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 گرمسیریسپهر، رقم جدید عدس برای کشت در مناطق نیمه

 
Sepehr, a new lentil cultivar for cultivation in moderately warm regions  
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الین   عنوان  تحت  ابتدا  سپهر  رقم  خزانه   FLIP 2005-53Lعدس  آزمایش  قالب    LIDTN-L-08المللی  بین  در 
های گچساران و مراغه مورد ارزیابی قرار گرفت.   در ایستگاه   1386-87ایكاردا به کشور وارد شد و در سال زراعی  

مقایسه عملكرد    در آزمایشات مقدماتی و پیشرفته   1388-89و    1387-88های زراعی  در سال    FLIP 2005-53Lالین
نسبت به شاهد گچساران برای شرکت در آزمایش مقایسه  آباد ارزیابی و پس از برتری  های گچساران و خرم ایستگاه 

آباد، گنبد و مغان انتخاب گردید. نتایج ارزیابی  گچساران، خرم  ( در مناطق1389-92سراسری )عملكرد یكنواخت  
نشان داد که این الین با دارا بودن کمترین سهم در اثر متقابل ژنوتیپ × محیط،    ها در این پروژهپایداری ژنوتیپ 

کیلوگرم در    1166برتری عملكرد دانه )با عملكرد دانه    درصد  19ترین مقادیر میانگین رتبه عملكرد عملكرد و  کم
 هاعنوان یكی از پایدارترین ژنوتیپ کیلوگرم در هكتار( به    978نسبت به رقم شاهد گچساران )با عملكرد دانه    هكتار(

کیلوگرم در هكتار در مزرعه زارعین در   1902متوسط عملكرد دانه با    FLIP 2005-53Lبا عملكرد دانه باال بود. الین
  1651درصدی عملكرد دانه نسبت به رقم شاهد گچساران با عملكرد دانه    15ترویجی، دارای برتری  -تحقیقی  پروژه

ب برابر  در  رقم سپهر  باالی  مقاومت  دانه،  پایداری عملكرد  و  باال  عملكرد  بر  در هكتاربود. عالوه  یماری  کیلوگرم 
گرم(، تیپ بوته ایستاده و ارتفاع مناسب این رقم جهت برداشت   4/ 2فوزاریوم،  دارا بودن وزن صددانه مطلوب )
گرمسیری کشور از جمله  رود. رقم سپهر مناسب کشت در مناطق نیمه ماشینی از دیگر دالیل معرفی آن به شمار می 

 باشد ان، کرمانشاه، اردبیل )مغان( و ایالم می های خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستاستان 
 
 های کلیدی: مناطق دیم، عدس، پایداری عملكرد، پژمردگی فوزاریومی. واژه
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 مقدمه

 اساااااس آخرين آماارنااماه سااااال زراعي بر  

(، ساا   1وزارت جهاد کشاااورزي ) 98-1397 

هکتار بوده   112411زير کشت عدس در کشور،  

درصااد از کل ساا   محصااو ت   9/0که معادل  

درصاااد از کل سااا   برداشااات   4/13زراعي و 

شااود. از اين ميزان حبوبات کشااور را شااامل مي

درصاد به کشات ديم و  4/96سا   زير کشات، 

درصد به کشت آبي اختصاص داشت. ميزان   6/3

تولياد کال عادس در کشاااور و مياانگين عملکرد  

 عادس ديم و آبي در کشاااور در سااااال زراعي 

 1290و    520تن،  61558بااه ترتيااب    98-1397 

اساااات ) مياانگين 1کيلوگرم در هکتاار بوده   .)

عملکرد عدس ديم در واحد سااا   در کشاااور  

د  درصاااا   43کيلوگرم در هکتاار( حادود    520)

کيلوگرم   1196مياانگين عملکرد جهااني عادس )

هاي اردبيل، لرسااتان و در هکتار( اساات. اسااتان

زنجان به ترتيب با ترين درصااد توليد عدس در  

ند  را به خود اختصاص داد  1397-98سال زراعي  

سااله  21(. ميانگين سا   زير کشات عدس در  1)

هکتار بوده اسات، هرنند    205000اخير در ايران  

هناد،    هااي، ايران پس از کشاااور1385ساااال  تاا  

ترکياه و کااناادا نهاارمين رتباه از نحر سااا   زير  

کشاات را دارا بود ولي اخيراس ساا   زير کشاات  

هفتم جهاني تنزل يافته است   عدس کشور به رتبه

دانه درشاتي يکي از خصاوصايات بارز بازار  (.  3)

 ارقاامي کاه   . غاالابپسااانادي در عادس اساااات

ن مي باشاد، دانه ريز و يا دانه  در اختيار کشااورزا

ريز يا اين ارقام به دليل دانه  و  متوساام مي باشااند

 متوسااام بودن گااهاا کمتر مورد اساااتقباال قرار 

بيمااري پممردگي  مي گيرناد   يکي ي  موفوزاري. 

ماهام  اياران  از  در  عاادس  هاااي  باياماااري  تاريان 

خساارت بسيار زيادي    شاود و هرساالهمحساوب مي

باا توجاه باه نيااز د.  وارد مي کنا   باه مزار  عادس

کشااورزان و در راساتاي افزايت توليد عدس در  

 کشاااور، تااکنون سااااه رقم عادس گچساااااران  

ساااوار  ( و بيله1388(، کيميا )ساااال 1378)ساااال 

گرمساير ( براي کشات در مناطق نيمه1391)ساال 

کشاور توصايه شاده اسات که با افزوده شادن رقم  

رود که سااپهر در سااال زراعي جديد، انتحار مي

 .(2) استقبال خوبي از اين رقم صورت گيرد

، دانه درشاتهاي پرمحصاول و گزينت  ين

مقاوم به بيماري پممردگي فوزاريومي و پايدار از  

هااي گرماا و خشاااکي نحر تولياد، متحمال باه تنت

آخر فصاال از راهکارهاي اصاالي اصااالحي براي  

گرمسيري  افزايت توليد عدس در مناطق ديم نيمه

ساپهر در راساتاي اهدای ياد شاده  باشاد و رقم  مي

 انتخاب و معرفي گرديد.

 

 هامواد و روش

حااصاااال از     FLIP 2005-53L ين عادس

بايان   ILL 5883×ILL 590تاالقاي   مارکاز  در 

المللي تحقيقات کشااااورزي در مناطق خشااا   

هااي آزماايت  باه عنوان يکي از  ين  ،)ايکااردا(

خشاااکايبايان  خازانااه تاحاماال  مارکاز   الامالالاي    ايان 

(LIDTN-L-08)  به    1386-87، در سااال زراعي

هاي گچسااران و مراغه  ايران ارساال و در ايساتگاه

-87کشاات گرديد. اين ونوتيا از سااال زراعي  
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سااال زراعي در مناطق گچساااران،   11طي  1386

در  خارم ماغااان  و  اياالم  گانابااد،  ماراغااه،  آباااد، 

آزماايشاااات متعادد ايساااتگااهي و مزار  زارعين  

مورد ارزيابي قرار گرفت. تحقيقات انجام شاااده  

براي معرفي  ين جادياد شااااامال آزماايشااااات  

المللي، مقاايساااه عملکرد مقادمااتي، مقاايساااه  بين

ي سااازگاري و پايداري  عملکرد پيشاارفته، بررساا 

ترويجي و -عملکرد داناه، آزماايشااااات تحقيقي

 آزمايشات تکميلي بودند. 

المللي به صاورت  تيس و در  آزمايشاات بين

متر و ساااانتي  25  دو خم نهاار متري باه فااصااالاه

آزمايشااات مقدماتي، پيشاارفته و سااازگاري در  

متر کشااات شااادناد.   6تاا    4نهاار خم باا طول  

 2000يجي هم در سا   آزمايشاات تحقيقي ترو

متر کشات ساانتي 25متر مربع و با فاصاله خ و  

ونوتيااا   ارزيااابي واکنت  منحور  بااه  شاااادنااد. 

موردنحر نسااابات باه بيمااري پممردگي فوزاريوم،  

ي  پرووه تحقيقاتي  1389-90در سااال زراعي  

در شااارايم مزرعه )ايساااتگاه مراغه( و در ساااال 

هم آزمايت مشااابه ديگري در    1392-93زراعي  

  دهيدو ايساااتگااه ايالم و مراغاه اجرا شاااد. نمره

سااينو و ردي    ميزان آلودگي بر اساااس الگوي

که ارقام شااهد عاليم پيشارفت   زمانيدر    (1990)

روز بعد از   30و    10  حدوداسبيماري را نشان دادند  

گلدهي   گياهچه و  مراحلدر    و به ترتيب  زنيمايه

واکنت ونوتياا هاا باه بيمااري  .  (5)  انجاام شااااد

(، متحمل 1-4آلودگي )راسااس اين الگو مقاوم ب

  بنديطبقه  (6-9آلودگي  ( و حساس )5آلودگي  )

تراکم بذري مورد اساتفاده براي کشات ارقام    شاد.

دانه در مترمربع  200هاي آزمايشاااي برابر  و  ين

قاار  از کشاااات توسااام  باذور قبال  کت  بود. 

هزار ضادعفوني شاده   در 5/1و به نسابت  ديويدند  

ساازي بساترکاشات م ابق روش  عمليات آماده و

ديم    گرمساايرنيمههاي مناطق  متداول در ايسااتگاه

شاخم پاييزه  شاخم با گاوآهن قلمي در بهار و يا  )

و   بعاد از اولين باارنادگي  باا گااوآهن برگردانادار

پنجه غازي  ديساا  و بار  ي  تا دو  اسااتفاده از

( بود. باا در نحر گرفتن نتاايج بعاد از شاااخم اول

اساااتعمال ون خاك در هر ايساااتگاه اقدام به  آزم

 50کيلوگرم کود اوره و   20) کودهاي شاايميايي

کيلوگرم فسااافات آمونيوم( در زمان کاشااات و 

آزمون کيفيات گردياد.  بصاااورت جاايگاذاري  

پخت رقم عدس ساپهر و رقم شااهد گچسااران با 

هااي  پخات همزماان اين دو رقم در مادت زماان

ا شاااد و ارزياابي  دقيقاه اجر 40و   30، 20متفااوت  

شااادگي، پارگي پوساااته و نرمي دانه  درصاااد له

عدس پخته شاااده و همچنين درصاااد تعداد دانه  

 پخته نشده دو رقم مورد آزمون قرار گرفت.

هاي آب و هوايي طي سااه سااال ارزيابي  داده

ساازگاري نشاان داد که در ايساتگاه  در آزمايت  

گچسااااران پراکنت بارندگي بسااايار نامنحم بود 

ميزان بارش تغييرات زيادي را نشاان داد. در  ولي 

 ايساتگاه گچسااران در ساال اول آزمايت، ميزان

درصاادي را نساابت به ميانگين  50بارش کاهت   

 درازمادت نشااااان داد ولي در دو سااااال زراعي 

ميزان باارنادگي در حاد   1391-92و    91-1390 

مياانگين باارش درازمادت بود هر نناد پراکنت 

 ود. در ايساااتگااه گنباد هاا ناامنااساااب بباارنادگي
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در ساال اول آزمايت کاهت محساوس بارندگي  

نسابت به ميانگين بلندمدت ديده شاد اگر نه در  

ها نساابت به  دو سااال بعدي آزمايت ميزان بارش

ميانگين بلندمدت متعادل بود. ايساااتگاه ايالم هم  

در ساال اول آزمايت، کاهت محساوس بارندگي  

ان باارش  را شااااهاد بود و در دو ساااال بعادي ميز

متعادلي داشات. ايساتگاه مغان در ساال اول اجراي  

هامااانانااد  بااارناادگاي  مايازان  ناحار  از  آزمااايات 

هاي ايالم، گچساااران و گنبد نساابت به  ايسااتگاه

ميانگين درازمدت کاهت نشاامگيري نشااان داد 

اول فصال رشاد که ميزان و  خصاوصااس در دو ماهه

پراکنت باارنادگي بساااياار ناامنااساااب بود. ميزان 

و پراکنت باارنادگي ايساااتگااه مغاان در   باارنادگي

دو ساال بعدي اجراي آزمايت در حد نرمال بود. 

داري از نحر آبااد تفااوت معنيدر ايساااتگااه خرم

ميزان بارندگي در ساااه ساااال اجراي آزمايت با 

مياانگين بلنادمادت مشااااهاده نگردياد و پراکنت 

ها  باارنادگي در اين ايساااتگااه از سااااير ايساااتگااه 

 تر بود. مناسب

 

 نتایج و بحث

ارقام ساپهر و گچسااران  خصاوصايات زراعي  

پيشاارفته عملکرد   المللي، مقدماتي وبين  خزانهدر  

 1گچسااااران در جدول   اجرا شاااده در ايساااتگاه

ي  ارزيابي خزانه  درج شاااده اسااات. نتايج پرووه

هااي عادس المللي تحمال باه خشاااکي ونوتياابين

که در ايساتگاه گچسااران، عملکرد دانه   نشاان داد

( باه ميزان FLIP 2005-53L ين  )رقم ساااپهر  

کيلوگرم در هکتار بود که نساابت به شاااهد  625

 کاهت عملکرد نشااان داد  درصااد 10گچساااران  

( ولي با توجه به خصاااوصاااياتي مانند 1)جدول   

ارتفا  مناساب، تيا بوته ايساتاده، مقاومت نسابت 

زاريومي و رنو دانه، اين  به بيماري پممردگي فو

 ين براي شااارکت در آزمايشاااات ساااال آينده  

مقاايسااااه عملکرد    انتخااب گردياد. نتاايج پرووه

 با عملکرد دانه  مقدماتي نشااان داد که رقم سااپهر

افزايت    درصااااد  27کيلوگرم در هکتاار،    1249

عملکرد نسابت به شااهد گچسااران نشاان داد. در  

، 11، 10، 4، 3، 2هاي شماره اين آزمايت  ين

  المللي، مقدماتي وبين  خزانهارقام عدس سپهر و شاهد گچساران در خصوصيات زراعي مقايسه   -1جدول 

 پيشرفته عملکرد در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گچساران 
 

 درصد عملکرد دانه 
نسبت به رقم  
 گچساران

 عملکرد دانه 
 )کيلوگرم در هکتار(

 صددانه  وزن
 )گرم(

 روز تا 

 رسيدن 
 ارتفا  بوته 
 )سانتيمتر( 

 روز تا 

 آزمايت  رقم گلدهي 
 المللي خزانه بين سپهر 101 30 120 9/3 625 90

 گچساران 91 31 120 1/5 692 100 
آزمايت   سپهر 105 27 146 8/4 1249 127

 گچساران 93 28 143 7/5 986 100 مقدماتي
 سپهر 72 40 96 6/4 1393 110

 پيشرفتهآزمايت 
 گچساران 71 39 99 5/5 1270 100
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 29و    28،  25،  22،  21،  19،  17،  16،  14،  12

درصد نسبت  34تا   5اي بين  عملکرد دانه  افزايت

به شااهد گچسااران نشان دادند و براي شرکت در 

 (.1تحقيق انتخاب شدند )جدول  مراحل پيشرفته

 هاي پيشرفتهمقايسه عملکرد  ين پرووهنتايج 

و رقم   4، 3ي  شاماره  هاينتايج نشاان داد که  ين

بيشتري نسبت  ( عملکرد دانه7سپهر ) ين شماره  

به شااهد گچسااران داشاتند. در اين آزمايت رقم  

دانااه  ساااپهر کيلوگرم در    1393  داراي عملکرد 

افزايت    درصااااد  10( کاه  1هکتاار بود )جادول  

 نسبت به شاهد گچساران داشت . عملکرد 

بررساااي    يهااتجزياه وارياانس مرکاب داده

نهاار  در    سااااازگااري و پااياداري عملکرد داناه

نشاان  آبادگچسااران، گنبد، مغان و خرم  ايساتگاه

  درصاااد 1داد که اثر ونوتيا در سااا   احتمال 

ماعانايماعاناي باود.  وناوتايااا دار  اثار  باودن  دار 

هاا از لحااع عملکرد  دهناده تفااوت ونوتياانشاااان

هاي مختلف ها يا ساااالباشاااد، يعني در مکانمي

عملکرد متفااوتي را    ي مورد م االعاههااونوتياا

آگااهي از اثرمتقاابال ونوتياا  اناد.  نشااااان داده

کند تا در  گران نبات کم  ميحيم به اصااال م

ها، با دقت بيشااتري عمل کرده و ونوتياارزيابي  

انتخااب کنناد  بهترين ونوتياا نتاايج   (.4)هاا را 

يکنواخات    هاا در پرووهارزياابي پااياداري ونوتياا

هاي  با اساااتفاده از روش 1389-92ساااراساااري  

)رقم ساپهر(  7نشاان داد که  ين    آماري مختلف

ماتاقاااباال   اثار  در  ساااهام  کاماتاريان  باودن  دارا  بااا 

کاماتاريان   باودن  دارا  هاماچانايان  و  وناوتايااا ماحايام 

هااي پاارامتري،  مقاادير مياانگين رتباه در آزمون

ناپارامتري و مدل اثرات افزايشاي و اثرات متقابل 

درصاد افزايت   19و   (AMMIپذير )امي، ضارب

کيلوگرم  1166ن عملکرد  عملکرد دانه )با ميانگي

نسااابات باه رقم شااااهاد گچسااااران باا  در هکتاار(

عنوان  کيلوگرم در هکتاار باه    978عملکرد داناه  

 .آزمايت بوددر اين  پايدارترين ونوتيا

و ميزان عملکرد داناه    سااااه سااااالاهمياانگين  

مايالايباهاره بار  )کايالاوگارم  باااران  از آب  ماتار( وري 

سااران،  گچ   ايساتگاهنهار  در  عدس  هاي  ايونوت

آباد براي هر ونوتيا محاساابه گنبد، مغان و خرم

وري  ميزان بهره  (. براي محاسااابه2شاااد )جدول 

نهار ايساتگاه محاسابه  ابتدا ميانگين بارش سااليانه

و ساپس ميزان عملکرد هر ونوتيا )کيلوگرم در  

هکتاار( بر مياانگين باارش سااااليااناه کلياه منااطق 

هاي  ينشاااود. نتايج نشاااان داد که  تقسااايم مي

باا تر از آن، داراي مياانگين بهره وري نهاار و 

. رقم ساپهر  اندبيشاتري از آب باران داشاته   اساتفاده

متر کيلوگرم بر ميلي  25/4وري  نيز باا ميزان بهره

هااي م لوب در اين آزماايت بود يکي از  ين

 (. 2)جدول 

در ساااال ساااوم اجراي آزماايت، در انتهااي  

فصاال رشااد و موقع پرشاادن دانه، متوساام دما 

کاهت محساوساي نسابت به دو ساال اول اجراي  

آزمايت نشااان دادکه اين موجب پرشاادن نساابتاس 

م لوب دانه شاد. در ايساتگاه گنبد هم ساال دوم 

ماه دماي هوا کاهت محسوسي تا اواخر فروردين

ديگر داشات ولي در    را نسابت به دو ساال زراعي

اواخر فصااال رشاااد دمااي محيم افزايت قاابال 

اي نشاان داد. قابل ککر اسات که در ساه  مالححه
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 ايستگاه ديگر نيز وضعيت مشابهي حاکم بود. 

و با  1389-92براساااس آزمايت سااازگاري  

توجاه باه ساااازگااري، پااياداري، مياانگين عملکرد  

شاماره    هايدانه و سااير خصاوصايات زراعي،  ين

ساااپاهار(،    7 عاناوان  بااه  4و    6)رقام  بااه  تارتايااب 

ساازگاري انتخاب شادند   هاي برتر پرووهونوتيا

( و به همراه رقم شاااهد گچساااران در  3)جدول 

تحقيقي ترويجي در دو شااهرسااتان اسااتان  پرووه

کهگيلوياه و بويراحماد )گچسااااران و بااشااات( 

هاي  شااارکت داده شااادند. در اين آزمايت  ين

باه صاااورت   بادون تکرار و در  مورد بررساااي 

مترمربع کشااات   2000هاايي باه مسااااحات  کرت

امامزاده جعفر گچساااران  ين   شاادند. در من قه

FLIP 2005-53L   رقم ساپهر(، با عملکرد دانه( 

افزايت عملکرد    2175  22کيلوگرم در هکتاار، 

درصاادي نساابت به شاااهد گچساااران با عملکرد  

کيلوگرم در هکتاار نشاااان داد )جدول  1780دانه

(. تعداد روز از زمان کاشاات تا گلدهي در اين  4

باه شاااااهاد   87ونوتياا   روز بود کاه نسااابات 

تر به گل رفت. تعداد روز  گچسااران، دو روز دير

از زمان کاشاات تا رساايدن فيزيولووي  در اين  

روز بود کاه نسااابات باه شاااااهاد   133ونوتياا  

ي  تر بود. در من قه گچساااران، سااه روز ديررس

)رقم سااپهر(، با  FLIP 2005-53Lباشاات،  ين  

کيلوگرم در هکتاار، افزايت    1630  عملکرد داناه

درصادي نسابت به شااهد گچسااران با  12عملکرد  

کيلوگرم در هکتار نشااان داد   1455عملکرد دانه  

(. تعداد روز از زمان کاشات تا گلدهي  4)جدول 

روز بود که نساابت به شاااهد  91در اين ونوتيا  

ل رفت. تعداد روز  تر به گگچساران، سه روز دير

از زمان کاشاات تا رساايدن فيزيولووي  در اين  

روز بود کاه نسااابات باه شاااااهاد   132ونوتياا  

 تر بود. گچساران، ي  روز ديررس

نموناه  در    پروتئين داناه  ميزان  ارزياابي  نتاايج 

يکنواخات  آزماايت  هااي برداشاااات شااااده از  

نشاان داد که ميزان پروتئين )ساال ساوم(    ساراساري

بود که در مقايساه با  درصاد 2/26 ،ساپهردانه رقم  

ارقام اصاال  شاده ديگر نحير گچسااران و کيميا 

درصااد   1/23/ و 4به ترتيب با ميزان پروتئين دانه 

(.  نتايج 2اي با تري داشت )جدول  ارزش تغذيه

نشاان نيز آزمايت کيفيت پخت عدس رقم ساپهر 

بااا ،  پروتئين  اين رقم داراي درصااااد  داد کااه 

ارداري منااساااب )نگهاداري باذور در  ويمگي انبا 

انباار باه مادت دو ساااال و ارزياابي تغييرات رناو  

زدگي( و کيفيت پخت م لوب است. بذر و آفت

بيماااري پممردگي  بااه  ارزيااابي مقاااوماات  نتااايج 

پالساام عدس در شاارايم ديم در  فوزاريومي ورم

دو من قه ايالم و مراغه نشااان داد که رقم سااپهر  

ماري فوزاريوم در من قه هاي بيپاتوتيا به نسابت

بود مراغاه نيماه  ايالم مقااوم و در من قاه مقااوم 

 (. 5)جدول 

  يدار يا در مجمو  باا توجاه باه عملکرد باا  و پاا

، ارتفا  مناساااب  م لوبکيفيت  ،عملکرد خوب

  ومي فوزار   يماريمقاومت به ب  ،ساتادهيبوته ا و تيا

  يرقم سااپهر برا   ،م لوب  يصاافات زراع  ريو سااا

کشاور واقع در    يريگرمسا  مهيدر مناطق ن کشات

  لي اردب ،کرمانشاااه ،فارس  ،خوزسااتان  يهااسااتان

 .شد يمعرف الميو ا (مغان )من قه
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  نيانگيم سهيمقا ومختلف ديم کشور هاي در ايستگاه 1389-92هاي زراعي عدس در آزمايت يکنواخت سراسري در سالهاي  ا يميانگين عملکرد دانه ونوت -2جدول 

 (LSDدار )حداقل اختالی معني با استفاده از روش  هاساله ونوتيا سه  عملکرد
 

 شجره ونوتيا 

 )کيلوگرم در هکتار(  ميانگين عملکرد سه ساله ايستگاه
   عملکرد کل   ميانگين 

 هکتار( )کيلوگرم در  
 باران   آب   از   وري بهره 
 ( متر کيلوگرم بر ميلي )   

   وريبهره  رتبه
 باران آب از

  درصد
 گنبد مغان آبادخرم گچساران پروتئين 

L-89-1 FLIP 2005-4L 1485 1070 331 887 943 52/3 10 - 
L-89-2 FLIP 2007-6L 1316 960 367 1176 955 56/3 7 - 
L-89-3 FLIP 2006-3L 1193 1074 372 890 882 29/3 12 - 
L-89-4 FLIP 2007-103L 1983 1095 365 1267 1178 39/4 1 - 
L-89-5 Bilsen-365 1251 706 262 1197 854 19/3 14 - 
L-89-6 FLIP 2005-32L 1725 1268 327 1158 1120 18/4 3 - 
 L-89-7 

 FLIP 2005-53L 2039 1069 314 1129 1138 25/4 2 2/26   سپهر(رقم )

L-89-8 FLIP 2005-3L 1392 1125 315 1237 1017 80/3 5 - 
L-89-9 FLIP 2006-7L 1319 1090 304 1130 961 58/3 6 - 
L-89-10 FLIP 2007-12L 1258 1077 349 1053 934 49/3 11 - 
L-89-11 FLIP 2007-30L 1380 869 285 880 854 19/3 13 - 
L-89-12 FLIP 2007-34L 1242 1045 361 1148 949 54/3 8 - 

)شاهد(  کيميا  Kimia 1682 1114 304 943 1011 77/3 4 1/23 
 Gachsaran 1657 767 309 1063 949 54/3 9 4/23 گچساران )شاهد( 

  کيلوگرم در هکتار  172                   در س   احتمال پنج درصد:  LSD ميزان
  کيلوگرم در هکتار  264                   احتمال  ي  درصد:در س      LSD ميزان

 
  

ي
برا
س 
عد
د 
دي
 ج
قم
، ر
هر
سپ

...
 

 

18
9

 

 



 1399، سال  2، شماره  9جلد های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی« »نشریه علمی یافته 

190 

 
   آباد گچساران، گنبد، مغان و خرم   هاي در ايستگاه عدس رقم سپهر و رقم شاهد گچساران در آزمايت سازگاري    مقايسه عملکرد دانه   - 3  جدول 

 1389- 92زراعي  هاي  در سال  
 

 دانه  عملکرد   ساله سه  نيانگيم
 )کيلوگرم در هکتار(

 ايستگاه  رقم 1389-90سال زراعي  1390-91سال زراعي  1391-92سال زراعي 
 درصد نسبت به 
 شاهد گچساران 

 دانه  عملکرد
 )کيلوگرم در هکتار(

 درصد نسبت به 

 شاهد گچساران 
 دانه  عملکرد

 )کيلوگرم در هکتار(
 درصد نسبت به 

 شاهد گچساران 
 دانه  عملکرد

   )کيلوگرم در هکتار(
 سپهر 2310 137 2015 117 1791 114 ( 123%) 2039

 گچساران  
 گچساران 1686 100 1722 100 1563 100 1657

 سپهر 1161 118 1025 92 1202 109 ( 106%) 1129
 گنبد 

 گچساران 983 100 1111 100 1095 100 1063
 سپهر 1233 217 700 175 1275 96 ( 163%) 1069

 آبادخرم
 گچساران 567 100 400 100 1334 100 767

 سپهر 328 98 281 100 333 107 ( 102%)  314
 مغان

 گچساران 336 100 280 100 311 100 309
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 در آزمايشات  مقايسه برخي خصوصيات زراعي دو رقم عدس سپهر و گچساران  -4جدول 

 ترويجي مناطق گچساران و باشت -تحقيقي
 

 رقم من قه

 روز تا 
 گلدهي 

 روز تا 
 رسيدن 

 عملکرد دانه 

)کيلوگرم در هکتار(
 

 درصد 

 نسبت به شاهد 

 زاده جعفر گچسارانامام
 122 2175 133 87 سپهر

 100 1780 130 85 گچساران

 باشت
 112 1630 132 91 سپهر

 100 1455 131 88 گچساران

 

العمل ارقام عدس سپهر و شاهد گچساران نسبت به بيماري پممردگي فوزاريومي در  عکس  -5جدول 

 1392-93سال زراعي در   مراغه و ايالم  هايايستگاه 
 

 رقم  مراغه  ايالم 

 واکنت 

 تا  يگلده مرحله در

 ي کيولوويز يف يدگيرس

 يدهساقه مرحله در
 واکنت  ي تا گلده

 ي گلده مرحله در

 ي کيولوويزيف  يدگيتا رس

 يدهساقه مرحله در
 ي تا گلده

 
 سپهر 3 5 مقاوم 3 3 مقاومنيمه
 گچساران 9 9 حساس 5 5 مقاومنيمه

 

 های ترویجیتوصیه

کيلوگرم   180افزايت عملکرد داناه باه ميزان  

در هکتار نسااابت به رقم گچسااااران در شااارايم 

آزمايشااي و مزار  کشاااورزان، ارتفا  مناسااب 

جهات برداشاااات مکاانيزه، برتري از نحر ميزان 

باذر ) باا   2/26پروتئين   درصااااد( در مقاايسااااه 

درصاااد(، برتري از نحر   4/23رقم گچسااااران )

فوزاريوم برگي نساابت به رقم   مقاومت به بيماري

نساابت به  تر دانه  زمان پخت سااريعگچساااران و 

هاي شاخص عدس رقم  رقم گچساران از ويمگي

ترين تاريخ کاشات رقم ساپهر ساپهر اسات. مناساب

ماه تا آبان 20گرمساايري کشااور  براي مناطق نيمه

آکرماه و بعد از اولين بارندگي پاييزه اسااات.  20

دانه در مترمربع،  200تراکم کاشاات رقم سااپهر 

عمق  متر و  ساااانتي  25فااصااالاه خ و  کااشااات  

با توجه باشد.  مي مترسانتي 5تا  3اين رقم   کاشت

 گرمکيلو  20  ،زارهااغاالاب ديم  فقر مواد آليباه  

بااه عنوان آغااازگر توصااايااه   کود  ازت خااالص 

هااي هرز  باا علفشااايمياايي  مباارزه    گردد.مي

 بهتر اسااات باه ترتياببرگ  پهنو  برگ  بااريا 

انجام  لنتاگران  و سااوپرگا نت  هايکتعلف با 

هاا بااياد کتنبود اين علفشاااود و در صاااورت 

گيرد تاا جمعيات مزرعاه مورد وجين دساااتي قرار  

هااي هرز بر مزرعاه غلباه نکناد. عملياات تهياه علف

بسااتر بذر، تناوب مناسااب و رعايت کليه اصااول  

زارها  کاشاات، داشاات و برداشاات عدس در ديم

براي برداشاات ي  محصااول مناسااب پيشاانهاد 

 شود.  مي
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