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  خالصه

  
م محسوب شده و نقش كليدي  در رسيدن به پتانسيل عملكرد ايفا مهم در تغذيه گند نيتروژن از عناصر غذايي

به منظور بررسي كارآيي جذب،  .  بنابراين توليد ارقامي با غلظت پروتئين و عملكرد دانة باال اهميت دارد. كند مي

‐ ٨٢اعي وري، و مصرف نيتروژن و تعيين ارتباط اين عوامل با پروتئين و عملكرد دانه، آزمايشي در سال زر بهره

 رقم ٦در اين آزمايش .  كيلومتري مركز تحقيقات كشاورزي اراك اجرا شد٥ در مزرعه تحقيقاتي واقع در ١٣٨١

ايران در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار كشت و  از گندمهاي آزاد شده طي نيم قرن اخير در

در مقايسه با ارقام قديم ) الوند دس، الموت وق(نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه ارقام جديد . مطالعه شد

داري در عملكرد بيوماس، عملكرد دانه و كارآيي مصرف نيتروژن در  افزايش معني) اميد، بزوستايا و آزادي(

داري   وري نيتروژن در بين ارقام تفاوت معني ولي كارآيي جذب و كارآيي بهره.  آماري داشتند٠٥/٠سطح 

داري يافته كه اين  د پروتئين دانه در ارقام جديد نسبت به ارقام قديم كاهش معنياز طرف ديگر درص. نداشت

  .تواند به دليل همبستگي منفي بين عملكرد دانه و غلظت پروتئين  دانه باشد مسئله مي

  
  ارقام گندم نان، عملكرد، كارايي مصرف نيتروژن، كارايي بهره وري نيتروژن، كارايي  :هاي كليدي واژه

                            جذب نيتروژن     
  

  مقدمه
 و  شده  محسوب   گياه   براي نيتروژن از عناصر پر مصرف

از . كند مي بازي  باال عملكرد  به  رسيدن  در  را  مهمي  نقش 
 نان  گندم پاكوتاه و پاكوتاه نيمه  زمان اصالح ارقام 

 L.)  (Triticum  aestivum و دوروم (Triticum turgidum 
var. durum Desf) كاربرد زياد كود ازته به ميزان زيادي 

. جهت باال بردن عملكرد و پروتئين دانه افزايش يافته است
اين . است% ٣٣كود ازته براي غالت در جهان تنها   كارايي امروزه

امر نشان دهندة آن است كه ميزان زيادي ازكود ازتة مصرفي در 

  هدر  ويي، دنيتريفيكاسيون و غيره بهنتيجة رواناب سطحي، آبش
  
 از طرف ديگر پروتئين دانه جزء مهمي از كيفيت .)٩(رود  مي

آيد وتنوع  دانه در ارتباط با اقتصاد نيتروژن در غالت به شمار مي
ژنتيكي براي اين صفت در گندم گزارش شده است و توليد 

مدنظر ارقامي با غلظت باالي پروتئين دانه و عملكرد دانة باال 
بنابراين توليد ارقام گندم با كارآيي باالي مصرف ). ١٧(باشد مي

.  به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته است1(NUE)نيتروژن
  عبارت است از نسبت عملكرد (NUE)كارايي مصرف نيتروژن

                                                                                    
1.Nitrogen Use Efficiency 
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+ نيتروژن خاك(دانه به ازاء هر واحد نيتروژن در دسترس گياه 
اختالفات ژنوتيپي و ). ١٥) (دنيتروژن مصرف شده به صورت كو

 NUE). ١(مديريت زراعي بر روي اين مسئله تأثيرگذار است
وكارايي  ١(UPE)خود حاصلضرب دو جزء كارايي جذب نيتروژن 

 همان مجموع UPE .)١٥( باشد مي٢ (UTE)وري نيتروژن بهره
نيتروژن موجود در كل گياه به ازاي هر واحد نيتروژن در 

نيتروژن مصرف شده به صورت + ن خاك نيتروژ( دسترس گياه 
عبارت از نسبت عملكرد دانه به ازاي هر  UTE باشد و مي) كود

ازاين نظر تشخيص ). ١٥(واحد نيتروژن موجود در گياه است
اهميت نسبي هر يك از اين دو عامل در بروز اختالفات ژنوتيپي 

) ١٩٩٠(اسالفر و همكاران . يا مديريتي بسيار مهم است
به نژادي در گندم در كارايي جذب نيتروژن تأثير قابل معتقدند 
به نقل از سايرين ) ١٩٨٤( اي دارد، در مقابل تسار مالحظه

هاي كاراتر قادرند غلظت زيادي  ها و ژنوتيپ مدعي است كه گونه
از مواد غذايي را در محلهاي خاصي از سلولهاي خود براي مواقع 

 ١٢در بررسي ) ١٩٨٠(اوستين و همكاران . ضروري حفظ كنند
رقم آزاد شده دريافتند كه جديدترين الين ها نسبت به الين 

افزايش % ٤٠ معرفي شده است، ١٩٠٨ليتل جاس كه در سال 
طي اين مدت  در. در عملكرد دانه از خود نشان داده است

افزايش يافته % ٥٠به % ٣٥شاخص برداشت ارقام مورد مطالعه از 
ك گياهي تا آخر فصل بين است، در حاليكه تجمع ماده خش

ارقام تقريبا ثابت بوده است، كه اين يكي از داليل افزايش در 
در ) ١٩٨٦(وان سانفورد و مك كان ). ۶(عملكرد دانه مي باشد
 ژنوتيپ گندم پاييزه قرمز نرم دريافتند ٢٥بررسي خود بر روي 

تقريبا اهميت ) از كارايي مصرف نيتروژن% ٥٤ (UPEكه 
اُرتيز موناستريو و .  داردNUEدر مقدار %) ٤٦( UTEيكساني با 
 رقم گندم آزاد ١٠كارايي مصرف نيتروژن ) ١٩٩٧(همكاران 

 توسط مركز تحقيقات بين ١٩٨٥ تا ١٩٥٠شده طي سال هاي 
در سطوح مختلف كود ازته (CIMMYT) المللي ذرت و گندم 

را بررسي كرده و دريافتند كه در تمامي سطوح كود ازته كارايي 
ب و كارايي بهره وري نيتروژن در ارقام جديدتر افزايش يافته جذ
از طرف ديگر مشخص شد كه در شرايط نيتروژن كم، .است

                                                                                    

                                                                                   

1. Nitrogen Uptake Efficiency 
2. Nitrogen Utilization Efficiency 

UPE اهميت بيشتري را در مقدار كارايي مصرف نيتروژن دارد 
 UPEو به موازات افزايش مقدار نيتروژن مصرفي اهميت نسبي

  .)١٥( افزايش پيدا مي كندUTEكاهش و اهميت نسبي 
هدف از اين آزمايش مطالعه كارايي مصرف، كارايي جذب 

وري نيتروژن ونيز ارتباط اين عوامل با پروتئين و  وكارايي بهره
عملكرد دانه در برخي از ارقام گندم بود كه طي پنجاه سال اخير 

  .اند در ايران معرفي شده
 

  ها مواد و روش
وري  ه به منظور بررسي و مقايسة كارآيي جذب، كارآيي بهر

و كارآيي مصرف نيتروژن در ارقام مختلف گندم و تعيين ارتباط 
آنها با عملكرد دانه، عملكرد بيوماس و غلظت پروتئين دانه و در 
نهايت مشخص كردن رقم يا ارقام برتر در اين زمينه، آزمايشي 

 ٥ در مزرعه تحقيقاتي واقع در ١٣٨١‐٨٢در سال زراعي 
 دقيقه ٧ درجه و ٣٤(ي اراك كيلومتري مركز تحقيقات كشاورز

منطقه . اجرا شد ) دقيقه شرقي٤٤ درجه و ٤٩شمالي و 
 متر از سطح دريا، رده خاك ١٧١٥آزمايشي داراي ارتفاع 

.  بود٥ و رژيم حرارتي ترميك٤، رژيم رطوبتي زريك٣اينسپتيسول
 رقم اميد، بزوستايا، آزادي، قدس، الموت و ٦در اين آزمايش 

 به  مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرجالوند تهيه شده از 
عنوان تيمار آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه 
تكرار و در تراكم و ميزان كود ازته توصيه شده براي هر رقم 

براي دستيابي به  حداكثر عملكرد كشت  ) داده هاي چاپ نشده(
كود  . )١جدول  ) (۲۰ و۴، ۳، ۲(و مورد  مطالعه قرار گرفتند

نيتروژنه  در  سه  مرحلة قبل از كاشت، ابتداي ساقه دهي و 
در مراحل ابتداي ساقه دهي و . ابتداي سنبل دهي مصرف گرديد

ابتداي سنبل دهي ابتدا كود ازته در داخل شيارها توزيع و 
كودهاي فسفره و پتاسه . سپس آبياري به آرامي صورت پذيرفت

دير توصيه شده با خاك مخلوط نيز تماماً قبل از كاشت و به مقا
  .گرديدند

 
3.  Inceptisol 
4. Xeric 
5. Thermic 
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عمليات تهيه زمين شامل شخم، ديسك، تسطيح و ايجاد 
تاريخ كاشت براي .  انجام گرفت١٣٨١فارو در آبان ماه سال 

 ٧كرتهاي آزمايشي شامل . آبان ماه همين سال بود١٢همه ارقام 
      .متر از يكديگر بودند   سانتي٢٠ متري با فاصلة رديف ٦رديف 

 نام ارقام، سال آزادسازي، تراكم و كود ازته توصيه شده ‐١جدول 
  براي آنها

  كود ازته مطلوب
)كيلوگرم اوره در هكتار(

  تراكم مطلوب
 )بذر در متر مربع(

سال آزادسازي  نام رقم

 اميد 1335 300 110
 بزوستايا 1348 410 220
 آزادي 1358 325 220
 قدس 1368 325 220
 موتال 1374 365 250
 الوند 1374 350 250

  
بين هريك از كرتها نيز سه رديف نكاشت به عنوان فاصله در 

همچنين به منظور جلوگيري از تداخل رواناب . نظر گرفته شد
بلوك ها با يكديگر، بين بلوك ها نهرهايي احداث شد تا رواناب 

خـاك محـل انجـام آزمـايش .  هر بلوك وارد بلوك ديگر نشـود
علف هرز غالب مزرعه آزمايشي يوالف . بود سيلتي لومي از نـوع 
 بود كه مبارزه با آن با استفاده از (.Avena fatua L) وحشي

 ليتر در هكتار در مرحله اواخر ۸/۰علف كش تاپيك با غلظت 
 روز يكبار ١٥مزرعه با دور آبياري هر . زني صورت پذيرفت پنجه

ه دو مرتبه آن در  مرتبه آبياري گرديد ك۸و به روش شياري، 
ها  زني و استقرار بوته پاييز و جهت تأمين رطوبت الزم براي جوانه

هيچ نوع آفت و بيماري خاصي نيز در طي . صورت پذيرفت
صفات مورد . مراحل رشد در ارقام مختلف مشاهده نگرديد

گيري عبارت بودند ازعملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه،  اندازه
وري وكارآيي  ب، كارآيي بهرهشاخص برداشت، كارآيي جذ

. مصرف نيتروژن، شاخص برداشت نيتروژن وغلظت پروتئين دانه
گيري كارآيي مصرف نيتروژن در هر يك از  به منظور اندازه

 نمونه خاك ٥مراحل پيش از كاشت زمين  و زمان برداشت 
 سانتيمتري برداشت و ٣٠جهت تعيين نيتروژن معدني تا عمق 

 يكديگر مخلوط گرديده و براي هر تيمار ها با سپس اين نمونه
جهت تعيين . يك نمونه خاك يكنواخت و همگن بدست آمد

 سانتيمتري و وزن ٣٠نيتروژن خاك، وزن خاك تا عمق
سپس براي . گيري شدند مخصوص ظاهري مربوطه اندازه

گيري نيتروژن گياه در هنگام برداشت ، از هر كرت دو  اندازه
)  متر١ رديف به طول ٣مشتمل بر  (٦/٠نمونه از سطحي معادل 

رطوبت، وزن بيوماس كل % ١٤متر مربع برداشت و با احتساب 
سپس با تفكيك دانه از . ها براي هر نمونه به دست آمد اندام

هاي گرفته شده محاسبه و از تقسيم   كلش  وزن دانه در نمونه
از هر . وزن دانه به بيوماس كل شاخص برداشت به دست آمد

اي از دانه و همچنين  نه گيري به صورت تصادفي نمونهسطح نمو
كاه وكلش  برداشت و توسط يك آسياب برقي، مجهز به يك 

زير .  ميليمتر، آسياب شد٢الك با سوراخهايي به قطر تقريبي
ها آسياب شده براي تعيين ميزان نيتروژن  هايي از نمونه نمونه

ياه با نيتروژن خاك و گ. جذب شده توسط گياه انتخاب شد
و سپس ) ۵(گيري شد  استفاده از روش كجلدال اندازه

هاي مرتبط با پروتئين دانه و كارآيي مصرف نيتروژن با  مشخصه
  ).٩(گيري شد استفاده از فرمولهاي زير اندازه

  كارآيي مصرف نيتروژن =  عملكرد دانه / ذخيره نيتروژن خاك
  وري نيتروژن كارآيي بهره= عملكرد دانه/ مجموع نيتروژن كل گياه

كارآيي جذب نيتروژن                      =مجموع نيتروژن كل گياه/ خاك ذخيرةنيتروژن
شاخص برداشت )=نيتروژن كل دانه/مجموع نيتروژن كل گياه*(١٠٠

  نيتروژن
  غلظت پروتئين دانه   = غلظت نيتروژن دانه  * ٧/٥

 رعايت   عملكرد دانه باجهت تعيين عملكرد بيولوژيك و
 متر مربـع از هر كرت ٥/٢حذف حـاشيه مساحتي معـادل 

  .برداشت گرديد
هاي حاصل از آزمايش در ابتدا و از  به منظور تجزيه داده

هاي پرت شناسايي و حذف  طريق آزمون تجزيه باقيمانده، داده
سپس با استفاده از آزمون نرماليتي از نرمال بودن . گرديدند

هاي  ا اطمينان حاصل شد و نهايتاً تجزيه واريانس دادهه داده
 صورت پذيرفت و SASافزار آماري  حاصله با استفاده از نرم

 درصد مورد ١ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح  ميانگين
همچنين به منظور مشخص كردن . مقايسه قرار گرفتند

 بيوماس هاي مختلف نيتروژن با عملكرد دانه و همبستگي كارآيي
  .  استفاده گرديدExcelافزار  و نيز رسم نمودارها از نرم



  ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد   ١٦

  نتايج
دار از لحاظ  نتايج تجزيه واريانس بيانگر وجود تفاوت معني

عملكرد دانه، شاخص برداشت و كارايي مصرف نيتروژن بين 
باشد، ولي در مورد ساير صفات تفاوت  ارقام مورد بررسي مي

  ).٢ جدول(داري مشاهده نگرديد معني
  عملكرد بيوماس و دانه، درصد پروتئين دانه وشاخص برداشت

قدس، الموت و (نتايج آزمايش نشان داد كه ارقام جديد
از نظر ) اميد،بزوستايا وآزادي(در مقايسه با ارقام قديم ) الوند

از . دار بود عملكرد، برتر بوده و تفاوت آنها از نظر آماري معني
  د بيوماس از ارقام قديم به طرف ديگر هر چند تغيير عملكر

جديد روند افزايشي داشته است ولي اين افزايش از لحاظ آماري 
شاخص برداشت نيز در ارقام جديد ). ١شكل(باشد  دار نمي معني

  ).٢شكل(داري را نسبت به ارقام قديم نشان داد  افزايش معني
به موازات افزايش در عملكرد دانه، درصد  از طرف ديگر

نه در ارقام جديد نسبت به ارقام قديم كاهش يافته پروتئين دا

  ولي اين كاهش از نظر آماري جز در ارقام قدس و الموت نسبت
  ).٣شكل( به رقم بزوستايا معني دار نبود

  كارآيي مصرف و شاخص برداشت نيتروژن

در اين آزمايش ارقام جديد در مقايسة با ارقام قديم داراي 
 بودند، بطوريكه اين تفاوت در كارآيي مصرف نيتروژن باالتري

دار بود ولي ارقام مختلف هيچ تفاوت   آماري معني٠١/٠سطح 
داري را با يكديگر از نظر كارآيي جذب نيتروژن و كارآيي  معني
  ).٣جدول (وري نيتروژن نشان ندادند  بهره

البته كارآيي جذب نيتروژن در طي سالهاي گذشته روند 
به نژادي در  رسدكه  به نظر ميبنابراين. افزايشي داشته است

. دركارآيي جذب نيتروژن تأثير بيشتري داشته است گندم
مقايسه شاخص برداشت نيتروژن ارقام درطي سالهاي زراعي 

داري بين اين  گذشته نيز نشان داد كه هيچ تفاوت معني
  .)٤شكل (شود  پارامتردر ارقام مختلف مشاهده نمي

  گيري شده در آزمايش ندازه  تجزيه واريانس صفات ا‐٢جدول 

 ns :درصد       ١دار در سطح احتمال  معني:  **دار                         بدون تفاوت معني   
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 رقم 

  ها و دانه در ارقام مختلف گندم  ميانگين عملكردهاي بيوماس كل اندام‐١شكل 
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  در ارقام مختلف گندموري و مصرف نيتروژن  هاي جذب، بهره  مقادير كارايي‐ ٣جدول 
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  رقم
   ميانگين شاخص برداشت نيتروژن در ارقام مختلف گندم‐٤شكل 

 .باشند  درصد نمي١ال دار در هيچ يك از سطوح احتم هاي با حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن داراي اختالف معني ستون

  
وري نيتروژن و كارآيي   ضرايب همبستگي بين عملكرد دانه و عملكرد بيوماس، درصد پروتئين دانه، كارآيي مصرف نيتروژن، كارآيي بهره‐٤جدول 

  جذب نيتروژن
كارايي  جذب نيتروژن كارايي مصرف نيتروژن كارايي بهره وري نيتروژن   عملكرد دانه ها اندامعملكرد بيوماس كل  درصد پروتئين

٩٠/٠ * ٦٣/٠  ns ٩٨/٠ ** ٨٤/٠‐ * ٦١/٠ ns عملكرد دانه ١ 

٨٢/٠ * ٤٦/٠ ns ٥٣/٠  ns ٧٩/٠‐  ns ها عملكرد بيوماس كل اندام  ١

٨٠/٠‐  ns ٨٧/٠‐ * ٨٠/٠‐  ns درصد پروتئين   ١ 

٨٣/٠ * ٦٣/٠  ns كارايي مصرف نيتروژن    ١ 

٤٨/٠  ns كارايي بهره وري نيتروژن     ١ 
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 كارايي  جذب نيتروژن      ١
ns :             درصد٥ و ١ به ترتيب معني دار در سطوح احتمال * و **بدون تفاوت معني دار   
  

  همبستگي صفات

 محاسبة ضرايب همبستگي در اين آزمايش نشان داد كه 
بين كارآيي مصرف نيتروژن وكارآيي جذب نيتروژن با عملكرد 

يتروژن با عملكرد بيوماس و دانه وهمچنين كارآيي جذب ن
داري وجود  كارآيي مصرف نيتروژن همبستگي مثبت و معني

از طرف ديگر بين درصد پروتئين و عملكرد ). ٤جدول (دارد 
وري نيتروژن با درصد پروتئين  دانه، و نيز بين كارآيي بهره

دربين  ). ٤جدول(داري وجود دارد  همبستگي منفي ومعني
ترين همبستگي مابين دو  ، قويضرايب همبستگي ذكر شده

صفت كارآيي مصرف نيتروژن وعملكرد دانه مشاهده گرديد، 
بطوريكه با افزايش كارآيي مصرف نيتروژن در اين ارقام، عملكرد 

  .دانه نيز افزايش يافته است
  

  بحث
دهند كه روند  هاي حاصل از آزمايش نشان مي نتايج داده

تماالً به ميزان زيادي افزايشي عملكرد ارقام مورد مطالعه اح
وابسته به رقم و توانايي آنها در مصرف نيتروژن به كار رفته 

نشان دادند كه كارايي ) ٢٠٠٣(گواردا و همكاران . باشد مي
مصرف نيتروژن در ارقام گندم نان معرفي شده در اواخر قرن 

اُرتيز . بيستم در مقايسه با ارقام قديمي باالتر بوده است
 ١٠نيز در بررسي خود بر روي ) ١٩٩٧(كاران موناستريو و هم
 در ١٩٨٥ تا ١٩٥٠هاي آزاد شده طي سال هاي  رقم از گندم

بهبود در . سطوح مختلف كود ازته به نتايج مشابهي دست يافتند
توان نتيجة اصالح ساختار گياه توسط به نژادگران  عملكرد را مي

اع كمتر دانست كه از يك طرف منجر به توليد ارقامي با  ارتف
شده است كه نتيجة آن افزايش مقاومت به ورس و مطلوب تر 
شدن چرخه رشد گياه و از طرف ديگر بهبود تخصيص مواد 
فتوسنتزي به دانه گرديده است، كه اين مسئله اثر خود را به 

). ١٦(صورت افزايش شاخص برداشت نمايان كرده است 
 كاهش(همچنين افزايش شاخص برداشت و كاهش ارتفاع 

باعث افزايش كارايي مصرف نيتروژن از طريق افزايش ) ورس

نشان دادند ) ١٩٨٥(كوكس و همكاران . عملكرد دانه شده است
كه آسيميالسيون مناسب نيتروژن بعد از مرحله بلوغ گرده 
افشاني جهت دستيابي به عملكرد و كارايي مصرف نيتروژن باال 

  . باشد در گندم ضروري مي
يش در عملكرد و ميزان نيتروژن مصرفي ثابت شده است افزا

در طي ساليان گذشته منجر به كاهش درصد پروتئين دانه شده 
در اين آزمايش نيز مشاهده شد كه درصد ). ١٤، ١٢، ۸(است

پروتئين دانه در ارقام قدس و الموت نسبت به بزوستايا كاهش 
اين مسئله مي تواند به دليل همبستگي . داري يافته است معني
باشدكه درنتيجه  ي بين عملكرد دانه و غلظت پروتئين دانه منف

اوستين و ). ١(كند بهبود همزمان اين دوصفت را مشكل مي
نشان دادند كه ) ١٩٩٠(و اسالفر و همكاران ) ١٩٨٠(همكاران 

بهبود ژنتيكي عملكرد دانه گندم منجر به كاهش درصد پروتئين 
هايي  ام قديمي دانهآن شده است و ارقام جديد در مقايسه با ارق

) ١٩٨٩(سلر  فيل و جي. كنند با درصد پروتئين كمتر توليد مي
البته به نظر . نيز نتايج مشابهي را در آلمان گزارش گردند

رسد كه اين كاهش نتيجة اثر مستقيم ژنتيك باشد، بلكه  نمي
ها در نتيجة افزايش  مربوط به كاهش مقدار پروتئين

 حقيقت عملكرد پروتئين در هر در). ١٣(كربوهيدراتها است 
اين . هكتار، از ارقام قديم به ارقام جديد افزايش يافته است

مسئله ارتباط نزديك بين ذخيرة پروتئين و كربوهيدرات در بذر 
اند كه   ذكر كرده) ١٩٨٠(اوستين و همكاران . دهد را نشان مي

شاخص برداشت نيتروژن در ارتباط با شاخص برداشت و غلظت 
ژن ثابت است كه داللت بر اين مطلب دارد كه احتمال نيترو

افزايش بيشتر عملكرد ارقام در سطح فعلي نيتروژن به كار رفته 
رغم كاهش پروتئين دانه در طي  از طرف ديگر علي. وجود دارد

  .ساليان گذشته، كيفيت پروتئين افزايش يافته است 
ش نژادي طي نيم قرن اخير در جهت افزاي هاي به فعاليت

عملكرد دانه گندم مؤثر بوده است به طوريكه عملكرد ارقام 
داري افزايش يافته  جديد در مقايسه با ارقام قديم به طور معني

دار در  است و اين افزايش در عملكرد به موازات افزايش معني
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ارقام جديد در مقايسه با . كارايي مصرف نيتروژن  بوده است
 خاك به نحو كاراتري استفاده ارقام قديم از نيتروژن موجود در

ولي ميزان كود ازته مصرفي توسط ارقام درطي . اند به عمل آورده
تأكيد بر حركت به سمت .  اين سالها افزايش يافته است

كشاورزي پايدار و زراعت ارگانيك هم زمان با كاهش اثرات 
مخرب زيست محيطي كشاورزي پرنهادة فعلي به اين مفهوم 

ان بايد بيشتر تمركز خود را بر روي صفات است كه به نژادگر

فيزيولوژيكي از گياه معطوف كنند تا بتوانند ارقامي را توليد 
كنند كه مقاومت بيشتري به تنشهاي غير زنده و زنده داشته  و 

كه اين مسئله . كارايي مصرف عناصر غذايي در آنها باالتر باشد
ه به انتخاب تحت نژادگران را در آيند لزوم توجه هر چه بيشتر به
ها و كشاورزي ارگانيك و نيز استفاده از   شرايط مصرف كم نهاده

  .كند منابع متنوع ژنتيكي بيان مي
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