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 هایرقمبرخی  اقتصادی بندیرتبه در تاپسیس فنکاربرد 

 ایران  شده در کشت گندم
اصفهانی، زینب سادات کاردانیزاده، نویدرضا نمازی، عارفهساسان محسن

 1آهومنش

  50/55/5930 تاریخ پذیرش:                                                                               50/50/5930 تاریخ دریافت:

 چكيده
. گندم تاپسیس است فنهای کشت شده در ایران، با استفاده از بندی اقتصادی برخی گندمهدف این پژوهش، رتبه

ترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. مهم
با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد ایران کشت شده در گندم  هایرقمهای برخی در این پژوهش داده

ن چندیو خشکی از  در شرایط شاهد و تنش شوریدانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه 
تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت  فنتر، از گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب مقاله

فزار اکسل اها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرمها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنآن
یط شاهد در شرا« 1اروند »دهد که رقم بندی قرار گرفتند. نتایج نشان میگندم مورد رتبه هایرقمتاپسیس،  فنو 

مورد بررسی  هایرقمدر بین  66/0و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی  69/0با شاخص نزدیکی نسبی 
افزون بر این،  تند.های برتر هسدر شرایط تنش خشکی جزء رتبه« چمران»و « 1کرج »های بهترین رقم است. رقم

تاپسیس را در  فناین پژوهش درستی  .شدفرضیه ارائه  3، و آزمون فریدمنافزارهای آماری با استفاده از نرم
 فنکه با ود شپیشنهاد میلذا . کندبندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان میرتبه

عیارهای مرفتن با در نظر گ گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و هایرقم همهتاپسیس به مقایسه 
 اقتصادی بپردازند.
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 مقدمه
 هایرابطهریزی برای افزایش محصوالت زراعی اهمیت زیادی در اقتصاد کشاورزی دارد. برنامه

د کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی باعث ایجاد سود بیشتر تولی هایعاملاقتصادی موجود بین 

از شرایط آب و هوائی جهان رشد  ایگستردهگندم در محدوده  (.6112، 1)وانگ و ژانگ شودمی

 (.6111)وانگ و همکاران،  های غالت استترین گونهکند و در حقیقت این گیاه از سازگارمی

گیاهان زراعی، به کشت آن اختصاص داده  دیگرسر جهان در مقایسه با تاهای زیادی در سرزمین

 گیردشده است، زیرا گندم غذای اصلی انسان است که به طور مستقیم مورد مصرف قرار می

 محصوالت بیشتر است دیگری آن از . به این ترتیب سطح کشت و تولید جهان(1831)سعیدی، 

د ترین راه حل افزایش تولیعنوان کلیدیه تکیه بر افزایش عملکرد ب (.6112، 6همکاران)بهرامی و 

(. آب نقش اقتصادی 1831پور و همکاران، و سودآوری خالص اجتماعی است )رستگاری گندم

در ایران نیز گندم از نظر تولید و  (.1833زیادی در میزان تولید گندم دارد )دشتی و همکاران، 

ترین محصول کشاورزی است و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه کشت، مهمسطح زیر 

اده زصوفی) قرار گرفته و از نظر اقتصادی و تامین غذای اصلی از اهمیت بسیاری برخوردار است

 (.1838و همکاران، 

درصد آن  16/8۳میلیون هکتار برآورد شده است که  11/2 حدود کشور گندم زیرکشت سطح

میلیون تن  11/18 حدود کشور گندم تولید میزان .درصد به صورت دیم بوده است ۸3/26آبی و 

ه درصد( از کشت دیم ب 68/8۸درصد آن از کشت آبی و مابقی ) ۳۳/21برآورد شده است که 

بیانگر اهمیت گندم در کشاورزی  باالمطالب  (.1838زاده و همکاران، )صوفی دست آمده است

 این محصول خاص باید مبذول داشت. ای بهاست، لذا توجه ویژه

ادی تاپسیس برای رتبه بندی اقتص فنپژوهش این است که آیا  پرسششده،  یادبا توجه به مطالب 

گندم مناسب است و با توجه به معیارهای ذکر شده کدام رقم گندم، به عنوان بهترین رقم در 

در شرایط تنش شوری کدام هستند؟ کدامیک  هارقمایط شاهد شناخته خواهد شد؟ برترین شر

 هایقمربندی باشند؟ همچنین، رتبهگندم، بهترین انتخاب در شرایط تنش خشکی می هایرقماز 

معیارهای مختلف اقتصادی و بدون تنش چگونه است؟ آیا بین  پایهگندم کشت شده در ایران، بر 

 های نزدیکی نسبی در هر یک از شرایط اختالف معنادار وجود دارد؟ شاخص

                                           
1 Wang and Zhang 
6 Bahrami et al.  
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ت شده کش گندم هایرقمبرخی  اقتصادی بندیرتبه در تاپسیس فنکاربرد  هدف این پژوهشلذا 

 گندم هایرقمبندی رتبهین عامل به طور همزمان بوده است. در نظر گرفتن چندبا ایران  در

های غیر ترین تنشکه از مهم تنش خشکی و شوریدو ایران در شرایط شاهد و  کشت شده در

ر ارزیابی د فنخوب این  کاراییبا توجه به  صورت گرفت. تاپسیس فنبا  باشدزیستی کشور می

ن در ای همزمان چند عامل شاید استفاده از آن برای بررسی تولید گیاهان زراعی با اهمیت باشد.

اده گندم با استف هایرقمشده و  یادمبانی نظری، تحقیقات پیشین و روش پژوهش  در آغازراستا، 

ای هاند. همچنین وجود اختالف معنادار بین شاخصبندی قرار گرفتهتاپسیس مورد رتبه فناز 

 .اندهای مختلف بررسی شدهو وجود اختالف معنادار شرایط هانزدیکی نسبی در هریک از حالت

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 
یکی از مهمترین  شوند.مهم کاهش عملکرد گیاه محسوب می هایاملتنش شوری و خشکی از ع

های ویژه تنشه های غیر زنده محیطی، بمشکالت مناطق خشک و نیمه خشک، وجود تنش

، 1زاده و همکارانمحسن) ثیر منفی دارندأباشد که روی رشد و نمو گیاهان تخشکی و شوری می

زمانی در گیاه حادث یک از موارد مهم در تولید محصوالت کشاورزی است. تنش خشکی  (.6112

محمدی  ؛1838)زیلوئی و همکاران،  آن باشد هدررفتشود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از می

آن برای گیاه، باعث ایجاد تنش خشکی  بودن بر سمی افزون. تنش شوری نیز (1831و همکاران، 

دانشمندان امیدوارند که  است وحجم زیادی از تحقیقات شوری مربوط به گندم  .شوددر گیاه می

ور، پ)فرهودی و خدارحم کنندگندم برتری برای کشت و کار در اراضی شور معرفی  هایرقمبتوانند 

گیاه در تنش  این هایکاهش رشد گندم یکی از واکنش .(1836موسوی فر و همکاران،  ؛1831

ها تهیاخ( متابولیکی) وسازسوختهای سنتزی مسیرهای ناشی از کاهش فعالیتکه  شوری است

صورت کاهش سطح برگ گیاه تظاهر ه دهد و باست که تولید ماده خشک را تحت تاثیر قرار می

)قوامی و  دهدتحت تاثیر قرار می های گیاهی و عملکرد رااندام همهو در نهایت رشد  کرده

مهمی بر  باشد که تأثیرشوری دو تنش مهم برای گیاه گندم میخشکی و  .(1838همکاران، 

وجود دارد که برخی از  هایی. گزارش(1833قوژدی و همکاران، )اکبریمیزان محصول دارد 

ند احساسیت یا تحمل متفاوتی نشان داده ،متحمل گندم در مراحل رشد رویشی و زایشی هایرقم

                                           
1 Mohsenzadeh et al. 
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د مرحله چن فرایند برای عملکرد دانه نیازمند گزینش درویژه بهگزینی رسد که بهلذا به نظر می

 . (6118، 1)هریس و اشرف است

پور و حجتی)اند گوناگون کار کرده هایرقمدانه گندم در  روی عملکرد پرشمارین محققا

اند. همچنین بهترین گندم نکرده هایرقمبندی اقدام به رتبه ان(. اما هیچیک از آن1836همکاران، 

 است.  ها در شرایط مختلف نیز به گونه علمی و دقیق، تعیین نشدهآن

 ایهای مختلف کمی و کیفی را به گونهتوانند ویژگیگیری چند معیاره میهای تصمیممدل

های پیچیده، گیریبرای تصمیم (.6116، 6فو و یانگ) زمان برای مدل تصمیم، لحاظ کنندهم

ها به دو گروه عمده گیرند. این مدلاستفاده قرار می( مورد 8MCDMهای چند معیاره )مدل

های چند معیاره ( و گروه دوم مدل1MODMهای چند هدفه )شوند. گروه اول مدلتقسیم می

(۸MADMنامیده می ) ،های چند هدفه به منظور طراحی به کار (. مدل183۳شوند )اصغرپور

به منظور انتخاب گزینه برتر، مورد استفاده  معیارههای چندکه مدل شوند، در حالیگرفته می

چند معیاره  ۳های جبرانی( جزء مدل2TOPSISتاپسیس ) فن(. 183۳گیرند )اصغرپور، قرار می

توسط  1331در سال  فنگیرد. این ها تبادل صورت میهای جبرانی، بین شاخصاست. در مدل

گیرد. هر ورد ارزیابی قرار میشاخص م nگزینه به وسیله  m فنارائه شد. در این  3و یون 3هوانگ

بعدی در نظر n نقطه در یک فضای  mهندسی شامل  سامانهتوان به عنوان یک له را میمسئ

(، Ai +آل مثبت )(. در این تکنیک فاصله یک گزینه از نقطه ایده183۳زاده، گرفت )آذر و رجب

له ترین فاصشود. گزینه انتخابی باید کم( در نظر گرفته میAi -آل منفی )فاصله آن از نقطه ایده

ه قرار زیر ب فنآل منفی داشته باشد. مفروضات این آل مثبت و بیشترین فاصله را از ایدهرا از ایده

 (:183۳است )اصغرپور، 

مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی باشد. بدان صورت که بهترین  .الف

آل مثبت و بدترین ارزش موجود، مشخص ص، نشان دهنده حالت ایدهارزش موجود از یک شاخ

 منفی است.آل کننده ایده

                                           
1 Harris and Ashraf 
2 Fu and Yang 
3 Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
4 Multiple Objective Decision Making (MODM) 
5 Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
6 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
7 Compensatory Method 
8 Hwang 
9 Yoon 
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آل منفی ممکن است به صورت فاصله اقلیدسی )از آل مثبت یا ایدهفاصله از یک گزینه ایده .ب

بلوکی( محاسبه شود،  هایاصلهخطی )ف هایاصلهیا به صورت مجموع قدر مطلق از ف توان دوم( و

 .ها داردکه این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی بین شاخص

ای ههای جبرانی تکنیککنش معیارهای مختلف گیاهان، از مدل به دلیل وجود همبستگی و برهم

 هااملیک فن جبرانی است که تعامل و اثر ع TOPSISگیری باید استفاده شود. تکنیک تصمیم

 فنهای گوناگون با استفاده از های مختلفی در زمینهپژوهش(. 1831گیرد )نمازی، را در نظر می

TOPSIS شود.ها اشاره میترین آنانجام شده است که به مهم 

های فنعملکرد، و با استفاده از  پایههای ترکیه را بر بندی بانک( رتبه6113سسمه و همکاران )
1FAHP  وTOPSIS  .ر، تبندی بهتر و جامعنشان داد که برای رتبه نتیجه بررسی آنانانجام دادند

 .(6113، 6)سسمه و همکاران کردبر معیارهای مالی، باید به معیارهای غیر مالی نیز توجه افزون 

 ندهپاداکستاپسیس به این نتیجه رسیدند که میزان  فن( با استفاده از 6111سان و همکاران )

 (.6111، 8)سان و همکاران میوه مربوط به مناطق خشک و ارتفاع باال بیشتر استاکسیدان( )آنتی

، AHP ،TOPSISهای فن بابندی صنایع تولیدی ترکیه را ( رتبه6116یالسین و همکاران )

VIKOR ت آمدهبه دسهای مالی سنتی انجام دادند. آنان دریافتند که نتایج و با استفاده از نسبت 

 ها وجود نداردداری بین آناست و اختالف معنی همسان، باالهای فنبندی هر یک از از رتبه

به بررسی عملکرد صنایع با استفاده از ( 6116) ۸س و تزرمزهالکا(. 6116، 1)یالسین و همکاران

قرار دادند.  ارزیابیشرکت تولیدی یونانی را مورد  68های مالی پرداختند. بدین منظور نسبت

داس  .ت، ارتقا یافته اسپیشها در یونان نسبت به نشان داد که عملکرد شرکت بررسی آناننتیجه 

و  AHP فنهای فنی و مهندسی هند با استفاده از بندی شرکت( نیز به رتبه6116) 2و همکاران
۳COPRAS های نشان داد که شرکت نانتحقیق آنتایج پرداختند.  6113تا  611۳های در سال

 3اوزتورک و همکاران .داشتند هادیگر شرکتدارای رتبه اول و دوم، پیشرفت بهتری نسبت به 

 هایتعیین نوع آب میوه و سبزیبه این نتیجه رسیدند که برای های خود در بررسی( 6111)

                                           
1 Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 
2 Seçme et al 
3 Sun et al. 
4 Yalcin et al. 
5 Halkos and Tzeremes 
6 Das et al. 
7 Complex Proportional Assessment (COPRAS) 
8 Ozturk et al. 
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تاپسیس قابل استفاده است. همچنین، یافته دیگر  فنمطلوب، غلظت خواص زیستی کاربردی، 

 هاست.بهترین نوع از سبزی ٪11پژوهش این بود که آب کلم با غلظت 

که  گیری چندمعیاره استریاضی و کاربردی در زمینه تصمیم فنتاپسیس یک  فنبه طور کلی 

ندی موارد بتعیین رتبه، فنرود. نتیجه این معیارهای مختلف، به کار می پایهبندی بر برای رتبه

گندم با توجه به معیارهای اقتصادی،  هایرقمبندی تصمیم است. لذا در این پژوهش برای رتبه

 استفاده شده است. فناز این 

 ها(روش پژوهش )مواد و روش
های کشت شده در ایران است، بنابراین از حیث بندی اقتصادی گندمبه دنبال رتبه بررسیاین 

در کند. استفاده می 1پژوهش کاربردی است و از طرح پژوهش پس از واقعه یک بارهماهیت، یک 

با توجه به معیارهای چون عملکرد ایران  کشت شده در گندم هایرقمبرخی  هایدادهاین پژوهش 

در شرایط شاهد و دانه )تن در هکتار(، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه 

صابری و همکاران،  ؛1831پوستینی، ) استشده گرفته  چندین مقالهو خشکی از  تنش شوری

-بیژن ؛1833علیمحمدی و همکاران،  ؛1831افیونی،  ؛1838 و سه مرده، احمدی و سی ؛1836

 ؛1831سعادتیان و همکاران،  ؛1833قوژدی و همکاران، اکبری ؛1833زاده و همکاران، 

زیلوئی و همکاران،  ؛1836فر و همکاران، موسوی ؛1836جودی،  ؛1836اسفندیاری و همکاران، 

(. معیارها با توجه به اهمیت 1831پور، فرهودی و خدارحم ؛1838زاده و همکاران، صوفی ؛1838

 تاپسیس فن، با استفاده از آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید

ایران در شرایط شاهد و تنش  کشت شده در گندم هایرقمبرای مثال برای برخی  شد.بندی رتبه

+( و 8(، وزن هزار دانه رتبه )-6+(، ارتفاع گیاه رتبه )1( به عملکرد دانه رتبه )1شوری )جدول 

ارتفاع  +(،1( داده شد. به عالوه معیارهای وزن هزار دانه )-1زمان کاشت تا رسیدن دانه رتبه )

-۸تعداد روز تا خوشه دهی ) +( و1) (بیولوژیکتوده )زیست+(، عملکرد 8(، وزن سنبله )-6گیاه )

 (6( )جدول 1) ایران در شرایط شاهد و تنش خشکی کشت شده در گندم هایرقمبرای برخی  (

ایران در شرایط  شت شده درکگندم  هایرقمدر نظر گرفته شد. همچنین برای برخی دیگر از 

+(، سطح 6سنبله ) شمار+(، 1) وزن ویژه برگ ( معیارهای8( )جدول 6) شاهد و تنش خشکی

+(، ۳+(، عملکرد دانه )2+(، وزن هزار دانه )۸+(، پرولین )1) b (کلروفیل) سبزینه +(،8برگ )

افزون +( در نظر گرفته شد. 11+( و محتوی نسبی آب )3)توده زیست+(، عملکرد 3) a سبزینه

                                           
1 One Shot Study 
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ا ب بدون تنشایران در شرایط  کشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه 1در جدول  بر این،

+(، 8) تودهزیست+(، عملکرد 6دانه در متر مکعب ) شمار+(، 1) عملکرد دانه با صفات تاپسیس فن

( انجام شده است. 1836+( با استفاده از مقاله جودی )۸+( و وزن هزار دانه )1شاخص برداشت )

بود و دیگر آنکه  گندم هایرقمدر مورد  هاهای مقالهعلت تفاوت معیارها مورد بررسی تفاوت داده

مورد بررسی بایستی موجود باشد تا بتوان  هایرقم همه، داده برای تاپسیس فن با بندیرتبهدر 

( 1بندی خشکی )در رتبه گندم ایرانی هایرقمآنها را با هم مقایسه نمود. به همین دلیل برخی 

که تنها برخی از معیارها مورد بررسی در هر مورد را داشتند به  هاییرقم اند.( تکرار شده6و )

معیارها بررسی شده دارای  همهمقایسه شده در  هایرقم همهتا  شدناچار از مقایسه حذف 

های مورد مقاله .فراهم شودمعیارها چندگانه  پایهبندی بر های الزم باشند و امکان رتبهداده

ی اطالعات خوب هافارسی گرفته شدند. در برخی مقالهعلمی پژوهشی معتبر  هایاستفاده از مجله

گندم در شرایط بدون تنش وجود داشت ولی در شرایط تنش بررسی از دیدگاه  هایرقمدرباره 

برای هر معیار عددی با توجه به شاخص مثبت  تاپسیس فن معیار مورد نظر صورت نگرفته بود. با

 شد.یا منفی به دست آمد که میانگین آنها با توجه به بار مثبت یا منفی محاسبه 

 تاپسیس فناجرای 
 گام اساسی زیر بود: 2شامل TOPSIS  فن فاده ازبا است لهحل مسئ

زیر، تبدیل به یک ماتریس  رابطهبه کمک نرم اقلدیسی و  1 رابطه برابر( Dماتریس تصمیم )(1

 (:183۳اصغرپور، ؛ 183۳زاده، بدیل شد )آذر و رجبمقیاس شده تبی

 (1)  

 

روش آنتروپی  پایه. در این پژوهش بر شدمحاسبه  6 رابطه برابرمقیاس موزون ماتریس بی(6

 شد.  هاعاملشانون اقدام به محاسبه وزن 

(6)  

گیری به طور کامل مشخص باشند، روش آنتروپی های یک ماتریس تصمیمکه داده هنگامی

ها به کار رود. آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت است که نشان دهنده تواند برای ارزیابی وزنمی

باشد. در حقیقت، آنتروپی در اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطالعات می نبودمقدار 

اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته  نبوداطالعات معیاری است برای مقدار 
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(iPبه طوری ،) بودن توزیع، بیشتر از موردی است که اطمینان، در صورت گسترده  نبودکه این

 هایابطهر ای شیب بیشتری باشد. توزیع آنتروپی شانون و محاسبه آن به شرحتوزیع فراوانی دار

 است: 1و  8

(8)
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تواند به حاوی اطالعاتی است که آنتروپی می MADM گیری از یک مدلیک ماتریس تصمیم

 عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود. 

 

   شود.محاسبه می ۸ برابر رابطه( ijPمحتوای اطالعاتی موجود از ماتریس باال، ابتدا به صورت )

(۸  )  

 

 خواهیم داشت: 2 برابر رابطهها به ازای هر مشخصه  ijPاز مجموعه   jEبرای 

(2)
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 آید:به دست می ۳یک ثابت مثبت است و از رابطه  kکه به طوری

(۳) 
Lnm

k
1

 1 ≥E ≥1      

 3 رابطهام به قرار  j( از اطالعات ایجاد شده به ازای شاخص jdاطمینان یا درجه انحراف ) نبود

   بود: خواهد

(3) dj= 1- Ej ؛ ∀ j 

 

 به دست خواهد آمد: 3 رابطه( از jwدر نهایت وزن هر عامل )

(3)
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 محاسبه شد.  11پس از محاسبه وزن، ماتریس موزون با توجه به رابطه 
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(11)  

 

                                                                                                         

آل (: راه حل ایدهAi -آل منفی )( و راه حل ایدهAi +آل مثبت )کردن راه حل ایده( مشخص8

تعریف و محاسبه  16و  11 هایرابطه( به صورت Ai -آل منفی )ایده( و راه حل Ai +مثبت )

 شد.

(11)  

(16)  

ه آل مثبت با توجآل منفی و راه حل ایدهنرم اقلدیسی به ازاء راه حل ایده پایه( اندازه فاصله بر 1

 (.1833نیری، شد )مهرگان و دهقان محاسبه 11و  18 هایرابطهبه 

(18)  

(11)  

 شد.محاسبه  1۸ رابطهآل به صورت ( نزدیکی نسبی به راه حل ایده۸

(1۸)  

)شاخص  تآل صورت گرفنزدیکی نسبی به ایدهپایه ، و بر برتریها، به ترتیب بندی گزینه( رتبه2

( بیشتری Ciآل )ای است که نزدیکی نسبی به راه حل ایده. گزینه مطلوب گزینهنزدیکی نسبی(

تر بوده و آل نزدیکحل ایدهتر باشد به راهآن به عدد یک نزدیک iCدارد. بنابراین، هر گزینه که 

 های بعدی قرار خواهند گرفت. دیگر، به ترتیب، در جایگاه هایعاملگزینه برتر خواهد بود و 

 های پژوهشفرضیه

ه شرح ب بررسیهای این تحقیق، فرضیه هایپرسشهدف پژوهش، مبانی نظری، پیشینه و  بنا بر

 زیر است:

 : بین شاخص نزدیکی نسبی شرایط شاهد و تنش شوری اختالف معنادار وجود دارد.1فرضیه 

( اختالف معنادار وجود 1: بین شاخص نزدیکی نسبی شرایط شاهد و تنش خشکی )6فرضیه 

 دارد.
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( اختالف معنادار وجود 6: بین شاخص نزدیکی نسبی شرایط شاهد و تنش خشکی )8فرضیه 

 دارد.

 

گندم در شرایط شاهد،  هایبندی رقمرتبه در آغازهای پژوهش، و فرضیه هاپرسشه لذا با توجه ب

 فنکشت شده در ایران با استفاده از  هایرقم، در ادامهتنش شوری و تنش خشکی انجام شد. 

افزار ر نهایت، با استفاده از نرمار گرفتند. دبندی قرتاپسیس در شرایط بدون تنش نیز مورد رتبه

SPSS  های نزدیکی در شرایط و آزمون فریدمن، معناداری اختالف هر یک از شاخص 66نسخه

 ایفراسنجه ( مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل6( و )1شاهد، تنش شوری و خشکی )

آزمون فریدمن استفاده  ها از اای بودن آنهای نزدیکی نسبی و رتبهبودن شاخص (ناپارامتریک)

 شده است.

 های پژوهشیافتهنتایج و 
گندم در  هایرقمبندی رتبه 8تا  1های شود. جدولپژوهش پرداخته می هایپرسشبه  آغازدر 

 دهد. ( نشان می6( و )1شرایط شاهد، تنش شوری و خشکی )

 فنایران در شرایط شاهد و تنش شوری با  کشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه (1)جدول

 تاپسیس
 شاخص نزدیکی نسبی رقم در شرایط شوری *شاخص نزدیکی نسبی شرایط شاهدرقم در  رتبه

 3333/1 1اروند  3261/1 1اروند  1

 33۳۸/1 1کرج  ۳323/1 خلیج 6

 3681/1 1خزر  ۳133/1 1کرج  8

 3661/1 دستجردی ۳123/1 امید 1

 ۳163/1 خلیج ۳811/1 شاه پسند ۸

 ۸6۸1/1 البرز 2116/1 عدل جدید 2

 ۸618/1 عدل جدید ۸331/1 دستجردی ۳

 618۳/1 امید ۸812/1 1خزر  3

 1۸38/1 ذرآ 1121/1 البرز 3

 1111/1 شاه پسند 1221/1 اذر 11

عدد نزدیکی  به ترتیب هارقم بندیرتبهباشد و آن یک می بیشتریننامند که شاخص نزدیکی نسبی میآل را نزدیکی به ایده *

 .                         شاخص به یک انجام شده است
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با ( 1خشکی )ایران در شرایط شاهد و تنش  کشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه (2)جدول 

 تاپسیس فن
 شاخص نزدیکی نسبی (1رقم در شرایط خشکی ) *شاخص نزدیکی نسبی رقم در شرایط شاهد رتبه

 3381/1 1کرج  3233/1 فونگ 1

 163۸/1 چمران ۸21۳/1 6کرج  6

 1133/1 روشن 1۳11/1 8کرج  8

 112۳/1 سبالن 1۸۳1/1 1کرج  1

 1121/1 8کرج  833۳/1 آذر ۸

 1128/1 6آذر  8۳82/1 گاسپارد 2

 1166/1 کویر 8۸31/1 روشن ۳

 112۳/1 فالت 8116/1 سبالن 3

 1112/1 گاسپارد 8123/1 چمران 3

 1116/1 استار 8111/1 کویر 11

 1183/1 6کرج  63۸2/1 6آذر  11

 1113/1 آذر 6213/1 استار 16

 1116/1 فونگ 1۸11/1 فالت 18

 1113/1 مرودشت 1811/1 مرودشت 11

عدد نزدیکی  به ترتیب هارقمبندی رتبهباشد و آن یک میبیشترین نامند که شاخص نزدیکی نسبی میآل را نزدیکی به ایده *

 شاخص به یک انجام شده است.

با ( 2خشکی )ایران در شرایط شاهد و تنش  کشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه (3)جدول 

 تاپسیس فن
 شاخص نزدیکی نسبی (6رقم در شرایط خشکی ) *شاخص نزدیکی نسبی رقم در شرایط شاهد رتبه

 3611/1 امید 33۳1/1 امید 1

 ۸۸31/1 روشن 1161/1 خزر 6

 136۳/1 سبالن 1611/1 فالت 8

 1831/1 پیشتاز 11۸1/1 الوند 1

 8۸11/1 داراب 1112/1 مغان ۸

 6333/1 مغان 1166/1 سبالن 2

 633۸/1 خزر 1131/1 سرداری ۳

 63۳3/1 سرداری 1132/1 روشن 3

 1163/1 الوند 11۳1/1 پیشتاز 3

 1268/1 فالت 11۸6/1 داراب 11

عدد نزدیکی  به ترتیب هارقمبندی رتبهباشد و یک می آنبیشترین نامند که شاخص نزدیکی نسبی میآل را نزدیکی به ایده *

 شاخص به یک انجام شده است.
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در شرایط شاهد و تنش شوری، « 1اروند »، رقم 1جدول  برابرپژوهش،  هایپرسشدر پاسخ به 

کرج »و « فونگ»های بهترین رقم است. همچنین رقم 33/1و  32/1های نزدیکی نسبی با شاخص

بهترین رقم  33/1و  32/1های نزدیکی نسبی ( با شاخص1و تنش خشکی )در شرایط شاهد « 1

بهترین نوع گندم در  36/1و  33/1های نزدیکی نسبی با شاخص« امید»هستند. از طرفی، رقم 

 کاشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه 1( است. جدول 6شرایط شاهد و تنش خشکی )

 دهد. را نشان می تاپسیس فنبا  بدون تنشایران در شرایط 

 تاپسیس فنبا  بدون تنشایران در شرایط  کشت شده در گندم هایرقمبرخی بندی رتبه (4)جدول 
 شاخص نزدیکی نسبی رقم رتبه *شاخص نزدیکی نسبی رقم رتبه

 8۸2۳/1 بیستون 83 338۸/1 کراس البرز 1

 8823/1 رسول 83 3۳82/1 اکبری 6

 8638/1 شاهی 11 3611/1 بم 8

 86۸2/1 بیات 11 3161/1 ناز 1

 8616/1 سبالن 16 316۸/1 شهریار ۸

 81۸3/1 اینیاء 18 ۳۳18/1 شعله 2

 8113/1 نیک نژاد 11 ۳122/1 الموت ۳

 8188/1 6آذر  1۸ ۳616/1 کویر 3

 633۸/1 فالت 12 ۳112/1 آزادی 3

 6336/1 اروند موتانت 1۳ 2318/1 اترک 11

 6331/1 کراس فالت هامون 13 2۳11/1 زاکرس 11

 63۸8/1 چناب 13 2236/1 بوالنی 16

 636۳/1 دز ۸1 2۸26/1 استار 18

 6282/1 8مغان  ۸1 2۸11/1 شیراز 11

 6۸33/1 کاوه ۸6 2133/1 آرتا 1۸

 6111/1 الوند ۸8 ۸213/1 کرخه 12

 6833/1 1خزر  ۸1 ۸823/1 8کرج  1۳

 6881/1 فونگ ۸۸ ۸8۸1/1 مهدوی 13

 6621/1 عدل ۸2 ۸816/1 شیرودی 13

 612۸/1 1کرج  ۸۳ ۸661/1 سیستان 61

 6131/1 روشن ۸3 ۸133/1 6کرج  61

 1328/1 سیمینه ۸3 ۸181/1 چمران 66

 1312/1 دوروم یاواروس 21 13۸6/1 البرز 68

61 
بک کراس روشن 

 زمستانه
 1311/1 سرخ تخم 21 1318/1
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 فنبا  بدون تنشایران در شرایط  کشت شده در گندم هایبرخی رقمبندی رتبه (4)جدول ادامه 

 تاپسیس
 132۸/1 هامون 26 1318/1 زرین 6۸

 13۸1/1 6داراب  28 1311/1 6مغان  62

 1۳36/1 دریا 21 1۳11/1 پیشتاز 6۳

63 
بک کراس روشن 

 بهاره
 1133/1 هیرمند 2۸ 1۸88/1

 11۳8/1 مارون 22 1۸11/1 سپاهان 63

 183۳/1 قدس 2۳ 1128/1 گاسپارد 81

 1681/1 طبسی 23 1813۸/1 مرودشت 81

 11۸1/1 1مغان  23 163۳/1 نوید 86

 1۳11/1 فرونتانا ۳1 83۸6/1 گلستان 88

 1261/1 آذر ۳1 8381/1 کراس شاهی 81

 1۸۸8/1 8سومای  ۳6 8۳۳2/1 کاسکوژن 8۸

 8۳61/1 خلیج 82
 1633/1 سرداری ۳8

 8211/1 سایسون 8۳

عدد نزدیکی  به ترتیب هارقمبندی رتبهباشد و آن یک می بیشتریننامند که شاخص نزدیکی نسبی میآل را به ایدهنزدیکی  *

 شاخص به یک انجام شده است.

در شرایط بدون تنش بهترین نوع خواهد بود. همچنین، نتایج « کراس البرز»، رقم 1جدول  برابر

تاپسیس در شرایط شاهد و دو تنش شوری  فنگندم با  هایرقمدهد که نشان می 1تا  1جدول 

های نزدیکی نسبی متفاوت در نظر گرفتن چندین عامل به طور همزمان با شاخصو خشکی با 

 پردازد. های پژوهش میبه بررسی فرضیه ۸اند. جدول بندی شدهرتبه
 های پژوهشآزمون فرضیه برایآزمون فریدمن  (5)جدول

 0H نتیجه سطح معناداری آماره آزمون فرضیه

 ردعدم ۸6۳/1 111/1 اول

 رد 111/1 632/11 دوم

 رد 111/1 111/2 سوم

درصد انجام شده است. فرضیه صفر این  ۸، آزمون فریدمن در سطح ۸با توجه به نتایج جدول 

یه فرض زمینههای آزمون است. بنابراین، آزمون فریدمن در اختالف معنادار بین گروه نبودآزمون، 

دهد که بین شاخص نزدیکی نسبی گروه شاهد و تنش شوری اختالف معنادار وجود اول نشان می

ندارد. نتیجه آزمون برای فرضیه دوم بیانگر وجود اختالف معنادار بین شرایط شاهد و تنش 
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دهد که ( است. افزون بر این، سطح معناداری آزمون فریدمن در فرضیه سوم نشان می1خشکی )

 نیز، اختالف معنادار وجود دارد.( 6شاخص نزدیکی نسبی شرایط شاهد و تنش خشکی )بین 

 گیریبحث و نتیجه 
 در کشت شده گندم هایرقمبرخی  اقتصادی بندیرتبه در تاپسیس فنکاربرد  در این پژوهش

شت ک گندم هایرقمبندی رتبه .شددر نظر گرفتن چندین عامل به طور همزمان بررسی با ایران 

های غیر زیستی ترین تنشکه از مهم تنش خشکی و شوریدو ایران در شرایط شاهد و  شده در

ر بذر بتولید میزان  در گیاه گندم در وهله اول به اقتصادی دیدگاه. شدانجام  باشدکشور می

دیگری چون مدت زمان کاشت تا رسیدن دانه و رشد رویشی گیاه نیز در  هایاملگردد. اما عمی

(. هر چه مدت زمان کاشت 1838زاده و همکاران، صوفیبرآورد اقتصادی کاشت گندم موثر است )

تواند افزایش یابد و یا احتمال حمله آفات و تا برداشت بیشتر باشد مصرف آب، کود و سم می

در برخی مناطق کشور پس از برداشت گندم ( 6111حمدی و بیکر، )اها نیز بیشتر شود بیماری

دهی یک مزیت با امکان کشت دوم برخی گیاهان وجود دارد در نتیجه کاهش زمان محصول

تواند موجب جذب بیشتر هوائی می هایاندامارزش است. افزایش رشد رویشی از جمله ریشه و 

در نتیجه زمینه رشد زایشی بهتری را برای گیاه . شود (فتوسنتز) نورساخت ها و افزایشآب و یون

 (. 1831و همکاران،  فراهم سازد )سعادتیان

گندم کشت شده در شرایط شاهد و  هایرقمشود برخی مشاهده می 1طور که درجدول  همان

(، وزن هزار -6+(، ارتفاع گیاه رتبه )1با در نظر گرفتن عملکرد دانه رتبه ) تاپسیس فنشوری با 

اند. رتبه اول هم در شرایط بندی شدهرتبه (-1+( و زمان کاشت تا رسیدن دانه رتبه )8دانه رتبه )

تعلق گرفته است که بیانگر اهمیت اقتصادی تولید « 1اروند »شاهد و هم در تنش شوری به رقم 

 نظر شاخص نزدیکیاز « 1اروند » باشد. البته رقم قم در شرایط شاهد و تنش شوری میبذر این ر

مورد مقایسه رقم  هایرقمدر بین باشد. می 32/1نسبی در شرایط شاهد و شوری هر دو باالتر از 

ری ط شواند ولی در شرایدر شرایط شاهد به ترتیب رتبه دوم و سوم را داشته «1کرج »و « خلیج»

دهنده نقش متفاوت تنش تعلق دارد که نشان« 1خزر »و « 1کرج »به رتبه دوم و سوم به ترتیب 

در شرایط شاهد و شوری  های متفاوتینیز در رتبه هارقمدیگر گندم است.  هایرقمشوری روی 

تاپسیس با در  فنرقم گندم در شرایط شاهد و خشکی با  11بندی رتبه 6قرار دارند. در جدول 

 تودهزیست+(، عملکرد 8(، وزن سنبله )-6ارتفاع گیاه ) +(،1معیارهای وزن هزار دانه )نظر گرفتن 

در شرایط « فونگ»انجام شده است. در این جدول رقم  (-۸روز تا خوشه دهی )شمار  +( و1)
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را دارد ولی در تنش خشکی عملکرد خوبی  32/1شاهد رتبه اول با شاخص نزدیکی نسبی بیش از 

که در « 1کرج »این جدول رقم  هایرقمتنزل یافته است. در بین  18نداشته است و به رتبه 

دهد و از دیدگاه اقتصادی شرایط شاهد رتبه چهارم را دارد در تنش خشکی رتبه اول را نشان می

نیز رتبه سوم در شرایط شاهد و دوم در تنش  1شود. این رقم در جدول بذر توصیه میتولید 

است که شرایط آب و هوا و نوع خاک نیز در انتخاب نوع بذر  یادآوری شایان شوری را دارا است.

. این رقم شداز کرج با تیپ رشد بهاره معرفی  18۸6در سال « 1کرج »مناسب دخالت دارد. رقم 

 11/۸باشد. وزن میانگین هزار دانه زودرس می متر و تا حدودیسانتی 11۸ارتفاع  گندم دارای

گرم و مقاوم به خوابیدگی و ریزش است اما کمی حساس به زنگ زرد و نیمه حساس به زنگ 

با شاخص نزدیکی « فونگ»رقم  6(. در جدول 1831 ،حسینیمجنون و صمدییزدیسیاه است )

با شاخص نزدیکی نسبی حدود  6صی با رقم دوم یعنی کرج به طور مشخ 32/1نسبی حدود 

با شاخص نزدیکی نسبی  6در رتبه دوم شرایط خشکی جدول « چمران»فاصله دارد. رقم  ۸2/1

که رتبه اول شرایط خشکی با شاخص نزدیکی نسبی حدود « 1کرج »نیز با رقم  18/1حدود 

رقم دیگر گندم در شرایط شاهد و  11 بندینیز رتبه 8است فاصله زیادی دارد. در جدول  33/1

+(، سطح 6سنبله )شمار +(، 1) وزن ویژه برگ معیارهاتاپسیس با در نظر گرفتن  فنخشکی با 

+a (3 ،) سبزینه+(، ۳+(، عملکرد دانه )2+(، وزن هزار دانه )۸+(، پرولین )1) b سبزینه+(، 8برگ )

هم در شرایط « امید»انجام شده است. رقم +( 11+( و محتوی نسبی آب )3) تودهزیستعملکرد 

در شرایط  شاخص نزدیکی نسبی این رقمشاهد و هم در تنش خشکی رتبه اول را دارد. البته 

ست که تنش ا باشد. این نشانه آنمی 36/1حدود  ولی در شرایط خشکی 33/1شاهد حدود 

در شرایط شاهد  8جدول خشکی مقداری روی عملکرد این رقم اثر منفی داشته است. رتبه دوم 

که « امید»شاخص نزدیکی نسبی بسیار کمتری نسبت به رقم  باشد کهمی« خزر»متعلق به رقم 

رسیده است. در شرایط تنش  11/1به  33/1در صدر است دارد و شاخص نزدیکی نسبی از حدود 

که به طور  ۸2/1است با شاخص نزدیکی نسبی حدود « روشن»خشکی نیز رقم دوم، رقم 

 باشد.می 36/1با شاخص نزدیکی نسبی حدود « امید»شمگیری کمتر از رتبه اول یعنی رقم چ

 است که شایان یادآوریدر شرایط شاهد و خشکی قرار دارند.  های متفاوتیدر رتبه هارقمدیگر 

معیار  11گندم در شرایط شاهد و خشکی با در نظر گرفتن  هایرقمبندی رتبه 8در جدول 

ها، باشد و از جمله مقدار رنگدانهمی 6است که بیشتر از معیارها مربوط به جدول صورت گرفته 

رقم گندم  ۳8بندی نیز رتبه 1در جدول  پرولین نیز لحاظ شده است.میزان محتوی نسبی آب و 
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+(، 1) عملکرد دانه معیارهاتاپسیس با در نظر گرفتن  فنتنها در شرایط شاهد و بدون تنش با 

+( و وزن هزار دانه 1+(، شاخص برداشت )8) تودهزیست+(، عملکرد 6تعداد دانه در متر مکعب )

رتبه اول تا « ناز»و « بم»، «اکبری» ،«کراس البرز» هارقمدر این جدول  انجام شده است.+( ۸)

دارند ولی رتبه پنجم فاصله بیشتری از نظر  تا حدودی همسانچهارم را با شاخص نزدیکی نسبی 

گزارش دادند که رقم  1838کری و همکاران در سال فعله شاخص نزدیکی نسبی با آنها دارد.

وجب رشد را دارد و م بیشینهاستفاده از رطوبت برای رسیدن به  برایکارایی خوبی « کراس البرز»

شرایط خوبی دارند در جدول  6و  1 هایکه در جدول «1کرج »رقم شود. عملکرد بیشتری می

 باشند اشکالیدر مقام مقایسه با یکدیگر می هارقمقرار گرفته است البته چون  ۸۳در رتبه  1

ن و شرایط محیطی آزمایش نیز با هم متفاوت بوده است برای مثال جدول ندارد. همچنین محققا

اورزی مغان دانشگاه محقق اردبیلی با توجه به کاشت گیاهان درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کش 1

جدید از نظر عملکرد تولید بذر  هایرقم( عنوان کرده است که 1836تهیه شده است. جودی )

بین  اتاپسیس با مقداری تفاوت این موضوع ر فناست. نتایج  معرفی شده گذشته هایرقمبهتر از 

. لذا با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و وجود بذر مناسب و کندد میتا حدودی تأئی 1۸تا  1رتبه 

و شاخص نزدیکی نسبی  1تا  1های ارائه شده در جدول هایرقمتوان از بین تنش، می نبودیا  بود

را انتخاب نمود که تولید بهتر و بیشتری داشته باشند.  هاییرقمآنها از دید اقتصادی، رقم یا 

 21باالترین عملکرد دانه گندم پائیزه )شش تن به باال( در  1838 زاده و همکاران در سالصوفی

کیلوگرم در  3۳83با  183۳پیشگام )معرفی شده سال  هایرقمسال اخیر کشور را به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار(، زارع )معرفی شده سال  ۳۳31با  1833هکتار(، میهن )معرفی شده سال 

کیلوگرم در  ۳111با  18۳1کیلوگرم در هکتار(، مهدوی )معرفی شده سال  ۳۸۸1با  183۳

الوند )معرفی شده سال هکتار(، ر کیلوگرم د 2۳61با  1831هکتار(، شهریار )معرفی شده سال 

کیلوگرم در هکتار(،  2111با  18۳1کیلوگرم در هکتار(، الموت )معرفی شده سال  2111با  18۳1

با  1831کیلوگرم در هکتار(، توس )معرفی شده سال  2111با  18۳1زرین )معرفی شده سال 

گرم در هکتار( اعالم کیلو 2111با  1823کیلوگرم در هکتار( و قدس )معرفی شده سال  2811

سال اخیر کشور  21نموده اند. آنان همچنین باالترین عملکرد دانه گندم بهاره )پنج تن به باال( در 

 6کیلوگرم در هکتار(، مغان  ۸۸11با  18۸6)معرفی شده سال  1مغان  هایرقمرا به ترتیب 

با  18۸6ه سال )معرفی شد 1کیلوگرم در هکتار( و کرج  ۸۸11با  18۸8)معرفی شده سال 

 1(. با مشاهده جدول 1838زاده و همکاران، صوفیاند )کیلوگرم در هکتار( گزارش کرده ۸111
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که شاخص نزدیکی نسبی حدود  66تا رتبه  هارقماز « مهدوی»و « الموت»، «شهریار» هایرقم

نیز وجود  61/1با شاخص نزدیکی نسبی  ۸8با رتبه « 1اروند » شوند و رقم دارند دیده می ۸/1

اند. این وجود ندارند و مورد بررسی قرار نگرفته 1گندم پائیزه در جدول  هایرقم دیگردارد ولی 

بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک تاپسیس را در رتبه فنمشاهدات درستی 

چیده پی هایگیریهای تصمیم گیری چند معیاری برای تصمیممدلنماید. بعدی نگری بیان می

سازی مدل، به جای استفاده از یک ها برای بهینهگیریکمک کننده هستند. در این نوع از تصمیم

سازد. شود و لذا امکان انتخاب مناسب تر را فراهم میمعیار سنجش، از چند معیار استفاده می

اهمیت  دارای تمرکز بر یک معیار شاید به دست نیاید البته انتخاب معیارها نیز باانتخاب برتر 

زیادی است. برای مثال در گندم پائیزه عملکرد دانه مثبت است ولی ارتفاع بوته و زمان رسیدن 

کاهش با  توانبذر کمتر باشد بهتر است. در حالی که در گندم بهاره افزایش بیشتر عملکرد را نمی

رساخت نوای و سرعت وزنهمانند افزایش هدایت ر هادیگر عاملدر ارتفاع بوته انتظار داشت بلکه به 

 (.1838زاده و همکاران، صوفی)کرد باید توجه 

دهد که فرضیه اول نشان می زمینه، آزمون فریدمن در ۸، با توجه به نتایج جدول سویی دیگراز 

این موضوع بین شاخص نزدیکی نسبی گروه شاهد و تنش شوری اختالف معنادار وجود ندارد. 

د انبه دلیل مقاومت و تحمل به شوری توانسته 1رقم موجود در جدول  11دهنده آن است که نشان

 نتیجه آزمونمانند شرایط شاهد محصول مناسب داشته باشند.  تاحدودیدر شرایط تنش نیز 

( است. افزون 1برای فرضیه دوم بیانگر وجود اختالف معنادار بین شرایط شاهد و تنش خشکی )

دهد که بین شاخص نزدیکی ن در فرضیه سوم نشان میبر این، سطح معناداری آزمون فریدم

این موضوع بیانگر آن ( نیز، اختالف معنادار وجود دارد. 6نسبی شرایط شاهد و تنش خشکی )

به دلیل تأثیرپذیری از تنش خشکی  8و  6موجود در جدول  گندم هایرقماست که برخی از 

چند  گیریهای تصمیمفناین امر، دلیل دیگری بر اهمیت استفاده از اند. دارای کاهش تولید بوده

کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم، در برخی معیاره و توجه خاص به شرایط محیطی است. 

هایی برای انتخاب ( لذا تالش1831ها روند کاهشی داشته است )گرشاسبی و داداشی، از سال

ع رف برایهای علمی بیشتر، شرایط آب و هوایی و خاک و بررسیتر با توجه به مناسب هایرقم

 .این معظل مورد نیاز است
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 پیشنهادها 
 شود:با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می

با استفاده از شرایط موجود، وضعیت  ضرورت داردبرای بهترین استفاده از منابع، به کشاورزان،  

برای انتخاب و معرفی شود. گندم مناسب  هایآب و هوا و خاک، به کمک نتایج تحقیق، رقم

بخش کشاورزی در کاشت انتخاب نمایند. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی 

 .اعمال کنددولت در این زمینه، نظارت الزم را 

بذرهای گندم پائیزه و بهاره موجود در ایران را جداگانه در  همهدر صورت امکان، پژوهشگران 

سه تاپسیس به مقای فنو با  کنندچند نقطه کشور با شرایط آب و هوائی و خاک متفاوت کشت 

 . مورد ارزیابی قرار دهنداز دیدگاه اقتصادی  های مختلفآنها با در نظر گرفتن معیار

 منابع

 گیری چند معیاره، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.. تصمیم183۳ ، ع.و رجب زاده .عآذر، 

های محلول، کلروفیل . اثر تنش خشکی بر کربوهیدرات1838احمدی، ع. و سی و سه مرده، ع. 

مجله علوم کشاورزی و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران. 
 .۳۸8-۳28: 8۸(8،)ایران

. ارزیابی برخی صفات بیوشیمیائی و فیزیولوژیک 1836اسفندیاری، ع.، جوادی، ع. وشکرپور، م. 

-83: 1۸(1، ). به زراعی کشاورزیایگندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ارقام

6۳. 

 گاه تهران.گیری چند معیاره، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانش. تصمیم183۳ .اصغرپور، م

مجله ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری. . بررسی مناسب1831افیونی، د. 
 . ۳-12: ۳(6، )کشاورزی

. شناسائی برخی معیارهای 1833قوژدی، ا.، ایزدی دربندی، ع.، برزوئی، ا. و ابراهیمی، م. اکبری

 Triticumم )انتخاب مورفولوژیک جهت به گزینی ارقام متحمل به شوری در گند

aestivum L. .)31-33: 6(2)، پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی . 

های جوانه زنی . اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی1833زاده، ا.، شکوفا، آ. و امام، ی. بیژن

 .6۳۳-638: 3(6، )های زراعی ایراننشریه پژوهشرقم گندم نان و ماکارونی.  61

مجله علوم کشاورزی رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری.  81. ارزیابی 1831پوستینی، ک. 
 .۸۳-21: 88(1، )ایران
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. بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در 1836جودی، م. 

 .33-112: 1، نشریه تولید گیاهان زراعیهای ایران. ارقام زراعی گندم

. تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیائی 1836پور، ا.، جعفری حقیقی، ب. و درستکار، م. حجتی

 :1۸، مجله اکوفیزیولوژی گیاهیهای رشدی گندم. بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص

13-82. 

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید . 1833 .حیاتی ب و .ج ،حسین زاد .،ف ،امینیان ،.ق ،دشتی

دانش کشاورزی و تولید  .محصول گندم )مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان(
  .161-181: 61(1) ،پایدار

. بررسی مزیت نسبی و ارزیابی 1831پور، ف.، توسلی، ا.، قنبری، ا. و صبوحی، م. رستگاری

 . 611-688: 31، اقتصاد کشاورزی و توسعهاقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غالت. 

. بررسی ارتباط فنولوژی با پتانسیل عملکرد و مقاومت 1838زیلوئی، ن.، احمدی، ع. و جودی، م. 

 ،علوم گیاهان زراعی ایرانهای زراعی گندم ایران. به تنش خشکی در برخی از ارقام و ژنوتیپ

(1)1۸ :۸11-۸81. 

. بررسی توانائی تحمل، 1831سعادتیان، ب.، سلیمانی، ف.، احمدوند، گ. و وجدانی آرام، س. 

نشریه  عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد.
 .۳62-۳81: 11(1، )های زراعی ایرانپژوهش

شخصات ارقام گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله. نشر آموزش . م1831سعیدی، ع. 

 کشاورزی. کرج.

های رشدی و تجمع سدیم و . مقایسه شاخص1836صابری، م.ح.، راشد محصل، م.ح. و کافی، م. 

های زراعی نشریه پژوهشپتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری. 
 .۳1-31: 1(1، )ایران

. بررسی روند تغییرات عملکرد 1838زاده، س.، زند، ا.، دیهیم فرد، ر. و اسماعیل زاده، س. صوفی

دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم، ذرت و برنج در طی چند دهه اخیر در ایران. 

 .818-8۸3: 16(8، )های زراعی ایراننشریه پژوهش

. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک 1833. علیمحمدی، م.، رضایی، ع. و میراحمدی میبدی، س.ع

: 13و عملکرد ده رقم گندم نان در دو رژیم آبیاری. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 

161-11۳ . 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=50572
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=105656
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=105656
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=54626
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4425
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http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4425
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رقم گندم به تنش شوری در  13. بررسی پاسخ فیزیولوژیک 1831پور، ز. فرهودی، ر. و خدارحم

 .2۳-۳۳: 1(11، )فرآیند و کارکرد گیاهیای. مرحله گیاهچه

. تاثیر آبیاری 1838کری، ح.، اقبال قبادی، م.، محمدی، غ.، جاللی هنرمند، س. و قبادی، م. فعله

تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم. 

 .63-16: 13، اکوفیزیولوژیکی گیاهی

. بررسی 1838ی صمدی، ب.، مظفری، ج. و آقایی، م.ج. قوامی، ف.، ملبوبی، م.ع.، قنادها، م.ر.، یزد

مجله علوم زنی و گیاهچه. واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه
 .1۸8-121: 8۸(6، )کشاورزی ایران

. مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت 1831گرشاسبی، ع.، و داداشی، ص. 

 . ۳۸-32: 31، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. 18۳3-33بر دوره زمانی  ایران با تأکید

. تأثیر تنش خشکی بر 1831محمدی، ح.، مرادی، ف.، احمدی، ع.، عباسی، ع. و پوستینی، ک. 

مجله الکترونیک تولید های دانه در حال نمو دو رقم گندم. تغییرات هورمونی و کربوهیدرات
 .183-1۸۸: 1(1، )گیاهان زراعی

. مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح 1836فر، ب ا.، گلدانی، م. و نظامی، ا. موسوی

شوری. اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط 

 .21۸-2۸1شور، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 

-جهت ارزیابی دانشکده BSC-TOPSIS. رویکرد منسجم 1833نیری، م. م. و دهقان ،مهرگان

 .1۸8-123: 6، مدیریت صنعتی ،های استان تهرانهای مدیریت برتر دانشگاه

. TOPSISبندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک . رتبه1831نمازی، ن. 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.پایان

رقم گندم اصالح شده در  16بررسی صفات کمی  .1831 .ن ،حسینیمجنون . وب ،صمدییزدی
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