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 چكيده

 گلی شاهد رقم دو همراههب الين14 ،قرمز لوبیای محلی هایجمعیتاز شدهگزينش خالص یهاالين بررسی منظور به
 لرستان استان بروجرد، شهرستان كشاورزی تحقیقات ايستگاه در تكرار چهار با تصادفی كامل هایبلوك قالب در صیاد و

 و دانه100وزن بوته، در دانه تعداد ،بوته در امنی تعداد ،نیام طول فرعی، شاخه تعداد گره، تعداد ،گیاه ارتفاع شد. ارزيابی
 هایآماره با ترتیببه متفاوت دانه عملكرد پتانسیل با هایگروه مقايسه و كالستر برش .شد گیریاندازه دانه عملكرد
 هایالين هب متعلق باال دانه عملكرد با گروه در گرفتهقرار هایژنوتیپ همگی كه داد نشان هتلینگ Tمربع و المبدا ويلكس
 نیز بوته در دانه تعداد برای هاگروه بین بود. اصالحی برنامه در بومی هایتوده مناسب پتانسیل از حاكی كه بود امیدبخش
 تجزيه در عملكرد، با پايین همبستگی وجود با ،دانه100وزن صفت داشت. وجود 01/0احتمال سطح در دارمعنی اختالف
 به تجزيه نتايج داشت. عملكرد روی بر بوته در دانه تعداد طريق از منفی غیرمستقیم ثرا و ماند باقی مدل در رگرسیون
 و پرمحصول هایژنوتیپ تشخیص در مطلوب توانايی دارای ،)صفت(ها متغیر زياد تعداد كردنخالصه بر عالوه هاعامل
 ديگر به نسبت بوته در دانه تعداد افزايش كه داد نشان مختلف هایتجزيه نتايج ارتباط و بندیجمع بود. محصولكم

 بهتر گیریبهره و شناسايی در تواندمی پژوهش اين نتايج بود. شده دانه عملكرد بیشتر افزايش به منجر شدهارزيابی صفات
 گیرد. قرار پژوهشگران استفاده مورد اصالحی هایبرنامه در مطلوب هایژنوتیپ و صفات از

 

  لوبیا خالص، الين ،غیرمستقیم گزينش عملكرد، متغیره، چند اریآم هایروش كليدي: هايهواژ
 

   1 مقدمـه
 2016ساال  حبوباات،  جهاانی  اهمیت بر كیدأت راستای در
 جهاانی  ساال  متحاد  ملال  كشااورزی  و خوارباار  سازمان توسط

 شااد نامیااده (International Year of Pulses) حبوبااات
.(FAO, 2016) علماای نااام بااا لوبیااا ،حبوبااات بااین در 

Phaseolus vulgaris مهام  .است برخوردار ایويژه اهمیت از
 ژاپان  و اياران  چاین،  ،آسیا در لوبیا تولیدكنندة كشورهای ترين
 در 1393-94زراعای  ساال  در لوبیاا  زيركشات  سطح .باشندمی
 آن هكتاار 17841 ،مقادار  ايان  از كاه  باود  هكتاار هزار94 ايران
 در لوبیا انواع بین در .بود درصد9/18 با لرستان استان به مربوط
 اختصاا   لوبیاقرمز به زيركشت سطح بیشترين لرستان، استان
 .(Anonymous, 2014) دارد

 لوبیاا  در آن اجازای  و عملكارد  صافات  باین  وارتباط تنوع
 ,Pradesh)اسات  گرفتاه  قارار  مطالعاه  ماورد  نامحققا  توسط

2010; Rai et al., 2010; Sofi et al., 2011; Karasu & 

                                                           
 eo.ac.ira.marzooghian@are نویسنده مسئول: *

oz, 2010; Sadeghi et al., 2011; Cokkizgin et al., 
2013; Önderet al., 2013; Akhshi et al., 2015).  

 تعاداد  باا  بوتاه  در داناه  تعداد بین داریمعنی و مثبت ارتباط
 معماولی  لوبیاای  در برداشات  شااخص  و نیاام  طاول  بوتاه،  در نیام

 مطالعاه  ايان  نتاايج  .(Salehi et al., 2008) اسات  شاده  گزارش
 باا  داناه  تعاداد  باه  متعلاق  همبساتگی  ضاريب  بیشترين داد نشان
 تعاداد  باا  مثبات  همبساتگی  دانه عملكرد بود. بوته در دانه عملكرد
 تعاداد  و نیاام  تعداد نیام، طول گیاه، ارتفاع گلدهی،درصد 50 تا روز
 هاای همبساتگی  .(Ahmed, 2013) داشات  لوبیاا  در بوته در دانه
 و بیولاوژيكی  عملكارد  باا  لوبیاا  ناه دا عملكارد  باین  داد نشان ساده
 روز صافات  كهدرحالی داشت، وجود مثبت ارتباط برداشت شاخص

 بوتاه  در نیاام  تعاداد  و گیااه  ارتفااع  و نیاام  اولین ارتفاع گلدهی، تا
 .(Önderet al., 2013)داشتند منفی همبستگی
 غیرمستقیم و مستقیم اثرات كردنمشخص با مسیر تجزيه

 در اعتمااد قابال  رهیافات  يا   عنوان به يكديگر، روی بر صفات
 خواهاد  مثمرثمر هاهمبستگی اين وجودی عوامل و علل تفسیر
 شاخص و بوته در دانه تعداد .(Gonsalves et al., 2017) بود
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 لوبیاا  در داناه  عملكارد  روی باااليی  مثبت مستقیم اثر برداشت
 بارای  ديگاری  تحقیاق  در .(Sadeghi et al., 2011) داشات 
 عملكارد  روی دارمعنی مثبت مستقیم اثر نیز بوته در نهدا تعداد
 اثار  داناه 100وزن وجاود  ايان  باا  اسات،  شده گزارش لوبیا دانه

 دارای حال عین در و داشت دانه عملكرد روی بر منفی مستقیم
 Cokkizgin et)باود  دانه عملكرد روی بر مستقیم اثر كمترين

al., 2013). تاأثیر  تحات  زياادی  میازان  به دانه عملكرد صفت 
 قرار برداشت شاخص و بیولوژيكی عملكرد مثبت مستقیم اثرات
 بار  گلدهی تا روز و اصلی شاخه تعداد اثر حال عین در گیرد،می
 مساتقیم  اثار  .(Önderet al. 2013) باود  منفای  عملكرد روی
 بار  بوتاه  در داناه  تعاداد  و بوته در نیام تعداد برای بااليی مثبت
 است شده گزارش تنش و نرمال يطشرا تحت دانه عملكرد روی
 منفی غیرمستقیم اثر بیشترين بوته در نیام تعداد آن، بر وعالوه
 داشات  لوبیاا  در تنش شرايط تحت برداشت شاخص طريق از را

(Ambachew et al., 2015). تجزياه  نتايج ديگری بررسی در 
 درصااد50 تااا روز تعااداد مثباات مسااتقیم اثاار از حاااكی علیاات
 روی بار  داناه 100وزن و نیاام  طول بوته، در امنی تعداد گلدهی،
 .(Ahmed, 2013) بود لوبیا دانه عملكرد

 از استفاده با صفات ارتباط و ارزيابی مسیر، تجزيه بر عالوه
 تجزياه  و كالستر تجزيه نظیر چندمتغیره آماری هایروش ديگر
 مثمرثمار  ارتباطاات  ايان  بهتار  درك در تواندمی تشخیص تابع
 لوبیاا  هایژنوتیپ پروتئینی الگوهای و زراعی اتصف گردد. واقع
 اساات گرفتااه قاارار بررساای مااورد هاااروش اياان از برخاای بااا

(Marzooghian et al., 2013; Akhshi et al., 2015). 
 بارای  بااال  ژنتیكای  پتانسایل  باا  جديد هایژنوتیپ بهبود
 بارای  اسات.  اصاالحی  هایبرنامه هدف تريناصلی دانه عملكرد
 اصالی،  هاای ويژگی بهبود كنار در بايستی هدف ينا به رسیدن
 گازينش  فرآيناد  سراسار  در هاآن همزمان تقويت و نگهداری به
 هاای ژنوتیاپ  شناساايی  پاژوهش  ايان  از هادف  كرد. توجه نیز

 استفاده با صفات اين بررسی و مهم صفات بین ارتباط و مطلوب
 هاا ژنوتیاپ  بهباود  جهات  چندمتغیره آماری هایروش برخی از

 همچناین  باود.  اصالحی هایبرنامه در گراناصالح استفاده برای
 متفااوت  هاای تجزياه  از آمدهدستبه نتايج ارتباط و بندیجمع
 بود. مدنظر كاربردی رهیافت ي  عنوانهب بررسی مورد
 

  هاروش و مواد 
 باا  بروجارد  كشااورزی  تحقیقاات  ايستگاه در پژوهش اين
 عار   و شارقی  دقیقه52 و درجه48 یيجغرافیا طول مختصات
 از ارتفااع  متار 1497 باا  شمالی دقیقه44 و درجه33 جغرافیايی
 ،بروجارد  شهرساتان  شرقجنوب 20كیلومتر در واقع دريا سطح
  شد. اجرا لرستان استان

 ايستگاه اراضی از مناسب قطعه ي  1390سال فروردين در
 خااك،  آزماون  انجام از پس و انتخاب بروجرد كشاورزی تحقیقات

 انجام فاروزنی و لولر ديس ، شخم، عملیات كلیه فرصت اولین در
 مشاخص  خااك  آزماون  اساس بر كه نیز موردنیاز كود مقدار شد.
 در مسااوی  نسابت  باه  لاولر  و ديسا   عملیات انجام از قبل شد،

 میاازانبااه اوره شااامل مصاارفی كااود .گرديااد پخااش زمااین
 زا قباال و شااخم زمااان مرحلااه دو )در هكتااار در كیلااوگرم150
 پتاسایم  سولفات و تريپل سوپرفسفات مساوی(، نسبت به گلدهی
 عناصر جذبقابل میزان هكتاربود. در كیلوگرم100میزانبه هري 

 بااا براباار ترتیااب بااه خاااك آزمااايش پتاساایم و فساافر ،نیتااروژن
 منظاور  باه  مچناین ه بود. امپیپی175 و امپیپی 7 ،درصد06/0

 میازان  باه  ترفالن كاشت از قبل كشعلف از هرز،هایعلف كنترل
 مراحال  ادامه و شد استفاده ی(نزديس  از )قبل هكتار در لیتر دو

   بود. دستی صورتهب هرزهایعلف كنترل
 از )حاصال  منتخاب  رسایده خلاو   باه  هاای الين اسامی
 1در جدول قبل( هایسال از شدهآوریجمع محلی هایجمعیت

 قرماز  لوبیاای  هاای هتود از الين14تعداد  .است شده داده اننش
 ي الشاتر)  الين(، چهار) الیگودرز الين(، دو) ازنا هایشهرستان
 و اليان(  دو) شازند الين(، دو) دورود الين(، ي ) بروجرد الين(،
 شااهد  ارقاام  كنار در قبل هایسال از انتخابی الين( دو) نورآباد
 تكارار  چهاار  باا  تصادفی كامل بلوك طرح قالب در گلی و صیاد
 باه  كاشات  خاط  چهاار  شاامل  آزمايشی كرت هر شدند. كاشته
باه  تیمارهاا  كاشت بود. مترسانتی50فاصله به و متر شِش طول
 تغذياه،  مانناد  داشت عملیات كلیه و گرفت انجام دستی صورت
 بود. يكسان تیمارها همه در وجین و آبیاری

 سااقه  در گاره  تعاداد  گیااه،  رتفااع در اين آزمايش، صفات ا
 نیاام،  طاول  بوته، در نیام تعداد ،بوته در فرعی خهشا تعداد ،اصلی
 .ندشد گیریاندازه دانه عملكرد و دانه100وزن بوته، در دانه تعداد

اساتفاده از   باا  بودننرمال آزمونها، آوری دادهپس از جمع
 شد. انجام 01/0احتمال سطح در اسمیرنوف-كولموگروف آزمون
e(خطااا هااایواريااانس باارآورد جهاات

2(σ، یژنتیكاا)t2(σ و 
pفنوتیپی)

2(σ عماومی  پذيریوراثت و)b
2(h میاانگین  واحاد  در 

 گرديد. استفاده 4 و 3 ،2 ،1 معادالت از ترتیببه، تیمار
 (1) معادله

eMS = e
2σ 

 (2) معادله
)/reMS-t(MS = t2σ  

 (3) معادله
/re

2+σt
2σ = p

2σ 
 (4) معادله

p
2/σt

2σ = b
2h 

 باشد.می مربعات میانگین MS كه
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 شاهد ارقام همراهبه شدهآوريجمع قرمز لوبياي هايتوده از حاصل هايالین اسامی -1 جدول
Table 1. The name of elite lines, origin from local populations of red common bean, with the control cultivars 

 

 
 

 ژنوتيپ شماره   ژنوتيپ شماره

Name نام Genotype number Name منا Genotype number 

Durood-2 9 2-دورود Durood-1 1 1-دورود 

Noorabad-1 10 1-نورآباد Azna-1 2 1-زناا 

Noorabad-2 11 2-نورآباد Azna-2 3 2-ازنا 

Shazand-1 12 1-شازند Aligoodarz-1 4 1-الیگودرز 

Shazand-2 13 2-شازند Aligoodarz-2 5 2-زالیگودر 

Aleshtar 14 الشتر Aligoodarz-3 6 3-زالیگودر 

Goli(Check) 15 )شاهد(گلی Aligoodarz-4 7 4-زالیگودر 

Sayad(Check) 16 )شاهد(صیاد Borujerd 8 روجردب 

 
 5معادلاه  از ژنتیكی واريانس (S.E)معیار انحراف همچنین

   شد. برآورد
 (5) معادله

 S.E(σ
2

t) = √[1/r2 2MSt
2/(DFt+2) + 2MSe

2/(DFe+2)] 

   باشد.می فوق رابطه در آزادی درجات انگربیDF كه
 6معادلاه  از اساتفاده  باا  ژنتیكای  وارياانس  دارباودن معنی
 شد. آزمون
 (6) معادله

 t2
t)

2
(σ S.E ](0.01) 2.58 ,(0.05) [1.96 + ≥σ 

 از و شاد  انجاام  UPGMAروش اسااس  بر كالستر تجزيه
 اساتفاده  كالساترها  برش جهت 7معادله در المبدا ويلكس آماره
 د.ش

 (7) معادله
total /SSgroup within SS = lambda ,Wilks 

درون مربعاات  مجماوع  بیاانگر  group within SS رابطاه  اين در كه
 باشد.می كل مربعات مجموع total SS و گروهی

 كااد كالسااتري  تجزيااه از حاصاال گااروه هاار بااه سااپس
 وجاود  با شدند. مقايسه يكديگر با هاگروه اين و گرفت اختصا 

 هتلینگ 2Tآزمون از ابتدا اول، نوع خطای تثبیت منظور به ناي
 2Tآزماون  انجاام  از قبال  شاد.  اساتفاده  05/0احتمال سطح در

 يكناواختی  و متغیرهاا  از ي  هر توزيع بودننرمال نیز هتلینگ
 درسطح BOXآزمون طريق از كوواريانس واريانس هایماتريس
 صافاتی  ردماو  در ساپس  گرفت. قرار بررسی مورد 01/0احتمال
 هار  اسااس  بار  هاا مقايسه گرديد، دارمعنی آنها هتلینگ 2T كه
 آمااره  از صافات  ارتبااط  جهات  پذيرفت. صورت صفات از كدام
   شد. استفاده پیرسون همبستگی ضريب
 متغیاار عنااوانبااه عملكاارد صاافت رگرساایون تجزيااه در
 درنظرگرفته (x)مستقل متغیر عنوانهب صفات بقیه و (y)وابسته
 دارای كاه  صافاتی  از و گردياد  اساتفاده  گامبهگام مدل از و شد

 علیت تجزيه در ،بودند دارمعنی استانداردشده رگرسیون ضريب

 آمااره  باا  متغیرها خطیچندهم میزان ،آن بر عالوه شد. استفاده
 از VIF(Variance inflation factor) يا واريانس تورم فاكتور
 ساريال  مبساتگی ه گرفات.  قارار  آزماون  ماورد  8معادله طريق

(Serial correlation)  واتساون -دورباین  آمااره  باا  نیاز(D) از 
 شد. آزمون 9معادله طريق
 (8) معادله

ij
2r-1/1 = VIF 

 باشد.می همبستگی ضريب r باال رابطه در كه
 (9) معادله

2
ie /Σ2)1-ie – i(e Σ = D 

 آن از قبال  داده خطای مقدار ie-1 و اُم iداده خطای مقدار ie كه
 باشد.می

 باا  هاا عامال  باه  تجزياه  در صافات  چندمتغیره همبستگی
 و شاد  آزماون  01/0احتمال سطح در بارتلت بودنكروی آزمون
 انتخااب  ،بودناد  يا   از بیشتر ويژه مقادير دارای كه هايیعامل
 افزارهااایناارم از آماااری هااایتحلیاال و تجزيااه باارای شاادند.
Excel،SPSS و MSTAT-C گرديد. استفاده 
 

 بحث و نتایج

 بررسای  ماورد  صفات برای داد نشان واريانس تجزيه جينتا
 (.2)جدول شد مشاهده 01/0احتمال سطح در دارمعنی اختالف
 تعاداد  صافت  نظار  از داد نشاان  میانگین مقايسات جدول نتايج
 ترتیاب  باه  شدهمشاهده مقدار كمترين و بیشترين فرعی شاخه
 با 16شماره قمر و فرعی ساقه هفت داشتن با 13شماره الين به

 طاول  ويژگای  نظار  از (.3 )جادول  داشت تعلق شاخه6/3 تعداد
 نیام طول بیشترين دارای مترسانتی42/10 با 16شماره رقم نیام
 دانه100وزن صفت برای بود. مطالعه مورد هایژنوتیپ میان در
 با 16شماره رقم و بیشترين دارای گرم42/35 با 10 شماره الين
   بود. مقدار ينكمتر دارای گرم 85/26
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 قرمز لوبياي در شدهارزیابی صفات براي دارمعنی هايآزمون و واریانس تجزیه نتایج -2جدول

Table 2. The results of ANOVA and significant tests for evaluated traits in studied red common beangenotypes 
 

 مربعات ميانگين   

MS 
    

  دانه100وزن دانه عملكرد
 دانه تعداد

 بوته
 فرعی شاخه تعداد نيام تعداد نيام طول

 تعداد

 گره
 ارتفاع

 درجات

 آزادي
 تغييرات منابع

SY 100SW SNPP PL PN SN NN PH DF SOV 
 كرارت         

ns 421334 * 6.60 ns 118.51 ns 0.242 ns 22.08 ns 0.66 ns 2.89 ns 93.121 3 Replication 
 ریمات         

** 228941 ** 20.72 ** 733 ** 1.06 ** 35.54 ** 3.67 ** 14.35 ** 900 15 Treatment 
 خطا         

368900 1.80 97.57 0.258 13.84 0.736 3.21 122 45 Error 
 )درصد( تغییرات ضريب         

6.20 11.5 7.52 4.14 2.56 4.98 4.47 7.36  CV % 

 بودننرمال آزمون         

ns ns ns ns ns ns ns ns  Test of normality 

(K-S) 
ns، *01/0احتمال سطح در دارمعنی و 05/0احتمال سطح در دارمعنی دار،رمعنییغ ،ترتیببه :** و 

ns, * and **: Non significant, significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. 

 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 SW (100 seed 
weight) & SY (Seed yield), SOV (Source of variation), DF (Degree of freedom), MS (Mean square), CV (Coefficient variation), K-S (Kolmogorov-

Smirnov test) 

 

 

 

  شدهگيرياندازه صفات ميانگين مقایسه -3جدول

Table 3. Mean comparison for evaluated traits 
 

 دانهعملكرد 

 )گرم(
SY (g) 

 دانه 100وزن

 )گرم(
100SW (g) 

 تعداد دانه بوته

SNPP 
 نيام طول

PL 
 نيامتعداد 

PN 

تعداد شاخه 

 فرعی

SN 

 تعداد گره

NN 

 ارتفاع

 متر()سانتی
PH (cm) 

 ژنوتيپ شماره

Genotype 

number 

bc 4840 bcde 30.92 bcd 78.32 e 8.67 abcd 24.97 cd 4.32 bc 18.12 cd 103.42 1 

bcde 4476 fgh 27.90 bc 80.32 e 8.67 abcd 23.58 cd 4.80 a 21.35 cd 104.90 2 

bcde 4347 defg 29.45 bcd 74.00 bcde 9.00 abcd 22.97 c 5.42 b 18.50 bcd 108.25 3 

de 3793 bcde 30.65 d 61.90 e 8.700 abcd 23.12 c 5.05 bc 17.50 cd 101.67 4 

a 5949 efg 29.07 a 102.00 ab 9.77 a 28.10 c 5.12 abc 18.22 cd 101.27 5 

a 6058 bcde 31.15 a 100.52 bcde 9.17 ab 27.25 c 5.20 bcd 17.10 de 96.80 6 

bcde 4738 b 32.07 bcd 73.95 de 8.75 bcd 21.20 cd 4.17 bcd 16.32 bcd 113.87 7 

cde 4102 bcd 31.57 cd 65.05 cde 8.82 d 19.05 cd 4.62 bcd 16.35 d 98.12 8 

cde 4159 bc 31.90 cd 65.37 ab 9.67 d 19.45 bc 5.57 abc 18.07 a 134.97 9 

bcd 4810 a 34.22 cd 69.95 bcde 9.47 bcd 21.80 ab 6.77 b 18.17 ab 122.50 10 

cde 3852 cdef 29.85 cd 66.40 cde 8.82 abcd 22.00 d 3.55 e 13.3 ef 81.20 11 

ab 5163 a 35.42 bcd 72.82 bcd 9.57 cd 20.80 cd 4.92 cde 15.13 cd 101.60 12 

bcde 3922 bc 31.72 d 62.37 ab 9.70 d 19.67 a 7 bcd 16.17 ab 124.07 13 

a 5715 cdef 29.72 a 98.05 bcde 9.07 abc 26.67 cd 4.20 bc 17.97 cd 103.32 14 

e 3715 gh 27.60 cd 67.60 abc 9.62 d 19.67 c 5.17 bcd 17.00 abc 119.32 15 

bcde 4715 h 26.85 ab 87.67 a 10.42 d 19.10 d 3.6 de 14.25 f 75.7 16 

 .ندارند يكديگر با داریمعنی اختالف 05/0درسطح دارند، مشترك حرف ي  حداقل تیمار هر برای ستون هر در كه هايیمیانگین

Means within each column and treatment with a letter in common are not significant at 0.05 probability level. 
 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 SW (100 seed 
weight), SY (Seed yield) 

 
 )انتخاابی  6شمارهالين كه شد مشاهده دانه عملكرد مورد در

 و الیگاودرز(،  تاوده  از )انتخاابی  5شاماره  اليان  ،الیگودرز( توده از
 داناه  عملكارد  باا  ترتیاب به الشتر( توده از )انتخابی14شماره الين
 و هكتااااار در كیلااااوگرم5949 هكتااااار، در كیلااااوگرم6058
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 و داشاتند  دارمعنای  اخاتالف  بقیاه  باا ، هكتاار  در كیلوگرم5715
 باا  )گلای(  15شاماره  رقام  به متعلق دانه عملكرد میزان كمترين
 باه  نسبت اهالين باالتر دانه عملكرد بود. هكتار در كیلوگرم3715
 قرمز لوبیای محلی هایتوده كه بود موضوع اين بیانگر شاهد ارقام
 كاه  هتروزيگاوت  پالسام ژرم غنای  منباع  يا   عناوان به تواندمی

 ارقاام  گزينش جهت ،باشدمی هموزيگوت هایژنوتیپ از مخلوطی
 گیرد. قرار تربیش موردتوجه ،سازگار حالعیندر و رمحصولپُ

 

 هاژنوتيپ كالستر تجزیه
 و متوساط  كام،  گاروه  ساه  رد هاژنوتیپ ،كالستر تجزيه با

 و 4852 ،4062 میااانگین  بااا براباار  ترتیااببااه  رمحصااولپُ
 هاای گاروه  ینب .(1 )شكل گرفتند قرار هكتار در كیلوگرم5941
 در داناه  تعاداد  هاای ويژگای  برای ،متوسط و كم دانه عملكرد با
 دارعنای م اخاتالف  01/0الما احت ساطح  در دانه100وزن و بوته
 زياد و متوسط دانه عملكرد با هایگروه .(4 )جدول داشت دووج
 تفااوت  01/0الما احت ساطح  در بوته در دانه تعداد صفات برای
 و گاره  تعاداد  صافات  بارای  كاه درحاالی  ،دادناد  نشان دارمعنی
 مشااهده  05/0احتماال  ساطح  در دارمعنی تفاوت دانه100وزن
 باین  كاه  داد نشان زياد و كم عملكرد با هایگروه مقايسات .شد
 بوته در دانه تعداد و بوته در امین تعداد صفات برای گروه دو اين
 نشاان  هاا گاروه  همه مقايسه .بود 01/0الماحت سطح در اوتفت
 هماه  تماايز  در را اساسای  نقاش  بوتاه  در دانه تعداد صفت داد
 صافت  یانگینم بود. 01/0سطح در احتمال اين و داشت هاگروه
 و متوساط  كم، دانه عملكرد با هایگروه برای بوته در دانه تعداد
 از توانمی .بود 19/100 و 54/76 ،87/67 با برابر ترتیب به زياد

 گای ژويا  و شااخص  يا   عناوان  باه  بوتاه  در داناه  تعداد صفت
   گرفت. بهره عملكرد بهبود برای كاربردی
 

 توصيفی هايآماره
 ناياا كااه داد نشااان مطالعااه مااورد صاافات هااایويژگاای
 هاای برناماه  در نژادگرهاا باه  اساتفاده  ماورد  تواندمی هاپتانسیل
 درصاد  كمتارين  و بیشاترين  (.5 )جادول  گیارد  قارار  اصالحی
 فرعای  شاخه تعداد به مربوط ترتیب به ژنتیكی تغییرات ضريب
 ضاريب  ايان  ارزياابی  داشات.  تعلاق  3/7 با نیام طول و 1/24 با

اساتراتژی  باا  صفات برخی ژنتیكی پايه بهبود كه دهدمی نشان
 هایبرنامه در پالسمژرم كردنوارد و تالقی قبیل از مناسب های

 پاذيری وراثات  گیارد.  قارار  نژادگرانبه مدنظر تواندمی اصالحی
 سااطح در تیمااار میااانگین واحااد در دارمعناای و باااال عمااومی
 تعاداد  زجُا هبا  گیاری اندازه مورد صفات همه برای 01/0احتمال
 شد. هدهمشا بوته در نیام

 میاانگین  واحاد  در عماومی  پاذيری وراثت میزان باالترين
 بااال  پاذيری وراثات  باود.  91/0 با برابردانه 100وزن صفت برای
 اساات شااده گاازارش لوبیااا دردانااه 100وزن و ارتفاااع باارای

(Ahmed, 2013). صافت  بااالی  پاذيری وراثات  داليل از يكی 
مای  كاه  است مربوط صفت اين ژنتیكی ماهیت بهدانه 100وزن
 در اعتمااد قابال  مورفولاوژيكی  نشاانگر  ي  عنوانبه آن به توان

 شناساايی  كلیادهای  از )يكای  لوبیاا  تنوع اصلی مراكز تشخیص
 نماود  اشااره  باشاد( مای دانه 100وزن اساس بر لوبیا تنوع مراكز

(Pereira et al., 2009; Marzooghian et al., 2013).

 

 
 المبدا ویلكس آماره از استفاده با كالسترها برش و UPGMA اساس بر هاژنوتيپ كالستر تجزیه -1 شكل

Fig. 1. Cluster analysis for genotypes based on UPGMA and cluster cutting by Wilks'lambda statistic 
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 بررسی تحت صفات براي هاگروه ميانگين -4 جدول
Table 4. Mean of groups for studied traits 

 

 با عملكردِ هايگروه با عملكردِ هايگروه با عملكردِ هايگروه
 صفات
Traits 

Groups with seed yield Groups with seed yield Groups with seed yield 
 كم متوسط متوسط زیاد كم زیاد

High Low High Medium Medium Low 
 متر()سانتی گیاه ارتفاع      

100.46 109.06 100.46 103.62 103.62 109.06 PH (cm) 
 گره تعداد      

17.76  17.28 17.76 * 16.40 * 16.40 17.28 NN 
 فرعی شاخه تعداد      

4.84 5.15 4.84 4.76 4.76 5.15 SN 
 بوته در نیام تعداد      

27.34 ** 21.19 ** 27.34 21.57 21.57 21.19 PN 
 نیام طول      

9.34 9.12 9.34 9.38 9.38 9.12 PL 
 بوته در دانه تعداد      

100.19 ** 67.78 ** 100.19 ** 76.54 ** 76.54 ** 67.78 ** SNNP 
 )گرم( دانه100وزن      

29.65 * 30.08 29.65 * 31.91 * 31.91 ** 30.08 ** 100SW (g) 
 01/0 و 05/0 احتمال سطح در دارمعنی ترتیببه :** و*        

* and **: Significant at 0.05 and 0.01 at probability level, respectively 
 

 PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 SW 
(100 seed weight), SY (Seed yield) 

 
 

 

 بررسی تحت صفات هايویژگی برخی -5 جدول

Table 5. Some of characteristics for under studied traits 
 

 صفات

Traits 

 ميانگين

Mean 

 كمترین

Minimum 

 بيشترین

Maximum 

 واریانس

Variance 

 ضریب 

 تغييرات ژنتيكی

gCV 

 پذیري عمومیوراثت

 در واحد ميانگين

b
2h 

 گیاه ارتفاع
      

PH (cm) 105.75 68.60 146.30 307.57 0.17 ** 0.86 

 گره تعداد
      

NN 17.10 12.60 26.30 5.85 0.14 ** 0.77 

 فرعی شاخه تعداد
      

SN 4.97 3.00 9.00 1.43 0.24 ** 0.80 

 بوته در نیام تعداد
      

PN 22.46 15.30 33.10 19.40 0.20 * 0.61 

 نیام طول
      

PL 9.25 8.10 11.50 0.45 0.07 ** 0.75 

 بوته در دانه عدادت
      

SNNP 76.65 48.00 109.50 250.09 0.21 ** 0.87 

 )گرم( دانه100وزن
      

100SW (g) 30.57 26.38 38.59 6.54 0.08 ** 0.91 

 )گرم( دانهعملكرد
      

SY(g) 4661 2567 6622 828661 0.20 ** 0.83 
 01/0 و 05/0 احتمال سطح در دارمعنی ترتیببه: ** و*                         

* and **: Significant at 0.05 and 0.01 at probability level, respectively 
 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed 
number per plant), 100 SW (100 Seed weight) & SY (Seed yield) 
 

CVg (Coefficient of Genetic Variation), h2
b (Broad sense heritability per treatment mean) 
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 میاانگین  واحاد  در عماومی  پذيریوراثت آماره از استفاده
 در عماومی  پذيری)وراثت پذيریوراثت مرسوم برآورد به نسبت
 تعاديل  ربا  عالوه و دارد تردقیق و ترعلمی مفهومی كرت( واحد
 واحاد  در فناوتیپی  وارياانس  كااهش  جهات  در تكرار تعداد اثر

 نهايات  در كارت،  واحاد  در فنوتیپی واريانس به نسبت میانگین
 گردد.می عمومی پذيریپذيریوراثت افزايش موجب

 

 ساده هايهمبستگی
 نشان يكديگر با شدهگیریانداره صفات ارتباط ،6جدول در
 تعاداد  و گاره  تعاداد  باا  گیاه فاعارت صفات بین است. شده داده
 عملكارد  و بوته در دانه تعداد با بوته در نیام تعداد فرعی، شاخه
 ساطح  در همبساتگی  داناه  عملكارد  باا  بوته در دانه تعداد ،دانه

 تعاداد  صافات  همبستگی كهدرحالی، شد مشاهده 01/0احتمال
 ،داناه 100وزن باا  فرعای  شاخه تعداد فرعی، شاخه تعداد با گره
 .باود  05/0احتماال  ساطح  در دانه100وزن با بوته در دانه دتعدا
 میازان  باه  و منفای  داناه 100وزن باا  بوته در دانه تعداد ارتباط

 داناه  عملكرد با بوته در دانه تعداد برای كهدرحالی بود، -31/0*

 و مثبات  ارتبااط  شد. مشاهده 91/0**میزان به ارتباط بیشترين
 در بوتاه  در نیاام  تعاداد  باا  بوتاه  در داناه  تعداد بین داریمعنی
 باا  .(Salehi et al., 2008) اسات  شده گزارش معمولی لوبیای
 عملكرد با دانه تعداد برای باالتری همبستگی ضريب ،اين وجود
 درباااره دانااش .(Ahmed, 2013) اساات شااده گاازارش دانااه

 از يكای  هاا، همبساتگی  قبیال  از صافات،  بین موجود ارتباطات
 كه است زراعی گیاهان نژادیبه هایرنامهب بهبود در مهم اجزای
 هاای همبساتگی  برپايه كند.می شايانی كم  گزينش فرآيند به

 كمتاار ژنتیكاای پیچیاادگی از كااه ماارتبط صاافات باارای ساااده
 كاه  اصالی  صفت برای غیرمستقیم گزينش با هستند، برخوردار
 در تریسريع شكل به توانمی ،دارد بیشتری ژنتیكی پیچیدگی
 Amorim كرد. اقدام صفت آن برای مستقیم گزينش اب مقايسه

et al, (2008) ایپیچیاده  صافت  داناه  عملكارد  داشتند اظهار 
 بهباود  بايستی كه باشدمی عملكرد اجزای ارتباط حاصل و است

 گازينش  فرايناد  در نژادگاران باه  وسایله هبا  اجازا   اين همزمان
 گیرد. قرار نظرمدّ عملكرد برای جديد هایژنوتیپ

 
 لوبياقرمز هايژنوتيپ در یكدیگر با شدهگيريهزاندا صفات ارتباط -6دولج

Table 6. Correlation between measured traits in studied red common bean 
 

 صفات
Traits 

 تعداد نيام

PN 

 گياه  ارتفاع

 متر()سانتی
PH(cm) 

 تعداد گره
NN 

 تعداد 

 شاخه فرعی
SN 

 نيام طول
PL 

 تعداد دانه 

 در بوته
SNNP 

 )گرم( دانه100وزن
100 SW (g) 

 PH -.103 گیاه ارتفاع
      

 NN .207 **.454 گره تعداد
     

 SN .060 **.620 *.275 فرعی شاخه تعداد
    

 PL -.114 .018 -.229 .059 نیام طول
   

 SNNP **.625 -.244 .108 -.167 .141 بوته در دانه تعداد
  

 -SW -.083 .224 -.113 *.283 -.085 *.317 100 دانه100وزن
 

 SY **.631 -.165 .077 -.069 .101 **.916 .085 دانه عملكرد
 پیرسون همبستگی ضريب اساس بر 01/0 و 05/0 احتمال سطح در دارمعنی همبستگی ترتیب به :** و*

* and **: Significant at 0.05 and 0.01 at probability level based on Pearson correlation coefficient, respectively 
 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per 

plant), 100 SW (100 Seed weight), SY (Seed yield) 

 

 مسير و رگرسيون تجزیه
 وجود عدم از شانن VIF آماره 1/0 از بیشتر مقادير
 دانه تعداد صفات نهايت در. داشت متغیرها برای خطیچندهم
 ضرايب )میزان اهمیت ترتیب به دانه100وزن و بوته در

 ماندند، باقی رگرسیونی مدل در استانداردشده( رگرسیون
 میزان. (7 )جدول بود متوسط دانه100وزن تأثیر كهدرحالی
 و بوته در دانه عدادت صفت دو غیرمستقیم و مستقیم اثرات
 .(8 )جدول است شده داده نشان دانه عملكرد بر دانه100وزن
 دانه عملكرد بر را 03/1 مثبت و مستقیم اثر بوته در دانه تعداد
 دانه100وزن طريق از صفت اين غیرمستقیم اثر میزان و داشت

 دانه100وزن ساده همبستگی میزان كهآن وجود با. بود -13/0
 در اما بود، دارغیرمعنی و 08/0 با برابر (6 )جدول دانه عملكرد با

 مدل در باقیمانده متغیر عنوانبه صفت اين رگرسیون تجزيه
 مستقیم( )اثر استانداردشده رگرسیون ضريب دارای رگرسیونی

 هایهمبستگی بر عالوه داد نشان كه بود دارمعنی و42/0 با برابر
 روی بر صفت اين مستقیمغیر و مستقیم اثرات به بايستی ساده
 روی بر دانه100وزن مثبت مستقیم اثر .نمود توجه نیز عملكرد
 اين، وجود با .(Ahmed, 2013) است شده گزارش دانه عملكرد
 گزارش نیز دانه عملكرد روی بر دانه100وزن منفی مستقیم اثر
 اثرات از متفاوت نتايج. (Cokkizgin et al. ,2013) است شده
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 متفاوت ژنتیكی زمینه به را محققان ،قیقاتتح در صفت ي 
 تنش، و نرمال شرايط جمله از مختلف هایمحیط ها،ژنوتیپ
 تجزيه مفروضات به توجه عدم همچنین و متقابل اثرات

 موجب كه متغیرها بین خطیچندهم وجود قبیل از رگرسیون
  .داد نسبت توانمی ،گرددمی نتايج از غیرمنطقی تفسیر و اريب

 
 قرمز لوبياي در عملكرد وابسته متغير براي صفات رگرسيون تجزیه نتایج -7 ولجد

Table 7. The results of regression analysis for seed yield as dependent variable in studied red common bean 
 

 گياه ارتفاع  

 متر()سانتی
PH (cm) 

 تعداد گره
NN 

تعداد شاخه 

 فرعی
SN 

 نيام طول
PN 

تعداد 

 نيام
PL 

تعداد دانه در 

 بوته
SNPP 

 دانه100وزن

 )گرم(
100SW(g)   

 رگرسیون ضريب

 استانداردشده

Standardized 

regression 

coefficients 

0. 003 0. 012 -0. 021 0. 018 -0. 003 1. 034 ** 0. 420 * 

 VIF 2. 138 1. 599 1. 788 1. 932 1. 232 2. 125 1. 270 واريانس تورم فاكتور

 D 1. 944 واتسون-دوربین
      

 01/0و  05/0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه: **و *   
* and **: Significant at 0.05 and 0.01 at probability level, respectively 

 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 

SW (100 Seed weight) & SY (Seed yield) 
 

VIF (Variance Inflation Factor), D (Durbin-Watson) 

 

 

 قرمز لوبياي در بررسی تحت صفات مسير تجزیه -8 جدول

Table 8. The results of path analysis of under studied traits in red common bean 
 

 نيام تعداد نيام طول فرعی شاخه تعداد گره تعداد متر()سانتی گياه ارتفاع
 در دانه تعداد

 بوته
 همبستگی ضریب )گرم( دانه100وزن

PH(cm) NN SN PN PL SNPP 100SW Correlation coefficient 

-0. 00081 0. 00128 0. 003501 0. 011387 -0. 00048 034355. 1 -0. 13307 0. 916 

0. 000745 -0. 00133 -0. 00592 -0. 00151 0. 000291 -0. 32758 42017. 0 0. 085 

 . هستند مستقیم اثرات است، شده كشیخط هاآن زير كه اعدادی

The number which have underline, are direct effects 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 SW (100 Seed 
weight) & SY (Seed yield) 

 

 
 هاعامل به تجزیه

 اساتفاده  يكاديگر،  با گیریاندازه مورد صفات ارتباطبه نظر
 عامال  چهار كه گرفت قرار بررسی مورد نیز هاعامل به تجزيه از
 دارای و كردناد  توجیاه  را كل تغییرات درصد71/93 مجموع در

 تاا  اول هاای عامل سهم. (9 )جدول بودند ي  باالی ويژه مقادير
 .بود درصد15 و درصد17 ،درصد26 ،درصد34 ترتیب به چهارم
 و بوتاه  در داناه  تعاداد  نیاام،  تعاداد  متغیرهاای  اول عامل برای

 اجزای و عملكرد عامل اين و داشتند بااليی ضرايب دانه عملكرد
 متغیرهای (فنولوژيكی )تیپ دوم عامل برای. شد نامیده عملكرد
 بااااليی ضاارايب از فرعاای شاااخه تعااداد و گااره تعااداد و ارتفاااع

 صافات  ترتیاب به تنها ،چهارم و سوم عامل برای .برخورداربودند
 باا . بودناد  باااليی  عاملی ضرايب دارای دانه100وزن و نیام طول
 تعاداد  تباديل  هاا امال ع به تجزيه اهداف از يكی كهاين به توجه
 بهتر درك منظوربه ثانويه كم متغیرهای به اولیه متغیرهای زياد

ناام  از لاذا  باشاد، مای  اولیه متغیرهای روابط از ترساده تفسیر و
 .  شد نظرصرف عامل دو اين گذاری

 بیشترين دارای (10 )جدول 14 و 6 ،5 شماره با هایالين
 افازايش  كاه  بودناد  كارد عمل اجزای و عملكرد عامل برای مقدار
 و عملكارد  افازايش  موجاب  گاران اصالح توسط عامل اين مقدار
 شاامل  كاه  عامال  اين برای مهم صفات زيرا ،شودمی آن اجزای
 ،باود  داناه  عملكارد  و بوتاه  در داناه  تعاداد  و بوته در نیام تعداد
 افازايش  باا  تاوان مای  كه (9 )جدول بودند مثبت ضرايب دارای
 متغیرهاا  میاانگین  واقاع  در ژنوتیاپ  هار  بارای  عامل اين مقدار
 تاوان مای  هاا عامال  باه  تجزياه  باا . بخشید بهبود نیز را )صفات(
ژنوتیاپ  و آورد دسات باه  هاا عامل نظر از را هاژنوتیپ مختصات
   .نمود شناسايی ،هستند متفاوت ارزش لحاظ به كه را هايی
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 (Varimax) متغيرها بين در چرخش با اصلی هايمولفه به تجزیه اساس بر مطالعه مورد صفات براي هاعامل به تجزیه نتایج -9جدول

Table 9. The results of factor analysis for studied traits based on principle component analysis (PCA)  
with Varimax rotation 

 

 صفات
Traits  

 ميزان اشتراک 4فاكتور  3فاكتور  2فاكتور  1فاكتور 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Comunality 

 PH(cm) -0. 217 0. 891 0. 011 0. 193 0. 818 متر()سانتی گیاه ارتفاع

 NN 0. 305 0. 714 -0. 441 -0. 354 0. 799 گره تعداد

 SN -0. 095 0. 861 0. 210 0. 261 0. 750 فرعی شاخه تعداد

 PN 0. 878 0. 025 -0. 343 -0. 126 0. 726 بوته در نیام تعداد

 PL 0. 043 0. 077 0. 984 -0. 076 0. 931 نیام طول

 SNNP 0. 932 -0. 162 0. 150 -0. 263 0. 946 بوته در دانه تعداد

 100SW (g) -0. 072 0. 228 -0. 064 0. 958 0. 922 )گرم( دانه100وزن

 SY (g) 0. 970 -0. 072 0. 116 0. 147 0. 938 )گرم( دانه عملكرد

  of Variance 34. 21 26. 67 17. 06 15. 76 % تغییرات درصد

  Cumulative  34. 21 60. 89 77. 95 93. 71% تجمعی تغییرات درصد

 Bartlett test of بارتلت بودنكروی آزمون

sphericity 
** 

   
 

 01/0دار در سطح احتمال معنی: **
**: Significant at 0.01 at probability level 

 

PH (Plant height), NN (Node number), SN (Stem number), PN (Pod number), PL (Pod length), SNPP (Seed number per plant), 100 
SW (100 Seed weight) & SY (Seed yield) 

 

 
 قرمز لوبياي هايژنوتيپ براي هاعامل ارزش -10 جدول

Table 10. Factor value for studied red common bean genotypes 
 

 4 فاكتور 3 فاكتور 2 فاكتور 1 فاكتور ژنوتيپ شماره

Genotype number Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

1 0. 39 -0. 21 -1. 24 0. 10 

2 0. 11 0. 74 -1. 39 -1. 69 

3 -0. 19 0. 54 -0. 52 -0. 65 

4 -0. 77 -0. 06 -1. 18 -0. 11 

5 1. 95 0. 31 0. 76 -0. 56 

6 1. 84 -0. 16 0. 07 0. 22 

7 -0. 21 -0. 41 -0. 74 0. 79 

8 -0. 96 -0. 62 -0. 60 0. 43 

9 -0. 77 1. 31 0. 62 0. 14 

10 0. 08 1. 43 0. 40 1. 30 

11 -0. 89 -2. 11 -0. 57 0. 24 

12 0. 17 -0. 58 0. 67 2. 20 

13 -0. 96 1. 23 1. 09 0. 48 

14 1. 55 -0. 23 -0. 37 -0. 21 

15 -1. 13 0. 56 0. 71 -1. 38 

16 -0. 20 -1. 73 2. 29 -1. 31 
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 هااای مختلفاای مانناادكااه باارای صاافتبااا توجااه بااه اياان
 Gonçalves-Vidigal et al., 2008; Carneiro et)ارتفااع 

al. , 2013) دانه100وزن، تعداد دانه در نیام و(Barelli et al. 

, 2000; Gonçalves-Vidigal et al. , 2008) تعداد دانه در ،
 Carneiro et)و عملكرد داناه   (Barelli et al. , 2000)بوته 

al., 2013) و  دار گزارش شده اسات هتروزيس معنی یدر لوبیا
هاا نسابت باه يكاديگر باا شناساايی       بودن عاملنظر به مستقل

هر عامال   های قرارگرفته در دو سوی توزيع عددی برایژنوتیپ
هاای دور  هاا در برناماه  توان جهت استفاده از اين ژنوتیاپ می

گای  جست و همزمان چند ويژ گیری و هتروزيس احتمالی بهره
، 5هاای شاماره  عنوان مثال الينرا در نتاج آنها بهبود بخشید. به

كه در گروه با عملكرد زياد قارار گرفتاه بودناد )جادول      14و  6
بودند و رقم شااهد گلای    1برای عاملواجد بیشترين مقدار  ،(4

تاوان  بود. می 1( حائز كمترين مقدار برای عامل15)الين شماره
كاه   یهااي های دارای مقادير بیشینه با ژنوتیاپ با تالقی ژنوتیپ

نسابت باه بهباود     ،عامل ذكر شده هستند دارای مقادير كمینه
تعاداد نیاام، تعاداد داناه در بوتاه و      احتمالی متغیرهاا )صافات   

ها حاصل اقدام كرد. نظر به استقالل عامل دانه( در نتاج عملكرد
توان برای بیش از ي  عامل از يكديگر هتروزيس احتمالی را می

ناژادی نتااج را بار اسااس صافات بیشاتری       مدنظر قرار داد و به
 بهبود بخشید. 

 

 

 

 گيرينتيجه
جنباه  كاررفتاه باه  هایتجزيه از ي  هر كهاين به توجه با
 بررسای  تحات  هایژنوتیپ و صفات هایويژگی از مختلفی های
 اين بندیجمع و هاويژگی اين مدنظرقراردادن ،دهدمی نشان را

 هاا ژنوتیپ و صفات گزينش به نسبت بهتری ديد تواندمی نتايج
 تاری مطلاوب  نتیجاه  نهايات  در و داده قارار  نژادگربه اختیار در

 باا  بوته در دانه ادتعد بررسی، تحت صفات بین در .گردد حاصل
 باا  هاای گاروه  تشاخیص  (،2 )جادول  باال پذيریوراثت به توجه
 عملكارد  باا  بااال  همبساتگی  (،4 )جادول  متفااوت  دانه عملكرد
 (8 )جادول  دانه عملكرد روی بر مثبت مستقیم اثر و (6 )جدول
 تحات  لوبیاهاای  در عملكارد  افازايش  برای گزينش مطالعات در

 تشاخیص  تار مناسب مطالعه وردم صفات ديگر به نسبت بررسی
 لوبیاا  ارقام ژنتیكی پايه شده،اصالح ارقام كشت به نظر. شد داده

-در .(Miklas, 2000; Singh, 2001) اساات شاده  محادود 

 هاای روش ،باشد مدنظر صفت چندين همزمان بهبود كهصورتی
 شناساايی  در تواندمی هاعامل به تجزيه مانند چندمتغیره آماری
 تالقای  آن بار  عاالوه  .گاردد  واقاع  مثمرثمر طلوبم هایژنوتیپ
 پالسام ژرم ذخااير  بهباود  بار  عالوه توزيع سوی دو هایژنوتیپ
 مشااهده  هاا آن بارای  هتاروزيس  كه صفاتی شودمی باعث لوبیا
 يكای  و گرفته قرار بردارانبهره استفاده مورد نهايت در ،شودمی
باه  )توسط سمپالژرم ذخاير بهبود كه پايدار كشاورزی اهداف از

 معیشاتی  امنیات  آن دنباال  به و يابد تحقق ،باشدمی نژادگران(
 .  يابد  ارتقا نیز غذايیامنیت  و )كشاورزان(
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Introduction 
Phaseolous vulgaris is highly important among bean species. China, Iran and Japan are the most 

important countries producing bean in Asia. According to reported information, cultivated area of bean was 
94000 ha in Iran which 17841 ha located in Lorestan province. Improvement of new cultivar with high 
genetic potential for grain yield is the final goal in many breeding programs. To achieve this goal, many 
characteristics should be considered. Positive and negative significant correlation has been reported between 
traits in common bean. Various, traits had different direct and indirect effects on grain yield which should be 
considered. In addition to path analysis, evaluation and relationship of traits by other multivariate statistical 
methods such as cluster and factor analysis have been studied for better understanding of these relationships. 
This study aimed to investigate superior lines, study the relationship between important traits with seed yield 
by some univariate and multivariate statistical methods, and provide functional recommendation to breeding 
programs.  

 

Materials & Methods 
Elite lines obtained from red common bean (Phaseolus vulgaris L.) local populations of Lorestan 

province and suburbs, Iran, including 14 lines belonged to Azna (2 lines), Aligudarz (4 lines), Aleshtar (1 
line), Borujerd (1 lines), Durood (2 lines), Shazand (2 line) and Nourabad (2 lines), with two control 
cultivars Goli and Sayyad were evaluated in randomized complete block design (RCBD) with 4 replications 
in Borujerd station, Lorestan, Iran, in 2011. Plant height, node number, stem number, pod length, pod 
number per plant, seed number per plant, 100 seed weight and seed yield characteristics were measured. Data 
were normalized by Kolmogorov-Smirnov test at 0.01 probability level. Error, genetic and phenotypic 
variances, and broad sense heritability pertreatment mean were estimated. Pearson correlation coefficient 
was used to determine the relationship between traits. Cluster analysis based on UPGMA was performed and 
Wilks' lambda statistic was used for cutting dendrogram. Then, a code was allocated to each group and these 
groups were compared. However, in order to fix type I error, Hotelling’s T2 test was used at 0.05 probability 
level. Before that, the assumption of homogeneous variance-covariance matrix was tested by BOX test at 
0.01 probability level. Then, traits were compared. Seed yield was considered as dependent variable (y) and 
regression analysis was performed by stepwise method. Traits, that had significant standardized coefficient, 
were used in path analysis. For statistical analysis, Excel, SPSS and MSTAT-C software were used.  

 

Results & Discussion 
The results of ANOVA showed that the lines had significant difference for all studied traits. Mean 

comparison by Duncan test showed the highest and lowest seed yield belonged to Aligodarz-3 line (6058 Kg 
ha-1) and Goli cultivar (3175 Kg ha-1), respectively. All of the genotypes that were located in high seed yield 
group by cluster analysis belonged to elite lines that indicated the local red common bean populations, as a 
heterozygote germplasm source that been mixed of homozygous genotypes, had high potential to selection of 
superior lines in the breeding program. Comparison between groups by Hotelling-T2 statistics indicated seed 
number per plant and had significant difference at 0.01 probability level. The highest and lowest significant 

                                                           
*Corresponding Author: a.marzooghian@areeo.ac.ir 

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451


 

89 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../هايارزیابی الین ؛مرزوقيانو كوشكی 

Iranian Journal of Pulses Research 
Vol. 10, No. 2, 2019, p. 77-89 (Research Article) 

 

correlation coefficient was observed for seed number per plant with seed yield (0.91**) and node number 
with stem number (0.27*), respectively. The results of multiple regression for seed yield as dependent 
variable showed that seed number per plant and 100 seed weight had significant standardized regression 
coefficient. While, 100 seed weight had no significant correlation coefficient with seed yield that breeders 
should be considered different aspect of trait relationships. Path analysis results showed seed number per 
plant with direct effect 1.03 had more effect on seed yield than 100 seed weight with direct effect 0.43. 
While, both seed number per plant and 100 seed weight had negative indirect effect on seed yield by each 
other. The results of factor analysis showed four factors explained 93% of total variation. The first and 
second factor were called yield and yield component, and phenological type explained 60% of total variation. 
The lines that located in high yield group had the highest value for yield and yield components factor. While, 
the lowest score for mentioned factor belonged to Goli cultivar that showed factor analysis can be used both 
to summarize many dependent variables (traits) into little independent variables (factors) and to selective 
genotypes based on factor value. According to reports, the genetic base of bean cultivars has been limited. 
One of the useful results of multivariate analysis is the investigation of genotypes that locate at the end of 
distribution for several traits and these genotypes can be used as parents for better utilizing of probably 
heterosis. Heterosis and crossing one of the sustainable agricultural goals would improve germplasm, 
increase human food, promotion of farmer’s livelihoods and provide food.  

 

Conclusion 
Local populations of red common bean should be considered by breeders to select superior lines because 

of its potential and adaptation. Some studied traits had high diversity that could be exploited in breeding 
programs. While, other traits need to increase diversity by breeding strategies. Considering that each of 
studied analysis showed the different aspects of traits relationships and genotypes potential. So, the results 
should be considered simultaneously by breeders to better interpretation. Among the studied traits seed 
number per plant, according to high heritability, the identification of groups with different grain yield, high 
correlation and positive direct effect on grain yield was appropriate to increase seed yield. Multivariate 
analysis can be used to evaluate desirable genotypes and accumulate favorable alleles in breeding programs. 
The results of this study can be useful for breeders to investigate and utilize both traits and genotypes in 
breeding programs.  
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