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 مقدمه-1

 شود، بلکه از جمله کشورهای اصلی تولید کنندهدر جهان محسوب میهای نخود ایران نه تنها یکی از خواستگاه

. هدف از تهیه این مطلب مروری است بر: بوده استنیز  این محصولها صادر کننده در برخی سال است که نخود

های عملکرد، )ج( دستاوردهای برنامه ۀهای کاهش دهنداعی، )ب( معرفی تنشر)الف( وضعیت فعلی نخود ز

ند خشکی، گرما، سرما، بیماری هایی مانتنش)د( استراتژی آینده اصالح نخود در کشور. هر چند و  اصالحی،

های مهم دیگری مانند تنشاند، معرفی شدهنخود های اصلی و مرجع ن تنشبه عنواهای هرز زدگی و علفبرق

و منطقه ای داشته و شیوع میکرو، شوری و مسمویت عناصر غذایی هستند که اهمیت محلی و و کمبود عناصر ماکر

 معرفیو  (Selection) رقم نخود از طریق گزینش 12ای ندارند. در ایران، در نیم قرن اخیر گسترده

(Introductionآزاد ) گزینش به کمک نشانگراندشدهمعرفی  و . (MAS)  ولوژیکهای نوین بیوتکنروشدیگر و 

های یابی ژنهای ارزشمند یا مکانتجمیع ژن منظور به های زنده و غیر زندهبه تنش مقاومتهای اصالحی در برنامه

 . هستندمحققان این حوزه مورد توجه نخود آل های ایدهصفات کمّی در اصالح تیپ

 زدگی.برقهای وحشی، خشکی، سرما، ، گونه.Cicer arietinum Lنخود،  هاي كليدي:واژه

 زراعت نخود موجودوضعيت -2

، Cicer reticulatum ،C. judaicum ،C.bijugumشامل گونه وحشی و خویشاوند نخود  8، تعداد زراعی در کنار نخود

C. yamashitae ،C. echinospermum ،C.cuneatum ، C. chorasanicum و C. pinnatifidum  بطور طبیعی در کشور

های نخود شامل تنوع و مهد گونهمهم مراکز یکی از  ،ذخائر ژنتیکی. ایران با این (1387)صبری و همکاران،  رویندمی

های وحشی یکساله موقعیت جغرافیایی و پراکنش گونه 1شکل . در های بومی، در معرض خطر و اجدادی نیز هستگونه

کردند و یا سطح زیر کشت نخود قبالً نخود کشت نمی های اخیر، کشورهایی کهدر سال .استجنس نخود نشان داده شده

است )جدول اند و ایران به رتبۀ هشتم جهانی سقوط کردهها بسیار کم بود به تولیدکنندگان عمدۀ نخود تبدیل شدهدر آن

 1395-96بر اساس آمارنامۀ سال زراعی (. 2شود)جدول های کشور کشت و کار میغلب استانطور سنتی در انخود به(. 1

برتر از لحاظ تولید نخود  جزو پنج استانکرمانشاه، کردستان، آذربایجانغربی، لرستان و آذربایجانشرقی به ترتیب های استان

کیلوگرم  1151تا  جنوبیکیلوگرم در هکتار در خراسان  235از در دامنه  ،در کشور هستند. عملکرد نخود دیم در کشور

)احمدی و همکاران،  برآورد و اعالم شده است کیلوگرم در هکتار 540میانگین آن برابر با  و قرار گرفته گیالندر هکتار در 

 278حدود  1395-96 زراعی در سالمیزان تولید نخود کشور  ،بر اساس آخرین آمارنامه تولیدات زراعی کشور. (1397

آمار سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی )فائو، هزار هکتار برداشت شده است.  502هزار تن بوده که از سطحی معادل 
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. (1جدول) به خود اختصاص داده استرا  نخود در جهانتولید  تمشهمقام  ایران 2018( حاکی از آن است که در سال 2018

میزان ه است. هر چند با این بود تن 12800و  33636 معادلبه ترتیب نخود کشور و واردات میزان صادارات  1393در سال 

در برخی  ،تیراهای صادتوان ایران را یکی از صادر کنندگان مهم نخود محسوب کرد ولی به دلیل تعرفهصادرات، می

متوسط عملکرد، سطح زیر کشت و میزان تولید،  4گردد. در جدول نوسانات فاحشی در صادارت نخود مشاهده می ،هاسال

 خالصه شده است. ( 1392الی  1368طی یک بازه زمانی )نخود در کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2011)کانونی و همکاران،  بر اساس تجزیه تنوع ژنتیکی Cicerهای یکساله وحشی جنس های جغرافیایی گونهمکان -1شکل 

 

 (2018)فائو،  ده کشور برتر تولید نخود در جهان -1 جدول
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 1395-96برآورد سطح )هکتار(، میزان تولید )تن( و عملکرد )کیلوگرم در هکتار( نخود به تفکیک استان در سال زراعی  -2جدول

 نام استان

 سطح 

 )هکتار(

 تولید 

 )تن(

  عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 دیم آبی  جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 534 1344 17321 17200 121 32290 32200 90 آذربایجانشرقی

 564 1500 46900 45100 1800 81200 80000 1200 آذربایجانغربی

 718 1147 2995 2800 195 4070 3900 170 اردبیل

 757 2120 2120 1590 530 2350 2100 250 اصفهان

 - 1200 7 0 7 6 0 6 البرز

 675 - 3535 3535 0 5240 5240 0 ایالم

 - 1302 18 0 18 14 0 14 بوشهر

 450 - 9 9 0 20 20 0 تهران

 - 1347 229 0 229 170 0 170 جنوب استان کرمان

 690 2069 1310 1010 300 1609 1464 145 چهارمحال و بختیاری

 235 1167 250 40 210 350 170 180 خراسان جنوبی

 321 2496 3147 1838 1309 6254 5729 525 خراسان رضوی

 622 828 2903 2900 2 4667 4664 3 خراسان شمالی

 477 1333 3180 3100 80 6560 6500 60 زنجان

 - 1143 8 0 8 7 0 7 سمنان

 - 1511 68 0 68 45 0 45 سیستان و بلوچستان

 727 2053 5540 4000 1540 6250 5500 750 فارس

 404 1556 910 840 70 2125 2080 45 قزوین 

 - 1100 66 0 66 60 0 60 قم

 393 1177 38050 37706 344 96292 96000 292 کردستان

 - 1600 479 0 479 299 0 299 کرمان

 535 2000 80600 79316 1284 148804 148162 642 کرمانشاه

 444 1200 260 200 60 500 450 50 کهگیلویه و بویراحمد

 911 1500 392 369 23 420 405 15 گلستان

 1151 - 50 50 0 43 43 0 گیالن

 690 1101 54870 54778 92 79533 79449 84 لرستان

 1136 2575 37 27 10 28 24 4 مازندران

 517 1000 4653 4500 153 8853 7800 153 مرکزی

 520 1818 7979 6915 1064 13884 13299 585 همدان

 - 1170 69 0 69 59 0 59 یزد

 540 1717 277954 267823 10131 502001 496099 5902 کل کشور
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 .1396تا  1368 کشور طی سالهایدیم در نخود و میزان تولید  ه، سطح زیر کشتعملکرد دان -3جدول 

 سال زراعی
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 میزان تولید

 )تن(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

69-1368 303570 121831 401 

70-1369 567606 204629 361 

71-1370 625199 243658 389 

72-1371 632429 265187 419 

73-1372 550879 265496 482 

74-1373 686792 315969 461 

75-1374 854307 297668 348 

76-1375 653083 239478 351 

77-1376 571895 223756 391 

78-1377 556223 145102 360 

79-1378 624895 222448 355 

80-1379 726586 247616 341 

81-1380 685377 278293 406 

82-1381 622916 270292 434 

83-1382 557827 369146 482 

84-1383 522064 248440 475 

85-1384 588814 308626 524 

86-1385 580022 309097 532 

87-1386 413329 98700 239 

88-1387 519998 162000 311 

89-1388 380001 146000 384 

90-1389 383999 150799 392 

91-1390 438999 163500 372 

92-1391 459999 182400 397 

93-1392 528506 268735 493 

94-1393 462788 183006 402 

95-1394 500189 271575 520 

96-1395 502001 277954 540 
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معضالت كليدي توليد نخود در كشور-3  

در اغلب مناطق کشور، شود.  صورت یک محصول بهاره در تناوب با غالت در کشور کشت مینخود زراعی عموماً به

رطوبت ذخیره شده در خاک  کشت نخود از اسفند ماه لغایت اواخر اردیبهشت و پس از بارندگی های بهاره با استفاده از

های یبا آفات و بیمار نهای هرز و عدم مصادف شدمعموالً برای مبارزه با علف ، کشاورزانگیرد. در این حالتصورت می

دوره رشد رویشی آن کوتاه شده  و از طرفی رایج منطقه بسیار دیرتر از زمان معمول به کشت نخود مبادرت می کنند. لذا 

چنین محصولی با خشکی انتهای فصل و تنش گرما مصادف شده و تا حد زیادی از عملکرد آن کاسته دوره رشد زایشی 

کشت  های فراوانی برای انتقال تاریخ کاشت نخود از بهار به پائیز صورت گرفته است.های اخیر تالشدر سالشود. می

فائق آمدن بر تنش های خشکی رطوبت خاک و   حداکثر استفاده از افزایش طول دوره رشد جهتکه به منظور پائیزه نخود 

زدگی مصادف یخبندان و بیماری برقای و دوره زایشی با ممکن است در مراحل گیاهچه گردد،و دمای باال توصیه می

 1500مناطق با ارتفاع بیش از  در که ( معتقدند2007چه یاداو و همکاران ) اگرخسارت زیادی ببیند. در برخی مواقع و شده 

با این حال، امروزه با استفاده از  ؛پائیزه انجام شود صورتبه کمتر از آن کشتدر بهاره و  ،نخود ر از سطح دریا کشتمت

صورت پائیزه کشت متر به 1500زدگی این محصول در ارتفاعات باالی بیماری برق مقاوم به به سرما و تحملارقام م

 .گرددمی

ها ممکن است به محصول نخود خسارت ها و برخی مکانکه در برخی از سالمردگی فوزاریوم  بیماری دیگری است ژپ

استفاده از ارقام مقاوم به بیماری و ضدعفونی بذر قبل از کاشت می تواند تا حد زیادی از شدت بیماری بکاهد. بزند. 

رزه تلفیقی برای کنترل مباپائیزه و انتظاری است. های های هرز نیز یکی از معضالت عملکرد نخود بویژه در کشت علف

های هرز مزراع نخود پائیزه و انتظاری توصیه شده است. مبارزه مکانیکی با استفاده از تراکتور چرخ باریک می تواند علف

های کشهای هرز و علفبرگی علف 4های اختصاصی )لنتاگران( در مرحلۀ کشتا حد زیادی مؤثر باشد. استفاده از علف

 .هستندهای هرز مؤثر زنی در کاهش جمعیت علفاز کاشت یا قبل از جوانهصورت قبل عمومی به

 اشاره نمود. در مزرعه و سوسک بروخوس در انباربرگ غالفخوار هلیوتیس و مینوز توان به از آفات شایع نخود کشور می

 ده است.های کاهش خسارت این آفات انجام شتحقیقات بسیاری در خصوص دستیابی به ارقام مقاوم و روش

 کاهش دهنده عملکرد نخود در کشورهای زیستی و غیر زیستی اهمیت تنش -4جدول 

 غذاییعناصر  شوری یخبندان گرما خشکی یستیتنش غیر ز

 * * ** ** *** اهمیت

 مینوز خوارغالف های هرزعلف فوزاریوم ویلت زدگیبرق یستیتنش ز

 * ** *** ** ** اهمیت

 اهمیت زیاد ***اهمیت متوسط،  **کم اهمیت، *
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ب کاهش کمبود عناصر ماکرو )نیتروژن و فسفر( و میکرو )آهن، روی( و همچمنین سمیّت بُر در برخی مناطق کشور موج

. تنش های زنده و غیر زنده کاهش دهنده عملکرد دانه در نخود در (1395)سامانی و همکاران،  گرددعملکرد نخود می

 .ارائه شده اند 4جدول 

های اخیر مورد توجه سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. صنعت بذر در حبوبات کشور نوپاست و در سال

 بخش اعظم مشکالت فوق االشاره مرتفع گردند. استفاده از بذر ارقام جدید و گواهی شده رود که باامید آن می

 اهداف اصلی در اصالح نخود-4

( متمرکز Microsperma( و دسی )Macrospemaهای تیپ کابلی )در کشور بر روی نخودح نخود دیم های اصالبرنامه

های کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و نخودهای تیپ کابلی ارقام نخود تیپ دسی غالباً در استاناست. 

به کار رفته و در بازار به بهای  نخود تیپ دسی برای تولید لپهشوند. های کرمانشاه و لرستان کشت میعمدتاً در استان

اهداف اصالحی مانند عملکرد دانه، ارتفاع بوته، و مقاومت به  شود.بیشتری نسبت به نخود سفید )کابلی( فروخته می

این در دانه و یا اندازۀ دانه  100وزن  گزینش براینحوۀ های زیستی و غیز زیستی بین دو تیپ مشترک هستند. ولی تنش

است. در نخود تیپ کابلی درشتی دانه یکی از اهداف مهم اصالحی محسوب شده ولی در نخود تیپ دو تیپ متفاوت 

های پائیزه و بهاره به ترتیب تحمل به در کشت. ریز مورد پسند عامه است ۀدسی ارقام دانه درشت بازارپسندی نداشته و لپ

هایی مانند فوزاریوم همه ارقام در دست معرفی برای مقاومت به بیماریسرما و خشکی از اهداف اصالحی هستند. های تنش

حداقل به یک پاتوتیپ و یا برخی  بایدعنوان یک اصل کلی، ارقام آزاد شده هگیرند. بو برق زدگی تحت بررسی قرار می

یز یکی از اهداف بسیار مهم زدگی مقاوم باشند. ارتفاع بوته مناسب برای برداشت مکانیزه ناز نژادهای عامل بیماری برق

 اصالحی نخود بشمار می رود.

نخود در نواحی با ارتفاع متوسط از سطح دریا،  هشوند: )الف( کشت زمستاندنبال میهای زیر در زراعت نخود کشور نظام

. اردیبهشت کشت بهاره سنتی در فروردین و( دزودهنگام ، و )بهاره کشت  سرد و مرتفع، )ج(مناطق کشت انتظاری در  )ب(

 ارقام مناسب اصالح و معرفی شوند.های فوق، رقم یا برای هر کدام از نظامالزم است  برای افزایش عملکرد نخود

 دستاوردهاي برجسته -5

تشکیل بخش تحقیقات حبوبات در موسسه تحقیقات اندازی طرح حبوبات دانشکدۀ کشاورزی کرج و سپس راهاز زمان 

مطالعات ا ب هاآفات و بیماری برای مقاومت به نخود یک و گزینشژارزیابی صفات مورفولواصالح و تهیه نهال و بذر، 

منتج به معرفی دو رقم نخود تیپ کابلی به اسامی کوروش و  1357ها تا سال نتیجه این تالش .آغاز شداصالحی و ژنتیکی 

با تأسیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور . (5)جدول  های پیروز و کاکا گردیدم و دو رقم نخود تیپ دسی به نامج

های مشترک با مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک )ایکاردا( اصالح و شروع همکاری 1371در سال 
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رقم نخود برای مناطق و  12به این طرف،  1371ید. از سال اصالحی تقویت گرد پالسمژرمارقام جدید از طریق انتقال 

از بین ارقام یادشده برخی مانند رقم سارال مقاوم به سرما و یخبندان (. 6)جدول  اندشده شرایط آب و هوایی مختلف معرفی

ثمین مقاوم به خشکی و برخی مانند ( 1392)کانونی و همکاران، بوده و برای کشت پائیزه در مناطق سردسیر معرفی شده 

اند. اغلب این ارقام دارای ظرفیت عملکرد باال و دانه درشت و برای کشت بهاره مناطق سرد و معتدل سرد آزاد گردیده

)سعید  باشندمیهای بیماری برق زدگی و مقاوم به فوزاریوم و بعضی از پاتوتیپ بوده و برای برداشت مکانیزه مناسب هستند

 . (1398و همکاران، 

های نهایی هستند. همه بررسیمعرفی یا های امید بخش نخود با خصوصیات برتر در دست عالوه بر این ارقام، تعدادی الین

های اخیر تحقیقات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم از تیپ کابلی هستند. در سال تأسیسارقام نخود معرفی شده از بدو 

زودی رقم یا ارقام جدیدی از این تیپ به جامعه کشاورزی هامید است ببرای معرفی نخود تیپ دسی از سر گرفته شده و 

 کشور معرفی گردد.

 

 

 ارقام اصالح شده قدیمی نخود  -5جدول 

 دوره رشد تیپ نام الین مبدا نام رقم

 روز 120 کابلی گزینش از توده محلی اصفهان جم

 روز 110 کابلی //      //      سلماس، آذربایجانغربی کورش

 روز 101 دسی //     //      اهر، آذربایجانشرقی کاکا

 روز 102 دسی //     //      قریه گل، خراسان جنوبی پیروز
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 †ورتحقیقات کشاورزی دیم کش ۀسسؤخصوصیات ارقام نخود معرفی شده توسط ماسامی و فهرست  -6جدول 

 نصرت آتا آنا منصور سعيد ثمين عادل سارال آزاد آرمان هاشم خصوصيات/نام

 کابلی )سفید( کابلی )سفید( )سفید(کابلی  کابلی )سفید( کابلی )سفید( کابلی )سفید( کابلی )سفید( کابلی )بژ( کابلی )سفید( )سفید(کابلی  کابلی )سفید( تیپ

 FLIP 84-48C شجره
FLIP 90-

96C FLIP 93-93C FLIP 00-86C FLIP 99-66C ILC 1799 FLIP 97-118 FLIP 95-55C 
FLIP98-

130CxFLIP9

7-23C 
X03TH148 FLIP 02-51C 

 ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA ICARDA منشاء

 1397 1397 1396 1395 1395 1394 1387 1392 1387 1383 1375 سال معرفی

 52 55 47 37 3/44 36 32 3/50 36 36 40 (cm) ارتفاع بوته

 33 35 35 30 32 7/35 35 1/38 35 37 5/36 (g) دانه 100وزن 

واکنش در برابر برق 

 زدگی
 مقاوم مقاوم متحمل متحمل تحملم حساس مقاوم مقاوم متحمل مقاوم مقاوم

 نیمه مقاوم نیمه مقاوم متحمل متحمل مقاوم مقاوم مقاوم متحمل حساس حساس متحمل واکنش در برابر فوزاریوم

 2/24 9/23 24 25 3/21 1/24 6/20 8/26 5/21 5/26 1/27 (%) میزان پروتئین

 متوسط عملکرد دانه

(kg/ha) 
1900 1650 1500 1450 1472 920 1450 1560 1400 1300 1350 

 اقلیم مناسب کشت
معتدل  معتدل و

 گرمسیر

معتدل و 

معتدل 

 گرمسیر

معتدل و معتدل 

 گرمسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

معتدل و معتدل 

 گرمسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

معتدل و معتدل 

 گرمسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

سرد و معتدل 

 سردسیر

 پائیز مهر 20 -پائیز پائیز پائیز پائیز بهار پائیز پائیز پائیز پائیز اول آذر ماه-پائیز کاشتزمان 

 219 214 210 206 روز 235 99 209 190 125 130  125 دوره رشد )روز(

 دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد قابلیت برداشت مکانیزه

 تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر معرفی گردیده آورده نشده است. ۀسسؤ( که توسط مILC 3279در این لیست رقم بینالود ) †
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 تحقيقات نخود ها و چشم انداز آيندهبرنامه-6

 های وحشی جنسارزیابی گونهجمع آوری، مستندسازی و از آنجایی که ذخایر توارثی نخود در معرض خطر هستند، 

زراعی  های مناسب باید از خزانه ژنی اولیه به نخودهای تحقیقاتی قرار دارند. ژن یا ژندر اولویت برنامه( Cicerنخود )

های زنده و های مرتبط با مقاومت به تنشQTLبرای تعیین های اصالحی مورد توجه قرار گیرند. منتقل شده و یا در برنامه

ای و های بین و درون گونهگیریدورگاز طریق  تنوع ژنتیکیاز  نشانگرهای مولکولی بهره جست. توان می ،غیر زنده

های نوین روشدیگر ( و MASهای اخیر، گزینش به کمک نشانگر ). در سالیابندافزایش میاصالح از طریق جهش 

)های( ارزشمند در اصالح  QTLها( یا ژن )ژن های زیستی و غیر زیستی و تجمیعبیوتکنولوژیک برای مقاومت به تنش

 اند.کار گرفته شدهآل نخود بهتیپ ایده
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