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 چكيده
 ايو   اسوت   گرفتوه  صوورت  کشوور  در عدس بومی هایتوده سازیخالص و بررسی زمینه در اندکی مطالعات تاکنون

 اجورا  1389-91 زراعوی  سوا   دو طوی  و  قزوي کوهی  منطقه ديم عدس بومی توده در مقدماتی ارزيابی منظوربه مطالعه
 ای)ديوم  مزرعوه  شوراي   در بوومی  توده از انتخابی بوتهتک120بذر کاشت به نسبت 1390 و 1389 هایسا  بهار در شد 
 دانوه، 100وزن بوتوه،  ارتفوا   دانوه،  رشودن پُ دوره طوو   رسیدن، تاريخ گلدهی، تاريخ شامل زراعی صفت هشت شد  اقدام

 وجوود  از حاکی واريانس تجزيه نتايج شدند  بررسی و برداریيادداشت برداشت شاخص و تودهزيست دعملکر دانه، عملکرد
 تنوو   میوزان  بود  برداشت شاخص و تودهزيست عملکرد جزبه صفات همه برای آزمايشی هایژنوتیپ بی  دارمعنی تفاوت
 نتوايج  شد  برآورد فنوتیپی تغییرات ضريب و دامنه نگی ،میا حداکثر، حداقل، نظیر هايیآماره از استفاده با هاالي  بی  در

 بوود   دانوه  عملکورد  و رسویدن  تاريخ به متعلق ترتیببه بررسی مورد صفات بی  در تنو  بیشتري  و کمتري  که داد نشان
 تنو  که ادد نشان نتايج بندیجمع داد  قرار گروه شش در را موردمطالعه هایژنوتیپ Wardروشبه ایخوشه تجزيه نتايج

 در عودس  اصوححی  هوای برنامه در باارزشی منبع عنوانبه توانمی آن از و دارد وجود کوهی  عدس بومی توده در مطلوبی
 کرد  استفاده کشور ديم مناطق

 

  خالص الي  ديم، تنو ، ،بوتهتک ای،خوشه تجزيه :کليدي هايواژه
 

   1 مقدمه
 در گیاهوان  یبووم  هایتوده از محافظت و گزينش تحقیق،

 از يکوی  و بوده برخوردار بااليی اهمیت از جهان کشورهای اغلب
 محسوو   گیاهوان  اصوح   هایبرنامه در توجهقابل و مهم موارد
 سازگاری ديگر سوی از و ژنتیکی فرسايش از جلوگیری شود می

 داليل جمله از دارتنش محیطی شراي  به بومی هایتوده خو 
 و اسوتفاده  اسوت   بوومی  هوای ژنوتیپ به اصححگران توجه مهم

 گیواهی  تولیودات  بقوای  و بهبوود  برای ژنتیکی منابع از حفاظت
 کاهش و پايدار توسعة در اساسی نیازی عنوانبه و بوده ضروری

 تنوو   وجوود  نباتوات  اصح  هایبرنامه در شود می محسو  فقر
 بودون  و بووده  اساسی ضروريات از اصححی جمعیت در مطلو 

 برخووردار  کنودی  رونود  از اصوححی  مواد توسعه و تپیشرف آن
 Sadeghzadeh Ahari, 2011; Ehdaei, 2016; Farsiاست)

& Bagheri, 1996   
 غذايی نیازهای از بخشی می أت در را مهمی نقش حبوبات

 توجهیقابل مقدار داشت  دلیلبه عدس دانه کنند می ايفا انسان

                                                           
رزی ديوم  مراغه، کمربندی شمالی، مؤسسه تحقیقات کشواو  نویسنده مسئول:*

 dsadeghzade@yahoo.com؛ 119کشور، صندوق پستی: 

 در مهموی  نقش ارزان، و مناسب قیمت ديگر سوی از و پروتئی 
 بشوری،  جمعیوت  از نفور  هوا میلیوون  غوذايی امنیت و تغذيه امر
 دارد  آسوویايی درآموودکووم هووایخووانواده میووان درخصووو  بووه

 در تنواوبی  گیواه  يک عنوانبه مهمی نقش عدس گیاه همچنی 
 گیاهووان جملووه از و نموووده ايفووا خووا  حاصوولخیزی افووزايش
 پايودار  کشاورزی به دانمنعحقه و پژوهشگران خا  موردتوجه

 Erskine et al., 2011; Sarker et al., 2002; Ali) اسوت 

et al., 1999)  دور هوای گذشته از ايران در حبوبات وکارکشت 

 نوواحی  استثنایبه که عدس زراعت میان اي  در و بوده متداو 
 کشوت  سطح با است، مرسوم کشور نقاط اکثر در شما  مرطو 
 حبوبوات  زيرکشوت  مساحت نظر از ،رهکتارهزا200 تا 150 بی 
   Anonymous, 2015) دارد را دوم رتبه کشور در ديم

 و مسوتعد  منواطق  از يکی قزوي  استان در کوهی  منطقه
می نشان آمار باشد می کشور در ديم عدس تولید و زراعت مهم
 در منطقوه  ايو   در ديوم  سعود  سالیانه کشت مساحت که دهد

 دلیول بوه  و  Anonymous, 2017) بووده  هکتوار 5000 حودود 
 در ديوم  عدس تولید ،مناسب هوای و آ  و خا  از برخورداری

 اسوت   مرسووم  و داشته رواج زارعی  بی  در ديرباز از خطّه اي 

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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 مقوودار و غووذايی کیفیووت نظوور از کوووهی  منطقووه سووبز عوودس
 معروفیت از و برخوردار توجهیقابل غذايی ارزش از باال پروتئی 
 ,.Hassanpanah et al) است برخوردار کشور در یباالي بسیار

2017   

 مناطق در متمادی سالیان طی بومی هایتوده کشت
 توجهیقابل ژنتیکی تنو  از و است داشته دوام مختلف

 قرار شناسايی و کاوش مورد هنوز موارد اغلب در که برخوردارند
 Farsi & Bagheri, 1996 ;Sadeghzadeh) است نگرفته

Ahari, 2011   عنوانبه توانندمی مذکور هایتوده ي ابنابر 
 صورتبه چه اصححی، هایبرنامه در باارزش بسیار منابع

 يا و خالص  الي  معرفی و ودهت سازی)خالص مستقیم
 و بومی هایتوده در نهفته هایازقابلیت )استفاده مستقیمغیر
اصح  رقاما با گیریدورگ هایبرنامه در هانآ از برداریبهره
 عوودس جديد ارقام معرفی و اصححی هایبرنامه در و    ، شده
 گرفته قرار استفاده مورد کشور وهوايیآ  مختلف شراي  برای
 حدودی تا را مذکور مناطق در شدهاصح  ارقام کمبود معضل و

    Sadeghzadeh Ahari, 2014) نمايند رفع
 و توسعهرحا د و يافتهتوسعه کشورهای در ملی ؤسساتم
 نگهووداری، اهمیووت المللووی،بووی  کشوواورزی تحقیقووات مراکووز

 ولوی  ،انود دريافتوه  را گیواهی  ژنتیکوی  منوابع  کاربرد و شناسايی
بوه  اندنتوانسته هنوز توسعهدرحا  کشورهای در ملی هایبرنامه
 منود بهره خود کشور در غنی گیاهی ژنتیکی منابع از کامل طور

 ممالوک  اغلوب  در ،حا  اي  با   Keding et al., 2007) شوند

 کم حاصلخیزی شراي  در که گیواهانی مورد در و توسعهدرحا 
 هایتوده از استفووواده هنوز شوند،می کار و کشت تنش تحت و

 ;Ceccarelli, 1984) اسووت کشوواورزی ارکووان از بووومی

Ceccarelli et al., 2004; Grando et al., 2001)  
 يکی بومی، ارقام معرفی و محلی یهاتوده از انتخا  روش

 ايو   نتیجوة  در و بووده  حبوبات اصححی هایروش تري مهم از
 کشور در مردم و زيبا نظیر عدس مهم هایواريته از برخی روش
می کشت کشور مختلف مناطق در اکنونهم و شووده معرفی ما

 مطالعوه  بوا  پژوهشوگران    Parsa & Bagheri, 2008) شووند 
 ايوران  گورم  اقلیموی  منواطق  از هانآ اغلب که عدس نمونه178
 تنوو   دارای دانه100وزن که دادند نشان ،بودند شده آوریجمع
 نتوايج    Ghafari & Vaezi, 2013) اسوت  جمعیت در زيادی
 در موجوود  وحشوی  هوای عودس  از نمونوه 96 بررسی از مشابهی
 ,.Pourasmaeil et al) آمد دستبه ايران گیاهی ملی ژن بانک

 تنوو   فوارس  اسوتان  بوومی  عودس  نمونة72 بررسی در   2012
 ارتفووا  دانووه، رسوویدن دوره طووو  دانووه، عملکوورد در مطلوووبی
 گوزارش  گلدهی دورة طو  و نیام طو  خا ، از نیام تري پايی 
 از عودس  ژنوتیپ35 ژنتیکی تنو  مطالعه   Safae, 2001) شد

 هکو  داد نشوان  تهوران  دانشوگاه  کشواورزی  دانشوکده  کلکسیون
 دانه عملکرد به متعلق ترتیببه صفات تنو  کمتري  و بیشتري 

 Nouri Goghari et) بود دانه رسیدن تا کاشت از روز تعداد و

al., 2015    
 در فنووووتیپی هوووایارزيوووابی ضوووم  پوووژوهش ايووو  در
 منطقوه  بومی عدس توده از خالص  )الي  انتخابی بوتهتک120

 عملکورد  و زراعوی  اتصوف  برخوی  در تنو  میزان قزوي  کوهی 
  گرفت  قرار بررسی مورد هانآ

 
 

 مراغه دیم کشاورزي تحقيقات ایستگاه (1389-91) سالهدو هواشناسی آمار -1 جدول
Table 1. Maragheh dryland agricultural research station metrological data (2010-2012)  

 

آزمایش هايسال  
Experimental years  

1391-1390 

2012-2011 
 1390-1389 

2011-2010 
 ماه

Month 
 دما متوسط

 (گرادسانتی )درجه
Average  

C)○( emperaturet 

 بارندگی

  متر()ميلی
Rainfall 

(mm) 

 

 دما متوسط

 (گرادسانتی )درجه
Average 

temperature (○C) 

 بارندگی

متر()ميلی  
Rainfall 

(mm) 
9.4 22.4  12.4 8.7 Oct. 
-1 33.3  4.2 0 Nov. 

-3.3 12.7  1.1 10.4 Dec. 
-4.2 27  -6.2 29.2 Jan. 
-5.9 20.3  -2.9 36.4 Feb. 
-1.3 29.8  1.6 79.6 Mar. 

9 46.7  8.1 129.4 Apr. 
14.1 42  13 54.7 May 
18.8 16.8  18.8 3 Jun. 
22.3 0.8  23.3 1.2 Jul. 
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 هاروش و مواد

 ايسوتگاه  در و 1389-91زراعوی  سوا   دو طی تحقیق اي 
 و درجوه 46جغرافیوايی  )طوو   مراغوه  ديوم  کشاورزی تحقیقات

و  شمالی دقیقه17 و درجه37جغرافیايی عرض شرقی، دقیقه15
 هواشناسوی  آموار  شود   انجوام  دريوا   سوطح  از متور 1720ارتفا 
 زراعوی  هوای سوا   طوی  مراغه ديم کشاورزی تحقیقات ايستگاه

 است  آمده 1 جدو  در 1390-91 و 90-1389
 عدس نمو و رشد دوره طو  در و پژوهش اجرای از بلق
به بازديد کوهی  بومی عدس مزار  از  1389تابستان و )بهار
 تصادفی بوتهتک120 ریآوجمع و گزينش به اقدام و آمده عمل
 بذور  1390تابستان و )بهار مطالعه او  سا  در شد 
 شماره تحت و جداگانهطور به قبل سا  از انتخابی هایبوتهتک

 فواصل و متردو  طو  به کاشت خ  يک روی بر اختصاصی
 زراعی معمو  هایمراقبت و گرديد کشت مترسانتی25 خطوط
 هشت شد  انجام آگروتیس  با مبارزه هرز،هایعلف )وجی 
 بارندگی )اولی  کاشت از روز تعداد شامل زراعی مختلف صفت
 بارندگی لی )او کاشت از روز تعداد گلدهی،درصد 50 تا  مؤثر
پُرشدن  دوره طو  فیزيولوژيکی، رسیدگیدرصد 90 تا  مؤثر
 رسیدگیدرصد 90 تا گلدهیدرصد 50 بی  زمانی )فاصله دانه

 عملکرد و دانه عملکرد ،دانه100وزن بوته، ارتفا  فیزيولوژيکی ،
 ثبت نیز برداشت شاخص و سطح واحد در )بیوماس  تودهزيست
  گرديد 
توجه بوه استحصوا  بوذر     با  1391)آزمايش  دوم سا  در
 آزمايشووی هووایژنوتیووپ نخسووت، سووا  در اليوو 120کووافی از 
 قالوب  در کوهی   بومی )توده شاهد همراه به خالص  های)الي 
 و شودند  کشوت   11×11) تکورار  دو با ساده التیس آماری طر 
 خصوصویات  و صوفات  زراعوی،  معموو   هایمراقبت انجام ضم 

 ايو   در  گرديود  ثبوت  هوا نآ در دشوده يا زراعی و مورفولوژيکی
 بوه  کاشوت  خو   سوه  روی بور  تکرار هر در ژنوتیپ هر آزمايش،
شود  توراکم    کشوت  مترسانتی25دو متر و فواصل خطوط  طو 

 در آزمايشات کشت بود  مترمربع در دانه200کاشت نیز برابر با 
 شوخم  انجوام  از پوس  و بود آيش در سا يک مدت به که زمینی
 نتوايج  مبنوای  بر شیمیايی کود مصرف و قلمی  ه )گاوآ پايیزه
 انجوام  30P20N کودی فرمو  از استفاده با و مزرعه خا  تجزيه
    شد

 موورد  در موجود ژنتیکی تنو  میزان برآورد و بررسی برای
 مقودار  میوانگی ،  قبیول  از مختلف آماری پارامترهای صفت، هر

 ضووريب و معیووارانحووراف تغییوورات، دامنووه حووداکثر، و حووداقل
 تجزيوه  انجوام  ضوم   همچنوی   شد  محاسبه فنوتیپی تغییرات
 مقايسات انجام به اقدام دانه، عملکرد صفت خصو  در واريانس

 شود    LSD) دارمعنی اختحف کمتري  آزمون روشبه میانگی 
 بور  هانآ بندیدسته و آزمايشی یهاژنوتیپ بندیگروه منظوربه

 متغیرهوای  از يوک  هر ديلتب از پس مطالعه، مورد صفات اساس
خوشوه  تجزيه از ، استانداردکردن) نرما  توزيع به بررسی مورد
 آمواری  هوای افوزار نورم  گرديد  استفاده  Wardوارد) روشبه ای

MSTAT-C و SPSS Ver.19 آمواری  هوای تجزيه انجام برای 
   گرفت  قرار استفاده مورد

 

  بحث و نتایج
 موورد  زراعوی  وخصوصویات  صوفات  واريوانس  تجزيه نتايج
 دوم زراعوی  سوا   در شده خالص های)الي  جمعیت در بررسی

 دو موورد  در زجُو هبو  کوه  دهدمی نشان و است آمده 2جدو  در
 نظر از  ،HIبرداشت) شاخص و  BY)تودهزيست عملکرد صفت
 آماری دارمعنی هایاختحف آزمايشی هایالي  بی  صفات ساير
 هوای اليو   بوی   ژنتیکوی  تنوو   وجود از حاکی که داشت وجود

 پارامترهوای  وردابور  نتايج است  کوهی  عدس توده از مستخرج
 اليو  120) جمعیت در بررسی مورد خصوصیات و صفات آماری
 آموده  3جودو   در دوم و او  سوا   طوی  بومی  توده از منتخب
 میوزان  کمتوري   بررسوی،  سا  دو طی که دهدمی نشان و است
 بوود   گلدهی تاريخ و دانه یدنرس تاريخ صفت دو به متعلق تنو 

 آغوواجتووو  منطقووه بووومی توووده9شووده بوور روی انجووام بررسووی
 و رسویدن  تواريخ  صوفت  دو کوه  داد نشوان  نیز شرقیآذربايجان

 بودنود  برخووردار  ژنتیکوی  تنو  میزان کمتري  از گلدهی تاريخ
(Sadeghzadeh Ahari, 2014   برخوی  ژنتیکی تنو  بررسی 

گورم  منواطق  عودس  یهوا توده وژيکفنول و مورفولوژيک صفات
 تاريخ صفت دو مورد در، تنو  کمتري  که داد نشان نیز وخشک
 Naroui Rad et) شودمی مشاهده گلدهی تاريخ و دانه رسیدن

al., 1998   نمونوه 35 ژنتیکوی  تنوو   بررسوی  از مشابهی نتايج 
 گوزارش  نیوز  کرمان استان بردسیر منطقه در کشور بومی عدس
 ايو   نتايج با که   Nouri Goghari et al., 2015) است شده

 ايو   بوه  توجوه  با کند می يیدأت را آن و داشته مطابقت پژوهش
 توسو   ديوم  صوورت بوه  ديربواز  از کووهی   بومی عدس که نکته

 سوالیان  طو  در رسدمی نظر به، است شدهمی کشت کشاورزان
 کمبوود  روز، )طوو   طبیعوی  عوامول  آن، کوار  و کشوت  متمادی
 هوای بارنودگی  قطوع  دلیول به گلدهی از پسخصو  به رطوبت
 و گرديوده  تووده  از ديررس هایژنوتیپ حذف موجب و     بهاره
 حواکم  جمعیوت  در صوفت  دو اي  خصو  در يکنواختی تقريباً
 صفت دو از پس که دهدمی نشان همچنی  3جدو  است  شده
 رشودن پُ دوره طوو   صوفات  گلدهی، تاريخ و دانه رسیدن تاريخ
 نسوبتاً  تنوو   از مطالعوه  موورد  جمعیت در نیز بوته ارتفا  و دانه
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 عوامول  توأثیر  بوه  تووان موی  نیز را امر اي  بودند  برخوردار کمی
 گلودهی  از پوس خصوو   بوه  رطوبت کمبود روز، )طو  طبیعی

 کوه  داد نسوبت  جمعیت بر      و بهاره هایبارندگی قطع دلیلبه
 بوته ارتفا  و دانه پرشدن دوره طو  با هايیژنوتیپ حذف سبب
 موورد  در دلیول  همی به رسدمی نظربه و گرديده توده از بیشتر
 شوده  حواکم  جمعیوت  در خلوو   حودودی  تا نیز صفت دو اي 
 داد نشان بوته ارتفا  صفت از یبرداريادداشت حا ،اي  با است 
 بوتووه ارتفووا  بووا هووايیژنوتیووپ خووالص هووایاليوو  بووی  در کووه
   دارند  وجود نیز  117مارهش )الي متر سانتی28

 در کوه  دهود می نشان 3جدو  در مندرج اطحعات بررسی
 دو تغییورات  ضوريب ، پوژوهش  ايو   در مطالعه مورد صفات بی 

 در (100SW) دانه100وزن و (DM) دانه رسیدن تاريخ صفت
 عودس  کهاي  به توجه با بود  يکسان تقريباً بررسی سا  دو طی

 و رشود  مراحول  پیشرفت با رسدمی نظربه است، روزبلند گیاهی
 طوو   افوزايش  و تابستان اوايل و بهار اواخر سمت به گیاه نموی
 در روز طوو   بوه  پاسوخ  مسوئو   هایژن زمانی، بازه اي  در روز
 امور  ايو   و کورده  صوادر  را گیاه زندگی دوره تکمیل فرمان گیاه

 رسویدن  تاريخ صفت مختلف، هایسا  طی که گرددمی موجب
 قطوع  دلیول بوه  بمانود   ثابوت  تقريبواً  و شده کمی اناتنوس دچار

 از مرحلوه  ايو   در خشوکی  تنش وقو  و فصل آخر یهابارندگی

 چرخوه  و شده زودرسی طريق از پاسخ به وادار گیاه نمو، و رشد
 زودرسوی  القوای  بر مبنی شواهدی کند می کامل را خود زندگی

 ايرسو  توسو   فصل آخر خشکی تنش بروز اثر در عدس گیاه در
 ,.Hassanpanah et al) اسوت  شوده  ارائوه  نیوز  پژوهشوگران 

2017; Pirzad et al., 2017   
 و مدار  وجود به توجه با نیز دانه100وزن صفت مورد در

 توأثیر  قابول م در ژنتیکوی  عوامل شديد تأثیر بر مبنی مستنداتی

 نتايج( Upadhyaya et al., 2011) آن بر محیطی عوامل کمتر

 ضريب بررسی، سا  دو طی که دهدمی نشان 3جدو  در مندرج
   ه استبود  درصد17 )حدود ثابت تقريباً دانه100وزن تغییرات

 دانوه  عملکرد صفت مجمو ، در که داد نشان بررسی نتايج
 دارای پوژوهش  اي  در بررسی مورد خصوصیات و صفات بی  در

 دارمعنوی  بوه  توجوه  بوا  و  3 جدو ) بوده تنو  ضريب بیشتري 
 بوی   در که گرفت نتیجه توانمی ،2 جدو  در ژنوتیپ اثر بودن
 به اقدام توانمی کوهی ، عدس بومی توده از مستخرج هایالي 

 3 جودو    نموود  تووده  از بیشتر عملکرد با هايیژنوتیپ انتخا 
 برابر دانه عملکرد حداقل مطالعه، او  سا  در که دهدمی نشان
 و  98شووماره نوتیووپژ بووه متعلووق)  هکتووار در کیلوووگرم 160

 مربوط)  هکتار در کیلوگرم 1420 برابر نیز دانه عملکرد حداکثر
  بود  14 شماره ژنوتیپ به

 
 

  (11×11 التيس )طرح کوهين عدس بومی توده از شدهمشتق هايالین در زراعی خصوصيات و صفات واریانس تجزیهنتایج  -2 جدول

 1390-91 زراعی سال در

Table 2. Analysis of variance results of agronomic characteristics in lines derived from Kouhin lentil landrace  

in 2010-2011 cropping season (Lattice 11×11)  
 

 ميانگين مربعات
MS  درجه

 آزادي

df 

 منبع تغييرات 

 S.O.V  شاخص

 (HI)برداشت

عملكرد 

توده زیست
(BY) 

عملكرد 

 (GY)دانه 
دانه 100وزن

(100SW) 
ارتفاع بوته 

(PH) 

طول دوره 

رشدن پُ

 (GFدانه)

تاریخ 

رسيدن دانه 
(DM) 

تاریخ 

درصد 50

 (DF) گلدهی

ns4.48  ns 17.90 ns 27.2 ns0.05  ns27.80  ns64.57  ns6.29  ns30.60  1 
 تکرار 

Replication 

ns 78.50 ns 0.44 ** 0.04 1.70 ** 8.10 ** 14.20 * 8.45 ** 26.76** 120 
 ژنوتیپ 

Genotype  

116.2 1.62 0.16 0.19 16.54 9.80 6.01 14.43 20 
 های داخل تکراربلو 

Blocks in reps 

56.6 0.21 0.03 0.12 2.70 9.40 1.60 9.35 100 
 خطای آزمايشی

Error  

110.5 198 170 105 175 102 137 104 
 سودمندی نسبی نسبت به طر  بلو 

Relative usefulness to RCBD 

22.5 24.4 26.9 6.2 6.90 14.1 1.6 5.4 
  )درصد  ضريب تغییرات
C.V% 

 دار آماریعدم اختحف معنی :ns ؛درصد1درصد و 5دار در سطح احتما  ترتیب معنیبه: ** و*

* and **: Significant at 5% and 1% probability level, respectively. ns: Non significant 

DF: Number of days from planting to 50% flowering, DM: Number of days from planting to maturity, GF: Grain filling period, PH: Plant height, 100SW:  

100 seeds weight, GY: Grain yield, BY: Biological yield, HI: Harvest index 
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  کوهين عدس بومی توده از شدهاستخراج الین 120 در زراعی خصوصيات و صفات به مربوط آماري پارامترهاي -3 جدول

  1389-90 زراعی سال دو طی در
Table 3. Statistical parameters of agronomic characteristics in 120 extracted lines from Kouhin lentil landrace  

in 2010-2012 cropping seasons  
 

 (درصد) فنوتيپی تغييرات ضریب

Phenotypic CV (%) 
 معيار انحراف

Standard division 
 ميانگين

Mean 
 دامنه

Range 
 حداکثر

Max. 
 حداقل

Min. 

 *صفت

Characteristic* 

4.3 
6.3 

3.0 
3.6 

69 
57 

10 
25 

74 
65 

64 
40 

  )روز  گلدهیدرصد 50 تاريخ †
DF (days) 

2.6 

2.7 

2.5 

2.1 

95 

78 

17 

10 

100 

84 

83 

74 
  )روز  دانه دنرسی تاريخ

DM (days) 
13.2 

12.3 

3.3 

2.7 

25 

22 

21 

21 

34 

37 

13 

16 
  )روز  دانه رشدنپُ دوره طو 

GF (days) 
12.4 
7.10 

2.6 
1.7 

21 
24 

12 
10 

27 
28 

15 
18 

 متر )سانتی بوته ارتفا 
PH (cm) 

16.8 

16.7 

0.84 

0.92 

5 

5.5 

4.2 

3.9 

6.7 

7.2 

2.5 

3.3 
 )گرم  دانه100وزن

 100SW (g) 
42.2 
23.8 

0.27 
0.15 

0.64 
0.63 

1.26 
0.81 

1.42 
0.98 

0.16 
0.17 

 هکتار  در )ت  دانه عملکرد

 GY (t/ha) 
14.0 

20.5 

0.35 

0.39 

2.50 

1.90 

2.25 

2.51 

3.30 

3.33 

1.05 

0.82 
  هکتار  در )ت  بیوماس عملکرد

BY (t/ha) 
29.9 

18.2 

7.50 
6.12 

25.1 

33.5 

34.1 

36.5 

43.7 

56.0 

9.6 

19.5 

 )درصد  برداشت شاخص
HI (%) 

*DF: Number of days from planting to 50% flowering, DM: Number of days from planting to maturity, GF: Grain filling period, PH: Plant height,  
100SW: 100 seeds weight, GY: Grain yield, BY: Biological yield, HI: Harvest index 

 است  90-91 و 89-90زراعی سا  به مربوط ترتیب به پايی  و باال سطر اعداد رديف، هر در †
In each row, the numbers at first and second lines belong to 2010-2011 and 2011-2012 cropping seasons, respectively. † 

 
 حوووداقل از دانوووه عملکووورد نیوووز بررسوووی دوم سوووا  در
 حووداکثر تووا  113شووماره )ژنوتیووپ هکتووار در گرمکیلووو170
 امور  ايو    بوود  رمتغیو   73شماره )ژنوتیپ هکتار در کیلوگرم980
 توده درون در باال عملکرد پتانسیل با هايیژنوتیپ وجود از حاکی
 نیواز  کووهی   عودس  عملکرد بهبود منظوربه و بوده کوهی  عدس
 گردنود   سوازی خوالص  و شناسوايی  موذکور  هوای ژنوتیپ که است

 نمونوه 24) عودس  نمونه40 روی بر مشابه بررسی در پژوهشگران
 کوه  نمودند گزارش ايکاردا  أمنش با الي 16 و زنجان استان بومی

 بیوان  اسواس  اي  بر و است دانه عملکرد به مربوط تنو  بیشتري 
 ارزش و اهمیوت  عملکورد،  به مربوط باالی بسیار تنو  که داشتند
 دهود موی  نشوان  را بوومی  هوای تووده  در اصوححی  هوای کار انجام
(Haghnazari et al., 2005    

 سوا   دو طوی  کوه  دهود موی  نشوان  3جودو   ديگر سوی از
 موواد  بوی   در زيواد  و کوم  عملکورد  با هايیالي  وجود با و بررسی

 حودود  او  سوا   در دانوه  عملکرد میانگی  ،مجمو  در آزمايشی،
 ايو   بود  هکتار در گرمکیلو630 برابر دوم سا  در و گرمکیلو640
 مختلوف  شوراي   در دانوه  عملکورد  پايداری نشانگر حدودی تا امر

 کنوار  در شوايد  و بوده بررسی  اي  در متفاوت های)سا  محیطی
 نسوبتاً  هوای دانه قبیل )از کوهی  عدس مطلو  هایويژگی ساير

 منطقه زارعی  که است دلیل همی  به ،     و بازارپسندی درشت،
 را آن و نکشیده دست آن کار و کشت از متمادی الیانس طو  در

 وکوار کشوت  توداوم  دلیول  نیوز  محققوان  برخوی  انود  نمووده  حفظ
 امور  هموی   را کشواورزان  توسو   مختلوف  گیاهان بومی هایتوده

 شوراي   بوه  متفواوت  هوای واکونش  عدم و پايدار محصو  )داشت 
 Ceccarelli, 1984; Ceccarelli et) انود نمووده  ذکر محیطی 

al., 2004; Grando et al., 2001; Sadeghzadeh Ahari, 

 آن و داشوته  مطابقت پژوهش اي  نتايج با حدودی تا که ( 2011

 کند می يیدأت را
 بور  مراغوه  ديوم  کشاورزی تحقیقات ايستگاه در هايیبررسی

 آغواج توو   منطقوه  از شوده آوریجموع  عودس  بوومی  توده9 روی
 و رسویدن  تواريخ  که داد نشان نتايج و شد انجام شرقیآذربايجان

 تنوو   میوزان  کمتوري   از مطالعوه  مورد جمعیت در گلدهی تاريخ
 نسوبتا   تنو  میزان از دانه100وزن و دانه عملکرد و بوده برخوردار
 در مححظوه قابل تنو  وجود به توجه با بودند  برخوردار متوسطی

 تنوو   افوزايش  منظوور بوه  هانآ از استفاده مطالعه، مورد هایتوده
 منواطق  بورای  عودس  اصوح   هایبرنامه در اصححی مواد ژنتیکی
    Sadeghzadeh Ahari, 2014) شد توصیه ديم

 از دنودروگرام  بورش  بوا  کوه  داد نشان ایخوشه تجزيه نتايج
 قورار  گوروه  شوش  در مطالعوه  موورد  هوای ژنوتیوپ  شوش،  فاصله
 هگورو  هور  بوه  مربووط  مشخصوات  4جدو  در   1)شکل گیرندمی
 موورد  صوفات  معیوار انحوراف  و میوانگی   بورآورد  اسوت   شده هارائ

 )شوامل  او  گوروه  هوای ژنوتیوپ  که داد نشان گروه هر در بررسی
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درصود  50 توا  کاشوت  از روز تعوداد  بیشتري  دارای ژنوتیپ  شش
 از ولوی  نود، بود رسویدن  تا کاشت از روز تعداد بیشتري  و گلدهی
 سواير  بوه  نسوبت  دانوه  ردعملکو  و دانوه 100وزن بوته، ارتفا  نظر
 در جودمو هایژنوتیپ داشتند  را مقدار کمتري  موجود هایگروه
درصود  50 توا  کاشوت  از روز تعوداد  نظر از ژنوتیپ 19) دوم گروه

 بوتوه  ارتفا  و دانه عملکرد رسیدن، تا کاشت از روز تعداد گلدهی،
 در موجوود  ژنوتیوپ 22 بوارز  صوفات  داشوتند   قرار دوم جايگاه در

 و بوته ارتفا  داشت  زودگلدهی، هاگروه ساير به نسبت سوم گروه
 ژنوتیووپ37 تعووداد بووا چهووارم گووروه بووود  بیشووتر دانووه100وزن
 روهگو  توري  زودرس و بررسی اي  در موجود گروه تري رجمعیتپُ
 از گوروه  ايو   اعضای همچنی  بود  مطالعه مورد هایگروه بی  در
 دوم رتبه سوم، روهگ در موجود هایژنوتیپ از بعد زودگلدهی نظر

 در موجوود  هایژنوتیپ ويژگی بارزتري  دادند  ختصا ا خودبه را
 در هوا نآ دانوه  عملکورد  بیشوتربودن  بررسوی  ايو   در پنجم گروه

 در و بود ژنوتیپ12 شامل ششم گروه بود  هاگروه ساير با مقايسه
 نهدا100وزن و بوته ارتفا  نظر از موجود هایگروه ساير با مقايسه

   4جدو  و 1 )شکل داشت قرار دوم جايگاه در
 فاصوله  و قرابوت  تعیوی   بوا  کوه  داشوتند  اظهار پژوهشگران

 صوفات  بوا  هوايی ژنوتیوپ  شناسوايی  امکان هاژنوتیپ بی  ژنتیکی
 در هوا نآ از نتووا موی  طريوق  ايو   بوه  و شده فراهم فردمنحصربه
 Upadhyaya) کورد  اسوتفاده  گیریدورگ و اصححی هایبرنامه

et al., 2007; Dashtaki et al., 2012; Nezami et al., 

2012     

 
 قزوین کوهين عدس بومی توده از مستخرج الین 120 در ايخوشه تجزیه نتایج -4 جدول

Table 4. Cluster analysis results in 120 extracted lines from Kouhin lentil landrace  
 

 6 کالستر
Cluster 6 

 5 کالستر
Cluster 5 

 4 کالستر
Cluster 4 

 3 کالستر
Cluster 3 

 2 کالستر
Cluster 2 

 1 کالستر
Cluster 1 

 صفات
Traits † 

12 25 37 22 19 6 
 ژنوتیپ تعداد

No. of genotypes 

 DF (days) )روز  گلدهیدرصد 50 تاريخ † 63.5±7.65 61.4±4.69 54.0±3.10 55.3±2.40 56.5±2.15 57.3±1.33

 DM (days) )روز  دانه رسیدن تاريخ 81.5±3.76 81.1±3.03 77.6±1.17 76.8±1.88 78.2±1.05 79.5±1.71

24.6±1.21 24.0±2.19 24.4±1.39 24.8±1.17 24.5±1.64 18.5±5.76 
 متر )سانتی بوته ارتفا 

PH (cm) 

5.98±0.96 5.48±0.67 5.01±0.92 6.38±0.98 5.73±0.86 3.82±1.73 
 )گرم  دانه100وزن
 100SW (g) 

402.5.3±90.7 527.6±126.8 391.4±81.9 385.5±77.6 405.3±57.5 303.3±144.5 
 هکتار  در )ت  دانه عملکرد

)1-t.ha( GY 
† DF: Number of days from planting to 50% flowering, DM: Number of days from planting to maturity, PH: Plant height, 100SW: 100 seeds weight,  

GY: Grain yield (t.ha-1) 
 

 گيرينتيجه
های اخیور در موورد اصوح     های زياد در سا با وجود پیشرفت

های بومی از اهمیت خاصوی بوه  گیاهان زراعی، هنوز استفاده از توده
هوای اصوح  گیاهوان خودگشو  برخووردار اسوت و       ويژه در برناموه 

اشوته اسوت  نتوايج    های بومی نتايج سودمندی دانتخا  از بی  توده
هوای  اي  پژوهش حاکی از وجود تنو  ژنتیکی مطلو  در میان الي 

صوفت  خصوو  از نظور   شده از توده بومی عدس کوهی  بوه گزينش
بوا انتخوا     تووان کوه موی   دهود عملکرد دانه بود  اي  امر نشوان موی  

هايی با عملکرد بیشتر از میانگی  عملکورد تووده، نسوبت بوه     ژنوتیپ
رسود  نظر میبهد عملکرد آن در شراي  ديم اقدام کرد  اصح  و بهبو

بوومی عودس    با توجه به تطوابق و سوازگاری مطلووبی کوه در تووده     
وکار آن در منطقه حاصول  های طوالنی کشتکوهی  و در طی زمان

توا حودودی    بتواننود شده است، ارقام جديد و خالص انتخوابی از آن  
 ءرا ارتقوا  ده و آنموجب افزايش متوس  تولیود در واحود سوطح شو    

دهند  از ديدگاهی ديگر و با توجه به نبود امکانوات کوافی در کشوور    

پحسوم اصوححی عودس ديوم از طريوق      منظور ايجاد تنو  در ژرمبه
گیری و همچنی  راندمان کم و درصود موفقیوت پوايی     شیوه دورگ

هوای بوومی   رسد بررسوی در تووده  اي  کار در گیاه عدس، به نظر می
های خوالص مسوتخرج   ها و استفاده از الي نسازی آر خالصمنظوبه
ها که واجد صفات مطلو  زراعی از قبیل ارتفا  بوتوه مناسوب،   ناز آ
هوا در  توري  گزينوه  يکوی از مناسوب   ،دانة بیشتر و    باشوند 100وزن
و در صوورت وجوود و شناسوايی     اشود اصوححی عودس ب  های برنامه
معرفوی ارقوام جديودی از عودس      بتوان نسبت بوه های مذکور، الي 

    نموداقدام برای کشت در مناطق مختلف ديم کشور 
هوای  شده بیشتری از تودههای خالصگردد الي پیشنهاد می

بررسی و انتخوا   مادری عدس در منطقه کوهی  در استان قزوي  
تواکنون بورای محققوان و     های ديگری که احتمواالً و قابلیت بشوند
گیورد  مورد کاوش و شناسايی قرار  ،انده استگران پوشیده ماصح 
 عنوان منبع باارزش ژنتیکی محافظت نمود از آن به تا بتوان

 



 

158 

 152-162 صفحة ،1399 اول نيمة ،1شمارة 11(دوره)سال/ هاي حبوبات ايرانپژوهش.../  بررسی تنوع در ؛و فرایدي زاده اهريصادق

 
 وارد روش از استفاده با شدهارزیابی صفات براساس قزوین کوهين عدس مطالعه مورد الین 120 ايخوشه تجزیه -1 شكل

method s
’

Ward with traits studied on dbase lines lentil Kouhin 120 of Clustering 1. Fig. 
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Introduction 
Research, selection and protection of landraces in most countries of the world are very important and 

considered as one of the most important and significant issues in plant breeding programs. Despite the recent 
progresses in plant breeding programs, using of landraces is still particularly important, especially in the self 
pollinated crops. In breeding programs, the existence of favorable variation in the population is essential and 
without variation, the progress and development of breeding programs will be slow process. Lentil seeds are 
a major role in feed and food security for millions of people, especially among the low income Asian 
population, because of protein content and cheap price. The lentil plant has also played an important role as a 
rotation crop for increasing the fertility of soils and it has been special attention for agronomists and 
researchers in case of sustainable agriculture. Food legume cultivation traditionally is common in Iran. 
Except in the northern wet areas, lentil cultivated in most parts of Iran. Its cultivation areas is 150-200 
thousand hectares and ranked as second important food legume in the drylands area. There are little studies 
about evaluation and purification of lentil landraces in Iran. Kouhin region in Ghazvin province with about 
12000 hectare lentil cultivated area is one of the most favorite regions of cultivation and production of lentil 
in Iran. Green Koohin lentil landrace has good quality and nutritional value and is famous for consumers in 
the country.  

 

Materials & Methods 
This study was performed to evaluate a lentil landrace originated from Kouhin region in Ghazvin 

province. The experiment was conducted for two consecutive seasons during 2010-12 under field condition 
in Maragheh Dryland Agricultural Research Station (Latitude 37°15′ N, Longitude 46°15΄ E, and Altitude 
1720 meter above sea level). In spring 2011 and 2012, the seeds of 120 pure lines (individual plants that 
were selected from Kouhin landrace), planted at farm under rainfed condition and eight traits (No. of days to 
flowering, No. of days to maturity, grain filling period, plant height, 100 seed weight, seed yield, biological 
yield and harvest index) were noted. Statistical parameters (maximum, minimum, mean, standard division 
and phenotypic coefficient of variance) were calculated for noted characteristics. After standardization of 
data, distance modulus squared Euclidean distance cluster analysis was done in Ward method. 

 

Results & Discussion 
Analysis of variance results showed that there were significant differences between the genotypes in all 

studied traits except in the case of biomass yield and harvest index. These results indicating the existence of 
genetic diversity among the pure lines extracted from the Kouhin lentil landrace. Results of estimating 
descriptive statistics of studied characteristics in the 120 pure lines showed that, the grain yield among the 
studied characteristics in two years means had the highest diversity. In the first year, the minimum and 
maximum grain yield (160 and 1420 Kg/ha) belonged to genotypes No. 98 and No. 14, respectively. In the 
second year grain yield was also varied from 170 Kg/ha (genotype no. 113) to 980 Kg/ha (genotype no. 73). 
This result indicated the existence of high performance potential within the Kouhin landrace and in order to 
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improve the grain yield of population, identification and purification of the high yielding genotypes from 
population recommended. Among the studied traits the minimum diversity belonged to number of days from 
plating till flowering and maturity. Regarding to this point that the Kouhin landrace was cultivated from long 
time ago by farmers, natural factors such as day length, existence of drought stress (especially after 
flowering because of dryland farming) removed the late genotypes and caused relatively hemozigosity on 
these two traits in the Kouhin population. Results of clustering showed that genotypes were categorized in 
six groups. Twenty five genotypes were in the fifth group that their grain yield (527.6±126.8 Kg/ha) was 
higher than other groups.  

 

Conclusion 
The results of this study showed that it could be improved the grain yield and other characterstics of 

Kouhin population under drylands condition by selection of pure lines. Also it is possible to use the existing 
potentialities in Kouhin landrace (genetic diversity) in the lentil breeding programs under dryland condition. 
Conclusion of the results showed that there is suit variation in Kouhin lentil landrace and it could be used as 
a precious resource for lentil breeding programs under dryland of Iran.  
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