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  چکیده

  

سـفید در    لوبیـاي  ژنوتیپ 30یپی و ژنوتیپی برخی از صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد دانه لوبیا،              منظور بررسی تنوع فنوت   به

نتایج تجزیه .  مطالعه شدند) آبیاري محدود(و تنش ) نرمال(هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در دو محیط بدون تنش قالب طرح بلوك

هـا  داري دارند که داللت بر وجود تنوع ژنتیکـی بـین الیـن   ررسی اختالف معنیها از نظر صفات مورد ب     واریانس نشان داد که ژنوتیپ    

نتایج حاصل تحت شرایط تنش نشان داد که در لوبیا سفید صدمات زیادي به ترتیب بـر عملکـرد دانـه، وزن غـالف، عملکـرد                          . دارد

دهـی و  حمـل بـه خـشکی، میـانگین محـصول     هاي ت همچنین شاخص . بیولوژیک، تعداد دانه در بوته و تعداد غالف در بوته وارد شد           

و ) نرمـال (در شـرایط بـدون تـنش        . هاي مقاوم به خشکی بودند    ها براي تعیین ژنوتیپ   دهی بهترین شاخص  میانگین هندسی محصول  

ها در هر دو محیط سه عامل را مـشخص نمـود کـه در        تجزیه به عامل  . تنش، وزن غالف بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت         

نتایج رگرسـیون  . ها را توجیه نمودند درصد از کل تغییرات داده86 و در محیط تنش بیش از      82حیط بدون تنش در مجموع بیش از        م

توان به وزن غالف، شاخص برداشت، وزن صد دانه ها را میگام به گام در شرایط تنش نشان داد که حداکثر اختالف عملکرد دانه الین

 در هر دو    ،طورکلیهب. کید بر نقش مهم اثرات این صفات در عملکرد دانه داشت          أنتایج تجزیه علیت ت   . بت داد و تعداد دانه در گیاه نس     

ها بندي ژنوتیپمنظور گروههب. و تنش بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به وزن غالف بود) نرمال(شرایط بدون تنش 

ها در چهار گروه دو محیط الین  استفاده گردید که در هرUPGMAاي به روش جزیه خوشهبراساس صفات فنوتیپی مورد بررسی، از ت

  . مجزا قرار گرفتند

  

اي، همبستگیهاي اصلی، تجزیه خوشهلفهؤها، تجزیه به متجزیه به عامل :کلمات کلیدي

  

  

نویسنده مسئول مکاتبات  ( ایران–، پاکدشت تهران دانشگاه ابوریحان، پردیس نباتات، و اصالح زراعی علوم گروه  استادیار-  1
*

(

   ایران- تهران، کرج  ، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاهگروه زراعت و اصالح نباتاتدکتري   دانشجوي-  2

   ایران- تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي پردیس نباتات، اصالح و زراعت گروه  استاد-  3

   ایران- تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي پردیس نباتات، اصالح و اعتزر گروه  دانشیار-  4

 ایران-تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي پردیس نباتات، اصالح و زراعت گروه  استادیار-  5
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  مقدمه                                

 مهنی مناطق در ایران زیرکشت هايزمین سوم دو حدود

 تنش به باال مقاومت با ارقام تهیه لذا، دارند قرار خشک

 تشکیل را اصالحی هايبرنامه اهداف ترینمهم از یکی خشکی

 کنندهمینأت عنوان به لوبیا مصرف ،دیگر طرف از. )1 (دهدمی

 درهمچنین  و توسعه حال در کشورهاي در گیاهی پروتئین

قابل  اهمیت ايدار غذایی مکمل عنوانبه  پیشرفته کشورهاي

  ). 12( است توجهی

 مهمی نقش پروتئین، درصد 25 حدود داشتن با حبوبات

 در حبوبات اهمیت. دارند انسان نیاز مورد پروتئین مینتأ در

نیمی از  حدود ،بین این از و است برنج و گندم از پس ایران

 به و داده اختصاص خود به لوبیا را حبوبات زیرکشت سطح

  ). 2( است یافته روزافزونی اهمیت آن دينژابه دلیل همین

 منظور به و است هابهترین انتخاب نژاديبه دف ازه

 صفات نظر از مطالعه مورد جامعه باید ،هدف این به یابیدست

 تنوع این از آگاهی که باشد مطلوب تنوع داراي بررسی مورد

 مطالعه با). 23 و 14( باشدمی پالسمژرم ارزیابی نیازمند خود

 از چندمتغیره آماري تجزیه هايروش از استفاده و مبستگیه

 در ثرمؤ صفات توانمی علیت تجزیه و هاعامل به تجزیه قبیل

 همبستگی ایجاد در ثرؤم عوامل سایر همچنین و دانه عملکرد

 و کمی صفتی لوبیا عملکرد). 6( کرد شناسایی را صفات بین

 در دانه تعداد ه،بوت در غالف تعداد آن اجزاي که است پیچیده

 روش از استفاده. )12 و 10( باشدمی دانه وزن و غالف

به منظور افزایش عملکرد دانه روشی  لوبیا در اصالحی انتخاب

  . )11( باشدمی مشکل

 تنش به نسبت ماش و لوبیا ارقام العملعکس بررسی

 عنوان به توانمی ژیکیوفیزیول صفات از که نشان داد خشکی

 خشکی به نسبت لوبیا مقاوم هايژنوتیپ ربالغ براي ابزاري

 تجزیه کهنتایج دیگر تحقیقات نشان داد . )15( نمود استفاده

هاي روش عنوان به هاعامل تجزیه گام به گام و رگرسیون

 هايشاخص از استفاده). 13 (شوندمی استفاده یکدیگر مکمل

 و آنها بین موجود خطی رابطه به توجه با بار اولین انتخاب

 برتر ژنتیکی مواد منظور انتخابه و ب گندم دانه عملکرد

 در  مختلفهايشاخص محققین دیگر نیز توانایی. شد استفاده

 کردند مطالعه را خشکی تنش به لوبیا مقاوم هايالین شناسایی

 شاخص نشان داد که لوبیا هايالین شاخص  بررسی شش.)8(

  تنها ري،وبهره میانگین و وريبهره هندسی میانگین

 پتانسیل و تنش شرایط در عملکرد با که بودندهایی شاخص

خشکی به واکنش شاخص. داشتند مثبت همبستگی عملکرد

)DRI (با نیز Ys)و همبستگی داراي) عملکرد در محیط تنش 

 .)8(تنداش همبستگی) عملکرد در محیط نرمال(Yp با

. )19(شد ارائه 1384 در سال) STI(تنش به تحمل شاخص

 خشکی به تحمل است، باالتر آنها STI مقادیر  کههاییژنوتیپ

 از دیگر یکی. دارند يباالتر عملکرد پتانسیل همچنین و

) GMP(وريبهره هندسی میانگینمعرفی شد   کههاییشاخص

 ،باشدمی حسابی میانگین که MP شاخص با مقایسه درکه  بود

نیز در ) SSI(تنش به حساسیت شاخص. دارد بیشتري قدرت

 یک شده محاسبه SSI مقدار قدرهر. )17(شد  ارائه1356سال 

 .دارد تنش به بیشتري مقاومت ژنوتیپ آن ،باشد کمتر ژنوتیپ

 به محتمل ارقام گزینش باعث SSI شاخص براساس انتخاب

 شاخص محققین دیگر نیز). 19(شودمی کم عملکرد با خشکی

) MP(وريبهره میانگین شاخص نیز و) TOL(تنش به تحمل

 ،باشد ترکوچک تحمل شاخص هرچه. )24(دادند ارائه را

 این ساسابر انتخاب. است تنش به گیاهمقاومت  دهندهنشان

 شود کهمی هاییژنوتیپ انتخاب باعث SSI همانند نیز شاخص

 عملکردشان پتانسیل ولی دارند باالیی عملکرد تنش شرایط در

-می منفی TOL و MP بین یهمبستگ ،موارد اکثر در. است کم

 تنش شرایط در عملکرد افزایش هدف کهدرصورتی. باشد

این تحقیق . باشد سودمند تواندمی TOL براساس انتخاب باشد

شناخت و ارزیابی تعدادي ژنوتیپ لوبیا سفید و به منظور 

تعیین صفات و خصوصیات مهم زراعی آنها، بررسی و 

-منظور یافتن شاخصه بثر بر عملکرد دانه ؤشناسایی صفات م

 مهم انتخاب جهت بهبود عملکرد، توصیف صفات مورد هاي

ي مورد هامقایسه الینها، ه به عاملسیله تجزیه ومطالعه ب

ترین بررسی از نظر مقاومت به خشکی و تعیین مناسب

  . باشدمیشاخص تحمل به خشکی 

  

  هامواد و روش

 تهیه شده سفید لوبیاي ژنوتیپ 30 تعداد ،در این آزمایش

  دانشگاه تهران و منابع طبیعی کشاورزيپردیساز بانک ژن 

 بااي کامل تصادفی هالب طرح بلوكق در واقع در استان البرز،
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با آبیاري معمول (  تکرار و تحت دو شرایط بدون تنشچهار

و )  روز12دور آبیاري (  خشکیو تنش)  روزهفتدور آبیاري 

 صفات ظاهري مورد از لحاظصورت مستقل از یکدیگر ه ب

این آزمایش در سال هاي کشت ژنوتیپ. مقایسه قرار گرفتند

 و در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزي و 1387-88زراعی 

هر . صورت دستی انجام گرفته ب ،منابع طبیعی دانشگاه تهران

 50فاصله خطوط . متر بود 5/2 خط به طول چهارکرت شامل 

.  درنظر گرفته شدمترنتیساپنج هاي روي خطوط و فاصله بوته

ها و   و برطرف شدن خطر حذف بوتهگیاهانبعد از سبز شدن 

  10ها به فاصله  حصول اطمینان از تراکم مطلوب، بوته

زراعی نظیر هاي مراقبت. متر روي خطوط تنک شدندسانتی

جین دستی و زدن و( هرزهاي علف آبیاري و مبارزه با

رنامه تعیین شده انجام طور منظم براساس بهب) یواتورتکول

ها رشد  که بوته زمانی، روز پس از کاشت40 حدوداً. گرفت

ها در اثر تنش  رویشی کافی پیدا کرده بودند و خطر حذف بوته

ز و تا پایان دوره رشد ادامه خشکی آغا تنش ،برطرف شده بود

 صفاتهاي گیرياندازهها و برداريیادداشت قسمتی از. یافت

طور مداوم در مزرعه تا زمان ه ب) نولوژیکی صفات فعمدتاً(

 از ،در مرحله برداشت. صورت گرفتها ژنوتیپبرداشت کامل 

 حذف عد ازب( طور تصادفیه  بوته بپنجهر واحد آزمایشی 

طور کامل ه از سطح خاك ب) و ابتدا و انتهاي خطوطها حاشیه

هاي سایر صفات به  گیري برداشت شد و جهت اندازه

صفات مورد بررسی براساس دستور . تقال داده شد انآزمایشگاه

، دانشگاه پردیس کشاورزي و منابع طبیعیکار طرح حبوبات 

 عبارت IPGRIهاي تحقیقات منابع ژنتیک  و دستورالعملتهران

 تعداد روز از کاشت تا ،)مترسانتی( ارتفاع بوته: )3(بودند از

داد روز دهی، تعرسیدگی کامل، تعداد روز از کاشت تا غالف

، عملکرد )روز( دهی، طول دوره پر شدن دانهاز کاشت تا گل

 اه، تعداد غالف در بوته، وزن غالف)تن در هکتار( کییبیولوژ

، عرض )مترسانتی( تعداد دانه در غالف، طول غالف، )گرم(

، تعداد دانه )تن در هکتار( ، عملکرد اقتصادي)مترمیلی( غالف

، )مترمیلی( ص برداشت، طول بذردر بوته، وزن صد دانه، شاخ

آوري اطالعات پس از جمع). ضخامت بذر( عرض بذر و قطر

 ارقامن یمربوطه، به منظور بررسی وجود تنوع در صفات، ب

مورد مطالعه، بر روي تک تک صفات تجزیه واریانس ساده در 

طور جداگانه انجام ه هاي تنش و بدون تنش ب هر یک از محیط

  . پذیرفت

 از انجام تجزیه واریانس، فرضیات موردنیاز براي قبل

تجزیه واریانس بررسی گردید و در موارد الزم با استفاده از 

تبدیل مناسب داده، فرضیات مورد نظر برآورده شد و آنگاه 

تجزیه .  انجام گرفتMSTATC و SAS هايافزارتجزیه با نرم

شده کوواریانس براي صفاتی که وارد رگرسیون گام به گام 

ب یبودند و براي تجزیه علیت احتیاج به دانستن ضرا

پس از برآورد اجزاي . همبستگی ژنوتیپی آنها داشتیم انجام شد

 مقادیر همبستگی ژنوتیپی از طریق ،واریانس و کوواریانس

  :فرمول مقابل محاسبه گردید
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 انجام گرفت و جهت PAFها با روش تجزیه به عامل

امد ها از چرخش متعگذاري و تفسیر عاملتسهیل نام

 که موجب متمرکز شدن بار عاملی یک شدوریماکس استفاده 

که توجه به اینبا. شودمتغیر بر روي یک و فقط یک عامل می

صفت طول دوره پر شدن دانه ترکیب خطی از دو متغیر تعداد 

دهی است و باعث روز تا رسیدگی کامل و تعداد روز تا گل

و عدم ) صفر شدن دترمینان( ویژه شدن ماتریس همبستگی

 لذا از این متغیر در ،گرددامکان محاسبه عکس ماتریس می
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به منظور تعیین تنوع بین . نگردیدها استفاده تجزیه به عامل

مختلف و تعیین دوري و نزدیکی آنها تجزیه هاي ژنوتیپ

وزن با میانگین اي به روش مقایسه جفت گروه غیرهمخوشه

تنش انجام ن بدو در هر دو شرایط تنش و UPGMAحسابی 

  . شد

  

  نتایج و بحث

 تنشبدون  تحت شرایط هانتایج تجزیه واریانس ژنوتیپ

 از نظر کلیه صفات در هانشان داد که بین ژنوتیپ) نرمال(

رد داري وجود دامعنی اری اختالف بسیک درصد  احتمالسطح

هاي مورد مطالعه دهنده وجود تنوع کافی بین ژنوتیپکه نشان

 به خشکی مورد اند در مطالعات بعدي مقاومتتو میوباشد می

کدام ها براي هیچضمن تفاوت بین بلوكدر. استفاده قرار گیرد

ط تنش یها تحت شراپی ژنوت،نیهمچن. دار نبوداز صفات معنی

ز از لحاظ تعداد غالف در بوته فاقد اختالف ینخشکی 

دار بود و از لحاظ عرض غالف و دانه در غالف در سطح  معنی

 یک درصد و از لحاظ سایر صفات در سطح پنجدار  نیمع

  . )اندنتایج ارائه نشده( ندشتدار دا درصد اختالف معنی

   ژنوتیپ30بررسی تنش خشکی بر صفات مرفولوژیکی 

 تنش حیط  مدر  )صفت 18  از  12(  صفات اکثر:  لوبیا سفید

 هستند تنش بدون محیط به نسبت زیادتري فنوتیپی تنوع داراي

 اترتغیی درصد بررسی از با نتایج حاصل نتایج این. )1ول جد(

 تنش محیط در فنوتیپی تنوع اینکه دلیل و دارد مطابقت صفات

 در محیط و ژنوتیپ متقابل اثر وجود احتماالً، یافته افزایش

 تنوع ماندن ثابت درصورت. باشد خشکی می تنش شرایط

 و محیطی نوعت افزایش معناي به فنوتیپی تنوع افزایش، ژنتیکی

 تنش شرایط در صفات این پذیري وراثت کاهش درنتیجه

 کمتري تأثیر شرایط این در انتخاب شود می باعث که باشد می

ثیر أمحققین دیگر نیز بیشترین ت. باشد داشته صفات بهبود در

در ). 23 و 4، 2( تنش را بر روي عملکرد دانه گزارش کردند

عداد دانه در بوته بیشترین بین اجزاي عملکرد، تعداد غالف و ت

 در شرایط شدهمچنین بیان ). 23( کاهش را در اثر تنش دارند

 کمترین. شوندمی ترین جزء محسوبثبات تنش اندازه بذر با

) 28/51 (دانه عملکرد به مربوط خشکی تنش از ناشی آسیب

 کاهش از ناشی آسیب این که شد استنباط گونهاین که است

 و) 28/44( بیولوژیک عملکرد، )51/49( غالف وزن شدید

همچنین مشاهده شد، صفت . است )85/43 (بوته در دانه تعداد

مقایسه با تعداد دانه در غالف  تعداد غالف در بوته در

 درصد تغییرات ، زیراحساسیت بیشتري نسبت به تنش دارد

 و درصد تغییرات تعداد دانه در 14/35 تعداد غالف در بوته

  . شدبا می05/14 غالف

همبستگی ساده بین : بررسی همبستگی فنوتیپی بین صفات

 ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط بدون تنش 30صفات در 

داراي  دانه نتایج حاصله نشان داد که عملکرد. محاسبه گردید

 وزن چون صفاتی با داري معنی بسیار و مثبت هاي همبستگی

( غالف
**

971/0 = r( ،بیولوژیک عملکرد )
**

915/0 = r( ،

( بوته در دانه تعداد
*

9/0 = r( ،غالف تعداد )
**

847/0 = r( ،

( بوته ارتفاع
**

443/0 = r( ،غالف عرض )
**

256/0 = r( ،

( غالف در دانه تعداد
**

251/0 = r( ،دهیگل تا روز تعداد 

)
**

236/0 = r (پر هدور طول با داري معنی هاي همبستگی و 

( دانه شدن
*

19/0 = r (دانه صد وزن و )
*

192/0 = r (دارد.  

 طول داد نشان عملکرد با منفی همبستگی که صفتی تنها

( غالف
**

459/0- = r (عملکرد با صفات سایر همبستگی. بود 

به . دارد مطابقت محققین سایر نتایج با که است نبوده دار معنی

 وزن با دانه عملکرد هاي همبستگی بیشترین عنوان مثال

 و غالف کل تعداد، بوته در هدان تعداد، تعداد غالف، غالف

محقق دیگري . )1( است شده گزارش بیولوژیک عملکرد

بیشترین همبستگی عملکرد دانه را با وزن غالف، تعداد 

غالف، تعداد دانه در غالف و عملکرد بیولوژیکی گزارش 

 اکثر بودن دار  معنی،از طرف دیگر). 4( کرده است

 که مشترکی) يها( وجود عامل فرضیه، صفات هاي همبستگی

  . بخشد می قوت را اند شده ها همبستگی این ایجاد باعث

 مدل تجزیه ):نرمال( ها در شرایط بدون تنشتجزیه به عامل

 درصد از 82ها در مجموع سه عامل است که بیش از به عامل

  . )2جدول  (کندها را توجیه میتغییرات کل داده
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  بدون تنشتنش و شرایط  ژنوتیپ لوبیا سفید تحت 30رات و ضرایب تنوع فنوتیپی صفات در  میانگین صفات، درصد تغیی- 1جدول 

  

)%( ضریب تنوع فنوتیپی صفت

  صفت

میانگین صفت در 

  شرایط بدون تنش

میانگین صفت در 

  شرایط تنش

درصد تغییرات 

  صفت

  شرایط تنش

 (%)  

 شرایط بدون تنش

 (%)  

  052/27  577/18  662/10  09/78  41/87  ) مترسانتی( گیاه ارتفاع

  756/6  577/6  -955/8  01/114  64/1104   کاملرسیدگیتعداد روز تا 

  603/9  889/5  -2753/6  29/60  73/56  دهیغالفتعداد روز تا 

  212/6  158/3  -6239/2  28/49  02/48  دهیگلتعداد روز تا 

  664/9  035/11  -303/14  73/64  63/56  شدن دانه طول دوره پر

  623/30  386/36  276/44  24/24  50/43  ) هکتار/ تن (وژیکبیولعملکرد 

  698/17  568/29  140/35  76/17  38/27  غالف در بوتهتعداد 

  417/29  645/32  510/49  47/15  64/30  ) گرم (وزن غالف

  865/15  945/11  050/14  12/3  63/3  دانه در غالفتعداد 

  612/10  696/8  242/16  89/7  42/9  ) مترسانتی (طول غالف

  644/10  927/6  -792/7  83/0  77/0  ) مترمیلی (عرض غالف

  806/32  173/32  283/51  82/10  21/22  )هکتار/ تن (عملکرد دانه

  688/25  546/32  851/43  16/278  40/495  دانه در بوتهتعداد 

  048/22  784/15  862/13  76/19  94/22  ) گرم ( دانه100وزن 

  386/16  107/11  470/16  24/45  54/16  شاخص برداشت

  718/7  930/7  -610/3  48/11  08/11  )  مترمیلی(طول بذر 

  518/8  843/5  219/2  61/6  76/6  )  مترمیلی(عرض بذر 

  041/8  804/6  348/4  62/4  83/4  )  مترمیلی(ضخامت بذر 

  

   بدون تنش ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط30هاي مشترك در  مقادیر ویژه و درصدهاي واریانس عامل- 2جدول 

  فاکتور  مقدار ویژه  درصد واریانس  درصد تجمعی واریانس

96/49  96/49  994/7  1  

07/75  11/25  017/4  2  

38/82  31/7  169/1  3  

25/88  87/5  939/0  4  

41/91  17/3  507/0  5  
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  )یاري نرمالآب(  ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط بدون تنش30هاي  مقادیر بارهاي عاملی در تجزیه به عامل- 3جدول 

  

  میزان اشتراك  فاکتور سوم  فاکتور دوم  فاکتور اول  صفت

  8369/0  2350/0  0425/0  8831/0  ) مترسانتی (ارتفاع گیاه

  7929/0  2517/0  -1132/0  8466/0  تعداد روز تا رسیدگی کامل

  7871/0  7026/0  -0824/0  5354/0  دهیتعداد روز تا غالف

  6426/0  6008/0  -0326/0  4183/0  دهیتعداد روز تا گل

  9798/0  0871/0  1348/0  9768/0  ) هکتار/تن (عملکرد بیولوژیک

  9211/0  0168/0  -3292/0  9313/0  تعداد غالف در بوته

  9183/0  0521/0  1413/0  9463/0  ) گرم (وزن غالف

  7411/0  -2160/0  3335/0  7637/0  ) مترسانتی (طول غالف

  5681/0  -1502/0  6388/0  3708/0  ) مترمیلی (عرض غالف

  8572/0  0990/0  2046/0  8975/0  )  هکتار /تن (عملکرد دانه

  8966/0  2452/0  -2622/0  8762/0  تعداد دانه در بوته

  9406/0  2993/0  9087/0  -1636/0  )  گرم (وزن صد دانه

  4286/0  -1069/0  2363/0  -6011/0  شاخص برداشت

  8575/0  -7896/0  4592/0  1523/0  )  مترمیلی (طول بذر

  7649/0  -2823/0  8217/0  0999/0  )  مترمیلی (عرض بذر

  6032/0  0304/0  6722/0  -3877/0  )  مترمیلی (ضخامت بذر

  

 توضیح را متغیرها تغییرات از نیمی حدود که اول عامل

 نظیر صفاتی به مربوط اش عاملی بضرای بزرگترین ،دهد می

 عملکرد، بوته رد غالف تعداد، غالف وزن، بیولوژیک عملکرد

 باشد می کامل رسیدگی تا روز تعداد، بوته در دانه تعداد، دانه

 عاملی بار با نیز برداشت شاخص صفت البته. )3جدول (

 صفاتی به باتوجه. است گرفته قرار عامل این در -60116/0

 عامل را عامل این توانیم می هستند دخیل عامل این در که

 نتایج. کنیم گذاريامن آن به مرتبط و صفات عملکرد

 به( صفات این که دهد می نشان نیز صفات ساده همبستگی

 سایر با هایش همبستگی اکثر که برداشت شاخص استثناي

 و مثبت همبستگی عملکرد و یکدیگر با) است منفی صفات

 و وزن اهمیت گربیان عامل این واقع در. دارند داري معنی

 که دوم عامل. است یالوب عملکرد بهبود در هاغالف تعداد

 ،گردد می شامل را ها داده کل تغییرات از درصد 25 از بیش

 صد وزن نظیر صفاتی روي عاملی ضرایب بزرگترین داراي

 با لذا، است غالف عرض و بذر ضخامت، بذر عرض، دانه

 عامل، عامل این در گرفته قرار صفات ماهیت گرفتن درنظر

 از بیش سوم عامل. نیمک می گذارينام بذر خصوصیات را دوم

 صفاتی شامل و شود می شامل را متغیرها تغییرات درصد هفت

، است دهیگل تا روز تعداد و دهیغالف تا روز تعداد چون

 این در) -7896/0( منفی عاملی با نیز بذر طول صفت البته

 عنوان تحت را عامل این توانیم می  لذا،است شده ظاهر عامل

 در فوق عامل سه. یمینما فیمعر فنولوژیکی خصوصیات

 نیز 576 رقم يبررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی لوبیا

 تجزیه لدر شرایط تنش خشکی مد). 1 (است  شده استخراج

ها، در مجموع سه فاکتور باتوجه به قاعده مقدار ویژه عامل به

 درصد از 20/86 در مجموعبزرگتر از یک استخراج شدند که 

فاکتور اول داراي بار . کند توجیه میها راتغییرات کل داده
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روي صفات وزن صد دانه، عرض بذر، ضخامت  بر عاملی باال

لذا . )4جدول ( باشد بذر، عرض غالف و طول غالف می

  هاي بذرتوانیم این عامل را عامل مربوط به ویژگی می

 درصد از تغییرات متغیرها را 8/39این عامل . گذاري کنیمنام

جعه به ماتریس ضرایب همبستگی اا مرب. دهد توضیح می

هاي مثبت و  یابیم که این پنج صفت داراي همبستگی درمی

. کند داري با یکدیگر هستند که نتایج فوق را تأیید می معنی

کند و   درصد از تغییرات متغیرها را توجیه می4/27عامل دوم 

 وزن ،روي صفات تعداد دانه در گیاه داراي بار عاملی باال بر

ف، عملکرد بذر، تعداد غالف و عملکرد بیولوژیک غال

دهد که این  نتایج همبستگی ساده صفات نیز نشان می. باشد می

داري با یکدیگر  هاي مثبت و معنی صفات داراي همبستگی

توانیم این عامل را عامل عملکرد و صفات  لذا می. باشند می

ین بمدر واقع این عامل . گذاري کنیممرتبط با عملکرد نام

. باشد می ها در بهبود عملکرد لوبیااهمیت وزن و تعداد غالف

  کند و  درصد از تغییرات متغیرها را توجیه می19عامل سوم 

روي صفات تعداد روز تا  داراي بار عاملی مثبت و بزرگ بر

دهی، ارتفاع گیاه و تعداد دانه در دهی، تعداد روز تا غالفگل

 املی منفی بزرگ بر رويباشد و نیز داراي بار ع غالف می

توانیم این عامل را عامل   لذا می،باشد شاخص برداشت می

  .گذاري کنیمفنولوژیک و مورفولوژیک نام

نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت در شرایط 

خالصه نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون ): نرمال( بدون تنش

عنوان متغیر وابسته ه گام به گام با درنظر گرفتن عملکرد دانه ب

)  5(در جدول عنوان متغیرهاي مستقل ه و سایر صفات ب

 اولین صفتی که وارد  طبق نتایج موجود،.دگرد شاهده میم

 94 است که به تنهایی بیش از فمدل شده است وزن غال

کند در مرحله بعدي  درصد تغییرات عملکرد را توجیه می

 که این صفت شاخص برداشت به مدل اضافه شده است

 درصد تغییرات 96صفت همراه با وزن غالف بیش از 

درنهایت صفت عملکرد . )5جدول  (کنند عملکرد را توجیه می

هم ل شده است و سه صفت وارد شده رویبیولوژیک وارد مد

. کنند  درصد تغییرات عملکرد را توجیه می98 بیش از فتهر

مالً  صفات کاهنتایج حاصله با نتایج تجزیه همبستگی ساد

  . توافق دارد

  

   ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی30هاي  مقادیر بارهاي عاملی در تجزیه به عامل- 4جدول 

  

  میزان اشتراك  فاکتور سوم  فاکتور دوم  فاکتور اول  صفت

  981/0  -2058/0  1199/0  9611/0  )  گرم (وزن صد دانه

  913/0  -0964/0  0067/0  9503/0  )  مترمیلی (عرض بذر

  774/0  -0798/0  -0732/0  8729/0  )   مترمیلی (قطر بذر

  653/0  0939/0  -0060/0  8023/0  )   مترمیلی (عرض غالف

  768/0  2953/0  3554/0  7443/0  )  مترسانتی (طول غالف

  1  2440/0  9378/0  -2641/0  دانه در گیاه

  994/0  0921/0  8831/0  4530/0  )   گرم (وزن غالف

  996/0  0936/0  8665/0  4862/0  )  هکتار/تن( عملکرد بذر

  708/0  -2604/0  7755/0  -1968/0  تعداد غالف

  887/0  5305/0  6379/0  4459/0  )  هکتار/تن (عملکرد بیولوژیک

  914/0  9557/0  0309/0  -0019/0  دهیغالفتعداد روز تا 

  853/0  9212/0  0507/0  0446/0  دهیگلتعداد روز تا 

  759/0  7293/0  3125/0  3598/0  )   مترسانتی( گیاه ارتفاع

  635/0  6300/0  4618/0  -1567/0  تعداد دانه در غالف

  608/0  -6864/0  3193/0  1867/0  شاخص برداشت

  . اند دار درنظر گرفته شده  معنی6/0در این تجزیه ضرایب عاملی بزرگتر از      
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  )نرمال( وبیا سفید در شرایط بدون تنش ژنوتیپ ل30 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در - 5جدول 

  

    df  SS  MS  F  adj. R2  

Student of Estimate  

  544/2  544/4  1  رگرسیون 
**

1963/075  943/0  04811/0  

  گام اول         002315/0  273/0  118  خطا 

        -  817/4  119  کل 

  323/2  647/4  2  رگرسیون 
**

1594/255  964/0  03817/0  

  گام دوم         0001457/0  171/0  117  خطا 

        -  817/4  119  کل 

  58/1  741/4  3  رگرسیون 
**

2397/708  0/984  0/02567  

        000659/0  007645/0  116  خطا 

گام سوم 

  

        -  817/4  119  کل 

**

، 
*

  دارمعنی درصد و غیر5 و 1دار در سطح ترتیب معنیبه - ns و 

  ارد شده در مدل رگرسیونی همبستگی ژنوتیپی عملکرد و صفات و- 6 جدول

  

  

  1  2  3  4  

1  
        1  ) گرم( وزن غالف

2  

      1  -796/0  شاخص برداشت

3  
    1  -138/0  998/0  ) هکتار/تن( عملکرد بیولوژیک

4  

  1  999/0  -799/0  997/0  )  هکتار/تن( عملکرد دانه

  

توجه به اینکه صفات وارد شده به مدل قسمت اعظم با

  براي  ،تجزیه علیت   لذادردنک می را توجیه  تغییرات عملکرد

  .)6جدول  (صورت گرفتهاي ژنوتیپی و عملکرد  همبستگی

علیت در شرایط نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه 

صفات وزن غالف، دست آمده، طبق نتایج به :تنش خشکی

 وزن صد دانه و تعداد دانه در گیاه به ترتیب ،شاخص برداشت

تعداد روز تا رسیدگی که وارد مدل صفت . وارد مدل شدند

این چهار صفت رویهم . شده بودند بعداً از مدل خارج شد

کنند که   درصد تغییرات عملکرد را توجیه می99رفته بیش از 

 درصد 96در این بین صفت وزن غالف به تنهایی بیش از 

  . نماید تغییرات عملکرد را توجیه می

 99فوق بیش از چهار صفت دست آمده، مطابق نتایج به

کنند و با مراجعه به  درصد تغییرات عملکرد را توجیه می

یابیم که صفات فوق داراي  ماتریس ضرایب همبستگی درمی

با )  درصدیکسطح ( دار همبستگی مثبت و بسیار معنی

  . )8جدول  (هستندعملکرد بذر 

 در :هاي مقاومبررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ

) Ys( ها در محیط تنشداشتن عملکرد ژنوتیپ با ،این تحقیق

هاي مختلف مقاومت به خشکی شاخص) Yp( و بدون تنش

  . )8جدول  (محاسبه گردید

ترین معیار گزینش براي مناسبها، مطابق دیگر گزارش

هایی را که در هر دو محیط تظاهر تنش باید بتواند ژنوتیپ
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. )16 (نمایدها تفکیک  از سایر گروه،مطلوب و یکسانی دارد

 داراي که هستند آنهایی ها شاخص بهترین اینکه به باتوجه

 بدون و تنش شرایط دو هر تحت عملکرد با باال همبستگی

 هاگروه سایر از را A گروه هاي ژنوتیپ بتوانند و باشند تنش

 شود می مالحظه همبستگی ماتریس به مراجعه با دهند، تمیز

 ویژگی این يدارا MPو GMP با STI هاي شاخص که

  ).8جدول ( باشند می

  

  

   ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط تنش آبی30 نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در - 7جدول 

  

  R2  adj. R2  t  خطاي استاندارد  ضریب رگرسیونی  صفات وارد شده به مدل

  793/6  969/0  97/0  056/0  381/0  ) گرم (وزن غالف

  350/5  980/0  981/0  0001/0  00001137/0  شاخص برداشت

  063/13  985/0  985/0  001/0  01498/0  ) گرم (وزن صد دانه

  662/11  992/0  992/0  054/0  635/0  تعداد دانه در گیاه

  

   ژنوتیپ لوبیا سفید30در ) نرمال( ها در شرایط تنش آبی و بدون تنش نتایج همبستگی بین عملکرد و شاخص- 8جدول       

  

GMP  STI  MP  SSI  Tol  Ys  Yp    

**

848/0
**

808/0
**

942/0
**

558/0
**

868/0
**

466/0 1  Yp  

**

864/0
**

881/0
**

736/0
**

410/0- 035/0-
ns

1   Ys  

**

472/0
*

418/0
**

651/0
**

861/0 1   Tol  

081/0
ns

038/0
ns

271/0
ns

1   SSI  

**

976/0
**

952/0 1   MP  

**

986/0 1   STI  

1   GMP  

     
*

 ،
**

و  
ns

  دار درصد و غیرمعنی5 و 1دار در سطح ترتیب معنی به– 

  

 تنش محیط دو هر در ها ژنوتیپ عملکرد با ها شاخص این

 بنابراین. دارند دار معنی بسیار و مثبت همبستگی تنش بدون و

ه ب باشند داشته ها شاخص این از باالیی میزان که هایی ژنوتیپ

 با رابطه در. شوند می هشناخت ها ژنوتیپ ترینمقاوم عنوان

 این اینکه به باتوجه ،SSI و Tol نظیر دیگر هاي شاخص

 عملکرد با دار معنی بسیار و مثبت همبستگی داراي ها شاخص

 در عملکرد با شانهمبستگی و هستند تنش بدون شرایط در

 مقادیر داراي که هایی ژنوتیپ لذا ،است منفی تنش، شرایط

 هاي ژنوتیپ عنوانه ب دبای ،هستند ها شاخص این کوچکتر

 باعث ها شاخص این براساس انتخاب. شوند شناخته متحمل

 محیط در باالیی عملکرد که گردد می هایی ژنوتیپ برگزیدن

 ینیپا تنش بدون محیط در آنها عملکرد ولی ،داشته تنش

. شود نمی توصیه شاخص دو این براساس انتخاب  لذا،است

 و تنش رایط شدر کردهاعمل که شود می مالحظه همچنین

  . هستند همبستگی داراي تنش بدون
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 مقاوم به تنش با استفاده از سفیدهاي لوبیا  تعیین ژنوتیپ

 ،Ypهاي  مقادیر شاخص :هاي مقاومت به خشکی شاخص

Ys، Tol، SSI ،MP، STI و GMPژنوتیپ30بندي   و نیز رتبه   

ار مورد بررسی قرها  لوبیا سفید براساس مقادیر این شاخص

از بهترین )  ژنوتیپ30 از عددشش (  درصد20گرفت و 

پیشنهاد . شدندها انتخاب  ها براساس تک تک شاخص ژنوتیپ

ها را براساس مقادیر که در ابتدا انتخاب ژنوتیپشده است 

 انجام دهیم، سپس به منظور حصول اطمینان از GMPباالي 

اب هاي انتخبقاي عملکرد تحت شرایط تنش، از بین ژنوتیپ

 هستند انتخاب Tsشده، آنهایی را که داراي بیشترین مقادیر 

-میهاي مقاوم به تنش  ژنوتیپ مربوط به 9جدول . )25 (کنیم

 ،Yp، Ys، Tol، SSI ،MPهاي   استفاده از شاخصباشد که با

STI و GMP اندانتخاب شده .  

  هاي مختلفهاي انتخاب شده براساس شاخص ژنوتیپ- 9دول ج

  

   انتخاب شدههايژنوتیپ   مختلفهايشاخص

  YP  29،30،28،21،20،2 انتخاب براساس

  YS  30،21،3،11،27،30انتخاب براساس 

  TOL  13،15،22،4،7،11انتخاب براساس 

  SSI  13،15،22،11،7،14انتخاب براساس 

  MP  30،29،21،2820،2انتخاب براساس 

  GMP  30،21،29،20،2،28انتخاب براساس 

  STI  30،21،29،20،2،28انتخاب براساس 

  

 انتخاب باعث Tol شاخص براساس انتخاب

کم  تنش بدون محیط در عملکردشان که شود می هایی ژنوتیپ

  ).24 و 16( دارند ینییپا) MP( وري بهره میانگین نیز و

 این براساس که 15 و 13 شماره هاي ژنوتیپ ال،مثبه عنوان 

 هاي یانگینم تنش بدون شرایط در اند شده انتخاب شاخص

 و) گیرند می قرار 29 و 30 رتبه در ترتیببه( ندارند باالیی

 به( نیستند مطلوب نیز وري بهره میانگین لحاظ از همچنین

نتایج ارائه نشده ( )گیرند می قرار 28 و 29 رتبه در ترتیب

 تنش با شرایط در اینکه خاطره ب صرفاً ژنوتیپ دو این. )است

، اند کرده تولید مشابهی ملکردهايع) نرمال( و بدون تنش آبی

 به Tol شاخص لذا. شوند می انتخاب شاخص این توسط

 هاي ژنوتیپ انتخاب جهت مناسبی شاخص تواند نمی تنهایی

 تولید قبول قابل عملکرد محیط دو هر در که( الف گروه

 نیز SSI شاخص براساس انتخاب. شود محسوب) کنند می

 هستند تنش به متحمل که شود می هایی ژنوتیپ انتخاب باعث

 این لذا). 25 و 16( است پایین عملکردشان پتانسیل ولی

 دو هر در که هایی ژنوتیپ تشخیص به قادر نیز شاخص

 این از استفاده و باشد نمی دارند باالیی عملکرد شرایط

 شود می مالحظه که گونههمان. شود نمی توصیه شاخص

 داشته مشابهی جنتای GMP و Yp ،MP ،SSI براساس انتخاب

 30 و 29، 28، 21، 20، 2 شماره هاي ژنوتیپ حالت تمام در و

پیشنهاد شده . اند شده شناخته مقاوم هاي ژنوتیپ عنوانه ب

 باالي مقادیر براساس را ها ژنوتیپ انتخاب ابتدا در است که

GMP يبقا از اطمینان حصول منظور به سپس و دهیم انجام 

 شده انتخاب هاي ژنوتیپ بین از، تنش شرایط تحت عملکرد

 نماییم انتخاب ، هستندYsمقادیر  بیشترین داراي که را آنهایی

 اول مرحله در که ژنوتیپی شش بین از اساس این بر. )25(

 هايYs داراي که 3 و 21، 30 هاي ژنوتیپ اند شده انتخاب

  . کنیم می انتخاب مقاوم هاي ژنوتیپ عنوانه ب را هستند باالیی
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   ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط بدون تنش30 تجزیه کالستر- 1 شکل

  

   ژنوتیپ لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی30 تجزیه کالستر - 2 شکل

  

هاي لوبیا سفید تحت شرایط اي ژنوتیپنتایج تجزیه خوشه

تعداد کالسترها : UPGMA به روش) نرمال( بدون تنش

وسیله تجزیه تابع ه برابر سه عدد تعیین شدند که این نتایج ب

هاي  ژنوتیپ،در گروه اول. )1شکل  (یید گردیدأتشخیص ت

، در گروه 13 و 22، 15، 4، 14، 6، 7، 23، 11، 12، 8شماره 

 ، و در گروه سوم28 و 9، 5، 30، 29هاي شماره رقم ،دوم

، 27، 24، 25، 19، 3، 16، 10، 1، 18، 26 ،17هاي شماره رقم

  نکته جالب توجه این است که.  قرار گرفتند20 و 21، 2

هاي مقاوم  که به عنوان ژنوتیپ30 و 21هاي شماره رقم

 لذا ،انداند در کالسترهاي مختلف قرار گرفتهشناخته شده

ه از آنها ب توانباتوجه به فاصله ژنتیکی زیاد آنها از هم می

  هاي اصالحی استفاده نماییمها در برنامهن والدین تالقیعنوا

  ). 1شکل (

هاي لوبیا سفید تحت شرایط اي ژنوتیپنتایج تجزیه خوشه

تعداد کالسترها برابر سه : UPGMAتنش خشکی به روش 

وسیله تجزیه تابع تشخیص ه عدد تعیین شدند که این نتایج ب

گترین گروه در گروه اول که بزر. )2شکل  (یید گردیدأت

، 2، 25، 23، 24، 4، 19، 1 شماره هايرقمشود محسوب می

 و در 12 و 17، 18، 15، 10، 13، 22، 26، 16، 14، 20، 29

 و در 5 و 3، 11، 8، 24، 9، 28، 21 شماره هايرقم ،گروه دوم

در اینجا . اند قرار گرفته30 و 27هاي شماره رقم ،گروه سوم

 در کالسترهاي 30 و 21 مقاوم هايرقمنیز مشابه حالت قبل 

  ). 2شکل (اند اي قرار گرفتهجداگانه
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Abstract

To study the phenotypic and genotypic diversity of some important agronomic traits associated 

with yield in white beans, 30 genotypes of white bean were evaluated using a randomized complete 

block design with four replications in two environments under water stress and non stress 

conditions. Analysis of variance for most of the traits showed significant differences among 

genotypes, indicating the existence of genetic variation among varieties. Most traits were affected 

by the stress. The results indicated that grain yield, weight of pod, biological yield, number of grain 

per plant and number of pod per plant in white bean reduced under water stress condition whereas, 

evaluation of drought resistance in bean genotypes, showed that stress tolerance index (STI) and 

mean productivity (MP) and geometric mean productivity (GMP) were the best criteria for 

recognizing tolerant genotypes (21 and 30). Under both condition weight of pod was highly 

correlated with the grain yield. Factor analysis was performed for genotypes both under water stress 

and non stress conditions and under both conditions three common factor have been extracted, 

which described most of traits variations. Stepwise regression analysis showed that in water stress 

conditions, pod weight, harvest index, 100 grain weight and number of grain per plant and in non 

stress conditions pod weight, harvest index and biological yield have the highest effect on grain 

yield. Result of path analysis showed that the highest direct positive effect was related to weight of 

pod under both condition. In classification of genotypes based on phenotypic characteristics, using 

cluster analysis (UPGMA), all genotypes classification into three separate groups under non stress 

and stress condition. 
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