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  مید طیشرا تحتپاییزه نخود کابلی درکشت امید بخش  يهانیعملکرد الارزیابی 
 

   2زاده رقیه عبدالعظیم، *1سعید علی

  ،علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی تأعضو هی1
 آموزش و ترویج کشاورزي، ایران سازمان تحقیقات، 

 ارشد ترویج سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان غربی کارشناس2
  10/12/1394 تاریخ پذیرش: ؛ 6/10/1394 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

در کشـت   )جـم ( شـاهد  همراه رقم ارزیابی عملکرد شش الین امید بخش نخود به رايباین آزمایش 
هـاي ارومیـه،   کامل در چهار تکرار و سه مکان در مزارع دیـم شهرسـتان   هايصورت طرح بلوك پاییزه به
هـاي  الیـن برتـري  ها بیانگر ساده در این شهرستاننتایج تجزیه واریانس . پیرانشهر اجرا گردید اشنویه و

(Flip98-138C×SEL99TH15039) ،)Flip 98-130C×Flip 97-23C (و )FLIP 98-130C×FLIP 97-

23C (1295و  965، 979 وکیلـوگرم در هکتـار    1574و 1518، 1258عملکـرد   یـانگین بـا م ترتیب  به 
بـه جـز   میان تیمارها  تفاوتنشان داد که مرکب نیز  تجزیه. بودشاهد رقم نسبت به   کیلوگرم در هکتار

عملکـرد  مقایسـه میـانگین   همچنین . دار است، براي دیگر صفات معنیرسیدگی درصد 90 تعداد روز تا
-FLIP 98-130C×FLIP 97-23C( ،)Flip 97-220C×Flip 98( هـاي برتـري الیـن  بیـانگر  هـا  دانه الین

178C (و )(ILC4291× Flip98-129C)×S98008 (1255و  1298، 1399 عملکرد یانگینم ترتیب با به 
بنابراین با توجه بـه  . بود کیلوگرم در هکتار 1080عملکرد یانگین کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد با م

و ) Flip 97-220C×Flip 98-178C( الیـن دو  ،خصوصیات مطلـوب زراعـی   دیگرعملکرد برتر از شاهد و 
)FLIP 98-130C×FLIP 97-23C ( ندانتخاب شدبراي کشت پاییزه و معرفی به کشاورزان.  
  

  1 مزارع زارعین، نخود تحمل به سرما، دیم، کشت پاییزه، :هاي کلیدي واژه
 
  

                                                             
  sdalisaeid@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه 
بـار توسـط   اي نخسـتین تحقیق بر روي تغییر نظام کشت نخود از بهار به پاییز در منـاطق مدیترانـه  

؛ هـاوتین و  1980؛ ساکسـنا،  1979؛ سـینگ و هـاوتین،   1979ساکسـنا،  ( محققان ایکاردا انجام گردیـد 
 ابتـدا سـینگ و همکـاران   . که در بیشتر موارد تحقیقات آنها با نتایج خـوبی همـراه بـود   ) 1984سینگ، 

 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی در ایستگاه تحقیقات کشاورزي هیماناي ترکیه 3158اي روي مطالعه )1981(
هاي سـرد سـال یعنـی    ترین دما در ماهکه در آن پایین) از سطح دریا متر 1055نزدیک آنکارا با ارتفاع (

گـراد بـود و در طـول    درجه سانتی -8/13و  -3/12، -8/26، -9ترتیب  دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس به
اي با توجه به طیـف پـنج گزینـه   .  روز آزمایش زیر پوشش برف قرار داشت، انجام دادند 47فصل زراعی 
 5حسـاس و   4تحمل متوسـط،   3تحمل خوب،  2بسیار متحمل،  1(ها به سرما تحمل الینبراي میزان 

، ILC-410 ،ILC-2479 ،ILC-2491 ،ILC-2636هاي تحت بررسی، شش الیـن  ، از بین الین)مرگ گیاه
ILC-2529  وILC-2406  الیـن متحمـل تشـخیص داده شـدند     23بسیار متحمل و  1-2با گرفتن نمره 

هـاي  هـاي متحمـل بـه سـرما در ایکـاردا و ایسـتگاه      بررسی الیـن  آزمایش). 1993مالهوترا و ساکسنا، (
در بررسـی عملکـرد و   ) 1376( بنـایی گردد کـه درایـن راسـتا    اجرا می هسالهمه تحقیقات داخل کشور 

مـورد  هـاي  رقم نخود سفید گزارش کرد اثر سال در رقم و منطقه معنـی دار بـوده و رقـم    12سازگاري 
مطالعه در سه گروه با سازگاري عمومی خیلی خوب، متوسط در تمام مناطق و سازگاري عمومی خـوب  

هاي نخود سفید دیـم در کردسـتان   در بررسی رقم) 1380( کانونی. هاي نامساعد قرار گرفتنددر محیط
دار بـوده و  نـی نتیجه گرفت که اثرات سال، ژنوتیپ و اثرات متقابل سال در رقم بـراي عملکـرد دانـه مع   

 .از ثبات و سازگاري متوسط برخوردارند 5-61-53و  ILC 482هاي رقم
در  در کشـت پـاییزه کـه    کابلیالین نخود  88دانه عملکرد  خصوصیات زراعی ودر بررسی مقدماتی 

هـاي  الین برتر از شاهدهاي جم و قزوین براي آزمایش 43قالب پنج آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند، 
  هـاي زراعـی  در سـال ) 1393( سـعید و همکـاران  ). 1389زاده اهـري،   صـادق ( پیشرفته انتخاب شـدند 

را در  89-90پیشرفته سال زراعـی  هايالین انتخابی از آزمایش 23سازگاري و پایداري عملکرد  93-90
قالـب دو  در ) آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و همدان( پنج منطقه سردسیر کشور

عملکرد دانـه، هفـت   پاییزه از نظر خصوصیات زراعی و  اول سازگاري آزمایش در .آزمایش بررسی کردند
 Flip 97-220C×Flip(، و )Flip 98-131C×Flip 99- 47C( ،)Flip 97-220C×Flip 98-178C (1)( الین

98-178C(2) (کیلوگرم در هکتـار نسـبت بـه شـاهد     1073و  1036، 1024ترتیب با  به )  بـا  ) رقـم جـم
دوم سازگاري نیز تعـداد پـنج    آزمایش در. اي نشان دادندکیلوگرم در هکتار برتري قابل مالحظه 5/522

ــن  -Flip 98(و  )S 98008( ،)Flip 98-130C×Flip 97-23C×(ILC4291×Flip98-129C)(الیـ

130C×Flip 97-23C (نسبت به شـاهد ر هکتار کیلوگرم د 3/573و  9/733، 7/834ترتیب با عملکرد  به  
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در تنـاوب   گیـاه نخـود   اهمیت وبه نقش با توجه . کیلوگرم در هکتار برتري داشتند 2/528با ) رقم جم(
سـتیابی  منظـور د  ، این بررسی بهکشور شرایط دیم ین این محصول دریبسیار پا عملکرد وبا گندم زراعی 

متحمل  سرما براي کشت پائیزه ومتحمل به ، برداشت مکانیزه مناسبتیپ ایستاده  ،به ارقام پر محصول
 .گردید اجرا فوزاریومو  برق زدگیهاي بیماريبه 
  

   روش تحقیق
رقـم   همراه به 1390-93هاي هاي سازگاري پاییزه سالآزمایش از انتخاب شش الین آزمایش بااین 

هاي  زارعین شهرستانکامل در چهار تکرار و سه مکان در مزارع دیم  هايقالب طرح بلوك شاهد جم در
 و متـر  سـانتی  30 خطـوط  فاصـله  ومتـري   4خـط   8 در هاالین. ارومیه، اشنویه و پیرانشهر اجرا گردید

بـراي   .بـود  مترمربـع  6/9 بنابراین مساحت کاشت هر الیـن  .نددشکشت  متر سانتی 10ها با فواصل  بوته
و کشـت در نیمـه دوم   مـاه   شهریور اوایل اجراي طرح ابتدا عملیات تهیه زمین شامل شخم و دیسک در

 افـزون بـر  در طـول دوره رشـد   . صورت پاییزه انجام گردیـد دانه در هر کرت به 320بذرمهرماه با تراکم 
درصد سـبز  چون میزان تحمل به سرما،  یهاي هرز از صفاتوجین علفمانند هاي زراعی معمول مراقبت
میزان مقاومـت  ، ارتفاع بوته، تیپ بوتهفیزیولوژیک،  رسیدن گلدهی و درصد 50تعداد روزها تا ، محصول

از  عمـل برداشـت   .آمـد  عملهیادداشت برداري بنیز وزن صد دانه  نیز و فوزاریوم و به بیماري برق زدگی
آماري بر اساس وزن دانـه  هاي تحلیل. ندبوجاري توزین شد از طور جداگانه انجام و بذور بعدههر کرت ب

   .انجام گردید LSDبه روش  هاساده و مرکب و مقایسه میانگینانس یوارهر کرت با روش تجزیه 
  

  نتایج و بحث
آزمـایش  واریـانس نشـان داد کـه در     نتایج تجزیـه : ارومیه درپائیزه ) آنفارم( ايآزمایش مزرعه-1

 درصـد  50 تعـداد روز تـا  از صفت  ارومیه، اثر تکرار به غیر در پائیزه) آنفارم( ايتطبیقی مزرعه-تحقیقی
براي صفات تعداد بوته بعـد از آخـرین   اختالف میان تیمارها دار نبود اما براي دیگر صفات معنی گلدهی

 دار بـود و براي دیگر صفات غیر معنی دارمعنی و وزن صد دانه گلدهی درصد 50 تعداد روز تایخبندان، 
    ).1جدول (

سرما و توان بقـاء گیـاه در طـول زمسـتان     دهنده تحمل به  تعداد بوته بعد از آخرین یخبندان نشان
درصد بود کـه ایـن    84شده در پایان فصل زمستان حدود هاي شمارشدر این آزمایش تعداد بوته. است

در آذربایجان غربـی   93-94امر با توجه به پائیزه بودن محصول و شرایط آب و هوایی خاص سال زراعی 
از این نظـر  . ها گردید، طبیعی به نظر می رسدشهرستانها در برخی موجب خسارت درصدي از بوتهکه 
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 275بـا  ) S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929(و ) ILC4291× Flip98-129C)×S 98008(هاي الین
 .  )2جدول (اي داشتند بوته برتري قابل مالحظه 263بوته در کرت نسبت به رقم شاهد جم با 

  
-94 در سـال ارومیه  درآزمایش آنفارم پائیزه هاي نخود سفید در  ارقام و الینساده تجزیه واریانس  -1جدول 
1393. 

  منابع
 تغییرات

تعداد بوته بعد از 
  آخرین یخبندان

 تعداد روز تا
 گلدهی درصد50

 تعداد روز تا
 بوته ارتفاع  رسیدگیدرصد90

وزن صد 
  دانه عملکرد   دانه

 ns 2381/12  ** 9881/0 ns 2381/1  ns 3810/12 ns 8733/1 ns 4481/76313 تکرار
 ns 0595/1 ns 9524/22 **6865/17 ns 1340/42799 3214/1** 1429/105 ** تیمار
 5598/73099 7241/2 8254/11 3770/2 2103/0 1270/29 خطا

 6/1066 5/33 3/34 210 174 269 میانگین
CV% 00/2 26/0 73/0 03/10 93/4 35/25 

  دار و عدم اختالف معنی درصد 5، 1ح ودار در سط ترتیب اختالف معنی به: nsو *، **
 

ویـژه هنگـامی کـه     آیـد، بـه   زمان گلدهی یک عامل مهم در سازگاري محیطی محصول به شمار می
رو، از ایـن . حـرارت بـاال مواجـه باشـد      فصل رشد با عوامل محدودکننده محیطی مانند خشکی و درجـه 

در ). 1384محمـودي و همکـاران،   ( دانه نخود داشـته باشـد  تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد  زودگلدهی می
 یرسـیدگ  درصـد  90 تـا روز  210و  گلـدهی  درصـد  50 تـا روز  175هـا بـا   این آزمایش اغلب ژنوتیـپ 

در ایـن آزمـایش   . طول روز داشتند 211و  174رشد یکسان با رقم شاهد جم با فیزیولوژیک طول دوره 
-Flip 98-130C×Flip97( در این میان الیـن . ارتفاع بوته داشتند متر سانتی 32ها بیش از اغلب ژنوتیپ

23C ( صـد   وزن. ها قابلیت برداشـت مکـانیزه را داشـتند   ارتفاع بوته به همراه دیگر الین متر سانتی 38با
مـک  ( هـا اسـت  گرم بود که به معنی دانه متوسط تا درشـت بـودن الیـن    30ها بیشتر از دانه همه الین

) Flip 97-220C×Flip 98-178C() ،(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2(هايالین). 2015موري، 
تر از رقـم شـاهد   گرم دانه درشت 34و  35، 37ترتیب با  به) ILC 1929 ×(S 00787×Flip 98-28C)(و 

مل به بیماري بـرق  در این آزمایش هر شش الین امید بخش و شاهد جم متح. گرم بودند 30آزمایش با 
هر شش الین امید بخش از جملـه  برتري  بیانگرها عمکرد الینمقایسه میانگین . وزاریوم بودندزدگی و ف

رقـم  کیلوگرم در هکتار نسـبت بـه    1258عملکرد  با متوسط )Flip98-138C×SEL99TH15039( الین
  .بود کیلوگرم در هکتار 979عملکرد  یانگینشاهد با م
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 .1393-94در سالارومیه  درآزمایش آنفارم پائیزه هاي نخود سفید درارقام و الینمقایسه میانگین  -2جدول

 ژنوتیپ

تعداد بوته بعد 
از آخرین 
 یخبندان

 تعداد روز تا
 درصد50

 گلدهی

 تعداد روز تا
 درصد90

 رسیدگی

 بوته ارتفاع
)متر سانتی(  

 وزن 
صد دانه 

)گرم(  

 دانه عملکرد
کیلوگرم (

 )درهکتار

درصد 
 شاهد

(S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 275a 174d 211a 32b 34b 1062a 108 

Flip 97-220C×Flip 98-178C 266bc 174cd 210a 36ab 37a 1074a 110 

(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 263c 174cd 210a 32b 35ab 1056a 108 
(ILC4291× Flip98-129C)×S 98008 275a 175a 211a 35ab 32bc 1062a 108 
Flip98-138C×SEL99TH15039 270abc 175ab 210a 36ab 33bc 1258a 128 

Flip 98-130C×Flip 97-23C 272ab 175bc 210a 38a 33b 1106a 113 

 264c 174d 211a 32b 30c 979a 100 جم
  .ها با حروف مشترك اختالف معنی داري ندارند میانگین *
  
تطبیقـی   بـراي آزمـایش تحقیقـی   نتایج تجزیه واریانس : اشنویه درپائیزه ) آنفارم( ايآزمایش مزرعه - 2

نیـز فقـط   میـان تیمارهـا    تفـاوت . دار استاثر تکرار براي همه صفات غیر معنینشان داد که اشنویه  در پائیزه
جـدول  ( دار بودو براي دیگر صفات غیر معنی دارمعنیو ارتفاع بوته  گلدهی درصد50 تعداد روز تابراي صفات 

بوته در کرت نسبت به رقـم شـاهد جـم بـا      277با ) Flip 98-130C×Flip 97-23C(در این آزمایش الین ). 3
  .)4جدول ( بوته از نظر تعداد بوته بعد از آخرین یخبندان برتري داشت 268

  
 .1393- 94 در سالاشنویه  درآزمایش آنفارم پائیزه ارقام و الین هاي نخود سفید در ساده تجزیه واریانس  -  3جدول 

  منابع
 تغییرات

تعداد بوته بعد از 
  آخرین یخبندان

تعداد روز 
 درصد 50 تا

  گلدهی

 90 تعداد روز تا
 بوته ارتفاع  سیدگیر درصد

  وزن 
  دانه عملکرد  صد دانه

 ns 2857/39  ns 9524/0 ns 6190/0  ns 1786/7 ns 2937/2 ns 7333/73562 تکرار
 ns 5595/87 **4881/3 ns 5714/0 ** 5833/26 ns 5225/3 ns 7556/172575 تیمار
 4942/94605 7564/3 4563/2 6190/0 9802/0 5913/40 خطا

 7/1209 9/34 3/34 216 184 272 میانگین
CV% 34/2 54/0 37/0 58/4 56/5 43/25 

  .دار و عدم اختالف معنی درصد 5، 1ح وترتیب اختالف معنی دار در سط به nsو  *، **
  

و  گلدهی  درصد 50 تاروز   184ها با اغلب ژنوتیپ. همه تیمارها به هم نزدیک بودطول دوره رشد 
در ایـن  . فیزیولوژیک طول دوره رشد مشابهی با رقم شاهد جـم داشـتند   یرسیدگ درصد90 تاروز  216
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 FLIP 98-130C×FLIP( الیـن . ارتفاع بوته داشـتند  متر سانتی 31ها بیش از آزمایش نیز اغلب ژنوتیپ

97-23C ( ها قابلیت برداشت مکانیزه را کامالً دارا بودارتفاع بوته به همراه دیگر ژنوتیپ متر سانتی 37با  .  
 Flip( رو دانه درشت بودند در ایـن میـان الیـن   گرم و از این 34ها بیشتر از وزن صد دانه همه الین

97-220C×Flip 98-178C ( هـا و شـاهد   تـر از دیگـر الیـن   گرم وزن صد دانه برتر و دانـه درشـت   37با
-Flip 98( چشمگیر الیـن برتري نشاندهنده ها عملکرد ژنوتیپمقایسه میانگین . گرم بود 35آزمایش با 

130C×Flip 97-23C ( عملکـرد   یانگینبا منسبت به شاهد کیلوگرم در هکتار  1518عملکرد  یانگینمبا
   .بودکیلوگرم در هکتار  965

  
  .1393-94 در سالاشنویه  درآزمایش آنفارم پائیزه ارقام و الین هاي نخود سفید در مقایسه میانگین  -4جدول 

 ژنوتیپ
تعداد بوته بعد از 
 آخرین یخبندان

 تعداد روز تا
گلدهی درصد50  

 تعداد روز تا
رسیدگیدرصد90  

 بوته ارتفاع
)متر سانتی(  

 صد وزن
 )گرم(دانه

 دانه عملکرد
 )کیلوگرم درهکتار(

درصد 
 شاهد

(S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 275a 184bc 215a 31c 35a 1075ab 111 
Flip 97-220C×Flip 98-178C 264b 184bc 216a 35ab 37a 1465a 152 

(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 275a 184bc 216a 33bc 36a 1074ab 111 

(ILC4291× Flip98-129C)×S 98008 275a 185ab 216a 36a 35a 1161ab 120 

Flip98-138C×SEL99TH15039 270ab 186a 216a 36a 34a 1209ab 125 

Flip 98-130C×Flip 97-23C 277a 183c 215a 37a 34a 1518a 157 

 268ab 183c 216a 31c 35a 965b 100 جم
 .داري ندارند ها با حروف مشترك اختالف معنی میانگین *
 
آزمایش نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در : پیرانشهر درپاییزه ) آنفارم( ايآزمایش مزرعه -3

دار بود اما جز وزن صد دانه براي دیگر صفات غیر معنیپیرانشهر اثر تکرار به طبیقی پاییزهت-تحقیقی
  ).5 جدول( بود دارمعنیجز عملکرد دانه براي دیگر صفات مورد مطالعه بهمیان تیمارها  تفاوت

بوته در کرت بعد از  281با تعداد ) S 98008×(ILC4291×Flip98-129C)( این آزمایش نیز الیندر 
طـول  .  )6جـدول  ( اي داشتبوته برتري قابل مالحظه 271آخرین یخبندان نسبت به رقم شاهد جم با 

آزمـایش نیـز   در ایـن  . دوره رشد همه تیمارها یکسان بود و از این نظر با شاهد جم نیز تفاوتی نداشـتند 
  ،)Flip 97-220C×Flip 98-178C(هـاي  کـه الیـن   طـوري بـه . هـا مناسـب بـود   ارتفاع بوته اغلب ژنوتیپ

)(S 00787×Flip 98-28C)×ILC 1929(  و)(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 (ترتیب با ارتفاع به 
 از رقـم شـاهد بـا ارتفـاع     کـه ضمن این. قابلیت برداشت مکانیزه را داشتند متر سانتی 35و  35، 37بوته 
  الیــن. هــا دانـه درشــت بودنـد  از نظـر وزن صــد دانـه همــه ژنوتیـپ   . برتـر بودنــد  متــر سـانتی  30بوتـه 
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)(S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 ( گرم از رقم شاهد آزمایش با وزن صد دانه  39با وزن صد دانه
  . تر بودگرم درشت 31
  

 سـال  درپیرانشـهر   درآزمایش آنفارم پائیزه هاي نخود سفید در  الینارقام و ساده تجزیه واریانس  -5جدول 
94-1393.  

  منابع
 تغییرات

تعداد بوته بعد از 
  آخرین یخبندان

 50 تعداد روز تا
  دهیگل درصد

 90 تعداد روز تا
  رسیدگی درصد

 ارتفاع
  بوته

وزن صد 
  دانه

  دانه عملکرد

 ns 46/7  ns 99/0 ns 51/0  ns 2857 **72/8 ns 83/219728 تکرار
 ns 35/68109 55/23** 82/18** 73/1** 31/7** 12/64* تیمار
 84/76165 17/1 09/1 46/0 52/0 99/20 خطا

 0/14 0/35 9/33 216 174 274 میانگین
CV% 68/1 41/0 31/0 09/3 10/3 39/19 

  .دار معنیو عدم اختالف  درصد 5، 1ح وترتیب اختالف معنی دار در سط به : nsو  *، **
  

بـا  ) FLIP 98-130C×FLIP 97-23C(هـاي  برتري الینبیانگر  هاعملکرد دانه الینمقایسه میانگین 
 یــانگینبـا م ) S 98008×(ILC4291×Flip98-129C)(و کیلـوگرم در هکتــار   1574عملکـرد  یـانگین  م

 .بود کیلوگرم در هکتار 1295عملکرد  یانگینکیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد با م 1542عملکرد 
  

 .1393- 94 در سالپیرانشهر  دریزه یآزمایش آنفارم پاهاي نخود سفید در ارقام و الینمقایسه میانگین  - 6جدول 

 ژنوتیپ

تعداد بوته بعد 
از آخرین 
 یخبندان

 تعداد روز تا
 درصد50

 گلدهی

 تعداد روز تا
 درصد90

 رسیدگی

 بوته ارتفاع
)متر سانتی(  

وزن صد 
)گرم(دانه  

 دانه عملکرد
کیلوگرم (

 )درهکتار

درصد 
 شاهد

(S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 276ab 176a 217a 35bc 36bc 1455a 112 
Flip 97-220C×Flip 98-178C 274abc 175b 217ab 37a 39a 1356a 105 
(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 269c 176a 216ab 35b 36b 1506a 116 
(ILC4291× Flip98-129C)×S 98008 281a 174bc 216b 33d 35cd 1542a 119 
Flip98-138C×SEL99TH15039 271bc 174bcd 216b 33cd 34d 1232a 95 
Flip 98-130C×Flip 97-23C 275abc 173 d 217a 34bcd 34d 1574a 122 

 271bc 173cd 216b 30e 31e 1295a 100 جم
  .داري ندارند معنیها با حروف مشترك اختالف  میانگین *
  

نتایج . آزمون بارتلت حاکی از برقراري شرط یکنواختی واریانس ها در این آزمایشات بود: تجزیه مرکب
 تعـداد روز تـا  این آزمایشات اثر مکان براي صـفات  نشان داد که در مرکب نیز حاصل از تجزیه واریانس 
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). 7جـدول ( فیزیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بـود  رسیدگی درصد90 تعداد روز تا، گلدهی درصد50
اثـر  .  براي دیگر صـفات معنـی دار بـود    رسیدگی درصد90 تعداد روز تانیز به جز اختالف میان تیمارها 

ارتفـاع   و نیـز  رسـیدگی  درصـد 90و  گلدهی درصد50 تعداد روز تامتقابل مکان در ژنوتیپ براي صفات 
قدرت رشد اغلب الیـن هـا شـرکت کننـده در آزمـایش در هـر سـه         وضعیت سبز و .بوته معنی دار بود

 S 98008( ،)(S×(ILC4291× Flip98-129C)(بـا ایـن حـال الیـن هـاي      . شهرسـتان یکنواخـت بـود   

00787×Flip 98-28C)×ILC 1929 ( و)FLIP 98-130C×FLIP 97-23C ( و  275، 277ترتیـب بـا    بـه
از نظر تعداد بوتـه بعـد از آخـرین یخبنـدان برتـري       بوته 267بوته در کرت نسبت به شاهد جم با  275

    .داشتند
  

  .1393- 94 سالتطبیقی پائیزه - آزمایش تحقیقیهاي نخود سفید در الینمرکب تجزیه واریانس  - 7 جدول

 تغییرات  منابع
تعداد بوته بعد 

از آخرین 
  یخبندان

 تعداد روز تا
 درصد50

  گلدهی

 تعداد روز تا
  بوته ارتفاع  رسیدگیدرصد90

وزن صد 
  دانه عملکرد  دانه

 ns 01/22  ** 68/848 ** 68/2  ns 4405 ns 07/0 *64/424637  مکان
 ns 68/0  ** 2182/49 ** 45/23 **91/287948 98/7 **  42/166** تیمار
 ns 40/36  **15/3 * 09/1 ** 38/11 ns 57/3 ns 97/62655 در مکان تیمار
 94/88858 90/2 2 56/0 83/0 06/34 خطا

 8/1280 9/34 1/34 216 181 272 میانگین
CV% 14/2 50/0 35/0 15/4 88/4 22/23 

  .دار و عدم اختالف معنی درصد 5، 1ح ودار در سط ترتیب اختالف معنی به: nsو  *، **
  

روز   178ها بـا  اغلب ژنوتیپ. ها تقریبا یکسان و مشابه رقم شاهد جم بودطول دوره رشد اغلب الین
 30طول دوره رشد یکسان و اغلب آنها بـیش از   یرسیدگ درصد 90 تاروز  214و  گلدهی  درصد 50 تا

  هـاي همچنـین الیـن  . بنابراین بـراي برداشـت مکـانیزه مناسـب هسـتند     . متر ارتفاع بوته داشتند سانتی
)FLIP 98-130C*FLIP 97-23C(  و)Flip 97-220C×Flip 98-178C ( برتر متر سانتی 36با ارتفاع بوته 

 بیشـتر از  ها نیز عموماًکننده در آزمایشهاي شرکتوزن صد دانه ژنوتیپ. ها و شاهد بودنداز دیگر الین
  ، )Flip 97-220C×Flip 98-178C( سـه الیـن  . شـوند گرم و از ایـن رو دانـه درشـت محسـوب مـی      32

)(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 ( و)S00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 (37ترتیـب بـا    به  ،
در شـرایط آب و هـوایی    .گـرم بودنـد   32تر از شاهد آزمایش با گرم وزن صد دانه دانه درشت 35و  36

فصل زراعی گذشته در سه شهرستان ارومیه، اشنویه و پیرانشهر هـر شـش الیـن نخـود جدیـد و امیـد       
   .)8جدول ( زدگی و فوزاریوم بودندبخش، متحمل به بیماري برق
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، )FLIP 98-130C×FLIP 97-23C( هـاي برتـري الیـن   بیـانگر ها عملکرد دانه الینمیانگین  مقایسه
)Flip 97-220C×Flip 98-178C ( و)(ILC4291× Flip98-129C)×S 98008 ( یـانگین م ترتیـب بـا   بـه 

 1080عملکـرد   یـانگین شـاهد بـا م  رقـم  کیلوگرم در هکتار نسبت به  1255و   1298،  1399 عملکرد
خصوصیات مطلـوب   دیگرتوجه به عملکرد برتر از شاهد و در نهایت با . )1 شکل( بود کیلوگرم در هکتار

براي معرفی به ) FLIP 98-130C×FLIP 97-23C(و ) Flip 97-220C×Flip 98-178C( الیندو  ،زراعی
   .ندانتخاب شدکشاورزان براي کشت پاییزه 

  

 .1393- 94در سالآزمایشات آنفارم پائیزه  هاي نخود سفید در ارقام و الینمقایسه میانگین کل  - 8جدول 

 ژنوتیپ

تعداد بوته 
بعد از آخرین 

 یخبندان

 تعداد روز تا
 درصد50

 گلدهی

 تعداد روز تا
درصد 90

 رسیدگی

 بوته ارتفاع
)متر سانتی(  

وزن صد 
)گرم( دانه  

 دانه عملکرد
کیلوگرم در (

 )هکتار

درصد 
 شاهد

(S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 275a 178ab 214a 33c 35b 1198bc 111 

Flip 97-220C×Flip 98-178C 268c 177b 214a 36a 37a 1298ab 120 

(Flip 97-81C×Flip 97-25C)×ICCV2 269ab 178a 214a 33b 36b 1212bc 112 
(ILC4291× Flip98-129C)×S 98008 277a 178ab 214a 35a 34bc 1255abc 116 
Flip98-138C×SEL99TH15039 270bc 178a 214a 35a 34bc 1233bc 114 

Flip 98-130C×Flip 97-23C 275a 177 c 214a 36a 34bc 1399a 130 

 267bc 177c 214a 31d 32e 1080c 100 جم

  .داري ندارند اعداد با حروف مشترك اختالف معنی *

  
  آنفارم  اتسفید در آزمایشهاي نخود  ارقام و الینوضعیت عملکرد و وزن صد دانه  - 1 شکل

 .1393- 94 سالیزه در یپا
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 توصیه ترویجی 
 صورت بهاره و غیـر مکـانیزه   اراضی دیم کشور بهاز درصد  95در حال حاضر کشت نخود در بیش از 

در صورت دستیابی به رقـم داراي عملکـرد بـاال،    . شودانجام می) به جز عملیات کاشت در سطوح پایین(
زدگی، ارتفاع بوتـه مناسـب برداشـت مکـانیزه و بازارپسـندي،      متحمل به بیماري برققابل کشت پاییزه، 

کننـده  هـاي شـرکت  خوشبختانه اغلب الیـن  .خواهند شد رفعموجود در این زمینه بسیاري از مشکالت 
-FLIP 98-130C×FLIP 97( و) Flip 97-220C×Flip 98-178C( هـاي خصـوص الیـن  ه مورد بررسی ب

23C( کار معرفی شوندتوانند به کشاورزان دیمارزشمند اقتصادي برخوردار بودند که می هاياز ویژگی. 
  

  سپاسگزاري
در پایــان از همکــاران محتــرم در موسســه تحقیقــات کشــاورزي دیــم، مــدیریت جهــاد کشــاورزي 

ویـژه خـانم محمودیـان و آقایـان علیپـور، سـیدمحمودیان،       هاي ارومیه، اشنویه و پیرانشهر بـه شهرستان
  .نماییممیسپاسگزاري پیروتی و اکبري که در مراحل مختلف این بررسی ما را یاري کردند، صمیمانه 
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