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 ارزیابی مواد ژنتیکی نخود و عدس دریافتی از ایکاردا در شرایط دیم ایران
، دهزا، رحمت ال  کریمی، امایون کانونی، علی سعیو، عادل جهانگیریسیو عطا رضایی، عبوالعلی غفاری، زاده ااریداود صادق

، برزو ، ایرج کرمیرپو،سیو حسین صباغ، حسین مصطفایی، سیوه سوداب  شبیری، علی اکبر محمودی، یوال  فرایویشك وراپیام پ

و  ، محمورضا شهاب، محسن مهوی ،حمیورضا پورعلی بابانوذر بهرامی ،، محمو آرمیون، جواد اشرفیپور، سارا علیرستمی

 معصوم  ییرگو

 اعضای ایئت علمی و محققین بخش تحقیقات حبوبات موسس  تحقیقات کشاورزی دیک کشور

*dsadeghzade@yahoo.com 

 

 چکید 

این  %36میلیون اكتار در کشور ب  کشت دو محصول نخود و عو  ایتصای دارد و بیش از  1/6تا  3/6طور متوسر  بین سراالن  ب 

ح اای اصالمسراحت تحت شررای  دیک ررار دارد. رو  وارد کردن مواد  نتیكی یكی از روشهای متواول و مورد استفاده در برنام 

با اوف انجام تحقیقات ب  منرور  7311المللی تحقیقات کشررراورزی در مناطق یشررر )ایكاردا( در سرررال بین نباتات اسرررت. مرکا

دستیابی ب  امنیت غ ایی، پایواری تولیو، حفاظت از منابع طبیعی و نهایتاً افاایش درآمو کشاورزان در مناطق یش  تاسیس گردیو. 

ا از سررری و پنا سرررال پیش آغاز شررروه و تاکنون ادام  دارد. یكی از موارد این اای تحقیقاتی بین این مرکا و ایران تقریبامكراری

نژادی حبوبات دیک)نخود و عو ( برای ارزیابی در ایران اسرررت. در طی ده سرررال اای ب امكاری مشرررترك، تهی  و ارسرررال یاان 

 نوتیپ  8666مختلف نخود سفیو و  نوتیپ  0666( در مجموا و با احتسراب مكانهای آزمایشی در حوود 7336الی  7326گ شرت )

اای تحقیقات کشاورزی دیک وارع در مناطق مختلف کشور مورد ارزیابی مختلف عو  توسر  ایكاردا ب  ایران ارسال و در ایستگاه

 یاای آزمایشی و تعواد انتخاب شوه از آنها در ارسال، مشخب شو ک  کارآیررار گرفت  است. با در نرر گرفتن تعواد ک   نوتیپ

اسرررت. این مقال  مروری بر نتایا این  %56اای مختلف کشرررور حوود ارای نخود و عرو  دیک ارسرررالی از ایكاردا در ارلیکیاانر 

 ااست.بررسی

 

 مقدمه

میلیون اكتار در کشور ب  کشت دو محصول  3/6تا  1/6طور متوس  بین برابر آمار منتشره از سوی وزارت جهاد کشاورزی ساالن  ب 

(. دسررتیابی ب  اررام و 8گردد)زراعت این دو گیاه در ایران تحت شرررای  دیک انجام می %36  ایتصررای دارد و بیش از نخود و عو

 ترین آنها درگران ب  چنو رو  امكان پ یر اسررت ک  مهمترین و کاربردیاای دارای صررفات مطلوب زراعی و مونرر اصررالحالین

 (.5و  0، 7گیری، استفاده از جهش و استفاده از اررام وارداتی )اای بومی، دورگحال حاضر عبارتنو از: انتخاب از بین توده

یكی از نیازاای مهک و اسراسری در زمین  اصرالح نخود و عو  دیک در کشرور، دسرترسی ب  منابع  نتیكی مختلف و غربالگری آنها 

اای پرمحصول و پایوار از نررعملكرد الین گیری، شرناساییبرای ااواف مختلف اصرالحی از ربی  انتخاب والوین مناسرب دورگ

 اای محیطی )زنوه و غیرزنوه( است. دان  و مقاوم ب  تنش

با اوف انجام تحقیقات ب  منرور دستیابی ب  امنیت  7311المللی تحقیقات کشراورزی در مناطق یشر )ایكاردا( در سرال مرکا بین

اای اً افاایش درآمو کشرراورزان در مناطق یشرر  تاسرریس گردیو. امكاریغ ایی، پایواری تولیو، حفاظت از منابع طبیعی و نهایت

اای کنونی (. یكی از ارکان مهک برنام 0و  3تحقیقاتی بین این مرکا و ایران تقریبا از سری سال پیش آغاز شوه و تاکنون ادام  دارد)

پالسرررک گیاای با چنوین کشرررور جهان  رم اصرررالح حبوبرات دیک)نخود تیرپ کابلی و عو ( در ایكاردا، برپای  امكاری و تبادل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-1115اسفند  4                                مقاالت کلیدی                                       

 

51 
 

 

 اایآوری و تجای  و تحلی  اطالعات در مورد اررام و الین)منجمل  ایران( اسرتوار اسرت. نقش عموه و اساسی این تبادل مواد، جمع

 طق عموه کشتاای مفیو و سازگار با منااای اصرالحی و ایجاد دورگنخود و عو  و اسرتفاده از این اطالعات برای تووین برنام 

نژادی حبوبات دیک)نخود و عو ( برای ارزیابی در ایران نیا در امین راستا است. اای ب حبوبات دیک در جهان اسرت. ارسرال یاان 

ی اایی است ک  برای کشت در مناطق مخصوصاا و  نوتیپار یاان  آزمایشی دریافتی از مرکا م کور مشتم  بر تعوادی از واریت 

پالسک ارسالی( بستگی ب  ااواف اصالحی در منطق  مورد نرر دارد. مهمترین ااواف این موضوا)کمیت و کیفیت  رم انو.تهی  شوه

اای اا و تنشاا از نرر عملكرد دان ، مقاومت ب  آفات و بیماریارای مختلف  نوتیپمرونرر در این تبرادل مواد، سرررنجش ررابلیرت

. بوده و در نهایت منابع متعود  نتیكی از دو گیاه نخود و عو  دیک …ی ومحیطی مختلف مراننرو گرما، سررررما،  یشررركی، شرررور

ا حاصل  گیرنو. در این مقال  نتایاای اصالحی مورد استفاده ب  ناادگران حبوبات ررار میبوینوسریل  ب  کشرور وارد شوه و در برنام 

 موسس  تحقیقات کشاورزی دیک کشور تجای  و تحلی  شوه پالسرک دریافتی از ایكاردا در ایستگااهای تابع سرال   رم 76از ارزیابی 

 است.

 

 نتیجه و بحث

 الف( نخود

از مواد و  رم پالسک ارسالی نخود توس  ایكاردا از نوا تیپ کابلی) نخود  %766میالدی( حوود  8667-8677طی ده سال گ شت  ) 

 نوتیپ مختلف نخود سفیو در رالب  0666ی حوود ( بوده اسرت. در مجموا و با احتسراب مكانهای آزمایش Kabuli typeسرفیو 

اای تحقیقات کشرراورزی دیک کشررور( مورد یاان  مختلف وارد کشررور شرروه و در مناطق و ارلیمهای مختلف)ایسررتگاه 756حوود

وه رسی شاای مورد بررسی در ارلیمهای مختلف شام  تعواد براطالعات مربو( ب  تعواد  نوتیپ 7انو. در جوول بررسی ررار گرفت 

 داو ک :و تعواد انتخاب شوه از آنها ب  تفكی  سالهای بررسی ارای  شوه است. این جوول نشان می

   در ارلیک سرردسرریر دیک)شررام  ایسررتگاه اای تحقیقات کشرراورزی دیک مراغ ، ارومی ، زنجان، اردبی ، سررارال و شرریروان( بیش از

 نوتیپ نسبت ب  شااواای آزمایشی از نرر  7166ار گرفت  ک  بیش از  نوتیپ نخود طی ده سرال گ شرت  مورد ارزیابی رر 3566

اای عملكرد دان  برتر بوده و مورد گاینش ررار گرفتنو. یعنی کارآیی و ضرررریب انتخاب مواد ارسرررالی از ایكاردا در ایسرررتگاه

 بوده است. %56تحقیقاتی وارع در این ارلیک حوود 

 نوتیپ نخود طی ده سال گ شت  مورد  7666ات کشاورزی دیک سرارود و ایالم( حوود اای تحقیقدر ارلیک معتول دیک)ایسرتگاه 

 نوتیپ نسررربت ب  شرررااواای آزمایشررری از نرر عملكرد دان  برتر بوده و مورد گاینش ررار  566ارزیابی ررار گرفت  ک  بیش از 

 بوده است. %02وود گرفتنو. یعنی کارآیی و ضریب انتخاب مواد ارسالی از ایكاردا در این ارلیک ح

 اای تحقیقات کشاورزی دیک گچساران، لرستان، م ان، گرگان و گنبو( بیشدر ارلیک گرمسیر و نیم  گرمسیر دیک)شام  ایستگاه 

 نوتیپ نسبت ب  شااواای آزمایشی از نرر  356 نوتیپ نخود طی ده سرال گ شرت  مورد ارزیابی ررار گرفت  ک  بیش از  156از 

ر بوده و مورد گاینش ررار گرفتنرو. این اطالعات نشررران می داو ک  کارآیی و ضرررریب انتخاب مواد  نتیكی عملكرد دانر  برت

 بوده است. %01اای تحقیقاتی وارع در این ارلیک حوود دریافتی از ایكاردا در ایستگاه
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مورد مطالع  در این مقال ، در مجموا  سرررال  76ال کر میتوان اذعان داشرررت ک  طی دوره اا و اطالعات فوقگیری از دادهبا میانگین

بود ک   %3/02اای مختلف کشور کارآیی و سرودمنوی نسربی  رم پالسک نخود )تیپ کابلی( دریافت شوه از مرکا ایكاردا در ارلیک

 ررمی دریورتوج  است.

ی)اعواد دای  پرانتا( در طی اای نخود تیپ کابلی دریافتی از ایكاردا )اعواد یارج پرانتا( و انتخابتعواد  نوتیپ -7جوول 

 اای مختلف کشوراای تحقیقات کشاورزی دیک وارع در ارلیکدر ایستگاه 7326-7336اای زراعی سال

منرراطق گرم و نیمرر  گرمسررریر)گچسررراران، 

 لرستان، م ان،گرگان و گنبو(

مناطق معتول)کرمانشرراه و 

 ایالم(

مناطق سررردسرریر )مراغ ، ارومی ، ریوار، 

 سارال، شیروان(

 سال

(0)35 (07)778 (01)805 27-7326 

(10)765 (08)780  (833)003 28-7327 

(02)732 (21)751 (786)880 23-7328 

(53)730 (778)865 (26)762 20-7323 

 7320-25 در دستر  نیست در دستر  نیست در دستر  نیست

(70)02 (738)725 (872)323 20-7325 

 7320-21 ستر  نیستدر د در دستر  نیست در دستر  نیست

(08)762 (37)762 (712)058 22-7321 

(86)17 -- (385)085 23-7322 

(12)30 (81)28 (501)281 36-7323 

 ک  3586(7150) 315(018) 132(305)

 درصو کارآیی)انتخاب( 56 02 01

 

 ب( عدس 

میالدی( در مجموا و با احتسرراب  8667-8677داو ک  طی ده سررال گ شررت  )اا نشرران میدر مورد  رم پالسررک عو  نیا بررسرری

اای تابع  موسس  یاان  مختلف از ایكاردا دریافت و در ایستگاه 26 نوتیپ مختلف در رالب حوود 8666مكانهای آزمایشری حوود 

  تعواد اطالعات مربو( ب 8انو. در جوول تحقیقات کشاورزی دیک کشور وارع در مناطق و ارلیمهای مختلف مورد بررسی ررار گرفت 

اای مورد بررسری در ارلیمهای مختلف شام  تعواد بررسی شوه و تعواد انتخاب شوه از آنها ب  تفكی  سالهای بررسی ارای   نوتیپ

 داو ک :نشان می 8شوه است. جوول 

  7766از  ان،  بیشاای تحقیقات کشاورزی دیک مراغ ، ارومی ، زنجان، اردبی ، سارال و شیرودر ارلیک سردسیر دیک شام  ایستگاه 

 نوتیپ نسبت ب   066 نوتیپ عو  طی ده سرال گ شرت  مورد ارزیابی ررار گرفت  و نتایا حاکی از برتری عملكرد دان  بیش از 

اای م کور مورد گاینش مقوماتی ررار گرفت  و وارد مراح  بعوی)آزمایشات مقایس  عملكرد شرااواای آزمایشری بوده و الین
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یک سردسیر اای ارلدانو ک  کارآیی و ضریب انتخاب مواد ارسالی از ایكاردا در ایستگاهین اطالعات نشان میانو. اپیشررفت ( شوه

 بوده است. %30دیک حوود 

  نوتیپ عو  طی ده سررال گ شررت  توسرر  محققان  556اا نشرران داد ک  در ارلیک معتول دیک)سرررارود و ایالم( حوود بررسرری 

 نوتیپ نسربت ب  شااواای آزمایشی از نرر عملكرد دان  برتر  366گرفت  ک  در بین آنها بیش از حبوبات دیک مورد ارزیابی ررار 

بوده  %06بودنو و مورد گاینش اولی   ررار گرفتنو. یعنی کارآیی و ضررریب انتخاب مواد ارسررالی از ایكاردا  در این ارلیک  حوود 

 است.

  نوتیپ عو  ارسالی از ایكاردا در رالب  816ستان، م ان و گنبو( بیش از در ارلیک گرمسریر و نیم  گرمسریر دیک) گچسراران، لر 

 نوتیپ نسبت ب  شااواای آزمایشی  706اای اصالحی مختلف و طی ده سال گ شت  مورد ارزیابی ررار گرفت  ک  بیش از یاان 

بوده  %50ز ایكاردا در این ارلیک حوود از نرر عملكرد دانر  برتر بودنو. ب  بیان دیگر، کارآیی و ضرررریب انتخاب مواد ارسرررالی ا

اای المللی ارسالی از ایكاردا جهت انجام مطالعات تكمیلی وارد برنام اای بیناای برتر حاصر  از بررسری در یاان اسرت. الین

 انو. اای ارلیک گرمسیر و نیم  گرمسیر شوهاصالحی متواول در ایستگاه

ال کر میتوان اذعان داشت ک  در مجموا کارآیی و سودمنوی نسبی  رم پالسک عو  فوقاا و اطالعات گیری از دادهبا میانگین

 است )تقریبا معادل با سودمنوی مواد و  رم پالسک نخود(. %3/03ارسالی از ایكاردا در ارلیمهای مختلف کشور 

 

ی اای زراععواد دای  پرانتا( در طی سالاای عو  دریافتی از ایكاردا )اعواد یارج پرانتا( و انتخابی)اتعواد  نوتیپ -8جوول 

 اای مختلف کشوراای تحقیقات کشاورزی دیک وارع در ارلیکدر ایستگاه 7336-7326

مناطق گرم و نیم  گرمسریر)گچساران، 

 لرستان، م ان،گرگان و گنبو(

مناطق معتول)کرمانشرراه و 

 ایالم(

مناطق سرردسیر )مراغ ، ارومی ، ریوار، سارال، 

 شیروان

 سال

-- (1)782 (50)07 27-7326 

(83)13 (71)03 (50)772 28-7327 

(77)87 (71)00 (75)06 23-7328 

(80)80 (12)21 (30)818 20-7323 

 7320-25 در دستر  نیست در دستر  نیست در دستر  نیست

(88)80 (80)80 (27)877 20-7325 

 7320-21 در دستر  نیست در دستر  نیست در دستر  نیست

(06)03 (12)28 (03)703 22-7321 

(73)05 -- (0)56 23-7322 

(76)80 (20)773 (776)816 36-7323 

 ک  7725(065) 553(361) 810(703)
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درصررررررررررررررررررررو  30 5/55 50

 کارآیی)انتخاب(

 

ت اییر ااای مشترك در زمین  دریافت مواد  نتیكی حبوبات دیک از ایكاردا در سنوالزم ب  ذکر و توضیح است حاص  این امكاری

و نخود سارال در سال  7321، نخود آزاد در سال  7323منجر ب  شرناسرایی و معرفی اررامی از نخود دیک شرام  نخود آرمان در سال 

سررروار ب  ترتیب در اای عو  کیمیا و عو  بیل سرررال ، دو ررک ب  نام 76شررروه اسرررت. در یصررروی عو  نیا در این دوره  7338

 انو.قان اصالحگر حبوبات دیک معرفی شوهتوس  محق 7337و 7322اایسال

 گیرینتیجه

با توج  ب  لاوم وجود منابع  نتیكی مختلف)تنوا  نتیكی( ب  عنوان پای  و اسا  کار اصالح نخود و عو  دیک در کشور و از سوی 

اای گاها( در ایسرررتالمللی تحقیقات کشررراورزی در مناطق یشرر )ایكاردپالسررک دریافتی از مرکا بیندیگر، کارآیی مناسررب  رم

تی موجود در اای عموه زیستی و غیر زیستحقیقاتی در زمین  اصالح، شناسایی و معرفی اررام با رابلیت باالی تولیو و متحم  ب  تنش

صالحی پالسک ادیمااراای مناطق مختلف کشور از ربی  تنش یشكی، سرما، بیماری برق زدگی و فوزاریوم، رو  وارد کردن  رم

اای  نتیكی مورد نیاز اصررالح حبوبات دیک اای مهک برای تامین منابع و پای ایكاردا در حال حاضررر ب  عنوان یكی از رو از مرکا 

اای برتر(، شرود. در این راسرتا عالوه بر اسرتفاده مستقیک از مواد اصالحی م کور)شناسایی و معرفی  نوتیپدر کشرور محسروب می

السررک دریافتی از ایكاردا ) از ربی  شررناسررایی و انتخاب والوین مناسررب و اسررتفاده از آنها در امر اای دیگر  رم پاسررتفاده از رابلیت

 گردد.گیری و اصالح اررام دایلی ب  منرور بهبود و تقویت مواد  نتیكی موجود در کشور( نیا توصی  میدورگ

 منابع
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