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  هاي مختلف باقال در گرگانبررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ
 

  2، صفورا جافر نوده1فاطمه شیخ
  حقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان، استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز ت1

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان، ایران
  دانشجوي دکتري گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران2

  29/10/98؛ تاریخ پذیرش:  11/9/97تاریخ دریافت: 
  چکیده

و بوده میزان پروتئین  از لحاظ تثبیت بیولوژیک نیتروژن و ترین حبوباتیکی از مهم ).Vicia  faba L( باقال سابقه و هدف:
هاي مختلفی از باقال وجود دارند که داراي پتانسیل باالیی ژنوتیپ. را داردقابلیت رشد در دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی و خاك 

برداري مطالعه تنوع گیاهان زراعی، به منظور شناسایی صفات ارزشمند زراعی و بهرهباشند. از نظر صفات مؤثر بر عملکرد دانه می
توان سطح زیر کشت و هاي پر محصول میبا شناسایی و معرفی ژنوتیپهاي اصالحی حائز اهمیت است. در راستاي برنامه

هاي برتر باقال و ، انتخاب ژنوتیپ)نمو و رشد مراحل( فنولوژي این بررسی جهت شناختعملکرد در واحد سطح را افزایش داد. 
  ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی انجام شد. 

  
 26 .اجرا شددر ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  1395-96این آزمایش در سال زراعی ها: مواد و روش

. صفاتی از جمله سرعت سبزشدن، ی شدندارزیابهاي کامل تصادفی در سه تکرار ژنوتیپ مختلف باقال در قالب طرح بلوك
دهی، روز از کاشت تا پرشدن دانه، روز از کاشت تا دهی، روز از کاشت تا غالفیکنواختی سبزشدن، روز از کاشت تا گل

رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد شاخه در بوته، ارتفاع بوته، فاصله اولین غالف از سطح زمین، طول غالف، تعداد غالف در بوته، 
ها تجزیه کالستر بر اساس توان دوم ژنوتیپ بنديگروهبه منظور  .شدنددانه مقایسه  دانه و عملکرد100داد دانه در غالف، وزن تع

  انجام شد. SPSSو  SASهاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي تجزیهاقلیدسی و روش وارد انجام شد. 
  

طبق نتـایج مقایسـه   دار وجود داشت. بررسی در سطح یک درصد اختالف معنیها از نظر کلیه صفات مورد بین ژنوتیپها: یافته
دهی ترین زمان از کاشت تا رسیدن به مرحله گل، بیشG-faba-18-2روز متعلق به  05/0ترین سرعت سبزشدن با بیش میانگین

ترین و بیش G-faba-18-3متعلق به روز  7/150دهی با ترین روز از کاشت تا غالف، بیشG-faba-393روز متعلق به  7/129با 
بـه   30/30ترین تعداد غالف در بوته بـا  بیشبود.  G-faba-393روز متعلق به  7/194زمان از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک با 

  هـاي طور مشـترك بـه ژنوتیـپ   عدد به 56/4و  66/4، 5/4ترین تعداد دانه در غالف با تعلق داشت. بیش G-faba-393ژنوتیپ 
 G-faba-8 ،G-faba-21  وG-faba-20   متعلــق بــه ژنوتیــپ 1/203دانــه بــا 100(رقـم برکــت) تعلــق داشــت. بــاالترین وزن  
 G-faba-1-2 هاي بود. ژنوتیپG-faba-8   6314بـا ،G-faba-7   6206بـا ،G-faba-1-2   و  6118بـاG-faba-218   5989بـا 

-G-faba-20، G-faba-21 ،G هـاي ولید کردند و پس از آن ژنوتیپطور مشترك باالترین عملکرد دانه را تکیلوگرم در هکتار به

faba-5  و G-faba-332در سه گروه را ژنوتیپ  26 براي پنج صفت، وارد،تجزیه کالستر به روش  نمودار. قرار گرفتند)I  ،II  و
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III(  کالستر د. داقرارI  100لحاظ تعداد دانه در غـالف، وزن  هاي این گروه از ها بود. ژنوتیپدرصد از کل ژنوتیپ 1/46شامل 
هاي اصالحی در جهت بهبود و افزایش عملکرد توانند در برنامهها میبودند. این ژنوتیپ کلباالتر از میانگین دانه و عملکرد دانه 

  مورد استفاده قرار گیرند.
  

هایی که ژنوتیپوژي و عملکرد داشتند. رفولوژي، فنولوي از لحاظ مزیادهاي مورد بررسی تنوع فنوتیپی ژنوتیپگیري: نتیجه
ها تولید تري نسبت به سایر ژنوتیپدانه و طول غالف مناسبی داشتند، توانستند عملکرد دانه بیش 100تعداد دانه در غالف، وزن 

 ند.باالترین عملکرد دانه در هکتار را تولید کرد G-faba-218و  G-faba-8 ،G-faba-7 ،G-faba-1-2هاي ژنوتیپ کنند.
تر بود. در صورت تکرار این نتایج در از رقم برکت که کشت آن در منطقه گرگان متداول است، بیش فوقهاي عملکرد ژنوتیپ

  ها جهت دستیابی به افزایش تولید بهره برد.توان از این ژنوتیپآزمایشات آتی و پایداري عملکرد آن در منطقه می
  

  دانه.100وزن  ، طول غالف،تنوع فنوتیپیالستر، تجزیه ک ارتفاع بوته، :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
هـاي جدیـد بـاقال    هاي ژنی متنوعی از الینخزانه  

). 27(انـد  وارد ایران شـده  2011-2014هاي طی سال
هـا تنـوع زیـادي از لحـاظ مقاومـت بـه       بین این الین

ها، فرم بوتـه، تعـداد غـالف در بوتـه، قابلیـت      بیماري
دانه وجـود  100ن پروتئین، وزن برداشت مکانیزه، میزا

هاي دارد. شناسایی تیپ مطلوب و تنوع باالي ژنوتیپ
وعه متنوع، مدهد که از این مججدید این امکان را می

هایی انتخاب شوند کـه بـا شـرایط اقلیمـی و     ژنوتیپ
تري داشته و پتانسـیل تولیـد   تطابق بیشزراعی کشور 

 3ها بررسی بر اساس نتایج این تري داشته باشند.بیش
هـاي فـیض، شـادان و مهتـا در     رقم جدید باقال با نام

ایـن ارقـام از پتانسـیل عملکـرد      .کشور معرفی شدند
هـاي محیطـی و   باالتري برخوردارند و نسبت به تنش

  ). 30و  29، 28( ها مقاوم هستندبیماري
 بـذر  انتخـاب  پایـه  بر کشاورزي محصوالت تولید  

 از کیفیـت  بـا  بذر تأمین بنابراین. است استوار مناسب
ــم ضــروریات ــراي مه ــزایش ب ــد اف  محصــوالت تولی

 گیاهچـه  استقرار در موفقیت .)21( باشدمی کشاورزي
 شـرایط  بـر  بتوانـد  بـذر  کـه  شـود مـی  حاصـل  زمانی

 نشـان  مناسـبی  واکنش و شده چیره محیطی نامطلوب
 فنولوژیـک  مراحـل  ترینمهم از شدن سبز .)20( دهد

 هاي بذر و محیط بسـتگی دارد و به ویژگی است گیاه
 بهتـر  استقرار و تربیش محصول تولید منظور به ).13(

 و یکنواخـت  سـریع،  سبزشـدن  و زدنجوانـه  گیاهان،
 ضـروري  قوي هايگیاهچه تولید با همراه بذرها کامل
  ).24( است
) 2007نوروزي و همکـاران ( نتایج مطالعات عجم  

ــم بر  ــاقال (رق ــام مختلــف ب ــین ارق ــت، نشــان داد ب ک
سرازیري، عراقی و گاوي) از نظر روز تا سبز شدن و 

داري سرعت سبز شدن بـذرها اخـتالف بسـیار معنـی    
رقـم گـاوي    بر پایه همـین گـزارش؛  . )2( وجود دارد

تـرین سـرعت   شدن و بـیش روز تا سبز دداعترین تکم
 کـه دلیـل بـاال   شدن را در بین سایر اراقام داشـت  سبز

کوچـک  را گاوي شدن بذرهاي رقم بودن سرعت سبز
بودن بـذور   کوچک این رقم گزارش کردند.بودن بذر 

منجر به افزایش جذب آب  (نسبت سطح به وزن باال)
 شـود مـی شدن بـذرها  سبز در نتیجه افزایش سرعتو 
ــا  . )2( در نخــود نیــز بــذرهاي کوچــک در مقایســه ب

تـري  بذرهاي متوسط و درشت آب را با سرعت بـیش 
  .)19( ندتر سبز شدکرده و سریعجذب 

 بـین  روابـط  کـه  اسـت  علـم  از ايشاخه فنولوژي  
 بـا  ارتبـاط  در معمـوالً  کـه  بیولوژیکی ايهدوره وقایع

 مـورد  را است محیط تغییرات و گیاهان زندگی چرخه
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 تغییـرات  تـوان می آن کمک به و دهدمی قرار بررسی
 نمـود  بررسـی  گیاهـان  در را مورفولـوژیکی  و فصلی

بین مراحل فنولـوژیکی بـا    ادر گیاه زراعی سوی ).10(
تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در مترمربع و عملکرد 

 شـناخت دار وجود داشت. بنابراین بـا  معنیدانه رابطه 
رشد سویا و  فصلفنولوژي و صفات زراعی در  وابطر

تـوان مراحـل   با تنظیم مقیاس زمانی مراحل نموي می
  .)5عملکرد را افزایش داد (مؤثر بر نموي 

هـاي  مراحل فنولوژي بر ارقام و الیندر آزمایشی   
. بـر پایـه ایـن    گرفتندمختلف گندم مورد بررسی قرار 

روي بررسی در ارقام گندم افـزایش طـول دوره سـاقه   
دهی)، سـبب افـزایش تعـداد دانـه در     گل -روي(ساقه

روي، طـول  . عالوه بر طول دوره ساقه)37( سنبله شد
 تـا غـالف   دهـی ا گـل رفتن تدوره سقط گلچه (غالف

) نیز در تعیین تعداد دانه اهمیت دارد، زیرا تعـداد  رفتن
هاي دانه در گندم به طور مستقیم براساس تعداد گلچه

 ،همچنـین  شـود. دهی تعیـین مـی  بارور در مرحله گل
افـت عملکـرد    بهدهی در ارقام گندم گلمرحله تأخیر 

  . )37( شدمنتهی خواهد دانه 
 بـه  رگرسـیونی  مـدل  از فادهاست با یک بررسی در  

 مختلف ژنوتیپ 52 دانه عمکلرد بر مؤثر صفات تعیین
 در صـفت  هـر  نسبی سهم تعیین با. شد پرداخته باقال

 شد مشخص گرگان منطقه در باقال دانه عملکرد میزان
 درصـد،  38/3 دهـی گـل  تـا  کاشت از روز صفات که

 بوتــه در غــالف تعــداد درصــد، 35/41 بوتــه ارتفــاع
 درصـد  94/26 غـالف  در دانـه  تعداد و صددر 32/28

 توجیـه  را بـاقال  هـاي ژنوتیـپ  دانـه  عملکرد تغییرات
  ).18کنند (می

به منظور اسـتقرار مناسـب گیاهـان جهـت تولیـد        
زنی و محصول مناسب باید قدرت بذر، سرعت جوانه

زمـان  از طرفـی   باشـد.  مناسـب شـدن  یکنواختی سبز
آن با شـرایط   رسیدن به مراحل نمو فنولوژي و انطباق

بر عملکـرد بسـیار مـؤثر     مطلوب آب و هوایی منطقه
 شناسـایی منظور این مطالعه بـا هـدف    به همیناست. 

در شرایط آب و هوایی گرگان  ي پرمحصولهاژنوتیپ
  صورت گرفت.

  
  هامواد و روش

در ایستگاه  1395-96این آزمایش در سال زراعی   
ه واقـع  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی عراقی محل

 اجـراي  از قبل .اجرا شد کیلومتري شمال گرگان 5در 
 شیمیایی و فیزیکی هايویژگی تعیین منظوربه آزمایش

-30 ،0-15 هـاي عمق از آزمایش، اجراي محل خاك
 هـا نمونه و شد بردارينمونه متريسانتی 30-60و 15

 طبق ایـن نتـایج   ،ندشد تجزیه خاك آزمایشگاه توسط
ـ  مزرعـه  خاك آزمون،  باشـد ومی رسـی سـیلتی مـی   ل

 ایـن  بـر اسـاس نتـایج آزمـون خـاك در      .)1(جدول 
 کیلـو  100 و اوره کـود  کیلـوگرم  25 میزانبه آزمایش
  .شد استفاده آمونیوم فسفات

سازي زمین عملیات آماده 1395ماه شهریور 25در   
دار و پـس از آن بـا   با استفاده از یک شـخم برگـردان  

اس نقشه طرح براي هر رتیواتور انجام شد. سپس براس
طول ردیف کاشت به 4ژنوتیپ در هر واحد آزمایشی 

متر و سانتی 65متر در نظر گرفته شد. فاصله ردیف  4
متـر در نظـر گرفتـه    سانتی 10فاصله بوته روي ردیف 

بـه روش   1395آبان  20ها در تاریخ شد. همه ژنوتیپ
دستی توسط کـارگر کشـت شـدند. عملیـات داشـت      

) Aphis fabae(مبارزه با شته سیاه بـاقال  شامل وجین، 
 2با نام تجاري پریمور 1کش پریمیکاربوسیله حشرهبه

با مقدار مصرف یـک کیلـوگرم در هکتـار در مرحلـه     
) Uromyces fabaدهی و مبـارزه بـا زنـگ بـاقال (    گل
بـا نـام تجـاري     3کش پروپیکونازولوسیله سم قارچبه

مرحلـه ظهـور    تیلت با مقدار مصرف یک در هزار در
ژنوتیـپ   26ایـن آزمـایش شـامل     غالف انجـام شـد.  

-) که در قالب طرح بلوك2مختلف باقال بود (جدول 
  تکرار اجرا شد. 3هاي کامل تصادفی در 

                                                             
1- Pirimicarb  
2- Primor 
3- Propiconazole  
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  .متر)سانتی 40- 60و 20-40، 0-20مشخصات نمونه خاك محل اجراي آزمایش (عمق  -1جدول 
Table 1- Characteristics of the soil sample taken from experiment site (0-20, 20-40 and 40-60 cm depths). 

  برداريعمق نمونه
60 -40 

Sampling depth 40-
60 cm  

  برداريعمق نمونه
40 -20 

Sampling depth 20-40 cm  

  برداريعمق نمونه
20 -0  

Sampling depth 0-20 
cm  

  مشخصات خاك
Characteristics  

of the soil  

  هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)  1.35 1.27  1.42
)1-m EC(dS 

 pH اسیدیته  7.2  7.3  7.3

 کربن آلی (درصد)  1.5  1.1 0.6
Organic C (%)  

  نیتروژن کل (درصد)  0.15  0.11  0.06
Total N (%)  

 گرم بر کیلوگرم)فسفر قابل جذب (میلی  8.6  4.8 2
)1-kg (mg vailable PA  

 گرم بر کیلوگرم)ب (میلیپتاسیم قابل جذ  333  220  108
)1-kg vailable K (mgA  

  درصد رس  28  30  34
Clay (%)  

  درصد سیلت  54  52  52
Silt (%)  

  درصد شن  18  18  14
Sand (%)  

  Soil textureبافت خاك   Silty clay loam سیلتی کلی لوم
 

  .نام و منشاء ژنوتیپ هاي باقال در ارزیابی براي صفات فنولوژیک -2جدول 
Table 2- Names and origin of faba bean genotypes for evaluation phonological development and yield.   

  منشاء
origin  

  نام ژنوتیپ
Genotype Name 

  کد ژنوتیپ
Genotype 

Code 

 ردیف
No.  

  منشاء
origin 

  نام ژنوتیپ
Genotype 

Name 

  کد ژنوتیپ
Genotype 

Code 

 ردیف
No.  

Spain Luzde otono  G-faba-22  14 ICARDA ILB 1814  G-Faba- 11 1 
ICARDA Leofrunto  G-faba-1-2  15 Iran Saraziri  G-faba-5 2 
ICARDA Yahya  G-faba-332  16 Iran Shakhbozi  G-faba-7 3 
ICARDA Flip03-011  G-faba-85  17 Iran Zohre  G-faba-2  4 
ICARDA HSB/Ascot/ 

2003/Fam30  G-faba-87  18 Iran Shami  G-faba-3  5 
ICARDA Fam 47  G-faba-89 19 ICARDA Aquadulce  G-faba-8  6 
ICARDA S2008 110  G-faba-218  20 Iran- 

Brojerd Brojerd 1  G-fab8a-18-
1  7 

ICARDA S2009 140  G-faba-255  21 Iran- 
Brojerd Brojerd 3  G-faba-18-3  8 

ICARDA Flip03-41FB  G-faba-37 22 Iran- 
Brojerd Brojerd 2  G-faba-18-2 9 

Ecuador Icarus G-faba-392 23 ICARDA Hendi  G-faba-619  10 

ICARDA Ascot  G-faba-393  24 
Iran- 

Balochest
an 

Baloochi  G-faba-334  11 

ICARDA S2009, 153  G-faba-248  25 Iran- 
Golestan Barekat  G-faba-20  12 

ICARDA Flip06-005  G-faba-61  26 Spain Histal G-faba-21  13 
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بــذوري کــه بخشــی از تعــداد بــذور ســبز شــده (  
) در هـر  گیاهچه آن در سطح خاك قابل رؤیت باشـد 

بار تا زمان رسـیدن بـه   روز یک 7خط با فاصله زمانی 
صـفات   بـراي محاسـبه  مقدار ثابت شـمارش شـدند.   

 ده شـد ااسـتف  Germinبرنامـه   ازمربوط به سبز شدن 
رهـاي  یتعیـین متغ  يتـوان بـرا  مـی از این برنامه  .)35(

سـبز  زنی و سبز شدن ماننـد سـرعت   مورد نیاز جوانه
ایـن   بذور اسـتفاده کـرد.   یکنواختی سبز شدنو  شدن

برنامه در کلیه تیمارها، براي هر تکرار منحنی پیشرفت 
سبز شدن نسبت به زمان (روز) را ترسیم و زمان الزم 

کشد تا مدت زمانی که طول می : یعنیD10( 10براي 
 50د حـداکثر خـودش برسـد)،    درص 10شدن به سبز

)D50روز از کشـد  مدت زمانی کـه طـول مـی    : یعنی
درصـد حـداکثر خـودش     50شـدن بـه   تا سبزکاشت 

انی کـه طـول   : یعنـی مـدت زمـ   D90(  90برسد.) و 
درصـد   90شـدن بـه   سبز که روز از کاشت تاکشد می

حداکثر خودش برسد.) درصد سبز شدن را از طریـق  
 .کنـد بل زمان محاسبه مییابی خطی نقاط در مقادرون

 (واحــد روز) در روز ســبز شــدنســرعت  ،همچنــین
)R50 16و  34( شدمحاسبه  1رابطه ) از(.    

  R50=1/D50                                       :1رابطه 
 ): عبارت است از مـدت زمـانی  GU(یکنواخت شدن 

تا سبز که روز از کاشت کشد که طول می (واحد روز)
درصد حداکثر  90درصد حداکثر خود به  10شدن از 

تر باشد ت زمان کمخود برسد و هر چه مقدار این مد
تـر (همزمـان) بـذور    شدن یکنواخـت نشان دهنده سبز

  گردد:محاسبه می 2رابطه باشد. که از می
  GU=D90-D10                                   :   2رابطه 

 بوتـه  10 ابتـدا  فنولوژیـک  نمـو  مراحل ثبت براي  
 و مشخص آزمایشی واحد هر در کرت نماینده و سالم
ــه ــیلهب ــخ وس ــی ن ــت رنگ ــذاريعالم ــدند گ  در و ش

 نمـو  مراحـل  شد انجام رشد فصل طی که هاییبازدید
 قـرار  ارزیـابی  مـورد  بوته، 10 این براساس فنولوژیک

 شـروع  سبزشدن،( نمو مراحل به رسیدن زمان. گرفت
 و فیزیولوژیـک  گیرسـید  دهی،غالف شروع دهی،گل

)  1977( کاوینس و فهر روش براساس) کامل رسیدگی
 یــادرصــد  50 کــه روزي نخســتین. )12( شــد ثبــت
 مرحلـه  ثبـت  ،شدند نموي مرحله وارد هابوته تربیش

  .گرفت صورت
گیـري  جهـت انـدازه   برداشتدر مرحله رسیدگی   

متر مربع  دو معادل عملکرد دانه در هر واحد آزمایشی
هـاي آن برداشـت و   شیه، مشـخص و بوتـه  غیر از حا

از بـین   براي تعیـین اجـزاي عملکـرد    شمارش شدند.
عنـوان نماینـده هـر    بوته به 10هاي برداشت شده بوته

هاي مـورد نظـر   گیريواحد آزمایشی انتخاب، و اندازه
شامل تعداد شاخه در بوته، ارتفاع بوته، تعـداد غـالف   

 100وزن  و فدر بوته، تعداد دانه در غالف، طول غال
روز از کاشــت تــا مرحلــه . ندشــد گیــريدانــه انــدازه

 ،، بنـابراین هـا بـا هـم متفـاوت بـود     رسیدگی ژنوتیپ
ها به مرحله رسیدگی رسـیدند  که همه ژنوتیپهنگامی

 ها به طور همزمان انجام شد.برداشت بوته

سپس تجزیه کالستر بر اساس صفات فنولوژیـک،    
دانـه و   100ر غالف، وزن تعداد غالف در بوته، دانه د

عملکرد دانه انجام شد. با استفاده از تجزیـه بـه روش   
هـا نیـز انجـام    بندي ژنوتیپاي (کالستر)، گروهخوشه

نمودار درختی (دندروگرام) آن رسم گردیـد.   وگردید 
تشـکیل  (بر مبناي مجمـوع مربعـات)   ماتریس فاصله 

اي ذکر ها با استفاده از پارامترهبندي ژنوتیپگروهشد. 
ــله    ــوان دوم فاص ــاس ت ــه روش وارد و براس ــده ب ش

انجـام   19 نسخه SPSSافزار اقلیدسی با استفاده از نرم
مقادیر هاي حاصل براساس برش دندروگرام. )31(شد 

بعـد از   ).12( گرفـت ، صـورت آماره ویلکـس المبـدا  
هـا بـا   ن این پارامترها آنالیز و تجزیه واریانس دادهیتعی

مقایسـه میـانگین    و) SAS )33افـزار   اسـتفاده از نـرم  
پـنج درصـد   احتمـال  در سـطح   LSDها با روش داده

  .انجام شد
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  نتایج و بحث
 ،)3جـدول  هـا ( طبق جدول تجزیه واریـانس داده   

ی مانند سرعت سبز شـدن،  ها از نظر صفاتبین ژنوتیپ
ــا از کاشــت یکنــواختی سبزشــدن، روز  درصــد  10ت

د سبزشـدن، روز  درصـ  50تا از کاشت سبزشدن، روز 
 دارمعنـی  تفـاوت  درصـد سبزشـدن   90تـا  از کاشت 

هـا از لحـاظ   دهنده تنوع ژنوتیپوجود داشت که نشان
  .باشدشدن میهاي سبزویژگی

  
 شدندر صد سبز 10تا  از کاشت )، تعداد روزGU( شدن)، یکنواختی سبزR50( تجزیه واریانس سرعت سبز شدن -3جدول 
)D10 ( شدندر صد سبز 50تا از کاشت )، تعداد روزD50( در صد سبز شدن 90تا از کاشت ، تعداد روز )D90.(  

Table 3- Analysis of variance (mean square) for traits of emergence rate, Day from planting to emergence, 
emergence uniformity, Day from planting to emergence 10%, Day from planting to emergence 50%, Day from 

planting to emergence 90%. 
D90  
 90روز تا 

  درصد سبزشدن
Day to 

emergence 
90%  

D50  
درصد  50روز تا 

  سبزشدن
Day 

to emergence 
50%  

D10  
درصد  10روز تا 

  سبزشدن
Day to 

emergence 
10%  

GU  
یکنواختی 
 سبزشدن

emergence 
uniformity  

R50 
  سرعت سبزشدن

emergence 
rate  

درجه 
  آزاداي

df  

  منابع تغییر
S.O.V 

ns25.9  ns5.49  ns30.0  ns31.7  ns0.000011  2 بلوك Block  
  Genotypeژنوتیپ   25 **0.0001 **139.33 **202.9 **53.14 *22.3
  Error خطا  50  0.00001  24.00  19.9  5.35  11.7

7.93  6.94  25.4  19.16  10.17   - 
ضریب تغییرات 

 (%) CV (درصد) 

nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب عدم وجود تفاوت معنی، *و **: به  
ns, *, **: Non significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 

  
تـرین  بـیش ) 3جـدول  هـا ( طبق نتایج مقایسه میانگین

و  G-faba-18-3نوتیـپ  ژشدن مربـوط بـه   سرعت سبز
 G-faba-18-1 هايدر روز بود و ژنوتیپ 05/0میزان به

هاي بعدي قرار گرفتنـد. سـایر   در رتبه G-faba-18-2و 
ها در یک سطح قرار داشتند و به لحاظ آماري ژنوتیپ

-G-faba-18ژنوتیـپ   ها وجود نداشت.اختالفی بین آن

هاي ) از ژنوتیپ8گرم (جدول  45دانه  100با وزن  3
داراي بذرهاي که شود به دلیل اینریز محسوب میانهد

 ،عبـارتی به .باشدها میریزتري نسبت به سایر ژنوتیپ
تـر  نسبت سطح به حجم آن باالتر است آب را سـریع 

تر اتفاق زنی و سبزشدن آن سریعجذب کرده و جوانه
هـا داراي بـذرهاي   برخـی ژنوتیـپ   ،افتد. از طرفیمی

در  .باشـند تـري مـی  ضـخیم  تر با پوسـته بـذر  درشت
زنـی  نوشی جهت جوانـه ها فرایند آبگونه ژنوتیپاین

 ،رواز ایـن  .تري نیاز داردبذر و سبزشدن به زمان بیش
تـر اسـت و دیرتـر ســبز    سـرعت سبزشـدن آنهـا کـم    

گران حـاکی از آن  هاي سایر پژوهششوند. بررسیمی
جـذب آب بـا سـرعت     ،است که در بـذرهاي ریزتـر  

شدن با سرعت باالتر انجام فاق افتاده و سبزتري اتبیش
  ).19و  2شود (می

-G-fabaمیانگین یکنواختی سبز شدن در ژنوتیپ   

 10روز بود. بـه عبـارتی، از  مرحلـه     3/11معادل  11
درصد سبز شدن حدود  90درصد سبز شدن تا مرحله 

روز زمان  نیاز داشت و از این  نظر نسبت به سایر  11
-G-faba-18 بود. در حالی که ژنوتیپ  ها برترژنوتیپ

روز زمان نیاز داشت و بـذور   85/35طور میانگین به1
   تري سبز شد.به طور غیریکنواخت و در زمان طوالنی
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  .هاي مختلف باقالدر ژنوتیپ مقایسه میانگین صفات مربوط به سبز شدن -4جدول 
Table 4- Compare the average for traits of emergence plant  in different genotypes Bean. 

D90  
تا از کاشت روز 

درصد  90
  سبزشدن

Day from 
planting 

to emergence 
90% 

D50  
تا  از کاشت روز

درصد  50
  سبزشدن

Day from 
planting 

to emergence 
50% 

D10  
تا  از کاشت روز

درصد  10
  سبزشدن

Day from 
planting to 

emergence 10%  

GU  
ی یکنواخت

 (روز) سبزشدن
emergence 
uniformity 

(day)  

R50 
 سرعت سبزشدن

  (بر روز)
emergence rate 

(day-1) 

  کد ژنوتیپ
Genotype Code  

 ردیف
No.  

ch42.33  abc35.16  a31.03  h11.300 0.028d G-Faba- 11 1 
ag43.35  abc35.02 abc27.23  fgh16.11  d0.028 G-faba-5 2 
dh41.03  bc33.56 j-f13.33 af27.53 d0.029 G-faba-7 3 
af45.26  abc35.77 bcde22.33 bh22.76 d0.028 G-faba-2  4 

abc47.13  abc35.20 bcd23.32 ah23.81 d0.028 G-faba-3  5 
fgh40.18  bc33.65 fi14.66  25.46ag d0.029 G-faba-8  6 
dh40.93  e25.41 k5.08 a35.85  b0.040 G-faba-18-1  7 
gh39.57 f18.85 k5.36  abc34.20 b0.038  G-faba-18-2  8 
h37.73 e26.81  k3.76  abc33.96 a0.05  G-faba-18-3  9 
bh42.96  bc33.64  dh16.66  f-a26.13 d0.029 G-faba-619  10 
bh43.00  bc33.96  bdce22.00 dh21.00  d0.029 G-faba-334  11 
ag44.96  a38.28  a32.30 gh12.66  d0.026 G-faba-20  12 
dh41.20  bc6633.  ei15.66  ag25.38  d0.029 G-faba-21  13 
dh40.80  bc33.40  dh16.00  ag24.79 d0.029 G-faba-22  14 
a48.68 a38.61 ab29.31 efgh19.37  d0.025 G-faba-1-2  15 

ag44.33  abc34.91  bcd23.00  ch21.49  d0.028 G-faba-332  16 
ag46.20  bc34.22  ei15.66  abcde30.53 d0.029 G-faba-85  17 
ag44.03  bc34.11 gk11.00  abcd33.03 d0.029 G-faba-87  18 

efgh40.66  cd32.44  ijk8.56 abcde32.100  cd0.03  G-faba-89 19 
abcd46.40  ab37.13  abc25.62 dh20.78  d0.026  G-faba-218  20 
ch42.06  abc35.16 abc25.00  fgh17.06 d0.028 G-faba-255 21 
ag42.56  bc33.88  fgde17.66 f-a26.90 d0.029  G-faba-37 22 
dh40.93  c32.66  ghij9.40 ae31.35 cd0.030 G-faba-392 23 
cg42.20  de28.66 jk6.96  ab35.23 bc0.035 G-faba-393  24 
ag43.40  bc34.33 ei15.33  af28.06  d0.029 G-faba-248  25 
ab48.06  ab37.00  cdef20.50 af27.56 d0.027  G-faba-61  26 

5.61  3.79 7.32  12.94 0.0051 LSD 
  باشد.در سطح احتمال پنج درصد می LSDدار براساس آزمون هایی که در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیدر هر ستون میانگین †

Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five 
percent. 
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درصـد سبزشــدن   50زمـان الزم بـراي    تـرین کـم   
 G-faba-18-2روز و مربوط به ژنوتیپ  85/18میزان به

درصـد سـبز شـدن     50تـرین مقـدار   و پس از آن کم
 G-faba-18-1و  G-faba-18-3 هـاي مربوط به ژنوتیپ

طـور مشـترك در یـک سـطح قـرار گرفتنـد       بود که به
درصد سبزشـدن   50ترین زمان براي ). بیش3(جدول 

ــپدر  ــاي ژنوتی -G-faba-1-2 ،G-faba-20 ،G-fabaه

218، G-faba-61 ،G-faba-2 ،G-faba-3 ،G-faba-5، 
G-faba-332 و G-faba-85  مشــاهده شــد. زمــان الزم

شدن بـذور بـراي ایـن    درصد سبز 50براي رسیدن به 
،  37،  13/37، 28/38، 61/38ترتیــب هــا بــهژنوتیـپ 

وز بود. دامنه ر 22/34، 91/34، 02/35، 20/35، 77/35
روز  85/18مدت زمان الزم براي مرحله سبز شدن از 

روز متغیـر بـود. در حـالی کـه در بررسـی       61/38تا 

) مدت زمـان الزم بـراي   1396جافرنوده و همکاران (
 32تـا   24ژنوتیپ) از  52هاي باقال (سبزشدن ژنوتیپ
). از جمله دالیل تفاوت نتایج ایـن  16روز متغیر بود (

تـوان بـه متفـاوت بـودن     ا نتایج دیگـر، مـی  آزمایش ب
ها، شرایط مزرعه (بافت خاك، عمق کاشـت)،  ژنوتیپ

شرایط آب و هوایی (میزان دما و بارش) سـال انجـام   
  آزمایش اشاره کرد.

ـ  دهـی تـا رسـیدگی    از گـل  کمراحل نمو فنولوژی
بین تیمارها از نظر رسـیدن بـه مراحـل    : فیزیولوژیک
 دهی،مرحله گلشروع  تااز کاشت  روز کنمو فنولوژی

از روز  دهـی، غـالف  از کاشت تا شـروع مرحلـه  روز 
از کاشت تا روز پرشدن دانه و  کاشت تا شروع مرحله

دار رسیدگی فیزیولوژیک اختالف معنـی شروع مرحله 
  .)5یک درصد وجود داشت (جدول احتمال در سطح 

  
)، روز از کاشت تا R3روز از کاشت تا شروع غالف دهی ()، R1دهی (تجزیه واریانس روز از کاشت تا شروع گل -5جدول 

  ).R7)، روز از کاشت تا شروع رسیدگی فیزیولوژیک (R5شروع پر شدن دانه (
Table 5- Analysis of variance (mean square) for traits of Day from planting to flowering, Day from planting to pod 

setting, Day from planting to seed filling, Day from planting to physiological maturity.  
روز از کاشت تا رسیدگی 

  فیزیولوژیک
Day from planting to 

physiological maturity 

روز از کاشت تا 
  پرشدن دانه
Day from 

planting to seed 
filling 

روز از کاشت تا آغاز 
  دهیغالف

Day from planting 
to pod setting  

روز از کاشت 
  دهیتا گل

Day from 
planting to 
flowering  

درجه 
آزاداي 

df  

  منابع تغییرات
S.O.V  

14.39ns 1.39ns  1.01ns  8.35*  2  بلوك Block  
  Genotypeژنوتیپ   25 **27.20 **28.75 **19.98 **43.92

  Error خطا  50  2.05  1.67  0.67  11.25

 ییرات (درصد) ضریب تغ -   1.16  0.88  0.53  1.84

CV (%) 
nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب عدم وجود تفاوت معنی.*. **. به  

ns, *, **: Non significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 
  

 6/129دهی گل شروع از کاشت تا ترین زمانبیش  
 روز 119 ترین آنو کم G-faba-393ط به روز و مربو

بـود.   G-faba-7و  G-faba-5هاي مربوط به ژنوتیپ و
شـاهد  برکـت  ( G-faba-20این زمـان بـراي ژنوتیـپ    

 در بررسی .)5(جدول  روز بود 3/124محلی) برابر با 
دهی مدت زمان الزم براي رسیدن به مرحله گل ،دیگر

. )18( تغیـر بـود  روز م 122تا  96هاي باقال از ژنوتیپ
دهـی  تفاوت در زمان الزم براي رسیدن به مرحله گـل 

هـاي مـورد بررسـی،    به تفاوت در ژنوتیـپ توان را می
شرایط آب و هوایی (درجه روز رشد)  و سال آزمایش
  مرتبط است. 
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روز و  6/150دهی برابر با ترین روز تا غالفبیش  
پـس از آن   ، وبـود  G-faba-18-3مربوط بـه ژنوتیـپ   

ــپژ ــوچینوتی ــاي بل   ،G-faba-18-2، G-faba-248 ،ه
 G-faba-5، G-faba-619 ،G-faba-334، G-faba-61 
 G-faba-331هاي قرار گرفتند. ژنوتیپ G-faba-393 و

ترین زمان براي رسـیدن بـه مرحلـه    کم G-faba-85و 
روز بـود.   142داشتند که برابـر بـا   نیاز دهی را غالف

هی بـراي رقـم برکـت    دزمان رسیدن به مرحله غالف
مـدت   در یـک بررسـی   .)5(جـدول   روز بود 6/142

ــالف   ــه غ ــه مرحل ــیدن ب ــراي رس ــان الزم ب ــی زم ده
. )18( روز متغیر بود 145تا  132هاي باقال از ژنوتیپ

ــرات نشــان ــزان تغیی ــین  می ــده تفــاوت ژنتیکــی ب دهن
(دما و درجه  باقال و شرایط آب و هواییهاي ژنوتیپ

  باشد.می سال آزمایش روز رشد)
روز و  161ترین زمان تا پر شدن دانه برابر با بیش  

تـرین زمـان   مشاهده شد. کم G-faba-393در ژنوتیپ 
طـول  روز بـه  3/150الزم براي رسیدن به این مرحلـه  

 G-faba-22و  G-faba-21هـاي  انجامید و در ژنوتیـپ 
برکت ( G-faba-20این زمان براي ژنوتیپ  مشاهده شد.

  .)6(جدول  روز بود 6/152رابر با شاهد محلی) ب
فیزیولوژیـک برابـر بـا     یترین زمان تا رسیدگبیش  

مشـاهده شـد.    G-faba-393روز و در ژنوتیپ  6/194
 6/170ترین زمان الزم براي رسیدن به این مرحلـه  کم

ــپ ــاي روز و در ژنوتی ــد  G-faba-11ه ــاهده ش  مش
ــپ   .)6(جــدول  ــراي ژنوتی ــان ب ــن زم  G-faba-20ای

در  روز بـود.  0/181شـاهد محلـی) برابـر بـا     برکت (
مدت زمان الزم براي رسیدن به مرحلـه   دیگر،بررسی 

 180تا  170باقال از مختلف هاي رسیدگی در ژنوتیپ
ــود ــر ب ــه .)18( روز متغی ــر ب ــی نظ ــدم ــپ رس   ژنوتی

 G-faba-393 دیرتـر   به این دلیل کـه باشد دیررس می
هـی، مرحلـه   دها به مرحله شروع گـل از سایر ژنوتیپ

پرشدن دانه و رسیدگی فیزیولوژیک رسید. بین مراحل 
داري مشاهده شـد  فنولوژیک همبستگی مثبت و معنی

 روز از کاشت تـا همبستگی طوري که به)  10(جدول 
پرشـدن دانـه    روز از کاشـت تـا  دهـی بـا   شروع گـل 

)**73/0r =  ( ــا  و ــا  ب ــت ت ــیدگی روز از کاش رس
 دار بود.معنیو  مثبت)  = 54/0r**(فیزیولوژیک 

  
هـا از  اختالف بین ژنوتیـپ ها: نتایج عملکرد ژنوتیپ

دار نظر تعداد شاخه در بوته در سطح یک درصد معنی
 46/6بــا   G-faba-334). ژنوتیــپ 7بــود (جــدول  

-G-faba-18 باالترین تعداد شاخه در بوته، و ژنوتیـپ 

تـرین  عدد کـم  8/2و  9/2ترتیب با به G-faba-37 و 1
). تعـداد  8شـاخه در بوتـه را داشـتند (جـدول     تعداد 

شاخه در بوته با تغییر تراکم بوته، بسـته بـه محـیط و    
). در این بررسی تراکم بوته 17ژنوتیپ متفاوت است (

هـا یکسـان بـود.    و شرایط محیطی براي همه ژنوتیپ
بنابراین، دلیل تفاوت در تعداد شاخه در بوته ناشـی از  

هـایی  باشد. ژنوتیـپ ا میههاي ژنتیکی ژنوتیپویژگی
تـوان بـا   تري دارنـد را مـی  که تعداد شاخه در بوته کم

هـایی کـه   تراکم باالتري کشت نمود از طرفی ژنوتیپ
تعداد شاخه در بوته باالتري دارند نسبت بـه تغییـرات   
تراکم حسـاس نیسـتند و قابلیـت دسترسـی بـه نـور       

  باالتري دارند. 
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  هاي مختلف باقال.در ژنوتیپ ات مربوط به نمو فنولوژيمقایسه میانگین صف -6جدول 
Table 6- Compare the average  for traits of phenological  in different genotypes of faba Bean.  

تا رسیدگی از کاشت روز 
  فیزیولوژیک

Day from planting to 
physiological maturity 

تا از کاشت روز 
  پرشدن دانه
Day from 

planting to seed 
filling  

تا آغاز از کاشت روز 
  دهیغالف

Day from 
planting to pod 

setting  

از کاشت روز 
  دهیتا گل

Day from 
planting to 
flowering  

  کد ژنوتیپ
Genotype Code 

 ردیف
No.  

c170.66  d152.0  gh142.66  def123.0  G-Faba- 11 1 
b181.0 def152.3  ab149.66 i119.0  G-faba-5  2 
b180.6 efg151.6 fg144.33 i119.0 G-faba-7 3 
b181.0 de152.6 gh143.0 hi119.66 G-faba-2  4 
b181.0 efg3 151. gh143.3 hi119.3 G-faba-3  5 
b6 184. bc156.0 gh143.3 a6 129.  G-faba-8  6 
b184.6 bc156.0 abc149.3  bcd3 124.  G-faba-18-1  7 
b185.32 b157.3 ab.0150 b126.3  G-faba-18-2  8  

b185.3 b157.3 a150.6 b126.3  G-faba-18-3 9  
b180.6 def152.3 ab149.6 b126.0  G-faba-619  10 
b184.6 bc156.0 abc149.0 cde6 123. G-faba-334  11 
b181.0 de152.6  gh6 142. bcd3 124.  G-faba-20  12 
b180.0 g150.3 gh3 142. efgh121.6  G-faba-21  13 
b3 180. g150.3 gh6 142. hi119.3  G-faba-22  14 
b180.6 efg6 151.  cde147.3 defg122.3  G-faba-1-2  15 
b181.0 def152.0 h142.0  def123.3  G-faba-332  16 
b181.0 def152.3 h142.0 efgh121.6  G-faba-85  17 
b181.0 def152.0 fg3 144.  ghi120.3  G-faba-87  18 
b6 180. def152.0 bcd148.0  hi119.6  G-faba-89 19 
b6 180. def152.0 def146.0 efgh6 121.  G-faba-218  20 
b184.3 c6 155. gh143.0 efgh121.0 G-faba-255  21 
b181.0 de152.6 bc148.3 cde123.66  G-faba-37 22 
b180.3 fg151.0 ef145.6 fghi121.0  G-faba-392 23 
a194.6  a161.0 abc149.0  a6 .129 G-faba-393  24 
b3 181. d3 153. ab149.66 cde123.6 G-faba-248  25 
b6 180. efg151.6 abc149.0 cde6 123.  G-faba-61  26 

5.50 1.34 2.12 2.34  LSD   
  باشد.درصد می در سطح احتمال پنج LSDدار براساس آزمون هایی که در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیدر هر ستون میانگین †

Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five 
percent.  
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  هاي مورد بررسی.تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتیپ -7جدول 
Table 7- Analysis of variance (mean square) for traits of grain yield and yield components in genotypes studied.  

  عملکرد دانه
Seed yield 

 100وزن 
  دانه

100-seed 
weight 

تعداد 
دانه در 
  غالف
Seeds 

per 
pod  

طول 
  غالف
Pod 

length 

تعداد 
غالف در 

  بوته
pod per 

plant 

فاصله 
غالف از 

 سطح

  زمین
Height of 
the lower 

pod 

ارتفاع 
  بوته

Plant 
height 

تعداد 
شاخه در 

  بوته
Number 

of 
branch 

per Plant  

درجه 
آزاداي 

df  

  منابع تغییرات
S.O.V  

ns2506.2  ns64.26  ns0.25  **3.10  ns5.43  **36.01  **658.66  **2.05  2  بلوك Block  

ژنوتیپ   25 **1.81 **244.15 **21.28 **113.41 **46.61 **1.78 **4275 **4754639.3
genotype  

  Error خطا  50  0.36  67.57  5.21  4.07  0.49  0.10  22.50  33571.2

12.41  3.65  9.46  5.60  11.06  12.96  9.45  13.29   - 
ضریب 

 تغییرات(درصد) 

CV (%) 
nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب عدم وجود تفاوت معنی.*. **. به  

ns, *, **: Non significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 
  

  هاي مختلف باقال.در ژنوتیپسطح زمین، تعداد غالف در بوته  مقایسه میانگین شاخه در بوته، ارتفاع بوته، فاصله غالف از -8جدول 
Table 8- Mean comparison of number of branch per plant, plant height, Height of the lower pod, pods per plant in 

different genotypes of faba bean.  

  غالف در بوتهتعداد 
pods per plant 

 فاصله غالف از سطح زمین
  متر)(سانتی

Height of the lower 
pod (cm)  

 ارتفاع بوته
  متر)(سانتی

Plant height 
(cm)  

  بوتهشاخه در تعداد 
Number of branch 

per Plant  
  کد ژنوتیپ

Genotype Code  
 ردیف
No. 

ijkl14.83 defghij17.0  hij77.0  bcdef4.66  G-Faba- 11 1 
ghi17.4 fghijk15.86  defghi88.33  bcdef4.56  G-faba-5 2 
hij16.26 abcdef19.53  abcd98.0 bcde4.83  G-faba-7 3 

fghi18.0  efghijk16.53 fgbcde91.66  b5.30  G-faba-2  4  
cde22.73  gk15.33 ej83.66  b5.33  G-faba-3  5 
ijk15.20 ci18.0 ghij78.33  efgh3.86  G-faba-8  6 
ab29.13 abc21.26  a3 109.  bf4.66  G-faba-18-1  7 
bc26.03 abc21.20  abc99.0  ghi3.30  G-faba-18-3  8 
efg20.20 a22.8 ae97.00 hi2.90  G-faba-18-2 9 
efg19.90  ch18.20  ci86.0 bf4.66  G-faba-619  10 
efg19.43  ab22.46  bf92.66  a6.46 G-faba-334  11 
o8.83  bg19.0  ab6 102.  bf4.56  G-faba-20  12 

no9.36  ek16.73  ci85.66 bcd5.06  G-faba-21  13 
jkm13.63  ae19.90  bh89.33  bf4.36  G-faba-22  14 
mno11.43  ek16.60  j-f80.33  bf4.66  G-faba-1-2  15 
mno10.96  fk16.0 bg91.66  bf4.43  G-faba-332  16 
klmn12.40  fk15.80  hij77.0  bf4.53  G-faba-85  17 

b18.73  jk14.20  di85.0  defg4.20  G-faba-87  18  
ef20.93 ijk14.40  ej83.66  bcde4.76  G-faba-89 19 

efgh19.46  k13.0  ei84.32 defg4.13  G-faba-218  20 
klmn12.4 cj17.93 ghij78.3  cdef4.30 G-faba-255  21 
lmno11.63 bg19.0 ij75.66  i2.86  G-faba-37 22 

ab28.33  hijk15.0  dh84.66  bcd5.0  G-faba-392 23 
a30.30  abcd20.66  j-e83.60  bc5.26 G-faba-393  24 
cd24.33 ijk14.43  i-c87.0  bc5.26 G-faba-248  25 
de22.60  j-d17.00 j70.66 fghi3.76  G-faba-61  26 

3.31  3.74  13.48  0.98 LSD  
  باشد.در سطح احتمال پنج درصد می LSDدار براساس آزمون هایی که در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیدر هر ستون میانگین †

Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five 
percent. 
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ها بر ارتفـاع بوتـه در سـطح    اختالف بین ژنوتیپ  
ترین بیش). 7دار بود (جدول یک درصد معنیاحتمال 

  ،G-faba-18-1هـاي  مربـوط بـه ژنوتیـپ   ارتفاع بوتـه  
G-faba-20 رقم برکت)،( G-faba-18-3 ،G-faba-7  و

G-faba-18-2 97و  98، 99، 6/102، 3/109ترتیب به 
داري به لحـاظ آمـاري   متر بود که اختالف معنیسانتی

 هـاي ژنوتیـپ  هاي یاد شده مشاهده نشـد. بین ژنوتیپ
G-faba-61 ،G-faba-37 ،G-faba-85 ،G-faba-11 ،

G-faba-225 ،G-faba-8 ،G-faba-1-2 ،G-faba-89 ،
G-faba-218،  ــا ، 3/78، 77، 77، 66/75، 66/70بــــ

تـرین  متر کـم سانتی 32/84و  66/83، 33/80، 33/78
 هـا برخـی ژنوتیـپ  . )8(جدول  ندارتفاع بوته را داشت

 گیـري از منـابع  بهره باو دلیل توانایی فتوسنتزي باال به
خاك، رشد رویشـی  و مواد غذایی موجود در  محیطی

هاي و در نتیجه ارتفاع بوته باالتري دارند که به ویژگی
بخـت و  کیـان  در بررسـی  ژنتیکی آنها مـرتبط اسـت.  

ــاقال 2015همکــاران ( ــپ ب ــم ) ســه ژنوتی ــترق    برک
)G-faba-20(، هیستال )G-faba-21 (ـ  و  اتونـو  زديول
)G-faba-22 (قـرار  بررسـی  مـورد  کاشت تاریخ 6 در 

 در بوتـه  ارتفاع طبق نتایج بررسی ایشان ).20( گرفت
 داريبه طور معنـی  متر بوده وسانتی5/144 برکت رقم
  . )20( بود دي اتونووزیستال و له تر از ارقامبیش
 باقال مختلف هايژنوتیپ) 2016شیخ (بررسی در   

)G-faba-98, G-faba-247, G-faba-249, G-faba-

256, G-faba-333, G-faba-332, G-faba-331, G-
faba-20 (قرار ارزیابی مورد ) تـرین  بـیش . )26گرفتند

 متـر) سـانتی  40/80تـرین ( کـم  و متـر) سانتی 63/90(
رقـم  ( G-faba-20 هايژنوتیپ در ترتیببه بوته ارتفاع

ــت ــد  G-faba-247 و) برک ــاهده ش ــی . مش در بررس
هـاي بـاقال از   ) بین ژنوتیپ2017داداشی و همکاران (

در تحقیـق   .)9( نظر ارتفاع بوته اختالف وجود داشت
 33/58از هاي مختلف بـاقال  ژنوتیپها ارتفاع بوته آن
هاي مختلف نشـان  ایج آزمایشنت متغیر بود. 16/73تا 

ارتفاع بوته بـاالتري دارد   )G-faba-20داد رقم برکت (

تفـاوت  و از رشد رویشی مناسـبی برخـوردار اسـت.    
ناشی از تفاوت ژنتیکـی   ارتفاع بوته بین ارقام مختلف

 ،ارقام در استفاده از منابع رشد از قبیـل عناصـرغذایی  
تفـاع  وجود تنوع اربود. رطوبت و تشعشع خورشیدي 

دیگـر   گـران هاي باقال توسط پژوهشبوته در ژنوتیپ
  ). 15و  3(نیز گزارش شده است 

فاصـله غـالف از    از نظـر  هـا اختالف بین ژنوتیپ  
دار بـود  یک درصد معنیاحتمال  سطح زمین در سطح

غـالف از سـطح    اولـین  ترین فاصـله بیش). 7(جدول 
 G-faba-18-2متر بود و در ژنوتیپ سانتی 8/22زمین 

متـر و در  سـانتی  13ترین میـزان آن نیـز   شد. کم ثبت
. فاصـله  )8(جدول  مشاهده شد G-faba-218ژنوتیپ 

 19 برابـر بـا  غالف از سطح زمین بـراي رقـم برکـت    
از  غالف در ارتفاع بـاالتر  اولین تشکیل متر بود.سانتی

هـاي رو بـاال و همزمـانی    ، داشـتن غـالف  سطح زمین
رقـم مناسـب    هـا خصوصـیات یـک   رسیدگی غـالف 

هاي مورد بررسـی  در ژنوتیپ د.هستنمکانیزه  برداشت
داري بین ارتفاع بوته و فاصله همبستگی مثبت و معنی

وجود داشت  ) = 47/0r*( اولین غالف از سطح زمین
) نیـز  8ها (جـدول  ). نتایج مقایسه میانگین10(جدول 

 بـا افـزایش  نحوي کـه  به ،کنداین موضوع را تأیید می
فاصـله اولـین غـالف از سـطح زمـین در      وته ارتفاع ب

فاصله غـالف   ،طور مثال. بهدارتفاع باالتري تشکیل ش
-Gو  G-faba-18-2هــاي از سـطح زمــین در ژنوتیـپ  

faba-18-1 باالتر بـود   ،تري داشتندکه ارتفاع بوته بیش
-G-fabaو  G-faba-218هـاي  و از طرفی در ژنوتیـپ 

فاصله اولین غالف  ،تري داشتندکه ارتفاع بوته کم 89
  ).8تر بود (جدول از سطح زمین کم

هـا از نظـر تعـداد غـالف در     اختالف بین ژنوتیپ  
دار بود (جدول بوته در سطح احتمال یک درصد معنی

ــه  30/30تــرین تعــداد غــالف در بوتــه ). بــیش7 و ب
ــپ  تعلــق داشــت و پــس از آن    G-faba-393ژنوتی

و  13/29با  G-faba-392 و G-faba-18-1هاي ژنوتیپ
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-G-fabaغالف در بوته قرار داشـت. ژنوتیـپ    33/28

و  36/9ترتیـب بـا   (رقم برکت) بـه  G-faba-20و  21
ترین تعداد غالف در بوته را داشتند (جـدول  کم 83/8
تـرین  کـم  )2016). در بررسی داداشی و همکاران (8

 G-faba-21هاي تعداد غالف در بوته مربوط به ژنوتیپ
بود عدد  93/4و  66/3میزان ترتیب بههب  G-faba-22 و
) بـین تعـداد   10). طبق نتایج همبسـتگی (جـدول   9(

) رابطـه   = r-62/0**(دانـه  100غالف در بوته و وزن
داري وجود داشـت کـه بـا نتـایج دیگـر      منفی و معنی

غـالف   تعداد کهخوانی دارد. هنگامی) هم20محققان (
مخـزن   تعـداد  هب فتوسنتزي یابد، مواد افزایش بوته در

نتیجه  در و یابدمی اختصاص تريبیش (دانه و غالف)
تـري از مـواد فتوسـنتزي    هر مخزن (دانـه) سـهم کـم   

 تولیـد  تـري کوچـک  هايدانه خواهد داشت. بنابراین،
  شوند.می

هـا از نظـر طـول غـالف در     اختالف بین ژنوتیـپ   
). 7دار بـود (جـدول   سطح احتمال یک درصـد معنـی  

متـر بـود و بـه    سـانتی  43/21الف ترین طول غـ بیش
اختصـاص یافـت. در حـالی کـه      G-faba-21ژنوتیپ 

ــه ژنوتیــپکــم   ،G-faba-334هــاي تــرین میــزان آن ب
 G-faba-18-2  وG-faba-619 13/7، 93/6ترتیب با به 

). طول غالف 9متر تعلق داشت (جدول سانتی 96/7و 
 متـر بـود. در  سانتی 8/19برابر با  G-faba-20ژنوتیپ 

متر) و بیشترین سانتی 33/7ترین (کمبررسی دیگر نیز 
ترتیب مربـوط  متر) طول غالف باقال بهسانتی 70/17(

ــپ   ــه ژنوتی ــود ( G-faba-21 و G-faba-16ب در . )9ب
هـاي  ) در همه تاریخ2011بررسی بزازي و همکاران (

 ILB-5284تـرین و الیـن   ژنوتیپ برکت بیشکاشت، 
)G-faba-11 (ــم ــول ک ــرین ط ــالف را ت ــود غ ــه خ ب

  .)7اختصاص دادند (
ها از نظر تعداد دانه در غالف اختالف بین ژنوتیپ  

ــی  ــد معن ــک درص ــطح ی ــدول در س ــود (ج ). 7دار ب
طور مشـترك مربـوط   ترین تعداد دانه در غالف بهبیش

 G-faba-20و  G-faba-8 ،G-faba-21هـاي  به ژنوتیپ
د. بـو  56/4و  66/4، 5/4ترتیـب بـا   (رقم برکت) و به

-G-fabaهاي ترین تعداد دانه در غالف در ژنوتیپکم

ــه G-faba-334و  619 ــا و بـ ــب بـ  3/2و  96/1ترتیـ
). در این بررسی بین تعداد دانه 9مشاهده شد (جدول 

داري در غالف و عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی
)**50/0r =  (  جـدول) بـر اسـاس   10وجود داشت .(

 از یکـی  غـالف  در دانه تعدادنتایج مطالعات مختلف، 
 همبستگی شود،می محسوب عملکرد اجزاي ترینمهم

 در دانـه  تعـداد  و دانـه  عملکرد بینداري معنی و مثبت
 غالف در دانه تعداد). زیاد بودن 1دارد ( وجود غالف
 باال عملکرد با هاییژنوتیپ انتخاب معیارهاي از یکی
یـپ  تعداد دانه در غالف صفتی وابسـته بـه ژنوت   .است

اســت و تــا حــد زیــادي مســتقل از عوامــل محیطــی 
 شـرایط  تـأثیر  تحـت  نـدرت  بـه  باشد این صـفت می

طبـق نتـایج همبســتگی    ).1( گیــردقـرار مـی   محیطـی 
) بین تعداد دانه در غالف و طـول غـالف   10(جدول 

وجـود  )  = 74/0r**(داري رابطه مثبت، قوي و معنـی 
داشت. با افزایش طـول غـالف، فضـاي کـافی بـراي      

شکیل دانه وجود خواهد داشت، در نتیجه تعداد دانـه  ت
-Gیابد. به طور مثـال، ژنوتیـپ   در غالف افزایش می

faba-21  متر و تعداد دانه در سانتی 43/21طول غالف
طول  G-faba-619بود. از طرفی، ژنوتیپ  66/4غالف 
متر و تعداد دانه در غـالف برابـر بـا    سانتی 9/7غالف 

هاي سایر بررسی با نتایج پژوهش بود. نتایج این 96/1
در در بررسی دیگر نیز  .)32محققان مطابقت داشت (

تري داشـتند تعـداد دانـه    هایی که غالف طویلژنوتیپ
ــري تشــکیل شــد (بــیش  G-faba-21) و ژنوتیــپ 9ت

متر) و تعداد دانـه  سانتی 7/17ترین طول غالف (بیش
  ) را داشت. 8/4در غالف (

دانـه در   100ا از نظـر وزن  هاختالف بین ژنوتیپ  
). 7دار بـود (جـدول   سطح احتمال یک درصـد معنـی  

گرم و متعلق به  1/203دانه برابر با  100باالترین وزن 
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با  G-faba-11پس از آن ژنوتیپ  G-faba-1-2ژنوتیپ 
گـرم   7/167با  G-faba-20گرم و سپس ژنوتیپ  171

  ،G-faba-18-2هـاي  قرار گرفتنـد. همچنـین، ژنوتیـپ   
 G-faba-18-3  وG-faba-18-1 ــه ــا  ب ــب ب ، 2/45ترتی

ــه را داشــتند گــرم کــم 4/64و  03/54 ــرین وزن دان ت
هـاي یـاد شـده از ارقـام محلـی      ). ژنوتیـپ 9(جدول 

هـاي ریـز بـوده و در    طـور ژنتیکـی دانـه   هستند که به
-Gشـوند. ژنوتیـپ   مناطق سردسیر کشور کشـت مـی  

faba-1-2 تولیـد کـرد   ترین تعداد غالف در بوته را کم
تري داشـته اسـت. در   به عبارتی تعداد دانه در بوته کم

تعـداد دانـه در    G-faba-20و  G-faba-11هاي ژنوتیپ
غالف زیاد، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوتـه  

هـاي  کمتر و وزن صد دانه باالیی داشتند. در ژنوتیـپ 
G-faba-18-2 ،G-faba-18-3 و G-faba-18-1  ــداد تعـ

تا  20در غالف پایین اما تعداد غالف باالیی (بین دانه 
غالف در بوته) تولید کردند. به عبارتی، تعداد دانه  29

هـا بـراي   تر بـود. در واقـع دانـه   در بوته (مقصد) بیش
هـاي گیـاه (زیسـت    دریافت مواد ذخیره شده در اندام

توده) در رقابت بوده و سهم هر یک از دانه ها کاهش 
 در به کاهش وزن دانـه منتهـی گردیـد.   یافت، بنابراین 

  ژنوتیـپ  بـه  دانـه  100 وزن تـرین بـیش  بررسی، یک
G-faba-21 ژنوتیـپ  از آن پس و گرم 3/164 میزانبه 
G-faba-20 ــا ــا G-faba-332 گــرم، 9/153 ب  4/142 ب

ارقام و  ).23تعلق داشت ( 3/124 با G-faba-22 گرم،
ـ  100هاي دانه درشت (داراي وزنژنوتیپ االتر)، دانه ب

  بازارپسندي بهتري دارند.
هـا از نظـر عملکـرد دانـه در     اختالف بین ژنوتیپ  

). 7دار بـود (جـدول   سطح احتمال یک درصـد معنـی  
، 6206بـا   G-faba-7، 6314با  G-faba-8هاي ژنوتیپ

G-faba-1-2  ــا ــا  G-faba-218و  6118بــ  5989بــ
طور مشـترك بـاالترین عملکـرد    کیلوگرم در هکتار به

-G-fabaهـاي را تولید کردند و پس از آن ژنوتیپدانه 

20، G-faba-21 ، G-faba-5،G-faba-332،G-faba-22 

،G-faba-18-1  وG-faba-11   ــین ــد. بـ ــرار گرفتنـ قـ
داري وجـود  هاي یاد شده تفاوت آماري معنـی ژنوتیپ

ــپ  ــت. ژنوتی ــاي نداش   ،G-faba-61 ،G-faba-18-2ه
 G-faba-393،G-faba-392  ،G-faba-248،G-faba-

18-3  ،G-faba-255 ،G-faba-3  و G-faba-37  با دامنه
طـور  کیلوگرم در هکتـار، بـه   3469تا  2621عملکرد 

ترین مقادیر را به خـود اختصـاص دادنـد    مشترك کم
در هر ژنوتیپ، یک جزء منجر به افزایش  ).8(جدول 

 G-faba-8طوري کـه در ژنوتیـپ   عملکرد دانه شد، به
دانه در غالف باعث شد، عملکرد دانه  باال بودن تعداد

-G-faba افزایش یابد. این در حالی بود که در ژنوتیپ

گـرم) منجـر بـه     1/203دانه ( 100باال بودن وزن  1-2
-G-faba هـاي افزایش عملکرد شد. همچنین، ژنوتیپ

که تعداد غالف در بوته نسـبتاً  با این G-faba-21و  20
بودن تعـداد دانـه در   کمی داشتند، اما به دلیل مطلوب 

دانه مناسب عملکرد بـاالیی تولیـد    100غالف و وزن 
-G-fabaو  G-faba-61هـاي  کردند. از طرفی، ژنوتیپ

از نظر طول غالف، تعداد دانه در غـالف و وزن   18-2
تـرین عملکـرد را   دانه مقادیر پایینی داشتند و کم 100

  تولید کردند.
ــایج همبســتگی نشــان داد کــه     ــین، نت ــین همچن ب

، تعداد دانه )  = 71/0r**(عملکرد دانه و طول غالف 
)  = 55/0r**(دانه 100و وزن )  = 50/0r**(در غالف 

داري وجود داشت. در باقال نـوعی  رابطه مثبت و معنی
سازوکار خود تنظیمی و جبرانی وجود دارد که روابط 

کند. عملکرد با یکدیگر و با عملکرد دانه را کنترل می
سبب تطابق بهتر گیاه با امکانـات و شـرایط   همچنین، 

شود. به عبارتی، اجزاي عملکرد رابطـه  محیط رشد می
معکوسی با یکدیگر دارند، به نحوي که افزایش یـک  
جزء، سبب کاهش جزء یـا اجـزاي دیگـر شـده و در     

شـود. حالـت   نتیجه، ثبات عملکـرد بـاقال حفـظ مـی    
لکـرد  افتد که تمام اجـزاي عم مطلوب زمانی اتفاق می

صـورت افـزایش یـک    در حد بهینه باشند. در غیر این
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عامل بدون توجه به عوامل دیگر، به کـاهش عملکـرد   
دار بــین معنــیوجــود اخــتالف منتهــی خواهــد شــد. 

هـا از  دهنده تنوع ژنتیکی بین ژنوتیـپ ها نشانژنوتیپ
باشد که توسـط سـایر محققـان نیـز     مینظر عملکرد دانه 

همچنین، همبستگی مثبـت   ).6و  4گزارش شده است (

دانه و سرعت سـبز شـدن    100داري بین وزن و معنی
هــاي دانــه درشــت ) مشــاهده شــد. ژنوتیــپ82/0**(

ذخیره کوتیلونی بیشتري دارند و بـا سـرعت بیشـتري    
  کنند. ها را فراهم میانرژي جوانه

 
   

  هاي مختلف باقال.عملکرد دانه در ژنوتیپ دانه، 100وزن مقایسه میانگین طول غالف، تعداد دانه در غالف،  -9جدول 
Table 9- Compare the average Pod length, number of seed per pod, 100-Seed Weight, seed yeild in different 

genotypes of Faba bean.  
 عملکرد دانه

  (کیلوگرم در هکتار)
-eed yield(Kg.haS

)1  

  (گرم) دانه100وزن 
100-seed weight 

(gr)  

  دانه در غالفتعداد 
Number of grain 

per pod  

 طول غالف
  متر)(سانتی

Pod length (cm)  

  کد ژنوتیپ
Genotype Code 

 ردیف
No.  

abcde5474  b171.0 ab4.46 cd16.66  G-Faba- 11 1 
abc5842  cd158.9  efgh3.40  de15.76  G-faba-5 2 
a6206  de152.5  fgh3.30 c16.93  G-faba-7 3 

de4839 fg142.8  bcde3.93  de15.6  G-faba-2  4 
gh3388 bc163.6  hi2.96  g11.96  G-faba-3  5 
a6314 ef147.3 a4.50  e15.0  G-faba-8  6 

abcd5673  k64.4  gh3.20  hij8.73  G-fab8a-18-1  7 
gh3298  l54.0  efgh3.46  hij8.66  G-faba-18-3  8 
h2878  m45.2  gh3.10  kl7.13  G-faba-18-2 9 
ef4539  g138.2  j1.96  jkl7.96  G-faba-619  10 
fg3867  h118.5  j2.30  l6.93  G-faba-334  11 
ab5897  b167.7  a4.56  b19.8  G-faba-20  12 
ab5891  b166.9  a4.66  a21.43  G-faba-21  13 

abcd5741  fg140.2  abc4.20 e15.3  G-faba-22  14 
a6118  a203.1  cdef3.80  e15.16  G-faba-1-2  15 

abc5843  cd157.2  bcde3.93  cde15.96  G-faba-332  16 
bcde5021  fg141.1  abcd4.13  g12.16  G-faba-85  17 
cde4902  h119.0  gh3.06  g11.8  G-faba-87  18 
def4810  i107.83  ij2.5  h9.66  G-faba-89 19 
a5989  h124.6  defg3.43 g12.30  G-faba-218  20 

gh3333 g136.5 defg3.6  f13.5  G-faba-255  21 
gh3469 j92.5 j2.36  h9.43  G-faba-37 22 
gh3103  i108.1  ij2.43  hi9.40  G-faba-392 23 
gh3083  j89.3  j2.36  ijk8.26 G-faba-393  24 
gh3203 fg141.0  fgh3.36  g12.03  G-faba-248  25 
h2621  h119.6  efg3.56 h9.46  G-faba-61  26 

950.22 7.78 0.53  1.15 LSD 
در سطح احتمال پنج درصد  LSDدار براساس آزمون هایی که در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیگیندر هر ستون میان†

  باشد.می
Means in a common letter are lacking in each group significant difference (LSD) test based on the level of five percent. 
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ها باط و فاصله بین ژنوتیپبررسی میزان ارت جهت  
برش دنـدروگرام   ).1(شکل  تجزیه کالستر انجام شد

ژنوتیپ مورد بررسـی را   26، واحد 5مزبور در فاصله 
سایر ). IIIو  I، II( بندي نموددر سه شاخه اصلی گروه

بنـدي ارقـام   محققان نیز از تجزیه کالستر براي گـروه 
هتلینگ تفاوت  2Tبر اساس . )8( اندباقال استفاده کرده

منظـور  بـه  .دار شـد بین بردار میانگین سه گروه معنـی 
صفات مـورد  لحاظ  ها ازهاز گرو کیتعیین ارزش هر 

ـ مبـردار  درصد انحـراف از   ،بررسی ت از اصـف  نیانگی
گردید. در این دنـدروگرام،  کل محاسبه  نیانگیمبردار 

هاي این گروه بود. ژنوتیپ ژنوتیپ 12شامل  Iکالستر 
دانـه   100درصـد، وزن   80/30ظ عملکرد دانـه  از لحا

و  درصـد  14/22درصد، تعداد دانه در غـالف   20/36

بودند.  کلدرصد باالتر از میانگین  12روز تا سبزشدن 
درصد  35/30این گروه از لحاظ تعداد غالف در بوته 

 10شـامل   IIبـود. کالسـتر    کـل تـر از میـانگین   پایین
وه از نظر صفات روز هاي این گربود. ژنوتیپ ژنوتیپ

درصـد   7/8دانـه   100درصد و وزن  7/8تا سبزشدن 
باالتر و از لحاظ عملکرد دانه، تعداد دانـه در غـالف،   

تـر از  تعداد دانه در غـالف و روز تـا رسـیدگی پـایین    
بـود.   ژنوتیپ  4شامل  IIIکالستر میانگین کل بودند. 

هاي این گروه از نظر صفات روز تا رسـیدگی  ژنوتیپ
درصد باالتر و از لحاظ عملکـرد دانـه، تعـداد     63/30

دانه در غالف، تعداد دانه در غالف و روز تا سبزشدن 
  تر از میانگین کل بودند.پایین

 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  G-Faba-5         ─┐ 
  G-Faba-7         ─┼───┐ 
  G-Faba-2         ─┤   │ 
  G-Faba-218       ─┘   │ 
  G-Faba-22        ─┐   ├─┐ 
  G-Faba-332       ─┤   │ │ 
  G-Faba-85        ─┤   │ │ 
  G-Faba-20        ─┼─┐ │ ├─────────────────────────────────────────┐ 
  G-Faba-21        ─┤ ├─┘ │                                         │ 
  G-Faba-8         ─┘ │   │                                         │ 
  G-Faba-1-2       ───┘   │                                         │ 
  G-Faba-11        ───────┘                                         │ 
  G-Faba-3         ─┐                                               │ 
  G-Faba-248       ─┼───┐                                           │ 
  G-Faba-61        ─┘   │                                           │ 
  G-Faba-255       ─┬─┐ ├─────────────────────┐                     │ 
  G-Faba-37        ─┘ │ │                     │                     │ 
  G-Faba-87        ─┐ ├─┘                     │                     │ 
  G-Faba-89        ─┤ │                       │                     │ 
  G-Faba-619       ─┤ │                       ├─────────────────────┘ 
  G-Faba-334       ─┼─┘                       │ 
  G-Faba-392       ─┘                         │ 
  G-Faba-18-1      ─┬─┐                       │ 
  G-Faba-18-2      ─┘ ├───┐                   │ 
  G-Faba-18-3      ───┘   ├───────────────────┘ 
  G-Faba-393       ───────┘ 

وارد براي روز تا سبزشدن، روز تا رسیدگی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن  براساس روشدندروگرام  -1شکل 
 .باقال ژنوتیپ 26 دانه و عملکرد دانه 100

Figure 1- Dendrogram on the basis of Ward’s method for day to emergence 50%, day from planting to 
physiological maturity, pods per plant,  seeds per pod, 100-seed weight, and seed yield in twenty-six genotypes of 

faba bean. 
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  نتیجه گیري کلی
از  G-faba-18-2رقـم   ،لعهبر اساس نتایج این مطا  

درصـد   50لحاظ سرعت سبزشـدن و تعـداد روز تـا    
در رابطـه بـا   بـود.   هـا ژنوتیـپ  برتر از سایرشدن سبز

ــ نمــو مراحــل ــودن ژنوتیــپزودرس ،کفنولوژی هــا ب
هاي مورد بررسی در این ژنوتیپ بین .تر استبمطلو

روز) بـه   119دهی (تعداد روز تا گلترین آزمایش کم
 و تعلـق داشـت   G-Faba-7 و G-Faba-5اي هژنوتیپ

رقم  یعنی تر از شاهد منطقهزودروز  5 دو ژنوتیپاین 
 .ددهــی شــدنوارد مرحلــه گــل) G-Faba-20برکــت (

ــپ  ــا  G-Faba-11ژنوتی ــیدگی   روز 7/170ب ــا رس ت
از رقــم شــاهد  تــررسروز زود 34/10فیزیولوژیــک، 

برخــی  عملکــرد،اجــزاي . در رابطــه بــا بــودبرکــت 
ت برتر از رقم برکت (شاهد) ها در برخی صفاژنوتیپ

ي تـر بیشدانه  100وزن  G-Faba-1-2ژنوتیپ  .بودند

 G-Faba-8ژنوتیـپ   و داشـت رقـم برکـت    نسبت بـه 
با  د.تولید کررقم برکت  نسبت به عملکرد دانه باالتري

هـا از نظـر صـفات    توجه به برتر بودن برخی ژنوتیپ
بـا صـفات    ییهاکارگیري ژنوتیپبه ،مؤثر بر عملکرد

نژادي و اصالح نباتـات  تواند در اهداف بهمطلوب می
رقم برکت کشت مورد توجه قرار گیرد. منطقه گرگان 

هـاي بهتـري بـراي    است در حالی که ژنوتیپمتداول 
 بر اسـاس دستیابی به عملکردهاي باالتر وجود دارند. 

دلیـل تولیـد   به G-Faba-8  ژنوتیپ ،این پژوهش نتایج
از  .اسـت اي کشت در منطقـه گرگـان مناسـب    باال، بر
از لحاظ طـول دوره   G-Faba-11ژنوتیپ  ،دیگر طرف

دارد، برتــري هـا  سـایر ژنوتیــپ نسـبت بــه  رسـیدگی  
هاي زودرس مناسب شرایط تـنش خشـکی و   ژنوتیپ

  .گرماي آخر فصل هستند
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