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چکيده
لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna unguiculataاز محصوالت زراعی فراموششده با تنوع وسیع در تودههای بومی و سازگار
با شرايط مختلف اقلیمی کشور از جمله اقلیم گرم و خشک است .در اين تحقیق ،تعداد  50توده لوبیا چشمبلبلی محلی بما
خاستگاه اقلیم گرم و خشک به همراه توده لوبیا چشمبلبلی ماک (محلی زابل) از نظمر تنموع اگرومورفولموژيکی بمرای 39
صفت کمی و کیفی مورد ارزيابی و تجزيه چندمتغیره قرار گرفتند .نتايج تودههای مورد بررسی را بمه دو تیم علوفمهای و
دانهای طبقهبندی نمود .تودههای ( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشمبلبلی مماک (محلمی زابمل) بیشمترين
عملکرد دانه و تودههای ( TN7241ديگر توده محلمی زابمل) و ( TN7274محلمی کهنمو)) بیشمترين عملکمرد علوفمه را
داشتند .همچنین دو توده ديگر محلی کهنو) شامل  TN7292و  TN7291زودرسترين تودهها در بین تمودههمای ممورد
بررسی بودند .بررسی ضرايب همبستگی نشان داد طول غالف همبستگی مثبتی را با وزن خشک ،تعداد دانمه در غمالف و
وزن100دانه دارد .همچنین با استفاده از تجزيه مسیر مشخص شد که طول غالف بیشترين تأثیر را به صورت مستقیم بمر
افزايش عملکرد دانه دارد .بررسی تجزيه به عاملها ،دو مؤلفه اصلی صفات فنولوژيکی و صفات کمی مرتبط بما عملکمرد را
تفکیک کرد .با استفاده از همبستگی کانونیک مشخص شد که صمفت تعمداد روز تما گلمدهی دارای همبسمتگی منفمی بما
عملکرد است و بوتههای کوتاهتر ،ديررستر بوده و اجزای عملکرد از جمله وزن100دانه و طول غالف در آنها بیشتر است.
در اين تحقیق ،برخی از تودههای با خصوصیات مناسب شناسايی شدند که قابلیت استفاده دربرنامههمای بمهنمژادی لوبیما
چشمبلبلی را دارند.
واژههای کليدی :بانک ژن؛ تجزيه چندمتغیره؛ تنوع ژنتیکی؛ تودههای محلی؛ Vigna unguiculata

شرايط گرما و خشکی را تحمل کنمد (.)Hall & Patel, 1985
دانههای لوبیا چشمبلبلی غنی از مواد مغذی هسمتند ( Ehlers
 )& Hall, 1997و از آن به عنموان گوشمت مردممان فقیمر بمه
خصوص در کشورهای درحالتوسعه و با کشاورزی کمنهاده ،ياد
میشود ( .)Ba et al., 2004اين محصول از خانواده بقوالت 3و
يکی از قمديمیتمرين منمابع غمذايی مهمم بمه حسماب ممیآيمد
(.)Bozokalfa et al., 2017
به دلیل تنموع ژنتیکمی لوبیما چشممبلبلمی در بسمیاری از
کشورها ،ارقمام تجماری ،کمتمر توسمعه يافتمهانمد ( & Peksen
 .)Artik, 2004کشت اين محصول توسط کشماورزان اغلمب بما

1

مقدمه
لوبیمما چشمممبلبلممی )2n= 2x= 22( 2بمما نممام علمممی
 ،Vigna unguiculataيک لگوم دانمهای دولپمهای متعلمق بمه
جممن  Vignaاسممت ( .)Padulosi & Ng, 1997لوبیمما
چشمبلبلی يکی از مهمترين محصوالت غذايی و لگوم علوفمهای
و دانهای در مناطق گرمسیری نیمه خشک اسمت ( & Timko
 .)Singh, 2008لوبیا چشمبلبلی به خموبی بما شمرايط اقلیممی
مناطق گرم و خشک سازگاری پیمدا کمرده اسمت و قمادر اسمت

* نویسنده مسئولb.bakhshi@areeo.ac.ir :
3. Fabaceae

)2. Cowpea (Vigna unguiculate L.
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کشاورزان ،از نظر مورفولوژيکی يکسان بودنمد .در ايمن مطالعمه
عملکرد بر های تازه بین  34/6تا  52/8گرم در همر گیماه ،روز
تا  50درصد گلدهی بین  64تا  82روز ،وزن100دانه بین 7/67
تا  15/12گمرم ،تعمداد غمالف در بوتمه بمین  4/8تما 15/6بمود.
همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد که بین وزن بر های تازه
و ساير صفات مورفولوژيکی همبستگی وجود ندارد؛ در حالی که
بممین تعممداد غممالف در بوتممه و وزن100دانممه همبسممتگی منفممی
مشماهده شمد ( .)Menssen et al., 2017در مطالعمه ديگمری
تعمممداد  23تمممود بمممومی از يونمممان از نظمممر  32خصوصمممیت
اگرومورفولوژيکی مورد ارزيمابی قمرار گرفتنمد و تنموع فنموتیپی
زيادی بین صفات مورد ارزيابی وجود داشت که استفاده از آنها
برای برنامههای اصالحی توصیه شد (.)Lazaridi et al., 2017
در بانک ژن ملی کشور آفريقمايی موزامبیمک تعمداد  144تموده
لوبیا چشمبلبلمی از  31ناحیمه ايمن کشمور جممعآوری و ممورد
بررسی قرار گرفت .نتايج ارزيابی به تمنش خشمکی در بمین ژرم
پالسم جمعآوریشده نشان داد که تودههما تنموع زيمادی را در
تحمل به تنش خشکی و ساير ويژگیها داشتند و بر اين اساس،
استفاده از آنها در برنامههای اصالحی لوبیا چشمبلبلی توصمیه
گرديد .عالوه بمر ايمن مشمخص شمد کمه از وزن خشمک بمر
میتوان به عنوان يک نشانگر مفید در شناسايی تودههای بمومی
متحممممممل بمممممه تمممممنش خشمممممکی اسمممممتفاده نممممممود
) .(Martins et al., 2014در ارزيابی تحمل به تمنش خشمکی
در  31ژنوتی از کلکسمیون بانمک ژن گیماهی گمروه زراعمت و
اصالح نباتات پردي کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهمران،
در بین ژنوتی ها اختالف معنمیدار در شمرايط نرممال و تمنش
مشاهده شد و از بمین ژنوتیم همای ممورد بررسمی تعمداد سمه
ژنوتی متحمل شناسايی شمد ( Hoseyniyan & Hoseiyni,
 .)2014, 2015در بررسمی ديگمری بمر روی  30ژنوتیم لوبیما
چشمبلبلی از کلکسیون بانک ژن گیاهی گروه زراعمت و اصمالح
نباتات پردي کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهمران تعمداد
چهار ژنوتی متحمل به خشکی شناسايی شدند ( Mafakheri
.)et al., 2015
لوبیا چشمبلبلی از محصموالت زراعمی اسمت کمه در حمال
حاضر تعداد زيادی نمونه از آن در بانمکهمای ژن سراسمر دنیما
نگهداری میشود ( .)Fatokun, 2002وجود تعداد زياد نمونه از
لوبیاچشمبلبلی در بانکهای ژن احتماالً به دلیمل حضمور تنموع
مورفولوژيکی زياد در درون اين گونمه و از طمرف ديگمر اهمیمت
اين محصول است .اين تنوع تا حدی است که گاهماً در ژنوتیم
های نزديک به هم ممکن است تفماوتهمای آشمکاری مالحظمه
شود ( .)Omoigui et al., 2006با وجود ايمن کمه اسمتفاده از
نشانگرهای مولکولی در شناسايی تنموع موجمود در نمونمههمای

استفاده از تودههای بومی و تبادل آنها با يکمديگر صمورت ممی
پذيرد و در حال حاضر تعداد زيادی از اين تودههمای بمومی بمه
صورت تجماری در منماطق مختلمف در اغلمب کشمورها توسمط
کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرد .کشاورزان نقش مهممی را
در حفظ کیفیت اين تودههای بومی بما کشمت سمالیانه آنهما و
نگهداری بمذور بمرای کشمت در سمالهمای بعمد و تبمادل بمین
همديگر ايفا نمودهاند .متأسفانه در اين بین برنامههای اصمالحی
مرسوم همراه با روشهای نوين در کشاورزی به صورت تدريجی
منجر به کاهش تنوع ژنتیکی در بسمیاری از گونمههمای گیماهی
مورد استفاده برای کشت شده است (.)Wilkes, 1983
سمماختار ژنتیکممی جمعیممت و بممه ويممژه محممیط بممر روی
خصوصیات مورفولوژيکی و زراعی اين محصول تأثیرگذار است و
منجر به درجه زيادی از تنموع در میمان جمعیمتهمای سمازگار
محلی شده است ( .)Bozokalfa et al., 2017مطالعات زيادی
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و همچنین بررسی ارتباط میمان
جمعیتهای لوبیای چشمبلبلی بومی با اسمتفاده از خصوصمیات
مورفولوژيکی و نشانگرهای مولکولی انجام شمده اسمت ( Ali et
;al., 2015; Asare et al., 2010; Ba et al., 2004
.)Coulibaly et al., 2002; Egbadzor et al., 2014

بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا چشمبلبلی با هدف شناسمايی ارتبماط
بین مناطق و کشورهای مختلف و جمعیتهای مختلف در قالب
سه گروه اصلی طبقمهبنمدی شمده و نمونمههمای ايمران از نظمر
ژنتیکی در کنمار نمونمههمای کشمورهای افغانسمتان ،پاکسمتان،
ترکیه ،چین و نیز کشورهای آفريقايی نیجريمه و کمامرون قمرار
گرفتنمد ( .)Xiong et al., 2016بنمابراين احتممال آن وجمود
دارد که منشأ اصلی نمونههای لوبیا چشمبلبلمی ايمران از مرکمز
آفريقا باشد .در مطالعه شناسايی ژنوتیم همای بما صمفات ويمژه
برای برنامههای اصالحی ،تعداد  188ژنوتی لوبیا چشمبلبلی از
کشور غنا بر اساس  16خصوصیت مورفولوژيکی بررسی شدند و
تنوع ژنتیکی قابل مالحظهای برای صفات مورد ارزيابی مشاهده
شد؛ ضمن اين که تعدادی ژنوتیم مطلموب بمرای برناممههمای
اصالحی شناخته شدند ( .)Egbadzor et al., 2014در مطالعه
 36صفت مورفولوژيکی از  32ژنوتی جمعآوریشمده از ممزارع
کشاورزان در ترکیه ،تنوع ژنتیکمی زيمادی از نظمر خصوصمیات
مورفولوژيکی مشاهده شد .همچنین در اين مطالعه مشخص شد
که صفات وزن دانه ،طول و عرض دانه ،رنگ چشم ،رنگدانههای
غممالف نممارس و رنممگ بممر و غممالف از ويژگممیهممای اصمملی در
تشخیص و تممايز ژنوتیم همای لوبیما چشممبلبلمی ممیباشمند
( .)Bozokalfa et al., 2017در مطالعه ارزيابی تنوع ژنتیکمی
 15ژنوتی لوبیا چشمبلبلی غرب آفريقا معلموم شمد کمه تممام
ژنوتی ها به اسمتثنای تمودههمای محلمی ممورد کشمت توسمط
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 .)al., 2017هممدف از ايممن مطالعممه ارزيممابی برخممی صممفات
مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی تعداد  51تموده لوبیما چشممبلبلمی
ايران با خاستگاه اقلیم گرم و خشمک بمود ،تما ضممن بررسمی و
شناسايی تنوع موجود در تودههمای ايمن اقلمیم ،تمودههمايی بما
ويژگیهای شاخص برای برنامههای بهنژادی شناسايی شوند.

لوبیمما چشمممبلبلممی مممؤثر بممودهانممد ( ;Tan et al., 2012
 )Tanhuanpää & Manninen, 2012اما صفات اگرونومیکی

و مورفولوژيکی و بهويژه ارزيابی آنها هنوز برای بمهنژادگمران از
اهمیممت زيممادی برخمموردار اسممت (.)Krichen et al., 2012
ارزيابی ويژگیهای مورفولوژيکی توسط بهنژادگران امری مرسوم
به منظور توصیف و طبقهبندی ژرمپالسمها به منظمور انتخماب
ژنوتی های برتر برای کشت توسط کشماورزان و يما اسمتفاده از
آنها در برنامههای بهنژادی است ( .)Krichen et al., 2012از
طرفی بروز صفات مختلف در محیطهای مختلف متفاوت اسمت
و اين باعث میشود تا اهمیت ارزيابیهای مورفولوژيکی برای به
نژادگران بیشتر شود (.)Egbadzor et al., 2014
اهداف برناممههمای اصمالحی لوبیما چشممبلبلمی ،افمزايش
عملکرد ،زودرسی در تولید دانه ،داشتن مواد مغذی مناسمب در
بر و دانه ،کیفیت پخت مناسب و نرخ جوانهزنی بیشتر اسمت.
بمرای تهیمه بمذور بما کیفیمت و بما ويژگمیهمای مناسمب بمرای
کشاورزان ،اطالعات تنوع ژنتیکمی موجمود در ژرمپالسمم گیماه
مورد بررسی ،اساس هر برناممه اصمالحی اسمت ( Menssen et

مواد و روشها
تودههای ژنتيکی

در اين مطالعه تعداد  50توده بمومی بما خاسمتگاه منماطق
گرم و خشک کشور از بانک ژن گیاهی ملی ايران دريافمت شمد
(جدول  .)1همچنین يک توده لوبیا چشممبلبلمی بمه نمام مماک
(محلی زابل) از يکی از کشاورزان منطقه سیستان دريافمت و در
مجموع تعداد  51توده به منظمور ارزيمابی و احیما در ايسمتگاه
تحقیقات کشماورزی زهمک واقمع در منطقمه سیسمتان (عمرض
جغرافیايی  31درجه شمالی ،طول جغرافیايی  61درجه شمرقی
و ارتفاع  489متر ازسطح دريا) کشت شدند.

جدول  -1کدهای ژنتيکی و محل جمعآوری تودههای لوبيا چشمبلبلی مورد بررسی در این تحقيق
Table 1. Accession codes and collected sites of cowpea accessions evaluated in the current study
ردیف 6

ردیف 5

ردیف 4

ردیف 3

ردیف 2

ردیف 1

Row 6
TN7300c
TN7301c
TN7302c
TN7303c
TN7305f
Makd

Row 5
TN7291e
TN7292e
TN7293e
TN7294e
TN7295e
TN7296e
TN7297c
TN7298c
TN7299c

Row 4
TN7282e
TN7283e
TN7284e
TN7285e
TN7286
TN7287
TN7288
TN7289e
TN7290e

Row 3
TN7273e
TN7274e
TN7275e
TN7276e
TN7277e
TN7278e
TN7279e
TN7280e
TN7281e

Row 2
TN7239d
TN7240d
TN7241d
TN7242d
TN7243d
TN7268e
TN7269e
TN7270e
TN7272e

Row 1
TN7013a
TN7015b
TN7068c
TN7071c
TN7074c
TN7089c
TN7209c
TN7222c
TN7238d

محلهای جمعآوری :a :محالت :b ،طب  :c ،جیرفت :d ،زابل :e ،کهنو) :f ،کرمان
Collected Sites: a:Mahallat, b:Tabas, c:Jiroft, d: Zabol, e:Kahnouj, f:Kerman

با تراکم نهايی 20بوته در متر مربع در نظر گرفته شد .آبیاری بر
اساس نیاز گیماه و روش مرسموم آبیماری لوبیما چشممبلبلمی در
منطقه و تقريباً هر دو هفته يکبار انجام شد .علفهایهرز مزرعه
شامل اويار سالم ،گلرنگ وحشی ،تا) خروس و س بودند کمه
میزان آنها کم و به صورت دستی وجین شدند .آفات مشماهده
شده نیز شامل سوسک لوبیا و شته بودند که با سمپاشمی در دو
مرحله با ديازينون به میزان يک در هزار کنترل انجام شد.
در اين مطالعه  39صمفت شمامل شمکل برگچمه انتهمايی،
سطح بر  ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته ،طمول هیپوکتیمل،
عادت رشدی ،تعداد گره در ساقه اصلی ،طول میمانگمره ،بنیمه
گیاه ،تعداد گرههای تثبیتکننمده نیتمروژن در ريشمه ،وزن تمر
بوته ،وزن خشک بوته ،تعداد روز از کاشت تا ظهور گمل ،تعمداد

اين بررسی به مدت يک سال زراعی انجام شد .تمودههمای
بانممک ژن در اواخممر فممروردين ممماه سممال  1398کشممت ش مدند.
عملیات آمادهسازی و تهیه بسمتر شمامل شمخم و ديسمک بمود.
کوددهی با مشورت کارشناسان آب و خاک صورت پذيرفت ،بمه
طموری کمه قبممل از کشمت از کودهمای سمموپر فسمفات تريپممل،
سولفات پتاسمیم و اوره ،بمه میمزان  50 ،50و  25کیلموگرم در
هکتار استفاده شد .بعد از کشت نیز در دو مرحله ظهمور گمل و
 50درصد غالفدهی از کود  NPKبمه میمزان  33کیلموگرم در
هکتار به همراه آبیاری استفاده شد .کشت بمه صمورت جموی و
پشته و آزمايش به صورت مشاهدهای و بدون تکرار انجمام شمد.
هر توده در يک خط پنجمتری کشت شد .فاصله بین رديمفهما
 100سانتیمتر و فاصله بین بوتهها روی رديف  10سانتیمتمر و
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روز از کاشت تا  50درصد گلدهی ،تعداد روز از کاشت تما پايمان
گلدهی ،تعداد روز از کاشت تا ظهور اولین غالف بالغ ،تعداد روز
از کاشممت تمما رسممیدگی فیزيولمموژيکی ،تعممداد روز از کاشممت تمما
برداشت ،رنگ گل ،جايگاه گلآذين ،رنگ غالف ،فشمردگی بمذر
در غالف ،ضخامت ديواره غالف ،کرکیبودن بوته ،اتصال پوسته،
طول غالف ،تعداد دانه در غالف ،وزن100دانه ،تعمداد غمالف در
خوشه ،تعداد غالف در بوته ،عملکرد دانه ،طول دانه ،عرض بذر،
انحنای غالف ،الگوی چشمم ،جمن پوسمته ،دممای کمانوپی در
مرحله رشد زايشی با استفاده از دستگاه حرارتسنج مادونقرمز
 ،Summit SIR100Bمیزان کلروفیمل بمر در مرحلمه رشمد
زايشی با استفاده از دستگاه کلروفیلمتر  SPADو میزان تمأثیر
تنش گرما (ارزيابی با مشاهده درصمد خسمارت ناشمی از تمنش
شديد گرما در منطقه سیستان) ارزيابی شدند .ارزيابی صفات بما
حذف نیممتر از حاشیه انجام شد .سطح بر با استفاده از کاغذ
شطرنجی اندازهگیری شد .صفات ممورد مطالعمه بمه هممراه نمام
انگلیسممی و نممام مختصممر در جممدول  2آمممده اسممت .ارزي مابی و
يادداشتبرداری صفات در طول اجرای آزمايش نیمز بمر اسماس
دسکريپتور  IBPGRانجام شد (.)IBPGR, 1982
آمارههای توصیفی برای بررسی تنوع موجود در تودهها بما
استفاده از آمارههای حداقل ،حداکثر ،میانگین ،دامنه تغییمرات،
مد ،میانگین ،واريان  ،انحراف معیار و ضريب تغییمرات صمفات
محاسبه شد .برای محاسبه تنوع موجود در صفات کیفمی ممورد
بررسی از روش شاخص تنوع شانون-ويور 1استفاده شد (Ortiz-
.)Burgos, 2016
تجزيه همبستگی بین صفات ممورد بررسمی بمرای صمفات
کمی بما اسمتفاده از روش پیرسمن ( )Benesty et al., 2009و
برای صفات کیفی بما اسمتفاده از روش اسمپیرمن ( & Myers
 )Sirois, 2004انجممام شممد .همچنممین همبسممتگی کانونیممک
( )Thompson, 2005بین صمفات فنولموژيکی و سماير صمفات
مورد مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت .تجزيه خوشهای تموده
هممای مممورد مطالعممه بمما اسممتفاده از روش وارد ( Blashfield,
 )1980انجام شد.
از تجزيه به عاملها ( )Thurstone, 1931برای شناسايی
ارتباط صفات مورد بررسی با مؤلفمههمای اصملی اسمتفاده شمد.
همچنین به منظمور شناسمايی اثمرات تأثیرگمذار بمر عملکمرد از
تجزيه مسیر ( )Klem, 1995اسمتفاده شمد .بمه منظمور انجمام
تجزيههای آمماری از نمرمافزارهمای Addinsoft, ( XLSTAT
 )2010و  )Verma, 2012( SPSSاستفاده شد.

نتایج و بحث
تنوع صفات کمی

مقادير میانگین ،میانه ،حداکثر ،حمداقل ،انحمراف معیمار و
ضريب تنوع برای صمفات کممی ممورد بررسمی در  51تموده در
جدول  3ارائه شده است .بمر اسماس براوردهمای انجمامشمده در
زمینة مقادير انحراف معیار و ضريب تنوع ،معلوم شد کمه تنموع
زيادی در بین تودههای مورد بررسی وجمود دارد .ضمريب تنموع
بیشتر در برخی از صفات کمی نشاندهنده تنوع ژنتیکمی زيماد
آن صممفت اسممت .بیشممترين ضممريب تنمموع بممرای وزن100دانممه
مشاهده شد .بعد از وزن100دانمه 12 ،صمفت ديگمر بمه ترتیمب
شامل تعداد غالف در بوته ،تعداد غالف در خوشمه ،تعمداد گمره
تثبیتکننده نیتروژن در ريشه ،وزن خشک بوته ،تعمداد شماخه
در بوته (در محدوده ضريب تنوع بین  20تا  39درصد) و طمول
هیپوکوتیل ،تعداد گره در ساقه اصلی ،طول دانه ،طول میمانگره،
تعداد دانمه در غمالف ،عمرض بمذر و طمول غمالف (در محمدوده
ضريب تنوع بین بین  15تا  20درصد) از بین  25صمفت کممی
ممورد بررسمی بمه ترتیممب بیشمترين ضمرايب تنموع را داشممتند.
بنابراين بیشمترين تنموع مربموط بمه اجمزای عملکمرد از جملمه
وزن100دانه و تعداد غالف در بوتمه بمود .معمموالً در مطالعمات
انجامشده بر روی تودههای بومی لوبیا چشمبلبلمی در قیماس بما
ارقام اصالحشده ،اين تنوع زياد در اجزای عملکرد وجود داشمته
و بیشترين ضريب تنوع در تودههای لوبیا چشمبلبلی متعلق بمه
عملکممرد و اجممزای آن بمموده اسممت ( ;Ajayi et al., 2014
 .)Lazaridi et al., 2017; Manggoel et al., 2012به طور
کلی ضريب تنوع در تودههای بومی زيماد و غیمريکنواخمت و در
ارقام تجماری کمتمر و يکنواخمتتمر اسمت ( .)Gepts, 2002از
طرف ديگر کمترين میزان تنوع در اين بررسی متعلق به صفات
فنولوژيکی بود و به نظر میرسد وجمود تنموع کمتمر در صمفات
فنولوژيکی به دلیل انتخاب تودهها از اقلیم گرم و خشک جهمت
بررسی در اين تحقیق بوده و از آنجا که اغلب محصموالت اقلمیم
گرم و خشک ايران از نظر فنولموژيکی تقريبماً مشمابه و زودرس
میباشند ،تنوع کمتری در آنها قابل رؤيمت اسمت .تنموع زيماد
مشاهدهشده در اجزای عملکرد در اين پژوهش بمه دلیمل تمأثیر
بیشتر آنها بر افزايش عملکرد میتواند برای بمهنژادگمران لوبیما
چشمبلبلی بسیار مفیمد و کماربردی باشمد .همچنمین بماالترين
محدوده تغییرات به ترتیمب بمرای عملکمرد دانمه ،سمطح بمر ،
ارتفاع بوته ،وزن100دانه ،وزن تر و صفات فنولموژيکی از جملمه
روز تا رسیدگی فیزيولوژيکی و روز تا گلمدهی بمود (جمدول .)3
توده  TN7222بیشترين عملکمرد را در بمین تمودههمای ممورد
بررسی با مقدار  1000کیلوگرم در هکتمار داشمت .تموده بمومی
زابل (ماک) نیز با عملکرد  603کیلوگرم در هکتار دومین رتبمه

1. Shannon-Weaver Diversity Index
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مورد بررسی به ترتیب متعلق بمه تموده  )155/60( TN7013و
 )89/30( TN7209بود .تودههای لوبیا چشمبلبلی محلی زابمل
(ماک) دارای ارتفاع  100سانتیمتر بود.

را در بین ساير تودههای مورد مطالعه داشمت .بیشمترين سمطح
بر در توده  TN7297با  255میلیمتر و کمترين سطح بر
در تودههای  TN7276و  TN7279با  176میلیمتمر مشماهده
شممد .تمموده بممومی زابممل (ممماک) دارای سممطح برگممی معممادل
217میلیمتر بود .بیشترين و کمترين ارتفاع در بین تمودههمای

جدول  - 2صفات مورد مطالعه در ارزیابی تودههای لوبيا چشمبلبلی
Table 2. Studied traits in the evaluation of cowpea accessions
نام مختصر
Abbreviation
شکل برگچه انتهايی
TLS
سطح بر (میلیمتر)
LA
ارتفاع (سانتیمتر)
PHT
تعداد شاخه در بوته
NMB
طول هیپوکتیل (سانتیمتر)
HL
عادت رشدی
GH
تعداد گره در ساقه اصلی
NNMS
طول میان گره (سانتیمتر)
IL
بنیه گیاه
PV
تعداد گره تثبیتکننده نیتروژن در ريشه
NFNR
وزن تر بوته (گرم)
WW
وزن خشک بوته (گرم)
DW
روز تا ظهور گل
DFI
روز تا  50درصد گلدهی
DF
روز تا پايان گلدهی
DFT
روز تا ظهور اولین غالف بالغ
DFMP
روز تا رسیدگی
DM
روز تا برداشت
DH
رنگ گل
FC
جايگاه گل آذين
RP
رنگ غالف
PCO
فشردگی بذر در غالف
SC
ضخامت ديواره غالف
PWT
کرکیبودن بوته
PHR
اتصال پوسته
AT
طول غالف (سانتیمتر)
PL
تعداد دانه در غالف
NLP
وزن100دانه
HSW
تعداد غالف در خوشه
NPPD
تعداد غالف در بوته
NPPL
عملکرد دانه (گرم)
Y
طول بذر (میلیمتر)
SL
قطر بذر (میلیمتر)
SW
انحنای غالف
PCU
الگوی چشم
EP
جن پوسته
TT
دمای کانوپی
CT
میزان کلروفیل بر
LCC
تأثیر تنش گرما بر روی بوته (درصد)
PHSE
نوع صفات :a :کیفی :b ،کمی
صفت

Trait
Terminal leaflet shape (OC)a
Leaf Area (mm) b
Plant Height (cm) b
Number of Main Branches b
Hypocotyl Length (cm) b
Growth Habit a
Number of Nodes on Main Stem b
Internode Length (cm) b
Plant Vigor a
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root b
Plant Wet Weight (g) b
Plant Dry Weight (g) b
Days to Flower Initiation b
Days to Flowering b
Days to Flower Termination b
Days to First Mature Pods b
Days to Maturity b
Days to Harvest b
Flower Color a
Raceme Position a
Pod Color a
Seed Crowding a
Pod Wall Thickness a
Plant Hairiness a
Attachment of Testa a
Pod Length (cm) b
Number of Locules per Pod b
100-Seed Weight b
Number of Pods per Peduncle b
Number of Pods per Plant b
Yield (g) b
Seed Length (mm) b
Seed Width (mm) b
Pod Curvature a
Eye Pattern a
Testa Texture a
Canopy Temperature b
Leaf Chlorophyll Cncentration b
Heat Stress Effects % b
Trait Types: a: Qualitative, b: Quantitative
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دارای هفت دانه در غالف بود .از طرف ديگر توده  ،TN7238بما
تعداد پنج دانه در غالف کمترين تعداد دانه در غالف را داشمت.
قبل از اين ،در بررسی تمودههمای لوبیما چشممبلبلمی بانمک ژن
دانشگاه تهمران محمدوده تغییمرات تعمداد دانمه در غمالف بمین
 11/79تا  18/45عدد ( )Mafakheri et al., 2017و در تموده
های ترکیه بین  8تا  10/23عدد ()Bozokalfa et al., 2017
مشماهده شممده بممود .از نظممر تعمداد غممالف در بوتممه ،تممودههممای
لوبیاچشمبلبلی محلی زابل (مماک) TN7285 ،و  TN7277بمه
ترتیب با تعمداد  21 ،27و  20غمالف در بوتمه دارای بیشمترين
مقادير اين صفت بودند .تعداد غالف در بوته در اين مطالعه بین
 6تا  27/6عدد بود .در حمالی کمه در مطالعمه تمودههمای غمرب
آفريقا تعداد غالف در بوته بین  4/8تا  15/6عمدد ( Menssen
 )et al., 2017و در مطالعه تودههای بانک ژن دانشمگاه تهمران
بین  37/67تا  55/67عمدد بمود (.)Mafakheri et al., 2017
بررسممی انممدازه بممذرها نشممان داد کممه تممودههممای ،TN7284
 TN7292 ،TN7281 ،TN7294و  TN7305دارای بیشترين
طول بذر با اندازه بین  11تا  11/33میلمیمتمر بودنمد .کوچمک
ترين طول بذر نیز متعلق به توده  TN7240و برابر شِش میلی-
متر بود .از نظمر عمرض دانمه تموده  TN7298دارای بیشمترين
ع مرض بمما انممدازه هشممت میلممیمتممر و تممودههممای  TN7240و
 TN7222دارای کمترين عرض با اندازه چهار میلیمتمر بودنمد.
توده بمومی زابمل (مماک) دارای طمول دانمه  8/3و عمرض دانمة
6/6میلیمتر بود .قبل از اين ،طول دانه در تمودههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران بین  6/7تا  9/4و در تودههای ترکیه بین  8/0تما
 10/8و عرض دانه در تودههای دانشگاه تهران بین  5/6تا  7/3و
در تودههای دانشگاه ترکیه بین  5/6تما  6/7گمزارش شمده بمود
(.)Mafakheri et al., 2017
در بین تودههای مورد بررسی تعداد  22توده وارد مرحلمه
زايشی و تولید غالف شدند و ساير تودهها فقط به رشد رويشمی
و تولید شاخ و بر ادامه دادند و بمهنظمر ممیرسمد تمودههمای
مذکور مناسب مصارف علوفهای و يا کمود سمبز ممیباشمند .بمه
منظور متمايزکردن تفاوتهای بین اين دو گمروه مقايسمه بمین
میانگین برخی از صفات کمی بین آنها انجمام شمد و نتمايج در
جدول  4ارائه شده است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،تودههای
با خاصیت تولید علوفه دارای ارتفاع بوته ،تعمداد گمره در سماقه
اصلی ،وزن تر و خشک بوته بیشتری در مقايسه با تودههمای بما
پتانسیل تولید دانه بودند؛ اگرچه سطح بر و محتوای کلروفیل
در تودههای با پتانسیل تولید علوفه کمتر بود .در بین تودههمای
مورد بررسمی دو تموده  TN7241و  TN7274پتانسمیل تولیمد
علوفه بیشتری نسبت به ساير تودهها داشتند.

ارتفاع بوته برای تودههای بانمک ژن دانشمگاه تهمران بمین
 37/66تما  55/66گمزارش شمده اسمت ( Mafakheri et al.,
 .)2017بیشترين وزن100دانه (بیشتر از  40گرم) در تودههای
،TN7292 ،TN7291 ،TN7222 ،TN7281 ،TN7284
 TN7294 ،TN7300 ،TN7297و  ،TN7285مشمماهده شممد.
کمتممرين وزن100دانممه نیممز بممه ترتیممب متعلممق بممه تممودههممای
 TN7273 ،TN7301 ،TN7240و  TN7239و بین  11تا 15
گرم بود .توده بومی زابل (ماک) دارای وزن100دانه 15/54گرم
بود .محدوده تغییرات وزن100دانه در اين مطالعه بمین 11/05
تا  45/08گرم بود .در مطالعه انجامشده در ژنوتیم همای لوبیما
چشمبلبلی بانک ژن دانشگاه تهران محدوده تغییرات اين صفت
بممین  11/44تمما  22/49گممزارش شممد ( Mafakheri et al.,
 .)2017بیشترين وزن تر بوته نیز به ترتیب متعلق به تودههمای
 TN7280 ،TN7243 ،TN7274 ،TN7209 ،TN7241و
 TN7068با بیش از  147گرم در يک بوته بود کمه همی کمدام
عملکرد دانهای نداشتند و برای مصارف علوفهای مناسب بودنمد.
تمموده بممومی زابممل (ممماک) دارای وزن تممر معممادل 127/75
127/75گرم بود .همچنین با بررسی نتايج اطالعمات فنولوژيمک
مشخص شد که توده  TN7292زودتر از ساير تودهها و پم از
 71روز وارد مرحله  50درصد گلمدهی شمد .ايمن تموده از نظمر
زودرسی نیز دومین رتبه ( 104روز تما رسمیدگی فیزيولموژيکی
کامممل) را پمم از تمموده  100( TN7291روز تمما رسممیدگی
فیزيولوژيکی) داشت .توده بمومی زابمل (مماک) پم از  79روز
وارد مرحله  50درصد گلمدهی و پم از  108روز وارد مرحلمه
رسیدگی کامل شد .در ايمن مطالعمه تعمداد روز تما گلمدهی در
محدوده بین  71تا  98روز بود؛ در حالی که در آزممايش انجمام
شده بر روی نمونههای غرب آفريقا دامنة اين صفت بین  64تما
 82روز ( )Menssen et al., 2017و در نمونمههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران دامنة آن بین  91تما  114روز ( Mafakheri et
 )al., 2017گزارش شمده اسمت).(Mafakheri et al., 2017
بررسممی خصوصممیات غممالفهمما نیممز نشممان داد کممه تممودههممای
 TN7281و  TN7288دارای طويلترين غالف ،بمه ترتیمب بما
 15/40و  13/20سممانتیمتممر بودنممد .تممودههممای  TN7305و
 TN7238نیز کوتاهترين غالفها را به ترتیمب بما انمدازه  8/2و
 8/3سانتیمتمر داشمتند .قبمل از ايمن ،در تمودههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران طول غالف بین  13/9تا Mafakheri et ( 19/6
 )al., 2017و در تودههای محلمی ترکیمه بمین  11/9تما 17/0
( )Bozokalfa et al., 2017گزارش شده است .از نظمر تعمداد
دانه در غالف نیز تمودههمای ،TN7288 ،TN7294 ،TN7297
 TN7239 ،TN7273و  TN7222بما تعمداد  9دانمه در غمالف
بیشترين تعداد دانه در غالف را داشتند .توده محلی زابل (ماک)
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 آمارههای توصيفی برای صفات کمی در تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران-3جدول
Table 3. Descriptive statistics for quantitative traits in cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
محدوده
صفت
Trait
Canopy Temperature (OC)
)دمای کانوپی (درجه سلسیوس
Leaf Chlorophyll Concentration
میزان کلروفیل بر
Leaf Area (mm)
)سطح بر (میلیمتر
Plant Height (cm)
)ارتفاع گیاه (سانتیمتر
Number of Main Branches
تعداد شاخههای اصلی
Hypocotyl Length (mm)
)طول هیپوکوتیل (میلیمتر
Number of Nodes on Main Stem
تعداد گره در ساقه اصلی
Internode Length (cm)
)طول میانگره (سانتیمتر
Number of Nitrogen Fixation
Nodules in Root
تعداد گره تثبیتکنند نیتروژن در ريشه
Plant Wet Weight (g)
)وزن تر بوته (گرم
Plant Dry Weight(g)
)وزن خشک بوته (گرم
Days to Flower Initiation
روز تا ظهور گل
Days to Flowering
 درصد گلدهی50 روز تا
Days to Flower Termination
روز تا پايان گلدهی
Days to First Mature Pods
روز تا ظهور اولین غالف بالغ
Days to Maturity
روز تا رسیدگی
Days to Harvest
روز تا برداشت
Pod Length (cm)
)طول غالف (سانتیمتر
Number of Locules per pod
تعداد دانه در غالف
100-Seed Weight (g)
)دانه (گرم100وزن
Number of Pods per Peduncle
تعداد غالف در خوشه
Number of Pods per Plant
تعداد غالف در بوته
Seed Length (mm)
)طول دانه (میلیمتر
Seed Width (mm)
)عرض دانه (میلیمتر

حداقل
Minimum

حداکثر
Maximum

تغييرات
Variation
Range

ميانه
Median

ميانگين
Mean

واریانس
Variance

انحراف معيار
Standard
Deviation

ضریب تغييرات
Coefficient of
Variation

21.30

26.60

5.30

23.50

23.66

1.73

1.32

5.56

33.70

46.30

12.60

38.70

39.06

9.67

3.11

7.96

176.00

255.00

79.00

215.00

212.53

505.57

22.48

10.58

89

156

66

111

110

92.69

9.63

8.73

3

8

5

5

6

1.32

1.15

20.33

1.30

2.60

1.30

1.80

1.94

0.14

0.38

19.63

12

29

17

21

20

13

3.61

17.99

3.50

7.30

3.80

5.40

5.50

0.79

0.89

16.17

17

42

25

27

29

41.05

6.41

22.41

120.29

154.27

33.98

136.56

136.69

62.89

7.93

5.80

12.20

29.43

17.23

24.10

22.77

22.89

4.78

21.01

59

77

18

65

66

27.35

5.23

7.96

71

98

27

78

79

40.51

6.36

8.07

86

113

27

104

103

49.18

7.01

6.79

64

91

27

73

74

47.97

6.93

9.38

100

128

28

112

113

39.73

6.30

5.59

108

138

30

127

126

35.33

5.94

4.70

8.20

15.40

7.20

11.30

11.19

3.01

1.74

15.52

5

9

4

8

8

1.49

1.22

16.15

11.05

45.08

34.03

35.67

31.28

149.40

12.22

39.07

1

4

3

3

3

0.43

0.65

24.24

6

28

22

15

14

24.02

4.90

34.16

6

11.33

5.33

9.75

9.25

2.70

1.64

17.77

4

8

4

6

6

0.79

0.89

15.52
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جدول -4ميانگين برخی از صفات کمی در مقایسه بين تودههای با پتانسيل توليد عملکرد دانهای و تودههای با پتانسيل توليد علوفه
Table 4. Average of some quantitative traits in the comparison of accessions with grain yield production potential and
accessions with forage production potential
تيپ علوفهای

تيپ دانهای

صفت

Fodder type

Grain type

23.68

23.64

38.01

40.46

202.72

225.45

114

106

5

6

1.86

2.04

22

18

6

5

29

28

137.48

135.65

25.75

18.85

Trait
)Canopy Temperature (OC
دمای کانوپی (درجه سلسیوس)
Leaf Chlorophyll Concentration
میزان کلروفیل بر
)Leaf Area (mm
سطح بر (میلیمتر)
)Plant Height (cm
ارتفاع گیاه (سانتیمتر)
Number of Main Branches
تعداد شاخههای اصلی
)Hypocotyl length (mm
طول هیپوکوتیل (میلیمتر)
Number of nodes on main stem
تعداد گره در ساقه اصلی
)Internode Length (cm
طول میانگره (سانتیمتر)
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root
تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه
)Plant Wet Weight (g
وزن تر بوته (گرم)
)Plant Dry Weight(g
وزن خشک بوته (گرم)

رشدی نیمهخوابیده ( 52درصمد) و شمکل انتهمای بمر اغلمب
آنها به صورت نیمگرد ( 78درصد) مشاهده شد (شکل .)1

تنوع صفات کيفی

در اين مطالعه تنوع زيادی در میان تودههای لوبیما چشمم
بلبلی برای برخی از صفات کیفی مشماهده شمد .شماخص تنموع
برای صفات کیفی بین  0تما  1و بما میمانگین کلمی  0/57بمود.
بیشترين تنوع به ترتیب برای صفات عادت رشدی ( ،)1ضخامت
ديواره غالف ( ،)0/97انحنای غالف ( ،)0/90بنیه گیاه ( )0/79و
الگوی چشم ( )0/76وجود داشت .الگوی چشم دانهها در اغلمب
موارد به صورت يک نوار باريک امتمداد يافتمه بمه پشمت هلیموم
(72/7درصد) بود .جن پوسته در اغلب موارد صاف و صمیقلی
( 95/5درصد) بود .غالفها بیشتر با ديواره نازک ( 54/5درصد)
به رنگ قهوهای کمرنگ متمايل به زرد ( 72/7درصد) با انحنای
خمیده ( 72/7درصد) و بمدون کمرک ( 86/4درصمد) مشماهده
شدند .گلآذين در بیشتر موارد در سرتاسر کانوپی (63/6درصد)
و با گلهای قرمز روشن ( 54/5درصد) مشاهده شد .رنمگ گمل
بنفش و قرمز روشن صفتی غالب نسبت بمه رنمگ سمفید اسمت
( .)Othman et al., 2006اغلب رنگ گلهای مشاهدهشمده در
اين مطالعه قرمز روشن و بنفش بودند؛ درحالی کمه در بررسمی
نمونههای يونان و ترکیه اغلب نمونهها دارای رنمگ گمل سمفید
بودند (.)Bozokalfa et al., 2017; Lazaridi et al., 2017
بوتهها اغلب از نظمر بنیمه متوسمط ( 70/7درصمد) و بما عمادت

همبستگی بين صفات

نتايج نشان داد که طول هیپوکوتیل با طول میانگره سماقه
اصلی همبستگی مثبت و معنیداری ( )0/49دارد .تعداد گره در
ساقه اصلی نیز با تعداد گمره تثبیمتکننمد نیتمروژن در ريشمه
همبسممتگی منفممی و معنممیداری ( )-0/50داشممت .بررسممی
خصوصیات دانه نشان داد کمه طمول دانمه همبسمتگی مثبمت و
معنیداری با وزن100دانه ( )0/66و تعمداد گمره تثبیمتکننمد
نیتروژن در ريشه ( )0/42دارد .همچنمین همبسمتگی مثبمت و
غیرمعنیداری بین طول دانه و طول غالف ( )0/41و تعداد دانه
در غالف ( )0/25وجود داشت .از طرف ديگر همبستگی منفی و
معنیدار طول دانمه بما طمول میمانگره ( )-0/52مشماهده شمد.
بررسی همبستگی صفات کمی غالفهای تودههای لوبیما چشمم
بلبلی نشان داد که طول غالف همبستگی مثبت و معنیداری را
بمما وزن خشممک بوتممه ( ،)0/46تعممداد دانممه در غممالف ( )0/62و
وزن100دانه ( )0/54دارد .تعداد غالف در خوشه با تعداد غالف
در بوته همبستگی مثبت و معنیداری ( )0/43نشان داد.
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TN7273

TN7240

TN7222

TN7288

TN7277

TN7274

TN7301

TN7303

MAK

شکل  -1تنوع ژنتيکی شکل و اندازه دانه در برخی از تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 1. Genetic diversity of grain shape and size in some cowpea accessions of arid and warm climate

تا ظهور اولین غالف بالغ ( )0/45نشان داد .صفت روز تما پايمان
گلدهی نیز همبستگی مثبتی را با روز تا رسیدگی فیزيولوژيمک
( )0/77و طول هیپوکوتیل ( )0/47نشان داد .وزن100دانه تنها
همبستگی معنیدار خود را فقط با طول غمالف ( )0/54و طمول
بذر ( )0/66نشان داد .وزن100دانه با برخی از اجزای عملکرد از
جمله تعمداد غمالف در بوتمه ( )-0/01و تعمداد دانمه در غمالف
( )0/25ارتباط معنمیداری را نشمان نمداد .ايمن ممورد قمبالً در

همچنین تعداد غالف در خوشمه بما صمفت روز تما ظهمور
گلدهی همبستگی مثبتی و معنیداری داشمت ( .)0/45بررسمی
همبستگی صفات فنولوژيکی نشان داد که صفت روز تا گلمدهی
همبستگی مثبت و معنیداری را بما روز تما  50درصمد گلمدهی
( ،)0/79روز تا پايان گلدهی ( ،)0/55روز تا ظهور اولمین غمالف
بممالغ ( )0/63و تعممداد غممالف در خوشممه ( )0/45دارد .صممفت
فنولوژيک روز تا  50درصد گلدهی همبستگی مثبتمی را بما روز
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(.)Aryeetey & Laing, 1973; Manggoel et al., 2012
از طممرف ديگممر همبسممتگی منفممی و معنممیدار بمما تعممداد گممره
تثبیتکنند نیتروژن در ريشه و همبستگی منفمی و غیرمعنمی
داری را بمما ارتفمماع بوتممه ،وزن تممر بوتممه و روز تمما رسممیدگی
فیزيولوژيکی دارد .بنابراين بر اساس نتايج همبستگی معلوم شد
که تودههای با ارتفاع و وزن تمر بوتمه بیشمتر بمرای تولیمد دانمه
مناسب نبوده و برای مصمارف علوفمهای مناسمبتمر ممیباشمند.
بررسی همبستگی صفات کیفی نیز نشان داد که شمکل انتهمای
بر با رنگ غالف دارای همبستگی مثبت و معنمیداری اسمت
( .)0/61همچنممین عممادت رشممدی بمما ضممخامت ديممواره غممالف
همبستگی منفی و معنیداری داشت (( )-0/53شکل .)2

بررسی لوبیا چشمبلبلیهای محلی توسط ساير پژوهشگران نیمز
گممزارش شممده اسممت ( .)Menssen et al., 2017بررسممی
همبستگی عملکرد دانه با ساير صمفات نشمان داد کمه عملکمرد
دانه همبستگی مثبت اما غیرمعنیداری را با تعداد گره در ساقه
اصلی ،طمول میمانگره ،تعمداد دانمه در غمالف ،تعمداد غمالف در
خوشه ،تعداد غالف در بوته و وزن100دانه دارد .عملکرد بیشمتر
تودههای با دانههای کوچکتر دلیل عدم همبستگی مثبت بمین
وزن100دانه و عملکرد میتواند باشد .ايمن ممورد در تمودههمای
( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشممبلبلمی مماک
(محلممی زابممل) نیممز مشمماهده شممد .عممدم همبسممتگی و حتممی
همبسممتگی منفممی بممین عملکممرد و وزن100دانممه در لوبیمما
چشمبلبلی توسط سماير پژوهشمگران نیمز گمزارش شمده اسمت

شکل - 2همبستگی بين صفات کمی در تودههای لوبيا چشمبلبلی اقليم گرم و خشک ایران
 :CTدمای کانوپی :LCC ،میزال کلوفیل بر  :LA ،سطح بر  :PHT ،ارتفاع بوته :NMB ،تعداد شاخه اصلی :HL ،طول هیپوکوتیل :NNMS ،تعداد گره در ساقه اصلی،
 :ILطول میانگره :NFNR ،تعداد گره تثبیتکنند نیتروژن در ريشه :WW ،وزن تر بوته :DW ،وزن خشک بوته  :DFI ،روز تا ظهور گلدهی :DF ،روز تا  50درصد
گلدهی :DFT ،روز تا پايان گلدهی :DFMP ،روز تا ظهور اولین غالف بالغ :DM ،روز تا رسیدگی :DH ،روز تا برداشت :PL ،طول غالف :NLP ،تعداد دانه در غالف،
 :HSWوزن100دانه :NPPD ،تعداد غالف در خوشه :NPPL ،غالف در بوته :Y ،عملکرد دانه :SL ،طول دانه و :SWعرض دانه
Fig. 2. Correlation of quantitative traits among cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant Height, NMB: Number of Main Branches,
HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR: Number of Nitrogen Fixation Nodules in
Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to Flowering, DFT: Days to Flower
Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod Length, NLP: Number of Locules per
Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length,
SW: Seed Width
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مؤلفه اول نیز صفات فنولوژيمک را از اجمزای عملکمرد تفکیمک
نمود (شکل  .)7در مطالعات ديگری که قبل از ايمن بمه منظمور
بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا چشمبلبلی انجام شمده اسمت ،معلموم
شد که سه عامل اول در مجموع حدود  40درصد کمل تنموع را
به خود اختصاص دادند ( Aremu et al., 2007; Lazaridi et
.)al., 2017; Olukolu et al., 2012

تجزیه به عاملها

بررسی تجزيه به عاملها و بما اسمتفاده از نممودار اسمکری
پالت نشان داد که سه عامل اول ،بیشترين میزان واريان را بما
مجموع  41درصد از بین  10عاممل بمه خمود اختصماص دادنمد
(شکل  .)3بنابراين به جای بررسی تمام عاملها ،فقط سه عامل
اول بررسی شدند .همچنین بررسمی مماتري مؤلفمههما نشمان
دادکه مؤلفه اول مرتبط با صفات فنولوژيک و مؤلفههمای دوم و
سوم مرتبط با صفات اجزای عملکرد است .نممودار دوبعمدی دو

شکل - 3نمودار دوبعدی دو مؤلفه اول برای تودههای لوبيا چشمبلبلی اقليم گرم و خشک ایران
 F1و  :F2به ترتیب عامل اول و دوم :CT ،دمای کانوپی :LCC ،میزال کلوفیل بر  :LA ،سطح بر  :PHT ،ارتفاع بوته :NMB ،تعداد شاخه اصلی :HL ،طول
هیپوکوتیل :NNMS ،تعداد گره در ساقه اصلی :IL ،طول میانگره :NFNR ،تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه :WW ،وزن تر بوته :DW ،وزن خشک بوته :DFI ،روز تا
ظهور گلدهی :DF ،روز تا  50درصد گلدهی :DFT ،روز تا پايان گلدهی :DFMP ،روز تا ظهور اولین غالف بالغ  :DM ،روز تا رسیدگی :DH ،روز تا برداشت :PL ،طول
غالف :NLP ،تعداد دانه در غالف :HSW ،وزن100دانه :NPPD ،تعداد غالف در خوشه :NPPL ،غالف در بوته :Y ،عملکرد دانه :SL ،طول دانه :SW ،عرض دانه
Fig. 3. Biplot of two first component of cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
F1 & F2: Factor 1 and Factor 2, respectively, CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant
Height, NMB: Number of Main Branches, HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR:
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to
Flowering, DFT: Days to Flower Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod
Length, NLP: Number of Locules per Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per
Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length, SW: Seed Width

چهارم و پنجم بمه ترتیمب دارای همبسمتگی کانونیمک  0/98و
 0/83هستند .آزمون ويلک المبدا نشان داد که سه متغیر اول
معنیدار و متغیرهای چهارم و پنجم معنیدار نیستند.

همبستگی کانونيک

بررسی همبستگی کانونیک بمرای دو گمروه صمفات کممی
تفکیکشده در تجزيه به عاملها شامل صفات کممی ممرتبط بما
عملکرد و اجزای آن و صفات فنولوژيکی نشان داد که سه متغیر
اول کانونیک دارای همبسمتگی کانونیمک بما مقمدار  1و متغیمر
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 نمودار همبستگی کانونيک بين صفات کمی و صفات فنولوژیکی تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران-4 شکل
 طول:HL ، تعداد شاخه اصلی:NMB ، ارتفاع بوته:PHT ،  سطح بر:LA ،  میزال کلوفیل بر:LCC ، دمای کانوپی:CT ، به ترتیب عامل اول و دوم:F2  وF1
 روز تا:DFI ، وزن خشک بوته:DW ، وزن تر بوته:WW ، تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه:NFNR ، طول میانگره:IL ، تعداد گره در ساقه اصلی:NNMS ،هیپوکوتیل
 طول:PL ، روز تا برداشت:DH ، روز تا رسیدگی:DM ،  روز تا ظهور اولین غالف بالغ:DFMP ، روز تا پايان گلدهی:DFT ، درصد گلدهی50  روز تا:DF ،ظهور گلدهی
 عرض دانه:SW ، طول دانه:SL ، عملکرد دانه:Y ، غالف در بوته:NPPL ، تعداد غالف در خوشه:NPPD ،دانه100 وزن:HSW ، تعداد دانه در غالف:NLP ،غالف
Fig. 4. Plot of canonical correlation between quantitative and phenological traits of cowpea accessions in arid and
warm climate of Iran
F1 & F2: Factor 1 and Factor 2, respectively, CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant
Height, NMB: Number of Main Branches, HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR:
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to
Flowering, DFT: Days to Flower Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod
Length, NLP: Number of Locules per Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per
Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length, SW: Seed Width
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شکل  -5تجزیه مسير برای عملکرد و اجزای آن در تودههای چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 5. Path analysis for yield and its component for cowpea accessions of arid and warm climate of Iran

داد که ارتفاع و تعداد دانه در غالف با اثر منفی و طول غمالف و
طول بذر با اثر مثبمت ،سمهم بیشمتری در تشمکیل ايمن متغیمر
کانونیک دارند .مقادير ايمن ضمرايب در اولمین متغیمر کانونیمک
مربوط به صفات فنولوژيک حاکی از تأثیر زيماد و مثبمت روز تما
ظهور گل در تشکیل متغیر کانونیک مربوطمه اسمت .همچنمین
ارتباط صفات کمی و فنولموژيکی بما يکمديگر در شمکل  4ارائمه
شده است .بر اساس نمودار دوبعدی همبستگی کانونیک ،صفت
روز تا رسیدگی فیزيولوژيکی دارای همبستگی مثبمت بما طمول
میممانگره ،تعممداد دانممه در غممالف ،طممول دانممه ،وزن تممر بوتممه،
وزن100دانممه و طممول غممالف اسممت و از طممرف ديگممر دارای
همبستگی منفی با وزن خشک ،تعمداد گمره در سماقه اصملی و
ارتفاع بوته است.

با توجه به اين که اين آزممون تحمت تمأثیر انمدازه نمونمه
است ،بهنظر میرسد احتماالً کوچکبودن انمدازه نمونمه در ايمن
مطالعه باعث اين نتیجه (عدم معنیداری) در متغیرهای چهمارم
و پنجم شد .همبستگی کانونیک قموی ممکمن اسمت بمه علمت
انممدازه نمونممه کوچممک معنممیدار نشممود ،اممما همبسممتگی بممین
متغیرهای کانونی اصلی با مقدار بیش از  0/3قابل تفسیر اسمت
( .)Tabachnick et al., 2007الزم به ذکر اسمت کمه در ايمن
مطالعه ضرايب کانونیک بزرگتر از يک در تفسیر روابط بمین دو
گممروه مممورد اسممتفاده قممرار گرفتممه اسممت .ضممرايب کانونیممک
استانداردشده ،سهم همر متغیمر را در تشمکیل متغیمر کانونیمک
مربوطه در حضور ساير متغیرها نشان میدهد .ضرايب کانونیمک
استانداردشده اولین متغیر کانونیک مربوط به صفات کمی نشان
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شکل  -6تجزیه خوشهای با استفاده از روش وارد بر اساس تمام صفات کمی و کيفی در تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 6. Cluster analysis using ward method for all quantitative and qualitative traits in cowpea accessions of arid and
warm climate of Iran

از طريق تعداد دانه در غالف و وزن100دانه زياد بود .در مطالعه
همبستگی نیز وزن100دانه با طول غالف همبستگی داشت .لذا
اين ارتباط به صورت غیرمستقیم و از طريق طول غالف بود .اثر
مستقیم طول دانه و غالف در بوتمه ،صمفات مهمم ديگمر بما اثمر
مستقیم و زياد بر عملکرد بودند .عرض دانه و وزن100دانمه اثمر
مستقیم منفی بر عملکرد داشتند .در مطالعات همبسمتگی نیمز
بین وزن100دانه و عملکرد رابطمه مثبتمی مشماهده نشمد .ايمن
نتايج نشاندهنده آن است که تودههای با دانههای سنگینتمر از
پتانسیل عملکمرد بمااليی بمرای اقلمیم گمرم و خشمک از جملمه
سیستان برخوردار نیستند .اما تودههمايی از جملمه لوبیما چشمم
بلبلی ماک (محلی زابمل) و همچنمین تموده ( TN7222محلمی
سرمشک جیرفت) که دارای دانمههمای سمبکتمر و کموچکتری
بودند ،عملکرد بیشتری داشتند.

بنابراين همانطور که مشخص است ،بوتمههمای کوتماهتر،
ديررستر بوده و اجزای عملکرد از جمله وزن100دانمه و طمول
غالف در آنهما نیمز بیشمتر اسمت .بمر اسماس نممودار دوبعمدی
همبستگی کانونیمک ،صمفت روز تما گلمدهی دارای همبسمتگی
منفی با عملکرد بود؛ بنابراين تودههايی که زودتمر وارد گلمدهی
شده بودند ،به دلیمل داشمتن فرصمت بیشمتر در دوره زايشمی و
تشکیل غالف و دانه ،عملکرد بیشتری نیز داشتند.
تجزیه مسير
تجزيممه مسممیر بممه منظممور شناسممايی اثممرات تأثیرگممذار در
افزايش عملکرد انجام شد .نتايج تجزيه مسیر (شمکل  )5نشمان
داد که طول غالف يک جز مهمم در عملکمرد دانمه بموده و اثمر
مستقیم مثبت و نسبتاً بیشتری دارد .اثر غیرمستقیم اين صفت
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گروهبندی نمود و بر همین اساس بین اين دو گروه همبسمتگی
کانونیممک انجممام و ارتبمماط بممین آنهمما مممورد بررسممی و ارتبمماط
معکوس بین آنها مشمخص شمد .بررسمی تنموع صمفات ممورد
بررسممی نشممان داد کممه صممفات فنولمموژيکی دارای تنمموع کممم و
بالعک صفات مرتبط با اجزای عملکرد از جمله وزن100دانه و
تعداد غمالف در بوتمه دارای تنموع بیشمتری بودنمد .بمه منظمور
شناسايی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ،تجزيه مسیر انجام شمد و
مشخص شد که طول غالف بیشترين تأثیر را به صورت مستقیم
در افزايش عملکرد تودهها دارد .بر اساس نتايج حاصل از تجزيه
خوشهای ،تودهها به دو گروه کلی طبقه بندی شدند .گمروه اول
شامل تودههای با تولید شاخ و بمر زيماد ،امما بمدون تشمکیل
غالف و فاقد عملکرد دانهای بودنمد کمه مناسمب بمرای مصمارف
علوفهای يا کود سبز بودند .گروه دوم شامل  22توده بودنمد کمه
بر اساس تجزيههای انجامشمده بمه دو گمروه بما عملکمرد کمم و
متوسط و گروه بما عملکمرد زيماد طبقمهبنمدی شمدند .دو تموده
( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشممبلبلمی مماک
(محلممی زابممل) بیشممترين عملکممرد دانممه را در شممرايط منطقممه
سیستان داشتند که نشماندهنمده سمازگاری ايمن دو تموده بمه
شرايط گرمای بسیار زياد تابستان و تحمل آنها به شرايط تنش
های محیطی در منطقه است .بنابراين استفاده از ايمن دو تموده
در برنامههای اصالح لوبیا چشمبلبلی در مناطق گمرم و خشمک
توصیه میشود.

تجزیه خوشهای

تجزيه خوشهای با استفاده از روش وارد برای صفات کممی
و کیفی ،تودههايی که مرحله زايشمی را طمی نمودنمد را بمه دو
گروه اصلی متمايز نمود .گروه اول شامل  20توده بود که از نظر
عملکردی نیمز دارای مقمادير کمم و متوسمط بودنمد .گمروه دوم
شامل دو توده  TN7222و لوبیا چشمبلبلی محلی زابل بود کمه
از نظر عملکمردی بیشمترين مقمادير را در بمین سماير تمودههما
داشتند (شکل .)6
نتيجهگيری
اگرچه گزارش شده است که لوبیا چشمبلبلی پايه ژنتیکمی
محدودی دارد ( ،)Asare et al., 2010اما بررسی  51تموده بما
خاستگاه مناطق گرم و خشک نشان میدهد که تنموع ژنتیکمی
زيممادی از لوبیمما چشمممبلبلممی در ايممران وجممود دارد کممه توسممط
کشاورزان و با کشت متوالی آنها حفاظت شده است .اين تنموع
احتماالً نتیجه فرايندهای تکماملی اسمت کمه بما فشمار انتخمابی
القا شده توسط کشاورزان و با کمک طبیعت اتفاق افتاده اسمت.
در اين مطالعه  39صفت کمی وکیفی بمر روی  51تموده ممورد
بررسی قرار گرفت .هدف اين مطالعه شناسايی تنوع موجمود در
بین تودههای لوبیا چشمبلبلی اقلیم گرم و خشک ايران بود کمه
با استفاده از روشهای آماری و تجزيمههمای چنمدمتغیره انجمام
شد .تجزيه به عاملها صفات مورد بررسی تودههای لوبیا چشمم
بلبلی را به دو گروه -1 :فنولموژيکی و  -2عملکمرد و اجمزای آن
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Introduction
Cowpea (Vigna unguiculata) is a neglected crop with a wide diversity of its landraces in Iran, which
acclimated to different climates. Cowpea is considered as one of the most tolerant food legumes under heat
and drought stress. Although cowpea is distributed in a wide range of arid and warm climate of Iran, no
extensive study has been done to determine the diversity of the landrace originated from these regions.
Increasing yield, early maturity for grain production, long vegetative period for fodder yield, nutrient in leaf
and grains, cooking quality, and germination rate are some crucial traits in cowpea breeding programs. Agromorphological characterization of the existence germplasm would help to identification of the valuable
genetic resources which could be entered into cowpea breeding programs to overcome challenges facing this
crop production.
Materials and Methods
Fifty landraces of cowpea originated from the arid and warm climate of IRAN along with Sistan local
cowpea landrace (Mak) were evaluated for the diversity of 39 quantitative and qualitative agromorphological traits. IBPGR descriptor was used to the characterization of traits; including terminal leaflet
shape, leaf area, plant height, number of main branches, hypocotyl length, growth habit, number of nodes on
the main stem, internode length, plant vigor, number of fixation nodules in root, fresh weight, dry weight,
days to flower initiation, days to flowering (50%), days to flower termination, days to first mature pods, days
to maturity, days to harvest, flower color, raceme position, pod color, seed crowding, pod wall thickness,
plant hairiness, attachment of testa, pod length, number of locules per pod, 100-seed weight, number of pods
per peduncle, number of pods per plant, yield, seed length, seed width, pod curvature, eye pattern, testa
texture, canopy temperature, leaf chlorophyll concentration, and heat stress effects %. This experiment was
done at the Zahak agricultural station of Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center. The experiments were performed observationally using furrow planting. Each landrace was sown in
a five-meter row. 100 and 10 cm were considered for between and within row spaces of plants, respectively.
Irrigation was carried out based on the needs of the plant and considering the conventional method of
cowpea irrigating in the Sistan region, almost every two weeks. Statistical methods, including correlation,
factor analysis, canonical correlation, path analysis, and cluster analysis, were used to identify the diversity
and relationship among traits.
Results and Discussion
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Yield components included 100-seed weight and number of pods per plant were the most diverse traits
in the current study. Based on the results, studied landraces could be potentially categorized in two grain and
forage types. N7222 (Sarmoshk local landrace) and Mak (Zabol local landrace) showed the highest grain
yield among evaluated landraces. TN7241 (another Zabol local landrace) and TN7274 (Kahnouj local
landrace) were detected as landrace with the highest potential for forage production. It was also identified
that two other Kahnouj local landraces, including TN7292 and TN7291, are the earliest maturity landraces
among evaluated landraces. Correlation analysis showed a significant positive relationship between yield and
number of N2 fixation nodules in the root. A significant positive correlation was also identified between pod
length with a dry weight of the plant, the number of locules per pod, and 100-seed weight. Furthermore, it
was revealed that yield was directly affected by pod length using path analysis. Path analysis distinct
phenological traits from quantitative traits related to yield. Canonical correlation showed a negative
correlation between days to flowering with grain yield, and it was shown that dwarf bushes with high yield
component and 100-seed weight matured lately.
Conclusion
Notable diversity for cowpea landraces was observed in the current study. The results of this research
divided the accession to two grain and forage types. It was identified that high biomass yielded plants were
not comfortable for grain production while they product suitable forage production. According to the results,
two landraces were the best ones in grain production that were confirmed by cluster analysis. Pod length and
the number of locules per pod were detected as the main two traits related to yield. The observed diversity in
yield components could be applied further in the cowpea breeding programs.
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