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 آبیاری م مولی و تنشتحت شرایط  با عملکرد بااللوبیا چیتی و قرمز  انتخاب غیرمستقیم ارقام

 آبیکم
 4حمیدرضا دُری و 5همتا، محمدرضا بی2، الهه ربیعی1آذر محمدی

mohamadi.azar@ut.ac.ir 

 تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه-1

 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران -2

 استاد گروه اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران -5

 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خمین. -4

 چکیده

، آزمایشی با استفاده از کم آبیر عملکرد لوبیا تحت شرایط آبیاری طبیعی و تنش به منظور شناسایی عوامل پنهانی مؤثر ب

عامل پنهانی  ، دوطبیعیآبیاری در ارقام لوبیا چیتی تحت شرایط نشان داد، ها شد. تجزیه به عاملژنوتیپ لوبیا قرمز و چیتی انجام 50

در آبیاری کردند. این عوامل ها را توجیههتغییرات کل داد از درصد 3/82عامل پنهانی  سهدرصد و در شرایط تنش مجموع  8/33

. در ارقام لوبیا ندشدمگذاریکمیت دانه نا عامل آبیکم و در شرایط تنش فنولوژیک و مورفولوژی بوتهتحت عنوان عامل طبیعی 

به ترتیب  (%30) عامل پنهانی دو آبیکم درصد و در شرایط تنش 2/33 با توجیه عامل پنهانی سهقرمز تحت شرایط آبیاری طبیعی 

های اصالحی شود جهت برنامهمیگردید. استنباطنامگذاری مورفولوژی بوتهعامل  کمیت بوته وتحت عنوان خصوصیات مرتبط بر 

انه صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه شامل تعداد دانه در بوته و وزن د رویاست گزینش روی ارقام لوبیا چیتی در شرایط طبیعی بهتر

باشد. در  رفولوژیکی بوته مانند تعداد گره روی ساقه اصلیوخشکی روی صفات مآبی کمگردد و در شرایط تنش در بوته انجام 

براساس صفات مرتبط بر کمیت بوته مثل آبی کماست گزینش در شرایط طبیعی و تنش برنامه اصالحی جهت ارقام لوبیا قرمز بهتر

 پذیرد.ن صددانه و تعداد گره روی ساقه اصلی صورتصفات تعداد دانه در بوته، وز

 .هاعاملبه ، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، تجزیه آبیکمرفولوژی، تنش وم و کلمات کلیدی : صفات فنولوژی

 

 مقدمه

است. مقاومت آمیز گیاهان در سراسر جهانعامل خشکی یکی از عوامل محدودکننده تولید و خطری برای تولید موفقیت

عملکـرد تعـداد  افـزایش دهنـده مهمترین صفات .های زراعی برای مناطق خشک اهمیت اقتصادی فراوان داردکی در واریتهبه خش

-بیـان (2002) سینگ باشند.مینیام، تعداد بذر در نیام، وزن صددانه ، درشتی بذر ، تعداد ساقه، سطح برگ و مقاومت به بیماری ها 

ای اولیه در شرایط تـنش خشـکی بـه دلیـل تظـاهر قـدرت رویشـی گیـاه و ظهـور عملکـرد هداشت که انتخاب و غربال شدید نسل

با مطالعه تنوع ژنتیکی دریافتند که بیشترین تنوع ژنـوتیپی  (2004) است. رافی و ناتزمانی کوتاه روشی اشتباه ها درمحدودهژنوتیپ

اند که صـفات بیان کرده( 2004)وردو و همکاران  .باشدم میو فنوتیپی به ترتیب در صفات تعداد روزها تا رسیدگی گیاه و طول نیا

تعداد گره روی شاخه اصلی، عرض کانوپی، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، طول نیام، وزن نیام، تعداد نیام در بوتـه، تعـداد بـذر در 

گرفتنـد کـه نتیجـه (2004) نایدر و همکـارانبوته و تعداد دانه در نیام بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را بر عملکرد بذر دارند. اش

-کردن ژنوتیـپو غربال شاخص میانگین هندسی محصولدهیاست انتخاب مقدماتی براساس برای یک برنامه اصالحی در لوبیا بهتر
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یاری باشد. این تحقیق به منظور مقایسه تغییرات برخی صفات در شرایط آب SYشده براساس عملکرد تحت شرایط تنش های انتخاب

 شد.ها انجاماملبه عارقام لوبیا چیتی و قرمز و بررسی عوامل موثر بر عملکرد با کمک تجزیه  تنش کم آبیمعمول و 

 

 مواد و روش ها

-کـمبا دور آبیاری هفت روز( و تنش )قرمز تحت شرایط آبیاری معمولی و ژنوتیپ لوبیا چیتی  50این تحقیق با استفاده از 

های متعادل گروهـی در سـه در قالب طرح بلوک1583وز( به منظور مقایسه صفات مؤثر بر عملکرد در سال ر10)با دور آبیاریآبی 

گیـری صـفات گردید. اندازهصورت دستی کشتهانجام شد. کشت هر ژنوتیپ در سه خط دو متری ب 1583در سال تکرار در کرج 

تعداد گره روی ساقه اصـلی، تعـداد نیـام در بوتـه، تعـداد دانـه ارتفاع بوته،  زیر بود: صورتبهو  ICARDAبر اساس دستورالعمل 

ها،کلیه محاسـبات بـا پس از انجام آزمون یکنواختی داده دانه.درنیام، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در نیام )عملکرد دانه( و وزن صد

لی و با چرخش متعامد واریماکس روی صفات ارقام های اصها به روش مؤلفهگردید. تجزیه به عاملانجام  SAS افزاراستفاده از نرم

 شد.و در دو محیط آزمایشی انجام

 نتایج و بحث

هـا در ژنوتیـپ دادنتایج نشان  کم آبی:تجزیه واریانس مرکب نمونه های لوبیا چیتی و قرمز تحت دو محیط آبیاری معمولی و تنش 

نی بر تنوع زیاد ژرم پالسم لوبیا ( مب1385) با نتایج النگ و همکاران نتایج موجود در جدولند. شتدو محیط آبیاری تنوع زیادی دار

 (2004) . همچنـین تنـوع موجـود در صـفت وزن صـددانه بـا نتـایج تحقیقـات رافـی و نـاتشتدامطابقت کم آبی تنشدر شرایط 

 . شتدامطابقت

بـود. درصـد تغییـرات 8/33داد دو عامل توجیه کننده اننتایج در ارقام لوبیا چیتی در شرایط آبیاری طبیعی نش این ها.تجزیه به عامل

باشـد و عامـل گردید. عامل دوم دربرگیرنده صفات ارتفاع بوته، و وزن صددانه مـیعامل اول عامل مرفولوژی و کمیت دانه معرفی

( و ابراهیمـی و همکـاران 1533نتایج حاصله در این آزمایش کامأل با نتـایج گزارشـات امینـی و همکـاران)گرفت. فنولوژی بوته نام

 دارد.( مبنی بر صفات دربرگیرنده عوامل فرعی مطابقت1580)

درصـد تغییـرات بـوده اسـت. عامـل اول صـفات  2/33تجزیه به عامل ارقام لوبیا قرمز در شرایط آبیاری طبیعی سه عامل توجیهی با 

گرفت. عامل دوم، عامل مرفولوژی بوتـه و عامـل سـوم ه نامشده و عامل فیزیولوژیک بوتتعداد دانه در بوته و وزن صددانه را شامل

و ابراهیمـی و  (1338) ، کاروالهو و همکـارن(1333) حاصله با نتایج آزمایشات بنت و همکارن نتایجگرفت. عامل فنولوژی بوته نام

 دارد.( به لحاظ قرارگیری صفات فوق در نتایج تجزیه عامل کامأل انطباق1580همکاران )
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 نتایج تجزیه واریانس مرکب لوبیای قرمز و چیتی در دو محیط مختلف آبیاری. - 1جدول 

 bاشتباه  ژنوتیپ× محیط  ژنوتیپ بلوک داخل محیط محیط )آبیاری(               صفات

 df 1 4 29 29 116                  درجه آزادی

  میانگین مربعات  

 17.809 57.08** 135.05** 82.63 661.01* )سانتیمتر(طول بوته 

 1.224 2.51** 22.08** 4.027 0.569 تعداد گره روی ساقه اصلی

 4.597 6.64** 24.06** 7.294 271.23** تعداد نیام در بوته

 0.327 0.541** 3.24** 0.303 23.47** تعداد دانه در نیام

 93.055 144.54** 840.56** 158.36 14452.1** تعداد دانه در بوته

 5.662 8.36** 18.59** 10.77 1166.9** )عملکرد دانه( نه در بوتهوزن دا

 15.840 29.89** 257.87** 13.82 305.75** وزن صددانه

 

 
 های ارقام لوبیا چیتی در شرایط آبیاری معمولی. تجزیه به عامل -2جدول 

 عامل اول عامل دوم صفات 

 0.543 0.640 ارتفاع بوته 

 0.663 0.646 یگره روی ساقه اصلتعداد 

 0.109 0.694 دانه در نیام

 0.783 0.467 دانه در بوته

 0.841 0.118 نیام در بوته

 0.949 -0.156 عملکرد دانه

 0.323 0.794- وزن صد دانه
 

 

 در شرایط آبیاری معمولی. قرمزهای ارقام لوبیا تجزیه به عامل -5جدول 

 عامل دوم عامل اول صفات 

 0.195- 0.438 ارتفاع بوته 

 0.775- 0.009 گره روی ساقه اصلیتعداد 

 0.523- 0.168 دانه در نیام

 0.410- 0.861 دانه در بوته

 0.214- 0.872 نیام در بوته

 0.439 0.853 عملکرد دانه

 0.959 0.0005 وزن صد دانه

 

با  ، عملکرد دانه و وزن صددانهوی ساقه اصلیت تعداد گره راصف آبیکمهای ارقام لوبیا چیتی تحت شرایط تنش در تجزیه به عامل

ت اشد. عامل دوم شامل صـفبوته نامیده خصوصیات مرتبط با عملکردشد و لذا عامل درصد تغییرات، عامل اول شناخته 3/43توجیه 

 ورفولـوژی بوتـهعامـل خصوصـیات مبـود کـه درصد واریانس کـل 3/16و توجیه کننده ارتفاع بوته، تعداد دانه و نیام در بوته بوده 
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گرفـت کـه عامـل بـررا در و دانـه در بوتـه ، تعداد نیامنیامدرصد واریانس صفات تعداد دانه در  5/14شد. عامل سوم با توجیه نامیده

 دارد. و مطابقت( 2004)وردو و همکاران نتایج حاصله با نتایج تحقیقات . شدبوته نامگذاریکمیت دانه در 

نشـان درصد تغییرات کل واریانس  30عامل پنهانی را با توجیه  دوآبی کم ام لوبیا قرمز تحت شرایط تنشها روی ارقتجزیه به عامل

بـوده و عامـل نیـام و عملکـرد دانـه وزن و نیـام در بوتـه، صفات تعداد دانـه دارایدرصد تغییرات کل  5/53. عامل اول با توجیه داد

و  وزن نیامدرصد شامل صفات تعداد گره روی ساقه اصلی،  2/51دوم با توجیه شد. عامل نامیدهعملکرد دانه خصوصیات مرتبط بر 

مبنی بر اولویـت ( 2003)با نتایج تحقیقات گنزلز و همکاران  هنتایج حاصل .شدرفولوژی بوته نامیدهوعامل م وباشد وزن صد دانه می

 دارد.توزیع صفات کمی در فاکتورهای مذکور کامأل انطباق

 

 .آبیاسترس کمه به عامل های ارقام لوبیا چیتی در شرایط نتایج تجزی -4

 عامل اول عامل دوم عامل سوم صفات 

 0.042- 0.768 0.129 ارتفاع بوته 

 0.553 0.482 0.293- گره روی ساقه اصلیتعداد 

 0.032 0.067 0.943 دانه در نیام

 0.299 0.854 0.085- دانه در بوته

 0.351 0.680 0.569- نیام در بوته

 0.858 0.422 0.008- عملکرد دانه

 0.878 -0.330 0.046 وزن صد دانه

 

 

 .آبیکم های ارقام لوبیا قرمز در شرایط تنشتجزیه به عامل -3جدول 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول صفات 

 0.605 0.238- 0.392- ارتفاع بوته 

 0.719 0.569 0.085- گره روی ساقه اصلیتعداد 

 0.864- 0.036 0.087 نیام دانه در

 0.012 0.856 0.446 دانه در بوته

 0.538 0.526 0.422 نیام در بوته

 0.109- 0.102- 0.967 عملکرد دانه

 0.073 0.936- 0.216 وزن صد دانه

 

گزینش بر اساس است های اصالحی روی ارقام لوبیا چیتی در شرایط طبیعی بهترشود که جهت برنامهاز نتایج تحقیق استنباط می

گردد و گزینش در شرایط انجامدر بوته صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه شامل تعداد دانه در بوته و تعداد نیام در بوته، وزن دانه 

رفولوژیکی بوته مانند تعداد گره روی ساقه اصلی باشد. همچنین در برنامه وروی ارقام این لوبیا بر اساس صفات م آبیکمتنش 

بر اساس صفات مرتبط بر کمیت بوته مثل صفات  آبیکماست گزینش در شرایط طبیعی و تنش جهت ارقام لوبیا قرمز بهتراصالحی 

 پذیرد.تعداد دانه در بوته، وزن صددانه و تعداد گره روی ساقه اصلی صورت
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