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ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و پروتئین دانه در ارتباط با عملکرد ژنوتیپ 

 تحت شرایط دیم Lens culinaris))های عدس 
 ،حسن بغدادی، جالل صبا آزاده رحمنی

 کارشناس ارشد اصالح نباتات،عضو هیات علمی دانشگاه زنجان،کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان  قزوین

*azadeh_r_1360@yahoo.com 

 چکیده

ژنوتیپ به همراه یک رقـم شـاهد محلـی ( طـی بهـار  48این مطالعه با هدف ارزیابی صفات مختلف زراعی ژنوتیپ های عدس )    

در قالب طرح التیس ساده با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهـران )ایسـتگاه تحقیقـاتی کـوهین(  1586

هـا از نظـر صـفات کیلومتری غرب قزوین صورت گرفت.نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین الیـن 40واقع در 

پر شدن دانه، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، عملکرد دانه، درصد سبز شدن دانـه و درصـد تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا 

اخـتالف معنـی داری وجـود  %3و صفات تعداد غالف در شاخه فرعی و ارتفاع بوته در سطح احتمـال  %1پروتئین در سطح احتمال 

شاخه فرعی، ارتفاع بوته، روز تا پر شدن دانه، تعداد شاخه  دارد، و بین صفات وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد غالف در

 های فرعی اولیه با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.

 اجزای عملکرد ، محتوای پروتئین عدس ، واژه های کلیدی:

 مقدمه

طور کامل از آن اجتناب کند اکثر  خشکی یکی از عوامل اقلیمی محدود کننده رشد تمام گیاهان است و هیچ گیاهی قادر نیست به

آبی را تجربه می کنند و تغییرات روزانه رطوبت را در وضعیت داخلی آب گیاهان زراعی در مراحل مختلف رشد و نمو تنش کم

  (.1533خود حتی در شرایط آبیاری معمول نشان می دهند )رحیمیان وبنائیان،

ه ارقام متحمل به خشکی دو مرحله را مطرح نمودند. مرحله اول شامل ( در تهیFischer & Maurer, 1978 )  فیشر و مورر

اعمال شدت انتخاب زیاد بر اساس عملکرد دانه ارقام در شرایط تنش آبی است و مرحله دوم غربال کردن ارقام باقی مانده بر اساس 

عدس جزء حبوباتی است که بهترین   باشد.صفات مورفو ـ فیزیولوژیک مهم و مرتبط با عملکرد و مؤثر در تحمل به خشکی می

سازگاری را با مناطق معتدل نشان می دهد. از جمله تنشهای غیر زیستی مهمی که طی تولید عدس ممکن است در محیط وجود 

کند. در داشته باشند، خشکی و گرما است که خشکی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و خسارات اقتصادی شدیدی ایجاد می

ولید عدس آب کمیاب است . کلید موفقیت برای تولید این محصول استفاده از کارایی باالی آب است. از جمله مناطق بزرگ ت

 (.   Sarker et al,2005باشد )تاکیدهای اساسی برای برنامه های اصالحی عدس، تولید باال در شرایط محدود آب می

اه )عدس، لوبیا، نخود، ماش( تحت شرایط تنش خشکی نشان گی 4(  در آزمایشی روی Ayaz et al . 2004ایاز و همکاران )

های فرعی چه تراکم گیاه بیشتر شود تعداد شاخههای فرعی اولیه بستگی به درصد سبز شدن گیاه دارد یعنی هردادند که تعداد شاخه

دس تحت شرایط خشکی ژنوتیپ ع 40( در آزمایشی روی Sarker et al,2005یابد.  ساکر و همکاران )اولیه نیز کاهش می
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هدف از این مطالعه عبارت بود از: شناسایی ژنوتیپهایی از عدس که .کندنشان داد که ارتفاع گیاه تحت این شرایط کاهش پیدا می

در شرایط تنش خشکی قابل قبولی داشته و همچنین بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی عدس که با عملکرد و بیوماس تحت شرایط 

 .دیم رابطه دارند

 مواد و روش ها

طرح  قالبدر ( پنوتیژ 43 و در مجموع ) به همراه رقم سبز قزوین به عنوان شاهد با منشا ایکاردا( )الین عدس 48این آزمایش  در

واقع در  )ایستگاه تحقیقاتی کوهین( تهرانو منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی پردیس در مزرعه تحقیقاتی  و تکرار 2التیس ساده در 

 .متر از سطح دریا، انجام گرفت 1430و ارتفاع 43. طول شرقی، 56.و  131ومتری غرب قزوین با عرض شمالی کیل 40

تعداد ,(1)درصد تعدادبوته های سبز شده (که بر اساس معیار ایکاردا رتبه بندی شد) جدولSTصفات مورد مطالعه عبارت از : 

گلدهی ، تعداد غالف در شاخه های فرعی ، تعداد غالف در بوته ، تعداد  %30شاخه فرعی اولیه ، تعداد شاخه فرعی ثانویه ، روز تا 

 دانه ، عملکرد اقتصادی و درصد پروتئین بودند. 100دانه در بوته ، ارتفاع بوته ، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ، وزن 

 نتایج و بحث

دانه، تعداد غالف در بوته، عملکرد 100ا گلدهی، وزن ها از نظر صفات تعداد روز تنتایج تجزیه واریانس نشان داد بین ژنوتیپ 

فرعی و ارتفاع بوته در درصد و در صفات تعداد غالف در شاخه 1دانه، درصد سبز شدن دانه و درصد پروتئین در سطح احتمال 

و 14،  2،  64،  43،  44،20،  43های درصد، تفاوت معنی دار وجود دارد . بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ 3سطح احتمال 

گرم و کمترین عملکرد  1.545و  5.544، 6.543، 3.530،  8.535،  8.561،  8.308،  4.358،  6.616های به ترتیب با میانگین 11

باشد. علت برتر بودن گرم می 6.120و 4.102،  3.100،  1.100های به ترتیب با میانگین 26و  53،  13،  12های مربوط به ژنوتیپ

توان به شرایط آب و هوایی ویژه سال مورد بررسی ) ها را می( نسبت به سایر ژنوتیپ43لکرد ژنوتیپ شاهد محلی )شماره عم

بارندگی مناسب و دمای معتدل ( نسبت به سالهای مشابه دانست که این ژنوتیپ دارای پتانسیل عملکرد باالئی بوده ولی دوره رشد 

 20و  48های ها از لحاظ صفت در صد پروتئین تفاوت معنی داری نشان دادند. ژنوتیپژنوتیپرشد رویشی و زایشی آن زیاد است. 

درصد دارای بیشترین میزان پروتئین بودند که در  33.23و  15.23، 20.23، 63.23، 63.23های به ترتیب با میانگین 15و  46و  25و 

، 31.13، 34.13های به ترتیب با میانگین 14و  22، 13، 1های و ژنوتیپ(دارای عملکرد باالیی نیز بود  308.8)20این میان ژنوتیپ 

 ( دارای عملکرد باالیی بود. 544.14)14دارای کمترین درصد پروتئین  دانه بودند که در میان آنها ژنوتیپ  88.20و  33.20

 100گی مثبت و معنی دار را با صفات وزن نتایج بررسی همبستگی ساده صفات نشان داد که، عملکرد دانه در بوته ، بیشترین همبست

( در عدس Turk et al.,2004(. تورک و همکاران )2( دارد)جدول =0.34r( و تعداد شاخه های فرعی اولیه )=r 0.36دانه )

به های فرعی اولیه با در نظر گرفتن صفت تعداد شاخه رابطه مثبت و معنی داری را بین وزن صد دانه و عملکرد مشاهده کردند.

عنوان یکی از اجزای عملکرد،تاًثیر مثبت این صفت بر افزایش عملکرد از طریق افزایش تعداد غالفها، در نتیجه افزایش تعداد دانه 

(. با توجه به رتبه بندی در صد سبز r=-83.0**و عملکرد منفی و معنی دار بود) STدر بوته قابل انتظار است. رابطۀ همبستگی میان 

کمتر(،عملکرد نیز  ST( این رابطه منفی نشانگر این است که هر قدر درصد سبز محصول بیشتر )1اردا )جدولشدن گیاه در ایک

 .Rathi) 2004,و ,.2006Khodambashi et alشود. این نتایج با یافته های سایر محققان مشابهت دارد .)بیشتر می
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 2004,دار بود  که نتیجه مشابهی توسط راتهی )معنیغیر( مثبت و r=0.134رابطه همبستگی میان درصد پروتئین با عملکرد )

(Rathi  .در این مورد اعالم شده است 
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