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 های پیشرفته عدس در من قه دیم بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ
 سیده سودابه شبیری

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

*s.shobeiri@yahoo.com 

 چکیده

ز لحاظ عملکرد دانه و سایر ویژگیهای زراعی از جمله. این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب الین های جدید و پر محصول عدس ا

زودرسی. دانه درشتی و با تیپ بوتۀ ایستاده جهت برداشت مکانیزه  در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان به مدت سه سال اجرا شد. 

 4خـط  4کـرت شـامل  چهار تکرار اجرا شد. هر های کامل تصادفی باالین و یک شاهد محلی در قالب طرح بلوک 12آزمایش با 

سانتیمتر از یکدیگر بود. در طول دوران رشد و نمو عـالوه بـر مراقبـت هـای زراعـی  صـفات ماننـد درصـد سـبز  23متری به فاصله 

مترمربع  0/4درصدگلدهی و رسیدگی کامل، ارتفاع بوته و وزن صد دانه  یادداشت برداری و از سطح  30محصول، تعداد روز ها تا 

( و میانگین ها به روش دانکن نشان داد SASد. نتایج حاصل از محاسبات آماری با روش تجزیه واریانس مرکب)برداشت بعمل آم

که بین تیمارهای آزمایشی از نظر روز تا گلـدهی، روز تـا رسـیدگی،ارتفاع، وزن صـد دانـه و عملکـرد اخـتالف معنـی دار وجـود 

کیلوگرم در هکتار( ، روز 32/546گرم(،  عملکرد دانه) 82/3صد دانه ) با وزن Flip96-59Lداشت.نتایج آزمایش نشان داد  الین 

 تا گلدهی و روز تا رسیدگی کمتر  و ارتفاع باالتر ، نسبت به شاهد  برترین را در بین ژنوتیپ های آزمایشی به خود اختصاص داد.

 عملکرد، عدس، شرایط دیمکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

کیلـوگرم در هکتـار اسـت. سـطح زیـر  4/883میلیون هکتار با متوسط عملکرد  3/5 سطح زیر کشت عدس در جهان در حدود

(. ایران به لحـاظ سـطح زیـر 4هزار تن گزارش شده است) 113هزارهکتار بوده و میزان تولید آن بالغ بر  223کشت عدس در ایران 

ختصـاص داده اسـت. در حـال حاضـر در سـطح کشت این محصول رتبه چهارم در جهان را بعد از هند، ترکیه  و کانادا  بـه خـود ا

در صد کل تولید و کشور کانادا بزرگترین صادر کننـده ایـن  42ترین منطقه تولید کننده عدس با حدود جهانی، شبه قاره هند وسیع

ایـران ، در (. در FAO,2009گیـرد)( و نیز ایران از لحاظ رتبه تولید در رده ی نهم قرار مـی3روند)محصول در جهان به شمار می

گردد. همچنین به علت نیـاز کمـی کـه عـدس بـه آب دارد در اکثـر نقـاط درصد در شرایط دیم کشت می 32بین حبوبات، عدس 

هکتار با متوسـط عملکـرد  13533گردد و سطح  زیر کشت آن در استان زنجان کشور به خصوص زنجان به صورت دیم کشت می

کیلـوگرم در هکتـار، پـایین تـرین  433کیلوگرم در هکتار باالترین و ایـران بـا  1506ادا با ( . کان5باشد)کیلوگرم در هکتار می 500

عملکرد در واحد سطح را دارند. عوامل مختلفی در پایین بودن عملکرد گیاه عدس موثر است که پتانسیل عملکرد ارقام محلی یکی 

های  اصالح شده و تکنیکهای حفاظت محصـول بـرای عـدس  (. منظور از اصالح حبوبات، توسعه واریته8از عوامل مهم می باشد)

است. استراتژی این است که از ژرم پالسمهای داخلی و خارجی برای اصالح تحمل به تنشهای زنده و غیـر زنـده بـرای سـازگاری 

لف استفاده (. در دنیا برای اصالح عدس از روشهای مخت6محصول به سیستمهای جدید کشت در مناطق خشک ایران استفاده شود)

می شود که از جمله جمع آوری ژرم پالسم از مناطق مختلف و مطالعه صفات کمی و کیفی آنها به منظور انتخاب الینهای خـالص 

با صفات مطلوب و معرفی آنها به عنوان رقم به کشاورزان و گاهاً به منظور اصالح الینهای معرفی شده از تالقی ها به منظور متمرکز 

لوب به یک رقم و ترمیم صفات مورد نظر در گیاه استفاده شده و به همین منظور بعد از تالقی از روشهای مختلف نمودن صفات مط

(. ارقام جدید گیاهان زراعی عالوه بر اینکه باید کارایی باالیی برای عملکـرد و سـایر صـفات از خـود 3شود)سلکسیون استفاده می

(. در ایســتگاه تحقیقــاتی ایکــاردا واقــع در 3یعی از شــرایط محیطــی محــرز گــردد)نشــان دهنــد برتــری آنهــا بایســتی در دامنــه وســ
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اند بدست آمده و عـالوه بـر آن ( در آزمایشات مقایسه عملکرد، ارقام ممتازی که دارای عملکرد بیش از دو تن بودهTerbelلبنان)

-Flip87گر اجرا شده بودند نشان داد که ارقـام( که در تونس، الجزایر، مصر و چند کشور دیLIYTنتایج آزمایشات بین المللی )

17L،Flip87-12L وFlip87-16L (نتایج آزمایشات 2دارای پایداری عملکردند .)LISN-L  وLIYT  در مراغه و کرمانشـاه

کـه در  LISN-L-97الین با عملکـرد بـاال نسـبت بـه شـاهد موجـود بـوده و همچنـین در آزمـایش 3، 1536نشان داد که در سال 

( در بررسی سازگاری و پایـداری ارقـام نخـود 1580(. کانونی)1انشاه اجرا شده الینهایی جهت آزمایشات پیشرفته انتخاب شد)کرم

 ILC482سفید دیم در کردستان اعالم کرد که اثرات سال،ژنوتیپ و اثر متقابل سال، رقم برای عملکرد دانه معنی دار بوده و ارقام 

 زگاری متوسط برخوردار بودند.از ثبات عملکرد و سا 5-61-53,

 هامواد و روش
 وبـمطل این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب الین های جدید و پر محصول عدس از لحاظ عملکرد دانه و سایر ویژگیهای زراعی

در (B-test) های سال قبلالین انتخابی( که از بین الین 12های پیشرفته عدس) در  منطقه زنجان اجرا شد. آرمایش شامل الین

تکرار اجرا شد. هر کرت شامل  4 های کامل تصادفی بااستان زنجان انتخاب گردیده بودند و یک شاهد محلی در قالب طرح بلوک

سانتیمتر از یکدیگر بود. در طول فصل رشد عالوه بر مراقبت های معمول زراعی نظیر وجین علفهای  23متری به فاصله  4خط  4

درصدگلدهی ، تعداد 30ت احتمالی، از صفات و خصوصیات مورد نظر مانند درصد سبز محصول، تعداد روز تا هرز و مبارزه با آفا

روز تا رسیدگی یاداشت برداری به عمل آمد. پس از رسیدگی و برداشت آزمایش، وزن صددانه و عملکرد هر کرت اندازه گیری 

انجام و میانگین های صفات تیمارها به روش دانکن مورد مقایسه  SASشد و تجزیه مرکب برای سه سال با استفاده از نرم افزار 

 قرار گرفتند.

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه مرکب در سه سال نشان داد که اثرات ساده سال برای تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. معنی دار بودن 

زوالت آسمانی، حداقل و حداکثر درجه حرارت هوا و خاک، مقـدار های مختلف عوامل جوی مانند ناثر سال نشان داد که در سال

پوشش برفی در مناطق و .... یکسان نبوده است.با توجه به آمار هواشناسی و با در نظر گرفتن میـزان بارنـدگی و درجـه حـرارت در 

ها از نظـر صـفات روز تـا بین ژنوتیپ باشد. نتایج آزمایش نشان داد کهدار شدن اثر سال قابل توجیه میهای اجرای طرح  معنیسال

(. مقایسه میانگین عملکرد 1گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع، وزن صد دانه و عملکرد دانه اختالف معنی داری وجود داشت)جدول

صـفر  (. به این دلیل که تعداد روز زیر2دانه نشان داد که سال سوم آزمایش نسبت به سال اول و دوم عملکرد بیشتری داشت)جدول

روز( کمتـر یـوده  10روز( و سـال دوم ) 3درجه در سال سوم در ماه های فروردین و اردیبهشت دو روز بوده که نسبت به سال اول)

کیلوگرم در هکتار نسبت  32/546و  21/563به ترتیب با عملکرد دانه  1و  6است. مقایسات میانگین عملکرد دانه نشان داد که  الین

تری نسبت به شاهد داشتند. زودرسی ولی تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند. همچنین دوره رسیدگی کوتاه به شاهد برتری داشتند

باشد که تولید عملکرد باالی این الین ها نسبت بـه رقـم محلـی، ممکـن های تحمل به خشکی یا فرار از خشکی میاز جمله مکانیزم

گرم( نسـبت بـه شـاهد ولـی عملکـرد  88/3با وزن صد دانه باالتر) 4شماره شان نسبت رقم محلی باشد.الین است به لحاظ زودرسی

پایين تگرین عملکگرد را دارا بگود و همننگين دوره  11الین شماره کیلوگرم در هکتار(. 84/253تری نسبت به شاهد داشت)پایین

ررسی اثر متقابـل سـال و ژنوتیـپ بـر . در طی سه سال ب ها داشتروز تا رسيدگي و وزن صددانه باال نسبت به شاهد و سایر الین

عملکرد دانه معنی دار بود. یعنی ژنوتیپ ها در سال های مختلف واکنش های متفـاوتی از خـود نشـان دادنـد. مقایسـه میـانگین اثـر 

، 53/655، 53/361،  به ترتیـب بـا عملکـرد6، 1متقابل مذکور نشان داد که بیشترین عملکرد در زنجان مربوط به ژنوتیپ های شماره
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) 1کیلوگرم در هکتار بود.الین شـماره  30/33در سال دوم و برابر با  8در سال سوم و کمترین عملکرد دانه متعلق به ژنوتیپ شماره 

Flip96-59L( با وزن صد دانه )کیلـوگرم در هکتـار( ، روز تـا گلـدهی و روز تـا رسـیدگی 32/546گـرم( و عملکـرد دانـه) 82/3

 ز شاهد، برترین را در بین ژنوتیپ های آزمایشی به خود اختصاص داد.کوتاهتر و ارتفاع باالتر ا

 

 
میانگین صفات و خصوصیات زراعی ژنوتیپ های عدس در سالهای مختلف -0جدول  

 (kg/ha)عملکرد (gr)وزن صددانه روز تا رسيدگي (cm)ارتفاع روز تا گلدهي سال

25/38 سال اول  b 84/20  a 86/104  b 43/4  c 25/504  b 

38/60 سال دوم   c 63/16  b 36/32  c 100/3  a 64/103  c 

ومسال س  83/33  a 68/21  a 48/103  a 80/4  b 48/484  a 

 

  

 تجزیه مرکب  صفات و خصوصیات زراعی ژنوتیپ های عدس در طی سه سال بررسی -1جدول

 (MSميانگين مربعات) 

 وزن صد دانه روز تا رسیدگی ارتفاع روز تا گلدهی
 عملکرد

 

 

 درجه آزادی
 منابع تغییر

 سال 2 84/1843236** **3/34 **5333/63 63/353** 61/3341**

45/2 68/10 53/1  15/0  خطای سال 3 15/3235 
 ژنوتیپ 12 23/20800* **6/11 **35/33 10/22** 23/52**

**24/4 ns42/1 6/10** 0/52** **38/3333 24 سال*ژنوتیپ 

16/2 63/1 38/1  08/0  خطا 108 23/4438 

01/2 31/6 22/1  08/6  43/22 
 

 
 غییراتضریب ت
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میانگین صفات و خصوصیات زراعی ژنوتیپ های عدس در طی سه سال -8جدول  

 روز تا رسیدگی (cmارتفاع) روز تا گلدهی اسامی الین ها ردیف

 

وزن 

 (grصددانه)

 (kg/ha)عملکرد

 CHECK% 

 

1 Flip96-59L 35 bcd 48/21  ab 105 bcd 82/3  a 23/546  ab 45/100  

2 Flip05-33L 33 ab 53/13  ef 105 bcd 45/4  cd 34/515  abc 33/30  

5 Flip05-58L 35 bcd 35/21  a 102 d 41/4  cd 46/502  abc 66/83  

4 Flip02-4L 33 a 86/18  fg 103 ab 88/3  a 84/253 c 53/68  

3 Flip02-1L 32 de 65/13  h 101 d 08/4  d 25/505  abc 83/83  

6 Flip04-31L 32 dc 61/13  def 102 d 52/4  cd 21/563  a 83/103  

3 Flip02-48L 35 bcd 05/21  abc 102 d 36/4  bc 32/266  bc 24/33  

8 Flip02-55L 32 de 33/13  h 101 d 03/4  d 05/281  abc 43/81  

3 Flip02-57L 35 dc 48/20  bcd 102 d 35/4  bcd 63/501  abc 45/83  

10 Flip9212 31 de 08/20  cde 101 d 33/4  bc 31/523  abc 04/33  

11 ILL4400 36 a 88/20  abc 106 a 03/6  a 21/256  c 46/68  

12 ILL590 30e 28/18 gh 38 e 33/5  d 38/238  bc 33/34  

15 Local check 34 abc 26/13  efg 103 abc 04/3  b 05/543  ab 100 
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