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 روابط عملكرد با صفات مختلف در لوبيا سفيد بررسي

 1، فرنگيس خيال پرست1، عبدالهادي حسين زاده1، محمدرضا بي همتا1، محسن ابراهيمي*1محمد گلباشي

 چكيده
به منظور بررسي همبستگي بين صفات و روابط علت و معلولي عملكرد و صفات مختلف، آزمايشي با استفاده از طرح 

از بانك ژن دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران تهيه شده سفيد رقم لوبياي  30تصادفي با چهار تكرار بر روي هاي كامل  بلوك
صفت مهم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  18آماري اين طرح  ي به اجرا درآمد. در تجزيه 1386-87درسال زراعي 

وجود  دار معنيبسيار  تفاوت آماري لحاظ از بررسي مورد فاتكليه ص براي بين ارقام، واريانس تجزيه نتايجبر اساس گرفت. 
 غالف، ارتفاع تعداد بوته، در دانه بيولوژيك، تعداد عملكرد غالف، وزن صفات عملكرد و بين ساده همبستگي ضرايب. داشت

 صفت گام به گام نرگرسيو براساس .بود دار معني% 1 سطح در تا گلدهي روز درغالف و تعداد دانه غالف، تعداد بوته، عرض
در  مستقل متغيرهاي عنوان بيولوژيك به برداشت و عملكرد غالف، شاخص وزن صفات و وابسته متغير عنوان به دانه عملكرد

را به خود اختصاص داد.  تبيين ضريب ترين بيش غالف وزن صفت) بود. =68/0R2( مدل تبيين ضريب. شدند گرفته نظر
 هاي  مؤلفه به دارد. تجزيه دانه عملكرد بر را مثبت و مستقيم اثر ترين بيشفت وزن غالف نشان داد كه ص تجزيه ضرايب مسير

 عملكرد بهبود جهت گزينش شاخص عنوان به صفات ترين مهم، بنابراين .تاييد كرد را فوق نيز نتايج اي خوشه تجزيه و اصلي
 .شدند مشخص وزن غالف، شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيك شامل ترتيب به دانه

 عليتتجزيه  لوبيا سفيد، همبستگي، كليدي: هاي هكلم
 

 دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصالح نباتات، تهران، ايران -1
 )mgolbashy@ut.ac.ir( مسئول مكاتبه. *

 1389 تاريخ پذيرش: پاييز 1389تاريخ دريافت: بهار 

  

پژوهشي گياه و  -فصلنامه علمي 
 زيست بوم

 ،29 -2شماره ويژه نامه  ،7سال 
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 مقدمه
 ينئپروت ي كننده تأمين عنوان به لوبيا مصرف

 در و زياد خيلي رشد حال در كشورهاي در گياهي
 داراي غذايي مكمل عنوان به نيز پيشرفته كشورهاي

). 1375 ،مجنون حسيني( است زيادي مصرف
 مهمي نقش پروتئين،% 25 حدود داشتن با حبوبات

 اهميت. دارند انسان نياز مورد پروتئين تأمين در
 اين در و بوده برنج و گندم از پس ايران در حبوبات

 به لوبيا را حبوبات كشت زير سطح نصف حدود بين
 آن نژادي به دليل همين و به داده اختصاص خود

). 1374 ،مرجاني(است  يافته افزوني روز اهميت
 گياهي پروتين ي كننده تأمين عنوان به لوبيا مصرف

 در و زياد خيلي رشد حال در كشورهاي در
 ارايد غذايي مكمل عنوان به نيز پيشرفته كشورهاي

). 1375 ،مجنون حسيني( است زيادي مصرف
به  بشر غذايي مهم منبع دومين غالت از بعد حبوبات

 و برزيل كشورهاي در كه طوري، به روند مي شمار
شود  مي محسوب غذايي ي عمده منبع يك مكزيك

)Broughton et al., 2003.( انتخاب نژادي به هنر 
 اين به بيدستيا منظور به و باشد مي ها روش بهترين

 صفات نظر از مطالعه مورد جامعه بايست مي هدف
 از آگاهي كه باشند مطلوب تنوع داراي بررسي مورد
 باشد مي پالست ژرم ارزيابي نيازمند خود تنوع اين

)Poehlman, 1983( .و همبستگي مطالعه با 
 از متغيره چند آماري تجزيه هاي روش از استفاده

 صفات توان مي عليت يهتجز و ها عامل به تجزيه قبيل
 در موثر عوامل ساير همچنين و دانه عملكرد در موثر

 يــاسايـشن را اتــصف نــبي گيــبستـهم جادــاي
 .)Johnson & Wichern, 1982( ردــــك

Bramel et al (1984)  وWalton (1971) بيان 
 تجزيه و اي مرحله رگرسيون تجزيه كه داشتند

 يكديگر ملــمك ايــه روش وانــعن به ها لـعام

و  Bennett et al (1997) .كردند مي استفاده
Adams (1982) لوبيا اظهار داشتند كه عملكرد 

تعداد  آن اجزاي كه است و پيچيده كمي صفتي
 دانه وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف

 عليت ضرايب تعيين با Singh (1982)باشد.  مي
 دانه تعداد غالف، دادتع كه گرفت نتيجه لوبيا براي

 روي بزرگي مستقيم اثرات دانه اندازه و غالف در
 اثرات Mouhouche et al (1998) .دارند عملكرد
 روي بر مختلف فنولوژيك مراحل در را خشكي
 كه گرفتند و نتيجه كرده مطالعه لوبيا عملكرد اجزاي

 تشكيل و گلدهي جوانه، توسعه مرحله در گياهان
 پر و غالف شدن طويل دوره با مقايسه در ميوه،
. بودند تر حساس خشكي تنش به نسبت دانه شدن

Acosta (1997) عملكرد اجزاي و عملكرد بررسي با 
 خشكي تنش كه كرد مشاهده تنش شرايط در لوبيا

 ارقامي. شود مي لوبيا زايشي رشد دوره كاهش موجب
 داشتند تنش شرايط تحت را عملكرد ترين بيش كه

. بودند بوته در و دانه غالف تعداد ينتر بيش داراي
Carvalho et al (1998) العمل عكس بررسي با 

 نتيجه خشكي تنش به نسبت ماش و لوبيا ارقام
 به توان مي فيزيولژيكي پارامترهاي از كه ندا هگرفت

 مقاوم هاي پـژنوتي غربال براي ابزاري عنوان
. نمود استفاده كيـخش به تــنسب اـــــلوبي

Kumar et al (2006) همبستگي يك كه دريافتند 
 عملكرد و گياه در نيام تعداد با برگ آب محتواي بين
 دارد. اين وجود خشكي و گرما تنش شرايط در بذر

 و دانه عملكرد بين روابط بررسي منظور به تحقيق
 مورد صفات آن و همچنين توصيف با مرتبط صفات
عامل  و يي اصل مولفه تري كم تعداد وسيله به مطالعه

 ميزان و نقش تعيين با تحقيق اين در شد. لذا انجام
 عملكرد، روي بر بررسي مورد اجزاء از يك هر سهم
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 اصالح براي انتخاب مناسب هاي شاخص توانيم مي
 .نمائيم مشخص را عملكرد

 
 ها مواد و روش

تهيه  سفيدرقم لوبياي  30در اين آزمايش تعداد 
 ي دانشگاه تهراناز بانك ژن دانشكده كشاورزشده 

تكرار و  4هاي كامل تصادفي در  الب طرح بلوكقدر 
روز) از  7دور آبياري (تحت شرايط آبياري معمول 

لحاظ صفات ظاهري مورد مقايسه قرار گرفتند. 
صورت دستي انجام گرفت. هر كرت شامل ه كشت ب

متر بود. فاصله خطوط  5/2خط به طول تقريبي  4
 5هاي روي خطوط  همتر و فاصله بوت سانتي 50

متر بود. بعد از سبز شدن تمامي ارقام و  سانتي
ها و حصول اطمينان از  برطرف شدن خطر حذف بوته

متر روي  سانتي 10ها به فاصله  تراكم مطلوب، بوته
زراعي نظير آبياري و  هاي خطوط تنك شدند. مراقبت

جين دستي و زدن و( هاي هرز مبارزه با علف
منظم براساس برنامه تعيين شده طور ه ب) يواتورتكول

ها و  انجام گرفت. قسمتي از يادداشت برداري
ه (عمدتا صفات فنولوژيكي) ب هاي صفات گيري اندازه

طور مداوم در مزرعه تا زمان برداشت كامل ارقام 
صورت گرفت. در مرحله برداشت از هر واحد 

ها و  (با حذف رديف طور تصادفيه بوته ب 5آزمايشي 
ه بتدا و انتهاي خطوط) از سطح خاك بحاشيه و ا

هاي ساير  گيري طور كامل برداشت شد و جهت اندازه
صفات به انبار انتقال داده شد. بر اساس دستور كار 
طرح حبوبات دانشكده كشاورزي كرج و 

 )IPGRI(هاي تحقيقات منابع ژنتيك  دستورالعمل
تعداد روز از  ،ارتفاع بوتهشامل صفات مورد بررسي 

تا رسيدگي كامل، تعداد روز از كاشت تا غالف كاشت 
دهي، تعداد روز از كاشت تا گلدهي، طول دوره پر 

كي، تعداد غالف در بوته، يشدن دانه، عملكرد بيولوژ
ها، تعداد دانه در غالف، طول غالف، عرض  وزن غالف

غالف، عملكرد اقتصادي، تعداد دانه در بوته، وزن صد 
 ر، عرض بذر و قطردانه، شاخص برداشت، طول بذ

آوري اطالعات  . پس از جمعبودند (ضخامت بذر)
ن يمربوطه، به منظور بررسي وجود تنوع در صفات، ب

هاي مورد مطالعه، بر روي تك تك صفات  ژنوتيپ
تجزيه واريانس ساده انجام پذيرفت. قبل از انجام 
تجزيه واريانس، فرضيات مورد نياز براي تجزيه 

و در موارد الزم با استفاده از واريانس بررسي گرديد 
تبديل مناسب داده، فرضيات مورد نظر برآورده شد و 

انجام  MSTATCو  SASآنگاه تجزيه با نرم افزار 
گرفت. تجزيه كوواريانس براي صفاتي كه وارد 

تجزيه عليت انجام رگرسيون گام به گام شده و براي 
ضروري بود ها  دانستن ضرائب همبستگي ژنوتيپي آن

جام شد. پس از برآورد اجزاي واريانس و ان
مقادير همبستگي ژنوتيپي از طريق  ،كوواريانس

 فرمول مقابل محاسبه گرديد:
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gg
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انجام گرفت و  PAFها با روش  تجزيه به عامل

ها از چرخش  گذاري و تفسير عامل جهت تسهيل نام
متعامد و ريماكس استفاده نموديم كه موجب 

متغير بر روي يك و متمركز شدن بار عاملي يك 
 ).1386 ،(حبيبي و بي همتا شود فقط يك عامل مي

با توجه به اينكه صفت طول دوره پر شدن دانه 
تركيب خطي از دو متغير تعداد روز تا رسيدگي 
كامل و تعداد روز تا گلدهي است و باعث ويژه شدن 

(صفر شدن دترمينان) و عدم  ماتريس همبستگي
گردد لذا از اين  ميامكان محاسبه عكس ماتريس 

ها استفاده نكرديم. به منظور  متغير در تجزيه به عامل
هاي مختلف و تعيين  تعيين تنوع مابين ژنوتيپ

اي به روش  ها تجزيه خوشه دوري و نزديكي آن
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وزن با ميانگين حسابي  مقايسه جفت گروه غير هم
UPGMA 1389 ،(گلباشي و همكاران انجام شد.( 

 
 نتايج

 و مقايسه ميانگينواريانس  نتيجه تجزيه
 گيري شده صفات اندازه 

 صفت هر به مربوط داده مقدماتي بررسي از پس
 مثل واريانس تجزيه فرضيات، آنها پراكنش نحوه و

 اثرات بودن پذير جمع، ها داده توزيع بودن نرمال
 توزيع از كه هايي داده و شدند بررسي … و ها عامل
. شدند نرمال داده تبديل با داشتند انحراف نرمال

 كردن نرمال و مناسب تبديل يك انجام معموالً
 تجزيه فرضيات ساير كه شود مي باعث ها داده

، ها عامل اثرات بودن پذير جمع نظير واريانس

همانگونه كه در  .شوند برآورده نيز واريانس يكنواختي
ها از لحاظ كليه  شود ژنوتيپ مشاهده مي 1جدول 

% اختالف دارند كه نشان 1صفات در سطح احتمال 
هاي مورد  دهنده وجود تنوع كافي بين ژنوتيپ

تواند در مطالعات بعدي  باشد كه مي مطالعه شده مي
ها  مورد استفاده قرار گيرد، در ضمن تفاوت بين بلوك

دار نبوده است  يـفات معنـبراي هيچ يك از ص
هاي  دار بودن اختالف ). با توجه به معني1(جدول 

ها از  بندي ژنوتيپ ها، به منظور گروه  پبين ژنوتي
لحاظ صفات مختلف مقايسه ميانگين به روش چند 

اي دانكن انجام شد كه نتايج مربوط به برخي از  دامنه
 شود. مشاهده مي 2صفات مهم در جدول 
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 ا سفيدرقم لوبي 30گيري شده در  نتايج جدول تجزيه واريانس ساده روي صفات اندازه -1جدول

 
 واريانس

 ضريب تغييرات خطا تكرار ژنوتيپ صفت 

 ns 582/236 755/5 6/17 528/1054** ارتفاع گياه

 ns 029/0 18/0 77/17 598/0** تعداد روز تا رسيدگي

 ns 556/24 435/10 69/5 62/44** تعداد روز تا غالفدهي

 ns 022/4 741/2 46/3 806/4* تعداد روز تا گلدهي

 ns 208/30 415/35 48/10 698/17** پرشدن دانهطول دوره 

 ns 028/0 023/0 66/9 095/0** عملكرد بيولوژيك

 ns 0311/0 025/0 36/11 073/0** تعداد غالف در بوته

 ns 022/0 026/0 2/11 073/0** وزن غالف
 ns 227/0 238/0 69/13 47/0** تعداد بذر در غالف

 ns 421/0 59/0 24/8 69/2** طول غالف

 ns 004/0 005/0 02/9 01/0** عرض غالف
 ns 043/0 031/0 45/13 07/0** عملكرد دانه

 ns 025/0 028/0 31/6 088/0** تعداد دانه در گياه
 ns 99/1082 29/3651 73/24 43/15216** دانه 100وزن 

 ns 261/120 341/57 98/13 652/147** شاخص برداشت

 ns 179/0 324/0 14/5 086/3** طول بذر

 ns 13/0 175/0 19/6 624/0** عرض بذر
 ns 06/0 06/0 06/5 441/0** قطر بذر

 % و غير معني دار5% و 1دار در سطح احتمال  بترتيب معني nsو **و *
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 اي دانكن رقم لوبيا سفيد به روش چند دامنه 30نتايج مقايسه ميانگين برخي از صفات در  -2جدول
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1 C – I A – G C – F A – F B – E A – H C - E A – F 
2 A – E A – G A – E A – D A – D A – G BC B – F 
3 C – I A – G B – F A – D A – D A – H BC A 
4 G – I F – H E – F B – F DE G – I BC A – F 
5 B – F AB A – D A – D A – D A E A – F 
6 D – I B – H C – F A – F C – E D – I BC A – E 
7 E – I C – H D – F A – F C – E D – I BC A – F 
8 E – I E –H C – F AB B – E B – I BC A 
9 A – C A A – D A – E A – C A DE B – F 
10 B – H A – G A – F F A – E A – H BC A – F 
11 E – I E – H C – F A – D C – E C – I BC A – D 
12 E – I C – H C – F A – D B – E B – I BC A 
13 I H G A – F E I BC A – F 
14 F – I D – H D – F A – F C – E E – I BC A – E 
15 H – I D – H GF C – F DE F – I C – E A – F 
16 C – I A – G C – F A – F C – E A – H DE B – E 
17 C – I A – G B – F A – F A – E A – G C – E A – E 
18 B – F A – G B – F A – F B – E A – H B – E EF 
19 A – D A – D A – D A – F A – C A – F BC A – F 
20 AB A AB F A – C A – D BC F 
21 A – D A – E A – C A – F A – C A – E BC A – F 
22 F – I GH D – F D – F C – E HI A A 
23 E – I B – H C – F A – F B – E C – I BC AB 
24 B – G A – G B – F A – D B – E A – D E D – F 
25 B – H A – G B – F A – F A – E A – H C – E EF 
26 C – I A – G B – F A – F B – E A – I BC A – D 
27 B – H A – F B – F A – D A – E A – D E A – F 
28 A – E A – E A – D A A – C A – C BC AB 
29 A A – E A A – F A A B C – F 
30 AB A – E AB A – C AB AB BC A – F 

باشد % مي5دار در سطح احتمال  نيهاي با حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف مع ميانگين

 همبستگي ساده
رقم لوبيا سفيد محاسبه  30بين صفات در 

خالصه شده  3گرديد كه نتايج مربوطه در جدول 
 مالحظه همبستگي ماتريس به مراجعه است. با

 و مثبت هاي يداراي همبستگ دانه عملكرد شود مي
 غالف وزن چون صفاتي با داري معني بسيار

**971/0 =r ،(بيولوژيك عملكرد )** 915/0  =r ،(
 **( غالف تعداد)، r= 9/0 *( بوته در دانه تعداد
847/0  =r ،(هـوتــب فاعــارت )** 443/0  =r ،(
 هــدان دادـــعـــت) r=  256/0 **(الف ــغ عرض

 اـت روز عدادــت، )r= 251/0 **( الفـــغ در
 هاي همبستگي و) r= 236/0 **( يــــدهــلــگ
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 و) r= 19/0*( دانه پرشدن دورة طول با داري معني
 تنها .باشد مي) r= 192/0 *( هــدان دــص وزن

 داده شانــن عملكرد اـب فيـمن همبستگي كه صفتي
. باشد مي) r=  -459/0 **( الفـــغ ولـــط

 نبوده دار معني ملكردع با صفات ساير همبستگي
، صفات هاي همبستگي اكثر بودن دار معني .است

 ايجاد باعث كه مشتركي) هاي( عامل وجود فرضيه
 .بخشد مي قوت را اند شده ها همبستگي اين

 تجزيه عليتتايج تجزيه رگرسيون گام به گام ن
خالصه نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون گام به 

عنوان متغير ه دانه بگام با در نظر گرفتن عملكرد 
عنوان متغيرهاي مستقل در ه وابسته و ساير صفات ب

گونه كه مالحظه  همان د.گرد مشاهده مي 4جدول 
شود اولين صفتي كه وارد مدل شده است وزن  مي
درصد تغييرات  94است كه به تنهايي بيش از  فغال

بعدي صفت  ي در مرحله .كند عملكرد را توجيه مي
دل اضافه شده است كه اين شاخص برداشت به م

درصد تغييرات  96صفت همراه با وزن غالف بيش از 
كنند. در نهايت صفت عملكرد  عملكرد را توجيه مي

بيولوژيك وارد مدل شده است و سه صفت وارد شده 
درصد تغييرات عملكرد را  98بيش از  فتهروي هم ر

كنند. نتايج حاصله با نتايج تجزيه  توجيه مي
 كه به نحوي ة صفات كامالً توافق داردهمبستگي ساد

 مدل وارد صفات ساير از زودتر كه غالف وزن صفت
 بسيار و بزرگ همبستگي داراي است شده

). r = 971/0 **( است عملكرد با داري معني
 داراي بيولوژيك عملكرد يعني ديگر صفت همچنين

 با) r=  915/0 **( دار معني بسيار همبستگي
 برداشت شاخص يعني سوم فتص ولي. است عملكرد

 مطابق شده، مدل وارد) B=  0062/0( ضريب با كه
 داراي صفات، ساده همبستگي جدول نتايج

.باشد نمي عملكرد با داري معني همبستگي
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 رقم لوبيا سفيد 30همبستگي ساده بين صفات در  -3جدول

  18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ns 3/0- ns 107/0 **5/0- ns 173/0- **511/0 **443/0 ns 117/0 -28/0** 1 ارتفاع گياه
**435/0

- ns 027/0 ns 5/0 **508/0 **604/0 ns 172/0 **299/0 *185/0- ns 061/0 1 

 -191/0* 2 تعداد روز تا رسيدگي
**317/0

- *211/0- ns 145/0 **345/0 ns 179/0- ns 03/0- *218/0 ns 148/0- ns 005/0- ns 061/0- *21/0- ns 077/0 **755/0 ns 157/0- ns 121/0 1  

 3 تعداد روز تا غالفدهي
ns151/0 *194/0- *206/0- ns 178/0 *221/0 

**239/0
- ns 144/0- ns 095/0 ns 17/0 ns 051/0- ns 149/0 

**244/0
- *202/0 ns 017/0 **49/0- 1   

 4 تعداد روز تا گلدهي
ns 274/0- **24/0 **361/0 

**283/0
- 

**345/0
- **382/- **236/0 ns 022/0- ns 129/0- ns 171/0 **256/0 **329/0 **329/0 ns 099/0- 1    

طول دوره پرشدن 
 5 دانه

ns 048/0 
**321/0

- *199/0- ns 077/0 **303/0 ns 061/0 *19/0 *184/0 
**336/0

- ns 003/0- *188/0 ns 04/0 ns 157/0 1     

 6 كعملكرد بيولوژي
ns 164/0 ns 003/0- ns 025/0 **24/0- ns 015/0 **899/0 **915/0 *225/0 

**625/0
- ns 16/0 **941/0 **873/0 1      

 7 تعداد غالف در بوته
ns 322/0- ns 155/0 ns 135/0 ns 156/0- *193/0- **922/0 **847/0 134/0 

**426/0
- ns 024/0 **882/0 1       

 8 وزن غالف
ns 128/0- ns 002/0- ns 04/0 ns 01/0- ns 086/0 **922/0 **971/0 *227/0 

**597/0
- *221/0 1        

 9 تعداد بذر در غالف
ns 099/0- **391/0 **452/0 *206/0 

**256/0
- **363/0 **251/0 *231/0- *188/0- 1         

 10 طول غالف
ns 053/0- **241/0 **259/0 ns 119/0 

**257/0
- 

**475/0
- 

**594/0
- 

**352/0
- 1          

           432/0ns 02/0 **469/0 ns 041/0 **256/0 1**505/0** 299/0** 11 عرض غالف
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- - 

 12 عملكرد دانه

**045/0
- ns 044/0- ns 01/0 ns 137/0 *192/0 **9/0 1            

 13 تعداد دانه در گياه

**313/0
- **263/0 **288/0 ns 091/0- 

**245/0
- 1             

 591/0** 14 دانه 100وزن 
**666/0

- 
**621/0

- **495/0 1              
               ns 158/0- ns 101/0- 1 32/0** 15 شاخص برداشت

 16 طول بذر

**323/0
- **722/0 1                

 17 عرض بذر

**529/0
- 1                 

                  1 18 قطر بذر
 

 دار غير معني ns% و 1% و 5دار در سطح  به ترتيب معني**و  *
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 ژنوتيپ لوبيا سفيد 30نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام در  -4 جدول

  df MS adj. R2 

 گام اول
 943/0 544/2 1 رگرسيون

  002315/0 118 خطا
   119 كل

 گام دوم
 964/0 323/2 2 رگرسيون

  001457/0 117 خطا
   119 كل

 گام سوم
 984/0 58/1 3 رگرسيون

  000659/0 116 خطا
   119 كل

 

با توجه به اينكه صفات وارد شده به مـدل قسـمت   
تجزيـه  لذا  دردنك اعظم تغييرات عملكرد را توجيه مي

هــاي ژنــوتيپي و عملكــرد  همبســتگي بــراي، عليــت
 .)5صورت گرفت (جدول 

 

 د و صفات وارد شده در مدل رگرسيونيهمبستگي ژنوتيپي عملكر -5 جدول

 شاخص برداشت وزن غالف 
عملكرد 
 عملكرد كل بيولوژيك

    1 وزن غالف
   1 -796/0 شاخص برداشت
  1 -138/0 998/0 عملكرد بيولوژيك

 1 999/0 -799/0 997/0 عملكرد كل
 

 عملكرد دانه از طريق وزن غالف
بر  ترين اثر مستقيم و مثبت را اين صفت بزرگ
اش از  ) و اثر غيرمستقيم529/3عملكرد دانه دارد (

) و اثر 278/0طريق شاخص برداشت نامحسوس (
اش از طريق عملكرد بيولوژيك بزرگ و  غيرمستقيم

) است، كه نهايتاً باعث همبستگي -811/2منفي (
)996/0  =rشود. ) اين صفت با عملكرد مي 

 عملكرد دانه از طريق شاخص برداشت
بر عملكرد  -45/0داراي اثر مستقيم اين صفت 

اش از طريق وزن غالف نيز  دانه است. اثر غيرمستقيم
اش از طريق  است ولي اثر غيرمستقيم -81/2

است كه در نهايت باعث  36/2عملكرد بيولوژيك 
 شود. ) اين صفت با عملكرد ميr=  -8/0همبستگي (

 عملكرد دانه از طريق عملكرد بيولوژيك
است  -817/2ن صفت بر عملكرد اثر مستقيم اي

اش از طريق تأثير بر وزن غالف  ولي اثر غيرمستقيم
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) است اثر غيرمستقيم اين 522/3بزرگ و مثبت (
است و اين  293/0صفت از طريق شاخص برداشت 

با عملكرد  999/0صفت داراي همبستگي ژنوتيپي 
 دانه است.

 
 رقم لوبيا سفيد 30نتايج تجزيه عليت در  -6 جدول

 اثر كل (همبستگي) عملكرد بيولوژيك شاخص برداشت وزن غالف عملكرد دانه
 996/0 -811/2 278/0 529/3 وزن غالف

 -8 36/2 -35/0 -81/2 شاخص برداشت
 999/0 -818/2 293/0 522/3 عملكرد بيولوژيك

 123/0اثر باقيمانده: 

 ها در ارقام لوبيا سفيد نتايج تجزيه عامل        
به اينكه صفت طول دورة پرشدن دانه با توجه 

تركيب خطي از دو متغير تعداد روز تا رسيدگي 
كامل و تعداد روز تا گلدهي است و باعث ويژه شدن 
ماتريس همبستگي (صفر شدن دترمينان) و عدم 

گردد لذا از اين  امكان محاسبه عكس ماتريس مي
ها استفاده نكرديم. تجزيه به  متغير در تجزيه عامل

روي صفات باقيمانده انجام  PAFها به روش  عامل
بود) با مراجعه  704/0گرفت (شاخص كايسر برابر 

متغيرهاي  MSAو مقايسه  عكس نگارهبه ماتريس 
ترين مقدار  مختلف، صفت تعداد دانه در غالف كه كم

 مزاحمعنوان متغير ه ) بMSA=  365/0را داشت (

ين ها پس از حذف ا شناخته شد و تجزيه به عامل
صفت انجام شد كه در نتيجه شاخص كايسر به 

گذاري و  جهت تسهيل، نام فت.اافزايش ي 763/0
ها از چرخش متعامد و ريماكس استفاده  تغيير عامل

نموديم كه موجب متمركز شدن بار عاملي يك متغير 
شود. با توجه به  بر روي يك و فقط يك عامل مي

امل سه ع” تر از يك مقادير ويژه بزرگ“قانون 
مشترك استخراج شدند كه روي هم رفته بيش از 

كردند.  درصد از تغييرات صفات را توجيه مي 82
خالصه شده  8و  7ول اها در جد نتايج تجزيه عامل

 است.
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 رقم لوبيا سفيد 30هاي مشترك در  مقادير ويژه و درصدهاي واريانس عامل -7جدول
 عامل مقدار ويژه درصد واريانس درصد تجمعي واريانس

96/49 96/49 994/7 1 
07/75 11/25 0172/4 2 
38/82 31/7 169/1 3 
25/88 87/5 939/0 4 
41/91 17/3 5066/0 5 
58/93 17/2 3472/0 6 
38/95 8/1 2874/0 7 
01/97 63/1 2602/0 8 
04/98 03/1 1651/0 9 
8/98 76/0 121/0 10 

41/99 61/0 0979/0 11 
72/99 31/0 0501/0 12 
84/99 12/0 0194/0 13 
93/99 09/0 0147/0 14 
98/99 05/0 0082/0 15 

100% 02/0 0025/0 16 
 

 رقم لوبيا سفيد 30هاي  مقادير بارهاي عاملي در تجزيه به عامل -8جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trait ميزان اشتراك فاكتور سوم فاكتور دوم فاكتور اول 
 83696/0 23509/0 04251/0 88311/0 ارتفاع گياه

 79296/0 25174/0 -11325/0 84661/0 تعداد روز تا رسيدگي
 78714/0 70261/0 -08249/0 53543/0 تعداد روز تا غالفدهي
 64268/0 6008/0 -032665/0 41836/0 تعداد روز تا گلدهي

 97987/0 08711/0 13486/0 97688/0 طول دوره پرشدن دانه
 92119/0 01687/0 -32924/0 93139/0 عملكرد بيولوژيك

 9183/0 05216/0 14137/0 94636/0 تعداد غالف در بوته
 74119/0 -21602/0 33359/0 7637/0 وزن غالف

 56819/0 -1502/0 63884/0 37082/0 تعداد بذر در غالف
 85725/0 09904/0 20462/0 89754/0 طول غالف
 89667/0 24523/0 -2622/0 876290/0 عرض غالف
 940607/0 29938/0 90875/0 -16368/0 هعملكرد دان

 42869/0 -10697/0 23634/0 -60116/0 تعداد دانه در گياه
 85757/0 -78961/0 45924/0 1523/0 دانه 100وزن 

 76495/0 -28239/0 82172/0 09991/0 شاخص برداشت
 603209/0 03045/0 67227/0 -38772/0 طول بذر
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مي از تغييرات متغيرها را عامل اول كه حدود ني
اش مربوط  ترين ضرائب عاملي دهد بزرگ توضيح مي

به صفاتي نظير عملكرد بيولوژيك، وزن غالف، تعداد 
غالف در بوته، عملكرد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد 

باشد. البته ضعف شاخص  روز تا رسيدگي كامل مي
 در اين عامل -60116/0برداشت نيز با بار عاملي 

قرار گرفته است. با توجه به صفاتي كه در اين عامل 
و توانيم اين عامل را عامل عملكرد  دخيل هستند مي

گذاري كنيم. نتايج  صفات مرتبط به آن نام
دهد كه اين  همبستگي ساده صفات نيز نشان مي

صفات (به استثناي شاخص برداشت كه اكثر 
هايش با ساير صفات منفي است) با  همبستگي

داري  هاي مثبت و معني گر و عملكرد همبستگييكدي
دارند. در واقع اين عامل بيانگر اهميت وزن و تعداد 

 ها در بهبود عملكرد لوبيا است. غالف
درصد از تغييرات كل  25عامل دوم كه بيش از 

ايب رترين ض گردد داراي بزرگ ها را شامل مي داده
عاملي روي صفاتي نظير وزن صد دانه، عرض بذر، 

خامت بذر و عرض غالف است، لذا با در نظر ض
گرفتن ماهيت صفات قرار گرفته در اين عامل، عامل 

عامل سوم  كنيم. گذاري مي دوم را خصوصيات بذر نام
شود و  درصد تغييرات متغيرها را شامل مي 7بيش از 

دهي و تعداد  شامل صفاتي چون تعداد روز تا غالف
با  نيزبذر روز تا گلدهي است، البته صفت طول 

) در اين عامل ظاهر شده -7896/0عاملي منفي (

توانيم اين عامل را تحت عنوان  است. لذا مي
 خصوصيات فنولوژيكي معرفي نمائيم.

هاي انجام  تجزيه عامل ي نكته قابل ذكر درباره
گي تشده اين است كه در اين تجزيه ماتريس همبس

جزء صفات در دو حالت محاسبه گرديد. در حالت 
ول اثر ساير صفات كنترل شد. در اين ماتريس اكثر ا

             ها نزديك به صفر بوده و مقدار همبستگي
RMSR = %5 اين  ي بود كه اين امر نشان دهنده

است كه همبستگي دو صفت تحت تأثير تغييرات 
باشد و با خنثي كردن اثر ساير صفات  ساير صفات مي

ت دوم كند. در حال ميزان همبستگي افت مي
همبستگي صفات وقتي كه اثر فاكتورهاي مشترك را 
كنترل كرديم محاسبه شد كه در اين حالت نيز اكثر 

ود ــب فرــك به صــها نزدي گيـهمبست
دهد سه  بود كه نشان مي )RMSR = 0.308(مقدار

فاكتور مشترك استخراج شده سهم بسزائي در ايجاد 
 اند. همبستگي بين صفات داشته

 
) ارقام PCA( هاي اصلي يه به مؤلفهنتايج تجز

 لوبيا سفيد
و  9هاي اصلي در جداول  تايج تجزيه به مؤلفهن
 ي طور كلي چهار مؤلفهه نشان داده شده است. ب 10

تر از يك داشتند انتخاب  اول كه مقادير ويژه بزرگ
درصد اطالعات  5/86شدند. اين چهار مؤلفه جمعاً 

 شدند. كل را شامل مي
 

 رقم لوبيا سفيد 30هاي اصلي در  هاي مولفه ادير ويژه و واريانسمق -9جدول

 واريانس تجمعي واريانس مقدار ويژه مولفه
 36/49 36/49 885/8 اول
 91/71 55/22 0599/4 دوم
 69/80 78/8 5807/1 سوم

 51/86 81/5 0461/1 چهارم
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 رقم لوبيا سفيد 30هاي اصلي در  بردارهاي ويژه مولفه -10جدول

 مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول صفت
 1463/0 -0559/0 0302/0 3098/0 ارتفاع گياه

 1816/0 -0965/0 -0047/0 3084/0 تعداد روز تا رسيدگي
 4256/0 2205/0 -1469/0 2358/0 تعداد روز تا غالفدهي
 3315/0 1006/0 -2485/0 1975/0 تعداد روز تا گلدهي

 1198/0 -1308/0 0552/0 2918/0 طول دوره پرشدن دانه
 -099/0 07129/0 1402/0 3149/0 عملكرد بيولوژيك

 -2312/0 -1834/0 -0353/0 3027/0 تعداد غالف در بوته
 -2146/0 1106/0 1484/0 3036/0 وزن غالف

 -1654/0 6112/0 -1022/0 1352/0 تعداد بذر در غالف
 -1467/0 -009/0 2862/0 2201/0 طول غالف

 2886/0 0182/0 3791/0 0829/0 رض غالفع
 -2275/0 1924/0 1591/0 2918/0 عملكرد دانه

 -2314/0 07828/0 -0732/0 3132/0 تعداد دانه در گياه
 030/0 20184/0 4243/0 -1148/0 دانه 100وزن 

 -3464/0 3463/0 0531/0 -2267/0 شاخص برداشت
 -1699/0 -3477/0 4079/0 -0363/0 طول بذر
 2622/0 0144/0 4412/0 -0245/0 عرض بذر
 2736/0 4024/0 2429/0 -1506/0 قطر بذر

 

 هاي لوبيا سفيد اي ژنوتيپ نتايج تجزيه خوشه
 UPGMAبه روش 

شود تعداد  مشاهده مي 1گونه كه در شكل  همان
كالسترها برابر سه عدد تعيين شدند كه اين نتايج 

. در گروه بوسيله تجزيه تابع تشخيص تأييد گرديد

، 14، 6، 7، 23، 11، 12، 8هاي شماره  اول ژنوتيپ
هاي شماره  ، در گروه دوم ژنوتيپ13و  22، 15، 4

هاي  و در گروه سوم ژنوتيپ 28و  9، 5، 30، 29
، 24، 25، 19، 3، 16، 10، 1، 18، 26، 17شماره 

 ).1اند (شكل  قرار گرفته 20و  21، 2، 27
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 -1شكل 

 بحث
 داراي كه صفاتي بين ك روابطدر و شناسايي

 پذيري توارث ميزان حال عين در و پيچيده توارث
 و ساده پذيري توارث كه صفاتي با هستند پاييني

 اصالح ژنتيكي افزايش بازده عامل باالتري دارند
 بود، خواهد دانه عملكرد همچون اي پيچيده صفات

 در موجب تغيير همبسته صفات براي انتخاب زيرا
 ).1379واعظي و همكاران، ( شود مي نيز اصلي صفت

 دخيل صفات بين همبستگي ايجاد در مهم عامل سه
 دو براي ها پليوتروپيكژن آثار از عبارتند كه باشند مي

 آثار و متفاوت هاي ژن پيوستگي چند صفت، يا
 ايجاد عامل ترين مهم بين اين از كه محيطي

 همبستگي براي و پليوتروپي اثر ژنوتيپي همبستگي
 با هاي ن ژ گرفتن قرار دليل ترين مهم فنوتيپي

يك  روي بر صفت دو آن كننده كنترل ژني هاي بلوك
 .)Agrama, 1996( باشد مي كروموزوم

هاي مورد  اين آزمايش نشان داد كه ژنوتيپ
مطالعه از تنوع كافي براي انجام مطالعات بعدي 

باشند. طبق نتايج گزارش شده توسط  برخوردار مي
حققين و بررسي همبستگي بين صفات در اين ساير م

 غالف، عملكرد وزن آزمايش به دنبال افزايش
غالف در بوته،  تعداد و بوته در دانه بيولوژيك، تعداد

يابد كه  داري افزايش مي عملكرد دانه به طور معني
 دـح تا ايجـنت نـد. ايـرس يـظر مـه نـي بـامري بديه

دارد  طابقتم محققين ساير نتايج اـب اديـزي
 همچنين به دليل. )1389(گلباشي و همكاران، 

 طول دانه با عملكرد دار منفي و معني همبستگي
غالف، به دنبال افزايش طول غالف عملكرد دانه 
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 ترين بيش )1377( اميني .كاهش خواهد يافت
تعداد ، غالف وزن با را دانه عملكرد هاي همبستگي

 عملكرد و غالف لك تعداد، بوته در دانه تعداد، غالف
 همچنين. است كرده گزارش بيولوژيك

 دانه تعداد با لوبيا عملكرد همبستگي كرياشويلي كين
 و غالف وزن، غالف تعداد، صد دانه وزن، بوته در
 .است ردهــك زارشـگ را غالف در دانه عدادـت

Chalyk et al (1984) ترين همبستگي  بيش
بدست آوردند.  72/0عملكرد را با تعداد غالف برابر 

Van Schoonhoven & Voysest (1991)  نيز
اعالم نمودند كه وزن صد دانه با دو جز عملكرد يعني 
تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته داراي 

 اكثر بودن دار باشد. معني همبستگي منفي مي
) هاي( عامل وجود فرضيه، صفات هاي همبستگي

 را اند شده ها گيهمبست اين ايجاد باعث كه مشتركي
اي كه روي  در مطالعه) 1377( . امينيبخشيد قوت

عملكرد، خصوصيات بذر سه عامل  ندارقام لوبيا داشت
 ها و خصوصيات فنولوژيكي را در تجزيه به عامل

در حالي كه عزيزي و همكاران  .نداستخراج كرد
عامل  4ها در لوبيا  ) در تجزيه به عامل1376(

ل عملكرد، اجزاي درجه دوم رويشي، اجزاي درجه او
ها  عملكرد و تعداد ساقه فرعي را بدست آوردند. آن

توان براي  ها مي بيان داشتند كه از تجزيه به عامل
ها، شناسايي اجزاي اصلي عملكرد،  كاهش داده

ها و  بندي صفات بر مبناي روابط داخلي بين آن گروه
ه بررسي گوناگوني ژنتيكي استفاده كرد بنابراين تجزي

اي و نيز  تواند مكمل تجزيه مرحله ها مي به عامل
العاتي اضافي در اختيار اطمكمل تجزيه عليت بوده و 

قرار دهد. بررسي رگرسيون گام به گام و صفات وارد 

شده به مدل (به ترتيب وزن غالف، شاخص برداشت، 
عملكرد بيولوژيك) حاكي از آن است كه شاخص 

 مثبتي همبستگي تصفا ساير بودن متغير با برداشت
 ساير بودن ثابت صورت در ولي ندارد عملكرد با

مثبت و  عملكرد و صفت اين بين همبستگي صفات
 اثرات دهندة نشان موضوع اين كه دار است معني
(همبستگي باشند  مي صفت اين بر صفات ساير منفي

 است). 609/0جزء اين صفت با عملكرد برابر با 
Aquaah et al (2002) اي دوره انتخاب روش در 

تنوع %  70 اول عامل پنج تجزيه از لوبيا در فنوتيپي
 و گام به گام رگرسيون تجزيه از و كرد توجيه را

 مكمل هاي روش عنوان به ها عامل تجزيه
طبق نتايج بدست آمده از  كردند. مي يكديگراستفاده

هاي با وزن غالف  تجزيه عليت، انتخاب ژنوتيپ
اصالحي، ضمن كاهش عملكرد هاي  حداكثر در برنامه

بيولوژيك موجب افزايش عملكرد دانه خواهد شد. 
) در مدل رگرسيوني خود اعالم 1374مرجاني (

ترين  داشت كه دو صفت تعداد غالف و وزن دانه بيش
تأثير را بر عملكرد دانه داشتند كه با نتايج 

Jefferson et al (2003)  مطابقت داشت. نكته قابل
هاي مورد  جزيه كالستر ژنوتيپتوجه در مورد ت

در  30و  21هاي شماره  مطالعه اينكه، ژنوتيپ
اند. لذا با توجه به  كالسترهاي دور از هم قرار گرفته

توان به  ها مي ها از هم از آن فاصله ژنتيكي زياد آن
هاي اصالحي استفاده  ها در برنامه عنوان والدين تالقي

بيا سفيد مورد هاي لو ) نمونه1385نماييم. درگاهي (
بررسي را بر اساس اقليم به سه دسته تقسيم كرد كه 

ها  اين تقسيم بندي نشانگر وجود تنوع در بين نمونه
 .بود

 منابع
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 هاي روش از استفاده با كرج كشاورزي دانشكده ژن بانك لوبيا رقم 576 جغرافيايي و ژنتيكي تنوع بررسي .1377 .ا،اميني
  تهران. دانشگاه، كرج كشاورزي دانشكده، ارشد كارشناسي امهن پايان، متغيره چند آماري

 
 ،محدود آبياري شرايط تحت چيتي لوبيا در آن بر موثر صفات برخي و دانه عملكرد مطالعه. 1386 .همتا بي. م، و .حبيبي،غ
 .74 ش ،باغباني و زراعت در سازندگي و پژوهش

 
 تحليل و تجزيه روش به ايران در سفيد لوبيا هاي الين و ارقام از برخي در موجود ژنتيكي تنوع ارزيابي. 1385 .ر.درگاهي،ح

 .ميالد برج هاي همايش مركز ،تهران ،ايران ژنتيك كنگره نهمين مقاالت خالصه ،متغيره چند
 

 در مرفولوژيك صفات براي ها عامل تجزيه و فنوتيپي و ژنتيكي تنوع بررسي. 1376 .ميبدي. م ، ورضاييع. ،.عزيزي،ف
 .اصفهان دانشگاه ،كشاورزي دانشكده ،لوبيا هاي نوتيپژ

 
 هاي شاخص مطالعه .1389 .شريعتمداري.ح.م، و خيالپرستف. ،زاده حسينع. ،همتا بي.ر.م ،ابراهيمي، م..گلباشي،م
 جهاد سازمان ،ارديبهشت 30-29 ،ايران حبوبات ملي همايش سومين مقاالت چكيده. قرمز لوبيا هاي ژنوتيپ در مقاومت

 .22 صفحه ،كرمانشاه كشاورزي
 

ها با عملكرد از طريق  . بررسي تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي صفات كمي لوبيا و مطالعات همبستگي آن1374 .عمرجاني،
 .تجزيه عليت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

 
 .ص.240، موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي، تهران، 1 ،ان. حبوبات در اير1375 .مجنون حسيني،ن

 
 به وابسته صفات و دانه عملكرد عليت و همبستگي تحليل و تجزيه. 1379 .صمدي يزدي. ب ، وعبدميشانيس. ،.واعظي،ش

 .31 ج ،كشاورزي علوم مجله ،ذرت در آن
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