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 بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز به آرایش کاشت و مدیریت آبیاری 

 با استفاده از شاخص تحمل به تنش
 

 5و شادی مهاجرانی 2*رضا رضایی سوخت آبندانی، 1منا محتشمی

 لوم و تحقیقات خوزستان، دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، خوزستان،( دانشگاه آزاد اسالمی واحد ع5و  2، 1

 ایران
 Rezaei9533@yahoo.com* 

 چکیده

ه تنش، این آزمایش در های تحمل ببه منظور بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز به آرایش کاشت و دور آبیاری با استفاده از شاخص

در ایستگاه تحقیقات ملی لوبیا در شهرستان خمین اجراء شد.آزمایش مورد نظر به صورت اسپلیت فاکتوریل  1586-83سال زراعی 

 100و  30تکرار انجام شد. تیمارها شامل دور آبیاری در دو سطح )آبیاری پس از  5کامل تصادفی با  هایدر قالب طرح بلوک

 6/6و  3، 4بوته در متر مربع، با فاصله روی ردیف  30و  40، 50(، و سه سطح تراکم به ترتیب )Aخیر از تشتک کالس متر تبمیلی

متر( و دو رقم لوبیا قرمز منظور شدند. بررسی شاخص تحمل نشان داد که رقم ازنا علیرغم تحمل به خشکی کمتر، از شاخص سانتی

عملکرد کمتری دارد. شاخص حساسیت و تحمل به خشکی در شرایط افزایش تحمل بیشتری برخوردار است و درصد کاهش 

بوته در متر مربع کمترین میزان شاخص تحمل را دارا  30دهد. و همین رقم در تراکم تراکم کاشت در رقم ازنا روند نزولی نشان می

بیشترین شاخص حساسیت به تنش خشکی و متر( سانتی 6/6بوته در متر مربع )فاصله روی ردیف  50باشد. همچنین در تراکم می

 40شود. رقم ازنا با تراکم کاشت کمترین شاخص تحمل و همچنین بیشترین در صد کاهش عملکرد در اثر دور آبیاری مشاهده می

لکرد  های کاشت این رقم از عمهم در شرایط دور آبیاری نسبت به سایر تراکم بوته در متر مربع هم در شرایط بدون دور آبیاری و

 باالتری برخوردار بود و همچنین میانگین قابلیت تولید و میانگین هندسی بیشتری نیز داشت. 

 وری، شاخص حساسیت لوبیا، شاخص تحمل، میانگین هندسی بهره های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

یی انسان دارد و تأمین ای در رژیم غذاباشد که سهم عمدهترین حبوبات می( یکی از مهم.Phaseolus Vulgaris Lلوبیا )

-برابر گیاهان غده 20تا  10برابر غالت و  4تا  2کننده بخش مهمی از پروتئین مورد نیاز انسان است. مقدار پروتئین حبوبات حدود 

تن  208530هکتار بوده و مجموع تولید آن در حدود  33500ای است. طبق آمار موجود، سطح زیر کشت حبوبات در ایران حدود 

(. با توجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان، توجه به اثرات تنش Anonymous, 2009باشد )یدانه م

ترین عوامل محدود کننده تولید لوبیا در سرتاسر رسد. تنش رطوبتی از مهمرطوبتی در مراحل مختلف رشد گیاه ضروری به نظر می

گیاهی با رشد سریع است، بنابراین باید آب کافی خاک در دسترس باشد تا رشد (. لوبیا Tran and Singh, 2002جهان است )

 (.Khoshvaghti, 2006و عملکرد مطلوب آن تأمین شود )

ها ها در شرایط محیطی مختلف و تعیین مقاومت و حساسیت آنالعمل ژنوتیپهای متعددی برای ارزیابی عکسشاخص            

( را معرفی کردند. مقدار باالی MP( و میانگین حسابی )Tolشاخص تحمل ) Hamblin (1381) و Rosielleارائه شده است. 

Tol ها براساس مقادیر کمتر این شاخص و مقادیر باالی نشانه حساسیت ژنوتیپ به تنش بوده و انتخاب ژنوتیپMP  انجام 

نشان دهنده تغییرات  SSIکردند. مقدار کمتر ( را پیشنهاد SSI( شاخص حساسیت به تنش )1338) Maurerو  Fisherشود. می
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 Fernandezکم عملکرد یک ژنوتیپ در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش و در نتیجه پایداری بیشتر آن ژنوتیپ است. 

 .هستند STIهای پایدارتر براساس این شاخص دارای مقادیر باالتر ( را معرفی کرد. ژنوتیپSTI( شاخص تحمل به تنش )1332)

 Acosta ( نیز سطوح باالی مقاومت به تنش خشکی را در میان ارقام نژاد جالیسکو و نژادهای 1333و همکاران )

( جهت بررسی 2004و همکاران ) Scheider( و 2002و همکاران ) Rosales-Sernaآمریکای مرکزی گزارش کردند. 

را مالک انتخاب قرار دادند.  RAPDو مارکرها  (GMPوری متوسط )های لوبیا، شاخص بهرهمقاومت به خشکی در الین

Abede ( توانایی شاخص1338و همکاران )های مقاوم لوبیا نسبت به تنش خشکی را مطالعه و های مختلف در شناسایی الین

هایی بودند که با ( تنها شاخصMP( و میانگین حسابی تولید )GMPهای میانگین هندسی تولید )گزارش کردند که شاخص

(، SSIهای حساسیت به تنش )لکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی همبستگی مثبت داشتند، همچنین شاخصعم

( با عملکرد در شرایط تنش خشکی دارای همبستگی و با عملکرد DRI( و شاخص پاسخ به خشکی )PRدرصد کاهش عملکرد )

ژنوتیپ لوبیا چیتی و قرمز در دو  50( در ارزیابی 2003) و همکاران Khaghaniدر شرایط بدون تنش فاقد همبستگی بودند. 

گزارش کردند و  STIو  MP ،GMPهای مقاومت به خشکی را ترین شاخصمحیط آبیاری مطلوب و تنش خشکی، مناسب

ند. ها تعداد سه ژنوتیپ لوبیا چیتی و دو ژنوتیپ لوبیا قرمز را به عنوان ژنوتیپ متحمل به خشکی شناسایی کردبراساس آن

Baldini ( متوجه عدم رابطه بین شاخص حساسیت به تنش و عملکرد دانه شدند و این عدم رابطه به این معنی 1331و همکاران )

( در ارزیابی منابع متحمل 1533های مقاوم به خشکی در آفتابگردان وجود دارد. سنجری )است که امکان پیشرفت در تهیه ژنوتیپ

-تر دانست. سمیعهای گندم با عملکرد باال و متحمل به خشکی مناسبرا برای انتخاب ژنوتیپ (STIبه خشکی در گندم، شاخص )

برای برآورد پایداری عملکرد و  STIو  GMPهای گیری کرد که شاخص( در آزمایشی با ارقام نخود سفید نتیجه1533زاده )

ین آزمایش برای بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز به آرایش تر است. لذا هدف از انجام ادستیابی به ارقام با عملکرد باال مناسب

 های تحمل به تنش در نظر گرفته شد.کاشت و دور آبیاری با استفاده از شاخص

 هامواد و روش

 به منظور بررسی ارزیابی تغییرات عملکرد لوبیا قرمز از نظر واکنش به دور آبیاری، این آزمایش در سال زراعی

 5های کامل تصادفی با ه تحقیقات ملی لوبیا در شهرستان خمین اجراء شد. آزمایش مورد نظر به صورت بلوکدر ایستگا 83-1586

( به عنوان Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلی 100و  30تکرار انجام شد. تیمارها شامل دور آبیاری در دو سطح آبیاری )پس از 

متر( و دو رقم لوبیا سانتی 6/6و  3، 4وته در متر مربع، با فاصله روی ردیف ب 30و  50،40کرت اصلی و سه سطح تراکم به ترتیب )

 55دقیقه و عرض جغرافیایی  33درجه و  43متر از سطح دریا با طول جغرافیایی  1350این ایستگاه در ارتفاع  قرمز منظور شدند.

ئیزه، شخم سطحی بهاره، دیسک و لولر بود. به دقیقه واقع شده است. عملیات آماده سازی زمین شامل شخم عمیق پا 53درجه و 

 ( این خصوصیات نشان داده شده است.1منظور بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک، نمونه مرکب تهیه که در )جدول 

 نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی خاک -1جدول 
 pH OC عمق سال

% 
P 

ppm 
K 

ppm 
Fe 

ppm 
Mg 
ppm 

Mn 

ppm 
N 

(%) 
T.N.V 

(%) 
TEXT EC 

ds/m 

 

1586 50-0 1/8 53/0 4/25 515 38/2 32/6 160 03/0 1/24 SCL 3/0 

  30متر کاشته شد. فواصل بوته بر روی ردیف  5متر و عرض  6خط به طول  2ها بر روی بذر هر یک از رقم

ای به سومین سه برگچه ها در مرحله ظهورمتر در نظر گرفته شد. در هر دو شرایط آزمایش، آبیاری تا اسقرار کامل گیاهچهسانتی
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متر تبخیر از سطح میلی 100متر تبخیر و در شرایط دور آبیاری براساس میلی 30صورت یکسان انجام شد. آبیاری در شرایط مطلوب 

های انجام شد. اعمال دور آبیاری تا پایان مرحله رسیدگی ادامه داشت در طول دوران رشد و نمو مراقبت Aتشتک تبخیر کالس 

شاخص و صفات نظیر:  ها برای کلیه ارقام به صورت یکسان انجام شد.های هرز، آفات و بیماریمعمول شامل کنترل علفزراعی 

وری متوسط و شاخص حساسیت به تنش با وری متوسط، شاخص بهرهتحمل به تنش، شاخص تحمل، شاخص میانگین هندسی بهره

 Fischer and Maurer, 1987, Rosielle and) ر محاسبه شدندمورد استفاده قرار دادن عملکرد و بر اساس روابط زی

Hamblin, 1984 and Fernandez, 1992.) 

عملکرد بیولوژیک/ عملکرد اقتصادی = شاخص برداشت× 100  

شاخص حساسیت به تنش                                                                                                SIYpYsSSI //1             

YsYpTOL            شاخص تحمل                                                                                                                              

     وری متوسط                      شاخص میانگین حسابی  بهره  2/YpYsMP                                                     

وری متوسط                                                                                           شاخص میانگین  هندسی  بهره  YsYpGMP    

                                                                                             شاخص تحمل به تنش              2/ YpYsYpSTI           

 در روابط فوق : 

Ys : عملکرد هر رقم در شرایط عدم تنش خشکی ،Yp :عملکرد هر رقم در شرایط تنش خشکی 

                                                              شـدت تـنش          ypysSI /1        

 به ترتیب میانگین عملکرد کل در شرایط تنش خشکی و میانگین عملکرد کل در شرایط آبیاری نرمال است. Ysو YPکه در آن: 

ها نیز با انجام و مقایسه میانگین MSTAT-Cها با استفاده از نرم افزارآماری یل آماری دادهدر پایان اجرای این تحقیق، تجزیه و تحل

 انجام شد. %3ای دانکن در سطح احتمال استفاده از آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

 بررسی شاخص های تحمل به خشکی

مز در شـرایط تـنش خشـکی مـد نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در این تحقیق پنج شاخص برای ارزیابی تحمل دو رقم لوبیا قر          

وری متوسط، شاخص میانگین هندسی متوسط عبارتند از : شاخص حساسیت به تنش، شاخص تحمل، شاخص میانگین حسابی بهره

و شاخص تحمل به تنش. الزم به ذکر است هر چه مقدار شاخص حساسـیت محاسـبه شـده یـک ژنوتیـپ کمتـر باشـد آن ژنوتیـپ 

ها در دو محیط تنش به تنش بیشتری دارد. هر چه شاخص تحمل کوچکتر باشد، نشان دهنده این است که عملکرد ژنوتیپ مقاومت

و بدون تنش نزدیک بوده و یا گیاه مقاوم به تنش است. انتخاب بـر اسـاس ایـن شـاخص ماننـد شـاخص حساسـیت باعـث انتخـاب 

دارند ولـی پتانسـیل عملکردشـان کـم اسـت. میـانگین هندسـی حساسـیت  شود که در شرایط تنش عملکرد باالییهایی میژنوتیپ

(. نتایج حاصل از محاسبات این Fernandez et al., 1986کمتری نسیبت به مقادیر آستانه دارد و قدرت تفکیک بیشتری دارد )

شکی از عملکـرد بـاالتری شود، رقم ازنا در شرایط تنش خ( آمده است. همانطور که در جدول مشاهده می2شاخص ها در جدول )

نسبت به رقم گلی برخوردار است و رقم گلی در شرایط بدون تنش خشکی از لحاظ عملکرد نسبت به رقـم ازنـا برتـری دارد. ایـن 

توان از مقادیر میانگین قابلیت تولید و مقدار میانگین هندسی این دو رقم دریافت و همچنین رقم ازنـا در شـرایط تـنش مطلب را می
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ر مقایسه با رقم گلی از در صد کاهش عملکرد کمتری برخوردار اسـت،که بیـانگر حساسـیت بیشـتر رقـم گلـی بـه تـنش خشکی د

خشکی است و این موضوع در مقدار عددی شاخص حساسیت به خوبی نمایان است. تحمل به خشکی معیـاری اسـت کـه کـاهش 

خشکی در رقم گلی بیشتر از رقم ازنـا اسـت و از شـاخص  دهد. مقدار عددی تحمل بهعملکرد را در شرایط تنش خشکی نشان می

-سازد که هر کدام از رقم های مورد بررسی مزیت( برخوردار است. مطالب باال ما را به این نکات رهنمون می23/0تحمل کمتری )

توان دلیلی بر نمی  های خاص خود را دارند و بعنوان مثال پایین بودن شاخص تحمل یکی یا باال بودن شاخص حساسیت دیگری را

نپذیرفتن آن رقم در نظر گرفت. بطور کلی رقم ازنا در شرایط این آزمایش علیرغم تحمل به خشکی کمتر شاخص تحمل بیشـتر در 

شرایط تنش خشکی از عملکرد، میانگین هندسی و میانگین قابلیت تولید بیشتری برخوردار بود. و درصد کـاهش عملکـرد کمتـری 

توان برای شـرایطی کـه تـنش خشـکی بـه دهد. و الین مذکور را میکی عملکرد این رقم را کمتر کاهش میداشت یعنی تنش خش

متر تبخیر از تشتک است توصیه کرد. و در مقابل رقم گلی را برای مناطقی که محدودیت آبی وجود ندارد توصـیه میلی 100میزان 

 شود. می

 های تحمل به خشکی: شاخص2جدول 

 متغیرها

 هاشاخص 

عملکرد در شرایط بدون 

 تنش)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد در شرایط تنش 

 )کیلوگرم در هکتار(

درصد کاهش 

 عملکرد )%(

میانگین قابلیت تولید 

 )کیلوگرم در هکتار(

تحمل به 

 خشکی

شاخص 

 حساسیت

شاخص 

 تحمل

میانگین 

 هندسی

 1313 23/0 32/0 834 2384 45 1153 2014 رقم گلی

 1313 23/0 61/0 341 2656 53 1265 2004 رقم ازنا

بوته در  50تراکم 

 متر مربع
2133 333 35 1333 1160 55/1 35/0 1468 

بوته  40تراکم 

 درمتر مربع
1326 1208 53 1363 313 32/0 33/0 1326 

بوته در  30تراکم 

 متر مربع
1442 1536 13 1663 346 36/0 63/0 1643 

 50تراکم ×گلی

 بوته در متر مربع
2114 852 60 1435 1282 3/1 45/0 1523 

 40تراکم  ×گلی

 بوته در متر مربع
1431 326 56 1183 325 83/0 55/0 1160 

 30تراکم ×گلی

 بوته در متر مربع
2436 1638 55 2063 818 82/0 01/1 2023 

 50تراکم ×ازنا

 بوته در متر مربع
2204 1163 43 1684 1058 13/1 65/0 1602 

 40تراکم ×ازنا

 بوته در متر مربع
2401 1483 58 1343 311 34/0 88/0 1831 

 30تراکم ×ازنا

 بوته در متر مربع
1408 1154 13 1231 234 48/0 53/0 1265 
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 های مختلف کاشت مطالب زیر قابل توجه است:در بررسی شاخص های مورد نظر و تراکم

متـر( بیشـترین شـاخص حساسـیت بـه تـنش خشـکی و کمتـرین سانتی 6/6بوته در متر مربع ) فاصله روی ردیف  50در تراکم         

شاخص تحمل و همچنین بیشترین در صد کاهش عملکرد در اثر تنش خشکی مشاهده می شود. چرا که فاصله روی ردیـف بیشـتر 

قـدرت رقابـت  هـای هـرز داده وموجب تبخیر بیشتر آب خاک شده است و همچنین اجازه رشد و سایه اندازی بیشتری را به علـف

فاکتوریل در قالب طرح این تراکم کاشت نسـبت بـه  -های هرز داده است. از طرف دیگر در شرایط اسپلیتگیاه زراعی را با علف

تـرین ها دارای عملکرد کمتری بود. اما این تراکم کاشت در شرایط بدون دور آبیـاری بیشـترین عملکـرد را دارد. مهـمسایر تراکم

متـر( در شـرایط دور سـانتی 4بوتـه در متـر مربـع )فاصـله روی ردیـف  30باشد. در تراکمها میشدید بین بوته دلیل آن عدم رقابت

آبیاری بیشترین عملکرد مشاهده می شود و نسبت به سایر تراکم ها از درصد کاهش عملکرد کمتـری برخـوردار اسـت. یعنـی دور 

ولید، میانگین هندسی و شاخص تحمل بیشتری برخوردار است. این تـراکم دهد و از میانگین قابلیت تآبیاری عملکرد را کاهش می

متر( از تحمل به خشـکی کمتـری برخـوردار اسـت و شـاخص سانتی 3بوته در متر مربع )فاصله روی ردیف  40بوته نسبت به تراکم

یط محدودیت آبی به منظور دستیابی  بـه بوته در متر مربع در شرا 50حساسیت بیشتری دارد. لذا با توجه به مطالب باال کاربرد تراکم

 بوته در متر مربع مناسب است. 30باشد و در شرایطی که محدودیتی از نظر آبی وجود ندارد کاربرد تراکمعملکرد باال مناسب می

 های کاشت نکات زیر قابل توجه است:در بررسی توام ارقام لوبیا و تراکم

 50فاکتوریل در قالب طرح در رقم گلی و  در تراکم -در صد کاهش عملکرد در اثر اسپلیتدر شرایط این آزمایش بیشترین           

باشد. افزایش تراکم کاشت در شرایط دور آبیاری بوته در متر مربع می 30بوته در متر مربع و کمترین آن مربوط به رقم ازنا و ترکم

لید و میانگین هندسی تولیـد در شـرایط دور آبیـاری در ایـن رقـم بـا دهد. لذا میانگین قابلیت توعملکرد را در رقم گلی افزایش می

بوته در متر مربع بیشترین مقدار و در  50یابد. معیار تحمل به خشکی در رقم گلی در تراکم کاشتافزایش تراکم کاشت افزایش می

متـر مربـع دارای بـاالترین شـاخص  بوتـه در 50بوته در متر مربع کمترین مقـدار را داشـت. و ایـن رقـم در تـراکم 40تراکم کاشت

بوته در متر مربع باعث کاهش شاخص حساسیت تنش خشکی گردید. همـین رقـم  40بوته به 50حساسیت بود. لذا افزایش تراکم از

بوته در متر مربع کمترین شاخص تحمل را داشت. بنابراین بهترین تراکم کاشت برای این رقم در دور آبیاری به منظور  40در تراکم

بوته در متر مربع می باشد. در رقم ازنا کمترین در صد کاهش عملکرد  در اثر تنش خشـکی  30صول به باالترین عملکرد، تراکم ح

بوته در متر مربع مشاهده شد. شاخص حساسیت و تحمل به خشکی در شرایط افزایش تراکم کاشت در این رقم رونـد  30در تراکم

باشـد.  رقـم ازنـا بـا تـراکم بوته در متر مربع کمترین میزان شاخص تحمل را دارا مـی 30راکمدهد. و همین رقم در تنزولی نشان می

های کاشت این رقـم بوته در متر مربع هم در شرایط بدون تنش خشکی و هم در شرایط دور آبیاری نسبت به سایر تراکم 40کاشت

و همکـاران  Grezesaikو میانگین هندسی بیشتری نیز داشـت. از عملکرد  باالتری برخوردار بود و همچنین میانگین قابلیت تولید 

و همکاران  Schneiderعنوان کردند.  44/0و در ارقام حساس بیشتر  51/0در ارقام مقاوم را کمتر از  SSI( مقدار شاخص 1336)

( در 2003ان )و همکـار Porchمعرفـی کردنـد.  GMPهای متحمل به تـنش را ( نیز شاخص مناسب جهت انتخاب ژنوتیپ2004)

ژنوتیپ برتر شناسایی کردند  3تعداد  GMPسال، با استفاده از شاخص  2ژنوتیپ لوبیا در شرایط تنش خشکی به مدت  23بررسی 

 های ژنتیکی استفاده شود.های اصالحی وتجزیهها به عنوان والدین در برنامهتا از آن
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