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 جزای عملکرد ارقام لوبیا تحت شرایط تنش خشکیتغییرات عملکرد و ا
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 دانشگاه زنجان یگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز یعلم یئتعضو ه5
 دانشگاه شاهد تهرانکارشناس ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی 4
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 چکیده

، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب لوبیا چیتی عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم بر تنش خشکی  بررسی تاثیربه منظور      

( و فاکتور C.O.S-16 و تالش رقمهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل ارقام لوبیا )طرح آماری، بلوک

یانس نشان داد که اثر اصلی تنش خشکی بر روی صفت واربود. نتایج جدول تجزیه  (شاهد و در دو سطح تنش) آبیاری دوم سطوح

عملکرد دانه، اثر اصلی رقم بر روی صفات، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و اثر متقابل رقم در تنش خشکی، بر روی صفات 

دار شد. باالترین تعداد دانه در غالف در ترکیب تیماری لوبیای درصد معنی 3غالف و عملکرد دانه، در سطح احتمال تعداد دانه در 

یت آب )عدم تنش( در محدودایجاد شد. عملکرد دانه تولیدی در شرایط بدون  533/2رقم تالش در شرایط بدون تنش با میانگین 

در متر مربع، باالترین مقدار را به خود اختصاص داد. ارقام در شرایط مختلف محیطی  کیلوگرم 333/0رقم تالش با میانگین تولیدی 

دهند و در مقایسه با هم در شرایط تنش و عدم تنش، و زراعی با توجه به خصوصیات ژنتیک خود رفتارهای متفاوتی را نشان می

 کنند.عملکرد متفاوتی را تولید می

 .ولوژیکی، لوبیای چیتی، کم آبیاریگل واژه: عملکرد دانه، عملکرد فیزی

 مقدمه

دانه  .رندیگیپیدازادان قرار م رشاخهیو ز رده بندی جزء گیاهان جنین دار باشند که در)بقوالت( می حبوبات از خانواده فاباسه       

اشته باشند. حبوبات دتوانند یانسان م مورد نیاز ینیدرصد پروتئین نقش مهمی درتامین مواد پروتئ 52تا  18 حبوبات با داشتن حدود 

تثبیت کننده  یهایخاص گیاهان خانواده بقوالت است یعنی وجود باکتر باًیعالوه برتامین پروتئین به علت یک ویژگی که تقر

برداشت این محصوالت به  از زیادی نیتروژن بعد هرساله مقادیر خاک موثرند و یزیآنها، در حاصلخ شهینیتروژن اتمسفری در ر

که  شودیعمده در دنیا محسوب ماز حبوبات یکی   (Phaseolus vulgarisبا نام علمی )  . لوبیا معمولی(2) شودافزوده می خاک

منابع  حال توسعه به عنوان یکی از در یدرصد کربوهیدرات است و در بسیاری از کشورها 36 -30و  نیدرصد پروتئ23 -20دارای 

این وضعیت هنگامی  بوده و اهیتنش خشکی به منزله کمبود آب در گ ،بنا به تعریفگیرد. رار میگیاهی مورد استفاده ق نیمهم پروتئ

ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه از میانگین بارندگی  (.3نماید ) میزان جذب آب تجاوز شود که میزان تعرق ازایجاد می

(. در 4) باشدیبارندگی م زانیبرابر م 40تا 20نقاط آن یساالنه در برخ ریمعادل یک سوم جهانی برخوردار است. بعالوه میزان تبخ

در خصوص توانایی مقاومت به خشکی  یاندک اریمحصول، علوفه و.. تحقیقات بس دیحبوبات از نظر تول یهاعلی رغم ارزش رانیا

 یلوبیا و بررسعملکردی  اتیی بر خصوصآباثرات تنش کم یبه منظور بررس اساس مطالعه حاضر نیآنها، انجام گرفته است. بر هم

 عملکرد گیاه اجرا شد. جهت بهبود عامل در دو نیتعیین ترکیب مناسبی از ا و ارقام مختلف برایاثرات متقابل تنش کم آبی 
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 هامواد و روش

 صورت هب شاهد، دانشگاه پژوهشی درمزرعۀ آزمایشی چیتی لوبیا عملکردی صفات بر تنش خشکی تأثیر بررسی جهت      

و  (شاهد و تنش)آبیاری  سطوح شامل فاکتور اول. تکرار اجرا شد  5در تصادفی کامل هایبلوک پایه طرحدر قالب  فاکتوریل

و  0-50عمق  ازخاک  برداری از. قبل از آماده سازی زمین نمونهبود (C.O.S-16 و تالش رقم) ارقام لوبیای چیتی فاکتور دوم،

 یمارو ت روزه اعمال شد 3معمول  به طور یاریکود مصرفی انجام گردید. دور آب یینون خاک و تعمتری جهت آزمسانتی 60-50

در  Aکالس  یرمیزان تبخیر، با نصب تشتک تبخ .(، اعمال گردیدیده)مرحله گل تنش وقتی که گیاهان به طور کامل مستقر شدند

درصد  30به مقدار میزان تبخیر یدن، پس از رسیمارهر ت یاریآبمرحله اندازه گیری شد و  دو روز هر در روزانه و مزرعه به طور

( recovery) تنش با آبیاری مجدد حالت بازیافت از بعد زمان اتمام آبیاری بود و از مورد نظر صورت گرفت. مبدأ زمانی تبخیر

 یرآنها را از راه رابطه ز توانی. م(5) شوندکه اجزا عملکرد نامیده می باشدیضرب چند جز معملکرد دانه حاصل صورت گرفت.

 نمود: یانب

Y= Nr Ng  Wg 

(Y  =عملکرد دانه     :Nr= تعداد واحد زایشی در واحد سطح زمین      :Ng  =تعداد دانه در هر واحد زایشی       :Wg  =متوسط وزن هر دانه)  

جهت تعیین عملکرد . باشدغالف و وزن صد دانه می درواحد سطح، تعداد دانه  تعداد غالف در تابعی از یادر لوب عملکرد دانه      

مانند عملکرد دانه در یک مترمربع  یک کرت محاسبه گردید و کی، وزن کل گیاه  بعد از قرار گرفتن کل بوته در آون، دریبیولوژ

بوته بطورتصادفی برداشت  زمان رسیدگی ده در تیمار هر بوته از غالف در ، از طریق تناسب ارزیابی شد. برای اندازه گیری تعداد

تقسیم تعداد  بوته تعیین گردید. از هر دانه در تعداد غالف و سپس میانگین تعداد بوته شمارش و های هردانه تعداد غالف و و شد

کی یشاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه  به عملکرد بیولوژ غالف محاسبه گردید. بوته تعداد دانه در غالف در ها بر تعداددانه

 درصد صورت گرفت. 3تجزیه و مقایسه میانگین در سطح احتمال  SASنتایج به دست آمده توسط نرم افزار  بدست آمد.

  ]عملکرد بیولوژیکی / عملکرد دانه[ = شاخص برداشت  درصد× 111

 نتایج و بحث

در خشکی بر روی صفت عملکرد دانه  ( اثر تنش خشکی، رقم و اثر متقابل رقم1نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول  بر اساس    

دار شد. اثر ترکیب تیماری تنش خشکی و رقم بر روی صفت تعداد دانه در غالف  در سطح احتمال درصد معنی 3در سطح احتمال 

درصد معنی دار شد، ولی در مورد سایر  3دار بدست آمد و همچنین اثر رقم بر عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال درصد معنی 3

دار آماری مشاهده نشد. تعداد دانه در غالف در شرایط بدون تنش در لوبیا چیتی رقم تالش با گیری شده تاثیر معنیصفات اندازه

داری ایجاد کرد. عملکرد دانه در شرایط باالترین میزان از نظر عددی و آماری بود و با بقیه تیمارها اختالف معنی 533/2میانگین 

کیلوگرم در متر مربع( بود ولی در شرایط آبیاری، همین رقم نسبت به رقم  434/0ترین میزان )ش پایینتنش خشکی در رقم تال

C.O.S-16 ( را تولید کرد و باالترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد که  333/0عملکرد دانه باالتری )کیلوگرم در متر مربع

رده بود. نکته قابل توجه اینکه، ارقام در شرایط مختلف )وجود یا عدم وجود تنش( دار آماری ایجاد کبا بقیه تیمارها اختالف معنی

دهند، یعنی اینکه بعضی از ارقام با توجه به خصوصیات ژنتیکی و ذاتی خود در شرایط عملکرد اقتصادی متفاوتی از خود نشان می

قم در شرایط عدم وجود تنش، عملکرد کمتری در کنند و برعکس، همین رتنش عملکرد مناسبی نسبت به ارقام دیگر ایجاد می

هر بوته تولید نموده است،  که چون این رقم تعداد دانه بیشتری دررسد یبه نظر مدهند. مقایسه با همان ارقام را از خود نشان می

21 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

311 

 

 

 

یتی نتیجه گرفت که عملکرد ( نیز در آزمایش خود بر روی ارقام لوبیا چ1بیضائی ) باشد.بنابراین از عملکرد باالتری برخوردار می

داری دارند. وقتی عملکرد دانه مورد نظر از نظر عملکرد دانه همه پیش تیمارها با شاهد تفاوت معنی بیشتر بود. C.O.S-16  در رقم

 عملکرد دانه از رویشی گیاه بیشتر یهااثر تنش عملکرد قسمت است زمان بروز تنش دارای اهمیت یکسانی با شدت تنش است. در

رویشی به دانه، دسترسی به  یهاکاهش یافت. احتماالً در مراحل پر شدن دانه و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذخیره شده از قسمت

تنش شدید و نسبتاً  .باشدمیشدیدترین اثر کمبود آب در مراحل ابتدایی رشد رویشی، کاهش سطح برگ  آب بیشتر بوده است.

روی عملکرد دانه نداشته باشد، لیکن تنش کمتر از این میزان ولی طویل  کن است اثراتی برکوتاه در طول دوره رشد رویشی مم

های داری رشد نامحدود به علت آنکه استعداد گلدهی برای مدت روی عملکرد بگذارد. گونه المدت ممکن است اثراتی زیادی بر

. اگرتنش آب درمرحله پرشدن دانه (5و  2) حساس نیستند طوالنی را دارند لذا به اندازه گیاهان محدود الرشد نسبت به تنش آب

 .رفع گردد، عملکرد بالقوه دانه ممکن است کمتر ازمیزان  تولید بالقوه مواد فتوسنتزی باشد

عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در شرایط تنش خشکی  صفات مرتبط باجدول تجزیه واریانس  -1جدول   

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

انه د

 درغالف

عملکرد  وزن صد دانه غالف دربوته

 دانه

عملکرد 

 کییبیولوژ

شاخص 

 برداشت

 403/203 103/0 146/0 148/0 848/464 332/0 2 تکرار

 ns333/0 ns254/26 ns144/0 *313/0 ns058/0 ns103/231 1 تنش خشکی

 ns033/0. ns603/18 ns03/0 *443/0 *604/1 ns243/60 1 ا رقام

 ns008/88 ns053/0 *064/0 ns001/0 ns648/4 343/0* 1 ارقام ×تنش خشکی 

 33/16 21/24 54/26 24/21 32/23 55/25  ضریب تغییرات )%(

 رغیرمعنی دا ns    %1معنی داردرسطح احتمال  **     %3معنی داردرسطح احتمال *

 

عملکرد دانهمقایسه میانگین اثر متقابل ارقام و تنش خشکی و پیش تیمار در صفت  -2جدول  

 ( متر مربعمیانگین )کیلوگرم در  تعداد دانه در غالف رقم سطوح آبیاری

 b 805/1 d434/0 تالش تنش خشکی

 C.O.S-16 b 843/1 c351/0 

 a 533/2 a333/0 تالش کنترل )آبیاری(

 C.O.S-16  b836/1 b863/0 

 ندارند  %1ری درسطح احتمالتفاوت معنی داطبق آزمون دانکن * میانگینهای دارای حروف مشابه 
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