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چکيده
بهمنظور بررسی واکنش لوبیاقرمز رقم D81083به قطع آبیاری و اسید هیومیک ،آزمايشی بهصورت کرتهای خُردشده
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393-94در ايستگااه تحقیقتات کشتاورزی اراک اجترا
شد .سطوح آبیاری بهعنوان عامل اصلی در سه سطح شامل آبیاری کامتل ،قطتع آبیتاری در مرحلته گلتدهی و در مرحلته
غالفدهی و محلولپاشی با اسید هیومیک بهعنوان عامل فرعی در سه سطح شامل عدم مصترف استید هیومیتک ،مصترف
 1/5و سه لیگر در هکگار اسید هیومیک درنظرگرفگه شد .نگايج نشان داد که قطع آبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی تأثیر
معنیداری داشت .در اکثر صفات مهم اندازهگیریشده مانند عملکرد دانه ،محلتولپاشتی استید هیومیتک هتم در شتراي
آبیاری کامل و هم در شراي قطع آبیاری در مرحله گلدهی و غالفدهی در مقايسه با تیمار شاهد موجب افزايش معنیدار
شد .در مورد عملکرد دانه و وزن صددانه از نظر مصترف استید هیومیتک بتی مقتادير  1/5و سته لیگتر در هکگتار تفتاوت
معنیداری مشاهده نشد .بیشگري میزان پروتئی  ،آه و روی دانه و همچنی مقدار کلروفیل در تیمتار قطتع آبیتاری در
زمان گلدهی بهدست آمد .از بی اجزای عملکرد تعداد دانه در غالف بیشگري همبستگای را بتا عملکترد دانته داشتت .بتر
اساس نگايج بهدستآمده اثر قطع آبیاری در مرحله غالفدهی مشابه اثر تیمار شاهد بود و از طرفتی بتهنظتر متیرستد در
بهبود خصوصیات زراعی ،کیفی و فیزيولوژيکی لوبیا اسید هیومیک میتواند مؤثر باشد.

کلمات کليدی :اسید هیومیک ،پروتئی  ،تنش کمآبیاری ،عناصر میکرو ،لوبیا

 1391میزان تولید لوبیا در کشتور190هتزارتُ بترآورد شتده و
عملکرد لوبیا در اراضی آبی1670کیلوگرم در هکگار و در اراضی
ديم 1353کیلوگرم در هکگار میباشد .در مناطق خشک و نیمه
خشک جهان بهعلت بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب بحران
کمبود آب پیوسگه ادامه دارد و با توجه به شراي اقلیمی کشور
که جزء مناطق گرم و خشک محسوب میگتردد ( Koocheki
 )& Banayan, 1994و با توجه به حساستیت گیتاه لوبیتا بته
خشکی) (Dorri et al., 2008نیاز بته تحقیتق در ايت زمینته
بیش از پیش روش میگردد .افتزايش تتنش خشتکی ،قابلیتت
دسگرسی به آب را کاهش داده و اثترات نتامطلوبی بتر درصتد و
سرعت جوانهزنی و رشد گیاهچه خواهد داشت ( Kaya et al.,
 .)2006کمبود آب در بعضی مراحل رشدونمو لوبیتا بترای دوره
ای کوتاه میتواند عملکرد و کیفیت آن را بهشدت کاهش دهتد،
بهطوریکه تنش خشکی در مرحله گردهافشانی و لقتاح ،تعتداد
غالفها و دانهها را بهعلت پسابیدگی دانههای گرده کاهش داده

1

مقدمه
افتتزايش ستتريع جمعیتتت در کشتتورهای درحتتال توستتعه
پیامدهای ناگواری را بهدنبال داشگه است کته از آن جملته متی
توان به کمبود غذا و سوء تغذيه اشاره نمتود کته در ايت میتان
کمبود پتروتئی در جیتره غتذايی بیشتگري ستهم را بته ختود
اخگصتتا داده استتت ).(Koocheki & Banayan, 1994
حبوبات با داشگ مقادير باالی پروتئی پت از غتالت دومتی
منبع غذايی بشر محسوب میگردند ) .(Dorri et al., 2010در
بی حبوبات ،لوبیتا ) (Phaseolus vulgarisبتهعنتوان تتأمی
کننده پروتئی های گیاهی در اکثر کشورها بتهويتهه کشتورهای
درحال توسعه دارای مصرف بااليی میباشد (.)Marjani, 1995
بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشتاورزی در ستال زراعتی -92
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برگی ،عناصر ريزمغذی را به گیاه عرضه میکنتد و يتا از طريتق
فعالیتهای شبههورمونی رانتدمان جتذب را افتزايش متیدهتد
( .)Yelderim, 2007نگايج پهوهش بر روی گنتدم نشتان داده
است که مصرف اسید هیومیتک ستبب افتزايش رشتد ريشته و
خصوصیات رويشی و زايشی میگردد ).(Katkat et al., 2009
با توجه به آنچه ذکر گرديد هتدف از ايت مطالعته بررستی اثتر
اعمال تنش آبی و محلولپاشی بتا غلظتتهتای مخگلت استید
هیومیک بر خصوصیات زراعی ،فیزيولوژيکی و کیفی لوبیتاقرمتز
رقم  D81083بود.

و پهمردگی کالله مانع رشد لولههای گرده میشود ( Baghaei,
 .)2005در مطالعهای گتزارش شتده استت کته تتنش خشتکی

عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا را هم در مرحله گلدهی و هم در
مرحله پُرشدن دانه کتاهش متیدهتد ( Boutra & Sanders,
 .)2001اي مسئله از طريتق افتت زيستتتتوده و يتا تغییتر در
توزيع ماده خشک بته انتدامهتای مخگلت گیتاه باعت کتاهش
عملکترد کتل متیشتود ) .(Nilson, 1998زمتان وقتو تتنش
خشکی نقش قابلتوجهی را همراه بتا شتدت آن ايفتا متیکنتد،
بهطوریکه در لوبیا و سويا مرحله پُرشدن دانه ،در گندم مراحل
ساقهدهی و شرو گلدهی و در نخود مراحل گلدهی و پُرشتدن
دانه و در مورد بترنج ،مرحلته گلتدهی از مراحتل حستاس ايت
گیاهان به تنش شتديد کتمآبتی محستوب متیشتوند (Sing,
) .1995در تحقیقی گزارش شده استت کته تتنش کمبتود آب
عملکرد لوبیا را کاهش میدهتد و کتاهش عملکترد بته زمتان و
شتدت تتنش و ژنوتیت لوبیتا بستگای دارد ( Frahm et al.,
 .)2004ترکیبات زيادی در جهت بهحداقلرساندن اثترات ستوء
تنش کمآبی در گیاهان زراعی مورد اسگفاده قرار گرفگه که يکی
از اي ترکیبات انوا مواد هیتومیکی استت .استید هیومیتک از
منابع مخگل نظیر هوموس ،خاک و مانند آن اسگخراج میشود
و با کالتکردن عناصر ضروری سبب افزايش جذب عناصر شده
و باروری خاک و تولید را بهخصو در شراي نامساعد و تنش
حفت کترده و ارتقتا متیبخشتد (Sebahattin & Necdet,
).2005
اسید هیومیک با بهبود تولید قند ،پروتئی و ويگتأمی در
گیاه و تأثیر مثبگی که برجنبههتای مخگلت فگوستنگز دارد ،در
افزايش عملکرد و کیفیت محصول نقتش دارد (Sharif et al.,
) .2002در پتهوهش انجتامشتده توست )Mora et al, (2010
مشاهده شد که اسید هیومیک رشد اندامهای هوايی را بتهطتور
معنیداری افزايش داد که ايت امتر بتا افتزايش فعالیتت آنتزيم
 H+-ATPaseهمراه بود .چنانچته استید هیومیتک بته صتورت
پاشش روی برگها مورد اسگفاده قرار بایترد ،از طريتق جتذب

مواد و روشها
مواد گياهی

در اي مطالعه از بذر لوبیا رقم  D81083اسگفاده شد .منشتأ
اي رقم کشور کلمبیا بوده و در کالس تجاری  Moradoبا فرم
بوته ايسگاده و رشد محدود (تی  )1قترار متیگیترد کته دارای
مگوس ارتفا  30تا 35سانگیمگر ،دوره رشدونمتو 80روز ،وزن
صددانه 46گرم با مگوس عملکترد 2500کیلتوگرم بتر هکگتار،
پروتی آن 22درصد و نسبت بته آفتت کنته دو نقطتهای نیمته
حستتاس و نستتبت بتته ويتتروس  BCMVو  CMVدر شتتراي
مزرعه حساس میباشد .بذور ايت رقتم از بتازارپستندی بستیار
خوبی برخوردار است .در شراي معمولی دوره رشد آن حتداقل
15روز زودتر از شاهد گلی است .اي رقم مناسب مناطقی است
که در آن جا کمبود آب وجود دارد (.)Dorri et al 2010
شرایط محل آزمایش

اي آزمايش در سال زراعی1393-94در ايسگااه تحقیقات
کشاورزی اراک با عرض جغرافیتايی 34درجته و پتنج دقیقته و
طول جغرافیتايی 49درجته و 42دقیقته و ارتفتا 1787مگتر از
سطح دريا انجام گرفت .همچنی جهت تعیتی میتزان عناصتر
موجود در خاک از مزرعه موردنظر ،آزمون خاک انجتام و نگتايج
آن در جدول شماره  1نشان داده شده است.

جدول -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه آزمایشی
Table 1. Soil physical and chemical characteristics of experimental field
اسيدیته

هدایت الکتریکی

آهک

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

آهن

روی

منگنز

مس

بر

بافت خاک

pH

)EC (dS.m-1

)T.N.V. (%

)N (%

)P (%

)K (%

Fe

Zn

Mn

Cu

B

Soil Texture

7.7

1.2

11.5

0.15

25.6

400

2.98

4.16

P.P.M.
6.72

1.04

1.26

لوم Loam

قطع آبیاری در سه سطح آبیاری کامل (شاهد) ،قطع آبیاری در
مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله غالفدهی و عامل کرت
فرعی تیمار کاربرد اسید هیومیک در سته ستطح عتدم مصترف

طرح آماری استفاده شده

اي ت آزمتتايش بتتهصتتورت استتیلیتپتتالت در قالتتب طتترح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .عامل کرت اصلی
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مقدار هدايت الکگريکی قرائتشتده کستر و بته عنتوان شتاخص
پايداری غشاء سلولهتای بترگ درنظتر گرفگته شتد .همچنتی
میزان کلروفیل ) (Arnon,1967نیز در پايتان مرحلته گلتدهی
اندازه گیتری گرديتد .در زمتان رستیدگی کامتل بتذرها درصتد
پروتئی دانه با دسگااه کجلدال و میزان عناصر آه و روی دانه
توس دسگااه جذب اتمی اندازهگیری شد (.)Emami, 1996
تجزيتته واريتتان و محاستتبه ضتترايب همبستتگای در ايت
تحقیق به کمک نرمافتزار SASو مقايسته میتانای دادههتا بتا
اسگفاده از آزمون دانک در سطح احگمتال آمتاری پتنج درصتد
انجام گرديد.

اسید هیومیک (شاهد) ،و کاربرد میزان  1/5و سه لیگر در هکگار
اسید هیومیک در هکگار بهشتیوه محلتولپاشتی و در دو نوبتت
بهصورت محلولپاشی قبل از گلدهی و قبل از غالفدهی انجتام
گرفت.
فاصله بی کرتها 50سانگیمگر و فاصله بی بلوکها يک
مگر درنظر گرفگه شد .کاشت در 20خردادماه  1393انجام شد.
آبیاری به روش قطرهای و با اسگفاده از شیلنگهای پلتیاتیلنتی
که هر کدام شیر کنگرل جداگانه داشت ،صورت گرفت.
اعمال تیمار قطع آبیاری بر استاس مرحلته رشتدی در دو
مرحله شامل 50درصد گلدهی و50درصد غالفدهتی و کتاربرد
اسید هیومیک 12درصتد (بتا نتام تجتاری هیتومک محصتول
شرکت  J.H.BIOTECHامريکتا کته حتاوی استید هیومیتک
12درصد ،اسید فولويک سه درصد و اکسید پگاسیم سه درصتد
بود) با غلظت  1/5و سه لیگر در هکگار و بهصورت محلولپاشتی
يکبار قبل از گلدهی و تکرار آن قبل از غالفدهتی انجتام شتد.
محلولپاشی به هناام غروب آفگاب و توس پم دسگی صورت
گرفت.
در انگهای فصل رشد بترای تعیتی عملکترد دانته پت از
رسیدگی فیزيولوژيک بوتهها ،از هر واحد آزمايشتی کلیته بوتته
های موجود در دو مگترمربتع از دو رديت میتانی هتر کترت بتا
درنظرگرفگ حاشیهها برداشت شدند .سی عملکرد بیولوژيک
در مرحله رسیدگی نهتايی و عملکترد دانته تتوزي شتد .بترای
اندازهگیری شاخص برداشت از رابطه زير اسگفاده گرديد.

نتایج و بحث
عملکرد بيولوژیک

نگايج تجزيه واريان اي صفت نشان داد اثر قطع آبیتاری
و کاربرد اسید هیومیک بهترتیب در ستطح پتنج و يتک درصتد
معنیدار شد (جدول  .)2همچنی نگايج مقايسه میتانای هتای
عملکرد بیولوژيتک لوبیتاقرمتز نشتان داد کته بیشتگري میتزان
عملکرد بیولوژيک به ترتیب به میزان 10099کیلوگرم در هکگتار
در تیمار آبیاری کامل و 9788کیلوگرم در هکگار در تیمار قطع
آبیاری در مرحله غالفدهی بهدستت آمتد .همچنتی کمگتري
میزان عملکترد بیولوژيتک در شتراي قطتع آبیتاری در مرحلته
گلدهی به میزان 6708کیلوگرم در هکگار حاصل شد .تیمار اثتر
ساده کاربرد اسید هیومیک بر اي صفت در صورت مصرف 1/5
لیگر در هکگار باالتري عملکرد و تیمار عتدم مصترف و مصترف
سه لیگتر در هکگتار هتر دو پتايی تتري عملکترد بیولوژيتک را
داشگند.
بهنظر میرسد کمبود آب از طريق اُفت میزان زيستتتوده
باع کاهش عملکرد محصول نهايی میشود و در نگیجه میتزان
تجمع ماده خشک در گیاه کاهش متیيابتد ).(Nilson, 1998
مطالعه نگايج ساير بررستیهتا نیتز همتی متوارد را نشتان داد،
به طوری که بتا تتأخیر در آبیتاری لوبیاستفید عملکترد دانته آن
کتاهش معنتیداری پیتدا متیکنتد ( .)Habibi, 2011کتاهش
زيستتوده گیاه نیز بتر اثتر افتزايش تتنش خشتکی در مراحتل
مخگل رشد گیاه لوبیا ،گزارش شده استت (.)Shekari, 2001
در آزمايشی نشان داده شد که اثر تنش خشکی و محلولپاشتی
استتید هیومیتتک و اثتتر مگقابتتل آن بتتر وزن صتتددانه و عملکتترد
بیولوژيک معنیدار بوده و کاربرد اسید هیومیتک اثترات منفتی
تنش خشکی آخر فصتل را کتاهش داد ( Haghparast et al.,
.)2011

×100عملکرد بیولوژيک/عملکرد اقگصادی (عملکرد دانه)= شاخص برداشت

بهمنظور اندازهگیری صفات مرتب با عملکرد دانته ،از هتر
کرت 10بوته به صورت تصادفی انگخاب و مگوس تعتداد غتالف
در بوته ،تعتداد دانته در غتالف و وزن صتددانته محاستبه شتد.
بهمنظور محاسبه وزن صددانه10 ،نمونته صتدتتايی شتمارش و
وزن هر نمونه با ترازوی دقیق تعیی شد و سی میانای آنها
محاسبه گرديد.
اندازهگیتری صتفات فیزيولوژيتک ماننتد درصتد محگتوای
رطوبتت نستبی بترگ بتا استگفاده از روش ( Ritchie et al.,
 )1990در پايان مرحله گلتدهی و هتدايت الکگريکتی بترگ بتا
اسگفاده از روش ( )Krizek et al.,1998صورت گرفت .در اي
روش در مرحله پايان گلدهی نمونههای برگ بتا شتراي ستنی
مشابه از هر کرت برداشت به آزمايشااه منگقل و از آنها تعتداد
20ديسک دايرهای شکل بهصورت تصتادفی توست پتان تهیته
شد .سی ديسکهای برگی را درحجم 20میلیلیگر آب دوبتار
تقطیرشده در دمای پنج درجه سانگیگتراد قترار داده و پت از
گذشت 24ساعت میزان هدايت الکگريکتی محلتول بتا دستگااه
اندازه گیری شد .در نهايت ،میزان هدايت الکگريکی آبمقطتر از
143

قدیميان و همکاران؛ بررسی اثر قطع  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،8شمارة ،2نيمة دوم 1396

جدول -2تجزیه واریانس اثر قطع آبياری و محلولپاشی اسيد هيوميک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبياقرمز
Table 2. Analyses of variance for the effect of irrigation hult and humic acid foliar application on yield and yield
components on red bean
ميانگين مربعات )(MS

تعداد غالف در
بوته
Number of pod
per plant

تعداد دانه در غالف

وزن صددانه

Seed number per
pod

100 seeds
weight

شاخص
برداشت

عملکرد
دانه

عملکرد
بيولوژیک

درجه آزادی

منابع تغيير

df

S.O.V.

Harvest
index

Seed yield

Biological
yield

1.69ns

0.17ns

12.68ns

21.40ns

30764ns

1366196ns

2

8.76ns

**0.63

*59.32

*394.46

**12424114

3163340

2

1.41

0.024

4.74

27.33

70727

1781484

4

**14.96

*0.52

**82.97

**501.84

**1039895

**20032696

2

**76.04

0.12ns

16.19ns

367.75

**218798

**21138169

4

2.64

0.103

10.31

26.49

17178

1811345

12

6.84

12.24

10.51

17.95

5.35

15.18

بلوک
Replication

قطع آبیاری
Irrigation hult

خطای اصلی
Main Error

اسیدهیومیک
Humic Acid

قطع آبیاری ×
اسید هیومیک
×Irrigation hult
Humic Acid

خطای فرعی
Sub Error

ضريب تغییرات (درصد)
)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احگمال پنج و يک درصد
ns

, * and **: not significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively

از طرف ديار در اي بررسی کاربرد اسید هیومیک هم در
شراي آبیاری کامل و هم در شتراي قطتع آبیتاری در مرحلته
گلدهی و غالفدهی موجتب افتزايش عملکترد دانته لوبیتاقرمتز
گرديد .مقايسه میانای های مربو به ستطوح مخگلت کتاربرد
اسید هیومیتک بتر عملکترد دانته نشتان داد بیشتگري میتزان
عملکرد دانه در صورت مصرف  1/5و سه لیگتر در هکگتار استید
هیومیتک بتتهترتیتتب  2599و 2685کیلتتوگرم در هکگتتار بتتدون
تفاوت آماری يک گروه قرار گرفگند (جدول .)3
بتهنظتتر متتیرستد قتتدرت تحريتتک رشتد مگعتتادل توست
هیومیک اسید توانسگه است چنی نگايجی را بر رشد غالفهای
لوبیاقرمز نیز ايجاد کند .در برخی از تحقیقات نیتز نقتش استید
هیومیک بهعنوان افزايشدهنده عملکرد دانته گتزارش گرديتده
است .در آزمايشی اسید هیومیک سبب افزايش عملکرد دانه در
جو گرديد ) .(Ayuso et al., 1996تحقیق انجامشتده توست
) Arancon (2003در مورد گل همیشهبهار و همچنتی گیتاه
فلفل نیز نشان داد که کاربرد استید هیومیتک موجتب افتزايش
تعداد گل و در نگیجه عملکرد اي گیاهان شد.

عملکرد دانه

نگايج تجزيه واريان دادهها نشان داد تیمار قطع آبیاری و
کاربرد اسید هیومیک در سطح يک درصد بر عملکرد دانه تأثیر
معنیداری داشت (جدول  .)2بر اساس نگايج مقايسته میتانای
نیز مشخص شد میزان عملکترد دانته در تیمتار آبیتاری کامتل
بهمیزان3477کیلتوگرم در هکگتار و در تیمتار قطتع آبیتاری در
گلدهی کمگري عملکرد دانه بهمیزان 1167کیلوگرم در هکگتار
بوده است (جدول  .)3ساير بررسیها نشان داد مهتمتتري نتو
تنش آبی ايجادشده در لوبیا در فصل گلتدهی و در اثتر کتاهش
آب میباشد ( .)Parsa & Bagheri, 2008در تحقیقی کته بتر
روی صفات تحمل بته خشتکی در لوبیتا صتورت گرفگته استت،
بیشگري کاهش عملکرد دانه در مرحله گلدهی و پ از آن در
مرحله غالفدهی مشتاهده شتد ) .(Shekari, 2011همچنتی
گزارش شده است کته تتنش رطتوبگی ،کتاهش معنتیداری بتر
عملکرد دانه لوبیا بهوجود آورده است که مقدار اي کتاهش بته
طول مدت تنش ،شدت تنش و نو ژنوتیت متیتوانتد ارتبتا
داشگه باشد ) .(Farajzadeh Memari & Rashidi, 2011بر
اساس آزمايشهای انجامشده روی ژنوتی هتای لوبیتا مشتاهده
شده است که تنش خشکی میتواند عملکرد دانه را تا 80درصد
نسبت به شراي طبیعی کاهش دهد ).(Szilagiy, 2003

شاخص برداشت

نگايج تجزيه واريان برای شاخص برداشت محصول نشان
داد که اثر قطع آبیتاری و اثتر استید هیومیتک بتر ايت صتفت
معنیدار شتد (جتدول  .)2بیشتگري درصتد شتاخص برداشتت
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است که تنش خشکی باع کاهش شتاخص برداشتت در لوبیتا
متتیشتتود ) .(German & Teran, 2006نگتتايج مقايستته
میانای های اي صفت نشان داد کته بتا مصترف سته لیگتر در
هکگتتار استتید هیومیتتک متتیتتتوان بتتاالتري شتتاخص برداشتتت
(37درصد) را بهدست آورد .در اي بررسی عتدم مصترف استید
هیومیک و يا مصرف 1/5لیگر در هکگار آن تفاوت معنتیداری را
روی شاخص برداشت نداشت و هر دو در يتک گتروه بتا پتايی
تري شاخص برداشت قرار گرفگند که اي نگتايج بتا مشتاهدات
) Kaya et al, (2005هماهنگ میباشد.

لوبیا قرمز بدون تفاوت معنیدار در تیمار آبیاری کامتل و تیمتار
قطع آبیاری در مرحله غالفدهی بتهترتیتب بتا 35/44درصتد و
 29/07درصد و کمگري مقتدار آن در تیمتار قطتع آبیتاری در
مرحله گلدهی بهمیزان 22/2درصد بود (جدول  .)3ساير بررسی
ها نیز نشان میدهد کاهش شاخص برداشت در شتراي اعمتال
تنش خشکی چه در مرحلته رويشتی و چته در مرحلته زايشتی
میتواند بهدلیل کاهش سطح فگوسنگز و کاهش انگقتال مجتدد
مواد فگوسنگزی که در مرحله پُر شدن دانه ها صورت متیگیترد،
باشد ).(Khoshvaghti, 2006
نگیجه مشابهی در گیتاه ستويا توست Masoumi et al,
) (2011بهدست آمد .همچنتی در تحقیقتی نشتان داده شتده

جدول  -3مقایسه ميانگين اثر قطع آبياری و محلولپاشی اسيد هيوميک بر عملکرد واجزای عملکرد لوبياقرمز رقم D81083
Table 3. Mean comparisons for the effect of irrigation hult and humic acid foliar application on yield and yield
components in red bean
ميزان پروتئين
دانه

تعداد غالف در
بوته

تعداد دانه در
غالف

وزن صددانه
(گرم)

عملکرد

شاخص

عملکرد

برداشت

دانه (کيلوگرم

(درصد)

در هکتار)

Harvest
)index (%

Seed yield
)(Kg.ha-1

3476.8 a

10099 a

6707 b

بيولوژیک
(کيلوگرم در

Protein
content of
)seed (%

Number of
pod per plant

Seed
number per
pod

100 seeds
)weight (g

23.21 b

13.47 ab

2.81 a

30.91 a

35.45 a

24.02 a

13.82 a

2.32 b

27.84 b

22.21 b

1167.4 c

21.38 c

11.96 b

2.76 a

32.94 a

29.07 a

2698.1 b

9787 a

27.01 a

12.34 b

2.90 b

27.12b

22.98 b

2058 b

8504 b

18.89 c

14.57 a

2.54 b

32.85a

26.45 b

2599 a

10503 a

22.71 b

12.34 b

3.10a

31.72a

37.29 a

2685 a

7585 b

27.05 b
19.23 h
23.33 e
29.13 a
22.23 f
20.70 g
24.83 c
15.20 i
24.10 d

15.20 b
14.20 b
11.03 c
6.56 e
17.40 a
17.50 a
15.26 b
12.13 c
8.50d

2.44 bc
2.66 bc
3.33 a
2.28 bc
2.20 c
2.50 bc
2.62 bc
2.76 abc
2.88 ab

25.18 c
33.71 ab
33.84 ab
25.20 c
28.60 bc
29.73 bc
30.98 abc
36.25 a
31.60 ab

29.41 c
45.19 a
31.75 bc
14.88 ed
11.15 e
24.65 c
40.59 ab
23.01 cd
39.55 ab

3139 c
3898 a
3393 b
674 h
1254 g
1574 f
2361 e
2643 d
3090 c

10862 ab
8686 bc
10748 ab
4834 d
11351 a
3935 d
9817 ac
11472 a
8072 c

هکتار)

تيمار
Treatment

Biological yield
)(Kg.ha-1

قطع آبیاری
)Irrigation hult (I

آبیاری کامل
)Control (I1

قطع آب در مرحله گلدهی
Irrigation hult at
)flowering stage (I2

قطع آب در مرحله غالفدهی
Irrigation hult at pod
)stage (I3

اسید هیومیک
)Humic acid (H

عدم مصرف
)Control (H1

مصرف  1/5لیگر در هکگار
)1.5 lit/ha (H2

مصرف  3لیگر در هکگار
)3 lit/ha (H3

قطع آبیاری×اسیدهیومیک
Iirrigation hult ×Humic
)I*H( acid
I1H1
I1H2
I1H3
I2H1
I2H2
I2H3
I3H1
I3H2
I3H3

میانای هايی که در هر سگون و برای هر اثر دارای حروف مشگرک میباشند ،در سطح احگمال پنج درصد بر اساس آزمون دانک اخگالف آماری معنیدار با يکديار ندارند.
Mean with similar letters are not significantly different at the 0.05 probability level according to Duncan test.
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بیشگر به طول غالف بسگای دارد که خود تحتت تتأثیر عوامتل
ژنگیکی است ،ولی بر اساس گزارشهای موجود ،شراي محیطی
مناسب در مرحله گلدهی در افزايش تعداد دانته در غتالف بتی
تأثیر نیستت ( .)Mendham, 1981همچنتی نگتايج آزمتايش
) Monuze et al, (2006نیز از کاهش تعداد دانه لوبیا بتر اثتر
تنش خشکی حکايت دارد .نگايج اي بررسی نشان داد بیشگري
تعداد دانه در غالف بهمیزان 3/1دانه در تیمار کاربرد سته لیگتر
در هکگار و کمگري تعداد دانه در غتالف بتهمیتزان 2/5دانته در
صورت مصرف 1/5لیگر در هکگار اسید هیومیک بتهدستت آمتد.
همچنی بی مصرف 1/5لیگر و عدم مصرف اسید هیومیتک در
تعداد دانته در غتالف تفتاوت معنتیدار مشتاهده نشتد .بتهنظتر
می رسد کاربرد استید هیومیتک 12درصتد در مرحلته گلتدهی
موجب افزايش معنیدار تعداد دانه در غالف لوبیاقرمز میگتردد.
در ساير بررسیها همچنتی نگتايج کتاربرد استید هیومیتک در
زراعت گندم نشان داد تعداد دانه و تعداد سنبله در بوتته تحتت
تأثیر اسید هیومیک قرار داشگند ( .)Ulykan, 2008بر استاس
جدول ،6ضريب همبسگای میان عملکرد دانه و تعتداد دانته در
غالف بهمیزان (* )r=0.68مثبت و معنیدار بود.

وزن صددانه

بر اساس نگايج تجزيه واريان تأثیر قطع آبیتاری و استید
هیومیک بر اي صفت معنیدار بود ،ولی اثر مگقابل آنها تتأثیر
معنیداری بر وزن دانههتا نداشتت (جتدول  .)2نگتايج مقايسته
میانای نشان داد بیشگري وزن صددانه در تیمار قطع آبیتاری
در مرحله غالفدهی و آبیاری کامل بتهمیتزان  32/94و 30/91
گرم و کمگري آن در تیمار قطع آب در مرحله گلدهی بهمیزان
27/84گرم بوده است که اي مستئله نشتان متیدهتد ،مرحلته
حساس گیاه لوبیا به قطع آبیاری ،همان مرحله گلدهی میباشد
و ممک است در مرحله غالفدهی نیتاز گیتاه بته آب بتهتتدريج
کاهش يافگه و کمگر باشد .هرچند کمبود آب در مراحل رويشی
و زايشی بهعلت افزايش رقابت برای مواد غتذايی باعت کتاهش
وزن صددانه میشود (.)Emadi et al., 2012
بهنظر میرسد علت اي موضو میتواند ناشتی از کتاهش
طول دوره رشد رويشی و زايشی در اثتر اعمتال تتنش رطتوبگی
باشد که موجب کوتاهشتدن طتول دوره متؤثر پُترشتدن دانته و
کاهش ساخت و انگقال مواد فگوسنگزی به دانهها شتده و باعت
تقلیل وزن صددانه در لوبیا گرديده استت (Mahlouji et al.,
) .2001نگايج مقايسه میانای نشتان داد کته مصترف  1/5و 3
لیگر اسید هیومیک در هکگار باالتري وزن صددانه را بهترتیب با
 32/85و  31/72گرم تولید کرده است (جدول  .)3نگیجه ستاير
بررسی ها نیز نشان داد که محلولپاشی با اسید هیومیک سبب
افزايش وزن صددانه شتده استت ).(Sabzevari et al., 2008
اسید هیومیک از طريق بهبود فعالیتتهتای آنزيمتی درمحتی
ريشه ذرت ،کارآيی جذب آب را افزايش داده که از ايت طريتق
میتواند در رشد و نمو بهگر گیاه مؤثر و در نگیجه عملکرد دانته
نیز تحت تأثیر آن قرار دهد (.)Canellas et al., 2002

تعداد غالف در بوته

بر اساس نگايج تجزيه واريان تیمتار قطتع آبیتاری و اثتر
اسید هیومیک و اثر مگقابل آن معنیدار شد (جتدول  .)2نگتايج
مقايسه میانای ها نشان داد بیشگري تعداد غتالف در بوتته در
تیمار قطع آبیاری در مرحله گلتدهی ( )13/82و بتدون تفتاوت
آماری با تیمار شاهد ( )13/47بوده است .تیمار قطع آبیاری در
مرحله غالفدهی کمگري تعداد غالف در بوته ( )11/96را تولید
کرد (جدول  .)3نگايج ستاير بررستیهتا نشتان داد کته يکتی از
داليل کاهش تعداد غالف در بوتته در چنتی شترايطی ممکت
است کاهش طول دوره رشدگیاه باشد که طتی آن تولیتد متواد
فگوسنگزی نیز کاهش میيابد ) .(Nielsen, 1998نگايج بررسی
بر روی لوبیاچیگی نشان داده است که تنش رطوبگی در مراحتل
مخگل رشد ايت گیتاه موجتب کتاهش تعتداد غتالف در بوتته
گرديتتده استتت ( .)Bayat, 2008همچنتتی نگتتايج مقايستته
میانای های اي صتفت نشتان داد کته بتا مصترف 1/5لیگتر در
هکگار اسید هیومیک بیشگري تعداد غالف در بوته و در صورت
عدم مصرف اسید هیومیک و يا مصرف سته لیگتر در هکگتار آن
کمگري تعداد غالف در بوته های لوبیاقرمز تولید گرديده استت
(جدول  .)3ساير گزارشها در در مورد لوبیا بیتان متیدارد کته
محلولپاشی با اسید هیومیک نسبت به مصرف خاکی آن باعت
افزايش بیشگر رشتد گیتاه ،تعتداد غتالف ،وزن غتالف و میتزان
پروتئی و کلروفیل میگردد ).(E-Bassiony et al., 2010

تعداد دانه در غالف

بر اساس نگايج تجزيه واريان اثتر تیمتار قطتع آبیتاری و
اسید هیومیک بر اي صفت معنیدار بود (جدول  .)2همچنتی
اثر مگقابل قطع آبیاری و اسید هیومیتک تتأثیر معنتیداری بتر
تعداد دانه در غالف نداشت .نگايج مقايسه میانای ها بترای ايت
صفت نشان داد بیشگري میانای تعداد دانه در غالف در تیمار
آبیاری کامل  2/8و در تیمار قطع آبیاری در مرحله غالفدهتی
بهمیزان  2/76دانه در غالف بوده است .کمگري تعتداد دانته در
غالف نیز در تیمار قطع آبیاری در مرحلته گلتدهی بتا مگوست
 2/32دانه در غالف بود (جدول  .)3نگايج آزمتايش Nami et
) al, (2011نیز بر روی گیاه لوبیا نشان داد کته تتنش کمبتود
آب باع کاهش تعداد دانه در غالف در واحد سطح گرديتد .در
گیاه لوبیا افزايش تعداد دانه در غالف دارای محدوديت استت و
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جدول -4تجزیه واریانس اثر قطع آبياری و محلولپاشی اسيد هيوميک بر خصوصيات گياهی وکيفی لوبياقرمز
Table 4. Analyses of variance for the effect irrigation hult and humic acid foliar application on plant characteristics
and quality in red bean
ميانگين مربعات )(MS

پروتئين دانه

هدایت

روی دانه

آهن دانه

Protein of
Seed

الکتریکی برگ
EC

Zinc of
seed

درجه

محتوای رطوبت

کلروفيل

کلروفيل

کلروفيل

Iron of
seed

نسبی برگ
R.W.C.

a+b
Chl. a+b

b
Chl. b

a
Chl. a

**7.29

520.99ns

3.51ns

0.34ns

66.13ns

0.61ns

0.01ns

*0.49

2

**16.50

64212.14

**166.64

**24.51

*161.49

**7.20

**3.67

*0.64

2

0.02

1081.66

6.34

1.12

58.14

0.29

0.12

0.04

4

**148.39

**52178.66

**123.81

**206.25

36.944ns

**7.41

**1.70

**0.11

2

**22.14

**60907.62

**157.15

**43.92

36.27ns

**3.15

**1.75

*2.66

4

0.02

477.98

16.13

25.96

36.21

0.36

0.15

0.16

12

2.45

5.82

3.44

5.36

11.11

13.45

21.85

14.86

آزادی
Df

منابع تغيير
S.O.V.

بلوک
Replication

قطع آبیاری
Irrigation hult

خطای اصلی
Main Error

اسیدهیومیک
Humic Acid

قطع آبیاری ×اسید
هیومیک
Irrigation hult
×Humic Acid

خطای فرعی
Sub Error

ضريب تغییرات (درصد)
)C.V. (%

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احگمال پنج و يک درصد
ns

, * and **: not significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively

گزارش گرديتده استت.).(Sadeghipour & Aghaiee, 2012
همچنی بررسی اثر تنش خشکی بر ويهگی هتای کمتی کیفتی
سويا نشان داده است که با افزايش تنش ،درصد پتروتئی دانته
افزايش میيابد ) .(Pourmousavi, 2006ساير بررسیها تأکید
دارد هرچقدر دوره پُرشدن دانه بهواسطه دورههتای کمبتود آب
کوتاهتر شود ،دوره ذخیرهسازی کربوهیدراتها نیز کوتاه شده و
اثر کمگری بر ذخیرهسازی پروتئی میگذارد .بههمی دلیل بتا
افزايش شدت تنش خشکی ،درصد کربوهیدرات دانته کتاهش و
پروتئی آن افتزايش متیيابتد ( .)Ghobadi, 2010در بررستی
درصد پروتئی در ژنوتی های لوبیاقرمز در طی تتنش خشتکی
گزارش شده است که خشکی باع افتزايش درصتد پتروتئی و
برختی صتفات کیفتی دانته لوبیتا شتد (Mohamadi et al.,
).2010

ميزان پروتئين دانه

بر اساس نگايج تجزيه واريان صفات مورد بررسی در اي
پهوهش اثر تیمار قطع آبیاری و اثر اسید هیومیتک و همچنتی
اثر مگقابل آنها بر پروتئی دانه معنیدار شد (جدول  .)4نگتايج
مقايسه میانای ها برای میزان پروتئی دانه نشان داد بیشگري
درصد پروتئی دانه (24/02درصتد) در تیمتار قطتع آبیتاری در
مرحله گلدهی و کمگري آن مربو به تیمتار قطتع آبیتاری در
مرحلتته غتتالفدهتتی ( )21/38بتتود .همچنتتی نگتتايج مقايستته
میانای ها نشان داد بیشگري درصد پتروتئی در صتورت عتدم
مصرف اسید هیومیک (27/01درصد) و کمگري آن در صتورت
کاربرد 1/5لیگر در هکگار اسید هیومیک بود (جدول  .)5در اي
بررسی بی پروتئی و وزن صددانه همبسگای منفی و معنیدار
)** (r=-0.81ديده شد (جدول  .)6بهنظر میرسد کته در ايت
بررسی تجمع کربوهیدراتها به افزايش وزن دانته لوبیتا کمتک
کرده است که افتزايش میتزان پتروتئی ناشتی از افتزايش وزن
دانهها میباشد.
ساير بررسیها نشان می دهتد تتنش آب در مزرعته لوبیتا
منجر به ايجاد اخگالل در فرآيند فگوسنگز و ستنگز پتروتئی هتا
شده و در نگیجه باع جابهجايی مگابولیتها به سمت دانه متی
گردد ( .)Thalooth et al., 2006علت افزايش پتروتئی لوبیتا
در شراي تنش آبی نیز سنگز پروتئی های جديد در اي شراي

ميزان آهن دانه

نگايج تجزيه واريان نشان داد تیمار قطع آبیتاری ،استید
هیومیک و همچنی اثر مگقابل آنها بر محگوای آه دانه تأثیر
معنیداری داشت (جدول  .)4نگايج مقايسه میتانای هتای ايت
صفت نشان داد بیشگري میزان آهت دانته (29/37قستمت در
میلیون) در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی بهدستت آمتد.
میتتزان آهت دانتته در تیمتتار شتتاهد و قطتتع آبیتتاری در مرحلتته
147

قدیميان و همکاران؛ بررسی اثر قطع  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،8شمارة ،2نيمة دوم 1396

غالفدهی که هر دو در يک گتروه و در پتايی تتري رتبته قترار
گرفگند ،بسیار ناچیز بود (جدول .)5هرچند بتا مطالعته بتر روی
گیاه ذرت گزارش شده است که با افزايش شدت تنش خشتکی
جذب آه  ،مت و روی افتزايش متیيابتد ( Martins et al.,
 ،)2003ولی پاسخ گیاهان مخگلت بته میتزان تجمتع آهت در
دانه های گیاهان مخگل می تواند مگفتاوت باشتد .همچنتی در
اي بررسی اثر ساده اسید هیومیک در تیمار مصرف سه لیگر در
هکگار در باالتري رتبه (32/13قسمت در میلیتون) و در تیمتار
مصرف 1/5لیگتر در هکگتار استید هیومیتک در کمگتري رتبته
(22/57قسمت در میلیون) قرار گرفت .نگتايج ستاير بررستیهتا
نشان داد کاربرد اسید هیومیک میتواند کلتروز گیاهتان را نیتز
بهبود بخشد ،چراکه اسید هیومیک میتواند آه را به فرم قابل
جذب ناهداری کند که اي پديتده بتهخصتو در ختاکهتای
قلیايی و آهکی مانند خاکهای اکثر نقتا کشتور کته معمتوالا
دچار فقر آه هسگند ،نکگه قابلتتوجهی استت ( Rahi et al.,
.)2011

هدایت الکتریکی الکتروليت سلولی برگ

نگايج تجزيه واريان میزان هدايت الکگريکتی الکگرولیتت
سلولی بافتهای برگ لوبیا در مرحله پايتان گلتدهی نشتان داد
قطع آبیاری ،اسید هیومیک و همچنی اثر مگقابل آنها بر ايت
صفت تأثیر معنیدار داشت (جدول  .)4مقايسته میتانای هتای
اي صفت نشان داد باالتري میزان هدايت الکگريکی الکگرولیت
سلولی برگها در صورت قطع آبیاری در مرحله غالفدهی بوده
است (جدول  .)5نگايج مقايسه میانای اثر مگقابل قطع آبیتاری
و مصرف اسید هیومیک نشان داد ترکیب تیمتاری مصترف 1/5
لیگر در هکگار اسید هیومیک در شراي قطع آبیاری در مرحلته
غالفدهی بیشگري میزان هدايت الکگريکی الکگرولیت سلولی را
داشت (جدول  .)5در مطالعه ) Borji et al, (2007که بر روی
10رقم لوبیاسفید و قرمز انجام شد مشخص گرديد بی هتدايت
الکگريکی و سرعت جتذب آب در بافتتهتای بترگ همبستگای
مثبت و معنیداری وجود دارد .تغذيه مگعادل گیاه و بهرهمندی
از محرک اسید هیومیک شايد از داليل پايداری غشتای ستلول
های برگ در اي آزمايش در تیمارهای کاربرد هیومیک اسید با
مقادير بیشگر بوده است.

ميزان روی دانه

تجزيتته دادههتتا نشتتان داد تیمتتار قطتتع آبیتتاری و استتید
هیومیک و همچنی اثر مگقابل آنها بر میزان روی دانته تتأثیر
معنی داری داشت (جدول  .)4نگايج مقايسه میتانای مشتخص
کرد بیشگري میزان روی دانته (38/67قستمت در میلیتون) در
تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی بود و ساير تیمارها در يتک
گروه و با کمگري مقدار قرار داشگند .همچنتی در تیمتار عتدم
مصرف اسید هیومیک میزان عنصر روی در دانههای لوبیتاقرمتز
در بیشتتگري مقتتدار (37/51قستتمت در میلیتتون) و در تیمتتار
مصتترف 1/5لیگتتر در هکگتتار در کمگتتري مقتتدار قتترار گرفتتت
(جدول.)5
آزمايشتی کته توست ) Abvali Parizi (2014بتر روی
ذرت انجام شده نشان داده است که حداکثر وزن خشتک انتدام
هوايی ،در تیمار اسگفاده از سولفات روی و عتدم مصترف استید
هیومیک بود .نگايج تحقیق ) Ayin (2012نیز بتر روی کنجتد
نشان داد تنش خشکی باع انباشتت يتون روی در انتدامهتای
هوايی گیاه میشود .همچنی در تحقیقی بر روی کلزا مشتاهده
شد که تنش کمآبی باعت افتزايش غلظتت روی در گیتاه شتد
( .)Nasri et al., 2008در ايت تحقیتق ،بتی میتزان روی و
عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته همبستگای منفتی معنتیدار
ديده شد (جدول .)6بهنظر میرستد بته متوازات افتزايش تتوان
تولید دانه میزان تجمع عناصر ريزمغذی در دانه کاهش میيابد.

ميزان کلروفيل برگ

میزان کلروفیل در گیاهان يکی از عوامتل مهتم در حفت
ظرفیتتت فگوستتنگزی استتت ( .)Jiyang & Hang, 2001بتتا
افتتزايش شتتدت تتتنش ،غلظتتت کلروفیتتل  aو  bوکتتل افتتزايش
میيابد .بررسیها روی گیتاه گلرنتگ نشتان داده استت کته در
شراي تنش ماليتم خشتکی ،شتاخص کلروفیتل افتزايش و بتا
افزايش شدت تنش خشکی میتزان کلروفیتل کتاهش متیيابتد
( .)Kafi & Rostami, 2007بر اساس نگتايج تجزيته واريتان
تیمار قطع آبیاری و همچنی اثرات مگقابل قطع آبیاری و اسید
هیومیک بر اي صفت معنیدار شد (جدو ل  .)4نگتايج مقايسته
میانای مشخص کرد باالتري میزان کلروفیتل  b ،aو  a+bدر
تیمار قطع آبیتاری درمرحلته گلتدهی بتوده استت (جتدول .)5
همچنی اثر اسید هیومیک در درصتورت مصترف سته لیگتر در
هکگار باع افزايش میزان کلروفیل به بیشگري مقدارگرديد.
محتوای رطوبت نسبی برگ

بتتهطتتورکلی محگتتوای نستتبی آب بتترگ معتترف ختتوبی از
وضعیت گیاه است و بهعنوان شاخص مناسب در انگختاب بترای
مقاومت به خشکی مدنظر قترار متیگیترد .کمبتود آب بتا افتت
محگتتوای رطوبتتت نستتبی و پگانستتیل آب بتترگ زمینتته کتتاهش
فگوسنگز در واحد سطح برگ را فتراهم متیستازد ( Ghobadi,
.)2010
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جدول  -5مقایسه ميانگين اثر قطع آبياری و محلولپاشی اسيد هيوميک بر خصوصيات گياهی وکيفی لوبياقرمز
Table 5. Mean comparisons for the effect of hult irrigation and humic acid foliar application on plant characteristics
and quality in red bean
هدایت
الکتریکی برگ
(دسی زیمنس
بر متر)

روی دانه
Zinc in
seed
)(ppm

آهن دانه

محتوای رطوبت

Iron in
)seed (ppm

نسبی برگ (درصد)
)RWC (%

کلروفيل a+b

کلروفيل b

کلروفيل a

تيمار

Chl. a+b

Chl.b

Chl. a

Treatment

)EC (dS.m-1

قطع آبیاری
)Irrigation hult (I
312.51 b

31.85 b

26.52 b

52.36 a

4.02 b

1.41 b

2.61 b

342.59 b

38.67 a

29.37 a

52.05 a

5.49 a

2.53 a

2.97 a

471.51 a

30.72 b

26.50 b

50.96 b

3.87 b

1.43 b

2.45 b

343.92 b

37.51 a

27.68 b

56.17 a

3.58 c

1.42 b

2.17 b

462.39 a

30.09 c

22.57 c

54.07 a

4.40 b

1.68 b

2.73 a

320.29 c

33.64 b

32.13 a

52.12 a

5.40 a

2.27 a

3.13 a

318.75 cd
355.46 bc
263.32 e
367.50 b
292.19 de
368.08 b
345.52 bc
739.53 a
329.48 bcd

28.18 d
28.98 d
38.38 b
50.61 a
32.44 c
32.97 c
33.74 c
28.86 d
29.55 d

22.70 ed
24.50 d
32.35 b
31.75 b
20.75 e
35.60 a
28.60 c
22.45 ed
28.45 c

52.69 abc
53.26 abc
51.12 abc
56.59 abc
46.92 c
49.66 bc
59.24 ab
62.03 a
55.59 abc

3.19 d
3.93 cd
4.94 bc
3.56 d
5.46 b
7.45 a
4.00 cd
3.82 cd
3.80 cd

1.15 c
1.60 bc
1.49 bc
1.47 bc
2.17 b
3.95 a
1.65 bc
1.28 c
1.37 c

2.04 b
2.33 b
3.46 a
2.09 b
3.30 a
3.50 a
2.36 b
2.55 b
2.43 b

آبیاری کامل
)Control (I1

قطع آب در مرحله گلدهی
Irrigation hult at flowering
)stage (I2

قطع آب در مرحله غالفدهی
Irrigation hult at pod stage
)(I3

اسید هیومیک
)Humic acid (H

عدم مصرف
)Control (H1

مصرف  1/5لیگر در هکگار
)1.5 lit ha-1 (H2

مصرف  3لیگر در هکگار
)3 lit ha-1 (H3

قطع آبیاری×اسیدهیومیک
Irrigation hult ×Humic acid
()I×H
I1H1
I1H2
I1H3
I2H1
I2H2
I2H3
I3H1
I3H2
I3H3

میانای هايی که در هر سگون و برای هر اثر دارای حروف مشگرک میباشند ،در سطح احگمال پنج درصد بر اساس آزمون دانک اخگالف آماری معنیدار با يکديار ندارند.
Mean with similar letters are not significantly different at the 0.05 probability level according to Duncan test.

باع کتاهش 67درصتدی عملکترد دانته و اعمتال تتنش قطتع
آبیاری در مرحله زايشی گیاه سبب کاهش 23درصدی عملکترد
دانه لوبیاقرمز شد .بنابراي عملکرد گیاه بتهشتدت تحتت تتأثیر
تأمی رطوبت موردنیاز در مرحلته رويشتی استت .همچنتی در
صورت مصرف  1/5لیگر در هکگار اسید هیومیتک 26درصتد بته
افزايش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد کمک کرده است که
اي میزان میتواند برای مصرف اسید هیومیتک بتهمیتزان سته
لیگر در هکگار معادل30درصد باشد .از آنجاکه مصترف  1/5و 3
لیگر در هکگار اسید هیومیک تفاوت معنتیداری از نظتر میتزان
عملکرد دانه نسبت به شاهد ايجاد نکرده است ،توصیه میشتود
حداقل از میزان کمگر اسید هیومیتک (1/5لیگتر در هکگتار) در
زراعت لوبیاقرمز خصوصا در شراي کمبود آب اسگفاده گردد.

نگايج تجزيه واريان نشان داد که اثر تیمار قطتع آبیتاری
معنیدار و تیمار اسید هیومیتک و اثتر مگقابتل قطتع آبیتاری و
اسید هیومیک تأثیر معنیداری بر اي صفت نداشت (جدول .)4
با مطالعه ژنوتی های مخگل لوبیا نشتان داده شتده استت کته
کلیه ژنوتی ها از  RWCکمگتری در شتراي تتنش برختوردار
بودند ( .)Ghanbari et al., 2012در مطالعه اثر تنش خشتکی
بر روی عدس کاهش محگوای نسبی آب برگ تأيید شده استت
(.)Salehpour et al., 2009
نتيجهگيری
بر اساس نگايج تحقیق حاضر ،اعمال قطع آبیاری که منجر
به بروز تنش خشکی در مرحله رويشی گیاه لوبیاقرمتز گرديتد،
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 همبستگی ساده بين صفات اندازهگيریشده-6 جدول
Table 6. Simple correlation coefficient between measured traits
صفات
Traits
1-Biomass yield

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
0.49

1

1

2-Seed yield

0.46

1

3-Harvest index

-0.26

0.68*

1

4-100 Seed weight

0.35

0.55

0.37

1

5-No. Seed per pod

0.26

0.68*

0.48

0.69*

1

6-No. Pod per plant

0.34

0.07

0.04

-0.01

-0.31

1

7-Chlorophyll a

-0.027

-0.15

0.04

0.27

0.25

0.38

1

8- Chlorophyll b

-0.59

-0.42

0.22

-0.09

-0.25

0.43

0.66*

1

9- Chlorophyll a+b

-0.39

-0.34

0.16

0.06

-0.05

0.45

0.87**

0.94**

1

10-RWC

-0.39

-0.39

0.07

-0.13

-0.25

0.28

0.35

0.71*

0.62

1

11-Porotein

-0.27

-0.31

-0.27

-0.81**

-0.26

-0.36

-0.34

-0.2

-0.28

0.24

1

12-Iron

-0.75*

-0.22

0.31

-0.07

0.29

-0.41

0.33

0.5

0.47

0.27

0.28

1

13-Zinc
14-EC

-0.49
-0.27

-0.61*
-0.29

-0.46
-0.26

-0.41
-0.64*

-0.14
-0.14

-0.6*
-0.61*

-0.22
-0.36

-0.006
-0.3

-0.01
-0.36

-0.15
0.049

0.57
0.71

0.54
0.19

.* و ** بهترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح احگمال پنج و يک درصد میباشند
* and ** show significant differences at 0.05 and 0.01 probability level respectively.
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Introduction
Rapid population growth in developing countries have resulted to adverse effect such as food shortages
and malnutrition. Lack of protein in the diet is accounted for the largest portion. Pulses with high amounts of
protein are the second largest source of food after cereals. Among pulses, beans as a supplier of plant
proteins in many countries, particularly developing countries has high consumption. Area under cultivation
of bean is 240000 hectares with an average yield of 1500 kg per hectare in Iran. In arid and semi-arid area
due to excessive exploitation of water resources, the water shortage is constantly evolving and according to
the climatic conditions that are considered hot and dry, and sensitivity of bean to drought further research in
this field is clear. Humic acid is extracted from different sources, such as humus and, soil and using chelating
essential elements improve and increase fertility and productivity of soil, especially in conditions of stress.
As we mentioned before, purpose of this study was evaluating effect of water stress and use of humic acid on
agronomic, physiological and quality traits.
Materials & Methods
This experiment was performed at agricultural Research Station in Arak, Iran in 2014. The experiment
was performed in split plot arangment based on randomized complete block design with three replications.
The main factor was irrigation hold at 3 levels: complete irrigation (control), irrigation hold at flowering
stage and irrigation hold at pod stage and sub factor was humic acid foliar application in three levels of non
humic acid application (control), 1.5 and 3 liters per hectare humic acid 12% at pre flower satage and pod
stges applications. In this study the red bean seed was from D81083 cultivar. In this study, biological yield,
grain yield, number of seeds per pod, number of pods per plant, harvest index, seed weight, chlorophyll a, b
and a+b content, RWC, iron, zinc and protein contents in grains and also, leaf electrolyte electrical
conductivity were measured. Analysis of data was done with SAS software and comparisons of means were
performed with Duncans multiple range test at 0.05 statistically significant level.
Results & Discussion
Mean comparison of irrigation treatment indicated that the highest seed yield was in complete irrigation
and hold irrigation at pod stage and lowest rate was for hold irrigation at flowering stage. In this experiment,
use of humic acid in normal conditions and in conditions of hold irrigation at flowering and pod stage could
be increase the yield. The highest harvest index was in complete irrigation and hold irrigation at pod stage.
The results showed that the highest 100 seed weight was from control and hold irrigation at pod stage
treatment and the least weight was from hold irrigation at flowering stage which shows the sensitive stage for
bean is cut-irrigation at flowering stage and maybe the need for water is low in pod stage. Among yield
*Corresponding Author: h.madani@iau-arak.ac.ir, Mobile: 09123606518
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components, seeds per pod had significant correlation with yield. The highest number of pods per plant
during irrigation hold was at flowering stage and control treatment and irrigation hold at pod stage had the
lowest rate of pods per plant. Most of seed protein obtained from hold irrigation at flowering stage and the
lowest amount of it was in hold irrigation at pod stage. The effect of hold irrigation and the effect of humic
acid opplication was as well as the interaction bouth. There were significant differences on levels of iron and
zinc in seeds. The highest amount of chlorophyll a, b and a+b were in hold irrigation at flowering stage. The
effect of 3.5 liter per hectare foliar application of humic acid could be increase total chlorophyll. Hold
Irrigation treatment also had a significant effect on the leaf relative water content in pod stage.
Conclusion
The results showed that the irrigation hold had significant effect on all studied traits. Generally, the
highest and lowest yield was related to complete irrigation treatment but in some cases the hold irrigation at
flowering stage was the same result. The effect of hold irrigation at pod stage was the same as complete
irrigation treatment which this point can be used in saving water. Also, Spraying with different amounts of
humic acid showed that the humic acid improved the agronomic characteristics and quality of the beans in
range of 1.5 litter per ha. Therefore, Using of humic acid may improve agronomic, qualitative and
physiological characteristics of red bean.
Key words: Deficit irrigation stress, Humic acid, Micro elements, Protein, Red Bean
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