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 چکیده

گيری از حداکثر پتانسيل و بهره عملکرد اقتصادی بيشتر درزمينۀ هاآنگزینی جهت بهبا تنوع ژنتيکی باال های عدس ارزیابی ژنوتيپ

يپ عدس در مزرعه تحقيقاتی تژنو 15بنابراین مطالعه حاضر در راستای بررسی خصوصيات عملکردی ؛ توليد امری ضروری است

 درعملکرد دانه  نیترشيب انجام شد. صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکراردانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به

، MLC469 ،MLC303های گرم در مترمربع و کمترین آن به ژنوتيپ 125و  134با  بيبه ترتMLC47 و  MLC454های ژنوتيپ

MLC334  وMLC13 به ترتيبترین شاخص برداشت . همچنين بيشبه دست آمدگرم در مترمربع  12و  14، 11، 25با  به ترتيب 

و  4/2، 2/2 زانيبه م به ترتيبو کمترین آن  MLC286و  MLC33 ،MLC84های درصد در ژنوتيپ 8/25و  2/27، 7/22 زانيبه م

ترین خصوصيات رد دانه یکی از مهمکه عملک. ازآنجاییهده شدمشا MLC303و  MLC13 ،MLC334های ژنوتيپ دردرصد  1/1

بيشتر عملکرد دانه  به علتMLC47 و  MLC454های شود، مطابق نتایج این آزمایش ژنوتيپعملکردی در عدس محسوب می

 های برتر شناخته شدند.عنوان ژنوتيپبه

 عملکرد دانهشاخص برداشت، تنوع ژنتيکی،  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

عنوان محصولی مهم در سراسر جهان کشت ای است که بههای دانهترین لگوم( یکی از قدیمی.Lens culinaris Medikدس )ع

 کشورهای در ویژهبه دام تعليف و انسان خوراک عنوانبه آن، ارزشمند هایریزمغذی و غنی از پروتئين محتوای علت به شود ومی

عنوان فرایند سودمند بهتواند میدر عدس خاک  تثبيت زیستی نيتروژنهمچنين قابليت  (.4) يردگمی قرار مورداستفاده توسعهدرحال

عملکرد پایين عدس و عدم ثبات در  (.2باشد )مطرح جایگزین مناسب برای کودهای شيميایی  وطبيعی در بهبود وضعيت خاک 

 هایبرنامه در گزینش ساززمينهتواند می تيکیژن تنوعشود که محسوب می عدسکاشت  هایچالشترین عملکرد آن از مهم

از سویی دیگر ثبات در باشد. در شرایط متفاوت محيطی و بهبود عملکرد  سازگار و جدید ارقام توليدجهت انتخاب و  یبهنژاد

 (.5د )شوگزینی گياهانی همچون عدس محسوب میاز دالیل اصلی بهدانه وری و خصوصيات مهم اقتصادی مانند عملکرد بهره

 بذربانک  کلکسيونعدس های ژنوتيپ گزینیصفات مناسب جهت بهاز برخی و دانه مطالعه عملکرد آزمایش حاضر جهت 

 انجام شد. توليد پتانسيلو پایداری  افزایش منظوربه مشهد فردوسی دانشگاه گياهی علوم پژوهشکده حبوبات

 



 هامواد و روش

 جغرافيایی عرض با مشهد شرق کيلومتری 11 در واقعکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  این آزمایش در مزرعه تحقيقاتی دانشکده

طرح بلوک  در قالب دریا سطح از متری 285 ارتفاع و شرقی دقيقه 31 و درجه 52 جغرافيایی طول و شمالی دقيقه 11 و درجه 31

ژنوتيپ عدس  15با  1327 ماهبهمنکشت در اواسط  سازی بستر مزرعه،انجام شد. پس از عمليات آماده کامل تصادفی با سه تکرار

 11 طول به چهار خط شامل هاییکرت در مشهد فردوسی حبوبات پژوهشکده علوم گياهی دانشگاه بذر برگزیده از کلکسيون بانک

نياز  اساس ز برهای هرمتر انجام شد. آبياری و وجين علفحدود دو سانتی ردیف روی و فاصله مترسانتی 51 ردیف یفاصله و متر

 و ایحاشيه اثرات حذفعملکرد بيولوژیک با  و عملکرد دانه رشد فصل پایان در منطقه انجام شد. معمول مزرعه و مطابق بر روال

نيز با  1شاخص برداشتدر هوای آزاد تعيين شدند.  شدنوسط هر کرت از فضای چهار مترمربع پس از خشک های بوته برداشت

 محاسبه شد. (1) رابطهاستفاده از 

HI=  رابطه )1(                                                                                                                                          100×

-کرد بيولوژیک )گرم در مترمربع( می: عملBY: عملکرد دانه )گرم در مترمربع( و GY: شاخص برداشت )درصد(، HIکه در آن 

 باشد.

درصد  25در سطح اطمينان  LSDروش  اب هاآن و مقایسه ميانگين Minitab v17افزار ها با استفاده از نرمدادهآماری وتحليل یهتجز

 انجام شد.

 

 نتایج و بحث

 .(1داری مشاهده شد )جدول اوت معنیعملکرد دانه، عملکرد بيولوژیک و شاخص برداشت تف ازنظرهای عدس در بين ژنوتيپ

و کمترین  گرم در مترمربع 125و  134با  بيبه ترتMLC47 و  MLC454 یهاپيژنو تعملکرد دانه به  نیترشيب که ترتيباینبه

گرم در مترمربع متعلق بود )جدول  12و  14، 11، 25با  به ترتيب MLC13و  MLC469 ،MLC303 ،MLC334های آن به ژنوتيپ

شود، اما یکی از مشکالت اصلی این کشت احتمال می هاآنعدس باعث بهبود عملکرد گياهانی همچون هرچند کشت پایيزه  (.1

در بنابراین ؛ مرسوم استاساس در بيشتر مناطق ایران کشت بهارۀ آن  همين (. بر3است )و اُفت عملکرد زدگی بروز تنش یخ

را در اولویت کشت بهاره قرار MLC47 و  MLC454های توان ژنوتيپهای متعدد میاثبات عملکرد دانۀ باال در آزمایش صورت

 داد.

گرم در مترمربع  121عملکرد بيولوژیک با  نیترشيبکه طوریهای مورد آزمایش باال بود. بهتنوع عملکرد بيولوژیک در بين ژنوتيپ

بنابراین با توجه به اینکه ؛ (1بود )جدول  MLC13و  MLC334های و کمترین آن متعلق به ژنوتيپ MLC454ژنوتيپ  متعلق به

دانه های مذکور از پتانسيل توليد توان چنين نتيجه گرفت که احتماالً ژنوتيپنتایج این بخش از آزمایش مشابه عملکرد دانه بود می

 برخوردارند. مشابهی تودۀزیستو 

مشاهده  MLC286و  MLC33 ،MLC84های درصد در ژنوتيپ 8/25و  2/27، 7/22 به ميزان به ترتيبترین شاخص برداشت شبي

و  MLC13 ،MLC334 هایبه ژنوتيپ درصد متعلق 1/1و  4/2، 2/2 به ميزان(. کمترین شاخص برداشت نيز 1شد )جدول 

MLC303  .دو ژنوتيپ  هرچند کهبودMLC454  و MLC47نیترشيبرین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند، اما تبيش 

                                                           
1. Harvest Index (HI) 



باشد. های مذکور میعملکرد بيولوژیک باال در ژنوتيپ به علتژنوتيپ نبود که این موضوع  شاخص برداشت متعلق به این دو

اما ؛ (1است ) هایکی دالیل محتمل در تفاوت شاخص برداشت این ژنوتيپها تفاوت در تخصيص مواد فتوسنتزی بين ژنوتيپ

و  MLC13 ،MLC334 یهارسد که کاهش شاخص برداشت در ژنوتيپمی به نظربه شاخص برداشت چنين  با توجهطورکلی به

MLC303  کاهش وزن دانه عدس بوده است. به علتبيشتر 

 
 طی ارهبههای عدس در کشت مقایسه ميانگين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیکی و شاخص برداشت ژنوتيپ -1جدول 

 مشهد وهواییآبشرایط 

 شاخص برداشت )%( (g.m-2عملکرد بيولوژیکی ) (g.m-2عملکرد دانه ) (MLC1ژنوتيپ )
454 a134 121a 12/2de 
47 ab125 513b 22/3cd 
33 b111 324c 22/7a 
84 c82 318d 27/2ab 
71 cd78 417c 18/1de 
11 d73 272ef 21/7ab 

281 de11 251ef 25/8a-c 
472 58ef 237fg 24/3bc 
417 55ef 253f 21/2cd 
38 51f 431c 11/8g 
17 48f 225df 11/2ef 

412 25g 128g 12/2fg 
313 11g 242f 1/1h 
334 14g 147h 2/4gh 
13 12g 118h 2/2gh 

 ** ** ** داریمعنی
 مشابه حروف با هایینميانگيدر هر ستون  .مشهد فردوسی دانشگاه گياهی علوم پژوهشکده عدس بذر کلکسيون -1

داری هر صفت در سطح **: معنی .ندارند LSD آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف

 احتمال یک درصد
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Evaluation of some of yield characteristics selected lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes 

in field conditions 

 

Abstract 
Evaluation of lentil genotypes with high genetic diversity is important in order to select them for high 

economic yield and use of maximum production potential. The yield characteristics of 15 lentil genotypes 

was assessed in 2018 in Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The 

experiment was conducted as complete randomized block design with three replications. The highest grain 

yield belonged to MLC454 and MLC47 genotypes with 134 and 125 g.m-2, respectively and the lowest 

grain yield belonged to MLC469, MLC303, MLC334 and MLC13 genotypes with 25, 16, 14 and 12 g.m-2, 

respectively. Also, the highest harvest index was 29.7%, 27.9% and 25.8% for MLC33, MLC84 and 

MLC286 respectively. The lowest harvest index was 9.9%, 9.4% and 6.6% for MLC13, MLC334 and 

MLC303, respectively. Since grain yield is one of the most important yield traits in lentil, so the results of 

this experiment showed that MLC454 and MLC47 were identified as superior genotypes due to higher 

grain yield. 

Keywords: Genetic diversity, grain yield, harvest index 


