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 چکیده

صل کاردا( حاق خشک )ایی مناطتحقیقات کشاورز المللیمرکز بیننژادی نخود منتج از برنامه بههای نخود رقم آنا از جمله الین

بادل مواد در زمینه تاین موسسه  های مشترك ایران وکه طی  برنامه (FLIP 98-130×FLIP 97-23C)های گیری والددورگ

به ایران ارسال  1383در سال نسلهای در حال تفکیک  المللی ارزیابیهای بینآزمایش نژادی نخود دیم در قالبژنتیکی و به

و مطالعات مربوط  اریسازگ پیشرفته و ،المللی، مقدماتیبینای هخزانهاز جمله ی مختلف هایدر آزمایش 1395تا سال  و گردید

در  یجیتحقیقی ترو های آنفارم وآزمایشو  های تحقیقاتیپژمردگی فوزاریوم در ایستگاهزدگی و برق هایمقاومت به بیماریبه 

رد با میانگین عملک آنا مرقهای سازگاری، ها در آزمایشبر اساس نتایج حاصل از بررسی .گرفتقرارمزارع کشاورزان مورد ارزیابی 

ین رقم با اترویجی نیز  -های تحقیقیدر آزمایشو داشته درصد افزایش عملکرد  11کیلوگرم در هکتار، نسبت به شاهد جم  934

ا متوسط عملکرد بدرصد( نسبت به رقم شاهد سارال  9/62توجهی )کیلوگرم در هکتار برتری بسیار قابل 2191متوسط عملکرد 

راد را در شرایط سبز مزرعه بدون پوشش برف به خوبی درجه سانتیگ -9/16سرمای داد. این رقم نشانکیلوگرم در هکتار  1345

و پژمردگی  زدگیبرق ایهاریبیمسرما و ، تحمل به دانه )بازارپسندی( ، درشتیباال با توجه به صفات عملکرداست. تحمل نموده

یط دیم یر در شرامعتدل وسردسجهت کشت پاییزه مناطق این رقم  درصد پروتئین باال تیپ و ارتفاع بوته مناسب و، فوزاریوم

 گردد.  و توصیه می ، معرفیانتخاب

 

 دیم، کشت پائیزه، عملکرد، نخود  های کلیدی:واژه 
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  مقدمه

سطح زیرر   2014، در سال براساس آمار منتشره از سوی فائو

 تولیرد  کلمیزان میلیون هکتار،  79/14دنیا  نخود درکشت 

 کیلروگرم  962سرط عملکررد   ومتبرا  ترن   میلیون 24/14 آن

 9/9کشرور هندوسرتان برا     (.2016 ،)فائو بوده است درهکتار

میلیون تن در رتبه نخست جهان و بردنبال آن کشرور هرای    

ا مر اند. کشور استرالیا ، پاکستان، میانمار و اتیوپی قرار داشته

هزار تن تولیرد   3/275هکتار و  555000با سطح زیر کشت 

کیلروگرم در هکترار    496در رتبه هفتم و با متوسط عملکرد 

 است. این آمار ضرمن اعرالم افرزایش   در رتبه نهم قرار گرفته

چشررمگیر سررطح زیررر کشررت، تولیررد کررل و تولیررد بررذر و   

برا مالحظره    دهرد. نیزعملکرد نخود در جهران را نشران مری   

( وضررعیت نابسررامان تولیررد و  1396) آمارنامرره کشرراورزی 

کنرد. برر   عملکرد نخود دیم در کشور، نمود بیشتری پیدا می

ایررران  دیررم در نخررود سررطح زیررر کشررتاسرراس ایررن آمررار 

سرط  ومتو تن  هزار 183تولید  کل  هکتار ومیزان 455000

-94زراعرری درهکتررار در سررال  کیلرروگرم 402عملکرررد آن 

بوده است که نسبت به سال زراعری قبرل برا کراهش      1393

ای همراه بوده است. اگر چه نقش ارقرام جدیرد   قابل مالحظه

 معرفرری شررده نخررود در افررزایش عملکرررد بررویژه در منرراطق

معتدل و گرم بر کسی پوشیده نیسرت برا ایرن حرال عوامرل      

های حرارتی و مختلفی از جمله کشت بهاره نخود دیم، تنش

های اخیرر موجرب کراهش متوسرط عملکررد و      خشکی سال

است. این در حالی است کره اغلرب   سطح زیر کشت آن شده

ار های فقیر همچون اریتره، در حال توسعه مانند میانمکشور

ذشته ای مانند استرالیا و کانادا طی یک دهه گافتهو توسعه ی

انرد. از طرفری    چشرمگیری داشرته   تولیرد  و عملکررد افزایش 

کشت متوالی گندم دیم و رانده شدن نخود دیرم بره اراضری    

پرشیب و کم بازده، تولید محصول استراتژیک گنردم دیرم را   

نیز ناپایدار ساخته است. از دیگرر سرو، عردم رعایرت تنراوب      

افزایش آفرات و بیمراری هرا و نیرز دشرواری کنتررل        موجب

های هرز در غالت مخصوصا گندم و نیز نخود دیم شرده  علف

 است. 

ره بر اساس مطالعات انجام گرفته، تغییر سیستم کاشت از بها

یم ای در اقلر به پائیزه یا انتظاری  با افرزایش عملکررد عمرده   

قل کی از حردا ها حرا است. برآوردای همراه بودههای مدیترانه

کرارگیری کشرت   ه بر  جهانی برا  یک میلیون تن اضافه تولید

صورت بدیهی است در (.1984باشد)ساکسنا، می پائیزهنخود 

ر ارقام با مشخصات عملکرد باال، قابرل توصریه د  دستیابی به 

های برق زدگی شرایط کشت پاییزه، تحمل در مقابل بیماری

و فوزاریوم، تیرپ بوتره و ارتفراع مناسرب ) جهرت برداشرت       

 بسریاری مکانیزه(، درشت و سفید بودن دانه) بازار پسندی(، 

شرد. بطوریکره   ت موجود در این زمینه حل خواهنداز معضال

از اراضی دیم در مناطق سرد کشور که بره کشرت     %10اگر 

 100000د یابد ) حردو غالت و حبوبات و آیش اختصاص می

 5000جدید برونرد، برا فرري قیمرت      رقمهکتار( زیر کشت 

کیلروگرم در هکترار، ارزش    1200تومان و میانگین عملکرد 

اهرد برود   محصول تولیدی بیش از ششصد میلیارد تومان خو

توانرد بره اقتصرادی برودن تولیرد و افرزایش درآمرد        مری که 

هرای آذربایجران   سرد نظیر استانمعتدل و کشاورزان مناطق 

ن، زنجان، کرمانشاه، لرسرتا شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، 

همدان، خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی کمک شرایان  

 توجهی بنماید.

 مواد و روش ها

گیری( در ایکاردا گر نژادی)دوهای بهرقم آنا طی برنامه

المللی مشترك های معمول بیناصالح و در قالب همکاری

در سال  سه تحقیقات کشاورزی دیم و این موسسهبین موس

های در ی ارزیابی نسلالمللبین آزمایشدو در قالب  1383

به ایران  (CIF3N-05-SLو  CIF3N-05-MR) حال تفکیک

سازی در ایستگاه تحقیقات دیم بعد از خالص  .گردیدارسال

 هایآزمایشوارد  1387-88در سال زراعی  رقمارومیه، این 

عملکرد مقدماتی شد و به دلیل برخورداری از  مقایسه

تیپ و ارتفاع مناسب های مناسب زراعی همچون ویژگی

مکانیزه، درشتی دانه و بازار پسندی، تحمل مناسب برداشت 

در برابر بیماری های فوزاریوم و برق زدگی و نیز عملکرد 

های مقایسه عملکرد دانه مطلوب انتخاب و در آزمایش
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شرایط در  ،گاری و پایداری عملکرد دانهپیشرفته و ساز

همدان  های تحقیقاتی دیم ارومیه، مراغه، سارال وایستگاه

 مورد بررسی قرار گرفت. 

تفکیک با استفاده های در حالارزیابی نسل هایدر آزمایش

 رقمسازی به خالص در قالب طرح آگمنت از روش پدیگری

و  دارمقایسه عملکرد تکرار ات آزمایش اقدام گردید.

تکرار  4های کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك سازگاری

های مقایسه عملکرد تکرار دار هر اجراگردید. در آزمایش

کرت آزمایشی حاوی چهار ردیف به طول چهار متر و به 

های سازگاری نیز هر آزمایش و سانتیمتر 25فاصله خطوط 

متر و به  3/5ه طول کرت آزمایشی حاوی شش ردیف ب

آزمایشی در های کرت .سانتیمتر  بود 25فاصله خطوط 

 5ردیف   8های تحقیقی و تطبیقی )آنفارم( شامل آزمایش

تراکم بذری مورد استفاده برای تکرار بودند.  4در  متری

با  دانه در مترمربع بود. 30های آزمایشی رقمکشت ارقام و 

پائیزه، شاهد این سری  ها درکشتتوجه به ارزیابی ژنوتیپ

از معرفی رقم سارال، از  پس بوده وها رقم جم آزمایش از

 گردید. این رقم بعنوان شاهد آزمایشات استفاده

سازی بسترکاشت مطابق روش متداول در عملیات آماده

های مناطق سردسیر دیم )شخم پاییزه با گاوآهن ایستگاه

طی جه غازی( بود. بار پن 2-1بدون برگرداندار و استفاده از

دوران رشد گیاهان در مزرعه و پس از برداشت محصول، 

مورد ارزیابی قرار گرفتند: های آزمایشی در کرتصفات ذیل 

تا انتهای  متر از سطح خاكارتفاع بوته بر حسب سانتی

 %50زمان کاشت )از شروع اولین بارندگی موثر( تا  برگچه،

ی هر هابوته %90در ها فیزیولوژیکی دانهگلدهی و رسیدن 

ها بود، بر حسب روز غالفدن که مصادف با زرد شپالت 

 محاسبه گردید. 

استفاده از دستورالعمل  با ،برای صفت تحمل به سرما

 =1 گرفت:دهی به ترتیب زیر انجامنمره (2003ایکاردا) 

خسارت : مقاوم= 3؛ عدم مشاهده خسارت :مقاومبسیار 

و تا  پریدگیعالئم رنگدارای  هااز برگچه %11-20،جزئی

شدن و عدم  پریدگی وخشکرنگ عالئمها با چهشاخه 20%

ها و از برگچه %41-60 حمل:مت= 5؛ هااز بین رفتن بوته

 خشکی و عالئم رنگ پریدگی وبا ها چهاز شاخه 40-21%

ها و از برگچه %81 -99: حساس= 7؛  %25ها تا بوته  مرگ

و خشکی  پریدگیعالئم رنگدارای ها چهاز شاخه 80-61%

  %100مرگ :بسیار حساس= 9؛ هابوتهاز  %26-50مرگ  و

های پیشرفته ژنوتیپ جهت ارزیابی عکس العمل ها.بوته

زدگی و فوزاریوم در های بیماری برقنخود نسبت به بیماری

شرایط آلودگی مصنوعی مزرعه چندین آزمایش در مناطق 

برای (  اجرا گردید. 1391-94) رودمراغه، ایالم، گنبد و سرا

بر اساس  ای تحمل به بیماری برق زدگیارزیابی مشاهده

زمانیکه ارقام شاهد عالیم  (Singh & Reddy, 1990)الگوی 

= 1بندی در مزرعه با درجه ،پیشرفت بیماری را نشان دادند

= 9= حساس و 7= متحمل ، 5= مقاوم ، 3مقاوم،  بسیار

 یادداشت برداری بعمل آمد. )مرگ گیاه( بسیار حساس

وزن صد دانه بر حسب گرم و عملکرد دانه بر حسب  

کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه هر ژنوتیپ نسبت به 

 تبرای تعیین کیفیمشخص شد. شاهد   بر حسب  درصد  

بخش  واحدشیمی ی نخود درهانمونهدانه و پخت، 

زی آذربایجان تحقیقات کشاور رکزمتحقیقات خاك و آب 

 انجام تجزیه پایداریبرای . غربی مورد آزمایش قرار رفتند

 های مختلف در برنامه آماری متداز عملکرد دانه 

SAS(1996)  استفاده شد. عملکرد دانه و برخی صفات مهم

در 1393-95ر سال های زراعی جدید د رقماقتصادی 

ترویجی در  -تطبیقی و تحقیقی -های تحقیقیآزمایش

ها و آمار میزان بارندگی مزارع کشاورزان ارزیابی گردید.

های سازگاری ها طی آزمایشحداقل دمای مطلق ایستگاه

 است. ارائه شده 1در جدول  1390-93های زراعی در سال

 و بحث  نتايج

در حال  یهانسل یالملل نیب هایشیآزما اگر چه در

و خالص  های  برترهدف انتخاب تک بوته/تک بوته کیتفک

های با این حال متوسط عملکرد دانه کرت ،سازی بود

 رقمهای متعلق به گیری شد و کرتآزمایشی نیز اندازه

کامال برتر از شاهد جز نسل سوم  مراحلجدید در همه 

توجهی ها نیز برتری قابلآزمایش بود و نسبت به سایر الین

(. نکته قابل توجه استمرار این نتایج آورده نشده استداشت)
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های مقایسه در آزمایش برتری در طی چندین سال بود.

 1385-87عملکرد مقدماتی و پیشرفته که طی سال های 

داری از نظر برتری معنی آناجدید  رقمانجام گرفت، 

خصوصیات مهم زراعی از جمله عملکرد دانه نسبت به رقم 

 (. 2شاهد )جم( نشان داد)جدول 

 مرکب  هتجزي

به منظور آزمون یکنواختی برای تجزیه مرکب ابتدا 

ر دتست بارتلت برای کلیه صفات به عمل آمد.  هاواریانس

د ( محاسبه شده برای عملکر2χها کای اسکوایر )این تست

ی هادار بود. بدین منظور باتوجه به واریانسدانه معنی

 2 سالهای مکرر ابتدا آزمایش های آزمایشی و تستاشتباه

های سال اول کردستان همدان و سپس به ترتیب آزمایش

 (.1380و سال سوم آذربایجان غربی حذف گردیدند)مقدم، 

 ها فقطدر عین حال با توجه به اینکه در برخی ایستگاه

برداری انجام گرفته برای تعداد محدودی صفات یادداشت

 رهای پاییزه دبین رفتن کل آزمایش بدلیل ازو نیز  بود

سال سوم در ایستگاه مراغه به علت خسارت پرندگان، 

های کامل در دو سال فقط برای تجزیه مرکب برای داده

رسیدگی، ارتفاع  %90گلدهی و  %50تعداد روز تا  صفات

. این (3گرفت)جدول دانه و عملکرد دانه انجامبوته، وزن صد

ا نهل آامر برای برآورد نسبی اثرات سال و مکان و اثر متقاب

، گرفت. از طرفی به منظور برآورد اثرات سه سالهانجام

ثر ضمن پذیرش از دست دادن برآورد اثرات سال و مکان و ا

ها ها و مکانهای مربوط به ترکیب سالداده  ،متقابل آنها

ظر نبه عنوان محیط در  برای سایرصفات و نیز عملکرد دانه

 . ندگرفته شد

ال در ژنوتیپ و تفاوت بسیار دار نبودن اثر متقابل سمعنی  

دار اثرات متقابل مکان در ژنوتیپ و سال در مکان در معنی

حاکی از تفاوت بسیار  ،ژنوتیپ برای اغلب صفات اقتصادی

های مختلف در دو سال دار در پاسخ تیمارها در مکانمعنی

-صفات بسیار معنیمیاول آزمایش بود. اثر محیط برای تما

دار بودن در مورد  اثر مستقل ژنوتیپ یدار بود ولی این معن

تنها برای صفات وضعیت سبز و عملکرد دانه صادق بود.  اثر 

   دار بود.متقابل محیط در ژنوتیپ نیز برای اغلب صفات معنی

ها وضعیت سبز خوب تا متوسطی را داشتند اغلب الین

و دو الین دیگر به ترتیب درمجموع برتر از  آنا  رقمهرچند 

برداری برای این صفت ها در مناطق مورد یادداشتینسایر ال

 (. 4بودند)جدول 

که قبال ذکر شد تعداد بوته بعد از یخبندان طوریهمان

های نخود شاخص خوبی برای مقاومت به سرما در آزمایش

ها بطور متوسط شود. اغلب الینمیدیم پاییزه محسوب 

دارا بودند که درصد بوته بعد از یخبندان را  40-45حدود 

در این میان رقم آنا به همراه چند الین دیگر دارای 

 مینبیشترین تعداد بوته بعد از آخرین یخبندان بود. بر ه

ها و الین اساس در برآورد مقاومت به سرما نیز همین رقم

ی ها ثبت کردند. براتحمل به سرمای خوبی را در آزمایش

سیدگی که ر %90گلدهی و  %50صفات تعداد روز تا 

های الینمیباشند، تمامیشاخص خوبی از نظر زودرسی 

 مورد آزمایش در یک محدوده زمانی قرار داشتند.

ی ها اغلب دارامواد آزمایشی شرکت کننده در این آزمایش

شد رارتفاع بوته برتر از شاهد و مناسبی بودند و علیرغم 

ایط ها )با توجه به شررویشی کم در برخی از مناطق و سال

آب و هوائی(، که موجب افت میانگین این صفت مهم 

-تی ثبهای باالیا ارتفاع بوتههگردید، در برخی از ایستگاه

های موجود در این آزمایش با ژنوتیپگردید. از طرفی 

 وسطتوجه به وزن صد دانه آنها جزو دانه درشت تا دانه مت

ها مارگرم نسبت به سایر تی 0/35بودند. رقم آنا با بیش از 

در این  تر بود.از جمله شاهد جم برتر و دانه درشت

ها ها از نظر عملکرد دانه در مجموع محیطآزمایش

 934 ها در سه سال( شش الین از جمله رقم آنا با)ایستگاه

 ترین شاهد )رقمکیلو گرم در هکتار نسبت به پر محصول

 کیلوگرم در هکتار برتری داشت.  886قزوین( با 

 پايداریتجزيه 

ها در طیفی از وجود تغییرات در عملکرد نسبی ژنوتیپ

ژنوتیپ ×شرایط محیطی مختلف به اثرات متقابل محیط

نظیر عملکرد اغلب توسط میصفات ک شود.مینسبت داده 

گردد. نحوه و میزان همکاری این میتعداد زیادی ژن کنترل 

های مختلف متفاوت است. این همکاریِ ها در محیطژن
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بوده و  G×Eمشروط و متغیر، اساس و پایه اثر متقابل 

ها همراه این اثر متقابل، گزینش بواسطه تغییرپذیری ژنوتیپ

برای (. 1985گردد)نتار و آکنوا، در میان آنها مشکل می

آن است که موجب  G×Eاصالح کننده مهمترین اثر متقابل 

، ها گردد)وون و همکارانتغییرات در رتبه بندی ژنوتیپ

( چرا که اگر این اثر متقابل ناشی از تغییرات در رتبه 1999

ها نباشد، برای اصالحگر ها در میان محیطبندی ژنوتیپ

های مشکلی ایجاد نخواهد شد و تحت شرایطی که تفاوت

ها به اندازه کافی بروز نماید، او با یک ژنتیکی در بین الین

رتر را های بآزمون در یک سال خواهد توانست ژنوتیپ

 شناسائی نماید. 
غیر  G×Eهای سازگاری ارقام اگر اثر متقابل در بررسی

دار باشد، بهترین ژنوتیپ در یک محیط در همه معنی

جزیه تبود ولی با توجه به نتایج ها نیز برترین خواهدمحیط

تیب ر ترددار و عمدتا از نوع تغییر مرکب، این اثر زیاد، معنی

-ها را با مشکل مواجه میژنوتیپاست که این امر گزینش 

ر کننده دهای شرکتبایست پایداری ژنوتیپسازد و لذا می

ی های تجزیه و تحلیل آمارروشها را مشخص نمود. آزمایش

 وزیادی اعم از پارامتری و غیر پارامتری در جهت تعیین 

و چگونگی کنترل آن در  G×Eتشریح ماهیت اثرات متقابل 

-ههای گیاهی مختلف ارائه شدمورد محصوالت زراعی و گونه

(. اگر چه 1996؛ فون یوویک، 2000اند)منریک و حرمان، 

ار ها بیشتر از سایرین مورد استفاده قربرخی از این روش

 اند ولی تاکنون روشی که مورد تایید همگان باشدگرفته

 (.1373ان، مقدم و همکار)معرفی نشده است

به  ( اظهار داشتند که مفهوم پایداری1986لین و همکاران )

تواند طرق زیادی بسته به نوع نگاه محقق به موضوع می

تعریف شود. بسته به هدف و صفت تحت بررسی دو مفهوم 

از پایداری وجود دارد که بعنوان استاتیک و دینامیک 

ی ندبتقسیم  معروفند. آنها نه روش پایداری را در چهار گروه

-پها بعنوان تی( و از گروه1378دهقانپور و مقدم نمودند)

 پایداری نام بردند.  4و  3، 2، 1های 

از نظر  رقمترین به منظور تعیین پایدار در این بررسی

همچون دامنه های مختلف عملکرد دانه، با استفاده از روش

ها، دامنه تغییرات در متوسط تغییرات در متوسط مکان

(، 1996ها، واریانس محیطی)باسفورد و همکاران، سال

(، و 1978ضریب تغییرات محیطی)فرانسیس و کاننبرگ، 

(. از 5تجزیه پایداری بعمل آمد )جدول رگرسیون شیب خط

-پایدار آناجدید  رقمنظر دامنه تغییرات در متوسط مکان ها 

ها نیز به پارامتر دامنه تغییرات در متوسط سال .بود ترین

مشخص  را  3و  8و الین های آنا جدید  رقمترتیب پایداری 

باکمترین دامنه تغییرات در  آنا رقمساخت. ضمن اینکه 

متوسط سالها پایدارترین بود. پارامتر واریانس محیطی نیز به 

را پایدار معرفی نمود. از نظر  آناو   8، 3ترتیب سه الین 

های پایدار رقم(  نیز .C.Vپارامتر ضریب تغییرات محیطی) 

 بودند. آناو   8، 3به ترتیب عبارت از 

د جدی رقمبرای   (WP)وری آب باران بیشترین میانگین بهره

مربوط به  4/1مربوط به همدان و کمترین میزان آن  6/5

 رقم(WP) وری آب بارانمراغه بود. در کل میانگین بهره

های آزمایشدر مجموع مناطق و طی سه سال  آنا جدید

بود)جدول 4/3های آزمایش یعنیسازگاری بیشتر از شاهد

6  .) 

 ها به آفات و بیماری واکنش

ن در چندی 1393-94و  1391-92 های زراعیطی سال

های نخود برای مقاومت به بیماری رقمآزمایش جداگانه 

 های تحقیقاتیزدگی در ایستگاهپژمردگی فوزاریومی و برق

مراغه، سرارود کرمانشاه و شیروان چرداول ایالم مورد 

ابی در ارزی 1391-92بررسی قرارگرفتند. در سال زراعی

پژمردگی  بیمارینسبت به نخود پیشرفته های رقمواکنش 

تصاص به ترتیب با اخ آنا رقمفوزاریومی در مراغه و ایالم، 

 ا نسبتا حساست متحمل رقمبه خود به عنوان  7و  5نمرات 

  (.7به بیماری پژمردگی فوزاریومی ارزیابی شد)جدول 

ود در سررار  1393-94در ارزیابی دیگری که در سال زراعی 

 قرم ربه عنروان   5با اخذ نمره  آنا رقمکرمانشاه انجام گرفت، 

متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی شناخته شرد)جدول  

8.) 

زدگی نیز در سال قهای ارزیابی به بیماری بردر آزمایش

در ایستگاه سرارود کرمانشاه و گنبد این  1391-92زراعی
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متحمل  رقمبه خود به عنوان  1و  5با اختصاص نمرات  رقم

(. 9زدگی ارزیابی شد)جدولو کامال مقاوم به بیماری برق

-94های مجدد برای این بیماری در سال زراعی ارزیابی

جدید با  رقمدر دو ایستگاه ایالم و سرارود کرمانشاه  1393

به خود به ترتیب به عنوان متحمل و  0/3و   3/4اخذ نمرات 

 (.10مقاوم به بیماری ارزیابی گردید)جدول

های انجام شده، در کشت پائیزه بر اساس مجموعه پژوهش

-25زدگی )دمای برای شیوع بیماری برقکه بهترین شرایط 

و رطوبت نسبی باال( فراهم است، رقم درجه سانتیگراد  20

آتا کمترین میزان عالئم بیماری را نشان داد و در وضعیت 

ها و نژادهای موجود، الینی متحمل حاضر، در برابر پاتوتیپ

مقاومت این  زدگی است.های شیوع بیماری برقبرای سال

بیماری برق  میکه اپید 1397ع تکثیری در بهار رقم در مزار

زدگی در چندین استان مخصوصا در اغلب مناطق استان 

بیشتر مزارع  %100غربی موجب خسارت گاها تا آذربایجان

  (.1نخود گردید، کامال آشکار بود)شکل 

 تطبیقي )آنفارم( –آزمايش تحقیقي 

های آنفارم در سره شهرسرتان اشرنویه، پیرانشرهر و     آزمایش

ین مقایسه میانگنقده در مزارع کشاورزان پیشرو اجرا گردید. 

 هرای و الیرن  آنرا  رقرم ها حراکی از برترری   عملکرد دانه الین

x03TH148   و((ILC4291* Flip98-129C)*S 98008)  به

کیلوگرم  1255و   1298،  1399 متوسط عملکرد ترتیب با

کیلروگرم   1080در هکتار نسبت به شاهد با متوسط عملکرد 

اهد توجه  به عملکرد برتر از شر با . (11جدول ) بوددر هکتار

از جمله ارتفاع بوتره بلنرد   و سایر خصوصیات مطلوب زراعی 

هرای  بررای شررکت در آزمرایش    آنارقم و  x03TH148 الین

 .ندشد انتخابتحقیقی ترویجی و انتخاب ژنوتیپ برتر 

 ترويجي  –آزمايش تحقیقي 

سه  ترویجی که در-های تحقیقیبر اساس نتایج آزمایش

شهرستان اشنویه، نقده و پیرانشهر )مناطق عمده تولید 

ه بنخود زراعی در آذربایجان غربی( و در مزرعه کشاورزان 

برتری  درصد    63جدید حدود   رقماجرا درآمد، 

 (. 12داری  نسبت به رقم سارال داشت) جدول معنی
 

 پخت و دانه کیفیت

دار نشران  نتایج ارزیابی میزان پروتئین دانه در آزمایش تکرار

درصد است  که از  24جدید  رقمداد که میزان پروتئین دانه 

این نظر در حد رقرم عرادل و برترر از سرایر ارقرام همچرون        

ها همچنین نشان آزمایشباشد. نتایج میسارال، سعید و جم 

جدیرد در حرد ارقرام شراهد      رقمداد که  از نظر زمان پخت، 

باشد و از نظر شکل ظاهری پس از پخت، نسبت بره رقرم    می

  (.13جم برتری داشت )جدول 

نا آها از جمله رقم جدید های انتخابی در این آزمایشالین

 مرقمعرفی  حلهمراحل نسبتا طوالنی را طی کردند تا به مر

ز ارسیدند. لذا از نظر برخی صفات اقتصادی و بازار پسند 

د ن صجمله ارتفاع بوته، تیپ بوته، رنگ و شکل بذر و نیز وز

-یپژنوتدانه اغلب وضعیت عالی داشتند. از نظر عملکرد نیز 

 ول و مطلوبی داشتند.های انتخابی در کل محصول قابل قب

خورد میچشم  ها بهمسئله قابل توجهی که در این آزمایش

رفتار یکنواخت بیشتر الین ها مخصوصا برای برخی صفات 

رسیدگی  %90گلدهی و  %50از جمله تعداد روز تا 

 ثبات تواند ناشی ازمیفیزیولوژیک و ارتفاع بوته بود. این امر 

ود ها باشد. وجها از طرفی و دقت باالی آزمایشرفتار الین

 نیزه رقم جدید راارتفاع بوته مطلوب امکان برداشت مکا

 تضمین خواهد کرد. 

با در نظر گرفتن وسعت مناطق سردسیر دیم و لزوم معرفی  

نیز ضرورت یافتن رقمی قزوین و  میرقم جایگزین توده بو

واجد خصوصیات مطلوب زراعی و بازارپسند مناسب کشت 

جدید موجب توسعه کشت پائیزه  رقممعرفی دراین مناطق، 

اساس رشد. بوسیعی از کشور خواهدهای بخشنخود در 

-بیماریتحمل نسبتاً باالیی به  آنا رقمتحقیقات انجام شده، 

داشته و امکان توسعه کشت پائیزه نخود در  های رایج نخود

 10کند. چنانچه حدود فراهم می پیش از پیش کشور را

 100000)حدود  مناطق سردشور در درصد از اراضی دیم ک

جدید بروند، با فري نصف قیمت  رقمهکتار( زیر کشت 

 1200تومان( و میانگین عملکرد  5000فعلی نخود )کیلویی

کیلوگرم در هکتار، ارزش محصول تولیدی بیش از ششصد 

تواند در می آنا رقملذا معرفی  میلیارد تومان خواهد بود.
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 مفید واقع گردد. کشاورزان نخودکار منطقه بسیار  معیشتیبهبود وضعیت 

 
 1390-93های زراعی ها طی سالها و حداقل دمای مطلق ایستگاهآمار میزان بارندگی -1جدول 

 منطقه
 حداقل دمای مطلق )درجه سانتیگراد( بارندگی )میلیمتر(

91-1390 92-1391 93-1392 91-1390 92-1391 93-1392 

 -6/16 -8/13 -6/15 313 410 304 ارومیه

 -0/22 -5/16 -5/21 314 352 263 مراغه

 -8/27 -2/19 -2/18 291 256 248 کردستان

 -3/23 -7/15 -* 324 187 298 همدان

 ای برای این سال وجود نداشت.* داده

 

 یم ارومیهتحقیقات د ایستگاههای مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته در رقم جدید در آزمایش دانه متوسط عملکرد -2جدول

 محل اجرا  آزمایش ردیف

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم درهکتار

 درصد

عملکرد 

نسبت به 

 شاهد
 شاهد جم

رقم 

 جدید

1 
دانه عملکرد مقایسه خصوصیات زراعی و مقدماتی بررسی 

 در کشت پائیزه تحت شرایط دیم کابلیهای نخود رقم

 ایستگاه

دیم تحقیقات 

 ارومیه

1231 1916 7/155 

2 
 هایرقمدانه عملکرد مقایسه خصوصیات زراعی و  بررسی

  در کشت پائیزه تحت شرایط دیم کابلینخود 

 ایستگاه

دیم تحقیقات 

 ارومیه

826 1041 0/126 
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 1390-93هاي  سالهاي سازگاري طی ارقام و رقم هاي نخود سفيد در آزمايشمرکب صفات تجزيه واريانس  -3جدول 

 تغييرات  منابع

 
S.O.V 

درجه 

 آزادي

 
df 

وضعيت 

 سبز
ST 

 مقاومت 

 به سرما
COLT 

 تعداد روز 

 %50 تا

 گلدهی
DF 

 تعداد روز 

 %90 تا

 رسيدگی
DM 

 مقاومت به 

بيماري برق 

 زدگی
AB 

 ارتفاع

 بوته 
PH 

 وزن

 صد دانه 
100SW 

 تعداد 

دانه در 

 غالف

S/P 

 تعداد 

غالف در 

 بوته
P/P 

 دانه عملكرد

 
SY 

 ns 62/7454 ns4/16013 - ns1892 *2/963 - - ns 67/315716 -  - 1 سال

 - 3 مكان
 - ns 7/29991 * 6/41306 - 

ns 
1402 

ns9/519 - - *85/13476417 

 - 3 سال*مكان
 - 

** 
57/17211 

** 7/4166 - **1207 **0/96 - - ns 45/912969 

 69/400468 - - 32/11 62/16 - 69/2 74/1 -  - 24 تكرار )سال*مكان(

 ns 34/2 ns 99/4 - ns 9/24 **8/107 - - * 49/298803 -  - 12 ژنوتيپ

 ns 97/1 ns 16/1 - ns 9/11 ns24/15 - - ns 17/93771 -  - 12 سال* ژنوتيپ

 ns 7/13 ns09/19 - - ns 99/207757 - 74/92 ** 21/3 ** -  - 36 مكان* ژنوتيپ

سال* مكان * 

 ژنوتيپ
36 - 

 
- ** 49/1 ** 90/1 - ** 5/10 ns63/14 - - ** 36/133932 

 8/6908258 ** 60960** 377/0** - - 77/35 ** - - 1/129**  32/26** 8 محيط

 3/377592 90/1808 0163/0 - - 93/2 - - 6794/4  7243/1 27 تكرار)محيط(

 ns055/3 - - ns 53/4 - - ns011/0 ns 88/510 * 4/126978  71/5 ** 12 ژنوتيپ

 ns017/0 **71/463 ** 8/64634 - - 67/3** - - 46/2**  42/1** 96 محيط* ژنوتيپ

48/3  ميانگين   65/4 183 222 18/3 2/27 2/34 01/1 48/44 6/790 

5947/0  خطا   5128/1 6127/0 1356/1 2174/0 4687/4 425/12 0131/0 18/271 7/33433 

LSD(5%)  62/0   76/0 38/0 52/0 04/1 73/1 46/0 09/0 51/11 94/89 

CV%  16/22   47/26 43/0 48/0 65/14 76/7 32/10 27/11 02/37 12/23 

Std Error  93/0   12/0 93/0 94/0 27/0 23/0 07/0 01/0 48/2 40/19 

 دار%و عدم اختالف معنی 5،  %1ح ودار در سطترتيب اختالف معنی به nsو  *، ** -
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 1390-93هاي زراعی سالهاي سازگاري )آزمون ارزش زراعی( در مناطق سردسير طی هاي نخود سفيد در آزمايشارقام و رقمميانگين صفات مهم زراعی  -4جدول 

 % شاهد

 عملكرد

 دانه
(kg/ha) 

SY 

 تعداد 

غالف 

 در بوته
P/P 

 تعداد 

دانه در 

 غالف
S/P 

 وزن

صد دانه   
(gr) 

100SW 

 ارتفاع

 بوته
(cm) 

PH 

مقاومت 

 به 

بيماري 

برق 

 زدگی
AB 

تعداد 

 روز 

 %90 تا

 رسيدگی
DM 

 تعداد روز 

 %50 تا

 گلدهی
DF 

 مقاومت

به   

سرما   
COLT 

وضعيت 

 سبز

 
ST 

 رديف واريته

105 930
ab

 7/41 09/1 3/35 9/27 6/2 222 183 5/4 1/2 (ILC4291* Flip98-129C)*S 98008 1 

95 842
bcd

 5/46 01/1 2/34 1/28 9/2 222 183 8/4 8/2 (Flip98-

138C*SEL99TER85074)*SEL99TH15039 
2 

99 876
abc

 5/36 03/1 4/33 5/27 6/2 221 183 8/4 5/3 Flip98-138C*SEL99TH15039 3 

89 796
d

 6/42 99/0 2/35 8/26 8/2 221 183 6/4 3/3 Flip98-15C* S 98033 4 

97 862
abc

 5/41 98/0 2/32 6/27 6/3 221 183 1/4 3/3 CA9783007*SEL99TER85534 5 

104 920
ab

 0/56 03/1 7/32 9/27 6/2 221 183 0/4 3/3 UZ-6075*SEL99TER85581 6 

89 796
d

 6/53 99/0 0/30 3/26 8/2 222 183 5/4 6/3 (Flip98-52C*Flip98-12C)*SEL99TH15045 7 

89 797
d

 9/39 03/1 3/34 0/28 0/5 222 183 4/5 1/4 (S 00794*Flip 98-38C)*ILC 1929 8 

105 934
a

 9 آنا 8/2 3/4 183 222 4/3 2/28 0/35 02/1 8/37 

79 702
e

 0/43 00/1 1/36 5/27 1/4 222 183 0/5 2/4 Flip 98-133C*Flip 98-117C 10 

92 811
cd

 5/46 00/1 6/35 8/25 8/2 222 183 1/5 3/4 Flip 97-131C*Gokce 11 

99 877
abc

 9/46 99/0 2/33 0/26 5/2 221 183 8/4 4/4 Jam 12 

100 886
abc

 8/45 04/1 8/36 2/26 8/3 222 183 8/4 0/4 Ghazvin 13 
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 اریسازگ در آزمایش پاییزهنخود سفید بخش امیدهای ارقام و رقمهای مختلف پایداری عملکرد برای پارامتر -5 دولج

 ژنوتیپ
میانگین 

 عملکردکل

میانگین  

 1سال 

میانگین  

 2سال 

میانگین   

 3سال 

دامنه 

تغییرات 

در متوسط 

 مکان ها

دامنه 

تغییرات در 

 متوسط

 سال ها 

  واریانس

 محیطی

ix2S 

ضریب 

تغییرات 

 محیطی

C.V. 

 شیب

 رقم

(bi) 

انحراف از 

 شیب 

(id2S     ) 

1 2/831 0/825 9/952 0/658 705 236 17553 2/15 93/0 08/4 

2 4/775 1/730 1/977 9/540 459 404 41927 8/25 80/0 69/1 

3 0/826 3/790 1/926 4/729 454 195 9732 8/11 91/0 83/1 

4 2/764 1/767 1/875 6/593 438 259 20366 3/18 77/0 58/1 

5 2/827 0/699 /1040 2/700 516 218 38394 4/23 02/1 36/2 

6 6/846 8/828 5/947 5/722 968 247 17303 5/15 32/1 69/3 

7 6/757 3/701 6/911 0/611 487 360 33063 3/24 96/0 10/2 

8 2/754 4/694 8/859 6/682 404 192 9795 7/12 78/0 63/1 

 60/1 84/0 8/12 10548 159 281 7/743 4/846 9/748 2/784 رقم جدید

10 0/754 0/572 8/923 3/722 616 283 25371 5/21 89/0 18/2 

11 8/804 3/804 6/859 4/723 444 258 27934 1/21 08/1 62/2 

 04/3 14/1 9/11 9983 190 768 0/822 8/913 1/854 5/868 جم

 13/5 56/1 6/24 42471 377 1103 9/710 4/978 7/857 3/866 قزوین

 
   سازگاریهای در آزمایشو ارقام شاهد رقم جدید دانه  و متوسط عملکرد (WP)وری آب باران میانگین بهره -6 جدول

 ژنوتیپ منطقه
 متوسط عملکرد

(kg/ha) 
 وری آب بارانمیانگین بهره

WP(kg/m3) 

 7/2 9/953 آنا ارومیه

 3/2 0/817 شاهد جم  

 3/2 3/799 شاهد قزوین 

 6/5 7/1321 آنا همدان

3/1361 شاهد جم    7/5 

0/709 شاهد قزوین   5/5 

0/1036 آنا کردستان  0/4 

0/883 شاهد جم    2/2 

5/911 شاهد قزوین   4/2 

0/413 آنا مراغه  4/1 

0/422 شاهد جم    4/1 

5/505 شاهد قزوین   7/1 

 4/3 1/934 آنا میانگین

 9/2 8/870 شاهد جم  

 0/3 3/886 شاهد قزوین 
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مراغه و شیروان  هایگاهتدر مزارع آزمایشی ایسپژمردگی فوزاریومی  اریبیمنسبت به نخود پیشرفته های رقمارزیابی واکنش   -7جدول 

 (Singh and Reddy 1993)ای مقیاس نمره  از با استفاده  1391-92زراعی در سالچرداول ایالم 

 (MFSحساسیت به بیماری فوزاریوم)

رقم/الین دیفر   
 واکنش

 ایالم

 )شیروان چرداول(
 مراغه واکنش

MR 5 S 7 21 آنا 

S 7 HS 9 40 کاکا 

- - HS 9 SH -  ILC482 41 

- - S 7 SH - ILC1929 42 

 
 1393-94در سال زراعیسرارود  گاهتدر ایسپژمردگی فوزاریومی  بیمارینسبت به نخود  هایرقمارزیابی واکنش   -8جدول 

شماره 

 کرت
گلدهی %50تعداد روز تا  الین /رقم رسیدگی %90تعداد روز تا    

ارتفاع 

 بوته

 وزن

صد  

 دانه

FW1 FW2 FW3 واکنش 

 MR 5 5 3 32 26 98 52 آنا 21

 S 7 5 3 22 23 99 52 آزاد 14

 MR 5 3 3 22 22 98 52 عادل 15

16 ILC 482 51 98 27 28 1 3 5 MR 

 MR 5 3 1 19 22 90 53 جم 34

 MR 5 3 1 - 22 98 50 بیونیج 45

 
در گنبد  وکرمانشاه  سرارود هایگاهتزدگی در مزارع آزمایشی ایساری برقبیمنسبت به نخود پیشرفته های رقمارزیابی واکنش   -9جدول 

 (Singh and Reddy 1993)ای مقیاس نمره  از با استفاده  1391-92سال زراعی

رقم/الین شماره کرت  

رارود کرمانشاهس  

 ارتفاع

 واکنش (دامنه) میانگین (سانتیمتر)

8/30 آنا 21  0/5  (5-5) MR 

23 FLIP 97-131C*Gokce 2/28  33/5  (5-7) S 

0/25 بیونیج 39  0/9  (9-9) HS 
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با  1393-94در سال زراعیو ایالم  سرارود هایگاهتزدگی در ایسیماری برقبنسبت به نخود پیشرفته های رقمارزیابی واکنش   -10جدول 

 (Singh and Reddy 1993)ای مقیاس نمره  از استفاده

 الین /رقم شماره کرت
 سرارود کرمانشاه

 ایالم

 )شیروان چرداول(

 واکنش میانگین دامنه واکنش میانگین دامنه

3/4 3-5 آنا 21  MR 3/3  0/3 R 

0/5 5-5 آزاد 14  MR 7-5 3/6 S 

3/3 3-5 عادل 15  R 5-5 0/5  MR 

33 ILC 482 5-3 3/4 MR 3-1 3/2 MR 

 MS 5-5 0/5 MR 3/6 5-7 جم 44

6/7 7-9 بیونیج 45  S 9-7 3/8  HS 

 
 1393-94 در سالزه های آنفارم پائیآزمایشهای نخود سفید در ارقام و رقممیانگین کل  -11جدول 

درصد 

 شاهد

 دانه عملکرد

(kg/ha) 

وزن صد 

 (gr)دانه 

 بوته ارتفاع

 )سانتیمتر(

 تعداد روز تا

رسیدگی90%  

 تعداد روزتا

گلدهی50%  

تعداد بوته 

 بعداز آخرین

 یخبندان

 ژنوتیپ

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

120 1298ab 37a 36a 214a 177b 268c x03TH148 

112 1212bc 36b 33b 214a 178a 269ab 
(Flip 97-81C*Flip 97-

25C)*ICCV2 

116 1255abc 34bc 35a 214a 178ab 277a (ILC4291* Flip98-129C)*S 98008 

114 1233bc 34bc 35a 214a 178a 270bc Flip98-138C*SEL99TH15039 

130 1399a 34bc 36a 214a 177 c 275a آنا 

100 1080c 32e 31d 214a 177c 267bc جم 

 
1394-95رویجی در  سال زراعیت-ها و ارقام نخود تحت بررسی در آزمایش تحقیقیمیانگین عملکرد دانه الین -12جدول   

 درصدعملکرد

 نسبت به شاهد

 عملکرد

 هکتار()کیلوگرم/ 
 ردیف ژنوتیپ

 1 آنا 9/2190 9/162

2/153 7/2060 x03TH148 2 

 3 شاهد )سارال( 7/1344 100
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 نخود ی شدهین، میانگین زمان پخت )دیگ معمولی و زودپز( و شکل ظاهری رقم جدید در مقایسه با ارقام معرفمیزان پروتئ -13جدول

 ژنوتیپ

 زمان پخت
کیفیت پس از 

 *پخت

پروتئین درصد 

 دانه
 دیگ معمولی

 )ساعت(

 دیگ زود پز

 )دقیقه(

 0/24 1 35 30/3 آنا

 4/23 1 35 40/3 سارال

 2/21 2 35 35/3 آزاد**

 0/24 1 35 25/3 عادل

 2/23 1 35 25/3 سعید

 4/22 2 35 35/3 جم

 7/24 1 35 20/3 قزوین

وسته دانه و با = با  لهیدگی و جدا شدن جزیی پ1شود)آنها پس از پخت مربوط میها و جداشدن پوسته *  این صفت به میزان لهیدگی دانه

 ن پوسته دانه و دارای کیفیت خوب(= با مقدار کم لهیدگی و جدا شد2کیفیت بسیار خوب، 

 می باشد.  1394** نتایج مربوط به تجزیه کیفی 

 

 

  
 -صویر( زدگی)سمت راست تصویر( و مزرعه آلوده به بیماری)سمت چپ تصویر مزرعه تکثیری رقم آنا مقاوم به بیماری برقت -1شکل 

 1397شهرستان نقده در خرداد ماه  روستای لواشلوی
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Abstract 

Ana variety as one of cultivars resulted from chickpea breeding programms in International Center of 

Agricultural Research for Drought Areas(ICARDA), resulted from crossing (FLIP 98-130×FLIP 97-23C), which 

introduced in chickpea international segragation generations nurseries to Iran since 2004 based on genetic 

materials exchange and breeding protocoles between Iran and this institute. It was participated in international, 

primary, advanced and adaptability trials as well as studies on resistance to Fusarium wilt and Ascochyta blight 

disease at research stations and farmers’ fields in automn planting  to 2017. According to trials’ results, this 

variety in adaptation nurseries with average seed yield of 934 kg/ha, had superiority to Jam check variety with 

11% and  in in farmers fields with average yield of 2191 kg/ha had considerable  superiority to Saral check with 

1345 kg/ha. This variety successfully tolerated -16.9°C cold after emegence stage  without snow covering. The 

new variety Ana, for its high seed yield, larg seed (marketable), tolerance to cold and Ascochyta blight and 

fusarium wilt disease, suitable plant type and height and high seed protein,  selected and introduced for autumn 

sowing in temperate and cold regions of Iran. 

 

 

Key words: Rainfed, automn sowing, seed yield, chickpea 


