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Emai: azadsaeide@gmail.com  
  چكيده

 با انجام شده پژوهش. است خشكي پديده وجود دنيا نقاط از بسياري در كشاورزي محصوالت توليد بودن ناكافي عمده داليل از
 پلي توسط خشكي تنش تيمار .گرفت صورت آزمايشگاهي شرايط در لوبيا ژنوتيپ 10 روي بر خشكي تنش اثر بررسي هدف
 طرح قالب در) تنش تيمارهاي دوم عامل و ژنوتيپ اول عامل( فاكتوريل طرح بصورت) بار -12 و،  -8،  -4،  صفر( گليكولاتيلن
نتايج  .مورد بررسي قرار گرفت1392در آزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن، در يك آبان ماه سال  تكرار 3 با تصادفي كامال

ها به سه ترين خط برش نشان داد كه در تيمار شاهد ژنوتيپحاصل از تجزيه كالستر به روش بين گروهي بعد از انتخاب مناسب
 از حاصل نتايج .ندبار به دو گروه تقسيم شد -12بار به سه گروه و در پتانسيل  -8بار به دو گروه، در پتانسيل  -4گروه، در پتانسيل 

 برش خط ترينمناسب رسم از بعد تشخيص تابع تجزيه و نمود تقسيم گروه 4به  را هاژنوتيپ تنش سطح چهار براي كالستر تجزيه
  .داد نشاندرصد  90 را گروهبندي صحت

  تجزيه كالستر، گروهبندي، لوبيا، تشخيص تابع تجزيه گليكول،اتيلنكلمات كليدي: پلي
  مقدمه

 درصد 7 و چربي درصد 32 ،گياهي پروتئين درصد 22 داراي كه رودمي شمار به دام و انسان تغذيه براي پروتئين مهم منبع از حبوبات
 دانه. دارد قرار بعدي رتبه در درصد 33 با لوبيا و اول رتبه در صد در 43 با نخود كشور در حبوبات توليد كل از. است كربن هيدرات
 افراد ويژه به مردم غذايي رژيم از مهمي بخش حيواني پروتئين با مقايسه در آن پايين قيمت مچنينه و پروتئين بودن دارا با حبوبات

  ).2( است برخودار خوبي اهميت از ايتغذيه نظر نقطه از درآمد كم
  .شود كشت زميني سيب و پياز جمله از اي ريشه و اي غده گياهان با تناوب در نبايد قارچي آلودگي احتمال دليل به لوبيا
 داراي مناطق اين اغلب كه باشد مي خشكي پديده وجود دنيا نقاط اغلب در كشاورزي محصوالت توليد بودن ناكافي عمده داليل از

  ).1(باشند مي نيز كم حاصلخيزي و زياد شيب، اراضي بودن قليايي و شور مانند ديگري محدوديت
در اين مرحله  مقاوم و حساس هايژنوتيپ بوده تا  لوبيا گياه هاييپژنوتگياهچه  روي بر خشكي تنش اثر بررسي آزمايش از هدف

  .گردد گروهبندي اساس اين بر ازهم جداسازي و
  

  :ها روش و مواد
 10مواد ژنتيكي استفاده شده در اين پژوهش  در آزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن انجام شد. 1392آزمايش در سال 

، زودرس، صدري و شكوفا) بوده است.در اين 11805، 169سياه، خمين، دانشكده، غالف، درخشان، محلي(گلي لوبيا شامل ژنوتيپ
 -  8،  -4عامل اول شامل پتانسيل صفر (شاهد) و سطوح مختلف تنش خشكي ( است،آزمايش تاثير دو عامل مورد بررسي قرار گرفته 

تهيه گرديد و براي پتانسيل  6000گليكول اتيلن) با استفاده از پلي3من (هاي خشكي توسط روش ميشل و كافبار) بود، پتانسيل -12، 
  ژنوتيپ لوبيا در نظر گرفته شد. 10صفر از آب مقطر استفاده شد و عامل دوم 

 دامها نبودند زنيجوانه به قادر يا و زده جوانه بذور تمامي كه زماني تا عمل اين و گرفت صورت ساعت 48 از بعد زنيجوانه ارزيابي
 پلي با شده تهيه محلول ليترميلي 10 ديشپتري هر به بود تربيش كمي يا و مترميلي 2 حدود در چهريشه طول كه زماني. يافت
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شود كه با توجه (عنوان مي گرفت قرار بررسي مورد تنش تحت صفات گيرياندازه مرحله اين از و گرديد اضافه 6000 گليكولاتيلن
لي در ارتباط با سرعت رشد جوانه بوده و از طرف ديگر اطالعي از ميزان وضعيت جوانه زدن گياه موجود نبوده ي اصبه اينكه مسئله

 كوليس از استفاده با يكبار روز سه هر نيز چهريشه و چهساقه طول. زني و اطمينان از اين امر اعمال گرديد) ها بعد از جوانهلذا تيمار
 بر( ترازو از استفاده با هاژنوتيپ از يك هر چهريشه و چهساقه تر وزن. شد گيرياندازه مرحله چهارطي ) مترميلي حسب بر( ديجيتال
 70 مدت به و پيچيده آلومينيومي فويل در را آنها چهساقه و چهريشه تر وزن گيرياندازه از بعد. شد گيرياندازه)  گرمميلي حسب
 مورد نيز آنها خشك وزن ترازو از استفاده با مجددا سپس گردند خشك تا داده قرار گرادسانتي درجه 72 دماي با آون در ساعت
  .گرفت و نتايج زير حاصل شد قرار مطالعه

صورت طرح كامال تصادفي با سه تكرار و آزمايش دوم بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب زني آزمايش اول بهبراي بررسي جوانه
 انجام 22 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با تشخيص تابع تجزيه و اي خوشه را گرديد، تجزيهطرح كامل تصادفي با سه تكرار اج

  .شد
  بحث و نتايج

در تنش باشد، ، براي هر سطح تنش به شرح ذيل مينتايج حاصل از تجزيه كالستر و تجزيه تابع تشخيص  بعد از رسم خط برش 
هاي صدري، ، ژنوتيپهدرصد بود 100بندي با تجزيه تابع تشخيص ها به سه گروه تقسيم شد و صحت گروهصفر ژنوتيپ

، شكوفا و دانشكده در گروه سوم قرار 11805و زودرس در گروه دوم و  169سياه، گلي، خمين، درخشان در گروه اول، غالفمحلي
، هدرصد بود 9/88خيص ها در دو گروه قرار گرفتند كه صحت گروهبندي با تجزيه تابع تشبار ژنوتيپ - 4گرفتند.در تنش 

در 169 خمين در گروه اول و ژنوتيپغالف سياه، دانشكده، گلي و محلي ، شكوفا،11805هاي زودرس، درخشان، صدري، ژنوتيپ
 90ها در سه گروه تقسيم بندي شد كه صحت گروهبندي با تجزيه تابع تشخيص  بار ژنوتيپ - 8در تنش  .ندگروه دوم قرار گرفت

شامل خمين، صدري و زودرس و گروه دوم سياه، درخشان، شكوفا، گلي، محليهاي غالفپاول شامل ژنوتي ، گروههدرصد بود
ه و ها در دو گروه تقسيم بندي شدبار ژنوتيپ -12.در تنش نددر گروه سوم قرار گرفت 169و ژنوتيپ  11805هاي دانشكده و ژنوتيپ

سياه، زودرس، گروه اول شامل صدري، گلي، غالف درصد نشان داد كه 90را  صحت گروهبندينتايج حاصل از تجزيه تابع تشخيص 
  د.نخمين مي باشكده و گروه دوم شامل ژنوتيپ محلي، شكوفا و دانش11805، درخشان، 169

صحت گروهبندي را براي تجزيه تابع تشخيص به چهار گروه طبقه بندي نمود و  چهار سطح تنشرا براي  هاتجزيه خوشه اي ژنوتيپ
  .درصد نشان داد 90ها نوتيپژ
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  بر مبناي كليه سطوح تنشو معيار فاصله اقليدوسي بين گروهي به روشبر اساس صفات مورد ارزيابيلوبيا يهاپيژنوتبندي شكل يك: گروه

  
  نتيجه گيري كلي 
در يك گروه قرار گرفته و اين  و صدري در سطوح مختلف تنش 169ارقامي مانند كالستر نشان داد كه  حاصل از تجزيهي نتيجه 

  تواند بيانگر اين باشد كه اين ارقام در تيمارهاي مختلف از نظر رشدي تغييرات چنداني نخواهد داشت. موضوع مي
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Evaluation of Drought Tolerance of Rapeseed (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes in 

Laboratory 
4, M. Mohsenzadeh Golfazani3, M. Zavareh2, H. Samizadeh Lahiji1Azad, S.  

ABSTRACT 
Drought stress in the major affecting factor in crop production of many parts of the world. This study was 
done to evalute the effect of drought tolerance an ten common bean variation of germination stage.The 
experiment was conducted in a RCBD Design with factorial arrangement in 3 replications. The first factor 
was stress condition which induced by polyethylene glycol at zero, -4, -8 and -12 bar in laboratory of guilan 
agriculture school was evaluated at (2013/10/23). 
The result of cluster analysis based on UPGMA Algorithm grouped genotypes at no stress, -4, -8, -12 bar 
osmotic condition in 3, 2, 3 and 3 group respectively.  Cluster analysis of genotypes at the 4 stress condition 
were grouped genotypes x environment interaction in 4 groups. Accuracy of cluster analysis  revealed by 
discriminant analysis with a  90٪ rate.   
 
Keywords: Beans, cluster analysis, discrimination function analysis, grouping, polyethylene glycol 
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