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  چكيده

 ساير همانند ايران در آن مصرف و بوده غذايي مهم منبع دومين غالت، از پس حبوبات
. باشد مي انسان غذاي عنوان به آن مصرفي تقاضاي از ناشي عمدتا توسعه حال در كشورهاي

در . ا استدار را اول جهان مقام تن، ميليون 20 از بيش ساالنه توليد لوبيا با حبوبات، بين در
ژنوتيپ لوبيا در دو محيط تنش و عدم  89اين پژوهش خصوصيات مورفولوژيك و زراعي 

تحقيقاتي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران در مزرعه  آگمنتدر قالب طرح تنش 
مورد ارزيابي و روابط بين صفات مختلف با استفاده  1389 - 90ي كرج در سال زراع واقع در

نتايج نشان داد كه بيشترين . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتچند متغيره آماري  از روش هاي
. ميزان ضريب تغييرات فنوتيپي مربوط به ارتفاع بوته در زمان گلدهي و عملكرد اقتصادي بود

نتايج ضرايب همبستگي مشخص نمود كه بين عملكرد در شرايط عدم تنش و تعداد غالف، 
همچنين بين . ن صد دانه همبستگي مثبت و معني دار وجود داردتعداد دانه در غالف و وز

عملكرد در شرايط تنش و صفات تعداد غالف، تعداد دانه درغالف و وزن صد دانه همبستگي 
تجزيه رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان داد كه در . مثبت و معني دار وجود دارد

انه، تعداد دانه درغالف و تعداد گل و در شرايط عدم تنش صفات تعداد غالف، وزن صد د
شرايط تنش صفات تعداد غالف، وزن صد دانه و تعداد دانه در غالف بيشترين عوامل موثر در 

تجزيه به عامل ها در شرايط نرمال و تنش خشكي منجر به شناسايي چهار بار . عملكرد هستند
درصد از كل  3/77كي درصد و در شرايط تنش خش 5/78عامل شد كه در شرايط نرمال 

  .رات را توجيه نمودنديتغي
  

  رگرسيون مرحله اي همبستگي، ، لوبيا، تنوع ژنتيكي، تنش خشكي :واژه هاي كليدي
  و تحليل عاملي                           

  
  مقدمه

مواد ژنتيكي گياهي، ذخاير بالقوه اي هستند كه به 
ح اي ارزشمند براي متخصصين اصالعنوان پشتوانه

گر چه بشر خود عاملي براي . نباتات محسوب مي شوند
كاهش تنوع ژنتيكي در بسياري از گونه هاي گياهي بوده 
است، و اين كاهش مي تواند به طور جدي برنامه هاي 

اصالحي را محدود سازد، با اين وجود متخصصين اصالح 
نباتات تالشي روز افزون و دامنه دار براي جمع آوري، 

اين . رسي اين منابع ژنتيكي آغاز نموده اندنگهداري و بر
منابع محدود و فناپذير بوده و جمع آوري و مطالعه تنوع 
موجود در آنها از اصول ضروري اصالح گياهان زراعي 

منابع ژنتيكي گياهي، عالوه بر نقش زير بنايي . است
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براي توليد ارقام جديد و گسترش سطح زير كشت، به 
مفيد براي مقاومت به تنش عنوان منبعي از ژن هاي 

هاي زنده و غير زنده، و گسترش سازگاري ژنتيكي در 
برابر تغييرات محيطي حايز اهمييت مي باشند 

)Asghari  & Vojdani, 1994 ؛ Kouchaki & Banaian, 

در ميان عوامل محدود كننده طبيعي، كمبود ). 1992
آب مهمترين عاملي است كه بويژه در مناطق خشك و 

خشك جهان به طرق مختلف باعث محدوديت نيمه 
براساس . كاشت و كاهش محصوالت غذايي مي شود

درصد از كشور ايران با متوسط بارندگي  90گزارش فائو 
ـي خشك و نيمه خشك قرار ميلي متر در نواح 240
سوم از اراضي قابل  يك ).Anonymous, 2008(دارد

نج از كمبود آب كافي براي كشاورزي ركشت در جهان 
مي برند و با تغييرات آب و هوايي و افزايش جمعيت اين 

 ،)Houerou, 1996( خواهد شد مشكل در آينده جدي تر
مل به اين شرايط با بنابراين شناسايي گياهان متح

و مطالعه سازوكارهاي تحمل آنها از  عملكرد مطلوب
ه حل ها براي مبارزه با خشكي است مهمترين را

)Rebetzke et al., 2006.( دومين غالت، از پس حبوبات 
 ساير همانند ايران در آن مصرف و بوده غذايي مهم منبع

 مصرفي تقاضاي از ناشي عمدتا توسعه حال در كشورهاي
 حبوبات گروه. باشد مي انسان غذاي عنوان به آن

 خانوارهاي از بزرگي بخش غذايي تامين منبع مهمترين
 كنندگان ليدتو از ايران. است كشور شهري و روستايي

 حبوبات از بخشي ساالنه و بوده جهان در حبوبات عمده
 بين در .گردد مي صادر كشور از خارج به توليدي
 تن، ميليون 20 از بيش ساالنه توليد با لوبيا حبوبات،

 (Anonymous, 2008). است دارا را اول جهان مقام

 در 1385 – 86 زراعي سال در لوبيا كشت زير سطح
 پس كه تن بود 217988 توليد با هكتار 105574 ايران

 ,Anonymous). دارد را سوم مقام عدس و نخود از

 22 داراي كه ديپلوئيد است لوبيا گياهي  (2009
قاره  مركزي و جنوبي نواحي از گياه اين .است كروموزوم

 دانه (Anonymous, 2008). است گرفته منشا آمريكا
  خوراكي نظر زا پروتئين درصد 18 – 22اين گياه با 

كننده  محدود عوامل از يكي خشكي. است اهميت حائز
 ,Majnon Hoseini) است جهان در محصول اين توليد

 آن كيفيت و خاك و آب به شرايط لوبيا گياه. (2009

هاي  دوره در حتي آن عملكرد و بوده خيلي حساس
 Jolaei). , (2005 بيند مي صدمه تنش مدت كوتاه

موجب  كه است خشكي اثر ولينا آماس سلولي كاهش
 كاهش نهايي آن اندازه و محصول رشد سرعت شود مي

 برگ و ساقه رشد و نمو، رشد سرعت آن دنبال به و يافته
 توليد كننده، فتوسنتز مقدار واحدهاي شدن كم اثر در

 كم مختلف هاي بخش به آن انتقال فتوسنتزي و مواد
 (Jolaei, 2005). يابد كاهش عملكرد در نهايت و شده
 بيوماس، تعداد تواند مي شديد تا متوسط خشكي تنش
 تا رسيدگي، روز تعداد غالف، در دانه بوته، در دانه

 را لوبيا دانه وزن و هـكرد دانـعمل برداشت، شاخص
 & Acosta ؛ (Ramírez  & Kelly, 1998 دهد كاهش

.(Adams, 1991  
 طور به چند متغيره آماري هايروش كه آنجايي از
 دهد، لذا مي قرار نظر مد را گيري اندازه چندين انهمزم

 هاي داده پايه بر ژنتيكي تنوع تحليل و تجزيه در
 كاربرد وسيعي بيوشيميايي و مولكولي مورفولوژيك،

هدف كلي از . )Mohamadi & Prasanna, 2003( دارند
، در نظر گرفتن همزمان چندين تجزيه چند متغيره

ارتباط بوده و هريك از آنها متغير است كه با يكديگر در 
در ابتداي تجزيه داده ها از نظر محقق داراي اهمييت 

ساده . )Johnson &Wichern, 2007(يكسان مي باشد 
ترين روش تعيين ارتباط بين دو متغير محاسبه ضريب 

بطه بين دو متغير را نشان همبستگي است كه متوسط را
معني  در صورتي كه همبستگي بين دو متغير. مي دهد

ر عامل هاي دار باشد نشان مي دهد كه هر دو تحت تاثي
 .)Montgomery et al., 2006(مشترك قرار گرفته اند

بررسي رابطه خطي بين يك متغير مستقل و يك براي 
از رگرسيون خطي استفاده مي شود و از  ،متغير تابع

رگرسيون مرحله اي نيز جهت گزينش متغيرهاي با 
زيادي صفت اندازه گيري شده و ارزش از ميان تعداد 

حصول مدلي كه بيشترين تغيرات تابع را توجيه كند، 
يكي  (Johnson & Wichern, 2007). استفاده مي شود

از روش هاي پيشرفته آماري كه در بررسي ارتباط بين 
وم كاربرد فراواني پيدا كرده متغيرها در بسياري از عل

است ) تجزيه به عامل ها(، تحليل عاملي است
.(Johnson & Wichern, 2007)  در تحليل عاملي هدف

يافتن عوامل پنهاني است كه باعث ايجاد همبستگي 
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 هاي خاصي بين متغيرهاي اندازه گيري شده مي شوند
)Johnson & Wichern, 2007; Guertin & Bailey, 

در برخي از گياهان اين روش براي بررسي . )1982.
دي و تنش خشكي و روابط بين صفات در شرايط عا

مقايسه فاكتورهاي موثر در دو محيط مختلف استفاده 
 ,.Golparyar et al., 2006; Irvani et al).شده است 

2008) Salehi et al.,  (2010) در بررسي و ارزيابي
با استفاده از  تيمارهاي مختلف بر روي عملكرد دانه لوبيا

نشان دادند كه صفت روش هاي چند متغيره آماري 
تعداد غالف در گياه بيشترين سهم را در توجيه مدل 

  .Mohajer-naraghi et al.عهده داردرگرسوني بر 
در تحقيقي كه بر روي توده هاي لوبيا چشم  (2006)

بلبلي ايراني انجام دادند از روش هاي تجزيه و تحليل 
چند متغيره مانند رگرسيون گام به گام، همبستگي و 

نظور بررسي تنوع ژنتيكي صفات تجزيه به عامل ها به م
نتايج رگرسيون گام به .اگرومورفولوژيك استفاده كردند 

گام نشان داد كه صفات تعداد غالف، تعداد حفره در 
غالف، تراكم دانه، ضخامت دانه و عرض دانه بيشترين 

در تجزيه به . تاثيرات را بر روي ميزان عملكرد دانه دارند
 79شد كه در مجموع  عامل شناسايي 17عامل ها نيز 

 Azizi et al.  )(2002.درصد از تغييرات را توجيه كردند

در تحقيقي كه بر روي ژنوتيپ هاي لوبيا انجام دادند از 
رگرسيون گام (روش هاي تجزيه و تحليل چند متغيره 

به منظور بررسي تنوع )  به گام و تجزيه به عامل ها
  Dargahi et al. .كردندژنتيكي و فنوتيپي استفاده 

كه به منظور بررسي پتانسيل  در تحقيقي نيز (2004)
تنوع ژنتيكي كلكسيون لوبياي سفيد بانك ژن گياهي 
ملي ايران انجام دادند از روش هاي تجزيه و تحليل چند 

رگرسيون گام به گام، همبستگي و تجزيه به (متغيره 
با توجه به اينكه يكي از . استفاده كردند) عامل ها
اصالح براي ايجاد ارقام متحمل به خشكي در ملزومات 

رايط مختلف كه سازگاري بااليي به ش لوبياگياهاني نظير 
، درك صحيح از روابط بين آب وهوايي كشور دارند

بهره ات مختلف است، اين پژوهش با هدف خصوصي
ري به منظور گيري از برخي از روش هاي پيشرفته آما
اجرا ورفولوژيك بررسي ارتباط بين عملكرد و صفات م

 ارزيابي تحقيق، اين از قبل تا كه آنجايي از .گرديد
 بانك كلكسيون در موجود لوبياي هاي از توده جامعي

گروه زراعت و اصالح نباتات پرديس كشاورزي و  ژن
 هيچ و بود نگرفته منابع طبيعي دانشگاه تهران صورت

 عتنو و صفات اندازه و نوع مورد در اطالعات ارزيابي گونه
 نتايج بنابراين نبود، موجودلوبيا  در كلكسيون موجود
 براي پالسم ژرم معرفي و تهيه از اين تحقيق در حاصل
  . بود خواهد گشا راه بسيارلوبيا  اصالح
  

  مواد و روش ها 
 از كهلوبيا  ژنوتيپ 89 تعداد آزمايش اين در

گروه زراعت و اصالح نباتات  ژن بانك حبوبات كلكسيون
 )كرج( رزي و منابع طبيعي دانشگاه تهرانپرديس كشاو

 5 با آگمنت آماري طرح قالب در بودند، شده انتخاب
 آبياري كم تنش و مطلوب آبياري شرايط دو در و بلوك
 دانشگاه كشاورزي پرديس تحقيقاتي مزرعه در فصل آخر

 35 جغرافيايي عرض با كرج آباد دولت در واقع تهران
 و درجه 50 جغرافيايي طول و شمالي دقيقه 56 و درجه

 سال در دريا سطح از 5/1112 ارتفاع با شرقي دقيقه 58
 هاي داده متوسط براساس. شد اجرا 1389 -  90 زراعي
 و متر ميلي 243 سال هر در بارندگي ميانگين ساله، سي

 نظر مورد رشد فصل طول در بارندگي كل ميزان
. بود متر ميلي 7/47 برابر) شهريور تا ارديبهشت(
 در سانتيمتر 25 عمق با شخم با زمين تهيه ملياتع

 با زمين سازي آماده كاشت از قبل و آغاز 1389 پاييز
 آزمون انجام براي. شد انجام ديسك و بهاره شخم يك

 فيزيكي تجزيه براي و تهيه آن از مركب نمونه يك خاك
 براي. شد منتقل شناسي خاك آزمايشگاه به شيميايي و

) ناز و بهمن( لوبيا رقم دو از ها لوكب يكنواختي ارزيابي
 آزمايشي هايشاهد. شد استفاده آزمايش شاهد عنوان به
. گرفتند قرار بلوك هر داخل در تصادفي صورت به

 از يك هر بذر و شد انجام دستي صورت به بذر كاشت
 فاصله با و متر دو طول به خط دو روي بر ها ژنوتيپ
 خطوط روي بر اه بذر فاصله و متري سانتي 50 خطوط

 كاشته متر سانتي 4 حدود بذر عمق و متر سانتي 10
 هرز، هاي علف با مبارزه براي داشت، مراحل در. شدند
 صورت به  آبياري كم تنش. شد انجام دستي وجين
 با بعد به گلدهي زمان از آبياري دور نمودن محدود
 هفت هر نرمال شرايط مقابل در روز چهارده هر فواصل

 هر در دانه عملكرد تعيين منظور به. شد اعمال يكبار روز
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 هاي بوته درصد 90 حدوداً كه زماني برداشت شرايط، دو
 از متر نيم حذف از پس بودند رسيده آزمايشي كرت هر

. شد انجاماي، اثرحاشيه عنوان به كرت هر انتهاي و ابتدا
مورفولوژيك مورد ، مجموعه اي از صفات در اين مطالعه

ارتفاع گياه صفات مورد برسي شامل . گرفتبررسي قرار 
در زمان گلدهي، فاصله ميان گره ها، تعداد غالف در 

 50بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، تعداد روز تا 
غالف دهي، تعداد  درصد 50گلدهي، تعداد روز تا  درصد

به منظور  .و عملكرد اقتصادي مي باشدگل در خوشه 
، ابتدا ضرايب همبستگي تبرآورد رابطه بين صفا

محاسبه و سپس از رگرسيون گام به گام به منظور 
شتري در توجيه تنوع عملكرد تعيين صفاتي كه سهم بي

در ). Johnson &Wichern, 2007( ، استفاده شددارند
اين پژوهش تجزيه به عامل ها براي گروه بندي صفات و 

ي درك روابط پنهاني بين آنها به روش مولفه هاي اصل
انجام گرديد و عامل ها به منظور توجيه بهتر به روش 

 ,Johnson & Wichern(وريماكس دوران داده شدند

 انحراف ابتدا فنوتيپي، تنوع براي محاسبه .) 2007
 سپس و شد برآورد نظر صفت مورد ميانگين و استاندارد

تجزيه و آمد و  بدست صفات فنوتيپي ميزان تغييرات
انجام  SPSS18كمك نرم افزار تحليل هاي مربوطه به 

  .گرفت
  

  نتايج و بحث
مقادير تنوع فنوتيپي براي كليه صفات مورد بررسي 

). 1جدول (دو شرايط نرمال و تنش محاسبه شد براي 
شود تمام صفات به جز تعداد همانطور كه مالحظه مي

غالف  درصد 50گلدهي، تعداد روز تا  درصد 50 روز تا
تنش داراي تنوع بيشتري دهي و تعداد گل در محيط 

احتماال وجود اثر . نسبت به شرايط نرمال مي باشند
متقابل بين ژنوتيپ و محيط باعث بوجود آمدن اين تنوع 

در صورت ثابت ماندن تنوع . در محيط تنش شده است
ژنتيكي، افزايش تنوع فنوتيپي به معناي افزايش تنوع 

در محيطي و در نتيجه كاهش وراثت پذيري اين صفات 
شرايط تنش مي باشد كه باعث مي شود انتخاب براي 
اين صفات در شرايط تنش تاثير كمتري در بهبود آن 

  .صفت داشته باشد

  
  شده لوبيا گيري صفات اندازه روي بر خشكي تنش از ناشي تغييرات درصد -1جدول

 صفات  
ميانگين صفات در  
 شرايط بدون تنش 

ميانگين صفات در  
  ضريب تنوع فنوتيپي  د تغيرات صفات      درص  شرايط  تنش 

 %صفت   

 شرايط تنش شرايط نرمال   
   

ارتفاع گياه در زمان گلدهي 
 )سانتيمتر(

32/61602/57075/6393/70250/72

192/6027/5812/18115/50273/50 )سانتيمتر(گره فاصله ميان

587/58653/40611/30193/63235/69 تعداد غالف در بوته

032/5052/4323/19272/43879/52 تعداد دانه در غالف

189/31346/28118/9226/52180/60 )گرم (وزن صد دانه 

840/54363/52696/2872/43488/42 درصد گلدهي روز از كاشت 50

درصد غالف دهي روز از  50
 كاشت

682/67080/67811/0096/92851/38

562/2236/2719/12902/51312/47 عداد گل در خوشهت

كيلوگرم در (عملكرد  اقتصادي 
095/890851/423381/52826/67946/68  )هكتار

 
 پراكندگي و مركز به تمايل آماري هاي شاخص

در دو  صفات تمام براي مورفولوژيكي زراعي صفات
 .آمده است 3و  2شرايط تنش و نرمال در جدول هاي 

بيشترين تنوع در شرايط نرمال براي ارتفاع گياه در زمان 

گلدهي، عملكرد اقتصادي و تعداد غالف به ترتيب با 
در . مي باشد 93/39و  66/45، 55/49ضرايب تغييرات 

ارتفاع گياه در مربوط به  بيشترين تنوعشرايط تنش 
، تعداد غالف و عملكرد اقتصادي به ترتيب زمان گلذهي
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. مي باشند 54/47و  94/47، 20/52رات با ضرايب تغيي
در دو شرايط تنش و نرمال دو صفت ارتفاع گياه در زمان 
گلدهي و عملكرد اقتصادي داراي باالترين ضريب 

در   Azizi et al.  )(2002تغييرات مي باشند كه با نتايج
ارتباط با بررسي تنوع ژنتيكي لوبيا مطابقت داشت و 

دو شرايط تنش و نرمال  پايين ترين ضريب تغييرات در

 50درصد گلدهي و روز تا  50مربوط به تعداد روز تا
در نتيجه با توجه به تنوع . درصد غالف دهي مي باشد

توجه به نژادگر قرار موجود، اين صفات مي توانند مورد 
گيرند ولي دو صفت با ضريب تغييرات پايين از شانس 

  .جهت انتخاب برخوردار هستندكمتري 

  
 لوبيا  كلكسيون در )شرايط نرمال ( مورفولوژيكي   -زراعي صفات پراكندگي و مركز به تمايل آماري هاي شاخص -2جدول  

ت 
يرا

 تغ
يب

ضر
% يار

 مع
اف

حر
ان

 

ين
انگ

مي
 

انه
مي

 

نما
ينه 

كم
ينه 

يش
ب

 

منه
دا

 

 صفات

55/49 39/30 33/61 80/66 80/27 80/13 20/120 40/160 )رسانتيمت(ارتفاع گياه در زمان گلدهي
16/25 56/1 19/6 11/6 86/5 61/2 62/9 7 )سانتيمتر(گره فاصله ميان
93/39 40/23 59/58 80/52 30/44 30/14 80/122 50/108  تعداد غالف در بوته
72/18 94/0 02/5 97/4 97/4 67/2 46/7 79/4  تعداد دانه در غالف
61/31 86/9 19/31 59/28 - 19/17 22/57 03/40   )گرم(وزن صد دانه 
25/19 56/10 84/54 20/51 20/45 20/41 20/80 39 )روز از كاشت(درصد گلدهي  50
28/15 34/10 63/67 60/63 60/62 10/52 60/91 50/39 )روز از كاشت(درصد غالف دهي  50
94/26 69/0 56/2 2 2 1 4 3  تعداد گل  در خوشه
66/45 47/409 74/896 41/803 - 49/1317 01/2253 52/935 )كيلوگرم در هكتار(عملكرد  اقتصادي 

  
Lopes et al.  (1997) نشان دادند كه در سويا

عملكرد و پس از آن ارتفاع بيشترين تنوع را در ميان 
نيز Pantalone et al.  (1996). صفات مورد بررسي دارند

براي عملكرد دانه حداكثر تنوع، و براي وزن صد دانه حد 
  .اه سويا گزارش نمودندمتوسطي از تنوع را در گي

  
  

  لوبيا كلكسيون در )شرايط تنش( مورفولوژيكي   -زراعي صفات پراكندگي و مركز به تمايل آماري هاي شاخص -3جدول

ت 
يرا

 تغ
يب

ضر
% يار

 مع
اف

حر
ان

 

ين
انگ

مي
  

انه
مي

 

نما
ينه 

كم
ينه 

يش
ب

 

منه
دا

 

 صفات

20/52 07/30 60/57 40/59 40/42 40/10 90/150 50/140  )سانتيمتر(اه  در زمان گلدهيارتفاع گي

27/25 27/1 03/5 10/5 77/3 43/2 43/8 6  )سانتيمتر(گره فاصله  ميان

94/47 49/19 65/40 90/36 90/15 90/10 40/89 50/78  تعداد غالف در بوته

96/27 13/1 05/4 4 33/4 2 7 5  تعداد دانه در غالف

22/36 27/10 35/28 96/25 82/23 29/11 47/55 18/44  )گرم(وزن صد دانه 

05/18 63/9 36/53 30/50 30/45 60/40 30/80 70/39   )روز از كاشت(درصد گلدهي  50
88/14 98/9 08/67 90/64 90/72 40/51 40/89 00/38  )روز از كاشت(درصد غالف دهي  50

38/22 50/0 24/2 2 2 1 4 3  تعداد گل در خوشه

54/47 48/201 85/423 12/434 ---- 19/78 07/1076 88/997  )كيلوگرم در هكتار(عملكرد  اقتصادي 

  
مشاهده مي شود  5و  4همانطور كه در جدول هاي 

همبستگي هاي مثبت و منفي زيادي بين صفات مختلف 
در شرايط نرمال عملكرد اقتصادي كه . وجود دارد

مهمترين صفت براي گياهان دانه اي مي باشد داراي 
ا صفات تعداد غالف، تعداد دانه همبستگي مثبت و باال ب

و  485/0، 734/0به ترتيب (در غالف و وزن صد دانه 
بنابراين با افزايش اين صفات عملكرد . مي باشد)  281/0

عالوه براين از . اقتصادي گياه نيز افزايش خواهد يافت

اين صفات مي توان به عنوان صفات مناسب براي 
 .استفاده كردانتخاب ژنوتيپ هايي با عملكرد باال 

و معني همبستگي منفي همچنين صفت وزن صد دانه 
به (با صفات تعداد غالف و تعداد دانه در غالف  داري
با توجه به اين نتايج . دارد)  -220/0و -308/0 ترتيب

، تعداد دانه در افزايش وزن صد دانهبا مي توان گفت كه 
كه از اجزاي عملكرد  غالف و تعداد غالف در بوته

د، ميزان عملكرد اقتصادي نيز افزايش نادي مي باشاقتص
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بنابراين براي انتخاب ژنوتيپ هايي كه داراي . مي يابد
اين عملكرد باال مي باشند مي توان انتخاب را براساس 

از طرف ديگر به دليل اينكه وزن صد . انجام داد صفات
دانه داراي همبستگي منفي با تعداد غالف و تعداد دانه 

ي باشد، با افزايش اين صفات وزن صد دانه در غالف م
با توجه به اينكه هرگاه تعداد غالف و . كاهش مي يابد

تعداد دانه در غالف در گياه زياد شود، توان گياه براي 
شود، كه توليد دانه بايد بين تعداد بيشتري دانه صرف 

موجب كاهش وزن صد دانه مي شود و همين عامل 
بستگي منفي بين اين دليلي براي بوجود آمدن هم

 .Habibi et alو Amini  (1999). صفات شده است

ر بررسي تنوع ژنتيكي ارقام لوبيا بيان كردند د (2006)
كه بيشترين همبستگي عملكرد دانه با وزن غالف، تعداد 
. غالف، تعداد دانه در غالف و عملكرد بيولوژيك مي باشد

Abbasi et al.  (2005)و Neyestani et al. (2004) ر د
بررسي همبستگي و روابط بين عملكرد دانه و ساير 
صفات كمي در عدس زراعي در شرايط نرمال بيان 
كردند كه وزن صد دانه و عملكرد گياه داراي همبستگي 

يز ن Saffaei et al. (2002) . بااليي با يكديگر مي باشند
در بررسي خود بر روي ارقام عدس بيان كرد كه در 
شرايط نرمال ارتفاع گياه باالترين همبستگي را با 

ت وزن ادر شرايط تنش نيز صف. عملكرد اقتصادي دارد
داراي  ، تعداد دانه در غالف و تعداد غالفصد دانه

 به ترتيب(با عملكرد اقتصادي  معني دارهمبستگي 
 اين صفاتبا افزايش  .ي باشدم) 542/0، 381/0، 295/0

ميزان عملكرد اقتصادي گياه در شرايط تنش افزايش مي 
تي براي انتخاب ابه عنوان صف هايابد و مي توان از آن

ارقامي كه داراي عملكرد اقتصادي باال در شرايط تنش 
از طرف ديگر وزن صد دانه . مي باشند استفاده كرد

تفاع گياه در با ار معني دارداراي همبستگي منفي و 
 زمان گلدهي، فاصله ميانگره ها، تعداد غالف و تعداد گل

و  -404/0، -219/0، -353/0به ترتيب (  در خوشه
بنابراين با افزايش هر يك از اين . مي باشد)  -233/0

مي توان گفت در . وزن صد دانه كاهش مي يابد ،صفات
شرايط تنش ژنوتيپ هايي كه داراي ارتفاع زياد، فاصله 

باال  در خوشه ميانگره باال، تعداد غالف زياد و تعداد گل
مي باشند، بيشتر توان خود را صرف اين صفات كرده اند 
و در اواخر فصل كشت كه زمان پر شدن دانه ها مي 
باشد مواد ذخيره اي الزم براي پر كردن دانه و افزايش 

از طرف ديگر ژنوتيپ هايي . وزن صد دانه را نداشته اند
راي مقدار كم براي اين صفات بوده اند بيشتر مواد كه دا

را در زمان رشد رويشي در خود ذخيره كرده ذخيره اي 
مواد را صرف توليد دانه  ناند و در آخر فصل كشت اي

هايي با وزن باال كرده اند كه باعث شده وزن صد دانه در 
بررسي  رد Narouie Rad et al. (2009). آنها افزايش يابد

ي عدس بيان كردند كه ارتفاع گياه بيشترين توده ها
همچنين . همبستگي مثبت و معني دار را با عملكرد دارد

Azizi et al.  )(2002 ر بررسي خود بر روي ژنوتيپ د
هاي لوبيا بيان كردند كه تعداد غالف در ساقه هاي 

  .اصلي و فرعي بيشترين همبستگي با عملكرد را دارند
  

  تگي فنوتيپي صفات مختلف در ارقام  لوبيا  در شرايط عدم تنشضرايب همبس  - 4جدول 
123456789 صفت

11)سانتيمتر(ارتفاع گياه در زمان گلدهي
2568/0** )سانتيمتر(گره فاصله ميان1
3173/0 تعداد غالف در بوته093/0-1
4039/0 تعداد دانه در غالف-145/0-**346/01
5 19/0 )گرم(وزن صد دانه-032/0 -**308/0-*220/0-1
650 097/0  )روزاز كاشت(درصد گلدهي-**376/0-059/0028/0-147/01
750 059/0 )روز از كاشت(درصد غالف دهي-**374/0-068/0021/0-14/0**928/01
8168/0 تعداد گل در خوشه034/0-068/0094/009/0-114/0123/01
9061/0)كيلوگرم در هكتار(عملكرد  اقتصادي128/0-**734/0**485/0**281/0136/0135/0148/01

   درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دار معني،  ترتيب به ** و*
  

نتايج حاصل از رگرسيون مرحله اي به روش گام به 
يير تابع و ساير صفات گام براي عملكرد به عنوان متغ

اندازه گيري شده به عنوان متغيير مستقل براي دو 
نشان داده  7و  6شرايط نرمال و تنش در جدول هاي 

از ميان صفات مختلف مورد بررسي در . شده است
تعداد غالف در بوته نخستين متغييري  نرمالشرايط 

درصد از تغييرات را  9/53است كه وارد مدل مي شود و 
در مراحل بعدي صفات وزن صد دانه، . مي كندكنترل 
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وارد مدل مي  در خوشه تعداد دانه در غالف و تعداد گل
درصد از كل تغييرات عملكرد  1/93شوند كه در مجموع 
با توجه به اين مدل، در شرايط بدون . را كنترل مي كنند

صفات مذكور بيشترين سهم را در پيش بيني تنش 
  .)6 جدول(عملكرد خواهند داشت 

  
  

  ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات مختلف در ارقام  لوبيا  در شرايط تنش  - 5جدول 
123456789 صفت

1 1)سانتيمتر(ارتفاع گياه  در زمان گلدهي
2701/0** )سانتيمتر(گره فاصله ميان1
3154/0 تعداد غالف در بوته154/01
4114/0 در غالف تعداد دانه-185/0-125/0-1
5 353/0** )گرم(وزن صد دانه-*219/0-**404/0-007/0-1
650 037/0  )روز از كاشت( درصد گلدهي-117/0-093/0-126/0191/01
750 003/0)روز از كاشت(غالف دهي درصد060/0-084/0107/0168/0**896/01
8 192/0 در خوشهتعداد گل153/0*217/0185/0**223/0-136/0-129/0 -1
9158/0)كيلوگرم در هكتار(عملكرد اقتصادي-121/0-**542/0**381/0**295/0166/0105/0118/01

   درصد 1 و درصد 5 احتمال سطح در دار معني ترتيب به** و*
  

در شرايط تنش سه متغيير وارد مدل شدند كه در 
ز تغييرات كل را كنترل مي كنند درصد ا 4/84وع مجم

در اين شرايط صفت تعداد غالف نخستين ). 9جدول (
درصد  6/31متغييري است كه وارد مدل شده است كه 

در مراحل بعد صفات . از تغييرات كل را كنترل مي كند
وزن صد دانه و تعداد دانه در غالف وارد مدل شده اند 

درصد از تغييرات كل را  8/23و  3/29كه به ترتيب 
ارقامي كه انتظار است  در شرايط تنش . كنترل مي كنند

 صفات مذكور مي باشند،  ازبااليي  اديرداراي مق
رد خواهند داشت ــبيشترين سهم را در پيش بيني عملك

در بررسي رگرسيون  2002)(  .Azizi et al). 7جدول( 
شمار  مرحله اي در ژنوتيپ هاي لوبيا بيان كردند كه

غالف در ساقه فرعي مهمترين جزء عملكرد بوده و شمار 
غالف در ساقه اصلي، وزن صد دانه و تعداد دانه درغالف 

 Polman   &Yohe. در رتبه هاي بعدي قرار دارند

ر بررسي ارقام ماش، شمار غالف در بوته، شمار د (1972)
دانه در غالف و وزن صد دانه را به عنوان صفات مهم 

همچنين در نتايج . ننده عملكرد گزارش كردندتعيين ك
Abde-mieshahi et al. (1991) ر روي ارقا لوبيا نيز ب

شمار غالف در بوته مهمترين ويژگي مرتبط با عملكرد 
بود و شمار دانه در غالف و وزن صد دانه در مراتب 

يز ن Ebrahimi et al. (2011).بعدي اهميت قرار داشتند
ارقام لوبياي سفيد بيان كردند در بررسي خود بر روي 

تنش صفات وزن غالف، وزن صد دانه و كه در شرايط 
تعداد دانه در غالف و در شرايط نرمال صفات وزن غالف، 
وزن صد دانه و شاخص برداشت بعنوان مهمترين صفات 

  .مرتيط با عملكرد مي باشند

  
  ر تابع در برابر ساير صفات در شرايط عدم تنشبه عنوان متغي نتايج رگرسيون مرحله اي براي عملكرد  - 6جدول 

جزء )ضرايب رگرسيون متغير اضافه شده به مدل )  R2( مدل )  R2 F 
936/13 تعداد غالف 539/0 539/0 **745/101 
245/25 وزن صد دانه 285/0 824/0 **904/138 

328/146 تعداد دانه در غالف 1/0 924/0 **696/112 
235/48 تعداد گل 006/0 931/0 **861/7 

-303/1572 عرض از مبدا ---

  به عنوان متغير تابع در برابر ساير صفات در شرايط تنشلوبيانتايج رگرسيون مرحله اي براي عملكرد -7جدول 
( جزء )ضرايب رگرسيونمتغير اضافه شده به مدل  R2( مدل )  R2F 

948/8316/0316/0**13/36تعداد غالف
722/12293/0609/0**478/69ن صد دانهوز

684/87238/0848/0**998/132تعداد دانه در غالف
----255/650عرض از مبدا

  
جدول هاي تجزيه به عامل ها براي دو شرايط نرمال 

ارائه شده  9و  8وتنش خشكي به ترتيب در جدول هاي 
ر در شرايط نرمال براي ژنوتيپ هاي لوبيا چها. است

درصد از كل تنوع موجود  5/78عامل پنهاني در مجموع 
را توجيه نموده اند كه از اين ميان سهم عوامل اول تا 

 93/12و  47/15، 94/22، 16/27چهارم به ترتيب 
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در عامل اول عملكرد اقتصادي، ). 8جدول (درصد بود 
تعداد غالف و تعداد دانه در غالف داراي بار عاملي مثبت 

بنابراين اين عامل را مي توان عامل . و بزرگ بودند
در عامل دوم صفات روز تا گلدهي . اجزاي عملكرد ناميد

و تعداد روز تا غالف دهي داراي بار عاملي مثبت و بزرگ 
بنابراين اين عامل را مي توان عامل فنولوژي . مي باشند

عامل سوم داراي بار عاملي مثبت و باال . نامگذاري كرد
ع گياه در زمان گلدهي و فاصله ميانگره براي صفات ارتفا

عامل . ها مي باشد كه ميتوان آن را عامل رويشي ناميد
چهارم داراي بار مثبت و باال براي وزن صد دانه مي باشد 
كه مي توان آن را به عنوان عامل وزن صد دانه نامگذاري 

اول باالترين ريشه هاي  بار عاملاز آنجايي كه دو  .كرد
ا مي باشند، ميتوان گروه بندي ارقام را در مشخصه را دار

بر ، شرايط بدون تنش بر اساس اين دو مولفه انجام داد
گروه متمايز  11لعه در ژنوتيپ مورد مطا 89اين مبنا 

نتايج تجزيه به عامل ها در شرايط ). 1شكل (قرار گرفتند
درصد  32/77تنش نشان داد كه چهار عامل در مجموع 

ين صفات را توجيه نموده اند كه از كل تنوع موجود ب

و  61/18، 82/19، 90/26سهم اين عامل ها به ترتيب 
در عامل اول صفات ).  9جدول ( درصد بود 97/11

ارتفاع گياه در زمان گلدهي و فاصله ميانگره ها داراي بار 
بنابراين اين عامل را مي . عاملي مثبت و بزرگ بودند

عامل دوم به . ي كردتوان به عنوان عامل رويشي نامگذار
شدت تحت تاثير تعداد روز تا گلدهي و تعداد روز تا 
غالف دهي مي باشد كه مي توان آن را عامل فنولوژي 

عامل سوم داراي بار عاملي مثبت و باال براي . ناميد
صفات تعداد غالف و عملكرد اقتصادي مي باشد كه مي 

در . توان آن را به عنوان عامل عملكرد نامگذاري كرد
نهايت در عامل چهارم صفات تعداد دانه در غالف و 
تعداد گل داراي بار عاملي مثبت و باال مي باشند كه مي 

همچنين از  .توان آن را عامل اجزاي عملكرد ناميد
باالترين آنجايي كه در شرايط تنش نيز دو بار عامل اول  

گروه بندي باشند،  ريشه هاي مشخصه را دارا مي
اساس اين دو مولفه انجام اين شرايط نيز بردر  ژنوتيپ ها

گروه  7لعه در ژنوتيپ مورد مطا 89بر اين مبنا گرفت، 
  ).2شكل (متمايز قرار گرفتند

  
لوبيا  رقم 89 هاي عامل به تجزيه مشترك در هاي عامل واريانس درصدهاي و ويژه ، مقاديرعامل هاي دوران يافته بار مقادير -8جدول 

  نشت بدون شرايط تحت
 بار عامل چهارم  بار عامل سوم بار عامل دوم بار عامل اول صفت
074/0026/0901/0134/0 -)سانتيمتر(ارتفاع گياه در زمان گلدهي 

376/0-789/009/0-16/0 )سانتيمتر(گره فاصله ميان
844/0084/0129/0186/0- تعداد غالف در بوته
705/0094/0-194/0 -238/0 - تعداد دانه در غالف

101/0067/0-961/0-07/0 ) گرم( وزن صد دانه 
006/0948/0126/0-081/0 )روز از كاشت(درصد گلدهي 50
013/0954/01/0 -069/0 )روز از كاشت(درصد غالف دهي  50

182/0326/0296/0261/0- تعداد گل در خوشه
912/0122/0056/036/0)كيلوگرم در هكتار( عملكرد  اقتصادي 

445/2065/2393/1164/1 واريانس
162/27949/22473/15935/12 درصد واريانس

162/27111/50584/65519/78 درصد واريانس تجمعي

 
Azizi et al.  )(2002   در بررسي تجزيه به عامل

هاي ژنوتيپ هاي لوبيا توانستد چهار عامل پنهاني را 
در صد از تنوع  4/78موع شناسايي كنند كه در مج

 .Salehi et alهمچنين . موجود را در بر مي گرفت
ر تجزيه به عامل هاي ژنوتيپ هاي عدس در د 2006)(

صفت  18دو شرايط نرمال و تنش خشكي توانستند 
اندازه گيري شده را در قالب چهار عامل پنهاني در نظر 

درصد از تغييرات  5/60بگيرند كه اين چهار عامل 
 Ebrahimi etعالوه بر اين . رد را كنترل مي كردندعملك

al. (2011)  در بررسي خود بر روي ارقام لوبياي سفيد
عامل پنهاني را شناسايي كنند كه در  3توانستند 

. درصد از تغييرات عملكرد را كنترل مي كرد 82مجموع 
نتايج حاصل از تجزيه به عامل ها به صفات، ژنوتيپ هاي 

بنابراين . ايط محيطي بستگي داردمورد بررسي و شر
اطالعات بدست آمده از اين تجزيه براي شرايط انجام 
بررسي به طور خاص، و براي شرايط ديگر به طور عام 

همانگونه كه مالحظه شد از تجزيه به عامل . صادق است
ها براي كاهش شمار متغييرها به تعدادي عامل پنهاني، 
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بندي صفات بر پايه  شناسايي اجزاي اصلي عملكرد، گروه
روابط داخلي بين آنها و بررسي گوناگوني ژنتيكي 

بنابراين تجزيه به عامل ها مي تواند . استفاده مي شود

مكمل تجزيه رگرسيون مرحله اي باشد و اطالعات 
  .اضافي را در اختيار ما قرار مي دهد

 

  اس دو عامل اول حاصل از تجزيه به عامل هادر شرايط بدون تنش بر اس لوبياپراكنش ژنوتيپ هاي ماشك  - 1شكل  
  

لوبيا   رقم 89 هاي عامل به تجزيه مشترك در هاي عامل واريانس درصدهاي و ويژه عامل هاي دوران يافته، مقادير بار مقادير -9جدول 
  تنش شرايط تحت

 بار عامل چهارم بار عامل سوم بار عامل دوم بار عامل اول صفت

879/008/0035/0 -002/0)سانتيمتر(لدهيارتفاع گياه در زمان گ
814/0012/0003/0108/0 -)سانتيمتر(گره فاصله ميان

285/0123/0 -914/0073/0 - تعداد غالف در بوته
146/0011/0865/0-205/0 تعداد دانه در غالف

256/0086/0-131/0 --61/0 )گرم(وزن صد دانه 
956/0026/0018/0-072/0)روز از كاشت(درصد گلدهي 50
958/0003/0 -0-011/0)روز از كاشت(درصد غالف دهي 50

346/0187/0 -159/0639/0 تعداد گل در خوشه
177/0822/0285/0-283/0)كيلوگرم در هكتار( عملكرد  اقتصادي

422/2784/1676/1077/1 واريانس
906/26826/19618/18971/11 درصد واريانس

906/26733/4635/65321/77 درصد واريانس تجمعي
  

 
  در شرايط تنش بر اساس دو عامل اول حاصل از تجزيه به عامل ها لوبياپراكنش ژنوتيپ هاي  - 2شكل 

  
  نتيجه گيري كلي 

 اصالحي ي گسترده مطالعات انجام از اصلي هدف
 يا انتقال و مرغوب صفات شناسايي برروي گياهان،

 نيز آزمايش اين هدف و باشد مي در گياهان اآنه تقويت
 هاي ژنوتيپ بين در مطالعه صفات مورد تنوع بررسي
 ژن گروه زراعت و اصالح نباتات در بانك موجود لوبيا
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 تعيين منظور به كار اين .بود )كرج(تهران  دانشگاه
 براي و مطالعه صفات مورد نظر از برتر هاي ژنوتيپ
 صورت ژنتيكي لوبيا منابع اطالعات به دسترسي افزايش
  . گرفت

  

 بوته گرم در 800 باالي عملكرد ميانگين به توجه با
 نظر مي بهگرم در شرايط تنش  400شرايط نرمال و  در

 اين در موجود هاي ژنوتيپ برخي از توان مي كه رسد

شرايط تنش و غير در لوبيا عملكرد بهبود جهت ،ژنبانك 
  .كرد استفادهتنش 

 

  اريزسپاسگ
 صميمانه همكاراي از دانند مي خود وظيفه نمولفي

  نباتات اصالح و زراعت گروه آزمايشي مزرعه كاركنان
 داشتند را همكاري نهايت تحقيق اين اجراي در كه

  .نمايند قدرداني و تشكر
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