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 چکیده
 ظرفیتبا   (هایی ژنوتیپ) ینژادگانمنظور یافتن  روابط همبستگی بین هفت صفت کمی عدس بهبرای تعیین تنوع ژنتیکی صفات و درک 

موجود در کلکسیون عدس طرح حبوبات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )کرج(، در سال ۀ( نموننژادگان ) 760عملکرد باال، 

و  بیشینهو  کمینهی صفات در جامعه اصلی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار، آمار (هایپارامترفراسنجه )ند. شدارزیابی  1392-93زراعی 

درصد رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، وزن 90، تاریخ یده درصد گل50تغییرات محاسبه شد. صفات مورد بررسی عبارت از زمان  ۀدامن

. شد عنوان شاهد استفاده زیبا به ۀشد هر بلوک از رقم اصالحدر بودند.  ، عملکرد دانه و شاخص برداشتماس(بیوتوده ) زیستهزاردانه، عملکرد 

ها داشت و پس از آن  کل )وزن کل بوته( تنوع چشمگیری در بین نمونهتودۀ  صفت زیست ،های آماری صفات نشان داد مقادیر فراسنجه

، رگرسیون (فنوتیپی) ۀ پدیدگانیآمده از همبستگی ساد دست تغییرات را نشان دادند. نتایج به ۀشاخص برداشت و وزن هزاردانه باالترین دامن

و  یده درصد گل50داشتند. بین شمار روز از کاشت تا عدس  ۀرا بر عملکرد دان ریاین سه صفت بیشترین تأث ،گام نیز نشان داد به گام ۀچندگان

ده و  ی دیر گلها نمونهعملکرد بیشتر عدس در ده شد، که نشانگر با عملکرد دانه در جامعه مشاه دار یمثبت و معن ۀارتفاع بوته رابط یانگیننیز م

ی اصلی انجام گرفت، که نتایج تجزیۀ هفت صفت مورد بررسی را در ها مؤلفهروشن شدن روابط گروهی بین متغیرها تجزیه به برای پابلند بود. 

های عدس، به کمک  نژادگانبین ی و تعیین فاصلۀ ژنتیکی ریگ اندازهی کرد. همچنین، برای بند گروهی ریرپذییتغدرصد 70با توجیه  مؤلفهسه 

 تشخیص داده شد. یبند ار خوشهای )کالستر( چه تجزیۀ خوشه

 

 .عدس یها نمونه ،معیارهای گزینش ،های آماری فراسنجهعملکرد دانه،  ،تنوع ژنتیکی کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
In order to assess the genetic diversity of traits and to identify the relationships between quantitative traits in lentil, 

760 accessions originated from lentil collection of pulses project evaluated at College of Agriculture and Natural 

Resources of University of Tehran located at Karaj during 2014. Statistical parameters comprised of mean, variance, 

standard error of means, maximum and minimum range and coefficient of variation measured. Traits included days to 

flowering, days to maturity, plant height, seed weight, biological yield, and seed yield and harvest index. Each 

accession sown in one row with 3 meters row length, and cultivar Ziba used as check (control). The result of simple 

phenotypic correlations and stepwise regression indicated that the total biomass, harvest index and 1000 seed weight 

mostly affected the seed yield. Positive and significant correlation observed between days to flowering and plant 

height with seed yield, which resulted in expansion of vegetative period and increasing of plant height among the 

genotypes that were commonsensical. To clarify the relationship between the variables, a principal component 

analysis performed, the results of which indicated that seven traits studied in three components account for 70% of 

the grouping. In addition, to measure and determine the genetic distance between the lentil genotypes, cluster analysis 

classified them into four clusters. 
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 مقدمه

هان بوده که سرشار از حبوبات ج نیتر یمیقدعدس از 

غذایی است.  عنصرهای دیگر( و درصد22پروتئین )

این گیاه زراعی توانایی رشد و نمو در شرایط نامناسب 

رشد،  ةمحیطی را داشته و به علت کوتاهی دور

 رود یمشمار همحصول مناسبی در تناوب با غالت ب

(Majnoun Hosseini, 2008.)  سطح زیر کشت آن در

هزار هکتار است و پس از نخود  153ر ایران بالغ ب

 Iran) آید به شمار میدومین حبوبات کشور 

Agriculture statistics, 2012 .) عدس از جنسLens 

( گزارش شده Taxaبوده و مشتمل بر هفت زیرگونۀ )

( که در چهار Ferguson & Erskine, 2001است )

 Lens، گونۀ اند شدهبندی  گونه به این شرح دسته

culinaris  ۀ رگونیزبا چهارsubspecies شامل( 

tomentosus، odemensis، orientalis  وculinaris و )

 ervoides، nigricans ( دیگر شامل.sppۀ )رگونیزسه 
ی اخیر، تغییر ها سالهستند. البته در  lamottei و

ی جنس عدس صورت گرفته بند طبقهزیادی در مورد 

اده، امکان تالقی بهنژادی نشان د های آموزهاست و 

ی با درجۀ تغییرپذیری زیاد تنها در سه گروه ا گونه نیب

؛ ب( odemensisو  culinarisۀ رگونیزوجود دارد الف( 

ervoides ،nigricans  وlamottei )ۀ رگونیز؛ ج

tomentosus (Ferguson & Erskine, 2001 مراکز .)

 .L. culinaris sppۀ رگونیزبرای  شده ییشناساتنوع 

orientalis  ایران، آسیای مرکزی و شمال ترکیه

(. Ladizinsky & Van Oss, 1984گزارش شده است )

Aghaei et al (2004)  تنوع مراکز از یکیهم ایران را 

 وحشی ۀرگونیز دو پراکندگی حتی جهان و در عدس

L. culinaris spp. Cyanea وL. culinaris spp. 

orientalis  اند کردهمعرفی .Cubero (1981 )منشأ 

 Rechingerو  داند یمرا ایران  Orientalis زیرگونۀ

 یها استانرا  cyanea ۀرگونیز( پراکنش 1979)

تنوع البته، . داند یمخوزستان، فارس، بوشهر و تهران 

عدس توسط ی محلی ها گونهبین در زیادی ژنتیکی 

 ,Tyagi & Hafiz Khanه است )شد بررسیمحققان 

2011; Kumar et al., 2009; Bicer & Şakar, 2008.) 

Aghaei et al. (2004 )بررسی تنوع ژنتیکی  منظور به

کلکسیون عدس بانک ژن و ارتباط آن با پراکنش 

نمونه  990از  یا مجموعهجغرافیایی و اقلیمی، 

شناختی  ریخت صفت پانزدهبومی را برای  یها عدس

ارزیابی  (فنولوژیکیپدیدشناختی )و  (مورفولوژیکی)

ند که صفات ارتفاع بوته، وزن صددانه و زمان دکر

صفات نشان  دیگررسیدگی تنوع بیشتری را نسبت به 

و پایۀ کار اصالح و  شالودهدادند. بررسی تنوع ژنتیکی 

ظرفیت و و  ها ویژگیپر محصول و با  های رقمایجاد 

. در ارزیابی تنوع استکمی و کیفی باال  یها قابلیت

ژنتیکی عدس  ۀنمون 302در  ژنتیکی صفات نیام و دانه

 Saman etدر بانک ژن گیاهی ملی ایران در اردبیل )

al., 2012 تنوع چشمگیری برای صفات چسبندگی )

دانه در نیام )به ترتیب با ضریب  شماردانه به نیام و 

مورد بررسی  یها نمونهدر  25/42و  85/42تغییرات 

 (نالیرگۀ ) 28گزارش کردند. در بررسی تنوع ژنتیکی 

نشان در نتایج ارزیابی خود Vir et al. (1998 )عدس 

و ژنتیکی  (فنوتیپیپدیدگانی )تنوع  های ضریب ،دادند

، ماس(بیوتوده ) زیستبرای عملکرد دانه، عملکرد 

غالف در  شمارغالف در بوته،  شمارشاخص برداشت، 

بارور و وزن هزاردانه باال بود.  یها گره شمارگره، 

غالف در  شمارشاخص برداشت،  ،توده زیستعملکرد 

 هزاردانهغالف در گره، ارتفاع بوته و وزن  شماربوته، 

پذیری و همگام با آن پیشرفت ژنتیکی باال  توارث

اصالح نباتات، استفاده از  یها برنامهدر  ند.اشتد

 طور بههمبستگی بین صفات متداول است و 

 میان عملکرد و اجزای ۀبرای آگاهی از رابط یا گسترده

اجزاء عملکرد استفاده  جفتآن یا در مورد روابط میان 

در  (.Tyagi & Hafiz Khan, 2011  ) ه استشد

عدس، وجود  (ژنوتیپنژادگان ) 190بررسی 

بین عملکرد بوته با  یدار یهمبستگی مثبت و معن

فرعی اولیه و  یها شمار غالف در بوته، شمار شاخه

و این صفات ثانویه و شمار دانه در غالف مشاهده شد 

بهنژادی  یها عنوان معیارهای مهم گزینش در برنامه به

 منظور افزایش عملکرد عدس معرفی شدند به

(Khatab, 1999) عدس  نژادگان 22. در بررسی

(1989) Rajput & Sarwar شمار غالف و  ،نشان دادند

شمار بذر در غالف با عملکرد دانه همبستگی مثبت 

معیارهای  نیتر وان مهمعن دارند و این صفات را به

اثر مستقیم  انتخاب معرفی کردند. عملکرد زیستی
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عملکرد دانه روی  راهمثبت از  میرمستقیغمنفی و اثر 

. در (Rasul et al., 1990)شاخص برداشت داشت 

در  میرمستقیغمستقیم یا  طور بهعدس صفات بسیاری 

عملکرد سهیم هستند. شناسایی این صفات و تعیین 

شـناخت  منظور بهبا عمـلکرد دانـه  ها آن ۀرابط

 ,Luthra & Sharmaمعـیارهای گـزینش الزم است )

پر محصول   نژادگاندر گــزینش  تواند یم( و 1990

 نتایج ( در1989) ,.Ramgiry et alمــؤثر واقع شـود. 

عملکرد دانه با  ،عدس نشان دادند نژادگان 70بررسی 

 شمارفاع بوته، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، ارت

دانه در غالف و شاخص برداشت  شمارغالف در بوته، 

همبستگی منفی  هزاردانههمبستگی مثبت ولی با وزن 

 عدس نژادگان 70ضریب مسیر  ۀداشت. در تجزی

Luthra & Sharma (1990نشان دادند )،  ،ارتفاع بوته

بیشترین اثر مستقیم را روی عملکرد دانه داشت و پس 

 شمارغالف در گیاه و  شمارداشت، از آن شاخص بر

دانه در غالف قرار داشتند. روز تا گلدهی و روز تا 

رسیدگی اثر مستقیم منفی روی عملکرد دانه داشت. 

 راهروز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از  میرمستقیغاثر 

 غالف در گیاه مثبت بود. شمارارتفاع بوته و 

در  گامنخستین  شناختیریختهای  ویژگی ییشناسا

آید، و  هر گیاه به شمار می ۀو توصیف نمون یبند طبقه

تنوع  یریگ و اندازه یبند دی در جهت ردهچندانشمندان 

های مختلف از جمله  لگوم ۀنمون یها ونیکلکس پدیدگانی

(. لذا هدف از Sultana et al., 2005اند ) عدس اقدام کرده

کرد بین عملکرد و اجزاء عمل ۀاین بررسی تعیین نوع رابط

همبستگی، رگرسیون  یها عدس با استفاده از روش

و  برتر و بهینه یها گام در جهت شناسایی نمونه به گام

موجود در کلکسیون بر پایۀ  یها نمونه یبند گروه

ژنتیکی و تعیین خویشاوندی و  هایهفاصل یریگ اندازه

کالستر، و  ۀها با استفاده از روش تجزی غیرخویشاوندی آن

ها،  بردن به تنوع ژنتیکی بیشتر در بین آنباالخره پی 

 بود.

 

 ها روشمواد و 

موجود عدس  یها نمونهبررسی تنوع ژنتیکی  منظور به

در کلکسیون طرح حبوبات پردیس کشاورزی و منابع 

توده )داخلی  760 شمارطبیعی دانشگاه تهران )کرج(، 

واقع در  ایستگاه تحقیقاتیو خارجی( در محل 

 51مختصات جغرافیایی طول شرقی  کرج با آباد دولت

دقیقه  48درجه و  35دقیقه، عرض شمالی 10درجه و 

-93متر از سطح دریا در سال زراعی  1221و ارتفاع 

یز و یزمین مورد کشت که در پا ند.شدارزیابی  1392

از اجرای طرح  پیشزمستان تحت آیش )نکاشت( بود، 

اواخر  پائیزه شخم زده شد و تا یها یبارندگاز  پیشو 

باقی ماند. در فصل بهار  نخورده دست صورت بهزمستان 

از کاشت عملیات تکمیلی با استفاده از دیسک،  پیش

 ۀکالتیواتور و لولر انجام گرفت، سپس نسبت به تهی

اقدام شد.  متر یسانت 50 هایهبه فاصل ها پشتهجوی و 

 3کشت  خطوطبرای  نمونهمیزان بذر عدس هر 

با سم بنومیل به نسبت دو در  از کاشت پیش، متری

 یها پاکت ونتوزین و در و سپس یضدعفونهزار 

بوته/مترمربع(. 120کوچک ریخته شد )با تراکم نهائی 

نیتروژن مورد نیاز از کود اوره به میزان  نیتأم منظور به

کود آغازین )استارتر(  عنوان بهکیلوگرم در هکتار  50

شیارهای  وندرذاری جایگ روشهمزمان با کاشت به 

 .شدموازی با خطوط کشت استفاده 

 19کاری در تاریخ  هیرم صورت بهعملیات کاشت 

 3عدس در یک خط  نمونهانجام شد. هر  ماه نیفرورد

بین  ۀو فاصل متر یسانت 10روی ردیف  ۀمتری با فاصل

بین دو  متر یسانت 50متر )یک خط نکاشت  1ردیف 

و  آغاز . درشدمتوالی فاصله داده شد( کشت  ۀنمون

هر بلوک از رقم  طور نیهمو  نمونه ده انتهای هر

 شاهد استفاده شد عنوان بهعدس زیبا  ةشد اصالح

نهایی  شمار، نیبنابرا، )طرح آزمایشی سیستماتیک(

 نخستینعدد رسید.  761به همراه شاهد به  ها نمونه

-10بعدی هر  یها یاریآبآبیاری پس از کاشت بذر و 

از برداشت در  پیشدو هفته نیاز تا  برحسبروز  7

هفته پس از کاشت با  2صورت گرفت. حدود  رماهیت

هرز  یها علفالنت مبارزه با اسوپر گ کش علف کاربرد

برگی  2-3 در مرحلۀشد، و سپس انجام باریک برگ 

 صورت به، مانده هرز باقی یها علف ، کنترلها بوتهشدن 

انجام روز پس از کشت  60و  30دستی در دو نوبت 

 گرفت.

از قطع آبیاری و  پسعملیات برداشت دو هفته 

خشک شدن کامل مزرعه و زرد شدن بوته در اواخر 
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آغاز و از هر خط طولی پس از حذف  1393 رماهیت

وسط  ها بوتهکل  ،هر ردیفباال و پائین متر از  5/0

برداشتمحصول از آن با داس برداشت، پس  ها فیرد

گلخانه طرح برای خشک شدن بیشتر به محل شده 

 یها نمونهحبوبات پردیس انتقال داده شدند. 

با ترازوی دقیق توزین و عملکرد  شده برداشت

آمد. سپس عملیات  به دستکل  تودة زیست

( انجام ها بوتهو بوجاری )حذف کاه و کلش  یکوب خرمن

آمد. صفات مورد بررسی  به دستو عملکرد دانه نیز 

، یده گل درصد50روز از کاشت تا  شمارعبارت از: 

روز از کاشت تا رسیدن، ارتفاع بوته، وزن  شمار

، عملکرد دانه و شاخص توده زیست، عملکرد هزاردانه

رطوبت  یۀبر پابرداشت بودند. عملکرد دانه در بوته نیز 

 کردن خشک. برای شدگرم تعیین  برحسبدرصد  14

به  سلسیوس ۀدرج 70 مایدار با د از آون تهویه هابذر

با ترازوی  ها نمونهعت استفاده شد. توزین سا 48 مدت

گرم انجام شد. در این بررسی  01/0حساس با دقت 

و  Excel یافزارها نرمماری از آبرای انجام محاسبات 

SPSS  سپس میانگین، واریانس، انحراف شداستفاده .

تغییرات صفات  ۀو دامن بیشینهو  کمینهمعیار، میزان 

، پدیدگانی ةگی ساد. همبستشددر کل جامعه محاسبه 

 یها مؤلفه، تجزیه به گام به گام ۀرگرسیون چندگان

 ۀو تجزیبرای تعیین ارتباط بین متغیرها اصلی 

عدس  یها نمونه یبند گروهبرای  (کالستر) ای خوشه

 انجام گرفت. مورد بررسی

 

 نتایج و بحث

 ۀآماری صفات در جامع (هایپارامترفراسنجه )مقادیر 

کمینه و  ۀانحراف معیار، دان اصلی شامل میانگین،

ارائه شده  1بیشینه و درصد ضریب تغییرات در جدول 

است. میانگین کل جامعه برای عملکرد دانه در 

کیلوگرم در هکتار،  8/1304مورد بررسی  یها نمونه

کیلوگرم در هکتار،  6/3590 کل ةتود زیستبرای 

گرم،  7/31 هزاردانه، وزن درصد6/36شاخص برداشت 

رویشی  ةمتر، دور سانتی 5/28ارتفاع بوته  ینیانگم

روز  95روز و کاشت تا برداشت  53)کاشت تا گلدهی( 

همبستگی بین صفات  های ضریب 2در جدول  بود.

( و شاخص r=843/0**ارائه شده است. وزن کل بوته )

باالترین میزان همبستگی مثبت  (r=442/0**)برداشت 

. وزن دهند یم با عملکرد دانه را نشان دار یمعنو 

 درصد50، ارتفاع بوته و تاریخ کاشت تا هزاردانه

داشتند  یدار یمعن ۀگلدهی نیز با عملکرد دانه رابط

در نتایج Yazdi-Samadi et al. (2004 )(. 2)جدول 

عدس با  ۀعملکرد دان ،ندکردگزارش های خود  بررسی

غالف در بوته همبستگی  شمارشاخص برداشت و 

با وزن دانه همبستگی منفی و  و دار یمعنمثبت و 

که وزن  دهد یمنشان  2دارد. نتایج جدول  یدار یمعن

 درصد50با صفاتی مانند تاریخ کاشت تا  هزاردانه

گلدهی و کاشت تا رسیدن همبستگی منفی و 

احتمال ناشی از برخورد  بهداشت. این امر  یدار یمعن

با دمای  ها غالفحساس گلدهی و پر شدن  یها دوره

(. هوای گرم آخر فصلی هوا بوده است )مصادف با باال

بذرهای در حال رشد، افزایش  ریزشمنجر به  تواند یم

 تیدرنهاخالی و کاهش وزن دانه و  یها غالف شمار

(. پس Kumar et al., 2009افت عملکرد شود )

نتیجه گرفت در این بررسی با طوالنی شدن  توان یم

با  دیدشناختیپ ۀشدن این مرحل همزمانرشد و  ةدور

عدس که یکی از  ها نمونه ۀگرمای آخر فصل از وزن دان

کاسته خواهد  رود یمشمار هاجزاء مهم عملکرد دانه ب

عدس و تاریخ کاشت تا  ۀشد. اما، بین عملکرد دان

رسیدن همبستگی مثبت  درصد90گلدهی و  درصد50

. همبستگی عملکرد دانه با روز شدمشاهده  دار یمعنو 

 نژادگان 70روز تا رسیدگی در بررسی  تا گلدهی و

 Rasul etگزارش شده است ) دار یمعنعدس مثبت و 

al., 1990همبستگی منفی  هزاردانهبا وزن  ی(، ول

 وجود داشت.

بررسی بیشتر نقش صفات در عملکرد دانه  برای

 Step-wise) گام به گامعدس از رگرسیون  یها نمونه

regression .رگرسیون  رابطۀبراین بنا( استفاده شد

 شدصفات به شرح زیر تعیین  دیگر( و Yعملکرد )

 (.3)جدول 
Y = - 1087.6 + 0.350 X1 + 31.7 X2 – 0.824 X3 

 

بودن  مؤثرسهم هر یک از صفات در  رابطهدر این 

 عدس برابر است با: ۀعملکرد دان

 X1 =کل )با ضریب تبین  ةتود زیستR
2
 = 0.711) 



 669 1396پاییز ، 3 ة، شمار48 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران 

 

X2 تبین  = شاخص برداشت )با ضریبR
2
 = 0.962) 

X3  با ضریب تبین هزاردانه= وزن( R
2
 = 0.963) 

 درصد1برای صفات باال در سطح آماری  Fآزمون 

باال  ۀرابططور که در  (. همان3شد )جدول  دار یمعن

کل بیشترین تغییرات  ةتود زیست شود یممشاهده 

 دیگرمورد بررسی را نسبت به  ۀنمونعملکرد دانه در 

 ها نمونهعملکرد دانه در این  اگرچهت. صفات بیان داش

با اغلب صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و 

، صفات آمده دست بهداشتند. با توجه به نتایج  دار یمعن

 هزاردانهکل، شاخص برداشت و وزن  ةتود زیست

، که از این اند داشتهرا روی عملکرد  ریتأثبیشترین 

جزء  نیتر مهمبا ضریب تبین باالتر  هزاردانهبین، وزن 

افزایش  برایبهنژادی  یها برنامهبوده است و در 

 عملکرد عدس، باید مورد توجه قرار گیرد

، اهمیت هر یک و تعیین صفات یبند منظور گروه به

، ها دادهدر ایجاد تغییرپذیری کل  ها آنمیزان ارتباط 

اصلی صورت گرفت. نتایج تجزیه به  یها تجزیه به مؤلفه

اصلی  ۀمؤلف سه ( نشان داد که3)جدول اصلی  یها مؤلفه

اول  ۀ. مؤلفکند یدرصد تغییرات را توجیه م70حدود 

توجیه کرد که درصد واریانس موجود در جامعه را 6/31

باالترین  کل و عملکرد دانه ةتود صفات زیستدر آن 

دوم تابعی از سه  ۀمؤلفضریب مثبت عاملی را داشتند. 

با ضریب تا رسیدن کاشت تا گلدهی و کاشت  ةصفت دور

با )صفات پدیدشناختی( و وزن هزاردانه  مثبت عامل

در و باالخره  تغییراتدرصد 1/23ضریب منفی عامل، 

و )ضریب مثبت عامل( ارتفاع  یانگینسوم صفات م ۀمؤلف

 45/15 )ضریب منفی عامل( شاخص برداشت محصول

، با توجه به نیبنابرا را توجیه کردند. ها دادهتغییرات کل 

ی مثبت اول و ها اصلی عامل یها تایج تجزیه به مؤلفهن

و دورة کاشت تا کل  ةتود صفت زیستدوم به ترتیب 

ی ها اهمیت زیادی در افزایش عملکرد ژنوتیپرسیدگی 

داشته باشد و در حقیقت از  تواند یم عدس مورد بررسی

عملکرد دانه را بهبود  توان یت ماانتخاب این صف راه

 بخشید.

به کمک  ،یآمار یها هیتجزرحله از م نیدر آخر

فاصله و  پایۀبر  ها نمونه( UPGMA) ای خوشه ۀیتجز

این روش برای انتخاب  شدند. یبند گروه شانهمانندی

گیری گیاهان خودگشن )مانند  والدین در دورگ

هایی با (هیبریددورگ )آوردن  به دستعدس( و 

 Vojdaniباال کاربرد دارد ) (هتروزیسدورگ برتری )

& Moallemi, 1993).  عدس  یها نمونهدر این بررسی

میانگین صفات جامعه به چهار گروه  پایۀبر 

با  نمونه 276شدند. در گروه اول  یبند میتقس

قرار  هزاردانهمیانگین ارتفاع بوته و وزن  بیشترین

میانگین  بیشترینبا  نمونه 86گرفتند. در گروه دوم 

کاشت تا گلدهی،  درصد50برای صفات کاشت تا 

کل و عملکرد دانه جای داشتند.  ةتود زیسترسیدن، 

شاخص برداشت  بیشترینبا  نمونه 202در گروه سوم 

میانگین برای  بیشترینبا  نمونه 199و در گروه چهارم 

یا  ها نمونه طورمعمول بهاغلب صفات قرار گرفتند. 

که در شرایط جغرافیایی یا اقلیمی  هایی نژادگان

 های ویژگیرج( قرار دارند از نظر ی )مانند کهمسان

در بیشتر  امابه یکدیگر دارند.  یبیشتر همانندی

 و ها گونه میان در تاکنونانجام گرفته  های بررسی

 برای وجود دارد و تعارض گاهی عدس های جمعیت

 روابط و ژنتیکی تنوع وضعیت از کاملی ایجاد درک

 ,Karadavut) نبوده است کافی ها آن ای گونه بین

2009; Bicer & Sakar, 2008 Aghaei et al., 2004 .)

بزرگ کلکسیون عدس  ۀ، نمونبررسیاین در  حال نیباا

کمتر  یها دستهدر  یا خوشه ۀتجزی به کمک روش

خالصه  شانیها همانندیاز لحاظ  یتر بزرگولی 

 گرها اصالح ةآیند یها یبررسدر  تواند یم، که ندشد

 .شود کمتری را موجب ۀصرف وقت و هزین

 
 اصلی ۀعدس در جامع یها های آماری صفات مورد بررسی نمونه مقادیر فراسنجه .1جدول 

Table 1. Values of statistical parameters of lentil genotypes’ traits in the main community 
Traits Mean Variance Standard deviation Mini. Max. Range 

Days to flowering 53.0 12.18 0.1265 46.0 62.0 16.0 
Days to maturity (day) 94.7 12.34 0.1273 85.0 101.0 16.0 
Pl. height (cm) 28.5 11.71 0.1240 20.0 48.0 28.0 
Seed test weight (gr) 31.7 86.2 0.3365 15.6 58.7 43.1 
Total biomass (kg/ha) 3590.6 1795522.0 48.57 577.0 86.11 8034.4 
Seed yield (kg/ha) 1304.8 286658.9 19.4 128.9 3706.7 3577.8 
Harvest index (%) 26.6 71.44 0.3063 9.2 100.1 90.9 



 ... تودة یستز و دانه عملکرد ژنتیکی تنوع بررسیمجنون حسینی و نقوی:  670

 
 های عدس نژادگانهمبستگی بین صفات در  های ضریب .2جدول 

Table 2. Correlation coefficient of lentil genotypes 
Traits 

Days to 
flowering 

Days to  
maturity 

Pl.  
height 

1000 seed  
weight 

Total  
biomass 

Seed  
yield 

Harvest  
index 

Days to flowering (day) 1       
Days to maturity (day) 0.565** 1      
Pl. height (cm) 0.168** 0.168** 1     
Seed weight (gr) -0.225** -0.205** -0.113** 1    
Total biomass (kg/ha) 0.172** 0.108** 0.187** -0.167** 1   
Seed yield (kg/ha) 0.105** 0.052ns 0.124** -0.215** 0.843** 1  
Harvest index (%) -0.89* -0.090* -0.096** -0.108** -0.069NS 0.442** 1 

 
 ای عدسه نژادگان ۀرگرسیون چندگانه روش جلوبرنده برای عملکرد دان .3جدول 

Table 3. Multiple regression method (forward step) to lentil genotypes’ yield 
Step Traits Regression coefficient F Equations 

1 Total biomass (kg/ha) 0.711 1870.9** Y = 94.761+0.337 (total biomass) 
2 Harvest index (%) 0.962 9737.4** Y = -1121.3+31.82 (H.I) 
3 Seed weight (gr) 0.963 6518.4** Y = -1087.6-0.824(seed wt.) 

 
 مشخصه و مقادیر واریانس تراکمی( یها شهیها )بردارها همراه با ر ( و مشخصات آن.P.C.Aاصلی ) یها تجزیه به مؤلفه .4جدول 

Table 4. Principal component analysis and their properties (Eigen values by three components for lentil genotypes) 
traits PC1 PC2 PC3 

Days to flowering 0.070 0.824 0.152 
Days to maturity -0.008 0.831 0.149 
Pl. height 0.333 0.222 0.464 
Seed test weight -0.185 -0.543 0.308 
Total biomass 0.941 0.076 0.159 
Seed yield 0.933 0.072 -0.309 
H.I. 0.176 0.004 -0.880 
Roots characteristic 2.213 1.619 1.081 
Percent of variance explained 31.621 23.131 15.446 
Condensed variance% 32.621 54.752 70.196 

 

 گیرینتیجه

 مهم پدیدشناختی و زراعیبررسی، هفت صفت  این در

ها برای  اب رقمدر عدس که اغلب در انتخ ریپذ تنوع

 ,.Gupta et al) شوند یمی ریگ اندازهعملکرد باال 

روز از کاشت تا  شمارارتفاع بوته، ( شامل 2012

، هزاردانهروز از کاشت تا رسیدن، وزن  شمار، یده گل

کل، عملکرد دانه و شاخص برداشت برای  ةتود زیست

جود در کلکسیون عدس از وم یها نمونه جداسازی

 بررسیند. شدط مزرعه ارزیابی یکدیگر در شرای

 دار یمعنمثبت و  ۀهمبستگی بین زوج صفات، رابط

بین برخی از این صفات با عملکرد دانه را نشان داد. 

 پدیدشناختیبین صفات  دار یمعنهمبستگی منفی و 

رشد رویشی و زمان کاشت تا برداشت( و وزن  ة)دور

، آید یبه شمار مکه از اجزاء مهم عملکرد دانه  هزاردانه

که کشت و کار عدس در شرایط  آن استبیانگر 

رطوبت پایین و  خیزی کم حاصلا اراضی بنامساعد )

که رشد  کشور و گرمای هوا یمزارهایمانند شرایط د

 ریپذ امکان، (سازد یمحدود مان زراعی را گیاهاغلب 

تودة کل( و  زراعی )زیستت اخواهد بود. صف

گلدهی و کاشت تا  پدیدشناختی مانند روزهای کاشت تا

 ۀخود را از روی اجزای اولی هایاثرگذاریکه  ،رسیدگی

)صفات شمار غالف، شمار دانه در غالف و وزن  عملکرد

دانه در اثر بر عملکرد  راهاز  ،ندکن هزاردانه( اعمال می

 ییارهایعنوان مع به توانند یکه م رسد یبه نظر معدس 

ند. شواستفاده  ها نژادگاندر امر گزینش  نانیاطم قابل

تعیین اهمیت متغیرهای مورد  منظور بهی صفات بند گروه

اصلی  یها تجزیه به مؤلفهها به کمک  بررسی در نژادگان

 یها های بزرگ نمونه کلکسیون یبند خوشه سرانجامو 

ها( برای پرهیز از بررسی شمار زیاد  گیاهی )بانک ژن

استفاده  نتوا یم ها نهیدر وقت و هز ییجو ها و صرفه نمونه

ة ذخایر در مدیریت ذخیرنیز ای  خوشهۀ کرد. نتایج تجزی

ل در حذف امثطور  بهژن ) در بانک (ژرم پالسم) توارثی

 .د باشدسودمن تواند یم( ها یتکرارهای  نژادگان

 

 سپاسگزاری

های تحقیقاتی قطب علمی  این تحقیق بخشی از پروژه

ب مرات لهیوس نیبدحبوبات دانشگاه تهران بود که 

 .گرددمین محترم اعالم از مسئوال مجریان قدردانی
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