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 ایالم استان در دیم شرایط تحت اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس و عملکرد
 

  1، مهرشاد براری  1 شوهان زاده مرضیه

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم -1

*mshohan1364@gmail.com 

 چکیده

این آزمایش  در شرایط دیم شهرستان ایالم اجرا گردید. کرد ژنوتیپ های عدسو اجزای عملاین تحقیق به منظور بررسی عملکرد 
 مزرعهتکرار در  چهارهای کامل تصادفی در در قالب طرح بلوککیمیا و شاهد محلی رقم دو و بین المللی عدس الین  10 با

 داد که بین ژنوتیپ های مورد آزمایش نتایج نشان تحت شرایط دیم کشت گردید. 83-88سال زراعی در دانشگاه ایالم   یتحقیقات
اختالف آماری  درصد 3و وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته در سطح درصد  1دانه در سطح  تعداد دانه در غالف و عملکرداز نظر 

ایسات باتوجه به مق دیده نشد.اختالف معنی داری تعداد غالف در بوته  داری وجود داشت. بین ژنوتیپ ها از نظر صفاتمعنی
مقدار عملکرد دانه به کمترین  و FLIP 03-2Lو FLIP 04-26Lمیانگین،باالترین میزان عملکرد دانه به ترتیب به ژنوتیپ های  

  .وزن صد دانه بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد داشت، محلی تعلق داشت.در بررسی همبستگی بین صفاتو شاهد کیمیا رقم 
 

 مقدمه

باال بودن  .(2)می باشدآن خاک های حاصلخیز خاورنزدیک  ءرین منابع غذایی، گیاهی بشر است ومنشاعدس یکی از قدیمی ت

مقدار پروتئین عدس و از طرفی مقاومت عدس به خشکی که امکان کشت دیم آن را فراهم می سازد آن را در ردیف گیاهان مهم 

درصد از عدس تولیدی کشور در شرایط 35می شود)حدود  در ایران عدس غالبا به صورت دیم کشت (.1)زراعی قرار داده است

(. 2دیم استحصال می شود(.دستیابی به ارقام با عملکرد باال وپایدار و سازگار با شرایط دیم کشور،از اهمیت خاصی برخوردار است)

نسیل عملکرد پایین، دامنه از عمده ترین عوامل پایین بودن عملکرد دانه عدس در واحد سطح می توان به کشت ارقام بومی با پتا

سازگاری کم وعدم ثبات عملکرد اشاره نمود.لذا مقایسه ارقام از نظر صفات مرتبط با عملکرد دانه وتعیین ارقام پر محصول 

دربررسی عملکرد واجزای  .8)و5وسازگار به شرایط مختلف اقلیمی از جمله روش های مناسب برای بهبود عملکرد عدس است)

(دریافتند که تفاوت 2008وهمکاران )  یپ عدس در دوشرایط دیم)تنش(وآبیاری تکمیلی)بدون تنش(، صالحیژنوت 20عملکرد 

( میزان عملکرد با دو صفت تعداد 1334سینگ ) سینگ ودر بررسی  معنی داری در ویژگی ها بین ژنوتیپ های عدس وجود دارد

ده و بیانگر آن است که این دو صفت به عنوان دو صفت عمده همبستگی شدیدی نشان دا شاخه فرعی و تعداد غالف در هر بوته،

( در مطالعه همبستگی بین عملکرد واجزای آن 1383خورا وهمکاران ) راریستا .کنترل کننده عملکرد در عدس محسوب می شوند

 .داردتاثیر را روی عملکرد در عدس به این نتیجه رسیدند که در تمام گروه های غیر بومی مدیترانه ،تعداد دانه در بوته بیشترین 
 

 هامواد و روش
این  .رقم محلی ایالم بود یک منشاء ایکاردا وبا  ژنوتیپ 11 شاملژنوتیپ عدس  مورد بررسی قرار گرفت  که  12در این آزمایش 

ژنوتیپ  12 شد. تیمار ها  اجرا متر 33/533کامل تصادفی با چهار تکرار در زمینی به مساحت  های آزمایش بصورت طرح بلوک 

متر دارای شش ردیف به  2وطول  3/1 هر کرت با عرض .عدس بودند که هر کدام بصورت تصادفی در چهار بلوک جای گرفتند

ه نمونه برداری طی دو مرحله  ب ف حاشیه ها ،ذسانتی متر از همدیگر بود. جهت اجتناب از اثرات حاشیه ای پس از ح 23فاصله 
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وزن ، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته فات اندازه گیری شده شامل:ص. صورت تصادفی انجام پذیرفت

 صورت گرفت. SAS یتوسط نرم افزار آمارآزمایش تجزیه  بود. عملکرد دانهو  صد دانه

 
 نتایج و بحث

و وزن صد درصد  1دانه در سطح  عملکرد تعداد دانه در غالف و از نظر صفات نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد آزمایش

تعداد غالف در (. تفاوتی از لحاظ  1داری وجود داشت)جدول اختالف آماری معنی درصد 3دانه و تعداد دانه در بوته در سطح 

سطح باالترین میزان عملکرد دانه در واحد  توجه به مقایسات میانگین، بادر بین ژنوتیپ های تحت بررسی وجود نداشت.  بوته

کیلو گرم در هکتار  3/5436 و 5480به ترتیب با میانگین عملکرد   FLIP 03-2L وFLIP 04-26L مربوط به ژنوتیپ های 

در بررسی همبستگی بین صفات .(2)جدول به رقم کیمیا تعلق داشتکیلوگرم در هکتار  1663وکمترین مقدار عملکرد با میانگین 

عالوه بر صفت وزن صد دانه،صفات  5با توجه به جدول. باالتری با عملکرد نشان داداندازه گیری شده وزن صد دانه همبستگی 

تعداد دانه در بوته و تعداد غالف در بوته همبستگی مثبت و معنی دار و صفت تعداد دانه در غالف همبستگی منفی و معنی داری با 

تعداد دانه در غالف وهمچنین همبستگی ضعیفی با تعداد وزن صد دانه،همبستگی منفی وبسیار معنی داری با  عملکرد نشان دادند.

و ( 1330)(، لوترا وشارما 1533(،مصطفایی وهمکاران )1584غالف در بوته وتعداد دانه در بوته داشت. محمودی وهمکاران )

 ( رابطه وزن صد دانه با عملکرد دانه را مثبت وغیر معنی دار گزارش نمودند. 1383رامگیری وهمکاران)
 

 اندازه گیری شدهصفات  میانگین مربعات تجزیه واریانس  .1لجدو
 تعداد دانه در غالف تعداد دانه در بوته تعداد غالف در بوته وزن صد دانه عملکرد درجه آزادی منابع تغییرات

 n.s43/112 n.s58/3 **18/38 *30/11 53/16* 5 بلوک

 n.s00/8 *55/6 **55/23 33/104* 58/32** 11 ژنوتیپ

 10/5 64/10 65/8 86/44 32/3 55 ای آزمایشیخط

C.V(%)  43/10 63/13 38/1 35/1 28/1 

 
 مقایسه میانگین ژنوتیپ های آزمایش صفات اندازه گیری شده.2جدول

 ژنوتیپ
 عملکرد

 )کیلو گرم در هکتار(
 تعداد دانه در غالف

 وزن صد دانه

 )گرم(

Syrian Local Large ab5/3020 c11/1 a11/1 

03-2 L FLIP a8/3451 c25/1 abc11/8 

04-26 L FLIP a0/3400 c22/1 a03/1 

05-3 L FLIP ab0/2325 c10/1 a35/1 

05-4 L FLIP ab0/2130 c23/1 a33/8 

06-4 L FLIP bc0/2050 bc30/1 bc14/8 

06-6 L FLIP ab0/3031 bc42/1 c05/8 

06-7 L FLIP a3/3131 c11/1 abc11/8 

06-9 L FLIP ab0/2311 c11/1 a34/1 

06-10 L FLIP a0/3341 c10/1 ab05/8 
Mahalli bc0/2121 ab50/1 d33/4 

L)  FLIP 92-12)Kymia c0/1113 a30/1 d05/4 
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 های عدس ژنوتیپ ضرایب همبستگی صفات اندازه گیری شده .5دولج

 (5x) (4x) (3x) (2x) (1x) ژنوتیپ

     1 (1xعملکرد دانه)

    16/ 1.** (2xدانه) وزن صد

   010/- **.62/- 1** (3xتعداد دانه در غالف)

  40/ 100/ 106/- 1.** (4xتعداد دانه در بوته)

 2/ 402/ 14./- **06./ 1..* (5xتعداد غالف در بوته)
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