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 ارزیابی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های لوبیا چیتی
 5و محمد حسن کوشکی 2، بهروز اسدی1حسین استرکی

*hossein_astereki@yahoo.com 
 ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان -محقق -1

 ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین -مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی-محقق-2

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان -عضو هیت علمی -5

 

 چکیده

الین و رقم لوبیا چیتی جهت ارزیابی تحمل به تنش خشکی آاخر فصل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و  21

. در ایستگاه  تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد بررسی قرار گرفتند 30در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی طی سال های 

متر  کشت گردیدند. اعمال تنش خشکی پس از گلدهی لوبیا صورت گرفت.  5خط به طول  5بذور هر یک از ژنوتیپ ها بر روی 

صفات مورد ارزیابی شامل دوره رسیدگی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد و وزن صددانه 

حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ ها با یکدیگر در هر دو شرایط آبیاری بود . بیشترین تاثیر تنش بود. نتایج تجزیه واریانس  صفات 

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که بهترین . خشکی  مربوط به صفات تعداد دانه در بوته  و عملکرد دانه بود

بر اساس تجزیه به مولفه های . می باشند STI و MP،GMPشاخص ها جهت گزینش ژنوتیپ های متحمل به تنش شاخص های 

و  KS21221  ،KS21212 ،KS21204الین های   SSIو  STIاصلی شاخص های مورد ارزیابی و همچنین نمودار شاخص های 

KS21255 .به عنوان متحمل ترین الین ها  به تنش خشکی در منطقه بروجرد شناسایی گردیدند 

 شکی، عملکرد و تنش خشکی.ژنوتیپ،  شاخص خ: های کلیدیواژه

 

 مقدمه

رسـند. طبـق مطالعـات ترین محصوالت کشاورزی هستند که به مصرف تغذیـه مـردم جهـان میحبوبات بعد از گندم و برنج از مهم

 تواند سوء تغذیه و کمبود اسیدهای آمینه را برطرف سازد. از طرف دیگرانجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غالت می

کنـد. )پارسـا و های زراعـی کمـک میبا توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آنها در تناوب به پایداری سیستم

(. حبوبات، دانه های خشک و قابل خوراک می باشند که به خانواده بقـوالت تعلـق دارنـد و یکـی از مهمتـرین منـابع 1583باقری، 

( می باشند. ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غالت می تواند سوء تغذیه و کمبود اسیدهای %18-25) غذائی سرشار از پروتئین 

(  یکی از مهمترین حبوبات .Phaseolus vulgaris L(. در بین حبوبات، لوبیا معمولی )1583)مجنون حسینی، آمینه را برطرف نماید

هکتـار بـا متوسـط  23211431هانی سطح زیر کشـت ایـن محصـول در جهـان دانه ای است. بر اساس گزارش سازمان خوار و بار ج

هکتار با متوسط عملکـرد  32332کیلوگرم در هکتار  می باشد ، این در حالی است که سطح زیر کشت لوبیا در ایران  336عملکرد 

از آنجائی که بخش   باشد و (. مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان آب میFAO,2011کیلوگرم در هکتار بوده است ) 2635

اعظم اراضی ایران در نواحی خشک و نیمه خشک واقع شده اند، بررسی تحمل به خشکی در گیاهـان زراعـی از اهمیـت ویـژه ای 

اصالح گیاهان برای مقاومت به خشکی در بسیاری از برنامه های اصالحی مورد مطالعه قرار گرفته و همواره مـورد  .برخوردار است

صصین اصالح نباتات بوده است. پیشرفت و توسعه ژنتیکی برای تحمل تنش در گیاهان زراعی نیازمنـد مطالعـه و بررسـی توجه متخ
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(، 2000(. رزالـس سـرنا و همکـاران  )1536مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل تنش می باشد )عبدمیشانی و شـاه نجـات بوشـهری، 

و مارکرهـای  (GMP)های لوبیـا شـاخص بهـره وری متوسـطخشکی در الین( جهت بررسی مقاومت به 1333اشنایدر و همکاران )

RAPD ( شاخص بهره وری متوسط2002را مالک انتخاب قرار دادند. تیران و سینگ )(GMP)  درصد کاهش عملکرد و شاخص ،

های تحمل و اخص( در بررسی ش1585( را برای تخمین مقاومت به خشکی به کار بردند. دری و دادیور )SSIحساسیت به خشکی )

ژنوتیپ لوبیا ، بهترین روش گزینش برای ارقام متحمل به خشکی با قابلیت عملکرد باال را  3حساسیت به خشکی در مطالعه بر روی 

 ( به طور همزمان دانستند. GMP( و میانگین هندسی)SSIاستفاده از دو شاخص حساسیت)

 

 هامواد و روش

بـه اجـرا در آمـد.  1530ه تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی، در منطقـه بروجـرد سـال این آزمایش به منظور ارزیابی تحمل ب

الین و رقم لوبیا چیتی در قالب طرح بلوک های کامل تصـادفی بـا سـه تکـرار و در دو شـرایط آبیـاری مطلـوب و تـنش  21تعداد 

ائیزه، شخم سطحی بهاره، دیسک و لـولر صـورت خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملیات آماده سازی زمین شامل شخم عمیق پ

 5خط به طول  5گرفت. عناصر غذائی ماکرو و میکرو بر اساس آزمون خاک به زمین داده شد. بذور هر یک از ژنوتیپ ها بر روی 

هـر دو شـرایط سانتیمتر در نظر گرفته شد. سپس اقدام به آبیاری تیمارها در  3متر  کشت گردیدند. فواصل بوته ها در روی ردیف  

گردید. انجام آبیاری در هر دو شرایط تنش و بدون تنش تا مرحله گلدهی به صـورت یکسـان صـورت گرفـت. سـپس در شـرایط 

میلیمتـر تبخیـر از سـطح  100میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و در شرایط تنش خشکی بر اسـاس  30مطلوب ، آبیاری بر اساس 

شکی تا پایان مرحله رسیدگی صورت گرفت.در طول دوران رشد و نمو عالوه بر مراقبت های تشتک انجام پذیرفت. اعمال تنش خ

زراعی از صفات طول دوره گلدهی، مدت زمان رسیدگی ، فرم بوته، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوتـه، تعـداد 

. بـا اسـتفاده از عملکـرد ژنوتیـپ هـا در شـرایط آبیـاری دانه در غالف، عملکرد و وزن صددانه یادداشت برداری صورت پـذیرفت

مطلوب و تنش خشکی، شاخص های بهره وری متوسط، میانگین هندسـی بهـره وری متوسـط،  تحمل،شـاخص تحمـل و شـاخص 

 جهت انجام  محاسبات و رسم نمودارها استفاده گردید. SPSSحساسیت محاسبه گردیدند. از نرم افزار  

 

 نتایج و بحث 

تجزیه واریانس ساده حاکی از تفاوت معنی دار اکثر صفات در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی بین ژنوتیپ های مورد نتایج 

بررسی بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی از 

ثر سال برای  کلیه صفات به جز تعداد دانه در غالف معنی دار گردید. در شرایط نظر کلیه صفات تفاوت معنی دار وجود دارد. ا

کیلوگرم در هکتار  2663به میزان   KS21321کیلوگرم  در هکتار بیشترین و الین   5630با میزان  KS21221تنش خشکی الین 

یزان را دارا بود. بیشترین مقدار میانگین کمترین م KS21488الین  TOLکمترین مقدار عملکرد را دارا بودند. بر اساس شاخص 

بر اساس ضرایب همبستگی عملکرد در شرایط مطلوب با عملکرد در  بود. KS21247تولید و میانگین هندسی تولید مربوط به الین 

ن شرایط تنش و شاخص های مورد ارزیابی،  شاخصی که با عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش همبستگی باال و یکسا

داشته باشد به عنوان بهترین شاخص محسوب می گردد. عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب با تحمل، میانگین تولید، شاخص 

تحمل و میانگین هندسی تولید دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. عملکرد در شرایط تنش خشکی در هر با میانگین تولید، 

ارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. با توجه به اینکه بهترین شاخص ها آنهائی هستند که میانگین هندسی تولید و شاخص تحمل د
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 GMPو  STI ،MPدارای همبستگی باال با عملکرد تحت هر دو شرایط تنش و بدون تنش باشند لذا انتخاب بر اساس شاخص های 

فه های اصلی در مولفه  اول عملکرد در هر دو شرایط، می تواند عملکرد را در هر دو شرایط بهبود بخشد. بر اساس تجزیه به مول

شاخص های میانگین تولید، میانگین هندسی تولید  و شاخص تحمل بیشترین مقادیر را دارا بودند، لذا  بر اساس این مولفه می توان 

ارای بیشترین ضریب ژنوتیپ هایی با عملکرد باال در هر دو محیط را گزینش نمود. در مولفه دوم شاخص حساسیت به تنش د

درصد تغییرات کل داده ها را  8/33بودنتایج تجزیه به مولفه های اصلی شاخص های مورد ارزیابی نشان داد که دو مولفه اصلی 

درصد از تغییرات را توجیه نمودند ، با توجه به نتایج در  2/41درصد تغییرات داد ه ها و مولفه دوم  6/38شامل می شوند. مولفه اول 

قه بروجرد و بر اساس نمودار دوطرفه شاخص تحمل و شاخص حساسیت به تنش خشکی بهترین ژنوتیپ ها آنهائی هستند که منط

به  KS21255و  KS21221  ،KS21212 ،KS21204می باشند، لذا الین های   SSIو کمترین مقدار  STIدارای بیشترین مقدار 

 عنوان متحمل ترین الین ها شناسائی گردیدند.  

 

 منطقه  بروجرد-شاخص های مختلف تحمل به تنش خشکی در الین های مورد ارزیابی – 1دولج

 YP YS MP GMP TOL STI SSI ژنوتیپ ردیف

1 KS21212 4063 5615 5840 5/5855 434 33/0 66/0 

2 KS21238 5533 2843 5102 3/5031 310 64/0 83/0 

5 KS21221 4023 5630 3/5838 8/5834 553 1 43/0 

4 KS21216 4360 5135 3/5866 8/5805 1583 38/0 33/1 

3 KS21456 5665 5133 5420 4/5411 486 33/0 38/0 

6 KS21204 4060 5533 3/5328 3/5315 665 35/0 36/0 

3 KS21263 4243 5530 3/5808 2/5385 833 33/0 21/1 

8 KS21247 4323 5550 3/4028 3/5363 1533 06/1 34/1 

3 KS21255 5833 5235 5333 2/5362 604 86/0 32/0 

10 KS21239 5605 5215 5408 4/5402 530 38/0 64/0 

11 KS21181 5433 5215 5543 4/5542 264 33/0 43/0 

12 KS21201 5340 5030 5433 3/5466 830 81/0 55/1 

15 KS21191 4100 2840 5430 5/5412 1260 33/0 81/1 

14 KS21233 5235 2883 3/5088 3/5081 405 64/0 32/0 

13 KS21321 5403 2663 5053 4/5014 340 61/0 28/1 

16 KS21193 4533 2835 5653 2/5334 1324 83/0 2 

13 KS21397 5533 5233 5513 8/5516 80 34/0 14/0 

18 KS21248 4413 5345 5380 3/5333 834 06/1 16/1 

13 KS21184 5585 5080 3/5251 5228 502 3/0 35/0 

 61/0 81/0 533 4/5465 3/5468 5280 5636 صدری 20

21 KS21488 5250 5250 5250 5250 0 3/0 0 
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