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در آزمایشات بین المللی در شرایط  خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های عدس بررسی

 م تدل دیم

  2،اکبر شعبانی 1ایرج کرمی،  1سارا علیپور

می معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ، عضو هیأت عل -2کرمانشاه   -محقق معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ، سرارود -1 

 کرمانشاه -سرارود 

*salipour2001@yahoo.com 
 چکیده

کیلوگرم در هکتار( 433عملکرد گیاه عدس در واحد سطح در ایران نسبت به کشورهای مهم تولید کننده عدس بسیار پایین است )

جدید پر پتانسیل  و مقاوم به بیماری فوزاریوم میباشد. این پروژه به  و یکی از فاکتورهای مهم برای افزایش عملکرد، استفاده از ارقام

 1530-31منظوربررسی و دستیابی به ژنوتیپهای پر محصول و  باویژگیهای مطلوب زراعی و سازگار به شرایط دیم طی سال زراعی 

-LIEN مللی عدس تحت عناوین درمزرعه معاونت تحقیقات کشاورزی دیم )سرارود( اجرا گردید و شامل سه آزمایش بین ال

MN-R-2012, LIEN-E-2012, LIEN-MN-Y-2012   است که در قالب طرح التیس ساده با دو تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل

الین و در  3تعداد  LIEN-MN-R- 2011الین، در آزمایش  23تعداد   LIEN-E-2011از این آزمایشات نشان داد که در آزمایش 

 تعداد سه الین در کالس شاهد و بقیه تیمار ها پایین تر از آن  قرار داشتند.  LIEN-MN-Y-2011آزمایش 

 

 ژنوتیپ عدس، پرمحصول. واژگان کلیدی:

 مقدمه

هایی است که بتوانند برای تولید بیشتر به نحو اصالح عدس، جهت افزایش عملکرد متضمن تالش برای تولید ارقام یا جمعیت

ند. از انجا که عدس ابتدا اهلی شده و سپس بطور وسیعی در سراسر ناحیه مدیترانه، آسیا و اروپا پراکنده مطلوب از محیط استفاده کن

برای سازگاری به محیط وجود داشته باشد. از آنجا که بخش  Lensرسد که تنوع ژنتیکی زیادی در جنس شده است، به نظر می

سته به آب ذخیره شده در خاک است، توزیع و فراوانی بارندگی، شود یا وابای از عدس به صورت سیستم دیم کشت میعمده

باشد. عدس بیشترین سازگاری را به مناطق معتدل دارد.عمده عدس تولید شده در جهان از شاخص اصلی تعیین کننده عملکرد می

ان قرار گرفته است و این معدود های بومی هر منطقه است و تعداد معدودی رقم جدید تا کنون آزاد شده و در اختیار کشاورزواریته

های بومی بدست آمده است. عدس با درجه حرارت پایین فصول سرد زمستان نواحی کم ارقام آزاد شده نیز از گزینش درون واریته

چه  ای و همچنین مناطق دیگر جهان که از نظر شرایط محیطی شباهت به این مناطق دارد، سازگاری خوبی دارد. اگرارتفاع مدیترانه

شود، ولی سرمای بسیار شدید را نمی تواند تحمل کند، عدس عدس به عنوان یکی از متحمل ترین حبوبات به سرما تلقی می

های هرز به های هرز است و چنانچه علفبیشترین سازگاری را به مناطق معتدل دارد، عدس گیاه بسیار ضعیفی در رقابت با علف

گیرد، در مقایسه با بسیاری از حبوبات، عدس نسبتاً از بیماریها و دت تحت تأثیر قرار میخوبی کنترل نشود، عملکرد عدس به ش

آفات خطرناک در امان است. تحت شرایط محیطی مطلوب، عدس رشد رویشی سریعی داشته و چرخه زندگی خود را در سه تا 

به آب دارد، در اکثر دیمزارها به همراه نخود  (.  عدس به لحاظ نیاز کمی که1536کند )باقری و همکاران، چهار ماه کامل می

 (.1563بجای آیش در تناوب با غالت قرار میگیرد )پیغمبری، 
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 هامواد و روش

 20درجه و  43با طول جغرافیایی در ایستگاه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه  1583-30این  تحقیق در سال زراعی 

 متر و بافت خاک رسی لومی انجام شد. 1531تفاع از سطح دریا دقیقه، ار 20درجه  54دقیقه، عرض جغرافیایی 
  .LIEN-E-2012, LIEN-MN-R-2012, LIEN-MN-Y-2012در این تحقیق تعداد سه آزمایش بین المللی با عناوین  

هر کدام در قالب  التیس ساده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. 

بودکه زمان کشت همه آنها بصورت بهاره انجام  23،23،56ها به ترتیب های آزمایشی در خزانهداد ژنوتیپتع

سانتیمتر کشت شدند.  23متری  با فاصله خطوط  5خط  5بوته در متر مربع و در  200شد. هر ژنوتیپ با تراکم 

کود مصرفی بر اساس آزمون خاک عملیات آماده شدن زمین شامل شخم عمیق و دیسک در پاییز بود. میزان 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هر هکتار محاسبه و به خاک   20کیلوگرم فسفر و  50همراه با کاشت به میزان 

های های معمول زراعی نظیر وجین علفمزرعه آزمایشی اضافه شد. در طول دوران رشد و نمو عالوه بر مراقبت

گلدهی،  %30نظیرتعداد روز تا سبزشدن، درصد سبز، تعداد روز تا  هرز و مبارزه با آفات احتمالی از صفاتی

های الزم صورت پذیرفت. به هنگام رسیدن کامل، ارتفاع بوته و خسارات آفات و بیماریها یادداشت برداری

برداشت محصول، کل خط برداشت شد. پس از عملیات بوجاری عملکرد دانه و وزن صد دانه الینها مورد 

سه قرار گرفت. محاسبات آماری الزم بر اساس طرح بکاررفته )التیس( با استفاده از نرم بررسی و مقای

های برتر در شرایط کشت بهاره انتخاب و جهت بررسی بیشتر وارد انجام شد. درنهایت ژنوتیپ  MSTAT_Cافزا

 آزمایشات پیشرفته تر شدند.
 

 نتایج و بحث

 ا توزین و وزن صد دانه آنها تعیین و نتایج زیر بدست آمد.پس از برداشت و عملیات بوجاری، محصول پالته

 .(LIEN-E-2012)آزمایش  -الف

الین و شاهد محلی کرمانشاه اجرا گردید. بر اساس مقایسه میانگین تیمارها )جدول  53این آزمایش با حضور

ک کالس قرار گرفتند. الین عملکرد باالتر از شاهد محلی داشتند گر چه در ی 6( نشان داد که تعداد 1شماره 

کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد  633به میزان  (FLIP2011-67L) 52بیشترین عملکرد مربوط به الین شماره

کیلوگرم در 312کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد شاهد 128به مقدار  (FLIP2011-17L) 18متعلق به الین شماره 

 هکتار می باشد.

 .(LIEN-MN-R-2012)آزمایش  -ب

الین و شاهد محلی کرمانشاه به اجرا در آمد. مقایسه میانگین تیمارها  )جدول  24این آزمایش نیز با حضور 

( نشان داد که همه تیمار ها عملکردی پایین تر از شاهد محلی کرمانشاه داشتند. بیشترین عملکرد مر بوط 2شماره
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به میزان  (FLIP2007-80L) 22ه ژنوتیپ شماره کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط ب 656به شاهد محلی 

 کیلوگرم در هکتار بود.200

 .(LIEN-MN-Y-2012)آزمایش  -ج

الین و شاهد محلی کرمانشاه به اجرا درآمد. مقایسه میانگین تیمارها )جدول  24این آزمایش نیز با حضور 

از شاهد محلی کرمانشاه داشتند.  ( نشان داد که در این آزمایش نیز کل تیمارها عملکردی پایین تر2شماره

 13کیلوگرم در هکتار و کمترین آن  مربوط به تیمار شماره 611بیشترین عملکرد مربوط به شاهد محلی 

(FLIP2007-15L)   در این آزمایشات با توجه به ویژگیها و صفات مطلوب  کیلوگرم در هکتار بود.138به میزان

و  LIEN-MN-Rالین از آزمایش  16و تعداد  LIEN-Eالین در آزمایش  26زراعی در الینهای مورد بررسی تعداد 

جهت بررسی بیشتر انتخاب و در سال آتی وارد آزمایشات مقایسه عملکرد   LIEN-MN-Yالین از آزمایش  13نیز 

 شدند.
 

LIEN-E-2012 عملکرد و وزن صد دانۀ ژنوتیپهای آزمایش -1جدول   

  

 نام ژنوتیپها شماره
LIEN-E-2012 

زن صد و

 دانه

 عملکرد

 )کیلوگرم/هکتار(
 شماره گروه

 نام ژنوتیپها
LIEN-E-2012 

وزن صد 

 دانه

 عملکرد

 )کیلوگرم/هکتار(
 گروه

1 FLIP 2010-72L 3٫1 230 C 11 FLIP 2011-19L 3٫2 830 C 

2 FLIP 2010-73L 4٫3 243 D 22 FLIP 2011-20L 3٫4 283 D 

3 FLIP 2010-74L 4٫8 211 D 21 FLIP 2011-32L 3٫2 231 C 

4 FLIP 2010-75L 3٫8 301 C 22 FLIP 2011-41L 3٫4 411 C 

5 FLIP 2010-76L 4٫1 431 C 23 FLIP 2011-42L 3٫8 335 C 

6 FLIP 2010-77L 4٫0 423 C 24 FLIP 2011-43L 3 431 C 

7 FLIP 2010-78L 3٫3 485 C 52 FLIP 2011-44L 4٫3 281 D 

8 FLIP 2010-79L 4٫3 425 C 26 FLIP 2011-45L 4٫2 435 C 

1 FLIP 2010-80L 2٫3 331 C 27 FLIP 2011-47L 4٫3 181 E 

11 FLIP 2010-81L 4٫8 453 C 52 FLIP 2011-49L 4٫1 441 C 

12 FLIP 2010-82L 4٫1 883 C 52 FLIP 2011-52L 4٫1 281 D 

12 FLIP 2010-87L 4٫3 335 C 03 FLIP 2011-55L 3٫3 231 D 

13 FLIP 2010-88L 8٫3 331 C 03 FLIP 2011-56L 4٫8 880 C 

14 FLIP 2010-89L 4٫1 131 C 05 FLIP 2011-61L 3٫2 185 C 

15 FLIP 2010-90L 3٫3 144 C 00 FLIP 2011-62L 3٫5 334 C 

16 FLIP 2010-100L 3٫5 233 C 03 FLIP 1990-25L 3٫0 313 C 

17 FLIP 2011-13L 2٫3 314 C 02 BARI Masoor 4 1٫2 433 C 

18 FLIP 2011-17L 3٫8 120 E 03 Local Check 1٫1 812 C 
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.LIEN-MN-Y-2012 و   LIEN-MN-R-2012 عملکرد و وزن صد دانۀ ژنوتیپهای آزمایش - 2جدول  

 شماره
 نام ژنوتیپها

 LIEN-MN-Y-2012 

وزن صد 

 دانه

 عملکرد

 )كیلوگرم/هکتار(
 گروه

 
 شماره

 نام ژنوتیپها
 LIEN-MN-R-2012 

وزن صد 

 دانه

 عملکرد

 )كیلوگرم/هکتار(
 گروه

1 FLIP 96-15L 1٫2 831 C 1 FLIP 89-63L 4٫3 405 D 

6 FLIP 97-6L 4٫0 881 D 6 FLIP 95-42L 3٫3 214 E 

4 FLIP 2005-35L 4 258 E 4 FLIP 97-16L 3٫8 330 E 

3 FLIP 2005-38L 4٫2 420 E 3 Natalia 8٫5 280 E 

5 FLIP 2005-54L 4 485 D 5 FLIP 98-14L 4٫1 210 E 

2 FLIP 2006-1L 8٫0 203 E 2 FLIP 2005-26L 4٫5 433 C 

1 FLIP 2006-3L 8٫1 402 E 1 FLIP 2006-24L 4٫4 313 C 

8 FLIP2006-4L 1٫1 411 E 8 FLIP 2007-42L 4٫3 402 C 

6 FLIP 2006-6L 8٫0 388 E 6 FLIP 2007-45L 4٫1 433 C 

11 FLIP 2006-8L 1٫2 481 E 11 FLIP 2007-51L 4٫1 315 D 

16 FLIP 2006-7L 8٫8 311 E 16 FLIP 2007-53L 3٫5 322 E 

16 FLIP 2006-9L 8٫5 343 E 16 FLIP 2007-54L 4 381 D 

14 FLIP 2006-10L 1٫8 425 E 14 FLIP 2007-55L 3٫4 445 C 

13 FLIP 2006-11L 1٫3 233 E 13 FLIP 2007-56L 3٫4 851 C 

15 FLIP 2007-1L 8٫8 433 C 15 FLIP 2007-57L 4٫1 340 E 

12 FLIP 2007-3L 1٫8 813 C 12 FLIP 2007-58L 3٫8 243 E 

11 FLIP 2007-11L 8٫5 308 E 11 FLIP 2007-59L 4٫1 353 D 

18 FLIP 2007-12L 5٫2 348 E 18 FLIP 2007-64L 8٫8 253 E 

16 FLIP 2007-15L 1٫3 180 E 16 FLIP 2007-65L 4٫3 414 C 

66 FLIP 2007-19L 8 218 E 66 FLIP 2007-67L 4٫5 345 D 

61 FLIP2007-24L 1٫4 251 E 61 FLIP 2007-79L 4٫1 330 E 

66 FLIP 2007-29L 1٫1 302 E 66 FLIP 2007-80L 3٫3 200 E 

64 FLIP2007-30L 1٫0 443 E 64 FLIP 2007-95L 3٫3 330 E 

63 FLIP2010-8L 5٫1 480 E 63 FLIP 2007-106L 4٫4 331 E 

28 Local check 3٫3 111 C 28 Local check 3٫3 131 C 
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