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تنش  تحت شرایط (.Phaseolus vulgaris L) در ارقام لوبیابر عملکرد دانه ت یین صفات مؤثر 

  خشکی

 * 2سعید موسویسید ، 1معصومه جعفری

 دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان -1

 استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان -2
  s.moosavi@basu.ac.ir* 

 چکیده 

تحت دانه زراعی و جهت شناسایی مهمترین صفات تأثیرگذار بر عملکرد و دیگر صفات مهم  دانه عملکرد تغییراتبررسی  جهت

-کقالب طرح بلو آزمایشی تحت شرایط عدم تنش رطوبتی و تنش رطوبتی با سه تکرار در ،لوبیارقم 3در شرایط مختلف رطوبتی 

 عملکرد و اجزای عملکرد ایشدر این آزمبا تغییر شرایط  نشان دادمرکب کامل تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس  های

 نشاندهندهاکثر صفات با تغییر شرایط معنی دار شد که ارقام  نشان داد. تفاوت یداردر سطوح آماری مختلف تفاوت معنی محصول

وزن  هصفات تأثیرگذار بر عملکرد داننشان داد نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام  . باشدبروز پتانسیل ژنتیکی متفاوت میان ارقام می

 . بودند شاخص برداشت و زیست توده، غالف

 .، تجزیه مرکب،  تجزیه رگرسیون گام به گامتنش رطوبتی ،لوبیاکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

باشند که دربین آنها، لوبیا، ازنظرمیزان و سطح زیرکشت مقام نخست را بوبات پس از غالت، دومین منبع غذایی جوامع بشری میح 

. (2010)فائو،باشدتن می 134111هکتار با مجموع عملکرد دانه در حدود 30844د. سطح زیرکشت لوبیا در ایرانباشدرجهان دارا می

. (2003یابد )جوالیی،نیز کاهش میهای کوتاه مدت تنش دوره درلوبیا به شرایط آب و خاک و کیفیت آن حساس و عملکرد آن 

انتخاب رقم پرمحصول و متحمل به  (.1532)مجنون حسینی،یشتری دارندبوبات در تمام مراحل رشد نسبت به غالت نیاز آبی بح

از جمله تنش های غیر زیستی  (.2004باشد)قنبری و همکاران،میهای زنده و غیر زنده ازعوامل مهم در افزایش عملکرد لوبیا تنش

ها ها از ظرفیت و توانایی ریشهبرگ یی تبخیر اتمسفریابد که تقاضای باالباشد، تنش خشکی زمانی افزایش میتنش خشکی می

ی ترین مراحل رشد لوبیا نسبت به تنش رطوبتی، مرحلهاز جمله حساس (.1333)ماس و هافمن،فراتر رود برای استخراج آب از خاک

یکی منابع ژنتارزیابی  (.1588؛خاقانی و همکاران،1338؛موهوک و همکاران،1583)واعظی و همکاران،باشدمیو غالفدهی گلدهی 

های زنده و غیر زنده و گسترش سازگاری ژنتیکی در برابر تغییرات های مفید برای مقاومت به تنشبه عنوان منبعی از ژن گیاهی

)ربتزک و توان تولید کردتر گیاهی را میهای جدید و مطلوبواریته، برداری صحیح آیند که در صورت بهرهمحیطی به حساب می

بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه، بررسی روابط بین  شامل اهداف پژوهش (.2002مکاران،؛ امینی و ه2006همکاران،

 باشد.شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی می ، تحتعملکرد و صفات تأثیرگذار برآن
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 هامواد و روش

دهی قبل از غالف ش رطوبتیتنرطوبتی،  شرایط عدم تنش سه تحت  دو تیمارآبیاری شامل به صورت  1531 پژوهش در سال این 

اجرا گردید. دورآبیاری تکرار  تصادفی با سه کامل هایبلوک طرح قالب در لوبیارقم  3و دهی و تنش رطوبتی پس ازغالف

خصوص شرایط تنش رطوبتی دور آبیاری به طور متوسط حدود روز؛ و در  3بتی به صورت میانگین حدوددرشرایط عدم تنش رطو

 2×4های به ابعاد ها دستی در کرتکشت بذر. شد اعمال Aمتر تبخیر ازتشتک تبخیر کالسمیلی 100و  80ساس برا بترتیبروز، 11

متر در نظرگرفته شد. در پایان فصل سانتی 10ها ها بر روی ردیففاصله بذرو متر سانتی 30ردیف به فاصله  4هر کرت شامل متر که 

گیری صفات برداشت گردید شد، جهت اندازهبوته را شامل می 20متر( که 2مجموع های دو ردیف وسط)در رشد، یک متر از بوته

-پس از انجام آزمون نرمال بودن داده هاتجزیه و تحلیل دادهو جهت بررسی میزان عملکرد، براساس کل سطح کشت اقدام گردید. 

 .انجام شد MINITAB, 14و  SAS, 9.1با نرم افزار  ها و آزمون یکنواختی واریانس تیمارها 

 

 تایج و بحثن 

که برای اکثر صفات، در مجموع سه محیط تنوع ژنتیکی خوبی وجود دارد.  (1تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد )جدول  :

دلیلی بر پایداری نسبی صفات در شرایط مختلف آبیاری بود که با ، معنی دار نبودن اثر متقابل محیط در ژنوتیپ برای اکثر صفات

با تغییر شرایط از عدم  تایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب،براساس ن (  مطابقت داشت.2005تحقیقات یاردانف و همکاران )نتایج 

دار نشان دادند که نشاندهنده تأثیر تنش معنی تفاوت%3و %1ح آماری ودر سط صفات مورد بررسیتنش رطوبتی به تنش رطوبتی 

باشد. نتایج مقایسه ندهنده بروز پتانسیل ژنتیکی متفاوت میان ارقام در اثر تغییر شرایط میباشد و نیز نشارطوبتی بر روی صفات می

ای که شرایط عدم تنش رطوبتی گردد، به گونهبا تغییر شرایط، کاهش در میانگین صفات مشاهده می (،2میانگین شرایط )جدول

به دلیل کاهش طول دوره پر شدن غالف یا کاهش ر بوده است. برای تمامی صفات دارای باالترین میانگین نسبت به دو شرایط دیگ

یابدکه در واقع کاهش این صفت یکی از دالیل تسریع مراحل فنولوژی گیاه در شرایط سرعت پر شدن غالف عملکرد کاهش می

ها بسیار ها و غالفهای گل، گلپتانسیل و توانایی حبوبات در تشکیل جوانه(. 1330)ساکسنا و همکاران،باشد تنش رطوبتی می

-باالست اما دستیابی به این پتانسیل مسلتزم وجود شرایط محیطی مناسب است. در شرایط تنش  رطوبتی به دلیل پسابیده شدن دانه

یابد در نتیجه آن کاهش شود و چون تعداد غالف در بوته کاهش میهای گرده متوقف میهای گرده و پژمردگی کالله، رشد لوله

کاهش درعملکرد زیست توده با تغییر شرایط از شرایط عدم (. 1338)موهوک و همکاران،گردد نه در بوته مشاهده میتعداد دا

تنش رطویتی به تنش رطوبتی مبین این نکته است که کاهش توانایی گیاه در جذب عناصر غذایی و ساخت و انتقال مواد پرورده در 

)امینی و گذارد ردد و این کاهش اثر مستقیمی بر روی عملکرد دانه میگاثر کمبود آب سبب کاهش تجمع ماده خشک می

به منظور تعیین صفات با بیشترین تأثیر بر عملکرد دانه و تعیین سهم هریک از صفات، از رگرسیون گام به گام   (.2002همکاران،

رداشت، زیست توده و تعداد غالف شاخص ب غالف،وزن  صفات(. در شرایط تنش رطوبتی قبل از غالف دهی 5استفاده شد)جدول

، وزن غالف صفاتدر شرایط تنش رطوبتی پس از غالف دهی  ودرصد  11/33وارد مدل رگرسیونی شدند و در مجموع  در بوه

ند. توجیه کرد درصد تغییرات عملکردرا 31/33و وارد مدل رگرسیونی شدند  شاخص برداشت و زیست توده، شاخه حاوی غالف

          تواند سودمند باشد.ها براساس این صفات می، انتخاب ژنوتیپهبود عملکردبنابراین  برای ب
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  عدم تنش وتنش رطوبتی در شرایط لوبیارقم  9صفات مختلف  مرکب نتایج تجزیه واریانس. 1جدول

 
 

  عدم تنش وتنش رطوبتی ر شرایطد لوبیارقم  9صفات مختلف  مرکب نتایج تجزیه واریانس. 1ادامه جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لوبیا رقم 9صفات مختلف  شرایط برای نتایج مقایسه میانگین .2جدول

 

 لوبیا رقم 9صفات مختلف  شرایط برای نتایج مقایسه میانگین .2جدولادامه 

 

 

 

 
   

  

    میانگین مرب ات    

تعداد دانه 

 دربوته

 

 وزن غالف

 

 
تعداد غالف 

 دربوته

 
 طول دوره پرشدن

 غالف

 
روز ازکاشت تا 

 رسیدگی فیزیولوژیک

 
روز از کاشت تا 

 غالف دهی 30%

 
درجه 

 آزادی

 منابع تغییر

82/15503** 05/1155*  02/540*  86/233* 23/10n.s  16/0n.s 2 تنش 

 aاشتباه  6 46/4 63/36 13/43 04/103 23/233 83/1153

35/184n.s  36/134** 34/168** 30/36** **08/284 **82/103 8 ارقام 

26/188n.s  34/51* 30/20n.s  05/11n.s  48/53n.s  n.s 51/1 16  تنشارقام در 

 bاشتباه  48 133/1 441/54 383/10 853/12 353/16 83/134

 ضریب تغییرات   61/1 18/3 03/3 66/13 82/15 03/18

    میانگین مرب ات  

شاخص 

 برداشت

 عملکرد دانه

 

 
 زیست تودهعملکرد 

 
 وزن صددانه

 

درجه 

 آزادی

 منابع تغییر

04/103n.s  34/8831*  83/28304* 21/66** 2 تنش 

 aاشتباه  6 33/5 06/3664 68/5323 33/131

 رقاما 8 **48/112 **86/5210 **35/1802 *01/132

23/115n.s  58/280n.s  31/325n.s  38/1n.s  16  تنشارقام در 

 bاشتباه  48 41/6 044/344 552/216 046/34

 ضریب تغییرات   84/8 13/13 86/16 23/13

تعداد دانه 

 دربوته

 وزن غالف

 

تعداد غالف 

 ربوتهد

طول دوره پرشدن 

 غالف

روز ازکاشت تا رسیدگی 

 فیزیولوژیک

روز از کاشت تا 

 غالف دهی 30%

 محیطی شرایط

 

54/100A  25/56A  63/21A  66/43A  88/115A  18/63A رطوبتی عدم تنش 

04/33B  22/23AB   53/18A  05/44B 32/112A  22/63A  )تنش رطوبتی)پس از غالف دهی 

03/36B   23/52B  60/14B  33/44B 34/112A  03/63A  )تنش رطوبتی)قبل از غالف دهی 

شاخص 

 برداشت

 عملکرد دانه

(g) 

 عملکرد زیست توده

(g) 

 وزن صددانه

(g) 

 شرایط

 

88/33A   55/103A  22/183A  20/50A  رطوبتی  عدم تنش 

53/38A  13/83A  82/130AB  36/28B  )تنش رطوبتی)پس از غالف دهی 

43/34A  08/63B  62/124B  03/23C  )تنش رطوبتی)قبل از غالف دهی 
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م مختلف به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات مورد ارزیابی به عنوان متغیرهای مستقل در ارقا عملکرددانهای نتایج رگرسیون مرحله.  3جدول 

 لوبیا

  

 عرض از مبدأ صفات شرایط محیطی
 ضرایب رگرسیون برای صفات

 ضریب تبیین تجمعی
1 2 5 4 

 دهیتنش رطوبتی قبل از غالف

 

 53/83** -13/0 -42/0 21/2 13/5 -36/4 . وزن غالف1

 86/32** 46/1 48/1 33/0 - -23/54 . شاخص برداشت2

 83/38** 33/0 60/0 - - -43/33 . زیست توده5

 11/33* 45/0 - - - -33/103 . تعداد غالف در بوته4

 دهیتنش رطوبتی پس از غالف

 

 66/85** 14/1 44/2 32/2 36/2 32/0 . وزن غالف1

 32/83** -03/0 58/1 63/1 - -64/03 . شاخه حاوی غالف2

 86/35** 24/1 30/0 - - -01/52 . شاخص برداشت5

 31/33* 53/0 - - - -50/30 . زیست توده4

 .منابع

مقایسه " (1588)میالد بختیاری،ابوالفضل و صفاپور، شهره، خاقانی، دری،حمیدرضا، مهدی، چنگیزی، محمدرضا،  همتا،بی شهاب، خاقانی،
، 2شماره،1های محیطی در علوم گیاهی،جلدمجله تنش. "صفات کمی و کیفی لوبیا سفیدو و قرمز در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی
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different traits in common bean(Phaseolus vulgaris L.)”. Iranian, J. Agric. Sci. 33:605-615. 
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9.Mouhouche,B., F. Ruget and R. Delecolle. (1998) “Effects of water stress applied at different 
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