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  17/8/98 ؛ تاریخ پذیرش: 28/1/98 تاریخ دریافت:
  چکیده

، اساس هر برنامه اصالحی است و وجود حداکثر تنـوع، بزرگتـرین   ژنتیکیدر خصوصیات وجود تنوع  سابقه و هدف:
با توجه  شود.محسوب میکاري دیمنظیر متغیر یی ویژه در شرایط آب و هوابهموفقیت در گزینش  حصولشانس براي 

 صفات مهم تنوعبه منظور بررسی  حاضر آزمایشهاي اصـالحی،  به اهمیت منابع ژنتیکی بومی عدس براي استفاده در برنامه
  انجام شد. دیممزارع هاي عدس بومی استان زنجان در بوتهو گزینش تکزراعی 

  

شـامل  (مختلـف اسـتان زنجـان     هرستانشپنج مزارع دیم در شرایط تک بوته عدس  1040 تعدادبه این منظور ها: مواد و روش
و از لحـاظ  انتخـاب  ، 1393-94در سال زراعی  ))ارمغانخانهو زنجان ( ماهنشان یجرود،ا ،خدابنده، خرمدرههاي شهرستان

 ین،غالف از سطح زم اولینن، ارتفاع یانشعاب شاخه از سطح زم یناول ارتفاعارتفاع بوته،  شاملصفات عملکردي و مورفولوژي 
. شـدند ارزیابی و بیوماس  وزن کاه و کلش ،دانه وزن، هزاردانهتعداد دانه، وزن ، پوكتعداد غالف پر، تعداد غالف تعداد غالف، 

بـا تجزیـه   هـا  امالً تصادفی نامتعـادل انجـام شـد و جمعیـت    هاي عدس تجزیه واریانس به صورت طرح کبراي مقایسه جمعیت
هاي برتر در هر جمعیت، با در نظر گرفتن اهداف اصـالحی،  ژنوتیپجهت گزینش بندي شدند. گروه Wardبه روش اي وشهخ

  تعیین شدند. هاي برتر در هر جمعیتهمیت مرتب شده و ژنوتیپصفات بر اساس درجه ا
  

 98/117( پوكویژه تعداد غالف ورد بررسی بهصفات ملحاظ  از هاجمعیتنتایج آمار توصیفی نشان دهنده تنوع باال بین  ها:یافته
نیـز  و کلش براي صفات ارتفاع اولین شاخه، تعداد غالف، تعداد دانه و وزن دانه و کاه  .بود) درصد 82/55(و وزن دانه ) درصد

متـرین ضـریب   ک .رسدمی نظربه مؤثر ارزیابی مورد هايجمعیت در صفات این براي گزینش رو،این ازتنوع باالیی مشاهده شد. 
) درصـد  90/25(و وزن هزاردانه ) درصد 83/18(، ارتفاع اولین غالف )درصد 79/10( تغییرات نیز مربوط به صفات ارتفاع بوته

در  گیرياز لحاظ تمام صفات مورد اندازه هاي عدسجمعیتدار بین اختالف معنیوجود نشان دهنده تجزیه واریانس نتایج بود. 
ایـن  اي تجزیـه خوشـه   بیشترین میانگین را براي تمام صـفات مـورد ارزیـابی داشـت.    ایجرود  جمعیتبود.  01/0سطح احتمال 

جمعیت ارمغانخانه و ایجرود هر یک جداگانه در یک گروه قرار گرفتند و سه جمعیت کرد. بندي دستهرا در سه گروه  هاجمعیت
کـل  میـانگین  درصد انحـراف از  ایجرود داراي بیشترین  یتجمعبا هم گروه سوم را تشکیل دادند.  خرمدره، خدابنده و ماهنشان

                                                             
:مسئول مکاتبه moradi_s998@email.com 
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 برترژنوتیپ  492تعداد در نهایت  .برداشت مکانیزه بودبراي صفات مورفولوژیک مهم همچنین صفات عملکردي و اغلب براي 
نتخـاب  او بر اساس صفات عملکردي و صفات مؤثر در برداشـت مکـانیزه   براي بررسی در شرایط دیم در قالب طرح آزمایشی 

  شدند. 
  

 نتایج. داشت وجود مناسبی تنوع بررسی مورد اگرومورفولوژیک صفات لحاظ از عدس هايجمعیت درون و بین در گیري:نتیجه
 بـه  توانـد می مختلف مناطق در هاژنوتیپ اختالف که آنجا از. کرد بنديدسته گروه سه در را هاجمعیت این نیز ايخوشه تجزیه

، برتر هايژنوتیپ انتخاب رو، براياز این باشد، هاآن رشد متفاوت محیط و اقلیم تأثیر ،همچنین و هانوتیپژ ژنتیکی تفاوت دلیل
از آنجا که عدس گیاهی خودگشن و کلیستوگام اسـت و درصـد   . شد انجام جداگانه طوربه هامنطقه درون در گزینشارزیابی و 

انتخـاب   هـاي لذا بذر ژنوتیپ .هاي عدس هموزیگوس هتروژنس هستندیت) بنابراین جمع%99خودگشنی در آن بسیار باالست (
 هـاي ژنوتیـپ  از حاصـل  خالص هايالینهاي خالص بود. باشد و روش گزینشی این مطالعه گزینش الینشده الین خالص می

  هاي اصالحی مورد استفاده قرار داد. توان در برنامهرا می شده گزینش
  

  .منابع ژنتیکیگزینش،  ،دانه عملکردعدس،  تنوع، کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
در حال حاضر تقریباً دو سوم ساکنین زمین با فقر 

ترین نقـص  برو هستند که مهمغذایی و سوء تغذیه رو
باشد. با توجـه بـه   غذایی مربوط به کمبود پروتئین می

پـروتئین مـورد    اهمیت حبوبات در تأمین بخش عمده
هـاي حیـوانی،   یمـت پـروتئین  نیاز بشر و باال بـودن ق 

عنـوان مکمـل انـواع    هاي گیاهی بهاستفاده از پروتئین
هـا در تغذیـه بشـر جـزء الینفـک زنـدگی       حیوانی آن

شـناخت   ،باشـد. بنـابراین  جامعه جهانی امـروزي مـی  
هایی که در رابطه عوامل مؤثر بر عملکرد و محدودیت

 توانـد با عملکرد باال در این گیاهـان وجـود دارد، مـی   
اقدام مؤثري در راستاي تولید ارقام پر محصول جهت 

ـ . )32( تأمین پروتئین مورد نیـاز انسـان باشـد     نیدر ب
بـر   عالوه ).Lens culinaris Medik( حبوبات، عدس
درصـد) بـا    28(حدود  نیپروتئ ادیز ریدارا بودن مقاد

ـ دلغالت، بـه  نیپروتئ يمناسب و مکمل برا تیفیک  لی
هـوا و   تـروژن یکننده ن تیتثب يهايکتربا با یستیهمز

تناوب با غـالت، عامـل   در  ،هاکردن خاك زیخحاصل
ـ در ثبات تول یمهم محصـول در منـاطق خشـک و     دی

. )24( در حـال توسـعه اسـت    يکشـورها  يزارهامید

عدس ماننـد سـایر حبوبـات منبـع غنـی از پـروتئین،       
. )9( کربوهیدرات، فیبر، ویتامین و مواد معـدنی اسـت  

دس غنی از منـابع پروتئینـی، مـواد مغـذي     هاي عدانه
ــامین ــز (پتاســیم، فســفر، آهــن و روي)، ویت هــا  و نی

اسیدهاي آمینه لوسین و تریپتوفان براي تغذیـه انسـان   
. عدس همچنین حاوي مقدار نسـبتاً زیـادي   )6( است

علت فراهم کردن لیزین است و در ترکیب با غالت به
مناسـبی از   اسیدهاي آمینه گـوگرددار، تعـادل غـذایی   

و اخیـراً   )7( کنـد لحـاظ اسـیدهاي آمینـه فـراهم مـی     
لحـاظ مقـادیر کـم کربوهیـدرات قابـل جـذب، در       به

 هاي غذایی و انرژي مورد توجه قرار گرفته استرژیم
. این گیاه نقش مهمی در تأمین امنیـت غـذایی بـه    )9(

ــی  ــا م ــیا ایف ــژه در آس ــدوی ــدس). 14، 13( کن در  ع
از و وتی قابل کشـت اسـت   هاي کشاورزي متفامحیط

در حـال   ).11( این لحاظ بعد از جو مقام دوم را دارد
حاضر عمدتاً در جنوب آسیا، شمال آمریکا، استرالیا و 

سـطح زیـر کشـت    ). 33، 18( شـود آفریقا کشت مـی 
میلیـون هکتـار،    58/6، 2017عدس در جهان در سال 

میلیون تـن و میـانگین عملکـرد     59/7میزان تولید آن 
کیلوگرم در هکتار گزارش شده  11531ی عدس جهان



 و همکاران مرادي سهیال 

173 

). طبق آخرین اخبار منتشـر شـده از سـوي    16است (
سازمان جهاد کشاورزي سطح زیر کشت این محصول 

هکتـار   136622، 1395-96در ایران در سال زراعـی  
هکتار به صورت  130673بوده است که از این مقدار 

 82701دیم مورد کشت قرار گرفته و میزان تولیـد آن  
 1230تن بوده است. در این سال عملکرد عدس آبـی  

کیلوگرم  577کیلوگرم در هکتار و عملکرد عدس دیم 
هکتار سـطح   13150در هکتار گزارش شده است. از 

-96زیر کشت عدس در استان زنجان در سال زراعی 
هکتـار) بـه صـورت     13100درصد آن ( 5/99، 1395

 5000معـادل  دیم مورد کشت قرار گرفته که تولیـدي  
تن داشته است. میانگین عملکرد عـدس آبـی در ایـن    

کیلـوگرم در هکتــار و میـانگین عملکــرد    890اسـتان  
  ).2( کیلوگرم در هکتار بوده است 382عدس دیم تنها 

از جملـه  حبوبـات   سطح زیرکشـت قسمت اعظم 
و عملکرد بالقوه  ردیگیصورت م میدر مناطق دعدس 

 يهـا محـدود نهـاده   يریکـارگ بـه  ،یارقام کنـون  نییپا
ـ نامناسـب تول  يهااتخاذ روش ،يکشاورز و وقـوع   دی

از  رشـد فصـل   یطـ  یسـت یزریو غ یسـت یز يهـا تنش
ـ تول کمبـود عوامل مهم  ـ و نوسـان عملکـرد در ا   دی  نی

ترین دالیل یکی دیگر از مهم .شودیمناطق محسوب م
پالسـم محلـی   مرپایین بـودن عملکـرد رهـا کـردن ژ    

که در حالی). 17( ختلف استشده به مناطق م سازگار
هــاي خویشــاوند وحشــی پالســم محلــی و گونــهژرم

محصوالت زراعـی داراي صـفات ارزشـمندي ماننـد     
هـا، جهـت اسـتفاده در    مقاومت بـه آفـات و بیمـاري   

  ). 8(هاي اصالحی هستند برنامه
هاي اصالحی تابع تنوع ژنتیکی، موفقیت در برنامه

ارزیابی تنـوع   ،رونای ازپذیري و انتخاب است. وراثت
هـاي اصـالح   ژنتیکی در گیاهان زراعـی بـراي برنامـه   

ضـروري  نباتات و حفاظت از ذخـایر تـوارثی امـري    
ــاهی اســت. بــدین منظــور الزم اســت ژرم پالســم گی

عنوان جامعه پایه، ارزیابی شود و آوري شود تا بهجمع
داراي پتانســیل تولیـد و دیگـر صــفات   هـاي  ژنوتیـپ 

 برداري قرار گیرنـد شده و مورد بهرهمطلوب شناسایی 
ارزیابی تنـوع ژنتیکـی و روابـط میـان ژرم      ).24، 22(

 ، درمنـابع ژنتیکـی   عالوه بر کمـک بـه اعتبـار   پالسم، 
ابزار احتمالی بـراي اهـداف خـاص     یا شناسایی مواد

ي هاي دیگرو گونه زراعیویژه در عدس ، بهاصالحی
 ).19( رد، اهمیـت دا ي دارنـد پایه ژنتیکی محـدود که 

تنوع ژنتیکی قابـل تـوجهی بـراي عـدس در صـفات      
 اگرومورفولوژیکی و فنولوژیکی گـزارش شـده اسـت   

با توجه به اینکه ایران یکی از . )10، 35، 20، 15، 12(
مراکز تنوع عدس در جهان بوده و حتی پراگندگی دو 

 )Lens orientalisو  Lens cyaneaگونه وحشـی آن ( 
رود ، انتظـار مـی  )1( استدر این کشور گزارش شده 

یافـت  گیـاه  هاي بـومی ایـن   تنوع زیادي در میان توده
در پژوهشی که  )2014(احمد و همکاران  ).31(شود 

تنوع باالیی در  ،توده بومی عدس داشتند 110بر روي 
درصـد گلـدهی، روز تـا     50صفات روز تـا اولـین و   

 رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه
در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته مشاهده 

 100) با بررسی 2018( رحیمی و همکاران. )3( کردند
الین عدس در قالب طرح التیس بیشترین تنـوع را در  
صفات تعداد غـالف در بوتـه، وزن غـالف در بوتـه،     

  . )26( عرض برگ و بیوماس مشاهده کردند
کـم   یارعدس بستعداد ارقام اصالح شده  یراندر ا

 هـاي یـپ ژنوت یـان از م یـز ارقام ن ینا یشترو ب باشدیم
 یبـوم  يهـا توده که،یاند. در حالشده ینشگز یخارج

ایـن  باشند، یم ییباال یاصالح یلپتانس يدارا یاهگ ینا
، ارزیـابی و گـزینش   تنـوع آزمایش به منظور بررسـی  

هاي عـدس بـومی اسـتان زنجـان در شـرایط      بوتهتک
  انجام شد.  دیممزارع 
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  هامواد و روش
هاي آب و هوایی و با توجه به متفاوت بودن اقلیم

کشاورزي مناطق زیر کشت عدس در اسـتان زنجـان،   
هـا  آوري نمونـه ابتدا پنج منطقـه هـدف جهـت جمـع    

، خرمـدره هـاي  شناسایی شدند کـه شـامل شهرسـتان   
 بـود  )ارمغانخانهزنجان (و  ماهنشان یجرود،ا ،خدابنده
   .)1(شکل 

 

 
.هاي استان زنجانهاي عدس بومی از شهرستانآوري جمعیتنقشه مناطق جمع -1شکل  

Figure 1- Map of collection regions of native lentil populations in townships of Zanjan province. 
  

  .هاي عدس در استان زنجانآوري جمعیتاطالعات مربوط به مناطق جمع -1جدول 
Table 1- Information of collection regions of lentil populations in Zanjan province. 
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 خرمدره
Khoramdareh 

36.2173° N, 
49.1424° E 12.3 301.5 1606.8 2950.8 301.5 15 135.6 20 449.8 1333.3 

 خدابنده
Khodabandeh 

36.1203° N, 
48.5938° E 11.4 392.9 1902.5 3011.3 1736 5 780.4 6 449.5 1200 

 ایجرود
Ejroud 

36.4161° N, 
48.2469° E 12.5 264.9 - - 700 0 280 0 400 0 

نشانماه  
Mahneshan 

36.7421° N, 
47.6721° E 14.7 253.4 1637.4 2886.2 506 10 202.7 22 400.6 2200 

 ارمغانخانه
Armaghankhaneh  

36.6830° N, 
48.5087° E 11.2 91.2 1419.4 2927.6 6204 0 2532 0 408.2 0 
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ي بـومی بـراي   هاشاورزان از تودهدر این مناطق ک
کنند و روش کاشت مـورد اسـتفاده   کاشت استفاده می

 اعمالتوسط کشاورزان کاشت سنتی با پاشیدن بذر و 
در  1394سـال  تابسـتان   یـل در اوا. پنجه غازي اسـت 

و  103، 276، 335، 301ترتیب تعداد به ،مناطق هدف
ـ  1040و مجموعاً  25  یـپ عـدس از لحـاظ فنوت   هبوت
و  یمد یطزراعت در شرا يفات مختلف مناسب براص

، ارتفـاع  بیوماسشامل تعداد غالف، (یزه برداشت مکان
صـورت  بـه  )غالف از سطح زمیناولین بوته و ارتفاع 

 جداگانـه بصـورت   هـا بـذور آن  وینش گزاي مشاهده
ها به آزمایشـگاه منتقـل شـده و    این بوته برداشت شد.

 شـامل  د دانـه عملکـر صفات مورفولوژیک و اجـزاي  
نـوك شـاخه در سـاقه اصـلی تـا      (فاصله  ارتفاع بوته

ـ  ارتفاع، طوقه) (فاصـله اولـین   انشـعاب شـاخه    یناول
غـالف   اولـین ، ارتفـاع  انشعاب شاخه فرعی تا طوقه)

تعـداد   ،)ساقه(فاصله اولین غالف تا محل طوقه روي 
تعداد غالف پر در بوته، تعداد غـالف  در بوته،  غالف
 وزن، هزاردانـه عداد دانه در بوتـه، وزن  تدر بوته،  پوك

در بوتـه  و بیومـاس   ، وزن کـاه و کلـش  دانه در  بوتـه 
ــدازه ــورد ان ــريگم ــرار  ی ــدگرفتق ــه  .ن ــت مقایس جه

آوري شده تجزیـه واریـانس   هاي عدس جمعجمعیت
به صـورت طـرح کـامالً تصـادفی نامتعـادل انجـام و       

در سـطح احتمـال    LSDهـا بـه روش   مقایسه میانگین
هاي مزبور ستانانجام شد. براي این منظور شهر 05/0

هر شهرستان بـه عنـوان    هايبه عنوان تیمار و ژنوتیپ
قبــل از انجــام تجزیــه تکــرار در نظــر گرفتــه شــدند. 

واریانس نرمال بودن توزیع خطاهاي آزمایشی بررسی 
اهـا تبـدیل داده   و با توجه به نرمال نبودن توزیـع خط 

هـا صـفر وجـود    دادهردي کـه بـین   در مـوا انجام شد. 
داشت از تبدیل لگاریتمی جهت نرمـال شـدن توزیـع    

بنـدي  جهـت گـروه  . خطاهاي آزمایشی اسـتفاده شـد  
اي بـه روش  هاي مختلـف از تجزیـه خوشـه   جمعیت

Ward .سپس درصد انحـراف از میـانگین    استفاده شد

 جهـت در نهایـت   ها از میانگین کل محاسبه شد.گروه
براي حـذف   عیتهر جمهاي برتر در گزینش ژنوتیپ

در  هاژنوتیپها، گزینش اثر تغییرات محیطی بین مکان
طور جداگانـه انجـام شـد. بـه     به هاجمعیتهر یک از 

هـاي هـر منطقـه جداگانـه مـورد      عبارت دیگر، بوتـه 
هاي برتر گزینش شـدند. در  مقایسه قرار گرفته و بوته

ابتـدا صـفات بـر     در هر جمعیـت ها، داده Excelفایل 
هـا مرتـب   اهداف اصالحی و درجه اهمیت آن اساس

هـاي هـر صـفت و    داده دامنـه شده و سپس بر اساس 
حدنصـاب مطلـوب بـراي هـر      ،نیازهاي اگروتکنیکی

هـاي مـورد ارزیـابی بـر     صفت تعیین شده و ژنوتیـپ 
بنـدي شـدند. بـه ایـن     هـا رنـگ  اساس این حدنصاب

هاي عـالی بـا رنـگ    صورت که در هر صفت ژنوتیپ
هاي خیلی خوب با رنـگ سـبز،   ، ژنوتیپسبز پررنگ

هـاي  هاي خوب با رنگ سبز روشن، ژنوتیـپ ژنوتیپ
هاي ضعیف داراي مقادیر متوسط با رنگ زرد، ژنوتیپ

هاي بسیار کمتر از حد مطلوب با رنگ نارنجی و الین
آمیـزي شـدند. بعـد از    ضـعیف بـا رنـگ قرمـز رنـگ     

رجـه  ها، با توجه به اهداف اصالحی، دبندي الینرنگ
هـا،  هاي این صفات در ژنوتیپاهمیت صفات و رنگ

بـراي انجـام    هاي برتـر شـد.  اقدام به گزینش ژنوتیپ
 SPSSو  Excel ،SASافـزار  از نـرم  ي آماريهاتجزیه

  استفاده شد.
  

  و بحثنتایج 
بررســی  تغییــرات صــفات آگرومورفولوژیــک در 

مقادیر دامنـه و ضـریب   : عدس مختلف هايجمعیت
 هـاي جمعیـت ي صفات مورد بررسـی در  تغییرات برا

بیشـترین  نشان داده شده اسـت.   2مختلف در جدول 
، هـا ها و کـل جمعیـت  درون جمعیتضریب تغییرات 

 )درصـد  98/117( پوكمربوط به صفت تعداد غالف 
 11/49( . براي صفات ارتفاع اولـین شـاخه  استبوده 

 ، تعـداد دانـه  )درصـد  62/46( ، تعـداد غـالف  )درصد
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و و کـاه  ) درصد 82/55(و وزن دانه  )ددرص 85/53(
تنوع باالیی مشاهده شـد. از  نیز ) درصد 65/47(کلش 

هاي مورد رو، گزینش براي این صفات در جمعیتاین
رسد. کمترین ضریب تغییـرات  نظر میارزیابی مؤثر به
مربوط به صفت نیز ها ها و کل جمعیتدرون جمعیت

غـالف  اولـین  ع بود. ارتفا )درصد 79/10( ارتفاع بوته
نیـز  ) درصـد  90/25(و وزن هزاردانه ) درصد 83/18(

تغییرات کمی نشان دادند. بنابراین، احتمـال موفقیـت   
هـاي  در بهبود این صفات از طریـق انتخـاب در الیـن   

پایین بودن تنوع براي صفت  مورد ارزیابی کمتر است.
ممکن است به دلیل تمایل افـراد سـاکن    هزاردانهوزن 

طق براي استفاده از عدس دانه درشت باشد در این منا
هاي داراي بـذر درشـت طـی    که منجر به گزینش بوته

سالیان طوالنی توسط کشاورزان بومی این مناطق شده 
درشتی دانه یکـی از خصوصـیات بـارز جهـت      است.

ارتفـاع بوتـه و    ).30، 29بازارپسندي در عدس است (
مکـان  تـرین دلیـل عـدم ا   عمدهغالف کم اولین ارتفاع 

و متأسـفانه   تولید مکانیزه عدس در این منـاطق اسـت  
بود.  این صفاتمربوط به نیز کمترین ضریب تغییرات 

جمعیت ایجرود بیشـترین دامنـه تغییـرات در صـفات     
مورد بررسی را داشت و کمتـرین دامنـه تغییـرات در    
صفات مورد بررسی نیز مربوط به جمعیت ارمغانخانه 

مبستگی مثبتی با پراکنـدگی  تنوع گیاهان زراعی هبود. 
هـا  هـا دارد. گیاهـان زراعـی طـی سـال     جغرافیایی آن

هـاي  زیستن در شـرایط محیطـی متفـاوت حـاوي ژن    
اند، لذا بـا انتخـاب و اسـتفاده صـحیح از     متنوعی شده

بینـی شـده   توان به اهداف از قبل پیشتنوع ژنتیکی می
رسید. تنوع ژنتیکی وسیع موجود در کلکسیون فعلـی  

نوید دهنده امکان بهبود ژنتیکـی مناسـب ایـن     عدس،
مجنــون حســینی و نقــوي  .)4( گیـاه در آینــده اســت 

نمونـه   760) نیز با بررسـی تنـوع ژنتیکـی در    2017(
موجود در کلکسیون عـدس طـرح حبوبـات پـردیس     
کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کردنـد  

ا هـ گیري در بین نمونـه صفت بیوماس کل تنوع چشم
داشت و پس از آن شاخص برداشت و وزن هزاردانـه  

آقـایی و  . )21( باالترین دامنه تغییرات را نشان دادنـد 
هـاي  نمونه از عـدس  990) با مطالعه 2004همکاران (

اي بومی بانک ژن در کرج، بیشترین مقدار تنوع را بـر 
صفات ارتفاع بوته، وزن هزاردانـه و زمـان رسـیدن و    
کمترین تنوع را براي صفات وجود رنگدانـه بـر روي   

 .)1( نیام، رنگ گـل و طـول پیچـک گـزارش کردنـد     
ــاران ( ــوانی و همک ــی 2018رض ــز در بررس  253) نی

ژنوتیپ عدس تنوع بـاالیی از لحـاظ صـفات ارتفـاع     
عداد غـالف  بوته، ارتفاع اولین غالف از سطح خاك، ت

پــر و تعــداد غــالف پــوك، عملکــرد دانــه، عملکــرد 
 75هاي با بقـاي  بیولوژیک و وزن صد دانه در ژنوتیپ

  ).27درصد و باالتر مشاهده نمودند (
نتـایج تجزیـه واریـانس    : هاي عدسجمعیتمقایسه 

در جدول صفات مورد بررسی در پنج جمعیت عدس 
ورد هاي عدس مـ بین جمعیت نشان داده شده است. 3

گیــري ارزیــابی از لحــاظ تمــام صــفات مــورد انــدازه
وجــود  01/0داري در سـطح احتمــال  اخـتالف معنــی 

) 4 جـدول داشت و بر اساس نتایج مقایسه میـانگین ( 
صفات ارتفاع بوتـه، ارتفـاع   جمعیت ایجرود از لحاظ 

اولین غالف، تعداد غالف و تعداد غالف پر در بوتـه،  
داراي بیشترین در بوته  تعداد دانه، وزن دانه و بیوماس

حال، بیشترین وزن هزاردانـه  مقدار میانگین بود. با این
و باالترین ارتفاع شـروع انشـعاب شـاخه مربـوط بـه      

بود که این جمعیت از لحـاظ وزن  جمعیت ارمغانخانه 
داري نشـان اخـتالف معنـی   هزاردانه بـا جمعیـت مـاه   

مربـوط بـه    بـدون بـذر  کمترین تعداد غالف نداشت. 
امـا اخـتالف ایـن جمعیـت از      ،ت خرمدره بودجمعی

نشـان  هاي ایجـرود و مـاه  لحاظ این صفت با جمعیت
 . وزن کاه و کلـش نیـز در جمعیـت مـاه    دار نبودمعنی

   .نشان بیشتر از سایر مناطق بود



 و همکاران مرادي سهیال 

177 

 
  



 1398 ،)4( دوازدهم جلد زراعی، گیاهان تولید نشریه

178 

  
  
  



 و همکاران مرادي سهیال 

179 
  



 1398 ،)4( دوازدهم جلد زراعی، گیاهان تولید نشریه

180 

اما فقط بـا وزن کـاه و کلـش جمعیـت خدابنـده      
داري داشت. جمعیت ایجـرود بـا سـایر    اختالف معنی

ها از لحاظ صفات تعداد غالف، تعداد غـالف  عیتجم
پر، تعداد دانـه، وزن دانـه و بیومـاس بوتـه در سـطح      

دار داشت اما این جمعیت اختالف معنی 05/0احتمال 
از لحاظ صـفت ارتفـاع بـا جمعیـت ارمغانخانـه و از      

هـاي خرمـدره و   لحاظ ارتفاع اولین غالف با جمعیت
  . )4(جدول  داري نداشتنشان اختالف معنیماه

هـاي وحشـی بـه    هاي بـومی و گونـه  معموالً توده
نواحی جغرافیـایی و اکولـوژیکی کـه در آنجـا یافـت      

اند. ایـن مـواد گیـاهی از طریـق     شوند سازگار شدهمی
انتخاب توسط انسان یا طبیعت و با استفاده از لینکـاژ  
ژنی داراي ترکیبات ژنی محافظت شده هستند کـه بـا   

تـوان ایـن   ت تنـوع جغرافیـایی مـی   استفاده از مطالعـا 
ترکیبات ژنی را شناسایی کرد. چنین مطالعـاتی گـامی   

و بـه  دیگر در کارایی محافظت ژنتیکی محسوب شده 
تعیــین الگوهــاي متفــاوت تنــوع ژنتیکــی در صــفات 

کننـد.  مورفولوژیکی و صـفات سـازگاري کمـک مـی    
تعیین این الگوها در تنوع فنوتیپی یک راه حـل مـؤثر   

ــه ــود در ژرم در طبق ــوع موج ــدي تن ــمبن ــاي پالس ه
تـوان  آوري شده است. از نتایج این تحقیقات میجمع

هـاي  پالسم، تشکیل هستهآوري ژرمهاي جمعدر طرح
هــاي اصــالحی گزینشـی و تعیــین والــدین در برنامــه 

  ).5استفاده کرد (
تجزیـه  : هاي عدس مورد ارزیابیجمعیتبندي گروه

تفاده از فاصـله اقلیدسـی   با اساي به روش وارد خوشه
قرار خوشه را در سه  هاي عدس مورد ارزیابیجمعیت

اختالف بین سه خوشه حاصل از لحاظ  ).3داد (شکل 
تمام صفات به جز صفات ارتفاع اولین غالف و تعداد 

 01/0در سـطح احتمــال  در بوتــه  بــدون بـذر غـالف  
ها از لحاظ این دو صفت دار بود (اختالف خوشهمعنی

قـرار گـرفتن    دار بـود). معنـی  05/0احتمال  در سطح

دهنـده وجـود   هاي متفـاوت نشـان  ها در گروهجمعیت
هـاي  توان از این تنـوع بـراي برنامـه   تنوع است که می

ــرد.   ــتفاده ک ــالحی اس ــانگین  اص ــراف می ــد انح درص
). 4محاسـبه شـد (شـکل    نیز از میانگین کل ها خوشه

ـ   تواند نشاناین انحرافات می بـین  وع دهنـده وجـود تن
جمعیت ارمغانخانه بـه  ها باشد. آوري بوتهمناطق جمع
از نظر این جمعیت  خوشه قرار گرفت.یک تنهایی در 

غـالف از سـطح   اولـین  ، ارتفـاع  هزاردانهصفات وزن 
اولین انشعاب شاخه بـاالتر از میـانگین    ارتفاعزمین و 

تـر از میـانگین کـل    کل و از نظر سایر صـفات پـایین  
جرود نیز بـه تنهـایی در خوشـه دوم    جمعیت ایبودند. 

به جز صـفات وزن هزاردانـه و    این گروه قرار گرفت.
اولین انشعاب شـاخه، از لحـاظ سـایر صـفات      ارتفاع

بیشـترین   اي کـه، گونـه . بـه باالتر از میانگین کـل بـود  
میانگین براي صفات عملکردي شامل عملکرد دانـه و  

و  دانـه  پـر و کـل، تعـداد    کاه و کلش، تعـداد غـالف  
رفولوژیک مهم در برداشت مکـانیزه شـامل   وصفات م

را غـالف از سـطح زمـین    اولـین  ارتفاع بوته و ارتفاع 
نشان، خدابنده سایر مناطق (ماه هايجمعیت. نشان داد

و خرمدره) در گروه سوم قرار گرفتنـد. ایـن گـروه از    
لحاظ صفات تعداد غالف، تعـداد دانـه، ارتفـاع بوتـه،     

غالف پر و وزن کاه و کلش باالتر عملکرد دانه، تعداد 
از میانگین کل و از لحاظ صفات وزن هزاردانه، ارتفاع 

اولـین انشـعاب شـاخه و     ارتفاعغالف از زمین، اولین 
از  تر از میانگین کل بـود. پایین بدون بذرتعداد غالف 
هـا داراي  هاي موجود در هر یک از گروهآنجا که بوته

هاي ي موجود در گروههاقرابت بیشتري نسبت به بوته
توان بـا  گیري میاند، در صورت نیاز به دورگمتفاوت

توجه به ارزش میانگین صفات براي هر گـروه، بـراي   
هـایی همچـون هتـروزیس و    وري بیشتر از پدیدهبهره

هاي بین گروهی استفاده کـرد  تفکیک متجاوز از تالقی
نمونه  990) با بررسی 2004و همکاران ( آقایی ).28(
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عنـوان کردنـد    کـرج  در ژن بانک بومی هاي ز عدسا
 ،آوريجمـع  اساس محـل  برا هنمونه ايهخوش تجزیه

هـاي  که بیشتر نمونه کرد تقسیم گروه به چهار را هاآن
و  گـروه  آوري شـده از نـواحی سـردتر در یـک    جمع

ــه ــاي جمــع نمون ــواحی گرمتــر   ه ــده از ن آوري ش
ـ   گروه در و بـاتور  امـا پنـدي    ،)1د (دیگر قـرار گرفتن
بندي الین بومی عدس و گروه 136) با بررسی 2018(

ها در پنج خوشه با استفاده از تجزیه کالستر به این آن

نتیجه رسیدند که تنوع جغرافیایی و تنـوع ژنتیکـی در   
هاي مورد بررسی ارتباطی با هـم نداشـته اسـت    نمونه

تـوده عـدس منـاطق     153در یک تحقیق تعداد  ).25(
ک ژن گیاهی ملی ایران جهت مطالعه گرم و خشک بان

تنوع ژنتیکی برخی از صفات زراعی بررسی شدند. با 
ها در شش گـروه  اي، تودهتوجه به نتایج تجزیه خوشه

   ).23قرار گرفتند (

  

  
 

.اي به روش واردعدس با استفاده از تجزیه خوشه هايجمعیتدندروگرام  -2شکل   
Figure 2- The dendrogram of lentil populations using cluster analysis by Ward method. 
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.عدس از میانگین کل براي صفات اگرومورفولوژیکاي هاي حاصل از تجزیه خوشهخوشهدرصد انحراف  -3شکل   

Figure 3- Deviation percentage clusters derived cluster analysis from total means for agro-morphological traits of 
lentil. 
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.عدس اي از میانگین کل براي صفات اگرومورفولوژیکهاي حاصل از تجزیه خوشهدرصد انحراف خوشه -3ادامه شکل   

Continued Figure 3- Deviation percentage clusters derived cluster analysis from total means for agro-morphological 
traits of lentil. 

 
هـاي برتـر بـر اسـاس صـفات مـورد       گزینش بوته

از آنجا که عدس گیـاهی خودگشـن اسـت و    : بررسی
ــت    ــاال اسـ ــاه بـ ــن گیـ ــنی در ایـ ــد خودگشـ درصـ

افشـانی در ایـن گیـاه کـه توسـط حشـرات       (دگرگرده
تخمین زده شده  %8/0از  شود، کمترکوچک انجام می

افشـانی در  و گردهاست. زیرا این گیاه کلیستوگام بوده 
)، لـذا  34گیـرد ( ها صورت میآن قبل از باز شدن گل

به عبارت دیگر  .باشندها الین خالص یا اینبرد میبوته
اما  ،ها هموزیگوس هستندهاي عدس بوتهدر جمعیت
تواند هتروژنس بوده و داراي تنوع باشـد.  جمعیت می
ــد از جمعیــت هــاي هتروژنســی کــه دراي تنــوع بودن

 ،بـود برتر که هـر بوتـه یـک الیـن خـالص      ي هابوته
روش اصالحی مورد اسـتفاده   ،انتخاب شدند. بنابراین

بوته  492تعداد کل، در بود.  خالصهاي گزینش الین
شـدند کـه   آوري شده انتخاب بوته جمع 1040از بین 

 هـاي در سـال  خـالص  هـاي عنوان الیـن به هاآنر وبذ
بـه روش   اهدآتی همراه با ارقام اصالح شده شزراعی 

و گـزینش قـرار    تـر دقیق مورد ارزیابی بوته در ردیف
  خواهند گرفت.

  
  
  

  گیري کلینتیجه
آوري هـاي عـدس جمـع   جمعیتدر بین و درون 

از لحاظ صفات اگرومورفولوژیک مورد بررسـی   شده
ایـن  اي تجزیـه خوشـه   .وجـود داشـت   تنوع مناسـبی 

کـه  بندي کرد. از آنجا را در سه گروه دسته هاجمعیت
ها در منـاطق مختلـف از لحـاظ صـفات     اختالف بوته
و ها به دلیل تفاوت ژنتیکی بوته تواندمی مورد بررسی

باشد،  هاآنرشد  تأثیر اقلیم و محیط متفاوت ،همچنین
ارزیـابی و  برتـر  هـاي  ژنوتیپبراي انتخاب رو، از این

طور جداگانه انجـام شـد.   ها بهدر درون منطقهگزینش 
 صـفات  لحـاظ  از عدس هايجمعیت ندرو و بین در

 وجـود  مناسـبی  تنـوع  بررسی مورد اگرومورفولوژیک
ــت ــن و    .داش ــاهی خودگش ــدس گی ــه ع ــا ک از آنج

کلیستوگام اسـت و درصـد خودگشـنی در آن بسـیار     
هــاي عــدس   جمعیــت  ،) بنــابراین %99باالســت ( 

 هـاي لذا بـذر ژنوتیـپ   .هموزیگوس هتروژنس هستند
شـد و روش گزینشـی   باانتخاب شده الین خالص می

هـاي  هاي خالص بـود. الیـن  این مطالعه گزینش الین
توان را می شده گزینش هايژنوتیپ از حاصل خالص

ــه ــرار داد.  در برنام ــتفاده ق ــورد اس ــالحی م ــاي اص ه
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