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 هاي بومی عدساثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزاي آن در نمونه

 
  *ورهرام رشیدي

 
 ، تبریز، ایران دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز گروه زراعت و اصالح نباتات،

 

 
  

  چکیده

پالت   تیپلاسبصورت  یشیآزما یدر مرحله گلده یعدس از نظر تحمل به خشک هايپیژنوت یابیمنظور ارزهب

آزاد اسالمی  ي دانشگاهدر دانشکده کشاورز 1391- 92يبا سه تکرار در سالها یکامل تصادف يطرح بلوکها هیبر پا

ی براي همه تنش خشک× پیمرکب نشان داد که اثر متقابل ژنوت انسیوار هینتایج حاصل از تجز .اجرا شد زیواحد تبر

از نظر  هاپیاز واکنش متفاوت ژنوت یبود که حاک داریاع بوته معنو ارتف یگلده% 50، شدنسبز % 50به جز صفات 

از  کیچیه يبرا یسطوح تنش خشک×  پیژنوت× سال  جانبهاثر متقابل سه  .ی بودآن صفات نسبت به تنش خشک

از لحاظ صفات مورد ها  پیژنوت يرو یمشابه  تنش خشک ریدهنده تاث دار نبود که نشانیمعن یصفات مورد بررس

 هینشان داد اگرچه کل یتنش خشک×  پیصفات از نظر اثر متقابل ژنوت نیانگیم سهیمقا.ی بودلعه در دو سال زراعمطا

 يشاو پیاما ژنوت،داشتند داريیبدون تنش کاهش عملکرد معن طینسبت به شرا یتنش خشک طیدر شرا هاپیژنوت

ازخود نشان  يعملکرد بهتر پهایژنوت ربهسایواجد تنش،نسبت طیو هم در شرا یبدون تنش خشک طیورزقان هم در شرا

در سطح احتمال  يدار یمثبت و معن یهمبستگ يدارا STIو MP ،GMP ،HARMيها شاخص ،هر دو سال رد.داد

متحمل  هايژنوتیپ ییبرتر جهت شناسا يها شاخص نیبنابرا ،تنش بودند تنش و بدون طیبا عملکرد دانه در شرا% 1

 ز،یقره داغ، هوراند دانه ر بر،یکل يها پیآنها ژنوت اسعملکرد باال شناخته شدند، که بر اس لیو با پتانس یخشک به تنش

  .شناخته شدند ینسبت به تنش خشک هاپیژنوت نیتر ورزقان به عنوان متحمل يو شاو یقشالق هیداغ ق

  

 تحملشاخص، عدس ،یمرکب، تنش خشک هیتجز ،ايخوشههیتجز :يدیکلهاي  هواژ
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  مهمقد

از ، ).Lens culinaris Medike(عدس 

خاك  يزیحاصلخدر انسان، علوفه دام و  نظرتغذیه

و شمال  ایدر غرب آس ی،زراعهاي  در نظام

 Sarker et( باشد می گیاهی با اهمیتقایآفر

al.,2004.( اما عملکرد این گیاه در این مناطق اغلب

در  يمطالعات متعدد ر،یدر سه دهه اخ.باشدپایین می

ژرم پالسم و ارقام  حیو تشر يوص جمع آورخص

 نیا. عدس در سطح جهان صورت گرفته است یبوم

عدس مورد  یاصالحهاي  در برنامهها  ونیکلکس

 .(Fikiru et al., 2007)گیرند قرار می يبردار بهره

ي ها خسارت قابل توجه تنش لیبه دلهمچنین 

، در یمحصوالت زراع روي) یستیز ریغ(محیطی

به  یزراع اهانیواکنش گ یبررس ریاخ يها سال

مورد توجه قرار گرفته است  اریبس یطیمح يها تنش

)Passioura, 2007.(  

 یعبارت از ناکاف یخشک ،يکشاورز دگاهیاز د

دوره  یآب قابل استفاده در ط عیبودن مقدار و توز

امر موجب کاهش بروز توان کامل  نیکه ا اهیرشد گ

تنش ).Shao et al., 2008( گردد یم اهیگ یکیژنت

است که  توجهقابل و مهم  یطیمح عامل کی یخشک

کند  می را محدود اهانیرشد و عملکرد گ

)Rodriguez, 2006 ; Sangakkara et al., 2001(. 

آب،  يکاهش محتو موجب یتنش خشک یکل بطور

آب برگ و افت فشار تورگر، بسته  لیپتانس لیتقل

و در  دشوها میسلولو کاهش رشد ها  شدن روزنه

فتوسنتز،  ندیممکن است به توقف فرآ دیشدهاي  تنش

منجر شود  اهیمرگ گ تیو در نها سمیمتابول بیتخر

)Jaleel et al., 2008.(  تواند در نواحی میعدس

اما در چنین مناطقی  ،نیمه خشک دنیا رشد بکند

عملکرد آن پایین ولی کیفیت آن باال 

 لیبه دل و) Hussain Shah et al., 2013(باشد می

در  یکمبود آب و تنش خشک طیبه شرا يسازگار

 Biccer(ردیگیمورد توجه قرار م اریمناطق خشک بس

and Sakar, 2010 .(هاي  پیژنوت یبررس نیبنابرا

با عملکرد  متحملتوسعه ارقام  يعدس برا دیجد

است  يکمبود آب ضرور طیقابل قبول در شرا

)Tyagi and Khan, 2010.(انریکشت عدس در ا 

 صورت یو به صورت سنت میاغلب در مناطق د

اغلب  اهیگ نیشود که ا می امر باعث نیو هم ردیگ می

 بیفصل آس يفصل و انتها نیب یاز خشک

خشکی بیش از ). Sarker and Erskine, 2006(ندیبب

حد در طول گلدهی و پرشدن غالف عملکرد عدس 

). Hussain Shah et al., 2013(دهدرا کاهش می

شکی در مرحله گلدهی باعث کاهش طول تنش خ

 دوره گلدهی، تعداد گل و عملکرد دانه در بوته

داراي رشد رویشی  اهشود زیرا در این زمان گی می

فعال است و تنش در این مرحله باعث کاهش شدید 

 گردد رشد و عدم جبران آن در مراحل بعد می

)Ganjali and Nezami, 2008.( و همکاران  ینیحس

عدس مرحله  اهیظهار داشتند که در گا) 2011(

تنش خشکی  بهک گلدهی حساسترین مرحله فنولوژی

بوده و انجام یک نوبت آبیاري تکمیلی در مرحله 

زایشی، خصوصاً مرحله گل دهی، عملکرد را به 

 شیدرصد نسبت به شرایط بدون آبیاري افزا 52میزان 

کمبود  طیکاهش عملکرد دانه عدس تحت شرا. داد

کاهش عملکرد دانه در هر بوته و تعداد  جهیتآب در ن

 يبهبود سازگار ،نیبنابرا. باشد می غالف در هر بوته

بهبود تحمل به  ازمندین ،یعدس نسبت به تنش خشک

است  یو غالف ده یکمبود آب در مرحله گلده
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)Salehiet al., 2008.(و کمبود آب در  یتنش خشک

دارد به  ییبسزا ریتاث زیعملکرد عدس ن ياجزا زانیم

و همکاران  يویک انیدر مطالعات پاناه کهیطور

سبب کاهش تعداد غالف در بوته، تعداد دانه ) 2009(

در ) 2008( انیکا. دیدر غالف و وزن صد دانه گرد

مطالعه دو رقم عدس اظهار داشت که بروز تنش 

 یبر گلده یمنف ریبا تاث یدر مرحله گلده یخشک

خواهد انه دانه و پرشدن د فیضع لیسبب تشک

  .عملکرد دانه را کاهش داد بیترت نیو بد دیگرد

هاي  واکنش متفاوت ژنوتیپ"با توجه به فرضیه 

، "عدس نسبت به تنش خشکی در مرحله زایشی

هاي بومی هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ

 ازنظرعدس نسبت به تنش خشکی در مرحله زایشی 

و معرفی  عملکرد و اجزاي آن طی دوسال آزمایش

ژنوتیپ و برترین شاخص تحمل به تنش ترین  متحمل

  .خشکی بود

  

  هامواد و روش

در  1391-92سال زراعیدو پژوهش در این 

دانشگاه آزاد  يایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورز

 زیشرق تبر يلومتریک 15واقع در  زیواحد تبر یاسالم

عرض  ،یشرق قهیدق 17درجه و  46 ییایبا طول جغراف

 1360و ارتفاع  یشمال قهیدق  5درجه و 38 ییایرافجغ

 15آزمایش نیدر ا. دیاجرا گرد ایسطح در زمتر ا

شده  آوريی جمعبومهاي  ژنوتیپ که اکثر آتها نمونه

 یشرق جانیشهرها و مناطق استان آذربا یبرخاز 

  . )1جدول (دیبودند، استفاده گرد

  

  آوريساس محل جمعهاي بومی عدس بر اشماره و نام توده -1جدول

  نام   شماره  نام   شماره  نام   شماره

  ورزقان  11  اردبیل  6  کانادا  1

  قره داغ دانه ریز  12  هوراند  7  اهر  2

  علویق ورزقان   13  خاروانا  8  کلیبر  3

  شاوي ورزقان  14  هوراند دانه ریز  9  کانادا دانه ریز  4

  لیملو اهر  15  یقشالق هیداغ ق  10  قره داغ  5

  

پالت  تیلیاسپ ر هر دو سال بصورتآزمایش د

 4با  یهاي کامل تصادف بلوك هیپا طرحدر قالب 

عامل اصلی تنش خشکی در  .انجام شد تکرار

و عامل ) شاهد و تنش در مرحله گلدهی(دوسطح

 نیفواصل ب . نمونه بومی عدس بود 15فرعی 

و  50 بیبه ترت یفرع يها و کرت یاصل يها کرت

متر در نظر  1تکرارها  نیمتر و فاصله ب یسانت 30

خط  4متشکل از  ،یشیهر واحد آزما. گرفته شد

و  متریسانت 20متر، فواصل خطوط  2کاشت به طول 

در نظر  متریسانت 5فاصله بوته در هر خط کاشت 

اول بالفاصله پس از اتمام کاشت،  ياریآب.گرفته شد

با  زین يبعد يها ياریانجام و آب طیهر دو شرا يبرا

آب و  طیو شرا اهیگ يند رشد، فنولوژتوجه به رو

روز یکبار انجام  10تقریبا به فاصله هر منطقه،  ییهوا

در  ياریبه صورت قطع آب یخشک تنش. گردید

 یشیهر واحد آزما يهابوته یدرصد گلده 50مرحله 
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 یاصل يها کرت يو برداشت، برا یدگیتا مرحله رس

ز داشت به غیر اعملیات . تنش اعمال شد ماریتحت ت

آزمایشی بصورت  آبیاري براي کلیه واحدهاي

بوته  10تعداد  يبردار نمونهبراي . یکنواخت انجام شد

واحد  هراز  یبه صورت تصادفدر حال رقابت 

جهت .شد يگذار انتخاب و عالمت یشیآزما

و  مانند وزن صد دانه نیزصفات  یبرخ يریگ اندازه

 یشیاز کل واحد آزما ها هیعملکرد دانه با حذف حاش

ی عبارت بودند ابیصفات مورد ارز.شدند يریگ اندازه

ی، زمان گلده% 50، زمان  شدنسبز % 50زمان: از

، تعداد غالف در بوته، تعداد ارتفاع بوتهرسیدگی، 

دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، طول غالف، وزن 

  .صد دانه، وزن هکتولیتر و عملکرد دانه

ها و برقراري دهاز نرمال بودن دا نانیپس از اطم

مفروضات تجزیه واریانس و آزمون یکنواختی 

 مرکب انسیوار هیتجز ،خطاي آزمایش در دو سال

در  LSDبراساس آزمون  نیانگیم سهیمقا .شدانجام 

تحمل  نییجهت تع. گرفتصورت % 5سطح احتمال 

، MPيها از شاخص یبه تنش خشک هاژنوتیپ

GMP ،HARM ،STI ،SSI  وTOL استفاده شد. 

 نیب یهمبستگ بیها ضر شاخص نیبهتر نییتع يبرا

تنش و بدون  طیها و عملکرد دانه تحت شرا شاخص

جهت  نیهمچن. دمحاسبه ش یتنش خشک

برتر، از  يها براساس شاخص هایژنوتیپبند گروه

و از استفاده گردید  Wardبه روش  يا خوشه هیتجز

محل مناسب برش  دییتأ يبرا صیتابع تشخ هیتجز

. شداستفاده  يا خوشه هیام حاصل از تجزدندروگر

 ياز نرم افزارها يآمارهاي  هیتجزانجام  يبرا

MSTAT-C ،SPSS   وEXCEL  شداستفاده.  

  

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان 

سطوح ×  پیژنوت× اثر متقابل سه جانبه سال دادکه 

یک از صفات مورد مطالعه در ی براي هیچتنش خشک

دار نبود که بیانگر واکنش مشابه این تحقیق معنی

ها به سطوح تنش خشکی در دو سال آزمایش ژنوتیپ

تنش خشکی به جز  ×اثر متقابل ژنوتیپ . باشدمی

گلدهی % 50سبز کردن ، زمان % 50براي صفات زمان

و ارتفاع بوته از لحاظ سایر صفات مورد مطالعه 

ها وت ژنوتیپدار بود که حاکی از واکنش متفامعنی

. باشداز نظر آن صفات نسبت به تنش خشکی می

نشان داد که  پیژنوت× سال همچنین اثر متقابل 

ها از نظر اکثر صفات به غیر از صفات زمان ژنوتیپ

ها از نظر سایر صفات سبزشدن و وزن هکتولیتر دانه

 نیب.هاي متفاوتی در دو سال نشان دادندواکنش

صفات مورد  هیاز نظر کل یمورد بررسهاي  پیژنوت

وجود % 1داري در سطح احتمال  مطالعه اختالف معنی

 نیاز وجود تنوع قابل مالحظه ب یداشت که حاک

دار تفاوت معنی ).2جدول (باشد یارقام مورد مطالعه م

بین ژنوتیپها از نظر عملکرد و اجراي عملکرد عدس 

و  2008حسین و همکاران،( توسط سایر پژوهشگران

. نیز گزارش شده است) 2013ه و همکاران،شاحسین

× پیژنوتمقایسه میانگین صفات از نظر اثر متقابل 

ها در ی نشان داد اگرچه کلیه ژنوتیپتنش خشک

شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش خشکی 

 اما ژنوتیپ شاوي. داري داشتندکاهش عملکرد معنی

ورزقان در شرایط بدون تنش خشکی بیشترین 

بخود اختصاص داد هرچندکه این ژنوتیپ  عملکرد را

وسیله توانسته از تنش خشکی آخر فصل فرار که بدین
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  تنش خشکی در دوسالشرایط  تحتعدس  هايژنوتیپصفات در مرکب تجزیه واریانس  -2 جدول

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته یدگیرسزمان  یگلده زمان شدنسبز  زمان
تعداد غالف در 

 بوته

 17/375** 28/18 60/153* 29** 15 1 لاس

 07/9 71/4 82/15 24/1 73/7 6 تکرار در سال 

 20/5567 09/39 26/5491** 40/2 01/0 1 تنش خشکی

 27/56** 17/3 60/0 26/0 01/0 1 تنش خشکی× سال 

 73/1 44/2 35/1 62/0 13/0 6  اصلیخطاي 

 60/71 42/173** 21/338** 68/565** 29/9** 14 ژنوتیپ 

 92/116** 90/8** 546/14** 03/3** 28/0 14 ژنوتیپ × سال 

 62/28** 07/2 98/4** 87/0 55/0 14 تنش خشکی×  ژنوتیپ 

 10/8 86/0 43/1 54/0 24/0  14 تنش خشکی× ژنوتیپ × سال 

 07/7 36/2 51/2 31/1 50/0 168 فرعیخطاي 

 17/12 43/6 95/1 04/2 54/7 - (%)ضریب تغییرات 

  % 1و % 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی** و * 

  

  2 جدولادامه 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته یدگیرسزمان  یگلده زمان شدنسبز  زمان
تعداد غالف در 

 بوته

 87/170 197/7 066/0** 087/0** 001/0 1 سال

 908/36 146/3 009/0 004/0 001/0 6 تکرار در سال 

 93/22395** 846/861** 761/25** 224/1** 836/0** 1 تنش خشکی

 79/1 005/0 001/0 001/0 001/0 1 تنش خشکی× سال 

 15/25 879/0 002/0 001/0 001/0 6  اصلیخطاي 

 59/3338** 432/89** 282/6** 221/0** 049/0** 14 ژنوتیپ 

 12/26** 492/3 013/0* 014/0** 002/0* 14 ژنوتیپ × سال 

 66/165** 427/16** 226/0** 005/0* 006/0** 14 تنش خشکی×  ژنوتیپ 

 31/6 795/1 002/0 002/0 001/0  14 تنش خشکی× ژنوتیپ × سال 

 05/10 242/2 007/0 003/0 001/0 168 فرعیخطاي 

  48/9 88/1 61/1 67/4 36/2 - (%)ضریب تغییرات 

  % 1و % 5دار در سطح احتمال  معنی به ترتیب** و * 
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  یخشک×  پیاثرات متقابل دو جانبه ژنوت يعدس برا هايپیصفات ژنوت نیانگیم سهیمقاقسمتی از جدول  - 3جدول 

a1 : ، بدون تنشa2 :به ترتیب ژنوتیپهاي کانادا، اهر، ورزقان و شاوي ورزقان:  14و 11، 2،  1. تنش خشکی  

زمان  اثرات متقابل

 یرسیدگ

تعداد غالف 

 در بوته

  طول غالف

)cm( 

تعداد دانه 

 درغالف

وزن 

 (g)صددانه

وزن هکتولیتر 

(kg/100L) 

عملکرددانه 

(g.m2)  

a1× 1  95 44/26 25/1 10/1 82/5 28/80 39/27 

a1× 2  25/95 25/26 27/1 03/1 44/4 15/82 66/28 

a1× 11 38/92 11/29 33/1 08/1 84/5 01/81 03/16 

a1× 14 13/81 23/26 13/1 39/1 98/3 80/85 84/73 

        
a2× 1  63/84 83/12 17/1 92/0 01/5 99/77 72/8 

a2× 2  38/83 92/12 11/1 85/0 01/4 43/74 68/4 

a2× 11 38/83 25/20 19/1 98/0 80/4 86/76 15/4 

a2× 14 88/70 86/18 05/1 25/1 35/3 90/82 44/49 

5 % LSD 21/2 71/3 044/0 077/0 116/0 09/2 425/4 

  

هاي کمترین مقدار عملکرد مربوط به ژنوتیپ. بکند

از  .ورزقان، اهر و کانادا در شرایط تنش خشکی بود

ها در شرایط تنش نظر سایر صفات نیز کلیه ژنوتیپ

خشکی نسبت به شرایط بدون تنش کاهش ارزش 

ها به  داشتند اگرچه میزان این افت در همه ژنوتیپ

  . )3جدول (یک اندازه نبود 

اثرات سه  یبا بررس) 2006(و همکاران  يتسفو

و  یبدون تنش، تنش در زمان گلده( ياریآب میرژ

 افتندیدر) غالف و تنش در زمان پر شدن دانه لیتشک

در  یکاهش عملکرد با اعمال تنش خشک نیشتریب

گردد و  می غالف حاصل لیو تشک یزمان گلده

مرحله نسبت  نیترمرحله را حساس نیا بیترت نیبد

و  يده احمد يریام .نمودند یمعرف تنش به

با مطالعه اثر تنش خشکی در مراحل ) 2011(همکاران

بر عملکرد دانه، کمترین عملکرد  کیمختلف فنولوژی

دانه را مربوط به تنش در مرحله گلدهی دانستند و 

مرحله باعث ریزش  نیتنش در ا هنمودند ک انیب

بهبود  نیبنابرا.شود می و عدم تشکیل دانهها  گل

بهبود  ازمندین ،یشکعدس نسبت به تنش خ يسازگار

 یو غالف ده یتحمل به کمبود آب در مرحله گلده

  ).Salehi et al., 2008(است

مقایسه میانگین صفات براي متوسط دوسال    

نشان داد که ژنوتیپ شاوي ورزقان با متوسط عملکرد 

علت . ها برتر بوددوساالنه بیشتر نسبت به سایر ژنوتیپ

ها داشتن وزن ي این ژنوتیپ به سایر ژنوتیپبرتر

هکتولیتر باالتر، تعداد غالف دربوته، تعداد دانه در 

 غالف و تعداد دانه در بوته بیشتر و همجنین زودرسی

و  يویکانیدر مطالعات پاناه .)4جدول (باشدآن می

سبب کاهش  یتنش خشک زین) 2009(همکاران 

غالف و وزن صد  تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در

عملکرد در واحد سطح،  ياز اجزا یکی. دانه شد

 يتا حدود تواند یکه م باشد یتعداد غالف در بوته م

    .در مزرعه باشد ییعملکرد نها کننده نییتع
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  هاي عدس بر اساس متوسط دوسالمقایسه میانگین صفات ژنوتیپ -4جدول 

 زمان گلدهی زمان سبزشدن ژنوتیپ
  ارتفاع بوته

 (cm) 

  تعداد غالف

 در بوته 

  طول غالف

)cm( 

1 56/10 75/66 43/29  64/19 21/1 

2 88/10 50/66 86/28 58/19 19/1 

3 88/8 69/51 11/21 05/24 32/1 

4 38/10 69/64 60/29 97/19 22/1 

5 94/8 75/52 11/22 46/23 22/1 

6 94/8 50/53 61/22 13/22 22/1 

7 56/8 50/52 78/21 71/19 19/1 

8 38/9 06/53 91/19 51/24 10/1 

9 00/9 81/51 34/23 49/23 18/1 

10 19/9 38/53 81/22 75/22 23/1 

11 56/10 88/64 03/28 68/24 26/1 

12 19/9 44/53 92/21 11/22 24/1 

13 94/8 50/52 24/22 64/17 22/1 

14 75/8 94/51 07/22 55/22 09/1 

15  63/9 38/55 34/22 4/21 22/1 

5 % LSD 995/0 600/1 145/2 710/3 044/0 

  

  4ادامه جدول 

 ژنوتیپ
  تعداد دانه

 در بوته

  تعداد دانه

 درغالف

  وزن صددانه

(g) 

 وزن هکتولیتر

(kg/100L) 

  انهعملکرد د

(g.m2)   

1 64/10 01/1 42/5 13/79 05/18 

2 75/11 94/0 22/4 29/78 67/16 

3 97/18 25/1 15/5 35/82 43/49 

4 31/11 94/0 09/5 75/78 88/17 

5 09/20 04/1 15/6 16/79 43/44 

6 05/17 1/1 49/5 32/76 71/30 

7 54/17 12/1 39/5 01/78 25/32 

8 02/27 32/1 32/4 84/81 61/37 

9 25/22 14/1 28/5 48/82 82/46 

10 62/14 09/1 38/5 41/78 59/44 

11 44/14 03/1 32/5 93/78 09/10 

12 21/19 16/1 62/5 61/78 26/37 

13 27/14 09/1 56/5 40/77 88/29 

14 63/26 32/1 67/3 35/84 64/61 

15  69/13 11/1 09/5 88/80 12/24 

5 % LSD 340/3 077/0 117/0 090/2 425/4 
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  شیآزمااول سال در عدس  هايژنوتیپبه خشکی  تحملهاي کمی  مقادیر شاخص -5جدول

 YP(  )YS(  MP GMP HARM STI SSI TOL(  شماره ارقام

1  9/29 84/9  87/19  15/17 81/14 16/0  46/1 06/20 

2  38/30 64/3  01/17 52/10 5/6 06/0 91/1 74/26 

3  1/57 04/35  07/46 73/44 43/43 12/1 84/0 06/22 

4  51/23  27/14  89/18 32/18 76/17 19/0 85/0 24/9 

5  44/55 52/30  98/42 13/41 37/39 94/0 98/0 92/24 

6  96/34 04/24  5/29 99/28 49/28 47/0 68/0 92/10 

7  15/44 4/18  28/31 5/28 97/25 45/0  27/1 75/25 

8  26/47 9/26  08/37 66/35 29/34 71/0 94/0 36/20 

9  56 06/34  03/45 67/43 36/42 06/1 85/0 94/21 

10  04/52 2/37  62/44 00/44 39/43 08/1 62/0 84/14 

11  66/15 34/3  5/9 23/7 51/5 03/0 71/1 32/12 

12  13/44 63/28  38/36 54/35 73/34 71/0 76/0 5/15 

13  00/37 51/13  44/28 21/24 6/20 33/0 50/1 86/29 

14  35/71  5/48  93/59 83/58 75/57 93/1 70/0 85/22 

15  74/29  7/14  22/22 91/20 67/19 24/0 10/1 04/15 

  

  شیآزمادوم سال در عدس  هايژنوتیپبه خشکی  تحملهاي کمی  مقادیر شاخص -6 جدول

 YP(  )YS(  MP GMP HARM STI SSI TOL(  شماره ارقام

1  88/24 6/7 24/16 75/13  64/11 1/0 58/1 28/17 

2  94/26 72/5 33/16 41/12 44/9 08/0 79/1 22/21 

3  59/65 01/40 8/52 23/51 7/49 36/1 89/0 58/25 

4  25/20 49/13 87/16 53/16 19/16 14/0 76/0 76/6 

5  19/57 57/34 88/45 46/44 09/43 03/1 9/0 62/22 

6  1/36 73/27 92/31 64/31 37/31 52/0 53/0 37/8 

7  36/46 11/20 24/33 53/30 05/28 48/0 29/1 25/26 

8  49 3/27 15/38 57/36 06/35 7/0 01/1 7/21 

9  71/59 53/37 62/48 34/47 09/46 17/1 84/0 18/22 

10  34/53 8/35 57/44 7/43 84/42 99/0 75/0 54/17 

11  4/16 96/4 68/10 02/9 62/7 04/0 59/1 44/11 

12  24/46 02/30 13/38 26/37 41/36 72/0 8/0 22/16 

13  41/46 23/16 32/31 45/27 05/24 39/0 48/1 18/30 

14  33/76 38/50 36/63 01/62 7/60 2 77/0 95/25 

15  98/32 07/19 03/26 08/25 17/24 33/0 96/0 91/13 
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 گزارش کردند زین) 2011(و همکاران  ینیحس

 يدر مرحله شروع غالف بند یاعمال تنش خشک که

باعث  تیهاو لقاح شده که در ن يسبب کاهش بارور

در تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در  دیکاهش شد

  .گردد یبوته م

 یتحمل به خشک زانیم نییبه منظور تع 

 MP، GMP،HARM يها عدس، شاخصهاي  پیژنوت

 ،STI ،TOL  وSSI در . )6و 5جداول ( شدند محاسبه

 ،)14(ورزقان اويشهاي  پیژنوت ،یهر دو سال زراع

قشالق  هی، ق)9(زیه ر، هوراند دان)3(بریکل

 زانیم نیشتریب) 5(و قره داغ) 10(یکوهستان

را دارا  STIو    MP ،GMP،HARMيها شاخص

تحمل بیشتري ها  ، لذا نسبت به سایر ژنوتیپبودند

  .نسبت به تنش خشکی داشتند

با  هايبیان داشت که ژنوتیپ) 1992(فرناندز

 MP ،GMP ،HARMيها شاخص يباال ریمقاد

 .باشند یم یخشک به تنشبیشتري تحمل داراي ، STIو

 گزارش نمودند که) 1981( نیو هامبل لیروز یول

که  شود یم ییهاپیباعث انتخاب ژنوت MPشاخص

 نییتحمل آنها به تنش پا امادارند  ییعملکرد باال

 ،یدر هر دو سال زراع SSIاز نظر شاخص . است

 ، داغ)14(ورزقان اويمتعلق به ارقام ش ریمقاد نیکمتر

تفاوت که در  نیبود، با ا) 6(لیو اردب) 10(یقشالق هیق

سال دوم عالوه بر ارقام مذکور، رقم کانادا دانه 

از نظر شاخص  . مقدار را داشت نیکمتر زین) 4(زیر

TOLکانادا دانه  يپهایژنوت ،یدر هر دو سال زراع

. برخوردار بودند زانیم نیاز کمتر) 6(لیو اردب) 4(زیر

سبب انتخاب  TOLو   SSIيها کم شاخص ریمقاد

 Fischer (گردد یم یمتحمل به خشک هايژنوتیپ

and Maurer,1978؛Rosielle and Hambelin 

J,1981 .(ها و عملکرد  شاخص نیب یهمبستگ برآورد

و بدون تنش نشان داد  یتنش خشک طیدر هر دو شرا

 ،یهر دو سال زارع رکه د) 8و7جداول ( 

 يدارا STIو  MP ،GMP ،HARMيها شاخص

با % 1در سطح احتمال  يدار یمثبت و معن یهمبستگ

. تنش بودند تنش و بدون طیعملکرد دانه در شرا

با  ییمثبت و باال یهمبستگ يکه دارا ییها شاخص

تنش  و بدون دارتنش طیعملکرد دانه در دو مح

شوند  شناخته می شاخص نیباشند، به عنوان بهتر

)Fernandez, 1992.( حاضر  تحقیقدر  نیبنابرا

 يکه دارا STIو  MP ،GMP ،HARMيها شاخص

 طیبا عملکرد دانه در شرا دار یمثبت و معن یهمبستگ

 یتنش بودند، در هر دو سال زراع تنش و بدون

ارقام متحمل به  ییبرتر جهت شناسا يها شاخص

 .عملکرد باال شناخته شدند لیو با پتانس یخشک تنش

 ها در هر دو سال شاخص نیبراساس ا

، هوراند )5(، قره داغ)3(بریکل هايژنوتیپ،یزراع

 اويو ش) 10(یقشالق هی، داغ ق)9(زیدانه ر

متحمل به  هايژنوتیپ، به عنوان )14(ورزقان

 که یدر حال. یدر مرحله زایشی شناسایی شدندخشک 

و ) 4(زی، کانادا دانه ر)2(، اهر)1(ارقام کانادا

و  یحساس به تنش خشک يها پی، ژنوت)11(ورزقان

  .عملکرد بودند لیبا حداقل پتانس

ارقام براساس چهار شاخص  يبند جهت گروه

 هیتجز STIو  MP ،GMP ،HARMمنتخب 

خوشه قرار   را در دو پهایدر سال اول، ژنوت يا خوشه

در  پهایکه در سال دوم، ژنوت یدر حال). 1شکل (داد

دار بودن آماره معنی ).2شکل (سه خوشه قرار گرفتند 

کانونیک،  صیتابع تشخ هیتجزالمبدا در  ویلکاکس
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  ).10و  9جداول (است افتهیانجام  يبند گروه نشانگر صحت

  در سال اولعدس  يهاپیژنوتتحمل به خشکی هاي  ضرایب همبستگی ساده بین شاخص -7جدول

  YP YS MP GMP HARM STI SSI 

YS  
**91/0              

MP  
**98/0  **974/0            

GMP  
**957/0  **99/0  **995/0          

HARM  
**937/0  **996/0  **987/0  **998/0        

STI  
**935/0  **967/0  **972/0  **971/0  **968/0      

SSI  
*577/0-  **836/0-  **714/0-  **774/0-  **809/0-  **687/0-    

TOL  48/0  073/0  296/0  207/0  146/0  204/0  379/0  

  

  

  دومعدس در سال  يهاپیژنوت یخشکتحمل به هاي  ضرایب همبستگی ساده بین شاخص -8جدول 

  YP  YS MP GMP HARM STI SSI 

YS 
**929/0              

MP  
**986/0  **978/0             

GMP  
**973/0  **989/0  **998/0          

HARM  
**959/0  **995/0  **992/0  **998/0        

STI  
**949/0  **964/0  **973/0  **973/0  **971/0      

SSI  488/0-  **750/0-  *614/0-  **663/0-  **699/0-  *582/0-    

TOL  
**679/0  360/0  *548/0  491/0  443/0  483/0  258/0  
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  در سال اولعدس  يهاپیژنوتب تحمل به خشکی هاي منتخ اي براساس شاخص دندروگرام تجزیه خوشه -1 شکل

  

  

  دومدر سال  عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک اي براساس شاخص دندروگرام تجزیه خوشه -2شکل 

  

 يکل برا نیانگیو درصد انحراف از م نیانگیم 

قابل مشاهده  12و  11ها در جداول  از خوشه کیهر 

هاي ژنوتیپ که شامل دومدر سال اول، خوشه . است

، قیه )9(، هوراند دانه ریز)5(، قره داغ)3(کلیبر

از نظر هر چهار  )14(و شاوي ورزقان) 10(قشالق

ارزش  STIو  MP ،GMP ،HARMشاخص منتخب 

 که یدر حال. کل نشان دادند نیانگینسبت به م يشتریب

 داغقرههاي شامل ژنوتیپ خوشه سوم در سال دوم

دانه  هوراند، )10(یقشالق هیداغ ق ،)5(

از لحاظ  )14(ورزقان يو شاو )3(بری،کل)9(زیر

 نیانگینسبت به م يشتریمذکور ارزش ب يها شاخص

خوشه دوم  نکهیوجه به ابا ت یطور کل به.داشتندکل 

در سال اول و خوشه سوم در سال دوم به عنوان 

ي ها پیژنوت نیخوشه مطلوب مشخص شد، بنابرا

که متشکل از ها  خوشه نیقرار گرفته در امشترك 

 هی، داغ ق)9(زی، هوراند دانه ر)5(داغ، قره)3(بریکل

ي متحمل هاپیژنوت) 14(ورزقان اويو ش) 10(یقشالق

 يا خوشه هیاز تجز. شوندمیحسوب م به تنش خشکی

تحقیقات در  ،یبه خشک ي تحملها براساس شاخص

و تري  چالشاسدي ( استفاده شده است زیندیگر

  .)Salehi et al., 2005و 1385، همکاران

  

  

  در سال اول عدس يهاپیژنوتهاي منتخب تحمل به خشکی در  تجزیه تابع تشخیص کانونیک براساس شاخص -9جدول

  داري سطح معنی  دو کی  لکس المبداوی  تابع

1  305/0  666/13  **003/0  
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  دومعدس در سال  يهاپیدر ژنوتی هاي منتخب تحمل به خشک تجزیه تابع تشخیص کانونیک براساس شاخص -10جدول 

  

  

 عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک براساس شاخصهاي عدس  گین کل ومیانگین هر خوشه از ژنوتیپمیان -11جدول 

  در سال اول

  MP GMP HARM  STI     ژنوتیپ  خوشه

1  

1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،

8 ،11 ،12 ،13 

  15و 

  33/0 83/20  7/22  02/25  میانگین

2  
و  10، 9، 5، 3

14  
 23/1 26/45 47/46 73/47  میانگین

 63/0 97/28 63/30 59/32  میانگین کل    

  

  

 عدس يهاپیدر ژنوت یهاي منتخب تحمل به خشک براساس شاخصهاي عدس  میانگین کل و میانگین هر خوشه از ژنوتیپ-12جدول 

  در سال دوم

  MP GMP  HARM  STI     ژنوتیپ  خوشه

1  
6،7،8 ،12 ،13 

  15و 
  52/0 85/29 42/31  13/33  میانگین

 09/0 22/11 93/12  03/15  یانگینم  11و 4، 2، 1  2

3  
و  10، 9، 5، 3

14  
 31/1 48/48 75/49 05/51  میانگین

 67/0 1/31 6/32 28/34  میانگین کل    

  

  گیري کلینتیجه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تنش خشکی در 

مرحله زایشی موجب کاهش عملکرد و اجزاي 

شود، اما باتوجه به هاي عدس میعملکرد ژنوتیپ

هاي بومی عدس، این تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ

ها یکسان نبود و کاهش براي همه ژنوتیپ

هایی مانند شاوي ورزقان با توجه به زودرسی  ژنوتیپ

و داشتن وزن هکتولیتر دانه باالتر، تعداد غالف در 

بوته، تعداد دانه در غالف و تعداد دانه در بوته بیشتر 

  داري سطح معنی  دو کی  ویلکس المبدا  تابع

1  032/0  788/37  **000/0  

2  512/0  374/7  *025/0  
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م در شرایط بدون خشکی و ه هم در شرایط تنش

 .تنش خشکی برتري قابل توجهی از خود نشان دادند

  

                                                      سپاسگزاري

بدینوسیله از زحمات خانم مهندس سمن چلبیانی و 

خانم مهندس مهناز شریفی که در اجراي طرح با 

  .شوداینجانب همکاري صمیمانه داشتند قدردانی می
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Effects of drought stress at flowering stage on seed yield and its components in  
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Abstract 

In order to evaluate drought tolerance of lentil landraces at flowering stage, one split plot 

experiment in randomized complete block design with four replicates was conducted in 

agricultural faculty of Islamic Azad University of Tabriz in 2012-2013. Combined variance 

analysis showed genotype × drought stress interaction was significant in all investigated traits 

except to greening date, flowering date and plant height, which indicates different response of 

genotypes to drought stress for the studied traits. Three way interaction (year×genotype×drought 

stress) was not significant in all investigated traits, which indicates that drought stress for studied 

traits was similar in two years. Comparison of yield mean for genotype × drought interaction 

showed that all genotypes under drought stress had significant yield reduction in comparison 

with non-stress conditions, however, Shavi Varzeghan genotype in stress and non-stress 

conditions, showed better response than other genotypes. The drought tolerance indices (MP, 

GMP, HARM and STI) had positive and significant correlation with grain yield in stress and 

non-stress conditions in both two years. Based on these indices, Kalaybar, Garadagh, Horand 

Danehriz, Dagh Qāyeh Gishlagy, Shavi Varzighan was identified tolerant genotypes to drought 

stress. 

Keywords: cluster analysis, component analysis, drought stress, lentil and tolerance indices 
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