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 امین لیو تکم یدهعدس در مرحله گل يهاپیژنوت یتحمل به تنش خشک یابیارز

  

  *1ییکاکا يمهد

  

  )21/12/1396 رش:یخ پذی؛ تار 13/8/1396 افت:یخ دری(تار

  

 

 دهیچک

ندن اثـرات  بـه حـداقل رسـا    يهـا از راه یکی. شودیمحسوب م یزراع اهانیمهم کاهش عملکرد در گ لیدال نیتراز جمله مهم یخشک پدیده

اهـداف   نیتر. مهماست یخشکتنش تحمل به  يهامتحمل با کمک شاخص يهاپیو کشت ژنوت ییخشک، شناسا طیدر شرانامطلوب خشکی 

از جملـه   ،یبه خشک تیتحمل و حساس يهااز شاخص یبرخ یابیارز يعدس برا پیژنوتبر عملکرد شش  یپژوهش، مطالعه اثرات خشک نیا

 کیهارمون نیانگی)، مGMP( يوربهره یهندس نیانگی)، مMP( یحساب نیانگی)، مSSIبه تنش ( تیشاخص حساس)، TOLشاخص تحمل تنش (

)HAMعملکرد ( يداری)، شاخص پاYSI) و شاخص تحمل تنش (STIـ (آب یعیطب طی) و شراياری(بدون آب یتنش خشک طی) در دو شرا ) ياری

ـ  پیبا سه تکرار و شش ژنوت یکامل تصادف يهاوكشده در قالب طرح بلخرد يهاصورت کرتبه شی. آزمااست در  1395- 96 یدر سال زراع

ـ وتدست آمده از کشت ژنهب يها. از دادهشداجرا  همدان اسدآباد نورامیدانشگاه پ یپژوهش - یمحل مزرعه آموزش ـ یطب طیدر شـرا  هـا پی و  یع

در  یاز نظر تنش خشک یمورد بررس يهاپیژنوت نیب یريتفاوت چشمگ. شداستفاده  یتحمل به خشک يهامحاسبه شاخص برايخشک  طیشرا

اساس . بردندحساس و متحمل بو يهاپیژنوت کیقادر به تفک یمورد بررس يها) وجود داشت که اغلب شاخصیشیرشد (فاز زا يمرحله انتها

 پالتيبا يدر فضا هاپیژنوت عیشدند. توزمتحمل شناخته  يهاپیعنوان ژنوت(گچساران) به 6) و سوارلهی(ب 5 يهاپیمذکور ژنوت يهاشاخص

ـ مبنا ن نیظاهر ساخت و بر ا یرا نسبت به تنش خشک آنها نیب یکیژنتوجود تنوع ـ ژنوت زی  عنـوان بـه (گچسـاران)   6) و سـوار لـه ی(ب 5يهـا پی

ـ بـه مؤلفـه   هیتجز جیبا توجه به نتا نیشدند. همچن ییو با عملکرد باال شناسا یمتحمل به خشک يهاپیژنوت مؤلفـه اول و دوم در   ،یاصـل  ياه

  کردند. هیرا توج یتحمل به خشک يهاشاخص يبرا هاپیژنوت نیدرصد از تنوع موجود در ب 100مجموع 
  

  

  یتحمل به خشک يهادانه، شاخص ،یدهگل ،یعملکرد، تنش خشک :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 نیاز پـروتئ  یغن یاهیمنابع گ نیتراز مهم یکی عنوانبهحبوبات 

. رونـد یشـمار مـ  انسان به ییمنبع مهم غذا نیبعد از غالت، دوم

 يحاصـلخیز ضـمن بهبـود    تروژنین یستیز تیبا تثب اهانیگ نیا

از  ياریدر تنـاوب بـا بسـ    ایـ و  یششپو اهانیگ صورتبهخاك، 

مؤثر بوده و نقش  اكخ شیاز فرسا يریدر جلوگ یزراع اهانیگ

 يو بـرا  نـد کنیمـ  فـا یا يکشـاورز  يهـا نظام يداریدر پا یمهم

 عنـوان بـه بـر غـالت    یکشـت مبتنـ   يهـا بـه نظـام   یبخشـ تنوع

ـ . رشـد جمع شـوند یمحصوالت ممتاز در نظـر گرفتـه مـ    و  تی

باعـث شـده    ریکشور در دو دهه اخ یعو اجتما يتوسعه اقتصاد

ـ یاست تا مصرف مواد پروتئ  شیگوشـت قرمـز افـزا    ژهیـ وبـه  ین

ـ تول شیاسـاس افـزا   نی. بر اابدی يریچشمگ ـ یمـواد پروتئ  دی  ین

 هیـ در تغذ يکـه منـابع ارزشـمندتر    یاهیـ گ يهانیپروتئ ویژهبه

 عنوانبهحبوبات  دیتول شیاست و لذا افزا ریناپذهستند، اجتناب

 زیـ کشـور ن  يتوسعه اقتصاد يهادر برنامه ینیمنابع پروتئمکمل 

). عـدس از جملـه حبوبـات    12گرفتـه اسـت (   ارمورد توجه قر

 راتییـ روز بلنـد اسـت کـه دامنـه تغ     یاهیسرمادوست بوده و گ

از  زیـ اسـت و ن  گرادیدرجه سانت 25 یال 15مناسب آن  یحرارت

ـ قابل يمتـر  3500دشت تا ارتفاع  ینواح ). 15کشـت دارد (  تی

ـ را یمـ یاقل يهادهیاز پد یتنش خشک اسـت کـه    عـت یدر طب جی

اسـت و کمتـر    اهانیگ دیعامل محدودکننده رشد و تول نیترهمم

). در حال حاضـر،  19( کندیکامل از آن اجتناب م طوربه یاهیگ

درصــد از  25در  دیــتول تیتــنش کمبــود آب موجــب محــدود

ز عملکـرد  درصد ا 50طور متوسط هجهان شده است و ب یاراض

منـاطق   ءجـز  رانی). ا11( دهدیرا کاهش م یزراع اهانیبالقوه گ

منـاطق خشـک و    ءاسـت و جـز   ادیـ ز ینوسانات بارندگ يدارا

از مراحـل   یکه ممکن اسـت برخـ   شودمیمحسوب  خشکمهین

 شـتر یب یبـازده  ي). بـرا 13قرار دهد ( ریرا تحت تأث اهیگ يرشد

ـ با خشـک مـه ین در منـاطق خشـک و   ينـژاد ارقام برتر در به  دی

). 2( ردیـ گ رمطلـوب مـد نظـر قـرا     یتحمل به خشک يارهایمع

رانـدمان و   شیافـزا  بـراي  يخطـرات جـد   ترینمهماز  یخشک

و جهان است. بـا توجـه    رانیدر ا یموفق محصوالت زراع دیتول

بـا   زیـ و ن نـده یبحران آب در آ و ياریآب برايآب  تیبه محدود

 250کشـور کمتـر از    يجـو  يهـا زشیر نیانگیم نکهیبه ا توجه

ـ دن انهیسـال  يجـو  يهازشیر نیانگیدر سال است (م متریلیم  ای

ـ پا قـات ی)، لزوم توجه به انجام تحقمتریلیم 860  نـه یدر زم ياهی

 ،یتـنش خشـک   دی). با تشد6است ( ریناپذاجتناب یتنش خشک

از دسـت   جیتـدر بـه  یاهیگ يهاها و سلولآب موجود در بافت

وجـود  ها اختالل بـه ها و سلولبافت یعیطب سمیرفته و در متابول

 نی). در ا10( ابدییشدت کاهش معملکرد به جهیو در نت دیآیم

مـورد   یراستا اصالح و انتخاب ارقام عدس متحمـل بـه خشـک   

ــه ــیاســت. تع ينــژادتوجــه پژوهشــگران ب تحمــل و  زانیــم نی

 يهـا به تـنش بـا اسـتفاده از شـاخص     هانیارقام و ال تیحساس

) 4( ررو مو شری). ف3( شودیبه تنش انجام م تیحساستحمل و 

 یبررســ بــراي) را SSI( یخشــکبــه تــنش تیشــاخص حساســ

عملکرد بـالقوه   راتییعملکرد ارائه کردند که تغ يداریپا نیتخم

. شـاخص  دهـد یمختلـف نشـان مـ    يهـا طیرا در محـ  یو واقع

بـه   قیـ نشان از تحمـل رقـم مـورد تحق    ،کیکمتر از  تیحساس

بـه   تیشـاخص حساسـ   يهر چقدر مقدار عـدد  ،است یخشک

بـاالتر اسـت    یتحمل به تنش خشک زانیم ،باشد تروچکتنش ک

 عنوانبه) را TOL)، شاخص تحمل (14( نیو هامبل لی). روز2(

و عـدم   یخشـک تـنش  طیاختالف عملکرد در شـرا  نییتع اریمع

 عنـوان بـه  را )MP( يوربهـره  نیانگیـ م نیو همچن یخشکتنش

شاخص  زانیبودن م نییاند. پاهکردمتوسط ارائه  عملکرد نیتخم

TOL ـ  شـود میمناسب محسوب  اریمع کی بـالعکس در   کنیول

ــا ریمقــاد MPشــاخص   شــتریب تیداللــت بــر حساســ تــرنییپ

ــژنوت دارد. شــاخص متوســط  یخشــکتــنش طیدر شــرا هــاپی

بـاال بـا عملکـرد     یباال و همبسـتگ  یکیژنتعلت تنوعبه يوربهره

مطلـوب اسـت    یارقام متحمل به تنش خشـک  شنیگز برايدانه 

 شنهادیپ یتحمل به خشک يرا برا STI) شاخص 3). فرناندز (2(

قـادر بـه انتخـاب     STIاسـاس شـاخص   داده است. انتخـاب بـر  

بـاال اسـت.    یخشکبا عملکرد باال و تحمل به تنش ییهاپیژنوت

از نظـر   یمـورد بررسـ   يهـا پی) ژنوت3اساس روش فرناندز (بر

 ییهـا پیژنوت( Aلکرد و تحمل به تنش به چهار گروه، توان عم



  امین لیو تکم یدهعدس در مرحله گل يهاپیژنوت یتحمل به تنش خشک یابیارز

  

61  

  متر). مجموع میزان بارش ماهانه (بارش بر حسب میلی1جدول 

  سال زراعی  مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند  فروردین اردیبهشت  خرداد  تیر

  1395-96  صفر  8/2  6/19 3/88  1/78  4/82 7/90 7/23 صفر  صفر

  

 ییعملکـرد بـاال  خشـکی  ش تـن تنش و عدم طیکه در هر دو مح

عــدم  یطـ یمح طیکــه فقـط در شــرا  ییهـا پیــ(ژنوت Bدارنـد)،  

که فقط در  ییهاپی(ژنوت Cدارند)،  ییعملکرد باال یخشکتنش

 Dدارنـد) و گـروه    ییعملکـرد نسـبتاً بـاال   خشکی تنش  طیشرا

 یخشـک تـنش و عـدم تـنش    طیکه در هر دو محـ  ییهاپی(ژنوت

معتقـد اسـت    شـان ی. اشـوند یمـ  کیدارند)، تفک ینییعملکرد پا

از  Aگروه  صیاست که قادر به تشخ یشاخص مناسب، شاخص

عملکرد و تحمـل   یابیراستا، ارز نی). در ا6ها باشد (گروه ریسا

به ارقام متحمـل   یابیمنظور دستعدس به يهاپیژنوت یبه خشک

 طیشـرا  در) تحمـل  يشـاخص(ها  نیبهتـر  نیـی و تع یبه خشک

 بودند. قیتحق نیاز جمله اهداف ا مختلف در مزرعه، یرطوبت

  

  هامواد و روش

ـ دانشـگاه پ  یآموزشـ  -یقـات یدر مزرعـه تحق  قیتحق نیا  نـور امی

ـ . اشدهمدان اجرا  يلومتریک 45در واقع اسدآباد  در  قیـ تحق نی

ـ با آرا پالتتیاسپل شیقالب آزما کامـل   يهـا طـرح بلـوك   شی

. شــداجــرا  1395در ســه تکــرار در اواخــر اســفندماه  یتصــادف

در  ياریآب طعکامل، ق ياری(آب ماریشامل چهار ت یاصل يهاکرت

از  بعـد  يدر مرحلـه رشـد   ياریـ قطـع آب  ،یدهمرحله بعداز گل

کامـل   ياریآب طی) (که از شراياریبدون آب طیشرا زیو ن یدهامین

اسـتفاده   يآمار يهامطالعه شاخص براي ياریبدون آب طیو شرا

 نیدس شامل: سبز قزوشامل شش رقم ع یفرع يهاشد). کرت

 ایـ می) ک3کرمانشـاه (  محلـی  تـوده ) 2اسدآباد ( محلی توده)، 1(

معاونـت   ي) (کـه بـا همکـار   6) و گچسـاران ( 5( سوارلهی)، ب4(

شدند) بود. فاصـله   هیسرارود کرمانشاه ته مید قاتیمؤسسه تحق

  کاشـت  يهـا فیرد نیو فاصله ب متریسانت 10 فیرد يبوته رو

در نظر گرفته شـد.   مترسانتی 5تا  3مق کاشت و ع متریسانت 25

 یچهـار برگـ   عدد بذر قرار گرفت که در مرحلـه  هدر هر کپه س

بمانـد. بافـت    یبوته در هر کپه بـاق  کی تینهادر تنک شدند تا 

خـاك حـدود    pHو متوسـط   یشـن  -یرسـ  شیخاك محل آزما

شخم  رینظ قیمطابق با عرف منطقه تحق اتیعمل هیهفت بود. کل

مـورد   يمارهـا یاسـاس ت (بر ياریقبل از کاشت، آب یزنکسیو د

و  5O2Pدر هکتـار   لـوگرم یک 40دن کر(اضافه  یکشت)، کودده

ــار ن لــوگرمیک 30 هــرز  يهــاعلــف نی) و وجــتــروژنیدر هکت

. با حذف اثرات شددر طول فصل کاشت انجام  یصورت دستهب

و بـا   شـد مربع برداشـت  متر کی یشیاز هر کرت آزما ياهیحاش

 قیـ دق يتـرازو  لهیسـ وهعملکرد دانه ب ،هاامیدا کردن بذور از نج

  محاسبه شد. 

بـارش ماهانـه (بـارش بـر حسـب       زانیـ مجموع م 1 جدول

  .دهدیم شیرا نما قیمحل تحق طی) در شرامتریلیم

ــه ــور تجزب ــمنظ ــتحلوهی ــار لی ــا از   يآم ــم نموداره و رس

در نظـر  استفاده شد. بـا   SPSS 16و  Excel 2010 يافزارهانرم

ــرفتن  ــ: مYpگ ــرا  نیانگی ــام در ش ــه ارق ــرد دان ــدم  طیعملک ع

ـ : مYs ،یخشکتنش  طیعملکـرد ارقـام مختلـف در شـرا     نیانگی

 طیارقـام در شـرا   ههمـ عملکرد دانه  نیانگیم :pY،یخشکتنش

 طیراارقـام در شـ   ههمعملکرد  نیانگی: مsYو یخشکعدم تنش

ـ تنش به شـرح ز  يهاباشد، شاخص یخشکتنش  )2(جـدول   ری

  .شدمحاسبه 

  

  نتایج و بحث

 یتنوع تحمـل بـه تـنش خشـک     یابیارز قیتحق نیا یهدف اصل

 3جـدول  اسـت.   یاصالح يهابرنامه يعدس برا پیشش ژنوت

و عملکـرد   یتحمل به خشک یکم يهاشاخص انسیوار هیتجز

ـ نوتدر ژ یخشکتنش و عدم تنش طیدر شرا عـدس را   يهـا پی

 هساده عملکرد دان انسیوار هیحاصل از تجز جی. نتادهدینشان م

نشان داد  یتحمل به خشک يهاو شاخص یرطوبت طیدر دو شرا
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ــکــه ژنوت  بیشــترمــورد مطالعــه از نظــر عملکردهــا و  يهــاپی

) با MPو  TOL ،HARM ،STI( یه خشکتحمل ب يهاشاخص

ــدی ــ  گریک ــتالف معن ــد. ا داریاخ ــدارن ــان از   نی ــتالف نش اخ

و وجـود   ینسبت به تنش خشک هاپیالعمل متفاوت ژنوتعکس

و  ییاسـت. کاکـا   ثیـ ح نیـ عـدس از ا  يهـا پیـ ژنوت نیتنوع ب

 یتحمـل بـه خشـک    يهادر استفاده از شاخص زی) ن8همکاران (

) را STIو  GMP ،MP ،YI( يهــاخــود شــاخص قــاتیدر تحق

 داریمعن يهاشاخص یاختالف در برخ .دندکرگزارش  داریمعن

) در SIاخـتالف در شـدت تـنش (   بـه علـت   با مطالعه حاضـر،  

 نیانگیـ م سـه یو مقا يبندرتبه 4. جدول است ونمطالعات گوناگ

اسـاس  . بـر دهـد یرا نشـان مـ   یتحمـل بـه خشـک    يهاشاخص

(گچسـاران) در رتبـه    6اره شم پیژنوت YPو  MP يهاشاخص

، YS ،YI ،YSI ،GMP يهـا اسـاس شـاخص  اول قرار دارد. بـر 

HARM  وSTI در رتبـه اول قـرار   سوارلهی(ب 5شماره  پیژنوت (

) در ایـ می(ک 4شـماره   پیـ ژنوت TOLاسـاس شـاخص   ردارد و ب

ـ ن SSIسطح نخست قرار دارد و شـاخص    3شـماره   پیـ ژنوت زی

ـ  طیرده اول قـرار داد. در شـرا  کرمانشاه) را در  محلی توده(  یآب

بود و  ریدر هکتار متغ لوگرمیک 854و  66/658 نیعملکرد دانه ب

)، گچسـاران ( 6 يهاپیمربوط به ژنوت بیترتعملکرد دانه باال به

ـ    میـ د طی) و در شراسوارلهی(ب 5) و ایمی(ک 4  نیعملکـرد دانـه ب

کـرد  عمل يبـاال  ریدر هکتار و مقاد لوگرمیک 66/437و  66/204

ـ ترتبه یخشکتنش طیدر شرا   )،سـوار لـه ی(ب 5 يهـا پیـ ژنوت بی

به خود اختصاص دادنـد (جـدول   را ) ایمی(ک 4(گچساران) و  6

 اریـ مع نیتـر بـه مناسـب   یابیستد براي، 5جدول اساس ). بر4

ـ  یهمبسـتگ  بیضـرا  هـا، پیژنوت یتحمل به خشک یابیارز  نیب

 يهـا اخصمتفـاوت بـا شـ    یرطـوبت  طیعملکرد دانه در دو شرا

طور که از جدول مشـخص  . همانشدمحاسبه  یتحمل به خشک

و عملکرد  MPشاخص  نیب يداریمثبت و معن یهمبستگ ،است

ــ  یعــیطب طیدر شـرا   طیعملکـرد دانــه در شــرا  نیوجـود دارد. ب

 و SSI ،STI ،HARM ،GMP ،YSI يهاو شاخص یخشکتنش

YI يدیخورشیعیوجود دارد. شف يداریمثبت و معن یهمبستگ 

ـ لوب یمعمول يهاپیاز ژنوت ی) در مطالعه برخ17و همکاران (  ای

نـد کـه   کردابـراز   یتحمـل بـه خشـک    يهابا استفاده از شاخص

باال  یهمبستگ يهستند که دارا ییهاها، شاخصشاخص نیبهتر

 یخشـک و عـدم تـنش   یخشکتنش طیبا عملکرد در هر دو شرا

را  STI و MP ،GMP ،HARM يهاشاخص رو نیباشند و از ا

 طیبـا دو شـاخص عملکـرد در شـرا     داریمعنـ  یهمبستگ يدارا

نـد. محققـان   کردگـزارش   ،یخشـک و عـدم تـنش   یخشـک تنش

 يبـرا  یمناسـب  يهـا خصمذکور را شـا  يهاشاخص زین يگرید

و  7دانسـتند (  طیارقام با عملکرد بـاال در هـر دو شـرا    ییشناسا

توسـط   اساس مـدل فرنانـدز   بر هاپیژنوت نشیگز 1شکل ). 20

 يبعـد . در مطالعـه نمـودار سـه   دهـد یم شیرا نما STIشاخص 

قـرار   A(گچساران) در گـروه   6شماره  پیکه ژنوت شدمشاهده 

عملکـرد بــاال و   يداراو  یبـه خشــک  حمـل تم یعنــی. ردیـ گیمـ 

 هاپیژنوت نیاست. در ضمن ا یرطوبت طیمطلوب در هر دو شرا

ـ بـر ا . هسـتند  زین STIاز شاخص  ییباال زانیم يدارا اسـاس   نی

 نیبـد  ردیـ گیقـرار مـ   C) در گـروه  سوارلهی(ب 5شماره  پیژنوت

عملکـرد   یخشکتنش طیدر مح استقادر  پیژنوت نیکه ا یمعن

ـ تول یخشـک عـدم تـنش   طینسبت به شرا يباالتر یسبن کنـد   دی

 طیکه در محـ  ردیگیقرار م B) در گروه ایمی(ک 4شماره  پیژنوت

(سـبز   1شماره  پیرد و ژنوتدا ییعملکرد باال یخشکعدم تنش

کرمانشـاه) در   محلی توده( 3اسدآباد) و  محلی توده( 2)، نیقزو

و عـدم   یخشـک تنش طیگرفتند که در هر دو شرا يجا Dگروه 

 جیبرخـوردار هسـتند. نتـا    يتـر نییاز عملکـرد پـا   یخشکتنش

 يهــابــا شــاخص YSو  YP يبعــدســه يحاصــل از نمودارهــا

HARM  وMP ـ   اریبس یبستگبا توجه به هم بـا   داریبـاال و معن

 يهـا شکلذکر شده داشت ( جیمشابه با نتا یجینتا STIشاخص 

منظـور  ) بـه PCA( یاصل يهابه مؤلفه هی. استفاده از تجز)3و  2

 طیهـر دو شـرا   يها و عملکرد بـرا ارتباط شاخص ترقیدرك دق

(جـدول   یاصـل  يهاداشته است. با توجه به مؤلفه يادیکاربرد ز

ـ از  شـتر یب ژهیـ و ریمشخص شد که دو مؤلفـه اول مقـاد   )6  کی

نـد  کرد هیـ ) کـل را توج درصد 100( انسیوار نیشتریگرفته و ب

درصـد   4/20درصد و مؤلفـه دوم   6/79که مؤلفه اول  ياگونهبه

 اول یرا به خود اختصـاص دادنـد. مؤلفـه اصـل     انسیاز کل وار
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  هاي تحمل در ارقام عدسخشکی با شاخصمبستگی بین عملکرد دانه در شرایط تنش و عدم تنش. ضرایب ه5جدول 

  Yp Ys SSI MP TOL STI HAM GMP  YSI  YI  

Yp 1           

Ys  488/0  1          

SSI  187/0- **945/0 1          

MP  *851/0 *874/0 668/0 1        

TOL  447/0  563/0- 801/0 090/0- 1        

STI  697/0 **965/0  *827/0- **969/0 329/0  1      

HAM  619/0 **987/0  *882/0- **939/0 425/0  **993/0 1     

GMP  722/0 **956/0 808/0 -  **978/0 295/0- **998/0  **990/0 1     

YSI  178/0 **945/0 **1- 668/0  801/0  *827/0 *882/0 808/0  1    

YI  488/0 **1  **945/0- **874/0 563/0-  **965/0 **987/0 **956/0 **945/0 1  

  داردار در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و غیرمعنیترتیب معنی: بهnsو  **، *

  

  
  نمودار سه بعدي جهت تعیین ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس شاخص. 1شکل 
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  HARMنمودار سه بعدي جهت تعیین ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس شاخص . 2شکل 

 

  
  MPنمودار سه بعدي جهت تعیین ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس شاخص . 3شکل 

  

ــاخص ــا شـ ــابـ  يدارا STIو  MP ،GMP ،HARM ،YSI يهـ

مؤلفـه، مؤلفـه تحمـل بـه      نیبود. لذا ا ییمثبت و باال یهمبستگ

ـ ا يمقـدار بـاال   نکـه ی. بـا توجـه بـه ا   شـد  يگذارنام یخشک  نی

 ابـد ی شیچقـدر مؤلفـه اول افـزا    هـر ها مطلوب اسـت  شاخص

 نشیگـز  یبـا عملکـرد بـاال و متحمـل بـه خشـک       ییهاپیژنوت

عملکـرد  و  SSIو  TOL يهابا شاخص زی. مؤلفه دوم نشوندیم

داشته و از  ییمثبت و باال یهمبستگ یخشکعدم تنش طیشرادر 

  ،استمد نظر  TOLو  SSI يهاشاخص نییپا ریکه مقاد ییآنجا
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  جدول 6. تجزیه به مؤلفههاي اصلی براي شاخصهاي تحمل خشکی عملکرد دانه در دو شرایط تنشخشکی و عدم تنشخشکی

YP YS SSI MP TOL STI HAM GMP YSI YI Cumulative 
variance% 

Eigen 
Value 

Component 
Number 

196/0 353/0 325/0- 322/0 176/0- 348/0 353/0 346/0 325/0  353/0 6/79 % 96/7  1  

583/0 054/0 - 279/0 292/0 608/0 129/0 056/0 153/0 279/0- 054/0 - 100 % 03/2 2 

 

 
اساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم  هاي تحمل به خشکی برپالت ارقام عدس در شاخصنمودار باي .4شکل   

 
 قتیدارد. در حق دیبه تنش تأک تیمؤلفه حساس همؤلفه ب نیلذا ا

کـه عملکـرد بـاال در     ییهـا پیـ مؤلفه قادر به انتخـاب ژنوت  نیا

)، است. با توجه بـه  Cمنطقه  پیدارند (ژنوت یخشکتنش طیشرا

 کـه  )4(شـکل  شـد   لیتشـک  پـالت ياول و دوم، بـا  يهـا مؤلفه

شـدند.   میتقس پالتيبا يدر فضا هاپیشکل ژنوت نیاساس ابر

ـ نوتکـه ژ  شـود میمشاهده  پالتيبا ریبا توجه به تصو    يهـا پی

علت قرار گـرفتن در  ) بهایمی(ک 4) و سوارلهی(ب 5(گچساران)،  6

 يهـا پیـ ژنوت ،یتحمل بـه تـنش خشـک    يهامجاورت شاخص

و عـدم   یخشـک تحت کشـت (تـنش   طیهر دو مح يبرا یمناسب

ـ . لذا کشـت ا هستند) یخشکتنش پ را در هـر دو  یـ دو ژنوت نی

ظر گرفـت.  در ن توانیم یخشکو عدم تنش یخشکتنش طیشرا

 گریکـد ینسـبت بـه    یتحمل به خشـک  يهاتند شاخص يایزوا

و  هسـتند ها نسبت به هـم  شاخص نیا يباال ینشان از همبستگ

کرمانشـاه)   یمحل (توده 3اسدآباد) و  محلی توده( 2 پیدو ژنوت

قـرار   SSIو  TOLدر مجاورت دو شـاخص   باًیتقر نکهیعلت ابه

از  يشـتر یلفـه اول و مقـدار ب  از مؤ یکم زانیم ياند و داراگرفته

ـ (با توجه به محـل قرارگ  هستندمؤلفه دوم   يدر فضـا  آنهـا  يری

 بـراي  شیآزما نیا طیهستند که در شرا ییهاپی) ژنوتپالتيبا

 هی. استفاده از تجزشودینم هیتوص یخشکتنش طیکشت در شرا

) 16و همکـاران (  احی) و س7( ییتوسط کاکا یاصل يهالفهبه مؤ

فاصله  نییتع ،یکیژنت اطالع از تنوع برايشده است.  گزارش زین

 يداریمعن يهاشاخص يبر مبنا هاپیژنوت يبندو گروه یکیژنت

. )5(شـکل   شـد اسـتفاده   WARDبـه روش   ياخوشه هیاز تجز

کـه   شدانجام  صیاطالعات تابع تشخ يبرش دندروگرام بر مبنا

شدند. گروه  يدبندسته يدر سه گروه آمار هاپیمبنا ژنوت نیبر ا

 یمحلـ  (توده 2)، نی(سبز قزو 1شماره  يهاپیاول شامل ژنوت

 يهـا پیکرمانشاه) و گروه دوم ژنوت محلی توده( 3اسدآباد) و 

ــمی(ک 4شــماره  ــا  6) و ای داد و  ي(گچســاران) را در خــود ج

سوار) در گـروه سـوم دنـدروگرام قـرار     لهی(ب 5شماره  پیژنوت

 هیـ تجز دییـ مورد تأ درصد 100ر طوهب يبندگروه نیگرفت که ا

ـ . ژنوت)7(جـدول  قـرار گرفـت    صیتابع تشخ (سـبز   1شـماره   پی

 کرمانشــاه) محلــی (تــوده 3محلــی اســدآباد) و  (تــوده 2)، نیقــزو
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  WARD تفاده از روشهاي تحمل به خشکی با اسهاي عدس بر اساس شاخصاي ژنوتیپ. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه5شکل 

  

  هاي عدسهاي تحمل به خشکی در ژنوتیپبندي بر اساس شاخص. نتایج تابع تشخیص براي گروه7جدول 

  ها، بر مبنايگروه

  ايتجزیه خوشه 

  بینی شدههاي پیشگروه
  مجموع

  سه  دو  یک

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 100 3 0 0 100 0 100 3 یک

 100 2 0 0 100 2 0 0 دو

 100 1 100 1  100 0 0 0 سه

  

در  ،قـرار گرفتنـد   يدر گروه اول آمـار  ياخوشه هیاساس تجزکه بر

گرفتنـد. اسـتفاده    ي) جاDگروه (گروه  کیدر  زین يبعدسه دارنمو

تـابع   هیـ کالستر، تجز هیتجز براي یتحمل به خشک يهااز شاخص

توسـط   يبعـد دار سـه نمـو  میو ترسـ  پـالت يبـا  هیتجز ص،یتشخ

) در گنــدم و 8و همکــاران ( یی(کاکــااز جملــه  ياریبســ نیمحققــ

قـرار   يریـ گمورد بهره )ای) در لوب18( رانو همکا يدیخورشیعیشف

 نیبهتـر  نیـی ) در مطالعـه تع 1و همکـاران (  پـور ییآقـا  .گرفته است

ــه خشــک ــه نحــو مطلــوب ا،یارقــام ســو یشــاخص تحمــل ب از  یب

ــاخص ــاش ــدر تحق TOLو  MP ،GMP ،SSI ،STI يه ــود  قی خ

، MP ،GMP يهـا شاخص زیمطالعه حاضر ن جیند که نتاکرداستفاده 

STI  وHARM و  ییشناسـا  بـراي  يقابـل اعتمـاد   يهـا را شاخص

  .  کردگزارش  یمتحمل به خشک يهاپیژنوت کیتفک

  

  گیرينتیجه

از  يریـ مختلـف جهـان عـده کث    يازکشورها ياریو بس رانیدر ا

نخود،  رینظ یخود از حبوبات ازیمورد ن نیپروتئ نیتأم يمردم برا

ــعــدس، لوب ــمــاش و غ ا،ی ــ رهی ــدیاســتفاده م ــ. کشــت اکنن  نی

عملکـرد در   بیشـترین با  ییهانیدست آوردن المحصوالت و به

ـ قابـل اهم  لیمسـا جمله از  ،یآبکم طیشرا در  قیـ تحق يابـر  تی

آمـده از  دسـت بـه  جیاساس مجموع نتا . بررودیشمار مبه کشور

 ،یتحمل به خشک يهاکه شاخص شودیمشخص م ق،یتحق نیا

انتخاب عملکـرد دانـه هسـتند     يبرا يدیمناسب و مف يهاروش

ـ را از هـم تفک  هـا پیژنوت يزیآمتیموفق طوربه تواندیکه م  کی

ـ ا جیکند. عدم تطابق نتا مطالعـات   یبرخـ  جیبـا نتـا   شیآزمـا  نی

خصوص شدت به شیآزما طیعلت متفاوت بودن شرابه تواندیم

مورد مطالعه باشد. با توجه  يهاپیژنوت ي) روSI( یتنش خشک

و  GMP ،STI ،HARM،MP يهاپژوهش، شاخص نیا جیبه نتا

YSI دهنـده  شدند که نشـان  ییها شناساشاخص نیبهتر عنوانبه

 طیشــرا ) درSI=61/0واکــنش ارقــام عــدس بــا شــدت تــنش (

عملکـرد بـاال را    يدارا يهاپیژنوت توانندیبود و م یخشکتنش
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 رسـد ی. به نظـر مـ  کنند ییشناسا یتنش رطوبت طیدر هر دو شرا

در  یبـه خشـک   متحملپر محصول و  يهاپیو ارائه ژنوت دیتول

ـ بـر در تلف کـم آب  یمحصوالت زراعـ   يهـا روش گـر یبـا د  قی

کـاهش اثـرات    يمؤثر بـرا  ياز جمله راهکارها ،یآبکم تیریمد

مـورد توجـه و اسـتفاده     تواندیم جینتا نیباشد. ا یبار خشکانیز

  .ردیقرار گ ينژادبه یدر مطالعات آت

  يسپاسگزار

اسدآباد انجام شده است  نورامیبا امکانات دانشگاه پ پژوهش نیا

. شـود میتشکر  یمرکز دانشگاه يهابخش ریسا يکه از همکار

 يهـا داده تهیـه بـه لحـاظ    يدکتر محمـد احمـد   ياز جناب آقا

   .شودمی ياسگزارسپ پژوهشمحل  یهواشناس
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Abstract 

Drought occurrence is one of the most important reasons for reduced yield in crops. At least in arid 
and semi-arid areas an efficient approach to tackle this problem is to identify and grow tolerant 
genotypes with the help of drought tolerance indices. The main objective of this research was to 
study the effects of drought on the performance of six genotypes of lentil in order to evaluate some 
of the drought tolerance and sensitivity indices, including stress tolerance index (TOL), stress 
susceptibility index (SSI), mean arithmetic (MP), geometric productivity of productivity (GMP), 
harmonic mean (HAM), yield stability index(YSI) and stress tolerance index (STI) in two 
conditions of drought stress (Non-irrigation) and normal conditions (irrigation). The experiment 
was conducted as a split plot based on randomized complete block design with three replications 
and six genotypes in Research Farm of Payame Noor University Center of Asadabad, Hamedan-
Iran in 2017. Data obtained from growing genotypes under normal and drought conditions were 
used to calculate drought tolerance indices. There was a significant difference between genotypes in 
terms of response to late drought, most of the studied indices were able to discriminate susceptible 
and tolerant genotypes. Based on the examined indices, Bile Savar and Gachsaran genotypes were 
recognized as tolerant genotypes. The distribution of genotypes in the biplot space revealed a 
genetic variation between them in relation to drought stress and based on this, Bile Savar and 
Ghachsaran genotypes were recognized as drought tolerant and high yielding. Also, according to 
the results of the main components analysis, the first and second components described 100 percent 
of variation among the genotypes for the examined drought tolerance indices. 
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