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 چکیده

جدید و انتخاب ژنوتیپ عدس با عملکرد باال، در شرایط زارعین، اجرا گردید. در   الین امید بخشاین تحقیق به منظور ارزیابی 

سایر      FLIP 96-59L این بررسی الین امید بخش عدس دیم  سوار از نظر عملکرد دانه و  شاهد بیله  خصوصیات زراعی    با رقم 

سال زراعی   شد.        1395-96در  سه  ستان زنجان مقای ستان خدابنده در ا شهر شت هر    در  ساحت ک در  هکتار بود.  3/0 ماریتم

، روز از کاشت تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غالف در    یطول فصل رشد از صفات زراعی مختلف)تعداد روز از کاشت تا گلده    

تیمار   نمونه یک مترمربعی از هر 10ن عملکرد محصول، در زمان رسیدن تعداد   ییتع یبرا .دبوته یادداشت برداری به عمل آم 

شد. از       صددانه نمونه ها جداگانه اندازه گیری  شت و عملکرد و وزن  ستفاده گردید.    Tآزمون بردا سه میانگین ها ا  برای مقای

و الین  داری وجود داردیمعن یاختالف آمار %1ن الین جدید و رقم شاااهد از نظر عملکرد در ساا    یه بکج نشااان دادینتا

FLIP 96-59L     الین رد بیشتری تولید کرد. بنابراین کدرصد عمل  15نسبت به شاهد بیله سوار FLIP96-59L   با داشتن برتری

اد  رقم جدید عدس در مناطق دیم پیشنه و نامگذاری به عنوان سوار جهت معرفی  عملکرد و وزن صد دانه نسبت به شاهد بیله   

 ردد.گمی
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 مقـدمـه

ه  ترین منابع غذایی بشااار اسااات ک    قدیمی عدس یکی از   

رسااد. عدس گیاهی  سااابقه کشاات آن به قدمت تاری  می 

شود که از توانایی رشد و نمو در شرایط     مقاوم محسوب می 

شک( و مناطق تنش دار برخوردار    سخت ) خیلی  سرد و خ

با دارا بودن پروتئین   (. گیاه عدسAli et al.,1999اساات )

صد( د  23تا  22باال )  های آن به عنوان منبع مهمنهر دادر

تأمین پروتئین گیاهی در جیره غذایی انساااان محساااوب     

. عالوه بر تغذیه انسان، عدس در تغذیه حیوانات به گرددیم

گیرد. کاه یا بقایای ناشی  ویژه ماکیان مورد استفاده قرار می

های هوایی برای تعلیف دام ارزش       ندام یده شااادن ا از کوب

گیری دانه عدس  دانه که از پوساات دارد. پوسااته یاهیتغذ

باااقری و  دارد )پروتئین      %13شاااود تااا حاااصاااال می 

تثبیت کننده     یها یباکتر به علت وجود    (.1376همکاران، 

یت بیولوژیکی نیتروژن       جب تثب یاه مو در ریشااااه، این گ

ساالنه مقداری نیتروژن    گردیده و عالوه بر تأمین نیاز گیاه، 

خالص با توجه به شاارایط آب و هوایی و ویااعیت خا  و  

نابراین موجب حاصااالخیزی      دی افزایمنوع رقم به خا     . ب

و از این حیث یک   گرددیمخا  مخصوصاً در مناطق دیم   

شااود   یممناسااب برای غالت دیم محسااوب   گیاه تناوبی

 (.1372کوچکی و بنایان اول،)

مه         بر اسااااا نا مار عات موجود در آ مار و اطال س آخرین آ

شاورزی وزارت جهاد   شاورز ک س   زیر  1393-94) یک  ،)

حدود     عدس در ایران  که     132کشااات  تار بوده  هزار هک

درصاااد از کل سااا   محصاااوالت زراعی و   16/1معادل  

باشد و مساحت    از کل س   برداشت حبوبات می   49/18%

بقیه آن به درصااد و  95کشاات آن در ارایاای دیم حدود  

در صد    67/21شود. استان اردبیل با   صورت آبی کشت می  

از کل س   برداشت عدس بیشترین س   این محصول را       

، 57/18اسااتان های آبربایجان شاارقی با    .باشااد دارا می

ستان با   و کهگیلویه و بویر احمد   91/9، زنجان با 49/12لر

به خود           29/4با   تا پنجم را  های دوم  قام  یب م  به ترت

 78میزان تولید عدس در کشااور حدود  .انداختصاااد داده

شده که معادل     سال برآورد  صد از کل    1/0هزار تن در  در

درصااد از کل میزان   15میزان تولید محصااوالت زراعی و 

در صد آن از ارایی کشت   91/89باشد و تولید حبوبات می

 .(1394نام، یب (دیم به دست آمده است

مل کم بو    به ویژه در     به طور کلی عوا عدس  دن عملکرد 

  کشور ما ناشی از بروز انواع تنش های زیستی و غیر زیستی

شد بوده     صل ر ش )در طول ف  et al.,2004؛ 1378نیا،میها

Sabaghpour و در این میان کمبود ارقام اصااالش شااده و )

متحمل به تنش های مذکور موجب بدتر شااادن اویااااع         

که توساااط  های محلی عدس گشاااته اسااات. ارقام و توده

شت می  شکی انتهای     زارعین در بهار ک شوند و از طرفی خ

صل نیز   صول    میف صان جدی در عملکرد مح تواند باعث نق

مام عملکرد            به ت به طوری که گاهی اوقات، نزدیک  گردد، 

رود. این میمحصااول به علت تنش گرما و خشااکی از بین 

نکته مخصوصا برای محصوالتی نظیر نخود و عدس دیم که     

شده      معمو شرایط خشکی و با تکیه بر رطوبت بخیره  ال در 

شااود و با درجه حرارت باال ی در اواخر میدر خا  کشاات 

شد مواجه    صل ر شات      میف ست. آزمای شند، حا ز اهمیت ا با

ل ه اواخر گل دهی نخود و عدس و اوای   مختلف نشاااات داد

اساات غالف بندی، حساااس ترین مرحله به تنش خشااکی 

(Johanson et al.,1989.) 

با بخش اجرا،            نگ  گات باط تن جاد ارت های ای یکی از راهکار

مروجین کشااااورزی و نیز زارعین، نمایش دساااتاوردهای      

شرایط زارعین   شد.   میتحقیقاتی با مدیریت محققین در  با

یشااارفته در شااارایط زارعین و یا  ارزیابی الین ها و ارقام پ

یک ساااو     روش به زراعی از  و های بهبود عملکرد از طرق 

ز این طریق به کشاورزان   انتقال نتایج تحقیقاتی دست اول ا 

ای  ترین زمان ممکن از ساااوی دیگر، اهداف عمده   در کوتاه 

مایش تحقیقی      که در آز ند    -ت بیقی و تحقیقی -هسااات

 (.1383آقایی سربرزه،شوند )میترویجی دنبال 

( گزارش کرد در آزمااایش تحقیقی  1393پور )صااابااا  

یمن دانه درشتی نسبت به     ILC1799 نیالترویجی نخود 

ماری پژمردگی فوزاریو       به بی هد متحمل  و دارای  می شاااا

شت بهاره در        شاهد در ک سه با ارقام  عملکرد باالتر در مقای

شت بهاره در مناطق مراغه،     میشرایط دیم   شد و برای ک با

کردسااتان، زنجان، کرمانشاااه، همدان، ارومیه و خراسااان    

ج آزمایش  یده اسااات. نتاشااامالی معرفی و پیشااانهاد شااا
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  یات زراعیرد و خصااوصااکسااه عملیمقا یجیترو - یقیتحق

نشان داد   یبا رقم محل (ILL 6037د بخش عدس )ین امیال

صد دانه   ILL 6037ن یکه ال شت تر   گرم 6با وزن  دانه در

  هک گرم( بود. همچنین نتایج نشاااان داد   3) یاز رقم محل

با     که لوگرم درکی 1300د ی با تول  ILL 6037ن یال تار و 

صد، عمل  99احتمال  سبت به رقم محل  یشتر یرد بکدر   ین

س  شت ) ن یدر من قه هر ستفاده از   1386صبا  پور، دا (. با ا

ارقام اصالش شده و به کارگیری دستورالعمل های فنی ارا ه   

به راحتی افزایش   میشاااده  یانگین عملکرد را  داد  توان م

 (.1393صبا  پور،)

بررسی برنامه های تحقیقاتی مشتر  بین بخش تحقیقات   

شور و مرکز         شاورزی دیم ک سسسه تحقیقات ک حبوبات مو

شاورزی در مناطق   شک ) بین المللی تحقیقات ک ایکاردا(  خ

در زمینه ارزیابی ژرم پالساام عدس طی ده سااال گذشااته  

شان  1390-1380) سیر دیم     می( ن سرد دهد که در اقلیم 

تحقیقات کشاورزی دیم مراغه، ارومیه،   ایستگاه هایکشور )

ژنوتیپ  1100زنجان، اردبیل، سااارال و شاایروان( بیش از  

حاکی از برتری          تایج  ته و ن یابی قرار گرف عدس مورد ارز

  یش یآزماژنوتیپ نسبت به شاهدهای    400عملکرد بیش از 

های گزینش شااده در طی برنامه ارقام بومی( اساات. الین)

بررسی های مقایسه عملکرد دانه  مذکور، در مراحل مختلف

از قبیل آزمایش مقدماتی، پیشرفته و یکنواخت سراسری(     )

قرار دارند یعنی کارایی و یریب انتخاب ژرم پالسم ارسالی     

است. این در حالی است  %34از ایکاردا در این اقلیم حدودا 

هااای گزینش شااااده طی  از ژنوتیااپ %95کااه بیش از 

باشاااند  میساااب کشااات بهاره های فوق الذکر، منافعالیت

 یط  الف(. در  1392صااااادق زاده اهری و همکاااران،    )

 موسسه   سیتاس  بدو از حبوبات یاصالح  مختلف یهابرنامه

رقم عدس   سااه تاکنون کشااور دیم یکشاااورز قاتیتحق

 بخش محققان توساااط ساااوار()گچسااااران، کیمیا و بیله

صااااادق زاده اهری و اناد ) شااااده یمعرف دیم حبوباات 

کاران،  گاری و      (.ب 1392هم تایج پروژه بررسااای سااااز ن

الین عدس به همراه شااااهد در       12 پایداری عملکرد دانه   

( و در سه من قه زنجان،   1389-92) یزراعطول سه سال   

روش  چهار )از پارامتر تیپ یک و  مراغه و اردبیل با استفاده 

با رسااام بای پالت برا    بین و لینز( و روش رتبه   یبندی و 

س  شان داد برخ  یش یآزما یهانیثبات ال یبرر ها  نیاز ال ین

از ثبات    Flip05-58L ،Flip04-31L ،Flip96-59Lاز جمله  

نساابت به ارقام شاااهد برخوردار  یرد باالترکعمل یداریو پا

 87/520رد کن عملیانگی با م  FLIP 96-59Lن یال بودند و 

گرم، برتر از شاهد    84/5تار و وزن صد دانه  ککیلوگرم در ه

کاران، بود ) ( در  1394) یریشاااب(. 1392شااابیری و هم

آزمایش تحقیقی ت بیقی نیز برتری عملکرد و وزن صاااد    

دانه و میزان پروتئین باال نسااابت به شااااهد و همچنین        

را گزارش   FLIP 96-59Lمقاومت به بیماری فوزاریوم الین 

 نمود.

شت     س   زیر ک شرایط دیم      95عدس )غالب  صد( در  در

صل یکی از فاکتورهای مهم       می شکی آخر ف شد. تنش خ با

باشد. کشاورزان این گیاه    میکاهش عملکرد در گیاه عدس 

نمایند و اغلب در پایان این      میرا در ایران در بهار کشااات  

افتد. هدف از اجرای این   میفصااال تنش خشاااکی اتفاق   

برتر  نیالتحقیق بررسااای عملکرد و برخی صااافات زراعی 

(، در شاارایط مزارع FLIP 96-59L) یهسااتگایاآزمایشااات 

مناساااب و دارای    و در نهایت انتخاب ژنوتیپ     کشااااورزان

پتانسیل م لوب از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی جهت    

کشااات در من قه خدابنده زنجان و مناطق مشاااابه آب و    

 هوایی بود.

 هـامـواد و روش

این بررسی تحت شرایط مزرعه زارعین استان زنجان و در  

شهرستان خدابنده با استفاده از رقم شاهد بیله سوار و یک 

 1395-96( در سال زراعی FLIP96-59Lبخش )الین امید 

 3/0اجرا شد. مساحت کشت هر ژنوتیپ آزمایشی برابر 

سازی زمین طبق توصیه عملیات پس از آماده هکتار بود.

ی به زارعین بر اساس دستورالعمل موجود در کارشناس

بر  موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، مصرف کود شیمیایی

کیلوگرم اوره(  20کیلوگرم فسفات آمونیوم و  30مبنای 

 کشت من قه، میانجام شد. با مساعد شدن شرایط اقلی

زان یم .پذیرفت صورت 1396فروردین ماه  17آزمایش در 

ذر در مترمربع و با در نظر گرفتن ب 200براساس  یبذر مصرف

ن گردید. در طول دوران ییتع هر ژنوتیپ یوزن صد دانه برا

از خصوصیات زراعی از قبیل تعداد روز  یرشد و نمو از برخ

درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته و زمان  50تا 



  1397 پاییز و زمستان ،1شماره  دوره اول،                                        رتویجی حبوبات دیممیمجله عل 

  

 

32 

ن عملکرد ییتع یرسیدن یادداشت برداری به عمل آمد. برا

نمونه یک متر  10زمان رسیدن از مزرعه تعداد محصول، در 

تیمار برداشت شده و عملکرد و وزن صد دانه  مربعی از هر

نمونه ها جداگانه اندازه گیری شده و بعد از کوبیدن نمونه 

 د.یتست برای مقایسه میانگین استفاده گرد  Tازآزمون ها 

 1395-96 یآمار هواشناسی من قه خدابنده در سال زراع -1جدول 

 ریتبخ 

 میلیمتر()

درصد رطوبت 

 نسبی

تعداد روز 

 زیر صفر

متوسط 

 دما

متوسط دمای 

 حداکثر

دمای  متوسط

 حداقل

حداکثر دمای 

 م لق

حداقل 

دمای 

 م لق

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

 آبر 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

 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

 اردیبهشت 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

 

 یریگجهیبحـث و نت

س   با توجه به آمار   شنا ( در من قه خدابنده  1)جدول  یهوا

میلیمتر و تعداد روز   3/71مجموع بارندگی در فصااال بهار  

روز بود. به دلیل کمبود، عدم      8زیر صااافر در این فصااال 

بارندگی و افزایش دمای آخر فصااال،         پراکنش مناساااب 

سیار پایین بود. عملکردها  شان داد    ب نتایج تجزیه واریانس ن

له ساااوار   FLIP 96-59L نیالبین  که  از نظر  و رقم بی

داشاات  وجود  %1در ساا    داریمعنعملکرد دانه اختالف 

نتایج مقایسااه میانگین نیز نشااان داد که الین  (. 2)جدول 

FLIP 96-59L  برتری  درصااااد 15باااالترین عملکرد و

سوار      شاهد بیله  سبت به  شت ) عملکرد ن (. الین  2جدول دا

FLIP 96-59L      سیدگی کوتاهتری شت تا ر تعداد روز از کا

  یساازگار نسابت به شااهد بیله ساوار داشات. در آزمایش     

( نیز این الین روز تا گلدهی و روز تا رسااایدگی       92-89)

شااابیری و داشااات )کوتاه تری نسااابت به شااااهد محلی 

سی از جمله  1392همکاران،  تحمل به  یهازمیمکان(. زودر

(. الین 1385صبا  پور، باشد ) یمخشکی یا فرار از خشکی   

FLIP96-59L  متر بود که در  یسااانت 18دارای ارتفاع بوته

دارای برتری  متریسااانت 17مقایسااه با بیله سااوار با ارتفاع 

سبی بود. الین   صد دانه   FLIP 96-59Lن باالتر دارای وزن 

گرم( بود و  5/4گرم( نسااابت به شااااهد بیله ساااوار )      6)

همچنین تعداد غالف در بوته بیشااتری نیز نساابت شاااهد   

نه در     3جدول  داشااات ) تایج ارزیابی میزان پروتئین دا (. ن

 Flip)موسسه دیم، نشان داد که میزان پروتئین دانه الین    

96-59 L) 1/22%        است که در مقایسه با ارقام اصالش شده

ر بیله سااوار و کیمیا )به ترتیب با میزان پروتئین   دیگر نظی

(. 4دارد )جدول  ای باالتری  ( ارزش تغذیه  6/20، 6/20دانه  

  یمار یمقاومت به ب    یهای مورد بررسااای برا همچنین الین

  یدر موسااسااه دیم مراغه مورد بررساا میویفوزار یپژمردگ

اد  ی ن یه الک از آن بود  کیش حا یج آزما یه نتا ک قرارگرفت،  

پاتوت      یاراشاااده د به  قاومت    یمار یموجود از ب یها پی م

مذ   یفوزار قه  نابراین الین   5جدول  بود )ور کوم در من  (. ب

Flip96-59L))     با برتری عملکرد و وزن صاااد دانه و میزان

پروتئین باال نسبت به شاهد و همچنین مقاومت به بیماری    

گااردد  ماایفااوزاریااوم جااهاات مااعاارفاای رقاام گاازارش  

 (.1394شبیری،)

 1393-1394بر اساس آخرین آمارنامه کشاورزی در سال     

ستان       (هکتار بود 13000س   زیر کشت عدس دیم در ا

(. نظر به این که کلیه هزینه های کاشااات،         1394نام،  یب

سان بود، بنابراین       شت برای الین ها و ارقام یک شت بردا دا
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یان         قدار ساااود و ز ها م فاوت میزان عملکرد در بین آن  ت

ه     له خوا نه الین     حاصااا مایش عملکرد دا د بود. در این آز

FLIP96-59L    درصد افزایش    15 نسبت به شاهد بیله سوار

 8/21با شاااهد  FLIP96-59Lداشاات تفاوت عملکرد الین 

به قیمت          با توجه   70000کیلوگرم در هکتار اسااات که 

ریالی عدس در ساااال جاری تفاوت در آمد در هر هکتار         

هد بودکه این مقدار  خوا الیر 1526000 نساابت به شاااهد

افزایش فقط با تعویض رقم در این گونه مزارع به دسااات      

هکتار به این  13000خواهد آمد. اگر در نظر بگیریم حدود 

شاهد حدودا         سبت به  صله ن صاد یابد، در آمد حا رقم اخت

 میلیارد ریال خواهد بود. 19

شان داد که الین   جمع سی ن -FLIP96 بندی نتایج این برر

59L  شت تر از ارقام محلی در     عالوه صولی دانه در بر پرمح

تر  دسترس کشاورزان در مناطق سرد کشور بوده و متحمل    

شکی آخر         سبت به تنش خ شده ن صالش  از ارقام محلی و ا

صل   سرد         میف شاورزان در مناطق  صورتی که ک شد. در  با

گردد این میکنند، توصیه  میکشور عدس را در بهار کشت   

یات م لوب آن به جای ارقام محلی  الین با توجه به خصوص

یا اصالش شده کشت شود و با داشتن برتری عملکرد و وزن       

سبت به رقم     سوار( می شاهد ) صد دانه ن تواند جهت بیله 

به عنوان یک رقم جدید برای کشااات در من قه          معرفی 

  خدابنده و مناطق مشاااابه آب و هوایی توصااایه و معرفی      

ان های همدان،  گردد. مناطق ساارد کشااور از جمله اساات  

کردساااتان، آبربایجان شااارقی، آبربایجان غربی، مرکزی،        

اردبیل، خراسااان ریااوی و شاامالی جهت کشاات توصاایه  

 گردد.می

 

 

 
 های ارقام و الین مورد بررسیبرای مقایسه tمقدار  - 2جدول 

 tارزش  - مقایسه ها

 11/5** با بیله سوار FLIP 96-59Lالین 

 %1دار در س   **، معنی

 

 عدس در من قه خدابنده یترویج -یقیمیانگین صفات مورد بررسی در آزمایش تحق -3جدول 

Stand (ST)، ) Days to flowering (DF ،(DM)Days to maturity ،(PH) Plant height( ،SW )Seed weight 

 

درصد پروتئین ارقام و الین مورد بررسی -4جدول   

 .No نام الین یا رقم پروتئیندرصد 

 1 کیمیا 20.6

 2 بیله سوار 20.6

22.1 Flip 96-59 L 3 

 

یومیفوزار یپژمردگ یمارین مورد بررسی نسبت به بیمقاومت ارقام و ال یابیارز -5جدول   

No. Name Reaction 

1 FLIP96-59L R 

2 Bilehsevar MR 

Rمقاوم : MRنبمه مقاوم : 

NO. Genotype 
 منشا

ORIGIN 

درصد 

 سبز
ST 

روز تا 

 گلدهی
DF 

روز تا 

 رسیدگی
DM 

 ارتفاع
PH 

تعداد 

 غالف

 در بوته
POD No 

وزن صد 

 دانه
100SW 

 عملکرد
YIELD 

(kg/ha) 

CHECK% F 

1 FLIP 96-59 L ICARDA 1 47 75 18 6 6 170.3 115 ** 

 
2 Bilehsavar IRAN 1 48 76 17 5 4.5 148.5 100  
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 مورد استفاده   منـابـع

سربرزه م. آ -1 سی  . گزارش نهایی پروژ(1383)قایی  ه برر

حت شااارایط دیم در مزارع زارعین       ندم دوروم ت قام گ ار

شاه.  شارات  کرمان شاورزی       انت سسه تحقیقات ک معاونت مو

 صفحه. 90، 84/75شماره دیم کشور، 

 چاپ دوم(.نباتات ). اصالش (1374)اهدایی، ب. -2

 صفحه 458بارثاوا. انتشارات

جلد اول، ) یکشاورز. آمارنامه (1394)بی نام. -3

 دفتر آمار و اطالعات وزارت انتشارات محصوالت زراعی(.

 جهاد کشاورزی. تهران

. زراعت (1376)زاده. حسن و م، یگلدان .، م،ع باقری، -4

 و اصالش عدس. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

 ربردها.. اصالش نباتات مبانی و کا(1386)توسلی، ا. -5

 صفحه. 293بخشایش. انتشارات

.  (1392)شبیری، س.س، م.ر. شهاب و ش. مص فایی.    -6

سازگاری و پایداری عملکرد      سی  گزارش نهایی طرش برر

عدس     ته  های پیشااارف ناطق    در شااارایط دیم ژنوتیپ م

سیر.    شاورزی دیم.       سرد سه تحقیقات ک س شارات مؤ   انت

 .44612ثبت  مارهش

بی  . گزارش نهایی طرش ارزیا(1394)شبیری، س.س.  -7

  نیزارعارقام پیشااارفته و امیدبخش عدس در شااارایط 

(on farm.)      .انتشارات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم  

 .48148ثبت  شماره

خاب بررسی و انتالف.  (1392).صادق زاده اهری، د -8

آبربایجان توپ آغاج میتوده عدس بو 9مقدماتی در 

شرقی به منظور استفاده در برنامه های اصالحی. 

 مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.

 .526-529:صفحات

صادق زاده اهری، د.، ع.ع. غفاری، س.ع. ریایی، ع.  -9

 . فرایدی،ی زاده، پ.پزشکپور،میسعید، ه.کانونی، ر. کری

ش. . مص فایی، س.ش .س. شبیری،س .ا، محمودی،ع

صبا  پور، ا. کرمی، ب. رستمی، س.علی پور، ج. اشرفی، 

. مهدیه، م.ر م م. آرمیون، ن. بهرامی، ش.ر. پورعلی بابا،

. ارزیابی مواد ژنتیکی نخود ب (1392)شهاب، و م.خیرگو.

و عدس دریافتی از ایکاردا در شرایط دیم ایران. مجموعه 

 مقاالت پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.

 .19-24:صفحات

زم های . شاخص ها و مکانی(1385)صبا  پور، س.ش. -10

تحمل به خشکی در گیاهان. کمیته خشکی و خشکسالی 

 صفحه. 154کشاورزی.

مگذاری انتخاب، نا گزارش .(1393).ش.س صبا  پور، -11

و آزاد سازی الین جدید نخود متحمل به تنش خشکی، 

دانه درشت و پرمحصول برای کشت بهاره در مناطق سرد 

 صفحه. 18دیم کشور.

سااه  یا. گزارش نهایی مق(1386).ش. س صاابا  پور. -12

د بخش عدس  ین امیال یات زراعیرد و خصاااوصاااکعمل

(IIL 6037) سه تحق   یبا رقم محل س   یشاورز کقات ی. مو

 صفحه. 14، 606/87م، شماره ثبت: ید

ی  . ساااند ملی راهبرد(1393)صااابا  پور، س.ش.   -13

شارات،      شر و انت سازمان ن شور.    412تحقیقات حبوبات ک

 صفحه.

عت حبوبات. . زرا(1372). و م.بنایان اول.ع وچکی،ک -14

 .80انتشارات جهاد دانشکاهی مشهد. شماره 

بررسی  .(1377)باقری.نخفروش، ع.، ع.کوچکی و ع.  -15

شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد و 

اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های مختلف عدس. مجله علوم 

 .20-35(. 1)1زراعی ایران. 

دهای نوین . زراعت دیم. راهبر(1378)نیا، م.میهاش -16

 ترجم(. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.) یداریپابرای 
17 -Ali, A., J.D. H. Keating., S. Ahmed., and B. 
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Evaluation of promising lentil line (FLIP 96-59L) grain yield in farmer fields 

 

Seyedeh Soudabeh Shobeiri 

Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO), Zanjan, Iran 

 

Abstract 

This study was conducted as an on farm test to introduce new promissing line and selection of higher yielding 

Lentil genotype.In this experiment dryland lentil promising line FLIP 96-59L, compared with Bilehsevar as 

check. Experimental filde planted in 2016-2017 growth season in Gheydar region of the Zanjan province. 

Cultivated ears were 0.3 hectare for each line. During growing season, traits such as, number of days from 

planting to flowering, number of days from planting to maturity, plant height, number of pods per plant were 

recorded.for yield estimated, in maturity stage ten 1 meter square random samples from each plot harvested. 

Seed yield and 100 seed weight were measured. T-test was used to statistical analysis between Bilehsevar 

cultivar and new lines. Results of analysis showed statistically significant differences between line and cultivar 

at alpha 0.1. and new line(Flip96-59L) had 15 pecent periority in seed yield. Therefor, Flip96-59L line with 

better seed yielding and good 100 seed weight is suggested for introduce to nominated as new lentil variety. 

 

 

Keywords:Lentil, Yield, Dry land Condition 

 

 

 
 

 


