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 چكيده

 صنورت  بنه  آزمايشنی  لوبينا،  دانة عملکرد اجزای و عملکرد بر آن اثر و آبی كم تنش تعديل در روی عنصر پاشی محلول بررسی منظور به

 .شند  اجنرا  ١٣8٩ سال در ايالم، دانشگاه تحقيقاتی مزرعة در تکرار سه با تصادفی كامل های بلوك پاية طرح قالب در فاكتوريل اسپليت

 قطنع  بندون ) شناهد  تيمنار  همنراه  به بندی غالف و دهی گل مرحلة دو در آبياری قطع صورت به آبی كم تنش شامل بررسی مورد عوامل

  ’اختر‘ لوبيای رقم دو و ppm4000 و ppm2000 ،(شاهد) صفر غلظت سه در روی عنصر شیپا محلول و اصلی، عامل عنوان به (آبياری

 مينزان  كمتنرين  و داد كناهش  معنناداری  طنور  بنه  را دانه عملکرد آبی كم تنش كه داد نشان نتايج .بودند فرعی عوامل عنوان به ’درسا‘ و

 داننه  عملکنرد  زانين م شنترين يب روی ppm4000 تيمنار  .بود دهی گل مرحلة در تنش به مربوط هکتار( در كيلوگرم 25٩7) دانه عملکرد

 از شنود.  می توصيه دانه عملکرد لحاظ از برتر تيمار و كرد ديتول یپاش محلول سطوح ريسا با سهيمقا در را هکتار( در كيلوگرم ٣١6٣/6)

 قين تحق جينتنا  .داد اختصاص خود به را هکتار( در كيلوگرم 4/٣846) دانه عملکرد ميزان بيشترين ’درسا‘ رقم بررسی، مورد رقم دو بين

 راهکاری روی پاشی محلول از استفاده و است آبی كم تنش به لوبيا گياه رشد از مرحله ترين حساس دهی گل مرحلة دهد یم نشان حاضر

 .شود  می توصيه آبی كم تنش از ناشی خسارت تعديل در

 لوبيا. دانه، عملکرد روی، ،یآب كم تنش عملکرد، اجزای ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 های تنش معرض در خود رشد ةدور طول در گياهان

 ترين بزرگ آب كمبود ميان، اين در .قراردارند گوناگونی

 در خصوص به كشاورزی محصوالت توليد در چالش

 اقليم ايران در .[2١] ستدنيا خشک نيمه و خشک مناطق

 ،داده قرار يرتأث تحت را مناطق اغلب خشک  نيمه و خشک

 است افزوده آبی كم مشکل بر اخير های خشکسالی همچنين

 طور به زراعی گياهان و گياهان از يک هر كلی، طور به .[8]

 عملکرد توليد و رشد برای آبی نياز حداقل دارای خاص

 داليلی به بنا آبی نياز حداقل كه صورتی در ند.ا مطلوب

 در و شود یم مواجه خشکی تنش با گياه شود،ن فراهم

 حساس رشدی مراحل با مزبور تنش شدن مصادف صورت

 دهی گل ةمرحل و بذر زنی جوانه نظير آب، كمبود به

 .[١١] آيد می وارد محصول به ناپذيری جبران صدمات

 در لوبيا توليد ةمحدودكنند عامل ترين مهم خشکی تنش

 كاهش باعث رطوبتی تنش .[28] است جهان سراسر

 كاهش مقدار و شود می لوبيا ةدان عملکرد رد ای مالحظه قابل

 مورد ژنوتيپ نيز و تنش شدت و زمان به بسته عملکرد

 كمبود داد نشان لوبيا گياه بررسی .[١٣] است متفاوت مطالعه

 آب كمبود ولی ،است آور زيان رشد مراحل تمام در رطوبت

 و ها گل ريزش سبب غالف تشکيل و دهی گل ةمرحل در

 بذر ةانداز كاهش سبب دانه تشکيل ةحلمر در و ها غالف

 افتي خواهد كاهش گياه نهايی عملکرد نتيجه در .شود می

 دانه، عملکرد توده، زيست عملکرد كاهش باعث خشکی .[١]

 اغلب .[١5] شود می لوبيا ةدان وزن و برداشت شاخص

 تنش اثر نيز نامناسب ای تغذيه وضعيت و باال دمای اوقات

 .كند می تشديد را آب كمبود و خشکی

 در گياهان تحمل سطح بردن باال در مناسب ةتغذي

 عنصر ميان، اين در .دارد بسزايی نقش ها تنش انواع مقابل

 ةتغذي در ضروری و مصرف كم عنصر هفت از يکی 1روی

                                                           
1. Zn 

 ةمحدودكنند عوامل از کیي یرو كمبود .[24] است گياهی

 و است یكشاورز محصوالت از اریيبس ديتول در مهم

 .اند مواجه مشکل اين با جهان های خاك درصد ٣0 دحدو
 نظير ها، خاك از ای گسترده طيف در عنصر اين كمبود

 های خاك و شنی های خاك باال، ةاسيديت با یآهک های خاك

 لوبيا در روی كمبود است. شايع زياد ةفسفر كود مصرف با

 نيب كلروز اه(،يگ رشد شدن )كم ها گره ميان كوچکی سبب

 رسيدن، و دهی گل در تأخير ها، برگ شدن برنزه و یرگبرگ

 .[2] شود می دانه عملکرد و توده زيست توليد كاهش

 در زودتر را عنصر اين اينکه دليل به روی پاشی محلول

 مصرف .[١0] دارد زيادی اهميت دهد میقرار گياه اختيار

 وزن گياه، در غالف تعداد افزايش باعث باقال در روی

 هکتار در دانه عملکرد و بوته در دانه عملکرد صددانه،

 ةدان عملکرد افزايش باعث روی مصرف .[١2] دشو می

 سبب یرو مصرف شود. می سطح واحد در خشک لوبيا

 ةبوت در دانه عملکرد و دانه تعداد غالف، تعداد افزايش

 كاهش در روی كاربرد مثبت آثار به و [2٣] شود می عدس

 برگی كاربرد است. شده هاشار گياهان در خشکی تنش آثار

 افزايش سبب خشکی تنش شرايط تحت گندم در روی

 تعداد بارور، های سنبله تعداد فتوسنتز، ميزان دانه، عملکرد

 .[25] شود می آب مصرف بازده و سنبله در دانه

 نظر از رقم نيا و ستكلمبيا كشور  ’اختر‘ رقم منشأ

 رقم به ادیيز شباهت یزراع و کیيمورفولوژ اتيخصوص

 (،١ پي)ت محدود رشد و ستادهيا ةبوت فرم دارد. ’درخشان‘

 ١00-٩5 آن رشدونمو ةدور و متر سانتی 40 ارتفاع متوسط

 ملی ايستگاه در شده معرفی ارقام زا ’درسا‘ رقم است. روز

 هبوت فرم .است خمين شهرستان در واقع لوبيا تحقيقات

 رشدونمو ةردو ميانگين و متر سانتی 75 ارتفاع متوسط رونده،

 در را هکتار 20000 معادل زيركشتی سطح و است روز ٩6

 .است داده اختصاص خود به سرد معتدل مناطق

 از استفاده لزوم همچنين ،موجود نتايج به توجه با
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 ديگر سوی از و عملکرد افزايش منظور به روی عنصر

 هدف آبی، كم تنش از ناشی خسارت تعديل برای راهکاری

 مختلف مقادير اثر ارزيابی حاضر، پژوهش انجام از

 ،لوبيا ارقام عملکرد افزايش در روی عنصر پاشی محلول

 .ستلوبيا گياه در آبی كم تنش به مقاومت بهبود همچنين

 

 ها روش و مواد .2

 بر آبی كم تنش و روی پاشی محلول اثر یبررس منظور به

 ةمزرع در آزمايشی ،لوبيا ةدان عملکرد اجزای و عملکرد

 28 و درجه 46 جغرافيايی طول با ايالم دانشگاه قاتیتحقي

 ارتفاع و دقيقه ٣7 و درجه ٣٣ جغرافيايی عرض و دقيقه

 آزمايش .دش اجرا ١٣8٩ سال در دريا سطح از متر ١١47

 های بلوك ةپاي طرح قالب در فاكتوريل اسپليت صورت به

 بررسی فاكتورهای شد. اجرا تکرار سه با تصادفی كامل

 قطع صورت به آبی كم تنش اعمال از بودند عبارت شده

 تيمار همراه به بندی غالف و دهی گل ةمرحل دو در آبياری

 و اصلی عامل عنوان به آبياری( قطع )بدون شاهد

 و 2000 )شاهد(، صفر غلظت سه در یرو پاشی محلول

ppm4000 درسا‘ و ’اختر‘ یلوبيا رقم دو و 1یرو كالت’ 

 .فرعی عوامل عنوان به

 آيش صورت به پيش سال در كه آزمايش محل نزمي 

 ديسک دوبار بهار در و شخم ١٣88 سال پاييز در بود،

 دستگاه از استفاده با و شد زده دندانه سپس و هم بر عمود

 آن در متر سانتی 50 فواصل به هايی پشته ساز، پشته و جوی

 بنوميل كش  قارچ با لوبيا بذرهای كاشت، از قبل شد. ايجاد

 -یرس خاك بافت شد. ضدعفونی هزار در دو تنسب به

 اجرای از قبل بود. ٣2/7 مزرعه خاك ةاسيديت و لومی

 كود خاك، شيميايی ةتجزي نتايج براساس و شيآزما

 كود هکتار، در كيلوگرم 70 مقدار به اوره منبع از نيتروژن

 سوپرفسفات منبع از هکتار در كيلوگرم 50 مقدار به فسفر

                                                           
1. Librel Zn-Zn Edta %14, Co-Ciba England 

 منبع از كيلوگرم 50 ميزان به زين پتاس كود و تريپل

 دو قراردادن با كاشت عمليات شد. مصرف پتاسيم سولفات

 انجام دست با متر سانتی 6 تا 5 عمق به كپه هر در بذر

 فيرد شش شامل و متر ٣ × 5/٣ كرت هر ابعاد .گرفت

 بين ةفاصل و متر سانتی ١2 ها رديف روی ها بوته ةفاصل بود.

  شد. گرفته نظر در متر سانتی 50 ها رديف

 تا دو ةمرحل در اه بوته استقرار و زنی جوانه از پس

 شد. رسانده كپه هر در بوته يک به و تنک گياهان چهاربرگی

 و آبياری تحت های كرت از آب نشت از جلوگيری منظور به

 نظر در فاصله متر ١ ها آن بين ها، كرت ساير به ها جوی

 مرحله دو هرز، های علف با مبارزه منظور به شد. گرفته

 از پس ماه يک و ها بوته كردن تنک با زمان )هم دستی وجين

 استقرار زمان تا ها كرت تمام در آبياری گرفت. انجام آن(

 از پس .گرفت صورت بار يک روز سه هر ها گياهچه كامل

 يکبار روز چهار هر صورت به شاهد های كرت در آبياری آن

 قطع صورت به آبی، مك تنش تيمار تحت های كرت در و

 بندی غالف و (R2) دهی گل مراحل اوايل در اریيآب كامل

(R4) طور به آبياری آن از پس .شد اعمال روز ده مدت به 

 مارهایيت افت.ي ادامه بار يک روز چهار هر معمول

  یگلده از قبل مراحل در و دوبار ،یرو كود با یپاش محلول

(R1)بندی غالف شروع و (R3) شد. اعمال داگانهج طور به  

 صورت به برداشت ،یفيزيولوژيک رسيدگی ةمرحل در

 با و مترمربع ١ مساحت به ميانی خط دو وسط از دستی

 توده زيست عملکرد ،سپس .گرفت صورت ها حاشيه حذف

 تقسيم از برداشت شاخص د.ش توزين دانه عملکرد و

 ،همچنين شد. حاصل توده زيست عملکرد بر دانه عملکرد

 تعداد متوسط و انتخاب تصادفی طور به بوته ده كرت هر از

 صددانه وزن و غالف در دانه تعداد متوسط بوته، در غالف

 نرمال آزمون اطالعات، آوری جمع از پس د.ش محاسبه

 .گرفت انجام 2تب مينی افزار نرم از استفاده با ها داده بودن

 افزار نرم از استفاده با ها داده واريانس ةتجزي برای

                                                           

2. Minitab 



 مهرشاد براری و همکاران

 

 1393پاییز   3 شماره  16دوره 
644 

 استفاده با ها داده ميانگين ةمقايس و (٩ ة)نسخ  SASماریآ

 افزار نرم با درصد 5 یآمار احتمال سطح در LSD آزمون از

MSTATC شد. رسم اكسل افزار نرم با نمودارها شد. انجام 

 

 بحث و نتایج .3

 بوته در غالف تعداد .1. 3

 بر ارقام و آبی كم تنش اثر كه داد نشان ها داده واريانس تجزية

 معنادار درصد ١ احتمال سطح در بوته در غالف تعداد صفت

 صفت بر معناداری اثر روی پاشی محلول سطوح اما بود،

 تنش اثر ميانگين مقايسة نتايج (.١ جدول) نداشت مذكور

 به مربوط بوته در غالف تعداد بيشترين كه داد نشان آبی كم

 در آبی كم تنش و (2/24) (شاهد) كامل آبياری تحت گياهان

 (4/20) صفت اين ميزان كمترين و (٣/24) بندی غالف مرحلة

 يکی (.2 جدول) بود دهی گل مرحلة در آبی كم تنش تيمار در

 كاهش شرايطی چنين در بوته در غالف تعداد كاهش داليل از

 مواد توليد آن نتيجة در كه است گياه رشد دورة طول

 و توسنتزیف مواد ساخت كاهش .يابد می نقصان فتوسنتزی

 ها گل ريزش همراه به آن تبع به ای بوته درون رقابت افزايش

 در غالف تعداد معنادار كاهش باعث آب كمبود تنش اثر در

 از حاكی نيز تحقيقات ديگر نتايج .شد دهی گل مرحلة در بوته

 رطوبتی تنش اثر در لوبيا بوتة در غالف تعداد معنادار كاهش

 كامل آبياری شرايط تحت نخود گياه در .[22 ،20] است

 آبياری شرايط با مقايسه در عملکرد خشکی(، تنش )بدون

 بيشتر را آن دليل ترين مهم و است بيشتر آب( )تنش محدود

 وزن و بوته در نيام تعداد نظير عملکرد اجزای برخی بودن

 حاضر تحقيق نتايج با حدودی تا كه اند كرده ذكر دانه صد

 بوته در غالف 4/28 توليد با ’سادر‘ رقم .[4] دارد مطابقت

 بوته در غالف تعداد لحاظ از (5/١7) ’اختر‘ رقم به نسبت

 هر در غالف تعداد اينکه به باتوجه (.٣ جدول) داشت برتری

 نتيجه در لوبياست، در دانه عملکرد اجزای مؤثرترين از بوته

 عملکرد از بوته در غالف بيشتر تعداد لحاظ به ’درسا‘ رقم

 .بود برخوردار تریبيش دانة

 

 دانه عملکرد اجزای و عملکرد به مربوط ةشد ارزیابی صفات واریانس ةتجزی .1 جدول

 تغييرات منابع
 ةدرج

 آزادی
 غالف تعداد
 بوته در

 دانه تعداد
 غالف در

 وزن
 صددانه

 عملکرد
 دانه

 عملکرد
  توده زيست

 شاخص
  برداشت

  ١٣/ns66/47460 ns١١/٣67644  ns75  ns١0/0  ns75/4٣  ns7١/١ 2 بلوك

  4/ns٣٣ ٣/26٩77770** ١5/2٣٣١680** 08/٣١٣* 27/١* 5١/8٩** 2 آبياری

 05/7 0/288٣٣٩ ١5/27087 ١2/46 0٩6/0 5٣/2 4 ١ خطای

 25/224** 5/22٩85١848** ٩١/٣756775٣** ٩٣/575** 4٣/7** 5٣/١608** ١ رقم

 22/0١* ٣١8685 **7/572٩72٣/٩4**  ١5/١7/0 ns٣4*  ns5١/٩ 2 روی

 ns02/0  ns٣2/0  ns55/62٩02 ns4/5٩7702  *06/24  ١/ns25 2 رقم × آبياری

 ٣١248  ns0/454٩٣0  *50/24/ns52/6  ns008/0  ns٣6/0  ns٩0 4 روی × آبياری

  7205١2  ns8١/١/ns28/6575  ns١  ١/ns05/0  ns٣8  ٣/ns25 2 روی × رقم

  ١١/ns٣7 76٣7٩١/٩*  7006/ns004/0  ns45/0  ns٣٣  ١/ns87 4 روی × رقم × آبياری

 5٩/6 8/2482١7 ١٩/4٣44١ 05/7 05/0 ٣2/٣ ٣0 2 خطای

 5٣/8 02/5 ٩2/6 52/٩ 24/6 ٩٣/7 -  تغييرات ضريب

 دهد. می نشان را آماری دارامعن اختالف عدم ns  و درصد ١ و 5 احتمال سطح در دارامعن اختالف ترتيب به ** و *
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 آبی كم تنش سطوح در عملکرد اجزای و عملکرد میانگین ةیسمقا .2 جدول

 آبياری
 غالف تعداد

 بوته در

 در دانه تعداد

 غالف

 وزن

 صددانه
(g) 

 دانه عملکرد
(kg/ha) 

 عملکرد

 توده زيست
(kg/ha) 

 شاخص

 برداشت
)%( 

 a٣2٣2 a١0628 a٣0 ٣١/a45 ٣/a2/24 a84 شاهد

 ٣0/28 b25٩7 b5/85١2 a6/ab٩١ ٣/b4/20 b42 دهی گل ةمرحل در تنش

 ١06٣7 a7/2٩/a٣208  a8 b٣0/2٣ 24 a٩١/٣/a٣ بندی غالف ةمرحل در تنش

 ندارند. داریامعن تفاوت LSD آزمون براساس مشترك، حرف يک حداقل با ستون هر در موجود یها ميانگين

 

 لوبیا مختلف ارقام در عملکرد اجزای و عملکرد میانگین ةمقایس .3 جدول

 رقم
 غالف تعداد

 بوته در

 دانه تعداد

 غالف در

 وزن

 (g) صددانه
 دانه عملکرد

(kg/ha) 
 توده زيست عملکرد
(kg/ha) 

 برداشت شاخص
)%( 

 28/b١ b2/2١78 b786٣ a١/٣١ ١7 b٣/٣/b5  اختر

 a١/٣2 ١١٩8٩/٣846 a2/4 b6/24 a4/a4/28 a١ درسا

 .ندارند داریامعن تفاوت LSD آزمون ساسا بر مشترك، حرف يک حداقل با ستون هر در موجود های ميانگين

 

 غالف در دانه تعداد .2. 3

 5 احتمال سطح در غالف در دانه تعداد بر آبی كم تنش اثر

 سطوح های ميانگين مقايسة (.١ جدول) شد معنادار درصد

 كه داد نشان غالف در دانه تعداد صفت مورد در آبی كم تنش

 به را غالف در دانه دادتع دهی، گل مرحلة در تنش تيمار تنها

 تعداد باالترين دارای تيمارها بقية و داد كاهش معناداری طور

 نداشت هم با نيز معناداری تفاوت و بود غالف در دانه

 بندی غالف مرحلة در آبی كم تنش اعمال لذا، (.2 جدول)

 كه كند نمی ايجاد غالف در دانه تعداد در محسوسی تأثير

 در .برد كار به آب وری بهره مديريت رد را نتيجه اين توان می

 محدوديت دارای غالف در دانه تعداد افزايش لوبيا گياه

 تحت خود كه دارد بستگی غالف طول به بيشتر و است

 موجود، های گزارش طبق ولی است. ژنتيکی عوامل كنترل

 تعداد افزايش در دهی گل مرحلة در مناسب محيطی شرايط

 در خشکی تنش وقوع .[١8] ستني تأثير بی غالف در دانه

 لوبيا های غالف در دانه تعداد كاهش موجب زايشی مرحلة

 صفت به مربوط آبی تنش مستقيم اثر بيشترين .[22] شود می

 .[7] لوبياست بوتة در دانه تعداد

 از نيز بررسی مورد ارقام بين اختالف كه داد نشان نتايج

 (≥0١/0P) بود دارامعن بسيار غالف در دانه تعداد نظر

 بيشترين كه دكر مشخص ميانگين ةمقايس نتايج (.١جدول)

 بود ’درسا‘ رقم به متعلق (١/4) غالف در دانه تعداد

 با پاشی محلول غلظت مختلف سطوح بين (.٣ جدول)

 اختالف غالف در دانه تعداد لحاظ از نيز روی كالت

 داشت وجود درصد 5 احتمال سطح در داریامعن

 از روی ppm4000 غلظت با پاشی محلول (.١جدول)

 جدول) بود برخوردار (8/٣) غالف در دانه تعداد بيشترين

 روی عنصر با پاشی محلول بار دو داد نشان كلزا بررسی (.4

 هکتار در روی كيلوگرم 4/2 ميزان به روی اكسيد منبع از

 ،همچنين .[5] شود می غالف در دانه تعداد افزايش موجب

 با غالف در دانه تعداد بر روی مثبت اثر آزمايش اين در

 .بود مشهود روی ppm4000 غلظت
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 روی پاشی محلول مختلف های غلظت در عملکرد اجزای و عملکرد میانگین ةمقایس .4 جدول

 روی غلظت
 غالف تعداد

 بوته در

 دانه تعداد

 غالف در
  توده زيست عملکرد (kg/ha)  دانه عملکرد (g)  صددانه وزن

(kg/ha) 

  برداشت شاخص

)%( 

 a٣/٣١ c٩/٩٣١٣ 26 b6/2٩١٣/b٩ ٣/b2/22 b6 شاهد

ppm 2000  ab١/2٣ ab7/٣ ab٩/27 b8/2٩5٩ b2/١00٣٩ b١/2٩ 

ppm 4000 a7/2٣ a8/٣ a8/28 a6/٣١6٣ a2/١0425 ab٣0 

 ندارند. داریامعن تفاوت LSD آزمون براساس ،مشترك حرف يک حداقل با ستون هر در موجود های ميانگين

 

 صددانه وزن . 3. 3

 درصد 5 احتمال سطح در صددانه وزن بر آبی كم تنش اثر

 كه داد نشان ميانگين ةمقايس نتايج .(١ جدول) دش دارامعن

 ةمرحل در تنش تيمار به مربوط صددانه وزن ميزان كمترين

 وزن كاهش كه رسد می نظر  به (.2 )جدول بود بندی غالف

 دليل به بندی فغال ةمرحل در تنش تيمار در صددانه

 ساخت كاهش نيز و دانه پرشدن مؤثر ةدور طول شدن كوتاه

 وزن ليتقل باعث كه ستها دانه به فتوسنتزی مواد انتقال و

 در لوبيا ةصددان وزن است. شده ماريت نيا در صددانه

 رويشی ةمرحل در آبی كم تنش و مطلوب رطوبت تيمارهای

 نيكمتر بندی غالف ةمرحل در آبی كم تنش در و بيشترين

 .[٣] دارد مطابقت حاضر پژوهش نتايج با كه است بوده

 ارقام بين اختالف كه داد نشان ها داده واريانس ةتجزي نتايج

 (≥0١/0P) بود دارامعن بسيار صددانه وزن نظر از

 ’اختر‘ رقم دهد می نشان ها داده انگينيم ةسيمقا .(١جدول)

 وزن با ’درسا‘ رقم به نسبت گرم ١/٣١ ةصددان وزن با

 مختلف های غلظت (.٣ )جدول بود برتر گرم 6/24 ةصددان

 نداشت. صفت اين بر داریامعن اثر روی پاشی محلول

 
 دانه عملكرد .4. 3

 دانه عملکرد كه دكر مشخص ها داده واريانس ةتجزي نتايج

 و ارقام آبی، كم تنش ريتأث تحت داریامعن طور به

 (.١ جدول) (≥0١/0P) قرارگرفت روی با پاشی محلول

 تنش كه داد نشان ها داده ميانگين ةمقايس از حاصل نتايج

 عملکرد كمترين توليد به منجر دهی گل ةمرحل در آبی كم

 و شاهد تيمار به نسبت هکتار( در كيلوگرم 25٩7) دانه

 متعددی نامحقق (.2 )جدول شد بندی غالف زمان در تنش

 در لوبيا ةدان عملکرد كاهش بيشترين كه داشتند اعالم

 بندی غالف ةمرحل در آن از پس و دهی گل تنش ةمرحل

 به دهی گل ةمرحل در عملکرد كاهش و است افتاده اتفاق

 در و شده تشکيل تازه های دانه سقط و ها گل ريزش دليل

 شده گزارش دانه وزن كاهش دليل به بندی غالف ةمرحل

  .[20 ،٣] است

 ’درسا‘ رقم كه داد نشان ارقام عملکرد ميانگين ةمقايس

 در كيلوگرم 4/٣846 توليد با ’اختر‘ رقم با مقايسه در

 داد اختصاص خود به را دانه عملکرد ميزان بيشترين هکتار

 کیيژنت های تفاوت ةدهند نشان موضوع اين (.٣ )جدول

 پاشی محلول است. دانه عملکرد نظر از یبررس مورد ارقام

 6/٣١6٣ ليدتو ميانگين با روی ppm4000 غلظت با

 به نسبت را دانه عملکرد ميزان بيشترين هکتار، در كيلوگرم

 (.4 )جدول بود دارا روی پاشی محلول های غلظت ساير

 گياه در آنزيم چند كردن فعال با روی كه است شده معلوم

 قبيل از رشد های هورمون ساخت در مستقيم دخالت و

 در و گياه ةدان در خشک ةماد بيشتر تجمع باعث اكسين
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 كاربرد .[١٩] شود می دانه عملکرد افزايش موجب نتيجه

 خشک ةماد و دانه عملکرد داریامعن طور به روی برگی

  .[١4] دهد می افزايش را لوبيا كل

 یرو عنصر با پاشی محلول كه داد نشان زمينی بادام بررسی

 فیيك صفات و عملکرد شيافزا موجب درصد، 2 غلظت با

 دانه عملکرد بر اریيآب × یرو متقابل اثر نکهيا با .[٩] شود یم

 ساير به نسبت روی ppm4000 غلظت از استفاده ،نبود دارامعن

 دهی گل )زمان تنش ةمرحل دو هر در پاشی محلول های غلظت

 خود به را دانه عملکرد بيشترين بندی( غالف زمان و

 خشکی تنش شرايط تحت مناسب ةتغذي ،لذا داد. اختصاص

 تعديل در و كند می كمک آبی كم تنش ملتح در گياه به

 .است مؤثر آبی كم تنش از ناشی خسارات

 

 توده زیست عملكرد .5. 3

 تنش ةساد آثار كه دكر مشخص واريانس ةتجزي نتايج

 ةجانب سه اثر نيز و روی پاشی محلول غلظت و ارقام آبی، كم

 عملکرد بر روی با پاشی محلول غلظت × ارقام × تنش

 ةمقايس از حاصل نتايج (.١ جدول) بود داراعنم توده  زيست

 دهی گل ةمرحل در آبی كم تنش كه داد نشان ها داده ميانگين

 5/85١2) توده زيست عملکرد مقدار كمترين توليد به

 زمان در تنش و شاهد تيمار به نسبت هکتار( در كيلوگرم

 كمبود رسد می نظر به (.2 )جدول انجامد می بندی غالف

 ،يیغذا عناصر جذب در ارقام يیتوانا شكاه موجب آب

 ةماد تجمع امر نيا و شود می پرورده مواد انتقال و ساخت

 خشک وزن كاهش .دهد می كاهش را اهيگ در خشک

 اثر در یفتوسنتز مواد ديتول كاهش و يیهوا یها اندام

 .[١6] اند كرده گزارش زين گريد محققان را آب تيمحدو

 بيشتر در را خشک ةماد توليد آبی كم تنش اينکه به باتوجه

 به توده زيست كاهش ميزان اما دهد، می كاهش گياهان

 .[١7] دارد بستگی گياه رشد ةمرحل طول در تنش شدت

 توده زيست عملکرد لحاظ از نيز بررسی مورد ارقام بين

 داد نشان ميانگين ةمقايس .داشت وجود توجهی قابل تفاوت

 كيلوگرم 2/١١٩8٩) دهتو زيست عملکرد ميزان بيشترين كه

 بررسی (.٣ جدول) بود ’درسا‘ رقم به متعلق هکتار( در

 باال، عملکرد با ارقام داد نشان خشکی شرايط تحت لوبيا

 و دارد یبيشتر ةتود زيست توليد ،حساس ارقام به نسبت

 و توده زيست وزن بين داریامعن و مثبت همبستگی

 حاضر پژوهش نتايج با كه دارد وجود دانه عملکرد

  .[26] همسوست

 های غلظت بين كه داد نشان ميانگين مقايسة نتايج

 با روی ppm4000 غلظت روی، با پاشی محلول مختلف

 را توده زيست عملکرد بيشترين هکتار در كيلوگرم ١0425/2

 افزايش موجب لوبيا در روی از استفاده (.4 جدول) بود دارا

 مادة ميزان امر اين و شود می محلول های كربوهيدرات

 نقش نتيجة افزايش، اين .[2٩] دهد  می افزايش را گياه خشک

 افزايش اكسين، بيوسنتز افزايش در روی عنصر كليدی

 های فعاليت تحريک فسفر، و نيتروژن جذب كارايی

 است توليدی های آسيميالت ميزان افزايش و فتوسنتزی

 آبی، كم تنش متقابل اثر به مربوط ميانگين مقايسة نتايج .[١٩]

 بيشترين كه داد نشان روی با پاشی محلول غلظت و ارقام

 هکتار( در كيلوگرم 7/١٣١46) توده زيست عملکرد ميزان

 تنش بدون) شاهد آبياری تيمار با ’درسا‘ رقم به مربوط

 آبياری (.١ شکل) بود روی ppm4000 غلظت و (خشکی

 افزايش در آن تأثير و روی عنصر وجود همچنين مطلوب

 در غذايی عناصر بيشتر و بهتر جذب موجب ريشه، طول

 .[١٩] دهد می افزايش را توليد امر اين كه شود می گياه

 ارقام بين برداشت شاخص لحاظ از كه داد نشان نتايج

 داشت وجود داریامعن بسيار آماری اختالف بررسی مورد

(0١/0P≤) رقم به متعلق برداشت شاخص ميزان بيشترين و 

 بودن باال (.٣ و ١ های جدول) بود درصد ١/٣2 با ’درسا‘

 دليل به ’اختر‘ رقم به نسبت ’درسا‘ رقم برداشت شاخص

 باالی همبستگی و رقم اين در دانه عملکرد بودن باال

 .است برداشت شاخص با دانه عملکرد
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  آبی كم تنش تحت لوبیا مختلف ارقام ةتود زیست عملکرد بر روی پاشی محلول اثر .1 شکل

 برداشت شاخص رشد مختلف مراحل در

 

 برداشت شاخص

 ارقام بين برداشت شاخص لحاظ از كه داد نشان نتايج

 داشت وجود معناداری بسيار آماری اختالف بررسی مورد

(0١/0P≤) رقم به متعلق برداشت شاخص ميزان بيشترين و 

 بودن باال (.٣ و ١ های جدول) بود درصد ١/٣2 با ’درسا‘

 دليل به ’اختر‘ رقم به نسبت ’درسا‘ قمر برداشت شاخص

 باالی همبستگی و رقم اين در دانه عملکرد بودن باال

  .است برداشت شاخص با دانه عملکرد

 برشاخص معناداری اثر نيز روی با پاشی محلول

 (.١ جدول) داشت درصد 5 احتمال سطح در برداشت

 نبدو) روی شاهد تيمار كه داد نشان ميانگين مقايسة نتايج

 از روی پاشی محلول ديگر سطوح به نسبت (پاشی محلول

 برخوردار (درصد ٣/٣١) برداشت شاخص ميزان باالترين

 معنادار برداشت شاخص بر آبی كم تنش اثر (.4 جدول) بود

 مختلف سطوح يکسان نسبتاً تأثيرگذاری خصوص در نبود.

 عملکرد و اقتصادی عملکرد بر رطوبتی شرايط يا آبياری

 فرايندهای تنگاتنگ ارتباط كه است شده معلوم دهتو زيست

 رويشی اجزای بر تنش متوازن تأثير باعث زايشی و رويشی

 شاخص ثبات امر اين نهايت، در شد. گياه زايشی و

 × آبی كم تنش متقابل اثر .[27] دهد می كاهش را برداشت

 معنادار درصد 5 احتمال سطح در برداشت شاخص بر رقم

 كه داد نشان ها داده ميانگين مقايسة تايجن (.١ جدول) بود

 از (خشکی تنش بدون) شاهد آبياری تيمار در ’درسا‘ رقم

 برخوردار (درصد 6/٣2) برداشت شاخص ميزان باالترين

 در ارقام برداشت شاخص اختالف احتماالً (.2 شکل) بود

 سازگاری توان تفاوت از ناشی آبياری تنش شرايط

 واكنش .دارد ها آن ژنتيکی ارساخت به بستگی و هاست آن

 در خصوص به محيطی زای تنش عوامل به نسبت ارقام

 .است متفاوت دانه شدن پر دورة طول در و زايشی مرحلة

 شاخص بر روی پاشی محلول × آبی كم تنش متقابل اثر

 (.١ جدول) بود دارامعن درصد 5 احتمال سطح در برداشت

 ةمرحل در آبی كم تنش كه داد نشان ميانگين ةمقايس نتايج
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 از (پاشی محلول بدون) روی شاهد تيمار و دهی گل

 برخوردار (درصد 4/٣4) برداشت شاخص ميزان باالترين

 شديدتر كاهش دليل به مسئله اين بروز رسد می نظر به .بود

 عملکرد به نسبت تيمار اين در توده زيست عملکرد

 (.٣ شکل) است (دانه) اقتصادی

 

 
 لوبیا مختلف ارقام برداشت شاخص بر رشد مختلف مراحل در آبی كم تنش اثر .2 شکل

 

 

 
 رشد مختلف مراحل در آبی كم تنش تحت برداشت شاخص بر روی پاشی محلول اثر .3 شکل
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 صفات ةساد همبستگی .6. 3

 بيشترين بوته در غالف تعداد صفت با دانه عملکرد

 دول)ج داشت را (= ٩8/0r**) داریامعن و مثبت همبستگی

 عملکرد و فتوسنتز كارايی بين ارتباط خوبی به امر اين (.5

 باال زمانی دانه عملکرد كه ترتيب بدين دهد، می نشان را دانه

 های اندام در را بيشتری فتوسنتزی مواد گياه كه بود خواهد

 كه است شده معلوم لوبيا پرمحصول ارقام در كند. جمع خود

 دانه عملکرد افزايش در زيادی سهم بوته در غالف تعداد

 صفات بين .[6] همسوست حاضر تحقيق نتايج با كه دارد

 مثبت همبستگی بوته در غالف تعداد و غالف در دانه تعداد

 جزو صفات اين (.5 )جدول داشت وجود داریامعن و

 در .ستلوبيا عملکرد افزايش در مؤثر صفات ترين مهم

 تخابان ةعمد معيارهای صفات اين نيز مشابه پژوهشی

 .[6] شد گزارش دانه عملکرد بردن باال منظور به

 مثبت همبستگی دارای برداشت شاخص با دانه عملکرد

 چنين توان می را رابطه اين بود. ( = 6٣/0r**) داریامعن و

 در افزايش طريق از دانه عملکرد كل در كه دكر توجيه

 دانه تعداد و بوته در غالف تعداد فرعی، های شاخه تعداد

 را باال برداشت شاخص ،نهايت در يابد. می افزايش بوته در

 تعداد وجود رسد می نظر به ،لذا است. آورده وجود به

 دانه تعداد و بوته در غالف تعداد و بيشتر فرعی های شاخه

 است. داشته دانه عملکرد افزايش در مهمی نقش بوته در

 عملکرد با داریامعن و منفی همبستگی نيز صددانه وزن

 دانه تعداد و بوته در غالف تعداد توده، زيست عملکرد ه،دان

 وزن همبستگی ضريب (.5 )جدول داشت غالف در

 نتايج به توجه با د.شن دارامعن صفات ساير با صددانه

 و پژوهش اين در صفات بين همبستگی برآورد از حاصل

 در كه كرد گيری نتيجه چنين توان می نامحقق برخی نتايج

 تعداد توده، زيست عملکرد افزايش سیبرر مورد ارقام

 افزايش سبب غالف در دانه تعداد و بوته در غالف

 .[7] دشو می نيز دانه عملکرد

 

 لوبیا در بررسی تحت صفات بین ساده همبستگی ضرایب .5 جدول

 6 5 4 3 2 1  صفات

      ١ دانه عملکرد ١

     ١ ٩66/0** توده زيست 2

    ١ 0/ns 4١٣ 626/0** برداشت شاخص ٣

   ١ 556/0* ٩64/0** ٩78/0** بوته در غالف تعداد 4

  ١ ٩58/0** 485/0* ٩65/0** ٩6٣/0** غالف در دانه تعداد 5

 ١ -665/0** -667/0** 6١٩/0** -627/0** -65٩/0** دانه صد وزن 6

 .دهد می نشان را آماری دارامعن اختالف عدم ns  و درصد ١ و 5 احتمال سطح در دارامعن اختالف ترتيب به :** و *
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 گيری نتيجه .4

 به دانه عملکرد ميزان كمترين و بيشترين كه داد نشان نتايج

 اعمال و (آبياری قطع بدون) شاهد تيمار به مربوط ترتيب

 غلظت سه ميان از .بود دهی گل ةمرحل در آبی كم تنش

 دانه عملکرد دارامعن افزايش به توجه با روی، پاشی محلول

 شناخته برتر تيمار ،تيمار اين ،روی ppm4000 غلظت در

 با ’درسا‘ رقم بررسی، مورد رقم دو بين از ،همچنين .شد

 را دانه عملکرد ميزان بيشترين هکتار در كيلوگرم ٣846/4

 رقم كشت موجود، نتايج به باتوجه .داد اختصاص خود به

 شرايط در روی ppm4000 غلظت از استفاده و ’درسا‘

 روی پاشی محلول سطح و رقم بهترين ايالم يیوهوا آب

 .شود می توصيه لوبيا عملکرد حداكثر حصول برای

 

  منابع

 تنش به چيتی لوبيا رقم سه بررسی (١٣77) ن بقايی .١

-پايان .كرج .كرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه .خشکی

 .ارشد كارشناسی نامة

 بررسی (١٣٩١) ب زاده متشرع و غ ثواقبی م، بيگی .2

 و آب .چيتی لوبيای مختلف ارقام در روی یكاراي

 .4١-٣٣ :26 (.كشاورزی صنايع و علوم) خاك

 به تحمل با مرتبط صفات بررسی (١٣80) ف شکاری .٣

 پژوهشکدة پژوهشی طرح گزارش .لوبيا در خشکی

  .زنجان دانشگاه كشاورزی بيوتکنولوژی و فيزيولوژی

 م مقدم و ع جوانشير ك، گلعذانی قاسمی غ، محمدی .4

 رقم سه عملکرد بر آب محدوديت تاثير (١٣85)

 (:2)١0 .طبيعی منابع و كشاورزی فنون و علوم .نخود

١0١١٩-٩ . 

 روی و آهن پاشیمحلول اثر بررسی (١٣7٩) ا مرشدی .5

 سازیغنی و وكيفی كمی خواص و عملکرد بر

 .تهران .تهران مدرس تربيت دانشگاه .كلزا های دانه

 .ارشد كارشناسی نامةپايان

 و زنتيکی تنوع بررسی (١٣67) ح ندوشن ميرزايی .6

 .خارجی و ايرانی لوبياهای كلکسيون در جغرافيايی

 نامةپايان .تهران .تهران مدرس تربيت دانشگاه

 .ارشد كارشناسی

 همبستگی تعيين و بررسی (١٣77) س يخکشی .7

 زراعی مهم صفات از بعضی با آن اجزای و عملکرد

 .مازندران نشگاهدا .عليت تجزيه روش يه لوبيا

 .ارشد كارشناسی نامةپايان .مازندران

 تأثير (١٣86) م بهبهانی و غ اكبری ا، دادی ف، يزدانی .8

 سطوح و (Tarawat A200) سوپرجاذب پليمر مقادير

 سويا عملکرد اجزای و عملکرد بر خشکی تنش

(Glycine max L.). و زراعت در سازندگی و پژوهش 

 .١74-١68 :75 .باغبانی

9. Ali AAG and Mowafy SAE (2003) Effect of 

different levels of potassium and phosphorus 

fertilizers with foliar application of zinc and 

boron on peanut in sandy soils. Zagazig Journal 

of Agricultural Research. 30: 335-358.  

10. Alloway BJ (2003) Zinc in soil and crop 

nutrition. International Zinc Assocation, 114 p. 

11. Chatzopoulos F, Fugit JF and Ouillous L (2000) 

Etu deocation function do different parameters 

dolabsption et alla desorption do sodium 

retitule. European Polymer. 36: 51-60. 

12. El-Gizawy NKhB and Mehasen SAS (2009) 

Response of faba bean to bio, mineral 

phosphorus fertilizers and foliar application with 

zinc. World Appled Science. 6: 1359-1365. 

13. Farhm MA, Rosas Jc, Mayek- Perez N, lopez-

salinas E, costa-Gallegos JAA and Kelly Jd 

(2004) Breeding beans for resistance to terminal 

drought in the lowland tropics. Euphytica. 

136(2): 223-232. 



 مهرشاد براری و همکاران

 

 1393پاییز   3 شماره  16دوره 
652 

14. Gabal MR, Abdellah IM, Abed IA and Ei-

Assioty FM (1985) Effect of Cu, Mn and Zn 

foliar application on common bean growth, 

flowering and seed yield. Acta Horticulturae 

158: 307-319. 

15. German C and Teran H (2006) Selection for 

drought resistance in dry bean landraces and 

cultivars. Crop Science. 46: 2111-2120. 

16. Kisman A (2003) Effects of drought stress on 

growth and yield of soybean. Science. 

Philosofy. Term paper. Borgor Agriculture. 

Univ. (Institut Ppertanian Borgor).  

17. Korir PC, Nyabundi JO and Kimurto PK (2006) 

Genotypic response common bean to moisture 

stress conditions in Kenya. Asian Journal of 

Plant Science. 5: 24-32. 

18. Mendham NJ, Shipway PA and Scot RK (1981) 

The effects of delayed sowing and weather on 

growth, development and yield of winter oilseed 

rape (Brassica napus L.). Agricultural Science. 

96: 389-416. 

19. Mirvat EG, Mohamed MH and Tawfik MM 

(2006) Effect of phosphorus fertilizer and foliar 

spraying with zinc on growth, yield and quality 

of groundnut under reclaimed sandy soils. 

Applied Science Research. 2(8): 491-496. 

20. Mouhouche B, Ruget F and Delecolle R (1998) 

Effects of water stress applied at different 

phonological phases on yield components of 

dwarf bean. Agronomie. 18(3): 197-207. 

21. Munns R (2002) Comparative physiology of salt 

and water stress. Plant Cell and Environment. 

25: 239 -250.  

22. Nielsen DC and Nelson NO (1998) Black bean 

sensitivity to water stress at various growth 

stages. Crop Science. 38: 422-427.  

23. Pandey N, Pathak GC and Sharma CP (2006) 

Zinc is critically required for pollen function 

and fertilization in lentil. Trace Elements in 

Medicine and Biology. 20: 89-96.  

24. Prasad AS (1984) Discovery and importance of 

zinc in human nutrition. Feed Processing. 43: 

2829-2834. 

25. Rezaul Karim MD, Zhang YQ, Zhao RR, Chen 

XP, Zhang FS and Zou CQ (2012) Alleviation 

of drought stress in winter wheat by late foliar 

application of zinc, boron, and manganese. Plant 

Nutrition and Soil Science. 175: 142-151. 

26. Rigoberto RS, Josue KS, Jorge Alberto AG, 

Carlos TL, Joaquın OC and Kelly JD (2004) 

Biomass distribution, maturity acceleration and 

yield in drought-stressed common bean 

cultivars. Field Crops Research. 85: 203-211. 

27. Spaeth SC, Randall HC, Sinclair TR and 

Vendeland JS (1984) Stabillity of soybean 

(Glycine max L.) harvest index. Agronomy. 76: 

482-486. 

28. Teran H and Singh SP (2002) Comparison of 

sources and lines selected for drought resistance 

in common bean. Crop Science. 42(1): 64-70. 

Vielemeyer HP, Fischer FD and Bergman W 

(1996) Untersuchungen uber den Einfluss der 

mikronahrstoffe eisrn und magan auf den 

Stickstoff-Stoffwechsel Landwirtschafticher 

Kuiturpflaznen. 

 

http://www.researchgate.net/journal/0946-672X_Journal_of_Trace_Elements_in_Medicine_and_Biology
http://www.researchgate.net/journal/0946-672X_Journal_of_Trace_Elements_in_Medicine_and_Biology

