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وزن ،طول غالف،تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در بوته،ارتفاعبررسی سطوح مختلف سولفات روي بر 

سه رقم لوبیاهزار دانه

،2مهدي عسکري، 1*تورج دادپور کریک
.واحد یاسوج، گروه کشاورزي، یاسوج، ایراندانشگاه آزاد اسالمی،-1
.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یاسوج، گروه کشاورزي، یاسوج، ایران-2

:چکیده

چیتی خمین، قرمز قلمی (به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سولفات روي بر اجزاء عملکرد سه رقم لوبیا
، روستاي یاسوج بلوك هاي کامل تصادفی در شهرآزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه) و چشم بلبلی

در سه سطح ) A(فاکتورهاي موردر آزمایش شامل رقم. به اجرا در آمد1390-91در سال زراعی بلهزار 
کیلوگرم در 60، 30صفر، (در سه سطح شامل) B(و روي) چیتی خمین، قرمز قلمی و چشم بلبلی(شامل
و SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار . دنداز منبع سولفات روي انتخاب گردی) هکتار

نتایج حاصل از . انجام گرفتExcelمقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن و رسم نمودارها با نرم افزار 
تجزیه واریانس داده ها نشان داد که با افزایش میزان مصرف سولفات روي، ارتفاع گیاه و تعداد غالف در بوته 
به طور معنی دار افزایش می یابد و بین افزایش مصرف سولفات روي و ارتفاع گیاه و تعداد غالف در بوته 

56/401به میزان ( افزایش عناصر ریزمغذي روي و ارقام لوبیا اثر بیشترین . رابطه مستقیمی وجود دارد
کیلوگرم سولفات 30(1znدر سطح بر هم کنشی لوبیاي رقم چیتی خمین ترکیب با ) کیلوگرم در هکتار 

77/362به میزان ( کمترین اثر افزایش عناصر ریزمغذي روي و ارقام لوبیا و به دست آمد ) روي در هکتار
) عدم مصرف سولفات روي(0znلوبیاي رقم چشم بلبلی ترکیب با یح برهم کنشطدر س) کیلوگرم در هکتار 

.به دست آمد
.عملکرد، لوبیا، یاسوجسولفات روي، رقم،  :واژه هاي کلیدي

:مقدمه
باقري و همکاران، . (حبوبات دومین منبع غذایی بشر پس از غالت و عمده ترین منبع پروتئین گیاهی است

هکتار و 93888سطح زیر کشت لوبیا در کل کشور اعم از آبی و دیم ).1386کوچکی و بنایان اول، . 1380
لوبیا گیاهی یک ساله است که داراي یک ریشه ).1379ق، غفاري خلی.(تن بوده است37/181372تولید آن 

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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لوبیا اصوالً در هرنوع ).1387مجنون حسینی، (سانتیمتري زمین نفوذ می کند35-70اصلی بوده که تا عمق 
مناسب .خاکی قابل کشت می باشد اما بهترین محصول را در خاکهاي سبک و غنی از مواد آلی می دهد

عوامل کاهنده ي قابلیت جذب روي ).1386حجت و همکاران، (می باشد 7تا 6براي رشد لوبیا PHترین
Ca2+ ،Mg2+ ،HCo3محلول خاك، وجود یون هاي PHشامل 

ا و یوشیدا ، کانتا(فشردگی خاك هستند -
می شود و از رشد طبیعی گرانوم هاي RNAکمبود روي موجب جلوگیري از ساخته شدن ).1970
با محلول پاشی کالت عناصر کم ) 1997(مادایش ).1962تامستون و ویر، (ست جلوگیري می کند کلروپال

مصرف بر روي گندم کشت شده در اراضی آهکی گزارش نمود که عملکرد گندم در اثر محلول پاشی کالت 
. هر عنصر کم مصرف و نیز کاربرد کالت هاي عناصر توأم با هم موجب افزایش عملکرد گندم می شود

نیز نتیجه مشابهی را با کاربرد جداگانه کالت هر عنصر کم مصرف و نیز کاربرد تؤام آن ها ) 1997(آلستون 
.بر روي عملکرد گندم به دست آورد

:مواد و روش ها
آزمایشاز نظر موقعیت جغرافیایی، این . انجام شددر روستاي بلهزار 1390-91این آزمایش در سال زراعی

ثانیه واقع شده 41درجه و51ثانیه وطول جغرافیایی 50درجه و30یاسوج با عرض جغرافیاییغربدر 
.باشدمتر می5/1831وارتفاع آن از سطح دریا 

، قبل از اجراي آزمایش، اقدام به )بافت خاك و خصوصیات شیمیایی خاك(جهت تعیین خصوصیات خاك 
ز این خاك جهت تعیین بافت خاك و پاره اي از سپس یک کیلو گرم ا. تهیه نمونه مرکب خاك گردید

)1جدول . (خصوصیات شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید
نتایج خاك محل آزمایش قبل از کشت لوبیا-1جدول 

مشخصاتمشخصات 
27درصد رسcm(30-0(عمق 

51درصد اليsp(17/50(درصد اشباع 
22درصد شنDs/m(722/0(هدایت الکتریکی 

)si-l(سیلتی لومی بافت خاك7/7)PH(اسیدیته کل اشباع 
877/0درصد کربن آلیT.N.N(%)25/29درصد مواد خنثی شونده 

ppm(2/0(فسفر قابل جذب0756/0درصد ازت کل
ppm(8/2(پتاسیم قابل جذب 

فاکتورهاي. پیاده شدتکرار 3هاي کامل تصادفی با در قالب طرح پایه بلوكفاکتوریل وآزمایش به صورت 
سهرقم و فاکتور اولبه عنوان ) کیلوگرم در هکتار60و 30، 0(سولفات روياز کودندآزمایشی عبارت

صفات اندازه گیري شده شامل.بودندفاکتور دومبه عنوان ) یبلبلو چشمقلمیقرمزن،یخمچیتی(لوبیا
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در این بررسی طول بوته تا .بودوزن هزار دانه،طول غالف،تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در بوته،ارتفاع
بوته از هر 3براي به دست آوردنتعداد دانه در هر بوته، . جایی که ساقه اصلی رشد کرده بود اندازه گیري شد

برداشت غالف تعداد کرت نمونه برداري شد و تعداد دانه هاي هر بوته یکی از اجزاء عملکرد است و پس از 
پس از برداشت بطور تصادفی صد دانه از نمونه هاي برداشت شده با .دانه در آنها مورد شمارش قرار گرفت

.ترازوي حساس دیجیتالی توزین شد

:بحثنتایج و 

مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند spssنتایج بررسی انجام شده پس از جمع بندي به کمک نرم افزار 
.استفاده شده است Excelو براي رسم نمودارها نیز از نرم افزار 
Zn1سانتی متر در سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 2/31بیشترین میزان ارتفاع گیاه به میزان 

سانتی متر در سطح اثر 1/27به میزان و کمترین میزان ارتفاع گیاه ) کیلوگرم در هکتار سولفات روي 30(
بود) عدم مصرف سولفات روي (Zn0متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 

Zn1عدد در سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 5بیشترین میزان تعداد غالف در بوته  به میزان 

عدد در سطح اثر 4ه  به میزان و کمترین میزان  تعداد غالف در بوت) کیلوگرم در هکتار سولفات روي 30(
بود) عدم مصرف سولفات روي (Zn0متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 

عدد در سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 85/13بیشترین میزان تعداد دانه در بوته   به میزان 
Zn1)30 عدد در 10به میزان و کمترین میزان  تعداد دانه در بوته ) کیلوگرم در هکتار سولفات روي

بیشترین میزان طول .بود) عدم مصرف سولفات روي (Zn0سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 
کیلوگرم در Zn1)30سانتی متر و در سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 10غالف  به میزان 

ر متقابل رقم چیتی تی متر در سطح اثسان8زان  طول غالف به میزان و کمترین می) هکتار سولفات روي 

گرم  در 340بیشترین میزان وزن هزار دانه به میزان .بود) عدم مصرف سولفات روي (Zn0خمین ترکیب با 
و کمترین میزان ) کیلوگرم در هکتار سولفات روي Zn1)30سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با 

عدم مصرف (Zn0سطح اثر متقابل رقم چیتی خمین ترکیب با گرم  در 8/322وزن هزار دانه به میزان 

. بود) سولفات روي 
مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح مختلف رقم بر عملکرد اجزاي عملکرد لوبیا-2جدول 

رقم
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م بلبلیشچقرمز قلمیچیتی خمینصفات مورد اندازه گیري

31.8a25.056b27.55 ab)سانتی متر(بوتهارتفاع

5ab4b5.56aتعداد غالف در بوته

13.78b11.33b30.00aتعداد دانه در بوته

9.56a6b11.00a)سانتی متر(طول غالف

352.11a250.11b173.56c)گرم(وزن هزار دانه

مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم لوبیا-3جدول 

گیريصفات مورد اندازه 

روي

Zn0Zn30Zn60

23.16c27.6b33.2a)سانتی متر(ارتفاع بوته

3.56b5a6aتعداد غالف در بوته

13.56b18.44ab23.11aتعداد دانه در بوته

7.67a9.11a9.78a)سانتی متر(طول غالف

233.33a263.78a278.67a)گرم(وزن هزار دانه

مختلف رقم و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبیاتجزیه واریانس اثر سطوح-4جدول 

صفات مورد اندازه 
گیري

میزان رويرقم

F
درجه 

آزاد
Fمعنی داري

درجه 
آزادي

معنی 
داري

سانتی (ارتفاع بوته
)متر

4.617202٪14.942000٪
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تعداد غالف در 
بوته

2.572097٪9.0062001٪

٪2.3882113٪35.6520006تعداد دانه در بوته

سانتی (طول غالف
)متر

23.7520002٪1.5882225٪

وزن هزار 
)گرم(دانه

65 .9120005%75%2483%

متقابل سولفات روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم لوبیامقایسه میانگین اثرات : 5جدول 

صفات اندازه گیري شده

وزن هزار (غالفلطوتعداد دانه تعداد غالف بوتهارتفاعتیمارهاي مورد 
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ددرهرستون اعدادداراي حروف مشترك در یک سطح کالس بندي قرار می گیر

:نتیجه گیري
ارتفاع بوته (بر صفات اندازه گیري شده شامل افزایش عناصر ریز مغذي روي و ارقام لوبیا اثر بیشترین 

در سطح بر هم کنشی لوبیاي ) ،تعداد غالف در بئته ،تعداد دانه در بوته ،طول غالف و وزن هزار دانه 
کمترین اثر وبه دست آمد) کیلو گرم سولفات روي در هکتار Zn1)30رقم چیتی خمین ترکیب با 

وبیا در سطح بر هم کنش لوبیاي رقم چشم بلبلی ترکیب با افزایش عناصر ریز مغذي روي و ارقام ل
Zn0) بدست آمد ) عدم مصرف سولفات روي.

سانتی (بررسی
)متر

سانتی در بوتهدر بوته
)متر

)گرم(دانه

0znc1/27d4b10a8c323چیتی خمین، 

zna3/31a5a8/13a10a2/340 30چیتی خمین، 

60znb25/29ab33/4ab73/11a9a7/331چیتی خمین،

0znb25/29ab33/4ab73/11a9b7/331قرمز قلمی، 

zna 30قرمز قلمی ، 
b

83/29ab5/4ab5/12a33/9ab6/334

60znb3/29ab4/4ab12a9b5/332قرمز قلمی ،

0znb3/29ab65/4ab12a9b333چشم بلبلی، 

znb5/29ab65/4ab3/12a9b4/333 30چشم بلبلی ، 

60znb43/29ab65/4ab12a9b333چشم بلبلی ،
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