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 چکیده
د کرزدگی بر رشد و عملترین مشکل در کشت پاییزه، اثرات تنش یخبهاره، عمده با وجود مزایای کشت پاییزه در مقایسه با کشت

استا، شود. در همین رکار مناسبی برای رفع این مشکل محسوب میزدگی، راهباشد؛ بنابراین شناسایی ارقام متحمل یخگیاهان می
کامل  صورت طرح بلوکبه 1396-97زراعی  سال منتخب عدس در ژنوتیپ 40 در زدگیای با هدف ارزیابی تحمل یخمطالعه

شده در طول شد. کمترین دمای ثبت  حقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجامدر مزرعه ت تصادفی با سه تکرار،
درصد( در  92درصد متغیر بود و باالترین درصد بقا ) 92تا  53ها بین درصد بقای ژنوتیپ .گراد بوددرجه سانتی -12دوره رشد، 

درصد بودند. بیشترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ  75بقای باالی ژنوتیپ، دارای  25مشاهده شد. تعداد  MLC33و  MLC8های ژنوتیپ
MLC13  متر و بیشترین تعداد غالف بارور در ژنوتیپ سانتی 61باMLC22  های غالف در بوته مشاهده شد. ژنوتیپ 96باMLC16 ،

MLC454 ،MLC458 ،MLC71  وMLC303 توده و عملکرد یستدارای وزن صد دانه بیشتر از سه گرم بودند. بیشترین میزان ز
 ها بامقایسه میانگین گروهای و بندی خوشهگرم در مترمربع تولید شد. گروه 383و  3159ترتیب با ، بهMLC334دانه در ژنوتیپ 

درصد  MLC742و  MLC8 ،MLC12 ،MLC13 ،MLC33 ،MLC74 ،MLC103 ،MLC469نشان داد که هشت ژنوتیپ میانگین کل 
ژنوتیپ مورد مطالعه، بقای باالیی در دمای  40ی هشت ژنوتیپ از طورکلبهنسبت به میانگین کل داشتند.  بقا و عملکرد دانه بیشتری

ها جهت وجود، تداوم آزمایشین ا باها بودند، گراد داشتند و همچنین از نظر عملکرد دانه نیز برتر از سایر ژنوتیپدرجه سانتی -12
 است. ها ضروریزدگی این ژنوتیپید تحمل یختائ

 .بقا، تحمل به سرما، حبوبات، عملکرد، کشت پاییزه :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Despite the benefits of autumn cropping compared to spring cropping, the negative impacts of freezing 

stress on crop growth and yield is the most important problem of the autumn cropping. So, identifying the 

freezing tolerant genotypes is a suitable approach to dissolve this problem. In this way, freezing tolerance 

of 40 lentil genotypes was assessed in 2018 in the Research Farm of Agriculture Faculty, Ferdowsi 

University of Mashhad, Iran. The experiment was conducted as complete randomized block design with 

three replications. The lowest recorded temperature during the growth season was -12ºC. Survival 

percentage varied between 53 and 92% and the highest survival% (92%) was found in MLC8 and MLC33. 

Survival of 25 genotypes was higher than 75%. Highest plant height (61cm) and number of filled pods per 

plant (96 pods) was observed in MLC13 and MLC22, respectively. 100-grain weight in five genotypes 

(MLC16, MLC454, MLC458, MLC71 and MLC303) was more than 3 grams. The highest biomass and 

grain yield (3159 and 353 gm-2, respectively) was found in MLC334. Results of cluster analysis and 

comparison of the group means with overall mean indicated the superiority of eight genotypes (MLC8, 

MLC12, MLC13, MLC33, MLC74, MLC103, MLC469 and MLC742) based on survival percntage and 

grain yield. In general, among the 40 genotypes studied, eight genotypes had highest survival percentage 

and superior yield in -12ºC; although, more experiments are needed to confirm the freezing tolerance of 

these genotypes. 
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 مقدمه

یکی از دالیل عمده سوءتغذیه ساکنان کره زمین، 

توسعه، به کمبود پروتئین است. در کشورهای درحال

دلیل مشکالت اقتصادی و کمبود منابع پروتئین 

ژه ویحیوانی، عمده نیاز پروتئینی از منابع گیاهی، به

درصد  20شود. حبوبات با حدود حبوبات تأمین می

أمین غذای بشر دارند و ازنظر پروتئین، نقش مهمی در ت

. اندمصرف غذایی بعد از غالت در رتبه دوم قرار گرفته

ترین حبوبات از مهم (Medik Lens culinaris.) عدس

درصد پروتئین،  22-35است که با داشتن  سرمادوست

یه در تغذفیبر، کربوهیدرات و امالح معدنی، نقش مهمی 

(. این Srivastava & Vasishtha, 2012ها دارد )انسان

چندان حاصلخیز و های نهاغلب در خاك ،در ایرانگیاه 

 Haghighati Maleki, et)شود میصورت دیم کشت به

al., 2005 .)ترین مسائل مربوط به کشت عدساز مهم، 

کیلوگرم در هکتار(  600)کمتر از  پایین بودن عملکرد

 Hosseini et) عدم ثبات عملکرد این محصول است و

al., 2011های مدیریتی، و بهبود شیوه گزینیبهبـا  ( که

عملکـرد محـصول را تا حد زیـادی افـزایش توان می

 .داد

امل مهم مدیریتی در تولید وع ی ازیک ،تاریخ کاشت

گیاهان زراعی است، زیرا تغییر در تاریخ کاشت، 

های محیطی نظیر دما و نور را تحت تأثیر قرار ویژگی

طریق، بر رشد و نمو گیاه تأثیر  دهد و از اینمی

هدف از تعیین تاریخ کاشت، یافتن زمان  گذارد.می

کلیه که طوریکاشت مطلـوب یـک گیـاه است، به

ر دو گیاه مراحل رشدی گیاه در شرایط مطلوب باشند 

 نشودبا شرایط نامساعد محیطی مواجه طول رشد 

(Khichar & Niwas, 2006.) 

عمدتاً نواحی کوهستانی  ،مناطق کشت عدس در ایران

که با توجه به  استهای سخت و مرتفع با زمستان

بندان، کشت حساسیت ارقام مورد کشت به سرما و یخ

شت کا طور عمده،به بنابراینها مقدور نیست، پاییزه آن

 شود صورت دیم انجام میدر بهار و به عدس

(Bagheri et al., 2000 .) در بررسی تاریخ کاشت

ب سبتأخیر در کاشـت، های عدس نشان داد که ژنوتیپ

افزایش سریع  و همچنینطـول دوره رویشـی کاهش 

باعث کاهش طـول  ،درجه حرارت در انتهـای فصل رشد

شـود کاهش عملکرد دانه مـی دوره زایشـی و درنتیجه،

(Chen et al., 2006; Bejiga, 2008.) 

 کاشت گیاهان با فصل رشد طوالنی در بهار 

ویژه ایران(، ضمن افزایش مصرف آب، غرب آسیا به )در

خسارت ناشی از گرمای فصل تابستان را افزایش خواهد 

نیز عملکرد داد. همچنین در کشت دیرهنگام بهاره 

توان به تنش علت این امر را مییابد که کاهش می

که در اثر طوریبه ،نسبت دادخشـکی در انتهای فصل 

رای کسـب آب و مـواد رقابـت گیاهـان بـ ،خشکی

نتیجه میزان فتوسنتز  و در شودمیغـذایی بیشتر 

خالص و درنهایت سرعت رشد نسبی گیاه کاهش مـی

به همین دلیل در (. Vaghar et al., 2008) یابـد

های اخیر، توجه بیشتری به کاشت زودهنگام سال

ف ها معطوزمستانه آن-گیاهان در بهار و یا کاشت پاییزه

 شده است.

 های بهاره،کاشت زمستانه گیاهان در مقایسه با کشت

تر و استفاده مؤثر گیاه از میزان رطوبت سبب نمو سریع

شود و همچنین از برخورد گیاه با در طی دوره رشد می

هایی مانند خشکی و گرما در اواخر رشد ممانعت تنش

(. با وجود مزایای کشت Link et al., 2010کند )می

عنوان یک معضل در کشت یاهان بهپاییزه، مرگ گ

(، Homer et al., 2016شود )پاییزه محسوب می

 شدنکه کاشت گیاهان در پاییز، سبب مواجه طوریبه

( زدگیهای زمستانه )از جمله تنش یخها با انواع تنشآن

شود. همچنین کاشت زودهنگام بهاره نیز گیاه را با می

معتدله مواجه  سرمای دیررس زمستانه رایج در مناطق

ترین خواهد ساخت؛ بنابراین تنش سرما یکی از مهم

کننده رشد، تولید و های محیطی است که تعیینتنش

 .شودهمچنین بقای در بسیاری از گیاهان محسوب می

گران در بررسی تحمل سرما در شرایط مزرعه، پژوهش

عنوان معیار بقای گیاهان در مزرعه پس از زمستان را به

ی تحمل گیاهان به شرایط سخت زمستان مورد ارزیاب

 دهند.تأکید قرار می

ساله در جنوب اروپا نشان داد که های یکبررسی لگوم

کاهش دما، منجر به رشد کمتر این گیاهان شد؛ با این 
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ها نشان داد های کشت بر لگوموجود، بررسی اثر تاریخ

که رقم متحمل به سرما در تاریخ کشت زودتر، رشد 

(. گیاهان Hekneby et al., 2006تری داشت )سبمنا

پاییزه در مقایسه با گیاهان بهاره، زودتر وارد مرحله 

دلیل طوالنی شدن دوره رشد شوند و بهگلدهی می

نند که کتوده بیشتری تولید میرویشی و زایشی، زیست

سبب ایجاد پوشش مناسب در خاك و همچنین افزایش 

(. از Sadeghipour & Aghaei, 2012شود )عملکرد می

دلیل برداشت زودتر گیاهان پاییزه، سوی دیگر، به

 شود.شرایط برای کاشت محصول دوم فراهم می

باید توجه داشت که عامل اصلی موفقیت کاشت پاییزه، 

وجود گیاهان متحمل به شرایط سخت زمستان است و 

موفقیت در کاشت زمستانه گیاهان، مشروط به تحمل 

 دهدکه در طول زمستان رخ میشرایطی است 

 (Homer et al., 2016 به همین دلیل و با وجود .)

های موجود برای کشت گیاهان در پاییز، کشت مزیت

محصوالت زراعی در برخی مناطق دنیا، در بهار صورت 

توان دلیل این امر را عدم دسترسی به گیرد که میمی

مناطق ارقام متحمل به سرما و شرایط زمستان در این 

 (.Sadeghipour & Aghaei, 2012دانست )

بانک بذر پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی 

ژنوتیپ مختلف عدس است  500مشهد، دارای حدود 

شده است که آوریکه از مناطق مختلف ایران جمع

های عنوان منبعی باارزش، در پژوهشتواند بهمی

ت پیشین مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعا

های مقدماتی جهت ها، ارزیابیروی این ژنوتیپ

 گرفته است زدگی انجامگزینی تحمل یخبه

(Hojjat & Galstyan, 2014 در حال حاضر، مطالعات .)

ی سازوکارهاتکمیلی جهت تعیین آستانه تحمل و 

های منتخب، جهت معرفی زدگی در ژنوتیپتحمل یخ

زدگی تحمل یخهای مارقام کاندید و تولید جمعیت

ضروری است. با توجه به مطالب ذکرشده و اهمیت تولید 

ها در تثبیت زیستی نیتروژن، تناوب حبوبات و نقش آن

و پایداری تولید گندم و مزایای کاشت پاییزه گیاهان 

مانند استفاده بهینه از نزوالت جوی در پاییز و زمستان 

و کاهش طول دوره رشد در فصول گرم و خشک سال، 

اهش احتمال برخورد دوره رشد با تنش خشکی و ک

بررسی تحمل افزایش عملکرد، آزمایش حاضر با هدف 

های منتخب عدس در شرایط ژنوتیپدر زدگی یخ

 انجام شد. طبیعی

 

 هامواد و روش

منظور بررسی خصوصیات رشدی و این پژوهش به

صورت منتخب عدس، به ژنوتیپ 40زدگی تحمل یخ

ه در شرایط مزرع صادفی با سه تکرار،طرح بلوك کامل ت

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 

کیلومتری جنوب شرق مشهد )عرض  10واقع در 

دقیقه شمالی و طول  15درجه و  36جغرافیایی 

متر  985دقیقه شرقی( و  28درجه و  56جغرافیایی 

ارتفاع از سطح دریا انجام شد. متوسط بارندگی ساالنه 

-1392های متر  و بر طبق آمار سالمیلی 286نطقه م

، حداقل و حداکثر مطلق دما در این منطقه، به 1372

 گراد بود.درجه سانتی 8/43و  -21ترتیب 

 25سازی زمین، ابتدا یک شخم به عمق برای آماده

ها و مسطح کردن کلوخه متر و سپس جهت خردسانتی

ایه شدن زمین، دیسک زده شد. سپس کودهای پ

)نیتروژن، فسفر و پتاسیم( بر اساس آزمون خاك پخش 

. شدشدند و سپس دیسک دوم عمود بر دیسک اول زده 

متر ایجاد سانتی 50هایی با فواصل در مرحله بعد، پشته

شد و روی هر پشته، دو ردیف گیاه با فاصله چهار 

و ها دکاشته شدند. ابعاد کرت متر از یکدیگرسانتی

 خطچهار  شامل کرت هرشد و گرفته  مترمربع در نظر

بین دو تکرار نیز یک متر فاصله  .بود متریدو  کاشت

در نظر گرفته شد. کاشت بذرها روی خطوط کاشت، در 

متری در دهه دوم مهرماه انجام شد. عمق دو سانتی

و  صورت نشتیاولین آبیاری بالفاصله بعد از کشت به

که گیاه در هیچ صورتی انجام شد های بعدی بهآبیاری

مرحله رشدی با تنش خشکی مواجه نشود. در طول 

 انجامهرز با وجین دستی هایفصل رشد، کنترل علف

 شد.

روز پس از سبز  30برای تعیین درصد بقای زمستانه، 

شدن و پس از زمستان، تعداد گیاهان هر نمونه شمارش 

( محاسبه شد 1شدند و درصد بقا با استفاده از معادله )

(Najib Niya et al., 2008.) 

        BW/PAW= (PSP( ×      100(1معادله )

تعداد گیاهان زنده پس  :AWP: درصد بقا، SPکه در آن، 
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است.  زمستانتعداد گیاهان قبل از : BWPزمستان و از 

 جزایا، تعداد شاخه و بوته ارتفاع نیز رشد فصل پایان در

 ادهاستف با( نهداصد  وزنو  بوته در غالف تعداد) عملکرد

طور تصادفی از هر کرت برداشت شدند، که به بوتهپنج  از

. با شمارش تعداد غالف پر و پوك شد ثبت و گیریندازها

 یینتعدر پنج بوته، درصد غالف بارور محاسبه شد. برای 

پس از حذف اثرات  ،دانه عملکردتوده و زیست

 برداشتکرت  های دو ردیف وسط هرای، بوتهحاشیه

ها پس از خشک شدن در هوای آزاد، وزن آن وند دش

 شده، گیرینمونه بوتهپنج  عملکردعالوه بر  .تعیین شد

 برداشت هایبوته عملکرد اساس بر کرت کل عملکرد

ادله مع از استفاده با نیز برداشت شاخصثبت شد.  شده

 ( محاسبه شد:2)

      HI= (SW/B) 100 ×(   2معادله )

: B: وزن دانه و SWص برداشت، : شاخHIکه در آن، 

  توده است.زیست

 Minitabافزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهیهتجز

v16 ها به روش و مقایسه میانگینLSD  و در سطح

برای برآورد همبستگی و درصد انجام شد.  95اطمینان 

استفاده  Wardو روش  JMP4افزار از نرم ،تجزیه کالستر

 شد.

 

 نتایج و بحث

درجه حرارت حداقل و حداکثر در طی دوره کشت تا 

های عدس در شرایط آب و هوایی رسیدگی ژنوتیپ

( نشان 1در شکل ) 1396-97مشهد در سال زراعی 

داده شده است. 

 

 
 .1396-97دماهای حداقل و حداکثر روزانه طی دوره آزمایش در مشهد طی سال زراعی  -1شکل 

Figure1. Daily minimum and maximum temperatures during chickpea growing season in 2017-2018 in 

Mashhad. 

 

های زیر صفر ماهانه طی بندان، دمای حداقل مطلق ماهانه، بارندگی ماهانه و مجموع درجه حرارتهای یختعداد شب -1جدول 

 .1396-97های عدس طی سال زراعی دوره کشت تا برداشت ژنوتیپ

Table1. Number of frosty nights, absolute monthly minimum temperature, monthly rainfall and total sub-

zero monthly temperatures during lentil genotypes growing season in 2017-2018 in Mashhad. 
Date Frosty nights No. Absolute monthly minimum temperature (°C) Total temperatures below 0°C 

Oct, Nov 0 1 - 

Nov, Dec 15 -7 45 

Dec, Jan 17 -5 42 

Jan, Feb 18 -12 83 

Feb, Mar 0 4 - 

Mar, Apr 0 1 - 

Apr, May 0 8 - 

May, Jun 0 14 - 

Jun, Jul 0 19 - 

Jul, Aug 0 17 - 

 گراد.ها با حداقل دمای کمتر از صفر درجه سانتی* بر اساس تعداد شب

Based on the number of the nights with sub-ziro minimum temperature. 
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های عدس مورد مطالعه، تفاوت درصد بقا ژنوتیپ

(. گستره درصد 2داری با یکدیگر داشتند )جدول معنی

درصد متغیر بود و  92تا  53ها، بین بقا در بین ژنوتیپ

درصد تفاوت  39بین بیشترین و کمترین درصد بقا، 

(. بیشترین تعداد و فراوانی 2وجود داشت )جدول 

درصد مشاهده شد که  81-90ها در دامنه بقای ژنوتیپ

ها بود. ژنوتیپ( از کل ژنوتیپ 15درصد ) 5/37شامل 

 ژنوتیپ( دارای 12درصد ) 30های بقا، در سایر دامنه

درصد )شش ژنوتیپ( دارای  15درصد،  71-80بقای 

درصد )سه ژنوتیپ( دارای  5/7درصد و  61-70بقای 

 (.2درصد بودند )شکل  50-60بقای 

 

 
 های مختلف بقای پس از زمستان در شرایط مزرعه.های عدس در دامنهدرصد فراوانی نسبی ژنوتیپ -2 شکل

Figure2. Relative abundance percentage of lentil genotypes in different ranges of post-winter survival in 

field conditions. 
 

با وجود مزایای زیاد کشت پاییزه حبوبات شامل استفاده 

در طول فصل رشد و افزایش عملکرد نسبت  از بارندگی

های به کشت بهاره، تحمل پایین این گیاهان به دما

های اصلی کشت پاییزه ودیتزدگی، از محدپایین و یخ

ها در مناطق سرد است که موجب وارد آمدن خسارت آن

به گیاه و در برخی از موارد، از بین رفتن کامل محصول 

های پیشین، حاکی از وجود شود. پژوهشمی

یط آب و شرازدگی در های عدس متحمل یخژنوتیپ

ژنوتیپ عدس،  30که از طوریباشد، بههوایی مشهد می

 100از بقای  MLC83و  MLC16 ،MLC75ژنوتیپ سه 

(. Hojjat & Galstyan, 2014درصدی برخوردار بودند )

گراد، درجه سانتی -12در مطالعه حاضر، با وقوع دمای 

 ،MLC8 ،MLC33 ،MLC13 ،MLC469شش ژنوتیپ )

MLC103  وMLC472 درصد  89( دارای بقای باالتر از

گراد، وجود سانتیدرجه  -12بنابراین در دمای ؛ بودند

 هایدر ژنوتیپزدگی تنوع مناسب در تحمل تنش یخ

کند تا با استقرار گیاه در پاییزه، از عدس کمک می

ها در طول فصل استفاده بهینه برده شود و گیاه بارندگی

ری تمراحل زایشی را در شرایط دمایی و رطوبتی مناسب

 ند.ک به اتمام رساند و درنهایت عملکرد باالتری تولید

یژه عدس، وبههای حبوبات ترین محدودیتیکی از مهم

ارتفاع کم بوته و عدم امکان برداشت مکانیزه آن است. 

ی ازنظر ارتفاع بوته امالحظهقابلدر این پژوهش، تنوع 

توان های مورد مطالعه مشاهده شدکه میدر بین ژنوتیپ

 تهایی با ارتفاع بوته مناسب جهامیدوار بود که ژنوتیپ

بیشترین و کمترین  .رفع این محدودیت گزینش شوند

 MLC163و  MLC13های ترتیب در ژنوتیپارتفاع، به

(. بررسی 2متر تفاوت مشاهده شد )جدول سانتی 32با 

های بقا نشان داد که با افزایش ارتفاع بوته در دامنه

که یطورکند، بهدرصد بقا، ارتفاع بوته افزایش پیدا می

درصد، نسبت به  91-100بقای  در دامنه ارتفاع بوته

 81-90و  71-80، 61-70، 50-60های بقای دامنه

درصد بیشتر بود  19و  20، 27، 34ترتیب درصد، به

دار (. از طرف دیگر، همبستگی مثبت و معنی3)شکل 

( نیز تایید کننده r=38/0*بین درصد بقا و ارتفاع بوته )

 (. 3د )جدول رابطه این دو ویژگی با یکدیگر بو
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در  96-97های عدس در کشت پاییزه در طی سال زراعی درصد بقا، ارتفاع بوته، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ -2جدول 

 شرایط آب و هوایی مشهد.
Table2. Survival percentage, plant height, yield and yield components of lentil genotypes in autumn 

sowing during the growing year 2016-2017 in Mashhad. 

Genotype Survival 
Plant 
height 

Lowest 
pod 

height 

Branch 
No. 

Pod 
No. 

1-Plant 

Filled 
pod 

100- 
grain 
weigh

t 

Biomas
s Grain 

Biologica
l yield 

Grain 
yield 

HI 

MLC (%) (cm) (cm)   (%) (g) 
-(g.plant

)1 

-(g.plant
)1 

)2-(g.m 
-(g.m

)2 
(%) 

8 92 56 14 2.8 330 84 1.81 27.8 2.55 1685 337 20 

33 92 39 12 2.8 212 53 2.88 25.7 4.47 1079 258 24 

13 91 61 9 3.0 307 89 1.97 26.3 3.58 1313 292 22 

469 91 40 9 2.8 196 76 1.82 16.2 3.37 1152 364 32 

103 90 47 8 3.0 189 78 1.59 17.3 4.21 1274 310 25 

472 90 38 9 3.2 203 84 2.16 17.3 2.20 834 165 27 

12 89 43 11 3.1 176 85 1.93 15.8 2.30 914 149 23 

74 89 43 17 3.1 246 62 1.58 19.3 2.63 1099 194 18 

163 86 29 7 3.2 124 67 2.36 9.9 1.07 269 70 25 

84 85 43 9 2.8 260 95 1.68 19.5 3.64 967 243 26 

70 84 53 15 3.1 280 50 1.71 22.7 4.34 1683 262 16 

303 84 39 10 2.9 179 36 3.00 14.7 1.70 699 175 26 

11 82 46 10 3.2 150 62 1.79 14.5 2.53 1117 261 23 

334 82 36 21 2.9 86 79 1.86 9.8 2.94 3159 383 13 

17 81 35 10 3.2 174 85 1.77 18.2 2.78 946 207 22 

22 81 40 9 3.3 116 96 1.72 13.4 1.05 542 65 12 

29 81 46 15 2.8 176 34 2.24 17.9 2.24 1337 180 15 

47 81 52 15 3.0 521 95 1.88 43.2 3.35 1191 163 14 

454 81 32 9 3.3 115 64 3.12 17.3 3.65 1107 305 28 

169 80 43 13 3.2 116 56 1.76 17.9 1.91 1460 140 11 

253 80 47 14 3.8 757 55 1.61 47.7 4.96 672 122 18 

71 79 42 8 3.0 97 31 3.04 10.4 2.91 645 112 17 

81 76 40 7 2.7 237 48 2.96 18.9 1.75 499 127 24 

409 76 46 15 2.9 370 65 1.75 20.3 4.44 1349 243 17 

55 75 39 12 3.0 216 69 2.21 33.5 2.24 806 138 15 

61 73 33 10 2.7 166 75 2.94 17.2 4.72 587 166 28 

91 73 39 12 2.8 165 44 2.13 11.9 3.43 811 154 20 

407 73 51 12 2.8 256 97 1.88 17.2 4.08 1381 309 22 

9 71 41 10 3.1 184 34 2.50 21.9 2.88 537 148 28 

151 71 31 11 3.2 77 59 2.69 7.9 5.54 640 197 30 

394 71 37 12 2.7 118 76 1.57 8.4 2.89 1020 185 20 

83 69 40 15 2.8 192 54 2.10 17.7 5.37 986 252 27 

16 68 39 11 2.4 174 61 3.37 15.9 3.17 643 134 21 

337 67 38 11 2.3 72 26 2.99 8.3 0.975 282 57 17 

38 66 34 11 3.2 291 24 1.95 20.3 4.60 1313 224 25 

286 65 45 12 2.9 81 81 1.91 9.3 7.61 901 248 29 

410 63 35 11 2.9 100 60 2.95 23.2 2.01 507 49 11 

458 60 31 13 3.3 161 59 3.08 10.6 2.15 328 80 23 

31 57 44 12 2.9 208 62 2.29 16.5 3.83 586 127 23 

95 53 35 9 2.7 254 86 2.19 20.2 4.72 632 166 27 

LSD0.05 18 31 4 0.6 110 25 0.42 8.5 1.72 476 99 8 
P value * * ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
C.V (%) 16.9 23.0 24.2 14.1 38.9 28.4 14.0 33.9 38.9 36.1 37.6 25.9 

MLCمشهد،  فردوسی دانشگاه گیاهی علوم پژوهشکده عدس بذر : کلکسیونLSDدرصد،  پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف : حداقلC.V :

دار در سطح احتمال یک دار در سطح احتمال پنج درصد، **: معنیدار در سطح احتمال پنج درصد، *: معنی: غیر معنیnsضریب تغییرات، 

 درصد.
MLC: Mashhad Lentil Collection, LSD: Least Significant Difference in p≤0.05 probability level, C.V: Coefficient Variation, ns: non 

significant at probability level, *: Significant at 5% of probability level, **: Significant at1% probability level. 
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 های مختلف بقا پس از زمستان در شرایط مزرعه.های عدس در دامنهع بوته در ژنوتیپمتوسط ارتفا -3شکل 

Figure3. Mean plant height of lentil genotypes in different post-winter survival in field conditions. 

 
 س از زمستان در شرایط مزرعه.ژنوتیپ عدس پ 40ضرایب همبستگی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجرای عملکرد  -3جدول 

Table3. Post-winter correlation coefficient of morphological characteristic, yield and yield components of 

40 Lentil genotypes in the field conditions. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Survive percentage 1            

2 Plant height *0.38 1           

3 Lowest pod height ns0.02- ns0.23 1          

4 Branch No ns0.23 ns0.02- ns0.01 1         

5 Pod No. ns0.17 **0.50 ns0.24 *0.34 1        

6 Filled pod ns0.24 ns0.24 ns0.03- ns0.06 ns0.13 1       

7 100 grain weight *0.34- **0.48- *.320- ns0.30- *0.36- **0.46- 1      

8 1-Biomass. plant ns0.20 **0.47 ns0.20 ns0.31 **0.86 ns0.14 ns0.24- 1     

9 1-Yield. plant ns0.24- ns0.14 ns0.17 ns0.03 ns0.24 ns0.18 ns0.18- ns0.13 1    

10 Biological yield *0.39 *0.38 **0.64 ns0.01 ns0.09 ns0.22 **490.- ns0.08 ns0.17 1   

11 Grain yield **0.43 *0.37 ns0.27 ns0.07- ns0.08 *0.31 **0.41- ns0.03 **0.44 **0.77 1  

12 HI ns0.04- ns0.27- **0.48- ns0.05- ns0.12- ns0.05 ns0.18 ns0.25- **0.43 ns0.28- 
n0.30

s 
1 

ns ،* درصد. پنج و یک احتمال حودار در سطمعنیدار و غیرمعنی بیترتبه: ** و 
ns, and **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

مقدار زیادی تحت تأثیر که ارتفاع بوته بهبا وجود این

ها نشان داده است که ژنتیک گیاه است، اما پژوهش

سه تری در مقایگیاهان کشت شده در پاییز، از ارتفاع باال

 ,.Akbarinia et alهای بهاره برخوردارند )با کشت

 دلیلتیپ رشدی خوابیده گیاه در زمستان، به (.2005

ارتفاع کم و نزدیکی به سطح خاك، موجب افزایش 

 شود زدگی میتحمل به سرما و یخ

(Najib Niya et al., 2008 اما این ویژگی برای ،)

هایی بنابراین ژنوتیپ برداشت مکانیزه مناسب نیست؛

که در فصل پاییز و زمستان حالت خوابیده و در فصل 

بهار حالت ایستاده و ارتفاع بیشتری دارند مناسب 

رسد نظر می(. بهNajib Niya et al., 2008باشند )می

 زدگی، بهکه باال بودن درصد بقا در شرایط تنش یخ

زدگی است مفهوم خسارت کمتر به گیاه در طی یخ

(Zhang et al., 2016؛ بناب)هایی که تحمل راین ژنوتیپ

ها بیشتر است، پس از تنش، زدگی در آنیخبه تنش 

یعی خود را در مدت زمان کمتری فرآیندهای طبرشد و 

( و درنهایت، Najib Niya et al., 2008گیرند )سر میاز 

بوته فاع کنند. تنوع ارتنیز تولید می ارتفاع بوته بیشتری

های دیگر نیز های عدس در پژوهشپتیدر ژنو

درصدی بین  80که تفاوت طوری، بهاست شدهگزارش

ها مشاهده شد بیشترین و کمترین ارتفاع ژنوتیپ

(Hojjat & Galstyan, 2014.) 

ها ازلحاظ ارتفاع اولین داری بین ژنوتیپتفاوت معنی

(. در میان 2غالف از سطح خاك مشاهده شد )جدول 

 MLC334س مورد مطالعه، دو ژنوتیپ ژنوتیپ عد 40

متر، بیشترین سانتی 17و  21ترتیب با به MLC74و 

ارتفاع اولین غالف از سطح خاك را دارا بودند که برای 
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برداشت مکانیزه عدس بسیار مناسب هستند )جدول 

(. بین بیشترین و کمترین ارتفاع اولین غالف از سطح 2

تفاع تا اولین درصدی وجود داشت. ار 67خاك، تفاوت 

 10ها، باالی درصد ژنوتیپ 73غالف از سطح خاك در 

متر بود که صفت مناسبی برای برداشت مکانیزه سانتی

تا اولین با افزایش ارتفاع  (.2شود )جدول محسوب می

و عدس  زهامکان برداشت مکانی از سطح خاك، غالف

های فراهم و هزینهکاهش ضایعات در زمان برداشت 

. از وجود تنوع در یابدحد زیادی کاهش می کارگری تا

 ها،آنگزینی توان در بهها میبین ژنوتیپارتفاع بوته 

 .افزایش ارتفاع بوته استفاده کرد منظوربه

 8/3تا  3/2ها، از تعداد شاخه در بوته در بین ژنوتیپ

 های مختلفوجود، بین ژنوتیپعدد متغیر بود، با این 

آماری مشاهده نشد )جدول  اظلح ازداری تفاوت معنی

های عدس )سه (. تنوع تعداد شاخه در بوته در ژنوتیپ2

های پیشین شاخه در بوته( در پژوهش 15تا 

(، اما در Hojjat & Galstyan, 2014است ) شدهگزارش

ژنوتیپ مورد مطالعه  40مطالعه حاضر، این تنوع بین 

مشاهده نشد. افزایش تعداد شاخه در بوته، موجب 

داد توده و تعتر شدن بوته عدس و افزایش زیستنشعبم

غالف در بوته خواهد شد. در این مطالعه، همبستگی 

( بین تعداد شاخه در 2r=34/0*داری )مثبت و معنی

(؛ به 3بوته با تعداد غالف در بوته مشاهده شد )جدول 

عبارتی افزایش تعداد شاخه در بوته، سبب افزایش تعداد 

 .غالف در بوته شد

داری از لحاظ های مختلف، تفاوت معنیبین ژنوتیپ

(. ژنوتیپ 2تعداد غالف در بوته مشاهده شد )جدول 

MLC253  بیشترین تعداد غالف در بوته را به خود

اختصاص داد که تعداد غالف آن نسبت به ژنوتیپ 

MLC337  ،که کمترین تعداد غالف در بوته را دارا بود

(. 2شتری تولید کرد )جدول برابر غالف در بوته بی 5/10

درصد از  13های مورد مطالعه، در در میان ژنوتیپ

درصد،  48عدد، در  100ها، تعداد غالف زیر ژنوتیپ

درصد تعداد،  28عدد، در  100-200تعداد غالف بین 

درصد، تعداد  13عدد و در  300تا  200تعداد غالف بین 

در میان (. 2عدد در بوته  بود )جدول  300غالف باالی 

درصد بودند، تنها  80هایی که دارای بقای باالی ژنوتیپ

عدد تولید کرد  100تعداد غالف زیر  MLC334ژنوتیپ 

داری بین تعداد (. همبستگی مثبت و معنی2)جدول 

( و وزن خشک 2r=50/0**غالف در بوته با ارتفاع بوته )

(. در کشت 3( مشاهده شد )جدول 2r=86/0**بوته )

علت فراهمی شرایط محیطی مانند رطوبت و  پاییزه، به

تفاع هایی با ارطوالنی شدن فصل رشد، امکان تولید بوته

(. Najib Niya et al., 2008شود )بیشتر فراهم می

ها و معنی طویل شدن شاخهافزایش ارتفاع بوته، به

افزایش تعداد گره در بوته و در نهایت ایجاد فضای بیشتر 

تر گل و غالف در بوته خواهد بود. برای تولید تعداد بیش

از سوی دیگر، افزایش تعداد غالف در بوته، به دلیل وزن 

 تواند موجب افزایشباالی دانه نسبت به کاه و کلش می

وزن خشک گیاه شود. وجود تنوع از نظر تعداد غالف در 

بوته در ارقام مختلف نخود و همچنین افزایش تعداد 

غالف در بوته با کشت پاییزه به دلیل افزایش طول دوره 

شده است رشد رویشی و زایشی گیاه گزارش 

(Sadeghipour & Aghaei, 2012.) 

تفاوت  های مختلف،درصد غالف بارور در بین ژنوتیپ

(. بین بیشترین 2داری داشت )جدول معنی

(MLC407( و کمترین )MLC38 ،درصد غالف بارور )

 40(. در میان 2درصد تفاوت مشاهده شد )جدول  73

 95درصد، از غالف بارور باالی  10ژنوتیپ مورد بررسی، 

درصد و  90تا  80درصد از غالف بارور بین  18درصد، 

درصد برخوردار بودند  50 درصد از غالف بارور زیر 20

( 2r=-46/0**داری )(. همبستگی منفی معنی2)جدول 

بین درصد غالف بارور با وزن صد دانه مشاهده شد. 

رسد که با افزایش درصد غالف بارور در بوته، نظر میبه

سهم مواد فتوسنتزی تخصیص یافته به هر دانه کاهش 

ه با انیابد. از سوی دیگر، همبستگی بین عملکرد دمی

( بود 2r=31/0*دار )درصد غالف بارور، مثبت و معنی

که وزن دانه در بوته با افزایش (. با وجود این3)جدول 

درصد غالف بارور، روند کاهشی داشت، اما بهبود درصد 

باروری، موجب افزایش عملکرد شد؛ بنابراین افزایش 

درصد باروری غالف در بوته، به نفع افزایش عملکرد در 

د سطح خواهد بود، اما کاهش اندازه دانه و احتمااًل واح

ی به دلیل ریز شدن دانه را باید در بازارپسندکاهش 

های پاییزه، گلدهی در شرایط نظر گرفت. در کشت
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یابد تری انجام و امکان تلقیح افزایش میدمایی مناسب

دلیل افزایش طول دوره رشد، گیاه فرصت و همچنین به

رویشی از جمله افزایش سطح برگ بیشتری برای رشد 

های هوایی و در نتیجه تولید مواد و گسترش اندام

این ها دارد؛ بنابرفتوسنتزی بیشتر جهت انتقال به دانه

دهد های بارور بیشتری تشکیل میتعداد غالف

(Sedaghatkhahi et al., 2011; Zafaranieh, 2015 با .)

رور در بوته شده، بین درصد غالف باوجود موارد مطرح

و درصد بقای پس از سرما در مطالعه حاضر، همبستگی 

که (. با توجه به این3داری مشاهده نشد )جدول معنی

د، زدگی بودنهای زنده مانده، قادر به تحمل تنش یخبوته

بندان، توانایی سد که پس از یخرنظر میبنابراین به

 های زنده مانده یکسان باشد.بوته

گرم متغیر بود و از این  37/3تا  57/1بین  وزن صد دانه

های موردمطالعه داری بین ژنوتیپنظر، تفاوت معنی

های بین، ژنوتیپ(. در این 2وجود داشت )جدول 

MLC16 ،MLC454 ،MLC458 ،MLC71  و

MLC303  50دارای وزن صد دانه بیشتر از سه گرم و 

د ودنها دارای وزن صد دانه باالی دو گرم بدرصد ژنوتیپ

(. بررسی همبستگی بین صفات مورد مطالعه 2)جدول 

با وزن صد دانه نشان داد که همبستگی منفی 

(، ارتفاع بوته 2r=-34/0*داری با درصد بقا )معنی

(**48/0-=2r( تعداد غالف در بوته ،)**2=-36/0r و )

(. 3( داشتند )جدول 2r=-46/0**درصد غالف بارور )

ن صد دانه در کشت پاییزه مطالعات حاکی از افزایش وز

گیاهانی مانند نخود در مقایسه با کشت بهاره بود، 

که وزن صد دانه در کشت پاییزه نخود در طوریبه

درصد افزایش یافت  10بهاره،  مقایسه با کشت

(Sadeghipour & Aghaei, 2012 احتماالً این افزایش .)

علت مناسب بودن شرایط دمایی در وزن صد دانه، به

های پاییزه بود. وزن صد کشت شدن دانه در گام پرهن

دانه، تحت تأثیر دو عامل تعداد دانه در غالف و قدرت 

که طوریتخصیص مواد فتوسنتزی به دانه قرار دارد، به

ها کمتر است، از وزن صد دانه ارقامی که تعداد دانه آن

 دار بینباالتری برخوردارند. وجود رابطه منفی و معنی

دانه با تعداد غالف در بوته عدس، توسط سایر  وزن صد

 (.Nath et al., 2014شده است )پژوهشگران گزارش

های مورد مطالعه از لحاظ وزن خشک بوته، بین ژنوتیپ

(. دو ژنوتیپ 2داری مشاهده شد )جدول تفاوت معنی

MLC253  وMLC47 درصد  81و  80ترتیب با بقای به

خشک بوته بیشتری ها، وزن نسبت به سایر ژنوتیپ

(. بررسی وزن خشک بوته در 2تولید کردند )جدول 

های مختلف بقا نشان داد که با افزایش درصد بقا، دامنه

که طوری(، به4وزن خشک بوته افزایش یافت )شکل 

 90بیشترین وزن خشک بوته در درصد بقای باالی 

 50-60( و بین درصد بقای 4دست آمد )شکل درصد به

صد از نظر میزان وزن خشک بوته، تفاوتی در 61-70و 

(. بین وزن خشک بوته با ارتفاع 4مشاهده نشد )شکل 

( 2r=86/0**( و تعداد غالف در بوته )2r=47/0**بوته )

(. 3داری مشاهده شد )جدول همبستگی مثبت و معنی

شتر توده بیمفهوم تولید زیستافزایش ارتفاع بوته، به

 ع بوته، شرایط را برای تولیداست و از طرفی افزایش ارتفا

 که درنهایت کندتعداد غالف بیشتر در بوته فراهم می

مجموع این عوامل، موجب افزایش وزن خشک بوته 

 خواهد شد.

ای در میان مالحظهاز نظر وزن دانه در بوته، تنوع قابل 

 که وزنشکلیهای مورد مطالعه مشاهده شد، بهژنوتیپ

( MLC286) 61/7( تا MLC22) 05/1دانه در بوته، از 

ها از گرم در بوته متغیر بود. کمتر از سه درصد ژنوتیپ

درصد از وزن دانه  13وزن دانه زیر یک گرم در بوته، 

گرم در  2-3درصد از وزن دانه  35گرم در بوته،  2-1

ها از وزن دانه باالی درصد ژنوتیپ 50یش از ببوته و 

(. بررسی وزن 2ل سه گرم در بوته برخوردار بودند )جدو

های مختلف بقا نشان داد که با دانه در بوته در دامنه

تا  81کاهش درصد بقا، وزن دانه در بوته تا دامنه بقای 

تا  91درصد روند کاهشی داشت و در دامنه بقای  90

وجود، نسبت به  درصد، افزایش یافت؛ با این 100

ه درصد، از وزن دانه در بوت 60های بقای زیر دامنه

الف(. با افزایش درصد  4کمتری برخوردار بود )شکل 

بقا، وزن خشک بوته روند صعودی داشت اما در ارتباط 

با وزن دانه، این روند مشاهده نشد و کمترین مقدار وزن 

دست درصد به 90تا  81دانه در بوته، در دامنه بقای 

که با کاهش درصد بقا، تراکم بوته در آمد. با وجود این

رسد این کاهش نظر مییابد، بهطح کاهش میواحد س

تراکم، باید سبب فراهم آمدن فضای بیشتر و کاهش 

ها شود و درنهایت سبب ای در بوتهگونهرقابت درون
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افزایش ماده خشک در بوته و همچنین تولید دانه در 

اما در  (.Kanouni & Nemati-Fard, 2013بوته شود )

شد و کاهش تراکم، بر این مطالعه، این روند مشاهده ن

وزن خشک بوته اثر مثبت نداشت ولی افزایش وزن دانه، 

 تا حدی مشاهده شد.

 

های های عدس در دامنه( در ژنوتیپB( و عملکرد دانه و عملکرد زیستی )Aتوده و وزن دانه در بوته )میانگن زیست -4شکل 

 مختلف بقا تحت تنش زمستان در شرایط مزرعه.

Figure4. Mean of biomass and grain weight per plant (A) and grain and biological yield (B) in Lentil 

genotypes in different survival ranges under winter stress in field conditions. 

 

توده در واحد سطح، تفاوت ها از نظر تولید زیستژنوتیپ

. میزان (2داری با یکدیگر داشتند )جدول معنی

گرم در مترمربع،  269تا  3159توده بین زیست

متغیر  MLC334 MLC163های ترتیب در ژنوتیپبه

درصد  43طورکلی، (. به2بود )جدول 

گرم در مترمربع  1000توده بیشتر از ها،زیستژنوتیپ

توده تولیدی در (. بررسی زیست2تولید کردند )جدول 

ا افزایش درصد بقا، های مختلف بقا نشان داد که بدامنه

توده در واحد سطح افزایش یافت. میزان میزان زیست

درصد نسبت به  91-100توده در دامنه بقای زیست

 50-60و  61-71،70-80، 81-90های بقای دامنه

درصد افزایش  115و  59، 51، 14ترتیب درصد، به

هایی وجود، در بین ژنوتیپ ب(. با این 4یافت )شکل 

درصد بودند، هفت ژنوتیپ  80ای باالی که دارای بق

(MLC84 ،MLC163 ،MLC472 ،MLC303 ،

MLC17 ،MLC22  وMLC12توده کمتر از (، زیست

(. 2گرم در مترمربع تولید کردند )جدول  1000

( و ارتفاع بوته 2r=39/0*همبستگی بین درصد بقا )

(*38/0=2rبا تولید زیست ،) توده در واحد سطح، مثبت

(. با افزایش درصد بقا، تعداد 3بود )جدول دار و معنی

بوته در واحد سطح افزایش یافت که موجب افزایش 

توده تولیدی خواهد شد. همچنین افزایش میزان زیست

توده را فراهم ارتفاع بوته، امکان بهبود تولید زیست

های عدس متحمل خواهد کرد. با کشت پاییزه ژنوتیپ

فراهم شد و امکان زدگی، شرایط برای رشد گیاه یخ

های ابتدای فصل و همچنین تطابق استفاده از بارندگی

فصل رشد با دماهای مطلوب هوا افزایش یافت که 

ن زتوده تولیدی را در پی داشت. ودرنهایت، بهبود زیست

برای ارزیابی رشد  مناسبیشاخص  ،خشک نهایی گیاه

نشـان  بیشترشود. وزن خشک محسوب می و عملکرد

رایی گیاه در تولید مواد فتوسنتزی و ارسال دهنده کا

هرگونه کاهش در  و های در حال رشد استآن به اندام

 خواهد شدوزن خشک سبب کاهش  ،منابعبه دسترسی 

(Franiya & Moradi, 2015.) 

ترین ویژگی محصوالت زراعی است عملکرد دانه، مهم

که همواره موردنظر پژوهشگران بوده است. در این 

با کشت پاییزه عدس، بیشترین عملکرد دانه در مطالعه 

، MLC334 ،MLC469 ،MLC8شش ژنوتیپ 

MLC103 ،MLC407  وMLC454 ترتیب با بقای به

دست آمد که درصد به 81و  90،73، 92، 91، 82

گرم در مترمربع بود )جدول  300ها بیشتر از عملکرد آن

 ها، عملکرد باالیدرصد از ژنوتیپ 15طورکلی (. به2
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 200درصد عملکرد باالی  25گرم در مترمربع،  300

گرم در  100درصد عملکرد باالی  48گرم در مترمربع، 

گرم در مترمربع  100درصد عملکرد زیر  13مترمربع و 

های (. بررسی عملکرد دانه در دامنه2داشتند )جدول 

مختلف بقا نشان داد که بیشترین عملکرد دانه، در دامنه 

(. با ب 4شکل دست آمد )درصد به 100تا  91بقای 

-70، 71-80، 81-90به  91-100کاهش درصد بقا از 

، 143، 104ترتیب درصد، عملکرد دانه به 50-60و  61

 4شکل گرم در مترمربع کاهش پیدا کرد ) 189، 152

دار بین درصد بقا با (. همبستگی مثبت و معنیب

موضوع نیز تائید کننده این ( 2r=43/0**)عملکرد دانه 

 یهابرخی از ژنوتیپ وجود در(. با این 3است )جدول 

ترتیب به MLC163و  MLC12باال مانند ی با درصد بقا

نتوانستند عملکرد دانه باالیی درصد،  86و  89با بقای 

رسد که در انتخاب نظر میبه بنابراینتولید کنند و 

تنها درصد بقا مطرح  ،زدگیهای متحمل یخژنوتیپ

نیز در ها آن میزان عملکرداید در کنار آن، نیست و ب

، (2r=37/0*)همبستگی بین ارتفاع بوته  .گیرد قرار نظر

بوته ، وزن دانه در (2r=31/0*)درصد غالف بارور 

(**44/0=2r )توده در مترمربع و زیست(**2=77/0r)  با

دار بود. بهبود درصد بقا، عملکرد دانه، مثبت و معنی

تر و توده بیشبوته و تولید زیست موجب افزایش ارتفاع

در نهایت عملکرد بیشتر خواهد شد. تنوع در عملکرد 

های عدس در کشت پاییزه، در سایر دانه در ژنوتیپ

 ,Hojjat & Galstyanشده است )مطالعات نیز گزارش

2014; Nath et al., 2014 درصدی  67(. همچنین بهبود

ر بهار دهای عملکرد در کشت پاییزه نسبت به کشت

عدس در سایر مطالعات، نشان دهنده واکنش مثبت این 

 ,Hojjat & Galstyanگیاه به کشت پاییزه است )

2014.) 

دار بود ها معنیتفاوت شاخص برداشت بین ژنوتیپ

توجه در این مطالعه، سهم بیشتر (. نکته قابل 2)جدول 

 که بیشترینطوریتوده نسبت به دانه بود، بهزیست

( بود MLC469درصد ) 32اشت به میزان شاخص برد

 40(. در میان 2که مقدار نسبتاً پایینی است )جدول 

ژنوتیپ عدس مورد بررسی، دو ژنوتیپ، شاخص برداشت 

 13درصد و  29تا  20ژنوتیپ بین  25درصد،  30باالی 

(. شاخص 2درصد دارا بودند )جدول  20ژنوتیپ کمتر از 

مواد فتوسنتزی  برداشت، نشان دهنده میزان اختصاص

به دانه است. در این مطالعه با کشت پاییزه، تخصیص 

ای مواد فتوسنتزی به بخش دانه، کمتر از بخش علوفه

وجود، عملکرد دانه بسیار مناسبی عدس بود؛ با این 

ها گرم در مترمربع( در برخی از ژنوتیپ 300)باالی 

دست آمد که نشان دهنده اثرات مثبت کشت پاییزه به

 گیاه عدس است. در

وه ها به پنج گرای، ژنوتیپبر اساس نتایج تجزیه خوشه

های اول (. در گروه5مجزا از هم تفکیک شدند )شکل 

، هشت، نه، شش و سه قرار گرفتند 14ترتیب تا پنجم، به

میانگین کل نشان  ها بامقایسه میانگین گروه(. 5)شکل 

ن میانگی اول و دوم نسبت به گروهدرصد بقا در داد که 

گین میانتر از ها، پایینکل برتری داشت و در سایر گروه

(. از نظر عملکرد دانه در واحد سطح، 4بود )جدول  کل

گروه دوم نسبت به میانگین کل برتر بود ولی سایر 

 (.4ها از میانگین کمتری برخوردار بودند )جدول گروه

ها در اکثر طورکلی گروه دوم نسبت به سایر گروهبه

فات، نسبت به میانگین کل، برتر یا حداقل برابر بود ص

توان می بندی نشان داد کهنتایج این گروه(. 4)جدول 

اصالحی  هایدر پروژه دوم، گروههای عدس ژنوتیپاز 

تحمل   جمله ها ازجهت استفاده از صفات برتر آن

 .بهره بردبندان زمستان یخ
 

 گیری کلینتیجه

دهنده وجود تنوع بین  نتایج این مطالعه، نشان

زدگی بود. های عدس از لحاظ تحمل یخژنوتیپ

و  MLC8های بیشترین میزان درصد بقا، در ژنوتیپ

MLC33  درصد( و کمترین آن در ژنوتیپ  92)بقای

MLC95  بندی درصد( مشاهده شد. گروه 53)بقای

 نشانمیانگین کل  ها بامقایسه میانگین گروهای و خوشه

، MLC8 ،MLC12 ،MLC13نوتیپ داد که هشت ژ

MLC33 ،MLC74 ،MLC103 ،MLC469  و

MLC742  درصد بقا و عملکرد دانه بیشتری نسبت به

توده میانگین کل داشتند. باالترین عملکرد دانه و زیست

مشاهده شد که با توجه به درصد  MLC334در ژنوتیپ 

رسد نظر میدرصد(، به 82بقای باالی این ژنوتیپ )بقای 

 .گزینی برخوردار باشدز پتانسیل مناسبی جهت بهکه ا
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Figure5. Cluster grouping of Lentil genotypes based on studied characteristic under winter stress in the 

field conditions. 
 

های عدس تحت ژنوتیپمطالعه در  ای برای صفات موردهای حاصل از تجزیه خوشهمیانگین و انحراف از میانگین گروه -4جدول 

 تنش زمستان در شرایط مزرعه.

Table4. Mean and deviation from mean of groups in cluster analysis for studied traits of Lentil genotypes 

under winter stress in the field conditions. 
     Group          

 1  2  3  4  5 

Genotypes (MLC) 

11, 17, 22, 29, 47, 
70, 71, 84, 163, 

169, 253, 303, 334, 

454 

 
8, 12, 13, 33, 74, 

103, 469, 742 
 

9, 55, 61, 81, 91, 

151, 394, 407, 409 
 

16, 38, 83, 286, 

337, 410 

 31, 95, 458 

Traits 
Group 

mean 

Deviation 
from 

mean 

 
Group 

mean 

Deviation 
from 

mean 

 
Group 

mean 

Deviation 
from 

mean 

 
Group 

mean 

Deviation 
from 

mean 

 
Group 

mean 

Deviation 
from 

mean 

Survival (%) 82 4  91 13  73 -4  66 -11  57 -21 

Plant height (cm) 42 0  46 5  40 -2  39 -3  37 -5 

Lowest pod height 12 0  11 0  11 0  12 0  11 0 

No. of branches (plant-1) 3.1 0.2  3.0 0.0  2.9 -0.1  2.8 -0.2  3.0 0.0 

Pod No. (plant-1) 225 17  232 24  199 -10  152 -57  208 -1 

Filled pod% 65 0  76 11  63 -2  51 -14  69 4 

100- grain weight (g) 2.1 -0.1  2.0 -0.3  2.3 0.1  2.5 0.3  2.5 0.3 

Biomass (g.plant-1) 20 1  21 2  17 -1  16 -3  16 -3 

Grain weight (g.plant-1) 2.8 -0.5  3.2 -0.1  3.6 0.3  4.0 0.7  3.6 0.3 

Biological yield (g.m-2) 1128 154  1169 195  848 -126  772 -202  515 -458 

Grain yield (g.m-2) 192 -2  259 65  185 -9  161 -33  124 -70 

Harvest Index (%) 19 -3  24 2  23 1  22 0  24 3 

MLCمشهد. فردوسی دانشگاه گیاهی علوم پژوهشکده عدس بذر : کلکسیون   MLC: Mashhad Lentil Collection. 
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