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 چکیده

ژنوتیپ عدس، از نظر خصوصیات مهم مورفولوژیکی،  33تنوع ژنتیکی در  ۀمطالع منظور به

های آماری  آن و بررسی روابط بین صفات مختلف از طریق روش یفنولوژیکی، عملکرد و اجزا

نتایج آمار  .گرفتبلوك انجام  ارچهدر قالب طرح آگمنت در  1391چندمتغیره، آزمایشی در سال 

نتایج  د.صفات مورد ارزیابی وجود دار بیشتر زمینۀدر  زیادیتوصیفی صفات نشان داد که تنوع 

صفات نشان داد که صفت شاخص برداشت بیشترین تأثیر را بر  ۀضرایب همبستگی ساد ۀمحاسب

اتی مانند شاخص برداشت، عملکرد گام نیز نشان داد که صف به رگرسیون گام تجزیۀ. داردعملکرد دانه 

مسیر  تجزیۀکند. نتایج  بیولوژیک و وزن خشک برگ و ساقه بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می

مربوط به شاخص برداشت بود. تجزیه به  ،عملکرد دانه برنشان داد که بیشترین اثر مستقیم مثبت 

ها  درصد از کل تنوع داده 9/13حدود درکه  کردعامل را استخراج  ششها با دوران واریماکس  عامل

گروه متفاوت  سهها را در  ژنوتیپ ۀهم Average linkageروش  ای به خوشه تجزیۀد. کر را توجیه می

 مشاهده شد. 3و  2 های قرار داد. بیشترین تنوع بین کالستر

 

 .عدس، ها کالستر، تجزیه به عامل تجزیۀ ،تنوع ژنتیکی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

های غذایی و زراعی  برخی ویژگی داشتنعلت  بوبات بهح

های کشاورزی  ای در نظام ، اهمیت ویژهچشمگیر

کشورهای در حال توسعه دارند. در بین حبوبات، عدس 

درصد(  89عالوه بر دارا بودن مقدار زیاد پروتئین )حدود 

با کیفیت مناسب و مکمل برای پروتئین غالت، به دلیل 

نیتروژن هوا و  ةکنند های تثبیت همزیستی با باکتری

ها، ضمن داشتن تناوب با غالت،  خاک کردنحاصلخیز 

عامل مهمی در ثبات تولید این محصوالت در مناطق 

 استخشک و دیمزارهای کشورهای در حال توسعه 

(Saxena, 1993.) افشان، یکساله،  خودگرده یعدس گیاه

 استبقوالت  ةاز خانواد 2n=2x=14دیپلوئید 

((Majnoon Hosseini, 1993 .در ایران دارای  این گیاه

از نظر صفات کیفی و کمی است. با  زیادیتنوع بسیار 

توجه به اهمیت مطالعات ژنتیکی در اصالح گیاهان و 

افزون کشت و تولید حبوبات، شناخت  گسترش روز

پتانسیل ژنتیکی نهفته در این گیاهان از اهمیت زیادی 

با شناسایی تنوع ارقام . در حقیقت استبرخوردار 

های اصالحی افزایش  موفقیت در برنامه احتمالمختلف، 

 با هدفریزی اصالحی  و امکان برنامه خواهد یافت

 انتخاب صفات مؤثر در بهبود عملکرد فراهم خواهد شد

(Porasmaeil et al., 2012) تنوع ژنتیکی مبنای .

تولید نژادی برای بهبود صفات و  های به گزینش در برنامه

(. Walton et al., 1971ارقام جدید و سازگار است )

اطالع از تنوع ژنتیکی موجود در یک کلکسیون از یک 

اصالحی  ۀطرف برای انتخاب والدین مناسب در یک برنام

مدتر مؤثر امدیریت کار برایو از طرفی  استمفید 

احتمال  ،تر . تنوع وسیعاستهای ژن دارای ارزش  بانک
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ا ترکیبات ژنتیکی موردنظر اصالحگر را ها ی یافتن ژن

 ،تنوع ژنتیکی در یک جامعه افزایشکند و با  بیشتر می

گزینش حدود انتخاب چه در گزینش طبیعی و چه در 

 .(Rezai & Fery, 1990شود ) تر می مصنوعی، وسیع

ارزیابی تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی برای  رو ازاین

از ذخایر توارثی امری  های اصالح نباتات و حفاظت برنامه

پالسم گیاهی  ژرم بایدحیاتی است. بدین ترتیب 

و  شودارزیابی  ،پایه ۀعنوان جامع آوری شود تا به جمع

و دیگر صفات  زیادهای دارای پتانسیل تولید  نمونه

 & Vogel) شوندبرداری  مطلوب شناسایی و بهره

Pederson, 1993.) و شناخت  در این میان مطالعه

ای مورفولوژیکی و تشخیص آنها اولین مرحله در ه ویژگی

و در  رود میشمار  ها به پالسم بندی و توصیف ژرم طبقه

ای برخوردار  بین این صفات، صفات کیفی از اهمیت ویژه

ترین هدف اصالحی  مهم (.Sultana et al., 2005است )

در مورد عدس، افزایش پتانسیل تولید عملکرد در واحد 

مطالعات (. (Sabagh pour et al., 2004 سطح است

گوناگونی در خصوص ارزیابی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی بر 

ای  های بومی یا منطقه های مختلف نمونه روی کلکسیون

 & Stoilovaالمللی عدس انجام گرفته است.  و بین

Pereira (1999) 385  نمونه عدس را در طی دو سال

که صفات  دکردنصفت مورفولوژیک ارزیابی  هفدهبرای 

ها در هر گیاه، تعداد غالف  عملکرد بیولوژیک، وزن غالف

در هر گیاه و تعداد دانه در هر گیاه تنوع زیادی نشان 

توصیه کردند که تعداد غالف در گیاه، ارتفاع  آنهادادند. 

راحتی قابل  های بارور که به شاخه بوته و تعداد

ای  اهدهگیری است، معیار مناسبی برای انتخاب مش اندازه

های  توده ۀاست. مطالع بیشترهای با عملکرد  ژنوتیپ

عدس در هند نشان داد که تنوع ژنتیکی زیادی در 

فرعی در گیاه، تعداد غالف  ۀصفاتی از قبیل تعداد شاخ

دانه و عملکرد دانه وجود داشت و نیز بین  ةدر بوته، انداز

ضریب تنوع ژنتیکی و پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار 

ها معلوم کرد که عملکرد  ی وجود داشت. بررسیهمبستگ

فرعی و تعداد غالف در بوته  ۀبا دو صفت تعداد شاخ

توان دو  را می آنها رو ازاینهمبستگی شدیدی دارد و 

عملکرد در عدس محسوب  ةکنندکنترل اصلیصفت 

نمونه عدس را در  341 .(Singh & Singh, 1969) کرد

نظور بررسی تنوع م زابل به -ایستگاه کشاورزی زهک

ژنتیکی و ارتباط برخی صفات کشت کردند. صفات 

ارتفاع، تعداد دانه در غالف، وزن صددانه، طول غالف، 

عملکرد دانه و تعداد روز از گلدهی تا برداشت را ارزیابی 

 چهارعاملی با دوران وریماکس،  تجزیۀنهایت  کردند. در

ان درصد تغییرات می 95که حدود  کردعامل استخراج 

. در نتایج آمار توصیفی، ارتفاع کردصفات را توجیه 

دار را با عملکرد  بیشترین همبستگی مثبت و معنی

ای  آنالیز خوشه .(Naruei Rad et al., 2005داشته است )

رقم عدس از کشور پاکستان نشان داد که در بین  133

صفات مورد بررسی، صفات عادت رشد، کرکی بودن 

رنگ پوشش بذر دارای تنوع زیاد  و برگچه ةبرگ، انداز

 .Porasmaeil et al (.Sultana et al., 2005) بودند

ای صفات مورفولوژیک  گونه در بررسی تنوع بین (2012)

 ،L. ervoidesهای  های وحشی گونه نمونه از عدس 36در 

Lens nigricans  وL. odemensis  نتیجه رسیدند به این

ریب تغییرات بیشترین ض ،که در بین صفات کمی

فنوتیپی مربوط به وزن صددانه بود و با آنالیزهای 

ه با استفاده از صفات کیفی و کمی تا حد متغیرچند

ها از همدیگر شدند و  زیادی قادر به جداسازی گونه

براساس صفات کمی  wardروش  ای به خوشه تجزیۀ

 Bakhsh et al. (1992)ها را در سه گروه قرار داد.  نمونه

نمونه عدس داخلی و خارجی را در  339ی از ا مجموعه

و عملکرد و شش جزء عملکرد را کرده پاکستان کشت 

در میان  زیادیصفات تنوع  همۀ. برای کردندبررسی 

که تعدادی از  شدها مشاهده شد و پیشنهاد  نمونه

های افزایش عملکرد استفاده  های زودرس در برنامه الین

که بیشترین تغییرات  صفاتی Gupta et al. (1996)شود. 

صفاتی چون عملکرد  ،را در عدس نشان دادند

عرض  ،بیولوژیکی، وزن غالف، تعداد غالف و بذر در بوته

پژوهش حاضر با هدف  .بوته و عملکرد دانه معرفی کردند

بررسی تنوع ژنتیکی صفات مهم مورفولوژیکی و 

نژادی  به ۀشناسایی میزان روابط صفات مؤثر در برنام

 های مختلف عدس اجرا شد. دس در ژنوتیپگیاه ع

 

 ها مواد و روش

ژنوتیپ عدس زراعی بود  13جمعیت مورد استفاده شامل 

که بذر آنها از کلکسیون دانشکدة کشاورزی کرج تهیه شد 

ای در قالب طرح آگمنت  بذرها در شرایط مزرعه (.3)جدول
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با چهار بلوک و هر بلوک شامل دوازده واحد آزمایشی در 

 3133ۀ بردسیر واقع در استان کرمان در فروردین منطق

کشت شدند. هر واحد آزمایشی متشکل از دو خط یک 

 5ها روی خطوط  متر و فاصلۀ بوته سانتی 55متری با فاصلۀ 

متر در نظر گرفته شد. در هر بلوک از چهار رقم به  سانتی

های زیبا، مردم، گچساران )تودة بومی گچساران واقع در  نام

عنوان  کهگیلویه و بویراحمد( و محلی بردسیر به استان

اند که  شده شاهد استفاده شد. زیبا و مردم دو رقم اصالح

-533-35545مبدأ رقم زیبا، کرج )ایران( با شمارة ویژه 

و رنگ بذر سبز روشن؛ و مبدأ رقم مردم، ارسباران  11

ای  با رنگ بذر قهوه 11-533-35356)ایران( با شمارة ویژة 

است. در طول دورة رشد صفاتی مانند ارتفاع  روشن

متر(، وزن صددانه )گرم(، تعداد غالف خالی در بوته،  )سانتی

تعداد غالف پر در بوته، تعداد دانه در بوته، طول غالف 

درصد گلدهی، تعداد  45متر(، تعداد روز از کاشت تا  )سانتی

روز از کاشت تا رسیدن، تعداد روز از گلدهی تا رسیدن، 

زن خشک غالف پر )گرم(، وزن خشک غالف خالی و

)گرم(، تعداد انشعابات فرعی، شاخص برداشت، مقدار 

کلروفیل )قبل از مرحلۀ گلدهی با استفاده از دستگاه 

گیری شد(، وزن خشک  اندازه SPADمتر مدل  کلروفیل

برگ و ساقه )گرم(، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه 

ها براساس میانگین ده  تحلیل و کلیۀ تجزیه گیری شد. اندازه

متغیره شامل  . تجزیۀ آماری یکبوته در پالت محاسبه شد

ها، انحراف معیار، حداقل و حداکثر صفات  محاسبۀ میانگین

ها برآورد شد.  و ضریب تغییرات صفات در بین همۀ ژنوتیپ

منظور برآورد رابطۀ بین صفات، ضرایب همبستگی  به

ای برای تعیین صفاتی که  حلهمحاسبه شد. از رگرسیون مر

کردند، استفاده  بیشترین تنوع عملکرد دانه را توجیه می

شد. بدین ترتیب که عملکرد دانه، متغیر وابسته؛ و صفات 

سپس برای دیگر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. 

ها، تجزیۀ ضرایب مسیر انجام  بررسی ماهیت همبستگی

ها نیز  یه به عاملاز روش چندمتغیرة آماری تجزگرفت. 

برای بررسی و درک روابط پیچیدة صفات و شناسایی 

های  روش مؤلفه عوامل پنهانی استفاده شد. این تجزیه به

ها از طریق روش واریماکس  اصلی و سپس دوران عامل

 انجام گرفت. 

 
 شده در بررسی تنوع براساس صفات مختلف مورفولوژیک های عدس مطالعه . ژنوتیپ3جدول 

 کد ژنوتیپ شماره مبدأ کد ژنوتیپ شماره أمبد

 35853-518-11 3شیلی 55845-565-11 یونان .83

 35848-518-11 8شیلی 55559-533-11 اردن .88

 35838-518-11 1شیلی 35333-316-11 کلمبیا . 81

 55943-555-11 الجزایر 35334-518-11 36شیلی . 85

 35835-518-11 5شیلی 35835-518-11 33شیلی  .     84

 35833-518-11 4شیلی 35561-341-11 3ترکیه .86

 35133-518-11 6شیلی 35381-594-11 لبنان .83

 35383-518-11 3شیلی 35596-558-11 افغانستان .      89

 35834-518-11 9شیلی 35548-341-11 8ترکیه .83

 55353-563-11 مجارستان 35333-533-11 شاهرود .15

 35186-518-11 3شیلی 35333-518-11 39شیلی  .13

 35839-518-11 35شیلی  گچساران .18

 35339-518-11 33شیلی  محلی بردسیر .   11

 35336-518-11 38شیلی  زیبا .15

 35855-518-11 31شیلی  مردم .14

 35353-533-11 قوچان   

 55515-356-11 سوریه   

 35385-513-11 قبرس   

 35183-518-11 35شیلی   

 35833-518-11 34شیلی   
 

 

 

 

 

 



 3131 زمستان، 5 ة، شمار54 ةایران، دور گیاهان زراعیعلوم  455

 
 

 

 

 

ه با توجه به توجیه منطقی گرفت های انجام در تجزیه

 شش، 3تر از  بزرگ ۀهای مشخص ها و تعداد ریشه عامل

 ,Johnson & Wichern) شدعامل استخراج و تفسیر 

 Averageای طبق روش  خوشه وتحلیل تجزیه(. 2007

linkage( ،Farshadfar, 2000و است )فاده از مربع فاصلۀ 

های متغیرعنوان معیار تشابه و با استفاده از  اقلیدسی به

های مورد  بندی ژنوتیپ گروه منظور بهشده  استاندارد

. تجزیۀ تابع صورت گرفتبررسی براساس صفات زراعی 

ای و همچنین  خوشه تجزیۀبا روش  تشخیص مکمل

 ۀلی.کگرفتای انجام  خوشه تجزیۀتأیید نتایج  منظور به

، SPSS 16.0افزار  محاسبات با استفاده از نرم

MINITAM 14.0 ،SAS 9.1 ،EXCEL شد. اجرا  

 

 نتایج و بحث

های  آمار توصیفی مربوط به صفات مورد بررسی در ژنوتیپ

عدس شامل میانگین، انحراف معیار، مقادیر حداقل و 

همراه ضرایب تغییرات فنوتیپی  حداکثر )دامنۀ تغییرات( به

نشان داده شده است. ضریب تغییرات فنوتیپی  8ول در جد

هایی است که برای مقایسۀ نسبی میزان  از جمله شاخص

مقادیر این  .تنوع ژنتیکی بین صفات مختلف مناسب است

مورد بررسی نشان داد که ضرایب  شاخص برای صفات

درصد برای تعداد روز از  13/5تغییرات فنوتیپی از 

درصد برای عملکرد دانه  45/63کاشت تا رسیدگی تا 

بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی (. 8متغیر بود )جدول 

مربوط به صفت عملکرد دانه بود که دور از انتظار نبود، 

زیرا با توجه به شرایط محیطی میزان تغییرات عملکرد 

ها بسیار زیاد بود و کمترین ضریب  در این ژنوتیپ

وز از کاشت تا تغییرات فنوتیپی مربوط به صفات تعداد ر

درصد  45( و تعداد روز از کاشت تا 13/5رسیدن )

 .Narouie Rad et al( بود که با نتایج 15/5گلدهی )

در زمینۀ بررسی تنوع ژنتیکی عدس مطابقت  (2008)

بندی و بررسی  در دسته Gupta et al. (1996) داشت.

پالسم عدس نیز کمترین تغییرات را  تنوع ژنتیکی ژرم

درصد( و زمان  5/5روز از کاشت تا رسیدن ) برای تعداد

( گزارش کردند. در نتیجه با 3/33کاشت تا گلدهی )

تواند  توجه به تنوع موجود در عملکرد این صفت می

نژادگر قرار گیرد، ولی احتمال انتخاب دو  مورد توجه به

صفت اخیر با ضریب تغییرات اندک، کمتر است. ضرایب 

در بوته با سایر صفات همبستگی سادة عملکرد دانه 

 نشان داده شده است. 1مورد بررسی در جدول 

 
 های عدس . مقادیر میانگین، حداقل، حداکثر، انحراف معیار و ضریب تغییرات فنوتیپی صفات مورد بررسی در ژنوتیپ8جدول 

 ضریب تغییرات% انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین صفت

 15/5 353/1 84/33 84/63 53/38 لدهیگدرصد  45 تعداد روز از کاشت تا 

 13/5 68/5 56/336 45/35 81/353 تعداد روز از کاشت تا رسیدگی

 41/3 18/1 51/55 51/84 93/15 تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی

 38/33 55/5 93/14 93/36 61/81 ارتفاع

 35/33 86/5 56/8 36/3 45/3 تعداد دانه در غالف

 48/15 93/5 36/5 55/5 64/8 وزن صددانه

 98/34 343/5 54/3 46/5 3 طول غالف

 39/56 53/33 39/99 99/6 85/13 تعداد غالف پر

 16/41 355/5 33/1 33/5 69/3 وزن غالف پر

 56/48 34/84 51/383 31/5 35/53 تعداد دانه در بوته

 45/63 33/5 56/4 54/5 51/3 عملکرد اقتصادی

 3/43 99/5 11/1 51/5 48/3 وزن خشک برگ و ساقه

 41/51 49/3 43/3 85/3 64/1 عملکرد بیولوژیک

 54/81 61/8 56/83 16/6 58/33 تعداد انشعاب فرعی

 83/41 1/35 55/51 -36/4 11/33 تعداد غالف خالی

 68/63 33/5 95/5 53/5 13/5 وزن غالف خالی

 91/43 16/88 15/348 8 63/19 شاخص برداشت

 83/35 55/5 45/53 59/83 83/51 کلروفیل مقدار
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با توجه به نتایج حاصل از این جدول، بین عملکرد دانه 

داری مشاهده شد  با وزن صددانه رابطۀ مثبت و غیرمعنی

مطابقت دارد. عملکرد دانه  Salehi et al. (2006)که با نتایج 

داری با تعداد روز از کاشت تا رسیدگی  طور منفی و معنی به

 Narouie Rad etداد، که با نتایج  همبستگی منفی نشان

al. (2008)  مطابقت داشت. شاخص برداشت بیانگر مقدار

شده از منبع به مخزن است. بدیهی است  مواد آلی ساخته

های سبز گیاه  هر چه مقدار مواد فتوسنتزی بیشتری از اندام

شود  به دانه منتقل شود، سبب افزایش عملکرد دانه می

(Rao et al., 2007).  مقدار همبستگی عملکرد دانه با ارتفاع

 ,.Neyestani et al( که با نتایج )r=54/5بوته ناچیز بود )

 .مطابقت داشت (2005

همبستگی عملکرد دانه با ارتفاع اغلب  ،در غالت

خصوص عدس این  ولی در حبوبات به است،منفی 

 ةزیرا عدس در زمر ؛مثبت ولی کم است اغلبهمبستگی 

با افزایش رو  . ازایند نامحدود استرشدارای گیاهان 

شود که بر عملکرد  های بیشتری تولید می غالف ،ارتفاع

(. تعداد دانه در Bagheri et al., 1997) تأثیر مثبت دارد

بوته با عملکرد دانه، وزن خشک برگ و ساقه، عملکرد 

داری داشت. در این  مثبت و معنی رابطۀبیولوژیکی 

بوته و وزن غالف پر با تعداد  آزمایش تعداد غالف پر در

. داری نشان داد دانه در بوته همبستگی مثبت و معنی

این صفات با عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت و 

 Singh های یافتهاین نتیجه نیز با  .داری نشان داد معنی

& Singh (1993)   وSingh et al. (1994)  .مطابقت دارد

دار  مثبت و معنی بطۀراعملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه 

(66/5=r)شاخص برداشت همبستگی  و عملکرد دانه با ؛

که مبین آن ( r=33/5نشان داد )داری  مثبت و معنی

دانه، نسبت  است که همراه با روند افزایش عملکرد

عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیک افزایش داشته 

 Salehi et al. (2006) های یافتهاست. این نتایج با 

طابقت دارد. همبستگی بین تعداد انشعابات فرعی با م

نی چون امحقق .دار بود عملکرد دانه مثبت و معنی

Zaman et al. (1989) و Kumar et al. (1995)  رابطۀنیز 

 اند.  هکردداری میان این دو صفت گزارش  مثبت و معنی

گام  به روش گام ای به نتایج حاصل از رگرسیون مرحله

تابع و سایر صفات  متغیرعنوان  انه بهبرای عملکرد د

 5های مستقل در جدول متغیرعنوان  شده به گیری اندازه

 سهگام پس از  به  نشان داده شده است. رگرسیون گام

مرحله شامل صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک 

و وزن خشک برگ و ساقه بود. همان گونه که مشاهده 

لوژیک بخش د شاخص برداشت و عملکرد بیوشو می

و دارای ضریب  ندای از عملکرد دانه را توجیه کرد عمده

 های در مرحله ترتیب بهو  هستنددرصد  33/36تبیین 

اول و دوم وارد مدل شدند. در این زمینه شاخص 

درصد از تغییرات عملکرد دانه را  63/68برداشت که 

توجیه کرده است، اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، 

ای بیشتر و در  های سبزینه ه دارای قسمتهایی ک ژنوتیپ

 ۀبیشتر مواد در دانه باشند عملکرد دان ةعین حال ذخیر

در مجموع  متغیر سهزیادتری خواهند داشت. این 

. با کردنددرصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه  53/33

Rتوجه به ضرایب تبیین )
تابع  متغیرباال تغییرات  (2

خوبی توجیه  های مستقل بهیرمتغ)عملکرد دانه( توسط 

گام  به شود، بنابراین با توجه به رگرسیون گام می

رهای یتوان استنباط کرد که تعداد متغ می گرفته انجام

عملکرد  متغیربینی  پیش برایمستقل واردشده در مدل 

دانه کافی است. ضرایب رگرسیون موجود در واقع 

از  را پس متغیرضرایب رگرسیونی جزء هستند و نقش 

د. از نده های دیگر نشان میمتغیردرنظر گرفتن نقش 

آنجا که ضرایب جزئی رگرسیون مستقل از واحد 

که  کردتعیین  آنهاتوان براساس  نمی نیستند،ها  کمیت

وابسته )عملکرد( نسبت به تغییرات کدام  متغیرتغییرات 

)جزء عملکرد( حساسیت بیشتری دارد، بنابراین از  متغیر

 های بتا وزن آنهاستانداردشده، که به ضرایب جزئی ا

(Beta weights) شود. در  شود، استفاده می نیز گفته می

گام  به ، ضرایب جزئی استانداردشدة رگرسیون گام4جدول 

های بتا( همراه ضرایب استانداردنشده در مرحلۀ نهایی  )وزن

ارائه و مقایسه شده است. عالئم جبری ضریب خطی 

دهندة آثار  ( نشان3مدل نهایی ) در X1و  x2 متغیرهای

 .افزایشی این صفات بر عملکرد دانه است

، نوسانات شاخص برداشت 4اساس نتایج جدول  بر

اثرگذاری بیشتری در تغییرات عملکرد دانه دارد. از این 

که انتخاب  د شو ضرایب رگرسیون چنین استنباط می

برای شاخص برداشت به افزایش بیشتری در عملکرد 

که با فرض ثابت بودن سایر  طوری به انجامد، میدانه 

ها، افزایش یک واحد در این صفت موجب متغیر
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د. با توجه به اینکه شو گرم افزایش در عملکرد می31/5

ی است که وارد مدل شده متغیراولین  ،شاخص برداشت

عنوان یک شاخص اولیه  رسد این مدل به نظر می است به

باشد. از طرف دیگر در  برای بهبود عملکرد دانه مفید

توان به ضرایب همبستگی این  تأیید این مدل می مورد

که از بیشترین همبستگی با  کردصفات با عملکرد توجه 

 افزاید. و به اطمینان این نتیجه می ندعملکرد برخوردار

مسیر برای عملکرد دانه در  تجزیۀنتایج حاصل از 

اثر  نتری زرگبشاخص برداشت نشان داد، که  6جدول 

و اثر  (313/5)رد را بر عملکرد دانه داو مثبت مستقیم 

و اثر  533/5غیرمستقیم آن از طریق عملکرد بیولوژیک 

 535/5وزن خشک برگ و ساقه غیرمستقیم آن از طریق 

( این =33/5rهمبستگی ) موجب است که در نهایت

 .شود صفت با عملکرد می

 
 ژنوتیپ عدس 14گرفته در  های انجام گیری تگی بین صفات مختلف در اندازه. ضرایب همبس1 جدول

 3 8 1 5 4 6 3 9 3 35 33 38 31 35 34 36 33 39 

                  3 (3درصد گلدهی) 45تعداد روز از کاشت تا 

                 3 3/5 (8تعداد روز از کاشت تا رسیدگی)

                3 53/5* -43/5** (1تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی)

               3 59/5 -36/5 34/5 (5ارتفاع)

              3 -3/5 -81/5 -36/5 36/5 (4تعداد دانه در غالف)

             3 36/5 53/5 -81/5 -58/5* -18/5 (6وزن صد دانه)

            3 53/5** 16/5*  -51/5** -39/5 -19/5* -14/5* (3طول غالف)

           3 53/5 39/5 54/5** 13/5 -84/5 -1/5 84/5 (9تعداد غالف در بوته)

          3 31/5** 13/5 14/5* 45/5** 36/5 -83/5 -13/5* 38/5 (3وزن غالف پر)

         3 35/5** 39/5** 39/5 39/5 45/5** 84/5 -86/5 -15/5* 84/5 (35تعداد دانه در بوته)

        3 63/5** 63/5** 63/5** 535/5 85/5 83/5 54/5 -83/5 -16/5* 33/5 (33عملکرد دانه)

       3 41/5** 65/5** 69/5** 65/5** 563/5 31/5 81/5 14/5* -33/5 -43/5** 83/5 (38وزن خشک برگ و ساقه)

      3 93/5** 66/5** 93/5** 38/5** 93/5** 834/5 83/5 55/5** 83/5 -39/5 -13/5* 85/5 (31عملکرد بیولوژیک)

     3 38/5** 63/5** 54/5** 66/5** 68/5** 69/5** -514/5 555/5 58/5* 843/5 -53/5 -33/5 83/5 (35تعدادانشعاب فرعی)

    3 41/5** 53/5* 43/5** 3/5 34/5 3/5 36/5 -535/5 -3/5 53/5 38/5 -33/5 -551/5 *53/5 (34تعداد غالف خالی)

   3 33/5** 63/5** 38/5** 34/5** 13/5 54/5** 45/5** 58/5** 345/5 54/5 16/5* -58/5 -33/5 -89/5 18/5 (36وزن غالف خالی)

  3 -55/5 -8/5 53/5 33/5 53/5 33/5** 8/5 33/5 39/5 -849/5 35/5 -54/5 -38/5 -39/5 -84/5 53/5 (33شاخص برداشت)

 3 -53/5 53/5 51/5 15/5* 83/5 5/5* 36/5 33/5 35/5 38/5 -88/5 -31/5 33/5 33/5 53/5 -53/5 85/5 (39مقدار کلروفیل)

 درصد. 4و  3دار در سطح احتمال   **: معنی و *

 

های  عنوان متغیرهای مستقل در ژنوتیپ عنوان متغیر وابسته و دیگر صفات زراعی به ای عملکرد دانه به . نتایج رگرسیون مرحله5جدول 

 عدس زراعی
 ای صفاتضرایب رگرسیون بر

 ضریب تبیین تجمعی X1 X2 X3 عرض از مبدأ صفات مرحله

 546/5 514/5   **63/68 (X1شاخص برداشت ) 3

 34/3- 5183/5 161/5  **33/36 (X2عملکرد بیولوژیک ) 8

 33/3- 5186/5 513/5 346/5- *53/33 (X3وزن خشک برگ و ساقه ) 1

 .درصد 4و  3دار در سطح احتمال   * و **: معنی

 
 گام به های بتا( با ضرایب استانداردنشده در مرحلۀ نهایی رگرسیون گام . مقایسۀ ضرایب رگرسیون جزئی استانداردشده )وزن4جدول 

 مقدار استانداردشده مقدار غیر استانداردشده متغیرها

 31353/5** 5186/5** شاخص برداشت 

 3553/5** 513/5** عملکرد بیولوژیک

 -31331/5* -346/5* وزن خشک برگ و ساقه

 y= 0/731 x1+  0/700 x2 -0/137 x3               (:3مدل نهایی )
 درصد. 4و  3دار در سطح احتمال   **: معنی و *
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 های عدس . میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد دانه در ژنوتیپ6 جدول

 صفت
 اثر  اثر غیرمستقیم

 مستقیم

 ضرایب همبستگی 

 1 8 3 کرد دانهبا عمل

 33/5** 313/5 535/5 533/5 --- شاخص برداشت

 66/5** 355/5 -385/5 --- 593/5 عملکرد بیولوژیک

 41/5** -313/5 --- 638/5 546/5 وزن خشک برگ و ساقه

 

در واقع مقدار همبستگی بین شاخص برداشت و 

عملکرد دانه رابطۀ واقعی بین این دو صفت را نشان 

عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشتبعد از  دهد. می

( را بر عملکرد دانه 38/5بیشترین اثر مستقیم مثبت )

. اثر غیرمستقیم آن از طریق شاخص برداشت داشت

است، ولی اثر غیرمستقیم آن از طریق وزن 593/5

است که در نهایت سبب  -3856/5خشک برگ و ساقه 

 از شود. ( این صفت با عملکرد می=66/5rهمبستگی )

آنجا که اثر مستقیم این صفت نسبت به همبستگی آن 

تواند رابطۀ واقعی  زیاد است، این مقدار همبستگی می

 بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نشان دهد. 

بعد از عملکرد بیولوژیک، وزن خشک برگ و ساقه 

( را بر عملکرد -313/5بیشترین اثر مستقیم و منفی )

اثر مستقیم دلیل دارا بودن  این صفت به دانه داشت.

تواند رابطۀ خوبی با عملکرد  نمیعملکرد دانه  امنفی ب

و  این صفت از طریق عملکرد بیولوژیکدانه داشته باشد، 

بر عملکرد دانه مثبت اثر غیرمستقیم ، شاخص برداشت

صفاتی  Luthra & Sharma (1990)در مطالعۀ  داشت.

ر بوته نقش چون عملکرد بیولوژیکی و تعداد غالف د

مهمی در بهبود عملکرد عدس از طریق مستقیم و 

ها در جدول  نتایج تجزیه به عامل اند. غیرمستقیم داشته

 ارائه شده است.  3
 

 ژنوتیپ عدس 14ها در صفات زراعی  های نسبی و تجمعی و میزان اشتراک عامل های مشترک، واریانس . ضرایب عامل3 جدول

 صفت 3 8 1 5 4 6 میزان اشتراک

385/5 359/5 
 درصد گلدهی 45تعداد روز از کاشتَ تا 369/5 835/5  -169/5 -518/5 956/5*

953/5 315/5- 363/5- 854/5 
 تا رسیدگی تعداد روز از کاشت  -359/5 -361/5 -985/5*

348/5 359/5 
 تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی -353/5 -533/5 -183/5 333/5 -355/5*

354/5 
 ارتفاع 393/5 595/5 514/5 383/5 551/5 358/5*

656/5 165/5- 395/5 335/5 555/5 585/5 
 تعداد دانه در غالف 665/5*

646/5 549/5- 543/5- 555/5- 
 وزن صددانه 368/5 -386/5 339/5*

356/5 
*464/5- 563/5- 143/5 

 طول غالف 815/5 -333/5 689/5*

343/5  394/5 354/5 366/5- 358/5 331/5 
 تعداد غالف پر در بوته 389/5*

364/5 553/5 556/5 343/5- 838/5 353/5 
 های پر وزن غالف 385/5*

335/5 358/5 384/5 368/5- 384/5 356/5 
 تعداد دانه در بوته 355/5*

333/5 539/5 351/5 334/5-* 345/5 364/5 
 عملکرد دانه 411/5*

993/5 841/5 585/5 315/5- 835/5 
 وزن خشک برگ و ساقه 433/5* 639/5*

365/5 565/5 536/5 315/5- 856/5 535/5 
 عملکرد بیولوژیک 959/5*

368/5 569/5 531/5 585/5- 334/5- 
 تعداد انشعاب فرعی 663/5* 414/5*

339/5 585/5- 854/5 343/5 596/5 
 تعداد غالف خالی 535/5 916/5*

315/5 396/5- 336/5 563/5 381/5 
 های خالی غالفوزن  196/5 953/5*

366/5 545/5- 543/5 
 شاخص برداشت 565/5 -334/5 541/5 -335/5*

549/5 338/5 555/5- 358/5- 353/5- 
 مقدار کلروفیل 555/5 614/5*

 سهم کلی عامل 51/4 58/1 81/8 34/3 65/3 43/3 56/34

 درصد واریانس توجیهی  895/5 369/5 385/5 353/5 533/5 599/5 943/5

 درصد تجمعی واریانس 89/5 553/5 433/5 69/5 333/5 943/5 

 .* نشانۀ برتری عامل از نظر صفت موردنظر     
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درصد تغییرات  3/94حدود  شش عامل استخراجی

ند. عامل اول که بیشترین کردها را توجیه  بین کل داده

ها را در برگرفت،  درصد( از تغییرات داده 89) حجم

مثبت برای تعداد غالف پر در  دارای ضرایب بزرگ و

های پر، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه،  وزن غالف ،بوته

عملکرد بیولوژیک، تعداد انشعاب فرعی و تعداد دانه در 

. عامل دوم، صفات تعداد غالف خالی، وزن بودغالف 

کلروفیل و وزن خشک برگ و ساقه را  مقدارغالف خالی، 

گ و مثبت بودند. عامل که دارای ضرایب بزر شدشامل 

سوم، دارای ضریب بزرگ منفی برای تعداد روز از کاشت 

تا رسیدگی و ضرایب مثبت و بزرگ برای وزن صددانه و 

. عامل چهارم، دارای ضرایب بزرگ و بودطول غالف 

منفی برای عملکرد دانه و شاخص برداشت و ضریب 

. عامل بودمثبت برای تعداد روز از کاشت تا رسیدگی 

جم، دارای ضرایب بزرگ و منفی برای تعداد روز از پن

گلدهی تا رسیدگی و ضرایب مثبت برای تعداد روز از 

 ،عامل ششم در نهایتدرصد گلدهی بود و  45کاشت تا 

دارای ضرایب مثبت برای ارتفاع را شامل شد. در ارزیابی 

Stoilova & Pereira (1999) عامل اولیه که  سه

شدند  جامعه را شامل میدرصد تنوع  68 درمجموع

 Narouie Rad et al. (2008)مشخص شدند، همچنین 

ند که عامل اول بار عاملی کردعامل را معرفی  چهار

 مثبت و بزرگ برای صفات عملکرد و ارتفاع داشت. 

مجزا، با  گروه کامالً سهای  خوشه تجزیۀدر 

مشابه  گروهی غیر گروهی مشابه و بین خصوصیات درون

های موجود در هریک از  . ازآنجا که ژنوتیپشدشناسایی 

ها دارای قرابت ژنتیکی بیشتری نسبت به  گروه

، در صورت اند های متفاوت های موجود در گروه ژنوتیپ

های  توان با توجه به ژنوتیپ گیری می نیاز به دورگ

های مختلف و ارزش میانگین صفات برای هر گروه،  گروه

هایی همچون هتروزیس و  وری بیشتر از پدیده برای بهره

 (.Sharma & Hore, 1993) تفکیک متجاوز استفاده کرد

دارای بیشترین ژنوتیپ  3 ، گروه3با توجه به شکل 

، کمترین است 33/68ژنتیکی  ۀژنوتیپ( و فاصل 18)

که  درحالی ،ژنوتیپ است دو با 8فاصله مربوط به گروه 

. تاسبا یک ژنوتیپ  1بیشترین فاصله مربوط به گروه 

مرکز  ،شود مشاهده می 9طور که در جدول  همان

که ( 13/3)اند  دارای بیشترین اختالف 1و  8های  گروه

 8این موضوع است که افراد موجود در گروه  ةدهند نشان

ژنتیکی را  ۀبیشترین فاصل 1با افراد موجود در گروه 

توان از افراد  هیبریداسیون می برایدارند در نتیجه 

عنوان والدین( استفاده و  )به 1و  8های  موجود در گروه

. در کرداصالح نباتات استفاده  برایاز حداکثر تنوع 

( مشاهده 3گرام مربوط به صفات زراعی )شکلودندر

و اردن بیشترین  34شود که دو ژنوتیپ شیلی  می

آمده از صفات  دست های خام به داده .اند شباهت را داشته

دهد که  و نشان می کند می له را تأییدئزراعی نیز این مس

این دو ژنوتیپ در بیشتر صفات مورد بررسی، مقادیر 

های  اند. ژنوتیپ از میانگینی داشته کمترمشابه و البته 

صفات به غیر از تعداد غالف  ۀنخستین گروه از نظر کلی

های پر، شاخص برداشت و تعداد دانه در  پر، وزن غالف

های سایر  ژنوتیپبوته دارای کمترین مقدار نسبت به 

های زودرس و گلدهی زودهنگام  ژنوتیپ ند.ها بود گروه

های گروه  (. ژنوتیپ3در این گروه قرار گرفتند )جدول 

دوم از نظر صفات زراعی مانند تعداد دانه در غالف، 

های پر، تعداد دانه در  ارتفاع، تعداد غالف پر، وزن غالف

و ساقه، تعداد انشعابات فرعی، وزن خشک برگ  ،بوته

های  عملکرد بیولوژیک، تعداد غالف خالی و وزن غالف

های دیگر  خالی دارای بیشترین مقدار نسبت به گروه

(. این گروه از لحاظ میانگین عملکرد 3بودند )جدول 

گروه دوم بعد از  رو گرفت، ازایندانه در مقام دوم قرار 

 زیادتواند عملکرد  عنوان گروهی که می گروه سوم به

د کند تشخیص داده شد. وجود میانگین شاخص تولی

بودن  زیاددلیل  های این گروه به در ژنوتیپ کمبرداشت 

عملکرد بیولوژیک است. گروه سوم که تنها ژنوتیپ 

علت دیررسی، وزن صددانۀ  شود، به افغانستان را شامل می

زیاد، بیشترین مقدار کلروفیل و طول غالف زیاد، بیشترین 

(، در ضمن شاخص 3انه را دارد )جدول میانگین عملکرد د

ها بیشتر است  برداشت این ژنوتیپ از میانگین سایر ژنوتیپ

دلیل آن، زیاد بودن نسبت عملکرد دانه به عملکرد  که 

توان این ژنوتیپ را براساس  رو می بیولوژیک است، ازاین

عنوان ژنوتیپی که  تجزیۀ کالستر صفات مورد بررسی به

. کردباالیی دارد، معرفی  اشتعملکرد و شاخص برد

های اصالحی که هدف آن افزایش  بنابراین، در برنامه

 اند. شایان توجه 1های گروه  عملکرد دانه است ژنوتیپ

 . استژنوتیپ موجود در این گروه رقمی از افغانستان 
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تعیین میزان خطای  برایتابع تشخیص  تجزیۀ

نشان  35آمده در جدول  دست بندی کالسترهای به گروه

بندی برای تمام کالسترها  داد که درصد اشتباه گروه

درصد درست  355صفر بوده و در نتیجه تمام کالسترها 

 اند. بندی شده گروه

 

. فاصلۀ بین کالسترها برای صفات مورد مطالعه در 9جدول 

 های عدس ژنوتیپ
 1گروه  8گروه  3گروه  

 46/3 13/3 5 3گروه 

 13/3 5 13/3 8گروه 

 5 13/3 46/3 1 گروه

 

 های عدس در هر گروه ژنوتیپ ۀتمایل به مرکز استانداردشده برای صفات مورد مطالع ة. آمار3جدول 
 متغیر 3گروه 8گروه 1گروه

 گلدهیدرصد  45 تعداد روز از کاشت تا -538/5 934/5 443/5

 تعداد روز از کاشت تا رسیدگی 551/5 -535/5 -436/5

 تعداد روز از گلدهی تا رسیدگی 531/5 -931/5 -319/5

 ارتفاع -533/5 539/5 -863/5

 تعداد دانه در غالف -566/5 636/3 -838/3

 وزن صددانه 533/5 -535/5 -886/5

 طول غالف 543/5 545/5 -453/8

 تعداد غالف پر -363/5 635/8 354/5

 وزن غالف پر -355/5 139/8 -316/5

 در بوتهتعداد دانه  -344/5 545/8 561/5

 عملکرد اقتصادی -839/5 563/3 558/5

 وزن خشک برگ و ساقه -333/5 633/3 499/5

 عملکرد بیولوژیک -353/5 835/1 335/5

 تعداد انشعاب فرعی -339/5 534/1 133/5

 تعداد غالف خالی -355/5 414/3 869/5

 وزن غالف خالی -359/5 954/3 -358/5

 شتشاخص بردا -363/5 513/5 598/4

 کلروفیل مقدار -555/5 158/5 355/5
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 Average linkageروش  شده به گیری ژنوتیپ عدس براساس صفات اندازه 14بندی  . گروه3 شکل
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ها با تابع تشخیص  گروه . نسبت موفقیت افراد درون35جدول 
 های عدس در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

 گروه
اد تعد

 ژنوتیپ

ها  بندی ژنوتیپ ها و میزان صحت گروه گروه
 در هر گروه با تجزیۀ تشخیص

3 8 1 

3 18 18 

355% 
  

8 8 
 

8 
355% 

 

1 3 
  

3 
355% 

 %355 بندی صحت گروه 

 

 گیری کلی نتیجه

هدف اصلی مطالعات گستردة اصالحی بر گیاهان، شناسایی 

اهان است و صفات مرغوب و انتقال یا تقویت آنها در گی

هدف این آزمایش نیز بررسی تنوع صفات مورد مطالعه در 

منظور تعیین  های مختلف عدس بود. این کار به بین ژنوتیپ

های برتر از نظر صفات مورد مطالعه و برای افزایش  ژنوتیپ

با توجه  دسترسی به اطالعات منابع عدس صورت گرفت.

های مورد  پابتدا ژنوتیهای آماری مشخص شد که  به تجزیه

شاخص بررسی از نظر عملکرد دانه تنوع خوبی دارند. 

که رابطۀ  ندبرداشت و عملکرد بیولوژیک از صفاتی بود

مدنظر  بایدکه   طوری به ند،مثبتی با عملکرد دانه داشت

د. با توجه به آنکه عامل اول ناصالحگران نبات قرار گیر

تی که در از صفا ،کند بیشترین میزان تغییرات را توجیه می

توان برای  ترین ضرایب عاملی را دارند می این عامل بزرگ

همچنین . ها استفاده کرد ها و الین انتخاب بهترین ژنوتیپ

توان از  باال میدانه هایی با عملکرد  استفاده از توده برای

، بنابراین ژنوتیپ موجود در این استفاده کرد 1گروه 

در این دهد.  نشان میکالستر از نظر عملکرد تنوع خوبی را 

علت حداکثر  های دوم و سوم به های گروه بررسی ژنوتیپ

منظور ایجاد تنوع  ها به اختالف برای استفاده در تالقی

 .توانند استفاده شوند بیشتر می
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