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 چکیده

 هايبلوک بلبلي، آزمایشي به صورت طرح چشم لوبيا ژنوتيپ 66اجزاء عملکرد  و دبررسي اثر تنش خشکي بر عملکر منظور به

 پایان تا گلدهي مرحله از خشکي تنش(قطع آبياري  و )تنش معمول )بدون آبياري شرایط دو سه تکرار در در تصادفي کامل

اجرا گردید. صفات مورد بررسي شامل  6660-66زراعي  سال در کرج در واقع تهران دانشگاه پژوهشي مزرعه در )رشد دوره

بوته و عملکرد در بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد بيولوژیک تک ارتفاع بوته، تعداد شاخه

داري معني ها در مورد تمامي صفات اختالفدانه تک بوته بودند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو محيط نشان داد که بين ژنوتيپ

دار بوده که بيانگر تأثير منفي روي معني %6احتمال سطح وجود دارد. اثر محيط نيز براي تمامي صفات در %6احتمال سطح در

باشد. اثر متقابل ژنوتيپ محيط براي صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دهي ميل تنش خشکي در مرحله گلصفات در اثر اعما

هاي مختلف است. ميانگين مقایسه صفات دار شد که نمانانگر واکنش متفاوت ارقام در محيطدانه در غالف و وزن صد دانه معني

 باشد.مي 3يشترین عملکرد مربوط به ژنوتيپ شماره نشان داد که در هر دو شرایط تنش خشکي و بدون تنش ب

 .تنش خشکی، لوبیا چشم بلبلی، عملکرد، اجزاء عملکردکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

 داراي آب از بهينه خشکي مهمترین عامل ایجاد محدودیت در رشد و عملکرد گياهان زراعي در بسياري از مناطق دنياست. استفاده

براساس گزارش فائو  که است حاکم آن بر خشک نيمه و خشک اقليمي شرایط که مناطقي در بخصوص باشدمي بسزائي اهميت

 سازگارترین از جمله (. لوبيا چشم بلبليFAO, 2010درصد از کشور ایران در نواحي خشک و نيمه خشک قرار دارد ) 60حدود 

 کشت جنوبي موردآمریکاي و آفریقا آسيا، خصوص به گرمسيرينيمه و گرمسيري در کشورهاي که است حبوباتي ترینمتنوع و

 یکي عنوان به درآمد باشد وتواند جایگزین مناسبي براي گوشت براي اقشار کمو با دارا بودن پروتئين باال مي گيردمي قرار کار و

نابع آب، تحقيق در مورد آید. به دليل قرار گرفتن ایران در اقليم خشک و نيمه خشک و کمبود ممي شمار به ايتغذیه مهم از منابع

 باشد.یافتن لوبيا چشم بلبلي متحمل به خشکي به عنوان یک راهکار مؤثر جهت مقابله با این تنش از اهميت خاصي برخوردار مي

شود، به نوع گياه، مرحله رشد و فرایندي که مورد نظر است بستگي دارد. با ميزان افت پتانسيل آبي که منجر به اثرات نامطلوب مي

توان مشخص نمود که تنش در مراحل مختلف فنولوژیک از طریق تأثير بر کدام یک از اجزاء گيري عملکرد و اجزاء آن مياندازه

 ,Nielsen)(. طبق نظر نيلسن Boonjung and Fukai, 1996دهد )عملکرد، توليد در واحد سطح گياه را تحت تأثير قرار مي

 باشد.خشک ميیکي از عوامل محدودکننده رشد گياهان در مناطق خشک و نيمه تنش خشکي در مراحل انتهایي رشد (1997

 آن اجزاي و بوده پيچيده کمي صفت عملکرد لوبيا یک که داشتند ( بيانNeinhus and Singh, 1988نينيوس و سينگ )

( نشان دادند که Turk et al., 1980است. ترک و همکاران ) دانه و وزن غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد از عبارت

 Ahmad and) لوبيا چشم بلبلي در طي مراحل گلدهي و پر شدن غالف به تنش خشکي بسيار حساس است. احمد و سليمان
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Suliman, 2010بلبلي در مراحل رویشي و زایشي  ( با بررسي تنش خشکي در دو فصل زراعي بر روي سه ژنوتيپ لوبيا چشم

درصدي عملکرد دانه شد در حالي  50رین مرحله به تنش خشکي، مرحله گلدهي بود که باعث کاهش تگزارش کردند که حساس

که تنش خشکي در مرحله رویشي، تفاوت معني داري با شرایط نرمال نداشت و این نشان مي دهد که گياه در این مرحله مي تواند 

  تنش خشکي را تحمل کند و خود را بهبود دهد.

بلبلي اجرا هاي لوبيا چشمآن در ژنوتيپ و اجزاء دانه بر عملکرد تنش خشکي اواخر دوره رشد اثر مطالعه رمنظو به پژوهش این

 گردید.

 

 هامواد و روش

نباتات پردیس کشاورزي چشم بلبلي که از کلکسيون حبوبات بانک ژن گياهي گروه زراعت واصالح ژنوتيپ لوبيا 66آزمایشي با 

خشکي از مرحله  )تنش و قطع آبياري معمول )بدون تنش( آبياري شرایط تهران انتخاب شده بودند، درو منابع طبيعي دانشگاه 

 کشاورزي دانشگاه تحقيقاتي دانشکده مزرعه در تکرار سه با تصادفي کامل هايبلوک طرح در قالب گلدهي تا پایان دوره رشد(

 مترسانتي 50ردیف  فاصله و متر دو طول به دو ردیف شامل تکر هر .شد انجام 6660-66سال زراعي  در کرج  در واقع تهران

 دستي به صورت متري دو خط دو در بود. هر ژنوتيپ مترسانتي 5 حدود در عمق کاشت و مترسانتي 5 خط روي هابوته فاصله و

 هر منظم طور به آبياري زماني فواصل گرفت. انجام با دست هرز هايعلف وجين عمليات رشد فصل طول در کشت گردید.

 مرحله در تيمار تنش آبي، از مرحله گلدهي به بعد تا پایان دوره رشد آبياري متوقف گردید. در .شد گرفته نظر در هفت روز

کامل  بطور خاک سطح از انتهاي خطوط( و ابتدا و هاحاشيه حذف تصادفي )با بطور بوته 5 واحد آزمایشي هر از برداشت

هاي بوته، تعداد غالف در شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه داده انتقال آزمایشگاه به صفات گيريجهت اندازه و شد برداشت

گيري شد. براي تجزیه بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد بيولوژیک تک بوته و عملکرد دانه تک بوته اندازه

و شرایط بدون تنش( از تجزیه مرکب استفاده گردید. براي تجزیه و واریانس صفات مورد مطالعه دو آزمایش )شرایط تنش خشکي 

ها از آزمون دانکن در استفاده شده است. براي مقایسه ميانگين SASهاي تحقيق از برنامه آماري تحليل و محاسبات آماري داده

 استفاده شد. %5سطح احتمال 

 نتایج و بحث

عملکرد، صفت تعداد غالف در بوته بيشترین افت را داشته که باعث کاهش شدید در نتایج آزمایش نشان داد که در بين اجزاء 

 در غالف تعداد صفت که کردند ( بيانMuhouche et al., 1998همکاران ) و موهوک اینکه به توجه با عملکرد دانه شد.

-مي صادق مطلب این که گرددمي مشاهده دارد تنش به نسبت بيشتري در لوبيا حساسيت غالف در تعداد دانه با مقایسه در بوته

-درصد( مي 07/65غالف ) در دانه تعداد تغييرات درصد درصد( و 27/64بوته ) در تعداد غالف درصد تغييرات که چرا باشد

 .باشد

 دار بود. همچنيندرصد معني 6رطوبتي( در سطح احتمال  مکان )رژیم اثر ( نشان داد که6نتایج تجزیه مرکب صفات  )جدول 

ها دهد که توان ژنتيکي ژنوتيپبودند که نشان مي درصد 6 احتمال در سطح دارمعني اختالف ها از نظر کليه صفات دارايژنوتيپ

محيط نيز براي × باشد. اثر متقابل ژنوتيپ دار ميدر بروز صفت عملکرد دانه از نظر آماري متفاوت بود و داراي اختالف معني

درصد  6درصد و براي صفت تعداد غالف در بوته در سطح احتمال  5و وزن صد دانه در سطح احتمال صفات تعداد دانه در بوته 

 ها از لحاظ صفات مذکور در دو شرایط محيطي است.( که نشانگر تفاوت در واکنش ژنوتيپ6دار بود )جدول معني
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شد.  کاهش تعداد غالف و دانه عملکردکاهش  به منجر دهيي گلمرحله در تنش خشکي داد نشان آمده دست به هايیافته

بوته بود که با نتایج محققين دیگر هماهنگي دارد  غالف در کاهش تعداد اثر در عمدتاً دهيگل يمرحله در دانه کاهش عملکرد

(Ahmad and Suliman, 2010; Bastos et al., 2011 ميانگين مقایسه صفات نشان داد که در هر دو شرایط تنش .)

باشد. با توجه به اینکه حفظ پتانسيل عملکرد دانه در شرایط مي 3ون تنش بيشترین عملکرد مربوط به ژنوتيپ شماره خشکي و بد

(، لذا به نظر Ahmadi et al., 2009aتوان به عنوان یک معيار فيزیولوژیک مقاومت به تنش خشکي در نظر گرفت )تنش را مي

عملکرد دانه در شرایط تنش خشکي به ترتيب به عنوان ارقام حساس و مقاوم به تنش  رسد که ارقام با درصد کاهش باال و پایينمي

 مطرح شوند.

 هاي لوبيا چشم بلبلي در دو محيط تنش خشکي و بدون تنشتجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه  ژنوتيپ -6جدول 

 ندارند. %5احتمال سطح در داري معني تفاوت ستون در مشابه حروف داراي هاي ميانگين
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 تغییر

درجه 
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 (MS)  میانگین مربعات

 ارتفاع بوته

تعداد 

شاخه در 

 بوته

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

 وزن

 صد دانه

عملکرد دانه 

 تک بوته

عملکرد 

بیولوژیک تک 

 بوته

 53/07281** 13/0827** 72/21** 38/117** 27/8587** 58/013** 28/52705** 1 محیط

 27/008 22/81 11/3 10/3 51/1 51/2 15/73 5 1اشباه 

 57/1101** 51/12** 15/17** 01/1** 72/58** 82/18** 88/0150** 03 ژنوتیپ

×  ژنوتیپ 

 محیط
03 01/085 27/1 **81/12 **37/1 *03/3 25/12 11/050 

 52/805 02/10 01/3 11/3 20/0 23/8 73/873 183 8اشتباه 

درصد 

ضریب 

 تغییرات

- 51/10 17/11 12/11 21/0 20/0 00/12 50/10 
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