
 

 

73 

 هاي حبوبات ايرانپژوهش

 1401 اوّل، نيمة 1شمارة 13سال)دوره(

 ، نوع مقاله: پژوهشی73-86صفحة 

 

Iranian Journal of Pulses Research 
Homepage: https://ijpr.um.ac.ir 

Vol. 13, No. 1, June 2022, p. 73-86 
Original Research; DOI: 10.22067/ijpr.v13i1.2103-1003 

 

  (.Lens culinaris Medikus) عدس هايژنوتیپ برخی عملکرد اجزاي و عملکرد ژنتیکی تنوع

 چندمتغیره آماري هايروش از استفاده با
 

 2ميرزایی امير و *2طهماسبی زهرا ،1زادهعزیزی زینب

 

  z.azizizada@gmail.com سيروان؛ شهرستان رزان،کا مرکز ایالم، کشاورزی جهاد سازمان کشاورزی، جهاد کارمند نباتات، اصالح ارشدکارشناس -1

  z.tahmasebi@ilam.ac.ir ؛ایالم دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه بيومتری(، ژنتيک )گرایش نباتات اصالح دانشيار -2

 ، ایالمبخش تحقيقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان  اکولوژی(، )گرایش زراعت استادیار -3

 amir.mirzaei53@gmail.com ؛ آموزش و ترویج کشاورزی، ایالم سازمان تحقيقات،
 

 ها:تاریخ
 01/04/1401 مقاله: آنالين انتشار ؛29/09/1400 :پذيرش ،29/06/1400 بازنگری: ،19/12/1399 :دريافت

 

 مقاله: به ارجاع نحوه
 عدس هایژنوتیپ برخی عملکرد اجزای و عملکرد ژنتیکی تنوع .1401 ا. ،میرزايی و ز.، ،طهماسبی ز.، زاده،عزيزی

(Lens culinaris Medikus.) 73-86 (:1)13 ايران حبوبات هایپژوهش .چندمتغیره آماری هایروش از استفاده با. 
 

 چکيده
 و عیدس  در صیفات  ايین  بیین  روابط درک ولوژيکی،مورف صفات و عملکرد اجزای عملکرد، ژنتیکی تنوع تعیین برای
 عدس ژنوتیپ 18 و تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمايشی ايالم، در باال عملکرد با ژنوتیپ شناسايی

 ادتعید  بوته، در غالف تعداد بوته، در برگ تعداد آزمايش اين در بررسی مورد صفات گرديد. اجرا 98-1397 زراعی سال در
 رسییدگی،  تیا  روز گلیدهی،  تیا  روز گییاه،  ارتفیاع  فرعی، شاخه تعداد بوته، در گل تعداد بوته، در دانه تعداد غالف، در دانه
 تعیداد  دانیه،  عملکرد ،دانه100وزن صفات برای یتوجهقابل ژنتیکی تنوع داد نشان نتايج بود. گیاه عملکرد و دانه100وزن
 Flip 2010-90L ژنوتییپ  داشت. وجود رسیدگی تا روز و فرعی شاخه تعداد بوته، تفاعار بوته، در گل تعداد بوته، در برگ

 دانه تعداد ،دانه100وزن بوته، در دانه تعداد صفات بود. دانه عملکرد بیشترين دارای هکتار در کیلوگرم 3/1463 میانگین با
 تقسیی   گروه پنج به را هاپیژنوت ،ایخوشه جزيهت بودند. دانه عملکرد با همبستگی بیشترين دارای بوته ارتفاع و غالف در

 توجیه را کل واريانس از درصد 9/69 و بودند يک از بیش ويژه مقادير دارای مؤلفه چهار اصلی هایمؤلفه به تجزيه در کرد.
 ،بوتیه  ارتفیاع  بوتیه،  در دانیه  تعیداد  غیالف،  در دانیه  تعیداد  شیامل  اول عامیل  مثبیت  صیفات  هاعامل به هيتجز در کردند.
 بوتیه،  در دانیه  تعیداد  بوته، در برگ تعداد غالف، در دانه تعداد شامل دوم عامل مثبت صفات و دانه عملکرد ،دانه100وزن

 .نمود استفاده عدس عملکرد اصالح جهت در توانمی آمدهدستبه اطالعات از .بود یفرع شاخه تعداد و بوته ارتفاع
 

 همبستگی مورفولوژيکی؛ صفات پ؛ژنوتی ؛ایخوشه تجزيه کليدی: هایواژه
 

   1 مقدمه
 جیز   (.Lens culinaris Medikus) علمیی  نام با عدس

 از غنیی  منبی   عدس دانه .شودمی محسوب سرمادوست بقوالت
 مهمی نقش که است کربوهیدرات و فیبر معدنی، مواد پروتئین،

 نمايید میی  ايفا توسعهدرحال کشورهای در مغذی مواد تأمین در
(Kumar et al., 2015.) توانیايی  زراعیی  گییاه  ايین  همچنین 

 علیت بیه  و داشیته  را محیطیی  نامناسیب  شیرايط  در نمو و رشد
 شیمار به غالت با تناوب در مناسبی محصول رشد، دوره کوتاهی

 نیتروژن کنندهتیتثب هایباکتری با همزيستی خاطربه و رودمی

                                                           
 z.tahmasebi@ilam.ac.ir نویسنده مسئول: *

 ,.Anjam et al) دارد خیاک  حاصلخیزی در مؤثری نقش هوا،

2005.) 

 و کشیاورزی  محصیوالت  تولید به روزافزون نیاز به توجه با
 الزم ،محصیوالت  کشیت  جهیت  خاکی و آبی مناب  محدودبودن

 ،ديگیر  طیرف  از و گیرد قرار بررسی مورد ژنتیکی ذخاير تا است
 نباتات اصالح نامتخصص برای که هستند ذخايری ژنتیکی مواد

 ايین  ارزيیابی  و گهیداری ن و آوریجم  بر سعی و بوده ارزشمند
 در ژنتیکیی  تنیوع  اصلی مراکز از يکی ايران کشور .شودمی مواد

 گیام  نخستین شناختیريخت هایويژگی شناسايی .است جهان
 و آيید میی  شیمار بیه  گییاه  هیر  نمونی   توصیی   و بندیطبقه در

 تنیوع  گییری انیدازه  و بنیدی رده زمینی   در مختلفی دانشمندان
 اقیدام  عیدس  جملیه  از مختلی   هیای وملگ نمون  هایکلکسیون
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 مراکز از يکی ايران که آنجا از (.Sultan et al., 2005) اندکرده
 تنیوع  کیه  شیود میی  بینیی پییش  ،باشدمی جهان در عدس تنوع

 Saman et) شود يافت گیاه اين بومی هایتوده بین در زيادی

al., 2012.) 
 و اسیت  اصیالحی  برنامه هر اساس ،جمعیت ژنتیکی تنوع 

 تنیوع  مییزان  و حجی   ،طبیعیت  به اصالحی برنامه يک موفقیت
بیزرگ  زيیاد  تنیوع،  وجیود  .دارد بستگی ژنتیکی مواد در موجود

 محسیوب  گیزينش  در موفقییت  بیه  شدنلئنا برای شانس نيتر
 وضیعیت  از آگیاهی  عیدس  گییاه  اصیالح  منظوربه پس شود.می

 ,.Mishra et al) است اجتنابقابلغیر و ضروری امری ژنتیکی،

 صیفات  بیین  همبستگی از نباتات، اصالح هایبرنامه در (.2007
 و عملکیرد  مییان  رابطیه  وجود از آگاهی برای ایگسترده طوربه

 استفاده عملکرد و  اجزا جفت میان روابط مورد در يا آن اجزای
 معییار  نيترمه  (.Tyagi & Hafiz Khan, 2011) است شده
 هیای ويژگیی  ارزيیابی  ،برتر هایژنوتیپ انتخاب و شناسايی برای

 مطالعیات  نتیايج  .باشدمی عملکرد یاجزا بررسی و مورفولوژيکی
 کیه  دهید می نشان است، گرفته انجام عدس روی بر که گذشته
 معیارهیای  از يکی تواندمی سطح واحد در تولید پتانسیل بهبود
 (.Zahedi et al., 2016) باشد گیاه اين تولید افزايش در مه 

Aghaei et al, (2004) ژنتیکیی  تنیوع  بررسیی  منظوربه 
 و جغرافییايی  پیراکنش  با آن ارتباط و ژن بانک عدس کلکسیون
 بیرای  را بیومی  هیای عیدس  نمونیه  990 از ایمجموعیه  اقلیمی،

 و دادنید  قیرار  ارزيیابی  میورد  فنولوژيک و کيمورفولوژ صفت15
 بیشیتری  تنوع رسیدگی زمان ودانه 100وزن بوته، ارتفاع صفات

 ديگیر  بررسیی  در همچنیین  داشیتند.  صیفات  ساير به نسبت را
 قیرار  ارزيیابی  میورد  مختلی   صفت 14 نظر از عدس نوتیپژ20

 میان مثبت همبستگی بر مبنی حاصل نتايج اساس بر و گرفتند

 تیرين مهی   از ،بوته در نیام تعداد و نیام در دانه تعداد صفت، دو
 (.Salehi et al., 2007) شیدند  معرفیی  عیدس  عملکرد اجزای

Narouie Rad et al, (2008) منیاط   تیوده  153 ارزيیابی  با 
 صیفت  هشیت  بیرای  ايیران،  ملی گیاهی ژن بانک خشک و گرم

 تغیییرات  ضیريب  بیشیترين  زابیل،  درفنولوژيک  و مورفولوژيک
 دادنید  نشیان  و کیرده  گزارش دانه عملکرد به مربوط را فنوتیپی

 با را دارمعنی و مثبت همبستگی میزان بیشترين بوته ارتفاع که
 تنیوع  Pezeshkpour & Afkar (2019) .داشیت  دانه عملکرد

 تفیاوت  و دادنید  نشان را عدس وتیپنژ 14 میان در توجهیقابل
 ،دانه100وزن ،تودهزيست عملکرد دانه، عملکرد برای داریمعنی
 آوردند. دستبه غالف در دانه تعداد

 اجزای و عملکرد بین ارتباط تعیین منظور به پژوهش اين
 شناسیايی  و آمیاری  هیای روش از استفاده با عدس دانه عملکرد
 اجیرا  ايالم دي  شرايط در باال دانه عملکرد با عدس هایژنوتیپ
 .گرديد
 

 هاروش و مواد
 صیفات  نظیر  از عیدس  هیای ژنوتیپ تنوع ارزيابی منظوربه
 مورفولییوژيکی صییفات و عملکییرد اجییزای و عملکییرد زراعییی،
 تحقیقییات ايسییتگاه در 1397-98 زراعییی سییال رد یآزمايشیی

 کیلیومتری  30 در واقی   چیرداول  شهرسیتان  سیرابله  کشاورزی
 تیا  مهرمیاه  )از آزمیايش  زمیان  طیی  در گرديید.  اجرا ايالم شرق

 بیین  دما متوسط و مترمیلی 6/603 بارندگی مجموع خردادماه(
 .بیود  درصد 29-68نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه 6/27-4/6

 خیاک  مشخصات .بود رسی لوم بافت دارای آزمايش حلم خاک
 باشد.می 1 جدول شرح به آزمايش محل

 
 یشیآزما مزرعة خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical characteristics of experimental field soil 
 

 بافت

Texture 
 هیتاسيد

pH 

 کربن
OC (%) 

 فسفر
P (ppm) 

 پتاسيم
K (ppm) 

 نيتروژن
N (%) 

 الکتریکی هدایت
EC (mmol) 

 رسی لوم
Loam clay 

7.50 1.25 15.25 310 0.152 0.5 

 
 1ايکاردا منشا  با الين 16 شامل مطالعه مورد هایژنوتیپ

 رقی   دو همراه به (خشک مناط  در قاتیتحق یالمللنیب مرکز)
 از و بودنید  (گچسیاران  و )کیمییا  شیاهد  عنیوان  بیه  شدهاصالح
 (.2 )جیدول  شدند تهیه کشور دي  کشاورزی تحقیقات مؤسسه

                                                           
1- International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas (ICARDA) 

 اجرا تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمايش
 شد.

 سیپس  و شد زده ديسک و شخ  ابتدا آزمايش محل خاک
 از استفاده با کاشت از قبل بذور .گرديد هموار زمین ماله توسط
 بیمیاری  شیدت  کیاهش  جهیت  (هیزار  در دو) کاپتیان  کشقارچ
 مییاهآبییان در کاشییت عملیییات گرديیید. ضییدعفونی یزدگییبییرق
 و انجیام  متیری سیانتی  5 عمی   در و دستی روش به 1397سال
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 ژنوتییپ  هیر  از بیود.  مترسانتی 30 کشت های يرد بین فاصله
 از روز تعداد صفات رشد دوره طول در شد. کشت متری4 خط4

 هیای بوته از درصد 90 وژيکیفیزيول رسیدگی تا زنیجوانه زمان
 زنیی جوانه زمان از روز تعداد) گلدهی تا روز تعداد و ژنوتیپ هر
 عملییات  شید.  بیت ث تیمار( هر هایبوته از درصد 50 گلدهی تا

 منظیور به گرفت. انجام 1398 سال خرداد 20 تاريخ در برداشت
 از عیدس  هایژنوتیپ مورفولوژيکی و زراعی خصوصیات بررسی

 صیفات  و شید  انتخیاب  تصیادفی  تصیور به بوته 10 ژنوتیپ هر
 بوتیه،  در گیل  تعداد برگ، تعداد فرعی، شاخه تعداد بوته، ارتفاع
دانییه 100وزن و غییالف در دانییه تعییداد بوتییه، در غییالف تعییداد
 رسییدگی  از پس ،دانه عملکرد تعیین منظور به شد. گیریاندازه

 هیر  تهیای ان و ابتیدا  از متیر سانتی 50 و کناری خط دو حذف با
  .گرفت صورت برداشت عملیات ،حاشیه عنوانبه خط

 مقايسیه  و تصیادفی  کامیل  هایبلوک طرح واريانس تجزيه
 افزارنرم توسط (LSD) دارمعنی تفاوت حداقل روش به میانگین

SAS 9.3 و توصییفی  هایآماره و پیرسون همبستگی ضرايب و 
 و SPSS 18 افیزار نیرم  توسیط  ward روش بیه  کالسیتر  تجزيه
 هيتجز ،اول مؤلفه دو پالتبای رس  و اصلی هایمؤلفه به تجزيه

 میاکس يور چیرخش  بیا  و یاصیل  یهیا لفهؤم روش به هاعامل به
 شد. انجام Minitab 16 افزارنرم توسط
 

 بحث و نتایج

 از آزمايشیی  هیای ژنوتییپ  بین اختالف که داد نشان نتايج
 شیاخه  تعداد ،انهد100وزن ،بوته ارتفاع دانه، عملکرد صفات نظر

 دارمعنیی  درصديک احتمال سطح در بوته در گل تعداد و فرعی
 گلیدهی،  تیا  روز صیفات  نظیر  از هیا ژنوتیپ بین همچنین و بود

 داریمعنیی  اخیتالف  بوتیه  در دانیه  تعیداد  و بوته در برگ تعداد
 (.4 و 3 های)جدول داشت وجود (درصدپنج احتمال سطح)

 بوتیه  در برگ تعداد صفت ینمیانگ مقايسه از حاصل نتايج
 و عیدد 38 مییانگین  بیا  Flip 2010-90 L ژنوتیپ که دادنشان
 و تعییداد بیشییترين عییدد 37 بییا Flip-51L ژنوتیییپ آن از بعیید

 بوتیه  در بیرگ  عیدد  26 مییانگین  بیا  Flip2010-40L ژنوتیپ
 آزمايشیی  هیای ژنوتییپ  بین در صفت اين میزان کمترين دارای
   (.5 )جدول بود

 

 عدس مطالعه مورد هایژنوتيپ -2 جدول
Table 2. Studied lentil genotypes  

 

 ژنوتيپ شماره
Genotype number 

 ژنوتيپ نام
Genotype name 

 ژنوتيپ شماره
Genotype number 

 ژنوتيپ نام
Genotype name 

1 PercozR-4605 10 FLIP2011-13L 
2 FLIP-51L 11 FLIP2010-90L 
3 FLIP96-46L 12 FLIP2011-13L 
4 FLIP2010-81 L 13 FLIP2007-133L 
5 FLIP2010-88L 14 FLIP2009-52L 
6 FLIP2011-17L 15 ILL754*ILL 
7 FLIP2010-40L 16 ILL6434*ILL 
8 FLIP2010-50L 17 Kimia 
9 FLIP2010-70L 18 Gachsaran 

 
 سعد هایژنوتيپ در زراعی صفات مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -3 جدول

Table 3. Analysis of variance (mean squares) of agronomic traits in lentil genotypes 
 

 بوته در برگ تعداد
Number of leaves per 

plant 

 رسيدگی تا روز
Days to 

maturity 

 یگلده تا روز
Days to 

flowering 

 فرعی شاخه تعداد
Number of 

branches 

 بوته ارتفاع
Plant 

Height 

 درجه

 یآزاد
df 

 تغيير منابع
S.O.V 

ns1.85 ns6.01 ns48.22 ns14.42 ns22.88 2 
 تکرار

Replication 

*39.38 ns3.79 *3.09 **102.04 **3239.40 17 
 ژنوتیپ

Genotype 

8.73 4.39 5.20 5.75 21.14 34 
 آزمايشی خطای

Error 

9.01 1.45 1.85 3.98 9.94 - 
 تغییرات ضريب

 )درصد(
CV (%) 

 دارغیرمعنی :ns ؛درصديک و درصدپنج احتمال سطح در دارمعنی ترتیببه **: و *
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Non significant 
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  .3 جدول ادامه
Continue of Table 3.  

 دانه عملکرد
Seed yield 

 دانه100وزن
100 Seed 

weight 

 بوته در دانه تعداد
Number of seeds 

per plant 

 غالف در دانه تعداد
Number of seeds 

per pod 

 بوته در غالف تعداد
Number of pods 

per plant 

 بوته در گل تعداد
Number of 

flowers per plant 

 درجه

 یآزاد
df 

 تغيير منابع
S.O.V 

ns7424 ns0.35 ns0.22 ns10.77 ns0.01 ns14.24 2 
 تکرار

Replication 

**1856715 **0.55 *0.96 ns3.15 ns2.07 **102.04 17 
 ژنوتیپ

Genotype 

121364 0.21 3.63 12.16 2.25 5.75 34 
 آزمايشی خطای

Error 

37.44 9.71 12.34 15.74 8.77 3.98 - 
 تغییرات ضريب

 )درصد(
CV (%) 

 دار: غیرمعنیns ؛درصديکو  درصددار در سطح احتمال پنجترتیب معنی* و **: به
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Non significant 

 
 بیا  Flip2011-13 I وتییپ نژ بوتیه،  ارتفیاع  صیفت  نظر از
 ارتفیاع  بیا  IILL6434*Ill ژنوتییپ  و متیر سیانتی  32 میانگین

 مییانگین  کمترين و نبیشتري دارای ترتیب به مترسانتی 66/19
 فرعیی  هیای شیاخه  تعداد لحاظ از (.5 )جدول بودند بوته ارتفاع
  و عییدد 33/9 میییانگین بییا Percoz-4605 هییایژنوتیییپ نیییز

Flip 2007-132 L کمتیرين  و بیشترين ترتیببه عدد 33/5 با 
 (.5 )جدول داشتند را مذکور صفت میانگین

 غیالف  دادتعی  صفت برای میانگین مقايسه نتايج همچنین
 کیمیا رق  به وطبمر غالف تعداد یشترينب که داد نشان بوته در

 میورد  هیای ژنوتییپ  ساير بین و بود 10 غالف تعداد میانگین با
 نظر از نداشت. وجود داریمعنی اختالف آماری لحاظ از بررسی
 مییانگین  با ILL6434*ILL پیژنوت ،بوته در دانه تعداد صفت
 عدد 33/12 میانگین با Flip2010-88L ژنوتیپ و عدد 66/17
 بودنید.  دانیه  تعداد میانگین کمترين و بیشترين دارای ترتیببه

 ژنوتیییپ کییه داد نشییان بوتییه در گییل تعییداد میییانگین بررسییی
Flip96-56L ژنوتییپ  و عیدد  66/70 با Flip 2011-13 L  بیا 

  داشتند. را میانگین کمترين و بیشترين ترتیببه عدد 51

 

 عدس هایژنوتيپ زراعی صفات ميانگين سهمقای -5 جدول
Table 5. Comparison of mean agronomic traits of lentil genotypes 

 

 ژنوتيپ
Genotype 

 متر()سانتی *بوته ارتفاع
Plant height (cm) 

 فرعی شاخه تعداد
Number of branches 

 گلدهی تا روز
Days to flowering 

 رسيدگی تا روز
Days to maturity 

 بوته در برگ تعداد
Number of leaves per plant 

Precoz-4605 def24.00 a9.33 bcd31.66 a124.33 a142.66 

Flip-51L abcd24.33 cdef7.00 a37.00 a124.33 a142.66 

Flip96-56L cde26.33 bcde7.66 ab36.00 a121.66 a142.66 

Flip 2010-8Li bcde27.33 fg5.66 cbde30.66 a121.66 a143.66 

Flip2010-88L bcd26.66 fg5.77 bcd31.66 a121.66 a143.33 

Flip2011-17L ed26.00 ab9.00 bcd31.33 a121.33 a142.33 

Flip2010-40L def24.00 defg6.66 e26.00 a122.66 a143.00 

Flip 2010-50 L abcde28.00 ef7.00 de27.00 a124.00 a145.66 

Flip 2010-70 L ab36.66 abc8.33 de27.00 a123.00 a143.00 

Flip 2011-13 L abcd28.33 defg6.66 a36.66 a123.33 a143.33 

Flip 2010-90 L abc30.66 abcd8.00 a37.66 a123.33 a145.00 

Flip2011-13 i a32.00 abcd8.00 e26.33 a122.33 a144.33 

Flip 2007-132 L ab31.66 g5.33 bcd31.33 a122.66 a145.33 

Flip 2009-52 L de24.33 efg6.33 abc35.33 a123.33 a144.00 

ILL754*ILL bcd26.66 abcd8.00 ab35.66 a123.33 a144.00 

ILL6434*ILL e19.66 ab9.00 abc34.00 a122.66 a145.66 

Kimia de23.66 defg6.66 bcd33.33 a124.00 a144.33 

Gachsaran d24.66 defg6.66 abc33.66 a124.66 a143.63 

 ندارند. داریمعنی اختالف درصد پنج احتمال سطح در (LSD) دارمعنی اختالف حداقل آزمون اساس بر ستون، هر در مشترک حروف دارای هایمیانگین *

(p≤0.05) test LSD)( difference significant least to according different significantly not are column each in letters same the by followed Means. * 
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 .5جدول ادامه
Continue of Table 5.  

 ژنوتيپ
Genotype 

 *بوته در گل تعداد
Number of flowers 

per plant 

 بوته در غالف تعداد
Number of pods 

per plant 

 غالف در دانه تعداد
Number of seeds 

per pod 

 بوته در دانه تعداد
Number of seeds 

per plant 

 )گرم( دانه100نوز
100 seed 

weight (g) 

 دانه عملکرد

 (هکتار کيلوگرم/)
Grain yield 

(kg/ ha) 

Precoz-4605 bc66.33 ab8.66 a1.33 abc15.66 bcdef4.53 bcd820.8 

Flip-51L ab67.33 b7.33 a1.30 ab16.63 cdef4.50 abc1211.7 

Flip96-56L a70.66 b7.33 a1.20 abcd14.66 bcde4.76 cd5.865 

Flip 2010-8Li eh60.00 b7.00 a1.52 bcd14.00 bcde4.73 abcd901.7 

Flip2010-88L gh58.33 ab7.66 a1.46 d12.33 ab5.26 bcd882.5 

Flip2011-17L cde63.33 b7.33 a6.43 ab16.66 f3.80 ab1231.8 

Flip2010-40L fgh59.00 ab8.00 a1.46 a17.33 def4.26 abcd900.0 

Flip 2010-50 L efgh60.00 b7.33 a1.56 abcd15.33 abcd4.93 ab1245.8 

Flip 2010-70 L i48.66 b7.33 a1.56 abc15.66 abcd4.96 d554.2 

Flip 2011-13 L i51.00 b7.33 a1.76 ab16.66 bcde4.60 bcd755.8 

Flip 2010-90 L i50.33 b7.33 a1.56 abc15.66 ef4.16 a1463.3 

Flip2011-13 i efg61.66 ab9.00 a1.36 ab16.33 abc5.03 abcd1044.2 

Flip 2007-132 L fgh59.33 ab8.66 a6.53 abc15.00 abc5.03 abcd1125 

Flip 2009-52 L cdef62.66 ab7.66 a1.46 bc13.00 bcde4.83 bcd720.00 

ILL754*ILL defg62.00 ab8.00 a1.43 abc14.66 bef4.53 d500.0 

ILL6434*ILL efgh60.00 ab8.33 a1.80 a17.66 a5.66 bcd830.8 

Kimia h57.33 a10.00 a5.00 ab16.33 abc5.02 abcd970.8 

Gachsaran bcd65.66 ab9.33 a1.36 ab14.66 bcdef4.52 bcd850.0 
 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی (LSDدار )حداقل اختالف معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون میانگین *

LSD) test (p≤0.05)Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to least significant difference (. * 

 
نشیان  دانه عملکرد صفت میانگین مقايسه از حاصل نتايج

 وزن با Flip 2010-90 L پیژنوت ها،ژنوتیپ کل بین در که داد
 بییا  ILL754*ILL ژنوتیییپ  و هکتییار  در کیلییوگرم 3/1463

 و بیشترين دارای ترتیببه هکتار در کیلوگرم 500 دان  عملکرد
 بیرای  مییانگین  مقايسیه  نتايج همچنین .بودند عملکرد کمترين
 بیا  ILL6434*iLL ژنوتییپ  کیه  داد نشاندانه 100وزن صفت
 مییانگین  با Flip2011-17L ژنوتیپ و گرم 66/5 دانه100وزن
 مییانگین  نيکمتیر  و بیشترين ترتیببه گرم 80/3 هدان100وزن
   (.6 )جدول دادند اختصاص خود به را صفت اين

 کیه  اسیت  يیهیا شاخص جمله از فنوتیپی تغییرات ضريب
 مختلی   صیفات  بیین  ژنتیکیی  تنیوع  میزان نسبی مقايس  برای

 ،(7 جیدول ) بررسیی  ايین  در حاصیل  نتايج طب  .است مناسب
 درصید،  65/78 بیا ) دانه عملکرد به مربوط تنوع میزان بیشترين
 بیا  زيیرا  ،نیسیت  انتظار از دور که بود (فنوتیپی تغییرات ضريب
 یهاژنوتیپ در عملکرد تغییرات یزانم محیطی شرايط به توجه
 ,Naruie Rad et al نتیايج  بیا  که بود زياد بسیار بررسی تحت

 بییا بوتییه ارتفییاع صییفت آن از بعیید و دارد مطابقییت (2008)
 داشیتند.  قیرار  درصید  09/40 بیا دانیه  100وزن و درصد25/70

 مربوط مطالعه مورد صفات بین در ژنتیکی تنوع میزان کمترين
 (درصید  37/1 فنوتیپی تغییرات ضريب با) بوته در گل تعداد به
 (درصید  45/1 یپیفنیوت  راتییتغ بيضر )با فرعی شاخه تعداد و

 یامجموعه Vojdani & Moallemi (1993) .(7 )جدول بود

 نتیجیه  و داده قرار ارزيابی مورد را ژن بانک عدس نمونه 995 از
 ،رسییدن  تیاريخ  جمله از و بررسی مورد صفت شش که گرفتند

 در را تنیوع  بیشیترين  دانه عملکرد و بوته ارتفاع ودانه 100وزن
 زيیادی  تنیوع  نییز  مطالعه اين در .دهندیم نشان کلکسیون اين
 تعیداد  گلیدهی،  تیاريخ  ،دانه100وزن قبیل از صفات برخی برای
 گرديید  مشاهده بوته ارتفاع و بوته در برگ تعداد غالف، در دانه
  .نمود استفاده اصالحی یهاامهبرن در توانمی امر اين از که

 عملکیرد  مییانگین  پیژوهش،  اين از حاصل نتايج اساس بر
 مییزان  حداقل و بود هکتار در کیلوگرم 13/930 هاژنوتیپ دانه
 تغییرات دامنه و متغیر گرم 1432 حداکثر تا و گرم 2/554 آن
 ارتفیاع  مییانگین  همچنین .(7 )جدول بود گرم 8/877 برابر آن
 66/19 بیا  آن مییزان  حیداقل  کیه  بود مترسانتی 94/26 با بوته

 تغیییرات  دامنه که مترسانتی 33 آن ارتفاع حداکثر و مترسانتی
 بوتیه  در گیل  تعیداد  مییانگین  بیود.  34/13 ،گیروه  دو ايین  بین
 گیل  تعیداد  بیشیترين  هاژنوتیپ برخی برای که بود عدد 20/60
 کیه  بیود  ددع 66/48 دارای هاژنوتیپ برخی برای و عدد 66/70

 همچنیین  بیود.  عیدد  66/22 هیا گیروه  اين برای تغییرات دامنه
 مقیدار  بیشیینه  کیه  بود عدد 22/61 فرعی شاخه تعداد میانگین

 عیدد  66/49 آن عیددی  مییزان  حداقل و عدد 66/72 حدود آن
 فرعیی  شاخه عدد 66/23 گروه دو اين برای تغییرات دامنه بود.
 .(7 )جدول بود
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 عدس هایژنوتيپ شدهگيریاندازه صفات توصيفی هایآماره -6 جدول 
Table 6. Statistics characterization measurements of lentil genotypes 

 

 معيار انحراف
Standard deviation 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 ميانگين
mean 

 )درصد( تغييرات ضریب
CV (%) 

 صفات
Variables 

3.64 26.00 37.66 32.72 58.12 
 بوته در برگ تعداد

Number of leaves per plant 

0.83 7.00 10.00 7.99 17.84 
 بوته در غالف تعداد

Number of pods per plant 

1.84 1.20 6.53 2.27 39.43 
 غالف در دانه تعداد

Number of seeds per pod 

1.40 12.33 17.66 15.44 30.18 
 بوته در دانه تعداد

Number of seeds per plant 

5.83 48.66 70.66 60.20 1.37 
 بوته در گل تعداد

Number of flowers per plant 

5.83 49.66 72.66 61.22 1.45 
 فرعی شاخه تعداد

Number of branches 

3.83 19.66 33.00 26.94 70.25 
 متر()سانتی بوته ارتفاع

Plant Height (cm) 

1.01 12.33 124.66 122.99 21.79 
 گلدهی تا زرو

Days to flowering 

1.12 121.33 145.66 143.95 24.11 
 رسیدگی تا روز

Days to maturity 

0.04 142.33 5.66 4.72 40.09 
 )گرم( دانه100وزن

100 seed weight (g) 

248.85 554.20 1432.00 930.13 78.65 
 )کیلوگرم/هکتار( دانه عملکرد

 Grain yield (kg/ha)  
 

 ويیژه هبی  اصالحی کارهای در صفات، بین ستگیهمب وجود
 بر دارد. اهمیت بسیار صفات از تعدادی اساس بر گزينش امر در

دانیه  100وزن بیا  دانیه  عملکیرد  بیین  ،آمدهدستبه نتايج اساس
 Salehi et نتیايج  بیا  که شد مشاهده داریمعنی و مثبت رابط 

al, (2007) نییز  انیه د عملکرد و بوته ارتفاع بین .دارد مطابقت 
 در شیید. مشییاهده داریمعنییی و مثبییت همبسییتگی (281/0)

 کی   ولیی  ،مثبت اغلب همبستگی اين عدس خصوصبه حبوبات
 از اسیت.  رشیدنامحدود  دارای گیاهان زمرة در عدس زيرا است؛
 بیر  که شودمی تولید بیشتری هایغالف ارتفاع، افزايش با رواين

 دانه تعداد (.Bagheri et al., 1997) دارد مثبت تأثیر عملکرد
 نییز  بوتیه  در غیالف  تعداد ودانه 100وزن برگ، تعداد با بوته در

 تعیداد  بیین  همچنیین  .داد نشان داریمعنی و مثبت همبستگی
 و مثبیت  همبسیتگی  نییز  بوتیه  در دانیه  تعیداد  با بوته در غالف
 دانه عملکرد با بوته در دانه تعداد صفت شد. مشاهده داریمعنی
 بیا  نتیايج  ايین  کیه  داد نشان داریمعنی و ثبتم همبستگی نیز

 بین همبستگی دارد. مطابقت Singh et al, (1994) هایيافته
 دارمعنیی  و مثبیت  نییز  بوتیه  در دانه تعداد با فرعی شاخه تعداد
 و مثبت رابطه نیز Kumar et al, (1995) چون محققانی و بود

 صیفات  نبیی  از .کردند گزارش را صفت دو اين میان داریمعنی
 غیالف  در دانیه  تعیداد  (،=314/0r)دانیه  100وزن مطالعه مورد

(335/0r=)، بوتییه در دانییه تعییداد و (281/0) بوتییه ارتفییاع 
(234/0r= ) نشان را دانه عملکرد با همبستگی میزان بیشترين 

 دانیه  عملکرد که گرفتند نتیجه Assady et al, (2011) .دادند
 و بوتیه  در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، ارتفاع صفات، با

 اسیت  یدارمعنی و مثبت همبستگی دارای غالف در دانه تعداد
 ,Iqbal et al .دارنید  مطابقیت  حاضیر  آزمیايش  نتیايج  بیا  کیه 

 بیا  دانیه  عملکرد بین را داریمعنی و مثبت همبستگی (2003)
 تعییداد و غییالف در دانییه تعییداد بوتییه، در غییالف تعییداد صییفات
 .کردند گزارش فرعی هایشاخه

 اهیداف  بیه  رسییدن  بیرای  اصیلی  هیای مؤلفیه  به تجزيه از
 صفت هر سه  تعیین جمعیت، در موجود تنوع توجیه و تشريح

 محاسیبه  طريی   از اصیلی  متغیرهیای  تعیداد  کیاهش  و تنوع در
 اصلی متغیرهای از ترکیبی که )مستقل( غیرهمبسته هایمؤلفه
 بیرای  اصیلی  هیای همؤلفی  بیه  تجزيه .شودمی استفاده ،باشندمی

 هیر  توسط شده توجیه واريانس نسبت گیری،اندازه مورد صفات
 است. آمده 9 جدول در شده توجیه واريانس کل و مؤلفه

 مطالعیه  مورد صفات برای اصلی هایمؤلفه به تجزيه نتايج
 چهیار  شیده، ارزيابی صفت 11 بین از که است آمده 9 جدول در

 و بودنید  يک از بیشتر ويژه رمقادي دارای که شد استخراج مؤلفه
 .کردنید میی  توجییه  را کیل  واريانس از درصد 9/69 حدود جمعاً
 صیفات  کنندهتوجیه عمدتاً که بود درصد 9/24 اول مؤلفه سه 
 بوتیه،  در دانیه  تعیداد  غیالف،  در دانه تعداد بوته، در برگ تعداد
 ودانیه  100وزن رسییدگی،  تیا  روز گلیدهی،  تیا  روز ،بوته ارتفاع

 بود. دانه عملکرد
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 عدس هایژنوتيپ شدهگيریاندازه صفات همبستگی -7 جدول

Table 7. Correlation of measured traits of lentil genotypes 
 

X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
 صفات

Variables 
          1 X1 
         1 *0.194 X2 
        1 *0.319 ns0.097 X3 
       1 *.2100- *0.086 *0.211 X4 
      1 *0.155 *0.200 *0.185 *0.116 X5 
     1 *0.155 *0.132 ns0.073 ns0.113 ns0.118 X6 
    1 *0.120 ns0.109 ns0.061 *0.370- *0.122 *0.126 X7 
   1 ns0.036 *0.361 *0.114 ns0.021 ns0.042- *0.204 ns0.042 X8 
  1 *0.119 ns0.045 sn0.052 *0.146- *0.110 *0.181- **0.416 *0.213 X9 
 1 *0.556 ns0.018- *0.188 ns0.093 ns0.090 ns0.162 ns0.107 *0.297 ns0.080 X10 
1 *0.314 ns0.089- ns0.017 *0.281 ns0.062 **0.610 *0.234 *0.335 ns0.086 *0.211 X11 
X1: بوته، در برگ تعداد X2: بوته، در غالف تعداد X3: غالف، در دانه تعداد X4: بوته، در دانه تعداد X5: بوته، در گل تعداد X6: فرعی، شاخه تعداد X7: بوته، ارتفاع X8: گلدهی، تا روز X9: تا روز 

 دانه عملکرد :X11 ،دانه100وزن :X10 رسیدگی،
 دارغیرمعنی :ns ؛درصديک و درصدپنج احتمال سطح در دارمعنی ،ترتیب به :** و *

X1: number of leaves per plant, X2: number of pods per plant, X3: number of seeds per pod, X4: number of seeds per plant, X5: number of flowers per plant, 

X6: number of branches, X7: plant height, X8: days to flowering, X9: days to maturity, X10: 100- seed weight, X11: grain yield 
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. ns: non significant 

 
 بیشیتر  و بیود  درصید  17 واريیانس  کل از دوم مؤلفه سه 

 بوتیه،  در نیه دا تعیداد  غیالف،  در دانه تعداد صفات کنندهتوجیه
 سه  همچنین بود. دانه عملکرد و بوته ارتفاع بوته، در گل تعداد
 مثبیت  ضیرايب  بیا  صیفاتی  دارای و بیود  درصید  16 سوم مؤلفه

 در دانه تعداد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد همچون
 تیا  روز و رسییدگی  تیا  روز فرعیی،  شاخه تعداد گل، تعداد بوته،

 کننیده توجییه  و درصید  12 نییز  چهارم فهمؤل سه  .بود گلدهی
 در دانیه  تعیداد  غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد صفات
 بوتیه  ارتفیاع  ودانه 100وزن فرعی، شاخه تعداد گل، تعداد بوته،
 ايین  اصیلی  هایمؤلفه به تجزيه نتايج به توجه با ،بنابراين .است
 رسییدگی،  تیا  روز ،بوتیه  ارتفیاع  صیفات  ترتییب  به ،عامل چهار
 در غییالف در دانیه  تعیداد  و اول مثبیت  مؤلفیه  دردانیه  100وزن

 تعیداد  و سیوم  مؤلفیه  در غیالف  در دانه تعداد دوم، مثبت مؤلفه
 عملکرد افزايش در زيادی اهمیت چهارم مؤلفه در بوته در غالف

 در و باشید  داشیته  توانید میی  بررسیی  میورد  عدس هایژنوتیپ
 بهبیود  را دانه عملکرد توانیم صفات اين انتخاب راه از حقیقت
  .بخشید
 نمیودار  در بررسیی،  مورد صفات و هامؤلفه رابطه اساس بر

 سیمت  و بیاال  ناحییه  (،1 )شیکل  دوم و اول هایمؤلفه پالتبای
 و اسیت  نظیر  مورد (مؤلفه دو هر مثبت )مقادير پالتبای راست
 ترينمطلوب عنوانبه گیرند،می قرار ناحیه اين در که هايیالين

 هیای ژنوتییپ  ،نمودار نتايج اساس بر شوند.می معرفی هاژنوتیپ

Flip 2010-90 L و Flip 2011-13 L، تیرين مطلوب عنوانبه 
   شدند. معرفی دوم مؤلفه در هاژنوتیپ

Asgar et al, (2010) از گنیدم  روی بر خود شيآزما در 
 هکی  داشیتند  اظهیار  و کردند استفاده اصلی هایمؤلفه به تجزيه

 دوم و اول مؤلفیه  دو بیا  هاداده بین نظر مورد تغییرات بیشترين
 در دانیه  تعیداد  ماننید  صفاتی که گرفتند نتیجه و شوندمی بیان

 عملکیرد  تغییرات درصد 97 ،دانه100وزن و کاه عملکرد سنبله،
 بیرای  نخیود  ژنوتییپ  155  مطالعی  در .نمايندمی توجیه را دانه
 اصیلی  هایمؤلفه به جزيهت بررسی در که شد مشخص صفت32
 توجییه  را موجیود  تغیییرات  کیل  درصید  60/82 اول مؤلفه پنج

 (.Keneni et al., 2013) است نموده
 هیای مؤلفیه  روش بیه  یعیامل  هيی تجز جينتا مطالعه نيا در

 بیا  که شد انجام یبررس مورد یکيمورفولوژ صفت11 روی یاصل
 نمیود  کیی کتف را یاصیل  عامل چهار ژه،يو ريمقاد جينتا به توجه

 نيی ا هیای داده اطالعیات  هیی توج برای عامل چهار (.10 )جدول
 مقیدار  راتییی تغ بعید  به چهارم عامل از رايز ،است یکاف  یتحق
 عنیوان بیه  را عامیل  چهار توانیم جهینت در .ابديیم کاهش ژهيو

 هیا هداد انسيی وار نییی تب در را نقیش  نيشیتر یب کیه  مه  عوامل
 ،8/11 ،10/22 بیی ترتبیه  عامیل  رچها نيا کرد. استخراج دارند،

 کیل  راتییی تغ از درصید  3/54 مجموع در و درصد 1/10 ،3/10
 نمودند. نییتب را هاداده
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 عدس هایژنوتيپ شدهگيریاندازه صفات برای اصلی هایمؤلفه به تجزیه -8 جدول

Table 8. Principal component analysis for 18 lentil genotypes on their characters 
 

 5 مؤلفه
Factor 5 

 4 مؤلفه
Factor 4 

 3 مؤلفه
Factor 3 

 2 مؤلفه
Factor 2 

 1 مؤلفه
Factor 1 

 صفات
Variables 

-0.159 -0.557 -0.331 -0.016 0.025 
 بوته در برگ تعداد

Number of leaves per plant 

0.036 1.001 -0.430 -0.489 -0.029 
 بوته در غالف تعداد

Number of pods per plant 

0.347 0.163 0.500 0.104 0.094 
 غالف در دانه تعداد

Number of seeds per pod 

0.322 0.309 0.455 0.014 0.104 
 بوته در دانه تعداد

Number of seeds per plant 

0.187 0.130 0.084 0.042 -0.565 
 بوته در گل تعداد

Number of flowers per plant 

0.178 0.135 0.084 -0.062 -0.575 
 فرعی شاخه تعداد

Number of branches 

0.505 0.136 -0.056 0.315 0.310 
 متر()سانتی بوته ارتفاع

Plant Height (cm) 

0.475 -0.586 0.152 -0.346 0.029 
 گلدهی تا روز

Days to flowering 

0.201 0.136 0.027 -0.316 0.457 
 رسیدگی تا روز

Days to maturity 

0.006 0.392 -0.139 -0.545 0.144 
 )گرم( دانه100وزن

)2(g/m weight seed 100 

0.397 0.000 0.434 0.362 0.118 
 )کیلوگرم/هکتار( دانه عملکرد

 Grain yield (kg/ha)  

0.95 1.32 1.76 1.86 2.73 
 ويژه مقدار

Eigenvalues 

0.087 0.120 0.160 0.170 0.249 
 واريانس سه 

Relative variance (%) 

0.786 0.699 0.579 0.419 0.249 
 تجمعی سه 

Cumulative variance (%) 
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 مطالعه مورد صفت 11 اصلی مؤلفه به تجزیه اساس بر عدس پيژنوت 18 پالت بای نمودار -1 شکل
Fig. 1. Byplot diagram of 18 lentil genotypes based on principal component analysis of 11 studied traits 
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 آن اعتبیار  بیه  ،باشید  شیتر یب یعامل انسيوار زانیم هرچه
 اشیتراک  زانیم .شودیم افزوده هاداده راتییتغ ریتفس در عامل

 مشیترک  هایعامل به که راستیمتغ کي انسيوار از یبخش زین
 ترشی یب دقیت  دهندهنشان ،باشد شتریب چه هر و شودیم مربوط

 ,.Henrico et al) باشید یمی  مربوطه ریمتغ انسيوار برآورد در

2004.)  

 عامل که شد مشخص 10 جدول یعامل بيضرا مشاهده با
 دربرگرفت، را هاداده راتییتغ از درصد (1/22) نيشتریب که اول

 گیل  تعداد ،یفرع شاخه تعداد برای یمنف و بزرگ بيضرا دارای
 مثبیت  و بیزرگ  بيضیرا  دارای و بوته در غالف تعداد و بوته در

 بوتیه،  در دانیه  تعیداد  و بوته ارتفاع ،یدگیرس تا روز صفات برای
 آن توانیم که باشدیم بوته در غالف تعداد بوته، در برگ تعداد

 مثبیت  بیار  یتجلی  گیر يد یطرف از .دینام عملکرد اجزای عامل را
 نيی ا داریمعنی  و یمنفی  یهمبستگ دهندهنشان یدگیرس تا روز

 و درغیالف،  دانیه  تعیداد  بوتیه،  در غیالف  تعیداد  صفات با صفت
   .باشدیم عملکرد

Yunesi hamze khanlu et al, (2010) یبررس در زین 
 ايسیو  افتیه يجهیش  نيی ال 33 در صفت9 روی هاعامل به هيتجز

(Glycine max L.) کیه  عملکیرد  عامیل  عنیوان  بیه  را یعوامل 
 شیاخص  بوتیه،  در هدان تعداد بوته، در غالف تعداد صفات شامل

  نمودند. گزارش ،بود دانه عملکرد و برداشت
 یبررسیی در زییین Narjesi et al, (2008) نیهمچنیی

 را عملکیرد  و یکيفنولوژ عامل دو ايسو پیژنوت 30 در صفت17
 راتییی تغ از درصید  58/16 و 21/28 بیترتبه که کردند گزارش

 شیاخص  که دادند نشان نیهمچن هاآن نمودند. هیتوج را هاداده
 را هییاداده راتییییتغ از درصیید8/11 کییه دوم عامییل و برداشییت

 عملکیرد  صفات برای مثبت و بزرگ بيضرا دارای ،ردیگیدربرم
 در دانیه  تعداد که باشدیم بوته در دانه تعداد و اهیگ ارتفاع اه،یگ

 بیا  زیی ن سیوم  عامیل  .دینام عملکرد یاجزا عامل توانیم را بوته
 مثبت و بزرگ بيضرا یدارا هاداده کل راتییتغ از درصد 3/10

 بیه  تعیداد  تیوان یمی  کیه  است اهیگ ارتفاع و غالف در دانه تعداد
 چهیارم  عامیل  نیهمچن شود. یمعرف غالف در دانه عامل عنوان

 یدارا و شیود یم شامل را هاداده کل راتییتغ از درصد 1/10 با
 وتیه ب در غالف تعداد غالف، در دانه تعداد مثبت و بزرگ بيضرا
 در دانیه  تعیداد  عامیل  عنیوان  بیه  که است بوته در دانه تعداد و

   .شودیم یگذارنام غالف
 

 عدس یهاپيژنوت 18 در شدهیريگاندازه صفات یبرا هاعامل به هیتجز -9 جدول
Table 9. Factor analysis for 18 lentil genotypes on their characters 

 

 4 مؤلفه
Factor 4 

 3 مؤلفه
Factor 3 

 2 مؤلفه
Factor 2 

 1 مؤلفه
Factor 1 

 صفات
Variables 

-0.557 -0.119 0.042 0.082 
 بوته در برگ تعداد

Number of leaves per plant 

0.216 -0.265 -0.179 -0.078 
 بوته در غالف تعداد

Number of pods per plant 

0.955 0.119 0.054 0.047 
 غالف در دانه تعداد

Number of seeds per pod 

0.085 -0.071 0.081 0.111 
 بوته در دانه تعداد

Number of seeds per plant 

-0.026 -0.022 0.044 -0.980 
 بوته در گل تعداد

Number of flowers per plant 

-0.062 -0.032 0.054 -0.890 
 فرعی شاخه تعداد

Number of branches 

0.008 0.064 0.056 0.240 
 بوته ارتفاع

Plant height 

-0.122 -0.951 0.023 -0.030 
 گلدهی تا روز

Days to flowering 

0.039 -0.122 -0.463 0.453 
 رسیدگی تا روز

Days to maturity 

-0.061 -0.330 -0.950 0.060 
 دانه100وزن

100 seed weight 

0.173 -0.033 0.145 0.025 
 دانه عملکرد

Grain yield 

10.1 10.3 11.8 22.1 
 واريانس سه 

Relative variance (%) 
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Kohkan et al, (2010) از صیفت  12 روی یبررسی  در 
 بییا سییه  نيشییتریب بییا را خییود اول عامییل ا،يسییو نيییال 141
 عملکیرد،  صیفات  شامل که هاداده راتییتغ هیتوج درصد18/29

 بوتیه،  در دانیه  تعیداد  بوته، در غالف تعداد بوته، در شاخه تعداد
 نمودند. گذارینام یکيفنولوژ عامل نام به ،بود بوته در دانه وزن

 اساس بر هاژنوتیپ بندیگروه برای مه  هایروش از يکی
 تجزيی   در اسیت.  ایخوشیه  تجزيیه  از اسیتفاده  مختلی   صفات
 یگروهی درون خصوصییات  بیا  مجیزا،  کیامالً  گروه پنج یاخوشه
 کییه آنجییا از شیید. شناسییايی یرمشییابهغ گروهییی بییین و مشییابه

 ژنتیکیی  قرابیت  دارای هاگروه از يک هر در موجود هایوتیپژن
 ،انید متفاوت هایگروه در موجود هایژنوتیپ به نسبت بیشتری

 هیای ژنوتییپ  به توجه با توانمی گیریدورگ به نیاز صورت در
 بیرای  گیروه،  هر برای صفات میانگین ارزش و مختل  هایگروه
 تفکییک  و تیروزيس ه همچیون  هیايی يیده پد از بیشتر یوربهره

 (2 شیکل ) بنیدی گیروه  ايین  اسیاس  بیر  کیرد.  اسیتفاده  متجاوز
 اول روهگی  گیرنید. می قرار گروه پنج در مطالعه مورد ژنوتیپ18

 ؛گچسیاران  و Precoz-4605، Flip-51 L هیای ژنوتییپ  شامل
 Flip 96-46 L، Flip 2009-52 هیای ژنوتیپ شامل دوم گروه

L، ILL754*ILL، Flip 2010-81L و Flip 2010-88L؛ 
 شیامل  چهارم گروه ،Flip 2011-17L ژنوتیپ شامل سوم گروه

 Flip 2010-50L، Flip 2011-13L، Flip هییایژنوتیییپ

2007-133L،  ،کیمییا ILL6434*ILL و Flip 2010-40L و 
-Flip 2010-70 L، Flip 2011 هایژنوتیپ شامل پنج  گروه

13L و Flip 2010-90 L (.2 )شکل باشندمی   
Vojdani & Moallemi (1993) نمونیه  995 ارزيابی با 

 کیه  کردنید  گییری یجیه نت ژن بانیک  کلکسییون  از بیومی  عدس
 .دارد هانمونه ژنتیکی تنوع با بیشتری رابطه اقلیمی بندیطبقه
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 عدس ژنوتيپ 18 ایخوشه تحليل و تجزیه از حاصل دندروگرام -2 شکل
Fig. 2. Dendrogram obtained from cluster analysis of 18 lentil genotypes 

 

   گيرینتيجه
 و بیوتکنولوژی زمینه در وسیعی مطالعات اخیر دهه دو در
 ايیران  در اخییر  سیال  چنید  در و پیشرفته کشورهای در ژنتیک
 و وسیی   تحقیقیات  عیدس  گییاه  بیا  رابطیه  در امیا  گرفته، انجام

 غنیی  منیاب   وجیود  بیا  ما کشور در .است نگرفته صورت جامعی
 هیای ژن و ژنتیکیی  ذخیاير  کیافی  شناخت عدم دلیلبه ژنتیکی
 عیدس  گییاه  روی تیوجهی  درخیور  اصالحی هایبرنامه مطلوب،
 تنیوع  از دقیی   اطالعیات  منظیور  ايین  بیه  است. نگرفته صورت

 از بهتیر  بیرداری بهره به عدس گیاه مختل  هایژنوتیپ ژنتیکی
 گسیتردة  مطالعیات  اصیلی  هیدف  .انجامید می یکیژنت مناب  اين

 تقويیت  يا انتقال و مرغوب صفات شناسايی گیاهان، بر اصالحی
 صیفات  بیین  بیااليی  تنوع تحقی  اين در .است گیاهان در هاآن

 بیین  از شید.  مشاهده مطالعه مورد هایژنوتیپ در ارزيابی مورد
 لکیرد عم با Flip 2010-90 L ژنوتیپ مطالعه مورد هایژنوتیپ

 نسبت و داشت را عملکرد بیشترين هکتار در کیلوگرم 3/1432
 اصالح و عدس کشت توسعه در بنابراين بود. برتر شاهد ارقام به
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 همچنیین  داشیت.  ويیژه  توجیه  ژنوتییپ  اين به توانمی عملکرد
 در دانیه  تعداد ،دانه100وزن بوته، در دانه تعداد داد نشان نتايج
 عملکیرد  بیا  مثبتی رابط  که بودند یصفات از بوته ارتفاع و غالف
 قیرار  نبیات  گیران اصیالح  میدنظر  بايید  کهطوریبه داشتند، دانه

 را تغیییرات  مییزان  بیشترين ،اول عامل کهآن به توجه با .گیرند
 ضیرايب  تیرين بیزرگ  عامل اين در که صفاتی از کند،می توجیه
 تعیداد  و رسییدگی  تا روز ،بوته ارتفاع به توانمی ،دارند را عاملی
 و هیا ژنوتییپ  بهتیرين  انتخیاب  بیرای  و کرد اشاره غالف در دانه

 نتیايج  اسیاس  بیر  کیرد.  اسیتفاده  صیفات  اين از توانمی هاالين
  هیای ژنوتییپ  پیالت بیای  نمیودار  در ،اصلی هایمؤلفه به تجزيه

Flip 2010-90 L و Flip 2011-13 L تیرين مطلیوب  عنوانبه 
 بیا  مثبیت  ضرايب دارای اول فهمؤل دو و شدند معرفی هاژنوتیپ
 غیالف  در دانیه  تعیداد  و بوتیه  ارتفیاع  رسییدگی،  تیا  روز صفات

 عییدس در مطلییوب صییفات عنییوانبییه تواننییدمییی کییه هسییتند
 تکرار آزمايش اين نتايج يیدتأ جهت چند هر ؛شوند درنظرگرفته
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Introduction 

Due to the increasing need for agricultural products and the limited water and soil resources for growing 
crops, it is necessary to study genetic resources, and on the other hand, genetic materials are resources that 
are considered valuable for plant breeding specialists who try to collect and maintain and evaluate these 
materials. Iran is one of the main centers of genetic diversity in the world. Identifying the morphological 
traits is the first step in classifying and describing the pattern of each plant, and several scientists have 
attempted to classify and measure the phenomenological diversity of specimen collections of various 
legumes, including lentils. Since Iran is one of the centers of lentil diversity in the world, it is predicted that a 
great diversity will be found among the native populations of this plant. 

 

Materials and Methods 
In order to evaluate the efficiency of multivariate statistical methods in identifying the most important 

traits affecting grain yield and genetic pattern in lentil genotypes in Ilam province, an experiment as 
randomized complete block design with three replications using 18 lentil genotypes (two local cultivars) in 
Sarablah Agricultural Research Station per year was implemented in 2018-2019. Selected traits included the 
number of leaves of a plant, the number of seeds in a pod, the number of seeds of a plant, the number of 
flowers on a plant, the number of lateral shoot, flowering and maturity dates, the estimated weight of 100 
seeds and final grain yield. 

 

Results and Discussion 
Based on the variance analysis, all traits showed meaningful differences until the experiment day except 

the number of seeds in a pod and the number of pods of a plant. The genotype named 11 (Flip 2010-90L  ( and 

genotype named 15 (ILL 754* ILL) showed the highest and the lowest grain yield, respectively which were 
1432.3 and 500 g.m-2. The estimated weight of 100 seeds (r= 0.314) and the number of pods showed the 
highest positive correlation with grain yield. The basic derivatives of the analysis showed the amount of 
more than one. The validation amount of total variance was 69.9%. Furthermore, the first and second agents 
showed the most amount of total variance, which was 3.39%. The six positive traits were the amount of 
seeds in a pod, the amount of seeds in an herb, the length of the plant, the estimated weight of hundred seeds 
and the functionality of the plant. In addition, the second positive agents included the number of seeds in a 
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pod, the number of leaves in an herb, the length of the plant and the number of lateral shoots. This study was 
employed in order to determination of the excellent genotypes regarding the studied traits. Another aim of 
this research was the enhancement of the availability to the lentil sources. In this study, a wide variety of 
seed traits such as 100-seed weight and phenological traits such as flowering date, number of seeds per pod, 
number of leaves per plant and plant height which can be used in breeding programs were recorded. 
According to statistical analysis, it was found that the studied genotypes have good diversity in terms of 
grain yield. Number of seeds per plant, 100-seed weight, plant height are some of the traits that showed a 
positive relationship with seed yield. Since the first factor justifies the most changes, the traits that have the 
largest factor coefficients in this factor can be plant height, day to maturity and number of seeds per pod and 
can be selected to select the best genotypes and lines of these traits used. According to the results of the 
analysis of the main components, the first two components have the traits of day to maturity, plant height and 
number of seeds per pod, which can be considered as desirable traits in lentils; which is necessary to confirm 
the results of the repeat test. 

 

Conclusion 
The statistical analysis indicated the agreeable variance based on the seed functionality among the 

selected genotypes. 
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