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چکیده
ین خالص وارداتی سویا در یک طرح آگمنت با سه رقم و ال54منظور ارزیابی مقدماتی از لحاظ خصوصیات زراعی مهم، به

رشددورهطولمطالعه شدند. در1395در  مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج در سال سحروکوثرشاهد ویلیامز،
شدن،سبزهايتاریخوبوتهدرشاخهتعدادغالف،دردانهتعدادبوته،درغالفتعدادبوته،ارتفاعنظیرزراعیمهمخصوصیاتاز

و درصدصد دانهوزندانه،عملکردبرداشت،ازپس. آمدعملبهبرداريو یادداشتبرداشترسیدگی،بندي،کپسولگلدهی،
نتایجاساسبربه عالوه، ارقام مورد نظر از نظر مقاومت به بیماري پوسیدگی فیتوفترایی بررسی شدند.. شدتعییندانهروغن
فنوتیپیتنوعضریبمقداربیشترینکرجمنطقهدرمورد بررسیوارداتیهايژنوتیپبینتغییرات درریبضدرصدازحاصل
تعدادو) 73/72( بوتهیکدردانهتعداد،)12/83(فرعیهايشاخهدرغالفتعداد،)08/99(پوچهايغالفتعدادبهمربوط
) 94/14(کاملرسیدگیتاروزتعداد،)77/11(روغندرصدبهمربوطیفنوتیپتنوعضریبکمترینو) 68/66(بوتهتکدرغالف

زراعی صفاتکلیهبرايکالسترتجزیهاساسبرگروهچهاربهنظرموردهايژنوتیپ. بودند) 9/18(دانهشدنپرتاروزتعدادو
کهدادنشانفیتوفتراییپوسیدگیبیماريه هاي خالص وارداتی سویا بارزیابی واکنش ارقام و الینبه عالوه، . شدندبنديتقسیم

نتایج کالستربندي ارقام بر اساس مقاومت به . بودندمقاومومقاومنیمهواکنشدارايژنوتیپ22تعدادژنوتیپ54بیناز
Amcorتوان پیشنهاد کرد که ارقام کلی میطورروه قرار داد. بهزیر گ4گروه اصلی و 2ها را در بیماري، آن 89،Beeson 80،
Winchester،Graham وColfaxاز را نشان دادند کهفیتوفتراییپوسیدگیبیماريبهمقاومتهمچنینوباالبوتهتکدانهعملکرد

هاي اصالحی در آینده استفاده کرد.توان در برنامهاین ارقام می

یريمبوتهبیماري،SPSSواریانس،تجزیهعملکرد،سویا،: کلیديهايواژه

مقدمه 
Glycine maxسویا با نام علمی ( L. گیاهی روز کوتاه (

) و پروتئین %18- %22بوده و با داشتن میزان باالیی از روغن (
هاي روغنی مهم محسوب عنوان یکی از دانه) به40%- 50%(

زراعت سویا در ایاالت متحده آمریکا در سال . )5شود (می
هاي اخیر آمده و در سالبه صورت زراعت عمده در1962

سویاایرانکشت و کار سویا در برزیل گسترش یافته است. در
دانههزار تن200-250تولیدوهکتارهزار80- 100با حدود

بیندرو تولیدکشتسطحبرايسهمبیشترینکلزاازپس
از). یکی4داده است (اختصاصخودبهراروغنیهايدانه
ارقامکردنواردهان خودگشن نظیر سویا،گیااصالحهايراه

ارزیابیمراحلطیدرارقاماین. استخارجازمناسبتجارتی
و برتريکشتمناطقومحیطبابودنسازگارصورتدر
بعدتوانندمیشاهدارقامبهنسبتعملکردمیزاننظرازهاآن
این روش اصالحی به . )18گیرند (قرارکشتموردتکثیراز
کوتاه کردن زمان تولید ارقام، روشی مطلوب به شمار لیلد

کشتموردکهسویاارقامازسرياولیندر آمریکاآید. می
مانندکشورهااز دیگرکهبودندهاییپالسمژرمقرار گرفت،

سویاقدیمیارقام). 20(بودشدهواردو کرهژاپنهند،چین،
زاندیر،هیل،یلیامز،ارقام ومانندشدندمیکشتایراندرکه
هاآنازبعضیکهبودندوارداتیارقامازو غیرهکالركو

کتول و) Pershing(سحر ارقامگردند.میکشتهنوز

)D.P.X (بهتوانندمیتنهانهارقاماین. باشندمیوارداتینیز
بلکهگیرند،قرارکشتموردسازگارزراعیرقمیکعنوان

قراراستفادهموردها نیزدر تالقیوالدینعنوانبهتوانندمی
مطالعات متعددي در زمینه سازگاري ارقام و ).6(گیرند

هاي سویا بر اساس صفات زراعی مختلف انجام شده ژنوتیپ
ژنوتیپ سویا براي400اي، دامنه تنوع است. در مطالعه

صدوزن،)گیاهدرگرم8/3- 92/43(بوتهتکدانهعملکرد
،)مترسانتی8/29-5/126(گیاهارتفاع،)گرم4/8- 5/19(دانه

- 15/68(اصلیساقهدرغالفتعداد،)0-25/12(شاخهتعداد
و) 9/19- 7/25(روغنبراي درصدطور وسیع وبه) 8/10

). 5(شدگزارشصفاتسایرازکمتر) 6/30- 55/38(پروتئین
د ژنوتیپ سویا نتیجه گرفتن240در تحقیق دیگر، با ارزیابی 

دارايبوتهدردانهتعدادوبیولوژیکعملکردصفاتکه
دانهپروتئینوروغندرصدصفاتوباالفنوتیپیتنوعضریب

پایینیفنوتیپیتنوعضریبدارايغالفدردانهتعدادو
عملکردداري بینمعنیومثبتهمبستگیبه عالوه،. بودند

بوتهدردانهبوته و تعداددردانهعملکردصفاتوبیولوژیک
ژنوتیپ سویا از نظر 364. در پژوهشی دیگر، )17(شد گزارش

عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نشان داد که 
مطلوبیتنوعصفاتاکثربرايبررسیموردهايژنوتیپ

شاخهتعدادفرعی،شاخهدرغالفتعدادصفات. )13داشتند (
ضریبرسیدگیروعشمرحلهدرنازاگرهتعدادوفرعی

بع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منا
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
11

.3
0.

98
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
b.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.11.30.98
https://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1001-fa.html


99......................................................................... .....................................................1398تابستان/ 30پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال یازدهم/ شماره 

وروغندر حالی که درصد. داشتندباالییفنوتیپیتغییرات
ضریبدانهتشکیلشروعمرحلهدرگرهتعدادوپروتئین
بوته،تکوزنصفات. را نشان دادندپایینیفنوتیپیتغییرات

راهمبستگیباالترینبوتهدرغالفتعدادوبوتهدردانهتعداد
هاي عالوه بر این، ژنوتیپ. داشتندتهبودردانهعملکردبا

اجزايوعملکرداساسبرايخوشهتجزیهتوسطمورد نظر
. )13(شدندبنديگروهدستهسهدرآن

عالوه بر لزوم بررسی ارقام وارداتی سویا از نظر صفات 
زراعی مختلف، ارزیابی ارقام مذکور از نظر مقاومت به آفات و 

). در این میان، بیماري 10(باشد یت میها نیز حائز اهمبیماري
ترین و پوسیدگی ساقه و ریشه فیتوفترایی سویا یکی از شایع

باشد که هاي سویا در سراسر جهان میترین بیماريخطرناك
درصدي عملکرد در مناطق زیر 100منجر به کاهش حدوداً 

هاي لرستان، گرگان و کشت این گیاه در ایران به ویژه استان
داشتنبواسطهمذکور). بیمارگر12ران شده است (مازند

اغلب.مشهور استفیتوفتراهايگونهبیندرمتعددنژادهاي
سویامشهورارقامدرمقاومتژندوبهپاسخدرنژادهااین

) Rps(بیماريبهمقاومتهايژنازاستفاده. اندآمدهپدید
هشتتاکنون. استبیماريکنترلبرايراهترینمتداول
فیتوفتراییپوسیدگیبهمقاومتبراي)loci(ژنیجایگاه
وجودبهتوجهبا. استشدهشناختهسویاطوقهوریشه

نژادهايتعیینفیتوفترا،بهسویاارقاماختصاصیمقاومت
هايدانهتحقیقاتبخشدرPhytophthora sojaeبیمارگر
کشورردبیمارگراینغالبنژادسهوگرفتهانجامروغنی
).20(گردیدند گزارش

با توجه به اهمیت اقتصادي گیاه زراعی سویا در ایران و 
ضرورت معرفی سریع ارقام باالخص ارقام مقاوم به بیماري، 

خالصهايالینوارقامهدف از این تحقیق بررسی مقدماتی
از نظر برخی صفات مهم زراعی و کرجمنطقهدرسویاوارداتی

میري فیتوفترایی بود. اري بوتهمقاومت به بیم

هامواد و روش
پروژهاجرايمنطقهاکولوژیکیشرایط
تهیهواصالحتحقیقات،مؤسسهمزرعهدرتحقیقاین

دقیقه49ودرجه35جغرافیاییعرضبا(کرجبذرونهال
ارتفاعوشرقیدقیقه6ودرجه51جغرافیاییطولشمالی،
آب و هواي . شدانجام1395سالدر) ادریسطحازمتر1321

بارندگیشود و متوسطاین منطقه گرم و خشک محسوب می
است.سالدرمترمیلی243منطقه

روش تحقیق
پاییزهشخمشاملزراعیعملیاتانجامباآزمایشیزمین

کوددهیولندلولرباتسطیحبر هم،عموددیسکدوبهاره،و
60فواصلبهپشتهوجويایجادواكخغذایینیازاساسبر

کشتمتري2خطیکرويبررقمهر. شدتهیهمترسانتی
طولدربوته در هر خط به طور تصادفی انتخاب و5شد. 

کپسولتعدادجملهازمهمعملکرديخصوصیاترویشدوره
کپسول،طولزمین،ازکپسولاولینارتفاعاصلی،شاخهدر

واصلیشاخهعملکرددانه،هزاروزن،کپسولدردانهتعداد
واکنشفوق،صفاتبرعالوه. شدندگیرياندازهروغندرصد
پوسیدگیبیماريبهنسبتمذکورهايالینوارقام

زیرمحورزنیمایهاستانداردروشبانیزگلخانهدرفیتوفترایی
بدین ). 16(شدند بررسیروزهدههايگیاهچهرويلپه

ضدعفونیوشستشوازپسگیاهیآلودهاتصورت که، قطع
رويبردرصد5/0سدیمهیپوکلریتمحلولباسطحی
CMAکشتمحیط. گرفتندقرارcPARPHکشتمحیط

اتوکالو،ازپسوبودهپایهمحیطعنوانبه) آگار-ذرتآرد(
رشدهايقارچ.شدندافزودهآنبههاي مختلفبیوتیکآنتی
زنیمایهجهت. گردیدندهیفتکسازيخالصازپسیافته

زیرلپهمحورکردنزخمیاستانداردروشازسویاهايگیاهچه
).17(گردیداستفادهتغییرکمیبا

برسویاهايالینوارقاماي،گلخانههايبررسیمنظوربه
درصافیکاغذهاي. شدندزنیجوانهبهوادارصافیکاغذروي
ضدعفونیازپسسویابذورویدهبرمترسانتی14×58ابعاد 

. گرفتندقرارصافیکاغذالیهدوبینشستشووسطحی
یکدرونوآوردهدراستوانهشکلبهرامجموعهاینسپس

کمیمقدارآنازو پسدادهقرارعموديصورتبهبزرگبشر
ساعت48. نشوندخشککاغذهاتاریخته شدظرفدرونآب

قطرباهاییگلداندرونزدند،جوانهبذر که به خوبی15بعد، 
کاشته شده وماسه-خاكمخلوطحاويمترسانتی10

نگهداريگلخانهدرونگراددرجه سانتی25دمايدرهاگلدان
کهبیمارگرزادمایهباهاکاشت، گیاهچهازپسروزده.شدند

بودند،شدهتهیه) LBA(آگارلیمابینکشتمحیطرويبر
هايطلقدر زیرشدهزنیمایههايگلدان.دندشزنیمایه

چهارالیدو. گرفتندقرارروزسهبه مدتشفافپالستیکی
هاگیاهچهمرگصورتبهبیماريعالئمزنی،مایهازپسروز

از نظر میزان ارقامارزیابیجهت.شدندبرداريیادداشت
نشان داده شده در مقیاسازفیتوفترا،بیماريبهمقاومت
نوبتدودرهاژنوتیپو). ارقام1استفاده شد (جدول 1جدول 

سحر، کوثر سه رقمازآزمایشهردر. شدندارزیابیبیماريبه
. شداستفادهحساسشاهدعنوانبهو ویلیامز

هاآنالیز داده
هاي صفت عملکرد تک بوته، تجزیه مؤلفهواریانستجزیه

ستر بر اساس صفات اصلی براي کلیه صفات و تجزیه کال
طور جداگانه با زراعی و مقاومت به بیماري فیتوفترایی به

انجام شد. پس 2.1نسخه SPSSافزار استفاده از نرم
نهایتدرهاي خالص وارداتی سویا،بندي ارقام و الینگروه
آیندهتالقیهايبلوكدراستفادهجهتبرترهايالینوارقام

آیندهسالدرعملکردمقایسهآزمایشدرکشتهمچنینو
.شدندانتخاب
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میريمیزان مقاومت به بیماري پوسیدگی فیتوفترایی بر اساس درصد بوته- 1جدول 
Table 1. Resistance to Phytophthora rot disease based on plant death percentage

میري (درصد)میزان بوتهوضعیت رقم

(R)0-30مقاوم

(MR) 30-50مه مقاومنی

(MS)50-70نیمه حساس

(S)70-100حساس

نتایج و بحث
تعدادبهمربوطفنوتیپیتنوعضریبمقداربیشترین

فرعیهايشاخهدرغالفتعداد،)08/99(پوچهايغالف
درغالفتعدادو) 73/72(بوتهتکدردانهتعداد،)12/83(

بهمربوطفنوتیپینوعتضریبکمترینو) 68/66(بوتهتک
و) 94/14(کاملرسیدگیتاروزتعداد،)77/11(روغندرصد
باالترین و ).2جدول(بودند) 9/18(دانهشدنپرتاروزتعداد
ترین سطح عملکرد دانه در تک بوته متعلق به رقم پایین

Dare)00/73 و (Vertex)06/12 و بیشترین و کمترین (
PI) و Tiffin)09/24لق به ارقام درصد روغن به ترتیب متع

475822 C)08/16 بود. ارقام (Colfax وOSAGE به
100) و کمترین وزن 26/19دانه (100ترتیب بیشترین وزن 

) را نشان دادند. بیشترین و کمترین تعداد بذر به 84/6دانه (
) 33/89(Vertex) و Graham)75/366ترتیب در ارقام 

مشابه، تنوع فنوتیپی برخی صفات دیده شد. در آزمایشی 
ژنوتیپ سویا مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج 364زراعی در 

حاکی از وجود تنوع باالي فنوتیپی در صفات تعداد غالف در 
شاخه فرعی، تعداد شاخه فرعی و تعداد گره نازا در مرحله رشد 
رسیدگی و تنوع پایین فنوتیپی در صفات درصد روغن، درصد 

).13و تعداد گره در مرحله شروع تشکیل دانه بود (پروتئین

مورد بررسیسویا هاي خالصو الینارقامبیندرحداقل، حداکثر، میانگین و درصد ضریب تغییرات صفات زراعی مختلف- 2جدول
Table 2. The minimum, maximum, mean and coefficient of variation (%) of different agronomic traits among soybean

cultivars and pure lines studied
درصد ضریب تغییرات میانگین حداکثر حداقل صفات مورد ارزیابی

32/26 82/49 99 33 تعداد روز تا گلدهی
95/26 54/59 106 37 تعداد روز تا غالفبندي
07/23 6/73 121 46 تعداد روز تا شروع پر شدن دانه
9/18 94/93 144 64 تعداد روز تا پر شدن دانه
03/19 2/101 153 69 تعداد روز تا شروع رسیدگی
94/14 9/118 156 79 تعداد روز تا رسیدگی کامل
56/50 56/36 33/83 8/8 ارتفاع
86/32 27/13 22 33/4 تعداد گره
76/46 69/4 13 0 هاي فرعیتعداد شاخه
12/83 54/42 7/180 0 هاي فرعیاد غالف در شاخهتعد
68/66 35/68 3/220 67/2 تعداد غالف در تک بوته
08/99 38/2 5/9 0 پوچهاي تعداد غالف
81/24 64/12 26/19 94/4 وزن صد دانه
08/64 03/49 5/177 83/5 عملکرد بیولوژیک تک بوته
73/72 8/133 4/368 3 تعداد دانه در تک بوته
3/77 01/18 3/60 26/0 عملکرد دانه تک بوته
77/11 18/20 35/24 18/15 درصد روغن

در آغاز، تجزیه واریانس شاهدها براي صفت عملکرد تک 
داري وجود ندارد ها اختالف معنیبوته نشان داد که بین بلوك

هاي مورد ). نتایج مقایسه میانگین بین ژنوتیپ3(جدول 
آورده شده 4بررسی از لحاظ عملکرد تک بوته در جدول

ها براي عملکرد تک بوته نشان است. مقایسه میانگین
Winchester ،Bessonهاي داد که ژنوتیپ 80 ،Colfax ،

Amcor داراي بیشترین عملکرد بوته بودند. Grahamو 80
مهممورفولوژیکیصفاتازبرخیاي مشابه، ارتباطدر مطالعه

دانهعملکردسیلپتانبارقمسهسویا،دردانهعملکردبا
نسلموتانتالین15وJK،May439،Capشاملمطلوب

پایهطرحقالبدرآزمایشیدرآنها،ازحاصل) M4(چهارم
قرارارزیابیموردتکرارچهارباتصادفیکاملهايبلوك

اکثربرايکهدادنشانواریانستجزیه). نتایج7گرفت (
هاژنوتیپبینبوتهدرفرعیشاخهتعدادصفتجزبه صفات

هاعاملبهتجزیهنتایجداشت و دروجودداريمعنیاختالف
ازدرصد14/88مجموعأهم،ازمستقلعاملچهارنیز

درصد89/38اولعامل. نمودندتوجیهراهادادهکلتغییرات
عملکردعاملعنوانبهونمودتوجیهراکلواریانساز

.)7شد (گذارينام
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نتایج تجزیه واریانس صفت عملکرد تک بوته- 3ول جد
Table 3. The results of analysis of variance for yield trait

میانگین مربعات/عملکرد تک بوتهدرجه آزاديمنابع تغییرات
2ns5/17بلوك

64/230*5ژنوتیپ
-10خطا

سویا وارداتی از نظر صفت عملکرد تک بوتههاي خالص مقایسه میانگین بین ارقام و الین- 4جدول 
Table 4. Mean comparison of imported soybean cultivars and pure lines based on seed yield trait

عملکرد دانه تک بوتهنام رقم/الین خالصشماره ردیف
1Juhomoravska drobnozrna Zltá66/16
2Hodoninska Zluta62/24
3Izj hua22/29
4OAC Shire64/19
5Rampage71/26
6Sibley31/39
7Stride91/20
8PI 475822 A43/20
9Amcor 8965/46
10Beeson78/44
11Beeson 8041/49
12Colfax75/46
13Preston12/30
14Provar02/22
15Sandusky85/30
16Tiffin13/32
17Vertex06/12
18CL0J095-401/37
19Croton 3.933/17
20Oakland32/37
21ODell71/22
22Will80/34
23Winchester30/60
24Yale52/37
25L75-373558/39
26L77-179495/38
27Souseikurome O Saya Daizu26/26
28Xiao Wuyie72/34
29PI 475822 B19/28
30PI 475822 C17/18
31Columbus54/18
32Crawford43/18
33DeSoto26/21
34Douglas77/14
35Perry03/18
36Pharaoh81/25
37Prohio94/24
38Pyramid12/36
39Spencer29/28
40Strong41/16
41Troll30/19
42T28826/18
43Sennari05/18
44Dare84/19
45Graham08/45
46OSAGE68/12
47Pace81/35
48Ti Lin No 934/21
49Precoce 9024/23
50Semu 800867/36
51Alaric84/17
86/31سحر52
49/19کوثر53
46/26ویلیامز54
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هاي اصلی براي کلیه صفات نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه
). 5نشان داده شده است (جدول 5گیري در جدول مورد اندازه

عامل مشترك که 4ها نشان داد که نتایج تجزیه به عامل
12/83داراي ریشه مشخصه بزرگتر از یک بودند در مجموع 

درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند. عامل اول 
درصد از تغییرات را نشان داد که بزرگترین ضرایب 9/43

عاملی مثبت آن متعلق به تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد 
روز تا شروع غالف، تعداد روز تا شروع دانه، تعداد روز تا پر 

د روز تا رسیدگی شدن دانه، تعداد روز تا شروع رسیدگی و تعدا
درصد از تغییرات 69/22باشد. عامل دوم بیانگر کامل می

متغیرها بود که بزرگترین ضرایب عاملی آن متعلق به عملکرد 
بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف در 

هاي فرعی، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته بود. شاخه
صد از تغییرات متغیرها، بزرگترین در81/9عامل سوم با 

ضرایب عاملی آن متعلق به ارتفاع بوته و تعداد گره بود. عامل 
درصد از تغییرات متغیرها با بزرگترین 72/6چهارم شامل 

ضریب عاملی درصد روغن بود. در آزمایشی مشابه، روابط
الین30دانه عملکردوعملکرداجزايفنولوژیکی،صفات

کاملبلوكطرحقالبدرمتفاوت،رسیدگیهايگروهازسویا
13). از بین 8تکرار مورد مطالعه قرار گرفت (سهباتصادفی

بوته،درشاخهتعدادگلدهی،تاروزصفت مورد مطالعه، صفات
اجزاي(ورسیدگیتاروزاصلی،شاخهدرغالفتعداد

دانهعملکردباراداريمعنیومثبتهمبستگی) عملکرد
دانهبهپوستهوزننسبتودانهپروتئیندرصدصفات. ندداشت

داشتند بوتهدردانهعملکردباراداريمعنیومنفیهمبستگی
)8(.

اجزايخصوصیاتعلّیروابطودر تحقیقی دیگر، تنوع
التیسطرحقالبدرسویاژنوتیپ49دانهعملکردوعملکرد

هاعاملبهتجزیهج). تای16(گرفتقراربررسیموردساده
اجزايبررسیموردهايژنوتیپبیندربود کهآنازحاکی

برخورداربیشتريتنوعازاولعاملعنوانبهشمارشیعملکرد
اولویتدردومعاملدرمتریکعملکرداجزايتجلّیوبوده

،M-45هايژنوتیپتحقیقایندر. داشتقراربعدي
Mustung،TN6.90،CalnoaxوTellarباترتیببه

کیلوگرم4380و4830،4520،4590،4685هايمیانگین
نظرازوداشتندقرارمطلوبهايژنوتیپزمرهدرهکتاردر

در  مطالعه دیگر، .)16گرفتند (قرارگروهیکدرنیزآماري
تجزیه همبستگی صفات عملکرد، تعداد روز تا گلدهی و 

ژنوتیپ 56ف در گیاه در رسیدگی، ارتفاع گیاه، تعداد غال
). نتایج نشان داد که 11سویا مورد ارزیابی قرار گرفت (

روزتعدادباداريمعنیومثبتهمبستگیداريدانهعملکرد
. داردگیاهدرغالفتعدادگیاه،ارتفاعرسیدگی،وگلدهیتا

تاروزتعدادصفاتکهدادنشاناصلیهايمؤلفهبهتجزیه
بینتنوعبیشترینگیاهدرغالفتعدادگیاه،ارتفاعرسیدگی،

تعدادصفاتاصلیمؤلفهاولیندر. کندمیتوجیهراهاژنوتیپ
دارايگیاهدرغالفتعدادوگیاهارتفاعرسیدگی،تاروز

.)11بودند (ضرایببیشترین

ها براي کلیه صفات مورد مطالعهلنتایج تجزیه به عام- 5جدول 
Table 5. The result of principal component analysis for all traits studied

عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول صفات
14/0 06/0- 08/0 *95/0 تعداد روز تا شروع گلدهی
09/0 04/0 12/0 *94/0 تعداد روز تا شروع غالف
09/0 03/0 11/0 *95/0 تعداد روز تا شروع دانه
05/0 24/0 15/0 *93/0 تعداد روز تا پر شدن دانه
06/0 13/0 17/0 *95/0 تعداد روز تا شروع رسیدگی
03/0 10/0 11/0 *93/0 تعداد روز تا رسیدگی کامل
16/0 23/0 *79/0 30/0 عملکرد بیولوژیک
09/0- 32/0 *80/0 16/0- عملکرد دانه
13/0 *91/0 09/0 23/0 ارتفاع بوته
09/0 *92/0 24/0 02/0 تعداد گره
07/0 15/0 *71/0 20/0 تعداد شاخه فرعی
08/0 03/0- *92/0 27/0 تعداد غالف در شاخه فرعی
03/0- 11/0 *95/0 10/0 تعداد غالف در بوته
31/0 05/0 20/0 57/0 هاي پوچتعداد غالف
28/0- 26/0 *86/0 07/0 تعداد دانه در بوته
45/0 10/0 04/0- *62/0- هدان100وزن 

*87/0- 00/0 06/0 26/0- درصد روغن
14/1 67/1 86/3 64/7 مقدار ویژه
72/6 81/9 69/22 90/43 درصد واریانس
12/83 40/76 59/66 90/43 درصد تجمعی واریانس

موردصفاتکلیهاساسبرهاژنوتیپکلیهبنديگروه
درآننتایجکهپذیرفتانجامکالسترتجزیهتوسطارزیابی
اساسبرارزیابیموردهايژنوتیپ. استآورده شده1شکل 
گروهچهاربهارزیابیموردصفاتکلیهبرايکالسترتجزیه
ژنوتیپ از 15اول شامل). کالستر1شدند (شکل بنديتقسیم

ارتفاع از نظرکالستراین. بودجمله ارقام کوثر و ویلیامز

در شاخه جانبی، بیشترین و از نظر تعداد گره، تعداد غالف
کالسترهابیندررامقدارعملکرد دانه در تک بوته کمترین

19شاملدوم). کالستر1داد (شکل اختصاصخودبه
گرهتعدادارتفاع،لحاظ تمامی صفات نظیرازبود کهژنوتیپ

بهنسبتروغندرصدوبوتهتکدانهعملکردبوته،در
کمترین و تنها از لحاظ کالسترهاسایردرصفاتاینمیانگین
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دانه بیشترین میانگین را نسبت به سایر صفات 100وزن 
تعداداز لحاظکهبودژنوتیپ15شاملسومداشت. کالستر

درصد روغن و عملکرد دانه در دانه،تعدادغالف،تعدادگره،
درصفاتاینمیانگینبهنسبترامقداربیشترینتک بوته

5شاملچهارمداد. کالسترختصاصاخودبهکالسترهاسایر
شروعتاروزگلدهی،شروعتاروزاز لحاظکهبودژنوتیپ

رسیدگی، تعداد غالف در شاخه جانبی و تعداد شاخه بیشترین
خودبهرامقدارکمتریندانه100ن زواز لحاظومقدار

.داداختصاص
ژنوتیپ سویا از نظر صفات زراعی 33در تحقیقی مشابه، 

طولرسیدگی،تاروزتعدادگلدهی،تاروزمختلف نظیر تعداد
تعدادوپوچهايغالفتعدادفرعی،هايشاخهتعدادغالف،
دانه بررسی عملکردودانهصدوزنپوچ،غیرهايغالف

وعملکردبرايواریانس). نتایج حاصل از تجزیه2شدند (
بینصفاتنایبرايدارمعنیحاکی از وجود تفاوتآناجزاي

باداريمعنیومثبتهمبستگیدانهعملکرد. بودهاژنوتیپ
همچنینوگلدهیتاروزتعدادازبه غیرصفاتهمه

تعدادورسیدگیتاروزتعدادباداريمعنیومنفیهمبستگی

درراهاژنوتیپاینکالسترتجزیه. )2داشت (پوچهايغالف
کالستردرگرفتهقرارايهژنوتیپ. نمودبنديگروهدسته3

در .)2بودند (زودرسوباالعملکردباهاییژنوتیپ،3شماره
ژنوتیپ سویا از نظر صفات زراعی 115آزمایش مشابه قبلی، 

). فاصله درون گروهی 9بندي شدند (گروه دسته6مختلف در 
، BARI5هاي کالستر سوم شامل نشان داد که ژنوتیپ

G00083 ،BARI6 ،G00342،BD2338 ،BD2355 ،
BD2329 ،BD2340 ،AGS95 ،G00056 ،AGS129 ،
BD2336 ،BGH02026 ،BGM02093 ،Galarsum ،
BD2350 ،G00084 ،BD2331 ،G00101 بهترین عملکرد

عنوان توان بهها داشتند که از آنها میرا در بین سایر گروه
هاي بالقوه از نظر عملکرد براي آزمایشات بعدي ژنوتیپ

). 9کرد (استفاده 
ژنوتیپ سویا در 150در تحقیق انجام شده دیگري، 

اندونزي از نظر صفات مختلف مرتبط با سن گیاه، رشد گیاه و 
هاي . ژنوتیپ)1بندي شدند (گروه دسته10فاکتور دانه در 

عنوان منبع به10و 6، 4بندي شده در کالستر سویا گروه
).1ا شناسایی شدند (تر سویژنتیکی مناسب در بهبود ارقام بر

ژنوتیپ سویا بر اساس خصوصیات زراعی مختلف54کالستربندي -1شکل
Figure 1. Clustering of 54 soybean genotypes based on different traits
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هاي وارداتی نتایج حاصل از کالستربندي ارقام و ژنوتیپ
بر اساس درجه مقاومت به بیماري سویا در پژوهش حاضر 

گروه اصلی 2هاي مورد نظر در فیتوفترایی نشان داد که نمونه
هاي حساس به ). نمونه2بندي شدند (شکل زیرگروه دسته4و 

2و 1هاي همراه ارقام شاهد سحر، کوثر و ویلیامز در گروه
و نمونه نیمه حساس 3هاي مقاوم در گروه قرار گرفتند. نمونه

بندي ). گروه3واقع شدند. (جدول 4نیمه مقاوم در گروه و
هاي خالص وارداتی سویا از نظر مقاومت به ارقام و الین

SPSSافزار بیماري پوسیدگی فیتوفترایی با استفاده از نرم
هاي کامالً با نتایج به دست آمده از تفکیک نمونه2.1نسخه 

طابقت داشت سویا از نظر میزان آلودگی به این بیماري م
).5(جدول 

ریشهوژنوتیپ سویا بر اساس مقاومت به بیماري پوسیدگی فیتوفترایی طوقه54کالستربندي -2شکل 
Figure 2. Clustering 54 soybean genotypes based on resistance to Phytophthora rot root and crown disease
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ریشهوطوقهفیتوفتراییپوسیدگیبیماريبهسویاهاي خالص وارداتیالینوارقامواکنشارزیابی- 6جدول 
Table 6. Evaluation of imported soybean pure lines and cultivars to Phytophthora rot root and crown disease

واکنشدرصد آلودگینام رقمردیف
1Juhomoravska drobnozrna Zltá100(S)حساس
2Hodoninska Zluta80(S)حساس
3Izj hua80(S)حساس
4OAC Shire50نیمه حساس(MS)

5Rampage80(S)حساس
6Sibley33(MR)نیمه مقاوم
7Stride0(R)مقاوم
8PI 475822 A80(S)حساس
9Amcor 890(R)مقاوم

10Beeson0(R)مقاوم
11Beeson 800(R)مقاوم
12Colfax50نیمه حساس(MS)

13Preston100(S)حساس
14Provar85(S)حساس
15Sandusky0(R)مقاوم
16Tiffin0(R)مقاوم
17Vertex0(R)مقاوم
18CL0J095-4100(S)حساس
19Croton 3.985(S)حساس
20Oakland0(R)مقاوم
21ODell25(R)مقاوم
22Will69نیمه حساس(MS)

23Winchester0(R)مقاوم
24Yale75(S)حساس
25L75-37350(R)مقاوم
26L77-17940(R)مقاوم
27Souseikurome O Saya Daizu75(S)حساس
28Xiao Wuyie50نیمه حساس(MS)

29PI 475822 B5/12(R)مقاوم
30PI 475822 C73(S) اسحس
31Columbus83(S)حساس
32Crawford75(S)حساس
33DeSoto100(S)حساس
34Douglas0(R)مقاوم
35Perry100)حساسS(
36Pharaoh80(S)حساس
37Prohio36(MR)نیمه مقاوم
38Pyramid100(S)حساس
39Spencer75(S)حساس
40Strong0(R)مقاوم
41Troll0(R) قاومم
42T28871(S)حساس
43Sennari33(MR)نیمه مقاوم
44Dare75(S)حساس
45Graham100(S)حساس
46OSAGE100(S)حساس
47Pace100(S)حساس
48Ti Lin No 90(R)مقاوم
49Precoce 90100(S)حساس
50Semu 80080(R)مقاوم
51Alaric100(S)حساس
حساس(S)90سحر52
حساس(S)80کوثر53
حساس(S)100ویلیامز54

مطالعات مختلفی در زمینه بررسی بیماري پوسیدگی 
اي، تنوع ژنتیکی فیتوفترایی سویا انجام شده است. در مطالعه

بر روي سویاي Phytophthora sojaeایزوله قارچی142
اردبیل هاي لرستان، مازندران، گلستان وکاشته شده در استان

بررسی شد که نتایج SSRو RAPDبا استفاده از نشانگرهاي 
هاي با حاکی از وجود تنوع درون جمعیتی و حتی تنوع ایزوله

منظور ). در تحقیق دیگر، به13منشاء جغرافیایی مشابه بود (
بهبود مقاومت سویا و گسترش تنوع ژنتیکی ارقام و 

ژنی عامل قارچی هاي سویا در جنوب آمریکا، استخر ژنوتیپ
25و 17، 7، 3، 1فیتوفترا طبق مقاومت به نژادهاي فایتوفترا 

ژنوتیپ 5). بر اساس نتایج به دست آمده 15تشکیل شد (
). در 15سویا مقاومت به تمام نژادهاي فیتوفترا را نشان دادند (
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Yuduoتحقیقی دیگر، ژن مقاومت به فیتوفترا در رقم سویا 
نگر ریزماهواره بررسی شد که سبب با استفاده از نشا25

معرفی ژن جدید مقاومت به بیماري فیتوفترایی با نام 
RpsYD25) در پژوهشی دیگر، 19در رقم فوق الذکر شد .(

Phytophthoraزئوسپوررهاسازيبرتریکودرماهايگونهاثر
sojae،هايآنزیمفعالیتسنجشوسویادربیماريشدت

). نتایج نشان داد که سه گونه3گلوکاناز مطالعه شد (
T. brevicompactum ،T. orientalis وT. spirale

ترین گونه در کنترل بیماري، کاهش شدت بیماري و موفق
). 3کاهش درصد مرگ گیاهچه سویا در گلخانه بودند (

کلی بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق طوربه
Amcorتوان نتیجه گرفت که ارقام می 89 ،Beeson 80 ،

Winchester ،Colfax وGrahamدانهبیشترین عملکرد
فیتوفترایی پوسیدگیبیماريبهمقاومتهمچنینوبوتهتک

شود که از ارقام ذکر شده جهت را نشان دادند. پیشنهاد می
هاي اصالحی در آینده استفاده گردد.برنامه
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Abstract
In order to preliminary evaluation based on important agronomic traits, 54 soybean pure lines

and cultivars were assessed according to augmented design with three control cultivars
including Williams, Kosar and Sahar at Seed and Plant Improvement Institute at Karaj in 1395.
During the growth period, important agricultural characters such as plant height, number of
pods per plant, number of seeds per pod, number of branches per plant and dates of emergence,
flowering, podding, maturity and harvesting were recorded. The grain yield, 100 seed weight
and seed oil percentage were determined after harvest. Based on the results of coefficient of
variation (%) of imported genotypes in Karaj region, the highest amount of phenotypic variation
was related to the number of empty pods (99.08), number of pods in ranches (83.12), number of
seeds per plant (72.73) and number of pods per plant (66.68) and the lowest phenotypic
variation coefficient related to oil percentage (11.77), number of days to maturity (14.94) and
number of days until grain filling (18.9). The studied genotypes were classified into four groups
based on cluster analysis for all agronomic traits. In addition, the investigation of pure lines and
cultivars of imported soybean in terms of response to Phytophthora disease showed that among
the 54 genotypes, 22 genotypes had a semi-resistant and resistant reaction. The results of
clustering on the basis of resistance to Phytophthora rot divided cultivars in two main groups
and four subgroups. In total, it should be suggested that cultivars of Winchester, Beeson 80,
Amcor 89, Beeson, L75-3735, L77-1794, Oak land showed high single-plant seed yield and
resistance to Phytophthora which could be used in future breeding programs.

Keywords: Analysis of Variance, Rot Disease, Soybean, SPSS, Yield
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