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تنوع صفات مورفولوژیکی، کمی، فنولوژیکی و همچنین مقایسه عملکرد و اجزای آن در دو طرح آگمنت                    

تجزیه .  اکوتیپ ماش مورد ارزیابی قرار گرفتند        600جداگانه تحت دو شرایط آبیاری معمول و محدود، در             
فات شاهد برای بررسی یکنواختی زمین آزمایش حاکی از اختالف معنی دار بین بلوکها برای تعداد                  واریانس ص 

در مقایسه ارقام شاهد در هر دو شرایط، ارقام پرتو و مهر هیچ گونه                 . کمی از صفات تحت هر دو شرایط بود        
اختالف معنی داری را با      اختالف معنی داری از لحاظ اکثرصفات با یکدیگر نداشتند ، در حالیکه رقم گوهر                   

مقایسه اکوتیپ های مورد بررسی با واریته های شاهد نشان داد که اکثر ارقام از لحاظ                 . شاهدهای دیگر نشان داد   
ارتفاع گیاه و تعداد گره در ساقه برتر از بهترین شاهد بودند، ولی از لحاظ دیگر صفات واریته های شاهد به طور                       

بررسی میزان تنوع فنوتیپی صفات نشان داد که عملکرد بوته و تعداد غالف              . بودندکلی بهتر از کلیه اکوتیپ ها       
رسیدگی و شاخص برداشت    % 90،صفت تعداد روز تا      %) حدودا43ً(در بوته دارای باالترین  ضریب تنوع فنوتیپی       

 حدوداً( متوسطی و کلیه صفات دیگر دارای ضریب تنوع فنوتیپی       %) 5 حدوداً(دارای پایینترین ضریب تنوع فنوتیپی    
 گروه عمده از     3 گروه و در محیط تنش         4تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش             . بودند%) 15

در محیط بدون تنش گروه چهارم ودر محیط تنش گروه اول با کوتاه ترین دوره رشد و                 .شهرستانها رامشخص کرد  
 .با شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی باال بهترین گروهها بودند

 
 .ماش، تنوع قنوتیپی، تجزیه کالستر :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه 

در حال حاضر ظرفيت افزايش عملكرد حبوبات در مقايسه با          
با وجود  . غالت فاصله زيادي تا حد نهايي و مطلوب خود دارد            

گسترش مناطق زيركشت ارقام پرمحصول و يكنواخت با                
هاي  گر گوشه كشاورزي پيشرفته و توسعه يافته در آسيا و دي            

جهان، ارقام بومي و گونه هاي خويشاوند گونه هاي ارقام زراعي            
با خطر نابودي كامل مواجه بوده و در مورد حبوبات اين روند                
حذف تقريبي آنها را در مناطق كشت و كار قديميشان در                  

 ).۷(برداشته است 
تعداد ارقام تجاري ماش بسيار محدود بوده و اغلب در بعضي           

مورفولوژيكي و ژنتيكي خود داراي ضعف بوده و يا             هاي   جنبه

اينكه در آينده در ارتباط با مقاومت به بيماريها و آفات دچار                
مشكالتي خواهند شد كه رفع آنها مستلزم بكارگيري تنوع               

در حقيقت تنوع و انتخاب دو       . موجود در مخازن ژنتيكي است     
نوط به  ركن اصلي هر برنامه اصالحي بوده و انجام تحقيقات م            
 ).۳( وجود تنوع مطلوب از حيث هدف مورد بررسي مي باشد

بنابر آنچه از منابع مختلف بر مي آيد در ژرم پالسم ماش               
تنوع مطلوب و قابل قبولي از نظر صفات مختلف موجود بوده               

در آنها به چشم مي خورد عدم ارتباط          " است و آنچه كه اكثرا     
 تبعيت تنوع ژنتيكي از      ميان تنوع جغرافيايي و تنوع ژنتيكي و       

مسلم است كه   ). ۲۴،  ١٩،  ١٥،  ١٤،  ١٣(اقليم هاي مختلف است     
موفقيت آينده متخصصان اصالح نباتات به حفظ ذخاير ژنتيكي          
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موجود و ارزيابي آنها بستگي دارد تا بتوانند از آن در برنامه                  
با توجه به موارد فوق، نياز مبرم و          . اصالحي خود استفاده برند   

ي جمع آوري و حفاظت حبوبات بومي و خويشاوندان           فوري برا 
وحشي آنها و همينطور علفهاي هرز خويشاوند با آنها بخصوص            

مطالعه تنوع  ). ۱۰(در گونه هاي جنس ويگنا احساس مي گردد         
از طريق بررسي درجه شباهت و تفاوت تعدادي نمونه نيز امكان            

 استفاده  پذير مي گردد و شرط انجام آن گروهبندي نمونه ها با           
مالك گروهبندي  ). ۱۷ ،۲۲(از معيار تشابه يا عدم تشابه است         

بايد براساس معيارهاي ظاهري و در حقيقت منطبق بر دو نكته            
اول اينكه افراد درون هر گروه حداقل اختالف و حداكثر            : باشد

دوم آنكه فاصله بين گروهها       . شباهت را به هم داشته باشند       
ي از جمله روشهاي مناسب         تجزيه خوشه ا    . حداكثر باشد  

گروهبندي است كه نقش مهمي را در بررسي تنوع جغرافيايي و           
ژنتيكي ، انتخاب والدين، تعيين نحوه تكامل گياهان زراعي و              

 ).۲۶(بررسي اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط دارد 
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي        ) ۱۳۷۶(قوامي  

 ۱۹۳ي و ارتباط ميان آنها،          صفات فنولوژيكي و مورفولوژيك     
ژنوتيپ از نمونه هاي كلكسيون ماش طرح حبوبات دانشكده             

نتايح كار وي حاكي از      . كشاورزي كرج را مورد ارزيابي قرار داد       
آن است كه تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه داراي بيشترين             

وي هم  . تنوع و صفات فنولوژيك داراي كمترين تنوع مي باشد           
ا استفاده از تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها را در شش گروه            چنين ب 

گروهبندي كشورها و شهرها بيانگر عدم تبعيت          . متمايز كرد 
تنوع ژنتيكي از تنوع جغرافيايي در كشورها و عدم اين ارتباط در            

 ).۷(شهرهاي ايران بود 
 ۴۹در مطالعه تنوع ژنتيكي     ) ۱۹۹۱(نايدو و سانتياناريان      
ه محيط صورت گرفت تنوع بسيار          ژنوتيپ ماش كه در س       

نايدو و   . گسترده اي را در مواد آزمايشي مشاهده كردند              
سانتيانايان اظهار نمودند كه الگوي گروهبندي ارقام فوق با              

بنابراين به اين نتيجه    . تغييرات محيط آزمايش تغيير مي کنند      
رسيدند كه در مطالعه تنوع ژنتيكي بايستي مواد در محيطهاي            

آنها همچنين گزارش كردند     . د بررسي قرار گيرند    مختلف مور 
هيچ گونه ارتباطي بين تنوع جغرافيايي و ژنتيكي در ژنوتيپهاي           

 ).۱۸(مورد مطالعه آنها وجود نداشته است 

 ۱۸كه از   را   ژنوتيپ ماش    ۳۲۱تعداد  ) ۱۹۷۲(يو و پولمن    
كشور در آمريكا، آسيا، آفريقا و خاورميانه منشا گرفته بودند،              

نتايج آنها نشان داد كه عليرغم برخي         . بررسي قرار دادند  مورد  
محدود مي باشد ولي    " تصورها كه تنوع ژنتيكي در ماش تقريبا       

. محدوده گسترده اي از اين نظر براي هر صفت وجود دارد                
همچنين پتانسيل عملكرد باال در ماش وجود دارد، به طوري كه           

تند و ضمن حجيم    ژنوتيپهاي با عملكرد باال زود رسي نسبي داش       
 ).۲(بودن، تعداد دانه زياد در غالف و وزن هزار دانه باال داشتند 

هدف از اين تحقيق بررسي ميزان تنوع فنوتيپي صفات              
مورفولوژيكي، فنولوژيكي، كمي و گروهبندي ارقام از حيث              
صفات مختلف با استفاده از تجزيه كالستر تحت دو شرايط                

 .آبياري ميباشد
 

 مواد و روشها
 اكوتيپ ماش به همراه سه رقم مهر، گوهر و پرتو در دو             ۶۰۰

 با  يطرح آگمنت مرکب جداگانه يكي با آبياري معمول و ديگر           
آبياري محدود در مزرعه آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه           

 مورد  ۱۳۷۹تهران واقع در دولت آباد كرج در ارديبهشت سال            
 ۳ ژنوتپ   ۱۰اي هر   در اين آزمايش  به از      .  بررسي قرار گرفتند  

رقم شاهد به كار رفت و ابتدا و انتهاي هر بلوك را شاهد ها                   
 ژنوتيپ در يك    ۶۰با توجه به تعداد ژنوتيپها، هر        . تشكيل دادند 

 بلوك تشكيل گرديد     ۱۰آزمايش از   " بلوك قرار گرفت و جمعا     
 .بودشش بلوك كوچكتر متشكل از ضمن آنكه هر بلوك خود 

 بذر بود در    ۶۰ – ۷۰" يپ كه تقريبا  بذور مربوط به هر ژنوت    
.  متر كشت گرديد    ۵/۰ متر و فاصله رديف       ۵/۲خطي به طول     

 انجام گرديد و به عنوان        ۲۱/۲/۱۳۷۹اولين آبياري در تاريخ       
پس از آن آبياريهاي ديگر تا        . تاريخ كشت در نظر گرفته شد       

 تنش  ۳۱/۳/۱۳۷۹در تاريخ   .  روز صورت گرفت   ۷شروع تنش هر    
لذا پس از اين تاريخ يك قطعه به طور           . از گرديد مورد نظر آغ  

 روز و قطعه ديگر كه مورد تنش واقع گرديد هر            ۷معمول و هر    
 . روز آبياري شد۱۲

 ۵۰ تاريخ    -۱: صفات مورد اندازه گيري عبارت بودند از           
 تاريخ  -۲ . گلدهي% ۵۰تعداد روز از كاشت تا       : درصد گلدهي 

 ۹۰ كاشت تا وقتي كه       تعداد روز از  :  درصد رسيدگي غالف   ۹۰
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از سطح زمين تا    :  ارتفاع گياه  -۳. درصد از كل غالفها بالغ شدند     
 -۴. آخرين گره در هر بوته برحسب سانتيمتر اندازه گيري شد           

 -۵.  بوته انجام گرديد    ۵براساس ميانگين   : تعداد گره در ساقه    
 بوته  ۵براساس تعداد غالف موجود در        : تعداد غالف در بوته      

پس از خرد كردن ،       :  تعداد بذر در غالف      -۶. صورت گرفت 
 غالف به طور تصادفي ، تعداد دانه آنها         ۱۰بوجاري و تميز كردن     

:  طول غالف  -۷. با دستگاه بذر شمار الكترونيكي شمارش گرديد      
 غالف به طور تصادفي انتخاب و طول آنها به وسيله              ۱۰تعداد  

ها يادداشت  خط كش با دقت ميليمتر اندازه گيري و ميانگين آن          
 دانه كه با دستگاه        ۱۰۰وزن  :  وزن صد دانه        -۸. گرديد

 -۹. الكترونيكي شمارش گرديده بود برحسب گرم بدست آمد          
 بوته با ترازوي     ۵دانه هاي بدست آمده از        : عملكرد اقتصادي   

 گرم توزين و به عنوان عملكرد اقتصادي         ۰۱/۰دقيق و با دقت      
پس از خشك كردن    : ژيكي عملكرد بيولو  -۱۰. در نظر گرفته شد   
 ساعت در آون وزن كلي بوته ها به همراه            ۲۴بوته ها به مدت      

 گرم بدست   ۰۱/۰دانه به عنوان عملكرد بيولوژيكي و با دقت            
از تقسيم عملكرد اقتصادي بر       :  شاخص برداشت      -۱۱. آمد

 .عملكرد بيولوژيكي حاصل گرديد
نت با توجه به نوع طرح كه يك طرح آگم         : محاسبات آماري 

مرکب بود تحليل واريانس براساس عملكرد ارقام شاهد دوبار             
صورت گرفت و خطاي آزمايشي ناشي از اين تحليل به عنوان              

تعديل ارقام  . خطاي معيار در مقايسه هاي مختلف به كار رفت          
براساس اختالف بين ميانگين ارقام شاهد در يك بلوك و                 

 طرح  ۲۴۰جموع  در م . ميانگين آنها در كل آزمايش انجام گرفت      
به منظور بدست آوردن بهترين      .بلوكي مورد تجزيه قرار گرفتند     

رقم شاهد و يافتن ارقامي كه برتري معني داري را نسبت به                
بهترين شاهد داشتند، مقايسه ارقام شاهد با يكديگر و با كليه              

براي . اكوتيپ ها در هر يك از صفات مورد بررسي صورت گرفت           
 ابتدا انحراف استاندارد و ميانگين صفت       محاسبه تنوع فنوتيپي ،   

مورد نظر برآورده شد و سپس با استفاده از رابطه زير ميزان                 
 ).۱(تغييرات فنوتيپي صفات بدست آمد 

 100*% −=
X

VPCVP انحراف استاندارد صفت   =VP 

=   ميانگين صفت 
−

X 
  =CVPضريب تغييرات فنوتيپي صفت 

 P فرد از حيث      n  تجزيه خوشه اي براي گروه بندي             
صفت بكار گرفته شد و افراد مشابه در داخل كالسهاي يكسان             

در اين تحقيق با توجه به تعداد زياد ژنوتيپها           ). ۶(قرار گرفتند   
 براساس كليه    ١ابتدا با استفاده از روش کالستر بندي سريع           

 ۵داد  سپس از هر كالستر تع       .  كالس بدست آمد     ۸صفات  
ژنوتيپ به طور تصادفي انتخاب و دوباره به طورمعمول تجزيه             

نرم افزارهاي مورد استفاده     . كالستر بر روي آنها صورت گرفت      
 .بود ٤ و اس، پي، اس ،اس٣ ،اس ،اي، اس٢شامل اکسل

 
 نتايج و بحث

 تجزيه واريانس براي يكنواختي زمين آزمايش
ظه  مي شود،     مالح ۱همانطور كه از جدول تجزيه واريانس        

در محيط بدون تنش بلوكها از نظر صفات وزن صدبذر، تعداد              
بذر در غالف، طول غالف، ارتفاع گياه، تعداد گره در ساقه، تعداد            

 درصد گلدهي، عملكرد بيولوژيكي، شاخص برداشت و         ۵۰روز تا   
در محيط تنش از نظر صفات وزن صد بذر، ارتفاع گياه، تعداد               

. داشت اختالف معني داري نداشتند     گره در ساقه و شاخص بر       
لذا تعديل  . ليكن از لحاظ كليه صفات ديگر معني دار گرديدند           

داده ها در مورد صفاتي كه بلوكهاي آن معني دار گرديد صورت             
گرفت و كليه صفات ديگر بدون تغيير به مرحله دوم تجزيه                

 .واريانس برده شدند
 ها مانند    در مرحله دوم تجزيه واريانس نيز تعديل داده           

مرحله اول صورت گرفت و در مورد ساير بلوكها نيز همين روش             
در نهايت داده هاي تصحيح شده در دو مرحله             . اجرا گرديد 

در مجموع،  . هاي آماري ديگر بكار گرفته شدند         جهت تجزيه 
داري  بلوكها،اختالف معني  كليه واريانس نتايج بدست آمده ازتجزيه   

 .تحت هر دو شرايط نشان دادرا براي تعداد كمي از صفات 

                                                                                    
1. Quick cluster 
2. EXCELL 
3. SAS 
4 . SPSS 
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 تجزيه واريانس صفات مختلف ماش براي بررسي يكنواختي -۱جدول 
 )طرح آگمنت(زمين با استفاده از شاهدها در محيط بدون تنش 

 
 صفات

ميانگين 
مربعات تيمار

ميانگين مربعات
 خطا

ميانگين مربعات
 بلوك

 ۱۴۰/۰ ۰۹/۰ ۹۵/۴ )گرم(وزن صد بذر 

 ۵۵/۲۵ ۹۸/۷۹ ۹۳/۳۸۵ تعداد بذر در غالف

 ۹۵/۱۳۷۵* ۵۸/۲۶۴ ۳۹/۹۸۸۵ تعداد غالف در بوته
 ۳۷/۰ ۳۶/۰ ۰۹/۸ )سانتيمتر(طول غالف 
 ۳۳/۱۴ ۳۳/۱۲ ۲۴/۱۳۰ )سانتيمتر(ارتفاع گياه 

 ۱۶/۰ ۳۱/۰ ۷۷/۱ تعداد گره در ساقه
 ۴۸۹/۰ ۹۸/۰ ۷۲/۲۶  درصد گلدهي۵۰

 ۰۹/۱۶∗ ۴۲/۰ ۲۲/۲۰  درصد رسيدگي۹۰

 ۱۳/۲۷۱∗ ۵۵/۶۴ ۱۰/۱۰۹۷ )گرم(دي عملكرد اقتصا
 ۱۵/۳۵۰۱ ۴۴/۱۰۶۶ ۵۹/۱۸۶۱۷ )گرم(عملكرد بيولوژيكي 

 ۰۰۰۹۲/۰ ۰۰۰۹۳/۰ ۰۲۶/۰ شاخص برداشت
 

 تجزيه واريانس صفات مختلف ماش براي بررسي يكنواختي -۲جدول 
 )طرح آگمنت(زمين با استفاده از شاهدها در محيط تنش 
 

 صفات
ميانگين مربعات

 تيمار
ين مربعاتميانگ

 خطا
ميانگين مربعات

 بلوك
 ۱۰/۰ ۲۸/۰ ۴۹/۶ )گرم(وزن صد بذر 

 ۴۲/۲۰۱∗ ۸۸/۱۲ ۶۸/۴۹ تعداد بذر در غالف
 ۰۵/۲۷۷۷∗ ۴۸/۵۵۲ ۵۱/۴۰۶۰ تعداد غالف در بوته

 ۷۳/۰∗ ۱۵/۰ ۰۵/۳ )سانتيمتر(طول غالف 
 ۵۴/۳ ۹۰/۶ ۶۴/۱۰۲ )سانتيمتر(ارتفاع گياه 

 ۲۱/۰ ۸۱/۰ ۹۸/۴ تعداد گره در ساقه
 ۳۱/۱۹∗ ۸۲/۳ ۰۵/۶  درصد گلدهي۵۰
 ۰۳/۱۶۸∗∗ ۱۱/۱۰ ۶۲/۴۱  درصد رسيدگي۹۰

 ۱۶/۵۲۱∗∗ ۱۵/۸۷ ۴۴/۳۰۹ )گرم(عملكرد اقتصادي 
 ۹۳/۵۳۱۲∗∗ ۳۹/۷۸۰ ۶۱/۴۳۹۱ )گرم(عملكرد بيولوژيكي 

 ۰۰۰۱۳/۰ ۰۰۰۸۳/۰ ۰۱۹/۰ شاخص برداشت 
 

 مقايسه ميانگين شاهدها با يكديگر
.  بين شاهدها بدست آمد    LSD وع طرح   ا بر اساس ن   ينجدر ا 

حال اگر چنانچه اختالف بين شاهدها معني دار باشد از حروف             
 مقادير حداقل تفاوت معني     ۳جدول  .متفاوت استفاده مي گردد     

و ميانگين صفات مختلف شاهد را در محيط بدون           ) LSD(دار  

 مالحظه مي گردد كه     ۳با توجه به جدول     . تنش نشان مي دهد   
پرتو و مهر در تمامي صفات اختالف معني داري را با             دو شاهد   

ليكن شاهد گوهر در تمامي صفات بجز صفت           . يكديگر ندارند 
عملكرد بيولوژيكي اختالف معني داري را با شاهدهاي مهر و              

 .پرتو نشان داد
 

 و ميانگين صفات مختلف شاهدهاي ماش در LSD مقادير -۳جدول 
 )طرح آگمنت(محيط بدون تنش 

شاهد گوهر صفات شاهد پرتو شاهد مهر
LSD مقايسه

 دو شاهد

 a ۹۶/۵ b ۶۲/۴ b ۴۹/۴ ۲۸۴/۰ )گرم(وزن صد بذر 
b ۰۴/۹۹ a ۸۹/۱۰۹ تعداد بذر در غالف a ۰۷/۱۱۰ ۶۵۰/۵ 
 b ۴۹/۴۳ a ۰۴/۸۶ a ۹۶/۹۶ ۸۹۴/۱۴ تعداد غالف در بوته

 b ۰۶/۸ a ۹۰/۹ a ۸۸/۹ ۳۰۹/۰ )سانتيمتر(طول غالف 
 b ۰۳/۱۷ a ۶۱/۲۴ a ۹۴/۲۵ ۳۹۵/۱ )سانتيمتر(ارتفاع گياه 

 b ۵۱/۸ a ۹۹/۹ a ۹۵/۹ ۳۸۰/۰ تعداد گره در ساقه
 b ۶۱/۶۰ a ۸۷/۶۳ a ۵۳/۶۴ ۱۸۹/۱  درصد گلدهي۵۰
b ۹/۱۰۱ a ۹۹/۱۰۳  درصد رسيدگي۹۰ a ۷۷/۱۰۳ ۶۷۰/۰ 

)گرم(عملكرد اقتصادي  b ۴۲/۲۲ a ۳۶/۳۳ a ۹۶/۳۵ ۷۸۴/۵ 
)گرم(عملكرد بيولوژيكي  a۶۵/۱۱۹ a ۳۲/۱۰۸ a ۰۰/۱۲۳ ۲۷۵/۵۸ 

 a ۳۶/۰ b ۳۱/۰ b ۳۰/۰ ۰۳۴/۰ شاخص برداشت

 
 مالحظه مي گردد كه در محيط تنش         ۴با توجه به جدول      

نيز شاهدهاي پرتو و مهر هيچ گونه اختالف معني داري را به جز             
به طور مشابه با محيط      . صفت ارتفاع گياه ، با يكديگر ندارند        

ر اختالف معني داري را از لحاظ كليه          بدون تنش، شاهد گوه    
آنچه از مجموع اين مطالعه      . صفات با دو شاهد ديگر نشان داد       

در دو محيط برمي آيد اين است كه شاهد گوهر از لحاظ صفات              
 درصد گلدهي و    ۵۰وزن صد بذر، شاخص برداشت، تعداد روز تا         

 درصد رسيدگي برتر از شاهدهاي مهر و پرتو مي باشد ضمن            ۹۰
ه شاهدهاي مهر و پرتو از لحاظ ديگر صفات برتري معني               آنك

نتايج حاصل از اين    . داري را نسبت به شاهد گوهر دارا مي باشند        
 ).۸(بررسي تا حدودي با مطالعات قبلي مطابقت دارد 

 مقايسه ميانگين شاهدها با ارقام
، ميانگين  ) LSD( مقادير حداقل تفاوت معني دار        ۵جدول  

، و تعداد ارقام    (LSD ) قل تفاوت معني دار    حدا +برترين شاهد   



۵۶۵ بررسي تنوع و مقايسه عملكرد و اجزاي آن تحت دو شرايط آبياري در ماش: ضابط و همكاران

برتر از بهترين شاهد را در دو محيط بدون تنش و تنش نشان                
با توجه به آنكه در هر دو محيط بدون تنش و تنش               . مي دهد 

شاهد گوهر از لحاظ صفات وزن صدبذر، شاخص برداشت، تعداد           
 درصد رسيدگي برتر از دو شاهد        ۹۰ درصد گلدهي و     ۵۰روز تا   

گر بود لذا در مورد اين صفات مقايسه ميانگين ارقام با شاهد              دي
گوهر و در مورد بقيه صفات مقايسه ميانگين ارقام با شاهدهاي             
پرتو، مهر و گوهر بسته به برتر بودن آنها در دو محيط صورت                

آنچه از مجموع نتايج در دو محيط بر مي آيد اين است              . گرفت
ي داري را نسبت به بهترين        كليه ارقام برتري معن    " كه تقريبا 

شاهد از لحاظ صفات وزن صد بذر، طول غالف، شاخص                   
 درصد رسيدگي در دو محيط نشان        ۹۰برداشت، و تعداد روز تا       

  درصد گلدهي تعداد ارقام كمي     ۵۰از لحاظ تعداد روز تا      . ندادند
برتر از بهترين شاهد بودند ، لذا نتيجه مي گيريم          )  درصد ۸۵/۴(

ه ارقام داراي دوره رشد بيشتري از بهترين شاهد          كلي" كه تقريبا 
از لحاظ ارتفاع گياه و تعداد گره در ساقه             . يعني گوهر بودند   

برتر از بهترين   )  درصد ۱/۹۳ و   ۷/۹۲به ترتيب   (اكثر ارقام   " تقريبا
نيمي از ارقام برتري معني داري را نسبت به         " تقريبا. شاهد بودند 

 از ارقام برتري معني داري را        نيمي" تقريبا. بهتربن شاهد بودند  
نسبت به بهترين شاهد از لحاظ تعداد غالف در بوته نشان دادند            

تعداد ارقامي كه از لحاظ تعداد بذر در غالف و            ).  درصد ۶/۵۱(
عملكرد اقتصادي برتر از بهترين شاهد بودند در حد پاييني بود            

قابل توجه است كه در محيط       ).  درصد ۱۸/۲۱،  ۶/۸به ترتيب   (
دون تنش هيچ كدام از ارقام از لحاظ عملكرد بيولوژيكي برتر از            ب

از ارقام  % ۳۱بهترين شاهد نبودند ولي در محيط تنش در حدود          
الزم به ذكر است كه نتايج ضد و          . برتر از بهترين شاهد بودند     

نقيضي در مورد مقايسه عملكرد ارقام ماش با شاهدهاي فوق              
 و در مورد تفاوت معني دار         )۳۰-۱۰(ولي با تعداد ارقام پايين     

، ٢٠،  ٢،  ٥(بين ارقام از نظر كليه خصوصيات ارائه گرديده است           
۲۳.( 

 بررسي ميزان تنوع فنوتيپي صفات

مقادير تنوع فنوتيپي كليه صفات به همراه دامنه تغييرات و           
با نگاهي به   .  آورده شده است   ۶انحراف معيار صفات در جدول       
حظه ميگردد كه عملكرد بوته و      ضرايب تنوع فنوتيپي صفات مال    

تعداد غالف در بوته داراي باالترين ضريب تنوع در هر دو محيط            
پس از صفات فوق، وزن صد بذر، تعداد بذر در غالف،            . مي باشد 

طول غالف، ارتفاع گياه و تعداد گره در ساقه داراي ضريب تنوع             
 با توجه به نتايج فوق معلوم مي گردد        . فنوتيپي متوسطي بودند  

كه تنوع قابل مالحظه اي در عملكرد و اجزاي آن وجود دارد و               
و عليرغم برخي تصورات در     )۲۷،  ٦،  ٣(در تاييد برخي گزارشات     

تنوع قابل مالحظه اي    )  ۲۱،  ١٦(مورد اندك بودن تنوع ژنتيكي    
در عملکرد و اجزاي آن در ماش وجود دارد و در نتيجه  امكان                

پايين . م تجاري وجود دارد    بكارگيري اين تنوع در بهبود ارقا       
بودن ضريب تنوع فنوتيپي براي برخي صفات از جمله تعداد روز           

 درصد رسيدگي بيانگر عدم تاثير محيط بر تظاهر اين              ۹۰تا  
نيز قابليت توارث    ) ۱۹۸۶(مطالعات وانگاري    . صفات مي باشد   

بااليي را براي صفات تعداد روز تا گلدهي، تعداد روز تا بلوغ ،                 
انه و طول غالف نشان مي دهد وگزارشات ديگري نيز          وزن صد د  

 ).۲۵، ١٢، ١١، ٩، ٤(اين موارد را تصديق ميكند 
 ها در محيط بدون تنش و تنش اي ژنوتيپ تجزيه خوشه

نتايج حاصل از اين تجزيه در محيط بدون تنش به صورت             
مالحظه مي شود كه ژنوتيپ هاي مورد       .  آمده است  ۱دندروگرام  

در بررسي گروه ها     . گروه عمده قرار گرفتند    بررسي در چهار     
ديده شد كه گروه اول داراي حداكثر تعداد غالف در بوته و در               

از طرفي اين گروه داراي       . نتيجه داراي حداكثر عملكرد بود      
عملكرد بيولوژيكي بسيار باالي نيز بود و اين امر باعث گرديد تا             

وه چهارم كه   در نتيجه بعد از گر    . شاخص برداشت آن كاهش يابد    
فقط يك ژنوتيپ را شامل مي شد داراي حداكثر شاخص                  

 درصد  ۹۰ درصد گلدهي و     ۵۰از لحاظ تعداد روز تا      . برداشت بود 
رسيدگي گروه چهارم با كوتاه ترين دوره رشد گروه مطلوبي بود            
و با توجه به شاخص برداشت بسيار باال و همچين عملكرد                 

بعد از گروه چهارم    . ده شد اقتصادي باال بهترين گروه تشخيص دا     
گروه اول به عنوان گروهي كه مي تواند عملكرد بااليي را در                

گروه سوم با   . دوره  رسيدگي طوالني توليد كنند مطلوب نبود         
داشتن زود رسي تقريبي، عملكرد پايين، وزن صد بذر كم،                
شاخص برداشت پايين گروه مطلوبي نبود و در نهايت گروه دوم            

كرد متوسط، شاخص برداشت متوسط، تعداد         با توجه به عمل     



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٦٦

غالف متوسط ، وزن صد بذر متوسط گروه حد واسطي است و               
. مي تواند عملكردي در حد واسط ساير گروه ها ايجاد نمايد               

نتايج حاصل از اين تجزيه در محيط تنش به صورت دندروگرام             
با توجه به دندروگرام حاصل ژنوتيپ ها در سه            .  آمده است  ۲

در بررسي گروه ها مالحظه شد كه          . ه قرار گرفتند   گروه عمد 
ژنوتيپ هاي گروه اول داراي زودرسي تقريبي، شاخص برداشت          

ژنوتيپ . باال بودند " باال، ارتفاع گياه پايين و وزن صد بذر نسبتا          
هاي گروه دوم داراي شاخص برداشت پايين، تعداد غالف پايين،          

ياه متوسط و وزن     عملكرد اقتصادي و بيولوژيكي كم وارتفاع گ        
آنچه از بررسي گروه ها در مي يابيم اين         . صد بذر متوسط بودند   

است كه گروه اول به علت داشتن زودرسي تقريبي، شاخص               
. برداشت باال و عملكرد مطلوب برتر از ساير گروه ها مي باشد              

نكته قابل توجه ديگر اين است كه در هر دو محيط تنوع ژنتيكي             
تبعيت نكرده است، بطوري كه حتي در زير         از فواصل جغرافيايي    

گروه هاي خيلي نزديك شهرهاي از ايران با كشورهاي دور در              
به عنوان مثال در يکي از اولين       .يك زير كالس واقع گرديده اند       

 اصفهان و آمريکا در کنار      ۳زير گروههاي ايجاد شده در کالستر       

 ۴در کالستر   گر  ييکديگر آمده اند و يا اينکه در يک زير گروه د           
چنين نتايجي  .ترکيه ،جيرفت و آمريکا در کنار هم مي باشند              

 ).۱۹، ٣(نيز گزارش گرديده است " قبال
 

 و ميانگين صفات مختلف شاهدهاي ماش در LSD مقادير -۴جدول 
 )طرح آگمنت(محيط تنش 

 صفات
شاهد گوهر  شاهد پرتو شاهد مهر

LSD  مقايسه
 دو شاهد

 a  ۲۶/۶ b ۰۱/۵ b ۰۱/۵ ۲۲۵/۰ )گرم(وزن صد بذر

b ۱۰/۱۰۱ تعداد بذر در غالف a ۵۱/۱۰۷ a ۶۴/۱۰۵ ۳۳۲/۳ 

b ۷/۵۶ a ۳۱/۱۰۷ تعداد غالف در بوته a ۰۰/۱۱ ۴۷۲/۱۲ 

 b ۳۲/۸ a ۹/۹ a ۹/۹ ۲۲۱/۰ )سانتيمتر(طول غالف 

 c ۹۶/۱۴ b ۰۵/۲۰ a ۳/۲۱ ۰۹/۱ )سانتيمتر(ارتفاع گياه 

 b ۳۸/۸ a ۱۸/۹ a ۴۹/۹ ۳۵۱/۰ تعداد گره در بوته

 b ۳۹/۵۳ a ۰۱/۵۸ a ۸۳/۵۸ ۲۰۸/۲  درصد گلدهي۵۰

 b ۷۰/۸۲ a ۷۳/۸۶ a ۸۷ ۲۸۸/۱  درصد رسيدگي۹۰

 b ۸۵/۲۹ a ۴۵/۴۴ a ۶۲/۴۵ ۷۲۷/۶ )گرم(عملكرد اقتصادي 

b ۵۳/۷۶ a ۹۲/۱۲۵ )گرم(عملكرد بيولوژيكي  a ۵۱/۱۳۳ ۳۸۴/۱۷ 

 a۴۰/۰ b ۳۵/۰ b ۳۴/۰ ۰۳۲/۰ شاخص برداشت

 
  و تعداد ارقام برتر از بهترين شاهد در دو محيط بدون تنش +LSD ، ميانگين صفت برترين شاهد LSD مقادير -۵ل جدو

 )طرح اگمنت(و تنش در ماش 
 محيط تنش محيط بدون تنش 

 
 صفات

ميانگين برترين 
 LSD+ شاهد 

تعداد ارقام برتر 
 از شاهد

 
LSD 

 +ميانگين برترين شاهد
LSD 

از تعداد ارقام برتر 
 شاهد

LSD 

 ۶۰۹/۰ ۱ ۸۷/۶ ۷۶۷/۰ ۰ ۷۲۷/۶ )گرم(وزن صد بذر
 ۰۲۲/۹ ۱۶۵ ۵۳/۱۱۶ ۲۹۹/۱۵ ۴۷ ۳۷/۱۲۵ تعداد بذر در غالف
 ۷۷۶/۳۳ ۲۵۸ ۷۶/۱۴۴ ۳۳۳/۴۰ ۲۸۴ ۲۹/۱۳۷ تعداد غالف در بوته

 ۵۹۷/۰ ۱ ۴۹/۱۰ ۸۳۶/۰ ۰ ۷۴/۱۰ )سانتيمتر(طول غالف 
 ۹۵۲/۲ ۵۲۹ ۲۵/۲۴ ۷۷۸/۳ ۵۱۶ ۷۲/۲۹ )سانتيمتر(ارتفاع گياه 

 ۹۵/۰ ۴۹۹ ۴۴/۱۰ ۰۳۲/۱ ۵۴۹ ۰۲/۱۰ تعداد گره در ساقه 
 ۹۷۷/۵ ۳۵ ۸۰/۶۴ ۲۱۹/۳ ۲۰ ۷۵/۶۷  درصد گلدهي۵۰
 ۳۷۸/۱ ۲ ۳۸/۸۸ ۸۱۳/۱ ۰ ۸۰/۱۰۵ درصد رسيدگي۹۰

 ۲۲۰/۱۸ ۹۰ ۸۴/۶۳ ۶۶۵/۱۵ ۱۵۵ ۶۲/۵۱ )گرم(عملكرد  اقتصادي 
 ۰۷۷/۴۷ ۱۸۱ ۵۸/۱۸۰ ۹۲۹/۲۳۰ ۰ ۹۲/۳۵۳ )گرم(عملكرد بيولوژيكي 

 ۰۸۴/۰ ۵ ۴۸/۰ ۰۹۲/۰ ۱۱ ۴۵۲/۰ شاخص برداشت 



۵۶۷ بررسي تنوع و مقايسه عملكرد و اجزاي آن تحت دو شرايط آبياري در ماش: ضابط و همكاران

 
 )طرح آگمنت( تجزيه خوشه اي ژنوتيپ هاي ماش در محيط بدون تنش -١شكل 
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 )طرح آگمنت( تجزية خوشه اي ژنوتيپ هاي ماش در محيط تنش -٢شكل 

 



۵۶۹ بررسي تنوع و مقايسه عملكرد و اجزاي آن تحت دو شرايط آبياري در ماش: ضابط و همكاران

 )طرح آگمنت(مختلف ماش در دو محيط بدون تنش و تنش  مقادير ضرايب تنوع فنوتيپي ، دامنه تغييرات و انحراف معيار صفات -۶جدول 
 انحراف معيار صفت دامنه تغييرات صفت ضريب تنوع فنوتيپي صفت 

 محيط تنش محيط بدون تنش محيط تنش محيط بدون تنش محيط تنش محيط بدون تنش صفات
 ۵۴/۰ ۵۰/۰ ۴۲/۲-۳۱/۷ ۹۴/۱-۶۱/۶ ۹۰۴/۱۵ ۱۸/۱۵ )گرم(وزن صد بذر

 ۱۵/۱۱ ۴۵/۱۲ ۴۳-۱۴۳ ۱۹-۱۳۸ ۱۲۲/۱۰ ۲۳۴/۱۱ غالفتعداد بذر در  
 ۷۵/۶۰ ۰۸/۶۷ ۱۴-۳۵۲ ۲-۳۵۱ ۶۸۶/۴۲ ۵۸۵/۴۵ تعداد غالف در بوته

 ۶۴/۰ ۵۹/۰ ۳/۳-۶۸/۱۰ ۵/۴-۱/۹ ۳۷۹/۹ ۹۴۰/۸ )سانتيمتر(طول غالف 
 ۴۸/۱۰ ۸۶/۱۷ ۱/۱۵-۲۴/۷۷ ۱/۱۷-۱/۱۲۲ ۰۱۷/۲۷ ۸۸۲/۳۲ )سانتيمتر(ارتفاع گياه

 ۸۳/۲ ۰۹/۲ ۰۴/۵-۴۴/۲۱ ۵/۹-۵/۲۳ ۱۶۷/۲۰ ۵۲۳/۱۳ تعداد گره در ساقه
 ۸۳/۹ ۷۱/۹ ۵۳-۱۰۸ ۶۰-۱۱۷ ۶۵۷/۱۲ ۱۶۹/۱۱  درصد گلدهي۵۰
 ۲۱/۱۱ ۱۲/۵ ۸۲-۱۴۶ ۱۰۵-۱۳۹ ۵۷۰/۹ ۰۰۶/۴  درصد رسيدگي۹۰

 ۰۶/۲۰ ۱۲/۲۲ ۵/۱-۱/۱۰۶ ۶/۰-۵/۱۲۶ ۸۴۶/۴۶ ۳۷۵/۵۱ )گرم(عملكرد اقتصادي 
 ۹۱/۶۰ ۷۷/۶۵ ۳۴/۳-۳۸۲ ۵/۱۳-۶/۳۴۰ ۵۸۹/۳۸ ۴۲۴/۴۰ )گرم(عملكرد بيولوژيكي 

 ۰۰۷۳/۰ ۰۰۳۴/۰ ۰۱/۰-۶۷/۰ ۰۴/۰-۶۳/۰ ۶۵۵/۳ ۱۵۸/۳ شاخص برداشت
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SUMMARY 

 
Variation of morphological, phonological, and quantitative (with emphasis on yield 

and its components) traits in Mung bean were studied using two separate augment 
designs one for each of stress and non-stress irrigation conditions, Analysis of variance 
in testing for homogeneity of experimental conditions indicated a significant variation 
between blocks for only few traits under each of the conditions. Mean comparison of 
control varieties in each condition, and for most of the traits, showed no significant 
difference between Mehr and Partow cultivars but indicated a significant difference 
between Gohar and the other two cultivars. It was also observed that accessions 
performed better than the best among controls with regard to traits of plant height and 
node number. Considering other traits, however, control cultivars performed better than 
the accessions. Phenotypic variation for plant yield and pod number was highest (43%), 
while for days to 90% maturity and harvest index was the lowest (5%). Other traits 
exhibited average phenotypic variations (15%). Cluster analysis grouped cities involved 
in the study to 3 and 4 separate classes in stress and non – stress conditions respectively. 
Class 4 of non – stress along with class 1 of under stress condition were considered to 
be the best among classes by having the lowest growth period and a high harvest index 
as well as high economical yield.  
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