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غرب ایرانهاي بومی عدس شمالدر برخی از تودهصفات زراعی و مورفولوژیکی تنوع 

2فرحسن منیريو1زادهجالل هاشم

چکیده
کشت و کار از جمله در ایران جهانبسیاري از نقاط درکه استبشرمصرفموردخوراکیهايدانهترینیکی از مهمعدس

به منظور .موجود در بین ارقام بومی عدس، براي اجراي هر نوع برنامه اصالحی بسیار مهم استاطالع از میزان تنوع. گرددمی
هاي آزمایشی در قالب طرح بلوكغرب ایرانهاي بومی عدس شمالدر برخی از تودهصفات زراعی و مورفولوژیکی بررسی تنوع 

شرقی و هاي آذربایجاناستانري شده از مناطق مختلفآوتوده جمع13گیاهی شاملمواد . اجرا شدکامل تصادفی با سه تکرار
نظر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه، تعداد غالف، عملکرد هاي مورد مطالعه از بین توده. اصالح شده بودالیندوواردبیل

هاي پر نویه، تعداد دانههاي ثادر غالف، تعداد شاخههاي دوتایی در غالف، عملکرد دانههاي یک تایی بیولوژیک، عملکرد دانه
تایی در هاي نارس دوتایی در غالف، تعداد دانههاي نارس یکهاي پر دوتایی در غالف، تعداد دانهتایی در غالف، تعداد دانهیک

تعداد دار وجود داشت و همچنین از نظر صفات ارتفاع بوته ودر سطح احتمال یک درصد اختالف معنیهکتارغالف و عملکرد در
دار بین اکثر صفات مورد مطالعه، حاکی از وجود اختالف معنی. دار بودهاي اولیه اختالف در سطح احتمال پنج درصد معنیاخهش

هاي اصالحی تواند به عنوان یک پتانسیل ارزشمند در برنامهباشد که میها از لحاظ این صفات میتنوع ژنتیکی باال در بین توده
درصد از تغییرات کل، 6/85هاي اصلی براساس صفات مورد ارزیابی نشان داد که حدود تجزیه به مولفه. مورد استفاده قرار گیرد

با استفاده از توان دوم مطالعه عدس بر مبناي روش وارد و هاي موردبندي تودهبا گروه. شودمولفه اصلی اول توجیه می4توسط 
که در یک گروه مجزا قشالقآباد و قیههاي احمدتوده. شه حاصل گردیدسه خو،فاصله اقلیدسی و بر اساس میانگین کلیه صفات

بهترینو به عنوانهاي اصالح شده برتر بودندها و حتی الیناز سایر تودهاز لحاظ کلیه صفات مرتبط با عملکرد دانه ،قرار گرقتند
.شوندها معرفی میتوده

هاي اصلیبندي، عدس، مولفهتنوع، خوشه:هاي کلیديواژه

مقدمه
بشرمصرفموردخوراکیهايدانهترینقدیمیازعدس

استگرفتهمنشاخاور نزدیکدرخیزحاصلهاللازکهاست
اي در دنیا استترین محصوالت دانهو یکی از مهم)7،12(
85/3حدودبه عنوان یک محصول دیم درعدس.)11،30(

کشت و کار جهاندرید میلیون تن تول59/3میلیون هکتار با 
در مزارع دیم و عدسکشتزیرسطحایراندر. )16(گرددمی

است که در حدود هکتارهزار12و 200آبی به ترتیب حدود 
میانگین . باشدکشت عدس به صورت دیم می،درصد94

گرم کیلو1253و 449در مزارع دیم و آبی به ترتیب آنتولید
آذربایجان هاي اردبیل واستان. شده استگزارشدر هکتار 

شرقی از نظرسطح زیر کشت در رتبه اول و دوم کشوري قرار 
از جنس کشورمهمگیاهدومیننخودازپسعدس.)6(دارند

نیازهايتأمینمهمی درنقشوشدهمحسوببقوالت
.)26(میکندایفاکشورنیازموردپروتئینی

خیزي حاصلعدس از طریق تثبیت ازت، نقش مثبتی در 
هاي اخیر، سطح زیر کشت و در سال. )5، 17(خاك دارد

رسد میزان تولید جهانی آن کاهش یافته است و به نظر می
یل دالاز نبود ارقام اصالح شده و عملکرد پایین ارقام بومی، 

.)1(دنآن باشعمده 

برنامهاساس هر،در مواد ژنتیکی مورد مطالعهتنوعوجود 
بهاصالحیبرنامهیکموفقیتوري کهطبهاست،اصالحی

وجود حداکثر.)4،9(داردبستگیژنتیکیمواددرموجودتنوع
موفقیت در گزینش بهشدننائلبرايشانسبزرگترینتنوع،

ازیکیایرانکهاینبهتوجهبا).13،18(شودمحسوب می
گونهدوپراکندگیحتیوبودهجهاندرتنوع عدسمراکز

این در) Lens orientalisو Lens cyanea(وحشی آن
رود تنوع زیادي در انتظار می،)2(گزارش شده استکشور 

.)26(هاي بومی این محصول یافت شودمیان توده
تنوع گیاهان زراعی همبستگی مثبتی با پراکندگی 

ها زیستن در گیاهان زراعی طی سال. ها داردجغرافیایی آن
لذا با ، اندهاي متنوعی شدهي ژنشرایط محیطی متفاوت حاو

توان به اهداف از انتخاب و استفاده صحیح از تنوع ژنتیکی می
وع ژنتیکی وسیع موجود در تن. بینی شده رسیدقبل پیش
هاي فعلی عدس،  نوید دهنده امکان بهبود ژنتیکی کلکسیون

). 4(مناسب این گیاه در آینده است
ت متعدد، موثرترین در ترکیب با صفاعدس ارتفاع گیاه 

مطالعات قبلی نشان .)14(نقش در بهبود عملکرد دانه را دارد
داده است که ارتفاع گیاه، تعداد غالف در هر بوته، تعداد 
غالف در هر ساقه، عملکرد کاه و عملکرد ماده خشک 

ن، آموزش و ترویج کشاورزي، تبریز، ایراشرقی، سازمان تحقیقاتمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجانکارشناس ارشد، -1
شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجانبخش تحقیقات زراعی و باغی، دانشیار، -2

)monirifar@yahoo.com: نویسنده مسوول(، کشاورزي، تبریز، ایران
31/1/94: تاریخ پذیرش11/11/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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اکبري و . )2(ترین صفات موثر در عملکرد دانه  هستندمهم
پذیري خصوصی یشترین وراثتنشان دادند که ب) 3(همکاران

و کمترین ) ٪77(مربوط به وزن صددانه و تعداد دانه در بوته 
.است) ٪32(میزان متعلق به ارتفاع بوته 

رش کردند بین عملکرد دانه گزا) 25(صالحی و همکاران
هاي فرعی اولیه، تعداد غالف برداشت، تعداد شاخهو شاخص

گی مثبت و و عملکرد بیولوژیکی همبستدر هر بوته
غالفو تعدادغالفدردانهآنها تعداد. داري وجود داردمعنی

.گزارش کردندعدسعملکرداجزايترینمهمازرابوتهدر
دار بین عملکرد دانه و ارتفاع و تعداد همبستگی مثبت و معنی

عملکرد ماده خشک گزارش شده استغالف در هر بوته و
)5،7(.

عدستوده153ارزیابیبا)20(همکارانورادناروئی
هشتبرايایرانملیگیاهیژنخشک بانکوگرممناطق

ضریب بیشترینزابل،درفنولوژیکیوصفت مورفولوژیکی
کرده وگزارشدانهعملکردبهمربوطرافنوتیپیتغییرات

وهمبستگی مثبتمیزانبیشترینبوتهارتفاعکهدادندنشان
.داشتانهدعملکردباداريمعنی

نشان دادند که تعداد نیام نقش )29(همکارانزامان و
مهمی در افزایش عملکرد عدس دارد و بین این دو صفت 

.داري مشاهده نمودندهمبستگی مثبت و معنی
اعالم نمودند که تعداد نیام در ) 15،16(کومار و همکاران

. سزایی داردبوته، در تبیین عملکرد دانه سهم به
هاي پر در بوته از اجزاي اصلی عملکرد دانه نیامتعداد 

ضمن گزارش همبستگی مثبت )27(صراف و همکاران. است
تعداد نیام پر بوته با عملکرد دانه اظهار داشتند که تعداد غالف 
پر در بوته، بیشترین سهم را در توجیه رگرسیون خطی 

.دار استعملکرد دانه داشتند و اثر آن مثل ارتفاع، معنی
این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی صفات زراعی 

عدس منطقه هاي بومی تودهبرخی ازو مورفولوژیکی در 
.یافتب کشور انجامرغشمال

هامواد و روش
ق مناطجمع آوري شده ازتوده13در این پژوهش 

و اردبیل به همراه دو الین استانهاي آذربایجان شرقیمختلف
ILL)و4400ILL(امید بخش عدس  که از مواد بین 590

به عنوان المللی در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 
مشخصات .ندمورد بررسی قرار گرفتانتخاب شده بودند،شاهد 

آزمایش .شده استیک ارائهمورد بررسی در جدولهايتوده
در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 1387- 1388در سال زراعی 
دقیقه شرقی و عرض 17درجه و46غرافیایی تبریز با طول ج

متر ارتفاع از 1360دقیقه شمالی و با 5درجه و 38جغرافیایی 
براساس طبقه بندي اقلیمی . سطح دریاي آزاد اجرا شد

هايدومارتن، منطقه داراي اقلیم نیمه خشک سرد با تابستان
میانگین دماي سالیانه، . باشدهاي سرد میگرم و زمستان

به ترتیب گین حداکثر دما و میانگین حداقل دماي سالیانه میان
میانگین بارندگی سالیانه. درجه سلسیوس است2/2و 16، 10

هاي منطقه در محدوده قلیایی خاك. متر استمیلی271

اي ضعیف تا متوسط قرار داشته و خطر شوري قابل مالحظه
.خاکها وجود ندارددر سطح االرض 

متر و 4ردیف کاشت به طول 4امل هر واحد آزمایشی ش
25سانتی متر بود و فاصله بذور روي ردیف نیز 50به فاصله 

در . پس از کاشت بذور بالفاصله آبیاري شدند. سانتی متر بود
هاي هرز بصورت عملیات مبازره با علفبار 3طول زمان رشد 

دستی و آبیاري نیز بصورت مرتب مطابق عرف محل بر حسب 
.ن انجام گرفتنیاز گیاها

از هر واحد آزمایشی دوازده بوته بطور تصادفی انتخاب شد 
بوته، غالف، ارتفاعدانه، تعداددانه، تعدادعملکردو صفات
تا رسیدگی، اندازهبیولوژیک، تعداد روز از کاشتعملکرد

تایی در یکهايدانهترین غالف، عملکردبرگ، ارتفاع پائین
هايتعداد  شاخهتایی در غالف، ودهايغالف، عملکرد دانه

تایی در غالف، یکثانویه، تعداد دانه پرهاياولیه، تعداد شاخه
تایی، نارس یکهايدوتایی  در غالف، تعداد دانهتعداد دانه پر

هکتار و طول دورهنارس دو تایی، عملکرد درهايتعداد دانه
. گیري شداندازهدانهپر شدن 
بار انتخاب ابی براي صفات مختلف یکهاي مورد ارزیبوته

بوته ثابت دوازده گیري و ارزیابی صفات مختلف از اندازهو
دو انتها ومتر از ابتدا ونیم در هر واحد آزمایشی . بعمل آمد

وددر نظر گرفته شردیف کناري هر کرت به عنوان حاشیه 
.هاي باقیمانده انجام گرفتردیفگیري صفات ازاندازه

ها زرد رنگ و رنگ که یک سوم قسمت پائینی بوتهزمانی 
تعداد روز از کاشت عنوان ه بها زرد متمایل به سبز بودند،نیام

که بر حسب )5(زمان برداشت یادداشت گردیدو تا رسیدگی 
قبل پس از برداشت بوته و خشک نمودن آن و .روز تعیین شد
با دقت وي ترازکل بوته باها، ها از بوتهغالفاز جدا کردن 

عملکرد عنوان عدد مربوط به وتوزینگرمصدمیک 
با از سطح زمین ترین غالففاصله پائین.بیولوژیک ثبت شد

عنوان ارتفاع ه عدد بدوازده میانگین گیري وکش اندازهخط
سهبوته 12یک از از هر.ترین غالف یادداشت شدپائین
متر یلیبر حسب ماز ابتدا و انتها و وسط بوته برگ،
.اندازه برگ بدست آمد،گیريمیانگینبا گیري واندازه
شاخه اولیه بوده،فرعیشاخهدواي که داراي حداقل شاخه

بوته انجام گرفت ودوازده براي شمارش ایننامیده شد و
عنوان ه هاي اصلی بروي شاخههاي موجود برشاخهتعداد 

و هابرداشت بوتهپس از .هاي ثانویه یادداشت شدتعداد شاخه
تایی ویک پرهايهاي حاوي دانهغالفها،جدا کردن غالف

بوته شمارش دوازدهجدا و هر کدام بطور مجزا در ،تاییدو
هاي پر عنوان تعداد دانهه ببطور مجزانهاآمیانگین شده و

همچنین .در غالف در نظر گرفته شدتاییدوتایی ویک
تایی ویک هاي نارس د دانهتعداهاي آنها شمارش و دانه
ها،جداکردن غالفها وپس از برداشت بوته.تایی ثبت شددو

ییتادویا یکهاي موجود در داخل غالف بر اساس تعداد دانه
ها و مشخص نمودن تعداد قرار گرفتن در داخل غالف

تعداد دانه از . شدو توزین شمارش هاي نارس و رسیده،دانه
تایی در دوتایی ویکهاي پر تعداد دانهجمع اعداد مربوط به

ترین نقطه تا باالترین نقطهپائینطول .بدست آمدبوتهغالف
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یادداشت ارتفاع بوتهبه عنوان مترساقه اصلی بر حسب سانتی
. شد

قبل از تجزیه واریانس، نرمال بودن توزیع انحرافات و 
مورد ها و تیمارها براي کلیه صفاتافزایشی بودن اثر بلوك
پس از انجام تجزیه واریانس مقایسه . آزمون و تایید قرارگرفت

LSDاز آزموندار بودند، با استفادهمیانگین صفاتی که معنی
.انجام گرفت% 5درسطح احتمال 

هاي مورد بندي تودهاي و گروهبراي انجام تجزیه خوشه
توان دوم فاصله اقلیدسی استفاده شد  و همچنین بررسی از

تعیین محل مناسب برش دندروگرام، بر اساس روش  جهت 

2
nهاي مهم و به منظور پیدا کردن مولفه.  )10(عمل شد

هاي اصلی تجزیه به مولفه،ايبندي تجزیه خوشهتایید گروه
افزار نرمرسم نمودارها ازهاي آماري وبراي تجزیه. انجام شد

SPSS)28(داستفاده گردی .
عدسهاي مورد بررسیتودهآوري جمعاسامی و محل - 1جدول

Table 1. List and characteristics of studied lentil landrace cultivars
استانشهرستانبخشروستاشماره توده

1آذربایجان شرقیاهرمرکزيلیملو
2آذربایجان شرقیورزقانمرکزيمسقران
3آذربایجان شرقیورزقاناناخاروسقاي
4اردبیلمشگین شهرمرکزياحمدآباد
5آذربایجان شرقیورزقانمرکزيمزرعه شادي
6آذربایجان شرقیاهرمرکزيگرده سنگ
7آذربایجان شرقیورزقانخارواناخاروانا
8آذربایجان شرقیخارواناخاروانانگارستان
9آذربایجان شرقینورزقامرکزيعلویق
10590ILL____رقم اصالح شده____
11آذربایجان شرقیورزقانمرکزيقشالققیه
12اردبیلمشگین شهرمشگین شرقیارباب کندي
13آذربایجان شرقیهریسمرکزيهیق
14اردبیلنمینمرکزيشهر نمین
154400ILL____رقم اصالح شده____

نتایج و بحث
مورد هايتودهها نشان داد که بین تجزیه واریانس داده

صفات عملکرد دانه، تعداد دانه، تعداد غالف، مطالعه از نظر
هاي یک تایی در غالف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه

هاي ثانویه، هاي دوتایی در غالف، تعداد شاخهعملکرد دانه
هاي پر دوتایی ر غالف، تعداد دانهتایی دیکهاي پرتعداد دانه

تایی در غالف، تعداد هاي نارس یکدر غالف، تعداد دانه
در سطح تایی در غالف و عملکرد در هکتارهاي نارس دودانه

و همچنین از وجود دارد دار معنیختالفایک درصد احتمال
هاي اولیه اختالف در نظر صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه

ها ولی اختالف بین تودهبوددارمعنیپنج درصد لسطح احتما
از نظر صفات تعداد روز از کاشت تا رسیدگی، اندازه برگ، 

ترین غالف، وزن صد دانه و طول دوره پر شدن ارتفاع پائین
.)2جدول (دار بود غیر معنی

دار بین اکثر صفات مورد مطالعه، حاکی از اختالف معنی
از لحاظ این صفات ها تودهبین تنوع ژنتیکی باال دروجود 

در تواند به عنوان یک پتانسیل ارزشمند که میباشدمی
.مورد استفاده قرار گیردهاي اصالحی برنامه

تعداد دانه،در بین صفات مورد مطالعه عملکرد دانه،
تایی در غالف، ر یکهاي پتعداد دانهتایی،دوهايعملکرد دانه
تایی دوهاي نارسالف و تعداد دانهتایی در غر دوتعداد دانه پ

دهنده تأثیر زیاد ضریب تغییرات نسبتأ باال داشتند که نشان
بود که نسبت به سایر صفاتمحیط بر روي این صفات

راد و ناروئی.همگی، صفات مرتبط با عملکرد دانه هستند
هاي عدس، ضریب در مطالعه صفات کمی توده) 20(همکاران

انه، وزن صد دانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه را تغییرات عملکرد د

اکبري و .درصد گزارش کردند21و 22، 29، 72به ترتیب 
.اندنیز نتایج مشابهی گزارش کرده)3(همکاران

شکده ندر بررسی کلکسیون عدس دا)22(پیغمبري
بیشترین تنوع را براي صفات تاریخ دانشگاه تهرانکشاورزي

وزن تعداد دانه در هر نیام،ارتفاع بوته،،تاریخ رسیدنگلدهی،
مندال .عملکرد دانه مشاهده کردبوته وتعداد نیام درصددانه،

داري را در تعداد دانه در غالف در تنوع معنی) 19(و همکاران 
نیز پراکندگی وسیعی )23(رحمان و علی. عدس گزارش نمود

ارانروي و همک. را در صفت وزن صد دانه گزارش نمودند
نمونه عدس در چهار مکان در 110در مطالعه )24(

اري را از لحاظ عملکرد و صفات دبنگالدش، اختالف معنی
.مرتبط آن گزارش نمودند

نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با 
جدولدرپنج درصد در سطح احتمالLSDاستفاده از آزمون 

در بین ،لکرد دانهاز نظر صفت عم.شده استسه ارائه 
گرم34/26با میانگین احمد آباد تودهمورد مقایسه،هايتوده

اختالف هاتودهبیشترین عملکرد را داشت و با بقیه در بوته، 
و مسقرانقشالق،قیههايتودهو بعد از آن نشان دادار دمعنی

58/17و 22/20و 99/20با میانگین عملکرد گرده سنگ
احمد توده،از نظر صفت تعداد دانه. گرفتندر قراگرم در بوته

بیشترین تعداد دانه را داشته و عدد در بوته 07/52با تعداد آباد
قرار قیه قشالق، مسقران و گرده سنگهايتودهبعد از آن 

.گرفتند
قیه قشالق و هاي تودهاز نظر صفت تعداد غالف،

وتهعدد در ب05/113و 24/100به ترتیب با آباداحمد
تودهو بعد از آن بیشترین مقادیر این صفت را نشان داده 

از نظر ارتفاع .گرفتقرار عدد غالف در بوته 77/92با سقاي 
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در مترسانتی1/25با میانگین ارتفاع توده قیه قشالق،بوته
هاي احمدآباد، لیملو و سقاي بیشترین تودهبه همراه بوته

هاي توده،کرد بیولوژیکاز نظر صفت عمل.ارتفاع را داشتند
گرم 111و1/119آباد با میانگین عملکرد قشالق و احمدقیه

از نظر .دادندبیشترین مقدار را به خود اختصاص در بوته
با احمدآبادژنوتیپدر غالف،دوتایی پرهايصفت تعداد دانه

و بعد از آن در بوته متمایزترین توده بودهدانه 71/12تعداد 
هايتوده. قرار گرفتندقیه قشالقو گرده سنگهاي توده
و 92/23، 07/27به ترتیب با قشالق، سقاي و احمدآبادقیه
بیشترین مقادیر ،در غالفتایییکنارستعداد دانه89/20

.این صفت را نشان دادند
و قشالققیههايتودهاز نظر صفت عملکرد در هکتار، 

3/1385و 1388کرد به ترتیب با میانگین عملاحمدآباد
ها توده، بیشترین عملکرد را در بین همه در هکتارکیلوگرم

مسقرانخاروانا،گرده سنگ،هايتودهو بعد از آن نیز ندداشت
و 67/1046، 00/1136، 00/1172به ترتیب با نگارستانو 
.قرار گرفتندکیلوگرم در هکتار 00/1000

مورد در اکثر صفات قیه قشالقواحمدآبادهايتوده
. )3جدول (بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادندمطالعه 

عدس و الین توده15هاي اصلی در مطالعه تجزیه به مولفه
درصد 6/85براساس صفات مورد ارزیابی نشان داد که حدود 

مولفه اصلی اول توجیه می شود چهاراز تغییرات کل، توسط 
توان از زیاد مولفه اصلی اول، میبا توجه به اهمیت). 4جدول(

برتر به جاي صفات متعدد بهره هايتودهآن در گزینش 
هاي اصلی، بزرگتر بودن مقادیر مبناي انتخاب مولفه. جست

درصد از واریانس کل 80توجیه حداقل و7/0ویژه آنها از 
درصد از تغییرات را 24/52مولفه اول که .بودهاتوسط مولفه
داراي ضرایب باالیی براي صفات عملکرد دانه، تبیین نمود،

عملکرد بیولوژیک،ارتفاع بوته،تعداد دانه، تعداد غالف،

تائی دوهايتائی در غالف، عملکرد دانهیک هاي عملکرد دانه
تایی در غالف، تعداد یک هاي پردر غالف، تعداد دانه

ایی تیکهاي نارستعداد دانهتایی در غالف ودوهاي پر دانه
. ه شداین مولفه به عنوان مولفه عملکرد نامید. )5جدول(بود

ضرایب . درصد از تغییرات را تبیین نمود46/14مولفه دوم 
بردار ویژه مولفه دوم نشان داد که صفات تعداد روز از کاشت 
.تا رسیدگی و طول دوره پر شدن داراي ضرایب باال بودند

درصد 8/6لفه چهارم درصد از تغییرات و مو1/12مولفه سوم 
. از تغییرات را تبیین نمودند

) 1شکل(هاي اصلی تجزیه به مولفهنمودار حاصل از
توسط دو مولفه اصلی اول، نشان داد از نظر مولفه اول که 

ارتفاع عملکرد دانه، تعداد دانه، تعداد غالف،شامل صفات 
تائی در غالف،یکهاي عملکرد دانهعملکرد بیولوژیک،بوته،

تایی یکهاي پرتائی در غالف، تعداد دانهدوهايعملکرد دانه
هاي تعداد دانهتایی در غالف ودوهاي پر در غالف، تعداد دانه

قشالق و احمد آباد هاي قیهبود، تودهتایییک نارس
تري بوده و اطالعات هاي مناسبتوده) 4و 11هاي شماره(

از نظر . شودبیان میبیشتري از این دو توده توسط مولفه اول
شماره (ILL4400الین و) 1شماره (مولفه دوم توده لیملو 

و الین مناسب بوده و اطالعات بیشتري از این توده) 15
در مجموع از نظر هر دو . توسط مولفه دوم بیان می شود

بهترین ) 4و 11شماره(قشالق و احمدآباد هاي قیهمولفه توده
نیز با انجام تجزیه ) 20(ی و همکاران ناروئ. توده شناخته شدند

تغییرات ٪80عامل را استخراج کردند که حدود 4عاملی، 
با مطالعه ) 2(آقایی و همکاران . نمودمیان صفات را توجیه می

ها، سه هاي کلکسیونی عدس و انجام تجزیه به عاملنمونه
تغییرات میان صفات را ٪74عامل را مشخص کردند که حدود 

. کردیتوجیه م

توده عدس15براي هاي اصلی توسط دو مولفه اصلی اول و دومتجزیه به مولفه-1شکل 
Figure 1. The biplot diagram of the first with second principal components, as a result of principal components

analysis in 15 lentil landrace cultivars

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

12
8.

13
95

.8
.1

9.
15

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286128.1395.8.19.15.0
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-698-fa.html


104.........................................................................................................غرب ایرانهاي بومی عدس شمالدر برخی از تودهصفات زراعی و مورفولوژیکی تنوع 

توده عدس 15درهعتجزیه واریانس صفات مورد مطال-2جدول 
Table 2. Analysis of variance of measured traits on 15 lentil landrace cultivars

يدرجه آزادتغییرمنابع

)M.S(میانگین مربعات
عملکرد

دانه
تعداد
دانه

تعداد
غالف

ارتفاع
بوته

عملکرد
بیولوژیک

تعداد روز از کاشت
تا رسیدگی

اندازه
برگ

ارتفاع پائین
ترین غالف

هايعملکرددانه
تایی در غالفیک 

هايعملکرد دانه
تایی در غالفدو

هايتعداد  شاخه
اولیه

2ns56/12ns09/2397ns73/16176ns71/20ns54/80ns71/30ns87/9ns06/0ns99/2ns04/0ns15/5بلوك
04/2137ns37/44ns92/4ns45/0**95/54**56/7*43/26**27/11*28/302574**61/65250**74/126**14توده
2864/446/404793/870733/482/4841/2989/339/039/121/048/9خطا

67/1644/2075/1252/931/1044/537/939/905/1335/1934/11(%)ضریب تغییرات
.دارو غیر معنی% 5، %1دار در سطح احتمال ه ترتیب معنیب: nsو *، **

2جدول ادامه 
Table 2. Continue

درجه آزاديتغییرمنابع

)M.S(میانگین مربعات 
هايتعداد شاخه
ثانویه

تعداد دانه پر
در غالفیک تایی 

تعداد دانه پر
در غالفدوتایی 

هايتعداد دانه
تایییکنارس

هايتعداد دانه
تاییدونارس 

عملکرد در
هکتار

طول دورهوزن صد دانه
پر شدن

2ns68/97ns37/2016ns01/127ns23/304ns26/41ns47/11971*42/1ns73/30بلوك
25/407958ns28/0ns37/44**93/3228**90/19436**32/4557**51/27941**43/4005**14توده
2886/30598/161349/10209/44352/10194/1207730/035/29خطا

23/1063/1878/1508/12102/1785/1342/1394/10(%)ضریب تغییرات
.دارو غیر معنی% 5، %1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی: nsو *، **

هاي عدس از نظر صفات موردارزیابیمیانگین توده- 3جدول 
Table 3. Means of measured traits on lentil landrace cultivars

عملکرد دانهتوده
)گرم در بوته(

تعداد دانه
در  بوته

تعداد غالف
در  بوته

ارتفاع بوته
)سانتی متر(

عملکرد بیولوژیک
)گرم در بوته(

تعداد روز از کاشت تا 
رسیدگی

)روز(
اندازه برگ

)مترمیلی(
ترین ارتفاع پائین
غالف

)مترسانتی(

هايدانهعملکرد 
تایی در غالفیک

)گرم(

هايعملکرد دانه
تایی در غالفدو

)گرم(
هايتعداد  شاخه

اولیه در  بوته

36/984/1545/6022/2325/6314/10553/2115/620/845/269/2لیملو
22/2031/4010/8116/2205/8608/9356/2133/600/1110/343/2مسقران
76/1288/3077/9204/2355/9865/10106/2210/680/875/239/2سقاي

34/2607/5224/10098/2300/11117/9750/1858/616/1585/529/2احمدآباد
58/1759/3377/6846/2260/7021/10073/2129/690/1185/415/2گرده سنگ

04/1788/3143/6692/2246/7093/10050/2332/683/1400/118/2خاروانا
00/1585/2617/5096/2040/6795/9716/2128/650/1215/142/2نگارستان
67/1062/2250/5509/2273/6968/9570/2172/510/840/199/1علویق

ILL59000/642/1458/2398/1716/2402/9720/1978/616/305/286/1
98/2021/4105/11310/2510/11907/10470/2172/590/1590/347/2قیه قشالق

02/1332/2435/4370/1940/5027/9803/2134/653/676/207/2نديارباب ک
46/785/1585/2936/2110/5422/9403/2107/610/643/249/2هیق
52/541/1266/3058/1850/4574/9903/2063/610/450/011/2نمین

ILL440086/400/1057/53520/2100/4300/10636/1925/795/346/045/2
LSD5%60/386/800/1348/368/11 --- --- ---97/176/042/0 تنوع 

صفات زراعی و مورفولوژیکی 
در برخی از توده

س شمال
هاي بومی عد

غرب ایران
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-3ادامه جدول 
Table 3- Continue

توده
هايتعداد شاخه

ثانویه در  بوته
تعداد دانه پریک تایی

در غالف در بوته
نه پر دوتاییتعداد دا

در غالف در بوته
هاي نارستعداد دانه

یک تایی در بوته
هاي نارستعداد دانه

عملکرد در هکتاردوتایی در بوته
)کیلوگرم(

وزن صد دانه
)گرم(

طول دوره پر شدن
)روز(

09/1555/1859/553/2007/1100/62499/313/55لیملو
60/1701/2232/479/1849/367/104609/406/43مسقران
05/1985/1750/692/2372/500/76403/466/51سقاي

86/1836/2971/1289/2089/733/138595/316/47احمدآباد
91/1332/2485/1086/1429/700/117294/323/50گرده سنگ

35/1208/2765/311/1412/200/113649/490/50خاروانا
26/1337/2265/277/1374/100/100058/496/47نگارستان
80/1264/1662/354/1460/400/71214/466/45علویق

ILL59060/845/745/516/493/400/40044/303/47
15/1500/3247/807/2735/800/138830/406/54قیه قشالق
31/1313/1258/455/1287/300/64859/426/48ارباب کندي

38/1665/905/690/540/400/49603/423/44هیق
68/1165/832/127/1025/100/34074/373/49نمین

ILL440010/1522/875/173/694/200/32418/400/56
LSD5%43/259/541/193/240/181/183 --- ---

عدسهايتودههاي اصلی براي مولفه اول در تجزیه به مولفه4ی نس تجمعدرصد واریانس و واریامقادیر ویژه،- 4جدول
Table 4. Eigen values, variance and cumulative variance percentage of four important principal components in lentil landrace cultivars

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانسمقادیر ویژهمولفه اصلی
925/923/52237/52مولفه اول
747/246/14697/66مولفه دوم
299/210/12798/78مولفه سوم

293/180/660/85مولفه چهارم
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عدسهاي تودهدر ها و ضرایب تبیین صفات در این مولفههاي اصلی چهارگانه هاي ویژه مولفهبردار- 5جدول
Table 5. Eigen vectors of four important principal components and coefficients of determination for characteristics in

components in lentil landrace cultivars
مولفه چهارممولفه سوممولفه دوممولفه اولصفت

001/0-008/0-913/0294/0عملکرد دانه
-0003/0-004/0-910/0329/0تعداد دانه

928/0166/0008/0003/0غالفتعداد 
-006/0-822/0369/0001/0ارتفاع بوته

115/0-954/0001/0001/0عملکرد بیولوژیک
-003/0915/0255/0176/0تعداد روز از کاشت تا رسیدگی

-239/0-269/0328/072/0اندازه برگ
434/0282/0-006/0-501/0ترین غالفارتفاع پائین

-006/0-259/0-910/0004/0تایی در غالف1هاي رددانهعملک
-447/0009/0-757/0375/0تایی در غالف2هاي عملکرد دانه

444/0418/0134/0654/0تعداد  شاخه هاي اولیه
665/0002/0228/0632/0تعداد شاخه هاي ثانویه

-153/0-932/0001/0181/0در غالف تایی1پرهايتعداد دانه
-499/0208/0-724/0303/0غالف تایی در 2پر هايتعداد دانه
-0006/0-884/0236/0001/0در غالفتایی1هاي نارس تعداد دانه
-557/0212/0581/0276/0در غالفتایی2هاي نارس تعداد دانه

-109/0-159/0-926/0172/0عملکرد در هکتار
284/0-328/0262/0681/0وزن صد دانه

-003/0914/0256/0176/0طول دوره پر شدن

بر را ي مورد مطالعه عدسهاتودهبندي گروهشکل دو
مبناي روش وارد و با استفاده از توان دوم فاصله اقلیدسی 

. حاصل گردیدهخوشسهبا برش دندروگرام.دهدنشان می
،8ارستاننگ،7خارواناهايشامل تودهخوشه اول 

،12کنديارباب،9علویق،6گرده سنگ،2مسقران
هاي تودهخوشه دوم.بود3سقايو 1لیملو،13هیق
را در خود جاي داد و خوشه 11قشالققیهو4آباداحمد

و 14نمینهاي توده،ILL59010سوم الین
.ا شامل شدرILL440015الینو5شاديمزرعه

ها و درصد انحراف از میانگین گروها بر اساس میانگین گروه
هاي توده. استبندي در جدول شش ارائه شدهتجزیه خوشه

خوشه اول از نظر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه، تعداد غالف، 
تایی در غالف، هاي یکعملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه

ثانویه، هايتعداد شاخههاي دوتایی در غالف،عملکرد دانه
هاي پر دوتایی در غالف، تعداد دانهتاییي پریکهاتعداد دانه

تایی در غالف، تعداد هاي نارس یکدانهدر غالف، تعداد 
ارزش تایی در غالف و عملکرد در هکتار هاي نارس دودانه

ها داشتند و از لحاظ و الینهاباالتري از میانگین کل توده
بوته، تعداد روز از کاشت تا رسیدگی، اندازه برگ، صفات ارتفاع
نه هاي اولیه، وزن صد داترین غالف، تعداد شاخهارتفاع پائین

میانگین کلیه صفات ازو طول دوره پر شدن ارزش کمتري 
هاي خوشه دوم از لحاظ کلیه صفات به غیر از توده. داشتند

باالتري از ترین غالف ارزش صفات اندازه برگ و ارتفاع پائین
ها و الین.ها داشتندینها و المیانگین کلیه صفات توده

غیر از صفات ه هاي خوشه سوم از لحاظ کلیه صفات بتوده
ترین غالف و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی، ارتفاع پائین

ش کمتري از میانگین صفات کل طول دوره پر شدن ارز
از نظر به خوشه اول هاي مربوطتوده. ها داشتندها و الینتوده

در بنابراین ،خوشه سوم برتري داشتنداکثر صفات نسبت به 
هاي خوشه توده.هاي نسبتاً مطلوبی شناخته شدندمجموع توده

از لحاظ کلیه صفات مرتبط با ) آباد و قیه قشالقاحمد(دوم 
عملکرد دانه باالترین ارقام را بخود اختصاص دادند به طوریکه 

و تعداد دانه و تعداد دانه پر دوتایی در دانهمیانگین عملکرد
98و 80، 83هاي این گروه به ترتیب حدود غالف در توده

ارتفاع بوته که یک صفت . درصد برتر از میانگین کل بود
باشد، در این گروه بسیار مهم در برداشت مکانیزه عدس می

.درصد بیشتر از میانگین کل بود12نیز حدود 
هاي مولفهت در اصفني اصلی همیهامولفهدر تجزیه به 

7/0داراي مقادي ویژه باالتر ازبه عنوان صفات مهم و اصلی 
هاي خوشه گیري کرد که تودهتوان چنین نتیجهند، لذا میبود
ها هستند و بهترین توده-قشالقارقام احمدآباد و قیه-دوم
نه در راي بهبود عملکرد داهاي این خوشه بتوان از تودهمی

و یا به عنوان ارقام برتر هاي اصالحی استفاده کردبرنامه
در )21(نتایج مشابهی توسط ناث و همکاران.معرفی گردند

ژنوتیپ عدس گزارش شده است و آنها نیز با انجام 20مطالعه 
ارسکین و همکاران. گروه را مشخص کردند4تجزیه کالستر، 

ارش نمودند که در مطالعه کلکسیون جهانی عدس گز)8(
ها از کشورهاي مختلف، صفت مهمترین صفت در تمایز نمونه

.باشدوزن صددانه می
هاي خوشه سوم با توجه به داشتن ارزش ها و تودهالین

ند و دو ، نامناسب بودمورد مطالعهکمتر از لحاظ اکثر صفات
میانگین این . در این گروه قرار گرفتندنیز الین اصالح شده 

به عنوان یک صفت ترین غالففت ارتفاع پائینصدرگروه 
تواند قابل توجه بود که می،مطلوب در برداشت مکانیزه عدس

.از نظر اصالحی مورد توجه قرار گیرد
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توده عدس15هاي استاندارد شده در اي بر اساس تمامی صفات با دادهدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-2شکل 
Figure 2. Dendrogram of 15 lentil landrace cultivars based on standard data for all evaluated traits by Ward method

بنديبر اساس تجزیه خوشهها و درصد انحراف از میانگین گروهامیانگین گروه-6جدول
Table 6. Means and deviation percentage from total means of traits based on cluster analysis

گروه
صفات

هايعملکرد دانه
تایی در غالفدو

)گرم(
هايتعداد  شاخه

اولیه در بوته
هايتعداد شاخه

ثانویه در بوته
تعداد دانه پریک تایی

در غالف در بوته
تعداد دانه پر دوتایی
در غالف در بوته

هاي نارستعداد دانه
یک تایی در بوته

هاي نارساد دانهتعد
دوتایی در بوته

عملکرد در هکتار
)کیلوگرم(

وزن صد دانه
)گرم(

طول دوره پر شدن
)روز(

10/289/12/1251/1535/463/1203/48/6904/37/39میانگین گروه
-3/22-7/9-0/81/652/561/646/237/15-0/1068/8از میانگینانحرافدرصد

29/438/20/1766/3060/1091/2312/87/13861/46/50میانگین گروه
9/1054/55/197/702/982/655/650/698/82/2درصد انحراف ازمیانگین

30/107/23/1140/978/270/726/30/3838/32/51میانگین گروه
3/3-8/0-3/53-6/33-0/47-9/47-7/47-6/20-1/8-2/59یانگینمدرصد انحراف از

6ادامه جدول 
Table 6. Continue

عملکرد دانهگروه
)گرم در بوته(

تعداد دانه
در بوته

تعداد غالف در 
بوته

ارتفاع بوته
)سانتی متر(

عملکرد بیولوژیک
)گرم در بوته(

تعداد روز از کاشت تا رسیدگی
)روز(

اندازه برگ
)مترمیلی(

ترین غالف ارتفاع پائین
)گرم(تایی در غالف هاي یکعملکرد دانه)مترسانتی(

17/1301/2285/490/183/576/808/171/50/8میانگین گروه
9/91-4/15-4/11-0/483/20-6/08/122/301/11درصد انحراف از میانگین

27/2364/4665/1065/241/1156/1001/202/65/15میانگین گروه
7/27/71-0/839/799/742/129/691/15/4ندرصد انحراف از میانگی

39/538/1328/382/207/382/1011/208/62/4میانگین گروه
-7/129/53-6/18/4-8/42-4/7-2/37-4/48-7/54درصد انحراف از میانگین
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Agro-Morphological Traits Variation in Some Lentil Landrace Cultivars from
Northwest of Iran

Jalal Hashemzadeh1 and Hassan Monirifar2

Abstract
Lentil is one of the most important pulse crops. It is cultivated in many parts of the world as

well as in Iran. A comprehensive understanding of variation between lentil landraces is very
important for breeding programs. To evaluate genetic variation of 13 landraces collected from
different northwest areas of Iran, an experiment was conducted including two improved
varieties using a randomized complete block design with three replications. Analysis of variance
revealed significant variations among cultivars for seed yield, seed and pod number, biological
yield, yield of single and couple seed in pod, number of initial branches, number of heavy-single
and couple seeds in pod, number of single and couple  immature seeds in pod and yield in
hectare (P≤0.01). Differences among cultivars were significant for plant height and number of
initial branches (P≤0.05). Results showed large variations among cultivars implying that there
is potential efficiency of selection among landraces. Principal Component Analysis (PCA) was
performed for quantitative traits and determined 85.6% of the total variation using first four
components. The cultivars were grouped into three clusters based on Euclidean distance
following Ward’s method. The Ahmad-Abad and the Ghaia-Gheshlagh landraces were grouped
in one distinct cluster and were determined as the best of cultivars even better than the improved
varieties. Therefore, they can be introduced as superior cultivars.

Keywords: Clusters analysis, Lentil, Principle component, Variation
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