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 چکيده
 چیتی در ايران، بررسی خصوصیات گیاه لوبیا   جايگاه ويژه لوبیا همچنینبا توجه به محدوديت منابع آبی در کشور و  

خردشده در قالب طرح   هایکرتصورت  دلیل آزمايشی به  همینبه. کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است   تأثیرتحت 
آبی گیاه، درصااد ایاز 60و  80، 100 تأمین)سااه رميم آبیاری شااامل  آبیاریکم تأثیربلوک کامل تصااادفی، ج ت بررساای 

 C.O.S.16 ،KS21193شااامل تیلور، صاادری،  لوبیاچیتیلوبیاچیتی )پنج ماوتیپ  یهاماوتیپعنوان فاکتور اصاالیب بر هب
شا   شان داد اثر        عنوانبه، KS21486ب، 193)کو شد. اتايج ا ش رکرد اجرا  شگاه  تعداد و  بر آبیاریکمفاکتور فرعیب در داا

ن بود. بیشتري  دارمعنید دااه در غالف، عملکرد دااه، عملکرد بیولوميک و شاخص برداشت   وزن دااه، تعداد غالف بارور، تعدا
و  6/594ترتیب به آمد )  دساااتبه  C.O.S.16درصاااد ایاز آبی، از ماوتیپ   80و  100 تأمین عملکرد دااه در رميم آبیاری   

لید دااه اشااد و در اين ایاز آبی، موفق به تودرصااد 60 تأمیناين ماوتیپ در شااراي   کهحالیب، در مربعمترگرم در 2/289
شترين عملکرد دااه )  KS21486ی ماوتیپ سطح آبیار  صاص داد.  ب را بهمربعمترگرم در 5/109بی اتايج  همچنینخود اخت

ر اشااان داد از دو ج ا اصاالی عملکرد دااه )تعداد دااه، وزن دااهب تعداد دااه حتاااساایت باکتری به کمبود آب دارد و در اث
. در اثر کاهش می ان آب، عملکرد دااه اتبت  يابدمیکاهش می ان آب آبیاری با شدت بیشتری اتبت به وزن دااه کاهش    

شت       شاخص بردا شتری کاهش يافت و به تبع آن  شدت بی ش   یهاماوتیپبه عملکرد بیولوميک با  سی ای  کمتر  د. مورد برر
ضر  ت      آزمايش حا شراي  آبیاری ب ینه و ا شان داد در  سب  بتاًا شديد    C.O.S.16ماوتیپ  ،منا شراي  کمبود آب   ،و در 

 عملکرد بیشتری تولید کرداد. KS21486ماوتیپ 

 
 تنش خشکی، شاخص برداشت، غالف، وزن دااه کليدی: هایواژه

 

   1مقدمه
شک در ايران  س    ه ار تن253 می ان تولید لوبیا خ با متو

تار  2300عملکرد  ب. FAO, 2015) باشاااد  میکیلوگرم در هک
درصد  6/37درصد اراضی تحت کشت حبوبات و    9/14 همچنین

یا           به لوب بات کشاااور متعلق  اه حبو ید سااااک   باشااااد میتول
(Agricultural Statistics, 2013لوبیااچیتی  ،ب. در اين بین 
(Phaseolus vulgaris L.ترين ااواع لوبیا اساات ب يکی از م م

 Lak)خود اختصاص داده است ای را بهکه در ايران جايگاه ويژه

et al., 2009 .ب 
 که اساات محیطی زایتنش عوامل ترينم م از خشااکی

صوکت  تولید شاورزی  مح شک  مناطق در را ک شک ایمه و خ  خ

  شاااودمی  تولیااد   کاااهش  باااعاا  و داده قرار  تااأثیر   تحاات 
(Farshadfar et al., 2001; Andrew et al., 2000; 

Ehdaie & Waines, 1993.ب (Farshadfar et al., 2001; 

                                                 
 nezamiahmad@yahoo.com ،09153163348تلفن همراه:  * نویسنده مسئول:

Andrew et al., 2000; Ehdaie & Waines, 1993 ب. از
درصااد از متاااحت  90 ،ب2010) 2بر اساااگ گ ارش فا و طرفی

شور ايران در اواحی خشک و ایمه   خشک قرار دارد، در اتیجه  ک
لب             یت اغ یت و تغییر در کیف کاهش کم ع   با کمبود آب 

درصااد از اراضاای 60در دایا حدود . گرددمیمحصااوکت زراعی 
کشت لوبیا در مناطقی هتتند که طی فصل رشد با تنش      تحت 

شااواد و اين امر باع  شااده اساات تا تنش   خشااکی مواجه می
یا   ها دومین عامل کا     خشاااکی پز از بیماری  هنده عملکرد لوب

 ب.Martinez et al., 2007) باشد
بل        قا کاهش  ع   با ظه تنش رطوبتی  ای در عملکرد  مالح

تته به زمان و شدت   ، البته مقدار کاهش شود میلوبیا  عملکرد ب
 Frahm etتنش و ای  ماوتیپ مورد مطالعه، متفاوت اسااات )     

al., 2004 ،Shenkut & Brick et al., 2003  ب. تنش خشکی
عملکرد  شديد باع  کاهش  هاغالفرشدن  در مرحله گلدهی و پُ

2 FAO 
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اج ای عملکرد دااه از جمله وزن کاهش  دلیلبهشااده اساات که 
اه در      عداد دا اه، ت ته    دا عداد غالف در بو ته و ت  بوده اسااات بو

(Boutraa & Sanders, 2001 .کمبود می ان آب  همچنینب
 & Ramirez-Vallejo) شود میباع  کاهش کیفیت لوبیا ای  

Kelly, 1998          ع با لدهی  عد از گ ب. کمبود آب طی دوره ب
چروکیده   های دااه دااه و در ا ايت اف ايش تعداد      اختالل در اموّ

اه        کاهش وزن دا يت  ؛ Isik et al., 2005) گرددمیو در ا ا
Nemeske´ri et al., 1994 .شک  ب يک  عنوانبهتجمع ماده خ

توجه است. صفت م م برای حصول عملکرد باک در حبوبات مورد
که تحت  يیتجمع ماده خشک ارقام لوبیا که گ ارش شده است   

  طور متفاوتیبه ،دتنش رطوبتی متوساا  تا شااديد قرار داشااتن 
ست  تأثیرتحت  ب. Rosales-Serna et al., 2002) قرار گرفته ا

که تنش خشاااکی باع    ادااشاااان داده ديگر ای های بررسااای
، تعداد دااه در غالف، شااااخص برداشااات، گیاهکاهش بیوماگ 

-Padilla) گرددمیعملکرد دااه، وزن دااه، کیفیت دااه در لوبیا 

Ramı´rez et al., 2005 Frahm et al., 2004; Ramirez-
Vallejo P. & Kelly, 1998; Tera´n, H. & Singh, 

2002; Mun˜oz-Perea et al., 2007;.ب 
تحت شراي    لوبیاچیتیماوتیپ 15پژوهشگران در بررسی   

رطوبتی مطلوب و محدوديت آب مشاااهده کرداد از اظر صاافات 
وجود داشاات و   هاماوتیپی بین دارمعنیمورد بررساای اختالف 

دکلاات دارد  هاااماوتیااپاين امر بر وجود تنوع ماتیکی بین          
(Habibi & Bihamta, 2005 لوبیاچیتیماوتیپ 100ب. بررسی 

تحت شراي  تنش خشکی مشخص کرد از اظر عملکرد و اج ای 
یپ عملکرد بین  فاوت   یها ماوت وجود  دارمعنیمورد بررسااای ت

 لوبیاچیتی چ ار ماوتیپ   ب. مطالعه   Asadi et al., 2011دارد )
شراي  تنش  شان داد ماوتیپ   و عدم تنش آب در   C.O.S.16ا

ر دو  در همحتوای اتبی آب برگ را  و  بیشترين می ان فتوسنت   
شکی     صاص داد بهشراي  وجود و عدم وجود تنش خ .  خود اخت

شکی       همچنین شراي  وجود تنش خ شترين عملکرد دااه در  بی
 ,.Nazari Nasi et al) دآم  دساااتبه  C.O.S.16از ماوتیپ  

در ساااه رميم  لوبیاچیتیماوتیپ 9محققان طی مطالعه  .ب2012
مورد مطالعه واکنش     های ماوتیپ که   رطوبتی مشااااهده کرداد  

شتند    تبت به تنش کمبود آب دا عملکرد  کهاحوی، بهمتفاوتی ا
یپ  یاری پز از   Tylor و C.O.S.16های ماوت در تیماااااااارآب

 اشان  آبتبخیرحتاسیت کمتری به تنش کمبود    مترمیلی100
 های ماوتیپ رساااد که  اظر میبه اظ ار داشاااتند که     ها آن. داد

متحمل به تنش کمبود  هایماوتیپ عناوانباه توانمیمذکور را 
یپ که  در صاااورتی ؛آب معرفی کرد کاهش      Ks21193ماوت با 

 80در تیمارهاايآبیاری پز از  ترتیاببهدرصد 69 و 33عملکرد 
مار       مترمیلی100و  به تی بت  تبخیر،  مترمیلی60تبخیر اتااا

تاگ  شد   ترين ماوتیپ به تنش کمبود آب ح  Bayat) شناخته 

et al., 2010.ب 
يابی               نابع آبی در کشاااور، ارز يت م حدود به م جه  با تو

یپ  یا تحت    های ماوت خاصااای    تنش کم تأثیر لوب آبی از اهمیت 
ست  ضر با  .برخوردار ا  تابررسی تغییر  هدف بنابراين پژوهش حا

تحت شاااراي    لوبیاچیتی  یها ماوتیپ عملکرد و اج ای عملکرد 
 اجرا شد. آبیاریکم

 

 هامواد و روش

شکی بر     منظوربه سی اثر تنش خ شی   آزماي لوبیاچیتیبرر
صادفی    خُ هایکرت صورت به ردشده در قالب طرح بلوک کامل ت

ه  در م رعه تحقیقاتی دااشاااکد    1393 در ساااالبا ساااه تکرار  
سه رميم آبیاری   کشاورزی دااشگاه ش رکرد اجرا شد و طی آن     

یپ     60و  80، 100تأمین ) یاز آبیب بر روی پنج ماوت درصاااد ا
ت یه شااده از مرک  تحقیقات لوبیا خمین )صاادری،   لوبیاچیتی

C.O.S.16 ،KS21193  ب، کياان تاایاالااور و  193)کااوشااااا
KS21486   ،شد. بعد از شخم زمین کردن خرد منظوربهب اعمال 

عمود برهم زده شد و پز از آن  صورتبهدوبار ديتک  هاکلوخه
شته  صله  هايی بهپ شد. سااتی 50فا شت    متر ايجاد  با   سپز ک
دستی   صورت بهدر هفته اول خرداد و  مربعمتربوته در 30تراکم 
شت با قارچ  بذرهاشد.  ااجام  کش بنومیل )دو در ه ارب قبل از ک

مترب بود.  3×5/2) مربعمتر5/7رت . اادازه هر کادضادعفوای شاد  
بر  .اشااان داده شااده اساات 1جدول های خاک در برخی ويژگی

کیلوگرم ایترومن از منبع اوره 100اساااگ توصاایه کودی مقدار 
کیلوگرم در زمان 30کیلوگرم قبل از کاشاات، 40در سااه اوبت )
کیلوگرم در زمان بازشاادن  30ب و V2های اولیه )بازشاادن برگ

 در اختیار گیاه قرار گرفت. ببV4) ایبرگچهگ سه سومین بر

ان و  يکت صورتبهآبیاری برای کلیه تیمارها  ،پز از کشت
ز  مااتی-روش پنمن وساایلهبهشااده بر مبنای ایاز آبی محاساابه

کردن ب صورت گرفت و با ضرب  1شده توس  فا و )رابطه   اصالح 
ب در مراحل مختلف رشااد، می ان تبخیر و   Kcضااريب گیاهی )

تیمارهای آبیاری هم مان با شااروع  تعرق روزااه محاساابه شااد.
سه    )باز V4 مرحله سومین برگ  ب اعمال شد و تا   ایبرگچهشدن 

شت، بدين     شد ادامه دا صل ر احو که می ان آب مورد ایاز پايان ف
سبه  صد 100و  شد  گیاه محا شده در اختیار     در سبه  می ان محا

صد 100 تأمینتیمار  صد 80ایاز آبی،  در سبه می در شده   ان محا
می ان  درصاااد60ایاز آبی و   درصاااد80 تأمین در اختیار تیمار   

سبه  صد 60 تأمینشده در اختیار تیمار آبی  محا ایاز آبی قرار  در
 گرفت.
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 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش -1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of soil 

 

 هدایت الکتریکی
)1-m EC(dS 

pH 
 کربن آلی 

Organic carbon 

 نيتروژن

N 
 Cuمس  Feآهن  Mnمنگنز  Znروی  Kپتاسيم  Pفسفر  

 %  1-kgg  

0.512 7.71  1.12 0.152  33.2 306 0.55 8.11 3.29 0.88 
 رطوبت خاک

Soil moisture (%) 
 مخصوص ظاهریجرم  

Bulk density 
 

 شن
Sand 

 سیلت
Silt 

 ماسه
Clay 

 %  PWP  3-g.cm پژمردگی دا م FC ظرفیت زراعی

0.25 0.13  1.5  30.0  35.5  34.5  

 
اه          با امو تدا  یاری اب مار آب مال تی خاک   برای اع برداری از 

سبه رطوبت وزای     10م رعه )در صادفی در م رعهب و محا اقطه ت
یت زراعی )     طه ظرف 𝜃𝑚𝐹𝐶خاک در اق

طه پژمردگی دا م   ب و اق
(𝜃𝑚𝑃𝑊𝑃

ب و 𝜌𝑏گیری جرم مخصاااوص ظاهری خاک )ب و اادازه
شه )    در سعه ري سترگ  ب می ان آب قابلZاظر گرفتن عمق تو د
(AW ب6و  5، 4، 3، 2های ه)معادلشاااد ب برای گیاه محاسااابه  
(Alizadeh, 2008; Mun˜oz-Perea et al., 2007.ب 

𝐸𝑇𝑜 :1معادله  =
0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0.34𝑢2)
 

oET  1)تبخیر و تعرق گیاه مرجع-mm dayب 

𝑅𝑛 (1تشعشع خالص در سطح گیاه-day 2-MJ mب 

℃شیب منحنی فشار بخار ) 
−1

KPa ب 

G ( 1جريان گرمای خاک-day 2-MJ mب 

T ( بمتوس  درجه حرارت روزااه در ارتفاع دو متری 

℃ثابت سايکرومتری ) 
−1

KPa ب 

𝑢2 ( 1سرعت باد در ارتفاع دو متری-m sب 
𝑒𝑠 ( فشار بخار اشباعKPaب 
𝑒𝑎 ( فشار بخار واقعیKPaب 

𝜌𝑏 =
𝑀𝑠

𝑉𝑡
2معادله     

𝜃𝑣 =
𝜌𝑏×𝜃𝑚

𝜌𝑤
3معادله     

𝜃𝑚 =
𝑀𝑤

𝑀𝑠
4معادله     

𝑊𝐶 = 10𝑍(𝜌𝑏)(𝜃𝑚)و يا 𝑊𝐶 = 10𝑍𝜃𝑣 5معادله     

𝐴𝑊 = 𝑊𝐶𝐹𝐶 − 𝑊𝐶𝑃𝑊𝑃 6معادله     

𝜃𝑚 رطوبت وزای خاک  
𝜃𝑣 رطوبت حجمی خاک 
𝜌𝑏 ( 3جرم مخصوص ظاهری خاک-g cmب 
𝜌𝑤 وزن مخصوص آب 

AW می ان آب قابل دسترگ 

𝜃𝑚𝑃𝑊𝑃
 رطوبت وزای خاک در اقطه پژمردگی دا م 

𝜃𝑚𝐹𝐶
 رطوبت وزای خاک در اقطه ظرفیت زراعی 

WC ( ارتفاع آب خاک در عمق توسعه ريشهmmب 
𝑊𝐶𝑃𝑊𝑃 ( ارتفاع آب خاک در اقطه پژمردگی دا مmmب 

𝑀𝑠 وزن خاک خشک 
𝑊𝐶𝐹𝐶 ( ارتفاع آب خاک در اقطه ظرفیت زراعیmmب 

𝑉𝑡 حجم خاک 

 
سیدگی و حذف اثر  شیه  اتپز از ر گیری ج ت اادازه ،حا

تصادفی ااتخاب شد    صورت بهبوته 15اج ای عملکرد از هر کرت 
شد    شمرده  ها از سپز دااه  .و تعداد غالف بارور و اابارور در آن 

از تقتاایم تعداد   .جدا شااده، توزين و شاامارش شااداد  هاغالف
  هاااهدبر تعداد بوته، تعداد دااه در بوته و از تقتاایم تعداد  هابذر

از  همچنین .آمد  دساااتبه بر تعداد غالف، تعداد دااه در غالف    
  .آمد دست بهوزن دااه متوس   بر تعداد دااه،  هادااهتقتیم وزن  

)پز از قرارگرفتن  بوته از هر کرت وزن خشااک هفت همچنین
سااتی 85ساعت در دمای  48 مدتهبدر آون  تعیین  بگراددرجه 

شده بر مبنای رطوبت يکتان بیان گرداد.    تا مقادير محاسبه شد  
مربع برداشااات يک متر  گیاهان   از هر کرتبرای تعیین عملکرد 

   .ثبت شدعملکرد کردن دااه،  پز از جداو  هشد
پز   شداد. تج يه  SASب9.1)اف ار ارم با استفاده از ها داده

ها مشاااخص شاااد که اثر متقابل       از ااجام تج يه واريااز داده   
سی    ×آبیاریرميم صفات مورد برر د،  ش  دارمعنیماوتیپ در کلیه 
تات میااگین  لذا  سی  کنشبرهمج ت مقاي  اثر عوامل مورد برر

بل )  از روش برش قا فاده  ب Slicingدهی اثرات مت   شاااد.اسااات
 ترسیم شداد. Excel  اف اراز ارمبا استفاده ها امودار
 

 نتایج و بحث
 نابارور غالف

یاری  یپ و  اثر رميم آب یاری  کنشبرهم، ماوت یپ ب ×رميم آب ر ماوت
بارور در     اا ب.  2جدول  دار بود )معنی مربعمترتعداد و وزن غالف 

ب مربعمتربیشااترين تعداد و وزن غالف اابارور در واحد سااطح ) 
 درصااد80 تأمیندر رميم آبیاری  KS21193مربوط به ماوتیپ 

 های ماوتیپ را  و کمترين تعداد و وزن غالف اابارور    ایاز آبی بود 
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C.O.S.16  ایاز آبی درصااد60 تأمینو صاادری در رميم آبیاری  
شتند )  ب. هرچند تعداد و وزن غالف اابارور کمتری از 3جدول دا

صد 60 تأمینرميم آبیاری  ست بهایاز آبی  در تبت   د آمد، ولی ا
حد ساااطح )        بارور در وا به  بارور  اا ب در اثر مربعمتروزای غالف 

شان داد )    شی ا ب. در 1شکل  کاهش می ان آب آبیاری رواد اف اي
ایاز  درصد 60در رميم آبیاری  KS21193صدری و   هایماوتیپ

ایاز آبی اتاابت وزای غالف اابارور به  درصااد80آبی اتاابت به 
زيرا در اثر کاهش   ،کاهشاای داشاات  بارور در واحد سااطح رواد

صد 80می ان آب آبیاری از  صد 60به  در ایاز آبی، وزن غالف   در
تبت به غالف      های اابارور شتری ا شدت بی های بارور کاهش  با 

 .داشتند

 

  رژیم های ابياری تأثيرلوبيا تحت  هایوتيپژنمنابع تغيير، درجه آزادی و ميانگين مربعات تعداد و وزن غالف در  -2جدول 
Table 2. Source of variation, df and mean square of pod number and weight in bean genotypes affected by  

irrigation regimes  
 

 MS ميانگين مربعات  

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادی

تعداد غالف 

 نابارور

وزن غالف 

 نابارور

غالف تعداد 

 بارور

وزن 

غالف 

 بارور

تعداد کل 

غالف در 

 بوته

تعداد 

غالف بارور 

 در بوته

S.O.V df Unfertile 

pod number 

Unfertile 

pod 

weight 

Fertile pod 

number 

Fertile 

pod 

weight 

Total pod 

Number 

per Plant 

Fertile 

pod per 

Plant 
 بلوک 

Block 
2 562.7* 0.2ns 201ns 769ns 1.3ns 0.2ns 

 رميم آبیاری
Irrigation regime 

2 12060** 262.1** 261311** 753976** 404.1** 290.5** 

 رميم آبیاری)خطا اولب×بلوک

Block*Irrigation(Ea) 
4 46.2 0.8 480.8 1414 0.8 0.5 

 ماوتیپ

Genotype 
4 13419** 192.8** 30373** 110716** 55.9** 33.4** 

 ماوتیپ×رميم آبیاری

Irrigation*Genotype 
8 749378.2** 160.3** 30424** 87655** 50.6** 33.7** 

 ی دومخطا

E(b) 
24 78.2 0.4 164.1 542 0.15 0.18 

 ضريب تغییرات
CV (%) 

 10.3 5.1 5.1 7.6 3.4 5.1 

ns،در سطوح احتمال پنج و يک درصد دارمعنیو  دارمعنیترتیب غیربه :٭٭و  ٭  

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

 
 لوبيا یهاژنوتيپآبياری بر نسبت وزنی غالف نابارور/غالف بارور  هایرژیم تأثير -1شکل 

Fig. 1. Effect of irrigation regimes on unfertile/fertile pod weight percentage of bean genotypes 
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 بياریآرژیم  تأثيرتحت  لوبيا هایژنوتيپ مقایسات ميانگين تعداد و وزن غالف در -3جدول 

Table 3. Mean comparison of pod number and weight in bean genotypes affected by irrigation regimes  

 Irrigation regimeرژیم آبياری   

 صفات
Traits 

يپ تژنو
Genotype 

 درصد نياز آبی گياه100 تأمين
Supply of 100% of crop water 

requirement 

 درصد نياز آبی گياه80 تأمين
Supply of 80% of crop water 

requirement 

 درصد نياز آبی گياه60 تأمين
Supply of 60% of crop water 

requirement 

تعداد غالف اابارور 

 بمربعمتر)

Unfertile Pod 

)2Number (m 

Taylor hi 44.00 hi 36.00 hi 36.00 

Sadri b 168.00 fg 74.00 i 30.00 

KS21193 c 130.00 a 234.00 g 72.00 

C.O.S.16 ef 86.00 d 108.00 i 30.00 

KS21486 h 50.00 efg 86.00 de 100.00 

 وزن غالف اابارور 

 بمربعمتر)گرم در 

Unfertile Pod 

)2Weight (g/m 

Taylor g 7.34 h 5.54 g 6.79 

Sadri b 21.70 e 12.92 h 5.20 

KS21193 c 20.59 a 31.53 h 5.64 

C.O.S.16 d 17.78 f 10.06 i 4.00 

KS21486 f 9.42 e 13.14 d 17.31 

تعداد غالف بارور 

 بمربعمتر)

Fertile Pod 
2Number/m 

Taylor gh 235.40 i 160.37 i 160.37 

Sadri f 316.93 i 166.80 j 134.70 

KS21193 b 440.30 g 241.83 k 49.57 

C.O.S.16 a 492.83 c 411.27 l 0.00 

KS21486 d 386.33 e 355.40 h 214.60 

 وزن غالف بارور 

 بمربعمتر)گرم در 

Fertile Pod Weight 
)2(g/m 

Taylor d 369.03 f 228.81 g 169.35 

Sadri e 281.99 h 124.62 i 84.64 

KS21193 b 744.55 e 273.22 i 52.88 

C.O.S.16 a 914.61 c 461.50 j 0.00 

KS21486 d 390.60 e 290.97 g 164.71 

 تعداد غالف در بوته

 Pod Number 
(Plant) 

Taylor f 9.30 h 6.53 h 6.53 

Sadri c 16.17 g 8.03 i 5.47 

KS21193 a 19.00 c 15.87 j 4.07 

C.O.S.16 a 19.30 b 17.30 k 1.00 

KS21486 d 14.53 d 14.70 e 10.50 

تعداد غالف بارور در 

 بوته

Fertile Pod/Plant 

Taylor g 7.87 h 5.37 h 5.37 

Sadri f 10.57 h 5.53 i 4.47 

KS21193 b 14.67 g 8.07 j 1.67 

C.O.S.16 a 16.43 c 13.70 k 0.00 

KS21486 d 12.87 e 11.83 e 7.13 

 دهی اثرات متقابل، اداراد.درصد، با استفاده از روش برشپنج ی در سطح احتمال دارمعنیهای دارای حرف مشترک اختالف میااگین
Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, p=0.05 

 

 بارور غالف
اد و  آبیاری بر تعد  ×ماوتیپ  کنشبرهماثر رميم آبیاری، ماوتیپ و     

ب. بیشااترين تعداد و وزن  2جدول بود ) دارمعنی مربعمتروزن غالف در 
سطح را ماوتیپ     تأمیندر رميم آبیاری  C.O.S.16غالف بارور در واحد 

ب و بیشااترين و کمترين درصااد کاهش  3ایاز آبی داشاات )جدول 100
ایاز آبی را  درصااد80تعداد غالف بارور در واحد سااطح در رميم آبیاری 

به خود اختصاص داداد. در    KS21486صدری و   هایماوتیپ ترتیببه
ایاز آبی ای  بیشااترين و کمترين درصااد   درصااد60 تأمینرميم آبیاری 

و تیلور   C.O.S.16 های ماوتیپ متعلق به   ترتیب به کاهش اين صااافت   
بیشااترين و کمترين درصااد کاهش وزن غالف بارور در    همچنینبود. 

در   ترتیب به ایاز آبی   درصاااد80 تأمین واحد ساااطح در رميم آبیاری   
  درصد60 تأمینو در رميم آبیاری  KS21486و KS21193هایماوتیپ

د. پژوهشااگران  و تیلور مشاااهده شاا C.O.S.16هایماوتیپایاز آبی در 
گ ارش کرداد کاهش می ان آب آبیاری باع  کاهش تعداد غالف بارور           

 ,Bayat et al., 2010; Habibi & Bihamta) گرددمی در لوبیااا   

2007; Ramirez Builes et al., 2011دلیلبهآبی ب. در شااراي  کم  
ديدن فرايندهای فی يولوميک گیاه از جمله فتوساانت ، تولید گیاه  آساایب

 صورت بههای تولید شده توس  گیاه   شده و تعداد بیشتری از غالف  کم 
 شواد.اابارور می

 

 بوته در غالف کل تعداد
شان داد   ميمر کنشبرهماثر رميم آبیاری، ماوتیپ و  اتايج ا

ب.  2لجدوبود ) دارمعنیماوتیپ بر تعداد کل غالف در بوته ×آبیاری
  تمامی ةهرچند با کاهش می ان آب آبیاری تعداد کل غالف در بوت

 80به  100ارقام کاهش يافت، ولی در رقم تیلور کاهش آبیاری از 
سبب    60و  صد ایاز آبی  صد کاهش تعداد غالف در بوته  30در در

  100کاهش آبیاری از  C.O.S.16ماوتیپ  که درشااد، درصااورتی
یاز آبی،   تأمین درصاااد  60و  80به   یب به ا و   10کاهش   ترت
صدی تعداد غالف را  95 شت )  دابالبهدر ب. در ماوتیپ 3جدول دا

KS21486     یاری به یاز آبی  80ای کاهش آب ی بر  تأثیر درصاااد ا
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که در ماوتیپ صااادری در اين  تعداد غالف اداشااات، درصاااورتی
 ت.فدرصد کاهش يا50تعداد غالف شراي  

شخص         شش ماوتیپ لوبیا م شکی بر  سی اثر تنش خ در برر
شکی در همه      شد که هرچند تعداد غالف در بوته در اثر تنش خ

ولی کاهش تعداد غالف در بوته     ،ها کاهش يافته اسااات     ماوتیپ 
 ,Ter´an & Singhدرصاد بود ) 73تا  20بتاته به ماوتیپ بین  

ع   2002 مل م می در تعیین     ب. اگ داری و  عا دم ساااق  غالف 
صفت مطلوبی ج ت ارقام جديد لوبیا   شد میعملکرد دااه و  در   .با

 Arroz Tuscolaپژوهش روی ارقام لوبیا مشااخص شااد در رقم 
  تنش خشاااکی قرار گرفته بود، تأثیر که عملکرد گیاه کمتر تحت    
حت    عداد غالف آن ای  ت کاهش چنداای      تأثیر ت تنش خشاااکی 

 ب.Mart´ınez et al., 2007اداشت )
 

 بوته در بارور غالف تعداد
یپ  ماوت×رميم آبیاری  کنشبرهماثر رميم آبیاری، ماوتیپ و   

اری  آبی کم. ب2جدول  بود ) دارمعنیبر تعداد غالف بارور در بوته    
بارور در بوته در تمامی            های ماوتیپ باع  کاهش تعداد غالف 

شدت کاهش     شد، البته  تته به ماوتیپ  مورد مطالعه  ت  متفاوب
بیشاااترين تعداد غالف بارور در بوته از ماوتیپ      که طوریبه ، بود

C.O.S.16  صد 100 تأمیندر رميم آبیاری ست بهایاز آبی  در  د
  درصااد60 تأمیندر رميم آبیاری  مذکور ماوتیپ کهحالیدرآمد، 

رصد   کمترين د. ایاز آبی، اتوااتت هیچ غالف باروری تولید کند 
عد   یاری      کاهش ت های آب ته در رميم  بارور در بو   تأمین اد غالف 

 هایماوتیپمربوط به  ترتیببهایاز آبی  درصااد60و  درصااد80
KS21486 (  صد صد 8/31ب و تیلور )هشت در  همچنین .ب بوددر

درصاااد به  100ش می ان آب آبیاری از  هدر رقم تیلور در اثر کا 
مشاهده   کاهش غالف بارور  درصد 8/31درصد ایاز آبی  60و  80

شاادن ر. در بررساای اثر تنش آب طی دو دوره گلدهی و پُشااد
شد اثر تنش آب بر     شخص  زن وغالف در دو ماوتیپ لوبیا ای  م

تعداد غالف در بوته و تعداد دااه در گیاه بتااایار         دااه در بوته،  
 ب.Boutraa & Sanders, 2001بود ) دارمعنی

 

 مربعمترتعداد دانه در 
یپ و       یاری، ماوت یاری  کنشبرهماثر رميم آب یپ ب ×رميم آب ر  ماوت

ب. هرچند با کاهش می ان     4جدول  بود ) دارمعنی مربعمترتعداد دااه در   
ی  ول ،کاهش يافت هاماوتیپآب آبیاری تعداد دااه در واحد سطح تمامی 

  درصد 80و  100 تأمینشدت اين کاهش يکتان ابود. در رميم آبیاری   
ب را ماوتیپ   مربعمتربیشاااترين تعداد دااه در واحد ساااطح )    ایاز آبی  

C.O.S.16 تأمین که اين ماوتیپ در رميم آبیاری    داشااات، درصاااورتی  
ب. بیشااترين و   5جدول ایاز آبی موفق به تولید دااه اشااد ) درصااد60

سطح در رميم آبیاری     صد کاهش تعداد دااه در واحد    تأمینکمترين در
  ب ودرصاادKS21193 (62 هایماوتیپر د ترتیببهایاز آبی  درصااد80

C.O.S.16 (7/7 صد صد 60 تأمینب و در رميم آبیاری در ایاز آبی در   در
ب  درصااادKS21486 (5/39ب و درصااادC.O.S.16 (100 های ماوتیپ 

مشااااهده شاااد. پیامد کاهش تعداد غالف بارور و تعداد دااه در غالف،          
شد          شخص  ست. در اين پژوهش م سطح ا کاهش تعداد دااه در واحد 

صد 80 تأمینهم در رميم آبیاری  صد 60 تأمینایاز آبی و هم  در ایاز   در
آبی، در بین صفات مورد بررسی، تعداد دااه در واحد سطح )و تعداد دااه     

خود  یشترين درصد کاهش اتبت به تیمار آبیاری شاهد را به     در بوتهب ب
  تأمین برای  ترتیب به درصاااد 5/69و  درصاااد5/34اختصااااص داداد ) 

صد 80 صد 60و  در صفت     در ست که اين  ایاز آبیب و اين امر مبین آن ا
که کاهش   رساادمی اظربهحتاااساایت زيادی دارد.  آبیکمبه شااراي  

شراي  کمبود آب        صفت به  سیت اين  تا ر  هدف د عنوانبه تواادمیح
 های اصالح و دستورزی ماتیکی گیاهان مورد توجه قرار گیرد.براامه

 

 غالف در دانه تعداد
م  رمي کنشبرهماتايج اشاااان داد اثر رميم آبیاری، ماوتیپ و    

ب. رواد  4جدول بود ) دارمعنیماوتیپ بر تعداد دااه در غالف ×آبیاری
اه در غالف     عداد دا یپ تغییرات ت مورد بررسااای در اثر   یها ماوت

مثااال تعااداد دااااه در غالف   عنوانبااه .، متفاااوت بودآبیاااریکم
در اثر کاهش می ان آب    KS21193تیلور، صااادری و  های ماوتیپ 

آبیاری رواد کاهشی اشان داداد و اين در حالی است که تعداد دااه     
یپ در غالف  اد اف ايشااای    KS21486و  C.O.S.16 های ماوت رو
شت.  سی     دا شگران در برر شراي  آبیاری    یهاماوتیپپژوه لوبیا در 

ب ینه و تنش خشاااکی اعالم کرداد تنش خشاااکی باع  کاهش        
اه در غالف    دارمعنی ولی شااادت کاهش برای    ،گرددمیتعداد دا

با بروز   ب.Martinez et al., 2007يکتان ایتت )   هاماوتیپتمامی 
تنش خشاااکی، ماده خشاااک تولیدشاااده در گیاه کاهش يافته و   

 گرداد.ی تولید شده، سق  میهادااهمتعاقب آن تعدادی از 
 

 بوته در دانه تعداد
ر تعداد   ماوتیپ ب ×رميم آبیاری  کنشبرهمرميم آبیاری، ماوتیپ و    تأثیر   

درصد ایاز آبی   80 تأمینب. در رميم آبیاری 4جدول بود ) دارمعنیدااه در بوته 
صدری )      صد کاهش تعداد دااه در بوته در ماوتیپ  شترين در صد 31بی ب  در

درصد ایاز آبی بیشترين    60 تأمینکه در رميم آبیاری مشاهده شد، درصورتی   
و صدری    C.O.S.16 یهاماوتیپدرصد کاهش تعداد دااه در بوته مربوط به  

در تعداد دااه در بوته بود. کاهش می ان آب آبیاری باع  وقوع رواد کاهشاای 
رد  مو یهاماوتیپولی شدت کاهش در  ،مورد بررسی شد   هایماوتیپتمامی 

ب. علت اين امر کاهش تعداد دااه در غالف و  2شااکل بررساای مشااابه ابود )
شد. آبیکمدر اثر  تعداد غالف در بوته ست      اری می با در گ ارشات ذکر شده ا

دوره گلدهی باع  حصول عملکرد   ایاز و دمای ب ینه در حینآب مورد تأمین
، طی اين دوره )گلدهیب تنش خشکی باع  کاهش  گرددمیباک در گیاه لوبیا 

 ,.Lesznya´k et al) شااودمیتعداد غالف در بوته و تعداد دااه در غالف     

2008; Bonfil et al., 2007; Boutraa & Sanders, 2001.ب 
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دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیک و شاخص برداشت در گياه  و وزن منابع تغيير، درجه آزادی و ميانگين مربعات تعداد -4 جدول

 آبياری هایرژیم تأثيرتحت  لوبيا یهاژنوتيپ

Table 4. Source of variation, df and mean square of grain number and weight traits, grain yield, biological yield and 

harvest index in bean genotypes affected by irrigation regimes 
 

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادی

تعداد دانه 

 مربعمتردر 

تعداد دانه 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن هزار 

 دانه

عملکرد 

 بيولوژیک

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

S.O.V Df 2-m Grain  Grain
1-lantp 

 Grain
1-Pod 

1000 grain 

weight 
Biological 

yield 

Grain 

yield 
Harvest 

index 

 بلوک

Block 
2 839ns 0.9ns 0.2ns 0.7ns 68ns 841ns 0.002ns 

 رميم آبیاری

Irrigation regime 
2 2503450** 2780** 3.9** 77285** 1457006** 330482** 0.18** 

 رميم آبیاری)خطا اولب ×بلوک

Block*Irrigation(Ea) 
4 25.8 0.02 0.08 1972 2013 421.6 0.0002 

 پماوتی

Genotype 
4 385180** 427.6** 1.1** 32245** 279002** 45759** 0.04** 

 ماوتیپ×رميم آبیاری

Irrigation*Genotype 
8 308942** 343.6** 2.1** 16150** 224652** 34132** 0.02* 

 خطا دوم

E(b) 
24 2029 2.2 0.1 1691 1438 346 0.001 

 ضريب تغییرات

CV (%) 
 6.3 6.4 14.1 17.3 6.2 9.7 13.4 

ns،در سطح احتمال پنج و يک درصد دارمعنی، دارمعنیترتیب غیربه :٭٭و  ٭  

ns,* and **: Non-significant, Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 

 

 

يا لوب یهاژنوتيپمقایسات ميانگين صفات مرتبط با تعداد و وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیک و شاخص برداشت در  -5جدول 

 آبياری هایرژیم تأثيرتحت 

Table 5. Mean comparison of grain number and weight traits, grain yield, biological yield and harvest index  
in bean genotypes affected by irrigation regimes 

 

  Irrigation آبياری 

 صفات
Traits 

 ژنوتيپ

Genotype 

 درصد نياز آبی گياه100 تأمين
Supply of 100% of crop water 

requirement 

 درصد نياز آبی گياه80 تأمين
Supply of 80% of crop water 

requirement 

 درصد نياز آبی گياه60 تأمين
Supply of 60% of crop water 

requirement 

تعداد دااه در 

 غالف

Grain/pod 

Taylor ab 3.10 abc 2.97 bcd 2.67 
Sadri abc 2.93 de 2.27 f 1.60 

KS21193 abc 2.90 ef 2.00 cde 2.43 
C.O.S.16 abc 3.00 a 3.33 g 0.00 
KS21486 abcd 2.80 abcd 2.77 ab 3.07 

تعداد دااه در 

 مربعمتر
2Grain/m 

Taylor f 723.80 g 474.70 gh 428.50 
Sadri e 929.20 h 379.50 i 218.50 

KS21193 c 1276.70 g 485.40 j 115.43 
C.O.S.16 a 1482.60 b 1368.40 k 0.00 
KS21486 d 1080.10 e 980.50 f 653.63 

وزن ه ار دااه 

 )گرمب
1000grain 
weight (g) 

Taylor abc 340.03 bcd 294.63 ef 223.63 
Sadri efg 217.70 fg 168.50 g 154.03 

KS21193 ab 359.77 bc 301.87 cde 283.43 
C.O.S.16 a 401.00 fg 212.03 h 0.00 
KS21486 def 227.77 fg 198.50 fg 167.50 

شاخص برداشت 

 بدرصد)

Harvest 

Index (%) 

Taylor a 0.42 bcde 0.36 f 0.29 
Sadri def 0.32 g 0.16 h 0.09 

KS21193 abc 0.39 gh 0.14 gh 0.13 
C.O.S.16 ab 0.41 cde 0.35 i 0.00 
KS21486 abcd 0.36 def 0.33 ef 0.30 

 متقابل، اداراد.دهی اثرات درصد، با استفاده از روش برشپنج ی در سطح احتمال دارمعنیهای دارای حرف مشترک اختالف میااگین
Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, p=0.05 
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 لوبيا  یهاژنوتيپمختلف آبياری بر تعداد دانه در بوته  هایرژیم تأثير-2شکل 

Fig. 2. Effect of irrigation regime on grain number per plant of bean genotypes 
 

 دانه هزار وزن
تیپ ماو×رميم آبیاری کنشبرهماثر رميم آبیاری، ماوتیپ و  

اه   کاهش می ان آب    ب.4جدول  بود ) دارمعنیبر وزن ه ار دا با
اهش ک طور متفاوتیلوبیا به هایماوتیپدر آبیاری وزن ه ار دااه 

و  80با کاهش می ان آب آبیاری به      KS21486ماوتیپ  . يافت  
درصد کاهش در  5/26و  درصد 8/12 ترتیببهدرصد ایاز آبی  60

 C.O.S.16که ماوتیپ  ست او اين درحالی داشت وزن ه ار دااه 
به      یاری  کاهش می ان آب آب یاز آبی    60و  80در اثر  درصاااد ا

کاهش در وزن ه ار دااه    درصاااد100و  درصاااد1/47 ترتیب به 
شان   سان کاهش وزن ه ار دااه    داد. قابلا ست کمترين او ذکر ا

یپ       به ماوت یاری مربوط  کاهش می ان آب آب  KS21193در اثر 
صد 1/16بود ) شراي    در صد ایاز آبی و   80 تأمینکاهش در  در

یاز آبیب. 60 تأمین کاهش در شاااراي   درصاااد2/21   درصاااد ا
 در رميم آبیاری C.O.S.16ماوتیپ  رابیشاااترين وزن ه ار دااه 

گرمب که در ساااطح 401) داشاااتایاز آبی  درصاااد100 تأمین
 KS21193 هایماوتیپی با دارمعنیاحتمال پنج درصد تفاوت  

اداشااات    340گرمب و تیلور ) 8/359) یاری  ب در همین رميم آب
عداد      5جدول  ) اه، اف ايش ت باع  اختالل در امو دا ب.کمبود آب 

 Isik) گرددمیچروکیده و در ا ايت کاهش وزن دااه       های دااه 

et al., 2005; Nemeske´ri, 1994.در پژوهش حاضار وزن   ب
سیت پايین     تا تبت به تعداد دااه ح تبت به کمب دااه ا ود تری ا

شان داد  س  کاهش وزن ه ار دااه  .آب ا سی   متو ارقام مورد برر
و در شااراي  درصااد 4/22درصااد ایاز آبی 80 تأمیندر شااراي  

ست که  ابود و اين درحالیدرصد  2/44 درصد ایاز آبی 60 تأمین

مورد بررسی   یهاماوتیپمتوس  مقادير کاهش تعداد دااه برای  
و  درصد  8/32 ترتیببهدرصد ایاز آبی  60و  80 تأمیندر شري   

اين امر اشان از ثبات اتبی وزن دااه در شراي   بود.درصد 2/74
شراي  کمبود آب ابت  می اظربهزمايش دارد. در واقع آ سد در  ا در

عدی               اه در مرحله ب ته و وزن دا ياف کاهش  ته  اه در بو عداد دا ت
بد  میکاهش   تا      در اين بین ممکن اسااات .يا اه  کاهش وزن دا

 حدودی در اثر ااتقال مجدد جبران شده باشد.
 

 کیولوژيب عملکرد
تايج اشااااان داد    یپ و        ،ا یاری، ماوت مار رميم آب اثر تی
یاری  کنشبرهم يک   ×رميم آب یپ بر عملکرد بیولوم  داریمعنماوت
درصاااد   60و  80ب. با کاهش می ان آب آبیاری به 4جدول بود )

 3/9 ترتیب به  KS21193ماوتیپ  در ایاز آبی عملکرد بیولوميک  
یپ  در و درصااااد 7/79و  یب به  C.O.S.16ماوت و   4/42 ترت
. کمترين اوساااان کاهش عملکرد  شاااتکاهش دا  درصاااد95

صد 8/37بیولوميک ) شراي    در صد ایاز  80 تأمینکاهش در  در
صد  3/40آبی و  شراي   در صد ایاز آبیب 60 تأمینکاهش در    در

آب آبیاری ای  در ماوتیپ صاادری مشاااهده شااد    در اثر کاهش
تفاوت در تجمع ماده خشک ارقام لوبیا که تحت تنش   ب.3شکل)

شتند      شديد قرار دا س  تا  ساير پژوهش  ،رطوبتی متو   ها ایدر 
 ب.Rosales-Serna et al., 2002گ ارش شااااده اساااات )  

Ramirez Builes et al, (2011)  تیپ در بررساای شااش ماو
   کمبود آب باع که لوبیا در شراي  تنش خشکی گ ارش کرداد  

تت متفاوتی در کاهش  شد  هر توده زي . در مطالعه  شش ماوتیپ 
 ها ماوتیپ می ان کاهش در اثر کمبود آب برای تمامی    ايشاااان
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 یتیلوبیاچمختلف  یهاماوتیپدر بررسی  همچنین. ابوديکتان 
شد تنش آب باع  کاهش     شخص  عملکرد بیولوميک  دارمعنیم

 Bayat) گرددمی)شدت کاهش يکتان ابودب  هاماوتیپدر اين 

et al., 2010که در شراي  بدون تنش خشکی، وجود احویبه ،ب
تنش خشااکی ماليم و شااديد بیشااترين عملکرد بیولوميک از   

 دارمعنیهمبتااتگی مثبت و  آمد. دسااتبه KS21193ماوتیپ 

اه و عملکرد  يک   بین اج ای عملکرد دا نده   اشااااانبیولوم ده
بدان معنا که با کاهش ماده   ؛اين صفات است   هسوي تغییرات يک

اه و         اه، وزن دا عداد دا اه )ت یدی، اج ای عملکرد دا خشاااک تول
يک  عنوانبهتجمع ماده خشااک  بنابراين .يابدمیب کاهش غیره

صااافت م م برای حصاااول عملکرد باک در حبوبات مورد توجه      
 است. 

 

 
 لوبيا  یهاژنوتيپرژیم آبياری بر عملکرد بيولوژیک  تأثير -3شکل 

 اداراد.ب دهی اثرات متقابلدرصد، با استفاده از روش برش پنجی در سطح احتمال دارمعنیاختالف  ،)میااگین های دارای حرف مشترک

Fig. 3. Effect of irrigation regime on biological yield of bean genotypes  
(Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, p=0.05) 

 
 دانه عملکرد

 کنشبرهماتايج اشاااان داد اثر رميم آبیاری، ماوتیپ و  
یاری  مال      ×رميم آب اه در ساااطح احت یپ بر عملکرد دا ماوت

کاهش می ان آب  4جدول  بود ) دارمعنیرصاااد  ديک  ب. اثر 
درصااااد ایاااز آبی، ماوتیااپ 60و  80بااه  100آبیاااری از 
KS21486  کاهش و ماوتیپ   درصاااد 4/55و  5/20 ترتیب به
KS21193 کاهش در عملکرد درصااد 2/93و  5/68 ترتیببه

 بیشااترين عملکرد دااه را ماوتیپ همچنیندااه اشااان داداد. 
C.O.S.16 ایاز آبی داشت.  درصد100 تأمینی در رميم آبیار

ایاز آبی ای   درصااد80 تأمینماوتیپ مذکور در رميم آبیاری 
ها بیشترين عملکرد دااه را تولید کرد،  اتبت به ساير ماوتیپ  
ایاز آبی موفق به تولید  درصااد60 تأمینولی در رميم آبیاری 

حاکی از حتاسیت باکی  ب. اين امر احتماک4ًشکل اشد )دااه 
شديد  آبیکماين ماوتیپ به  شد میاری  سطح  با ، زيرا در اين 

داشاات  KS21486آبیاری بیشااترين عملکرد دااه را ماوتیپ 
کل   ) یا در اثر کمبود آب در     4شااا اه لوب کاهش عملکرد دا ب.

یاری از پژوهش   های ديگر ای  گ ارش شااااده اساااات  بتااا
(Rosales-Serna et al., 2004; Porch et al., 2009; 

Tera´n & Singh, 2002 قرم  لوبیا یهاماوتیپب. در بررسی
شد   عملکرد دااه در اثر تنش خشکی برای   ،و چیتی مشخص 

حال مقادير کاهش در    درعین ؛يابد  میکاهش   ها ماوتیپ کلیه  
مه   یپ ه کاهش      احویبه  ،يکتااااان ابود ها ماوت قادير  که م

یپ عملکرد در  یاچیتی  یها ماوت درصاااد  76تا   34بین  لوب
ب. همبتااتگی Mun˜oz-Perea et al., 2007گ ارش شااد )

بت )     اه مث اه و عملکرد دا ب بود، **r=0.71بین وزن ه ار دا
 تأثیرولی با توجه به ضاارايب همبتااتگی مشااخص شااد که  

حد ساااطح )      اه در وا عداد دا ب بر اف ايش مربعمتراف ايش ت
وزن ه ار دااه در اف ايش عملکرد  تأثیر بیشتر از ،عملکرد دااه

اه   باکتر،     باشاااد میدا  .ب**r=0.90)ضاااريب همبتاااتگی 
دهنده وجود بررساای ضاارايب همبتااتگی اشااان    همچنین

بت و    اه و عملکرد   دارمعنیهمبتاااتگی مث بین عملکرد دا
ست که با کاهش  ب بود. اين بدان**r=0.89) بیولوميک معنا ا
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تت  شراي   زي تنش، عملکرد دااه ای  کاهش  توده تولیدی در 
های اصااالحی با هدف جلوگیری رو براامهخواهد يافت، از اين

توده تولیدی در شراي  تنش، شايد به کاهش  از کاهش زيتت
شراي  تنش      شود. در  شراي  منجر  افت عملکرد دااه در اين 

از  ،در مراحل حتاااگ دوره زادگی گیاه خشااکی مخصااوصاااً
اه،     کمبود آب باع  کاهش ساااق       جمله گلدهی و تولید دا

ی اابارور هاغالفها و بذرها، در اتیجه تولید بتااایاری از گل 
کمبود  ،گواه که در باک اشاااره شااد از طرفی همان .گرددمی

عداد         بَآب عالوه عداد غالف و ت کاهش ت اه ) عداد دا کاهش ت ر 
اه ای         کاهش وزن دا ع   با اه در غالفب  و اتیجه   گرددمیدا

 ا، کاهش عملکرد دااه خواهد بود.کاهش اين دو ج 

 
 

 
 لوبيا  یهاژنوتيپرژیم آبياری بر عملکرد دانه  تأثير -4شکل 

 دهی اثرات متقابل اداراد.بدرصد، با استفاده از روش برش پنجی در سطح احتمال دارمعنیاختالف  ،های دارای حرف مشترک)میااگین

Fig. 4. Effect of irrigation regimes on grain yield of bean genotypes 
 (Means with same letters don’t have significant difference, using Slicing method, p=0.05) 

 

 
 

 شاخص برداشت
شااااخص برداشااات    دارمعنیاری باع  کاهش    آبی کم  

یپ  عه شاااد )    های ماوت طال کاهش   5جدول  مورد م ب. در اثر 
به    یاری   KS21486درصاااد، ماوتیپ   60و  80می ان آب آب

کاهش در شااااخص برداشااات   درصاااد6/17و  3/9 ترتیببه
که کاهش در شاااخص برداشاات در ماوتیپ داشاات، درحالی

KS21193  بود.  درصد 9/66و  3/65 ترتیببهدر شراي  فوق 

د بین شاااخص  بررساای ضاارايب همبتااتگی اشااان دا 
داری  بتیار معنی  برداشت و عملکرد دااه همبتتگی مثبت و  

(r=0.75**  به مل    ب وجود داشااات.  بارت ديگر يکی از عوا ع
کاهش عملکرد دااه در شااراي  کمبود آب، کاهش شاااخص  

با    Ramirez Builes et al, (2011)باشااد.برداشاات می
  دای لوبیا در سااه رميم رطوبتی اعالم کردهابررساای ماوتیپ

شت ماوتیپ     که شاخص بردا شکی باع  کاهش  های  تنش خ
شت     اظر میمورد مطالعه گرديد. به شاخص بردا سد کاهش  ر

یاری به  در شاااراي  کم اه     آب دلیل اين اسااات که عملکرد دا
شتری کاهش يافته        شدت بی تبت به عملکرد بیولوميک با  ا

 ب.5شکل است )
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 درصد کاهش عملکرد دانه و عملکرد بيولوژیک  -5شکل 

Fig. 5. Reduction percentage of biological and grain yield  

 
 

 در لوبيا  همبستگی پيرسون بين صفات مورد بررسی ضرایب -6جدول 
Table 6. Correlation coefficient of measured traits 

 PN PW GY GN GPP GPPL GW BY HI PPP FPPP 

PN 1 0.89** 0.89** 0.98** 0.65** 0.98** 0.56* 0.86** 0.77** 0.95** 1.0** 
PW  1 0.99** 0.89** 0.53* 0.89** 0.72** 0.91** 0.73** 0.82** 0.89** 

GY   1 0.90** 0.54* 0.90** 0.71** 0.89** 0.75** 0.82** 0.89** 

GN    1 0.68** 1.0** 0.53* 0.80** 0.81** 0.91** 0.98** 

GPP     1 0.68** 0.67** 0.44 0.87** 0.60* 0.65** 

GPPL      1 0.53* 0.80** 0.81** 0.91** 0.98** 

GW       1 0.72** 0.67** 0.56* 0.56* 

BY        1 0.55* 0.89** 0.86** 

HI         1 0.65** 0.77** 

PPP          1 0.95** 

FPPP           1 

 در سطح احتمال پنج و يک درصد دارمعنیترتیب به: ٭٭و  ٭

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 

PN (Pod.m-2 :تعداد غالف در مترمربع ), PW (Pod weight: وزن غالف), GY (Grain yield: عملکرد دااه), GN (Grain.m-2 : تعداد دااه در مترمربع), GPP (Grain.pod-1 :  تعداد

شاخص  :HI (Harvest index ,(عملکرد بیولوميک :Biological yield) BY ,(وزن ه ار دااه :1000 grain weight) GW ,(تعداد دااه در بوته : Grain.plant-1) GPPL ,(دااه در غالف

 (تعداد غالف بارور در بوته : Fertile pod.plant-1) FPPP ,(تعداد غالف در بوته : Pod.plant-1) PPP ,(برداشت

 
 گيری  نتيجه

در اثر کاهش می ان آب، عملکرد دااه اتااابت به عملکرد       
شتری کاهش يافت و به   شدت بی اخص ش  ،آندابال بیولوميک با 

در شااراي   .متر شاادمورد بررساای ای  ک یهاماوتیپبرداشاات 
 C.O.S.16رطوبتی مطلوب و کمبود آب خفیف، ماوتیااپ                  

تولید کرد، در   ها ماوتیپ به سااااير  عملکرد بیشاااتری اتااابت  
 KS21486در شااراي  کمبود آب شااديد ماوتیپ  که صااورتی

شت  سیت     ت. عملکرد ب تری دا تبت به وزن دااه حتا عداد دااه ا
دااه با     باکتری به کمبود آب داشااات و در اثر کمبود آب، تعداد   

   .يافتشدت بیشتری اتبت به وزن دااه کاهش 

 

 سپاسگزاری
، از اداره بذر  تأمین خمین ج ت   یاز مرک  تحقیقات لوبیا  

  تأمینکل هواشاااناسااای اساااتان چ ارمحال و بختیاری ج ت 
از گروه زراعت دااشکده کشاورزی دااشگاه      های هواشناسی،  داده

اورزی معاوات پژوهشاای دااشااکده کشاا   همچنینشاا رکرد و 
ش د     سی م شگاه فردو ش ر     داا شاورزی  شکده ک ج ت کرد و داا

 .شودمیقدرداای  ااجام اين آزمايش برایکزم  امکااات تأمین
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Introduction 

 Pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the most important bean types in Iran. Cultivation area of 

pinto bean is about 50% of total bean cultivation area and more than half of grain bean production belongs to 

this type of bean. Drought is the most important environmental stresses that affects agricultural production in 

arid and semiarid areas and reduces crop productions. According to FAO reports, 90% of cultivation area in 

Iran is under arid and semi-arid conditions, so water deficit severely affects crop quantity and quality of most 

crop. About 60% of bean cultivation area in the world are faced with drought. Bean yield loss due to drought 

stress depends on severity and duration of stress and genetic variations of genotypes. Bean yield components 

such as grain weight, grain number per plant and pod number per plant decrease by drought stress. According 

to the 15 bean genotypes evaluation in favorable moisture conditions and water deficit, there were significantly 

differences between genotypes for most of yield related traits. Due to limited water resources in the Iran, 

evaluation of bean genotypes under water stress is important. So this study was conducted to evaluate the 

changes in yield and yield components of pinto bean genotypes under deficit irrigation conditions. 

 

Material and Methods 

An experiment as split plot in randomized complete block design base was conducted for evaluation of 

effect of deficit irrigation at three levels (supply of 100, 80 and 60 percent of crop water requirement as main 

plot) on pinto bean genotypes in five levels (Taylor, Sadri, C.O.S.16, KS21193(Koosha193) and KS21486 as 

sub plot) in Shahrekord university. Before planting, seeds were disinfected with Benomyl fungicide. Then 

planting was conducted in 30 plant m-2 density. Crop water requirements calculated by Penman-Monteith 

equation amended by FAO. Irrigation treatments was applied at beginning of V4 stage (unfolding of third 

trifoliate leaf) and continued in the growing season. At the end of experiment one square meter of each plot 

harvested and yield and yield components were measured. Data were analyzed in SAS software (version 9.1). 

Slicing method was used for interaction mean comparison. 

 

Results & Discussion 

The effects of irrigation regime, genotype and the interaction of irrigation regime and genotype on 

unfertile pod number, unfertile pod weight, Fertile pod number, fertile pod per plant, grain number, grain 

weight, biological yield, grain yield and harvest index were significant. 

COS16 had the greatest fertile pod number and weight per unit area in supply of 100% of crop water 

requirement condition. Sadri and KS21486 had the highest and lowest percentage of reduction in the number 

of fertile pods per unit area in supply of 80% of crop water requirement condition respectively. Supply of 100 

and 80 percent of water requirement conditions COS16 resulted in greatest grain number m-2. But this genotype 

did not produce grain by supply of 60% of water requirement condition. 
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Reducing the amount of irrigation water reduced grain weight differently. KS21486 showed 12.8% and 

26.5% reduction in grain weight in supply of 80 and 60 percent of crop water requirement conditions, 

respectively. While COS16 showed 47.1% and 100% reduction in grain weight in supply of 80 and 60 percent 

of crop water requirement conditions, respectively. Reducing the amount of irrigation water reduced genotypes 

grain yield. Grain yield of KS21486 decreased by 20.5% and 55.4% in supply of 80% and 60% of crop water 

requirement conditions, respectively. While KS21193 showed 68.5% and 93.2% grain yield reduction in 80% 

and 60% of crop water requirement condition, respectively. The highest seed yield by supply of 100 and 80% 

of plant water requirement condition was observed in C.O.S.16 (594.6 and 289.2 g.m-2 respectively), while 

C.O.S.16 in supply of 60% of plant water requirement did not produce seed. In supply of 60 percent of plant 

water requirement condition KS21486 had highest seed yield (109.5 g.m-2).  

 

Conclusion 

 Grain number is more sensitive than grain weight to water deficit condition. Grain number reduced with 

greater intensity rather than grain weight reduction. In optimum irrigation and moderate water deficit condition 

C.O.S16 and in severe water deficit condition KS21486 produced more grain than the other genotypes. 
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