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 چکيده
 سازگار و بومی هایتوده در وسیع تنوع با شدهفراموش زراعی محصوالت از (Vigna unguiculata) بلبلیچشم لوبیا

 بما  محلی بلبلیچشم لوبیا توده 50 تعداد تحقیق، اين در است. خشک و گرم اقلیم جمله از کشور اقلیمی مختلف شرايط با
 39 بمرای  اگرومورفولموژيکی  تنموع  نظمر  از زابل( )محلی ماک بلبلیچشم لوبیا توده همراه به خشک و گرم اقلیم خاستگاه

 و ایعلوفمه  تیم   دو بمه  را بررسی مورد هایتوده نتايج گرفتند. قرار متغیرهچند تجزيه و ارزيابی مورد کیفی و کمی صفت
 بیشمترين  زابمل(  )محلمی  مماک  بلبلیچشم لوبیا و جیرفت( مشکسر )محلی TN7222 هایتوده نمود. بندیطبقه ایدانه

 را علوفمه  عملکمرد  بیشمترين  کهنمو((  )محلمی  TN7274 و زابمل(  محلمی  توده )ديگر TN7241 هایتوده و دانه عملکرد
 ممورد  همای تموده  بین در هاتوده ترينزودرس TN7291 و TN7292 شامل کهنو( محلی ديگر توده دو همچنین داشتند.
 و غمالف  در دانمه  تعداد خشک، وزن با را مثبتی همبستگی غالف طول داد نشان همبستگی ضرايب بررسی بودند. بررسی

 بمر  مستقیم صورت به را تأثیر بیشترين غالف طول که شد مشخص مسیر تجزيه از استفاده با همچنین دارد. دانه100وزن
 را عملکمرد  بما  مرتبط کمی صفات و فنولوژيکی صفات اصلی همؤلف دو ها،عامل به تجزيه بررسی دارد. دانه عملکرد افزايش
 بما  منفمی  همبسمتگی  دارای گلمدهی  تما  روز تعمداد  صمفت  که شد مشخص کانونیک همبستگی از استفاده با کرد. تفکیک
 ست.ا بیشتر هاآن در غالف طول و دانه100وزن جمله از عملکرد اجزای و بوده ترديررس ،ترکوتاه هایبوته و است عملکرد

 لوبیما  نمژادی بمه  همای دربرنامه استفاده قابلیت که شدند شناسايی مناسب خصوصیات با هایتوده از برخی تحقیق، اين در
 دارند. را بلبلیچشم

 
 Vigna unguiculata محلی؛ هایتوده ژنتیکی؛ تنوع چندمتغیره؛ تجزيه ژن؛ بانک کليدی: هایواژه

 

   1 مقدمه
  علمممی نممام بمما (=2x= 2n 22) 2بلبلممیچشممم لوبیمما

Vigna unguiculata، بمه  متعلمق  ایدولپمه  ایهنم اد لگوم يک 
 لوبیمما .(Padulosi & Ng, 1997) اسممت Vigna جممن 

 ایعلوفمه  لگوم و غذايی محصوالت ينترمهم از يکی بلبلیچشم
 & Timko) اسمت  خشک نیمه گرمسیری مناطق در ایانهد و

Singh, 2008). اقلیممی  شمرايط  بما  خموبی  به بلبلیچشم لوبیا 
 اسمت  قمادر  و اسمت  کمرده  پیمدا  سازگاری خشک و گرم مناطق

                                                           
 b.bakhshi@areeo.ac.ir نویسنده مسئول: *

2. Cowpea (Vigna unguiculate L.) 

 .(Hall & Patel, 1985) کنمد  تحمل را خشکی و گرما شرايط
 Ehlers) هسمتند  مغذی مواد از غنی بلبلیچشم لوبیا هایدانه

& Hall, 1997) هبم  فقیمر  مردممان  گوشمت  عنموان  به آن از و
 ياد نهاده،کم کشاورزی با و توسعهدرحال کشورهای در خصوص

 و 3بقوالت خانواده از محصول اين .(al. et Ba, 2004) شودمی
 آيمد ممی  حسماب  بمه  مهمم  غمذايی  منمابع  تمرين قمديمی  از يکی

(Bozokalfa et al., 2017).  
 از بسمیاری  در بلبلمی چشمم  لوبیما  ژنتیکمی  تنموع  دلیل به
 & Peksen) انمد يافتمه  توسمعه  کمتمر  ،تجماری  ارقمام  کشورها،

Artik, 2004). بما  اغلمب  کشماورزان  توسط محصول اين کشت 

                                                           
3. Fabaceae 

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
mailto:b.bakhshi@areeo.ac.ir
mailto:b.bakhshi@areeo.ac.ir


 

86 

 85-103، صفحه 1400، سال2، شمارة12/ سال)دوره(هاي حبوبات ايرانپژوهش .../ارزیابی تنوعی و همکاران؛ بخش

ممی  صمورت  يکمديگر  با هاآن تبادل و بومی یهاتوده از استفاده
 بمه  بمومی  همای توده اين از زيادی تعداد حاضر حال در و پذيرد
 توسمط  کشمورها  اغلمب  در مختلمف  منماطق  در تجماری  صورت

 را مهممی  نقش کشاورزان گیرد.می قرار استفاده مورد کشاورزان
 و هما آن سمالیانه  کشمت  بما  بومی هایتوده اين کیفیت حفظ در

 بمین  تبمادل  و بعمد  همای سمال  در کشمت  بمرای  بمذور  ارینگهد
 اصمالحی  هایبرنامه بین اين در سفانهمتأ اند.نموده ايفا همديگر
 تدريجی صورت به کشاورزی در نوين هایروش با همراه مرسوم
 گیماهی  همای گونمه  از بسمیاری  در ژنتیکی تنوع کاهش به منجر
 .(Wilkes, 1983) است شده کشت برای استفاده مورد

 روی بممر محممیط ويممژه بممه و جمعیممت ژنتیکممی سمماختار
 و است گذارتأثیر محصول اين راعیز و مورفولوژيکی خصوصیات

 سمازگار  همای جمعیمت  میمان  در تنموع  از زيادی درجه به منجر
 زيادی مطالعات .(Bozokalfa et al., 2017) است شده محلی

 میمان  ارتباط بررسی همچنین و ژنتیکی تنوع بررسی منظور به
 خصوصمیات  از اسمتفاده  با بومی بلبلیچشم لوبیای هایجمعیت

 Ali et) اسمت  شمده  انجام مولکولی نشانگرهای و مورفولوژيکی

al., 2015; Asare et al., 2010; Ba et al., 2004; 

Coulibaly et al., 2002; Egbadzor et al., 2014). 
 ارتبماط  شناسمايی  هدف با بلبلیچشم لوبیا ژنتیکی تنوع بررسی

 قالب در مختلف هایجمعیت و مختلف کشورهای و مناطق بین
 نظمر  از ايمران  همای نمونمه  و شمده  بنمدی طبقمه  اصلی گروه سه

 پاکسمتان،  تان،افغانسم  کشمورهای  همای نمونمه  کنمار  در ژنتیکی
 قمرار  کمامرون  و نیجريمه  آفريقايی کشورهای نیز و چین ،ترکیه

 وجمود  آن احتممال  بنمابراين  .(Xiong et al., 2016) گرفتنمد 
 مرکمز  از ايمران  بلبلمی چشم لوبیا هاینمونه اصلی أمنش که دارد

 ويمژه  صمفات  بما  همای ژنوتیم   شناسايی مطالعه در باشد. آفريقا
 از بلبلیچشم لوبیا ژنوتی  188 تعداد اصالحی، هایبرنامه برای
 و شدند بررسی مورفولوژيکی خصوصیت 16 اساس بر غنا کشور
 مشاهده ارزيابی مورد صفات برای ایمالحظه قابل تیکیژن تنوع
 همای برناممه  بمرای  مطلموب  ژنوتیم   تعدادی که اين ضمن شد؛

 مطالعه در .(Egbadzor et al., 2014) شدند شناخته اصالحی
 ممزارع  از شمده آوریجمع ژنوتی  32 از مورفولوژيکی صفت 36

 خصوصمیات  نظمر  از زيمادی  ژنتیکمی  تنوع ترکیه، در کشاورزان
 شد مشخص مطالعه اين در همچنین شد. مشاهده مورفولوژيکی

 هایرنگدانه چشم، رنگ دانه، عرض و طول دانه، وزن صفات که
 در اصمملی هممایگممیويژ از غممالف و بممر  رنممگ و نممارس غممالف

 باشمند ممی  بلبلمی چشمم  لوبیما  همای ژنوتیم   تممايز  و تشخیص
(Bozokalfa et al., 2017). ژنتیکمی  تنوع ارزيابی مطالعه در 

 تممام  کمه  شمد  معلموم  آفريقا غرب بلبلیچشم لوبیا ژنوتی  15
 توسمط  کشمت  ممورد  محلمی  همای تموده  اسمتثنای  به هاژنوتی 

 مطالعمه  ايمن  در بودنمد.  يکسان مورفولوژيکی نظر از کشاورزان،
 روز گیماه،  همر  در گرم 8/52 تا 6/34 بین تازه هایبر  عملکرد

 67/7 بین دانه100وزن روز، 82 تا 64 بین گلدهی درصد 50 تا
 بمود. 6/15 تما  8/4 بمین  بوتمه  در غمالف  تعمداد  گمرم،  12/15 تا

 تازه هایبر  وزن بین که داد نشان مطالعه اين نتايج همچنین
 که حالی در ندارد؛ وجود همبستگی مورفولوژيکی صفات ساير و

 فممیمن همبسممتگی دانممه100وزن و بوتممه در غممالف تعممداد بممین
 ديگمری  مطالعمه  در .(Menssen et al., 2017) شمد  مشماهده 
 خصوصمممیت 32 نظمممر از يونمممان از بمممومی تمممود  23 تعمممداد

 فنموتیپی  تنموع  و گرفتنمد  قمرار  ارزيمابی  مورد اگرومورفولوژيکی
 هاآن از استفاده که داشت وجود ارزيابی مورد صفات بین زيادی
 .(Lazaridi et al., 2017) شد توصیه اصالحی هایبرنامه برای

 تموده  144 تعمداد  موزامبیمک  آفريقمايی  کشور ملی ژن بانک در
 ممورد  و آوریجممع  کشمور  ايمن  ناحیمه  31 از بلبلمی چشم لوبیا

ژرم بمین  در خشمکی  تمنش  به ارزيابی نتايج گرفت. قرار بررسی
 در را زيمادی  تنموع  هما توده که داد نشان شدهآوریجمع پالسم
 ،اساس اين بر و داشتند هاويژگی ساير و خشکی تنش به تحمل

 توصمیه  بلبلیچشم لوبیا اصالحی هایبرنامه در هاآن از استفاده
 بمر   خشمک  وزن از کمه  شمد  مشمخص  ايمن  بمر  عالوه گرديد.

 بمومی  هایتوده شناسايی در مفید نشانگر يک عنوان به توانمی
 نممممممود اسمممممتفاده خشمممممکی تمممممنش بمممممه متحممممممل

.(Martins et al., 2014) خشمکی  تمنش  به تحمل ارزيابی در 
 و زراعمت  گمروه  گیماهی  ژن بانمک  کلکسمیون  از ژنوتی  31 در

 ،تهمران  دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردي  نباتات اصالح
 تمنش  و نرممال  شمرايط  در دارمعنمی  اختالف هاژنوتی  بین در

 سمه  تعمداد  بررسمی  ممورد  همای ژنوتیم   بمین  از و شد مشاهده
 ,Hoseyniyan & Hoseiyni) شمد  ايیشناس متحمل ژنوتی 

 لوبیما  ژنوتیم   30 روی بمر  ديگمری  بررسمی  در .(2015 ,2014
 اصمالح  و عمت زرا گروه گیاهی ژن بانک کلکسیون از بلبلیچشم
 تعمداد  تهمران  دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردي  نباتات
 Mafakheri) شدند شناسايی خشکی به متحمل ژنوتی  چهار

et al., 2015).  
 حمال  در کمه  اسمت  زراعمی  محصموالت  از بلبلیچشم لوبیا

 دنیما  سراسمر  ژن همای بانمک  در آن از نمونه زيادی تعداد حاضر
 از نمونه زياد تعداد وجود .(Fatokun, 2002) شودمی نگهداری

 تنموع  حضمور  دلیمل  به احتماالً ژن هایبانک در بلبلیچشملوبیا
 اهمیمت  ديگمر  طمرف  از و گونمه  اين درون در زياد مورفولوژيکی

ژنوتیم   در گاهماً  که است حدی تا تنوع اين است. محصول اين
 مالحظمه  آشمکاری  همای تفماوت  است ممکن هم به نزديک های
 از اسمتفاده  کمه  ايمن  وجود با .(Omoigui et al., 2006) شود

 همای نمونمه  در موجمود  تنموع  شناسايی در مولکولی نشانگرهای
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 ;Tan et al., 2012) انممدبمموده ثرؤممم بلبلممیچشممم لوبیمما

Tanhuanpää & Manninen, 2012) اگرونومیکی صفات اما 
 از نژادگمران بمه  برای هنوز هاآن ارزيابی ويژهبه و مورفولوژيکی و

 .(Krichen et al., 2012) اسممت برخمموردار زيممادی اهمیممت
 مرسوم امری نژادگرانبه توسط مورفولوژيکی هایويژگی ارزيابی

 انتخماب  منظمور  به هاپالسمژرم بندیطبقه و توصیف منظور به
 از اسمتفاده  يما  و کشماورزان  توسط کشت برای برتر هایژنوتی 

 از .(Krichen et al., 2012) است نژادیبه هایبرنامه در هاآن
 اسمت  متفاوت مختلف هایمحیط در مختلف صفات بروز طرفی

 به برای مورفولوژيکی هایارزيابی اهمیت تا شودمی باعث اين و
  .(Egbadzor et al., 2014) شود بیشتر نژادگران

 افمزايش  بلبلمی، چشمم  لوبیما  اصمالحی  همای برناممه  اهداف
 در مناسمب  مغذی مواد داشتن دانه، تولید در زودرسی عملکرد،

 اسمت.  بیشتر زنیجوانه نرخ و مناسب پخت کیفیت دانه، و بر 
 بمرای  مناسمب  همای ويژگمی  بما  و کیفیمت  بما  بمذور  تهیمه  بمرای 

 گیماه  پالسمم ژرم در موجمود  ژنتیکمی  تنوع اطالعات کشاورزان،
 Menssen et) اسمت  اصمالحی  برناممه  هر اساس بررسی، مورد

al., 2017). صممفات برخممی ارزيممابی مطالعممه ايممن از هممدف 
 بلبلمی چشمم  لوبیما  تموده  51 تعداد فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی

 و بررسمی  ضممن  تما  ،بمود  خشمک  و گرم اقلیم خاستگاه با ايران
 بما  همايی تموده  اقلمیم،  ايمن  همای توده در موجود تنوع شناسايی

 شوند. شناسايی نژادیبه هایبرنامه برای شاخص هایويژگی

 

 هاروش و وادم
 ژنتيکی هایتوده

 منماطق  خاسمتگاه  بما  بمومی  توده 50 تعداد مطالعه اين در
 شمد  دريافمت  ايران ملی گیاهی ژن بانک از کشور خشک و گرم

 مماک  نمام  بمه  بلبلمی چشمم  لوبیا توده يک همچنین (.1 )جدول
 در و دريافمت  سیستان منطقه کشاورزان از يکی از زابل( )محلی
 ايسمتگاه  در احیما   و ارزيمابی  منظمور  به دهتو 51 تعداد مجموع

 )عمرض  سیسمتان  منطقمه  در واقمع  زهمک  کشماورزی  تحقیقات
 شمرقی  درجه 61 جغرافیايی طول شمالی، درجه 31 جغرافیايی

   دند.ش کشت دريا( ازسطح متر 489 ارتفاع و

 
 تحقيق نای در بررسی مورد بلبلیچشم لوبيا هایتوده آوریجمع محل و ژنتيکی کدهای -1 جدول

Table 1. Accession codes and collected sites of cowpea accessions evaluated in the current study 
 

 6 ردیف 5 ردیف 4 ردیف 3 ردیف 2 ردیف 1 ردیف

Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Row 5 Row 6 
aTN7013 dTN7239 eTN7273 eTN7282 eTN7291 cTN7300 
bTN7015 dTN7240 e4TN727 eTN7283 eTN7292 cTN7301 
cTN7068 dTN7241 eTN7275 eTN7284 eTN7293 cTN7302 
cTN7071 dTN7242 eTN7276 eTN7285 eTN7294 cTN7303 
cTN7074 dTN7243 eTN7277 TN7286 eTN7295 fTN7305 
cTN7089 eTN7268 eTN7278 TN7287 eTN7296 dMak 
cTN7209 eTN7269 eTN7279 TN7288 cTN7297  
cTN7222 eTN7270 eTN7280 eTN7289 cTN7298  
dTN7238 eTN7272 eTN7281 eTN7290 cTN7299  

 کرمان :f کهنو(، :e زابل، :d جیرفت، :c طب ، :b محالت، :a آوری:جمع هایمحل
Collected Sites: a:Mahallat, b:Tabas, c:Jiroft, d: Zabol, e:Kahnouj, f:Kerman 

 
 همای تموده  .شد انجام زراعی سال يک مدت به بررسی اين

 دند.شمم کشممت 1398 سممال ممماه فممروردين اواخممر در ژن بانممک
 بمود.  ديسمک  و شمخم  شمامل  بسمتر  تهیه و سازیآماده اتعملی

 بمه  ،پذيرفت صورت خاک و آب کارشناسان مشورت با کوددهی
 تريپممل، فسمفات  سمموپر کودهمای  از کشمت  از قبممل کمه  طموری 
 در کیلموگرم  25 و 50 ،50 میمزان  بمه  اوره، و پتاسمیم  سولفات
 و گمل  ظهمور  مرحله دو در نیز کشت از بعد شد. استفاده هکتار

 در کیلموگرم  33 میمزان  بمه  NPK کود از دهیغالف درصد 50
 و جموی  صمورت  بمه  کشت شد. استفاده آبیاری همراه به هکتار
 شمد.  انجمام  تکرار بدون و ایمشاهده صورت به آزمايش و پشته

 هما رديمف  بین فاصله د.ش کشت متریپنج خط يک در توده هر
 و متمر نتیسا 10 رديف روی هابوته بین فاصله و مترسانتی 100

 بر آبیاری شد. گرفته نظر در مربع متر در بوته 20نهايی تراکم با
 در بلبلمی چشمم  لوبیما  آبیماری  مرسموم  روش و گیماه  نیاز اساس
 مزرعه هرزهایعلف شد. انجام يکبار هفته دو هر تقريباً و منطقه
 کمه  بودند س  و خروس تا( وحشی، گلرنگ سالم، اويار شامل
مشماهده  آفات شدند. وجین دستی ورتص به و کم هاآن میزان
 دو در پاشمی سم با که بودند شته و لوبیا سوسک شامل نیز شده

 شد. انجام کنترل هزار در يک میزان به ديازينون با مرحله
 انتهمايی،  برگچمه  شمکل  شمامل  صمفت  39 مطالعه اين در

 ،هیپوکتیمل  طمول  ،بوته در شاخه تعداد بوته، ارتفاع ،بر  سطح
 بنیمه  ،گمره میمان  طول ،اصلی ساقه در گره تعداد ،رشدی عادت
 تمر  وزن ،ريشمه  در نیتمروژن  کننمده تثبیت هایگره تعداد ،گیاه
 تعمداد  ،گمل  ظهور تا کاشت از روز تعداد بوته، خشک وزن ،بوته
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 پايمان  تما  کاشت از روز تعداد گلدهی، درصد 50 تا کاشت از روز
 روز تعداد بالغ، غالف اولین ظهور تا کاشت از روز تعداد دهی،گل
 تمما کاشممت از روز تعممداد فیزيولمموژيکی، رسممیدگی تمما کاشممت از

 بمذر  فشمردگی  ،غالف رنگ ،آذينگل جايگاه ،گل رنگ ،برداشت
 ،پوسته اتصال بوته، بودنیکرک ،غالف ديواره ضخامت ،غالف در

 در غمالف  تعمداد  ،دانه100وزن ،غالف در دانه تعداد ،غالف طول
 ،بذر عرض دانه، طول ،دانه عملکرد ،تهبو در غالف تعداد ،خوشه
 در کمانوپی  دممای  ،پوسمته  جمن   ،چشمم  الگوی ،غالف انحنای
 قرمزمادون سنجحرارت دستگاه از استفاده با زايشی رشد مرحله

Summit SIR100B، رشمد  مرحلمه  در بمر   کلروفیمل  میزان 
 تمأثیر  میزان و SPAD مترکلروفیل دستگاه از استفاده با زايشی
 تمنش  از ناشمی  خسمارت  درصمد  مشاهده با )ارزيابی اگرم تنش
 بما  صفات ارزيابی شدند. ارزيابی سیستان( منطقه در گرما شديد
 کاغذ از استفاده با بر  سطح شد. انجام حاشیه از مترنیم حذف

 نمام  هممراه  بمه  مطالعمه  ممورد  صفات شد. گیریاندازه شطرنجی
 و ابیارزيمم اسممت. آمممده 2 جممدول در مختصممر نممام و انگلیسممی
 اسماس  بمر  نیمز  آزمايش اجرای طول در صفات برداریيادداشت

  (.IBPGR, 1982) شد انجام IBPGR دسکريپتور
 بما  هاتوده در موجود تنوع بررسی برای توصیفی هایآماره

 ،تغییمرات  دامنه میانگین، حداکثر، حداقل، هایآماره از استفاده
 صمفات  ییمرات تغ ضريب و معیار انحراف واريان ، میانگین، مد،

 ممورد  کیفمی  صفات در موجود تنوع محاسبه برای شد. محاسبه
Ortiz-) شد استفاده 1ويور-شانون تنوع شاخص روش از بررسی

Burgos, 2016).  
 صمفات  بمرای  بررسمی  ممورد  صفات بین همبستگی تجزيه

 و (Benesty et al., 2009) پیرسمن  روش از اسمتفاده  بما  کمی
 & Myers) اسمپیرمن  روش از اسمتفاده  بما  کیفی صفات برای

Sirois, 2004) کانونیممک همبسممتگی همچنممین شممد. انجممام 
(Thompson, 2005) صمفات  سماير  و فنولموژيکی  صمفات  بین 

دهتمو  ایخوشه تجزيه گرفت. قرار بررسی مورد نیز مطالعه مورد
 ,Blashfield) وارد روش از اسممتفاده بمما مطالعممه مممورد هممای

   شد. انجام (1980
 شناسايی برای (Thurstone, 1931) هاعامل به تجزيه از
 شمد.  اسمتفاده  اصملی  همای مؤلفمه  با بررسی مورد صفات ارتباط

 از عملکمرد  بمر  گمذار تأثیر اثمرات  شناسمايی  منظمور  به همچنین
 انجمام  منظمور  بمه  شمد.  اسمتفاده  (Klem, 1995) مسیر تجزيه
 ,XLSTAT (Addinsoft افزارهمای نمرم  از آمماری  هایتجزيه

 شد. استفاده SPSS (Verma, 2012) و (2010
 

                                                           
1. Shannon-Weaver Diversity Index 

 بحث و نتایج
 کمی صفات تنوع

 و معیمار  انحمراف  حمداقل،  حداکثر، میانه، میانگین، مقادير
 در تموده  51 در بررسمی  ممورد  کممی  صمفات  برای تنوع ضريب
 در شمده انجمام  وردهمای ابر اسماس  بمر  است. شده ارائه 3 جدول
 تنموع  کمه  شد معلوم تنوع، ضريب و معیار انحراف مقادير زمینة
 تنموع  ضمريب  دارد. وجمود  بررسی مورد هایتوده بین در زيادی
 زيماد  ژنتیکمی  تنوع دهندهنشان کمی صفات از برخی در بیشتر

 دانممه100وزن بممرای تنمموع ضممريب بیشممترين اسممت. صممفت آن
 ترتیمب  بمه  ديگمر  صمفت  12 ،دانمه 100وزن از بعد شد. مشاهده

 گمره  تعمداد  خوشمه،  در غالف تعداد بوته، در غالف تعداد شامل
 شماخه  تعمداد  بوته، خشک وزن ريشه، در نیتروژن کنندهبیتتث
 طمول  و درصد( 39 تا 20 بین تنوع ضريب محدوده )در بوته در

 میمانگره،  طول دانه، طول اصلی، ساقه در گره تعداد هیپوکوتیل،
 محمدوده  )در غمالف  طمول  و بمذر  عمرض  غمالف،  در دانمه  تعداد

 کممی  صمفت  25 بین از درصد( 20 تا 15 بین بین تنوع ضريب
 داشممتند. را تنموع  ضمرايب  بیشمترين  ترتیممب بمه  بررسمی  ممورد 

 جملمه  از عملکمرد  اجمزای  بمه  مربموط  تنموع  بیشمترين  بنابراين
 مطالعمات  در معمموالً  بمود.  بوتمه  در غالف تعداد و دانه100وزن
 بما  قیماس  در بلبلمی چشم لوبیا بومی هایتوده روی بر شدهانجام
 داشمته  وجود عملکرد اجزای در زياد تنوع اين ،شدهاصالح ارقام

 بمه  متعلق بلبلیچشم لوبیا هایتوده در تنوع ضريب بیشترين و
 ;Ajayi et al., 2014) اسممت بمموده آن اجممزای و عملکممرد

Lazaridi et al., 2017; Manggoel et al., 2012). طور به 
 در و يکنواخمت غیمر  و زيماد  یبوم هایتوده در تنوع ضريب کلی
 از .(Gepts, 2002) اسمت  تمر يکنواخمت  و کمتمر  تجماری  ارقام
 صفات به متعلق بررسی اين در تنوع میزان کمترين ديگر طرف

 صمفات  در کمتمر  تنموع  وجمود  رسدمی نظر به و بود فنولوژيکی
 جهمت  خشک و گرم اقلیم از هاتوده انتخاب دلیل به فنولوژيکی

 اقلمیم  محصموالت  اغلب که آنجا از و بوده حقیقت ينا در بررسی
 زودرس و مشمابه  تقريبماً  فنولموژيکی  نظر از ايران خشک و گرم
 زيماد  تنموع  اسمت.  يمت رؤ قابل هاآن در کمتری تنوع باشند،می

 تمأثیر  دلیمل  بمه  پژوهش اين در عملکرد اجزای در شدهمشاهده
 لوبیما  گمران نژادبمه  برای تواندمی عملکرد افزايش بر هاآن بیشتر
 بماالترين  همچنمین  باشمد.  کماربردی  و مفیمد  بسیار بلبلیچشم

 بمر ،  سمطح  دانمه،  عملکمرد  بمرای  ترتیمب  به تغییرات محدوده
 جملمه  از فنولموژيکی  صفات و تر وزن ،دانه100وزن بوته، ارتفاع

 (.3 )جمدول  بمود  گلمدهی  تا روز و فیزيولوژيکی رسیدگی تا روز
 ممورد  همای تموده  بمین  در را عملکمرد  بیشترين TN7222 توده

 بمومی  تموده  داشمت.  هکتمار  در کیلوگرم 1000 مقدار با بررسی
 رتبمه  دومین هکتار در کیلوگرم 603 عملکرد با نیز )ماک( زابل
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 سمطح  بیشمترين  داشمت.  مطالعه مورد هایتوده ساير بین در را
 بر  سطح کمترين و مترمیلی 255 با TN7297 توده در بر 

 مشماهده  متمر میلی 176 با TN7279 و TN7276 هایتوده در
 معممادل برگممی سممطح دارای )ممماک( زابممل بممومی تمموده شممد.
 همای تموده  بین در ارتفاع کمترين و بیشترين بود. مترمیلی217

 و TN7013 (60/155) تموده  بمه  متعلق ترتیب به بررسی مورد
TN7209 (30/89) .زابمل  محلی بلبلیچشم لوبیا هایتوده بود 

 بود. مترسانتی 100 ارتفاع دارای )ماک(

 

 

 

 بلبلیچشم لوبيا هایتوده ارزیابی در مطالعه مورد صفات - 2 جدول
Table 2. Studied traits in the evaluation of cowpea accessions 

 

Trait مختصر نام صفت 
Abbreviation 

aC)O( shape leaflet Terminal انتهايی برگچه شکل TLS 
b mm)( Area Leaf متر()میلی بر  سطح  LA 

b (cm) Height Plant متر()سانتی ارتفاع PHT 
b Branches Main of Number بوته در شاخه تعداد  NMB 

b (cm) engthL Hypocotyl متر()سانتی هیپوکتیل طول HL 
a Habit Growth رشدی عادت  GH 

b temS ainM on odesN of Number اصلی ساقه در گره تعداد  NNMS 
b (cm) Length Internode متر()سانتی گره میان طول IL 

a Vigor Plant گیاه بنیه  PV 
b Root in Nodules Fixation Nitrogen of Number ريشه در نیتروژن کنندهتثبیت گره تعداد  NFNR 

b (g) Weight etW Plant گرم( بوته تر وزن(  WW 
b (g) Weight ryD Plant گرم( بوته خشک زنو(  DW 

b Initiation Flower to Days گل ظهور تا روز DFI 
b Flowering to Days گلدهی درصد 50 تا روز DF 

b Termination Flower to Days گلدهی پايان تا روز DFT 
b Pods Mature First to Days بالغ غالف اولین ظهور تا روز  DFMP 

b Maturity to Days رسیدگی ات روز DM 
b Harvest to Days برداشت تا روز DH 

a Color Flower گل رنگ  FC 
a Position Raceme آذين گل جايگاه RP 

a Color Pod غالف رنگ  PCO 
a Crowding Seed غالف در بذر فشردگی SC 

a hicknessT allW Pod غالف ديواره ضخامت PWT 
a airinessH Plant بوته بودنکرکی PHR 

a estaT of Attachment پوسته اتصال  AT 
b (cm) engthL Pod متر()سانتی غالف طول PL 

b odP per oculesL of Number غالف در دانه تعداد  NLP 
b Weight Seed-100 دانه100وزن  HSW 

 b Peduncle per Pods of Number خوشه در غالف تعداد  NPPD 
b Plant per Pods of Number بوته در غالف تعداد  NPPL 

b (g) Yield گرم( دانه عملکرد(  Y 
b (mm) Length Seed متر()میلی بذر طول SL 

b (mm) Width Seed متر()میلی بذر قطر SW 
a Curvature Pod غالف انحنای  PCU 

a Pattern Eye چشم الگوی  EP 
a Texture Testa  پوسته جن  TT 

b reTemperatu Canopy کانوپی دمای CT 

 b ncentrationC hlorophyllC Leaf بر  کلروفیل میزان LCC 
b % Effects Stress Heat درصد( بوته روی بر گرما تنش تأثیر( PHSE 

 کمی :b کیفی، :a صفات: نوع
Trait Types: a: Qualitative, b: Quantitative 
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 بمین  تهمران  هدانشمگا  ژن بانمک  هایتوده برای بوته ارتفاع
 ,.Mafakheri et al) اسمت  شمده  گمزارش  66/55 تما  66/37

 هایتوده در گرم( 40 از )بیشتر دانه100وزن بیشترين .(2017
TN7284، TN7281، TN7222، TN7291، TN7292، 
TN7297، TN7300، TN7294 و TN7285، شممد. مشمماهده 
 هممایتمموده بممه متعلممق ترتیممب بممه نیممز دانممه100وزن کمتممرين

TN7240، TN7301، TN7273 و TN7239 15 تا 11 بین و 
 گرم54/15 دانه100وزن دارای ک()ما زابل بومی توده بود. گرم
 05/11 بمین  مطالعه اين در دانه100وزن تغییرات محدوده بود.

 لوبیما  همای ژنوتیم   در شدهانجام مطالعه در بود. گرم 08/45 تا
 صفت اين تغییرات محدوده تهران دانشگاه ژن بانک بلبلیچشم
 ,.Mafakheri et al) شممد گممزارش 49/22 تمما 44/11 بممین

 همای توده به متعلق ترتیب به نیز بوته تر وزن بیشترين .(2017
TN7241، TN7209، TN7274، TN7243، TN7280 و 
TN7068 کمدام همی   کمه  بود بوته يک در گرم 147 از بیش با 

 بودنمد.  مناسب ایعلوفه مصارف برای و نداشتند ایانهد عملکرد
 75/127 معممادل تممر وزن دارای )ممماک( زابممل بممومی تمموده

 فنولوژيمک  اطالعمات  نتايج بررسی با همچنین بود. رمگ75/127
 از پم   و هاتوده ساير از زودتر TN7292 توده که شد مشخص

 نظمر  از تموده  ايمن  شمد.  گلمدهی  درصد 50 مرحله وارد روز 71
 فیزيولموژيکی  رسمیدگی  تما  روز 104) رتبه دومین نیز زودرسی
 رسممیدگی تمما روز TN7291 (100 تمموده از پمم  را کامممل(

 روز 79 از پم   )مماک(  زابمل  بمومی  توده داشت. ولوژيکی(فیزي
 مرحلمه  وارد روز 108 از پم   و گلمدهی  درصد 50 مرحله وارد

 در گلمدهی  تما  روز تعمداد  مطالعمه  ايمن  در شد. کامل رسیدگی
انجمام  آزممايش  در که حالی در بود؛ روز 98 تا 71 بین محدوده

 تما  64 ینب صفت اين دامنة آفريقا غرب هاینمونه روی بر شده
 ژن بانمک  همای نمونمه  در و (Menssen et al., 2017) روز 82

 Mafakheri et) روز 114 تما  91 بین آن دامنة تهران دانشگاه

al., 2017) اسمت  شمده  گزارش(Mafakheri et al., 2017). 
 هممایتمموده کممه داد نشممان نیممز همماغممالف خصوصممیات بررسممی

TN7281 و TN7288 بما  ترتیمب  بمه  ،غالف ترينطويل دارای 
 و TN7305 هممایتمموده بودنممد. متممرسممانتی 20/13 و 40/15

TN7238 و 2/8 انمدازه  بما  ترتیمب  به را هاغالف ترينکوتاه نیز 
 ژن بانمک  همای تموده  در ايمن،  از قبمل  داشمتند.  متمر سانتی 3/8

 Mafakheri et) 6/19 تا 9/13 بین غالف طول تهران دانشگاه

al., 2017) 0/17 تما  9/11 بمین  ترکیمه  محلمی  هایتوده در و 
(Bozokalfa et al., 2017) تعمداد  نظمر  از .است شده گزارش 

 ،TN7297، TN7294، TN7288 همای تموده  نیز غالف در دانه
TN7273، TN7239 و TN7222  غمالف  در دانمه  9 تعمداد  بما 
 )ماک( زابل محلی توده داشتند. را غالف در دانه تعداد بیشترين

 بما  ،TN7238 توده ديگر طرف از بود. غالف در دانه هفت دارای
 داشمت.  را غالف در دانه تعداد کمترين غالف در دانه پنج تعداد
 ژن بانمک  بلبلمی چشمم  لوبیما  همای تموده  بررسی در ،اين از قبل

 بمین  غمالف  در دانمه  تعمداد  تغییمرات  محمدوده  تهمران  دانشگاه
تموده  در و (Mafakheri et al., 2017) عدد 45/18 تا 79/11

 (Bozokalfa et al., 2017) عدد 23/10 تا 8 بین ترکیه های
 هممایتمموده ،بوتممه در غممالف تعمداد  نظممر از بممود. شممده مشماهده 

 بمه  TN7277 و TN7285 )مماک(،  زابل محلی بلبلیچشملوبیا
 بیشمترين  دارای بوتمه  در غمالف  20 و 21 ،27 تعمداد  با ترتیب
 بین مطالعه اين در بوته در غالف تعداد بودند. صفت اين مقادير

 غمرب  همای تموده  مطالعمه  در کمه  حمالی  در بود. عدد 6/27 تا 6
 Menssen) عمدد  6/15 تا 8/4 بین بوته در غالف تعداد آفريقا

et al., 2017) تهمران  دانشمگاه  ژن بانک هایتوده مطالعه در و 
 .(Mafakheri et al., 2017) بمود  عمدد  67/55 تا 67/37 بین

 ،TN7284 هممایتمموده کممه داد نشممان بممذرها انممدازه بررسممی
TN7294، TN7281، TN7292 و TN7305 بیشترين دارای 

کوچمک  بودنمد.  متمر میلمی  33/11 تا 11 بین اندازه با بذر طول
-میلی شِش برابر و TN7240 توده به متعلق نیز بذر طول ترين

 بیشمترين  دارای TN7298 تموده  دانمه  عمرض  نظمر  از بود. متر
 و TN7240 هممایتمموده و متممرمیلممی هشممت انممدازه بمما رضعمم

TN7222 بودنمد.  متمر میلی چهار اندازه با عرض کمترين دارای 

 دانمة  عمرض  و 3/8 دانمه  طمول  دارای )مماک(  زابمل  بمومی  توده
 ژن بانمک  همای تموده  در دانه طول ،اين از قبل بود. مترمیلی6/6

 تما  0/8 بین یهترک هایتوده در و 4/9 تا 7/6 بین تهران دانشگاه
 و 3/7 تا 6/5 بین تهران دانشگاه هایتوده در دانه عرض و 8/10
 بمود  شمده  گمزارش  7/6 تما  6/5 بین ترکیه دانشگاه هایتوده در
(Mafakheri et al., 2017).  

 مرحلمه  وارد توده 22 تعداد بررسی مورد هایتوده بین در
 رويشمی  رشد به فقط هاتوده ساير و شدند غالف تولید و زايشی

 همای تموده  رسمد ممی  نظمر بمه  و دادند ادامه بر  و شاخ تولید و
 بمه  باشمند. ممی  سمبز  کمود  يا و ایعلوفه مصارف مناسب مذکور
 بمین  مقايسمه  وهگمر  دو اين بین هایتفاوت متمايزکردن منظور

 در نتمايج  و شمد  انجمام  هاآن بین کمی صفات از برخی میانگین
 هایتوده ،آمدهدستبه نتايج اساس بر است. شده ارائه 4 جدول

 سماقه  در گمره  تعمداد  بوته، ارتفاع دارای علوفه تولید خاصیت با
 بما  همای توده با مقايسه در بیشتری بوته خشک و تر وزن اصلی،

 کلروفیل محتوای و بر  سطح اگرچه بودند؛ انهد تولید پتانسیل
 همای توده بین در بود. کمتر علوفه تولید پتانسیل با هایتوده در

 تولیمد  پتانسمیل  TN7274 و TN7241 تموده  دو بررسمی  مورد
 داشتند. هاتوده ساير به نسبت بیشتری علوفه
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 ایران خشک و گرم مناطق بلبلیچشم لوبيا هایتوده در کمی صفات برای توصيفی هایآماره -3جدول 

Table 3. Descriptive statistics for quantitative traits in cowpea accessions of arid and warm climate of Iran 
 

 صفت 
 Trait 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 محدوده

 تغييرات
Variation 

Range 

 ميانه
Median 

 ميانگين
Mean 

 واریانس
Variance 

 معيار نحرافا
Standard 

Deviation 

 تغييرات ضریب
Coefficient of 

Variation 

C)O( Temperature Canopy 

 5.56 1.32 1.73 23.66 23.50 5.30 26.60 21.30 سلسیوس( )درجه کانوپی دمای

Leaf Chlorophyll Concentration 

 بر  لیکلروف زانیم
33.70 46.30 12.60 38.70 39.06 9.67 3.11 7.96 

Leaf Area (mm) 

 10.58 22.48 505.57 212.53 215.00 79.00 255.00 176.00 متر()میلی بر  سطح

Plant Height (cm) 

 8.73 9.63 92.69 110 111 66 156 89 متر()سانتی گیاه ارتفاع

Number of Main Branches 

 اصلی هایشاخه تعداد
3 8 5 5 6 1.32 1.15 20.33 

Hypocotyl Length (mm) 

 19.63 0.38 0.14 1.94 1.80 1.30 2.60 1.30 متر()میلی هیپوکوتیل طول

Number of Nodes on Main Stem 

 17.99 3.61 13 20 21 17 29 12 اصلی ساقه در گره تعداد

Internode Length (cm) 

 16.17 0.89 0.79 5.50 5.40 3.80 7.30 3.50 متر()سانتی میانگره طول

Number of Nitrogen Fixation 
Nodules in Root 

 شهير در نیتروژن کنند تیتثب گره تعداد
17 42 25 27 29 41.05 6.41 22.41 

Plant Wet Weight (g) 

 )گرم( بوته تر وزن
120.29 154.27 33.98 136.56 136.69 62.89 7.93 5.80 

Plant Dry Weight(g) 

 21.01 4.78 22.89 22.77 24.10 17.23 29.43 12.20 )گرم( بوته خشک وزن

Days to Flower Initiation 

 گل ظهور تا روز
59 77 18 65 66 27.35 5.23 7.96 

Days to Flowering 

 یگلده درصد 50 تا روز
71 98 27 78 79 40.51 6.36 8.07 

Days to Flower Termination 

 یگلده انيپا تا روز
86 113 27 104 103 49.18 7.01 6.79 

Days to First Mature Pods 

 بالغ غالف اولین ورظه تا روز
64 91 27 73 74 47.97 6.93 9.38 

Days to Maturity 

 یدگیرس تا روز
100 128 28 112 113 39.73 6.30 5.59 

Days to Harvest 

 برداشت تا روز
108 138 30 127 126 35.33 5.94 4.70 

Pod Length (cm) 

 متر()سانتی غالف طول
8.20 15.40 7.20 11.30 11.19 3.01 1.74 15.52 

Number of Locules per pod 

 غالف در دانه تعداد
5 9 4 8 8 1.49 1.22 16.15 

100-Seed Weight (g) 

 )گرم( دانه100وزن
11.05 45.08 34.03 35.67 31.28 149.40 12.22 39.07 

Number of Pods per Peduncle 

 خوشه در غالف تعداد
1 4 3 3 3 0.43 0.65 24.24 

Number of Pods per Plant 

 34.16 4.90 24.02 14 15 22 28 6 بوته در غالف تعداد

Seed Length (mm) 

 17.77 1.64 2.70 9.25 9.75 5.33 11.33 6 متر()میلی دانه طول

Seed Width (mm) 

 15.52 0.89 0.79 6 6 4 8 4 متر()میلی دانه عرض
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 علوفه توليد پتانسيل با هایتوده و ایدانه عملکرد توليد پتانسيل با هایتوده بين مقایسه در کمی صفات از یبرخ ميانگين -4جدول
Table 4. Average of some quantitative traits in the comparison of accessions with grain yield production potential and 

accessions with forage production potential 
 

 ایعلوفه تيپ ایدانه تيپ صفت

Trait Grain type Fodder type 

C)O( Temperature Canopy 

 23.68 23.64 سلسیوس( )درجه کانوپی دمای

Leaf Chlorophyll Concentration 

 بر  لیکلروف زانیم
40.46 38.01 

Leaf Area (mm) 

 202.72 225.45 متر()میلی بر  سطح

Plant Height (cm) 

 114 106 متر()سانتی گیاه ارتفاع

Number of Main Branches 

 5 6 اصلی هایشاخه تعداد

Hypocotyl length (mm) 

 1.86 2.04 متر()میلی هیپوکوتیل طول

Number of nodes on main stem 

 22 18 اصلی ساقه در گره تعداد

Internode Length (cm) 

 متر()سانتی میانگره طول
5 6 

Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root 

 شهير در نیتروژن تیتثب گره تعداد
28 29 

Plant Wet Weight (g) 

 137.48 135.65 )گرم( بوته تر وزن

Plant Dry Weight(g) 

 25.75 18.85 )گرم( بوته خشک وزن

 
 کيفی صفات تنوع

چشمم  لوبیما  هایتوده میان در زيادی تنوع مطالعه اين در
 تنموع  شماخص  شمد.  مشماهده  کیفی صفات از برخی برای لبلیب

 بمود.  57/0 کلمی  میمانگین  بما  و 1 تما  0 بین کیفی صفات برای
 ضخامت (،1) رشدی عادت صفات برای ترتیب به تنوع بیشترين

 و (79/0) گیاه بنیه (،90/0) غالف انحنای (،97/0) غالف ديواره
 اغلمب  در هادانه چشم الگوی داشت. وجود (76/0) چشم الگوی
 هلیموم  پشمت  بمه  يافتمه  امتمداد  باريک نوار يک صورت به موارد

 صمیقلی  و صاف موارد اغلب در پوسته جن  بود. (درصد7/72)
 (درصد 5/54) نازک ديواره با بیشتر هاغالف بود. (درصد 5/95)
 انحنای با (درصد 7/72) زرد به متمايل رنگکم ایقهوه رنگ به

 مشماهده  (درصمد  4/86) کمرک  ونبمد  و (درصد 7/72) خمیده
 (درصد6/63) کانوپی سرتاسر در موارد بیشتر در آذينگل شدند.

 گمل  رنمگ  شد. مشاهده (درصد 5/54) روشن قرمز هایگل با و
 اسمت  سمفید  رنمگ  بمه  نسبت غالب صفتی روشن قرمز و بنفش

(Othman et al., 2006). در شمده مشاهده هایگل رنگ اغلب 
 بررسمی  در کمه  درحالی ؛بودند بنفش و روشن قرمز مطالعه اين

 سمفید  گمل  رنمگ  دارای هانمونه اغلب ترکیه و يونان هاینمونه
 .(Bozokalfa et al., 2017; Lazaridi et al., 2017) بودند
 عمادت  بما  و (درصمد  7/70) متوسمط  بنیمه  نظمر  از اغلب هابوته

 اغلمب  بمر   انتهمای  شمکل  و (درصمد  52) خوابیدهنیمه رشدی
 (.1 )شکل شد مشاهده (درصد 78) گردنیم صورت به هاآن

 
 صفات بين همبستگی
 سماقه  میانگره طول با هیپوکوتیل طول که داد نشان نتايج

 در گره تعداد دارد. (49/0) داریمعنی و مثبت همبستگی یاصل
 ريشمه  در نیتمروژن  کننمد  تثبیمت  گمره  تعداد با نیز اصلی ساقه

 بررسممی داشممت. (-50/0) داریمعنممی و منفممی همبسممتگی
 و مثبمت  همبسمتگی  دانمه  طمول  کمه  داد نشان دانه خصوصیات

 کننمد  تثبیمت  گمره  تعمداد  و (66/0) دانه100وزن با داریمعنی
 و مثبمت  همبسمتگی  همچنمین  دارد. (42/0) ريشه در نیتروژن

 دانه تعداد و (41/0) غالف طول و دانه طول بین یدارمعنیغیر
 و منفی همبستگی ديگر طرف از داشت. وجود (25/0) غالف در

 شمد.  مشماهده  (-52/0) میمانگره  طمول  بما  دانمه  طول دارمعنی
چشمم  لوبیما  هایتوده هایغالف کمی صفات همبستگی بررسی
 را داریمعنی و مثبت همبستگی غالف طول که داد نشان بلبلی

 و (62/0) غممالف در دانممه تعممداد (،46/0) بوتممه خشممک وزن بمما
 غالف تعداد با خوشه در غالف تعداد دارد. (54/0) دانه100وزن
 داد. نشان (43/0) داریمعنی و مثبت همبستگی بوته در
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 ایران خشک و گرم مناطق بلبلیچشم لوبيا هایتوده از برخی در دانه اندازه و شکل ژنتيکی تنوع -1 شکل
Fig. 1. Genetic diversity of grain shape and size in some cowpea accessions of arid and warm climate 

 
 ظهمور  تما  روز صمفت  بما  خوشمه  در غالف تعداد مچنینه
 بررسمی  (.45/0) داشمت  داریمعنی و مثبتی همبستگی گلدهی

 گلمدهی  تا روز صفت که داد نشان فنولوژيکی صفات همبستگی
 گلمدهی  درصمد  50 تما  روز بما  را داریمعنی و مثبت همبستگی

 غمالف  اولمین  ظهور تا روز (،55/0) گلدهی پايان تا روز (،79/0)
 صممفت دارد. (45/0) خوشممه در غممالف تعممداد و (63/0) بممالغ

 روز بما  را مثبتمی  همبستگی گلدهی درصد 50 تا روز فنولوژيک

 پايمان  تما  روز صفت داد. نشان (45/0) بالغ غالف اولین ظهور تا
 فیزيولوژيمک  رسیدگی تا روز با را مثبتی همبستگی نیز گلدهی

 تنها دانه100وزن .داد نشان (47/0) هیپوکوتیل طول و (77/0)
 طمول  و (54/0) غمالف  طول با فقط را خود دارمعنی همبستگی

 از عملکرد اجزای از برخی با دانه100وزن داد. نشان (66/0) بذر
 غمالف  در دانمه  تعمداد  و (-01/0) بوتمه  در غمالف  تعمداد  جمله

 در قمبالً  ممورد  ايمن  نمداد.  نشمان  را داریمعنمی  ارتباط (25/0)
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 نیمز  پژوهشگران ساير توسط محلی هایلبلیبچشم لوبیا بررسی
 بررسممی .(Menssen et al., 2017) اسممت شممده گممزارش

 عملکمرد  کمه  داد نشمان  صمفات  ساير با دانه عملکرد همبستگی
 ساقه در گره تعداد با را داریغیرمعنی اما مثبت همبستگی دانه

 در غمالف  تعمداد  غمالف،  در دانمه  تعمداد  میمانگره،  طمول  اصلی،
 بیشمتر  عملکرد دارد. دانه100وزن و بوته در غالف تعداد خوشه،

 بمین  مثبت همبستگی عدم دلیل ترکوچک هایدانه با هایتوده
 همای تموده  در ممورد  ايمن  باشد. تواندمی عملکرد و دانه100وزن

TN7222 مماک  بلبلمی چشمم  لوبیا و جیرفت( سرمشک )محلی 
 حتممی و همبسممتگی عممدم شممد. مشمماهده نیممز زابممل( )محلممی

 لوبیمما در دانممه100نوز و عملکممرد بممین منفممی همبسممتگی
 اسمت  شمده  گمزارش  نیمز  پژوهشمگران  سماير  توسط بلبلیچشم

(Aryeetey & Laing, 1973; Manggoel et al., 2012). 
 گممره تعممداد بمما اردمعنممی و منفممی همبسممتگی ديگممر طممرف از

غیرمعنمی  و منفمی  همبستگی و ريشه در نیتروژن  کنندتثبیت
 رسممیدگی تمما روز و بوتممه تممر وزن بوتممه، ارتفمماع بمما را داری

 شد معلوم همبستگی نتايج اساس بر ينبنابرا دارد. فیزيولوژيکی
 دانمه  تولیمد  بمرای  بیشمتر  بوتمه  تمر  وزن و ارتفاع با هایتوده که

 باشمند. ممی  تمر مناسمب  ایعلوفمه  مصمارف  برای و نبوده مناسب
 انتهمای  شمکل  که داد نشان نیز کیفی صفات همبستگی بررسی

 اسمت  یدارمعنمی  و مثبت همبستگی دارای غالف رنگ با بر 
 غممالف ديممواره ضممخامت بمما رشممدی عممادت همچنممین (.61/0)

   (.2 )شکل (-53/0) داشت یدارمعنی و منفی همبستگی

  
 

 
 

 ایران خشک و گرم اقليم بلبلیچشم لوبيا هایتوده در کمی صفات بين همبستگی - 2شکل
CT: کانوپی، دمای LCC: بر ، کلوفیل میزال LA: بر ، سطح PHT: بوته، ارتفاع NMB: اصلی، خهشا تعداد HL: هیپوکوتیل، طول NNMS: اصلی، ساقه در گره تعداد 

IL: میانگره، طول NFNR: ريشه، در نیتروژن  کنندتثبیت گره تعداد WW: بوته، تر وزن DW: بوته خشک وزن ، DFI: گلدهی، ظهور تا روز DF: درصد 50 تا روز 

 غالف، در دانه تعداد :NLP غالف، طول :PL برداشت، تا روز :DH رسیدگی، تا روز :DM بالغ، الفغ اولین ظهور تا روز :DFMP گلدهی، پايان تا روز :DFT گلدهی،

HSW: دانه100وزن، NPPD: خوشه، در غالف تعداد NPPL: بوته، در غالف Y: دانه، عملکرد SL: و دانه طولSW: دانه عرض 
 

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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 هاعامل به تجزیه
اسمکری  نممودار  از اسمتفاده  بما  و هاعامل به تجزيه بررسی

 بما  را واريان  میزان بیشترين ،اول عامل سه که داد نشان پالت
 دادنمد  اختصماص  خمود  بمه  عاممل  10 بین از درصد 41 مجموع
 عامل سه فقط ها،عامل تمام بررسی جای به بنابراين (.3 )شکل

 نشمان  هما مؤلفمه  مماتري   بررسمی  همچنین شدند. بررسی اول
 و دوم همای مؤلفه و فنولوژيک صفات با مرتبط اول مؤلفه دادکه
 دو دوبعمدی  نممودار  است. عملکرد اجزای صفات با مرتبط سوم

 تفکیمک  عملکمرد  اجمزای  از را فنولوژيمک  صفات نیز اول مؤلفه
 منظمور  بمه  ايمن  از قبل که ديگری مطالعات در (.7 )شکل نمود

 معلموم  اسمت،  شمده  انجام بلبلیچشم لوبیا ژنتیکی تنوع بررسی
 را تنموع  کمل  درصد 40 حدود مجموع در اول عامل سه که شد
 Aremu et al., 2007; Lazaridi et) دادند اختصاص خود به

al., 2017; Olukolu et al., 2012). 

 

 
 

 ایران خشک و گرم اقليم بلبلیچشم لوبيا هایتوده برای اول مؤلفه دو دوبعدی نمودار - 3شکل
F1 و F2: دوم و اول املع ترتیب به، CT: کانوپی، دمای LCC: بر ، کلوفیل میزال LA: بر ، سطح PHT: بوته، ارتفاع NMB: اصلی، شاخه تعداد HL: طول 

 تا روز :DFI بوته، خشک وزن :DW بوته، تر وزن :WW ريشه، در نیتروژن تثبیت گره تعداد :NFNR میانگره، طول :IL اصلی، ساقه در گره تعداد :NNMS هیپوکوتیل،

 طول :PL برداشت، تا روز :DH رسیدگی، تا روز :DM ، بالغ غالف اولین ظهور تا روز :DFMP گلدهی، پايان تا روز :DFT گلدهی، درصد 50 تا روز :DF گلدهی، ظهور

 دانه عرض :SW ،دانه طول :SL ه،دان عملکرد :Y بوته، در غالف :NPPL خوشه، در غالف تعداد :NPPD ،دانه100وزن :HSW غالف، در دانه تعداد :NLP غالف،
 

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 

 
 

 کانونيک همبستگی
 کممی  صمفات  گمروه  دو یبمرا  کانونیک همبستگی بررسی

 بما  ممرتبط  کممی  صفات شامل هاعامل به تجزيه در شدهتفکیک
 متغیر سه که داد نشان فنولوژيکی صفات و آن اجزای و عملکرد

 متغیمر  و 1 مقمدار  بما  کانونیمک  همبسمتگی  دارای کانونیک اول

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

   نیستند. دارمعنی پنجم و چهارم متغیرهای و دارمعنی
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 ایران خشک و گرم مناطق بلبلیچشم لوبيا هایتوده فنولوژیکی صفات و کمی صفات بين کانونيک همبستگی نمودار -4 شکل
F1 و F2: دوم و اول عامل ترتیب به، CT: کانوپی، دمای LCC: بر ، کلوفیل میزال LA: بر ، سطح PHT: بوته، ارتفاع NMB: اصلی، شاخه تعداد HL: طول 

 تا روز :DFI بوته، خشک وزن :DW بوته، تر وزن :WW ريشه، در تروژننی تثبیت گره تعداد :NFNR میانگره، طول :IL اصلی، ساقه در گره تعداد :NNMS هیپوکوتیل،

 طول :PL برداشت، تا روز :DH رسیدگی، تا روز :DM ، بالغ غالف اولین ظهور تا روز :DFMP گلدهی، پايان تا روز :DFT گلدهی، درصد 50 تا روز :DF گلدهی، ظهور

 دانه عرض :SW ،دانه طول :SL دانه، عملکرد :Y بوته، در غالف :NPPL خوشه، در غالف تعداد :NPPD دانه،100وزن :HSW غالف، در دانه تعداد :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 

 

 



 

97 

 85-103، صفحه 1400، سال2، شمارة12/ سال)دوره(هاي حبوبات ايرانپژوهش .../ارزیابی تنوعی و همکاران؛ بخش

 
 

 ایران خشک و گرم مناطق بلبلیچشم هایتوده در آن اجزای و عملکرد برای مسير تجزیه -5 شکل
Fig. 5. Path analysis for yield and its component for cowpea accessions of arid and warm climate of Iran 

 

 نمونمه  انمدازه  تمأثیر  تحمت  آزممون  اين که اين به توجه با
 ايمن  در نمونمه  انمدازه  بودنکوچک احتماالً رسدمی نظربه ،است

 رمچهما  متغیرهای در داری(معنی )عدم نتیجه اين باعث مطالعه
 علمت  بمه  اسمت  ممکمن  قموی  کانونیک همبستگی شد. پنجم و

 بممین همبسممتگی اممما نشممود، دارمعنممی کوچممک نمونممه انممدازه
 اسمت  تفسیر قابل 3/0 از بیش مقدار با اصلی کانونی متغیرهای

(Tabachnick et al., 2007). ايمن  در کمه  اسمت  ذکر به الزم 
 دو بمین  روابط تفسیر در يک از بزرگتر کانونیک ضرايب مطالعه
 کانونیممک ضممرايب اسممت. گرفتممه قممرار اسممتفاده مممورد گممروه

 کانونیمک  متغیمر  تشمکیل  در را متغیمر  همر  سهم، استانداردشده
 کانونیمک  ضرايب دهد.می نشان متغیرها ساير حضور در مربوطه

 نشان کمی صفات به مربوط کانونیک متغیر اولین استانداردشده

 و غمالف  طول و منفی اثر با غالف در دانه تعداد و ارتفاع که داد
 متغیمر  ايمن  تشمکیل  در بیشمتری  سمهم ، مثبمت  اثر با بذر طول

 کانونیمک  متغیمر  اولمین  در ضمرايب  ايمن  مقادير رند.دا کانونیک
 تما  روز مثبمت  و زيماد  تأثیر از حاکی فنولوژيک صفات به مربوط
 همچنمین  اسمت.  مربوطمه  کانونیک متغیر تشکیل در گل ظهور
 ارائمه  4 شمکل  در يکمديگر  بما  فنولموژيکی  و کمی صفات ارتباط
 صفت کانونیک، همبستگی دوبعدی نمودار اساس بر است. شده
 طمول  بما  مثبمت  همبستگی دارای فیزيولوژيکی رسیدگی تا روز

 بوتممه، تممر وزن دانممه، طممول غممالف، در دانممه تعممداد میممانگره،
 دارای ديگممر طممرف از و اسممت غممالف طممول و دانممه100وزن

 و اصملی  سماقه  در گمره  تعمداد  خشک، وزن با منفی همبستگی
  است. بوته ارتفاع
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 ایران خشک و گرم مناطق بلبلیچشم لوبيا هایتوده در کيفی و کمی صفات تمام اساس بر وارد روش از استفاده با ایخوشه تجزیه -6 شکل
Fig. 6. Cluster analysis using ward method for all quantitative and qualitative traits in cowpea accessions of arid and 

warm climate of Iran 

 
 ،کوتماهتر  همای بوتمه  ،است شخصم که طورهمان بنابراين

 طمول  و دانمه 100وزن جمله از عملکرد اجزای و بوده ترديررس
 دوبعمدی  نممودار  اسماس  بمر  اسمت.  بیشمتر  نیمز  هما آن در غالف

 همبسمتگی  دارای گلمدهی  تما  روز صمفت  کانونیمک،  همبستگی
 گلمدهی  وارد زودتمر  که هايیتوده بنابراين ؛بود عملکرد با منفی
 و زايشمی  دوره در بیشمتر  فرصمت  داشمتن  لدلیم  به ،بودند شده

 داشتند. نیز بیشتری عملکرد دانه، و غالف تشکیل
 

 مسير تجزیه
 در گممذارتأثیر اثممرات شناسممايی منظممور بممه مسممیر تجزيممه

 نشمان  (5 )شمکل  مسیر تجزيه نتايج شد. انجام عملکرد افزايش
 اثمر  و بموده  دانمه  عملکمرد  در مهمم  جز  يک غالف طول که داد

 صفت اين مستقیمغیر اثر دارد. بیشتری نسبتاً و تمثب مستقیم

 مطالعه در بود. زياد دانه100وزن و غالف در دانه تعداد طريق از
 لذا داشت. همبستگی غالف طول با دانه100وزن نیز همبستگی

 اثر بود. غالف طول طريق از و غیرمستقیم صورت به ارتباط اين
 اثمر  بما  ديگمر  ممهم  صمفات  ،بوتمه  در غالف و دانه طول مستقیم
 اثمر  دانمه 100وزن و دانه عرض بودند. عملکرد بر زياد و مستقیم
 نیمز  همبسمتگی  مطالعات در داشتند. عملکرد بر منفی مستقیم

 ايمن  نشمد.  مشماهده  مثبتمی  رابطمه  عملکرد و دانه100وزن بین
 از تمر سنگین هایدانه با هایتوده که است آن دهندهنشان نتايج

 جملمه  از خشمک  و گمرم  اقلمیم  بمرای  یبماالي  عملکمرد  پتانسیل
چشمم  لوبیما  جملمه  از همايی توده اما نیستند. برخوردار سیستان

 )محلمی  TN7222 تموده  همچنمین  و زابمل(  )محلی ماک بلبلی
 کموچکتری  و تمر سمبک  همای دانمه  دارای که جیرفت( سرمشک

 داشتند. بیشتری عملکرد ،بودند
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 ایخوشه تجزیه
 کممی  صفات برای وارد وشر از استفاده با ایخوشه تجزيه

 دو بمه  را نمودنمد  طمی  را زايشمی  مرحله که هايیتوده کیفی، و
 نظر از که بود توده 20 شامل اول گروه نمود. متمايز اصلی گروه

 دوم گمروه  بودنمد.  متوسمط  و کمم  مقمادير  دارای نیمز  عملکردی
 کمه  بود زابل محلی بلبلیچشم لوبیا و TN7222 توده دو شامل

 هما تموده  سماير  بمین  در را مقمادير  بیشمترين  یعملکمرد  نظر از
 (.6 )شکل داشتند
 

   گيرینتيجه
 ژنتیکمی  پايه بلبلیچشم لوبیا که است شده گزارش چهاگر
 بما  تموده  51 بررسی اما ،(Asare et al., 2010) دارد محدودی
 ژنتیکمی  تنموع  که دهدمی نشان خشک و گرم مناطق خاستگاه
 توسممط کممه دارد وجممود ايممران در بلبلممیچشممم لوبیمما از زيممادی

 تنموع  اين است. شده حفاظت هاآن متوالی کشت با و کشاورزان
 انتخمابی  فشمار  بما  کمه  اسمت  تکماملی  يندهایافر نتیجه احتماالً

 اسمت.  افتاده اتفاق طبیعت کمک با و کشاورزان توسط القا شده
 ممورد  تموده  51 روی بمر  وکیفی کمی صفت 39 مطالعه اين در
 در موجمود  تنوع شناسايی مطالعه اين هدف گرفت. قرار رسیبر

 کمه  بود ايران خشک و گرم اقلیم بلبلیچشم لوبیا هایتوده بین
 انجمام  چنمدمتغیره  همای تجزيمه  و آماری هایروش از استفاده با

چشمم  لوبیا هایتوده بررسی مورد صفات هاعامل به تجزيه شد.
 آن اجمزای  و عملکمرد  -2 و فنولموژيکی  -1 گروه: دو به را بلبلی

 همبسمتگی  گروه دو اين بین اساس همین بر و نمود بندیگروه
 ارتبمماط و بررسممی مممورد همماآن بممین ارتبمماط و انجممام کانونیممک
 ممورد  صمفات  تنموع  بررسمی  شمد.  مشمخص  هاآن بین معکوس
 و کممم تنمموع دارای فنولمموژيکی صممفات کممه داد نشممان بررسممی
 و دانه100وزن جمله از ردعملک اجزای با مرتبط صفات بالعک 

 منظمور  بمه  بودنمد.  بیشمتری  تنموع  دارای بوتمه  در غمالف  تعداد
 و شمد  انجام مسیر تجزيه عملکرد، بر گذارتأثیر عوامل شناسايی
 مستقیم صورت به را تأثیر بیشترين غالف طول که شد مشخص

 تجزيه از حاصل نتايج اساس بر دارد. هاتوده عملکرد افزايش در
 اول گمروه  شدند. بندی طبقه کلی گروه دو به هادهتو ای،خوشه
 تشمکیل  بمدون  امما  ،زيماد  بمر   و شاخ تولید با هایتوده شامل
 مصمارف  بمرای  مناسمب  کمه  بودنمد  یانهاد عملکرد فاقد و غالف
 کمه  بودنمد  توده 22 شامل دوم گروه بودند. سبز کود يا ایعلوفه

 و کمم  کمرد عمل بما  گمروه  دو بمه  شمده انجام هایتجزيه اساس بر
 تموده  دو شمدند.  بنمدی طبقمه  زيماد  عملکمرد  بما  گروه و متوسط

TN7222 مماک  بلبلمی چشمم  لوبیا و جیرفت( سرمشک )محلی 
 منطقممه شممرايط در را دانممه عملکممرد بیشممترين زابممل( )محلممی
 بمه  تموده  دو ايمن  سمازگاری  دهنمده نشمان  که داشتند سیستان
تنش شرايط به هاآن تحمل و تابستان زياد بسیار گرمای شرايط

 تموده  دو ايمن  از استفاده بنابراين است. منطقه در محیطی های
 خشمک  و گمرم  مناطق در بلبلیچشم لوبیا اصالح هایبرنامه در

 شود.می توصیه
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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. Agro-
morphological 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 agro-
morphological 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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