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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1399، سال 2، شماره 9جلد 

 
 جدید نخود، مناسب کشت پائیزه در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور رقم آتا،

  
Ata, a new chickpea variety, suitable for autumn planting in cold and temperate 

regions at dryland conditions 
 

  ،6اشرفی جواد، 5فرشید محمودي ، 4، محسن مهديه4، يداله فرايدي 3، همايون كانونی2سید حسین صباغ پور ،1علی سعید
 11علی اكبري كوكیا و  10لیپورعمر ع ، 9، موسی پیروتی8زاده  میعبدالعظ ه یرق ،7معصومه خیرگو

 
غربی،   آذربايجان  و منابع طبیعی  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزيبخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،    ،استاديار  -1

 . كشاورزي، ارومیه، ايرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترويج 
همدان، سازمان   و منابع طبیعی  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزيبخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،    ،استاد  -2

 . تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي، همدان، ايران
كردستان، سازمان   ابع طبیعیو من  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزيبخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،  ،  دانشیار  -3

   . تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي، سنندج، ايران
    .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي، مراغه، ايرانموسسه تحقیقات كشاورزي ديم كشور ،مربی -4

موسسه تحقیقات كشاورزي ديم كشور، معاونت موسسه تحقیقات كشاورزي ديم كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج   ،استاديار  -5
 كشاورزي، كرمانشاه )سرارود(، ايران.

و منابع طبیعی ايالم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج    مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي بخش گیاهپزشکی،    ، محقق  -6
   .كشاورزي، ايالم ، ايران

گلستان، سازمان تحقیقات،   و منابع طبیعی  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزيبخش تحقیقات گیاهپزشکی،    ،محقق  -7
   .آموزش و ترويج كشاورزي، گرگان، ايران

  .مديريت هماهنگی ترويج، سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربی، ارومیه، ايران ،كارشناس ارشد -8
  ، مديريت جهاد كشاورزي اشنويه، سازمان جهاد كشاورزينالوسواحد ترويج، مركز خدمات كشاورزي    ،كارشناس  -9

 استان آذربايجان غربی، اشنويه، ايران  
واحد ترويج، مركز خدمات كشاورزي حومه، مديريت جهاد كشاورزي پیرانشهر، سازمان جهاد كشاورزي    ،كارشناس  -10

 .استان آذربايجان غربی، پیرانشهر، ايران
ه، سازمان جهاد كشاورزي  واحد ترويج، مركز خدمات كشاورزي ديزج دول، مديريت جهاد كشاورزي ارومی   ،كارشناس  -11

 .استان آذربايجان غربی، ارومیه، ايران
   

 26/09/1399تاریخ پذیرش:         19/03/1399تاریخ دریافت: 
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های تحقیقاتی در علمی یافته نشریه. جديد نخود، مناسب كشت پائیزه در ديم زارهاي مناطق سرد و معتدل كشور رقم آتا، .1399. ، عاکبری کوکیا و ع.
 .165 -181(: 2) 9 گیاهان زراعی و باغی

 

کوتاه ارقام نخود در کشت بهاره  های اخیر در کشور و طول دوره رشد  تغییرات اقلیمی همراه با بروزخشكسالی
گردند. نخود رقم آتا با کد  عوامل مهمی هستند که موجب عملكرد پایین و تولید غیر اقتصادی نخود در کشور می

های در حال تفكیک نخود توسط  نسل  المللی ارزیابیبین   در قالب آزمایش  1383در سال     x03TH148اصالحی
 1395. رقم مذکور تا سال به ایران ارسال گردیدمرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک )ایكاردا(  

10.22092/rafhc.2021.124708.1181 
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آزمایش ی  مختلف  هایدرآزمایش  مقدماتیبین    هایاز جمله  و   ،المللی،  به    سازگاری  پیشرفته  مربوط  مطالعات  و 
مزارع کشاورزان  در    رویجیت  -تحقیقی  هایایشآزم  و همچنین در   های تحقیقاتی در ایستگاه   هامقاومت به بیماری 
سازگاری، این رقم ضمن برخورداری از خصوصیات زراعی مهم    براساس نتایج آزمایش گرفت.مورد ارزیابی قرار

  د درص 11کیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد جم    886و اقتصادی از جمله قابلیت برداشت مكانیزه با میانگین عملكرد  
و سرمای   به خوبی  درجه سانتی   -9/16افزایش عملكرد داشت  و درشرایط سبز مزرعه  را در فصل زمستان  گراد 

کیلوگرم در هكتار برتری بسیار    2061ترویجی نیز با متوسط عملكرد    -های تحقیقیتحمل نمود. رقم آتا در آزمایش 
ر هكتار( داشت. با توجه به صفاتی نظیر عملكرد  کیلوگرم د  1345توجهی نسبت به رقم شاهد سارال )با عملكرد  قابل

جهت  زدگی و فوزاریوم، ارتفاع بوته بلند و بازارپسندی، رقم جدید آتا  های برقباال، دانه درشتی، تحمل به بیماری
 گردد.   معتدل وسردسیر کشور توصیه می مناطق دیم در کشت پاییزه 

  

 ملكرد دانه، نخود واژه های کلیدی: رقم جدید، دیم، کشت پائیزه، ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04432722222تللللللللل للللن:         a.saeed@areeo.ac.irنويسنده مسئول: 
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 مقدمه

  از سللوي انتشللار يافتهبراسللاس آخرين آمار  

(، در سللال فائو سللازمان خواروبار و كشللاورزي )

دنیلا بیش از    نخود درسلللزی زير كشلللت    2019

 94/9  آن  تولیلد  كل میزان  میلیون هکتلار،    56/14

  در كیلوگرم 1046سللع عملکرد  ومتبا تن   میلیون

 5/9كشللور هندوسللتان با   (.4)  بوده اسللت  هکتار

میلیون هکتار در رتبه نخسللت جهان و بدنبال آن 

پلاكسلللتلان، روسلللیله، تركیله، ايران،  كشلللورهلاي 

روسلللیله، تركیله، اتیوپی، آمريکلا و كلانلادا قرار  

میلیون  99/9اند. از نظر تولید كشلور هند با داشلته

تن در رده نخست و بدنبال آن كشورهاي تركیه، 

اتیوپی، آمريکلا،  روسلللیله، میلانملار، پلاكسللل  تلان، 

اسلترالیا و كانادا قرار گرفتند. در همان سلال ودر  

كشللور عمده تولید كننده نخود، كشللور  20میان 

هزار هکتار در رتبه    456ايران با سزی زير كشت  

هزار تن در رتبله يلازدهم   7/200چهلارم و بلا تولیلد  

كیلوگرم در هکتار در   440و با متوسلع عملکرد  

 گرفت. رتبه بیستم قرار

اگر چه نقش ارقام جديد معرفی شللده نخود  

و  معتللدل  منللاطق  در  بويده  افزايش عملللکلرد  در 

گرم كشللور بر كسللی پوشللیده نیسللت با اين حال 

عوام  مختل ی از جمله كشللت بهاره نخود ديم،  

هاي اخیر موجب هاي حرارتی و خشلکسلالیتنش

كاهش متوسلع عملکرد و سلزی زير كشلت آن 

رد كشلور شلده اسلت. اين  مخصلوصلا در مناطق سل 

هاي فقیر مانند در حالی اسلللت كه اغلب كشلللور

اريتره، در حال توسلعه مانند میانمار و توسلعه يافته  

ملاننلد اسلللترالیلا و كلانلادا طی يلت دهله گلذشلللتله 

بلراي   علملللکلرد چشلللملگلیلري  و  تلوللیللد  افلزايلش 

اند. در سللال هاي اخیر در  محصللول نخود داشللته

ت اده از نخود اثركشت متوالی گندم ديم، عدم اس

آيش  -در تنلاو  بلا گنلدم و جوي ديم يلا گنلدم

موجب رانده شلدن نخود ديم به ارایلی پرشلیب  

و كم بازده شلللده و اين مویلللو  باعی افزايش  

آفلات و بیملاري هلا و علا هلاي هرز در غالت  

مخصلوصلا گندم ديم شلده كه به نوبه خود تولید 

 اين محصول استراتديت را ناپايدار ساخته است.

اسلللاس مزلالعلات انجام گرفته، تتییر تاري    بر

كاشلت نخود از بهار به پائیز يا كشت انتظاري آن 

علمللده علملللکلرد  افلزايلش  اقلللیلمبللا  هللاي  اي در 

ها حاكی از  اسلت. برآورد  اي همراه بودهمديترانه

ه بل  جهلانی با يت میلیون تن ایلللافه تولیلدحداق  

(.  12می بلاشلللد )  پلائیزهكلارگیري كشلللت نخود  

 60( در تحقیقی افزايش  3كالگاگنو و همکاران )

درصدي نخود را در كشت پائیزه نسبت به كشت 

بهاره اعالم نمودند. در مزالعات جداگانه ديگري  

(  7( و ايلیاديس )14توسللع سللینه و همکاران )

-188در سللوريه و   درصللد 70به ترتیب افزايش  

 در يونان با كشت پائیزه به دست آمد. درصد 23

اسلللت در صلللورت دسلللتیابی به ارقام  بديهی  

داراي عملکرد باال، قاب  كشت به صورت پائیزه، 

زدگی و فوزاريوم،  هلاي بر متحمل  بله بیملاري

ارت ا  بوته بلند و مناسلب براي برداشلت مکانیزه 

و نیز واجد خصللوصللیات بازار پسللندي، كشللت 

نخود ديم در تناو  با گندم توسلعه قاب  توجهی  

ت انجلام گرفتله براي اجراي  خواهلد يلافلت. مزلالعلا

آزمايشلللات مختلا در ايسلللتگاه هاي تحقیقاتی 
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اصالحی رقم    روندديم مناطق سردسیر كشور در  

 جديد آتا نیز در همین راستا بوده است.

 

 ها مواد و روش

در قلاللب الين هلاي    1383رقم آتلا در سلللال  

هاي در حال المللی ارزيابی نس هاي بینآزمايش

اللملللللی   بلیلن  ملركلز  تلوسلللع  ديلم  نلخلود  تل لکلیللت 

تحقیقات تحقیقات كشلاورزي در مناطق خشلت  

  هاي. در آزمايشبه ايران ارسال گرديد)ايکاردا(  

ت کیت با اسللت اده از  هاي در حالارزيابی نسلل 

سلازي  پديگري( اقدام به خالص)  ايروش شلجره

بعلد از تببیلت صللل لات مهم    ژنتیکی رقم گرديلد.

عی و خلوص ژنتیکی در ايسلللتگلاه تحقیقلات زرا

هلاي مقلايسللله  ديم ارومیله، اين رقم در آزملايش

ملورد   ملتل للاوت  ملحلیلزلی  در شلللرايلع  و  علملللکلرد 

 بررسلللی قرارگرفلت. اين رقم از سللللال زراعی 

مقلايسلللله    هلايآزملايشبله بعلد وارد    88-1387

عملکرد مقلدملاتی، پیشلللرفتله و سللللازگلاري و 

اي تحقیقاتی  هپايداري عملکرد دانه در ايسلللتگاه

همدان شلد   ديم ارومیه، مراغه، سلارال كردسلتان و

بله دلیل  برخورداري از ويدگی هلاي بسلللیلار و 

مناسب زراعی همچون ارت ا  بوته و فاصله بیشتر 

اولین غالف از سللزی زمین )مناسللب بودن براي  

برداشللت مکانیزه(، درشللتی دانه و بازار پسللندي، 

اريوم و هلاي فوزتحمل  منلاسلللب در برابر بیملاري

ملورد  بلر  ملزلللو   دانلله  علملللکلرد  نلیلز  و  زدگلی 

 گزينش واقع شد. 

و   هلاي مقلايسلللله عملکرد تکراردارآزملايش

هلاي كلامل  سللللازگلاري در قلاللب طرح بلو 

اجلراگلرديللد. در   تلکلرار  چلهللار  بللا  تصللللادفلی 

هاي مقايسلله عملکرد پیشللرفته هر كرت آزمايش

آزمايشلی شلام  چهار رديا به طول چهار متر و 

هاي  و در آزمايش مترسلانتی 25خزوط   به فاصلله

سللازگاري نیز هر كرت آزمايشللی داراي شللش 

 25متر و بله فلاصللللله خزوط    3/5رديا بله طول  

بلودسللللانلتلی آزمللايشلللی در  كلرت  .ملتلر   هللاي 

تزبیقی شلللامل  هشلللت   -هلاي تحقیقی  آزملايش

تراكم  در چهللار تکرار بودنللد.    متري  5رديا   

هاي  ارقام و الينبذري مورد است اده براي كشت 

بلذر در هر     300) دانله در مترمربع  30آزملايشلللی 

آزمللايشلللی( ارزيللابی    بود.  كرت  بلله  توجلله  بللا 

هلا دركشللللت پلائیزه، رقم جم بله عنوان  ژنوتیل 

آزمللايلش علملللکلرد  شللللاهللد  ملقللايسلللله  هللاي 

گرديد. بعد از معرفی رقم سلارال در سلال انتخا 

عنوان شلللاهلد آزملايشلللات  ، از اين رقم بله1392

  ده شد.است ا

سلازي بسلتركاشلت مزابق روش  عملیات آماده

هاي مناطق سلللردسلللیر ديم  متداول در ايسلللتگاه

)شلخم پايیزه با گاوآهن بدون برگردان و اسلت اده  

طی دوران  بلار پنجله غلازي( بود.    يلت تلا دو  از

رشللللد گیلاهلان در مزرعله و پس از برداشللللت 

محصللول، صلل ات مختل ی شللام  ارت ا  بوته بر 

ر، تعداد روز از كاشللت )تاري  متحسللب سللانتی

گللدهی و   درصلللد  50اولین بلارنلدگی موثر( تلا  

تعلداد روز از كلاشلللت تلا رسلللیلدن فیزيولوژيکی  

گیلاهلان مورد ارزيلابی قرار   درصلللد  90هلا در دانله

 گرفتند. 

هلا و حلداقل  دملاي مزلق  آملار میزان بلارنلدگی 
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طلی آزمللايلش ايسلللتلگللاه  هللاي  هللاي تلحلقلیلقللاتلی 

در    1390- 93زراعی  هلاي  سلللازگلاري در سلللال 

برداري از  يادداشلت براي  اسلت.  ارائه شلده   1جدول  

صلل ت تحم  به سللرما با اسللت اده از دسللتورالعم  

بین  منللاطق خشللللت  مركز  در  تحقیقللات  المللی 

ها ویللعیت ژنوتی  دهی  نمره اقدام به   ( 6ايکاردا ) 

زيلر   تلرتلیللب    :ملقللاوم بسللللیللار    = 1  : گلرديللد بلله 

رت  خسلللا :  مقلاوم =  3  ، علدم مشلللاهلده خسلللارت 

عالئم  داراي   هلا از برگچله   درصلللد   11- 20، جزئی 

 عالئم ها با  چه شلاخه   درصلد  20و تا    پريدگی رنه 

 شللللدن و علدم از بین  پريلدگی وخشللللت رنله 

از    درصللللد   41- 60  حمل : مت =  5  ، رفتن بوتله هلا   

عالئم  با  ها  چه از شلاخه   درصلد  21- 40ها و  برگچه 

هلا تلا  بوتله    مرگ   خشلللکی و  رنله پريلدگی و 

از    درصللللد   81  - 99:  حسللللاس =  7  درصللللد، 25

داراي  ها  چه از شللاخه   درصللد  61- 80ها و  برگچه 

 26- 50مرگ   و و خشلللکی   پريدگی عالئم رنه 

 100مرگ   : بسللیار حسللاس = 9  ، ها بوته از    درصللد 

  ها. بوته   درصد 

براي ارزيلابی تحمل  بله بیملاري بر  زدگی در  

هلا اسلللت لاده  بنلدي ژنوتیل مزرعله از روش درجله

 5و   3،  1هلاي  شلللاخصشلللد. بر اين اسلللاس از 

و   مقاوم،  مقاوم  بسللیارهاي  ترتیب براي ژنوتی به

براي    9و    7 هاي  متحم  اسللت اده شللد و شللاخص

  )مرگ گیاه(  بسلیار حساسهاي حسلاس و  ژنوتی 

همچنین وزن صلللد دانله بر حسلللب    .رفلتكلار  بله

گرم، عملکرد دانه بر حسلللب كیلوگرم در هکتار  

تی  نسللبت به  و میزان ت اوت عملکرد دانه هر ژنو

 رقم شاهد بر حسب درصد يادداشت شد. 

هلاي  ژنوتیل   همچنین جهلت ارزيلابی واكنش

زدگی و هاي بر پیشلللرفته نخود در برابر بیماري

و  آللودگلی مصلللنلوعلی  شلللرايلع   فلوزاريلوم در 

مزرعله اي چنلدين آزملايش در ايسلللتگلاه هلاي  

مراغلله،   و تحلقلیلقللاتی  چرداول، گنلبللد  شلللیلروان 

   ( 1391-94سللللال زراعی )طی سلللله    سلللرارود

بلهلره وري آ   ملیللانلگلیلن  پللاراملتلر   اجلرا گلرديللد. 

و   (WP)بللاران   رقلم جللديللد  بلراي  تلتلیلیلراتلی   بللا 

مللحللیللع از  يللت  هللر  در  جللم   هللاي شللللاهللد 

 آزملايشلللی بلا اسلللت لاده از فرمول زيرمحلاسلللبله 

(.10گرديد )
 

 میانگین بهره وري آ  باران =
 کرد رقم )كیلوگرم در هکتار( در سال و منزقهمتوسع عمل

 میزان بارندگی) میلیمتر( 
 

ي  هلا نمونله دانله و پخلت،    ت براي تعیین كی یل 

بخش تحقیقلات خلا  و    شلللیمی   واحلد   نخود در 

تحقیقات و آموزش كشللاورزي و منابع    ركز م آ   

.  گرفتند مورد آزمايش قرار    طبیعی آذربايجان غربی 

صلل ات كی ی نظیر درصللد پروتئین با اسللت اده از  

روش كجللدال، و نیز زملان پخلت و كی یلت بعلد از  

پخلت براي رقم جلديلد و ارقلام معرفی شلللده نخود  

مورد آزمون قرار گرفتند. براي اندازه گیري صل ت  

لهیللدگی دانلله  میزان  بعللد از پخللت،  هللا و  كی یللت 

زير  جداشلللدن پوسلللته آنها پس از پخت به ترتیب 

= با  لهیدگی و جدا شللدن جزيی  1دهی شللد: نمره 

= با مقدار كم  2پوسته دانه و با كی یت بسیار خو ،  
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لهیدگی و جدا شللدن پوسللته دانه و داراي كی یت  

خو . زمان پخت نیز با اسلت اده از دو روش ديه  

 معمولی و زودپز يادداشت گرديد. 
پللايللدار تلعلیلیلن  ملنلظلور  نلظلر بلله  از  رقلم  تلريلن 

انلدازه گیري  عملکرد دانله، روش هلاي مختلا 
پايداري عملکرد مانند دامنه تتییرات در متوسللع 

(، یللريب تتییرات 1ها، واريانس محیزی )مکان
 8(، واريلانس درون مکلانی لین و بینز )5محیزی )

رگرسللیون و انحراف از شللیب  (، شللیب خع 9و 
( با اسلللت اده از برنامه آماري  2خع رگرسلللیون )

SAS  (11)  .عملکرد دانله و برخی    انجلام شللللد
صلل ات مهم اقتصللادي از جمله وزن صللد دانه،  
تحمل  بله بیملاري بر  زدگی و ارت لا  بوتله رقم  

سللللال در  زراعللی  جللديللد  در    1393-95هللاي 
تلحلقلیلقلیآزمللايلش تلحلقلیلقلی  -هللاي  و    - تلزلبلیلقلی 

 ترويجی در مزار  كشاورزان ارزيابی گرديد.

 
 1390- 93آمار میزان بارندگی ها و حداق  دماي مزلق ايستگاه هاي آزمايشی طی سال هاي زراعی    - 1جدول  

 

 منزقه
 حداق  دماي مزلق )درجه سانتیگراد(   بارندگی )میلیمتر( 

1390-91 1391-92 1392-93  1390-91 1391-92 1392-93 
 - 9/16 - 8/13 - 6/15  313 410 304 ايستگاه ارومیه
 - 0/22 - 5/16 - 5/21  314 352 263 ايستگاه مراغه
 - 8/27 - 2/19 - 2/18  291 256 248 ايستگاه سارال 
 - 3/23 - 7/15 *  324 187 298 ايستگاه همدان

 * داده اي براي اين سال وجود نداشت.

 
 و بحث   نتایج 

 های مقایسه عملكرد مقدماتی و پیشرفته آزمایش

هاي مقايسللله عملکرد مقدماتی و در آزمايش
انجام  1387-89هاي زراعی  پیشلرفته كه طی سلال

رقلم   ملعلنلی  آتللاگلرفللت،  نلظلر  بلرتلري  از  داري 

خصللوصللیات مهم زراعی از جمله عملکرد دانه  
(. اين  1شلک  نشلان داد )  جمنسلبت به رقم شلاهد 

عملکرد مقدماتی و   رقم در آزمايشللات مقايسلله
درصلد نسلبت به شلاهد   36و    26پیشلرفته به ترتیب 
 جم برتري داشت.

 

 

 

 

 

 

 
هاي مقايسه عملکرد مقدماتی و در آزمايشو شاهد جم  آتا جديد   رقم دانه  متوسع عملکرد -1شک  

 تحقیقات ديم ارومیه  ايستگاه در  1387-89طی سال هاي زراعی  پیشرفته 
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 های سازگاری و پایداری عملكرد آزمایش

هلاي  كله در برخی ايسلللتگلاهبلا توجله بله اين

تحقیقلاتی فقع براي تعلداد محلدودي از صللل لات  

از   نیز  و  برداري انجللام گرفتلله بود   يللادداشللللت 

هاي پايیزه در سللال سللوم  بین رفتن ك  آزمايش

در ايسلللتگلاه مراغله بله عللت خسلللارت پرنلدگلان، 

تعلداد    تجزيله مركلب داده هلا فقع براي صللل لات

 رسلیدگی،   درصلد 90گلدهی و   درصلد 50روز تا 

دانله و عملکرد دانله براي  وزن صلللدارت لا  بوتله،  

آزمللايش  داده اول  سللللال  دو  در  هللاي كللاملل  

 (.2گرفت )جدول انجام

كله قبال ذكر شلللد تعلداد بوتله بعلد  طوريهملان

از يخبندان شلاخص خوبی براي مقاومت به سلرما  

آزمللايش محسلللو  در  پللايیزه  ديم  هللاي نخود 

كنلنللده  می ارقللام شلللركللت  و  هللا  الين   شلللود. 

درصللد    66متوسللع حدود    در آزمايشللات بزور

بوتله هلا بعلد از يخبنلدان را دارا بودنلد كله در اين  

، 2و    9میلان رقم آتلا بله همراه دو الين شلللملاره  

داراي بیشلللترين تعلداد بوتله زنلده بعلد از آخرين  

)جللدول   بلودنللد  بلراي صللل للات2يلخلبلنللدان   .) 

گلدهی و تعداد روز تا   درصلللد 50تعداد روز تا  

كه شللاخص    رسللیدگی فیزيولوژيت  درصللد 90

تمللامی  بللاشلللنللد،  می  زودرسلللی  نظر  از  خوبی 

هلاي مورد آزملايش در يلت محلدوده زملانی  الين

 (.2قرار داشتند )جدول 

در  كللنللنللده  شللللركللت  آزمللايشللللی   مللواد 

ها اغلب داراي ارت ا  بوته مناسللب اين آزمايش 

و برتر از شللاهد بودند و علی رغم رشللد رويشللی  

هلا )بلا توجله بله  كم در برخی از منلاطق و سللللال

شلللرايع آ  و هوايی(، كه موجب افت میانگین 

ها  اين صلل ت مهم گرديد، در برخی از ايسللتگاه 

هلاي بلااليی ثبلت گرديلد. از طرفی  ارت لا  بوتله

هاي موجود در اين آزمايش با توجه به وزن  الين

صللد دانه آنها دانه درشللت تا دانه متوسللع بودند. 

نسلللبلت بله   گرم  0/35رقم آتلا بلا وزن صلللد دانل   

گرم داراي دانه   6/32شلاهد جم با وزن صلد دانه  

هاي درشلللت تري بود و از نظر میانگین عملکرد  

ها شلش الين مورد بررسلی از  دانه در كلیه محیع

عملللکلرد   بللا  آتللا  رقم  در    886جملللله  گرم  كیلو 

 789هکتلار نسلللبلت بله شللللاهلد جم بلا عملکرد  

 (.2كیلوگرم در هکتار برتري داشتند )جدول 

ها به  قاب  توجهی كه در اين آزمايش  مسلللئله

هلا  خورد رفتلار يکنواخلت بیشلللتر رقمچشلللم می

مخصلوصلا براي برخی صل ات از جمله تعداد روز  

رسلللیدگی    درصلللد 90گلدهی و   درصلللد 50تا 

فیزيولوژيلت و ارت لا  بوتله بود. اين امر می توانلد  

ها از طرفی و دقت باالي  ناشلی از ثبات رفتار رقم

وجود ارت لا  بوتله مزلو     هلا بلاشللللد.آزملايش

امکان كاشللت، داشللت و برداشللت مکانیزه رقم  

 جديد را تضمین خواهد كرد.

 تجزیه پایداری

بلا اسلللت لاده از میلانگین عملکرد كل  هر رقم  

هلاي پلايلداري براي ارقلام  اقلدام بله برآورد پلارامتر

نظردامنله تتییرات در  امیلدبخش نخود گرديلد. از  

ترين  ها رقم جديدآتا يکی از پايدارمتوسع مکان

نیز رقم  الين هلا   پلارامتر واريلانس محیزی  بود. 

هلاي پلايلدار معرفی  جلديلد آتلا را يکی از ژنوتیل 

از نظر پلارامتر یلللريلب تتییرات محیزی  نمود. 
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 1390-92هاي سازگاري مناطق سردسیر كشور طی سال هاي  در آزمايش  پائیزهارقام و الين هاي نخود س ید میانگین  -2 دولج
 

 ژنوتی   رديا 
ویعیت 

 سبز 

زنده  تعداد بوته  
  بعد از  يخبندان

   )درصد(

 مقاومت 
 به سرما

 تعداد روز 
  50 تا

 درصد 
 گلدهی 

 تعداد روز 
 درصد  90 تا

 رسیدگی

 مقاومت به 
بیماري بر   

 زدگی

بوته  ارت ا    
متر()سانتی  

صد  وزن
 دانه

 )گرم(

دانهتعداد   
 در غالف

تعداد  
 غالف
 در بوته 

دانه د  عملکر  
  )كیلوگرم در 

 هکتار(

1 (S 00787×Flip 98-28C)× ILC 1929 9/2  3/62  5/4  193 233 0/2  7/24  5/37  96/0  2/32  847* 

2 (S 00791×Flip 98-23C) × ICCV2 7/3  2/73  4/4  192 233 0/2  3/24  6/35  01/1  3/30  857* 

3 FLIP 98-131C×Flip 99-47C 0/3  9/58  7/4  194 233 5/1  0/26  5/38  01/1  7/34  753ns 

4 FLIP 97-195C×Flip 97-23C 8/3  8/59  3/5  192 232 0/2  3/25  1/34  02/1  6/33  729ns 

5 FLIP 98-128C×Flip 97-102C 3/3  5/63  9/4  194 233 0/3  2/24  5/36  02/1  4/30  727ns 

4/3 رقم جدید آتا 6  4/79  4/1  192 232 0/3  0/25  0/35  98/0  3/32  886** 

7 FLIP 98-131C×Flip 98-50C 5/3  8/50  1/5  193 232 0/3  6/24  6/35  96/0  4/37  727/2ns 

8 x03TH148-1 0/3  7/57  9/4  193 232 1/2  0/25  0/37  94/0  0/38  810/8* 

9 FLIP 98-130C× Lebanese market 8/2  1/88  0/4  192 231 0/2  3/24  7/35  95/0  8/33  859/8* 

10 (FLIP 97-81C×Flip 97-25C) ×ICCV2 8/2  6/64  5/4  192 232 5/1  9/24  7/36  04/1  6/35  822* 

11 (FLIP 97-149C×Flip 97-26C) ×ICCV2 4/2  6/66  4/3  192 231 5/1  6/24  1/35  98/0  1/32  772ns 

12 (FLIP 98-28C×Flip 98-22C) ×ICCV2 8/3  5/63  3/5  192 232 0/2  2/25  6/36  93/0  7/30  671ns 

8/2 شاهد جم  13  1/55  1/5  191 231 1/3  9/22  6/32  00/1  3/41  789ns 

17/3 میانگین   8/65  7/4  186 225 2/2  0/27  3/36  98/0  0/34  791 

 LSD (5%) 31/0  4/14  7/0  4/0  5/0  1/0  1/1  9/0  1/0  3/7  9/89  
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 سازگاري  در آزمايش پايیزهنخود س ید بخش امیدارقام و الين هاي هاي مختلا پايداري عملکرد براي  پارامتر -3 دولج
 

 ژنوتی  
 میانگین عملکرد  

 هکتار(   )كیلوگرم در 
 دامنه تتییرات در  
 متوسع مکان ها 

 محیزی  واريانس 
   (1000 × ) 

   یريب تتییرات 
 محیزی 

     درون مکانی    MSمیانگین 
 ( × 1000در بین سال ها ) 

 از شیب انحراف   شیب رقم 

(S 00787× FLIP 98-28C)× ILC 1929 847 1130 6/15 7/40 9/61 03/1 67/4 

S 00791× FLIP 98-23C) × ICCV2 857 829 2/12 8/40 5/46 99/0 65/3 

FLIP 98-131C× FLIP 99-47C 753 1023 9/13 4/49 7/44 99/0 15/4 

FLIP 97-195C× FLIP 97-23C 729 965 0/13 5/49 5/33 98/0 90/3 

FLIP 98-128C× FLIP 97-102C 728 967 0/14 5/51 6/34 06/1 19/4 

 71/3 96/0 5/32 8/39 4/12 877 886 آتا رقم جدید 

FLIP 98-131C× FLIP 98-50C 727 1131 0/16 0/55 9/71 05/1 79/4 

x03TH148-1 811 962 2/17 1/51 3/64 16/1 14/5 

FLIP 98-130C× Lebanese market 860 983 2/12 6/40 5/105 90/0 65/3 

(FLIP 97-81C× FLIP 97-25C) ×ICCV2 822 903 1/17 3/50 5/64 16/1 12/5 

(FLIP 97-149C× FLIP 97-26C) ×ICCV2 772 931 1/15 3/50 2/85 04/1 50/4 

(FLIP 98-28C× FLIP 98-22C) ×ICCV2 671 865 8/10 9/48 2/29 86/0 22/3 

 73/4 03/1 1/117 4/50 8/15 967 790 شاهد جم 
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 (C.V.  نیز رقم )هلاي  آتلا يکی از ژنوتیل  جلديلد

پايدار شلناخته شلد. از طرفی بر اسلاس پارامتر تی  

رقم    MSپللايللداري )میللانگین  4  درون مکللانی( 

پللايللدارترين رقم  از  يکی  بود. همچنین آتللا  هللا 

پارامترهاي شلللیب و انحراف از خع رگرسلللیون 

ژنوتیل  هلا، كله در آن ارقلام پلايلدار ژنوتیل  هلايی  

و يلا نزديلت بله يلت و بلا مقلادير شلللیلب خع يلت 

انحراف از خع رگرسللیون كوچکتر شللناخته می  

هلاي  شلللونلد، رقم آتلا را بله عنوان يکی از ژنوتیل 

 (.3پايدار در اين بررسی معرفی نمود )جدول 

 ها به بیماری واکنش

 1393-94و   1391-92هاي زراعی  طی سللال

هلاي نخود در چنلدين آزملايش جلداگلانله الين

بیملاري پدمردگی فوزاريومی و براي مقلاوملت بله  

هلاي تحقیقلاتی مراغله،  زدگی در ايسلللتگلاهبر 

سلرارود كرمانشلاه و شلیروان چرداول ايالم مورد  

در    1391-92بررسلی قرارگرفتند. در سلال زراعی

نسلبت به  نخود پیشلرفته  هاي  ناليارزيابی واكنش 

پدمردگی فوزاريومی در مراغله و ايالم،    بیملاري

بله   5و    3بلا میزان آلودگی  ترتیلب  بله  آتلاالين  

رقلم   پلدملردگلی    ملتلحلملل علنلوان  بلیلمللاري  بلله 

(. در ارزيلابی  4فوزاريومی ارزيلابی شلللد )جلدول 

در    1393-94ديگري نیز كله در سللللال زراعی  

با میزان  آتاسلرارود كرمانشلاه انجام گرفت، الين  

بیمللاري   5آلودگی   بلله  متلحلملل   رقم  عنلوان  بلله 

 (.4پدمردگی فوزاريومی شناخته شد )جدول 

 

خزانه هاي  در پدمردگی فوزاريومی  بیمارينسبت به نخود پیشرفته هاي نالي ارزيابی واكنش  -4جدول

 (13)مقیاس نمره اي   از مراغه، شیروان چرداول ايالم و سرارود كرمانشاه با است اده هاي  گاهتايسبیماري 
 

 رديا

 آلودگی و واكنش نسبت به بیماري میزان  الين /رقم 

 مراغه

 واكنش ( 1391 -92)

 ايالم 
 )شیروان چرداول(

 واكنش ( 1391 -92)

 سرارودكرمانشاه 
(94- 1393 ) 

 واكنش

 MR 5 MR 5 MR 5 رقم جديد آتا 1

-* آزاد 2  - - - 7 S 

 MR 5 - - - - عادل  3

 MR 5 - - - - بیونیج 4

 - - HS 7 S 9 كاكا 5

6 ILC 482 9 HS - - 5 MR 

7 ILC1929 7 S - - - - 

 MR 5 - - - - جم 8

MR  متحم ؛ ،S حساس و ،HSبسیار حساس ، 
 * در اين مناطق الين فو  مورد آزمايش نبوده است.

آزمللايللش بللیللمللاري  در  بلله  ارزيللابللی   هللاي 

زراعللی   سللللال  در  زدگللی   در    1393-94بللر  

ايسلللتگلاه ايالم و سلللرارود كرملانشللللاه   هر دو 

آللودگلی   ملیلزان  بللا  جللديللد  علنلوان   3رقلم   بلله 

ارزيللابلی گلرديللد  بلیلمللاري  ايلن  بلله  ملقللاوم   رقلم 

 (.5)جدول  
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  سرارود هايگاه تبر  زدگی در ايسبیماري نسبت به نخود پیشرفته هاي نالي ارزيابی واكنش  -5جدول 
 (13)اي مقیاس نمره  از با است اده 1393-94در سال زراعیو ايالم 

 

 الين /رقم  رديا

 میزان آلودگی و واكنش نسبت به بیماري 

 واكنش ايالم )شیروان چرداول(  واكنش سرارود كرمانشاه 

 R 3 R 3 رقم جديد آتا 1

 MR 7 S 5 آزاد 2

 R 5 MR 3 عادل  3

4 ILC 482 5 MR 3 R 

 MS 5 MR 7 جم 4

 S 9 HS 7 بیونیج 5

R مقاوم؛ ،MR    متحم ؛ ،S حساس و ،HSمرگ گیاه( ، بسیار حساس( 

 
هاي انجام شللده،  بر اسللاس مجموعه پدوهش

در كشللت پائیزه كه بهترين شللرايع براي شللیو  
زدگی )دماي پائین و رطوبت نسلللبی بیماري بر 

ملیلزان   كلملتلريلن  آتللا  رقلم  اسللللت،  فلراهلم   بللاال( 
عالئم بیماري را نشلان داد و در ویلعیت حایلر، 

پللاتلوتلیلل  بلرابلر  ملوجلود، در  نلدادهللاي  و   هللا 
هلاي شلللیو  بیملاري  الينی متحمل  براي سللللال 

اسللللت.بر  تکلبلیلري  زدگی  مزار   در  رقم   اين 
 كله اپیلدمی بیملاري بر  زدگی   1397در بهلار   
در چندين اسلللتان مخصلللوصلللا در اغلب مناطق  

غربی گاهی موجب خسلللارت  اسلللتان آذربايجان
به بیشلتر مزار  نخود گرديد، داراي    درصلد 100

مقلاوملت بسلللیلار خوبی در برابر اين بیملاري بود 
 (.2)شک  

 

  

 

 

 

 
مقايسه مزرعه نخود عاري از بیماري بر  زدگی )سمت راست رقم آتا( و مزرعه آلوده به   -2شک  

 1397بیماري بر  زدگی )سمت چ  رقم محلی( در روستاي لواشلوي شهرستان نقده در خرداد ماه 

 
 ترویجی   - تطبیقی و تحقیقی   - آزمایشات تحقیقی  

تزبیقی مقايسه رقم آتا -هاي تحقیقیآزمايش

در    1393-94با رقم شللاهد جم در سللال زراعی  

سله شلهرسلتان اشلنويه، پیرانشلهر و نقده در مزار   

مقايسلله میانگین كشللاورزان پیشللرو اجرا گرديد. 

رقم  حلاكی از برتري    عملکرد دانله ارقلام نخود

كیلوگرم در   1298  عملکردمتوسلع   با   آتاجديد  

با متوسللع عملکرد  جم  هکتار نسللبت به شللاهد 

هلکلتللار  1080 در  سللللايلر    كلیلللوگلرم  هلملچلنلیلن  و 

 توجله بله  بلا  .  (6جلدول  ) هلاي امیلدبخش بودالين
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 تزبیقی در كشت پائیزه در سه شهرستان اشنويه، پیرانشهر  -هاي تحقیقیآزمايشالين هاي نخود س ید در   میانگین ص ات اندازه گیري شده  - 6جدول 

 1393-94زراعی  در سالو نقده 
 

 ژنوتی  

 از   تعداد بوته بعد
 يخبندان  آخرين
 ( درصد)

 تعداد
 50 روزتا
 گلدهی درصد

 تعداد
 90 روز تا

 رسیدگی درصد

 ارت ا  
 بوته
 متر( )سانتی 

وزن صد  
 دانه

 )گرم(

 دانه عملکرد
)كیلوگرم در 

 هکتار(

 درصد 
 شاهد  برتري نسبت به

(S 00787*FLIP 98-28C)* ILC 1929 4/76 178 214 33 35 1198 11 

 رقم جدید آتا 

4/74 177 214 36 37 1298 20 

(FLIP 97-81C* FLIP 97-25C)*ICCV2 7/74 178 214 33 36 1212 

12 

(ILC4291* FLIP 98-129C)*S 98008 9/76 178 214 35 34 1255 

16 

FLIP 98-138C*SEL99TH15039 0/75 

178 214 

35 34 1233 14 

 شاهد )جم( 
1/74 177 214 31 32 1080 0 
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عملکرد برتر از شلللاهد و سلللاير خصلللوصلللیات 

از جملله ارت لا  بوتله بلنلد، رقم  مزلو  زراعی  

هلاي  براي شلللركلت در آزملايش   آتلاجلديلد  

 شد.ترويجی انتخا    -تحقیقی

آزمللايللش نللتللايللج  اسلللللاس   هللاي بللر 

سلللله شلللهرسلللتللان -تحقیقی  در  كلله   ترويجی 

علمللده   )ملنللاطلق  پلیلرانشلللهلر  و  نلقللده   اشلللنلويلله، 

آذربلل  زراعلی در  نلخلود  غلربلی(  تلوللیللد   ايلجللان 

درآمللد،   اجللرا  بلله  كشلللللاورزان  مللزرعلله   در 

  درصلللد 53با حدود  از نظر عملکرد دانه رقم آتا

ملعلنلی بلرتلري  بلیشلللتلر  نسلللبللتعلملللکلرد   داري 

به رقم نخود سلارال داشلت. اين رقم از نظر وزن   

صللد دانه و ارت ا  بوته نیز برتر از شللاهد سللارال  

 (.  3بود )شک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الا                                                                                                  

 

  و وزن صد دانه رقم  دانه و ارت ا  بوته و ) (، متوسع عملکرد دانه متوسع عملکرد)الا(،  -3شک  

 استان آذربايجان غربی در 1394-95ترويجی در سال زراعی -آزمايش تحقیقی در و سارال  آتا جديد

 

 پخت و دانه کیفیت

از  بللرخللورداري  یللللمللن  آتللا  رقللم   بللذور 

 دانله درشلللتی از نظر شلللکل  گوشللله دار و بله  

 رنله بد روشلللن می بلاشللللد كله شلللبیله رقم   

آنا بوده و ازنظر بازارپسللندي مزلو  می باشللند 

 (.4)شک  
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 رنه، اندازه و شک  دانه بذور رقم آتا  -42شک  

 

نتايج ارزيابی میزان پروتئین دانه نشلان داد كه 

درصللد بود  كه  9/25میزان پروتئین دانه رقم آتا 

از اين نظر برتر از سللاير ارقام نخود همچون  آنا، 

(. 7نصلرت، سلارال، سعید و جم می باشد )جدول 

هلا همچنین نشلللان داد كله  از نظر زملايشنتلايج آ

زمان پخت، رقم جديد در حد ارقام شلاهد بود و 

از نظر شلک  ااهري پس از پخت، نسلبت به رقم  

 (.7جم و آزاد برتري داشت )جدول 

 

ااهري رقم جديد در  میزان پروتئین، میانگین زمان پخت )ديه معمولی، زودپز( و شک   -7جدول 

 مقايسه با ديگر ارقام نخود
 

 ژنوتی  

 زمان پخت

 درصد پروتئین دانه  كی یت پس از پخت 
 ديه معمولی 

 )ساعت( 
 ديه زود پز 

 )دقیقه(
 9/25 1 35 25/3 رقم جديد آتا

 6/24 1 35 30/3 آنا
 1/23 1 35 40/3 سارال 
 2/21 2 35 35/3 آزاد

 8/23 1 35 30/3 نصرت
 6/24 1 35 25/3 سعید
 8/21 2 35 35/3 جم
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 (WP)بیشللترين میانگین بهره وري آ  باران  

مربوط بله هملدان و كمترين   9/4براي رقم جلديلد  

آن   كلل    6/1ملیلزان  در  بلود.  ملراغلله  بلله  ملربلوط 

بلهلره بللاران  ملیللانلگلیلن  رقلم     (WP)وري آ  

سللله سلللال در مجمو  منلاطق و طی    آتلاجلديلد

وري آ  هاي سلازگاري با میانگین بهرهآزمايش

از     3/  2بلاران   كیلوگرم بر متر مکعلب  بیشلللتر 

جم بود.  در مجمو  رقم جديد آتا از نظر   شلاهد

ص ات زراعی و مورفولوژيکی مانند ارت ا  بوته، 

تیل  بوتله، رنله و شلللکل  بلذر، وزن صلللد دانله،  

ین از  عملکرد دانه و درصللد پروتئین باال و همچن

بله بیملاري هلاي فوزاريوم و بر   نظر مقلاوملت 

بلراي   و  بلوده  ملزلللوبلی  داراي ویلللعلیللت  زدگلی 

كشلللت در مناطق سلللرد و معتدل سلللرد كشلللور  

اين رقم در آزمايشات سازگاري و مناسب است. 

تحقیقی ترويجی بله ترتیلب بلا متوسلللع عملکرد  

كیلوگرم در هکتلار، نسلللبلت بله دو   2061و    886

درصد   53و   11به ترتیب سارال   جم ورقم شاهد  

افزايش عملکرد داشللته و در شللرايع سللبز مزرعه  

گراد را بله خوبی  درجله سلللانتی  -9/16سلللرملاي  

تحم  نموده اسللت. ارت ا  بوته مناسللب اين رقم  

طوري  سازد بهامکان برداشت مکانیزه را میسر می

كه برداشلت محصلول اين رقم در مزرعه تکبیري 

اين كشلللشلللی با كمب  1396-97در سلللال زراعی  

سللاخت تركیه با ارفیت اسللمی هشللت هکتار در  

روز )يلت هکتلار در سلللاعلت( انجلام گرفلت. اگر  

از ارایللی ديم در مناطق سللرد و   درصللد10تنها 

معتدل سلرد كشلور كه به كشلت غالت و حبوبات 

هکتار( زير    100000يابد )حدود اختصلللاص می

كشللت رقم جديد بروند، با فرق قیمت هر كیلو 

كیلوگرم   1000تومان و میانگین عملکرد   20000

در هکتلار، ارزش محصلللول تولیلدي بیش از دو 

هزار میلیلارد توملان در سلللال خواهلد بود كله در  

مقايسلله با ویللعیت فعلی، موجب افزايش درآمد  

 قاب  توجه كشلاورزان در اين مناطق خواهد شلد.

بر اسللاس پتانسللی  هاي موجود رقم آتا، اين رقم  

ارد كله بله عنوان رقمی جلديلد  توانلايی آن را د

موجب افزايش سللزی زير كشللت و تولید نخود 

 در كشور گردد. 

 

  یجی ترو هیتوص

براسلاس آخرين دسلتورالعم  بخش مديريت  

منابع موسللسلله تحقیقات كشللاورزي ديم كشللور  

  -براي آماده سازي زمین در سیستم تناوبی غالت 

حبوبات جمع آوري كاه و كلش غالت و شللخم 

لمی يلا چیزل در اواخر تلابسلللتلان و بلا گلاوآهن ق

گردد. اوايل  پلايیز منلاسلللب بوده و توصلللیله می

كیلوگرم ازت خلالص در هکتلار در    20كلاربرد  

زمان كشلللت نخود به عنوان آغازگر )اسلللتارتر(  

كه تجزيه خا  شلللود. در صلللورتیتوصلللیه می

میزان فسلل ر خا  را كمتر از شللش قسللمت در  

سل ره تا میلیون نشلان دهد یلروري اسلت ازكود ف

رسللیدن به مرز شللش قسللمت در میلیون اسللت اده  

كلارهلاي مختلا )نظیر گردد. بکلارگیري خزی

هاسللیا، همدان كار، سللبز كشللت بوكان، كشللت 

كلار پنوملاتیلت، بله عمق  گسلللتر و ...( و رديا

متر به منظور كشللت مکانیزه سللانتی  5-7كشللت 

. شلللودنخود آتلا منلاسلللب اسلللت و توصلللیله می
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تلاري  كشلللت رقم آتلا در منلاطق ترين  منلاسلللب

 25-30مهر ماه با تراكم   10-30سلللردسلللیر ديم  

بلذر در    80دانله در متر مربع )حلدود كیلو گرم 

هلاي  هکتلار( اسللللت. فلاصللللله منلاسللللب رديا 

باشللد. در صللورت  متر میسللانتی  25-30كشللت

آرايش   تتلیلیلر  بللا  بللاريللت  چر   تراكتلور  وجود 

سلللانتی متر با اسلللت اده از    25-25-50كشلللت به  

توان نسللبت به مبارزه با علا هاي  ولتیواتور میك

از   اسلللت للاده  بللا  اين حللال  بللا  نمود.  اقللدام  هرز 

انتخلابی سلللوپر گلاالنلت )يلت لیتر در    كشعلا

توان  هکتلار( يلا گلاالنلت )دو لیتر در هکتلار( می

نللاز   علللا هلرز  ملزار   هللاي  ايلن  در  را  بلرگ 

غلالف كلرم   بللا  ملبللارزه  بلراي  كلرد.  خوار  كلنلتلرل 

)هل از سلللموم نخود  از يکی  اسلللت للاده  یوتیس( 

مناسلللب از جمله ديازينون، ديپتركس و  الروين  

در زملان اهور الروهلاي ريز در حلد آسلللتلانله 

اقتصللادي كه مصللادف با اواسللع تشللکی  گ  و 

هلا اسللللت، پیشلللنهلاد اوايل  غالف بنلدي بوتله

ترين زملان برداشلللت موقعی  گردد. منلاسلللبمی

وته ها ب  درصللد 90ها در بیش از  اسللت كه غالف

اي روشللن در آمده باشللد. با به رنه زرد تا قهوه

توجه به ارت ا  بوته مناسلب رقم جديد، برداشلت 

مکلانیزه آن كلامال امکلان پلذير و براي كلاهش 

 گردد.هاي تولید توصیه میموثر هزينه
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