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و  صفات مورفولوژيك برايهاي اصلي مؤلفهتجزيه به بررسي تنوع ژنتيكي
(Lathyrus sativus) خلرهايو فنولوژيك در تعدادي از ژنوتيپ

3آقا عليخانيو مجيد*2زاده، قاسم كريم1مريم دانش گيلوايي

و استاديار،1،2،3  تربيت مدرسدانشكده كشاورزي دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد، دانشيار
)3/9/89: تاريخ تصويب-15/4/88: تاريخ دريافت(

 چكيده

و فنولوژيكي در سال زراعي خلر ژنوتيپ20تنوع ژنتيكي  بر پايه صفات مورفولوژيكي

شد86-85 هاي كامل ها در قالب طرح بلوك بعد از انجام آزمون نرماليته، داده. بررسي

.و براي مقايسه ميانگين از آزمون دانكن استفاده گرديد تكرار تجزيه آماري شدند3تصادفي با 

ها از لحاظ اغلب صفات مورد مطالعه اختالف نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين ژنوتيپ

كه.ي وجود داشتدار معنيبسيار  عملكرد اقتصادي بيشترين ضرايب همبستگي نشان داد

و  بدار معنيهمبستگي فنوتيپي مثبت ، وزن بوته هنگاما صفات وزن كل غالفرا به ترتيب

و تعداد غالف در كپه داشت  عملكرد بيولوژيك بيشترين ضرايب همبستگي.برداشت دانه

و ، وزن كل غالفوزن بوته هنگام برداشت دانه،را به ترتيب با صفات دار معنيفنوتيپي مثبت

و تعداد كل غالف در كپه  داد كه صفات وزن كل نتايج تجزيه عليت نشان.داشتوزن پوسته

و همچنين باال بودن اثر و قابل توجه و وزن بوته به دليل دارا بودن اثر مستقيم مثبت غالف

توانند به ترتيب به عنوان معيار گزينش در جهت اصالح غير مستقيم از طريق صفات ديگر مي

و بيولوژيك در  هاي به مؤلفه تجزيه نتايج. مطرح گردندخلربراي افزايش عملكرد اقتصادي

و دوم اصلي نشان داد كه مؤلفه  درصد از تغييرات كل واريانس را توجيه1/69هاي اول

داد3اي خوشهدندروگرام حاصل از تجزيه. نمايند مي را نشان  ژنوتيپ16در گروه اول: گروه

)G1-G16(ژنوتيپ3، گروه دوم )G17-G19 ( و گروه سوم ژنوتيپG20 اين. قرار گرفتند

. مطابقت داشتهاي اصلي كامالً ها با نتايج حاصل از تجزيه به مؤلفهه بندي ژنوتيپگرو

و فنولوژيك،خلرهاي، ژنوتيپ.Lathyrus sativus L:هاي كليدي واژه ، تنوع مورفولوژيك

.تجزيه چندمتغيره

 مقدمه
 يك گياه خزنده يك (.Lathyrus sativus L) خلر

و از طايفه ويسئهسال . است1ه متعلق به خانواده بقوالت
و شامل13 محتوي Lathyrusجنس  گونه 150 جنس

1. Vicieae 

و چندساله است كه غالب  به صورتاًاز گياهان يك ساله
و گاهي باال رونده مي اين گياهان خزنده. رويند خوابيده

و داراي مقداري دگرگشني  8/9-8/27(علفي خودگشن
 كه در سرتاسر،(Rahman et al., 1995)هستند) درصد

نواحي معتدل از نيمكره شمالي تا جنوب آمريكا وجود
با بيشتر گونه. دارند  كروموزومn2=14 ها ديپلوئيد
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و تعدادي به طور طبيعي اتوپلوئيد  Khawaja et)هستند

al., 1998; Sybenga, 1995) يا آلوپلوئيد (Gutierrez et 

al., 1994)هم يا محتوي هم شكل و هاي ديپلوئيد
 پتانسيل باالي عملكرد، مقدار خلردر. اتوپلوئيد هستند

و پروتئين، تثبيت نيتروژن، تحمل به خشكي، شوري
. غرقابي آن را نسبت به ساير بقوالت ممتاز ساخته است

 اصالح ساختمان نقش مهمي در تناوب محصوالت،خلر
و بيماري خاك، كاهش جمعيت علف ها دارد هاي هرز

(Vaz Patto et al., 2006; Kozak et al., 2008) . منشأ
 نامشخص است، اما عقيده بر اين است كه اين خلرواقعي 

و جنوب غرب آسيا  Cocks et)گياه بومي جنوب اروپا

al., 2000; Ducke, 1981) و حبشه(Vavilov, 1951) 
 نواحي مديترانه، آسياي خلرمراكز اصلي تنوع. است

و شرق صغير، شمال آمر يكا، نواحي معتدل جنوب آمريكا
 ,Jackson & Yunus, 1984; Kupicha) آفريقا است

1983; Yamamoto et al., 1984) .( ها مانندخلربرخي 
L. palustrisوL. hirsutus زراعي به عنوان محصول 

 .L براي غذاي انسان،L. sativusبراي تغذيه حيوانات،

odoratusي تزيين به كار هاي آن برا به خاطر گل
و بقيه به عنوان كود سبز استفاده مي ندشوميروند

(Muehlbauer & Tullu, 1997).با داشتن رشد خلر 
هاي آبدار، نسبت كربن به نيتروژن رويشي سريع، اندام

)C/N ( و برگ پايين، نياز آبي كم، تحمل سرما، پر شاخ
ار اي به عنوان كود سبز برخورد بودن از امتيازات ويژه

 ). Lazanyi, 2000(است 
و سابقه كشت  در روستاهاي خلردر ايران قدمت

و سطح زير40-50شهرستان نقده  سال ذكر شده است
مي1500كشت آن در اين شهرستان به . رسد هكتار

هاي هزار هكتار از اراضي استان6تا3ساالنه حدود
و آبي  و همدان به كشت ديم  اختصاص خلركرمانشاه

هاي مختلف وجود نام). Hazhbari et al., 1999(د ياب مي
و  ،)كردي(گينه،)فارسي(خلراين گياه مانند سنگينك

آن) آذري(پليك و استفاده از و زرع خود بيانگر كشت
.(Mohammadnezhad, 1990) باشد در سطح كشور مي

و تجزيه تجزيه خوشهاز جمله هاي چند متغيرههآمار اي
 نقش مهمي در بررسي تنوع ژنتيكي،،يهاي اصل به مؤلفه

ن انتخاب والدين، وحتعيين وه تكامل گياهان زراعي
و محيط دارند در اصالح.بررسي اثر متقابل ژنوتيپ

از نباتات براي تالقي هايي كه از هم بيشترين ژنوتيپ ها
مي،را دارندتشابه ژنتيكي فاصله   كه فاصله گردد استفاده

مي تجزيه خوشهها براساس بين ژنوتيپ شود اي تعيين
(Moghaddam et al., 1994).هدف تحقيق حاضر

و  برآورد تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيك، فنولوژيك
بندي، گروهخلرهاي تعيين پتانسيل ژنتيكي ژنوتيپ

گيري شده تا در راستاي ها بر اساس صفات اندازه ژنوتيپ
 به عنوان هاي برتر هاي اصالحي از ژنوتيپ اجراي برنامه

.والدين استفاده گردند

و روش ها مواد
و فنولوژيك 20در اين تحقيق تنوع مورفولوژيك

از15تعداد(خلرژنوتيپ وICARDA1 ژنوتيپ دريافتي
 ژنوتيپ جمع آوري شده از شهرهاي مشهد، شهركرد،5

و اردبيل در با مشخصات ذكر شده) قزوين، اشنويه
براي اين منظور.ت بررسي قرار گرف مورد1جدول 

 مورد مطالعه به طور همزمان، خلرهاي بذرهاي ژنوتيپ
در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت

 º51 08'مدرس واقع در اتوبان تهران كرج با مختصات 
شد عرض شماليº35 43'و طول شرقي بر پايه. كشت

 درجه4/39 دماآمار ايستگاه هواشناسي حداكثر 
دسلسيو  درجه سلسيوس، ميانگين-2/7ماس، حداقل
 7/242 درصد، ميانگين بارندگي ساليانه36رطوبت
و هوايي منطقه نيمه خشك، بافت متر ميلي ، رژيم آب

و23 درصد شن،65داراي(خاك لوم شني  درصد الي
رس12 اين تحقيق در قالب. بود2/7pHو) درصد

با طرح بلوك شد تكرار3هاي كامل تصادفي به. اجرا
، عالوه بر خلرسازي زمين براي كشت بهاره منظور آماده

عميق، شخم پاييزه، عمليات تكميلي شامل شخم نيمه
و كرت . بندي صورت پذيرفت ديسك، تسطيح، ايجاد نهر

 بذر پاشي به صورت خشكه 1386 ارديبهشت ماه6در
از. كاري انجام شد  رديف4هر واحد آزمايشي متشكل

و به طول سانتي40فاصله كاشت به 2متر از يكديگر
و پشته. متر بود 80هايي به فاصله براي اين منظور جوي
و در طرفين پشته سانتي شد متر ايجاد . ها كشت انجام

1. International Center for Agriculture Research in 
Dryland Area 
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و عمق بذر كاري سانتي10ها روي رديف فاصله كپه متر
شد سانتي4 در طول دوره رشد. متر در نظر گرفته

وا(عمليات داشت  و وجين علفشامل هاي كاري، آبياري
شد) هرز در اين تحقيق عالوه بر ثبت زمان وقوع. انجام

 در دو نوبت نسبت به خلرهر يك از مراحل فنولوژيك 
و دانه اقدام و برآورد عملكرد علوفه برداشت محصول

در. شد  مرداد ماه2و15،13،10،7( زمان5برداشت
شد) 1386 50ري مصادف با اولين نمونه بردا. انجام

و درصد غالف و به منظور تعيين عملكرد علوفه دهي
و خشك علوفه كامل   در واحد سطح خلرمحاسبه وزن تر

و دومين نمونه برداري مصادف با مرحله انجام گرفت
و اجزاي  و براي برآورد عملكرد دانه رسيدگي دانه

ها تا زمان طول دوره رشد ژنوتيپ. عملكرد دانه انجام شد
در. روز بود103تا90 به طور متوسط خلريدن بذور رس

هر متر6/1معادل هر نوبت برداشت، سطحي مربع از
و واحد آزمايشي با رعايت اثر حاشيه اي كف بر شده

شديگير اندازه .هاي الزم انجام
ي شده شامل صفات مورفولوژيك، گير اندازهصفات

و اجزاي عملكرد بو و عملكرد صفات.دصفات فنولوژيك
 بذر، رنگ گل، طولي شامل گير اندازهمورفولوژيك مورد 

در)متر سانتي(ارتفاع بوته در زمان گلدهي ، ارتفاع بوته
، تعداد شاخه در بوته،)متر سانتي(زمان برداشت علوفه

صفات. تعداد شاخه در كپه، تعداد غالف در كپه است
ي شامل زمان سبز شدن گير اندازهفنولوژيك مورد 

،)تعداد روز از كاشت(آغاز گلدهي،)عداد روز از كاشتت(
 دهي غالف، آغاز)تعداد روز از كاشت(پايان گلدهي

از(ه دان، زمان برداشت)تعداد روز از كاشت(  تعداد روز
و)كاشت و اجزاي عملكرد مورد است صفات عملكرد

 
)x2=n2=14( تحقيق در ايند استفاده مورخلر هاي ژنوتيپ)± Se(هايو مقايسه ميانگينمشخصات-1جدول

 عملكرد بيولوژيك
(kg ha-1)

)وزن كل دانه(اقتصادي عملكرد
(kg ha-1)

Local collection locations Genotype 
codes 

abcd0/534 ±0/2038 ab0/328 ±0/1068 Syria, ICARDA G1
abcde0/327 ±0/1530 abcd0/134 ±0/500 Ethiopia, ICARDA G2
bcde0/356 ±0/1020 bcd0/170 ±0/457 Ethiopia, ICARDA G3
abcde0/591 ±0/1671 abc0/256 ±0/775 Ethiopia, ICARDA G4

de2/76±8/610 d1/62±0/201 Ethiopia, ICARDA G5
ab0/363 ±0/2329 ab0/201 ±0/894 Ethiopia, ICARDA G6
bcde0/501 ±0/1089 bcd0/233 ±0/480 Ethiopia, ICARDA G7
abcde0/879 ±0/1769 abcd0/346 ±0/675 Ethiopia, ICARDA G8
ab0/134 ±0/2524 ab5/81±4/970 Ethiopia, ICARDA G9
cde0/284 ±0/694 cd0/202 ±0/313 Ethiopia, ICARDA G10 
e0/150 ±0/519 d2/58±3/191 Ethiopia, ICARDA G11 
abc0/406 ±0/2070 ab0/290 ±0/963 Ethiopia, ICARDA G12 
bcde0/720 ±0/1421 abcd0/338 ±0/685 Ethiopia, ICARDA G13 
bcde0/172 ±0/1252 abcd0/173 ±0/607 Ethiopia, ICARDA G14 
bcde0/352 ±0/1198 abcd0/178 ±0/520 Ethiopia, ICARDA G15 
abcde0/268 ±0/1670 abc0/274 ±0/835 Ardebil, Ardebil, Iran G16 
bcde0/361 ±0/1447 bcd5/75±5/421 Oshnaviyeh, West Azerbaijan, Iran G17 

abcd0/1050 ±0/2130 abcd0/272 ±0/680 Qazvin, Qazvin, Iran G18 
abcd0/122 ±0/1958 ab0/102 ±0/818 Shahre Kord, Chaharmahal Bakhtiari, Iran G19 
a0/630 ±0/3423 a0/337 ±0/1644 Mashhad, Khorasan Razavi, Iran G20 

و در يك گروه درصد5داري در سطح احتمال هايي كه حداقل داراي يك حرف التين مشترك هستند از نظر آماري اختالف معني در هر ستون ميانگين  با هم ندارند
.گيرند قرار مي
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دري شامل گير اندازه  در زمان احد سطحوتعداد بوته
، تعداد)گرم(، وزن خشك)گرم(برداشت علوفه، وزن تر

 در زمان برداشت دانه، وزن كل بوته واحد سطحبوته در
در)گرم(خشك در مرحله برداشت دانه ، تعداد غالف

، وزن صد غالف)گرم( خشك هاي بوته، وزن كل غالف
، تعداد كل غالف در واحد سطح، وزن كل دانه)گرم(
در، وزن پوسته كل غالف)گرم(صددانه، وزن)گرم( ها

،)مربع گرم در متر(، عملكرد بيولوژيك)گرم(واحد سطح 
 شاخص برداشتو) مربع گرم در متر(عملكرد اقتصادي

.بود) درصد(
 بودن آزمون نرمال،قبل از انجام تجزيه واريانس

بر مبناي بدين ترتيب تجزيه واريانس.شدها انجام داده
كهربراي آن دسته از متغيي( شده هاي نرمال داده هايي

 هاي اصلي انجام گرفتو داده) نياز به تبديل داشتند
(Rayan & Joiner, 2001) . هايه داد گينميانمقايسه 

از اصلي 5در سطح احتمال دانكنآزمون با استفاده
ب.شددرصد انجام ن صفات محاسبهيضريب همبستگي

و روشد ي كه همبستگي صفاتيتجزيه عليت بر
 Path افزار نرم با عملكرد داشته با استفاده از دار معني

به اي براي گروه بندي ژنوتيپ تجزيه خوشه. انجام شد ها
و براساس ميانگين (Fraley & Raftery, 2002)كار رفت 

كه27 اصلي هايهداد  صفت استاندارد شده انجام گرفت
و1از فاصله اقليدسيها براي تعيين فاصله بين ژنوتيپ

براي ادغام كالسترها با توجه به ضريب كوفنتيك باال
)98/0=r(افزار كه با استفاده از نرمNTSYS 2.02e 

تجزيه. استفاده شدUPGMA2محاسبه گرديد از روش
 اصلي هايهدادبر اساس ميانگين اصلي نيز هاي مؤلفهبه 

 ,Jolliffe) صورت گرفتهمان تعداد صفات مورفولوژيك

تجزيه، ماتريس همبستگي بين اين جهت انجام . (1986
و بر اساس آن تجزيه به مؤلفه آنها هاي محاسبه گرديد

.اصلي انجام شد

و بحث  نتايج
و مقايسه ميانگين ها تجزيه واريانس

تفاوت كه داد نشان)2 جدول(نتايج تجزيه واريانس

 
1. Euclidean Distance 
2. Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean (UPGMA) 

بخلرهاي بين ژنوتيپ ررسي از نظر اغلب صفات مورد
كه. باشدميدار معني دامنه تغييرات اغلب صفات باال بود
ها ژنوتيپاين تنوع ژنتيكي زياد در بين دهنده نشان
در.)2 جدول(باشد مي در اين تحقيق رنگ گل

و در بقيه G13و G2 ،G5 ،G12هاي ژنوتيپ  سفيد
هاي دو صفت نتايج مقايسه ميانگين. ها آبي بود ژنوتيپ

و بيولوژيك در جدول عملكرد اقتصا  آورده شده1دي
 با ميانگين G20در عملكرد اقتصادي ژنوتيپ. است

و 1644 عملكرد  كيلوگرم در هكتار باالترين مقدار
 كيلوگرم در 3/191 با ميانگين عملكرد G11ژنوتيپ

در. هكتار كمترين مقدار را به خود اختصاص دادند
مG20عملكرد بيولوژيك ژنوتيپ  3423قدار با ميانگين

و ژنوتيپ  با ميانگين G11كيلوگرم در هكتار باالترين
 كيلوگرم در هكتار كمترين مقادير را به خود 519 مقدار

 ارتفاع ساقه در زمان گلدهي ژنوتيپ. اختصاص دادند
G19 و ژنوتيپ سانتي27/29 با  با G10متر باالترين

اع ارتف. متر كمترين ارتفاع را نشان دادند سانتي97/17
22/79 با G20ساقه در زمان برداشت علوفه ژنوتيپ 

و ژنوتيپ سانتي متر سانتي25/31 با G10متر باالترين
به. كمترين مقادير را به خود اختصاص دادند با توجه

هاي كليه صفات مورفولوژيك، ژنوتيپ مقايسه ميانگين
G20 و ژنوتيپ) مناسب ترين( داراي باالترين ميانگين
G11 در بين) نامناسب ترين(كمترين ميانگين داراي

در تركيه در گزارشي دامنه).1 جدول(ها بودند ژنوتيپ
 تن در هكتار، عملكرد3/3 كيلوگرم تا 242عملكرد دانه 

و شاخص برداشت9/7تا7/1بيولوژيك 5تن در هكتار
 در ).Türk et al., 2007( درصد گزارش شده است82تا

6/1 كيلوگرم تا 3/191لكرد دانه تحقيق حاضر، دامنه عم
 كيلوگرم در هكتار، عملكرد 685تن در هكتار با ميانگين

 تن در هكتار با ميانگين4/3 كيلوگرم تا 519بيولوژيك
و شاخص برداشت6/1 با51تا31 تن در هكتار  درصد

 درصد به دست آمد كه اين تنوع زياد1/41ميانگين
 افزايش در بهبود غذا تواند توسط اصالح گران براي مي

به طور كلي،. يا توليد علوفه مورد استفاده قرار گيرد
هاي بررسي شده در تحقيق حاضر داراي دامنه ژنوتيپ

هاي بررسي شده در تركيه كمتري در مقايسه با ژنوتيپ
مزرعه بودند كه ممكن است به علت خاك شني

از مشابه هاي ژنوتيپ كشاورزي، دانشكده تحقيقاتي 
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و كمترين مقدار دامنه تغييرات-2جدول و دامنه تغييرات صفات مورفولوژيك، فنولوژيك، اجزاي عملكرد، بيشترين  تجزيه واريانس
 مورد مطالعهخلرهاي ژنوتيپ

 ژنوتيپ مربوط به دامنه
 %CV صفات

MS )ميانگين
 ژنوتيپ) مربعات

 دامنه
 كمتر بيشتر

 cm(85/12**03/080/0-41/0G15 G20(طول بذر
00/5G19 G3-62/333/8**80/9)روز(زمان سبزشدن

 33/34G20 G16-03/233/46**65/8)روز(آغازگلدهي
 cm(46/3**01/027/29-97/17G19 G10(ارتفاع در زمان گلدهي

 33/38G20 G16-10/200/50**49/25)روز(پايان گلدهي
 33/42G20 G12-00/200/54**01/29)روز(دهي غالفآغاز

 33/5G9 G12-79/100/8*52/13 تعداد شاخه در بوته
33/16G16 G5–00/1475/1400/25 تعداد شاخه دركپه

 cm(04/25**87/122/79-39/25G20 G11(ارتفاع در زمان برداشت علوفه
g(وزن تر m-2(02/29**00/210/625-70/123 G20 G5

g(وزن خشك m-2(24/8**11/030/170-33/48G20 G5
87/6G14 G6-01/2050/283/10 در زمان برداشت علوفهm21 تعداد بوته در

67/5G20 G4, G10, G11-08/000/18**97/13 تعداد غالف در بوته
 67/6G19 G11-95/100/47**84/23 تعداد غالف در كپه
 67/2G1, G9, G19 G11-63/1322/067/3 تعداد دانه درغالف

g(وزن بوته هنگام برداشت دانه m-2(97/9**15/060/506-10/71G20 G11 
g(وزن كل غالف m-2(76/13**18/090/227-58/26G20 G11 

 30/91G20 G11-12/000/526*13/10 تعداد كل غالف
 g(30/17**65/264 00/64-83/28G16 G11(وزن صد غالف
 g(67/13**02/1407/19-43/11G16 G11(وزن صددانه
g(وزن پوسته m-2(03/22*17/050/63-46/7G20 G11 

42/10G14 G3-63/2077/642/15 در زمان برداشت دانهm21 تعداد بوته در
 00/90G20 G11-26/3333/102*35/4)روز(زمان برداشت دانه
g(عملكرد بيولوژيك m-2(35/10**14/030/342-90/51G20 G11 
g(عملكرد اقتصادي m-2(01/15**19/040/164-13/19G20 G11 

. درصد1و5دار به ترتيب در سطوح احتمال اختالف معني**،*

ICARDAو هوايي يا بيشتر، مناسب تر بودن شرايط آب
.هاي بررسي شده در تركيه باشد بودن تعداد ژنوتيپ

 همبستگي بين صفات
هاي برتر اي اصالحي براي گزينش ژنوتيپه برنامه

باشد مستلزم توجه به همبستگي صفات مي
(Farshadfar, 1998) . بنابراين، از همبستگي ساده براي

و ارتباط  دستيابي به اطالعات در مورد رابطه بين صفات
عملكرد اقتصادي بيشترين.شد آنها با عملكرد استفاده 

 را به ترتيب با دار معنيضرايب همبستگي فنوتيپي 
كل غالف ، وزن بوته هنگام)r=998/0**(صفات وزن

كل غالف)r=983/0**(برداشت دانه و تعداد
)**973/0=r(داشت)عملكرد بيولوژيك).3 جدول

 را به دار معنيبيشترين ضرايب همبستگي فنوتيپي 
وزن بوته هنگام برداشت دانه ترتيب با صفات

)**997/0=r(،كل غالف ، وزن پوسته)r=969/0**( وزن
)**937/0=r(كل غالف در. داشت)r=934/0**(و تعداد

 انجام شده، نتايج خلرمطالعات جداگانه كه روي
 ;Hanbury et al., 1995)مشتركي حاصل گرديد

Robertson & Abd el Moneim, 1995; Sarwara et.
al., 1995) .هاي جمع آوري شده در اين مطالعات، الين

و پاكستان كه بذور ريز داشتند با از هن د، بنگالدش
هاي با بذور درشت از اروپا وخاورميانه مقايسه الين
ي شده، همبستگي مثبت گير اندازهاز بين صفات. شدند

زمان بين اندازه بذور، تعداد غالف در گياه، ارتفاع گياه،
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و وزن بيوماس وجود داشت به عبارتي، هرچه اندازه. بلوغ
 تر باشد، تعداد غالف در گياه بيشتر، گياه بذور درشت

و وزن بيوماس بيشتر شد ولي تعداد بلندتر، ديررس تر
و عملكرد.دانه در غالف كمتري نشان داد بين طول بذر

 صددانهوزن در تحقيق حاضر،.همبستگي وجود داشت
وزن صد غالف بيشترين ضرايب همبستگي فنوتيپي با

)***8/0=r(بذر طولو )*55/0=r(بذر طولو داشت 
وزن بيشترين ضرايب همبستگي فنوتيپي با صفت

)r=-44/0*(زمان سبز شدنو)r=55/0*( صددانه
مي. داشت توان اظهار داشت كه در اين به اين ترتيب

از آزمايش ژنوتيپ  صددانه كه داراي وزن خلرهايي
و تري داشتند، زودتر جوانه زمان سبز شدن كوتاهبيشتر
ها نشان داد از طرفي مقايسه ميانگين.دمي زدن

كه ژنوتيپ ژنوتيپ كمتري داشتند مانند بذرطول هايي
G20 ارتفاع در زمان وزن صد غالف، وزن تر، داراي

و ديررس تر بودند در تحقيق حاضر،. گلدهي بيشتر
  ,.Sarwara et alي شده با مطالعاتگير اندازهصفات 
(1995) ،Hanbury et al. (1995) وRobertson & Abd 

el Moneim (1995) كه نتايج مشابهي نشان نمي دهد
و محيط است ناشي ).3جدول( از اثر متقابل ژنوتيپ

 مورفولوژيكتجزيه عليت صفات
تجزيه ضرايب همبستگي صفات مختلف به

و ارزش تصميم گيري در مورد اهميت نسبي اين صفات
كند آنها به عنوان معيارهاي انتخاب كمك مي

(Agrama, 1996) . تجزيه عليت براي دو صفت عملكرد
 بيشترينكه صفاتي بر اساس بيولوژيكو اقتصادي

و اجزاي ضرايب همبستگي بين صفات مهم مورفولوژيك،-3جدول فنولوژيك
 مورد مطالعهخلرهاي عملكرد در ژنوتيپ

g( عملكرد m-2(
 صفات

 وزن صددانه
)g(دياقتصا بيولوژيك

55/006/009/0* طول بذر
-15/0-03/0-25/0 زمان سبزشدن

43/035/0-24/0 گلدهي آغاز
48/043/0*-13/0 ارتفاع در زمان گلدهي

50/040/0*-31/0 پايان گلدهي
50/0*60/0**-22/0 دهي غالفآغاز

63/0**71/0**26/0 تعداد شاخه در بوته
57/0**59/0**36/0 تعداد شاخه دركپه

83/0**89/0**-14/0 ارتفاع در زمان برداشت علوفه
50/0*60/0**-22/0 وزن تر

72/0**77/0**16/0 وزن خشك
-01/0-16/006/0 در برداشت علوفهm21 تعداد بوته در

55/0*67/0**-04/0 تعداد غالف در بوته
69/0**73/0**10/0 تعداد غالف در كپه

57/0**62/0**-13/0 غالفتعداد دانه در
98/0**98/0**40/0 وزن بوته هنگام برداشت دانه

99/0**97/0**45/0* وزن كل غالف
97/0**93/0**28/0*** تعداد كل غالف
82/0**79/0**80/0*** وزن صد غالف
138/043/0 وزن صددانه
94/0**94/0**50/0* وزن پوسته

برm21 تعداد بوته در 52/023/029/0* داشت دانه در
75/0**79/0**02/0 زمان برداشت دانه
97/0**38/01 عملكرد بيولوژيك
97/01**43/0)وزن كل دانه(عملكرد اقتصادي

*،** ،***:����� �	
�� ����� ������ ��� �� ��������/!"#�� .
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ا شدهمبستگي را با صفت عملكرد داشتند، با. نجام
ي صفت دارا17)3جدول(يتوجه به نتايج همبستگ

و دار معنييهمبستگ  صفت15 با عملكرد بيولوژيك
به. بودندي با عملكرد اقتصاددار معنيي همبستگيدارا

باي صفت با باالترين همبستگ8دليل حجم زياد داده ها
شدعملكرد در تجز بيشترين. يه عليت استفاده

و عملكرد اقتصادي  همبستگي بين وزن كل غالف
و دهي غالفآغازو كمترين همبستگي بين)998/0**(

شد)498/0*(عملكرد اقتصادي نتايج تجزيه. مشاهده
و ضرايب مسير، جهت بررسي اثر هاي مستقيم

4غيرمستقيم اين صفات بر عملكرد اقتصادي در جدول 
و كمترين اثر مستقيم نشان دا ده شده است كه بيشترين

و وزن)207/1(به ترتيب مربوط به وزن كل غالف 
وزن بوته، وزن پوسته،. باشدمي)006/0(خشك بوته

و زمان برداشت دانه به دليل دارا بودن  وزن صد غالف
توانند رابطه اثر مستقيم منفي با عملكرد اقتصادي نمي

بنابراين، صفت. داشته باشندخوبي با عملكرد اقتصادي 
و  وزن كل غالف به دليل دارا بودن اثر مستقيم مثبت

و همچنين باال بودن اثر غير مستقيم از طريق  قابل توجه
تواند به عنوان معيار گزينش در جهت صفات ديگر مي

 مطرح خلراصالح براي افزايش عملكرد اقتصادي در 
.گردد

و عملكرد بيشترين همبستگي بين وزن بوته
و كمترين همبستگي بين وزن)997/0**(بيولوژيك 

)48/0*(ارتفاع در زمان گلدهيپوسته وميانگين
و كمترين اثر مستقيم به ترتيب و بيشترين مشاهده شد

كل غالف)445/1(مربوط به وزن بوته  )002/0(و تعداد
كل غالف، ارتفاع زمان برداشت علوفه، وزن. باشد مي وزن

و  وزن خشك به دليل دارا بودن اثر مستقيم صد غالف
با منفي با عملكرد بيولوژيك نمي تواند رابطه خوبي

بنابراين، صفت وزن بوته. عملكرد بيولوژيك داشته باشند
و  و قابل توجه به دليل دارا بودن اثر مستقيم مثبت
همچنين باال بودن اثر غير مستقيم از طريق صفات ديگر 

 ار گزينش در جهت اصالح تواند به عنوان معي مي
 مطرح گردد خلربراي افزايش عملكرد بيولوژيك در

).5 جدول(

و-4جدول  مورد مطالعهخلرهاي در ژنوتيپ)Y1( صفات بر عملكرد اقتصادي غير مستقيم برآورد اثرات مستقيم
 اثر غير مستقيم از طريق ساير صفات

 صفات مستقل
 اثر

 X18 X17 X19 X22 X10 X20 X24 X12 مستقيم
 همبستگي صفات

 رد اقتصاديبا عملك
كل غالف 207/11031/0-013/0192/0-008/0011/0-005/0-005/0**998/0(X18)وزن

031/0-189/11012/0189/0-009/0011/0-005/0-005/0**983/0(X17)وزن بوته
كل غالف 013/017/103/0-1182/0-009/001/0-005/0-005/0**973/0(X19)تعداد

2/0-158/1029/0-012/01008/0011/0-005/0-004/0**941/0(X22)وزن پوسته
01/0003/1027/0-011/0165/0-1008/0-006/0-005/0**828/0(X10)ارتفاع زمان برداشت علوفه

014/0-002/1025/0-009/0164/0-006/01003/0-003/0**819/0(X20)وزن صد غالف
007/0-896/0024/0-01/0138/0-008/0006/0-1003/0**746/0(X24)زمان برداشت دانه

006/0869/0024/0-009/014/0-009/0008/0-003/0-1**723/0(X12)وزن خشك
** 
�� ����� ������ ��� �� ���%"#�� .

و غيرمستقيم صفات بر عملكرد بيولوژيك برآورد اثرات مستقي-5جدول  بررسي مورد خلرهاي در ژنوتيپ)Y2(م
 اثر غير مستقيم از طريق ساير صفات

 اثر مستقيم صفات مستقل
X17 X18 X22 X19 X10 X24 X20 X12 

 همبستگي صفات
 بيولوژيك با عملكرد

445/11545/0-11/0002/0012/0-004/0009/0-002/0-**997/0(X17)وزن بوته
كل غالف 553/0-423/11111/0002/0011/0-003/0009/0-002/0-**969/0(X18)وزن

116/0364/1531/0-1002/0011/0-003/0009/0-002/0-**937/0(X22)وزن پوسته
كل غالف 002/0376/1536/0-106/01011/0-004/0008/0-002/0-**934/0(X19)تعداد

013/0-263/146/0-095/0002/01004/0007/0-002/0-**886/0(X10)ارتفاع زمان برداشت علوفه
005/013/1411/0-079/0001/0011/0-1005/0-002/0-**792/0(X24)زمان برداشت دانه

011/0-165/1459/0-095/0001/0008/0-002/01002/0-**787/0(X20)وزن صد غالف
003/0-1/1398/0-081/0001/0011/0-002/0006/0-1**769/0(X12)وزن خشك

** 
�� ����� ������ ��� �� ���%"#�� .
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 هاي اصلي تجزيه به مؤلفه
هاي اصلي جهت كاهش تعداد از تجزيه به مؤلفه

كل موجود در  و تشريح تنوع متغيرهاي اوليه، توصيف
و تبيين سهم صفات در تنوع كل استفاده يك جام عه

27اين تجزيه كه بر اساس . (Pearson, 1901)شود مي
 مؤلفه را مشخص6 انجام شد،خلرهاي صفت در ژنوتيپ
را درصد از تنوع موجود بين داده90اًنمود كه مجموع ها
براي تهيه ضرايب ماتريس).7جدول(توجيه نمودند 

ها كه ريشه مشخصه آنها بزرگترفهمؤلفه، آن تعداد از مؤل
مجموع . (Pearson, 1901)از يك بود انتخاب شدند 

و است)3/24(ها مقادير ويژه برابر با كل واريانس داده
 واريانس سهم اصلي، مؤلفهيك براي ويژه مقدار

ميآن كل نشان كه. دهد مؤلفه را از واريانس مؤلفه اول
را1/50هايي عملكرد ناميده شد به تن  درصد از كل تنوع

و  درصد از تغييرات توسط پنج بردار9/39تبيين نمود
در مؤلفه اول طول بذر، تعداد بوته. ديگر توجيه گرديد

و  در واحد سطح در زمان برداشت علوفه در جهت منفي
مي24 مؤلفه. باشند صفت ديگر در جهت مثبت سهيم

را نس داده درصد از كل واريا19)يزن جوانه(دوم  ها
در اين مؤلفه، بزرگ ترين ضرايب عاملي. توجيه نمود

و   به ترتيب متعلق به صفات زمان سبز دار معنيمثبت
 ارتفاع دهي، آغاز گلدهي، شدن، پايان گلدهي، آغاز غالف

در مؤلفه دوم طول بذر، تعداد.بوته در زمان گلدهي بود
و در كپه، تعداد بوته در سطحد واحدر شاخه در بوته

و ضريب تبيين براي شش مؤلفه اصلي حاصل از تجزيه به مؤلفه-6جدول  هاي اصلي همبستگي
و اجزاي عملكرد ژنوتيپ،روي صفات مورفولوژيك  خلرهاي فنولوژيك

 مؤلفه
 صفات

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول
R2∑

91/0-61/0**40/001/019/0-54/0*-21/0 طول بذر
31/069/0-14/0-62/033/005/0**28/0 سبزشدنزمان

45/010/001/002/015/091/0*82/0** آغازگلدهي
87/0-03/034/020/0-72/043/007/0** ارتفاع در زمان گلدهي

03/003/095/0-47/007/006/0*84/0** پايان گلدهي
03/005/097/0-46/010/007/0*86/0** دهي غالفآغاز

90/0-04/0-48/0*36/013/0-71/015/0** تعداد شاخه در بوته
05/076/0-15/0-50/030/0*-58/026/0** تعداد شاخه در كپه

06/002/011/093/0-94/014/004/0** ارتفاع در زمان برداشت علوفه
98/0-22/008/0-91/027/015/004/0** وزن تر

96/0-29/004/0-91/021/008/004/0** وزن خشك
20/071/0-18/0-62/0**21/0-43/0-16/0 در برداشت علوفهm21 تعداد بوته در

95/0-02/0-87/036/024/000/004/0** تعداد غالف در بوته
93/0-22/009/0-84/034/017/008/0** تعداد غالف در كپه
87/0-50/0**-40/0-25/0-61/003/013/0** تعداد دانه درغالف

02/097/0-07/007/0-17/0-90/035/0** وزن بوته هنگام برداشت دانه
05/001/012/099/0-21/0-45/0*85/0** وزن كل غالف

08/098/0-05/0-06/0-32/0-86/037/0** تعداد كل غالف
92/0-24/017/018/008/0-69/0**57/0** وزن صد غالف
44/029/022/006/092/0-76/0**11/0 وزن صددانه
04/001/013/097/0-16/0-48/0*83/0** وزن پوسته

05/016/081/0-29/044/0-71/0**-01/0 در برداشت دانهm21تعداد بوته در
90/0-21/0-25/040/0-30/0-72/013/0** زمان برداشت دانه

95/0-02/0-08/011/0-14/0-90/030/0**كعملكرد بيولوژي
06/002/012/099/0-23/0-85/044/0**)وزن كل دانه(عملكرد اقتصادي

*،** : ����� �	
�� ����� �� �� ���'������ (���"#�� .
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و تجمعي براي شش مؤلفه اصلي روي صفات مورفولوژي-7جدول  ك، مقدار ويژه، ميزان واريانس نسبي
و اجزاي عملكرد ژنوتيپ  خلرهاي فنولوژيك
 مؤلفه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول
515/13129/5791/1530/1280/1068/1 مقدار ويژه

501/0190/0064/0066/0057/0047/0 واريانس نسبي
501/0691/0757/0814/0861/0900/0 واريانس تجمعي

ب وته هنگام برداشت دانه، وزن زمان برداشت علوفه، وزن
كل غالف، وزن صد غالف، وزن  ، صددانهكل غالف، تعداد

وزن پوسته، تعداد بوته در واحد سطح در زمان برداشت
و عملكرد  دانه، زمان برداشت دانه، عملكرد بيولوژيك

بنابراين، هر گونه. اقتصادي در جهت منفي مؤثر بودند
ر به افزايش در افزايش در مؤلفه دوم ممكن است منج

تعداد) دهي شاخهظرفيت(در مؤلفه سوم. عملكرد شود
در. شاخه در كپه نقش زيادي در جهت مثبت داشت

مؤلفه چهارم تعداد بوته نقش زيادي در جهت منفي، در
مؤلفه پنجم تعداد شاخه در بوته نقش زيادي در جهت 
و در مؤلفه ششم طول بذر نقش زيادي در جهت  منفي

با در نظر گرفتن همبستگي صفات مختلف. منفي داشت
و ويژگي هر يك از عامل در با عملكرد در واحد سطح ها،

 برنامه اصالحي جهت افزايش عملكرد الزم است عامل
و عامل دوم پايين در نظر گرفته شود، تا اول باال باشد

بدين ترتيب صفات با همبستگي مثبت با عملكرد در 
ب ژنوتيپ و صفات ا همبستگي منفي با عملكرد ها افزايش

 بيشترين اهميت را در G20 ژنوتيپ.كاهش داده شوند
و مؤلفه اول حاصل از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي داشت

هاي به ترتيب در درجهG5و G19 ،G11هاي ژنوتيپ
در تشكيل مؤلفه دوم. بعدي اهميت قرار داشتند

 بيشترين اهميت را G5و G17 ،G19 ،G1هاي ژنوتيپ
هاي اصلي در مؤلفه دوم حاصل از تجزيه به مؤلفه

، G2 ،G3هاي در تشكيل مؤلفه سوم نيز ژنوتيپ. داشتند
G17 وG6 بيشترين اهميت را در مؤلفه سوم حاصل از 

و دوم. هاي اصلي داشتند تجزيه به مؤلفه دو مؤلفه اول
)1شكل(ها جهت رسم نمودار پراكندگي ژنوتيپ

آ  در سه گروه متفاوتهان ژنوتيپاستفاده گرديد كه در
در گروه اول، ) G1-G16( ژنوتيپ16تعداد: قرار گرفتند

و ) G17-G19( ژنوتيپ3  به تنهايي G20در گروه دوم
و. در گروه سوم قرار گرفت نتايج حاصل از همبستگي

نشان)6جدول(ضريب تبيين براي شش مؤلفه اصلي 
يي با هر دو دهد كه مؤلفه اول همبستگي مثبت باال مي

)904/0**(و بيولوژيك)853/0**(عملكرد اقتصادي 
داشت، در حاليكه مؤلفه دوم همبستگي با آنها نشان

هر).-ns303/0و-ns439/0 به ترتيب(دهد نمي بنابراين،
گونه افزايش در مؤلفه اول موجب افزايش در هر دو 

و بيولوژيك مي .شود عملكرد اقتصادي
اي تجزيه خوشه

 جهت به حداكثر هتروزيس محققيني دستيابيبرا
انتخاب بهترين والدين در هر تالقي در پي ارقام يا

هايي هستند كه از نظر ژنتيكي از هم دور باشند ژنوتيپ
تواند از طريق بررسي فاصله ژنتيكي كه اين امر مهم مي
با موجود بين ژنوتيپ ها براساس صفات مورفولوژيك

هنگام. اي بدست آيد خوشهاستفاده از روش تجزيه 
استفاده از صفات مورفولوژيك ارقامي كه در نتيجه 

ميي در دستهبند دسته در هاي دور از هم قرار گيرند
ها هاي اصالحي به عنوان والدين در انجام تالقي پروژه

گيرند تا مولد تنوع ژنتيكي مورد استفاده قرار مي
سه نتايج تجزيه خوشه. بيشتري باشند گروه فنوتيپي اي
،)G1-G16( ژنوتيپ16گروه اول تعداد: را نشان داد

و گروه سوم شامل ) G17-G19( ژنوتيپ3گروه دوم
يك ژنوتيپ. باشد مي G20ژنوتيپ گروه قرار هايي كه در

. گيرند از لحاظ ژنتيكي بيشتر به هم شبيه هستند مي
 كه در سمت راست نمودار3ژنوتيپ موجود در گروه

و بذر)2شكل(  قرار گرفته است داراي عملكرد علوفه
و ژنوتيپ بيشتري نسبت به بقيه ژنوتيپ هاي ها است

 كه در سمت چپ نمودار هستند1موجود در گروه 
با. هستندG20داراي عملكرد كمتري نسبت به ژنوتيپ

مي2توجه به شكل  ژنتيكي شود كه فاصله مالحظه
ين، تالقي بين بنابرا. ها از يكديگر زياد است گروه

 اند گرفته قرار دورتري هاي گروهدركه هايي ژنوتيپ
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و دوم تجزيه به مؤلفهخلرهايي ژنوتيپبند دسته-1شكل  هاي اصلي بر اساس دو مؤلفه اول
و اجزاي عملكرد  خلر روي صفات مورفولوژيك، فنولوژيك

و اجزاي عملكرددندروگرام مربوط به كليه صفات مورفولوژيك،-2شكل  مورد مطالعه با استفاده از خلرهاي در ژنوتيپ فنولوژيك
)UPGMA()98/0=r(هاو روش اتصال متوسط گروه(Euclidean Distance)فاصله اقليدسي

و حداكثر هتروزيس مي  توليد تواند نتاجي با تنوع زياد
 بيشترين فاصله را از يكديگر دارند3و1كالستر. نمايد

هايي كه در اين دو گروه يعني با تالقي ژنوتيپ)23/12(

از قرار دارند مي توان به حداكثر تنوع دست يافت اما
 داراي3 موجود در كالستر G20آنجايي كه ژنوتيپ 

و بيولوژيك است، در نتيجه بيشترين عملكرد اقتصادي
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.ها مفيد خواهد بود القي آن با ساير ژنوتيپت
 گيري كلي نتيجه

 بر پايه صفات خلر ژنوتيپ20تنوع ژنتيكي
و فنولوژيكي بررسي شد و تحليل. مورفولوژيكي تجزيه

 داد كه صفاتو تجزيه عليت نشانهاي ساده همبستگي
و وزن بوته مهم كل غالف به وزن ترين اجزاي مؤثر

و بيولوژيك محسوب ترتيب بر عملكرد اقت صادي
در مي و با توجيه مقدار زيادي از تغييرات موجود شوند

هاي در برنامهخلرند براي بهبود عملكرد توانميعملكرد 
اصالحي به عنوان معيارهاي گزينش جهت اصالح 

و علوفه در  به. در نظر گرفتخلرعملكرد دانه در تجزيه
 عامل6در يژهو بردارهاي ها نيز، ضرايب متنوع عامل

نشان داد كه با گزينش تركيبات متفاوتي از اين صفات
و علوفه در ژنوتيپ  خلرهاي امكان بهبود عملكرد دانه

به انتخاب ژنوتيپ. وجود دارد ها بر اساس عامل اول
به عنوان شاخص انتخاب در برنامه و هاي به نژادي

و اجزاي آن  هيد از بازدتوانميمنظور بهبود عملكرد
از. بيشتري برخوردار باشد و خلراگر  به منظور توليد دانه

 به عنوان بهترين G20علوفه استفاده شود ژنوتيپ
.گردد ژنوتيپ معرفي مي

 سپاسگزاري
از دانشگاه تربيت مدرس بخاطر حمايت مالي از اين

و قدرداني مي .شود تحقيق تشكر

REFERENCES 
1.  Agrama, H. A. S. (1996). Sequential path analysis of grain yield its components in maize. Plant 

Breeding, 115, 343-346. 
2.  Cocks, P., Siddique, K. & Hambury, C. (2000). Lathyrus a new grain legume. A report for the rural 

industries Research and development corporation. Rural Industries Research & Development 
Corporation. No. 99/150. 

3.  Ducke, J. A. (1981). Handbook of legumes of world economic importance. New York. Plenum Press, 
USA, p. 199-265. 

4.  Farshadfar, E. (1998). Application of quantitative genetics in plant breeding. Razi University Press, 
Kermanshah, Iran. (In Farsi). 

5.  Fraley, C. & Raftery, A. E. (2002). Model-based clustering, discriminant analysis, and density 
estimation. Journal of the American Statistical Association, 97(458), 611-631. 

6.  Gutierrez, J. F., Vaquero, F. & Vences, F. J. (1994). Allopolyploid vs. autotetraploid origins in the genus 
Lathyrus (Leguminosae). Heredity, 73, 29-40. 

7.  Hanbury, C. D., Sarker, A., Siddique, K. H. M. & Perry, M. W. (1995). Evaluation of Lathyrus 
germplasm in a mediterranean type environment in south-western Australia. Occasional Paper No. 8. 
Co-operative Research Centre for Legumes in Mediterranean Agriculture.  

8.  Hazhbari, F., Rozbahan, Y. & Kafilzadeh, F. (1999). Chemical compound determination and 
digestibility of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) with in vivo method in mutton. Journal of Modares 
Agricultural Sciences and Technology, 2, 83-88. (In Farsi). 

9.  Jackson, M. T. & Yunus, A. G. (1984). Variation in the grasspea (Lathyrus sativus) and wild species. 
Euphytica, 33, 549-559. 

10.  Jolliffe, I. T. (1986). Principal Component Analysis. New York: Springer Varlage Inc., USA. 
11.  Khawaja, H. I. T., Sybenga, J. & Ellis, J. R. (1998). Meiosis in aneuploid of tetraploid Lathyrus odoratus 

and L. pratensis. Hereditas, 129, 53-57. 
12.  Kozak, M., Bocianowski, J. & Rybinski, W. (2008). Selection of promising genotypes based on path and 

cluster analyses. Journal of Agricultural Science, 146, 85–92. 
13.  Kupicha, F. K. (1983). The infrageneric structure of Lathyrus. Notes Royal Botanic Garden, Edinburgh, 

UK, 41, 209-244. 
14.  Lazanyi, J. (2000). Grass pea and green manure effects in the Great Hungarian Plain. Lathyrus Lathyrism 

Newsletter, 1, 28-30. 
15.  Moghaddam, M., Mohammadi-Shoti, A. & Aghaei-Sarbarzeh, M. (1994). Introduction to Multivariate 

Statistical Methods. Science Vanguard Publishers, Tabriz, Iran. (In Farsi). 
16.  Mohammadnezhad, A. (1990). Grasspea agronomy. Zeitoon Journal, No, 280. Pp 60. (In Farsi). 
17.  Muehlbauer, F. J. & Tullu, A. (1997). NewCROP Fact SHEET-Lathyrus sativus L. Available on: 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/cropfactsheets/grasspea.html. Last access 27 April 2010. 
18.  Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. Philosophical 

Magazine, 2, 559-572. 
19.  Rahman, M. M., Kumar, J., Rahaman, M. A. & Ali Afzal, M. (1995). Natural outcrossings in Lathyrus 



 2،1390، شماره42دوره ايران علوم گياهان زراعي مجله 254

sativus L. Indian Journal of Genetics, 55, 204-207. 
20.  Rayan, B. & Joiner, B. L. (2001). Minitab Handbook. (4th edn.). California: Duxbury Press, USA. 
21.  Robertson, L. D. & Abd el Moneim, A. M. (1995). Lathyrus germplasm collection, conservation and 

utilization for crop improvement at ICARDA. In: Proceedings of Lathyrus genetic resources in Asia, 27-
29 December 1995, Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, India. 

22.  Sarwara, C. D. M., Sarkar, A., Murshed, A. N. M. M. & Malik, M. A. (1995). Variation in natural 
population of grasspea. In: Lathyrus sativus and Human Lathyrism: Progress and Prospects (Yusuf, H. 
K. M. & Lambein, F. (Eds.). The Proceedings of 2nd Int. Colloq. Lathyrus/ Lathyrism, Dhaka, 10-12 
December 1993. University of Dhaka, Bangladesh, Pp. 161-164. 

23.  Sybenga, J. (1995). Meiotic pairing in autohexaploid Lathyrus: A mathematical model. Heredity, 75, 
343–350. 

24.  Türk, M., Albayrak, S. & ÇeliK, N. (2007). Estimates of broad-sense heritability for seed yield and yield 
components of Grasspea (Lathyrus sativus L.). Turkish Journal of Agriculture, 31, 155-158. 

25.  Vavilov, N. I. (1951). The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants. Chronica 
Botany, 13, 13-47. 

26.  Vaz Patto, M. C., Skiba, B., Pang, E. C. K., Ochatt, S. J., Lambein, F. & Rubiales, D. (2006). Lathyrus 
improvement for resistance against biotic and abiotic stresses: from classical breeding to marker assisted 
selection. Euphytica, 147, 133–147. 

27.  Yamamoto, K., Fujiware, T. & Blumenreich, I. D. (1984). Karyotype and morphological characteristics 
of some species in the genus Lathyrus L. Japanese Journal of Breeding, 34, 273-284. 


