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 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی
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 چکیده 
به منظور مطالعه شاخص هاي تحمل و حساسيت در ژنوتيپ هاي لوبيا چيتی كشت شده در مديريت زراعی كم نهاده، 

ژنوتيپ لوبيا چيتی به همراه سه شاهد در قالب طرح  555درآمد. تعداد آزمايشی در ايستگاه ملی تحقيقات لوبياي خمين به اجراء 

و نمو مراقبت هاي زراعی  آگمنت در دو شرايط مديريت زراعی متداول و مديريت زراعی كم نهاده كشت شدند. در طول فصل رشد

زه گيري شد. براي ارزيابی ا اندااساس شرايط هر يک از مديريت هاي زراعی صورت پذيرفت و در پايان عملکرد ژنوتيپ هالزم بر

(، STIتحمل به تنش)شاخص (، GMP(، ميانگين هندسی)MPها از نظر تحمل به شرايط كم نهاده، ميانگين حسابی) ژنوتيپ

، GMPو SSI( محاسبه شد. با استفاده از نمودار باي پالت حاصل از TOLتحمل)شاخص ( و SSIحساسيت به تنش)شاخص 

و  MPبودند شناسايی شدند؛ بر اساس نمودار باي پالت حاصل از  SSIو كمترين مقدار  GMPترين مقدار هايی كه داراي بيش الين

TOL الين هايی كه داراي بيشترين مقدار ،MP و كمترين مقدار TOL  بودند شناسايی شدند و با استفاده از نمودار باي پالت

بودند شناسايی شدند. در نهايت با اشتراک گيري از  STI و  GMP، الين هايی كه داراي بيشترين مقدار GMPو STIحاصل از 

، Ks-21184 ،Ks-92022 ،Ks-21362 ،Ks-92198 ،Ks-21671هاي  الينالين هاي مطلوب در هر يک از باي پالت هاي فوق، 

Ks-21673 و Ks-21236  .به عنوان ژنوتيپ هاي مناسب جهت كشت در مديريت هاي زراعی كم نهاده شناسايی شدند 

 شاخص تحمل، شاخص حساسيت، لوبيا چيتی، مديريت زراعی كم نهاده.واژه های کلیدی :

 
 

  مقدمه

طی چند دهه اخير ضرورت استفاده از ارقام پر محصول، نياز به مصرف نهاده هاي مختلف از جمله كودهاي شيميايی جهت تقويتت  

طور  به طوري كه امروزه كليه جنبه هاي توليدات كشاورزي به خاک و نيز سموم شيميايی جهت مبارزه با آفات را افزايش داده است

پتذير نخواهتد بتود و     ن نهاده ها به طور نامحتدود امکتان  فزاينده اي به تزريق نهاده هاي كمکی وابسته شده است. بی شک تامين اي

يش كارآيی مصرف نهاده هتا و الگوهتاي   ادامه تامين آنها در سطح فعلی نيز ميسر نيست. لذا در نظام هاي توليدي غذا در آينده، افزا

تيفتانی و   (.1331كوچکی و حستينی،  هاي زراعی كم نهاده، اساس رهيافت هاي توليدات اكولوژيک خواهد بود ) كشت متکی بر روش

كنند.  يريت می شوند، تعريف می( كشاورزي كم نهاده را به عنوان سيستم هايی كه با كاهش استفاده از نهاده ها مد2111همکاران )

آنها معتقدند كه يک سيستم كم نهاده از برخی از محدوديت ها و يا استرس ها رنج می برد و ايتن محتدوديت هتا عمتدتاش ناشتی از      

 كمبود نيتروژن، فسفر و يا تامين آب كافی می باشد و در نهايت منجر به كاهش عملکرد می گردد.

در جهتان   پتيش  دهته  سه از نهاده كم زراعی نظام هاي در كشت جهت زراعی گياهان مناسب هاي الين شناسايی و ارزيابی

آغاز گرديده است، اما اين تحقيقات دركشور ما سابقه چندانی ندارد. شاخص هاي متعددي براي ارزيابی عکس العمل ژنوتيپ هتا در  

( معتقدند كه علم اصالح نباتتات  2111شرايط محيطی مختلف و تعيين مقاومت و حساسيت آنها ارائه شده است. برومور و همکاران)
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به بعد همزمان با نهاده هاي زراعی ارزان قيمت مانند كود هاي شيميايی، آفتکش ها و آب، با هتدف   1551كالسيک طی سال هاي 

خصوص عالقته منتدان بته كتاهش ا ترات      ه افزايش عملکرد محصوالت شکل گرفته است؛ اما در حال حاضر متخصصان اين رشته ب

جديتد بتا كتارآيی بتاالي مصترف      زي بر طبيعت و بهبود محيط زيست در تعامل با بوم شناسان، در صدد معرفی ارقتام  منفی كشاور

ها، مناسب جهت كشت در سيستم هاي بدون خاكورزي و يا سيستم هاي زراعی چند كشتی متی باشتند و از ايتن طريتق بته       نهاده

 بين كشاورزي و محيط زيست عمل می نمايند. عنوان يک ابزار قدرتمند در جهت ايجاد توازن و هارمونی

بيان نمودند كه در بين سيستمهاي زراعی مختلتف در لوبيتا، بيشتترين مقتدار كتارآيی مصترف       ( 1352) غديري و همکاران

همچنتين  . كيلوگرم دانه به ازاي هر كيلوگرم نيتروژن مصترفی حاصتل گرديتد    10/13 نيتروژن ازسيستم زراعی كم نهاده باميانگين

كيلوگرم دانته بته ازاي هتر متتر مکعتب آب       33/1 الترين كارآيی مصرف آب در لوبيا را نيز به سيستم زراعی كم نهاده با ميانگينبا

آنها بيان نمودند كه شناسايی ارقام لوبياي سازگار با شرايط كم نهاده می تواند عالوه بر افزايش كارآيی مصرف  .مصرفی نسبت دادند

   مناسب جهت حركت به سمت پايداري توليد در اين محصول محسوب گردد. ها، يک استراتژي نهاده
در ارزيابی ارقام اصالح شده جديد گندم در كنار ارقام قتديمی تحتت شترايط كتم نهتاده بيتان       ( 2112) اشنايدر و همکاران

و پخت اين ارقتام در شترايط متذكور    نمودند كه عملکرد ارقام اصالح شده جديد در شرايط كم نهاده بيشتر بوده؛ اما كيفيت نانوايی 

هدف از اين بررسی شناسايی ژنوتيپ هاي لوبيا چيتی مناسب جهت كشت در مديريت هاي زراعی . نسبت به ارقام قديمی كمتر بود

 كم نهاده، باتوجه به شاخص هاي تحمل و حساسيت بود.
 

 ها مواد و روش
 چيتیژنوتيتپ هتاي لوبيتا    در نستبت بته شترايط زراعتی كتم نهتاده       به منظور بررسی شتاخص هتاي حساستيت و تحمتل    

(Phaseolus vulgaris L.)  در مزرعه ايستگاه ملی تحقيقات لوبيتاي خمتين بته اجتراء      1353ژنوتيپ در سال  555، آزمايشی با

يريت زراعتی كتم نهتاده    درآمد. ژنوتيپ ها در قالب طرح آماري آگمنت با هجده بلوک و در دو شرايط مديريت زراعی متداول و متد 

استتفاده شتد.   ، رقتم كوشتا و رقتم صتدري     Cos-16اليتن مورد ارزيابی قرار گرفتند. براي ارزيابی يکنواختی بلوک ها از سه شتاهد  

و همچنتين   هاي آزمايشی به صورت تصادفی در داخل هر بلوک قرار گرفتند. نحوه آماده سازي زمين مورد نظتر بتراي كشتت    شاهد

صورت پذيرفت. بذر هر يک از ژنوتيپ ها بر روي دو ختط بته طتول     1هاي زراعی، بر اساس جدول شماره  ديريتاجراي هر يک از م

 سانتی متر بود. 51سانتی متر از يکديگر، كاشته شد. همچنين فاصله رديف هاي كشت از يکديگر  11يک متر و با فاصله 
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 یا.مدیریت های زراعی مختلف لوب: میزان نهاده های مصرفی و عملیات زراعی در  1جدول 

 مدیریت های زراعی

 نهاده مصرفی متداول   کم نهاده

  عمليات تهيه زمين -1  
 شخم  2 1

 ديسک  3 2
 لولر  2 1

 فاروئر  1 1

  كتود -2 
51%-  N ( Kg/ha ) بر اساس آزمون خاک و مقدار توصيه شده 

51%-  P2O5 ( Kg/ha ) بر اساس آزمون خاک و مقدار توصيه شده 

51%-  K2O ( Kg/ha ) بر اساس آزمون خاک و مقدار توصيه شده 

51%-  ( Kg/ha ) سکوسترين آهن بر اساس آزمون خاک و مقدار توصيه شده 

     (t/ha) كود حيوانی                          - 11
 هرز هاي باعلتف مبارزه-3 

 شيميايیكنترل  2 1
2يا 1  وجين دستی - 

 درصورت نياز باآفات مبارزه-1 2 1
)فواصل به روز با مقدار مشخص آب(آبياري -5 5 11  

 

 با توجه به عملکرد دانه ژنوتيپ ها در دو شرايط ذكر شده، شاخص هاي زير محاسبه گرديدند:

 (. 1501روزيلی و هامبلين، )شاخص بهره وري متوسط-1
MP=(Yp+Ys)/2 

 (.1553فرناندز، )شاخص ميانگين هندسی بهره وري متوسط -2
GMP = √      

 (.1501روزيلی و هامبلين، ) شاخص تحمل-3
TOL = Yp - Ys 

 .(1553فرناندز، )شاخص تحمل به تنش -1
  STI = (Yp)(Ys)/(Ȳ p)2 

 (.1530شاخص حساسيت به تنش )فيشر و مائور، -5

SSI = 
  
  
  

  
Ȳ 
Ȳ 

 

 

 pȲعملکرد هر ژنوتيپ در متديريت زراعتی كتم نهتاده،      Ysعملکرد هر ژنوتيپ در مديريت زراعی متداول،  Ypدر اين روابط
 ميانگين عملکرد ژنوتيپ ها در شرايط كم نهاده می باشد.   sȲميانگين عملکرد ژنوتيپ ها در مديريت زراعی متداول و 

 
 بحث نتایج و

به منظور بررسی وضعيت يکنواختی ماده آزمايشی با در نظر گرفتن قطعات كشت به عنتوان بلتوک و شتاهد هتا بته عنتوان       

تيمار، تجزيه واريانس به صورت طرح بلوک هاي كامل تصادفی در هر دو محيط انجام شتد. نتتايج تجزيته واريتانس نشتان داد كته       
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ثل عملکرد دانه و تعتداد بوتته در متتر مربتع معنتی دار نبتود كته نشتان دهنتده          واريانس مربوط به بلوک در صفات مورد ارزيابی م

 (.2)جدول  يکنواختی بلوک ها بوده و در نتيجه نيازي به تصحيح داده ها نبود
 

 . آزمون یکنواختی ماده آزمایشی در بلوک های مدیریت زراعی متداول وکم نهاده.2جدول 
 

 
عملکرد دانه در شرايط متداول با شاخص هاي بهره وري متوسط، ميانگين هندسی بهره وري، شاخص تحمل به شرايط كتم  

نهاده، شاخص حساسيت به شرايط كم نهاده و شاخص تحمل داراي همبستگی مثبت و معنی داري بود. همچنين عملکترد دانته در   

ري، بهره وري متوسط و تحمل به شرايط كم نهاده داراي همبستگی مثبت شرايط كم نهاده با شاخص هاي ميانگين هندسی بهره و

بتا توجته   (. 3و معنی دار و با شاخص حساسيت به شرايط كم نهاده و شاخص تحمل داراي همبستگی منفی و معنی دار بود)جدول 

ها بر استاس عملکترد دانته در    معلوم شد كه گزينش الين  (r=0.34**, n=559)به همبستگی عملکرد در شرايط مطلوب وكم نهاده 

 هر دو شرايط می تواند ژنوتيپ هاي با عملکرد باال و داراي پايداري توليد را حاصل نمايد.

 

 .ضرایب همبستگی بین شاخص های تحمل.3جدول 
TOL SSI STI GMP MP YS YP شاخص ها 
       YP عملکرد در شرايط متداول 
      0.342** YS  نهادهعملکرد در شرايط كم 
     0.700** 0.911** MP  ميانگين توليد 
    0.948** 0.877** 0.740** GMP ميانگين هندسی توليد 
   0.960** 0.921** 0.830** 0.731** STI  شاخص تحمل 
  -0.227** -0.277** -.012 -0.676** 0.376** SSI  شاخص حساسيت 
 0.791** 0.259** 0.240** 0.522** -0.244** 0.828** TOL  تحمل 

 درصد و يک درصد. 5: به ترتيب معنی دار در سطح احتمال **و*
 

ند با توجه به اينکه بهترين ژنوتيپ لوبيا سفيد در شرايط تنش خشکی بيان كرد 15( در ارزيابی 1303محمدي و همکاران )

ها جهت گزينش ژنوتيپ ها، شاخص هايی هستند كه منجر به انتخاب ژنوتيپ هايی با عملکرد باال در هر دو شرايط تتنش و   شاخص

به عنوان بهترين شاخص ها براي انتخاب ژنوتيپ هايی با عملکترد بتاال در هتر دو     STIيا  GMPعدم تنش باشند، لذا شاخص هاي 

تخاب ژنوتيپ هايی با كمترين حساسيت به تنش خشتکی مناستب استت. ايشتان     براي ان SSIشرايط تنش و بدون تنش و شاخص 

 بهترين ژنوتيپ ها را ازنظر عملکرد وتحمل به خشکی نشان می دهد. SSIعليه و STIبيان نمودند كه انتخاب براساس 
و در ارقتام   31/1كمتر از در ارقام مقاوم را  SSIمقدار شاخص در مطالعه اي بر روي لگوم ها، ( 1552گرزسايک و همکاران )

 ( نيز شاخص مناسب جهت انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل بته تتنش  2111عنوان كردند. اشنايدر و همکاران ) 11/1حساس بيشتر از 

 ميانگين مربعات                                           

  مديريت زراعی متداول مديريت زراعی كم نهاده
 منابع تغييرات آزادي درجه تعداد بوته در متر مربع عملکرد دانه تعداد بوته در متر مربع عملکرد دانه

588407.7 n.s 89.931 n.s 1506676.95 n.s 91.682 n.s 17 تکرار 

4380005.1** 541.722 ** 345330.22 n.s 84.963 n.s 2 تيمار 

 خطا 34 125.394 1468285.9 45.899 393151.02

 كل 54 _______ _______ _______ _______

 يراتغيت ضريب - % 24.5 % 18.8 21.3% 19.1%
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ژنوتيپ لوبيا در شرايط تنش خشکی به مدت دو ستال، بتا    25در بررسی  (2115پورچ و همکاران ) معرفی كردند. GMPرا  در لوبيا

ژنوتيپ برتر شناسايی كردند تا از آن ها به عنوان والدين در برنامه هاي اصالحی و تجزيته هتاي    5تعداد  GMPخص استفاده از شا

 ژنتيکی استفاده شود.  

، تحت مديريت زراعی ژنوتيپ هاي لوبيا چيتیمحاسبه شده بر اساس عملکرد دانه  GMPو SSIنمودار باي پالت حاصل از  1شکل

و  GMPكته داراي بيشتترين مقتدار    محصتور در منطقته بي تی شتکل      يبر اين اساس الين ها را نشان می دهد. متداول و كم نهاده

 .بودند شناسايی شدند SSIكمترين مقدار 

 
 بر اساس میانگین هندسی بهره وری و شاخص حساسیت به شرایط کم نهاده.: نمودار بای پالت ژنوتیپ های لوبیا چیتی 1شکل 

 

محاسبه شده بر اساس عملکرد دانه ژنوتيتپ هتاي لوبيتا چيتتی، تحتت متديريت        TOLو  MPنمودار باي پالت حاصل از  2شکل

 TOLو كمتترين مقتدار    MPكه داراي بيشتترين مقتدار    1بر اين اساس الين هاي ناحيه  زراعی متداول و كم نهاده را نشان می دهد.

 .بودند شناسايی شدند

 

1ناحیه   
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 : نمودار بای پالت ژنوتیپ های لوبیا چیتی بر اساس میانگین بهره وری و شاخص تحمل.2شکل 

 

بودنتد   STI و  GMP، الين هايی كه داراي بيشترين مقدار GMPو  STIبا استفاده از نمودار باي پالت حاصل از همچنين 

-Ks، ژنوتيتپ هتاي   متذكور ک از باي پالت هاي . در نهايت با اشتراک گيري از الين هاي مطلوب در هر ي(3)شکل شناسايی شدند
21184 ،Ks-92022 ،Ks-21362 ،Ks-92198 ،Ks-21671 ،Ks-21673 و Ks-21236      به عنوان ژنوتيتپ هتاي مناستب جهتت

 كشت در مديريت هاي زراعی كم نهاده شناسايی شدند.  

 
 بهره وری و شاخص تحمل به شرایط کم نهاده.: نمودار بای پالت ژنوتیپ های لوبیا چیتی بر اساس میانگین هندسی 3شکل 

 

 منتخب جهت کشت در مدیریت زراعی کم نهاده.. لیست ژرم پالسم لوبیا چیتی 4جدول

 نام ژنوتيپ كد ژنوتيپ رديف نام ژنوتيپ كد ژنوتيپ رديف
1 450 Ks-21673 5 103 Ks-21184 
2 155 Ks-21236 6 491 Ks-92022 
3 448 Ks-21671 7 280 Ks-21362 
4 409 Ks-21625 8 669 Ks-92198 
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