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 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی
 2و حسین آسترکی  1عادل غدیری -1بهروز اسدی

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

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان -محقق 

*behroz_89@yahoo.com 
 چکیده

الین و رقم لوبیا چیتی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار  و در دو   21ی تحمل به تنش خشکی، به منظور ارزیاب

خط به  5مورد بررسی قرار گرفتند. بذور هر یک از ژنوتیپ ها بر روی  30و  83شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی طی سال های 

از استقرار کامل گیاهچه و در مرحله سومین  ظهور سه برگچه لوبیا صورت متر  کشت گردیدند. اعمال تنش  خشکی  پس  5طول 

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

کدیگر در هر دو شرایط آبیاری بود . بیشترین صددانه بود. نتایج تجزیه واریانس  صفات حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ ها با ی

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

بر اساس تجزیه به . می باشند STIو  MP،GMPبهترین شاخص ها جهت گزینش ژنوتیپ های متحمل به تنش شاخص های 

 KS21181 ،KS21247الین های   SSIو  STIهای اصلی شاخص های مورد ارزیابی و همچنین نمودار شاخص های  مولفه

،KS21255  وKS21216  .به عنوان متحمل ترین الین ها  به تنش خشکی در منطقه خمین شناسایی گردیدند 

 : لوبیا چیتی، تنش خشکی، تحملکلمات کلیدی

 

 مقدمه

قابل خوراک می باشند که به خانواده بقوالت تعلق دارند و یکی از مهمتـرین منـابع غـذائی سرشـار از حبوبات، دانه های خشک و 

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

(  یکـی از مهمتـرین حبوبـات دانـه ای .Phaseolus vulgaris Lمولی )(. در بین حبوبات، لوبیا مع1583)مجنون حسینی، نماید

 336هکتار با متوسط عملکرد  23211431است. بر اساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی سطح زیر کشت این محصول در جهان 

 2635متوسـط عملکـرد  هکتـار بـا 32332کیلوگرم در هکتار  می باشد ، این در حالی است کـه سـطح زیـر کشـت لوبیـا در ایـران 

از آنجـائی کـه بخـش   (. مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان آب مـی باشـد وFAO,2011کیلوگرم در هکتار بوده است )

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

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

توجه متخصصین اصالح نباتات بوده است. پیشرفت و توسعه ژنتیکی برای تحمل تنش در گیاهان زراعی نیازمنـد مطالعـه و بررسـی 

(. تحقیقـات مربـوط بـه شناسـائی ارقـام 1536اه نجات بوشـهری، مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل تنش می باشد )عبدمیشانی و ش

بـه عنـوان متحمـل  GLP-X94و  GLP1001آغاز شد. در اولین گزارشات الیـن هـای  1350متحمل به خشکی در لوبیا از دهه 

 Durangoد چندین الین متحمل به خشکی شناسائی شد که اغلب الین های متحمل از نژا 1383شناسائی شدند. در سیات از سال 

(. صدها ژرم پالسم ،الین های اصالحی و کولتیوارهای لوبیا از نواحی مختلف محل پیـدایش و تکامـل Anonym,1986بودند )

این محصول در آمریکای التین جهت مقاومت به خشکی غربال گردیدند وگزارش های این بررسی ها نشان داد که سـطوح بـاالی 
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(. 1385انگو که از ارتفاعات مکزیک سرچشمه گرفتـه انـد وجـود دارد )الینـگ و  همکـاران،مقاومت به خشکی در ارقام نژاد دور

( نیز سطوح باالی مقاومت بـه خشـکی را در میـان ارقـام نـژاد جالیسـکو و نژادهـای آمریکـای مرکـزی 1333آکوستا و  همکاران )

های لوبیـا جهت بررسی مقاومت به خشکی در الین( 1333(، اشنایدر و همکاران )2000گزارش نمودند. رزالس سرنا و همکاران  )

( شاخص بهره وری 2002را مالک انتخاب قرار دادند. تیران و سینگ ) RAPDو مارکرهای  (GMP)شاخص بهره وری متوسط

( را برای تخمین مقاومت به خشکی به کـار بردنـد. SSI، درصد کاهش عملکرد و شاخص حساسیت به خشکی ) (GMP)متوسط

ژنوتیـپ لوبیـا ، بهتـرین روش  3های تحمل و حساسـیت بـه خشـکی در مطالعـه بـر روی ( در بررسی شاخص1585ور )دری و دادی

( به GMP( و میانگین هندسی)SSIگزینش برای ارقام متحمل به خشکی با قابلیت عملکرد باال را استفاده از دو شاخص حساسیت)

 طور همزمان دانستند. 

 

 مواد و روش ها:

به  1530و  1583منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی، در منطقه خمین طی سال های  این آزمایش به

الین و رقم لوبیا چیتی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط آبیاری مطلوب  21اجرا در آمد. تعداد 

ت آماده سازی زمین شامل شخم عمیق پائیزه، شخم سطحی بهاره، دیسک و لولر و تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملیا

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

. سپس اقدام به آبیاری تیمارها در هر دو سانتیمتر در نظر گرفته شد 3متر  کشت گردیدند. فواصل بوته ها در روی ردیف   5طول 

شرایط گردید. انجام آبیاری در هر دو شرایط تنش و بدون تنش تا مرحله استقرار کامل گیاهچه ) ظهور سومین سه برگچه( به 

میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و در شرایط  30صورت یکسان صورت گرفت. سپس در شرایط مطلوب ، آبیاری بر اساس 

میلیمتر تبخیر از سطح تشتک انجام پذیرفت. اعمال تنش خشکی تا پایان مرحله رسیدگی صورت  100ش خشکی بر اساس تن

گرفت.در طول دوران رشد و نمو عالوه بر مراقبت های زراعی از صفات طول دوره گلدهی، مدت زمان رسیدگی ، فرم بوته، 

ته، تعداد دانه در غالف، عملکرد و وزن صددانه یادداشت برداری صورت ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بو

پذیرفت. با استفاده از عملکرد ژنوتیپ ها در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی، شاخص های بهره وری متوسط، میانگین 

جهت انجام   SPSSاز نرم افزار   هندسی بهره وری متوسط،  تحمل،شاخص تحمل و شاخص حساسیت محاسبه گردیدند.

 محاسبات و رسم نمودارها استفاده گردید.

 نتایج و بحث:

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

داد کـه بـین ژنوتیـپ هـای مـورد  بررسی بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی نشان

بررسی از نظر کلیه صفات تفاوت معنی دار وجود دارد. اثر سال برای  کلیه صفات به جز تعـداد دانـه در غـالف معنـی دار گردیـد. 

  سال برای صفات تعداد روز تا گلدهی،تعداد روز تا رسـیدگی،  ارتفـاع بوتـه، تعـداد دانـه در غـالف، ×همچنین اثر متقابل ژنوتیپ 

دیررس  KS21321 و    KS21184تعداد دانه در بوته وزن صددانه و عملکرد معنی داربود. از لحاظ دوره رسیدگی الین های  

کیلـوگرم  5383بـا مقـدار   KS21321زودرس ترین ژنوتیپ ها بودند. در شرایط آبیاری مطلوب الین  KS21488ترین و الین 

دارای عملکرد باالتری  بود. در شرایط تنش خشکی از  KS21193ود و پس از آن الین در هکتار بیشترین میزان عملکرد را دارا ب

زودرس تـرین   KS21488و رقـم صـدری  دیـررس تـرین و الیـن  KS21321 ، KS21184لحاظ دوره رسیدگی الین های 
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ترین میـزان عملکـرد و الیـن کیلوگرم در هکتار بیش 1350با مقدار   KS21247ژنوتیپ ها بودند. همچنین از لحاظ عملکرد الین 

KS21204  کیلو گرم  در هکتارکمترین میزان را دارا بود. بر اساس شاخص   866باTOL  الیـنKS21238  کمتـرین میـزان را

بر اساس ضـرایب . بود KS21321( مربوط به الین GMP( و میانگین هندسی تولید )MPدارا بود. بیشترین مقدار میانگین تولید)

در شرایط مطلوب با عملکرد در شرایط تنش و شاخص های مورد ارزیابی،  شاخصی که بـا عملکـرد در هـر دو  همبستگی عملکرد

شرایط تنش و بدون تنش همبستگی باال و یکسان داشته باشد به عنوان بهترین شاخص محسوب می گردد. عملکرد دانـه در شـرایط 

گین هندسی تولید دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. عملکرد در آبیاری مطلوب با تحمل، میانگین تولید، شاخص تحمل و میان

شرایط تنش خشکی در هر دو منطقه با میانگین تولید، میانگین هندسی تولید و شاخص تحمـل دارای همبسـتگی مثبـت و معنـی دار 

هر دو شـرایط تـنش و بـدون تـنش  بود. با توجه به اینکه بهترین شاخص ها آنهائی هستند که دارای همبستگی باال با عملکرد تحت

می تواند عملکرد را در هر دو شرایط بهبود بخشد. با توجه به نمودار  GMPو  STI ،MPباشند لذا انتخاب بر اساس شاخص های 

(  بهترین ژنوتیپ ها آنهائی هسـتند کـه دارای بیشـترین مقـدار 1دوطرفه شاخص تحمل و شاخص حساسیت به تنش خشکی)شکل 

STI مقدار  و کمترینSSI  می باشند، لذا الینKS21181  به عنوان متحمل ترین الین ها شناسائی گردید. همچنـین  الیـن هـای

KS21247،KS21255  وKS21216  نیز از تحمل نسبتا خوبی به خشکی برخوردار  بودند.نتایج تجزیه بـه مولفـه هـای اصـلی

 6/35درصد تغییرات کـل داده هـا را شـامل مـی شـوند. مولفـه اول  3/33شاخص های مورد ارزیابی نشان داد که دو مولفه اصلی با 

درصد از تغییرات را توجیه نمود. بر اساس تجزیه به مولفه های اصـلی  1/26درصد تغییرات داد ه ها را توجیه نمود و  مولفه دوم نیز 

ید  و شـاخص تحمـل بیشـترین مقـادیر را در مولفه  اول عملکرد در هر دو شرایط، شاخص های میانگین تولید، میانگین هندسی تول

دارا بودند، لذا  بر اساس این مولفه می توان ژنوتیپ هایی با عملکرد باال در هر دو محیط را گزینش نمـود. در مولفـه دوم شـاخص 

خص باشند حساسیت به تنش دارای بیشترین ضریب بود ، بر اساس این مولفه می توان ژنوتیپ هایی که دارای کمترین میزان این شا

( و نتـایج حاصـل از نمـودار شـاخص هـای تحمـل و 2را می توان گزینش نمود. بر اساس بـای پـالت حاصـل از دو مولفـه )شـکل 

به عنوان  الیـن هـای  متحمـل بـه تـنش  KS21216و  KS21181  ،KS21247،KS21255حساسیت به تنش  ژنوتیپ های 

 خشکی در شناسائی گردیدند. 

 
 

نمودار تعیین ژنوتیپ های متحمل به خشکی بر اساس  -1شکل  حاصل از دو مولفه اصلی شاخص های تحمل بای پالت -2شکل 

 SSIو   STIشاخص های  
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