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 .1استادیار گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 .2دانشجوي دکتري ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .3کارشناسارشد ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 .4استادیار گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 .5استادیار گروه اصالح نباتات ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 .6دانشجوي دکتري ،گروه باغبانی ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا همدان ،همدان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/07/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/09/03 :

چكيده
به منظور بررسی محلول پاشی عنصر روی در تعديل تنش كم آبی و اثر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانة لوبينا ،آزمايشنی بنهصنورت
اسپليت فاكتوريل در قالب طرح پاية بلوك های كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقيقاتی دانشگاه ايالم ،در سال  ١٣8٩اجنرا شند.
عوامل مورد بررسی شامل تنش كم آبی بهصورت قطع آبياری در دو مرحلة گلدهی و غالفبندی به همنراه تيمنار شناهد (بندون قطنع
آبياری) به عنوان عامل اصلی ،و محلول پاشی عنصر روی در سه غلظت صفر (شاهد) 2000ppm ،و  4000ppmو دو رقم لوبيای ‘اختر’
و ‘درسا’ به عنوان عوامل فرعی بودند .نتايج نشان داد كه تنش كم آبی عملکرد دانه را بنه طنور معنناداری كناهش داد و كمتنرين مينزان
عملکرد دانه ( 25٩7كيلوگرم در هکتار) مربوط به تنش در مرحلة گل دهی بود .تيمنار  4000ppmروی بيشنترين مينزان عملکنرد داننه
( ٣١6٣/6كيلوگرم در هکتار) را در مقايسه با ساير سطوح محلولپاشی توليد كرد و تيمار برتر از لحاظ عملکرد دانه توصيه می شنود .از
بين دو رقم مورد بررسی ،رقم ‘درسا’ بيشترين ميزان عملکرد دانه ( ٣846/4كيلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد .نتنايج تحقينق
حاضر نشان می دهد مرحلة گل دهی حساس ترين مرحله از رشد گياه لوبيا به تنش كم آبی است و استفاده از محلول پاشی روی راهکاری
در تعديل خسارت ناشی از تنش كمآبی توصيه میشود.
كلیدواژهها :اجزای عملکرد ،تنش كمآبی ،روی ،عملکرد دانه ،لوبيا.

* نويسنده مسئول

Email: sajad.kordi@gmail.com

مهرشاد براری و همکاران

 .1مقدمه

گياهی است [ .]24كمبود روی يکی از عوامل محدودكنندة

گياهان در طول دورة رشد خود در معرض تنشهای

مهم در توليد بسياری از محصوالت كشاورزی است و

گوناگونی قراردارند .در اين ميان ،كمبود آب بزرگترين

حدود  ٣0درصد خاكهای جهان با اين مشکل مواجهاند.

چالش در توليد محصوالت كشاورزی بهخصوص در

كمبود اين عنصر در طيف گستردهای از خاكها ،نظير

مناطق خشک و نيمهخشک دنياست [ .]2١در ايران اقليم

خاكهای آهکی با اسيديتة باال ،خاكهای شنی و خاكهای

خشک و نيمهخشک اغلب مناطق را تحت تأثير قرار داده،

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

همچنين خشکسالیهای اخير بر مشکل كمآبی افزوده است

سبب كوچکی ميانگرهها (كمشدن رشد گياه) ،كلروز بين

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

رگبرگی و برنزه شدن برگها ،تأخير در گلدهی و رسيدن،

خاص دارای حداقل نياز آبی برای رشد و توليد عملکرد

كاهش توليد زيستتوده و عملکرد دانه میشود [.]2

مطلوباند .در صورتی كه حداقل نياز آبی بنا به داليلی

محلولپاشی روی به دليل اينکه اين عنصر را زودتر در

فراهم نشود ،گياه با تنش خشکی مواجه میشود و در

اختيار گياه قرارمیدهد اهميت زيادی دارد [ .]١0مصرف

صورت مصادف شدن تنش مزبور با مراحل رشدی حساس

روی در باقال باعث افزايش تعداد غالف در گياه ،وزن

به كمبود آب ،نظير جوانهزنی بذر و مرحلة گلدهی

صددانه ،عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در هکتار

صدمات جبرانناپذيری به محصول وارد میآيد [.]١١

میشود [ .]١2مصرف روی باعث افزايش عملکرد دانة

تنش خشکی مهمترين عامل محدودكنندة توليد لوبيا در

لوبيا خشک در واحد سطح میشود .مصرف روی سبب

سراسر جهان است [ .]28تنش رطوبتی باعث كاهش

افزايش تعداد غالف ،تعداد دانه و عملکرد دانه در بوتة

قابلمالحظهای در عملکرد دانة لوبيا میشود و مقدار كاهش

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

عملکرد بسته به زمان و شدت تنش و نيز ژنوتيپ مورد

آثار تنش خشکی در گياهان اشاره شده است .كاربرد برگی

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

روی در گندم تحت شرايط تنش خشکی سبب افزايش

رطوبت در تمام مراحل رشد زيانآور است ،ولی كمبود آب

عملکرد دانه ،ميزان فتوسنتز ،تعداد سنبلههای بارور ،تعداد

در مرحلة گلدهی و تشکيل غالف سبب ريزش گلها و

دانه در سنبله و بازده مصرف آب میشود [.]25

غالفها و در مرحلة تشکيل دانه سبب كاهش اندازة بذر

منشأ رقم ‘اختر’ كشور كلمبياست و اين رقم از نظر

میشود .در نتيجه عملکرد نهايی گياه كاهش خواهد يافت

خصوصيات مورفولوژيکی و زراعی شباهت زيادی به رقم

[ .]١خشکی باعث كاهش عملکرد زيستتوده ،عملکرد دانه،

‘درخشان’ دارد .فرم بوتة ايستاده و رشد محدود (تيپ ،)١

شاخص برداشت و وزن دانة لوبيا میشود [ .]١5اغلب

متوسط ارتفاع  40سانتیمتر و دورة رشدونمو آن ١00-٩5

اوقات دمای باال و وضعيت تغذيهای نامناسب نيز اثر تنش

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

خشکی و كمبود آب را تشديد میكند.

تحقيقات لوبيا واقع در شهرستان خمين است .فرم بوته

تغذية مناسب در باال بردن سطح تحمل گياهان در

رونده ،متوسط ارتفاع  75سانتیمتر و ميانگين دورة رشدونمو

مقابل انواع تنشها نقش بسزايی دارد .در اين ميان ،عنصر

 ٩6روز است و سطح زيركشتی معادل  20000هکتار را در

روی 1يکی از هفت عنصر كممصرف و ضروری در تغذية

مناطق معتدل سرد به خود اختصاص داده است.
با توجه به نتايج موجود ،همچنين لزوم استفاده از

1. Zn
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عنصر روی بهمنظور افزايش عملکرد و از سوی ديگر

تريپل و كود پتاس نيز به ميزان  50كيلوگرم از منبع

راهکاری برای تعديل خسارت ناشی از تنش كمآبی ،هدف

سولفات پتاسيم مصرف شد .عمليات كاشت با قراردادن دو

از انجام پژوهش حاضر ،ارزيابی اثر مقادير مختلف

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

محلولپاشی عنصر روی در افزايش عملکرد ارقام لوبيا،

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

همچنين بهبود مقاومت به تنش كمآبی در گياه لوبياست.

بود .فاصلة بوتهها روی رديفها  ١2سانتیمتر و فاصلة بين
رديفها  50سانتیمتر در نظر گرفته شد.
پس از جوانهزنی و استقرار بوتهها در مرحلة دو تا

 .2مواد و روشها

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

بهمنظور بررسی اثر محلولپاشی روی و تنش كمآبی بر

بهمنظور جلوگيری از نشت آب از كرتهای تحت آبياری و

عملکرد و اجزای عملکرد دانة لوبيا ،آزمايشی در مزرعة

جویها به ساير كرتها ،بين آنها  ١متر فاصله در نظر

تحقيقاتی دانشگاه ايالم با طول جغرافيايی  46درجه و 28

گرفته شد .بهمنظور مبارزه با علفهای هرز ،دو مرحله

دقيقه و عرض جغرافيايی  ٣٣درجه و  ٣7دقيقه و ارتفاع

وجين دستی (همزمان با تنک كردن بوتهها و يک ماه پس از

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

آن) انجام گرفت .آبياری در تمام كرتها تا زمان استقرار

بهصورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح پاية بلوكهای

كامل گياهچهها هر سه روز يک بار صورت گرفت .پس از

كامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فاكتورهای بررسی

آن آبياری در كرتهای شاهد بهصورت هر چهار روز يکبار

شده عبارت بودند از اعمال تنش كمآبی بهصورت قطع

و در كرتهای تحت تيمار تنش كمآبی ،بهصورت قطع

آبياری در دو مرحلة گلدهی و غالفبندی به همراه تيمار

كامل آبياری در اوايل مراحل گلدهی ) (R2و غالفبندی

شاهد (بدون قطع آبياری) به عنوان عامل اصلی و

) (R4به مدت ده روز اعمال شد .پس از آن آبياری به طور

محلولپاشی روی در سه غلظت صفر (شاهد) 2000 ،و

معمول هر چهار روز يک بار ادامه يافت .تيمارهای

 4000ppmكالت روی 1و دو رقم لوبيای ‘اختر’ و ‘درسا’

محلولپاشی با كود روی ،دوبار و در مراحل قبل از گلدهی

به عنوان عوامل فرعی.

)(R1و شروع غالفبندی ) (R3به طور جداگانه اعمال شد.

زمين محل آزمايش كه در سال پيش بهصورت آيش

در مرحلة رسيدگی فيزيولوژيکی ،برداشت بهصورت

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

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

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

حذف حاشيهها صورت گرفت .سپس ،عملکرد زيستتوده

جوی و پشتهساز ،پشتههايی به فواصل  50سانتیمتر در آن

و عملکرد دانه توزين شد .شاخص برداشت از تقسيم

ايجاد شد .قبل از كاشت ،بذرهای لوبيا با قارچكش بنوميل

عملکرد دانه بر عملکرد زيستتوده حاصل شد .همچنين،

به نسبت دو در هزار ضدعفونی شد .بافت خاك رسی-

از هر كرت ده بوته بهطور تصادفی انتخاب و متوسط تعداد

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

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

آزمايش و براساس نتايج تجزية شيميايی خاك ،كود

محاسبه شد .پس از جمعآوری اطالعات ،آزمون نرمال

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

بودن دادهها با استفاده از نرمافزار مينیتب 2انجام گرفت.

فسفر به مقدار  50كيلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات

برای تجزية واريانس دادهها با استفاده از نرمافزار

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

2. Minitab
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آماری( SASنسخة  )٩و مقايسة ميانگين دادهها با استفاده

افزايش رقابت درون بوتهای به تبع آن به همراه ريزش گلها

از آزمون  LSDدر سطح احتمال آماری  5درصد با نرمافزار

در اثر تنش كمبود آب باعث كاهش معنادار تعداد غالف در

 MSTATCانجام شد .نمودارها با نرمافزار اكسل رسم شد.

بوته در مرحلة گلدهی شد .نتايج ديگر تحقيقات نيز حاكی از
كاهش معنادار تعداد غالف در بوتة لوبيا در اثر تنش رطوبتی

 .3نتایج و بحث

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

 .1. 3تعداد غالف در بوته

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

تجزية واريانس دادهها نشان داد كه اثر تنش كمآبی و ارقام بر

محدود (تنش آب) بيشتر است و مهمترين دليل آن را بيشتر

صفت تعداد غالف در بوته در سطح احتمال  ١درصد معنادار

بودن برخی اجزای عملکرد نظير تعداد نيام در بوته و وزن

بود ،اما سطوح محلولپاشی روی اثر معناداری بر صفت

صد دانه ذكر كردهاند كه تا حدودی با نتايج تحقيق حاضر

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

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

كمآبی نشان داد كه بيشترين تعداد غالف در بوته مربوط به

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

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

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

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

بوته از مؤثرترين اجزای عملکرد دانه در لوبياست ،در نتيجه

در تيمار تنش كمآبی در مرحلة گلدهی بود (جدول  .)2يکی

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

از داليل كاهش تعداد غالف در بوته در چنين شرايطی كاهش

دانة بيشتری برخوردار بود.

طول دورة رشد گياه است كه در نتيجة آن توليد مواد
فتوسنتزی نقصان میيابد .كاهش ساخت مواد فتوسنتزی و
جدول  .1تجزیة واریانس صفات ارزیابیشدة مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد دانه
منابع تغييرات

درجة
آزادی

تعداد غالف
در بوته

تعداد دانه
در غالف

وزن
صددانه

عملکرد
دانه

عملکرد
زيستتوده

شاخص
برداشت

بلوك

2

١/7١ns

0/١0ns

4٣/75ns

47460/66ns

٣67644/١١ns

١٣/75ns

آبياری

2

8٩/5١

*

*

خطای ١

4

2/5٣

0/0٩6

46/١2

**١608/5٣

**7/4٣

**575/٩٣

**

رقم

١

روی

2

ns

آبياری × رقم

2

١/25ns

آبياری × روی

4

ns

رقم × روی

2

٣/25ns

آبياری × رقم × روی

4

ns

٩/5١
6/52
١/87

*

١/27

ns

0/١7

0/02ns
ns

0/008

0/05ns
ns

٣١٣/08

0/004

١5/٣4

**

2٣٣١680/١5
27087/١5

**

26٩77770/٣
288٣٣٩/0

**22٩85١848/5** ٣756775٣/٩١
**

٣١8685/٩4

ns

**

572٩72٣/7

4/٣٣

7/05
**224/25
*

22/0١

0/٣2ns

62٩02/55ns

5٩7702/4ns

*24/06

ns

ns

ns

*

0/٣6

٣١248/٩0

454٩٣0/0

١/٣8ns

6575/28ns

7205١2/١ns

ns

ns

*

0/45

7006/٣٣

76٣7٩١/٩

24/50

١/8١ns
ns

١١/٣7

خطای 2

٣0

٣/٣2

0/05

7/05

4٣44١/١٩

2482١7/8

6/5٩

ضريب تغييرات

-

7/٩٣

6/24

٩/52

6/٩2

5/02

8/5٣

* و ** بهترتيب اختالف معنادار در سطح احتمال  5و  ١درصد و  nsعدم اختالف معنادار آماری را نشان میدهد.
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جدول  .2مقایسة میانگین عملکرد و اجزای عملکرد در سطوح تنش كمآبی
آبياری

تعداد غالف

تعداد دانه در

در بوته

غالف

وزن
صددانه

عملکرد دانه
()kg/ha

عملکرد

شاخص

زيستتوده

برداشت

()kg/ha

()%

a

a

()g

شاهد

24/2a

٣/84a

٣١/45a

a

٣2٣2

١0628

تنش در مرحلة گلدهی

20/4b

٣/42b

28/٩١ab

25٩7b

85١2/5b

a

a

b

a

تنش در مرحلة غالفبندی

24/٣

٣/٩١

2٣/٣0

a

٣208

١06٣7/8

٣0

٣0/6a
a

2٩/7

ميانگينهای موجود در هر ستون با حداقل يک حرف مشترك ،براساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند.

جدول  .3مقایسة میانگین عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف لوبیا
تعداد غالف

تعداد دانه

وزن

در بوته

در غالف

صددانه

اختر

١7/5b

٣/٣b

٣١/١a

درسا

28/4a

4/١a

24/6b

رقم

()g

عملکرد دانه

عملکرد زيستتوده

شاخص برداشت

()kg/ha

()kg/ha

()%

2١78/2b

786٣b

28/١b

٣846/4a

١١٩8٩/2a

٣2/١a

ميانگينهای موجود در هر ستون با حداقل يک حرف مشترك ،بر اساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند.

 .2. 3تعداد دانه در غالف

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

اثر تنش كمآبی بر تعداد دانه در غالف در سطح احتمال 5

تعداد دانه در بوتة لوبياست [.]7

درصد معنادار شد (جدول  .)١مقايسة ميانگينهای سطوح

نتايج نشان داد كه اختالف بين ارقام مورد بررسی نيز از

تنش كمآبی در مورد صفت تعداد دانه در غالف نشان داد كه

نظر تعداد دانه در غالف بسيار معنادار بود ()P≤0/0١

تنها تيمار تنش در مرحلة گلدهی ،تعداد دانه در غالف را به

(جدول .)١نتايج مقايسة ميانگين مشخص كرد كه بيشترين

طور معناداری كاهش داد و بقية تيمارها دارای باالترين تعداد

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

دانه در غالف بود و تفاوت معناداری نيز با هم نداشت

(جدول  .)٣بين سطوح مختلف غلظت محلولپاشی با

(جدول  .)2لذا ،اعمال تنش كمآبی در مرحلة غالفبندی

كالت روی نيز از لحاظ تعداد دانه در غالف اختالف

تأثير محسوسی در تعداد دانه در غالف ايجاد نمیكند كه

معناداری در سطح احتمال  5درصد وجود داشت

میتوان اين نتيجه را در مديريت بهرهوری آب بهكار برد .در

(جدول .)١محلولپاشی با غلظت  4000ppmروی از

گياه لوبيا افزايش تعداد دانه در غالف دارای محدوديت

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

است و بيشتر به طول غالف بستگی دارد كه خود تحت

 .)4بررسی كلزا نشان داد دو بار محلولپاشی با عنصر روی

كنترل عوامل ژنتيکی است .ولی طبق گزارشهای موجود،

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

شرايط محيطی مناسب در مرحلة گلدهی در افزايش تعداد

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

دانه در غالف بیتأثير نيست [ .]١8وقوع تنش خشکی در

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

مرحلة زايشی موجب كاهش تعداد دانه در غالفهای لوبيا

غلظت  4000ppmروی مشهود بود.
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جدول  .4مقایسة میانگین عملکرد و اجزای عملکرد در غلظتهای مختلف محلولپاشی روی
غلظت روی

تعداد غالف

تعداد دانه

در بوته

در غالف

وزن صددانه

()g

عملکرد دانه

()kg/ha

22/2b

٣/6b

26/٩b

2٩١٣/6b

2000 ppm

ab

ab

ab

b

4000 ppm

a

شاهد

2٣/١

2٣/7

a

٣/7

٣/8

a

27/٩

a

28/8

2٩5٩/8

٣١6٣/6

عملکرد زيستتوده

شاخص برداشت
()%

()kg/ha

٩٣١٣/٩c
b
a

١00٣٩/2

١0425/2

٣١/٣a
b

2٩/١

ab

٣0

ميانگينهای موجود در هر ستون با حداقل يک حرف مشترك ،براساس آزمون  LSDتفاوت معناداری ندارند.

 . 3. 3وزن صددانه

محلولپاشی با روی قرارگرفت (( )P≤0/0١جدول .)١

اثر تنش كمآبی بر وزن صددانه در سطح احتمال  5درصد

نتايج حاصل از مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه تنش

معنادار شد (جدول  .)١نتايج مقايسة ميانگين نشان داد كه

كمآبی در مرحلة گلدهی منجر به توليد كمترين عملکرد

كمترين ميزان وزن صددانه مربوط به تيمار تنش در مرحلة

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

غالفبندی بود (جدول  .)2بهنظر میرسد كه كاهش وزن

تنش در زمان غالفبندی شد (جدول  .)2محققان متعددی

صددانه در تيمار تنش در مرحلة غالفبندی به دليل

اعالم داشتند كه بيشترين كاهش عملکرد دانة لوبيا در

كوتاهشدن طول دورة مؤثر پرشدن دانه و نيز كاهش ساخت

مرحلة تنش گلدهی و پس از آن در مرحلة غالفبندی

و انتقال مواد فتوسنتزی به دانههاست كه باعث تقليل وزن

اتفاق افتاده است و كاهش عملکرد در مرحلة گلدهی به

صددانه در اين تيمار شده است .وزن صددانة لوبيا در

دليل ريزش گلها و سقط دانههای تازه تشکيل شده و در

تيمارهای رطوبت مطلوب و تنش كمآبی در مرحلة رويشی

مرحلة غالفبندی به دليل كاهش وزن دانه گزارش شده

بيشترين و در تنش كمآبی در مرحلة غالفبندی كمترين

است [.]20 ،٣

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

مقايسة ميانگين عملکرد ارقام نشان داد كه رقم ‘درسا’

نتايج تجزية واريانس دادهها نشان داد كه اختالف بين ارقام

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

از نظر وزن صددانه بسيار معنادار بود ()P≤0/0١

هکتار بيشترين ميزان عملکرد دانه را به خود اختصاص داد

(جدول .)١مقايسة ميانگين دادهها نشان میدهد رقم ‘اختر’

(جدول  .)٣اين موضوع نشاندهندة تفاوتهای ژنتيکی

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

ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد دانه است .محلولپاشی

صددانة  24/6گرم برتر بود (جدول  .)٣غلظتهای مختلف

با غلظت  4000ppmروی با ميانگين توليد ٣١6٣/6

محلولپاشی روی اثر معناداری بر اين صفت نداشت.

كيلوگرم در هکتار ،بيشترين ميزان عملکرد دانه را نسبت به
ساير غلظتهای محلولپاشی روی دارا بود (جدول .)4

 .4. 3عملكرد دانه

معلوم شده است كه روی با فعالكردن چند آنزيم در گياه

نتايج تجزية واريانس دادهها مشخص كرد كه عملکرد دانه

و دخالت مستقيم در ساخت هورمونهای رشد از قبيل

بهطور معناداری تحت تأثير تنش كمآبی ،ارقام و

اكسين باعث تجمع بيشتر مادة خشک در دانة گياه و در
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نتيجه موجب افزايش عملکرد دانه میشود [ .]١٩كاربرد

تفاوت قابل توجهی وجود داشت .مقايسة ميانگين نشان داد

برگی روی به طور معناداری عملکرد دانه و مادة خشک

كه بيشترين ميزان عملکرد زيستتوده ( ١١٩8٩/2كيلوگرم

كل لوبيا را افزايش میدهد [.]١4

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

بررسی بادامزمينی نشان داد كه محلولپاشی با عنصر روی

لوبيا تحت شرايط خشکی نشان داد ارقام با عملکرد باال،

با غلظت  2درصد ،موجب افزايش عملکرد و صفات كيفی

نسبت به ارقام حساس ،توليد زيستتودة بيشتری دارد و

میشود [ .]٩با اينکه اثر متقابل روی × آبياری بر عملکرد دانه

همبستگی مثبت و معناداری بين وزن زيستتوده و

معنادار نبود ،استفاده از غلظت  4000ppmروی نسبت به ساير

عملکرد دانه وجود دارد كه با نتايج پژوهش حاضر

غلظتهای محلولپاشی در هر دو مرحلة تنش (زمان گلدهی

همسوست [.]26

و زمان غالفبندی) بيشترين عملکرد دانه را به خود

نتايج مقايسة ميانگين نشان داد كه بين غلظتهای

اختصاص داد .لذا ،تغذية مناسب تحت شرايط تنش خشکی

مختلف محلولپاشی با روی ،غلظت  4000ppmروی با

به گياه در تحمل تنش كمآبی كمک میكند و در تعديل

 ١0425/2كيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد زيستتوده را

خسارات ناشی از تنش كمآبی مؤثر است.

دارا بود (جدول  .)4استفاده از روی در لوبيا موجب افزايش
كربوهيدراتهای محلول میشود و اين امر ميزان مادة

 .5. 3عملكرد زیستتوده

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

نتايج تجزية واريانس مشخص كرد كه آثار سادة تنش

كليدی عنصر روی در افزايش بيوسنتز اكسين ،افزايش

كمآبی ،ارقام و غلظت محلولپاشی روی و نيز اثر سهجانبة

كارايی جذب نيتروژن و فسفر ،تحريک فعاليتهای

تنش × ارقام × غلظت محلولپاشی با روی بر عملکرد

فتوسنتزی و افزايش ميزان آسيميالتهای توليدی است

زيستتوده معنادار بود (جدول  .)١نتايج حاصل از مقايسة

[ .]١٩نتايج مقايسة ميانگين مربوط به اثر متقابل تنش كمآبی،
ارقام و غلظت محلولپاشی با روی نشان داد كه بيشترين

ميانگين دادهها نشان داد كه تنش كمآبی در مرحلة گلدهی

ميزان عملکرد زيستتوده ( ١٣١46/7كيلوگرم در هکتار)

به توليد كمترين مقدار عملکرد زيستتوده (85١2/5

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

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

خشکی) و غلظت  4000ppmروی بود (شکل  .)١آبياری

غالفبندی میانجامد (جدول  .)2به نظر میرسد كمبود

مطلوب همچنين وجود عنصر روی و تأثير آن در افزايش

آب موجب كاهش توانايی ارقام در جذب عناصر غذايی،

طول ريشه ،موجب جذب بهتر و بيشتر عناصر غذايی در

ساخت و انتقال مواد پرورده میشود و اين امر تجمع مادة

گياه میشود كه اين امر توليد را افزايش میدهد [.]١٩

خشک در گياه را كاهش میدهد .كاهش وزن خشک

نتايج نشان داد كه از لحاظ شاخص برداشت بين ارقام

اندامهای هوايی و كاهش توليد مواد فتوسنتزی در اثر

مورد بررسی اختالف آماری بسيار معناداری وجود داشت

محدويت آب را محققان ديگر نيز گزارش كردهاند [.]١6

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

باتوجه به اينکه تنش كمآبی توليد مادة خشک را در بيشتر

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

گياهان كاهش میدهد ،اما ميزان كاهش زيستتوده به

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

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

باال بودن عملکرد دانه در اين رقم و همبستگی باالی

بين ارقام مورد بررسی نيز از لحاظ عملکرد زيستتوده

عملکرد دانه با شاخص برداشت است.
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قطع آبیاری در زمان غالف دﻫی

قطع آبیاری در زمان گلدﻫی

آبیاری کامل (شاﻫد)
14000
10000
8000
6000
4000
2000

عملکرد زیست توده ()kg/ha

12000

0
4000 ppm

2000 ppm

شاﻫد

4000 ppm

درسا

2000 ppm

شاﻫد

اختر

شکل  .1اثر محلولپاشی روی بر عملکرد زیستتودة ارقام مختلف لوبیا تحت تنش كمآبی
در مراحل مختلف رشد شاخص برداشت

شاخص برداشت

زيستتوده معلوم شده است كه ارتباط تنگاتنگ فرايندهای

نتايج نشان داد كه از لحاظ شاخص برداشت بين ارقام

رويشی و زايشی باعث تأثير متوازن تنش بر اجزای رويشی

مورد بررسی اختالف آماری بسيار معناداری وجود داشت

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

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

برداشت را كاهش میدهد [ .]27اثر متقابل تنش كمآبی ×

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

رقم بر شاخص برداشت در سطح احتمال  5درصد معنادار

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

بود (جدول  .)١نتايج مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه

باال بودن عملکرد دانه در اين رقم و همبستگی باالی

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

عملکرد دانه با شاخص برداشت است.

باالترين ميزان شاخص برداشت ( ٣2/6درصد) برخوردار

محلولپاشی با روی نيز اثر معناداری برشاخص

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

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

شرايط تنش آبياری ناشی از تفاوت توان سازگاری

نتايج مقايسة ميانگين نشان داد كه تيمار شاهد روی (بدون

آنهاست و بستگی به ساختار ژنتيکی آنها دارد .واكنش

محلولپاشی) نسبت به سطوح ديگر محلولپاشی روی از

ارقام نسبت به عوامل تنشزای محيطی بهخصوص در

باالترين ميزان شاخص برداشت ( ٣١/٣درصد) برخوردار

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

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

اثر متقابل تنش كمآبی × محلولپاشی روی بر شاخص

نبود .در خصوص تأثيرگذاری نسبتاً يکسان سطوح مختلف

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

آبياری يا شرايط رطوبتی بر عملکرد اقتصادی و عملکرد

نتايج مقايسة ميانگين نشان داد كه تنش كمآبی در مرحلة
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گلدهی و تيمار شاهد روی (بدون محلولپاشی) از

عملکرد زيستتوده در اين تيمار نسبت به عملکرد

باالترين ميزان شاخص برداشت ( ٣4/4درصد) برخوردار

اقتصادی (دانه) است (شکل .)٣

بود .به نظر میرسد بروز اين مسئله به دليل كاهش شديدتر

قطع آبیاری در زمان گلدﻫی

قطع آبیاری در زمان غالف دﻫی

آبیاری کامل (شاﻫد)
35
30

20

شاخص برداشت )(%

25

15
10
اختر

درسا

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

4000 ppm

2000 ppm

شاهد

40
35

25
20

شاخص برداشت ()%

30

15
10
قطع آبیاری در زمان غالف دهی

قطع آبیاری در زمان گلدهی

آبیاری کامل (شاهد)

شکل  .3اثر محلولپاشی روی بر شاخص برداشت تحت تنش كمآبی در مراحل مختلف رشد
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 .6. 3همبستگی سادة صفات

توجيه كرد كه در كل عملکرد دانه از طريق افزايش در

عملکرد دانه با صفت تعداد غالف در بوته بيشترين

تعداد شاخههای فرعی ،تعداد غالف در بوته و تعداد دانه

همبستگی مثبت و معناداری (** )r =0/٩8را داشت (جدول

در بوته افزايش میيابد .در نهايت ،شاخص برداشت باال را

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

به وجود آورده است .لذا ،بهنظر میرسد وجود تعداد

دانه را نشان میدهد ،بدين ترتيب كه عملکرد دانه زمانی باال

شاخههای فرعی بيشتر و تعداد غالف در بوته و تعداد دانه

خواهد بود كه گياه مواد فتوسنتزی بيشتری را در اندامهای

در بوته نقش مهمی در افزايش عملکرد دانه داشته است.

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

وزن صددانه نيز همبستگی منفی و معناداری با عملکرد

تعداد غالف در بوته سهم زيادی در افزايش عملکرد دانه

دانه ،عملکرد زيستتوده ،تعداد غالف در بوته و تعداد دانه

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

در غالف داشت (جدول  .)5ضريب همبستگی وزن

تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته همبستگی مثبت

صددانه با ساير صفات معنادار نشد .با توجه به نتايج

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

حاصل از برآورد همبستگی بين صفات در اين پژوهش و

مهمترين صفات مؤثر در افزايش عملکرد لوبياست .در

نتايج برخی محققان میتوان چنين نتيجهگيری كرد كه در

پژوهشی مشابه نيز اين صفات معيارهای عمدة انتخاب

ارقام مورد بررسی افزايش عملکرد زيستتوده ،تعداد

بهمنظور باال بردن عملکرد دانه گزارش شد [.]6

غالف در بوته و تعداد دانه در غالف سبب افزايش

عملکرد دانه با شاخص برداشت دارای همبستگی مثبت

عملکرد دانه نيز میشود [.]7

و معناداری (** ) r =0/6٣بود .اين رابطه را میتوان چنين
جدول  .5ضرایب همبستگی ساده بین صفات تحت بررسی در لوبیا
1

صفات

3

2

5

4

١

عملکرد دانه

١

2

زيستتوده

**0/٩66

١

٣

شاخص برداشت

**0/626

0/4١٣ ns

١

4

تعداد غالف در بوته

**0/٩78

**0/٩64

*0/556

١

5

تعداد دانه در غالف

**0/٩6٣

**0/٩65

*0/485

**0/٩58

١

6

وزن صد دانه

**-0/65٩

**-0/627

**0/6١٩

**-0/667

**-0/665

* و ** :بهترتيب اختالف معنادار در سطح احتمال  5و  ١درصد و  nsعدم اختالف معنادار آماری را نشان میدهد.
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 .4نتيجهگيری

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

نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين ميزان عملکرد دانه به

جغرافيايی در كلکسيون لوبياهای ايرانی و خارجی.

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

دانشگاه تربيت مدرس تهران .تهران .پاياننامة

تنش كمآبی در مرحلة گلدهی بود .از ميان سه غلظت

كارشناسی ارشد.

محلولپاشی روی ،با توجه به افزايش معنادار عملکرد دانه

 .7يخکشی س ( )١٣77بررسی و تعيين همبستگی

در غلظت  4000ppmروی ،اين تيمار ،تيمار برتر شناخته

عملکرد و اجزای آن با بعضی از صفات مهم زراعی

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

لوبيا يه روش تجزيه عليت .دانشگاه مازندران.

 ٣846/4كيلوگرم در هکتار بيشترين ميزان عملکرد دانه را

مازندران .پاياننامة كارشناسی ارشد.

به خود اختصاص داد .باتوجه به نتايج موجود ،كشت رقم
‘درسا’ و استفاده از غلظت  4000ppmروی در شرايط

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

آبوهوايی ايالم بهترين رقم و سطح محلولپاشی روی

مقادير پليمر سوپرجاذب ( )Tarawat A200و سطوح

برای حصول حداكثر عملکرد لوبيا توصيه میشود.

تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سويا
( .)Glycine max L.پژوهش و سازندگی در زراعت و

منابع

باغبانی.١74-١68 :75 .
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