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 تنش به تحمل هايشاخص از استفاده با نهادهکم هاينظامبوم
 

 4یبهشت رضايعل و 2یقربان رضا ،3یباقر عبدالرضا ،*2مقدمیرضوان زیپرو ،1یریغد عادل

 

 مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز دانشکده ،یاگرواکولوژ یدکتر یدانشجو -1

 مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز دانشکده زراعت، گروه استاد -2

  گياهی، علوم پژوهشکدة بقوالت پژوهشی گروه عضو و یکشاورز دانشکده زراعی گياهان نژادیهبِ و بيوتکنولوژی  گروه استاد -3

  مشهد یفردوس دانشگاه

 یرضو خراسان استان یعيطب منابع و یکشاورز قاتيتحق مرکز اريدانش -4

 14/08/1394 دريافت: تاريخ
 20/02/1395 پذيرش: تاريخ

 

  چکيده
 در آزمايشمی  ،نهماد  کم   زراعی هایمديريت در کشت جهت مناسب لوبیای یهاژنوتیپ شناسايی و ارزيابی منظوربه
 کلکسیون در موجود لوبیاچیتی ژنوتیپ559 تعداد گرديد. اجرا 1393 سال در خمین لوبیای تحقیقات ملی ايستگا  مزرعه
 زراعمی  ممديريت  و معممول  زراعمی  ممديريت  شمراي   دو در آگمنمت  طرح قالب در شاهد سه همرا به ايستگا  اين لوبیای

 زراعمی  همای ممديريت  از يم   هر شراي  اساس بر الزم زراعی هایمراقبت نمو،ورشد فصل طول در شدند. کشت نهاد ک 
 طمور به نهاد ک  زراعی مديريت آمد ،دستبه نتايج اساس بر شد. گیریانداز  هاژنوتیپ عملکرد پايان در و پذيرفت صورت
 ،نهماد  کم   شمراي   بمه  تحممل  نظمر  از هما ژنوتیمپ  ارزيابی برای شد. درصد5/45 میزانبه عملکرد کاهش به منجر متوس 
 (TOLتحممل)  و (SSIتمنش)  بمه  حساسمیت  (،STIتمنش)  به تحمل (،GMPهندسی) میانگین (،MPحسابی) میانگین
 از 2ةخوشم  یهما ژنوتیمپ  که گرفتند قرار خوشه پنج در لوبیا یهاژنوتیپ شد ،انجام کالستر تجزيه اساس بر شد. محاسبه

 TOL و SSI هایشاخص نظر از و کل میانگین از بیشتر درصد2/181 و 8/76 ترتیببه STI و GMP هایشاخص نظر
 ،نهماد  کم   شمراي   در کشمت  بمرای  برتر یهاژنوتیپ عنوانبه لذا و بودند کل میانگین از کمتر رصدد5/48 و 60 ترتیببه

 و معممول  شمراي   دو در دانه عملکرد و ذکرشد  هایشاخص روی بر اصلی هایلفهؤم به تجزيه اساس بر گرديدند. انتخاب
 ،Ks-21184 ژنوتیمپ 10 پمالت، بمای  در هما ژنوتیپ نقرارگرفت وضعیت مشاهد  و پالتبای نمودار از استفاد  با ،نهاد ک 

Ks-92021، Ks-21119، Ks-21280،Ks-21461، Ks-21362، Ks-92198، Ks-21671، Ks-21673 و 
Ks-21236 که STI و GMP باالو SSI همای ممديريت  در کشمت  جهمت  مناسمب  یهاژنوتیپ عنوانبه ،داشتند پايین 

  شدند. شناسايی نهاد ک  زراعی
 

 لوبیاچیتی دانه، عملکرد تنش، به تحمل شاخص کليدی: ایهواژه
 

   1 مقدمه
 (.Phaseolus vulgaris L) لوبیمما جملممه از و حبوبممات

 تثبیت توانايی دارای پروتئین، تولید و غذايی هایارزش ربَعالو 
 حاصملخیزی  حفم   و تقويمت  منظمور به و بود  نیتروژن زيستی
 و هسمتند  مطلموب  دار،پاي زراعی هاینظام در کشت برای خاک

 بمه  وابستگی کاهش با نیز محیطیزيست و اکولوژيکی نظر از لذا
 ارزشممندی  نقش خاک اکوسیست  حف  در شیمیايی، هایکود

 و غمذا  سمازمان  توسم   شمد  منتشر آممار  آخرين طبق بر دارند.

                                                           
 rezvani@um.ac.ir، 05138805796تلفن:  نویسنده مسئول:*

 معمادل  جهمان  در لوبیما  زيرکشمت  سمط   متحد، ملل کشاورزی
 در باشد.می تن میلیون1/23 رابرب تولیدی با هکتار میلیون2/29

 آن تولیمد  و هکتار هزار98 معادل لوبیا کشتزير سط  نیز ايران
 ,Anonymousاسمت)  گرديمد   گمزارش  تمن،  همزار 253 برابمر 

2013.) 
 محصمول، رپ م  ارقام از استفاد  ضرورت ،اخیر دهه چند طی

 شمیمیايی  کودهمای  جملمه  از مختلم   هاینهاد  مصرف به نیاز
 آفمات  بما  مبارز  جهت شیمیايی سموم نیز و خاک يتتقو جهت

 تولیدات هایجنبه کلیه امروز  کهیطوربه ،است داد  افزايش را
 وابسمته  کمکمی  یهانهاد  تزريق به ایفزايند  طوربه کشاورزی
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امکمان  نامحمدود  طمور بمه  هانهاد  اين تأمین ش بی است. شد 
 میسمر  نیمز  فعلی سط  در هاآن تأمین ادامه و بود نخواهد پذير

 کمارآيی  افمزايش  آينمد ،  در غذا تولیدی هاینظام در لذا نیست.
 زراعمی  همای روش بمر  متکمی  کشمت  الگوهای و هانهاد  مصرف

 بمود  خواهمد  اکولوژيم   تولیمدات  همای رهیافت اساس ،نهاد ک 
(Koocheki & Hoseini, 1995.) 

هبهینم  بمرای  روشی عنوانبه 1نهاد ک  کشاورزی هاینظام
 مصمرف  رسماندن حمداقل به و اکولوژي  هاینهاد  مصرف سازی
 زمان هر در هاکشآفت و شیمیايی هایکود همچون يیهانهاد 

 کماهش  تولیمد،  ایهزينمه  کماهش  منظمور بمه  ممکن مکان هر و
 باقیمانممد  کمماهش زمینممی، زيممر و سممطحی هممایآب آلممودگی

 و کشماورزی  در خطمر  کلمی  کماهش  غذايی، مواد در هاکشآفت
ممی  تعريم   کشماورزی،  ممدت بلنمد  و کوتا  سودبخشی افزايش
 Tiffany et al, (2011) (.Pointereau et al, 2008) گردنمد 

 استفاد  کاهش با که هايیسیست  عنوانبه را نهاد ک  کشاورزی
 کمه  معتقدند هاآن کنند.می تعري  شوند،می مديريت هانهاد  از

 رنمج  هما تنش يا و هادوديتمح از برخی از نهاد ک  سیست  ي 
 فسفر نیتروژن، کمبود از ناشی عمدتاً هامحدوديت اين و بردمی
 کماهش  بمه  منجمر  نهايمت  در و باشمد ممی  کمافی  آب تأمین يا و

 گردد.می عملکرد
 همدف  بما  کنمون تما  لوبیما،  در جديد ارقام معرفی و اصالح 
 پذيرفتمه  صورت سط  واحد در دانه عملکرد حداکثر به رسیدن

 زيرکشمت  اراضمی  زراعمی  ارزش کاهش به توجه با کهآن حال و
 در آب کمبمود  نظیمر  تولیمد  کنند محدود عوامل و محصول اين
 عملکمرد  بمین  محسوس اختالف شاهد سفانهأمت اخیر، هایسال

 ثبمات  عمدم  طرفمی  از و ارقمام  ايمن  بالفعمل  عملکمرد  و پتانسیل
 کمه ايمن بمه  باتوجمه  باشمی . ممی  مختلم   همای سمال  در عملکرد
 ملممی ايسممتگا  درکلکسممیون موجممود لوبیمماچیتی یهمماژنوتیممپ
 تنمو   از وسیعی طی  دارای خمین شهرستان لوبیای تحقیقات

 در کمه  دارد وجمود  احتمال اين لذا باشند،می مختل  صفات در
 مطلموب  و باال منابع مصرف کارآيی دارای هایژنوتیپ هاآن بین

   باشد. داشته وجود نهاد ک  شراي  با سازگار و
 هما ژنوتیپ العملعکس ارزيابی برای متعددی هایشاخص

 هما آن حساسمیت  و مقاومت تعیین و مختل  محیطی شراي  در
 هایشاخص Rosielle & Hamblin, (1981) است. شد  ارائه

 مقمدار  کردند. معرفی را (MPحسابی) میانگین و (TOLتحمل)
 و بمود   د نهاک  شراي  به ژنوتیپ حساسیت نشانه TOL باالی

 مقمادير  و شماخص  اين کمتر مقادير اساس بر هاژنوتیپ انتخاب
 Fisher & Maurer (1978) شممود. مممی انجممام MP بمماالی

                                                           
1 Low Input Farming System (LIFS) 

 مقمدار  کردنمد.  پیشمنهاد  را (SSIتمنش)  بمه  حساسمیت  شاخص
 در ژنوتیمپ  يم   عملکمرد  کم   تغییرات دهند نشان SSI کمتر

 زراعی يتمدير شراي  به نسبت نهاد ک  زراعی مديريت شراي 
 اسمممت. ژنوتیمممپ آن بیشمممتر پايمممداری نتیجمممه در و معممممول

(Fernandez (1992 تنش به تحمل شاخص (STI) معرفمی  را 
 مقمادير  دارای شماخص  ايمن  اساس بر ترپايدار یهاژنوتیپ کرد.
   هستند. STI باالتر

Brummer et al, (2011) اصممالح علمم  کممه معتقدنممد 
 بمما همزمممان عممدببممه 1950 هممایسممال طممی کالسممی  نباتممات

کمش آفت شیمیايی، هایکود مانند قیمتارزان زراعی هاینهاد 
 اسمت   گرفته شکل محصوالت عملکرد افزايش هدف با آب، و ها
 منمدان عالقه خصوصهب رشته اين متخصصان حاضر حال در اما
محمی   بهبمود  و طبیعمت  بمر  کشماورزی  منفی اثرات کاهش به

 بما  جديمد  ارقام معرفی صدد رد شناسان،بوم با تعامل در ،زيست
 باشند.می هانهاد  مصرف باالی کارآيی

Dambroth & El bassam (1983) نباتاتاصالح مفهوم 
 مصمرف  کمارآيی  بما  ارقام انتخاب معادل را نهاد ک  شراي  برای
 روش ايمن  در همدف  کمه  داردمی بیان و نمود  معرفی باال نهاد 

 بلکمه  نبود ، ممکن عملکرد حداکثر با ارقام به رسیدن اصالحی،
 طیم   بما  سمازگاری  هدف ورودی، هاینهاد  میزان از نظرصرف

   .باشدمی زيستگا  در موجود شراي  از وسیعی
 (Ghadiry et al, (2014 نظمام  بمین  در که نمودند بیان
 مصمرف  کمارآيی  مقمدار  بیشمترين  لوبیما،  در مختل  زراعی های

 کیلموگرم 08/43 میمانگین  بما  نهاد ک زراعی سیست  از نیتروژن
 .گرديممد حاصممل مصممرفی نیتممروژن کیلمموگرم هممر ازایبممه دانممه

 سیسمت   به نیز را لوبیا در آب مصرف کارآيی باالترين همچنین،
متمر  همر  ازایبمه  دانمه  کیلوگرم73/0 میانگین با نهاد ک  زراعی
 شناسايی که نمودند بیان هاآن .دادند نسبت مصرفی آب مکعب
 افمزايش  ربَعالو  تواندمی نهاد ک  شراي  با سازگار لوبیای ارقام

 بمه  حرکت جهت مناسب استراتژی ي  ،هانهاد  مصرف کارآيی
  گردد. محسوب محصول اين در تولید پايداری سمت

(Schneider et al, (2006 شمد  اصمالح  ارقام ارزيابی در 
 بیمان  نهماد  کم   شراي  تحت قديمی ارقام کنار در گندم جديد

 نهماد  کم   شراي  در جديد شد اصالح ارقام عملکرد که دندنمو
 شمراي   در ارقمام  ايمن  پخمت  و نمانوايی  کیفیمت  اما بود   بیشتر
 El bassam (1998) .بمود  کمتمر  قديمی ارقام به نسبت مذکور
 کمارآيی  جزء دو حاصل را گیاهان در غذايی مواد مصرف کارآيی
 در ايشان .داندمی غذايی مواد تبديل وکارآيی غذايی مواد جذب

 گنمدم،  شمد  اصالح و وحشی یهاژنوتیپ و ارقام روی بر مطالعه
 و فسمفر  نیتروژن، از باالتری مصرف کارآيی دارای که را يیهاآن

 نهاد ک  زراعی هایسیست  جهت مناسب ارقام را اندبود  پتاس
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 منظمور بمه  اصمالحی  همای برنامه که کردند بیان و نمود  معرفی
 توانمد ممی  نهماد  ک  هایسیست  در کشت مناسب امارق انتخاب
 از حفاظمت  و محصمول  ايمن  درتولیمد  پايمداری  افزايش درجهت
 .باشد موثر بسیار زيستمحی 
 لوبیماچیتی  یهما ژنوتیمپ  شناسمايی  ،بررسی اين از هدف 
 اسمتفاد   و نهاد ک  زراعی هایمديريت در کشت جهت مناسب

 بود. محصول اين رق  معرفی و نژادیبه هایبرنامه در هاآن از
 

 هاروش و مواد
 لوبیمماچیتی یهمماژنوتیممپ غربممال و ارزيممابی منظمموربممه

(Phaseolus vulgaris L.) ممديريت  به نسبت واکنش نظر از 
 در 1393سمال  در ژنوتیمپ 559 بما  آزمايشمی  ،نهماد  کم   زراعی
 ايمن  درآممد.  اجرابه خمین لوبیای تحقیقات ملی ايستگا  مزرعه

 جغرافیمايی  طمول  بما  دريا سط  از متر1930 ارتفا  رد ايستگا 
 دقیقمه 39 و درجمه 33 جغرافیمايی  عرض و دقیقه57 و درجه49

18 بما  آگمنمت  آمماری  طرح قالب در هاژنوتیپ است. شد  واقع
 زراعمی  ممديريت  و معمول زراعی مديريت شراي در دو  و بلوک

 يکنمواختی  ارزيمابی  بمرای  گرفتنمد.  قمرار  ارزيمابی  مورد نهاد ک 
 ايسممتاد ) يمم  بوتممه تیممپ دارای COS-16اليممن از هممابلمموک

 رشممد ايسممتاد ) 2بوتممه تیممپ دارای کوشمما رقمم  ،(رشممدمحدود
 (رشمدنامحدود  روند ) 3بوته تیپ دارای صدری رق  و (نامحدود

 آزمايشمی  همای شماهد  شمد.  اسمتفاد   آزممايش  شماهد  عنموان به
آمماد   نحمو   گرفتنمد.  قرار بلوک هر داخل در تصادفی صورتبه

 از يم   همر  اجرای همچنین و کشت برای نظرمورد زمین سازی
 پمذيرفت.  صمورت  1شمار  جدول اساس بر زراعی، هایمديريت

 بما  و متمر  يم   طمول به خ  دو روی بر هاژنوتیپ از ي  هر بذر
 فاصمله  همچنمین  شمد.  کاشمته  يکمديگر  از متمر سانتی10 فاصله
 بود. رمتسانتی50 يکديگر از کشت هایردي 

 

 لوبيا مختلف زراعی هایمدیریت در زراعی عمليات و مصرفی هاینهاده ميزان - 1 جدول
Table 1. The consumption inputs and agronomic operations level in various bean agronomic managements  

(Ghadiry, 2014)  

 (Agronomic Managements) زراعی هایمدیریت

 (Consumption Inputs)مصرفی نهاده (Conventional) متداول  (Low Input) هنهادکم

 (Preparation of Seed Bed) زمین تهیه عملیات -1  

 (Plow) شخ  2 1

 (Disk Harrow) ديس  3 2

 (Leveler) لولر 2 1

 (Furrower) فاروئر 1 1

 ( Fertilizers) کمود -2 

- 50% Based On Soil Test Results  N ( Kg/ha ) 

  

- 50% Based On Soil Test Results  P2O5 ( Kg/ha ) 

- 50% Based On Soil Test Results  K2O ( Kg/ha ) 

- 50% Based On Soil Test Results  Iron Sequestrine ( Kg/ha ) 
40 -  Manure (t/ha)  

 (Weed Control) هرزهایعلم  با مبارز -3 

 (Chemical Control) شیمیايی کنترل 2 0

1 or 2 - دستی وجین (Hand Weeding) 

 (Pests Control) نیاز درصورتآفات با مبارز -4 2 1

10  5 
آب( مشخص مقدار با روز به )فواصل آبیاری -5  

Irrigation (Irrigation period with identified water used) 
 
 شراي  دو در دانه دعملکر تغییرات میزان بررسی منظوربه
 صمفت  ايمن  تغییمرات  درصمد  ،نهاد ک  و معمول زراعی مديريت

 ذکر شراي  دو در هاژنوتیپ عملکرد به توجه با شد. گیریانداز 
 گرديدند: محاسبه زير هایشاخص شد ،

  (.Rosielle & Hamblin,1981) متوس  وریبهر  شاخص

Mean Productivity (MP)=(Yp+Ys)/2 

 ,Fernandez) متوسم   وریبهمر   هندسمی  ینمیمانگ  شماخص 

1993.) 

Geometric Mean productivity (GMP) =  
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 (.Rosielle & Hamblin,1981) تحمل شاخص

Tolerance (TOL) = Yp - Ys 
 (.Fernandez,1993) تنش به تحمل شاخص

Stress Tolerance Index (STI) = (Yp)(Ys)/(Ȳ p)2 

 ,Fisher & Maurer) تممنش بممه حساسممیت شمماخص

1978.) 

Stress Susceptibility Index (SSI) =  

 زراعمی  ممديريت  در ژنوتیمپ  هر عملکرد pYرواب  اين در
 pȲ ،نهماد  ک  زراعی مديريت در ژنوتیپ هر عملکرد sY معمول،
 sȲ و معممول  زراعمی  ممديريت  در هما ژنوتیمپ  عملکرد میانگین
 از پمس  .باشدمی نهاد ک  شراي  در هاژنوتیپ عملکرد میانگین

 و ایخوشمه  تجزيمه  ،هما آن بمین  همبستگی ها،شاخص محاسبه
 از منظمور بدين و شد انجام هاآن بین اصلی هایلفهؤم به تجزيه

 گرديد. استفاد  SPSS افزارنرم
 

 بحث و نتایج
 بما  آزمايشمی  مماد   يکنمواختی  وضمعیت  بررسمی  منظوربه
 عنموان بمه  هما شاهد و بلوک عنوانبه کشت قطعات گرفتندرنظر
 تصمادفی  کاممل  هایبلوک طرح صورتبه واريانس تجزيه تیمار،

 کمه  داد نشمان  واريانس تجزيه نتايج شد. انجام محی  دو هر در
 عملکمرد  مثمل  ارزيمابی  مورد صفات در بلوک به مربوط واريانس

 دهنمد  نشمان  کمه  نبمود  دارمعنمی  مربعمتر در بوته تعداد و دانه
 هما داد  تصمحی   بمه  نیمازی  نتیجه در و بود  هابلوک واختیيکن
 (.2 )جدول نبود

 
 نهادهکمو معمول زراعی مدیریت هایبلوک در آزمایشی ماده یکنواختی آزمون -2 جدول

Table 2. Uniformity test of experimental material in conventional and low input agronomic management blocks 

 (M.S) مربعات ميانگين 

 نهادهکم زراعی مدیریت

(Low Input Management) 

 معمول زراعی مدیریت

(Conventional Management) 
  

 دانه عملکرد

Yield 
 مربع متر در بوته تعداد

2Plants/m 

 دانه عملکرد

Yield 
 مربع متر در بوته تعداد

2Plants/m 

 آزادی درجه
d.f. 

 S.O.V تغييرات منابع

n.s 8407.7158 n.s 89.93 n.s 1506676.95 n.s 91.68 17 بلوک Block 

**4380005.14 ** 541.72 n.s 345330.22 n.s 84.96 2 تیمار Treatment 

 Error خطا 34 125.39 1468285.92 45.89 393151.02

 CV % تغییرات ضريب - 24.53 18.83 21.32 19.14
S.O.V: Source of Variation 

 CV: Coefficient of Variation percentage 
 d.f.: Degree of Freedom 
 

 وریبهمر   همای شماخص  با ،معمول شراي  در دانه عملکرد
 شمراي   بمه  تحمل شاخص وری،بهر  هندسی میانگین متوس ،

 تحمل شاخص و نهاد ک  شراي  به حساسیت شاخص ،نهاد ک 
 دانه لکردعم همچنین بود. یدارمعنی و مثبت همبستگی دارای

 وری،بهمر   هندسمی  میمانگین  هایشاخص با نهاد ک  شراي  در
 همبسمتگی  دارای نهاد ک  شراي  به تحمل و متوس  وریبهر 

 و نهماد  کم   شمراي   به حساسیت شاخص با و دارمعنی و مثبت
 بممود دارمعنممی و منفممی همبسممتگی دارای تحمممل شمماخص
 مطلموب  ي شمرا  در عملکمرد  همبسمتگی  به توجه با (.3)جدول

 بر هاالين گزينش که شد معلوم (n=559 ,**0.34=r) نهاد ک و
 بما  یهما ژنوتیمپ  توانمد می شراي  دو هر در دانه عملکرد اساس

 نمايد. حاصل را تولید پايداری دارای و باال عملکرد
 

(Mohammadi et al, (2008 ژنوتیممپ15 ارزيممابی در 
 کهاينبه توجه با کردند بیان خشکی تنش شراي  در سفید لوبیا

 همايی شماخص  هما، ژنوتیمپ  گمزينش  جهمت  هما شاخص بهترين
 همر  در بماال  عملکمرد  با هايیژنوتیپ انتخاب به منجر که هستند

 يما  GMP همای شاخص لذا باشند، تنش عدم و تنش شراي  دو
STI بما  همايی ژنوتیمپ  انتخماب  برای هاشاخص بهترين عنوانبه 

 SSI شاخص و تنش بدون و تنش شراي  دو هر در باال عملکرد
 خشکی تنش به حساسیت کمترين با هايیژنوتیپ انتخاب برای

 و STI اسماس  بمر  انتخماب  که نمودند بیان ايشان است. مناسب
 بمه  تحممل  و عملکمرد  نظمر  از را هما ژنوتیپ بهترين SSI برعلیه

 مقمدار  Grezesaik et al, (1996) دهمد. ممی  نشمان  خشمکی 
 حساس ارقام در و 31/0 از کمتر را مقاوم ارقام در SSI شاخص
  کردند. عنوان 44/0 از بیشتر
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 تنش به تحمل هایشاخص و نهادهکم و مطلوب شرایط دو هر در دانه عملکرد بين همبستگی ضرایب -3 جدول
Table 3. Correlation coefficients between seed yield in two desirable and low input conditions and stress tolerance 

indices 

TOL 
 تحمل

SSI 
 حساسيت شاخص

STI 
 تحمل شاخص

GMP 
 توليد هندسی ميانگين

MP 
 ميانگين

 توليد

YS 
 شرایط در عملکرد

 نهادهکم 

YP 
 درشرایط عملکرد

 متداول

Indices  
 ها شاخص

       YP 

      **0.342 YS 

     **0.700 **0.911 MP 

    **0.948 **0.877 **0.740 GMP 

   **0.960 **0.921 **0.830 **0.731 STI 

  **0.227- **0.277- -0.012 **0.676- **0.376 SSI 

 **0.791 **0.259 **0.240 **0.522 **0.244- **0.828 TOL 
 درصد. ي  و درصد پنج احتمال سط  در دارمعنی ترتیببه :**و*

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.  
YP: yield in potential condition; YS: yield in stress (low input) condition; MP: mean productivity; GMP: geometric mean productivity; STI: stress 

tolerance index; SSI: stress susceptibility index; TOL: tolerance index 

 
(Schneider et al, (2004     نیز شماخص مناسمب جهمت

 .معرفمی کردنمد   GMPهای متحمل به تمنش را  انتخاب ژنوتیپ
(Porch et al, (2009 شمراي   در لوبیما  ژنوتیمپ 29 بررسی در 

 GMP شماخص  از اسمتفاد   بما  سمال دو  ممدت بمه  خشکی تنش
 عنموان بمه  هما آن از تا کردند شناسايیرا  برتر ژنوتیپ پنج تعداد

 اسمتفاد   ژنتیکمی  همای تجزيمه  و یاصالح هایبرنامه در والدين
 شود.

 در لوبیما  یهما ژنوتیمپ  شد ،انجام کالستر تجزيه اساس بر
 ممورد  یهما ژنوتیمپ  زياد تعداد دلیلبه) گرفتند قرار خوشه پنج

 صمرفاً  و نبود مقاله اين مجال در مربوطه دندوگرام ارائه بررسی،
 کمه  1ةخوشم  یهما ژنوتیپ است(. گرديد  بسند  جدول ارائه به

 همای شماخص  نظر از شد،می شامل را هاژنوتیپ تعداد بیشترين
 کمل  میانگین از کمتر مقادير دارای STI و GMP مانند مطلوب

 کممل میممانگین از بمماالتر مقممادير دارای SSIشمماخص نظممر از و
 مناسمب  نهماد  کم   شمراي   در کشمت  برای لذا ( 4بودند)جدول

   نبودند.
 شماخص  بماالی  مقمادير  دلیمل بمه  نیز 3ةخوش یهاژنوتیپ

 دلیلبه نیز 5و  4ةخوش یهاژنوتیپ و (SSI) تنش به حساسیت
 در نشمدند.  انتخاب و نبود  مطلوب ،TOL شاخص باالی مقادير
 STI و GMP همای شماخص  نظر از 2ةخوش یهاژنوتیپ نهايت
 از و بیشتر درصد2/181 و 8/76 ترتیببه کل میانگین به نسبت

 کمتر درصد5/48 و 60 بترتیبه TOL و SSI هایشاخص نظر
 کشت برای برتر یهاژنوتیپ عنوانبه لذا و بودند کل میانگین از
 لیسمت  گرديدنمد.  انتخماب  ،نهماد  کم   زراعمی  همای نظام بوم در

 گرديمد   ارائه مقاله انتهای در خوشه اين در موجود یهاژنوتیپ
 (.6 )جدول است

 و شاخص پنج روی بر اصلی هایمؤلفه به تجزيه اساس بر
PY و SY دو کمه  شمد  مالحظمه  ارزيمابی،  ممورد  هایژنوتیپ در 

 کردند توجیه را هاداد  کل تغییرات از درصد76/97 اصلی مؤلفه
 (.5 )جدول

 کمرد.  بیان را هاداد  تغییرات کل از درصد8/61 اول مؤلفه
 بمه  مربموط  اول مؤلفمه  خطی ترکیب در مثبت ضريب بیشترين

pY ، SY ، MP ، GMP و STI .عنموان بمه  مؤلفمه  ايمن  لمذا  بود 
به نظر شد. گذارینام نهاد ک  شراي  به تحمل و عملکرد مؤلفه

 بمه  توجمه  با هستند، مطلوب هاشاخص اين باالی مقادير کهاين
 همايی ژنوتیپ گزينش به نسبت مؤلفه، اين باالی و مثبت مقادير

 داشتند نهاد ک  و معمول شراي  دو هر در را بااليی عملکرد که
 گرديد. اقدام

 توجیمه  را هما داد  کمل  تغییمرات  از درصد9/35 دوم مؤلفه
 مربموط  مؤلفه اين خطی ترکیب در مثبت ضريب بیشترين کرد.

 بیشمترين  و بمود  pY حمدودی  تما  و TOL، SSI هایشاخص به
 عنموان  بما  مؤلفمه  ايمن  روايمن  از بود. SY به مربوط منفی ضريب
 گرديممد. گممذارینممام نهمماد کمم  شممراي  بممه حساسممیت مؤلفممه
 دارای بودنمد،  دوم مؤلفمه  پمايین  مقمادير  دارای که هايیژنوتیپ
 ,Asadi et al بودنمد.  نهماد  کم   شراي  به حساسیت کمترين

 تمنش  شمراي   تحتلوبیاچیتی  ژنوتیپ106 ارزيابی در ((2011
 تحممل  همای شماخص  اصملی  همای مؤلفه به تجزيه اساس بر آبی

 را تغییمرات  از درصمد 6/98 اصملی  مؤلفمه  دو که نمودند گزارش
 بمه  متحممل  ژنوتیمپ  شش مؤلفه دو اين اساس بر و کرد توجیه
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 ,Mohammadi et al نمودنممد. انتخمماب را خشممکی تممنش

 همای شماخص  اصملی  هایمؤلفه به تجزيه اساس بر نیز (2008)
 را تغییرات از درصد99 اصلی مؤلفه دو که کردند گزارش تحمل
 بمه  متحممل  ژنوتیمپ  پمنج  ؤلفهم دو اين اساس بر و کرد توجیه
 کردند. گزينش را خشکی تنش

 در هما ژنوتیپ اصلی، مؤلفه دو از حاصل پالتبای اساس بر
 نظمر  از Aناحیمه  همای ژنوتیپ (.1)شکل گرفتند قرار گرو  چهار

 (STIو MP، GMP) نهماد  کم   شمراي   بمه  تحمل هایشاخص

 بمه  حساسمیت  شماخص  نظر از و میانگین از باالتر مقادير دارای
 بودنمد،  میمانگین  از کمتمر  مقمادير  دارای (SSIنهاد )ک  شراي 
 بمه  توجمه  بما  شوند.می محسوب هاژنوتیپ ترينمناسب بنابراين
 همای ژنوتیمپ  نهماد ، ک  شراي  به تحمل هایشاخص و عملکرد

Ks-21184، Ks-92021، Ks-21119، Ks-21280، Ks-

21461، Ks-21362، Ks-92198، Ks-21671، Ks-21673 
 کشت نظر از هاژنوتیپ بهترين عنوانبه (1 )گرو  Ks-21236 و

 گرديدند. انتخاب و شناسايی نهاد ک  زراعی هایمديريت در

 

 نهادهکم و متداول زراعی هایمدیریت تحت تنش، به تحمل و حساسيت هایشاخص اساس بر لوبياچيتی هایژنوتيپ بندیخوشه -4 جدول
Table 4. Clustering of Pinto bean genotypes based on stress susceptibility and tolerance indices, in conventional and 

low input managements 

 

  شاخص

 به حساسيت

 تنش
SSI 

  شاخص

 به تحمل

 تنش
STI 

 شاخص

 تحمل
TOL 

 هندسی ميانگين

 وریبهره
GMP 

  ميانگين

 وریبهره
MP 

  عملکرد

 شرایط

 نهادهکم
Ys 

  دعملکر

 شرایط

 متداول
Yp 

 خوشه در ژنوتيپ تعداد

Number of 

genotypes in cluster 

 هاخوشه
Clusters 

 Mean 0.96 0.42 1727.4 2031.4 2265.1 1401.4 3128.8 میانگین

لک میانگین از انحراف درصد 1 529  
% Deviation from 

Total Average 

%1.05 -%12.5 -%2.9 -%4.9 %4.7 -%5.7 -%4.2 

 Mean 0.38 1.35 915.6 3776 3813.1 3355.3 4270.9 میانگین

لک میانگین از انحراف درصد 2 18  
% Deviation from 

Total Average 

-%60 %181.2 -%48.5 %76.8 %60.5 %125.7 %30.8 

 Mean 1.37 1.24 5468 3619.2 4580.2 1846.2 7314.2 میانگین

لک میانگین از انحراف درصد 3 8  
% Deviation from 

Total Average 

%44.2 %158.3 %207.5 %69.5 %92.8 %24.2 %124 

 Mean 0.82 2.56 3176 5221.1 5488 3900 7076 میانگین 

لک میانگین از انحراف درصد 4 2  
% Deviation from Total 

Average 

-%13.7 %433.3 %78.6 %144.5 %131 %162.3 %116.7 

 Mean 1.23 3.24 6844.3 5869.21 6816.1 3394 10238.35 میانگین

لک میانگین از انحراف درصد 5 2  
%   Deviation from 

Total Average 

%29.47 %575 %284.9 %174.8 %186.9 %128.3 %213.6 

کل میانگین  
Total Average 

0.95 0.48 1778.3 2135.5 2375.9 1486.7 3265  

YP: yield in potential condition; YS: yield in stress (low input) condition; MP: Mean Productivity; GMP: Geometric Mean Productivity; STI: Stress 

Tolerance Index; SSI: Stress Susceptibility Index; TOL: Tolerance Index 

 

 تنش به تحمل هایشاخص اصلی هایمؤلفه خطی ترکيب ضرایب -5 جدول
Table 5. Linear combination principal components of tolerance indices 

 مؤلفه

Component 
 ویژه مقادیر

Eigen values 
 واریانس

Variance 

  Indices مطالعه مورد هایشاخص

YP YS MP GMP STI SSI 
TOL 

 
1 4.330 61.830 0.858 0.771 0.991 0.977 0.961 -.0107 0.425 
2 2.510 35.920 0.505 -0.629 0.107 -0.189 -0.152 0.967 0.896 

YP: yield in potential condition; YS: yield in stress (low input) condition; MP: Mean Productivity; GMP: Geometric Mean Productivity; STI: Stress 

Tolerance Index; SSI: Stress Susceptibility Index; TOL: Tolerance Index 
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 دوم و اول هایمؤلفه اساس بر لوبياچيتی ژنوتيپ559در نهادهکم مدیریت به تحمل هایشاخص پالتبای -1 شکل
Fig. 1. Biplot indices of low input management tolerance in 559 genotypes of Pinto bean on the first and second 

principal components 
 

 
 

 دوم و اول هایمؤلفه اساس بر لوبياچيتی یهاژنوتيپ در نهادهکم مدیریت به تحمل هایشاخص پالتبای A ناحيه شده زوم نمای -2 شکل
Fig. 2. Zoom view of A zone from biplot indices of low input management tolerance in genotypes of Pinto bean on the 

first and second principal components 
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 2ةخوش در موجود لوبياچيتی پالسمژرم ليست -6جدول
Table 6. The list of Pinto Bean Genotypes contained in Cluster 2 

 ردیف
No. 

ژنوتيپ کد  
Genotype code 

ژنوتيپ امن  
Genotype name 

دیفر  
No. 

ژنوتيپ کد  
Genotype code 

ژنوتيپ امن  
Genotype name 

1 450 Ks-21673 10 392 Ks-21479 

2 409 Ks-21625 11 404 Ks-21520 

3 155 Ks-21236 12 50 Ks-21131 
4 36 Ks-21119 13 491 Ks-92022 

5 103 Ks-21184 14 730 Ks-92257 

6 197 Ks-21280 15 669 Ks-92198 
7 280 Ks-21362 16 434 Ks-21655 

8 373 Ks-21461 17 149 Ks-21230 

9 490 Ks-92021 18 448 Ks-21671 
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Introduction 

Legumes such as Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.), in addition to the value of food and proteins 

production, they are able to fix biological nitrogen and therefore, are desirable for planting in sustainable 

agricultural systems in order to strengthen and preserve soil fertility. Low input farming systems (LIFS), 

which are a part of sustainable agricultural systems was defined as a way to optimize the use of ecological 

inputs and to minimize the use of inputs such as chemical fertilizers and pesticides in every time and every 

place to reduce the cost of production, reduce pollution of groundwater and surface water, reduce of 

pesticide residues in food, reduce total risk in agriculture and an increase in short and long term profitability 

of agriculture. Evaluation and identification of the suitable cropping plant cultivars for planting in low-input 

agricultural systems has begun three decades ago, in the world. The aim of this study was to identify of pinto 

bean genotypes suitable for cultivation in low input crop management system and use them in breeding 

programs and the cultivar release process of this crop. 

 

Material & Methods 

In order to evaluate Pinto bean genotypes (Phaseolus vulgaris L.) in terms of response to low input crop 

management, 559 Pinto bean genotypes were evaluated using augmented design in both conventional, and 

low-input crop management conditions. According to grain yield of genotypes in the two conditions, MP, 

GMP, TOL, STI and SSI were calculated and then, the correlation between the index and the main 

component analysis was performed. All Statistical analysis, correlation estimates, factor analysis and graphs 

performed using SPSS software. 
 

Results & Discussion 
According to correlation between grain yield in optimal and low input conditions (r=0.34**, n=559), it 

was found that genotype selection based on grain yield in both conditions can identify genotypes with high 

yield and stable production. The correlation between grain yield in conventional condition and MP, GMP, 

STI, SSI and TOL was positive and significant. In addition, the grain yield in low input condition had a 

positive significant correlation with GMP, MP and STI. Negative significant correlation was shown between 

grain yield in low input condition and SSI and TOL. According to cluster analysis, the bean genotypes were 
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placed in 5 cluster that genotypes in cluster 2, in term of GMP and STI were 76% and 181% higher than 

overall average and in term of SSI and TOL were 60% and 48.5% lower than overall average, respectively. 

Therefore, they were selected as the best genotypes for cultivation in low input conditions. Based on the 

main component analysis on five indexes and YP and YS in evaluated genotypes, it was observed that two 

main component explained 97.8 percent of the total variation. The first and two principle components 

explained 61.8% and 35.9% of total variation, respectively. The highest positive factor in the linear 

combination of the first component was related to Yp, YS, MP, GMP and STI. Therefore, this component 

was called as yield component and tolerance to low input conditions. Because of high levels of these 

indicators are favorable, due to the positive and high values of these component, to select genotypes were 

acted that have a higher grain yield in both conventional and low input conditions. The highest positive 

factor in the linear combination of second component was related to SSI, TOL and a little Yp and the highest 

negative factor was related to Ys. So this component was called as sensitive to low input conditions. The 

genotypes that had lower values of second component had the least sensitive to low input conditions. 

According to biplot of two main components, genotypes were classified into four groups. Genotypes that 

were in the A zone, in terms of the tolerance index to low input conditions (MP, GMP and STI) have higher 

values than average and in terms of the sensitivity index to low input conditions (SSI) have lower values than 

average so they were most suitable genotypes. 

 

Conclusion 
According to grain yield and tolerance indexes to low in put condition, the group 1 genotypes (Ks-

21184, Ks-92021, Ks-21119, Ks-21280, Ks-21461, Ks-21362, Ks-92198, Ks-21671, Ks-21673 and Ks-

21236) as the best genotypes for cultivation in low input farming systems (LIFS) were identified and 

selected. 
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