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 اثر کمبود آب در مزرعه بر کیفیت غذایی و میزان عناصر م دنی دانه لوبیا
 اشکان عباسیان -3، ساسان کشاورز -4، سید حسن موسوی -5، محمود تورچی -2، علی اکبر قنبری -1

محققین موسسه تحقیقات اصالح و  -4و5استاد دانشگاه تبریز،  -2استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،  -1

 محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال -3تهیه نهال و بذر، 

aghanbari2004@yahoo.com* 

 

 چکیده

 ارزیابی پژوهش برای اینبا توجه به اهمیت کیفیت دانه در تغذیه و سالمت انسان، دنی است. ها و مواد معلوبیا سرشار از ویتامین دانه

در دو شـرایط آبیـاری ای مزرعهآزمایش . شد اجراتجمع بعضی از عناصر غذایی در دانه لوبیا  میزان کیفیت دانه و اثر کمبود آب بر

نتایج نشـان داد کـه عناصـر و ترکیبـات  .شدانجام ، قرمز و چیتی سفیدهای مختلف از گروه و محدود و با هشت ژنوتیپ لوبیانرمال 

شدت تأثیر خشکی روی عناصـر آهـن و فسـفر بیشـتر از موجود در دانه لوبیا تحت تأثیر تنش کمبود آب کاهش پیدا کردند. البته، 

، لوبیاهای سفید دانهنیتروژن موجود در از نظر  .را داشتبیشترین کاهش میزان آهن  KS31170 دانه لوبیا قرمز روی و نیتروژن بود.

ذخیـره  هادانـهو در مقابل فسفر بیشتری در ایـن شـرایط در  بودنددر شرایط تنش دارای مقادیر کمتری نسبت به انواع قرمز و چیتی 

را روی  کمتـرین مقـدار KS41237در مقابل،  وروی عنصر ار دبیشترین مق KS21478 هایدانه ،آبیاری در هر دو شرایط .کردند

نتایج این آزمایش نشان داد که کیفیت  بیشترین میزان فسفر دانه را در هر دو شرایط آبیاری داشت. KS41107لوبیا سفید نشان داد. 

 پذیرد.غذایی لوبیا بویژه از نظر تجمع عناصر معدنی در دانه از شرایط محیطی بطور قابل توجهی تأثیر می

 کی، روی، فسفر، لوبیا.خشتنش آهن، پروتئین،  کلیدواژگان:

 

 مقدمه

های کربوهیـدراتی و نیتروژنـی متابولیسم وابستگیهای لوبیا از مقادیر زیادی پروتئین و نشاسته برخوردار هستند که نشان دهنده دانه

در دانه لوبیا مواد درصد متغیر است.  23تا  13میزان پروتئین موجود در دانه آن بسته به نوع رقم، از  (.2008فاجریا و سانتوس، است )

های گذشته نشان خالصه مطالعات منتشر شده طی سال .(1583مجنون حسینی، )لیپیدی و فیتیک اسید )فیتین( نیز متمرکز شده است 

(. به طور کلی، زمانی که گیاه تحـت 1333سانتاال و همکاران، دار دارد )دهد که محیط بر کیفیت دانه و بذر در لوبیا اثرات معنیمی

یابد، میزان عناصر غذایی معدنی نیز تغییـر های محیطی قرار گرفته و رشد و میزان بیوماس آن در زمان برداشت کاهش میثیر تنشتأ

 همکـاران و نیگلـ اعتقـاد به(. 2010بالستا و همکاران، -مارتینزکند )کند و عناصر موجود در واحد وزن خشک کاهش پیدا میمی

 ی لوبیاهانیال و ارقام دانه یمعدن مواد زانیم در یکیژنت تفاوت. دارد آن نمو و رشد بر یمنف اثر ایلوب در یمعدن مواد کمبود ،(2003)

با توجـه  .(2003بلر و همکاران، ) دارد وجود میکلس و فسفر مانند مصرف پر عناصر و ی،رو و آهن مانند مصرف کم عناصر نظر از

بیا، هدف از این آزمایش بررسی میزان تغییرات تجمع عناصر آهن، روی، نیتروژن و های لوبه تفاوت در میزان عناصر معدنی ژنوتیپ

 فسفر در دانه انواع لوبیا سفید، قرمز و چیتی شرایط آبیاری نرمال و تنش کمبود آب بود.
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 هامواد و روش

آزمایش به صورت اسپلیت پالت د. ای در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر واقع در شهرستان کرج اجرا شآزمایش مزرعه

( اجرا شد. تیمارهای آبیاری 1583و  1588های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی متوالی )در قالب طرح بلوک

، KS31164) هاهای اصلی و ژنوتیپمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر( در کرتمیلی 100-110و  33-60)آبیاری بر اساس 

KS31170 ،KS31163 ،KS21478 ،KS21486 ،KS21489 ،KS41237 ،KS41107) های فرعی قرار گرفتند. در کرت

 50های لوبیا تعیین شد. برای این منظور، های ژنوتیپدر زمان رسیدن دانه دانه میزان نیتروژن، پروتئین، عناصر آهن، روی و فسفر

-درجه سانتی 33های بذری در دمای شوی آنها با آب مقطر، نمونهها و شستنیام از هر تیمار برداشت شده و پس از جداسازی دانه

ساعت خشک شدند. درصد نیتروژن دانه به روش کجلدال و میزان پروتئین دانه از حاصلضرب میزان نیتروژن در  48گراد به مدت 

ی شدند. میزان فسفر موجود در ها به روش جذب اتمی ارزیابها، نمونهتعیین شد. برای تعیین میزان روی و آهن دانه 23/6 ضریب

 محاسبه شد.مقادیر صفات به صورت  تغییرات )کاهش یا افزایش(درصد  ها نیز به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد.این نمونه

 ارزش صفت در شرایط تنش -تفاوت دو محیط = ارزش صفت در شرایط نرمال 

 محیط( )ارزش صفت در شرایط نرمال/تفاوت دو×  100=  تغییرات درصد

مقایسه میانگین انجام شد.  Excelو  SAS 9.1 ،SPSS 16ها با استفاده از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل نتایج و ترسیم شکل

 .انجام شد در سطح احتمال پنج درصد ای دانکنصفات بر اساس آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

شدت تأثیر ژن و پروتئین تحت تأثیر تنش کمبود آب قرار گرفتند. عناصر و ترکیبات دانه لوبیا شامل آهن، روی، فسفر، نیترو

برداری های موجود، خشکی جذب و بهرهطبق گزارش .(1)جدول خشکی روی عناصر آهن و فسفر بیشتر از روی و نیتروژن بود

از نظر ترکیبات دانه (. 2003پریا و همکاران، -مانوزدهد )اکثر عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه و دانه را تحت تأثیر قرار می

های اکثر محققان از جمله گلین و همکاران نتایج این پژوهش با یافته. آبیاری مشاهده شددر هر دو شرایط تفاوت ژنتیکی نیز 

گیرد، مطابقت دارد. تفاوت ژنتیکی در ها تحت تأثیر ژنوتیپ و محیط قرار می( مبنی بر این که میزان ترکیبات دانه لگوم2003)

های لوبیا از نظر عناصر کم مصرف مانند روی و آهن و عناصر پر مصرف مانند فسفر و کلسیم میزان مواد معدنی بذر ارقام و ژنوتیپ

 کاهش مقدار آهن را نشان دادند.درصد های لوبیا چیتی کمترین ، ژنوتیپ2طبق جدول(. 2003بلر و همکاران، مشخص شده است )

که بیشترین کاهش میزان آهن دانه را داشت، اما از نظر تغییرات سایر ذخایر در وضعیت مناسب  با وجودی KS31170لوبیا قرمز 

خشکی، تغییرات زیادی از نظر سایر عناصر به  متأثر از تنشبا وجود کمترین کاهش میزان آهن دانه  KS21486 الین قرار داشت.

 ویژه فسفر نشان داد.

 یط آبیاری نرمال و تنش کمبود آبمقایسه عناصر معدنی دانه در شرا -1جدول

 آبیاری 1 -(mg kg(DMروی  mg kg)- 1(DMآهن  (%) نیتروژن  g kg)- DM)1فسفر 

 نرمال 06/28 36/30 12/5 38/5

 تنش 65/25 34/36 33/2 28/5

 کاهشدرصد  8/13 5/13 4/3 6/13
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دارای مقادیر کمتری نسبت به انواع قرمز و چیتی  آبی ، لوبیاهای سفید در شرایط تنشدانهاز نظر آهن و نیتروژن موجود در 

مطالعات محققان نشان داده است که عوامل محیطی از جمله  .کردندذخیره  دانهو در مقابل فسفر بیشتری در این شرایط در  بودند

 (.2003کاران، توماس و همدهند )شرایط رطوبتی خاک، میزان مواد معدنی دانه و کیفیت غذایی آنها را تحت تأثیر قرار می

 

 های لوبیا و میزان کاهش آنها متأثر از تنش کمبود آبمقایسه عناصر دانه ژنوتیپ -2جدول

  1 -(mg kg(DMروی  mg kg)- 1(DMآهن  (%) نیتروژن   g kg)-DM)1فسفر 
رنگ 

 بذر
درصد  ژنوتیپ

 کاهش
 نرمال تنش

درصد 

 کاهش
 نرمال تنش

درصد 

 کاهش
 نرمال تنش

درصد 

 کاهش
 لنرما تنش

 KS31164 قرمز  3/23 3/20 6/13 3/63 0/34 6/13 18/5 35/2 3/3 33/5 10/5 5/13
 KS31170 ״ 8/51 0/23 1/13 3/80 0/61 2/24 03/5 33/2 5/5 30/5 53/5 1/14
 KS31163 ״ 0/55 3/28 6/15 0/80 0/64 0/20 10/5 38/2 3/5 50/5 33/2 3/16
 KS21478 چیتی 3/55 3/23 3/11 0/33 0/63 3/13 50/5 03/5 6/3 30/5 00/5 3/18
 KS21486 ״ 0/22 8/13 1/13 0/61 3/31 6/13 18/5 38/2 5/6 43/4 40/5 6/25

 KS21489 ״ 0/51 3/26 3/14 3/31 0/60 1/16 13/5 00/5 8/4 33/5 13/5 0/16
 KS41237 سفید 8/21 3/18 1/13 0/61 3/43 3/18 05/5 85/2 6/6 43/4 38/5 6/13
 KS41107 ״ 0/26 8/20 0/20 0/66 0/30 1/24 38/2 88/2 4/5 33/4 33/5 2/15

های مورد بررسی شد. راموس و همکاران پروتئین دانه ژنوتیپ در نتیجه به طور کلی، تنش کمبود آب باعث کاهش نیتروژن و

ر نظر آنها، خشکی باعث کاهش اند. طبق اظها( نیز کاهش میزان نیتروژن دانه متأثر از تنش کمبود آب را گزارش کرده1333)

های گیاهی جدید شود. تنش آبی طی پر شدن دانه، تجمع نیتروژن توسط بافتتثبیت و تسهیم نیتروژن و در نتیجه میزان پروتئین می

شود. بنابراین، دهد. دلیل اصلی آن افت رشد ریشه طی دوره پر شدن دانه است که به کاهش جذب نیتروژن منجر میرا کاهش می

های رویشی )ساقه، تجمع نیتروژن در دانه طی دوره خطی پر شدن دانه حاصل جذب مستقیم نیتروژن یا انتقال مجدد نیتروژن از بافت

های محلول ( نتیجه گرفتند که مقدار پروتئین1331(. پاسین و همکاران )2008پراساد و همکاران، تواند باشد )برگ، یا دمبرگ( می

(، خشکی حتی میزان پروتئین دانه بر پایه 2003گیرد. طبق گزارش سینگ )تحت تأثیر تنش خشکی قرار نمیو اسیدهای آمینه دانه 

 دهد.وزن خشک را افزایش می
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