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 چکیده 

حاصل  المللی تحقیقات كشاورزی مناطق خشک)ایکاردا(نژادی عدس مركز بینعدس رقم سنا الین حاصل از برنامه به

نژادی کی و بهل مواد ژنتیدر زمینه تباد ایکارداهای مشترک ایران و كه طی برنامه ILL298ILL6212گیری والدهای دورگ

 1395ل گردید و تا سال رساابه ایران  1381ارزیابی نسلهای در حال تفکیک در سال  المللیبینهای عدس دیم در قالب آزمایش

ی ت به بیماررفته و سازگاری و مطالعات مربوط به مقاومیش، مقدماتی، پالمللیبینهای های مختلفی از جمله خزانهدر آزمایش

ر رزیابی قرارویجی در مزارع كشاورزان مورد ات -ی آنفارم و تحقیقیهاهای تحقیقاتی و آزمایشپژمرگی فوزاریوم در ایستگاه

در هکتار، نسبت به  یلوگرمك 521ی سازگاری، رقم سنا با میانگین عملکردهادر آزمایش هاگرفت. بر اساس نتایج حاصل از بررسی

لهای بسیار خشک بود نیز كه از سا  94-95ل زراعی ترویجی در سا-درصد افزایش عملکرد داشته و در آزمایش تحقیقی 6شاهد

برتری نشان داد. در  كیلوگرم در هکتار 151كیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد با متوسط عملکرد  195این رقم با متوسط عملکرد

گرم در هکتار بود كه كیلو 446و  628گین كل عملکرد دانه رقم سنا و شاهد در طول سالهای مورد مطالعه به ترتیب مجموع میان

م و ی فوزاریواری پژمردگدرصد برتری نشان داد. با توجه به صفات عملکرد باال، درشتی دانه)بازارپسندی(، بیم 40نسبت به شاهد 

 گردد.میوصیه هاره مناطق معتدل و سردسیر در شرایط دیم انتخاب، معرفی و تاین رقم جهت كشت ب ،در صد پروتئین باال

 عدس، دیم، كشت بهاره، عملکرد دانهی کلیدی: هاواژه



 ...، سیده سودابه شبیری و دیگرانسنا، رقم جدید عدس مناسب برای کشت بهاره در

18 

 

 بیان مسئله 

ی مهام در  به لحاظ پروتئین باال در بذور آن و تثبیت ازت توسط ریشه آن ، گیااه  Lens culinaris Medik)گیاه  عدس) 

پا  از نخاود   عادس   (Sabaghpour et al., 2004). گاردد  ان زراعی باالخص غالت محساوب مای  چرخه تناوب  با گیاه

-در تاممین نیازهاای پروتئینای كشاور ایفاا مای      مای دومین گیاه بقوالتی غاذایی مهام كشاور محساوب شاده و نقاش مه      

-95)جهااد كشااورزی  (. بر اساس آخرین آمار و اطالعاات در آمارناماه كشااورزی وزارت    Muehlbauer et al.,1995كند)

راعای  درصد از كل سطح محصوالت ز 12/1هکتار بوده كه معادل  131454(،  سطح زیر كشت عدس در ایران حدود 1394

معاادل   تن برآورد شاده كاه   82642باشد. میزان تولید عدس در كشور حدود میاز كل سطح برداشت حبوبات   %69/16و 

داناه  (. 1395باشاد )بای ناام،   میدرصد از كل میزان تولید حبوبات  3/12ی و درصد از كل میزان تولید محصوالت زراع 1/0

انه دباشد، دانه ریز و یا میكه در اختیار كشاورزان میارقا غالب . درشتی یکی از خصوصیات بارز بازار پسندی در عدس است

اشای  پژمردگی فوزاریومی ن. گیرندمیال قرار این ارقام به دلیل دانه متوسط بودن، گاها كمتر مورد استقبو  باشندمیمتوسط 

% نیاز  50یکی از مهمترین  بیماریهای عدس است كه خسارت آن در مواردی تا   Fusarium oxyporium f.sp. lentisاز 

ارت شاود و هرسااله خسا   ی عدس در ایران محسوب میهااین بیماری یکی از مهمترین بیماری  (. Khare, 1980رسد )می

 (.  1385كند )صباغ پور، دی به مزارع عدس  وارد میبسیار زیا

گچساران، رقم عدس ) چهار تاكنون كشور دیم كشاورزی تحقیقات موسسه در حبوبات اصالحی مختلف هایبرنامه طی در

 معرفی یمد حبوبات بخش محققان توسط 97و رقم سپهر در سال  (1392)صادق زاده و همکاران، كیمیا و بیله سوار(

دسیری دیم ناطق سرمو مقاوم به فوزاریوم در هدف از این مطالعات انجام شده برای دستیابی به رقم دانه درشت د. انشده

 است.بوده  كشور

تحقیقات كشاورزی مناطق خشک  المللیمركز بین از طریق 1381در سال  با منشا ایکاردا ،  FLIP 96-59Lالین 

ی هاشد و سپ  طی سال ارزیابیالین و شاهد  25با ایستگاه زنجان و قزوین و در  وارد آزمایشات موسسه دیم (ایکاردا)

مورد بررسی قرار  های زنجان ، قزوین، اردبیل، مراغهدر ایستگاهدر قالب  مقدماتی، پیشرفته و سازگاری  1383-95زراعی 

الین در آزمایش پیشرفته  عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعی نظیر زودرسی و وزن صد دانه این. تظاهر موفق گرفت

-92در دوره سه ساله  الین پیشرفته و شاهد، 12ژنوتیپ با احتساب شاهد( سبب شد كه این الین همراه با  16)شامل 

های های تحقیقاتی زنجان، مراغه و اردبیل  در قالب طرح بلوکدر قالب آزمایشات یکنواخت سراسری در ایستگاه 1389

( و سه مکان انجام شد. برای 89-92رزیابی شود. در پایان سال سوم تجزیه مركب برای سه سال )تکرار ا 4كامل تصادفی با 

 Within location coefficient of) درون مکانیضریب تغییرات های میانگین روشاز عملکرد دانه  انجام تجزیه پایداری

variation) بندی و روش غیر پارامتری رتبه(Rank method)  در هر محیط بر حسب  ،در روش رتبه بندی .داستفاده ش

ها محاسبه های هر رقم در كلیه محیطسپ  میانگین و انحراف معیار رتبه ،گردیدهبندی ها رتبهژنوتیپ عملکرد دانه،

)گردید. هر چه میانگین رتبه یک رقم  R  هرچه و دهنده برتری عملکرد و ثبات آن بودهباشد نشانتر به عدد یک نزدیک (

. همچنین برای ارزیابی پایداری آن رقم دارای پایداری عملکرد بیشتری استنیز،  كمتر باشد (SDR) رتبه راف معیار انح
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های پایدار و انجام شد و در نهایت الین یا الین GENSTST، رسم نمودارهای بای پالت با استفاده از نرم افزار هاژنوتیپ

 سازگار شناسایی و معرفی شدند.

 –ه چند الین پیشرفته دیگر و رقم بیله سوار در قالب آزمایش تحقیقیبه همرا 1393-94های زراعی طی سالالین جدید 

  FLIP 96-59L دسعالین امید بخش در نهایت . زنجان در مزارع كشاورزان ارزیابی گردید تطبیقی  در مناطقی از استان

 مقایسه شد.ده در استان زنجان در شهرستان خدابن  95-96در سال زراعی در شرایط زارعین بیله سوار شاهد با رقم 

 د.ارزیابی ش ایالم ودر شرایط دیم در  مراغه و گنبد میی عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریوهامقاومت ارقام و الین

لوده به عامل ها آدر اراضی كه خاک آن  Sick plotیا درصورت عدم وجود  و  (Sick plots)كاشت آزمایش در كرتهای آلوده

 گرفت.باشد و قبالً وجود بیماری در آنها با شدت باال مشاهده شده است انجام میبیماری 

 و راهکارهای حل مسئله نتایج 

شااورزی منااطق خشاک    تحقیقاات ك  المللای مركاز باین   از طریاق  1381در ساال   (FLIP 96-59Lسنا )الین  جدیدرقم 

اناه آن  دنگین عملکرد د و در ایستگاه زنجان و قزوین ارزیابی و بر اساس نتایج میاوارد آزمایشات موسسه دیم گردی (ایکاردا)

باا   رقام سانا  یم زنجان ددر ایستگاه ( A-TEST)در آزمایش پیشرفته .كیلوگرم در هکتار بود484و   781و شاهد به ترتیب 

و در  د افازایش عملکارد داشات   درصا  30كیلاوگرم در هکتاار  514كیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد با عملکرد670عملکرد 

لاوگرم در  كی825كیلوگرم در هکتار نسبت به شااهد محلای قازوین باا عملکارد       950ایستگاه قزوین الین مذكور با عملکرد

ماذكور   رقام زوین قدر ایستگاه  (B-TEST)(. در آزمایش پیشرفته 1386درصد افزایش عملکرد داشت)مصطفایی، 15هکتار

در  (.1387درصد افزایش عملکارد داشت)مصاطفایی،   35كیلوگرم در هکتار،  545با عملکرد نسبت به شاهد 735با عملکرد 

كیلاوگرم در   371کارد نسبت به شااهد باا عمل   825مذكور با عملکرد  رقمدر ایستگاه زنجان  (B-TEST) آزمایش پیشرفته

 (.1390درصد افزایش عملکرد داشت)شبیری، 122هکتار، 

قه)زنجان، مراغه و اردبیل( نشان داد كه اثرات سااده  ( و سه منط90-92محیط )سه سال) 9نتایج حاصل از تجزیه مركب در 

ها)آزمون بارتلت(  (. آزمون یکنواختی واریان3دار بود)جدولسال، مکان و ژنوتیپ بر عملکرد دانه از نظر آماری بسیار معنی

شته اسات و  ایشی اختالف معنی داری وجود نداهای آزمایش در هر منطقه نشان داد كه بین واریان  خطاهای آزمطی سال

 انجام تجزیه مركب در هر منطقه میسر است. 

صاد داناه و    نتایج تجزیه واریان  مركب نشان داد عامل ژنوتیپ بر صافت روز تاا گلادهی، روز تاا رسایدگی، ارتفااع ، وزن      

اختالفاات ژنتیکای    هاملکرد دانه بین ژنوتیپ(. یعنی از نظر ع3داری داشت)جدولعملکرد دانه از نظر آماری اثر بسیار معنی

ه ترتیب با متوسط ب  6و 3،  1های شماره های آزمایشی نشان داد كه الینموجود بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ

د باا وزن صا   باه ترتیاب    6)الین جدیاد(  و 1های شمارهبرتر از شاهد بودند. ژنوتیپ 19/504،  91/505،  87/520عملکرد 

فاع بوته باال نسبت به دارای ارت 6و 3)الین جدید(  ، 1های شماره گرم( برتر از شاهد بودند. ژنوتیپ 97/5گرم( و )84/5دانه)

داشاتند.   تعداد روز تا گلدهی و روز تاا رسایدگی كوتااهتری نسابت باه شااهد       3)الین جدید(  و 1شاهد و ژنوتیپ شماره 

 به رقم محلای،  ها نسبتباشد كه عملکرد برتر این الینخشکی یا فرار از خشکی میهای تحمل به زودرسی از جمله مکانیزم

 (.4ممکن است به لحاظ زودرسی آن باشد)جدول
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و ژنوتیاپ از   ( كه اثرات سه جانبه ساال و مکاان  3های آزمایشی نشان داد)جدولتجزیه واریان  مركب عملکرد دانه ژنوتیپ

پ مکاان وژنوتیا   دار بود. با توجه به معنی دار شادن اثار متقابال ساه جانباه ساال و      نظر آماری بر عملکرد دانه بسیار معنی

)سه سال و ساه  محیط 9( اقدام به تجزیه پایداری گردید. بر اساس نتایج حاصل از ضریب تغییرات عملکرد دانه در 3)جدول

، 61/58، 72/52)باه ترتیاب    4 ،5)الیان جدیاد(  ،   1، 13، 6هاای شاماره   مکان(، كمترین ضریب تغییرات مربوط به الیان 

)الیاان جدیااد(  بااه   1، 13، 6هااای محیطاای مربااوط بااه ژنوتیااپ  CV(. كمتاارین5( بود)جاادول31/66، 67/62، 81/60

اد كاه  ( نشاان د SDR(. همچنین نتایج حاصل از بررسی انحراف معیاار رتباه )  5( بود)جدول81/60، 61/58، 72/52ترتیب)

وجاه باه عملکارد    (. باا ت 5بود)جدول 3)الین جدید(  و 1های شماره متعلق به ژنوتیپكمترین انحراف معیار رتبه به ترتیب 

انااه ددارای میااانگین رتبااه و انحااراف معیااار رتبااه كمتاار و عملکاارد  1دانااه و سااایر خصوصاایات زراعاای ژنوتیااپ شااماره 

تباه كمتار و   ری و میاانگین  واریاان  محیطا   , CVبا برخورداری از  6بیشتر)پایدارتر( بود و در درجه بعدی ژنوتیپ شماره 

، 1روژه)امیدبخش این پا  های پایدار وبا انحراف معیار رتبه كمتر پایدار بودند. در نهایت هر كدام از ژنوتیپ  3ژنوتیپ شماره 

 (.  1392( جهت انجام آزمایش تحقیقی تطبیقی انتخاب شدند)شبیری، 6، 3

 خالصه نتایج آزمایشات – 2جدول 
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C 64  518  849  زنجان 
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. آزمایش بررسی و مقایسه 82026پروژه شماره 

ی عدس بذر درشت در هاعملکرد دانه الین

  المللیبینخزانه 

1 
A 58 450 5/712 قزوین 

C 30  514  670  83  زنجان-

82  

بررسی و . آزمایش    83024پروژه شماره 

ی هامطالعه خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ

  (عدس در شرایط دیم 

2

  

 B 15  825  950  قزوین  

C 35  545 735 1384  قزوین  

بررسی و مطالعه . آزمایش   84014پروژه شماره 

ی پیشرفته هاات زراعی و عملکرد ژنوتیپخصوصی

 عدس در شرایط دیم 

3 

A 122  371  825  1388  زنجان  

آزمایش بررسی خصوصیات  89005پروژه شماره 

زراعی و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای پیشرفته عدس 

 در شرایط دیم مناطق سردسیر 

4 

C 6  494 521 

 زنجان

اردبیل 

  مراغه

92-89  

: آزمایش با عنوان بررسی 90002پروژه شماره 

سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپهای پیشرفته 

 عدس  در شرایط دیم  مناطق سردسیر 

5  

- - - - 

مراغه 

گنبد، 

 ایالم

94-93 

: ارزیابی مقاومت ارقام و 93193پروژه شماره 

ی عدس نسبت به بیماری پژمردگی هاالین

 در شرایط دیممیفوزاریو

6 
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A 43  153  219  93-94  زنجان  

: آزمایش تحقیقی تطبیقی با  93119پروژه شماره 

عنوان :  ارزیابی ارقام پیشرفته و امیدبخش عدس 

 استان زنجان( در on farmدر شرایط زارعین)

7 

A 15  5/148 3/170  95-96  زنجان  

ترویجی با  -: پروژه تحقیقی950709پروژه شماره

امیدبخش  عنوان: ارزیابی عملکرد دانه الین

  ر شرایط زارعیند( FLIP 96-59Lعدس)

8 

 

 

 ی آزمایش طی سه سال بررسی در سه مکان)زنجان،مراغه،اردبیل(هاتجزیه واریان  صفات زراعی ژنوتیپ -3جدول 

   (MS)میانگین مربعات

 عملکرد

(YIELD) 

وزن صد 

دانه 

(100SW) 

 ارتفاع 

(PH) 

روز تا 

DMرسیدگی)

) 

 دهیروزتاگل

(DF) 

ه درچ

dfآزادی)

) 

 تغییرات منابع

(SOV) 

3597557.47ns 5.63ns 486.51ns 1246.16ns 4728.82** 2 (سالY) 

 (Lمکان) 2 **7386.87 **7649.03 **217.60 **25.81 **7327205.99

3976797.47** 4.38ns 1234.02** 2135.77** 1558.94** 4 Y*L 

 R(LYاشتباه) 27 7.47 1.98 8.95 3.13 23643.82

 (Gژنوتیپ) 12 **101.63 **178.42 **43.67 **19.74 **52012.98

42468.89** 7.23** 6.69** 28.07* 27.50ns 24 L*G 

36058.54* 2.96ns 3.57ns 22.80 ns 21.71ns 24 Y*G 

21210.53** 2.60ns 3.75** 17.84** 23.63** 48 Y*L*G 

 خطا 324 5.74 2.83 2.14 3.49 6925.54

17.67 37.38 7.45 1.78 3.59  CV 

 غیر معنی دار nsو %5و %1**و* به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 
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تحقیقات كشاورزی دیم زنجان)قیدار(، ی های آزمایشی طی سه سال بررسی در ایستگاههامیانگین صفات و خصوصیات زراعی الین -4جدول

 مراغه، اردبیل

NO Variety 
 روزتاگلدهی

(DF) 

روز تا 

 (DMرسیدگی)

 ارتفاع

 )سانتیمتر(

وزن 

صد 

دانه 

 )گرم(

 

 عملکرد

كیلوگرم (

در 

 )هکتار

 

%CHECK CLASS 

 105.55 520.87 5.84 20 94 66 رقم سنا 1
C 

2 

Flip05-

33L 67 95 19 4.46 458.97 93.01 

C 

3 

Flip05-

58L 66 94 21 4.67 505.91 102.52 

C 

4 

Flip02-

4L 69 97 19 6.02 427.53 86.64 

E 

5 

Flip02-

1L 66 94 18 4.18 495.13 100.34 

C 

6 

Flip04-

31L 67 95 20 5.97 504.19 102.17 

C 

7 

Flip02-

48L 65 94 21 4.77 491.56 99.61 

C 

8 

Flip02-

55L 66 94 18 4.22 447.79 90.74 

D 

9 

Flip02-

57L 66 94 20 4.60 449.85 91.16 

D 

10 KIMIA 66 92 19 4.86 487.40 98.77 C 

11 ILL4400 71 100 20 6.13 456.09 92.43 C 

12 ILL590 64 90 18 4.17 384.34 77.89 E 

13 

Local 

check 67 96 18 5.10 493.47 100.00 

C 

 *:رقم در دست معرفی

نشان  LSD  ، D%5نشان دهنده عملکرد بیشتر از شاهد در سطح  Bو   LSD%1نشان دهنده عملکرد بیشتر از شاهد در سطح   Aدر هر ستون

طح سا باه معنای عملکارد در      Cو  LSD%1نشان دهنده عملکرد كمتر از شاهد در ساطح   LSD ،E%5دهنده عملکرد كمتر از شاهد در سطح 

 . دون اختالف معنی دار( استشاهد)ب

 

ی هار ایستگاهی آزمایشی طی سه سال بررسی دهاقایسه میانگین عملکرد دانه و نتایج حاصل از تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپم -5جدول

 تحقیقات كشاورزی دیم زنجان)قیدار(، مراغه، اردبیل

ضاااریب تغییااارات  

 (%CVعملکرد)

انحراف معیاار  

 (SDRرتبه)

ن میااانگی

 (Rرتبه)

عملکاااااااارد 

 (kg/haدانه)

شماره  الین

 الین

 1 رقم سنا 520.87 3.56 2.19 60.81

66.79 2.68 7.22 458.97 Flip05-33L 2 

67.49 2.24 5.33 505.91 Flip05-58L 3 

66.31 3.30 9.89 427.53 Flip02-4L 4 

62.67 4.27 6.67 495.13 Flip02-1L 5 
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52.72 3.31 4.78 504.19 Flip04-31L 6 

67.59 3.46 7.33 491.56 Flip02-48L 7 

69.84 2.67 9.11 447.79 Flip02-55L 8 

73.80 2.55 8.44 449.85 Flip02-57L 9 

70.85 3.81 5.44 487.40 KIMIA 10 

72.91 4.61 7.44 456.09 ILL4400 11 

73.84 2.29 10.67 384.34 ILL590 12 

58.61 4.46 5.11 493.47 Local check 13 

   50.82 LSD 1%  

   38.59 LSD 5%  

 

یم دقیقات كشاورزی ی آزمایشی در مکانهای مختلف)ایستگاه تحها( مقایسه میانگین سه ساله عملکرد دانه ژنوتیپ VCUآزمون ) -6جدول

 زنجان،مراغه، اردبیل

   (kg/haمیانگین عملکرد دانه)

 شماره Variety زنجان مراغه اردبیل

745.27 A 470.83 C 346.52 C 1 رقم سنا 

679.75 C 383.23 E 313.94 C Flip05-33L 2 

780.42 A 434.85 C 302.46 C Flip05-58L 3 

709.73 C 337.02 E 235.84 E Flip02-4L 4 

821.93 A 360.23 E 303.23 C Flip02-1L 5 

725.41 B 421.94 C 365.21 C Flip04-31L 6 

819.34 A 388.81 E 266.52 E Flip02-48L 7 

716.24 C 346.10 E 281.03 E Flip02-55L 8 

710.63 C 337.23 E 301.67 C Flip02-57L 9 

728.48 B 405.79 D 327.91 C KIMIA 10 

602.18 C 529.90 C 236.21 E ILL4400 11 

603.87 C 290.58 E 258.58 E ILL590 12 

643.39 C 491.98 C 345.03 C Local check 13 

74.95 71.00 54.27  LSD 5% 

99.15 93.29 71.79  LSD 1% 

 

نماایش چناد    1انجام شد. شاکل   GENSTST، رسم نمودارهای بای پالت با استفاده از نرم افزار هابرای ارزیابی پایداری ژنوتیپ

یی كاه بیشاترین فاصاله را از مركاز باای      هاا دهد. در این شکل ژنوتیپمیمحیط را نشان  9ژنوتیپ مورد بررسی در  13ضلعی از 

یی كاه رواوس   هادر درون پلی گون قرار دارند. ژنوتیپ هااند و بقیه ژنوتیپبه هم متصل شدهمی مستقی پالت دارند توسط خطوط

از نظر عملکارد داناه بهتارین و یاا      هاهستند . این ژنوتیپ11، 12، 4، 7، 5، 3، (  رقم سنا)1دهند شاملمیچندضلعی را تشکیل 

ی هاا هستند زیرا بیشترین فاصله را از مركز بای پالت دارناد.ژنوتیپ  هاحیطو یا هم م هادر بعضی از محیط هاضعیف ترین ژنوتیپ

ی ایده آل به عناوان مركاز ارزیاابی،    هابرای استفاده از ژنوتیپ .باشندمیی مطلوب با عملکرد باال هاژنوتیپ 7، 5، 3، ( رقم سنا)1

ی مطالعاه شاده باا ژنوتیاپ ایاده آل ایجااد       هاا نوتیاپ ی هم مركزی در بای پالت به منظور تعیین گرافیکی فاصله باین ژ هادایره

، 3ی هاا قرار دارد ژنوتیپی با میانگین عملکرد باال و پایداری باال است. بنابراین ژنوتیاپ  ها(. ژنوتیپی كه در مركز دایره2شد)شکل 
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ی مطلاوب كاه دارای میاانگین    هاا پتوان به عنوان ژنوتیمیآل هستند را ه نزدیک به مركز دایره یا ژنوتیپ ایدهك، 6،( رقم سنا)1

را بر اساس عملکرد دانه و میزان پایداری عملکرد در  هارتبه بندی ژنوتیپ 3عملکرد و پایداری باالیی هستند در نظر گرفت. شکل

 د. ی برتر)عملکرد و پایداری باال ( بودنهاجزء ژنوتیپ 3و (رقم سنا) 1ی هادهد. بر این اساس ژنوتیپمیمحیط را نشان  9

 
 ی مختلفهای برتر عدس در محیطهابای پالت برای تعیین ژنوتیپ GGEچند ضلعی  -1شکل

 
 نسبت به ژنوتیپ ایده آل هابای پالت ارزیابی ژنوتیپ GGE -2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاژنوتیپان عملکرد و پایداری بای پالت مختصات محیط متوسط برای گزینش همزم -3شکل
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 هابرای ارزیابی ژنوتیپ هارسم مگا محیط  -4شکل 

هاای  و شاهد بیله سوار به عنوان ژنوتیاپ  قم جدید سناربه همراه  Flip05-58L  ،Flip04-31L هایالین 93-94در سال 

ه نسبت با  دید سنارقم جارزیابی و نتایج نشان دادكه   در اراضی زارعدر منطقه خدابنده برتر برای آزمایش تحقیقی تطبیقی 

اناه الیان جدیاد    د(. نتایج ارزیابی میزان پروتئین دانه، نشان داد كه میازان پاروتئین   7)جدول برتری داشت هاسایر ژنوتیپ

( ارزش تغذیاه ای  6/20است كه در مقایسه با ارقام اصالح شده دیگر نظیر بیله سوار و كیمیا )با میزان پروتئین دانه  1/22%

 (. 8باالتری دارد)جدول 

 2ی قارار گرفات. در  ماورد بررسا   93-94، در مراغه و گنبد و ایاالم در ساال   هامقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی الین

 نظاور م باه  كارت  هار  در آلاوده  یهاا بوته درصد از گلدهی، مرحله( ب رویشی رشد مرحله( الف عدس، رشد دوره از مرحله

 ایکااردا  از رساالی ا متاد  طباق  بررسای،  مورد الینهای و ارقام از هریک در بیماری وقوع شدت و آلوده هایبوته رصدد تعیین

هاای موجاود از   آمد. نتایج آزمایش حاكی از آن بود كه الین یاد شده دارای مقاومات باه پاتوتیاپ    عمل به برداری یادداشت

 (.1395دیه، ( )مه9بیماری فوزاریوم در منطقه مذكور بود )جدول

میلیمتر و تعداد روز زیر صفر  3/71( در منطقه خدابنده مجموع بارندگی در فصل بهار 12با توجه به آمار هواشناسی جدول)

روز بود. به دلیل كمبود، عدم پراكنش مناسب بارندگی و افزایش دمای آخر فصل، عملکردهاا بسایار پاایین باود.       8در بهار 

و رقم بیله سوار از نظر عملکارد  (  FLIP 96-59L الینرقم سنا)طقه خدابنده نشان داد كه  بین نتایج تجزیه واریان  در من

الین رقام سانا)  (. نتاایج مقایساه میاانگین نیاز نشاان داد كاه       13وجاود داشات)جدول   %1دار در سطح دانه اختالف معنی

FLIP96-59L  ) رقام سانا   (. 14سوار داشته است)جدول  درصد برتری عملکرد نسبت به شاهد بیله 15باالترین عملکرد و

هاای تحمال   روز تا رسیدگی كوتاهتری نسبت به شاهد بیله سوار داشت. زودرسی از جمله مکانیزم(  FLIP 96-59Lالین )
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( در مقایسااه بااا بیلااه سااوار بااا 18دارای ارتفاااع بوتااه ) FLIP96-59Lباشااد. الیاان بااه خشااکی یااا فاارار از خشااکی ماای

( باود.   5/4گرم( نسابت باه شااهد بیلاه ساوار )      6دارای وزن صد دانه باالتر) FLIP 96-59Lود. الین (سانتیمتر ب17ارتفاع)

با برتری عملکرد و وزن صد دانه و میزان پروتئین باال نسبت به شاهد و همچنین مقاومات باه   ( (Flip96-59Lبنابراین الین

 (.1394گردد)شبیری،بیماری فوزاریوم جهت معرفی رقم گزارش می

ه نسابت باه   كا كیلوگرم در هکتار بود  446و  628طول سالهای مورد مطالعه عملکرد دانه عدس سنا و  شاهد به ترتیب  در

ه قیمات  با كیلوگرم در هکتار است كاه باا توجاه    182درصد برتری نشان داد. تفاوت عملکرد عدس سنا  با شاهد  40شاهد 

ن مقادار  ریال خواهد بودكه ایا 12740000ر نسبت به شاهد  ریالی عدس در سال جاری تفاوت در آمد در هر هکتا 70000

باه ایان رقام     هکتاار  20000افزایش فقط با تعویض رقم در این گونه مزارع به دست خواهد آمد. اگر در نظر بگیریم حدود 

كشات  رای با میلیارد ریال خواهد بود. تاكنون رقم عدس مناسب  254اختصاص یابد، در آمد حاصله نسبت به شاهد حدودا 

ن انه، پروتئیبهاره در مناطق سردسیر كشور معرفی نشده است. عدس سنا ژنوتیپی مطلوب از لحاظ عملکرد دانه، وزن صد د

شور كو نیمه سرد  مناسب برای كشت بهاره در مناطق سردبیماری فوزاریوم و بازار پسندی  دانه، زود رسی، مقاومت در برابر

. لاذا  ل آن را دارد كه موجب توسعه كشت بهاره عادس در منااطق سردسایر شاود    است و بر اساس اطالعات موجود پتانسی

 ت معیشتی كشاورزان عدس كار مفید واقع گردد.تواند در بهبود وضعیعدس رقم سنا می

 طبیقی عدس در منطقه خدابندهت-یانگین صفات مورد بررسی در آزمایش تحقیقیم  -7جدول

 (MSمیانگین مربعات)

NO Variety 
 لدهیروزتاگ

(DF) 

روز تا 

 (DMرسیدگی)

 ارتفاع

 )سانتیمتر(

وزن 

صد 

دانه 

 )گرم(

 

 عملکرد

كیلوگرم (

در 

 )هکتار

 

%CHECK 

 b 92 ab 17.27 a 64 رقم سنا 1
6.43 

a 
219 a 143.2 

2 
Flip05-

58L 
65 a 91 b 

16.07 

bc 

4.43 

c 
150 b 98.1 

3 
Flip04-

31L 
65 ab 90 b 15.13 c 

4.70 

c 
163b 106.8 

4 Bilehsavar 65 ab 94 a 
16.53 

ab 

5.73 

b 
153 b 100.0 

 

 ی عدسهادانه ارقام و الین میزان پروتئین  -8جدول

 .No رقمنام الین یا  )در صد( میزان پروتئین دانه

 1 كیمیا 20.6

 2 بیله سوار 20.6

 3 رقم سنا 22.1

20.3 FLIP 05-58 L 4 

20.6 FLIP 04-31 L 5 
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 وزاریومیفی عدس نسبت به بیماری پژمردگی هاومت ارقام و الینارزیابی مقا  -9جدول

No. Name ایستگاه گنبد ایستگاه ایالم ایستگاه مراغه 

 R* HR HR رقم سنا 1

2 FLIP05-58L S HR HR 

3 FLIP04-31L R R HR 

4 Bilehsavar R HR HR 

  
 R* ،مقاوم =S ،حساس =MRنیمه مقاوم =  ،HRخیلی مقاوم = 

 

 سال زراعی ی مختلف تحقیقاتی مناطق سردسیر به تفکیک ماهها در سههامیزان بارندگی ایستگاه -10جدول

92-91 91-90 90-89  

 ماه زنجان مراغه اردبیل زنجان مراغه اردبیل زنجان مراغه اردبیل

10.7 
33.

2 
18.1 

34.

6 
36.

2 
70 20 69.5 

20.

3 
 فروردین

48.1 
47.

7 
43.1 

38.

4 
49.

7 
31.

9 

52.

7 
120.

6 
84.

6 

اردیبهشااا

 ت

57.3 9 3.6 
46.

5 
21 

18.

5 

15.

5 
 خرداد 0 3

 

 ایستگاه تحقیقات كشاورزی دیم زنجان)آزمایش تحقیقی تطبیقی( 1393-1394واشناسی سال زراعی ه -11جدول

تبخیر 

 میلیمتر

درصد 

رطوبت 

 نسبی

تعداد 

روز زیر 

 صفر

  طسمتو

 دما

متوسط 

دمای 

 حداكثر

متوسط 

دمای 

 حداقل

حداكثر 

ای دم

 مطلق

حداقل 

دمای 

 مطلق

بارندگی 

 ماه میلیمتر

 مهر 30.5 3.8 27.0 8.8 20.5 14.7 0 50.3 193.6

 آبان  26 8.0- 18.0 1.5 10.9 6.2 8 59.8 0

 آذر 41.7 4.8- 12.4 0.9- 6.7 2.9 19 71.4 0

 دی 1.9 11.0- 10.6 3.7- 4.9 0.6 26 67.2 0

 بهمن 63.5 6.0- 13.2 1.2- 8.3 3.5 20 59.0 0

 اسفند  21.5 11.8- 14.8 2.1- 8.6 3.3 16 58.0 0

 فروردین 78.2 4.0- 22.2 3.4 13.9 8.6 5 54.7 0

 اردیبهشت  9 1.0- 26.4 8.9 21.6 15.2 2 37.4 339.5

 خرداد  0 9.2 33.0 14.5 28.9 21.7 0 32.6 389.9

 

ترویجی(-مایش تحقیقیز)آ1395-96مار هواشناسی منطقه خدابنده در سال زراعی آ -12جدول   

 تبخیر 

(میلیمتر )  

درصد 

رطوبت 

 نسبی

تعداد 

روز زیر 

 صفر

متوسط 

 دما

متوسط 

دمای 

 حداكثر

متوسط 

دمای 

 حداقل

حداكثر 

دمای 

 مطلق

حداقل 

دمای 

 مطلق

بارندگی 

 ماه میلیمتر

 مهر 0.0 0.4 26.6 7.5 21.9 14.7 0 35 230.2

 آبان 53.0 5.4- 20.2 5.0 15.0 10.0 3 51 0

 آذر 35.8 14.0- 12.0 5.0- 5.1 0.0 26 58 0

 دی 46.1 10.2- 10.8 4.6- 4.8 0.1 26 68 0

 بهمن 45.1 15.0- 5.4 6.7- 0.5 3.1- 30 75 0
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 اسفند 58.0 15.8- 12.6 3.3- 5.7 1.2 21 68 0

 فروردین 26.4 6.4- 21.6 3.1 13.0 8.1 7 59 0

ردیبهشتا 44.9 0.2- 27.0 9.7 20.9 15.3 1 49 261.9  

 خرداد 0 7.0 32.0 13.7 27.8 20.8 0 30 401.6

 تیر 0 11.0 35.4 17.3 31.5 24.4 0 35 404.6

 

 های ارقام و الینهابرای مقایسه  tمقدار - 13جدول 

 منطقه خدابنده هامقایسه

 11/5** سوار با بیله FLIP 96-59Lالین 

 یر معنی دارغ nsو  %5و  %1**، *  به ترتیب معنی دار در سطح 

 

 رویجی عدس در منطقه خدابندهت -یانگین صفات مورد بررسی در آزمایش تحقیقیم  -14جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ترویجیهایهتوص

اصول فنی  باشد، رعایت درصد( در شرایط دیم می 92نظر به اینکه غالب سطح زیر كشت عدس ) :سازی زمینمادهآ -

مهم  اک بسیارخسازی زمین كشت به منظور ذخیره حداكثر رطوبت در خاک در استفاده بهینه گیاه از رطوبت آماده عملیات

-وآهن قلمی، پنجهگا از بین رفتن رطوبت ذخیره شده در خاک میگردد. استفاده از باشد. كاربرد گاوآهن برگردندار موجبمی

 .تواند در حفظ رطوبت خاک بسیار مؤثر باشدسازی زمین كشت میغازی برای آماده

 : با غالتتناوب  -

 بذر در متر مربع 200 :تراکم کاشت  -

NO

. 
VARIETY ORIGIN 

S

T 

D

F 

D

M 
PH 

100

SW 

YIE

LD 

(kg/h

a) 

CHECK% F 

.ICARDA 1 47 75 18 6 170 رقم سنا 1

3 
115 ** 

 
2 Bilehsavar IRAN 1 48 76 17 4.5 148.

5 
100  
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 گرم 6 وزن صد دانه:  -

 كیلوگرم در هکتار 80-120 میزان بذر مصرفی: -

 نیمه دوم اسفند تا نیمه دوم فروردین به محض گاورو شدن زمین زمان کاشت: -

 سانتی متر 5تا  3 عمق کاشت: -

های ازته به كود ، احتیاج زیادیآن هایعدس به لحاظ تثبیت ازت آزاد هوا توسط ریشه :مصرف کودهای شیمیایی -

به صورت مصرف پاییزه  P2O5 هکتار گرم دروكیل 15-30،كیلوگرم ازت خالص)به عنوان استارتر( 20-30ندارد. كاربرد

باشد ضروری  قسمت در میلیون 6 كمتر از شود. در صورتی كه بر اساس نتایج آزمون خاک میزان فسفر خاکتوصیه می

 .خاک( برسد گرم در كیلوگرم 6قسمت در میلیون) 6 است مقدار فسفر آن به مرز

 :های هرزهای کنترل علفروش -

د با بستن شوسانتیمتر است كه در زمان كشت توصیه می 25 فاصله ردیف كشت جهت گیاه عدس :كنترل مکانیکی)الف(

و با  یجاداسانتیمتری  50 سیا یا كشت گستر كه فاصله ردیفهایهالوله سقوط پ  از دو لوله سقوط در ردیفکار یک

 .نترل نمودمتر كسانتی 50طوطاستفاده از تراكتور چرخ باریک و كولتیواتور میتوان علفهای هرز را در فاصله خ

 توانیتر در هکتار( میل 2لیتر در هکتار( یا گاالنت ) 1با استفاده از علفکش انتخابی سوپر گاالنت ) :كنترل شیمیایی)ب(

-توان علفتر در( میلی 2های هرز نازک برگ در مزارع عدس را كنترل كرد. با استفاده از علفکش انتخابی لنتاگران )علف

 .برگ یکساله در مزارع عدس را كنترل نمود پهن های هرز

مهم  كه از آفات انباری(.Callosobruchus maculates F) ای حبوباتسوسک چهار نقطه :نترل آفات انباریک -

لومینیوم( در گرم در متر مکعب فسفید آ5/1 گرم در متر مکعب فسفین )معادل 5/0میگردد با استفاده از عدس محسوب

 .دهی میتوان این آفت را كنترل نمودساعت گاز 72 مدت

شود. از جمله میعدس، مهم ترین بیماری عدس در كشور محسوب میبیماری پژمردگی فوزاریو کنترل بیماری: -

ر عاری از ز بذوی توصیه شده برای كنترل این بیماری عبارتند از: تناوب زراعی، تغییر زمان كاشت، استفاده اهاروش

ین بیماری الی به كلیه ارقام مح، ی ضدعفونی كننده بذورهان بقایای آلوده و استفاده از قارچ كشبیماری، از بین برد

اک حفظ میکند لذا سال بقای خود را در خ 5 عامل پژمردگی فوزاریومی تا حساس میباشند. با توجه به اینکه اسپور قارچ

 .ارقام محلی خودداری گرددسال از كشت  5 این بیماری تا های آلوده بهگردد زمینتوصیه می

وشن مایل به زرد تغییر یافت، ی عدس به رنگ قهوه ای رهادرصد غالف 90خرداد ماه زمانی كه  اواخر زمان برداشت: -

 گیرد.میبرداشت محصول انجام 



 ...، سیده سودابه شبیری و دیگرانسنا، رقم جدید عدس مناسب برای کشت بهاره در

30 

 

 فهرست منابع

 ان. آمارنامه كشاورزی. انتشارات دفتر آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزی . تهر1395بی نام. -

رایط بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای پیشرفته عدس در شا بررسی  یینها گزارش.1390 شبیری،س.س. -

 صفحه.19.  27/1595/89شماره ثبت . كشور موسسه تحقیقات كشاورزی دیم دیم مناطق سردسیر.

نااطق  مشرفته عدس  در شارایط دیام    بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپهای پی یینها گزارش.1392 شبیری،س.س. -

 صفحه.43.  44612شماره ثبت . كشور موسسه تحقیقات كشاورزی دیم سردسیر.

حقیقات موسسه ت (.on farmارزیابی ارقام پیشرفته و امیدبخش عدس در شرایط زارعین) یینها گزارش.1394 شبیری،س.س. -

 صفحه.15. 44148شماره ثبت . كشور كشاورزی دیم

ات موسساه تحقیقاات   . انتشاار 1394-95. نتایج تحقیقات حبوبات دیم در ساال زراعای   1395اشرفی، م.خیرگو. مهدیه، م. ج. -

 .50900كشاورزی دیم كشور.شماره ثبت 

یاادی،ع.ا، زاده، پ.پزشااکپور،ی. فراماایصااادق زاده اهااری، د.د.، ع.ع. غفاااری، س.ع. رضااایی، ع. سااعید، ه.كااانونی، ر. كااری   -

. بهرامای،  نفایی، س.ح. صباغ پور، ا. كرمی، ب. رستمی، س.علی پور، ج. اشرفی، م. آرمیون، محمودی،س.س. شبیری،ح. مصط

کااردا در شارایط دیام    . ارزیابی مواد ژنتیکی نخود و عدس دریافتی از ای1392ح.ر. پورعلی بابا،م. مهدیه، م.ر شهاب، وم.خیرگو.

 .19-24ایران. مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.صفحات:

(. 30) 2ه و راهکارهای افزایش تولید حبوباات دیام در ایاران. مجلاه علاوم زراعای. شامار        هاچالش. 1385صباغ پور، س. ح.  -

 .15-54. صفحه 8پیوست 

ساه  موس .ی عادس در شارایط دیام   هابررسی و مطالعه خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ یینها گزارش.1386مصطفایی،ح.  -

 صفحه.12. 1255/86شماره ثبت . شورك تحقیقات كشاورزی دیم

ساه  موس .ی عدس در شارایط دیام  هابررسی و مطالعه خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ یینها گزارش.1387مصطفایی،ح.  -

 صفحه.20.  1107/87شماره ثبت . كشور تحقیقات كشاورزی دیم

- Khare, M. N. 1980. Wilt of  lentil Jabalpur, India: Jawaherlal Nehru     Krishi Vishwa 

Vidyalaya. 112 pp. 

-Muehlbauer, F.j. ,W. J. Kaiser, S. L. Clement and R.J.Su, Erfield. 1995.Production and breeding of 

lentil. Adv.Agron. 54: 283-332. 

-Sabaghpour,S.H.,M.Safikhani., A.Sarker., A.Ghaffari., and H.ketata.2004.Present status and future 

prospect of lentil cultivation in Iran. Page:146.Proceeding of 5th European Conference on Grain 

Legums.7-10 June,Dijon,France. 

 

 


