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 دهیچک
 تحت شرایط نرمال و محدود هاي لوبیادر ژنوتیپمرتبط با آن عملکرد و صفات  بررسیمنظور  به
 دو آزمایش جداگانه بدون  قرمز دريایپ لوبی ژنوت32 ،ی به خشکمتحملهاي پی ژنوتنییو تع آبیاري
  هر کدام دری کامل تصادفهاي طرح بلوكدر) آبیاري محدود(و تنش خشکی  )آبیاري معمول(تنش 

تجزیه   نتایج.کشت شدند1386در مزرعه کشاورزي دانشگاه تهران واقع در کرج در سال سه تکرار 
بر  که داردها در تمام صفات مورد بررسی وجود داري بین ژنوتیپواریانس نشان داد که تفاوت معنی

ضریب تغییرات ژنوتیپی پذیري، صفات از نظر وراثت. ها داللت داشتوجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ
و ضریب تغییرات فنوتیپی مورد ارزیابی قرار گرفتند و اکثر صفات داراي ضریب تغییرات ژنوتیپی قابل 

ها  در هر دو شرایط آبیاري محدود و نرمال، عملکرد همبستگی باالیی با وزن غالف.اي بودندمالحظه
 عملکرد باال يها براپیانتخاب ژنوتداد که  نشان گام به گامون یج رگرسین نتایچن هم .گیاه داشت در
 .ردی انجام گ تعداد بذر در غالف و وزن صد بذراه،یگها در وزن غالف صفاتتواند بر اساسیم

 روش اي به از تجزیه خوشه آن،ي عملکرد و اجزاها بر اساس صفاتبندي ژنوتیپمنظور گروه به
UPGMA  ياری آبشرایط و در  گروه مجزا6 ها دریپتوژن ، نرمالشرایط آبیاريدر   کهشداستفاده 
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 به تحملن شاخص ی بهتری از بررسدست آمده بهج ینتا . گروه قرار گرفتند5ها در پیمحدود ژنوت
ن یانگی و میده محصول هندسینیانگیم، ی تحمل به خشکيها که شاخصنشان داد یخشک

 یی مقاوم را شناسايهاپیتواند ژنوتیها منش براساس آنی بوده و گزی مناسبيهاشاخص ،کیهارمون
 ، پالتيه مطلوب بای در ناحيریگل قراریدل به 9 و 21 ،14 ،16 ،15 ،13 ،4 شماره يهاپیژنوت. کند

  .شناسایی شدند و نرمال آبیاري محدودط ی با عملکرد باال در هر دو شراییهاپیعنوان ژنوت به
  

  پالتيباون، یگرس، ری، عملکرد، همبستگیتنش خشک: يدی کلهاي واژه
  

  مقدمه
ترین محصوالت کشاورزي هستند  حبوبات بعد از گندم و برنج از جمله مهمطور عموم بهلوبیا و 

 در جیره غذایی روزانه مردم و ،ضرورت وجود پروتئین با توجه به. رسندکه به مصرف تغذیه مردم می
دانه لوبیا از . ز منابع گیاهی تأمین گردد ا بایستیمشکالت هزینه زیاد تولید پروتئین بخشی از این نیاز

، بنائیان اولکوچکی و ( باشد غنی می) درصد55-60( کربوهیدرات و)  درصد20-25(نظر پروتئین 
این عوامل موجب تغییرات در رشد و . عوامل مختلفی در افزایش عملکرد لوبیا مؤثر هستند ).1992

مزرعه ممکن است بر رشد و نمو گیاه اثر گذاشته شرایط محیطی و مدیریت . گردند میزان عملکرد می
  .و در نتیجه منجر به افزایش عملکرد شود و یا با تاثیر منفی بر آن موجب کاهش عملکرد گردد

هاي زنده و خاب رقم پرمحصول و متحمل به تنشاز عوامل مهم در افزایش عملکرد لوبیا انت
تنش حاصل از آن یکی از  خشکسالی و .)2004درانی، مازن ريهقنبري و طا( توان نام برد زنده را میغیر
سازد و رو می ههاي محیطی است که تولیدات کشاورزي را با محدودیت روبترین تنشو رایج ترینمهم

کشور ما داراي آب  ).1966،  و راسلابرهارت(دهد  می بازده استفاده از مناطق خشک و دیم را کاهش
باشد، لذا  بود آب یکی از مشکالت اساسی کشاورزي ایران میخشک است و کم و هواي خشک و نیمه

العمل گیاهان مختلف و حتی عکس. ناپذیر استوقوع تنش خشکی در دوره رشد گیاهان امري اجتناب
هارد اولین  ).1991را و همکاران، ییو( ارقام مختلف از یک گیاه نسبت به تنش خشکی متفاوت است

روش انتخاب، مطرح  ه خشکی در شرایط تنش آبی مصنوعی را بهکسی بود که تهیه ارقام متحمل ب
  با اقلیم منطقه تنش را شرط نهایی موفقیت در آزمایش دانست متناسبنمود و انتخاب محیط آزمایش

  ).1988نسن، یج(
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 يها ژن ازیعنوان منبع ، بهي توسعه کشاورزي براییر بنای زبر نقش  عالوه،یاهی گیکیمنابع ژنت
 یطیرات محیی در برابر تغیکی ژنتي سازگارزنده و گسترشری زنده و غيهاقاومت به تنش ميد برایمف

 را یاهیتر گ د و مطلوبی جديهاتهی وار،هاح از آنی صحيبردارند که در صورت بهرهیآیبه حساب م
  .)2002نی و همکاران، یام( د کردیتوان تولیم

ا ید لوبیکننده تولن عامل محدودیمهمترتند که ان داشیب) 2003( یالگیو سز) 2002(گ نیترآن و س
اولین بار بهبود عملکرد دانه را براساس ) 1992( فرناندز .باشدی میدر سراسر جهان، تنش خشک

ا ی عملکرد در لوبياجزا .اصالح اجزاي مورفولوژیکی و فیزیولوزیکی عملکرد در گیاهان پیشنهاد نمود
ن فاکتورها نقش یکه ا باشدی در غالف و وزن صد دانه مشامل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه

نشان ) 1997(لوپز و همکاران ). 1995بمن، یل( ن عملکرد بوته و اصالح آن دارندیی در تعییسزا هب
  .باشندارتفاع بیشترین تنوع را در میان صفات مورد بررسی دارا میو  عملکرددر سویا دادند که 

ترین   رقم لوبیا نشان دادند که تعداد غالف در بوته مهم8با بررسی ) 1971( چانگ و گلدن
 صفت 13با بررسی روي ) 1993( سانتاال و همکاران .خصوصیت در تعیین عملکرد است

آلبیراك و  .دار استد دانه با تعداد غالف بسیار معنیمورفولوژیکی اظهار داشتند که همبستگی عملکر
بین صفات عملکرد، تعداد بذر در غالف و شاخص  در پژوهشی بیان کردند که )2006(تونگل 

و ) 1990(هاي لودلو و موچو  بر اساس پژوهش.داري وجود داردهمبستگی مثبت و معنیبرداشت 
  .صفت شاخص برداشت اثر مهمی در اصالح عملکرد لوبیا دارد) 1993(واالس و همکاران 

 غالف در گیاه، تعداد دانه در غالف و  نتیجه گرفتند که در لوبیا تعداد)1972(  و همکارانیگوررود
سینگ  . مشهود و مهمی بر عملکرد گیاه در تمام ارقام مورد مطالعه داشتندوزن صد دانه اثر کامالً

در بررسی اثرات تنش خشکی بر لوبیا گزارش کرد که میانگین کاهش عملکرد در شرایط ) 2007(
و صفت تعداد روز تا بلوغ در شرایط  درصد بوده 14 درصد و کاهش وزن دانه 60استرس خشکی 

 همبستگی نرمالشرایط استرس و   دررسیدگیعملکرد، وزن دانه و . خشکی کاهش نشان داده است
دانه، بیان داشتند که خشکی باعث کاهش بیوماس، عملکرد ) 2006( و تران نرمج .مثبتی داشتند

رد دانه در شرایط نرمال و همچنین گزارش دادند که عملک. شودشاخص برداشت و وزن دانه می
 .همبستگی مثبتی با هم نشان دادنداسترس خشکی، 

گیري صفات ارتفاع گیاه، تعداد براساس فاصله ماهاال نوبیس و با اندازه )1980 (باسوانا و همکاران
بندي  طبقه گروه7 هندي را در اي واریته لوبی39لکرد در هر گیاه، غالف در گیاه، وزن غالف و عم
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هاي انتخاب را مطرح نمود و بررسی رابطه  براي اولین بار موضوع شاخص)1936 (اسمیت .نمود
به نقل ( با عملکرد دانه گندم مبناي ارزیابی و انتخاب مواد ژنتیکی برتر قرار دادرا ها خطی این شاخص

  .)2006 و همکاران، حبیبیاز 
و متوسط  ) GMP(دهی   ولهاي میانگین محص   گزارش نمودند که شاخص   ) 1998(آبب و همکارن    

و عملکـرد در  ) Sy(هایی بودند کـه بـا عملکـرد در شـرایط تـنش         تنها شاخص ) MP(دهی   محصول
   .همبستگی مثبت داشتند) py(شرایط نرمال 
ات یخـصوص  قرمز از نظـر      يایپ لوب ی ژنوت 32 یکین تنوع ژنت  یی و تع  یابی، ارز پژوهشن  یهدف از ا  

 و ياریـ ط نرمـال و تـنش آب  ی تحت شراان عملکرد دانهین روابط میی و تعیکیولوژیزی و ف یکیمورفولوژ
. باشد ی م1گام به گامون  ی ساده و رگرس   ی همبستگ يها از روش  يریگ با بهره  یکی صفات مورفولوژ  یبرخ

، یپی و فنــوتیکــی ژنتتنــوعب ی، ضــرایپی و فنــوتیکــی ژنتيهــاانسیــبــرآورد وار منظــور بــهن یهمچنــ
ـ از تجز  .دیگردره استفاده   یمتغ کیل  یه تحل ی، از تجز  یاد شده ط  یدر شرا  یکی و بازده ژنت   يریپذ وراثت ه ی

ان صفات یر روابط موجود م   یمنظور تفس   به ی و همبستگ  ياون مرحله یره، از جمله رگرس   یمتغل چند یتحل
ن ی تا از ادیگردن روابط استفاده    ی ا يبر مبنا  محدود  آبیاري ط نرمال و  ی در هر دو مح    ها آن يبند و گروه 

هـاي مـورد بررسـی از نظـر         ، همچنین ژنوتیپ   شوند ییشناسا ن صفات موثر بر عملکرد    یتر مهمق  یطر
  .هاي تحمل به خشکی تعیین شدترین شاخصتحمل به خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مناسب

  
  هامواد و روش

، یکیمورفولوژ و ی صفات کم  یان عملکرد دانه با برخ    ین رابطه م  یی و تع  یکیمطالعه تنوع ژنت   جهت
 ي دانـشکده کـشاورز  متعلق بـه بانـک ژن   ).Phaseolus vulgaris L(  قرمزيایپ لوبی ژنوت32تعداد 

 کـشاورزي    دانشکده ی و پژوهش  یدر مزرعه آموزش   ،نی خم  کشاورزي قاتی تحق مرکز دانشگاه تهران و  
  .دی کشت گرد1386 ماه بهشتیارد  درکرج،

 يه جوین و تهیح زمی، تسطسک عمود برهمیزه، دو بار د   یین شامل شخم پا   ی زم يساز ات آماده یعمل
 تکرار 3 با  تصادفیبلوك کامالًک طرح  ین تعداد نمونه در قالب      ی ا .متر بود  ی سانت 60و پشته به فاصله     

و ) تبخیـر متـر تبخیـر از تـشتک      میلـی 70روز بر اسـاس   6دور آبیاري (در دو شرایط نرمال آبیاري  و  

                                                
1- Stepwise Regression 
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 هايبـذر . اده شـد یپ) متر تبخیر از تشتک تبخیر      میلی 110ساس  اروز بر  11 دور آبیاري (محدود آبیاري   
 متر ی سانت60ف ی با فاصله رد  طول دو متر   ف به ی رد 3شامل   (یشیمربوط به هر نمونه در هر کرت آزما       

نـان از تـراکم     یم ارقـام و حـصول اط      یتمـام  بعد از سـبز شـدن      .دندی کشت گرد  یصورت دست   به )بود
 همچـون  ی معمول زراعيهامراقبت .دندی تنک گردفی رديمتر رو ی سانت10ها به فاصله   بوته مطلوب،

  .، مبارزه با آفات بر حسب ضرورت انجام گرفتنی، وجياریآب
 ه برداشت و صـفات یت اثر حاشی، پنج بوته با رعایطور تصادف به یشیدر برداشت از هر واحد آزما    

 ارتفاع گیاه، تعداد بذر در غالف، دهی، تعداد غالف در گیاه،    رسیدگی، تعداد روز تا غالف    تعداد روز تا    
رنـگ بـذر، رنـگ گـل، وزن       تیپ رشد، عرض کنوپی،طول و عرض غالف، طول، عرض و قطر بذر، 

وزن صـد بـذر   و شـاخص برداشـت     عملکـرد بـذر،   در ساقه اصـلی،    غالف، تعداد گره، طول میانگره    
  .شد استفاده ين صفات در محاسبات آماریانگی از م وگیري شد اندازه
انس ساده در هـر دو  یه واری، تجز شدهيریگ  صفات اندازهی تمامي مورد مطالعه برا يهاپیژنوتن  یب

ب یو ضرا 1انسی متشکله واري اجزادار شدند،براي صفاتی که معنی .، انجام گرفتياریط تنش و نرمال آبیمح
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ه یزان تنوع عملکرد دانه را توجیمن یشتری که بین صفاتیی تعي براگام به گام  ون  یاز رگرس  .دین گرد ییتع
 ،شرایط نرمـال و آبیـاري محـدود    در دو   ،  ی مورد بررس  يها نمونه يبند  گروه يبرا. شدکنند استفاده    یم

ـ اسـتفاده از روش مقا  بـا    عملکـرد  ي و اجـزا    صفات عملکرد  يبرا يا ه خوشه یتجز سه جفـت گـروه   ی
 با اسـتفاده  ی ارقام از نظر تحمل به خشکیابی ارز نیهمچن. انجام گرفت  2ین حساب یانگیوزن با م   رهمیغ

ـ م میانگین هارمونیـک،      مختلف يها از شاخص  SP 3، تحمـل  ین حـساب  یانگی yyTOL ) ـ  رز ل و  ی
)1)/(()/1)/(( 4ت بـه تـنش   ی، حساس )1981 ،هامبلین psps yyyySSI  )  1979ر، فیـشر و مـور( ،

5ین هندس یانگیم
))(( sp yyGMP )  (62و تحمـل بـه تـنش      ) 1992 ،فرنانـدز/())(( psp yyySTI  

                                                
1- Variance Components 
2- Unweighted Paired Group Method Using Arithmetic 
3- Tolerance Index  
4- Susceptibility Stress Index  
5- Geometric Mean Productivity 
6- Stress Tolerance Index 
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 ،sy2عملکرد هر ژنوتیپ در محیط تنش و py1عملکرد هر ژنوتیپ در محیط نرمال ،  )1992فرناندز،  (
ط تنش و نرمـال از  یشرا هر دو يها با عملکردها ن شاخصی بهتر روابط بیابیمنظور ارز به.  شد محاسبه

منظـور تعیـین    و بـه   Minitabافـزار    به کمک نـرم     قرمز يای رقم لوب  32 ي پالت رو  ي با یمیروش ترس 
  .استفاده گردید Sasو  Spssهاي افزارمبستگی بین صفات و رگرسیون روي عملکرد از نرمروابط ه

  

  بحث ج وینتا
دار ها براي کلیه صفات مورد بررسی معنی     اختالف میان ژنوتیپ  در شرایط نرمال و محدود آبیاري،       

ضـرایب تنـوع،    .)2 و 1 هـاي  جـدول  (ها داردو این داللت بر تنوع ژنتیکی موجود در بین ژنوتیپ      بود
 شرایطضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی براي صفات مورد بررسی در  میانگین، برآورد اجزاي واریانس و

  . نشان داده شده است4 و 3 هاي  در جدولترتیب و محدود بهآبیاري نرمال
 که شود استنباط می صفات،بیشتر در با توجه به اختالف ناچیز بین ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی

کمترین میزان ایـن ضـرایب بـراي صـفت          . اندصفات مورد بررسی کمتر تحت تأثیر محیط قرار گرفته        
ها در یک گیاه و در درجات بعدي صفات صفت تعداد غالف. شوددهی مشاهده میتعداد روز تا غالف

یپی و هـا و عملکـرد بیـشترین میـزان تنـوع فنـوت      ساقه اصلی، طول میانگره، وزن غـالف  تعداد گره در 
  .محیط نرمال به خود اختصاص دادندژنوتیپی را در 

 ضریب تنوع    مقدار  بیشترین 53/10 گره در ساقه اصلی با میانگین        د، تعدا شرایط آبیاري محدود  در  
 662/16 و 717/6هـاي    بـا میـانگین    ترتیـب  و عملکرد بذر به   ه  را به خود اختصاص داد و طول میانگر       

  .)4جدول  (درجات بعدي به خود اختصاص دادندبیشترین میزان این ضرایب را در 

                                                
1- Potential of Yield 
2- Stability of Yield 



  و همکاران ایمان ناصح غفوري
 

 77

 



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش   

 78

  .اري ژنوتیپ لوبیاي قرمز در شرایط نرمال آبی32 میانگین، اجزاي واریانس، ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در - 3 جدول
  ضریب تنوع

 ژنتیکی

  ضریب
 تنوع فنوتیپی

 صفات میانگین واریانس فنوتیپی واریانس ژنتیکی واریانس محیطی

342/22  704/24  3/609  209/16  19/818  02/18   تعدار غالف 
529/8  745/8  040/0  788/0  829/0  41/10   )متر سانتی( طول غالف 
339/10  976/10  099/0  781/0  881/0  55/8  )متر سانتی( عرض غالف 

441/11  667/11  015/0  387/0  403/0  44/5  تعداد بذر در غالف 

529/14  680/14  061/0  944/2  006/3  81/11   )متر میلی(  بذرطول 
306/5  834/5  029/0  141/0  170/0  07/7  )متر میلی( عرض بذر 

810/8  409/9  029/0  203/0  232/0  12/5  )متر میلی( قطر بذز 

271/3  562/3  805/0  341/4  147/5  69/63  دهی تعداد روز تا غالف 

665/6  830/6  607/1  206/32  813/33  14/85  تعداد روز تا رسیدگی 

185/23  540/23  546/7  183/244  729/251  40/67  )متر سانتی( ارتفاع گیاه 

116/37  302/37  149/0  900/14  049/15  40/10  تعداد گره در ساقه اصلی 
153/29  400/29  074/0  369/4  444/4  17/7  )متر سانتی( طول میانگره 

430/9  421/10  155/4  794/18  949/22  97/45  )متر سانتی( عرض کنوپی 

816/18  146/21  639/9  664/36  303/46  18/32   )گرم( وزن صد بذر 
834/19  718/24  744/11  228/21  971/32  23/23  عملکرد بذر 

728/20  753/24  619/19  056/46  675/65  74/32  )گرم( ها وزن غالف 

715/5  621/6  001/0  002/0  002/0  71/0  شاخص برداشت 

 
در همـین حـال در   . تر بودند ژنتیکی بزرگضرایب تنوع فنوتیپی براي کلیه صفات از ضرایب تنوع   

شـود، کـه ایـن بیـانگر اثـر کـم عوامـل         بین این ضرایب مشاهده میناچیزيبسیاري از موارد اختالف  
غالف در یک گیـاه، تعـداد         براي صفات تعداد   اريمحیط نرمال آبی   در .باشدمحیطی در برآورد آنها می    

اري محدود ها در یک گیاه و در محیط آبی وزن غالفگره در ساقه اصلی، طول میانگره، عملکرد بذر و      
ها در یک گیاه و تعداد غالف       گره در ساقه اصلی، طول میانگره، عملکرد، وزن غالف         دتعدا  صفات نیز
کـه ایـن امـر داللـت بـر نقـش        نـد نـشان داد را  فنـوتیپی    و  ضرایب تنوع ژنتیکـی    ترین  بزرگ گیاه، در

لـوپز و همکـاران    دارد، ایـن نتـایج بـا نتیجـه        فنـوتیپی   و ژنتیکی تنوع   کننده این صفات در تنوع     تعیین
  .نیز مطابقت دارد ،)1997(
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  .یط تنش آبی قرمز در شرايایپ لوبی ژنوت32 در یپی و فنوتیکیب تنوع ژنتیانس، ضرای وارين، اجزایانگی م-4 جدول
ضریب تنوع 

  ژنتیکی
  ضریب 

 تنوع فنوتیپی
  واریانس 
 محیطی

  واریانس 
 ژنتیکی

 صفات میانگین ریانس فنوتیپیوا

011/12  096/24  763/12  220/4  982/16  102/17   تعدار غالف 
354/10  083/11  144/0  986/0  130/1  592/9   )متر سانتی( طول غالف 
767/10  445/11  110/0  848/0  958/0  554/8  )متر سانتی( عرض غالف 
132/11  952/11  053/0  346/0  399/0  283/5  تعداد بذر در غالف 
411/14  760/14  138/0  815/2  953/2  643/11   )متر میلی( طول بذر 
402/4  265/5  043/0  099/0  142/0  151/7  )متر میلی( عرض بذر 
625/7  936/8  057/0  152/0  209/0  110/5  )متر میلی( قطر بذز 
059/4  255/4  692/0  982/6  673/7  104/65  دهی تعداد روز تا غالف 
716/7  920/4  255/2  080/42  335/44  073/84  تعداد روز تا رسیدگی 
403/23  570/23  162/3  557/220  719/223  458/63  )متر سانتی( ارتفاع گیاه 
638/34  740/34  079/0  303/13  382/13  530/10  تعداد گره در ساقه اصلی 
927/33  028/34  031/0  193/5  224/5  717/6  )متر سانتی( طول میانگره 
369/18  775/18  641/2  108/59  749/61  854/41  )متر سانتی( عرض کنوپی 
549/24  326/25  390/3  721/52  111/56  577/29   )گرم( وزن صد بذر 
193/19  527/30  645/15  227/10  872/25  662/16   )گرم در هر گیاه (عملکرد بذر 
501/14  755/26  561/29  295/12  856/41  181/24  )گرم( ها وزن غالف 
538/6  964/6  000/0  002/0  002/0  679/0  شاخص برداشت 

  
صفات عملکرد، تعـداد غـالف در گیـاه، طـول سـاقه              نشان دادندکه نیز  ) 2002( امینی و همکاران  

تنـوع را در میـان صـفات    میـزان   بیـشترین   در لوبیـا،  گره در ساقه اصلی و وزن صد دانه       داصلی، تعدا 
نرمـال آبیـاري نـشان داد کـه      ضریب همبستگی بین عملکرد و اجزاي آن در لوبیـا در محـیط               .داشتند

هـا در گیـاه، وزن      داري بین عملکرد بذر با شـاخص برداشـت، تعـداد غـالف             همبستگی مثبت و معنی   
دهـی همبـستگی منفـی و     روز تـا غـالف  دکـه بـا تعـدا    ها و طول غالف وجود داشت در حالی   غالف
 ).5جدول ( داري مشاهده شد معنی
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  .جزاي آن براي ژنوتیپ هاي لوبیاي قرمز تحت شرایط نرمال آبیاري نتایج همبستگی بین عملکرد و ا-5جدول 

  
  درصد01/0 و 05/0  همبستگی در سطح بودندار  معنی*، **

C=تعداد غالف ،D =طول غالف ، E=عرض غالف ، F= تعداد بذر در غالف، G= طول بذر، H=عرض بذر ، I=قطر بذر ، 
J=  دهی روز تا غالفتعداد، K = سیدگیرروز تا تعداد، L= ارتفاع گیاه، M= هتعداد گر، N= هطول میانگر، O= عرض 

  . شاخص برداشت=S ،هها در یک گیا وزن غالف =R ، عملکرد بذر=Q ، وزن صد بذر=P ،کنوپی

  
ضریب همبستگی در شرایط تنش خشکی، نشان داد که بین عملکـرد و شـاخص       بررسی   چنین هم

داري مشاهده شد که نتـایج آلبیـراك و تونگـل     و معنیتعداد بذر در غالف همبستگی مثبت     برداشت و 
ها و وزن صـد     چنین عملکرد با صفات تعداد غالف در گیاه، وزن غالف          هم .نماید تایید می   را )2006(

شاخص برداشت نیز با صفات تعداد بذر  ).6جدول ( نشان داد  راداريبذر نیز همبستگی مثبت و معنی     
 بیـانگر  که نشان داد، و نرمال آبیاري محدود در هر دو محیط   یی را ، همبستگی باال  در غالف و عملکرد   

لودلـو و   .مطابقت داشـت ) 1993(واالس و همکاران    که با نتایج     باشد می  در عملکرد   آن سزاي تاثیر به 
پیشنهاد دادند که شاخص برداشت باال بهتـرین اسـتراتژي بـراي بهبـود عملکـرد در          ) 1990(همکاران  

مطالعه ضـریب همبـستگی نـشان داد کـه تعـداد غـالف در گیـاه و وزن                 .شرایط محدود آبیاري است   
ت بـراي  ها در هر گیاه، مهمترین نقش را در عملکرد دارند که این نشان دهنده اهمیت ایـن صـف    غالف

 .انتخاب ژنوتیپ مقاوم به خشکی است
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  . نتایج همبستگی بین عملکرد و اجزاي آن براي ژنوتیپ هاي لوبیاي قرمز تحت شرایط تنش آبیاري-6جدول 

 
 *، ** درصد01/0  و 05/0داري همبستگی در سطح   معنی

C=تعداد غالف ،D =طول غالف ، E=عرض غالف ، F=تعداد بذر در غالف ، G= بذر طول، H=عرض بذر ، I=قطر بذر ، 
J=  دهی روز تا غالفتعداد، K = رسیدگیروز تا تعداد، L=ارتفاع گیاه ، M= هتعداد گر، N= هطول میانگر، O= عرض 

  . شاخص برداشت=S ،هها در یک گیا وزن غالف =R ، عملکرد بذر=Q ، وزن صد بذر=P ،کنوپی
  

عنوان متغییـر   ل آبیاري با در نظر گرفتن عملکرد به   در محیط نرما   گام به گام  نتایج تجزیه رگرسیون    
 از تغییـرات عملکـرد را        درصـد  4/96 نشان داد کـه      هاي مستقل، عنوان متغییر  وابسته و سایر صفات به    

ها، تعداد بذر در غالف، وزن صد بـذر و طـول         توان به کمک صفات شاخص برداشت، وزن غالف        می
  ).7 جدول( غالف توجیه کرد

  
هاي لوبیا قرمـز مـورد بررسـی در      براي عملکرد و اجزاي آن در ژنوتیپگام به گامیج تجزیه رگرسیون    نتا -7جدول  

  .شرایط نرمال آبیاري
F  خطاي تعدیل 

2
R2 R صفت وارد شده به مدل 

904/1009  2899/0  914/0  915/0  956/0  وزن غالف  
037/1002  2104/0  955/0  956/0  978/0  شاخص برداشت 

371/699  2058/0  957/0  958/0  979/0  تعداد بذر در غالف 
125/578  1965/0  96/0  962/0  981/0  وزن صد بذر 
885/507  1879/0  964/0  966/0  983/0  طول غالف 
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 با نتایج همبستگی مطابقت داشت بـه نحـوي کـه صـفت شـاخص برداشـت و وزن        دست آمده   بهنتایج  
  .باشند دل رگرسیونی شدند، داراي همبستگی باالیی با عملکرد میها که زودتر از سایر صفات وارد مغالف

 از تغییـرات   درصد99 نشان داد که گام به گام  نیز نتایج تجزیه رگرسیون      اري آبی محدوددر شرایط   
ها در یک گیاه، شاخص برداشت، عرض غالف و تعداد بـذر در غـالف       عملکرد را صفات وزن غالف    

ها بر اسـاس وزن  هبود عملکرد در شرایط تنش خشکی، انتخاب ژنوتیپ براي بچنین  همکنند توجیه می 
ـ ـتوانـد س  ها در گیاه، شاخص برداشت، عرض غالف و تعداد بذر در غالف مـی             غالف ـ  ـودمن  اشدـد ب

  .)8جدول (
  

هاي لوبیا قرمـز مـورد بررسـی در     براي عملکرد و اجزاي آن در ژنوتیپ گام به گام نتایج تجزیه رگرسیون    -8جدول  
  . محدودآبیاري رایطش

F  خطاي تعدیل 
2

R2 R صفت وارد شده به مدل 
511/3147  1692/0  971/0  971/0  985/0 ها وزن غالف   

712/4407  1021/0  989/0  990/0  995/0  شاخص برداشت 

698/3091  09954/0  990/0  990/0  995/0  عرض غالف 

769/2456  09673/0  990/0  991/0  995/0 ر در غالفتعداد بذ   

  
ها در گیاه است کـه    خشکی، اولین صفتی که وارد مدل رگرسیونی شد، وزن غالف          تنشدر محیط   

توان نتیجه بنابراین می .با عملکرد دارد )985/0( شود همبستگی باالیی  مشاهده می  6با توجه به جدول     
ها ند، صفت وزن غالفهاي مقاوم به خشکی که داراي عملکرد باال باشگرفت که براي انتخاب ژنوتیپ

 گـام  به گامچنین از نتایج تجزیه رگرسیون  هم .دهد نقش را به خود اختصاص می     نتری در یک گیاه، مهم   
ها بر اساس وزن توان نتیجه گرفت که براي بهبود عملکرد در شرایط تنش خشکی، انتخاب ژنوتیپ        می

  .تواند سودمند باشدف میها در گیاه، شاخص برداشت، عرض غالف و تعداد بذر در غالغالف
 ،6  بـا بـرش در فاصـله    آن،ي صفات عملکرد و اجزا    ي برا ط نرمال، ی در مح  ياه خوشه یج تجز ینتا

  ).1 شکل( شوندی ميبندشش کالستر گروه در هاژنوتیپ
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ایط  ژنوتیپ لوبیا قرمز در شـر 32 دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر براي صفات عملکرد و اجزاي آن در         -1 شکل

  .نرمال آبیاري

 
مـورد بررسـی،   ت ا از لحاظ صف   که باشدیم 4  و 15،  17،  18،  24 يهاپیک که شامل ژنوت   یگروه  

زان را بـه  یـ ن میشتریها، بر گروهی نسبت به سا69/5ن یانگیتعداد بذر در غالف با م عنوان مثال صفت     به
 و تعداد غالف )87/36(کرد باشد از لحاظ عملی م 5پ  یگروه ششم که شامل ژنوت     .خود اختصاص داد  

 20 و 25،  9،  28،  30،  7هاي  ژنوتیپ .ن صفات به خود اختصاص داد     یزان را در ا   ین م یشتریب) 73/30(
در بین بیشترین میزان را که  6/38 با میانگین صفت وزن صد بذرجمله از علت شباهتشان به یکدیگر  به

 6 تـا   1ها از   گروهن  یانگیماظ صفت عملکرد بذر     از لح . در گروه پنجم قرار گرفتند     ها دارد، سایر گروه 
 .دیبرآورد گرد 87/36 و76/17 ،38/27 ،36/13 ،06/21 ،81/30ب یترت به

اه، تعـداد  یـ  غالف در گدتعدا  صفات عملکرد،ي برا مورد مطالعهيهاپی ژنوتي براياه خوشه یتجز
ـ ز محاسـبه گرد   ی ن اريی آب محدودط  ی در مح  بذر در غالف و وزن صد بذر       مـشاهده   2  کـه در شـکل  دی

  .شوندبندي می  کالستر گروهپنج  درهاژنوتیپ ،8  با برش در فاصلهشود یم
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 ژنوتیپ لوبیا قرمز در شـرایط  32 دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر براي صفات عملکرد و اجزاي آن در         -2 شکل

  .اري آبیمحدود

 
ـ  بـا م 21و 13 يهـا پیاز لحاظ صفت وزن صد بذر گروه دوم شامل ژنوت          ـ  ب87/45ن یانگی ن یشتری

ها به ر گروهین سای از ب56/4ن یانگیزان را با مین می از لحاظ صفت تعداد بذر در غالف کمتری ول زانیم
از لحاظ صفت تعداد  عنوان مثال  بوده که به16و  4 يهاپیشامل ژنوت گروه چهارم .خود اختصاص داد

ن مقدار یشتری ب93/22 با میانگین اهیتعداد غالف در گن صفت ی همچن و 95/5ن  یانگیبا م بذر در غالف    
ب برابر با یترت به پنج گروه  بذر عملکردنیانگیماز نظر  .ها به خود اختصاص دادر گروه یرا نسبت به سا   

 .دیبرآورد گرد 82/18 و 76/26 ن مقداری کمتر14/11، 92/22ن مقدار یشتری که ب91/29

شکل  (ک شکل واحدی در ی به خشکمقاومت يهاا و شاخصهپین ژنوتی روابط بیمنظور بررس به
ه به ی، تجز هاپی تمام ژنوت  ي برا ی مقاومت به خشک   يهابرآورد شده از شاخص   ج  ی، ابتدا براساس نتا   )3

ـ نشان داد کـه ب ) 9 جدول (ج حاصلهینتا.  انجام شد  ی اصل يها همؤلف ـ ییـ ن تغیشتری ، در هـا ن دادهیرات ب
 ي بـا بنـابراین  شوندیه میتوجک، یژه بزرگتر از یر وی با مقادؤلفه اول توسط دو م، درصد 5/97مجموع  

  .ن دو مؤلفه انجام شدیپالت بر اساس ا
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  . ژنوتیپ لوبیاي قرمز32 به خشکی براي تحملهاي  ابراي شاخصهاي اصلی  مؤلفه نتایج تجزیه به -9جدول 

 مؤلفه
مقادیر 
 ویژه

سهم 
 YP YS TOL STI SSI MP GMP HM تجمعی

858/4 اول  7/60%  362/0-  024/0  0 184/0-  126/0-  121/0-  186/0-  181/0-  

294/2 دوم  5/97%  310/0  489/0-  0 147/0  240/0  204/0  143/0-  159/0-  

  
py،عملکرد در محیط نرمالsyعملکرد در محیط تنش، GMP میانگین هندسـی  ، HM  میـانگین

 شـاخص حـساسیت بـه    SSI میـانگین حـسابی و   MP شاخص تحمل بـه خـشکی،   STIهارمونیک،  
 .یخشک

میانگین  با ی باال و منفیان کرد و همبستگیها را برات کل دادهیی از تغ درصد73/60  کهمؤلفهن یاولپ
 عامـل داشت به نـام   )STI( و شاخص تحمل به خشکی     )HM ( میانگین هارمونیک  ،)GMP (هندسی

ها مورد ن شاخصی ايزان باالیکه م نیبا توجه به ا.  شدي، نامگذاریحمل به خشکل عملکرد و ت   یپتانس
 انتخاب ي براعاملن یتر ایر منفی، مقادهان شاخصی فاکتور اول با اینظر است و با توجه به رابطه منف     

  کـه دوممؤلفـه    .باشـد ی مورد نظر م   ياریط نرمال و محدود آب    یها با عملکرد باال در هر دو شرا       پیژنوت
میـانگین   و مثبت با شـاخص     باال ی همبستگ  با توجه به   کند،یه م یها را توج  رات کل داده  ییاز تغ % 7/36

 و  ی منفـ  یتگهمبـس و   )YP ( و پتانسیل عملکرد   )SSI (، شاخص حساسیت به خشکی    )MP (حسابی
ـ  و پایت به تـنش خـشک  ی حساسعاملبه نام مؤلفه ن یا )YS( پایداري عملکرد با باال رد  عملکـ يداری
  . شديگذار نام

، SSI مورد نظر است و با توجه به رابطه مثبت با شاخص     عاملن  ین ا ییر پا یکه مقاد  نیبا توجه به ا   
 ،14 ،16 ،15 ،13 ،4ارقام  . خواهد بود3 در شکل ن و سمت چپییه پای پالت ناحيقسمت مطلوب با

 و اري آبیـ محدود و نرمال در شرایط عنوان ارقام با عملکرد باال اندکه به در این ناحیه واقع شده    9 و   21
 هاي از باي پالت نشان داد که شاخص     دست آمده   به بررسی نتایج    .گردندمتحمل به خشکی معرفی می    

. خوبی توانستند این ارقام را تفکیک نماینـد     به  و میانگین هارمونیک    میانگین هندسی  تحمل به خشکی،  
  .ارقام مقاوم با عملکرد باال استفاده کردها براي انتخاب توان از این شاخصبنابراین می

  



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش   

 86

  
  . ژنوتیپ لوبیاي قرمز32 نمایش باي پالت -3شکل 

  
ها با عملکرد در هر دو شـرایط نرمـال و محـدود        چنین نتایج حاصل از همبستگی بین شاخص       هم

  که در هر دو تحمل به خشکی، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی     هايآبیاري نشان داد که شاخص    
گردنـد زیـرا ایـن    عنوان بهترین شـاخص معرفـی مـی     به  و  همبستگی باالیی با عملکرد داشتند     ،شرایط

در رابطـه  . )10 جدول(باشند ها با عملکرد باال در هر دو محیط میها قادر به شناسایی ژنوتیپ  شاخص
 و  )SSI (، حـساسیت بـه خـشکی      )TOL (هاي تحمل خصشود که شا  ها مالحظه می  ایر شاخص با س 

داري با عملکرد در شرایط نرمـال و همبـستگی         داراي همبستگی مثبت و معنی     )MP (میانگین حسابی 
هـا   انتخاب براساس این شاخص    بنابراینداري در شرایط محدود آبیاري با عملکرد دارند         منفی و معنی  

عنـوان مثـال    بـه گـردد    با عملکرد باال در هر دو شـرایط آبـی    هایی برگزیدن ژنوتیپ  تواند منجر به   نمی
هایی شده که در شـرایط نرمـال آبـی عملکـرد             باعث انتخاب ژنوتیپ   )MP (شاخص میانگین حسابی  

هـاي اصـلی   یجـه بـا تجزیـه مؤلفـه    ، که این نت بیشتر و در شرایط محدود آبیاري عملکرد کمتري دارند        
ـ   توان این نحوه توزیع الیـن کلی می طور  به.ها مطابقت کامل دارد شاخص اي پـالت را  هـا در فـضاي ب

  را اصـالح ي مناسـب بـرا  يانهیکه زم دانست   ها نسبت به تنش خشکی     وجود تنوع ژنتیکی الین    بیانگر
  .دانگردیفراهم م
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  .هاي مقاومت به تنش خشکی  بین شاخص همبستگی- 10جدول 
  HARMONIC GMP STI MP TOL SSI YS 

YP 
**791/0  **839/0  **824/0  **789/0  **789/0  **649/0  274/0  

YS  
**778/0  **744/0  **746/0  **883/0  **883/0  *402/0-    

SSI 237/0  262/0  243/0  **883/0  **883/0      
TOL 265/0  333/0  317/0  **000/1        
MP 265/0  333/0  317/0          
STI 

**983/0  **989/0            
GMP 

**994/0              
 . درصد01/0داري همبستگی در سطح  معنی**

  . درصد05/0ی در سطح داري همبستگ معنی*
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Abstract 

The effect of drought on the seed yield and some associated characteristics of 
common been under normal and drought stress conditions and determination of durable 
genotypes to drought were studied by planting 32 genotypes in two separate augmented 
designs in normal and stress conditions. These genotypes were evaluated in randomized 
complete block design with 3 replications in the field of faculty of Agriculture, university 
of Tehran in Karaj in 2007. Analysis of variance showed that there were significant 
differences among varieties in all traits, indicating the existence of genetic variation 
among varieties. Heritability, genotypic and phenotypic coefficients of variation were 
determined. Most of the measured traits had significant genotypic coefficient of variation. 
In normal and stress conditions, yield was highly correlated with the weight of pods in 
plant. Also, The results of stepwise regression showed that, selection can be done based 
on weight of pods in plant, harvest index, number of seed in pod and 100 seed weight. In 
the classification of genotypes based on yield and their component using cluster analysis 
(UPGMA), all of the genotypes were classified in 6 and 5 separate groups in non stress 
and stress conditions, respectively. Comparison of different durable to drought indices 
showed that Stress Tolerance Index, Geometric Mean Productivity and Harmonic mean, 
were the best indices that can be used to determine durable genotypes. Based on result of 
by-plot analysis, 9, 4, 13, 15, 16, 14 and 21 genotypes were recognized as high- yielding 
genotypes under both stress and normal conditions. 
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