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 چکیده

 بلبلی چشم لوبیا ژنوتیپ 91 ،عملکرد اجزای و دانه عملکرد میان همبستگی ضرایب محاسبۀ منظور به

 پایان تا گلدهی مرحلۀ از آبیاری قطع) محدود آبیاری و تنش( )بدون معمول آبیاری شرایط دو در

 کشاورزی ۀدانشکد تحقیقاتی مزرعۀ در تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک طرح در رشد( دورۀ

 ارتفاع صفات پژوهش این در .شدند ارزیابی 31-1931 زراعی سال در کرج در واقع تهران دانشگاه

 بوته، تک بیولوژیک عملکرد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، های شاخه تعداد بوته،

 بدون و تنش شرایط دو هر در که داد نشان نتایج .شد ارزیابی صددانه وزن و بوته تک ۀدان عملکرد

 .داشتند دانه عملکرد با را همبستگی بیشترین بوته در غالف تعداد و بیولوژیک عملکرد صفات ،تنش

 را ها ۀژنوتیپدانه عملکرد اختالف حداکثر که داد نشان شرایط دو هر در گام به گام رگرسیون نتایج

 تأثیرات اهمیت بر علیت تجزیۀ نتایج .داد نسبت بوته در غالف عدادت و بیولوژیک عملکرد به توان می

 بیشترین ،تنش بدون و تنش شرایط دو هر در کلی، طور به .داشت تأکید دانه عملکرد در صفات این

 های برنامه در که داد نشان نتایج .بود بیولوژیک عملکرد به مربوط دانه عملکرد بر مثبت و مستقیم اثر

 صفات براساس گزینش است بهتر ،بلبلی چشم لوبیا ارقام در دانه عملکرد افزایش فهد با اصالحی

 .گیرد انجام بوته در غالف تعداد و بیولوژیک عملکرد
 

 .همبستگی ضریب   بلبلی، چشم لوبیا یها ژنوتیپ خشکی، تنش ،علیت تجزیۀ کلیدی: های واژه
 

 مقدمه

 ةمحدودکنند محیطی عامل ینتر مهم خشکی تنش

 اثر در رشد کاهش که طوری به است، گیاهان شدونمور

 دیگر محیطی های تنش از بیشتر مراتب به خشکی تنش

 مناطق در ویژه به موضوع این ،(Blum, 2011) است

 Ober et) دارد بیشتری اهمیت دنیا خشك نیمه و خشك

al., 2002.) تولید افزایش برای ،آب کمبود شرایط در 

 افزایش های راه از داد. افزایش را آب مصرف کارایی باید

 آبیاری نوین هایسیستم از استفاده ،آب مصرف کارایی

 با است. آبیاری کم روش کارگیری به یا زیاد کارایی با

 در آبیاری نوین های سیستم از استفاده اینکه به توجه

 روش آبیاری کم ،نیست پذیر امکان ایران مزارع تمام

 البته که است آب مبودک شرایط در تولید برای مناسبی

 است همراه نیز سطح واحد در محصول کاهش با

(Soleymani et al., 2011). 

 کسی بر بشر غذایی رژیم در پروتئین اهمیت امروزه 

 منابع تأمین در تغذیه متخصصان تالش و نیست پوشیده

 منظور به غذایی منابع سایر با آن ترکیب و پروتئین

 به آنان  ةویژ توجه ببس بشر، غذایی نیازهای تأمین

 سرشار غذایی منابع ترین مهم از یکی عنوان به حبوبات،

 است شده (درصد 13 تا 38 محتوای با) پروتئین از

(Singh & Saxena, 2000.) ها لگوم بیشتر کلی، طور به 

 اما شوند، می محسوب خشکی به مقاوم گیاهانی

 گزارش زنی آنها در ای گونه درون و ای گونه بین های تفاوت
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 و ماش مثال برای ،(Kumaga et al., 2003) است شده

 خشکی تنش شرایط در (Adzuki bean) ژاپنی لوبیا

 که درحالی اند، داده نشان زیادی نسبت به عملکرد شدید،

 است داشته کاهش سویا و زمینی بادام باقال، عملکرد

((Majnoun Hosseini, 2008). محصول بلبلی  چشم لوبیا 

 گرم مناطق در وسیعی طور به که است مهمی زراعی

 گیاهی عنوان به اغلب و کند می رشد آمریکا و آسیا  آفریقا،

 با  مقایسه در خشکی و باال دماهای به زیاد سازگاری  با

 & Ehlers) است توجه مورد ،حبوبات دیگر های گونه

Hall, 1997.) Ahmad & Suliman  (2010)  بررسی با 

 ژنوتیپ سه بر زراعی فصل دو در خشکی تنش تأثیر

 در )آبیاری زایشی و رویشی مراحل در بلبلی چشم لوبیا

 به تنش شرایط در و روز 36 فاصلة به معمول شرایط

 به مرحله ترین حساس که کردند گزارش روز( 36 فاصلة

 سبب که بود )گلدهی( زایشی مرحلة خشکی، تنش

 تنش که  درحالی شد، عملکرد درصدی 46 کاهش

 شرایط با داری معنی تفاوت رویشی، مرحلة در خشکی

 تنش تواند می مرحله این در گیاه و نداد نشان نرمال

 آنان .دهد بهبود را خود و کند تحمل را خشکی

 عملکرد ،بلبلی چشم لوبیا در که کردند بیان همچنین

 و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد با دانه نهایی

 کاهش آنها دارد. نزدیکی همبستگی هزاردانه وزن

 غالف تعداد کاهش به را خشکی تنش تحت دانه عملکرد

 دادند نسبت هزاردانه وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در

 لوبیا یها ژنوتیپ بین زیادی تنوع که کردند اعالم و

 حداکثر به و خشکی تنش به تحمل در بلبلی چشم

 برای صفات ینتر مهم از که ها دانه و غالف تعداد رساندن

 تنش شرایط تحت دانه زیاد و پایدار عملکرد حفظ

 نیز(. Szilagyi, 2003) دارد وجود است، خشکی

 صفت بر لوبیا در خشکی تنش از ناشی تأثیر بیشترین

 .کرد برآورد درصد 86 را دانه عملکرد

 و زراعی به جهان، آبی منابع بودن محدود به توجه با

 این عملکرد افزایش املع ثرترینؤم حبوبات نژادی به

 انتخاب با چراکه ،است خشکی تنش شرایط در گیاهان

 و کمی خواص حفظ ضمن زیاد، عملکرد با مقاوم ارقام

 افزایش سطح واحد در را تولید توان می مطلوب کیفی

 افزایش برای اصالح .(Mohammadi et al., 2008) داد

 اهداف ینتر مهم از یکی گیاهان در خشکی به تحمل

 این در است. خشك نیمه و خشك مناطق در صالحگرانا

 و معیارها سایر براساس عملکرد غیرمستقیم بهبود میان

 از که فیزیولوژیك و مورفولوژیك های ویژگی

 ایجاد روند تواند می برخوردارند، زیادی پذیری وراثت

 ارتباط .(Blum, 2011) بخشد سرعت را متحمل ارقام

 چندمتغیره آماری ایه روش طریق از متغیرها بین

 .(Mohammadi & Prasanna, 2003) شود می بررسی

 ضریب محاسبة متغیر، دو ارتباط تعیین روش ترین ساده

 نشان را متغیر دو بین ةرابط متوسط که است همبستگی

 نشان متغیر، دو بین همبستگی بودن دار معنی دهد. می

 قرار مشترک عامل)های( تأثیر تحت دو هر که دهد می

 & Chung .(Montgomery et al., 2006) اند رفتهگ

Golden (1971) عامل ترین مهم خود مطالعة در 

 بوته در غالف کل تعداد را، لوبیا در عملکرد ةکنند تعیین

 دانه عملکرد که شد گزارش دیگر، پژوهشی در دانستند.

 صفات سایر و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد با

 همبستگی گیاه در ساقه تعداد جز به گیاه ساختمانی

 تعداد دانه، عملکرد با دانه وزن صفت ولی ،دارد مثبت

 ةساق طول و اصلی ةساق روی گره تعداد گیاه، در گره

 ,Nienhuis & Singh) دارد منفی همبستگی اصلی

1986). Kumar et al. (2002) ارقام دربارة ای مطالعه در 

 در شاخه تعداد بین یدار معنی و مثبت همبستگی ماش،

 وزن غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته،

 کردند. گزارش عملکرد با دانه تعداد و صددانه

 وابسته، صفت بر مؤثر مستقل متغیرهای افزایش با 

 چنین در شود. می محدود یکدیگر به صفات وابستگی

 اساسی روابط توانند نمی تنهایی به ها همبستگی شرایطی،
 علیت تجزیة .(Ariyo et al., 1986) کنند توجیه را تغیرهام

(Path analysis) و صفات بین روابط که است روشی 

 روشن را عملکرد بر آنها مستقیمرغی و مستقیم تأثیرات

 به صفت دو بین همبستگی ضریب روش این در .سازد می

 گیری اندازه را غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات که اجزایی

 این .(Honarnejad, 2002) شود می تفکیك کنند، می

 به نسبت همزمان که دهد می امکان اصالحگر به مسئله

 اقدام عملکرد بهبود برای صفت چند غیرمستقیم انتخاب

 اجزای و عملکرد بین رگرسیونی رابطة ای مطالعه در کند.

 مستقیم اثر بیشترین داد نشان بلبلی چشم لوبیا در عملکرد

 دارد عملکرد بر صددانه وزن و غالف رد دانه تعداد را
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(Aggarwal et al., 1982.) همچنین Duarte & Adams 

 نشان لوبیا برای علیت تجزیة وتحلیل تجزیه در (1972)

 وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد که دادند

 این در که داشتند عملکرد بر چشمگیری مستقیم اثر دانه،

 داشت. را مستقیم اثر بیشترین بوته در غالف تعداد بین،

Dimova & Svetleva (1992) مورد در خود مطالعة در 

 برای را زیادی غیرمستقیم و مستقیم آثار فرانسوی، لوبیای

 با .کردند گزارش دانه عملکرد بر بوته در غالف تعداد صفت

 مقاوم ارقام ایجاد برای اصالح ملزومات از یکی اینکه با توجه

 سازگاری که بلبلی چشم لوبیا نظیر گیاهانی رد خشکی به

 درک دارند، خشك و گرم هوایی و آب شرایط به زیادی

 است، گیاه این در مختلف خصوصیات بین روابط صحیح

 عملکرد بین های همبستگی شناخت هدف با تحقیق ینا

 عملکرد اجزای و مورفولوژیك مختلف صفات با بوته در دانه

 اجزا این غیرمستقیم و مستقیم تتأثیرا ةمطالع همچنین و

 و علت روابط ةدربار اطالعاتی کسب و دانه عملکرد با

 شد. اجرا آنها بین معلولی

 

 ها روش و مواد

 ضرایب محاسبة رگرسیونی، مدل بهترین تعیین برای

 و دعملکر با مرتبط صفات از برخی ساده همبستگی

 13 با آزمایشی ،علیت تجزیة عمل دادن انجام همچنین

 کلکسیون از که (3 جدول) بلبلی چشم لوبیا ژنوتیپ

 نباتات اصالح و زراعت گروه گیاهی ژن بانك حبوبات

 انتخاب تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس

 و (تنش بدون) معمول آبیاری شرایط در بودند، شده

 پایان تا گلدهی مرحلة از آبیاری )قطع محدود آبیاری

 سه با تصادفی کامل های بلوک رحط قالب در رشد( دورة

 دانشگاه کشاورزی ةدانشکد تحقیقاتی مزرعة در تکرار

 شمالی عرض ةدقیق 40 و درجه 14) کرج در واقع تهران

 4/3333 ارتفاع به شرقی طول ةدقیق 48 و درجه 46 و

 حدود ةسال چهل بارندگی میانگین با دریا سطح از متر

 .گرفت انجام 3136-33 زراعی سال در (متر میلی 348

 ردیف فاصلة و متر دو طول به ردیف دو شامل کرت هر

 متر سانتی 4 خط روی ها بوته فاصلة و بودمتر  سانتی 46

 در ژنوتیپ هر بود. متر سانتی 4 حدود در کاشت عمق و

 63/61/3133 تاریخ در دستی صورت به دومتری خط دو

 های علف وجین عملیات رشد فصل طول در .شد کشت

 طور به آبیاری زمانی فواصل گرفت. انجام دست با هرز

 تنش تیمار در .شد گرفته نظر در روز هفت هر منظم

 پایان تا بعد ( به34/64/3131گلدهی )مرحلة  از آبی،

 .شد متوقف آبیاری رشددورة 

 
 آزمایش مورد بلبلی چشم لوبیا های ژنوتیپ مبدأ و کد .3 جدول

 مبدأ ژنوتیپ کد ژنوتیپ ةشمار  مبدأ ژنوتیپ کد ژنوتیپه شمار

 هند 03-603-66371 37  کلمبیا 66667-615-03 3

 آمریکا 03-347-66163 38  ترکیه 66653-341-03 3

 آمریکا 03-347-66138 33  ترکیه 66643-341-03 1

 آمریکا 03-347-66133 36  هند 66648-603-03 5

 آمریکا 03-347-66138 33  هند 66603-603-03 4

 آمریکا 03-347-66153 33  ترکیه 66600-341-03 0

 آمریکا 03-347-66143 31  آفریقا 66671-666-03 7

 آمریکا 03-347-66145 35  نیجریه 66633-336-03 8

 آمریکا 03-347-66144 34  نیجریه 66367-336-03 3

 آمریکا 03-347-66173 30  کنگو 66336-634-03 36

 آمریکا 03-347-66175 37  آمریکا 66338-347-03 33

 آمریکا 03-347-66177 38  آمریکا 66333-347-03 33

 آمریکا 03-347-66186 33  آمریکا 66317-347-03 31

 آمریکا 03-347-66130 16  نیجریه 66356-336-03 35

 آمریکا 03-347-66157 13  نیجریه 66306-336-03 34

     هند 66376-603-03 30
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 غالف تعداد بوته، های شاخه تعداد بوته، ارتفاع صفات

 عملکرد ،صددانه وزن غالف، در دانه تعداد بوته، در

 گیری اندازه بوته تك دانه عملکرد و بوته تك بیولوژیك

 نسبت تنش حالت در صفات تغییرات درصد سپس شد.

 شد: محاسبه زیر فرمول از استفاده با نرمال حالت به

(3) 

366× 
 مقدار صفت در حالت نرمال -ت تنش مقدار صفت در حال

 مقدار صفت در حالت نرمال
 

 

 عوامل شناسایی و صفات بین روابط تعیین منظور به

 تعیین شامل آماری هایتجزیه دانه، عملکرد در مؤثر

 رگرسیون تجزیة صفات، بین ساده همبستگی ضرایب

 مورد صفات از یك هر تأثیر بررسی منظور به گام به گام

 همچنین و )عملکرد( وابسته یا تابع متغیر ویر نظر

ة ساد همبستگی ضرایب تفکیك برای علیت تجزیة

 غیرمستقیم و مستقیم آثار به دانه عملکرد با صفات

 افزارهای نرم از آماری محاسبات برای .گرفت انجام

Excel 2013، SAS (9. 2) و Path 2 شد استفاده. 

 

 3133 سال در زمایشآ اجرای محل اقلیمی خصوصیات .3 جدول

 ماه
 درجة متوسط

 (0C) حرارت

 بارندگی مقدار
(mm) 

 تبخیر میانگین

(mm) 

 رطوبت میانگین

 )%( نسبی

 ساعات میانگین

 روز در آفتابی

 حداقل دمای میانگین

 (0C) زمین

 81/33 31/36 17/10 07/33 1/1 3/35 خرداد

 34/31 11/36 46/54 36/33 0/36 4/30 تیر

 38/30 38/33 37/14 43/36 6 8/37 مرداد

 83/31 33/36 73/55 53/3 6 5/35 شهریور

 

 بحث و نتایج
 صفات میانگین تغییرات درصد

 از بسیاری که شود می مشاهده 1 جدول به توجه با

 بیشترین دادند. نشان کاهش خشکی تنش اثر در صفات

 در غالف تعداد به مربوط آبیاری قطع از ناشی آسیب

 کاهش سبب نیز آبیاری قطع بود. (درصد 37/15) بوته

 تعداد که رسد می نظر به شد. دانه عملکرد درصدی 4/13

 خشکی تنش به عملکرد جزء ترین حساس بوته در غالف

 گلدهی، مرحلة در خشکی تنش بروز هنگام به باشد.

 به شدن تبدیل بالقوة توانایی که ها گل از زیادی تعداد

 بوته در غالف کل دادتع و رفتند بین از داشتند را غالف

 کاهش Boutraa & Sanders (2001) یافت. کاهش

 خشکی تنش تحت لوبیا گیاه در را بوته غالف تعداد

 ها نیام و گل مثل زایشی های اندام ریزش از ناشی

 که کردند بیان Muuhouche et al. (1998) دانستند.

 در دانه تعداد با مقایسه در بوته در غالف تعداد صفت

 دارد. تنش به نسبت بیشتری حساسیت لوبیا رد غالف

 تنش اثر بررسی با  Bastos et al. (2011) همچنین

 زایشی مرحلة در بلبلی چشم لوبیا ژنوتیپ 36 بر خشکی

 غالف تعداد کاهش سبب خشکی تنش که کردند اعالم

 06 و 374 میزان به ترتیب به دانه عملکرد و بوته در

 است. شده درصد

 
 آبیاری قطع و معمول آبیاری شرایط تحت بلبلی چشم لوبیا های ژنوتیپ در صفات تغییرات درصد و  صفات گینمیان .1 جدول

                                               صفات        معمول آبیاری آبیاری قطع صفت تغییرات درصد     

                                  متر( )سانتی بوته ارتفاع 138/85 106/48 23/31

                           بوته در شاخه تعداد 12/71 9/06 28/72

                           بوته در غالف تعداد 21/45 14/10 34/27

                               غالف در دانه تعداد 11/35 9/64 15/07

                           )گرم( صددانه وزن 16/01 14/65 8/49

    )گرم( بوته تك بیولوژیك عملکرد 107/46 78/90 26/58

      )گرم( بوته تك دانه عملکرد 25/91 17/49 32/50
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 معمول آبیاری شرایط در صفات نیب یهمبستگ

 آبیاری شرایط در صفات نیب ساده یهمبستگ نتایج
 رایطش این در است. شده آورده 5 جدول در معمول

 بیولوژیك، عملکرد صفات با دانه عملکرد همبستگی
 3 سطح در بوته در شاخه تعداد و بوته در غالف تعداد
 را همبستگی بیشترین دانه عملکرد بود. دار معنی درصد

 بوته در غالف تعداد و (=073/6r**) بیولوژیك عملکرد با
(**033/6=r) .داشت Chalyk et al. (1984) و 

Sabokdast & Khyalparast (2008) بیشترین نیز 
 گزارش لوبیا در را غالف تعداد با دانه عملکرد همبستگی

 صفات از یکی عنوان به بوته در شاخه تعداد کردند.
 مثبت همبستگی دارای که دانه عملکرد بر تأثیرگذار
 دانه عملکرد صفت با (r=584/6**) داری معنی و متوسط

 بیولوژیك عملکرد صفت با را همبستگی بیشترین بود،
(**478/6=r) بیانگر همبستگی این مثبت مقدار بود. دارا 

 عملکرد افزایش در بوته در شاخه تعداد اهمیت
 خواهد پی در را محصول افزایش و است بیولوژیك

 عملکرد همبستگی ضریب بودن باال طرفی، از .اشتد

 با که است آن دهندة نشان بیولوژیك، عملکرد با دانه
 داشته افزایش دانه عملکرد توده، زیست کل افزایش

 فتوسنتزی فعالیت حاصل دانه آنکه به توجه با است.
 دو قوی همبستگی است، برگ و شاخ چون هایی اندام

 رایب که دهد می نشان و نیست انتظار از دور ،صفت
 خوب ای سبزینه رشد با گیاهانی به زیاد عملکرد داشتن

 باال برداشت شاخص با همراه مناسب رویشی قدرت و
 با .(Sabokdast & Khyalparast, 2008) است احتیاج

 با صددانه وزن که شود می مشاهده 5 جدول به توجه

 همبستگی غالف در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد
 افزایش با که است این مبین موضوع این ،داشت منفی
 صددانه وزن غالف، در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد

 Adams (1982) تحقیقات نتایج با که یابد می کاهش
 توان شود، دزیا گیاه در غالف تعداد هرگاه .دارد مطابقت

 صرف دانه بیشتری تعداد بین باید دانه تولید برای گیاه
 که شود می صددانه وزن کاهش موجب احتماالً و شود 

 این بین منفی همبستگی ایجاد سبب عامل همین
 است. شده صفات

 
 

 معمول ریآبیا شرایط تحت بلبلی چشم لوبیا های ژنوتیپ در شده ارزیابی صفات بین همبستگی ضرایب .5 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 صفات
 1 صددانه وزن

 1 *0/393- بوته در غالف تعداد      
 1 0/178 0/051- غالف در دانه تعداد     

 1 0/007 0/350- *0/420 بوته ارتفاع    
 1 0/180- 0/257 *0/356 0/032- بوته در شاخه تعداد   

 1 **0/578 0/142 0/018- 0/278 0/327 بیولوژیك عملکرد  
 1 **0/679 **0/485 0/052 0/098 **0/612 0/142 دانه عملکرد 

   درصد. 3 و 4 احتمال سطح در دار معنی **: و *
 

 گلدهی از پس آبیاری قطع شرایط در صفات نیب یهمبستگ

 آبیاری قطع شرایط در صفات بین ساده همبستگی نتایج

 همبستگی شرایط این در است. شده آورده 4 جدول در

 غالف تعداد و بیولوژیك عملکرد صفات با دانه عملکرد

 غالف در دانه تعداد صفت با و درصد 3 سطح در بوته در

 آبیاری شرایط همانند .بود دار معنی درصد 4 سطح در

 بیشترین بیولوژیك عملکرد نیز اینجا در معمول

 نتایج با که داشت دانه عملکرد با را مثبت همبستگی

Kumar et al. (2008) و بلبلی چشم لوبیا گیاه در 

Weillenmann & Luguez (2000) سویا گیاه در 

 صددانه، وزن و بوته در غالف تعداد بین دارد. مطابقت

 با یعنی شد، دیده درصد 4 سطح در منفی همبستگی

 وزن آبیاری، قطع شرایط در بوته در غالف تعداد افزایش

 شیزای مرحلة در خشکی تنش یابد. می کاهش صددانه

 کاهش موجب فتوسنتزی منبع محدودسازی علت به

 شدن کوتاه همچنین و دانه به مواد نرسیدن فتوسنتز،

 وزن و دانه ةانداز نتیجه در و شد دانه پرشدن دورة طول

 که دریافتند نیز دیگر محققان داد. کاهش را صددانه

http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Khyalparast
http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Khyalparast
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 هزاردانه وزن و دانه رشد کاهش موجب آب محدودیت

 با گیاه که است هنگامی هشکا بیشترین و شود می

 ;Szilagy, 2003) شود مواجه فصل آخر خشکی تنش

Rosales-Serana & Shibata, 2003). Aggarwal & 

Singh (1973) بیان منطقه چند در لوبیا ةمطالع با 

 در غالف تعداد صفت با دانه عملکرد صفت که کردند

 تعداد صفت اما ،داشت دار معنی و مثبت همبستگی بوته

 داشت. منفی همبستگی صددانه وزن با بوته در فغال

 
 آبیاری قطع شرایط تحت بلبلی چشم لوبیا های ژنوتیپ در شده ارزیابی صفات بین همبستگی ضرایب .4 جدول

 

 7 6 5 4  3  2  1 صفت

 1 صددانه وزن
      

 1 *0/359- بوته در غالف تعداد
     

 1 **0/554 0/078- غالف در دانه تعداد
    

 1 0/098 0/194- *0/382 بوته ارتفاع
   

 1 *0/365- *0/442 *0/439 0/099 بوته در شاخه تعداد
  

 1 **0/537 0/161 **0/478 0/353 *0/395 بیولوژیك عملکرد
 

 1 **0/662 0/339 0/183 *0/372 **0/598 0/168 دانه عملکرد

   درصد. 3 و 4 احتمال سطح در دار معنی **: و *
 

 معمول آبیاری شرایط در گام به گام رگرسیون تجزیة نتایج

 و وابسته متغیر عنوان به دانه عملکرد گرفتن نظر در با

 شرایط در مستقل، متغیرهای عنوان به صفات سایر

 که است یصفت اولین بیولوژیك عملکرد معمول آبیاری

 تغییرات درصد 55 از بیش تنهایی به و شد مدل وارد

 غالف تعداد صفت دوم مرحلة در د.کر توجیه را عملکرد

 بیولوژیك عملکرد با همراه که شد مدل وارد بوته در

 که کرد توجیه را عملکرد تتغییرا درصد 01 به نزدیك

 معادلة نتیجه در (.0 )جدول بود 387/6 آن جزئی اثر

 :آمد دست به زیر رگرسیونی

(3)                    X2  578/6+X1333/6+407/3 Y=  

 و ؛بیولوژیك دعملکر X1 ؛دانه عملکرد Y آن در که
X2 است. بوته در غالف تعداد 

 صفات ساده همبستگی ضرایب با حاصل نتایج

 عملکرد صفت که یطور به (،5 جدول) داشت مطابقت

 همبستگی دارای شد مدل وارد زودتر که بیولوژیك

 (.r=073/6**) است عملکرد با قوی و مثبت

 
 لوبیا های ژنوتیپ در گام به گام سیونرگر تجزیة نتایج .0 جدول

 معمول آبیاری شرایط تحت بلبلی چشم
F R2

partial R2
adj صفات 

 بیولوژیك عملکرد 0/442 0/442 *24/740

 بوته در غالف تعداد 033/6 387/6 *26/479

 معمول آبیاری شرایط در علیت تجزیة نتایج

 همبستگی که شود می مشخص علیت تجزیة از استفاده با

 در یا عملکرد بر آنها مستقیم اثر علت به عملکرد با صفات

 اگر است. دیگر صفات طریق از غیرمستقیم اثر نتیجة

 آن مستقیم اثر علت به صفت یك و عملکرد بین همبستگی

 در و است آنها بین واقعی ای رابطه دهندة نشان باشد، صفت

 عملکرد اصالح منظور به را مذکور صفت توان می نتیجه

 اثر علت به اصوالً همبستگی این اگر اما کرد، تخابان

 انتخاب عمل باشد، دیگر صفت طریق از صفت غیرمستقیم

 شده مستقیم اثر سبب که داد انجام صفتی روی بر باید را

 رگرسیون، نتایج به توجه با .(Nasri et al., 2012) است

 قرار علیت تجزیة مورد رگرسیونی مدل به واردشده صفات

 متغیر عنوان به دانه عملکرد علیت، تجزیة در .گرفتند

 در غالف تعداد و بیولوژیك عملکرد صفات مقابل در وابسته

 تأثیرات تا شد داده قرار مستقل متغیرهای عنوان به بوته

 تابع متغیر با متغیرها این از یك هر غیرمستقیم و مستقیم

 شود، می مشاهده 7 جدول در که طور همان .شود مشخص

 بر مستقیم اثر بیشترین دارای بیولوژیك ملکردع صفت

 قرار آن از بعد بوته در غالف تعداد و است دانه عملکرد

 که شد مشاهده نیز (5 )جدول همبستگی نتایج در گرفت.

 دانه عملکرد با مثبت همبستگی بیشترین دارای متغیر این

 شد. رگرسیونی مدل وارد که بود صفتی اولین درضمن بود؛

Altinbas (1993) لوبیا در علیت تجزیة دادن انجام با نیز 
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 ترین مهم بوته در غالف تعداد که داد نشان بلبلی چشم

 دو این بین مستقیم ةرابط نظر از دانه عملکرد بر ثرؤم صفت

 است. صفت

 
بلبلی  های لوبیا چشم . تجزیة علیت صفات در ژنوتیپ7جدول 

 تحت شرایط آبیاری معمول
همبستگی 

 کل

ف تعداد غال

 در بوته

عملکرد 

 بیولوژیك
 صفات

 بیولوژیك عملکرد 443/6 337/6 073/6

 تعداد غالف در بوته 341/6 548/6 033/6
  487/6مانده:  تأثیرات باقی

 دهندة تأثیرات مستقیم است. اعدادی که زیر آنها خط کشیده شده نشان

 
 آبیاری قطع شرایط در گام به گام رگرسیون تجزیة نتایج

 دهیگل از پس

 آبیاری شرایط همانند نیز رطوبتی آبیاری قطع شرایط در
 عملکرد صفت مدل، به واردشده صفت اولین معمول،

 عملکرد تغییرات درصد 53 به نزدیك توجیه با بیولوژیك
 با همراه که بود بوته در غالف تعداد صفت، دومین .بود

 درصد 40 از بیش ةکنند توجیه بیولوژیك عملکرد
 مقدار به فقط دوم صفت یعنی ؛بود دعملکر تغییرات

353/6=r
 مربوط تأثیر بیشترین و بود اثرگذار عملکرد بر 2

r=533/6) بیولوژیك عملکرد به
 در (،8 )جدول بود (2

 :آمد دست به زیر رگرسیونی ةمعادل نتیجه

(1)                    X2 433/6+X1334/6+337/6 Y=  

 و ؛یولوژیكب دعملکر X1 ؛دانه عملکرد Y آن در که
X2 است بوته در غالف تعداد.  

 همبستگی ضرایب نتایج با حاصل نتایج نیز اینجا در

 صفت که نحوی به (4 )جدول داشت مطابقت صفات ساده

 دارای شده مدل وارد زودتر که بیولوژیك عملکرد

 است عملکرد با قوی بسیار و مثبت همبستگی

(**003/6=r.)    
 

 لوبیا یها ژنوتیپ در گام به گام یونرگرس تجزیة نتایج .8 جدول
 آبیاری قطع شرایط تحت بلبلی چشم

F R2
partial R2

adj صفات 

 بیولوژیك عملکرد 0/419 0/419 **22/664

 بوت در غالف تعداد 0/561 0/142 **20/156

 
 گلدهی از پس آبیاری قطع شرایط در علیت تجزیة نتایج

 تنش ریطش در دانه عملکرد برای علیت تجزیة نتایج

 نشان تنش بدون شرایط همانند نیز (3 )جدول خشکی

 اثر بیشترین دارای بیولوژیك عملکرد صفت که دهد می

 صفت این مستقیم اثر .است دانه عملکرد بر مستقیم

 و بزرگ همبستگی عملکرد با ضمن در و بود 434/6

 مدل وارد که بود صفتی اولین و داشت دار معنی

 همتا بی و حبیبی نتایج با هک (4 )جدول شد رگرسیونی

(Habibi & Bihamta, 2007) چیتی لوبیا مورد رد 

  دارد. مطابقت
 

 بلبلی چشم لوبیا های ژنوتیپ در صفات علیت تجزیة .3 جدول

 آبیاری قطع شرایط تحت
 همبستگی

 کل

 غالف تعداد

 بوته در

 عملکرد

 بیولوژیك
 صفات

 بیولوژیك عملکرد 434/6 350/6 003/6

 بوت در غالف تعداد 383/6 053/6 437/6
  05/6 مانده: باقی تأثیرات

                                                             است. مستقیم تأثیرات دهندة نشان شده کشیده خط آنها زیر که اعدادی
 

 گیری نتیجه

 و مثبت همبستگی آزمایش، این مهم توجه شایان نکات از

 دو هر در بوته در شاخه تعداد و بیولوژیك عملکرد دار معنی

 آنان از یك هر افزایش که است تنش بدون و تنش شرایط

 دانه عملکرد افزایش سبب نهایت در و دیگری افزایش سبب

 از نشان ،همبستگی ضرایب نتایج کلی طور به .شد خواهد

 غالف تعداد و بیولوژیك عملکرد دار معنی و قوی همبستگی

 تنش بدون و تنش شرایط دو هر در دانه ردعملک با بوته در

 افزایش برای مستقیم انتخاب در آنها از توان می که تداش

 بردن پی برای شود می پیشنهاد .کرد استفاده عملکرد

 عملکرد صفت از ها ژنوتیپ این در مستقیم انتخاب منظور به

 تجزیة در. شود استفاده بوته در غالف تعداد و بیولوژیك

 علیت ةتجزی و شدند مدل وارد صفت دو این نیز رگرسیون

 دانه عملکرد بر اتصف این مثبت و مستقیم راث از نشان نیز

 .داشت

 

 سپاسگزاری

 ژن بانك و آزمایشی ةمزرع کارکنان ةصمیمان همکاری از

 اجرای در که تهران دانشگاه نباتات اصالح و زراعت گروه

 از همچنین و ،داشتند را همکاری نهایت تحقیق این

 بخشی مینأت دلیل به تهران دانشگاه حبوبات علمی قطب

 .دگرد می قدردانی و تشکر طرح های هزینه از
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