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Background and Objectives: Bean plant is very sensitive to water and soil 
conditions and its yield is damaged even in short periods of stress. Water 

shortage has very negative effects on grain yield and bean yield 

components. Due to the fact that drought stress is one of the most 

important environmental stresses in the agricultural sector, many efforts 

have been made to maintain crop yields under drought conditions. 

Conditions are shortages or high water prices. Therefore, due to the 

importance of this issue, this study was conducted to investigate the effect 

of drought stress on yield, yield components and radiation use efficiency 

(RUE) in growing different types of beans in Mashhad climate. 

 

Materials and Methods: To investigate the effect of irrigation treatments 
on grain yield and yield components and radiation use efficiency in three 

types of experimental beans in the form of split plots based on randomized 

complete blocks in three replications in the spring of 2016-2017 and  

2017-97 in the research farm of faculty of Agriculture, Ferdowsi University 

of Mashhad was implemented. Experimental factors include normal 

irrigation (irrigation based on 100 percent of plant water requirement) and 

drought stress levels (irrigation based on 75 percent of plant water 

requirement and irrigation based on 50 percent of plant water requirement) 

as the main plot and three types of beans including red beans (Phaseolus 

calcaratus) white beans (Phaseolus lanatus) and pinto beans (Phaseolus 

vulgaris Pinto Group) were sub-plots. Data analysis was performed using 

SAS software and comparison of the mean of treatments based on Duncan 
test at a probability level of five percent. 

 

Results and Discussion: The results showed that the interaction effect of 

irrigation and bean type on grain yield, biological yield, harvest index, 

number of pods per plant, number of seeds per pod and radiation use 

efficiency (RUE) were significant. Because red beans were able to use the 

light reaching the vegetation more efficiently, as a result, grain yield, 

biological yield and harvest index (1421.44 and 4126.6 kg / ha and  

35.76 percent) caused higher the amount of these traits (872.67 and 2225.5 

kg / ha and 30.52 percent) in pinto beans were reduced. Based on the 

results, normal irrigation treatment showed the highest grain yield, 
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biological yield and harvest index (1602.28 and 4811.9 kg / ha and 39.24 

percent) and the lowest grain yield, biological yield and harvest index. 

(1093.222 and 3388.8 kg/ha and 33.06 percent) were obtained in drought 

stress treatment (irrigation based on 50 percent of water requirement). 

While normal irrigation increased the number of pods per plant in red 

beans and white beans (13 pods per plant), this irrigation treatment (with a 

reduction of 38.08%) reduced this trait in pinto beans (8.05 pods per plant). 

In drought stress treatment (irrigation based on 50% of water requirement), 

red beans and pinto beans had the highest (6.82 seeds per pod) and the 
lowest (2.47 seeds per pod) number of seeds per pod, respectively. The 

highest 100-seed weight was obtained in normal irrigation (28.39 g) and 

drought stress (irrigation based on 50 percent water requirement) resulted 

in the lowest amount of this trait (26.04 g). Among bean varieties, the 

highest 100-grain weight (31.16 g) was obtained in red beans. As the 

intensity of drought stress increased, the radiation use efficiency decreased 

and the radiation use efficiency in normal irrigation conditions (1.8 g / mJ) 

was higher than that in drought stress treatment (irrigation based on 50 

percent of water requirement). Red beans (1.9 g / mJ) had higher radiation 

use efficiency than white beans (1.6 g / mJ) and pinto beans (1.5 g / mJ). 

Normal irrigation treatment (irrigation based on 100 percent of plant water 
requirement) increased radiation use efficiency in red beans (1.3 g / mJ) 

and drought stress (irrigation based on 50 percent of plant water 

requirement) in white beans reduced this trait. 

 

Conclusion: According to the results, normal irrigation and red beans seem 

to be desirable to achieve higher yields. 
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  های کلیدی: واژه

 ، تعداد دانه در غالف

 تعداد غالف در دانه، 

 تنش خشکی، 

   صد دانه وزن
 

 حتی آن عملکرد و بوده بسیار حساس خاك و آب به شرایط و کیفیت لوبیا گیاه :سابقه و هدف

بیند. کمبود آب تأثیرات بسیار منفی بر عملکرد دانه و می صدمه تنش مدت های کوتاهدوره در

 در بخش محیطی هایتنش ترینمهم از خشکی تنش که این توجه به با اجزای عملکرد لوبیا دارد.

 صورت خشکی شرایط تحت برای حفظ عملکرد گیاهان زیادی هایتالش است، کشاورزی

آبیاری، انتخاب یک راهبرد بهینه و برتر برای استفاده از آب تحت شرایط کمبود کم. است گرفته

بررسی  هدف با پژوهش موضوع، این به اهمیت توجه با و یا باال بودن قیمت آب است. بنابراین

کشت انواع مختلف  مصرف تابش در تأثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی

 مشهد انجام گردید.  هوایی و آب شرایط در لوبیا
 

برای بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و کارآیی  :ها مواد و روش

های کامل  های خرد شده بر پایه بلوك صورت کرت همصرف تابش در سه نوع لوبیا آزمایشی ب

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1396-97و  1395-96تصادفی در سه تکرار در بهار دو سال 

های آزمایش شامل آبیاری بدون تنش )آبیاری تیمارکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. 

درصد نیاز آبی  75ری بر اساس درصد نیاز آبی گیاه( و سطوح تنش خشکی )آبیا 100بر اساس 

عنوان کرت اصلی و سه نوع لوبیا شامل لوبیا  هدرصد نیاز آبی گیاه( ب 50گیاه و آبیاری بر اساس 

( و لوبیا چیتی Phaseolus lanatus( لوبیا سفید )Phaseolus calcaratusقرمز )

(Phaseolus vulgaris Pinto Groupب )ها با  حلیل دادهعنوان کرت فرعی بودند. تجزیه و ت ه

در سطح احتمال پنج  و مقایسه میانگین تیمارها بر مبنای آزمون دانکن SASافزار  استفاده از نرم

 درصد انجام گردید.
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نتایج نشان داد اثر متقابل آبیاری و نوع لوبیا بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص  :ها یافته

دار بود. از  برداشت، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و کارایی مصرف تابش معنی

جا که لوبیا قرمز توانست نور رسیده به پوشش گیاهی را با کارایی بهتری استفاده نماید، در  آن

 6/4126و  44/1421ه عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت )به ترتیب نتیج

درصد( باالتری را موجب گردید و مقدار این صفات )به ترتیب  76/35کیلوگرم در هکتار و 

درصد( در لوبیا چیتی کاسته شد. بر اساس  52/30کیلوگرم در هکتار و  5/2225و  67/872

باالترین عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت  نتایج، تیمار آبیاری بدون تنش

ترین میزان  درصد( را نشان داد و کم 24/39کیلوگرم در هکتار و  9/4811و  28/1602ترتیب  )به

کیلوگرم در  8/3388و  22/1093عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت )به ترتیب 

درصد نیاز آبی( حاصل  50اری بر اساس درصد( در تیمار تنش خشکی )آبی 06/33هکتار و 

که آبیاری بدون تنش موجب افزایش تعداد غالف در بوته در لوبیا قرمز و لوبیا  گردید. در حالی

درصد کاهش( منجر به کاهش  08/38غالف در بوته( گردید، این تیمار آبیاری )با  13سفید )

ر تنش خشکی )آبیاری بر اساس غالف در بوته( شد. در تیما 05/8این صفت در لوبیا چیتی )

دانه در غالف( و  82/6ترین ) درصد نیاز آبی(، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی به ترتیب دارای بیش 50

ترین وزن صد دانه در آبیاری  دانه در غالف( تعداد دانه در غالف بودند. بیش 47/2ترین ) کم

درصد نیاز آبی(  50ساس دست آمد و تنش خشکی )آبیاری بر ا گرم( به 39/28بدون تنش )

گرم( گردید. در بین انواع لوبیا، باالترین وزن  04/26ترین میزان این صفت ) منجر به حصول کم

دست آمد. با افزایش شدت تنش خشکی بر میزان  گرم( در لوبیای قرمز به 16/31صد دانه )

 دون تنش کارایی مصرف تابش کاسته شد و میزان کارایی مصرف تابش در شرایط آبیاری ب

درصد نیاز  50باالتر از میزان آن در تیمار تنش خشکی )آبیاری بر اساس  گرم بر مگاژول( 8/1)

گرم بر مگاژول( و لوبیا  6/1گرم بر مگاژول( نسبت به لوبیا سفید ) 9/1آبی( بود. لوبیا قرمز )

آبیاری بدون گرم بر مگاژول( از کارایی مصرف تابش باالتری برخوردار بود. تیمار  5/1چیتی )

درصد نیاز آبی گیاه( باعث افزایش کارایی مصرف تابش در لوبیا  100تنش )آبیاری بر اساس 

دصد نیاز آبی گیاه( در  50گرم بر مگاژول( شد و تنش خشکی )آبیاری بر اساس  3/1قرمز )

 لوبیا سفید موجب کاهش این صفت گردید.
 

با توجه به نتایج حاصله آبیاری بدون تنش و لوبیای قرمز جهت حصول به عملکرد  :گیری نتیجه

  رسد. باالتر مطلوب به نظر می
 

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجززای عملکزرد   (. 1401) مهدی، نصیری محالتی، خسرو عزیزی،، محمد بنایان اول، ،زهرا رشیدی،: استناد

 .143-164(، 3) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . لوبیا قرمز، سفید و چیتیدانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19586.2884 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

االنه گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش س

ه زمین و احتمال درصد در جمعیت کر 4/1حدود 

میلیارد نفر تا سال  3/8افزایش جمعیت جهان به 

آن را چالشی بزرگ دانست و بیان کرد که با  2030

 10به حدود  2050چنین شتابی جمعیت جهان تا سال 

میلیارد نفر خواهد رسید که در این شرایط افزایش 

ت تا بتوان میزان تولید گیاهان زراعی ضروری اس

نیاز این جمعیت را فراهم کرد  پروتئین و کالری مورد

(. محدودیت تولید پروتئین دامی، توجه 2و  1)

را به رفع نیازهای پروتئینی از طریق گران پژوهش

 از (. حبوبات2تولیدات گیاهی معطوف کرده است )

 انسان به شمار رژیم غذایی در پروتئینی منابع ترین مهم

 پروتئین برای خوبی مکمل گیاهان، (. این3آید )می

دارای  نهاده، کم کشاورزی های سامانه در و بوده غالت

 زیرکشت هایزمین تمام (. وسعت4اهمیت هستند )

 88 کُل تولید با هکتار، میلیون 89دنیا  در حبوبات

 هکتار در کیلوگرم 1000عملکرد  متوسط و تُن میلیون

 68/0برای ایران به ترتیب  مقادیر (. این1است )

کیلوگرم در  6500میلیون تن و  43/0میلیون هکتار، 

 (. 1باشد )هکتار می

( .Phaseolus vulgaris L) لوبیا حبوبات، در بین

 جهان در را اول تولید مقام و کشت زیر سطح نظر از

مرکزی (. این گیاه از نواحی جنوبی و 3است ) دارا

گرفته است. سطح زیر کشت لوبیا در  أقاره آمریکا منش

هزار تن  122هزار هکتار با تولید کل  60ایران، 

درصد  20-25(. دانه این گیاه دارای 1باشد ) می

درصد کربوهیدرات بوده و در  50-56پروتئین و 

(. 5)برابر پروتئین است  3تا  2مقایسه با غالت دارای 

ترین گیاهان زراعی  های لوبیا از قدیمی ارقام و توده

هستند. لوبیا قرمز، لوبیا سفید و لوبیا چیتی از 

(. لوبیا 6های لوبیا در ایران هستند ) ترین نمونه اساسی

از نظر مورفیک است که تنوع زیادی  ای پلی گونه

های رویشی، رنگ گل، اندازه،  عادت رشدی، ویژگی

 (. 7ها و بذور دارد ) شکل و رنگ غالف

شرایط محیطی و مدیریت مزرعه ممکن است بر 

رشد و نمو گیاه اثر گذاشته و در نتیجه منجر به 

 (. لوبیا مانند 8افزایش و یا کاهش عملکرد گردد )

های محیطی تأثیر انواع تنش سایر گیاهان زراعی تحت

امل گیرد که در این میان، خشکی یکی از عوقرار می

لوبیا تحمل شود. محدودکننده عملکرد آن محسوب می

درصد از  60کمی به تنش آبی دارد و در حدود 

آید که دست می همحصول لوبیا در جهان، از مناطقی ب

(. ترآن و سینگ 9آبی قرار دارد )شرایط کمتحت 

ترین  ( بیان داشتند که مهم2003( و سزیالگی )2002)

تولید لوبیا در سراسر جهان، تنش  عامل محدودکننده

ترآن  چنین جرمن و هم (.11و  10باشد )خشکی می

( گزارش کردند که تنش خشکی باعث کاهش 2006)

توده، عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن  زیست

( با 2010خاقانی و همکاران ) (.12شود ) دانه می

بررسی صفات کمی و کیفی لوبیا سفید و لوبیا قرمز در 

شرایط تنش خشکی بیان کردند که عملکرد تک بوته 

در لوبیا قرمز و وزن خشک برگ، وزن خشک بوته و 

تری نسبت به  وزن صد دانه در لوبیا سفید کاهش بیش

 حدود فائو گزارش (. براساس13بقیه صفات داشتند )

 و خشک نواحی در ایران کشور درصد از 90

 خشک،نیمه و خشک (. اقلیم14دارد ) قرار خشک نیمه

 ویژه به داده است، قرار تأثیر تحت را ایران مناطق اغلب

 بر است. افزوده آبیچالش کم بر اخیر هایسالی خشک

 هایچالش از عنوان یکی هب خشکی تنش پایه، این

 و خشک دیگر مناطق و کشور در زراعی گیاهان تولید

جا که  (. از آن15است ) شده شناخته جهان خشکنیمه

متر  میلی 260کشور ایران با متوسط بارندگی سالیانه 

خشک محسوب شده و  جزء مناطق خشک و نیمه

شت کشورمان در این مناطق نیمی از اراضی قابل ک

زراعت لوبیا در این مناطق  بنابراینقرار دارند، 

 تواند با محدودیت آب مواجه شود.  می
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بهینه از  هایی برای استفادهین اتخاذ روشبنابرا 

منابع آب موجود از جمله کشت گیاهان متحمل و 

تواند بسیار مؤثر آبیاری می های کماستفاده از روش

 موثر گزینه تنها رسدمی نظر به حال این (. با16باشد )

 افزایش به رو جمعیت برای امنیت غذایی مینأت برای

 میزان زیرا آبی است. کشاورزی از استفاده جهان،

 دو برابر آبیاری تحت شده تولید کشاورزی محصول

 است. دیم شرایط در شده تولید محصول میزان

 آبیاری تحت کشاورزی مناطق تا الزم است چنین هم

 تولید میزان و افزایش یابد درصد 20 از بیش

 تا بتوان یابد افزایش درصد 40 حدود تا نیز محصوالت

 را جهان جمعیت نفر بیلیون 8 غذای 2025 سال در

  (.17) مین کردتأ

توده  تولید زیستهای اصلی رشد و لفهؤنور از م

و تولید ماده خشک تابعی از نور  در گیاهان بوده

جذب شده و کارایی مصرف تابش در طول دوره رشد 

(. گیاهان جهت رشد، نیازمند جذب و 18است )

تحلیل )آسیمیالسیون( گاز کربنیک با استفاده از تابش 

عی رابطه خورشیدی هستند و ماده خشک گیاهان زرا

خطی با مقدار تابش خورشیدی دریافت شده دارد و 

کارایی مصرف تابش در واقع شیب خط رگرسیون بین 

(. بنابراین یکی از 19باشد ) این دو متغیر می

های الزم برای دستیابی به تولید باال تأمین  شرط پیش

منظور تولید شرایط مطلوب جهت استفاده از تابش به 

(. 20مواد فتوسنتزی در باالترین حد کارآیی آن است )

از میان عوامل مدیریتی، میزان تابش موجود در محیط 

تحت کنترل زارع نیست و به فصل سال، عرض 

جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و ترکیبات اتمسفر 

عشع توسط منطقه بستگی دارد. اما میزان جذب تش

گیاه وابسته به شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و 

(. از 21باشد ) های هوایی گیاه می آرایش فضایی اندام

طرفی رژیم آبیاری نیز ساختمان پوشش گیاهی، 

الگوی انتشار تابش درون پوشش گیاهی و در نهایت 

ارل و دهد.  کارآیی مصرف تابش گیاه را تغییر می

( در آزمایشی بیان کردند کمبود آب 2003داویس )

علت کاهش  خاك، تولید ماده خشک گیاهان را به

جذب تابش فعال فتوسنتزی ناشی از سطح برگ، 

پژمردگی، جمع شدن پهنک و در نهایت پیری 

چنین کاهش کارآیی تبدیل تابش  ها و هم زودرس برگ

د ده تأثیر قرار می جذب شده به ماده خشک تحت

( با برآورد کارایی 2002) همکاران و (. آرواس22)

مصرف تابش از طریق محاسبه شیب خط رگرسیون 

بین ماده خشک تجمعی و میزان نور جذب شده 

 با کارآیی مصرف تابش کردند ( گزارش23تجمعی )

 پوشش گیاهی در فتوسنتزی فعال تشعشع بهتر توزیع

 تأثیر و یابد می افزایش خشکی تنش شرایط تحت

 سطح کاهش طریق از عملکرد کاهش بر تنش خشکی

 تأثیرگذاری از تر مهم بسیار ها برگ پیری و تسریع برگ

کارآیی مصرف   محاسبه .(24باشد ) می بر فتوسنتز آن

 ماده تجمع کردن کمی برای کارآمد و مؤثر تابش روش

 ازای به خشک ماده افزایش صورت به و خشک است

 شود می تعریف فتوسنتزی فعال واحد تابش هر جذب

 توده زیست خطی شیب رگرسیونی صورت به اغلب و

شود  می محاسبه شده تجمعی جذب تابش مقابل در

 وجود غذایی مواد و آب (. در شرایطی که کمبود25)

 ها، بیماری و مشکل آفات غیاب در و باشد نداشته

 تجمعی مقدار تابش با خطی رابطه یک گیاهی تولیدات

 جذب شده فتوسنتزی فعال تابش و دارند دریافتی

(. 21بود ) خواهد گیاه رشد عامل ترین مهم عنوان به

 با پژوهش موضوع، این به اهمیت توجه با بنابراین

بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای  هدف

کشت انواع  در مصرف تابش عملکرد و کارآیی

مشهد انجام  هوایی و آب شرایط در مختلف لوبیا

 گردید. 
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 ها مواد و روش

و  1396در بهار دو سال  ای مزرعه آزمایش دو

 دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1397

 شرق جنوب کیلومتری 10 در واقع فردوسی مشهد،

 دقیقه 16 و درجه 36 جغرافیایی عرض با مشهد

 شرقی درجه 36 و درجه 59 جغرافیایی طول و شمالی

 286 ساالنه بارندگی با دریا سطح از متر 985 ارتفاع با

گراد  سانتی درجه 17 سالیانه متوسط دمای و متر میلی

 روش بر اساس منطقه هوای و انجام رسید. آب به

مشخصات هواشناسی  .است خشک و آمبرژه سرد

محل آزمایش در طول فصل رشد لوبیا در دو سال 

مورد مطالعه برای ایستگاه هواشناسی مشهد در شکل 

یک نشان داده شده است. میزان بارندگی ساالنه در 

 1397متر و در سال  میلی 184حدود  1396سال 

در سال متر و دمای متوسط سالیانه  میلی 235میزان  به

 1397گراد و در سال  درجه سانتی 19حدود  1396

 گراد بود. درجه سانتی 17حدود 

 

 
 .)ب( 1397)الف( و  1396بارندگی و میانگین دمای روزانه ایستگاه هواشناسی مشهد در طول فصل رشد لوبیا در سال  -1شکل 

Fig. 1. Daily precipitation and mean temperature of Mashhad meteorological station during the bean growing 

season in 2017 (A) and 2018 (B). 
 

 شده خرد های کرت به صورت طرح پژوهشاین 

 اجرا تکرار سه با تصادفی کامل های بلوك پایه بر

 100آبیاری بدون تنش )آبیاری بر اساس  گردید.

درصد نیاز آبی گیاه( و سطوح تنش خشکی )آبیاری 

درصد نیاز آبی گیاه و آبیاری بر اساس  75بر اساس 

 سه و اصلی کرت عنوانه ب درصد نیاز آبی گیاه( 50

( رقم Phaseolus calcaratusقرمز ) لوبیا نوع

م درسا ( رقPhaseolus lanatusلوبیا سفید ) یاقوت،

 (Phaseolus vulgaris Pinto Groupچیتی ) لوبیا و

در نظر گرفته شدند  فرعی  کرت عنوان هرقم کوشا ب
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(. بذرهای لوبیا از مرکز ملی تحقیقات 26( )1)جدول 

لوبیای خمین تهیه شدند. زمین اجرای آزمایش در هر 

 منظور به آزمایش انجام از دو سال یکسان بود. قبل

خاك در هر دو  شیمیایی و فیزیکی خصوصیات تعیین

 خاك مکان متری سانتی 30تا  عمق صفر از سال

 به و انجام تصادفی صورت به برداری پژوهش، نمونه

نشان  دوشد که نتایج آن در جدول  منتقل آزمایشگاه

 داده شده است.

 
 .دهی ارقام لوبیا میانگین عملکرد دانه، وزن صد دانه، طول دوره رشد و تعداد شاخه -1جدول 

Table 1. Mean of seed yield, 100-seed weight, growth period length and number of branching bean cultivars. 

 ارقام لوبیا
Bean type 

 میانگین عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
Mean of Seed yield 

(kg/ha) 

 وزن صد دانه

 )گرم(
100-seed weight (g) 

 طول دوره رشد

 )روز(
Growth period length 

(Day) 

 دهی  تعداد شاخه

 )شاخه(
Number of branching 

(Branch) 

 لوبیا قرمز رقم یاقوت
Red bean 

2900 29 90 7-8 

 لوبیا سفید رقم درسا
White bean 

3320 32 95 5-7 

 لوبیا چیتی رقم کوشا
Pinto bean 

3200 40 102 4-6 

 

 شخم، شامل زمین تهیه عملیات و سازی آماده

در بهار دو  منطقه عرف مطابق زمین و تسطیح دیسک

 اواخر لوبیا کاشت شد. انجام 1397و  1396سال 

 سم با کاشت از قبل بذور ههم انجام گردید. اردیبهشت

 و گردیده ضدعفونی هزار در دو نسبت به بنومیل

چهار  طول به در شش ردیف فرعی کرت هر در سپس

 ردیف روی فاصله و متر سانتی 50ردیف  فاصله با متر

 شد. کاشته متر سانتی عمق پنج متر در سانتی 10
 

 . 1397و  1396 مزرعه تحقیقاتی در سالمیایی خاک خصوصیات فیزیکی و شی -2جدول 

Table 2. Physical and chemical particular of research station soil in 2017 and 2018.  

 کالس بافت خاك

Soil texture 

class 

پتاسیم 

 )درصد(
Potassium 

(%) 

 فسفر 

 )درصد(
Phosphorus  

(%) 

نیتروژن 

 )درصد(
Nitrogen 

(%) 

 ماده آلی

 )درصد(

Organic matter 

(%) 

هدایت الکتریکی 

 عصاره اشباع

 زیمنس بر متر( )دسی
EC (d S m

-1
) 

 اسیدیته
pH 

 سال
Year 

Silty loam 0.074 0.004 0.067 1.45 0.56 8.01 1396 

Silty loam 0.066 0.007 0.078 1.32 0.84 8.05 1397 

 

های از کاشت و آبیاری اولین آبیاری بالفاصله پس

بعدی متناسب با تیمارهای مربوطه بر اساس نیاز گیاه 

چهار تا هفت روز یکبار انجام  ط محیطی هرو شرای

گردید. تیمار تنش خشکی در مرحله سومین برگ سه 

ای گیاه لوبیا اعمال شد و تا آخرین آبیاری ادامه  برگچه

 داشت.

حجم آب مصرفی مورد نیاز در هر مرحله از 

آبیاری گیاه جهت اعمال تنش خشکی با استفاده از 

محاسبه و تبخیر روزانه از  Aتشتک تبخیر کالس 

گیری شد؛ که بر اساس ضریب تشت و تشت اندازه

ضریب گیاهی، حجم آب مصرفی مورد نیاز در هر 

 مرحله از آبیاری از رابطه زیر تعیین شد.
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(1     )                             V= PE*KC*A /Ei  
 

 PEمکعب، حجم آبیاری بر حسب متر V که در آن،

متر،  بر حسب میلی Aتبخیر از تشتک تبخیر کالس 

KC  ،ضریب گیاهیA  مساحت آبیاری شده بر حسب

آبیاری  کاراییباشد. آبیاری می کارایی Eiمربع و  متر

(. ضریب گیاهی 27درصد در نظر گرفته شد ) 51

در اوایل رشد )از زمان کاشت تا نزدیک  15/0لوبیا از 

در  15/1درصد(،  10به زمان برقراری پوشش گیاهی 

درصد تا زمان  10اواسط رشد )از زمان پوشش گیاهی 

در مرحله برداشت )از  26/0رسیدن محصول( و از 

ت یا پالسیدگی زمان شروع رسیدن محصول تا برداش

ها توسط (. آبیاری کرت28کامل گیاه( متفاوت است )

اتیلن و حجم آب ورودی به کرت با های پلیلوله

 کنتور آب کنترل گردید.

تابش بعد  مصرف جذب و کارایی تعیین منظور به 

ای  از اعمال تنش خشکی در سومین برگ سه برگچه

در باال و پایین  تشعشع میزان بارروز یک  14هر 

 شد. گیریرشد، اندازه دوره طول در پوشش گیاهی

 توسط پایین پوشش گیاهی باال و میزان تابش در

ساخت LP-80 مدل  PAR Ceptometerدستگاه 

گیری شد. در هر مورد، دو کشور آمریکا اندازه

گیری از زیر پوشش گیاهی )جهت محاسبه  اندازه

گیری  از پوشش گیاهی( و سه اندازه تابش عبور یافته

گیری کل تابش  از باالی پوشش گیاهی )جهت اندازه

رسیده به سطح پوشش گیاهی( انجام شد. برای 

گیری مقدار تابش رسیده به پایین پوشش اندازه

گیاهی، دستگاه به شکلی در زیر پوشش گیاهی قرار 

گرها بین دو ردیف مجاور تقسیم  گرفت که حس

اندازی پوشش گیاهی در طرفین ردیف هشوند و سای

گیری شود. سپس با استفاده از  دقت اندازه کاشت به 

( مقدار ضریب خاموشی 2ه رابطبیر ) -معادله المبرت

گیری تابش اندازه I0تابش محاسبه شد. در این معادله 

گیری تابش اندازه Itشده در باالی پوشش گیاهی، 

خاموشی ضریب  kشده در پایین پوشش گیاهی، 

باشد. میزان شاخص سطح برگ می LAIتابش و 

( به روش ارائه شده توسط Iتابش ورودی روزانه )

( با احتساب ساعات آفتابی هر 29الر )خودریان و فان

 67/0روز برآورد شد. مقدار ضریب خاموشی تابش 

با داشتن مقادیر شاخص . (18در نظر گرفته شد )

و تابش ورودی روزانه  (LAIسطح برگ روزانه )

(I0( مقادیر تابش جذب شده روزانه ،)Ia)  توسط گیاه

ستفاده از مربع در روز با ابر حسب مگاژول در متر

 محاسبه شد.  3 هرابط
 

(2          )                  𝐿𝑁 (
𝐼𝑡

𝐼0
) = −𝐾 × 𝐿𝐴𝐼 

 

(3                )                 Ia = I0 . (1 – e 
–LAI

) 
 

در پایان برای هر یک از تیمارها، میزان کل تابش 

جذب شده از مجموع مقادیر تابش روزانه جذب شده 

در طی فصل رشد و کارآیی مصرف تابش از شیب 

( و میزان تابش yخط رگرسیون بین ماده خشک )

(. عرض از 30دست آمد ) ه( بxی )جذب شده تجمع

   در طول فصل رشد با فاصلهباشد.  مبدأ صفر می

 گیری انجام گردید.  بار نمونه روز یک 14زمانی هر 

 خارج و  زمین از بوته گیری سه نمونه هر در

 به خشک وزن و برگ گیری سطح جهت اندازه

 در گیاهان برگ سطح .منتقل گردید آزمایشگاه

 "سنج سطح برگ"با استفاده از دستگاه  آزمایشگاه

(Model: VM-900 E/Kاندازه )گیری شد. سپس 

 دهنده   ها پس از تفکیک به اجزای تشکیلنمونه

 ای  های جداگانه )برگ، ساقه و میوه( درون پاکت

  تعیین جهت گذاری برچسبقرار داده شد و پس از 

 درجه 70 دمای درساعت  48 مدت به خشک وزن

 . شدند داده قرار آون در گراد سانتی



 1401، 3، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

152 

به منظور تعیین اجزای عملکرد، در پایان فصل 

رشد تعداد پنج بوته به طور تصادفی از هر کرت 

برداشت و تعداد غالف بارور، تعداد دانه در هر غالف 

گیری و ثبت شد. برای محاسبه دانه اندازه 100و وزن 

عملکرد زیستی پس از حذف اثر حاشیه و برداشت از 

های موجود  وسط هر کرت به ابعاد دو در سه متر بوته

در هر واحد آزمایشی برداشت و پس از خشک 

ها بر اساس کیلوگرم در هکتار  نمودن، وزن خشک آن

محاسبه گردید. شاخص برداشت از تقسیم عملکرد 

 دست آمد.  به زیستیلکرد دانه به عم

ها بر  تجزیه واریانس داده: ها تجزیه و تحلیل داده

 بر شده خرد های کرت اساس طرح آزمایشی )طرح

افزار  تصادفی( با استفاده از نرم کامل های بلوك پایه

SAS  و مقایسه میانگین تیمارها بر مبنای آزمون

 دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام گردید. 

 

 نتايج و بحث

نتایج نشان داد که اثر سال،  :تعداد غالف در بوته

تنش خشکی، نوع لوبیا و اثر متقابل تنش خشکی در 

نوع لوبیا و اثر متقابل سال در نوع لوبیا در سطح یک 

(. نتایج نشان داد که 3دار بود )جدول درصد معنی

غالف در بوته( در  13ترین تعداد غالف در بوته ) بیش

درصد نیاز  100بدون تنش )آبیاری بر اساس آبیاری 

ترین تعداد  آبی گیاه( در لوبیا قرمز و سفید بود و کم

غالف در بوته( در لوبیا چیتی  05/8غالف در بوته )

درصد کاهش( در آبیاری بدون تنش  08/38)با 

دست  درصد نیاز آبی گیاه( به 100)آبیاری بر اساس 

 (. 6آمد )جدول 

تعداد غالف در بوته در  در شرایط بدون تنش

ترین  ترین و در لوبیا چیتی کم لوبیا قرمز و سفید بیش

مقدار بود. در شرایط تنش متوسط )آبیاری بر اساس 

درصد نیاز آبی( اختالف تعداد غالف بین لوبیا  75

تر بود و این تفاوت در شرایط تنش  قرمز و سفید بیش

آبیاری تعداد تر بود. اما در هر سه تیمار  شدید نیز بیش

تر از سایر لوبیاها بود  غالف در بوته در لوبیا چیتی کم

(. در بررسی عملکرد دانه و عملکرد زیستی 6)جدول 

ترین مقادیر را به خود اختصاص داد  نیز لوبیا چیتی کم

که یکی از دالیل آن کاهش تعداد غالف در بوته بود. 

گزارش شد که اثر تیمار آبیاری بر  پژوهشدر یک 

عداد غالف در بوته لوبیا قرمز کاهش یافت. ت

متر  میلی 90که در شرایط آبیاری بر اساس  طوری به

تبخیر از تشتک تبخیر )تنش خفیف( نسبت به آبیاری 

درصد کاهش یافت  7/17طبیعی، تعداد غالف در بوته 

و با افزایش تنش شدید خشکی )آبیاری بر اساس 

ین کاهش تعداد متر تبخیر از تشتک تبخیر( ا میلی 120

دلیل اختالل  تواند به غالف در شرایط تنش خشکی می

ها، ریزش  افشانی و کاهش تعداد گل در عمل گرده

گزارش  گران پژوهش(. 31ها باشد ) ها و غالف گل

کردند که اختالف تعداد غالف در گیاه باعث کاهش 

نیز  گران پژوهش(. سایر 16عملکرد دانه در کلزا شد )

علت کاهش تعداد غالف در  کاهش عملکرد دانه را به

 (،.Phaseolus vulgaris Lبوته در سه گیاه لوبیا سبز )

( و نخود Vigna unguiculataلوبیا چشم بلبلی )

گزارش نمودند که دلیل آن مواجه شدن تنش خشکی 

(. در یک 32بندی بود ) غالفدر زمان گلدهی و 

بررسی اثر تنش خشکی بر شش ژنوتیپ لوبیا نشان 

چند تعداد غالف در بوته در اثر تنش  داد که هر

ها کاهش یافته است اما  خشکی در همه ژنوتیپ

 20کاهش تعداد غالف در بوته بسته به ژنوتیپ بین 

عدم سقط غالف عامل درصد بود. نگهداری و  73الی 

مهمی در تعیین عملکرد دانه و صفت مطلوبی برای 

 (.  10باشد ) لوبیا می
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دانه در تجزیه واریانس مرکب )میانگین مربعات( عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت، تعداد غالف بوته، تعداد  -3جدول 

 . غالف، وزن صد دانه در لوبیا
Table 3. Analysis of variance (mean squares) of seed yield, biological yield, harvest index, pod number in 

plant, seed number in pod and 100 seed weight in bean. 

 منابع تغییر
Source of variation 

 درجه 

 آزادی
Degree of 

freedom 

 عملکرد 

 دانه
Seed  
yield 

 عملکرد 

 زیستی
Biological 

yield 

 شاخص 

 برداشت
Harvest  

index 

 تعداد غالف

 در بوته

No. of Pod   
per plant 

 تعداد دانه 

 در غالف
Seed number  

per pod 

 وزن صددانه
100 seed 

weight 

 سال
Year 

1 130832.67 965757.94 0.3952667 18.7384
** 1.01407

** 3.32518 

 تکرار در سال
R×Y 

4 6984.70 92204.31 2.9364370 0.07025 0.1466 0.809048 

 تنش خشکی
Drought stress 

2 484820.07
** 2419460.92

** 32.791168
** 1.39985

** 0.1849
** 24.85521

** 

 تنش خشکی ×سال 
Year × Drought stress 

2 454.22 24530.45 0.6635056 0.09155 0.00071 0.00739 

 خطا
Error a 

8 14358.593 184555.8 1.9534315 0.09377 0.07004 1.096742 

 نوع لوبیا
Bean type 

2 2415084.79
** 33309489.19

** 356.29176
** 82.9596

** 76.6968
** 223.0348

** 

 نوع لوبیا × تنش خشکی
Drought stress × Bean type 

4 69598.68 830596.73 3.77266 1.63097
** 0.74478

** 0.528483 

 نوع لوبیا ×سال 
Year × Bean type 

2 7713.5 296858.07 4.89526 1.05214
** 0.00421 0.06847 

 نوع لوبیا × تنش خشکی ×سال 
Year × Drought stress × Bean type 

4 6461.39 123111.4 2.829905 0.18347 0.003107 0.02072 

 خطا
Error b 

24 39760.65 423143.34 4.61022 0.19555 0.01775 5.38902 

 )درصد( ضریب تغییرات
Coefficient variation (%) 

 15.86 17.28 6.24 4.29 2.56 8.53 

 دار معنیغیر ns داری سطوح احتمال پنج و یک درصد، به ترتیب معنی **و  *

*, ** are significant at 5 and 1% probability levels, ns Non-significant 

 

 .اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت، وزن صد دانه در لوبیا -4جدول 
Table 4. The effect of drought stress on seed yield, biological yield, harvest index and 100 seed weight in bean. 

  وزن صد دانه

 )گرم(
100 seed weight (g) 

  شاخص برداشت

 )درصد(
Harvest index (%) 

 عملکرد زیستی

 )کیلوگرم در هکتار(
Biological yield (kg/ha) 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
Seed yield (kg/ha) 

 آبیاری
Irrigation 

28.39 
a 35.76 

a 4126.6 
a 1421.44 

a 
 درصد نیاز آبی 100

100 percent of water requirement 

27.14 
b 34.26 

ab 3777.1 
ab 1254.89 

b 
 درصد نیاز آبی 75

75 percent of water requirement 

26.04 
b 33.06 

b 3388.8 
b 1093.22 

c 
 درصد نیاز آبی 50

50 percent of water requirement 
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نتایج تجزیه واریانس مرکب : تعداد دانه در غالف

نشان داد که اثر سال، تنش خشکی، نوع لوبیا و  هاداده

اثر متقابل تنش خشکی در نوع لوبیا در سطح یک 

انه ترین تعداد د (. بیش3دار بود )جدول  درصد معنی

درصد نیاز  50 در غالف در تنش خشکی بر اساس

ترین آن در لوبیا چیتی )با  آبی در لوبیا قرمز و کم

 50اساس  درصد کاهش( در تنش خشکی بر 78/63

(. اختالف تعداد 6دست آمد )جدول  درصد نیاز آبی به

دانه در غالف در لوبیا قرمز و سفید در هر دو سطح 

درصد نیاز آبی  50و  75تنش خشکی بر اساس 

دار نبود. به عبارتی دیگر لوبیا قرمز و سفید در  معنی

اند تعداد دانه در  شرایط تنش متوسط و شدید توانسته

که تعداد غالف در  ش دهند، در حالیغالف را افزای

داری نشان داد  ها در اثر تنش شدید کاهش معنی آن

(. در یک پژوهش اثر تنش خشکی بر تعداد 6)جدول 

دانه در غالف در کلزا نشان داد که فراهمی رطوبت در 

طی دوره رشد گیاه باعث افزایش رشد رویشی و 

افزایش دنبال آن افزایش تعداد دانه در غالف شد و  به

آبیاری از حدی در مرحله گلدهی باعث افزایش بیش 

از حد رشد رویشی و برخورد گیاه به دوره خشکی 

انتهای فصل و در نتیجه کاهش تعداد دانه در غالف 

(. در گیاه نخود گزارش شده است که در 33شود ) می

در آغاز گلدهی دارای رشد رویشی سریعی است که 

شرایط فراهم بودن رطوبت قابل دسترس، طول دوره 

یابد  رشد زایشی و میزان فتوسنتز جاری آن افزایش می

های  که نتیجه افزایش فتوسنتز جاری، تشکیل گل

های بارور  باشد که بر تشکیل غالف تر در گیاه می بیش

تامین مواد (. عدم 34ثر است )ؤو تولید دانه م

فتوسنتزی الزم برای رشد جنین و تکامل بذر، یکی از 

دالیل عمده کاهش تعداد دانه در بوته در شرایط تنش 

اعالم کردند که  گران پژوهشباشد. برخی  خشکی می

آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی باعث افزایش تعداد 

شود. علت کاهش تعداد دانه در  دانه در بوته می

های   ی، کاهش تعداد غالف در ساقهشرایط تنش خشک

های مهم  (. یکی از ویژگی35اصلی و فرعی است )

جهت سازگاری به خشکی در لوبیا، داشتن قدرت 

ها است.  توزیع مجدد مواد ذخیره شده به سمت دانه

های مقاوم به خشکی ممکن است بازده  ژنوتیپ

سمت  ها به تزی و انتقال آنباالتری در تولید مواد فتوسن

 پژوهشرسد در  نظر می (. به36ها داشته باشند ) دانه

حاضر لوبیا قرمز و لوبیا سفید در تنش شدید 

اند توزیع مجدد مواد ذخیره شده به سمت  توانسته

ها را افزایش دهند و این امر باعث سقط دانه و  دانه

انه در غالف نشده است. اما در شرایط کاهش تعداد د

تری نسبت به لوبیا  بدون تنش لوبیا سفید تعداد دانه کم

 قرمز داشت. 

ها  نتایج تجزیه واریانس مرکب داده: وزن صد دانه

نشان داد که اثر تنش خشکی و اثر نوع لوبیا در سطح 

ترین وزن  (. بیش3دار بود )جدول  یک درصد معنی

گرم( به دست  39/28بدون تنش )صد دانه در آبیاری 

درصد نیاز  50آمد و تنش خشکی )آبیاری بر اساس 

ترین میزان این صفت  آبی( منجر به حصول کم

گرم( گردید و با تنش خشکی بر اساس نیاز  04/26)

داری  درصد از نظر آماری اختالف معنی 75آبی 

ترین وزن صد دانه در لوبیا  (. بیش4نداشت )جدول 

آمد و پس از آن لوبیا سفید و چیتی در  قرمز به دست

دانه   های بعدی قرار گرفتند. اختالف وزن صد رتبه

دار نبود )جدول  لوبیا سفید و چیتی از نظر آماری معنی

بیان کردند که رقم لوبیا چیتی نسبت  گران پژوهش(. 5

به لوبیا سفید و لوبیا سبز در شرایط مطلوب )بدون 

سه برابر داشت درصورتی تنش آبی( وزن دانه بیش از 

چنین در  ترین وزن دانه را داشت. هم که لوبیا سبز کم

سطح تنش خشکی متوسط، رقم لوبیا چیتی نسبت به 

تری برخوردار بود اما  سایر ارقام از وزن دانه بیش

تری  لوبیا سفید نسبت به سایر ارقام از وزن دانه کم

از اشاره کردند که  گران پژوهشبرخوردار بود. این 
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تر مواد  جایی که لوبیا چیتی با داشتن تعداد دانه کم آن

تری اختصاص  حاصل از فتوسنتز خود را به دانه کم

تری برخوردار است  دهد در نتیجه از وزن دانه بیش می

تر از وزن دانه  اما لوبیا سبز با داشتن تعداد دانه بیش

تری برخوردار است. در تنش خشکی متوسط وزن  کم

ممکن  تر از شرایط نرمال بود که سبز بیش دانه لوبیا

تر مواد  تر بودن تعداد دانه و انتقال کم است به دلیل کم

فتوسنتزی به دانه در این رقم در شرایط تنش خشکی 

 پژوهش(. در 37رایط نرمال باشد )متوسط نسبت به ش

دون ترین وزن صد دانه متعلق به شرایط ب حاضر بیش

تنش بود و با افزایش تنش وزن صد دانه نیز کاهش 

نشان داد اگرچه تفاوت در شرایط تنش متوسط و 

(. این امر 3دار نبود )جدول  شدید از نظر آماری معنی

با روند کاهش تعداد غالف و تعداد دانه در غالف 

تشابه داشت. به عبارتی بهتر در شرایط تنش آبی هم 

دانه کاهش یافت. به نظر با تعداد دانه و هم وزن صد 

کاهش مقدار آب از شرایط نرمال به تنش متوسط 

ای به دانه کاهش چشمگیر داشته  میزان مواد ذخیره

است اما با افزایش شدت تنش، این انتقال مواد 

داری نداشت و به این علت  ای کاهش معنی ذخیره

اختالف وزن صد دانه در دو مرحله تنش متوسط و 

نبود. در مورد انواع لوبیا به نظر  دار شدید معنی

رسد لوبیا قرمز در شرایط نرمال و تنش متوسط و  می

شدید آبی نسبت به سایر انواع لوبیا توانسته است مواد 

 بنابراینتری را به دانه منتقل نماید و  فتوسنتزی بیش

تری نسبت به سایرین داشت. از نظر  وزن دانه بیش

دار  تی اختالف معنیوزن صد دانه، لوبیا سفید و چی

 (. 4نداشتند )جدول 

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد  :عملکرد دانه

که اثر تنش خشکی و اثر نوع لوبیا بر عملکرد دانه 

(. بر اساس 3دار بود )جدول  درسطح یک درصد معنی

کیلوگرم در  44/1421ترین عملکرد دانه ) نتایج بیش

 100هکتار( در آبیاری بدون تنش )آبیاری بر اساس 

 ترین عملکرد دانه در  درصد نیاز آبی گیاه( و کم

کیلوگرم در هکتار( )آبیاری  22/1093تنش خشکی )

(. 4دست آمد )جدول  بهدرصد نیاز آبی(  50براساس 

ه مربوط به ترین عملکرد دان نتایج نشان داد که بیش

لوبیا قرمز بود و پس از آن لوبیا سفید و چیتی در 

اثر  گران پژوهش(. 5های بعد قرار گرفتند )جدول  رده

تنش خشکی را در سه سطح شاهد، متوسط و شدید 

ها گزارش  روی انواع لوبیا مورد بررسی قرار دادند. آن

ترین عملکرد دانه مربوط به لوبیا چیتی  کردند که بیش

ترین عملکرد دانه مربوط به  ط شاهد و کمدر شرای

در یک  (.37لوبیا سفید در شرایط تنش شدید بود )

پژوهش اعمال تنش خشکی در مرحله رویشی و 

زایشی لوبیا چیتی در مقایسه با شرایط آبیاری معمولی 

داری وجود داشت. از نظر عملکرد دانه اختالف معنی

کاهش میزان عملکرد دانه تحت شرایط تنش اگرچه 

تر  خشکی در مرحله زایشی ناشی از حساسیت بیش

بوته لوبیا چیتی به تنش خشکی در این مرحله است 

گیاه از دالیل کاهش  وساز سوختاما ایجاد اختالل در 

ثیر أکه ت عالوه این هعملکرد دانه در این شرایط است. ب

یر کمبود آب از ثأت کاهش انتقال مواد پرورده تحت

ثر بر کاهش عملکرد دانه لوبیا چیتی ؤجمله عوامل م

( 2006(. جیبیو )8تحت شرایط تنش خشکی است )

گزارش کرد که لوبیا چیتی در همه مراحل رویش به 

( نشان 2001(. پارژول )38کمبود آب حساس است )

افشانی باعث کاهش  تنش آب در مرحله گرده داد که

ها نشان دادند  شود. اگرچه اکثر پژوهش تشکیل گل می

بندی عملکرد  که تنش آب از مرحله گلدهی تا غالف

رسد که لوبیا از تنش آب  دهد. به نظر می را کاهش می

بینید اما تنش قبل از  در همه مراحل رشد آسیب می

دمه را باعث ترین ص بندی بیش گلدهی تا غالف

ناشی از تعداد  شود و کاهش عملکرد عمدتاً می

 گران پژوهش(. 39تر در گیاه است ) های کم غالف

گزارش کردند که کاهش عملکرد دانه لوبیا قرمز در 

شرایط نرمال و تنش نسبت به لوبیا سفید و چیتی 
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انه گران کاهش عملکرد د تر بود. این پژوهش بیش

لوبیا را ناشی از مضرات تنش خشکی بر هر یک از 

(. ضرایب 6اند ) اجزای عملکرد مرتبط دانسته

همبستگی بین صفات مورد بررسی در میانگین سه 

آورده شده است. نتایج نشان  8تیمار آبیاری در جدول 

عملکرد زیستی، تعداد غالف در عملکرد دانه با داد 

همبستگی مثبت و بوته و تعداد دانه در غالف دارای 

باشد، ولی با وزن صد دانه و شاخص  قوی می

از این رو مقادیر باالی برداشت همبستگی منفی دارد. 

تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف منجر به 

هنده د باال رفتن عملکرد دانه شده است. این امر نشان

ارتباط مثبت بین کارآیی فتوسنتز و عملکرد دانه 

باشد، به این صورت که گیاهانی که مواد فتوسنتزی  می

کنند عملکرد  های خود ذخیره می تری را در اندام بیش

نیز در یک  گران پژوهشباالتری خواهند داشت. 

ترین همبستگی عملکرد دانه با تعداد  بررسی بیش

(. از طرفی باال 40کردند ) غالف را در لوبیا گزارش

بودن ضریب همبستگی عملکرد دانه با عملکرد 

دهنده آن است که با افزایش کل  زیستی، نشان

 (.40توده، عملکرد دانه افزایش یافته است ) زیست

نشان نتایج تجزیه واریانس مرکب : عملکرد زیستی

بر عملکرد  داد که اثر تنش خشکی و اثر نوع لوبیا

(. 3دار بود )جدول  معنیزیستی درسطح یک درصد 

کیلوگرم در  6/4126ترین عملکرد زیستی ) بیش

 100هکتار( در آبیاری بدون تنش )آبیاری بر اساس 

ترین عملکرد زیستی  درصد نیاز آبی گیاه( و کم

خشکی )آبیاری  کیلوگرم در هکتار( در تنش 8/3388)

(. 4دست آمد )جدول  درصد نیاز آبی( به 50بر اساس 

اختالف تیمار آبیاری بدون تنش )آبیاری بر اساس 

بی گیاه( با تنش خشکی )آبیاری درصد نیاز آ 100

دار  درصد نیاز آبی( از نظر آماری معنی 75اساس بر

حاضر اثر نوع لوبیا بر عملکرد  پژوهشنبود. نتایج 

کیلوگرم در  9/4811اد که لوبیا قرمز )زیستی نشان د

کیلوگرم در هکتار(  4250هکتار( و لوبیا سفید )

بالترین میزان عملکرد زیستی را به خود اختصاص 

 5/2225دادند و میزان این صفت در لوبیا چیتی )

کیلوگرم در هکتار( کاسته شد. اختالف عملکرد 

ار د زیستی در لوبیا قرمز و سفید از نظر آماری معنی

بیان کردند که در سه  گران پژوهش(. 5نبود )جدول 

 30سطح تنش خشکی )عدم تنش، آبیاری بر اساس 

اساس ه رطوبت ظرفیت زراعی و آبیاری بردرصد تخلی

درصد ظرفیت زراعی( میزان عملکرد زیستی در  70

ترین و لوبیا  سه سطح تنش خشکی در لوبیا چیتی بیش

(. نتایج یک پژوهش نشان داد 37ترین بود ) سفید کم

چیتی و  های لوبیا اری، ژنوتیپکه اثر تیمار رژیم آبی

کنش رژیم آبیاری در ژنوتیپ بر عملکرد زیستی  همبر

 60و  80دار بود. با کاهش میزان آب آبیاری به  معنی

 KS32293درصد نیاز آبی عملکرد زیستی در ژنوتیپ 

 C.O.S.16درصد و در ژنوتیپ  7/79و  3/9ترتیب  به

(. 41درصد کاهش داشت ) 95و  4/42ترتیب  به

تفاوت در تجمع ماده خشک ارقام لوبیا که تحت تنش 

رطوبتی متوسط تا شدید قرار داشتند در سایر 

(. در بررسی 36ها نیز گزارش شده است ) پژوهش

شش ژنوتیپ لوبیا در شرایط تنش خشکی گزارش 

کردند که کمبود آب باعث کاهش متفاوتی در زیست 

(. در مطالعه این 42توده هر شش ژنوتیپ شد )

میزان کاهش در اثر کمبود آب برای همه  گران پژوهش

گی بین اجزای عملکرد ها یکسان نبود. همبست ژنوتیپ

دهنده تغییرات یک سویه  دانه و عملکرد زیستی نشان

این صفات است یعنی با کاهش ماده خشک تولیدی، 

یابد. بنابراین تجمع ماده  اجزای عملکرد دانه کاهش می

خشک به عنوان یک صفت مهم برای حصول عملکرد 

 (.43باشد ) باال در حبوبات مورد توجه می

دست آمده اثر  بر اساس نتایج به :شاخص برداشت

 تنش خشکی و اثر نوع لوبیا بر شاخص برداشت در

(. با افزایش 3دار بود )جدول سطح یک درصد معنی

شدت تنش خشکی میزان شاخص برداشت کاسته شد 

 76/35ترین میزان شاخص برداشت ) طوری که بیش به
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 100تنش )آبیاری بر اساس درصد( در آبیاری بدون 

ترین میزان شاخص  درصد نیاز آبی گیاه( و کم

 50( در تنش خشکی بر اساس 06/33برداشت )

ترین  (. بیش4دست آمد )جدول  درصد نیاز آبی به

درصد( و  24/39شاخص برداشت در لوبیا قرمز )

درصد( در لوبیا  54/30ترین شاخص برداشت ) کم

ی بر روی پژوهشنتایج (. 5چیتی به دست آمد )جدول 

ثیر تنش خشکی بر شاخص ألوبیا قرمز نشان داد که ت

دار بود. با افزایش تنش خفیف خشکی  برداشت معنی

متر تبخیر از تشتک  میلی 60)آبیاری طبیعی بر اساس 

درصد و با  9/14تبخیر( شاخص برداشت به میزان 

متر  میلی 120تر تنش )آبیاری بر اساس  افزایش بیش

درصد  7/33ز تشتک تبخیر( این مقدار به تبخیر ا

له أنسبت به آبیاری طبیعی کاهش داشت. این مس

های  ثر فراوردهؤدهنده تأثیر آب در انتقال م نشان

ها است که تنش  دانه مانندهای مهمی  فتوسنتز به مخزن

آبی از طریق افزایش غلظت شیره سلولی از آن 

بیان  گران پژوهش(. 31آورد ) ممانعت به عمل می

داری بر  ثیر معنیأکردند سطوح مختلف آبیاری ت

( داشت. Cicer arietinumشاخص برداشت نخود )

ترین شاخص برداشت به تیمار آبیاری کامل با  بیش

ترین آن مربوط به تیمار آبیاری در  درصد و کم 7/31

که در  به ایندرصد بود. با توجه  24مرحله گلدهی با 

ها کمبود رطوبت باعث کاهش  مراحل تشکیل دانه

شاخص  بنابراینشود  ها می فتوسنتز برای پرشدن دانه

(. تنش خشکی شدید در 44یابد ) برداشت کاهش می

دهد و  ها را کاهش می ها رشد آن اوایل گسترش غالف

در نتیجه توجه تعداد غالف و  منجر به کاهش قابل

شود. فراهمی رطوبت در  کاهش شاخص برداشت می

مرحله پرشدن دانه از طریق افزایش فتوسنتز جاری و 

سهولت در انتقال مواد فتوسنتزی به دانه باعث 

با  گران پژوهش(. 45شود ) شاخص برداشت می

های لوبیا در سه رژیم رطوبتی گزارش  بررسی ژنوتیپ

که تنش خشکی باعث کاهش شاخص برداشت  کردند

رسد  های مورد مطالعه گردید. به نظر می ژنوتیپ

آبیاری به این  کاهش شاخص برداشت در شرایط کم

دلیل است که عملکرد دانه نسبت به عملکرد زیستی با 

(. برخی از 42تری کاهش یافته است ) شدت بیش

بیان کردند که تنش خشکی در لوبیا  گران پژوهش

توده، عملکرد دانه، شاخص  باعث کاهش زیست

(. در مطالعه روابط 46شود ) برداشت و وزن دانه می

رقم لوبیا نشان  30میان عملکرد و اجزای عملکرد در 

صفت مورد بررسی،  18ه همداده شد که بین ارقام در 

ر وجود دارد که داللت بر وجود تنوع دا اختالف معنی

 (. 40ها است ) ژنتیکی بین آن

 

 .اثر نوع لوبیا بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت و وزن صد دانه در لوبیا -5 جدول
Table 5. The effect of bean type on seed yield, biological yield, harvest index and 100 seed weight in bean. 

  وزن صد دانه

 )گرم(
100 weight seed (g) 

 شاخص برداشت 

 )درصد(
Harvest index (%) 

 عملکرد زیستی 

 هکتار( ر)کیلوگرم د
Biological yield (kg/ha) 

 عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(
Seed yield (kg/ha) 

 نوع لوبیا
Bean type 

31.16 a 39.24 a 4811.9 a 1602.28 a 
 قرمز

Red bean 

26 b 33.29 b 4250 a 1294.61 b 
 سفید

White bean 

24.43 b 30.54 c 2225.5 b 872.67 c 
 چیتی

Pinto bean 
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 .تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف در لوبیااثر متقابل تنش خشکی در نوع لوبیا بر  -6جدول 
Table 6. The effect of drought stress  bean type interaction on pod number per plant and seed number per 

pod in bean. 

 تعداد دانه در غالف
Seed number per pod 

 تعداد غالف در بوته
Pod number per plant 

 لوبیانوع 
Bean type 

 آبیاری
Irrigation 

6.27 b 13 a 
 قرمز
Red 

 درصد نیاز آبی 100
100 percent of water 

requirement 

5.96 c 13 a 
 سفید

White 

3.07 d 8.05 de 
 چیتی
Pinto 

6.44 ab 12.66 ab 
 قرمز
Red 

 درصد نیاز آبی 75
75 percent of water 

requirement 

6.18 bc 10.06 c 
 سفید

White 

2.88 de 8.26 d 
 چیتی
Pinto 

6.82 a 12.09 b 
 قرمز
Red 

 درصد نیاز آبی 50
50 percent of water 

requirement 
6.6 ab 9.29 cd 

 سفید
White 

2.47 e 8.66 d 
 چیتی
Pinto 

 

 .لوبیاعملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت و وزن صد دانه در  بین همبستگی ضرایب -7جدول 
Table 7. Correlation coefficients between on seed yield, biological yield, harvest index and 100 seed weight in bean. 

 عملکرد دانه 
Seed yield 

 عملکرد زیستی
Biological 

yield 

 شاخص برداشت

Harvest index 

 تعداد غالف در بوته
No. of Pod per 

plant 

 در غالفتعداد دانه 

Seed number per 

plant 

 وزن صد دانه
100 seed 

weight 

 عملکرد دانه
Seed yield 

1      

 عملکرد زیستی
Biological yield 

0.96
**

 1     

 شاخص برداشت
Harvest index 

-0.44
**

 -0.67
**

 1    

 تعداد غالف در بوته
No. of Pod per plant 

0.89
** 0.85

**
 -0.42

**
 1   

دانه در غالفتعداد   
Seed number per plant 

0.91
**

 0.87
**

 -0.44
**

 0.96
**

 1  

 وزن صد دانه

100 seed weight 
-0.5

**
 -0.6

**
 0.64

**
 -.64

**
 -0.66

**
 1 

  دار معنیغیر ns داری سطوح احتمال پنج و یک درصد، به ترتیب معنی **و  *
*, ** are significant at 5 and 1% probability levels, ns Non-significant  
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد : کارآیی مصرف تابش

که اثر تنش خشکی و نوع لوبیا و اثر متقابل تنش 

خشکی و نوع لوبیا بر کارآیی مصرف تابش در سطح 

(. تیمار آبیاری 8)جدول  دار بود یک درصد معنی

درصد نیاز آبی  100بدون تنش )آبیاری بر اساس 

گیاه( باعث افزایش کارایی مصرف تابش در لوبیا قرمز 

گرم بر مگاژول( شد و با کاهش میزان آب  3/1)

 50آبیاری در تیمار تنش خشکی )آبیاری بر اساس 

کارایی مصرف تابش در لوبیا درصد نیاز آبی گیاه( 

(. کارایی مصرف تابش در 3کاهش یافت )شکل سفید 

درصد نیاز  100س بدون تنش )آبیاری بر اساتیمار 

نسبت به دیگر گرم بر مگاژول(  3/1آبی گیاه( )

تر و با افزایش تنش، کارآیی  تیمارهای آبیاری بیش

 (.2مصرف تابش کاهش یافت )شکل 

 
 .واریانس مرکب )میانگین مربعات( کارایی مصرف تابش در لوبیاتجزیه  -8جدول 

Table 8. Analysis of variance (mean squares) of radiation use efficiency (RUE) in Bean.  

 منابع تغییر
Source of variation 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 میانگین مربعات
Mean of Squares 

F 
 ضریب تغییرات

Coefficient variation 

 سال
Year 

1 0.00518   

 تکرار در سال
R×Y 

4 2.0444   

 تنش خشکی
Drought stress 

2 0.3209 16772.4366
**

  

 تنش خشکی ×سال 
Year × Drought stress 

2 1.9136 0.0027  

 خطا
Error a 

8 0.0068  7.1618 

 نوع لوبیا
Bean type 

2 0.1434 19255.8549
**

  

 نوع لوبیا × خشکیتنش 
Drought stress × Bean type 

4 0.0377 4506.2003
**  

 نوع لوبیا ×سال 
Year × Bean type 

2 7.4512 0.00128  

 نوع لوبیا × تنش خشکی ×سال 
Year × Drought stress × Bean type 

4 8.3664 0.00144  

 خطا
Error b 

24 0.00781759  6.5864 

  دار معنیغیر ns داری سطوح احتمال پنج و یک درصد، به ترتیب معنی **و  *
*, ** are significant at 5 and 1% probability levels, ns Non-significant  
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در یک بررسی کارآیی مصرف تابش برای لوبیا با 

 استفاده از محاسبه شیب خط رگرسیون بین ماده

( 23خشک تجمعی و میزان نور جذب شده تجمعی )

 شده گزارش مقدار گرم بر مگاژول ذکر گردید که 6/1

آزمایش  این در آمده دست هاختالف ناچیزی با مقادیر ب

حاضر نیز لوبیا  پژوهشرسد در  (. به نظر می47دارد )

تری  قرمز نسبت به لوبیا سفید و چیتی از توانایی بیش

توده  برای استفاده از یک واحد تابش در تولید زیست

داشته است و باال بودن عملکرد زیستی و شاخص 

این امر است.  بیانگربرداشت در لوبیا قرمز نیز 

در آزمایشی با استفاده از دستگاه  گران پژوهش

 کارایی مصرف  SSI-UM-1.05 سنج مدل تابش

( بررسی و بیان 23تابش را بر اساس روش مونتیث )

و  046کردند در کلزا رقم زرفام، اکاپی، اس ال ام 

لیکورد به ترتیب باالترین کارآیی مصرف تابش متعلق 

ها نشان  درصد تامین نیاز آبی بود. آن 100به تیمار 

ترین  مقایسه سطوح تنش خشکی بیش دادند که در

 کارآیی مصرف تابش در تیمار شاهد حاصل شد 

این  .(48مطابقت داشت ) پژوهشکه با نتایج این 

بیان کردند که این نتایج تفاوت ارقام در  گران پژوهش

گیری از تشعشع و تولید ماده خشک در کلزا را  بهره

مقدار زیادی از این  زیاد احتمالبه دهد و  نشان می

تفاوت ناشی از اختالف در شاخص سطح برگ ارقام 

در سطوح مختلف تامین نیاز آبی بود. بخش دیگری 

ه خشک ناشی تجمع ماد های ایجاد شده در از تفاوت

(. 48از عوامل دیگری مانند کارآیی فتوسنتزی است )

های مختلف آبیاری را بر اثر رژیمگران  پژوهش

های لوبیا چیتی بررسی و گزارش کردند  ژنوتیپ

 کارایی مصرف تابش که بر اساس روش مونتیث 

مدل  PAR Ceptometerفاده از دستگاه ( با است23)

LP-80  درصد  60برآورد شده بود در شرایط تامین

های لوبیا چیتی بررسی شده  نیاز آبی در همه ژنوتیپ

گران بیان  (. پژوهش49در آزمایش کاهش یافت )

 کردند که کارآیی مصرف تابش در گیاهان 

یابد،  کاهش می شرایط تنش خشکی معموالًتحت 

عنوان مثال تنش خشکی باعث کاهش کارآیی  به

( توسط 23استفاده از تابش بر اساس روش مونتیث )

( و کلزا Arachis hypogaea( )50زمینی ) بادام

(Brassica napus( )51 شده است. در اثر تنش )

خشکی هم میزان نور جذب شده و هم ماده خشک 

یابد. در شرایط تنش خشکی کاهش تولیدی کاهش می

دسترس باعث کاهش رشد سلولی و به دنبال  آب قابل

شود و هرچه نسبت  آن کاهش شاخص سطح برگ می

تر باشد  ماده خشک تولیدی به تابش جذب شده کم

 . (6شود ) تر می مصرف تابش کم کارآیی
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 .اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف تابش )الف( و اثر نوع لوبیا بر کارایی مصرف تابش )ب( -2شکل 

Fig. 2. The effect of drought stress on radiation use efficiency (RUE) (A) and the effect of bean type on 

radiation use efficiency (RUE) (B). 

 

 
 .اثر متقابل تنش خشکی و انواع لوبیا بر کارایی مصرف تابش -3شکل 

Fig. 3. The effect of drought stress × bean type interaction on radiation use efficiency (RUE). 
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 گیری نتیجه
 اجزای و نتایج این بررسی نشان داد عملکرد دانه

شدند.  ثرأنوع لوبیا مت و آبیاری تیمارهای از عملکرد
ثیر آبیاری بدون تنش در مقایسه با تیمارهای تنش أت

عملکرد و اجزای عملکرد غالب بود و خشکی بر 
 تواند باشد که لوبیا کاهش میزان بیانگر این موضوع می

تواند تحمل کند. کارایی مصرف تابش در  آبیاری را نمی
ترین بود و با افزایش  شرایط آبیاری بدون تنش بیش

تنش، کارایی مصرف تابش کاهش یافت. کارایی 
ایر ارقام لوبیا تر از س مصرف تابش در لوبیا قرمز بیش

تنش )آبیاری  با توجه به نتایج حاصله آبیاری بدون بود.
درصد نیاز آبی گیاه( و لوبیای قرمز  100بر اساس 

جهت حصول به عملکرد باالتر، مطلوب به نظر 
رسد. در اثر تنش خشکی هم میزان نور جذب شده  می

یابد. هرچه نسبت  و هم ماده خشک تولیدی کاهش می

تر باشد  یدی به تابش جذب شده کمماده خشک تول
رسد در  میشود. به نظر  تر می کارآیی مصرف تابش کم

حاضر نیز لوبیا قرمز نسبت به لوبیا سفید و  پژوهش
تری برای استفاده از یک واحد  چیتی از توانایی بیش

توده داشته است و باال بودن  تابش در تولید زیست
قرمز نیز عملکرد زیستی و شاخص برداشت در لوبیا 

 خشکی موضوع اهمیت به توجه با این امر است. بیانگر
 اثرات کاهش برای مختلف راهکارهای ارائه کشور، در

 حساسیت به توجه با است. یافته ضرورت این تنش
 های پژوهش است الزم آب کمبود شرایط به لوبیا گیاه
 متنوع شرایط در لوبیا روی انواع مختلف بر تری بیش
 از اطمینان پذیرد. برای انجام کشور در هوایی و آب

 .گردد می پیشنهاد آزمایش این تکرار حاصل نتایج
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