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چکیده
اهداف :این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا متاثر از تنش کم آبی و اثرات
بهبودبخش محلولپاشی مولیبدن در این شرایط انجام گردید.
مواد و روشها :آزمایش به صورت اسپلیت پالت-فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار طی دو
فصل زراعی سالهای  0290-93در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت .عامل اصلی
شامل سه سطح مختلف تنش کم آبی (شاهد :آبیاری پس از  ،55 -61تنش مالیم 91 -95 :و تنش شدید 035 -021 :میلیمتر
تبخیر از تشتك تبخیر کالس  )Aو عامل فرعی ترکیب فاکتوریل سطوح مولیبدن ،کاربرد (( )+Moبه میزان  01کیلوگرم در
هکتار از منبع سدیممولیبدات) و عدم کاربرد مولیبدن ( )-Moو ژنوتیپها (شامل لوبیا قرمز اختر و لوبیا چیتی )COS16
بودند .اعمال تنش کم آبی از مرحله تکمیل سومین سه برگچه شروع و تا زمان قطع آبیاری تمام تیمارها ادامه یافت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تنش کم آبی باعث کاهش مقدار نسبی آب برگ (( )RWCبطور متوسط  0و  01درصد به
ترتیب در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد) و کاهش دوام سطح سبز برگی ( LADبطور متوسط حدود  05و 20
درصد به ترتیب در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد) گردید .در حالیکه محلولپاشی مولیبدن با کاهش اثرات منفی
تنش کم آبی ،در اثر حفظ مقدار نسبی آب برگ ،افزایش دوام سطح برگ و همچنین تعداد نیام ،باعث افزایش معنیدار
عملکرد دانه ژنوتیپهای لوبیا به میزان  36درصد ( 77/7گرم در متر مربع) شد.
نتیجهگیری :کاهش مقدار نسبی آب برگ ،دوام سطح برگ و عملکرد دانه و اجزای عملکرد در اثر تنش کم آبی ،به طور
معنیداری (با افزایش  29 ،05 ،2و  00درصد به ترتیب برای هر کدام از صفات فوق) با محلولپاشی مولیبدن بهبود یافت.
در نتیجه میتوان بکارگیری مولیبدن را برای کاهش اثرات تنش کم آبی لوبیا مورد توصیه قرار داد.
واژههای كلیدی :دوام سطح برگ ،عملکرد دانه و اجزای آن ،کم آبی ،مقدار نسبی آب ،مولیبدن

3011  سال/2  شماره13  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 شکیبا،فتحی رضائی

361

Evaluation of Grain Yield and some Physiological Characteristics of Common Bean
(Phaseolus vulgaris L.) under Water Deficit and Molybdenum
Vahid Fathirezaee1*, Mohammad Reza Shakiba2, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab2,
Mahmoud Toorchi3

Received: August 29, 2020 Accepted: January 18, 2021
1-PhD Student, Dept. of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2-Prof., Dept. of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3-Prof., Dept. of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
*
Corresponding Author Email: allahdadi64@yahoo

Abstract
Background & Objective: This study was conducted to evaluate the yield and some physiological
characteristics of leaves and yield of dry bean affected by water deficit stress and foliar application of
molybdenum.
Materials & Methods: This experiment was conducted as a split plot - factorial based on randomized
complete blocks design with three replications during the two years 2012-2013 at the Research Farm of Faculty
of Agriculture, University of Tabriz. The main factor includes three different levels of irrigation (control:
irrigation after 55-60, mild stress: 90-95 and severe stress: 125-130 mm evaporation from Class A evaporation
pan) and sub-factor includes factorial composition of molybdenum levels, foliar application (+ Mo (80 kg.ha1

from the source of sodium molybdate) and non-applicatin (-Mo) and genotypes (including AKHTAR (red
bean) and COS16 (pinto beans)).

Results: The results showed that water deficit reduced RWC (on average, 8 and 14% in moderate and severe
stress, compared to the control, respectively) and LAD (on average, 15 and 31% in moderate and severe stress,
compared to the control, respectively). While molybdenum foliar application by reducing the negative effects
of water deficit, due to maintaining the leaf relative water content, increasing green area continuity and pods
number per plant, increased biological yield and grain in bean genotypes.
Conclusion: Reduction of relative water content (RWC), leaf area duration (LAD) and grain yield and yield
components due to water deficit were significantly amolirated (with an increase of 3, 15, 39 and 11% for each
of the above traits, respectively) by molybdenum foliar application. As a result, the use of molybdenum can
be recommended to reduce the effects of drought stress in plants, especially beans.
Keywords: Leaf Area Duration, Molybdenum, Ralative Water Content, Water Deficit, Grain Yield and Yield
Components

 کونکا و-کشورهای در حال توسعه است (هاناتسکو

مقدمه

 در بین.)3116  و باقری و همکاران3101 همکاران

، دومین منبع غذایی بشر است،حبوبات پس ازغالت

 کمبود آب یکی از علل اصلی کاهش،متغیرهای محیطی

Phaseolus .(  در این میان لوبیا.که سرشار از میباشد

عملکرد در گیاهان به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك

) مهمترین لگوم خوراکی به ویژه درvulgaris L

ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.....)Phaseolus vulgaris L.

361

محسوب میشود .تنش کم آبی کاهش معنیدار عملکرد

غیرعادی و کمتر رشد یافته میشود (مارچنر  .)0995یکی

دانه لوبیا را در پی دارد و البته میزان این کاهش بسته به

از آنزیمهایی که نقش کلیدی در سلسله فرآیندهاى

طول مدت تنش ،شدت تنش و نیز ژنوتیپ مورد مطالعه

مربوط به مصرف نیترات دارد ،نیترات ردوکتاز است

میتواند متفاوت باشد (فرجزاده معمار تبریزی .)3100

(ویرا و همکاران  .)3100عبدالصمد و همکاران ()3115

مقدار نسبی آب ( )RWC0برگ از جمله صفاتی است که

در بررسی اثر کاربرد مولیبدن بر فعالیت دو آنزیم

با روابط و شرایط آبی گیاه ارتباط نزدیکی داشته و به

نیتراتردوکتاز و نیتروژنار در گندم تحت شرایط تنش

طور معنیداری از تنش کم آبی متاثر شده و کاهش

خشکی گزارش کردند که وزن ماده خشك کل و کارایی

مییابد (آنژیوم و همکاران  3100و کیوان .)3101

نیتروژن به صورت معنیداری تحت تاثیر تنش خشکی

در شرایط خشکی و یا کمبود آب ،استفاده از ارقام

کاهش یافت .این افت ناشی از اثر تنش در کاهش فعالیت

متحمل و روشهای به زراعی میتواند در مقابله با تنش

دو آنزیم نیروژناز و نیتراتردوکتاز بود .کاربرد

خشکی موثر باشد .بکارگیری انواع مختلف کودهای آلی

مولیبدن سبب افزایش معنیدار کارایی نیتروژن و

و معدنی از جمله روشهای بهزراعی متداول محسوب

محتوای پروتئین ،پتاسیم و منیزیم و سرعت رشد

میشود .تحمل تنشهای مختلف از طریق محلولپاشی

محصول در شرایط تنش شد .این محققان اظهار داشتند

عناصر غذایی کم مصرف افزایش مییابد (قاسمیان و

که اثر مثبت و معنیدار مولیبدن بر فعالیت

همکاران  .)3101البته تحقیقات نشان دادهاند که راهکار

نیتراتردوکتاز و نیتروژناز سبب افزایش سوخت و ساز

بسیار مفید و کارامد دیگر ،توسعه و ترویج مصرف

نیتروژن و افزایش رشد عمومی گیاه گردید .شواهد

عناصر ریز مغذی است (ملکوتی و تهرانی  .)0999ماده

زیادی حاکی از پیچیدگی تنظیم این دو آنزیم و نقش

خشك تولیدی به طور عمده به توسعه سطح برگ و دوام

مولیبدن در میزان فعالیت آنها میباشد .فعالیت این

آن و مصرف آب وابسته است ،لذا کاهش عملکرد در

آنزیمها در برگ به تغییرات وضعیت آبی آن حساس

شرایط تنش خشکی بیشتر به دلیل اثر منفی آن بر نحوه

بوده و زمانی که پتانسیل آب کاهش مییابد فعالیت آنها

مصرف آب ،کاهش سطح برگ و سرعت رشد محصول

نیز کم میشود (سیگل  .)3113به نظر برخی در شرایط

( )CGR3اتفاق میافتد (سامان و همکاران .)3116

تنش آبی ،سنتز این دو آنزیم کاهش مییابد که  ،مهم تر

عناصر ریزمغذی اگرچه به مقدار کم مورد نیاز رشد

از کاهش فعالیت این آنها است و به این سبب ،مولیبدن

و تولید گیاهان میباشند اما کمبود آنها اثرات نامطلوب

میتواند نقش موثر و مهمی در کنترل این فعالیت در

بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو گیاهی خواهند

شرایط تنش داشته باشد (دنگ و ژانگ  .)3112مولیبدن

داشت (حیدریان و همکاران  .)3101عنصر مولیبدن نیز

به عنوان یك عنصر القاء کننده مقاومت در برابر تنشهای

یکی از ریزمغذیهای ضروری برای گیاهان است و

غیرزنده است و نقش آن در افزایش تحمل به تنشهایی

بسیاری از خاكهای زراعی جهان دچار کمبود این عنصر

مانند تنش شوری ،دمای پایین و تنش آب درگیاهان

می باشند (لیو و همکاران  .)3119مولیبدن بویژه در

مختلف گزارش شده است (ژانگ و همکاران .)3103

سازوکارهای مربوط به متابولیسم نیتروژن نقش مهمی

مولیبدن اثر منحصر بفردی در سنتز اسید آبسیزیك

دارد .مولیبدن برای تثبیت نیتروژن توسط ریزوبیومها

( )ABA2داشته و به این ترتیب در روابط آبی گیاه و

ضروری است و کمبود مولیبدن سبب ایجاد گرههای
Relative Water Content
Crop Growth Rate

1
2

Absisic acid

3
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پاسخ به تنشهای محیطی موثر میباشد (کایزر و

تبریز واقع در اراضی کرکج در هشت کیلومتری شرق

همکاران .)3115

تبریز با طول جغرافیایی  16درجه و  35دقیقه شرقی و

مواد و روشها

عرض جغرافیایی  20درجه و یك دقیقه شمالی و ارتفاع
 0261متر از سطح دریا اجرا گردید .برخی مشخصات

این پژوهش در دو فصل زراعی سالهای (-0290

خاك مزرعه در جدول  0آمده است.

 )93در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

جدول  - 1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد استفاده در آزمایشها
عمق نمونه برداری

شن

سیلت

رس

سال اجرای آزمایش

)(cm

)(%

)(%

)(%

0290

-21صفر

51

07

32

7/7

0293

-21صفر

16

09

35

7/5

pH

فسفر

پتاسیم

مولیبدن

قابل جذب

قابل جذب

قابل جذب

)(%

)(ppm

)(ppm

)(ppm

1/61

1/25

6/5

320

2/2

1/52

1/32

5/9

300

2/0

کربن آلی )(%

ازت کل

آزمایشها به صورت اسپلیتپالت -فاکتوریل در قالب

اعمال تنش و با در نظر گرفتن شرایط جوی مطلوب

طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا

محلولپاشی مولیبدن در تیمارهای با کاربرد مولیبدن به

درآمدند .تعداد  03تیمار (جدول  )3حاصل از سطوح تنش

میزان  01گرم در هکتار مولیبدن خالص از منبع مولیبدات

کم آبی شامل سه سطح (شاهد :آبیاری پس از ،55 -61

سدیم با استفاده از سمپاش دستی و بصورت یکنواخت

تنش مالیم 91 -95 :و تنش شدید 035 -021 :میلیمتر

انجام گرفت (در کرتهای عدم محلولپاشی مولیبدن

تبخیر از تشتك تبخیر کالس  )Aبه عنوان عامل اصلی و

همزمان با اعمال تیمار آب مقطر پاشیده شد) .مراحل

عامل فرعی ترکیب فاکتوریل سطوح مولیبدن ،کاربرد

داشت متداول زراعی طی دورة رشد انجام می شدند.

( )+Moو عدم کاربرد ( )-Moو ژنوتیپها (شامل لوبیا

کودهای شیمیایی با توجه به آزمون خاك (جدول ،)0

قرمز اختر و لوبیا چیتی  )COS16بودند .هر کرت

فسفر به میزان  51کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر

آزمایشی فرعی از  01خط کشت به طول  3/5متر تشکیل

فسفات تریپل در زمان کاشت و نیتروژن نیز به میزان

شده بود .فاصله خطوط کشت در کرتهای آزمایشی 35

 011کیلوگرم در هکتار از منبع اوره در دو مرحله در

سانتیمتر ،کاشت با تراکم  11دانه در مترمربع و فاصله

زمان کاشت و در مرحله شروع گلدهی مورد استفاده

بین بوتهها روی پشته  01سانتیمتر ،فاصله بین کرتهای

قرار گرفتند .وجین بصورت دستی انجام می گردید.

اصلی یك و کرتهای فرعی نیم متر در نظر گرفته شدند.

نمونه برداری برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد با

پس از کاشت آبیاری همه کرتها بصورت همزمان

حذف نواحی حاشیهای هر کرت بصورت ده بوته

انجام میشدند تا در مرحلة تکمیل سه برگچة سوم

تصادفی انجام و عملکرد در واحد گرم در مترمربع

تیمارهای تنش کم آبی اعمال گردیدند و روند اعمال تنش

محاسبه شده است.

تا زمان قطع آبیاری تیمارها ادامه یافت .پیش از شروع
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جدول  - 2مشخصات تیمارهای آزمایش
تیمار

سطوح آبیاری

سطوح مولیبدن

(میلی متر تبخیر از تشتك کالس )A

( 01گرم در هکتار مولیبدات سدیم)

1
2
3

+Mo
55-61
-Mo

4
5
6
7

+Mo
91-95
-Mo

8
9
11
11

+Mo
035-021
-Mo

12

ژنوتیپها
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16
قرمز اختر ()Akhtar
چیتی COS16

محتوای نسبی آب ( )RWCبرگ درست قبل از رفع

توزین میشدند .سپس به مدت  00-31ساعت درون آب

تنش تیمارهای آبیاری تعیین شد .بدین طریق که ابتدا سه

دو بار تقطیر در محیط تاریك و در دمای پنج درجة

بوته به طور تصادفی انتخاب و سه برگ بالغ از این

سانتیگراد قرار گرفته و پس از گرفتن آب موجود سطح

بوتهها قطع و روی هم گذاشته و از محلی غیر از رگبرگ

نمونهها ،وزن اشباع آنها تعیین شد .دیسكهای برگی در

اصلی سه بار سه دیسك برگی به قطر یك سانتیمتر از

داخل پاکت ،توسط آونی با دمای  71درجه سانتیگراد به

هر یك از آنها تهیه گردید (جمعاً  9دیسك برگی) سپس

مدت  10ساعت خشکانده و وزن خشك آنها با ترازوی

در داخل ورق آلومینیومی قرار گرفته و به سرعت به

حساس مشخص میشد .در نهایت محتوای نسبی آب

آزمایشگاه منتقل شده و وزنتر آنها با ترازوی حساس

برگ از طریق رابطهی زیر تعیین گردید (اسالتییر :)0965

)]×011وزن خشك-وزن اشباع((/وزن خشك-وزن تر([= محتوای نسبی آب ()%
به منظور تعیین  LADاز بین شاخصهای رشد در

رشد و نمو گیاه و دما همبستگی نزدیکی وجود دارد،

هر سال در پنج مرحله نمونه برداری (سه بوتهای) انجام

مبنای محاسبات درجه  -روز رشد ( )GDD0در نظر

گردید .این نمونه برداریها بعد از اعمال تنش و با فواصل

گرفته شد (کریمی و سیدیك :)0990

حدود  01تا  05روزه انجام شدند .با توجه به اینکه بین
}GDDs = ∑ Hi = ∑{[(Tmax+ Tmin)/2]- Tb
Growth Degree Day

1
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در این رابطه  Hiدرجه  -روز رشد تا روز  iامTmax ،

شرایط عدم کاربرد آن شده است (جدول  .)1این

حداکثر دمای روزانه با یك حد باالیی  21درجة سانتی-

دستاورد با نتایج وو و همکاران ( )3101در گندم،

گراد Tmin ،برابر کمترین دمای روزانه در نظر گرفته شد

مهدوی ( )3101در جو و کوریر و همکاران ( )3116در

و  Tbنیز دمای پایه یا دمایی است که پایینتر از آن رشد

لوبیا مشابه میباشد .به نظر غفاریان و همکاران ()3012

گیاه متوقف میگردد ،که برابر  01درجة سانتیگراد در

تاثیر مثبت مولیبدن در تقویت فعالیت آنزیمهای

نظر گرفته شد (راسل و همکاران .)0901

نیتروژناز و نیتراتردوکتاز و افزایش غلظت یونهای

برای تعیین سطح برگ از روش وزنی استفاده شد.

پتاسیم منجر به بهبود مقدار نسبی آّب برگ و افزایش

در هر بار نمونه برداری به تعداد  21دیسك برگی از هر

تحمل گیاه نسبت به تنش شده است .وو و همکاران

نمونه جداگانه وزن و از نسبت وزن کل برگ به دیسكها

( )3109نیز مولیبدن را باعث کاهش تعرق برگ و افزابش

سطح برگ مورد محاسبه قرار گرفت .پس از آن شاخص

غلظت مواد اسمزی در ریشه دانستهاند که سرانجام با

سطح برگ و سرانجام دوام سطح برگ ( )LAD0برای

گسترش مورفولوژی ریشه و افزایش غلظت یونی،

میانگین تیمارها از رابطه زیر محاسبه گردید (هانت

توانایی جذب ریشهای باالتر رفته است ،این امر میتواند

:)0903

وضعیت آبی بهبود یافته تیمارهای دارای مولیبدن را

)LAD = [(LAI1+LAI2) /2] × (GDD2-GDD1

با توجه به داشتن پنج دوره برآورد شاخص سطح برگ،
می چهار مقدار دوام سطح برگ و مجموع آنها در ارزیابی
تیمارها بکار گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها بوسیله نرم افزار  ،SASمقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در

توجیه کند .در بین دو رقم مورد آزمایش ،اختر بیشترین
مقدار نسبی آب برگ را داشت (جدول  )1و این مورد با
یافتههای قنبری و همکاران ( )3102و قانع پور و همکاران
( )3101که ارقام مشترکی با آزمایش را بکار بردهاند
مطابقت دارد.

سطح احتمال پنج در صد انجام شده و نمودارها هم به

دوام سطح برگ ()LAD

وسیله نرم افزارهای  Excel 2010و  Statisticaرسم

نتایج برآورد مربوط به دوام سطح برگ در تیمارهای

شده است.

مورد ارزیابی در دو سال مجزا به ترتیب در شکل 0
برای سال اول و شکل  3برای سال دوم نشان داده شده

نتایج و بحث

است .در مقایسه بین سطوح آبیاری شرایط نرمال ،در

مقدار نسبی آب ( )RWCبرگ
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان دادند
که مقدار آب نسبی برگ از سه عامل اصلی آبیاری ،رقم
و مولیبدن در سطح احتمال یك درصد متاثر شده است
ولی اثرات متقابل این عوامل بر این صفت معنیدار نبوده
است .تنش کم آبی باعث کاهش (به ترتیب تنش مالیم و
شدید  7/66و  01/15درصد نسبت به شاهد) مقدار آب
نسبی برگ گردید (جدول  .)1مولیبدن سبب حفظ مقدار
نسبی آب برگ به میزان  2/5درصد بیشتر نسبت به

Leaf Area Duration

1

بین ارقام ،لوبیا قرمز اختر ،بیشترین دوام سطح برگ را
داشت و محلول پاشی مولیبدن باعث افزایش دوام سطح
سبز شده است .در اغلب موارد هم در مقادیر دورهای و
هم مجموع تیمارهای با مولیبدن سطوح تنشی مالیم
نسبت به بدون مولیبدن شرایط شاهد تنش کم آبی ،دارای
دوام سطح برگ بیشتری بودند .این حالت در مورد سطح
تنش شدید به مالیم هم دیده میشود .بیشترین مقادیر
دورهای و مجموع کل سطح زیر منحنی در هر دو سال
برای تیمار یك به ثبت رسیده است .دوام سطح برگ
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نشان دهندهی دوام بافت فتوسنتزی گیاه است که با

میدانیم که مولیبدن در سازوکارهای متابولیسم

عملکرد دانه همبستگی خوبی دارد ،زیرا هرچه انرژی

نیتروژن نقش مهمی دارد .در نتیجه ،بهبود و حفظ دوام

خورشیدی در مدت زمان بیشتری به گیاه برسد ،ماده

سطح برگ با محلولپاشی مولیبدن میتواند در اثر تامین

خشك بیشتری نیز تولید خواهد شد (صادقی و همکاران

نیتروژن مورد نیاز گیاه و فعالیت مناسب آنزیمهای

 .)3105آزمایشهای به عمل آمده در مورد دوام سطح

مربوطه باشد .جونیور و همکاران ( )3110نیز افزایش

برگ ،نشان دادهاند که دوام سطح برگ و شاخص سطح

رشد لوبیا و حفظ و دوام سطوح برگی سالم را با

برگ در اثر کمبود نیتروژن زودتر کاهش مییابند .خارج

محلولپاشی مولیبدن مورد تایید قرار دادهاند.

شدن نیتروژن از برگ باعث تحریك پیری برگها میشود
(عبدالصمد و همکاران 3115؛ دنگ و ژانگ .)3112
جدول  - 3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات لوبیا تحت تاثیر كم آبی و مولیبدن در دو سال زراعی 1391-1392
درجه

مقدار نسبی آب برگ

تعداد نیام

تعداد دانه

آزادی

()RWC

در بوته

در نیام

سال

0

*015/035

تکرار در سال

1

منابع تغییر

0/067
**

عملکرد دانه

وزن  011دانه

**001/115

*6/260

*000/131

**313552/295

1/970

1/213

01/006

3550/621

تنش کم آبی

3

721/113

62/711

1/069

**

**

**

000/962

**

009769/679

سال×تنش کم آبی

3

1/113

1/123

1/019

15/700

6510/567

خطای اصلی

0

01/310

1/705

1/015

1/703

0071/316

**

**

**

مولیبدن

0

001/101

13/101

1/172

22/105

007066/732

سال × مولیبدن

0

1/101

6/035

1/115

3/175

01356/929

تنش کم آبی× مولیبدن

3

00/217

0/171

1/360

0/922

2773/369

سال × تنش کم آبی× مولیبدن

3

3/501

1/305

1/151

2/020

3157/262

رقم

0

30/035

0/560

0/660

**

*

**

*

057/077

**

61503/231

سال × رقم

0

1/035

1/391

1/102

50/235

2170/093

تنش کم آبی× رقم

3

01/113

0/950

1/293

2/319

6197/166

سال × تنش کم آبی× رقم

3

1/513

1/217

1/161

39/120

223/591

مولیبدن × رقم

0

1/101

1/217

*1/710

1/256

0109/000

سال × مولیبدن × رقم

0

1/600

2/037

1/195

0/696

3107/176

تنش کم آبی× مولیبدن × رقم

3

1/00

1/910

1/052

3/306

990/000

سال × تنش کم آبی× مولیبدن × رقم

3

2/000

1/101

1/013

6/527

0013/655

خطای فرعی

26

2/925

0/903

1/027

01/033

3721/353

3/72

31/17

01/65

01/51

30/21

ضریب تغییرات )(%

 *-و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یك درصد می باشد.
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جدول  - 4مقایسه میانگین صفات لوبیا تحت تاثیر كم آبی و مولیبدن
تعداد نیام

تعداد دانه

در بوته

در نیام

وزن  011دانه ()g

عملکرد دانه
-2

( )g.m

مقدار نسبی
آب برگ ()%

سال
0290

0/1a

2/0a

30/7b

390/0a

70/1b

0293

5/5b

2/3b

20/9a

093/1b

72/0a

تنش کم آبی
شاهد

0/1a

2/5a

20/0a

221/0a

70/2a

تنش مالیم

6/0b

2/5a

20/2a

353/2b

73/2b

تنش شدید

5/0c

2/1a

37/0b

053/7c

67/2c

مولیبدن
+Mo

7/5a

2/5a

20/1a

305/1a

72/9a

-Mo

6/1b

2/1a

39/6a

311/7b

70/1b

رقم
اختر

6/6a

2/6a

22/0a

375/1a

72/3a

COS16

6/9a

2/2b

36/9b

305/0b

73/0b

اجزای عملکرد دانه

لوبیا گزارش کردند .مقایسه میانگین اثر محلولپاشی

تعداد نیام در بوته

مولیبدن بر تعداد نیام در بوته نشان میدهد که دو سطح

تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد اثرات

از هم تفاوت معنیداری دارند (جدول  .)1محلولپاشی

سال ،سطوح تنش کم آبی و سطوح محلولپاشی مولیبدن

مولیبدن توانسته تعداد نیام در بوته را افزایش داده و

بر تعداد نیام در بوته معنیدار شدهاند .با توجه به مقایسه

بدین طریق از میزان خسارت تنش کم آبی بکاهد .این

میانگینها (جدول  )1مشاهده میشود که سال اول با

نتیجه با نتایج ساویرس ( )3110و داشادی و رسایی

میانگین هشت نیام در بوته تفاوت معنیداری با تعداد پنج

( )3131مشابه است .اثرات مثبت محلولپاشی مولیبدن بر

نیام در بوته سال دوم دارد .سه سطح تنش کم آبی نیز

حفظ و افزایش اجزای عملکرد در گندم نیز مورد تایید

از هم تفاوت معنیداری دارند و به طور متوسط تنش

قرار گرفته است که حسن پور و همکاران ( )3105آن را

مالیم کاهش 0/5نیام و تنش شدید کاهش سه نیام در

ناشی از افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت بیان

بوته را باعث شده است .این امر نشاندهنده حساسیت

نمودهاند.

زیاد این صفت به محدودیت آبی در لوبیا میباشد .تنهایی
و همکاران ( )3100با مشاهدهی کاهش معنیدار تعداد

تعداد دانه در نیام

نیام در بوته ماش تحت شرایط خشکی بیان نمودند که

بر اساس تجزیه واریانس دادهها (جدول  ،)2صفت

کاهش سنتز مواد فتوسنتزی و افزایش رقابت درون بوته

تعداد دانه در نیام صرفا متاثر از اثرات سال و رقم بوده

ای حاصل از آن به همراه ریزش گل آذین در اثر تنش

است .تغییرات محیطی نمود خود را در اثر سال نشان

کمبود آب ،باعث کاهش تعداد نیام در بوته شده است.

داده است و میانگین تعداد دانه در نیام  2/0و  2/3عدد به

صادقی پور و آقایی ( )3103هم نتیجهی مشابهی را در

ترتیب در سال اول و دوم به ثبت رسیده است .پایداری
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ژنتیکی صفت تعداد دانه در نیام باعث شده است که

 30درصد ( 61گرم در متر مربع) دانه بیشتری تولید کرد

کمترین تاثیر را از تغییرات تنش کم آبی و اعمال تیمار

(جدول  .)1در نتایج این پژوهشگران نیز نیز برتری

مولیبدن داشته باشد .هرچند که کاهش غیرمعنیدار ناشی

عملکرد دانه رقم اختر نسبت به  COS 16مشهود بوده

از تنش کم آبی و افزایش غیرمعنیدار حاصل از محلول

است.

پاشی مولیبدن در نتایج دیده میشود .این مورد در نتایج

با محلول پاشی مولیبدن میانگین عملکرد دانه به

نصراهلل زاده اصل و قربان نژاد ( )3101در گیاه لوبیا نیز

میزان  36درصد ( 77/7گرم در متر مربع) افزایش یافت

بدست آمده است .با وجود کم بودن اختالف دو رقم اختر

(جدول  .)1افزایش عملکرد ناشی از کاربرد مولیبدن به

و  COS16از نظر صفت تعداد دانه در نیام از نظر آماری

عنوان یك کود ریز مغذی در انواع حالت های مصرفی آن

متفاوت بوده و اختر برتری نسبی از این جهت داراست.

بصورت بذرمال ،مصرف خاکی و محلول پاشی در
گیاهان متعددی همانند گندم (غفاریان و همکاران 3102

وزن صد دانه

و حسن پور و همکاران  ،)3105نخود داشادی و رسایی

صفت وزن صد دانه از اثرات سال ،تنش کم آبی و اثر

( )3131و ماش (طاهر و همکاران  )3100و شمار زیادی

متقابل آن دو و همچنین رقم تحت تاثیر قرا گرفت (جدول

از گیاهان دیگر به ثبت رسیده است .در گیاه لوبیا نیز

 .)2بیشترین وزن دانه در سال دوم در سطح تنشی مالیم

کندیل و همکاران ( )3102این نتایج را مورد تایید قرار

به میزان  21/3گرم و کمترین آن در سال اول سطح تنش

داده اند.

شدید با  36/0گرم به ازای هر صد دانه برآورد شد .رقم

خصوصیت مقابله با اثرات منفی تنشها و تعدیل آنها

اختر با  22/0گرم وزن صد دانه ( 6/9گرم بیشتر از رقم

توسط مولیبدن در نتایج حسن پور و همکاران (،)3105

 )COS16دانه های درشتری داشت (جدول .)1

سان و همکاران ( )3116و جونیور و همکاران ()3110

محلولپاشی مولیبدن با وجود افزایش وزن دانه اثر

مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

آماری معنیداری نداشت که نتایج داشادی و رسایی
( )3131در نخود و کریم و همکاران ( )3107در گندم نیز
موید این امر است.

نتیجه گیری
نتایج نشان داد که تنش کم آبی ،مولیبدن و رقم،
صفات مورد ارزیابی در این تحقیق روی لوبیا را تحت

عملکرد دانه

تاثیر قرار دادهاند .با افزایش فواصل آبیاری و در نتیجه

اثرات سال ،تنش کم آبی ،مولیبدن و رقم بر این صفت

ایجاد و تشدید تنش کم آبی ،کاهش معنیدار مقدار نسبی

در سطح احتمال یك در صد معنیدار بود (جدول .)2

آب برگ (بطور متوسط  0و  01درصد به ترتیب در تنش

بیشترین میانگین عملکرد دانه به میزان  305/1 ،221/0و

متوسط و شدید نسبت به شاهد) و به تبع آن کاهش دوام

 375/1گرم در مترمربع به ترتیب در سطح شاهد تنش

سطح برگ (بطور متوسط حدود  05و  20درصد به

کم آبی ،با محلول پاشی مولیبدن و رقم اختر مشاهده

ترتیب در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد) رخ داد.

گردید (جدول  .)1عملکرد دانه به میزان  31و  51درصد

این دو باعث افت عملکرد دانه بدلیل کاهش سطح

در اثر اعمال سطوح تنش مالیم و شدید نسبت به شاهد

فتوسنتزی خواهند شد .محلولپاشی مولیبدن ،با کاهش

افت پیدا کرد (جدول  .)1این نتایج با دستاوردهای قنبری

شدت و به نوعی بازدارندگی اثرات منفی تنش کم آبی،

و همکاران ( )3102و قانع پور و همکاران ( )3101مطابقت

افزایش مقدار نسبی آب برگ ( 2درصد) و تداوم سطح

مینماید .رقم اختر نیز در مقایسه با  COS16به نسبت

برگ بیشتر ( 05درصد) را در پی داشت .به نظر میرسد
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که مولیبدن میتواند به شکل معنیداری سبب بهبود

با توجه به شکل  2و جدول  5با نگاه کلی به دو

تحمل به تنش کم آبی شود.

خصوصیت فیزیولوژیکی برگ در این تحقیق و عملکرد

مشخص شد داشتن وضعیت آبی مطلوب برگ ،اولین

دانه لوبیا مشاهده میشود که تیمارهایی با مقدار نسبی

قدم در ایجاد ،حفظ و پایداری شاخص دوام سطح برگ

آب و دوام سطح برگ بیشتر ،عملکرد دانه نسبتا بیشتری

میباشد که متضمن تشکیل سطح جذب نور مناسبتر

نیز داشتهاند.

برای تولید مواد فتوسنتزی و عملکرد باالتر خواهد بود.
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شکل  – 1تغییرات دوام سطح برگ  12تیمار در چهار مرحله در سال زراعی 1391
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شکل  - 2تغییرات دوام سطح برگ  12تیمار در چهار مرحله در سال زراعی 1392

دوام سطح برگ ()m2/m2.GDDs
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شکل  – 3نمودارهای سه بعدی محتوای نسبی آب برگ ،دوام سطح برگ و عملکرد دانه
در دو سال زراعی ( 1391سمت راست) و ( 1392سمت چپ)

(

جدول  - 5مقادیر محتوای نسبی آب برگ ،دوام سطح برگ و عملکرد دانه در دو سال زراعی  1391و 1392
سال 0293

سال 0290
RWC
)(%
70/11

LAD (m2.m2
).GDDs
3113/3

Yield
)(g.m-2
193/3

RWC
)(%
01/22

0507/2



77/67

0707/9

103/9

01/11

0367/9

320/1



67

0601/7

201/6

79/67

0269/6

303/7



75/67

0535/0

230/7

77/67

900/1

001/1



71/22

0617/7

202/1

77/22

0077/0

306/5



71/22

0192/1

266/5

75/11

916/5

007/3



69/11

0177/1

365/0

72/11

0161/5

300/0



60/67

0206/1

000/0

71/22

022/3

026/0



67/67

0116/2

305/0

60/67

0136/5

050/9



60/11

0337/3

320/6

69/11

703/1

036/1



65/22

0097/3

000/0

67/11

910/9

010/2



61/67

0055/7

026/7

60/11

701/3

69/7

تیمار


سپاسگزاری

-

)LAD (m2.m-2.GDD

Yield (g.m
2
)
229/9

صمیمانه خود را از تمامی عزیزان دانشگاه تبریز اعالم

این مقاله از رساله دوره دکتری تخصصی زراعت

کنند .در ضمن نمونه های بذری مورد استفاده از منبع

فیزیولوژی گیاهان زراعی مصوب گروه اکوفیزیولوژی

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه و از

گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز استخراج شده

جناب آقای دکتر علی اکبر قنبری در این زمینه تقدیر و

است .نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر

تشکر می گردد.
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