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 تاثیر کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید، قرمز و چیتی
 اشکان عباسیان -4، سید حسن موسوی -5، ساسان کشاورز -2، قنبریعلی اکبر  -1

 -4محققین موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،  -5و2استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،  -1

 محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
*aghanbari2004@yahoo.com 

 چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شرایط آبیاری کامل و وجود تنش آبی، آزمایشی با هشت ژنوتیپ در مزرعه 

دار بر تغییرات شاخص برداشت د که آبیاری تأثیر معنیتحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر اجرا شد. نتایج نشان دا

ها به کمبود آب واکنش متفاوتی نشان دادند، به طوری که در برخی دار بود و ژنوتیپدانه نداشت اما اثر ژنوتیپ بر این صفت معنی

 بود. KS21489ط به افزایش و در برخی دیگر کاهش آن مشاهده شد. بیشترین درصد افزایش این شاخص در شرایط تنش مربو

درصد  30بیشترین شاخص برداشت دانه را داشت. عملکرد دانه بر اثر تنش کمبود آب بیش از  KS21486در هر دو شرایط، الین 

دار نشان دادند. افت عملکرد در اثر کمبود آب در های مورد بررسی از نظر عملکرد تفاوت بسیار معنیکاهش نشان داد. ژنوتیپ

KS31164  وKS31163  به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را نشان داد. در بین اجزای عملکرد، تعداد غالف در بوته بیشترین

درصد تغییرات متأثر از کمبود آب را نشان داد. کاهش تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه متأثر از تنش 

گرم( بود. بطور کلی، میانگین عملکرد دانه انواع قرمز در شرایط نرمال و تنش  3/2)بیش از  %3/6و  %12، %18کمبود آب به ترتیب 

اجزای عملکرد لوبیا متأثر از تنش خشکی، به اثرات مضر تنش بر هر یک از  عملکرد دانهنسبت به دو نوع دیگر بیشتر بود. کاهش 

 کند.ارتباط پیدا می

 ت دانه، لوبیا.کلیدواژگان: تعداد غالف در بوته، خشکی، شاخص برداش

 

 مقدمه

شود. هر چند، میزان کاهش بسته به زمان و شدت تنش و دوام آن و کمبود آب باعث کاهش قابل توجه در عملکرد دانه لوبیا می

( نیز 11های ژنوتیپی در عملکرد دانه لوبیا )از نظر تحمل خشکی( توسط محققین دیگر )(. تفاوت5نوع ژنوتیپ بسیار متغیر است )

های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند حفظ شده است. اختالف عملکرد دانه ارقام لوبیا در شرایط تنش خشکی با بازتابگزارش 

(. کمبود آب باعث عدم 3ها ارتباط دارد )های غشائی، فعالیت پروتئاز و تنظیم روزنهآب بافت، تنظیم اسمزی، سالمت سیستم

یابد و در در بوته کاهش می غالفو تعداد  غالفشود، بنابراین تعداد دانه در در لوبیا میتکامل ساختارهای زایشی و یا ریزش آنها 

 تعداد بوته، هر در غالف تعداد) عملکرد اجزای بر کمبود آب اثر( 10) سزیالگی (.3شود )نتیجه میانگین عملکرد با افت مواجه می

 تعداد در شرایط آن آزمایش خشکی تنش که گرفت نتیجه و کرد سیبرر را ایلوب یهاژنوتیپ( دانه صد وزن و غالف هر در دانه

 .داد کاهش %15 تا را دانه صد وزن و %26 تا را غالف هر هایدانه تعداد ، %60 تا را بوته هر غالف

 هامواد و روش

های کامل تصادفی کبه صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوآزمایش در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال 

متر تبخیر از سطح میلی  100-110و  33-60( اجرا شد. تیمارهای آبیاری )آبیاری پس از 1583و  1588با چهار تکرار در دو سال )

، KS41107 ،KS41237 ،KS31163 ،KS31164 ،KS31170 ،KS21486ها )های اصلی و ژنوتیپتشتک تبخیر( در کرت
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KS21489 ،KS2147830متر با فواصل ردیف  3خط به طول  6ها در ی فرعی قرار گرفتند. بذور هر یک از ژنوتیپها( در کرت 

ها، تعداد پنج بوته از هر تیمار برداشت شد و پس از غالفدر انتهای مرحله پر شدن  متر کشت شدند.سانتی 3متر و فاصله بوته سانتی

گراد خشک شده و توزین شدند. درجه سانتی 33ساعت در دمای  48ها به مدت ها، نمونهغالفهای موجود در جداسازی دانه

در بوته از  غالف( محاسبه شد. در زمان برداشت، تعداد 2شاخص برداشت دانه بر حسب درصد و طبق روش فاگریا و سانتوس )

 10های موجود در از شمارش دانه غالفبوته از خطوط میانی هر کرت به طور تصادفی و تعداد دانه در  10های غالفشمارش 

عددی توزین و میانگین آنها به عنوان وزن صد دانه ثبت شد.  100تعیین شد. برای تعیین وزن دانه، از هر تیمار چهار نمونه  غالف

شد. تجزیه و تحلیل نتایج و درصد( تعیین  12های آن )با رطوبت عملکرد کرت با برداشت دو خط میانی هر کرت و توزین دانه

ای مقایسه میانگین صفات بر اساس آزمون چند دامنه و Excelو  SAS 9.1 ،SPSS 16ها با استفاده از نرم افزارهای ترسیم شکل

 .دانکن انجام شد

 نتایج و بحث

داری بر تغییرات این صفت نداشت. با وجود این، دار بود ولی رژیم آبیاری تأثیر معنیاثر ژنوتیپ بر شاخص برداشت دانه معنی

( اظهار کرد که شاخص برداشت باال ممکن است مربوط 1درصدی شاخص برداشت گردید. آستین ) 4/5باعث افزایش  کمبود آب

های جوان باشد. از نظر این صفت، ها و افزایش عرضه مواد غذایی به دانهتر کردن بوتهبه مقاومت به خشکی بهتر از طریق کوتاه

طوری که در چهار ژنوتیپ افزایش و در چهار ژنوتیپ کاهش میزان آن مشاهده ها به کمبود آب متفاوت بود به واکنش ژنوتیپ

های محققان دیگر مبنی بر این نتایج با یافته بود. KS21489شد. بیشترین درصد افزایش این شاخص در شرایط تنش مربوط به 

 متأثر از تنش کمبود آب مطابقت دارد. HIکاهش و یا افزایش 

 

 شرایط نرمال درها ژنوتیپ عملکرد و اجزای عملکردهای مقایسه میانگین -1جدول

 شاخص برداشت دانه )%( (2g/mعملکرد دانه ) (gوزن صد دانه ) تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته ژنوتیپ

KS41107 bc 33/12 b 32/5 c 38/53 c 543 b 86/35 

KS41237 a 60/13 a 58/4 d 33/56 bc 563 c 32/46 

KS31164 f 80/3 d 10/5 b 85/45 ab 406 cd 48/45 

KS31170 ef 33/8 a 11/4 d 20/42 c 548 de 51/53 

KS31163 cd 25/11 a 23/4 a 34/43 a 420 b 88/33 

KS21489 de 18/10 d 32/2 b 51/42 c 510 e 15/53 

KS21486 def 34/3 cd 22/5 d 43/53 d 221 a 05/35 

KS21478 b 65/15 bc 33/5 d 33/53 a 423 b 34/38 

 دار ندارند.اختالف معنی %3هایی که دارای حرف مشترک هستند، در سطح احتمال در هر ستون، میانگین

اجزای عملکرد و عملکرد دانه متأثر از رژیم آبیاری و ژنوتیپ تغییرات متفاوتی نشان دادند. در بین اجزای عملکرد، تعداد 

های متعدد، کاهش عملکرد و اجزای عملکرد را نشان داد. در آزمایش در بوته بیشترین درصد تغییرات متأثر از کمبود آب غالف

( کمبود آب عملکرد دانه، تعداد 10لوبیا در شرایط تنش خشکی گزارش شده است. به عنوان نمونه، طبق نتایج پژوهش سزیالگی )

ش داد. به طور کلی، طبق اظهار نظر کاه %15و  %26، %60، %80و وزن صد دانه را به ترتیب  غالفدر بوته، تعداد دانه در  غالف
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تواند کند و میدر بوته جزئی از عملکرد است که بیشترین کاهش را از تنش خشکی دریافت می غالف( تعداد 6لوپز و همکاران )

 شود. %30منجر به کاهش عملکرد تا 

 

 

 شرایط تنش درها ژنوتیپ عملکرد و اجزای عملکردهای مقایسه میانگین -2جدول

 شاخص برداشت دانه )%( (2g/mعملکرد دانه ) (gوزن صد دانه ) تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته پژنوتی

KS41107 a 66/10 bc 42/5 bc 58/58 bc 133 d 83/46 

KS41237 a 56/10 bc 51/5 d 33/53 b 138 c 03/35 

KS31164 bc 33/3 d 38/2 b 85/42 c 143 cd 15/30 

KS31170 c 55/6 ab 63/5 cd 48/56 b 180 e 88/50 

KS31163 a 82/3 a 83/5 a 33/45 a 258 b 65/60 

KS21489 ab 45/3 d 54/2 a 51/42 b 135 c 10/34 

KS21486 c 43/3 c 08/5 e 13/51 d 115 a 42/31 

KS21478 a 13/11 bc 44/5 e 38/52 a 255 c 04/35 

 دار ندارند.اختالف معنی %3ک هستند، در سطح احتمال هایی که دارای حرف مشتردر هر ستون، میانگین

در بوته  غالفدر بوته گردید. در شرایط نرمال آبیاری، تعداد  غالفدرصدی تعداد  18کمبود آب باعث کاهش بیش از 

(. لیزانا و 2و1لعدد کاهش پیدا کرد )جداو 5/6-1/11در بوته بود و در شرایط تنش این میزان به  غالف 8/3-6/13ها برابر ژنوتیپ

ها در اثر تنش کمبود آبی گزارش غالفها و در بوته را افزایش قابل توجه ریزش گل غالف( دلیل کاهش تعداد 3همکاران )

( نشان دهنده حساسیت این صفت به شرایط محیطی 2متأثر از تنش خشکی )جدول غالفدرصدی تعداد دانه در  12کردند. کاهش 

افشانی( لوبیا اندازه دانه را بیشتر از (، تنش خشکی در مرحله نمو زایشی )پس از گرده8همکاران )است. طبق گزارش پراساد و 

ها به ژنوتیپ غالفدهد. در پژوهش حاضر، بیشترین و کمترین تأثیر کمبود آب در کاهش تعداد دانه در تعداد دانه کاهش می

انه در اثر کمبود آب نسبت به سایر اجزای عملکرد کمتر بود تغییرات وزن صد دبود.  KS21478و  KS41237ترتیب مربوط به 

نداشت. با وجود این،  های ارقاموزن دانهدار بر نیز نشان داد که تنش آبی تأثیر معنی (3لیزانا و همکاران )(. نتایج آزمایش 2)جدول

در شرایط تنش ممکن  هش وزن دانهکاگرم( کاهش نشان داد.  3/2درصد )بیش از  3/6در پژوهش حاضر میانگین وزن صد دانه 

ها تنش باعث کاهش (. در برخی از ژنوتیپ4است مربوط به اختالل در کارایی جذب و انتقال مواد فتوسنتزی به درون گیاه باشد )

 ( مطابقت دارد.3ها شده است که با نتایج اومه و همکاران )وزن و در برخی دیگر باعث افزایش وزن دانه

های مورد درصد کاهش نشان داد. ژنوتیپ 30ر از تنش کمبود آب اعمال شده در این آزمایش نزدیک به عملکرد دانه متأث

تواند ناشی از شدت تأثیر کمبود آب بر اجزای عملکرد آنها دار نشان دادند که این امر میبررسی از نظر عملکرد تفاوت بسیار معنی

 به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را نشان داد. KS31163و  KS31164باشد. افت عملکرد در اثر کمبود آب در 
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