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چكيده
محدود آبياري نرمال تحت شـرايط در ژنوتيپهاي لوبيا آن مرتبط با صفـات و عملكرد بررسـي منظور به پژوهش ايـن در
تنش و (آبياري معمول) جداگانه بدون تنـش آزمايش دو در چيتي لوبيا الين ۱۵ به تنش خشـكي، متحمل تعييـن ارقام و
نشان واريانس تجزيه نتايج شد ند. كشت تكرار سه با هر كد ام تصاد في كامل بلوكهاي طرح در محدود )، (آبياري خشكي
داشت. صفات داللت ارقام بين ژنتيكي تنوع وجود بر كه دارند د اري معني اختالف بررسي مورد صفات از نظر ارقام كه داد
اندازه صفات اكثر و گرفتند قرار مـورد ارزيابي فنوتيپي تغييرات و ضريب ژنوتيپي تغييرات پذيري، ضريب وراثـت نظـر از
زيادي صدمات تنش شرايط داد در نشـان حاصل نتايج بودند. اي مالحظه قابل ژنوتيپي تغييرات ضريب داراي شـد ه گيري
تنش بدون شـرايط د ر كلي بطور شـد. وارد غالف تعد اد و بيولوژيك عملكرد بوته، در دانه تعد اد د انه، بر عملكرد ترتيب به
هر عاملها در دارا بودند. تجزيه به دانه عملكرد با را همبستگي بيشترين شـاخص برداشت تنش شـرايط در و غالف تعداد
كل تغييرات و ۶۹ درصد درصد ۷۶ از بيش ترتيب به تنش و تنش بدون محيط در كه نمود عامل را مشخص محيط چهار دو
به ميتوان را الينها عملكرد دانه اختالف حد اكثر داد كه نشـان اي مرحله رگرسـيون هاي نمودند. نتايج توجيه را دادهها
نقش تاکيد بر عليت تجزيه نتايج داد. نسبت بيولوژيك عملكرد و برداشت شـاخص دانه، صد بذر، وزن اندازه تعداد غالف،
عملكرد بر مثبت مستقيم و اثر بيشـترين بدون تنش در شـرايط کلي بطور داشـت د انه عملکرد در صفات اين مهم اثرات
ژنوتيپها بندي گروه منظور به برداشت اسـت. شـاخص به مربوط تنش شـرايط و در بود بيولوژيك عملكرد به مربوط دانه
تنش تنش و بدون شرايط در و گرد يد استفاده UPGMA روش به اي خوشه تجزيه از بررسي، مورد فنوتيپي براساس صفات

شدند. تقسيم گروه ۵ به الينها

تنش خشکي و اي، تجزيه خوشهاي مرحله رگرسيون آناليز، فاکتور عليت، لوبيا چيتي، تجزيه كلمات كليدي:

برخي صفات و مطالعه عملكرد دانه
تحت شرايط آبياري محدود در لوبيا چيتي بر آن مؤثر
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مقدمه
به صورت كه است مهم حبوبات از يكي (Phaseolus. vulgaris) لوبيا
ــات مورد حبوب درصد ۵۰ مي گيرد ، قرار ــان انس ــتفاده ــتقيم مورد اس مس
از بسياري د ر لوبيا .(۲۴) ــود تأمين ميش لوبيا بوسيله در جهان ــتفاده اس
ميشود ــوب محس غذايي عمده منبع يك مكزيك و برزيل مانند ــورها كش
آمريكاي ــاء آن منش و ــبز لوبيا س از زير گونههاي يكي چيتي لوبيا .(۱۶)
ايران هزار د ر لوبيا ــك خش د انه توليد ــط متوس ــت، اس جنوبي و مركزي

.(۵) است هكتار د ر كيلوگرم
جهان ــر سراس توليد در براي ــت محدودي يک لوبيا در ــکي خش تنش
به مقاومت مقايسه به خشكسالي، مقاوم تعيين منابع نژاد گر به هدف است،

.(۳۶ ،۳۵) است كاران لوبيا معرفي به سپس و آنها بين در خشكي
غالف، اجزاء آن تعداد و ــت اس كمي و پيچيده صفت يك عملكرد لوبيا
در Singh و Neinhus .(۱۴ ،۱۲) ــت اس وزن دانه ــالف و غ ــد اد دانه د ر تع
بوته در ــالف غ تعد اد با لوبيا ــه در دان عملكرد كه ــد ــزارش نمودن گ ۱۹۸۶
در ــد د اري ميباش معني و مثبت ــتگي همبس داراي غالف در دانه تعداد و
براي انتخاب .(۲۵) ــان ميدهند نش منفي ــتگي همبس د انه وزن با حالي كه
و Rosielle .(۳۴ ،۲۵ ،۱۸ است (۱۱، ــکل مش لوبيا در عملکرد دانه افزايش
باعث تنش تحت شرايط عملكرد براساس انتخاب كه اعتقاد دارند Homblin
ميگردد (۲۸). تنش بدون ــرايط ش د ر پائين با عملكرد ژنوتيپهايي انتخاب
اثرات پايين و پذيري از وراثت ــي ناش عملکرد بهبود در عدم موفقيت علت
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Study of seed yield and some associate characteristics in pinto bean under reduced irrigation
By: G. R. Habibi, MSc., Azad Islamic University, Mashad - Iran
By: M. R. Bihamta, Associate Professor Faculty of Agriculture University of Tehran Karaj. 
To study seed yield and some associated characteristics in bean under drought stress condition an experiment 
was conducted in Mashhad Agricultural Reasech Station. Fifteen genotypes of beans were evaluated in two 
separate RCB design with 3 replications under stress and non-stress conditions. Analysis of variance showed 
that there were significant differences among varieties in terms of traits under study, indicating the existence 
of genetic variation among varieties. Heritability, genotypic and phenotypic coefficients of variation were 
determined. Most of the measured traits had significant phenotypic coefficient of variation. The results 
indicated that seed yield, number of seed per plant, biological yield and number of pod in Pinto been reduce 
under condition of stress whereas. In non-stress condition, yield was highly correlated with the number of pod. 
Whereas in stress condition it was highly correlated with harvest index. Factor analysis were accomplished in 
non stress and water stress conditions. There were 4 factors that explained 76 percent in non stress condition 
and more than 69 percent of total variations in stress condition. Results of stepwise regression and path analysis 
showed that selection can be done based on number of pod per plant, harvest index, biological yield, 100 grain 
weight. Results of path analysis showed that the highest direct effect, being positive, was related to biological 
yield in non stress and related to harvest index in stress conditions. In classification of genotypes based on 
phenotypic characteristics climates, using cluster analysis (UPGMA), all genotypes classified in 5 separate 
groups in non stress and stress conditions.

Keywords:  Pinto bean, Path analysis, Factor analysis, stepwise regression, Cluster analysis, Drought stress

.(۱۸) است آن اجزاء عملکرد و شديد محِيطي
ارقام لوبيا خشكي مقاومت به براي اصالح نحوه همكاران نيز و Acosta
بر لوبيا ژنوتيپهاي ــرد، عملك ارزيابي براي نمودند. ــي بررس ــك در مكزي را
اصالحي ۸ رقم تعداد و شدند بند ي ــيم تقس فنولوژي رشد و عاد ت ــاس اس
مناطق در زراعت بود ند ، جهت آبي تنش به مقاوم كه ( Durango (نژاد لوبيا
منابع ــت بيان داش Singh .(۱۰) ــد ش معرفي مكزيك ــك خش نيمه مرتفع
شدند ــناخته ش Jalisco و Durango نژادهاي در ــکي خش به مقاوم جديد
د ر مقاومت ــرفت بايد براي پيش ــکي خش به مقاوم ــمهاي پالس ژرم اين که
سطح بيشترين Durango رقم ضمنا .(۳۳) گيرد ــتفاده قرار اس مورد لوبيا
گياهان ذخاير نژاد ي از استفاد ه .(۳۶ ،۳۳ ،۹) داراست خشکي را به مقاومت
رو، اين از ــت اس مواد اين و تبادل ثبت ارزيابي، ــت، ــتلزم حفاظ مس زراعي

.(۴) ميباشد توجيه قابل نمونهها نگهداري و حفظ براي سرمايهگذاري
براي  ــير مس ضرايب تحليل و ــه تجزي در (۱۹۷۲ ) Adams و Durate
اثر وزن دانه و غالف در ــه تعد اد دان گياه، غالف در تعداد ــان دادند نش لوبيا
عملکرد اوليه اجزاي را آنها عملکرد داشتند كه بر اي مالحظه قابل مستقيم
تعداد را مثبت مستقيم و اثر ــترين بيش عملكرد اوليه بين اجزاء ناميدند، در
دار روي معني اثر برگ داراي اندازه ــداد و تع ضمنا بود، دارا گياه د ر ــالف غ
اجزاي آنها را كه ــتند داش اوليه عملکرد اجزاي روي ــتقيم اثر مس و عملکرد

ناميدند (۲۱). عملکرد ثانويه
تعداد كرد گيري ــه نتيج و تعيين لوبيا براي را ــت علي ــب ضراي Singh
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د ارد عملكرد بزرگي روي مستقيم اثرات دانه اندازه و غالف دانه تعداد غالف،
دادند ــان نش عليت ــال از طريق تجزيه س Svetleva در و Dimova .(۳۱)
اثر غير مستقيم و ــتقيم مس طور وزن دانه به روي گياه در غالف تعداد كه،
و اجزاي صفات مورفولوژيك بررسي Adams در و Dinis .(۱۹) زيادي د ارد
عاملها ــه تجزي از لوبيا ــدود و نامحدود ــد مح رش ژنوتيپهاي عملكرد در
بردند . بهره روش واريماكس ــا ب عاملها د وران و مؤلفههاي اصلي ــه روش ب
۳۱ ،۳۱ /۳۱ ترتيب به كه ساخت نمايان را عامل سه ژنوتيپها تمام تجزيه
دانه، وزن كردند. توجيه را تنوع درصد از كل ۷۷/۱ جمعًا و ــد و ۱۴/۸ درص
و طول ميان گرههاي غالف، طول غالف عرض غالف، قطر سبز، غالف وزن
وزن عامل كه ــتند، اول داش عامل در بزرگي مثبت و عاملي پاييني بارهاي
اي دوره انتخاب روش ــكاران در هم و Aquaah ــت(۱۹). گرف نام اندازه ــا ي
پنج تجزيه اين در .(۱۱) كردند ــتفاد ه از تجزيه عاملها اس لوبيا در فنوتيپي
و ــيون مرحلهاي رگرس تجزيه كرد ند. توجيه را تنوع ــد درص ۷۰ ــل اول عام
ميگردد (۳۷). استفاده يكديگر مكمل روشهاي عنوان به تجزيه عاملها

و عملكرد ــر ب ــكي تنش خش تاثير تحقيق ارزيابي اين ــي اهداف اساس
عملكرد بر مؤثر مورفولوژيك ويژگيهاي ترين مهم تعيين و عملكرد اجزاي
در انتخاب معيارهايي براي به ــتيابي دس منظور به چيتي لوبيا ژنوتيپ هاي
تنش ــرايط ش در نژاد ي به برنامههاي در ــاه گي عملكرد اين ــود بهب ــت جه

است. بوده خشكي

روشها و مواد
شد. اجراء مشهد تحقيقات مركز در ۱۳۸۲ زراعي سال در آزمايش اين
KH_۲۱۴۸۰, ۲.KH_۲۱۴۸۵,.۱) ــي لوبيا چيت الين ــي ۱۵ بررس در اين
۳.KH_۲۱۴۸۷, ۴.KH_۲۱۴۷۸, ۵.KH_۲۱۴۷۹, ۶.KH_۲۱۴۶۴,
۷.KH_۲۱۴۸۱, ۸.KH_۲۱۴۶۶, ۹.KH_۲۱۱۱۱, ۱۰.KH_۲۱۱۲۳,
۱۱.KH_۲۱۱۱۵, ۱۲.KH_۲۱۱۱۶, ۱۳.KH_۲۱۱۲۱, ۱۴.KH_۲۱۱۱۷,

(۱۵.KH_۲۱۴۶۷
ظاهري صفات لحاظ از خمين تحقيقات مركز كلكسيون از ــده ش تهيه
ديسك پاييزه، شخم ــامل زمين ش تهيه قرارگرفتند. عمليات ــه مورد مقايس
ماه ارديبهشت ۲۵ تاريخ در ــت با دس كاشت بود. عمليات ــطيح تس و بهاره
(دور تنش بد ون آزمايش دو تصادفي كامل بلوكهاي طرح قالب د ر ۱۳۸۲
.(۳ (۱ و سه تكرار انجام شد روز) در تنش (دور آبياري ۱۲ روز) و آبياري ۷
سانتي ۵۰ رديفها ۴ رديف چهار متري بود. فاصله شامل آزمايشي واحد هر
روز پس ۵۰ حدودا" متر بود . ــانتي س رديف ۱۰ بوتههاي روي و فاصله متر
خطر بودند و كرده ــي كافي پيدا رويش ــد رش كه بوتهها زماني و ــت از كاش
آبي) تنش (در تيمار د هي برطرف شده بود تنش تنش در اثر بوتهها حذف
واحد هر از برداشت مرحله ــت. در د اش ادامه رشد دوره پايان تا ــد و آغاز ش
و انتهاي ــد ا ابت و ــيه و حاش رديفها (با حذف تصادفي پنج بوته ــي آزمايش
اندازه گيريهاي شد وجهت برداشت كامل طور به خاك سطح رديفها) از

شد. انتقال داده به انبار صفات ساير
ــه، وزن بوت ــه، تعداد غالف در بوت ارتفاع ــامل ش ــي بررس مورد صفات
بوته، د ر دانه تعداد غالف، در دانه تعداد عرض غالف، غالف، طول ــا، غالفه
(بر اقتصادي ــرد د انه، عملك صد وزن ــت بذر، بذر، ضخام بذر، عرض ــول ط

بود. برد اشت شاخص و بيولوژيك عملكرد گرم)، حسب
به عاملها و چرخش اصلي مولفههاي از ــتفاده اس با عامل ها ــه به تجزي

عاملي ضرايب ــتقل، مس اصلي و عامل هر گرفت. در انجام وريماکس روش
عالمت ضرايب نظر گرفته شد ند در دار معني به عنوان عامل ۰/۵ از بزرگتر
ميباشد. اين صفات ميان مبين ارتباط موجود در عامل داخل هر در عاملي
ــخصه مش ــه ريش که عاملها تعداد از عاملي، آن ضرايب ماتريس براي تهيه
عامل هر در عاملي ضريب بزرگترين از شد ند . انتخاب بود يک از بزرگتر آنها
مرفولوژي متمايز و نظر که از عامل يک در معني دار صفات از يا مجموعه اي
ژنوتيپي تغييرات ضريب شد. عاملها استفاده نامگذاري براي ميباشند مهم
واريانس از با استفاده ترتيب به (PVC) تغييرات فنوتيپي ضريب و (GCV)
و ( ) صفات ميانگين همچنين و (Vp) فنوتيپي واريانس و (Vg) ژنوتيپي

محاسبه شدند. ۲ و ۱ اساس رابطههاي بر

PVC رابطه - ۱                                 
                                                                                   

۲- رابطه

                                               

شد: استفاده ۳- رابطه از صفت عمومي هر پذيري توارث محاسبه براي و

۳ - رابطه
                                                               

تمام  را در دانه ــرد عملک تنوع ــترين بيش که صفاتي منظور تعيين ــه ب
تجزيه ــد. گرد ي ــتفاده اس اي مرحله ــيون رگرس ميکند از توجيه ــا الينه
و وابسته متغير عنوان د انه به عملكرد گرفتن در نظر با اي مرحله رگرسيون
و صفات روابط براي درک عنوان متغيرهاي مستقل انجام شد به صفات ساير
ضرايب از مينمايد ايفا دانه عملکرد در را نقش بيشترين که صفاتي شناخت
خويشاوندي ميزان كردن مشخص جهت شد. استفاد ه الينها تمام در مسير
از ــي بررس مورد صفات ــاس اس بر ــي بررس مورد الينهاي فاصله ژنتيكي يا
ميانگين با وزن ــم غير ه گروه ــت جف ــه مقايس روش به اي ــه خوش تجزيه

شد. انجام تنش و بد ون تنش شرايط هر د و در (UPGMA)۱حسابي
،SAS افزار نرم از ــتفاده اس با ــاده س تجزيه واريانس آماري ــبات محاس
استفاده با اي تجزيه خوشه و عاملها به تجزيه مرحله اي، رگرسيوني تجزيه

گرفت. انجام SPSS و MINITAB نرم افزار هاي از

بحث نتايج و
براي صفات واريانس تجزيه ــج نتاي صفات: ــاده س واريانس تجزيه نتايج
كليه لحاظ ــا از ژنوتيپ ه تنش ــدون ب ــرايط ش تحت چيتي لوبيا ــن ۱۵ الي
ــرايط در ش د ارد . وجود ــيار معني دار بس اختالف بذر ضخامت بجز ــات صف
اختالف دانه ــرد عملك صفت بجز صفات تمام ــاظ لح از الينها بين ــش تن

وجود. دار معني
لوبيا الين ۱۵ ــده در ش گيري اندازه صفات بر ــكي نقش خش ــي بررس
تنش از ناشي آسيب بيشترين ميشود ــاهده مش جد ول۱ به توجه با چيتي:

برخي... و دانه عملكرد مطالعه

GCV
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۳۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۳۷

ميشود كه استنباط است بود ه (٪۷۴) دانه عملكرد صفت به مربوط خشكي
،(٪۷۱) بوته دانه در تعداد صفاتي چون ــديد ش كاهش از ناشي ــيب آس اين
۹) غالفها وزن ،(٪۵۴) ــه بوت تعداد غالف در ،(٪۶۳) بيولوژيكي ــرد عملك
شده مشاهده (٪۴۱) برداشت شاخص و (٪۴۴) در غالف د انه تعد اد ،(٪۵۲/
عملكرد، صفت روي تنش از ــي ناش بيشترين تأثير زيالگي (۲۰۰۳) ــت. اس
صفت تنش روي ــي از ناش تأثير د رصد برآورد نمود (۳۵).كمترين ۸۰ برابر
ــود. ــاهده ميش مش غالف (۲ /۱ درصد) عرض درصد)، ۰/ ۲۷) عرض بذر
در دانه ــداد تع و غالف تعداد عملکرد ــزاي اج در بين کرد ــان بي Ramires
٪) در ۵۴) غالف تعداد صفت داشتند. تنش اثر در را کاهش بيشترين بوته
قرار گرفته تنش تاثير تحت ــتر بيش (٪ ۴۴) غالف در تعداد دانه با ــه مقايس
حساسيت غالف د ر تعداد دانه با مقايسه در تعداد غالف صفت .(۲۷) ــت اس

.(۱) دارد بيشتري
عموميصفات: پذيري فنوتيپي و ژنوتيپي و وراثت تنوع ميزان ــي بررس
صفات كليه عموميبراي پذيري ــت وراث و ژنوتيپي و ــر تنوع فنوتيپي مقاد ي
شد (جدول و تنش محاسبه تنش بدون شرايط چيتي در د و الين لوبيا ۱۵
ميزان تنش بدون ــرايط در ش ميشود ــاهده مش جدول كه در همانطور .(۲
بود كه ژنوتيپي ــوع تن ضريب از ــتر بيش صفات تمام ــراي ب فنوتيپي ــوع تن
عملكرد كه با رابطه در ــت، اس محيطي اثر افزايش درجه يك دهنده ــان نش
تنوع ضريب با (۲۸/۸۱ ) ژنتيكي تنوع ضريب كم اختالف ــت اس مهم صفت
ــان عموميباالي (۹۱/۰۱) نش پذيري توارث همچنين و (۳۰/۷۶) فنوتيپي
بين ضمنا شده است شرايط محيطي از صفت كمتر اين تاثير پذيري دهنده

عملكرد نظر از ــد درص ۱ ــطح س در معني داري اختالف تيمارها
ژنتيكي ــيل پتانس بروز دهنده نشان بود كه ــده ش ــاهد ه مش دانه
صفات اختالف تمام در نيز تنش شرايط در است. متفاوت تيمارها
تيمارها بين ــرد دانه كه عملك صفت بجز ــت داش وجود معني دار
است بخاطر ممكن امر علت اين ــد كه نش ديد ه دار معني اختالف
تر بودن پائين ــد. باش فنوتيپي و ژنتيكي ــاد تغييرات زي اختالف
بدون ــرايط ش به ــبت نس تنش ــرايط عموميدر ش پذيري وراثت
محيطي ــرايط ش از اين صفت ــديد ش پذيري تأثير ــانه نش تنش
الينها اختالف معني دار بين ــاهد ه مش عدم باعث ــد كه مي باش
ميزان تنوع فنوتيپي ــرايط تنش نيز تنش ش د ر ضمنا است شد ه
ــان نش كه بود از ضريب تنوع ژنوتيپي ــتر بيش ــراي تمام صفات ب
تنوع داراي تنش محيط در صفات اكثر است. محيطي اثر دهند ه
صفات بجز است تنش بدون محيط به ــبت نس فنوتيپي زيادتري
عرض و بذر طول ــذر، ب ضخامت ــامل كه ش بذر به اندازه ــوط مرب
درصد تغييرات ــي بررس از حاصل نتايج با ــج اين نتاي ــت، اس بذر
متقابل وجود اثر احتماًال بخاطر افزايش اين دارد. مطابقت صفات
ثابت ــورت ص در ــد، محيط ميباش ــرايط ش در محيط ژنوتيپ و
تنوع افزايش به معناي فنوتيپي تنوع ژنتيكي افزايش تنوع ماندن
ــرايط ش در اين صفات پذيري وراثت نتيجه كاهش در و محيطي

در كمتري تأثير ــرايط ش در اين ــود انتخاب باعث ميش كه ــد مي باش تنش
ميدهند نشان صفات ژنوتيپي تغييرات ضريب ــد. باش ــته داش صفات بهبود
تنوع صفات بعضي در ــت، اس متفاوت مختلف ــات صف موجود در تنوع ــه ك
تنوع موجود چه هر ــلما دارد. مس تنوع كميوجود صفات بعضي د ر و ــاد زي
،۶) برخوردار است باالتري دقت از آنها در انتخاب باشد ــتر بيش صفات د ر
به عموميمربوط پذيري وراثت باالترين ميزان ــرايط بدون تنش ش ۲۲). در
و غالف، عملكرد بيولوژيك وزن غالف، ارتفاع، عرض دانه، صد وزن ــات صف
(۹۴/۵۹) دانه صد وزن ــي وراثت پذيري باالي بررس ــد . دانه ميباش عملكرد
كم پذيري تأثير يا و فنوتيپي تغييرات ژنتيكي و كم اختالف دهنده ــان نش
صفتي عنوان به ميتواند د ليل همين به باشد محيطي ــرايط ش صفت از اين
ــترين بيش تنش ــرايط گيرد. در ش قرار ــل اطمينان در گزينش مد نظر قاب
طول بذر، بذر، ضخامت غالف، عرض صفات به عموميمربوط پذيري وراثت
به مربوط است پذيري توارث كمترين ميباشد. دانه صد وزن و تعداد غالف
به ــبت نس عملكرد دانه توارث قابليت مقدار بودن كمتر ــت اس عملكرد دانه
محيطي اثرات كه موضوع است اين از حاكي ــرايط تنش ش در صفات ساير
نتيجه در ــد، ميآورن بوجود صفت را اين فنوتيپي ــرات تغيي ــمت اعظم قس
باشد. مؤثر چندان دانه نميتواند اساس عملكرد بر فقط برتر ژنوتيپ انتخاب
توارث و کاهش واريانس ژنتيکي ــبب س تنش که کرد ــان خاطر نش Blum
عملکرد تحت براي ــاب انتخ کارايي نتيجه د ر که ــود مي ش عملکرد پذيري
دانه عملکرد توارث پذيري Singh .(۱۵) ــازد ميس محد ود را تنش ــرايط ش
بين  ۰/۱۱تا Szilagyi و ــا ۰/۸۰ ت بين ۰/۰۹ ــرايط تنش ش تحت را لوبيا

صفات ميانگين درصد تغييرات 
تنش به تنش بدون از

تنش تنش بدون صفات

۹/۹ ۹۵/۲۷ ۱۰۵/۷۸ ارتفاع

۵۴ ۱۵/۳۶ ۳۳/۶۰ غالف تعداد

۵۲/۹ ۸/۵۴ ۱۸/۱۷ وزن غالف

۹/۵ ۸/۹۸ ۹/۹۲ طول غالف

۱/۲ ۹/۵۳ ۹/۶۵ عرض غالف

۴۴ ۲/۱۰ ۳/۷۹ غالف تعد اد دانه در

۷۱ ۳۰/۹۱ ۱۰۸/۰۱ بوته د ر د انه تعداد

۷ ۱۱/۷۱ ۱۲/۵۹ بذر طول

۰/۲۷ ۸/۰۶ ۸/۰۸۲ بذر عرض

۱۱/۶ ۵/۸۸ ۶/۶۵ بذر ضخامت

۲۳ ۲۶/۹۸ ۳۵/۲۴ صد دانه وزن

۷۴ ۸/۵۸ ۳۳/۶۱ عملكرد دانه

۶۳ ۳۱/۱۷ ۸۴/۷۳ بيولوژيكي عملكرد

۴۱ ۰/۲۱ ۰/۳۷ برداشت شاخص

درصد تغييرات و صفات ميانگين -۱ جدول

تنش و تنش بد ون شرايط د ر چيتي لوبيا الين د ر ۱۵
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۳۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۳۹

دو د ر ــري توارثپذي در مطالعه كلي ــور بط .(۳۵ ،۳۳) کردند ــان  ۰/۴۸ بي
از پذيري باالتر وراثت ميزان صفات اكثر در تنش ــدون ب محيط در محيط،
كه بذر) ضخامت و غالف (عرض صفاتي مثل بجز ــت تنش اس محيط داراي

دانست. صفات اين بر روي تظاهر عدم اثر محيط مي توان را آن علت
دو در ــاده صفات س ــتگي همبس بين صفات: ــاد ه س ــتگي همبس نتايج
(جدول ــرايط بدون تنش ش در گرديد محاسبه تنش و تنش بدون ــرايط ش
عملكرد بوته و ــه در تعداد دان غالف، وزن غالف، با تعداد ــه ــرد د ان عملك (۳
ــترين بيش ــرد دانه عملک ــت. اس دار معني د رصد ۱ ــطح س ــك در بيولوژي
نيز ــکاران هم و Chalyk ــد. ش ۰ /۷۶ با برابر غالف تعد اد ــا ب را ــتگي همبس
آورد(۱۷). بدست غالف برابر ۰/۷۲ تعد اد با را عملکرد همبستگي ــترين بيش
و تعداد غالف تعد اد با دانه عملکرد همبستگي بيشترين ابراهيمي و اميني
و ــد دانه وزن ص .(۲ ،۱) آوردند ــت بدس و عملکرد بيولوژيک بوته در ــه دان
تعداد دانه غالف، ــداد تع با بذر) ضخامت بذر، بذر، عرض (طول ــدازه بذر ان
موضوع مبين آن ــن اي ــتند داش منفي رابطة بوته در تعداد دانه و ــالف غ د ر
بوته تعداد دانه در و ــالف غ در دانه تعداد تعداد غالف، با افزايش كه ــت اس
وزن صد با وجود اين كه، مييابد، كاهش وزن صد دانه، صفات اند ازه بذر و
علت به ــتگي همبس ــان ميدهد اين نش عملكرد مثبتي با ــتگي همبس دانه
صورت متفاوتي ظاهر به بوته در دانه تعداد و غالف تعد اد بر آن منفي اثرات
صد كه وزن اعالم نمودند نيز (۱۹۹۱) Voysest و Schoonhoven ميشود.
در بوته ــالف تعداد غ و در غالف د انه ــرد يعني تعد اد جزء عملك دو با ــه دان

بين منفي رابطه (۱۹۶۷) نيز Adams منفي ميباشد (۳۰). همبستگي داراي
كرد(۱۳). گزارش در غالف تعداد دانه و صددانه وزن

دانه، صد وزن طول بذر، صفات با دانه عملكرد (جدول ۴) تنش شرايط در
در بذر ضخامت با و درصد ۱ سطح در برداشت ــاخص ش عملكرد بيولوژيك و
تنش شرايط د ر نتايج ابراهيمي در داشت. معني دار اختالف درصد ــطح ۵ س
سطح در بيولوژيك عملكرد و ــت برداش ــاخص ش وزن غالف، با عملکرد دانه
عملكرد تنش اجزاء بدون تنش و شرايط در ــدند (۱). ش د ار معني يک درصد
غالف، تعداد با صد دانه وزن بطوريكه د ادند نشان منفي همبستگي يكديگر با
تعداد دانه تعداد غالف با همچنين بوته و دانه در تعداد و غالف د ر دانه تعداد
وجود ۱۹۸۸ Singh و Neinhus نين داد ند نشان منفي ــتگي غالف همبس د ر

.(۲۵) مي كنند عملكرد تائيد اجزاء بين معنيدار را و منفي رابطة
۵ تنش بدون شرايط در تجزيه عليت: اي و مرحله رگرسيون تجزيه نتايج
شاخص و بيولوژيك عملكرد بذر، ضخامت دانه، صد وزن غالف، (تعداد صفت
از د رصد در مجموع ۸۸/۷ كه (۵ (جدول شدند ترتيب وارد مدل به برد اشت)
و د رصد ۵۷ بيش از تنهايي به تعداد غالف ميكنند. عملكرد را توجيه تغييرات
Ramaltto، مي كند. توجيه را عملكرد تغييرات از از درصد ۲۹ دانه ــد ص وزن
مدل در بيضايي و مرجاني، اميني ــکاران، و هم Jefferson Singh Santalla
بود دانه وارد شده صد وزن و غالف صفت تعداد داشتند ۲ بيان که رگرسيوني
،۲۹ ،۲۶ ،۲۳ ،۸ ،۳ ،۲) عملکرد د انه است بر ۲ صفت اين زياد نشانه تاثير که
ــيون رگرس مد ل وارد صفات ــاير س از كه زودتر غالف تعد اد صفت .(۳۲ ،۳۰
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۷۵/۴۶ ۹۱/۰۱ ۲۶/۳۵ ۲۶/۶۱ ۲۲/۸۹ ۲۵/۳۸ ارتفاع

۸۰/۶۰ ۸۰/۶۱ ۴۸/۱۹ ۳۲/۶۲ ۴۳/۴۶ ۲۹/۲۴ غالف تعد اد

۸۷/۸۳ ۹۰/۲۷ ۵۵/۰۹ ۴۳/۶۹ ۴۸/۴۷ ۴۱/۴۶ وزن غالف

۶۴/۶۲ ۸۱ ۱۰/۱۰ ۵/۵۲ ۸/۱۸ ۴/۹۶ طول غالف

۹۵/۴۰ ۹۲/۵۱ ۱۴/۱۴ ۱۳/۵۶ ۱۳/۲۴ ۱۲/۰۹ عرض غالف

۵۶/۹۲ ۸۱/۷۸ ۳۱/۴۴ ۲۳/۲۳ ۲۳/۷۱ ۲۰/۹۷ غالف تعد اد دانه در

۴۷/۷۲ ۸۲/۷۵ ۵۸/۶۶ ۲۹/۹۲ ۵۰/۷۴ ۲۷/۲۲ بوته در دانه تعداد

۸۶/۷۹ ۸۷/۳۶ ۱۰/۷۶ ۱۳/۳۰ ۱۰/۰۴ ۱۲/۴۳ طول بذر

۶۷/۱۱ ۸۶/۹۵ ۱۱/۵۸ ۱۷/۳۶ ۹/۴۸ ۱۶/۲۲ عرض بذر

۹۲/۱۲ ۷۵/۵۴ ۱۹/۵۲ ۶۲/۰۹ ۱۷/۷۵ ۵۳/۹۶ بذر ضخامت

۷۸/۸۸ ۹۴/۵۹ ۲۹/۸۱ ۲۵/۳۲ ۲۶/۴۸ ۲۳/۳۹ د انه صد وزن

۴۹/۷۹ ۹۱/۰۹ ۷۰/۸۶ ۳۰/۷۶ ۴۹/۷ ۲۸/۸۱ دانه عملكرد

۵۴/۲۹ ۹۰/۵۴ ۳۰/۵۰ ۳۰/۰۴ ۲۱/۰۴ ۲۸/۸۳ بيولوژيكي عملكرد

۶۲/۰۱ ۸۳/۸ ۵۷/۷۱ ۲۱/۰۱ ۳۲/۰۴ ۱۸/۶۴ برداشت شاخص

عموميصفات پذيري وراثت و ژنوتيپي و فنوتيپي تنوع ميزان -۲ جدول

برخي... و دانه عملكرد مطالعه
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۳۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۳۹
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غالف تعد اد ۰/۲۷۳

وزن غالف ۰/۳۳۵* ۰/۵۰۷**

طول غالف ۰/۰۸۰ -۰/۲۵۹ -۰/۰۰۸

عرض غالف -۰/۱۲۴ -۰/۳۱۴* -۰/۱۶۸ ۰/۱۲۷

غالف در دانه تعداد -۰/۱۶۲ -۰/۱۶۳ ۰/۰۲۵ ۰/۱۲۰ -۰/۵۴**

بوته در دانه تعداد ۰/۱۷۹ ۰/۸۵۴** ۰/۵۱۹** -۰/۲۳۴ -۰/۵۰** ۰/۲۰۸

طول بذر ۰/۱۳۰ -۰/۲۶۸ -۰/۳۰۲* ۰/۳۳۸ ۰/۵۱** -۰/۵۱** -۰/۵۱**

عرض بذر -۰/۲۱۴ -۰/۴۱۷** -۰/۳۸۰* ۰/۳۰۳ ۰/۴۵۱** -۰/۲۰۵ -۰/۶۰** ۰/۷۵۸**

بذر ضخامت -۰/۲۲۳ -۰/۱۹۸ -۰/۱۱۶ ۰/۲۵۴ ۰/۶۹۴** -۰/۳۱۹* -۰/۳۱۴* ۰/۴۵۶**
/۴۷۶**

۰

د انه صد وزن -۰/۱۷۶ -۰/۱۹۲ -۰/۲۳۸ ۰/۲۶۲ ۰/۵۸۵** -۰/۵۴** -۰/۴۲** ۰/۵۱۹**
/۶۰۵**

۰
۰/۵۴**

دانه عملكرد ۰/۱۴۴ ۰/۷۶۲** ۰/۵۰۱** -۰/۱۷۲ -۰/۱۱۵ -۰/۱۵۳ ۰/۷۰۳** -۰/۱۸۳ -۰/۱۷۷ -۰/۱۵۵ ۰/۱۸۰

بيولوژيك عملكرد ۰/۳۳۹* ۰/۷۶۸** ۰/۶۷۹** -۰/۱۱۵ ۰/۳۵۱* ۰/۰۵۶ ۰/۷۹۰** -۰/۴۱۱ -۰/۵۱** -۰/۳۱* ۰/۲۶۷- ۰/۷۲۸**

برداشت شاخص -۰/۰۵۳ ۰/۱۹۱ -۰/۰۸۱ -۰/۴۱۳ ۰/۱۳۸ ۰/۰۹۶ ۰/۰۸۶ ۰/۰۷۴ ۰/۱۵۳ ۰/۰۹۸ ۰/۲۰۰ ۰/۳۳۰ -۰/۰۹۵

عملكرد بود. با همبستگي بيشترين شدند داراي
ــد هاند و درصد ش ــيون رگرس وارد مدل صفت ۴ اين اينكه به توجه ــا ب
مستقيم غير و جهت اثرات مستقيم را توجيه ميكنند لذا تغييرات از بااليي
غالف داراي تعداد انجام شد. (۶ (جد ول تجزيه عليت عملكرد بر صفت اين
غير اثر ــت و اس عملكرد دانه روي ــر ( ۰/۱۱۸) ب مثبت و ــاال ب ــتقيم مس اثر
اين اهميت نشانه دارد كه برداشت ــاخص ش طريق از باالتر بسيار ــتقيم مس
عملكرد الينهاي با انتخاب مستقيم براي غير و ــتقيم مس صورت به صفت
عليت مشاهده تجزيه جدول در البته ــد مي باش تنش بدون ــرايط ش باال در
منفي كوچك و رابطه بسيار صد دانه وزن طريق از تعداد غالف ميشود كه
تجزيه Singh در و Neinhus ــت اس پوشي ــم چش كه قابل (۰/۰۶۸-) دارد

.(۲۵) کردند بيان دانه وزن و تعد اد غالف بين منفي عليت رابطه
عملكرد روي بر (۰/۳۵۴) مثبت و ــتقيم باال مس اثر د انه داراي صد وزن
ند ارد معنيداري همبستگي عملكرد با د انه صد وزن صفت ولي ــت اس دانه
صد وزن روي صفت صفات ساير اثرات منفي دهنده ــان نش كه اين موضوع

و صفت اين بين ساير صفات همبستگي صورت ثابت بودن در ــد ميباش دانه
(-۰/۲۳۴) مستقيم اثر بذر داراي ــت. ضخامت معنيدار اس و مثبت عملكرد
عملكرد روي بر آن مستقيم غير اثر ــترين بيش و ــت اس د انه عملكرد روي بر
غير اثرات توجه به ــد لذا ميباش (۰/۱۶۹ ) بيولوژيك عملكرد طريق از دانه
عملكرد لوبيا بهبود جهت بيولوژيك عملکرد طريق از بذر مستقيم ضخامت
و مثبت باالترين بيولوژيك برعملكرد مستقيم عملكرد اثر ــود. مي ش توصيه
در است. نامحسوس عملكرد بر صفت اين مستقيم غير اثر و (۰/۸۴۷) است
ميشود. عملكرد لوبيا توصيه بهبود براي به اثرات مستقيم توجه صفت اين
مثبت عملكرد بر بيولوژيك عملكرد مانند ــت ــاخص بر داش ش مستقيم اثر

عملكرد  ــر ب ــتقيم اين صفت مس غير اثر همچنين ــت / ۰) اس ــاال (۲۷۴ ب و
بهبود براي ــتقيم اثرات مس به توجه نيز اين صفت در ــت. اس ــوس محس نا

ميشود. توصيه لوبيا عملكرد
عليت تجزيه اي و مرحله رگرسيون تجزيه (۷ تنش (جدول ــرايط ش در
طول و ارتفاع بيولوژيك، عملكرد برداشت، شاخص صفت چهار و ــد ش انجام

تنش بد ون شرايط در چيتي الين لوبياي ۱۵ در صفات ساده - همبستگي جد ول۳
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۴۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۴۱

درصد از ــا" ۷۶ مجموع كه ــدند ش ــيوني رگرس وارد مدل ترتيب به ــالف غ
ميكنند. را توجيه عملكرد دانه تغييرات

ــت  برد اش ــاخص ش صفات تنش ــرايط ش در (۸ (جدول تجزيه عليت
در صفت اين اهميت ــانه كه نش مثبت است ــتقيم و مس اثر باالترين داراي
مستقيم غير اثر باالترين داراي نيز بيولوژيك عملكرد ميباشد، تنش شرايط
اثر مستقيم به ميتوان تنش ــرايط ش در است ــت بر داش ــاخص ش طريق از
افزايش از طريق ــتقيم عملكرد بيولوژيك مس غير و به اثر برداشت ــاخص ش
عملكرد با مثبت و مستقيم اثر كه ارتفاع صفت نمود. توجه برد اشت شاخص
در است، بيولوژيك و عملكرد برداشت ــاخص ش بر منفي اثر داراي دارد ولي
برداشت شاخص باعث افزايش ارتفاع كمتر، در جهت انتخاب تنش ــرايط ش

مييابد. افزايش عملكرد نتيجه در كه ميشود
ــايي ويژگيهاي مند به شناس عالقه گران نژاد به ميدانيم كه همانطور
و والدين انتخاب معياري در عنوان به آنها از بتوانند هستند كه عملكرد از غير
پژوهشهاي بر اساس كنند، استفاد ه تفكيك حال د ر در نسلهاي بوته تك يا
را نسبت ژنتيكي بيشتري پيشرفت عملكرد اجزاي بر اساس گذشته انتخاب
تجزيه است(۶). عملكرد داشته افزايش خود عملكرد در اساس بر انتخاب به
بهتر عملكرد را بر مؤثر صفات بتوانيم ــا مي دهد ت ما به را امكان اين ــت علي

كنيم. استفاد ه آن ها عملكرد از افزايش جهت در و بشناسيم
براي كليه عاملها نتايج كه ۹ جدول به توجه با عاملها: به نتايج تجزيه
ميشود شرايط بدون تنش مشاهد ه تحت بررسي در لوبيا چيتي مورد صفات
تغييرات از د رصد ۷۶ بيش از كه عامل ۴ مجموعًا عاملها به مدل تجزيه كه

به ۰/۵ ــر از عاملي بزرگت رابطه ضرايب در اين ــه ميكند توجي را ــا داده ه كل
سهم بيشترين با اول عامل شده است. نظر گرفته در دار معني ضرايب عنوان
صفات آن در كه بود درصد ۲۸ /۴ ــس واريان ميزان تغييرات داراي ــه توجي در
بيولوژيك و عملكرد د انه عملكرد بوته، د ر د انه تعداد غالف، وزن تعداد غالف،
كه در صفاتي توجه به با ــت. اس مثبت صفات تمام اينجا عالمت د ر دارد. قرار
همانطور كه بناميم. دانه را عملكرد عامل اول ميتوانيم است دخيل اين عامل
در دانه تعداد غالف تعداد افزايش ميدهد با نشان عامل اين ميكنيم مشاهده
تغييرات از درصد ۱۹/۵ دوم عامل ــد. ميكن عملكرد دانه افزايش پيدا و ــه بوت
عرض و غالف د ر د انه تعداد دانه، صد وزن شامل كه ميكند توجيه را دادهها
كه ــوم س عامل مي ناميم غالف در دانه تعداد عامل را عامل ــت اين اس غالف
عرض بذر، شامل طول و ميگيرد بر در را دادهها تغييرات كل درصد از ۱۶/۸ 
نمايند. عامل بذر ــخصه مش عامل را آن ميتوان كه ــت اس بذر ضخامت و بذر
برد اشت، ــاخص ش ــود ميش ــامل ش را دادهها تغييرات از درصد چهارم ۱۱/۸
عزيزي ناميد . شاخص برداشت عامل را آن است. ميتوان ارتفاع و غالف طول
ــت بدس عامل ۴ مجموعا لوبيا به عاملها در تجزيه در نيز (۱۳۷۶) رضايي و
عامل ميکرد توجيه را دادهها كل ــرات تغيي از ۷۹ درصد بيش از ــد که آورد ن
عملكرد) ۲۱ درجه اول اجزاي (عامل دوم عامل درصد رويشي) ۲۹ اول (عامل
چهارم (عامل عامل د رصد ۱۸ عملكرد) دوم د رجه (عامل ــوم س عامل درصد
۱ عوامل طور كلي به كه کردند توجيه تنوع را درصد از ساقه فرعي) ۸/ ۹ تعداد
دانستند (۷).  عملكرد با مرتبط عوامل را و۳ ۲ عوامل و رويشي را عوامل و ۴
در است شده ارائه ۶ جدول در تنش شرايط در عامل ها به تجزيه نتايج
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غالف تعد اد -۰/۳۲۴*

وزن غالف -۰/۰۱۶ ۰/۳۴۶*

طول غالف ۰/۰۶۹ -۰/۰۶۸ ۰/۱۹۶

عرض غالف ۰/۰۶۲ ۰/۱۲۹ ۰/۳۸۲** -۰/۲۴۰

غالف در دانه تعداد -۰/۱۰۰ -۰/۱۸۳ -۰/۴۰** -۰/۲۳۵ -۰/۰۳۶

بوته در دانه تعداد -۰/۲۵۵ ۰/۸۲۴** ۰/۰۲۷ -۰/۱۶۲ ۰/۰۸۳ ۰/۲۹۸*

طول بذر ۰/۰۰۶ ۰/۳۴۳* ۰/۵۱۱** ۰/۲۲۱ ۰/۲۷۶ -۰/۲۸۸ ۰/۱۷۲

عرض بذر ۰/۰۷۳ -۰/۱۶۸ -۰/۲۷۶ -۰/۳۱* ۰/۲۰۷ ۰/۲۴۱ -۰/۰۰۴ ۰/۰۲۴

بذر ضخامت -۰/۰۹۰ ۰/۳۵۶* ۰/۴۷۴** -۰/۱۳۱ ۰/۲۶۶ -۰/۰۸۸ ۰/۲۲۲ ۰/۴۶۶** -۰/۱۰۱

د انه صد وزن ۰/۳۳۴* -۰/۰۷۷ ۰/۳۹۷** -۰/۰۱۵ ۰/۳۷۳* -۰/۱۴۲ -۰/۱۱۸ ۰/۳۲۰* -۰/۰۷۵ ۰/۳۲۴*

دانه عملكرد ۰/۱۳۹ ۰/۱۹۵ ۰/۱۳۰ -۰/۱۱۴ ۰/۱۶۸ -۰/۰۵۱ ۰/۱۷۵ ۰/۴۹۷** ۰/۰۹۱ ۰/۳۹۳* ۰/۵۶۹**

بيولوژيك عملكرد ۰/۰۴۴ ۰/۴۰۶** ۰/۵۵۲** -۰/۱۴۲ ۰/۳۱۴* -۰/۲۰۷ ۰/۲۶۱ ۰/۵۹۲** ۰/۰۱۱ ۰/۵۴۹** ۰/۵۱۶** ۰/۷۰۸**

برداشت شاخص -۰/۱۱۸ ۰/۳۲۸* ۰,۱۲۴ -۰/۳۹** ۰/۲۳۰ ۰/۰۲۷ ۰/۳۱۹* ۰/۴۳۹** ۰/۰۰۱ ۰/۴۷۳** ۰/۴۴۰** ۰/۷۷۷** ۰/۵۸۷**

تنش شرايط در چيتي لوبياي الين ۱۵ در صفات ساده همبستگي جد ول۴-

برخي... و دانه عملكرد مطالعه
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۴۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۴۱

F استاند ارد خطاي R مدل به شد ه وارد صفت

۵۹/۵۳۸** ۷/۵۵۴ ۰/۵۷۱ ۰/۵۸۱ ۰/۷۶۲ غالف تعداد ۱ـ

۴۶/۹ ۷۵** ۶/۵۶۱ ۰/۶۷۶ ۰/۷۹۰ ۰/۸۳۱ صد دانه وزن ۲ـ

۶۵/۰۳۲ ۵/۴۷۲ ۰/۸۱۴ ۰/۸۲۶ ۰/۹۰۹ بذر ضخامت ۳ـ

 ۶۷/۷۵  ** ۴/۹۷۸ ۰/۸۵۹ ۰/۸۷۱ ۰/۹۳۳ بيولوژيك عملكرد ۴ـ

۷۰/۳۲۷ ۳/۰۸۷ ۰/۸۸۷ ۰/۹۰۰ ۰/۹۴۹ برداشت -۵شاخص

برد اشتـ شاخص بيولوژيك عملكرد بذر ضخامت د انه صد وزن غالف تعد اد

۰/۷۶۸ ۰/۲۱ ۰/۴۶ ۰-/۰۶۸ ۰/۱۱۸ غالف تعداد

۰/۰۵۲ ۰-/۲۶۷ ۰/۰۶۲ ۰/۳۵۴ ۰-/۰۲۳ د انه صد وزن

۰/۰۲۶ ۰/۱۶۹ ۰-/۲۳۴ ۰-/۰۹۵ ۰-/۰۲۴ بذر ضخامت

۰-/۰۲۷ ۰/۸۴۷ ۰-/۰۴۷ ۰-/۱۱۲ ۰/۰۶۴ بيولوژيك عملكرد

۰/۲۷۴ ۰-/۰۸۱ ۰-/۰۲۳ ۰/۰۶۷ ۰/۰۹۱ برد اشتـ   شاخص

طول غالف ارتفاع عملكرد بيولوژيك برداشت شاخص

۰-/۰۳۱ ۰-/۰۷۹ ۱-/۸۴ ۱/۴۱۵ برداشت شاخص

۰-/۰۴۹ ۰-/۰۹۵ ۰-/۲۶ ۱/۰۰۲ بيولوژيك عملكرد

۰-/۳۸۶ ۰/۶۸۸ ۰-/۰۳۶ ۰-/۱۶۸ ارتفاع

۰-/۶۹۸ ۰/۳۶۸ ۰-/۰۱۸ ۰/۰۶۲ طول غالف

تنش بدون شرايط در اي رگرسيون مرحله تجزيه جدول۵-نتايج

تنش بدون شرايط تحت چيتي لوبيا الين د انه عملكرد بر مختلف صفات مستقيم غير و اثرات مستقيم  جدول ۶-

تنش شرايط در نتايج تجزيه رگرسيون مرحله اي -۷ جدول

تنش شرايط در چيتي لوبيا الين عملكرد دانه مختلف بر مستقيم صفات و غير مستقيم ۸- اثرات جد ول

F استاند ارد خطاي adj R مدل به شد ه وارد صفت

۶۵/۳۳۴** ۵/۱۳۸ ۰/۵۹۴ ۰/۶۰۳ ۰/۷۷۷ برداشت شاخص

۴۹/۰۲۴** ۴/۷۳۵ ۰/۶۸۶ ۰/۷ ۰/۸۳۷ بيولوژيك عملكرد

۳۸/۱۹۲** ۴/۴۹۳ ۰/۷۱۷ ۰/۷۳۴ ۰/۸۵۸ ارتفاع

۳۲/۸۹۹** ۴/۲۸۴ ۰/۷۴۳ ۰/۷۶۶ ۰/۸۷۵ طول غالف
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۴۳

۱صفت ۳عامل۲عامل ۴عامل عامل

دانه ۰/۲۸۹-۰/۱۰۱۰/۱۲۳-۰/۸۸۹عملکرد

غالف ۰/۱۷۹-۰/۱۸۸-۰/۸۸۷۰/۰۱۷تعد اد

بيولوژيك ۰/۲۰۵۰/۰۹۵-۰/۸۷۹۰/۱۹۱عملكرد

بوته در دانه ۰/۱۴۷-۰/۲۸۲-۰/۸۰۷۰/۳۴۹تعداد

۰/۲۱۰۰/۲۲۳-۰/۷۰۳۰/۰۶۶وزن غالف

غالف ۰/۱۵۸-۰/۱۴۹۰/۸۷۱۰/۰۴۷-تعد اد دانه در

۰/۰۷۲-۰/۸۳۴۰/۰۰۳-۰/۲۸۶-عرض غالف

د انه صد ۰/۱۱۲-۰/۷۵۵۰/۳۸۹-۰/۰۷۶-وزن

بذر ۰/۰۶۸-۰/۹۱۶-۰/۰۷۹-۰/۱۴۰ضخامت

۰/۰۰۱-۰/۳۷۷۰/۸۰۴-۰/۳۳۰-عرض بذر

۰/۵۸۹۰/۵۹۴۰/۲۱۰-۰/۱۹۰-طول بذر

برداشت ۰/۷۹۳-۰/۱۱۳۰/۲۵۱-۰/۱۴۱شاخص

۰/۱۵۱۰/۲۹۱۰/۷۳۸-۰/۰۹۰-طول غالف

۰/۰۴۰۰/۵۰۳-۰/۰۵۲-۰/۴۲۹ارتفاع

۰/۲۸۴۰/۱۹۵۰/۱۶۸۰/۱۱۸واريانس

تجمعي ۰/۲۸۴۰/۴۷۹۰/۶۴۷۰/۷۶۶واريانس

اول عامل ميكند توجيه را ــا دادهه از ۶۹ درصد مجموع در عامل ۴ ــا اينج
وزن صد و بذر طول و دانه عملكرد عملكرد بيولوژيك، ــت، برداش ــاخص ش
كه را عملكرد ميناميم عامل اين ــود كه ــامل ميش ش را بذر و ضخامت دانه
تعداد ــامل ش دوم عامل توجيه ميكند. دادهها را تغييرات از ــد درص ۲۴/۴
دانه تعداد ــل عام را عامل اين ــد ميباش ارتفاع و در بوته دانه تعداد ــالف، غ
عامل ميكند، از تغييرات دادهها را توجيه ــد د رص ۱۵ كه ميناميم ــه بوت در
ميناميم غالف را وزن عامل اين است غالف و عرض غالف وزن شامل سوم
طول ــامل ش چهارم عامل توجيه ميكند ــا را دادهه تغييرات از ۱۵/۷ ــه ك
غالف طول را عامل عامل اين در غالف است دانه و تعداد بذر عرض غالف،
به مجموع د ر ميكند. توجيه را دادهها ــرات از تغيي درصد كه ۱۳ مي ناميم
دادهها، براي كاهش عاملها به تجزيه از كه نمود ــاره اش ميتوان نكته اين
ــه روابط داخلي پاي بر صفات بندي گروه عملكرد، ــي اصل اجزاي ــايي شناس
به تجزيه ميگردد، بنابراين استفاده ژنتيكي ــي گوناگوني بررس و آنها ميان
و بوده عليت تجزيه مكمل و نيز اي ــه مرحله تجزي مكمل مي تواند ــا عامل ه

.(۷) د هد قرار در اختيار نيز اضافي اطالعاتي
در UPGMA با روش ژنوتيپ ها بندي ــته دس نتايج اي: ــه خوش تجزيه

۲ دندوگرام در تنش داراي و در محيط ۱ دندوگرام در ــش تن محيط بدون
ميشود مربوط مشاهده كه از دندوگرام همانطوري ــت. اس شده داده نشان
در ۳ ۱۵ و ژنوتيپ ۱، كه تقسيم شد ۵ گروه به گروه حالت بد ون تنش در
۱۴ و ۵ ،۱۳ ،۸ سوم، گروه در ۲ ژنوتيپ دوم، گروه در ۴ ژنوتيپ و اول گروه
ژنوتيپ و چهارم گروه در و ۱۲ ۹ ،۶ ،۷ ،۱۰ ،۱۱ ژنوتيپ و چهارم گروه در
كه ــد ش ــيم تقس گروه ۵ تنش ــرايط ش گرفتند. در قرار پنجم در گروه ۱۲
قرار گرفتند، گروه د وم ژنوتيپ ۱و۳ در گروه اول و ۲ در و ۱۵ ،۸ ،۷ ژنوتيپ
گروه در ۱۴ ژنوتيپهاي ۱۳، و سوم گروه در ۱۲ و ۵ ،۴ ،۹ ،۶ ژنوتيپهاي

گرفت. قرار پنجم در گروه ۱۰ ژنوتيپ و چهارم،
ژنوتيپ هاي اي، خوشه تجزيه و عاملها به تجزيه روابط ــي بررس براي
و (شكل ۱) بدون تنش ــرايط در ش عامل اصلي دو اساس بر ــي مورد بررس
موجود در ژنوتيپها پراكنش سپس و ــدند ش رسم (شكل ۲) تنش ــرايط ش
تنش ــرايط بد ون ش در ــد . ش دوم تعيين و عامل هاي اول ــاس بر اس گروهها
براي كم مقادير و دوم ــل عام براي باال A د اراي مقاد ير گروه ــاي ژنوتيپه
ژنوتيپها اين نشان ميد هد د ر عوامل ضرايب توجه به با كه بودند اول عامل
و تعداد غالف در بوته ــه دان تعداد بيولوژيك، عملكرد د انه، عملكرد ــات صف

تنش بدون شرايط چيتي در لوبيا الين ۱۵ عاملهاي تجزيه نتايج -۹ جدول

برخي... و دانه عملكرد مطالعه
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باغباين و زراعت  در
۴۳

د اراي غالف ــداد دانه در تع و تنها صفت كم مقادير د اراي ــد دانه ص وزن و
دانه غالف عرض و ــه دان صد وزن كاهش بخاطر اين كه ــاال بود ند ب ــر مقاد ي
مقادير چون ولي مييابد افزايش غالف در د انه تعداد ــوده در نتيجه ب ريزتر
نتيجه در ــده ش كم بيولوژيك عملكرد و بوته د ر ــه دان تعداد غالف، ــد اد تع
مقادير داراي D ــروه گ ژنوتيپهاي ــت. اس يافته كاهش نيز عملكرد ــدار مق
ــراي صفات ب كم مقادير دهنده ــان كه نش بودند دو عامل هر ــراي ب ــن پايي
و غالف د ر تعداد دانه تعداد غالف، غالف، وزن بيولوژيك، ــرد، عملكرد عملك
و ميباشد عملكرد اجزاي براي عملكرد و يعني مقادير كم بوته در دانه تعداد
گروه ژنوتيپهاي ميباشد، صد دانه وزن صفت براي براي باال مقادير داراي
ژنوتيپهايي ــان ميد هد نش كه بودند عامل د و هر براي باال مقاد ير E داراي
براي صفات عملكرد، اجزاي زياد مقادير داراي ــد د ارن قرار گروه اين ــه در ك
زياد غالف در تعد اد دانه و گروه صفات تعداد غالف اين در ميباشد عملكرد
شده عملكرد افزايش موجب يافته افزايش بوته در دانه تعداد نتيجه در شده
جزئي و مقدار بسيار عامل دوم كم براي B د اراي مقدار ژنوتيپ گروه است.
باال مقادير داراي C ــروه گ ژنوتيپ و ــود ب عامل اول براي صفر ــه ب ــك نزدي
مقادير باال دهنده ــان نش براي عامل دوم بود كه مقدار كم و اول عامل براي
و صد دانه، و وزن تعداد غالف و تعداد دانه در بوته عملكرد دانه، صفات براي

منفي رابطه كرد اشاره آن به ميتوان مهمي كه نكته ــد . ميباش غالف عرض
ميباشد. دانه وزن عملكرد و اجزاي بين

عامل براي باال مقادير وE داراي D گروه ژنوتيپهاي شرايط تنش در
نشان عوامل به ضرايب توجه با اول بودند كه عامل كم براي مقاد ير و دوم
بيولوژيك، اندازه د انه، عملكرد ــرد عملك صفات ژنوتيپها اين د ر مي دهد
صفت ــراي ب و كم مقادير داراي ــت برداش ــاخص ش دانه و دانه، وزن صد
تعداد افزايش ــه ب توجه ــد با ميباش كم مقادير بوته داراي در دانه ــداد تع
به كاهش توجه ــا ــت ب اس كرده پيدا كاهش عملكرد هم باز در بوته ــه دان
بوته د ر ــه د ان افزايش تعداد كه ــود ميش ــخص مش د انه و وزن دانه اندازه
پيدا كاهش نتيجه عملكرد ــد در بكن را دانه وزن كاهش ــته جبران نتوانس
مقادير اول و عامل براي مقادير باال A داراي گروه ژنوتيپهاي است، كرده
د ر ميدهد ــان نش عوامل ضرايب به توجه با كه بودند دوم عامل كم براي
وزن دانه، اندازه ــك، بيولوژي عملكرد دانه، عملكرد ــا صفات ژنوتيپه اين
بوته تعداد دانه در صفت و زياد مقادير داراي برداشت ــاخص و ش صد دانه
توجه با ــا ژنوتيپه اين مي دهد د ر ــان نش ــد كه ميباش داراي مقاد ير كم
پيد ا افزايش ــه عملكرد د ان نتيجه افزايش وزن و در بذر اندازه ــه افزايش ب
جبران كاهش توانسته ژنوتيپها بوده در اين دانه وزن افزايش كرده يعني

۱صفت ۳عامل۲عامل ۴عامل عامل

دانه ۰/۰۵۵۰/۰۱۹۰/۰۵۴-۰/۹۳۹عملکرد

برداشت ۰/۸۵۷۰/۲۱۵۰/۰۰۹۰/۲۰۲شاخص

بيولوژيك ۰/۰۰۲-۰/۴۲۵-۰/۷۶۱۰/۱۳۴عملكرد

د انه صد ۰/۳۲۶۰/۰۰۳-۰/۴۱۹-۰/۶۵۰وزن

۰/۲۱۳-۰/۴۸۱-۰/۵۴۹۰/۱۲۲طول بذر

بذر ۰/۰۰۴-۰/۴۲۷-۰/۵۱۸۰/۲۵۷ضخامت

غالف ۰/۱۲۵-۰/۲۶۷-۰/۲۴۸۰/۸۳۴تعد اد

بوته در دانه ۰/۲۳۹۰/۸۳۷۰/۰۴۷۰/۱۴۹تعداد

۰/۰۰۴-۰/۰۲۶-۰/۶۵۱-۰/۱۵۹ارتفاع

۰/۳۱۳-۰/۸۲۲-۰/۲۰۴۰/۰۸۹وزن غالف

۰/۷۲۴۰/۴۹۲-۰/۰۴۲-۰/۱۱۶عرض غالف

۰/۷۵۲-۰/۰۶۱-۰/۱۴۳-۰/۱۶۴طول غالف

۰/۰۱۰۰/۷۲۰-۰/۱۴۱-۰/۰۳۶عرض بذر

غالف ۰/۰۳۵۰/۱۵۴۰/۴۶۷۰/۵۲۳تعد اد دانه در

۰/۲۴۴۰/۱۵۰/۱۵۷۰/۱۳۰واريانس

تجمعي ۰/۲۴۴۰/۳۹۴۰/۵۵۱۰/۶۹۰واريانس

تنش شرايط در چيتي لوبيا الين ۱۵ عاملهاي تجزيه جد ول۱۰- نتايج
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ميتوان كه ــت اس كرده پيدا افزايش عملكرد نتيجه در بكند دانه را تعداد
گروه نمود. ژنوتيپهاي اشاره تنش ــرايط ش در د انه وزن صفت به اهميت
ــان دهنده مقادير نش دو عامل بود ند كه هر براي ــن پايي ــر مقادي د اراي C
ژنوتيپهاي ــد. مي باش عملكرد ــزاي اج و دانه ــرد عملك صفات براي ــم ك
مي د هد ــان نش كه بودند ــل هر دو عام براي باال ــر مقادي داراي B ــروه گ
عملكرد اجزاي و ــرد عملك صفات براي زياد مقادير داراي ــا ژنوتيپه اين
برداشت شاخص قرار دارند داراي گروه در اين كه ژنوتيپهايي ــد، مي باش
ميد هد ــان نش كه ــند ارتفاع ميباش براي صفت كم مقادير داراي باال ولي
برگ، و شاخ افزايش كمتر موجب ارتفاع با شرايط تنش در ژنوتيپها اين
و ــت برداش ــاخص ش افزايش نتيجه در غالف در دانه غالف، تعداد تعداد

جهت ارتفاع د ر تنش انتخاب در شرايط اند پس ــده ش د انه در بوته تعداد
و عملكرد ميشود. برداشت افزايش شاخص باعث كمتر،

پاورقي
1- Unweighted Paired Group Method Using Arithmetic

استفاده مورد منابع
ــتگي همبس كمي و فنوتيپي صفات و ژنتيكي تنوع ــي بررس ۱۳۸۰؛ ابراهيمي، م. .۱
ــد. ارش ــي كارشناس محدود. پايان نامه ــرايط آبياري ش تحت لوبيا عملکرد با ــا آنه

تهران. دانشگاه كرج. كشاورزي دانشكده

تنش شرايط بدون د وم در و اول عاملهاي اساس رسم ژنوتيپها بر شكل۱-

تنش در شرايط دوم و اول عاملهاي اساس بر رسم ژنوتيپها شكل۲-

برخي... و دانه عملكرد مطالعه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۴۵

ژن بانك لوبيا ــم رق جغرافيايي ۵۷۶ ژنتيكي و ــوع تن ــي بررس ۱۳۷۷؛ اميني، ا. .۲
نامه پايان متغيره. آماري چند روشهاي از ــتفاده اس كرج با ــاورزي ــكده كش دانش

تهران. كرج. دانشگاه كشاورزي ارشد. دانشكده كارشناسي
دانه عملكرد ــا آنها ب رابطه كيفي و ــيو صفات كم ــي ارزياب ۱۳۸۱؛ ا. ــي، بيضاي .۳
آزاد دانشگاه ــانس. ليس فوق و چيتي. پايان نامه قرمز ــفيد ، س لوبيا ژنوتيپ هاي در

كرج. اسالميواحد
مقاالت گياهان. نژادي به ــيونها در کلکس از وري ميزان بهره ۱۳۷۳؛ ــي، ع. زال .۴
ــاورزي، کش ــکده ايران، دانش اصالح نباتات زراعت و علوم ــومين کنگره س کليدي

تبريز. دانشگاه
روي و رديف بوته بين فاصله تاثير بررسي ۱۳۸۲؛ دانش. ع. و س. م ۵.هاشميجزي،
ايران زراعي علوم مجله تالش. ــم رق لوبيا چيتي عملكرد و اجزاء عملكرد بر ــف ردي

۲، صفحات ۱۵۵-۱۶۲. شماره
ــي، قابليت ژنتيك تنوع ۱۳۸۲؛ ــعيدي. س ع. محمدي و ــور ن ا. م.، ــوش، پ ــياه ۶. س
برخي صفات و آن ــزاء ــرد دانه، اج عملك فنوتيپي و ــتگي همبس ضرايب و ــوارث ت
صفحات پنجم. جلد ،۲ ايران شماره زراعي علوم گندم. مجله د ر مورفو-فزيولوژيك

.۸۶-۱۰۱
فنوتيپي و و ژنتيكي ــوع ــي تن ميبدي. ۱۳۷۶؛ بررس و م. ع. رضايي، ــزي.ف، عزي .۷
کشاورزي، ــکده دانش لوبيا. ژنوتيپهاي در مرفولوژيک صفات براي عاملها تجزيه

اصفهان. دانشگاه
ــات كميلوبيا صف و ژنوتيپي ــي فنوتيپ ــرات تغيي ــي بررس ۱۳۷۴؛ ع. ــي، مرجان .۸
نامه كارشناسي پايان عليت. تجزيه طريق عملكرد از با آنها ــتگي همبس مطالعات و

كرج. اسالميواحد آزاد دانشگاه كشاورزي. دانشگاه ارشد.

تنش بدون شرايط در چيتي لوبيا الين ۱۵ اي خوشه ۱- تجزيه دندروگرام

تنش شرايط در چيتي لوبيا الين ۱۵ اي خوشه تجزيه د ندروگرام ۲-
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۴۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره
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