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چکیده
به منظور بررسی تأثیر تنش آبیاری و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجززای عملکزرد دو
رقم لوبیا چیتی ،آزمایشی فاکتوریل به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصزادفی در
 9تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان طراحی و اجرا گردید .تیمارهزای آزمایشزی
شامل سطوح آبیاری در دو سطح ( :I1آبیاری نرمال و  :I2قطع آبیاری از مرحله غالف دهی به بعد) و محلول
پاشی عناصر ریز مغذی در چهار سطح ( :M1محلول پاشی با منگنز  :M2محلول پاشی با روی :M3 ،محلزول
پاشی توأم منگنز+روی  :M4 ،محلول پاشی با آب خزال

 -شزاهد) و رقزم لوبیزا چیتزی در دو سزطح (:V1

خمین و  :V2تالش) بود .میزان مصرف عناصر ریز مغذی با غلظت  1لیتر در  111لیتر آب (نسبت  1به )11
انجام گرفت .سه مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد و یک مرحله نمونزه بزرداری در زمزان رسزیدگی
فیزیولوژیکی و زمان برداشت از گیاه لوبیا به منظور ارزیابی تأثیر تیمارهای آزمایشزی بزر برخزی از صزاات
رشدی لوبیا چیتی انجام گرفت .در سطوح آبیاری بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب بزا  1115/1و
 11913/7کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری نرمال به دست آمد .در بین عناصر ریز مغذی نیز در اکثر صاات
مورد بررسی محلول پاشی توأم عناصر منگنز و روی بهتر از مصرف انارادی آنها بود به طوری که بیشترین
عملکرد دانه و بیولوژیک نیز به ترتیب با  1115/5و  11511/3کیلوگرم در هکتار از تیمزار مصزرف منگنزز+
روی به دست آمد .در بین ارقام مورد بررسی نیز در بیشتر صاات تااوت معنیداری بین رقم خمین و تالش
وجود نداشت اما در عملکرد دانه ،رقم تالش با  1115/1کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتری نسزبت بزه
رقم خمین ( 5321/3کیلوگرم در هکتار) داشت و در گروه آماری باالتری قرار گرفت.
کلمات کلیدی :منگنز ،روی ،تالش ،خمین ،گلدهی
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مقدمه
لوبیا ) (Phaseolus vulgarisیکی از حبوبات مهم است که به صورت مستقیم مورد استااده انسان قرار می-
گیرد 11 ،درصد حبوبات مورد استااده در جهان به وسیله لوبیزا تزأمین مزیشزود (مزک کلزین و همکزاران،
 .)2115لوبیا چیتی یکی از زیر گونههای لوبیا سبز و منشاء آن آمریکزای مرکززی و جنزوبی اسزت ،متوسز
تولید دانه خشک لوبیا در ایران هزار کیلوگرم در هکتار است (هاشمی جزی و دانش .)1912 ،لوبیزا گیزاهی
است گرما دوست و بعضی از ارقام آن نسبت به طول روز بی تااوت بزوده و بعضزی دیگزر حسزار و روز
کوتاه میباشند .کودهای ریز مغذی چهار درصد کل کودهای مصرفی در جهان را تشکیل مزیدهنزد ،امزا در
ایران این مقدار در حدود  1/17درصد است (ملکوتی و طهرانی .)1333 ،کمبود روی و منگنز در خاکهزای
آهکی و خاکهایی که مقدار فسار آنها خیلی زیاد است مشاهده میگزردد (همیلتزون و همکزاران.)1339 ،
بیگی و همکاران ( )1931در بررسی کارایی روی ر ارقام مختلف لوبیا چیتی به این نتیجه رسزیدند کزه رقزم
 G01437با  39درصد و رقم کاردینال با  55درصد ،به ترتیب بیشترین و کمتزرین کزارایی روی را داشزتند.
ارقام با کارایی روی بیشتر در تیمار کمبود روی ،وزن دانه ،تعداد دانه و تعداد غالف بیشتری داشزتند .حزاج
صالح اوقلو و همکاران ( )2115در بررسی کارایی روی  91رقم لوبیا ،گزارش کردند که مقدار روی در گیاه
یا جذب ،همبستگی باالتری با درصد کارایی روی دارد .این بدین معنی است که اسزتااده از صزات جزذب
روی ،برای جداسازی ارقام با کارایی روی متااوت مناسبتر میباشد .همچنین مشخ

گردید که ارقزام بزا

کارایی روی بیشتر ،غلظت و جذب بیشتری از روی در بخشهای جوان گیاه نسبت به بخشهای پیر دارنزد.
عنصر منگنز ) (Mnدر سیستمهای ترکیبی گیاه مشارکت دارد .در واکنشهای انتقال الکترون در گیزاه دخیزل
بوده و در تولید کلروفیل نیز نقش دارد (ملکوتی و طهرانزی .)1971 ،کزارن و همکزاران ( )2111در بررسزی
غلظت عناصر مختلف در دانه لوبیا ،در مقادیر و روشهای مختلف کاربرد کود روی ،نشان دادند که غلظزت
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مس و منگنز دانه در تمام مقادیر و همچنین در روشهای مختلف استااده از کود روی تااوت معنیداری بزا
هم نداشت ،ولی در سطوح کود باالی روی ،که عملکرد دانه افزایش یافت ،جذب این عنصزر نیزز افززایش
معنیداری در دانه ارقام مختلف از خود نشان داد .مجیدی و ملکوتی ( )1977نیز نشان دادنزد کزه پایزداری
عنصر روی در خاک بیشتر از عنصر منگنز میباشد .تنش رطوبتی باعث کاهش قابل مالحظهای در عملکزرد
لوبیا میشود ،البته مقدار کاهش عملکرد بسته به زمان و شدت تنش و نیز ژنوتیز

مزورد مطالعزه ،متازاوت

است (فرهام و همکاران .)2115 ،لوبیا گیاهی با رشد سریع است ،بنابراین باید آب کافی خزاک در دسزترر
باشد تا رشد و عملکرد مطلوب آن تأمین شود (خوشوقتی .)1911 ،کاظمی و همکزاران ( )1917در بررسزی
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز به ایزن نتیجزه رسزیدند کزه تزنش خشزکی
موجب کاهش عملکرد دانه ،وزن خشک کل ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غزالف و وزن هززار دانزه
شد .همچنین بین ارقام مورد بررسی رقم گلی بیشترین میزان وزن خشک ،عملکرد دانزه و تعزداد غزالف در
بوته را داشت و به عنوان رقم برتر از نظر مقاومت به خشکی شناسایی شد .زعارانی و همکاران ( )1931در
بررسی اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لویبا به این نتیجه رسیدند که تجمع ماده خشزک ،سزرعت رشزد
محصول ،سرعت رشد نسبی و عملکرد دانه بر اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی گیاه به طور قابزل تزوجهی
کاهش مییابد ،این کاهش در مراحل گلدهی و پر شدن دانه بیشتر بزود .سزین( ( )2117در بررسزی اثزرات
تنش خشکی بر لوبیا گزارش کرد که میانگین کاهش عملکرد در شرای استرر خشکی  51درصد و کاهش
وزن دانه  15درصد بوده و صات تعداد روز تا بلوغ در شرای خشکی کاهش نشان داده است .با توجزه بزه
تااسیر فوق ،هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر دو رقم لوبیا چیتزی در
شرای آبیاری نرمال و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا بود.
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مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر عناصر ریز مغذی روی و منگنز بر عمکلرد و اجززای عملکزرد ارقزام لوبیزا چیتزی در
شرای آبیاری نرمال و تنش خشکی ،آزمایشی در قالب طرح کرتهای خزرد شزده بزا  9تکزرار در یکزی از
مزارع شهرستان بوئین زهرا اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل استااده آبیاری در دو سطح ( -1آبیاری نرمال
و  -2قطع آبیاری از مرحله غالف دهی به بعد) ،عناصر ریز مغذی در چهار سطح ( -1روی بزه میززان یزک
لیتر در  111لیتر آب -2 ،منگنز به میزان  1لیتر در  111لیتر آب -9 ،مخلوط روی +منگنز به میزان  1+1لیتزر
در  111لیتر آب و  -5محلول پاشی با آب خال

به عنوان تیمار شاهد) و رقم لوبیا چیتی در دو سطح (-1

رقم تالش و  -2رقم خمین) بود .اعمال تیمار عناصر ریز مغذی در زمزان شزروع مرحلزه غزالف دهزی بزه
صورت محلول پاشی با استااده از سمپاش پشتی اهرم از بغل انجام گرفت و در مرحلزه  51درصزد غزالف
دهی یک بار زمین آزمایشی آبیاری گردید و پس از آن در تیمارهای مربوط به تنش آبی ،تزا زمزان برداشزت
آبیاری انجام نگرفت .پس آمادهسازی زمین کرتهایی به عرض  2/1متر و طول  1متر تهیه خواهد شد .هزر
کرت آزمایشی شامل پنج پشته بود و بر روی هر پشته یک ردیف کاشت داشت که هر کزرت مشزتمل بزر 1
خ کاشت بود و فاصله بوتهها بر روی خطوط کاشت  11سانتیمتر در نظر گرفته شد .بزه منظزور ارزیزابی
تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی دو مرحله نمونه برداری انجام گرفزت کزه
در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی صاات تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن غالف در بوتزه ،وزن
دانه در غالف و وزن صد دانه اندازهگیری گردید و در نمونهبرداری نهایی که در زمان برداشت انجام گرفت،
صاات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی و شاخ

برداشت محاسبه خواهزد گردیزد .در مراحزل رسزیدگی

فیزیولوژیکی و زمان برداشت تعداد  11بوته از هر کرت به طور تصادفی انتخزاب و کزف بزر شزد .نمونزه-
برداریها در تمام مراحل بعد از حذف دو ردیف کاشت کناری و نیم متر از باال و پایین هر کرت بزه عنزوان
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حاشیه صورت گرفت .وزن خشک نمونههای به دست آمده بعد از قرار دادن آنها در داخل دستگاه آون بزه
مدت  51ساعت در دمای  71درجه سانتیگراد به دست خواهد آمد .در پایان تجزیه واریزانس دادههزای بزه
دست آمده با استااده از نرم افزار  MSTAT-Cانجام و با آزمون چنزد دامنزهای دانکزن در سزطح احتمزال 1
درصد مقایسه میانگینها صورت گرفت.
نتایج و بحث
اجزای عملکرد :نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ارتااع بوته ،تعداد غالف در بوته و تعزداد
دانه در بوته نشان داد که اثرات ساده آبیاری و کود میکرو در سطح احتمال یک درصد بر صاات فوق معنی-
دار بود اما اثر ساده رقم بر این صاات معنیدار نشد .در بررسی اثرات متقابل نیز تنها اثر متقابل آبیاری و کود
میکرو بر تعداد غالف در بوته معنیدار گردید (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگین آبیاری بر ارتااع بوته نشان داد که آبیزاری نرمزال بزا  12/77سزانتیمتزر ،ارتازاع بوتزه
بیشتری نسبت به تیمار قطع آبیاری از مرحله غالف دهی به بعزد داشزت و در گزروه آمزاری بزاالتری قزرار
داشت (جدول  .)2فرجی و همکاران ( )1915در بررسی تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری بر عملکرد آفتزابگردان
به این نتیجه رسیدند که انجام آبیاری به صورت نرمال باعث افزایش معنیدار اجزای عملکرد شزامل ارتازاع
بوته ،قطر طبق ،طول دوره رویش و وزن هزار دانه نسبت به تیمار بدون آبیاری گردید .در بررسی اثزر کزود
میکرو بر ارتااع بوته نیز نتایج مقایسه میانگین ها نشزان داد کزه محلزول پاشزی تزوأم منگنزز +روی بزا 19/5
سانتی متر ارتااع بوته بیشتری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشزی داشزت و در گزروه آمزاری بزاالتری قزرار
گرفت .پس از آن تیمار منگنز با  12/21سانتیمتر بیشترین ارتااع بوته را داشزت .کمتزرین ارتازاع بوتزه نیزز
مربوط به عنصر روی با  11/37سانتیمتر بود که در گروه آماری جداگانهای قرار گرفت (جدول  .)2منگنز به
عنوان یک فاکتور فعال کننده در گیاه عمل میکند که تقریباً باعث فعال شدن  91آنزیم مختلف در گیاه مزی-
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شود (بارنزل .)1311 ،غلظزت هزای بحرانزی روی ،بزرای انجزام وظیازه طبیعزی گیزاه در برخزی مسزیرهای
فیزیولوژیکی می تواند مسئله ساز باشد .اگر سایر عناصر غذایی به جز روی به مقدار مورد نیاز گیزاه زراعزی
تأمین شود ،گیاه زراعی قادر به دستیابی به عملکرد بالقوه مطلوب خزود نخواهزد بزود (بنگانیزا و همکزاران،
.)2117

جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات زراعی لوبیا چیتی در زمان برداشت
منابع تغییرات
S.O.V

درجه آزادی

ارتفاع بوته

تعداد غالف در بوته

تعداد دانه در بوته

1/295

5/511

19/22

بلوک

2

آبیاری

1

**

57/111

کود میکرو

3

**

21/153

آبیاری× کود میکرو

3

ns

5/753

2/525

خطا

11

رقم

1

ns

1/111

آبیاری× رقم

1

ns

1/199

کو میکرو× رقم

3

ns

1/113

آبیاری× کود× رقم

3

ns

1/919

خطا

11

ضریب تغییرات (درصد)
* **

،

میانگین مربعات )(MS

و

ns

**
**
*

91/51
29/113
3/115

9/911
ns

1/111

ns

1/111

ns

1/132

ns

1/991

**
**

1513/1

2115/19

ns

31/125

97/151
ns

1/999

ns

1/172

ns

2/515

ns

5/725

1/152

1/211

1/115

1/52

2/11

2/12

 :به ترتیب معنیدار در سطح  5درصد ،معنیدار در سطح  1درصد و غیر معنیدار

نتایج مقایسه میانگین تأثیر سطوح آبیاری بر تعداد غالف در بوته نشان داد که آبیاری نرمال با ،22/17
بیشترین میانگین تعداد غالف در بوته را نسبت به قطع آبیاری داشت .نتایج نشان داد که قطع آبیاری در
غالف باعث کاهش معنیدار تعداد غالف در بوته داشت (جدول  .)2جعار زاده کنار سری و پوستینی
( ) 1977به این نتیجه رسیدند که وقوع تنش خشکی در مرحله گلدهی و گرده افشانی باعث کوچکتر شدن
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اندازه دانهها و افزایش پوست دانهها گردید .در بین عناصر ریز مغذی نیز مخلوط منگنز +روی با 29/5
غالف ،بیشترین تعداد غالف در بوته را داشت و در گروه آماری باالتری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی
قرار گرفت .کمترین تعداد غالف در بوته نیز مربوط به تیمار عنصر روی با  21/11غالف بود و در گروه
آماری جداگانهای نیز قرار داشت (جدول  .)2در بین ارقام مورد بررسی نیز نتایج مقایسه میانگینها نشان داد
که ارقام خمین و تالش به ترتیب دارای  21/12و  21/72غالف بودند اما اختالف آماری معنیداری بین آن-
ها وجود نداشت (جدول .)2
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و کود میکرو بر تعداد غالف در بوته نشان داد که بیشترین تعداد
غالف در بوته با  25/11غالف ،از تیمار آبیاری نرمال و محلول پاشی منگنز +روی به دست آمد و در گروه
آماری جداگانهای نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قرار داشت .کمترین تعداد غالف در بوته نیز از تیمار
قطع آبیاری از مرحله غالف دهی و شاهد آب خال

با  11/1به دست آمد و در پایینترین گروه آماری قرار

داشت .نتایج نشان داد که در سطوح مختلف کود ریز مغذی آبیاری نرمال تعداد غالف در بوته بیشتری
نسبت به تنش آبی داشت .در بین عناصر ریز مغذی نیز مصرف توأم منگنز +روی تأثیر بیشتری نسبت به
سایر تیمارهای آزمایشی داشت (جدول  .)9ویلن مایر و همکاران ( )1335عنوان کردند که استااده از روی
در لوبیا با افزایش کربوهیدراتهای محلول ،بر میزان ماده خشک گیاه افزوده است .این افزایش نتیجه نقش
کلیدی روی در تحریک فعالیتهای فتوسنتزی و افزایش میزان آسیمیالتهای تولیدی است.
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر ساده تیمارهای آزمایشی بر صفات زراعی لوبیا چیتی در زمان برداشت

تیمارهای آزمایشی
آبیاری

صفات زراعی
ارتفاع بوته

تعداد غالف

تعداد دانه در

(سانتیمتر)

در بوته

بوته

22/17 a

15/75 a
79/11 b

کود میکرو

رقم

آبیاری نرمال

*

*

12/77 a

قطع از غالف دهی

*

*

11/71 b

21/37 b

*

منگنز

*

12/21 b

21/51 b

15/31 b

*

روی

*

11/37 c

21/11 c

71/91 c

*

منگنز+روی

*

19/5 a

29/5 a

35/99 a

*

شاهد آب خالص

*

11/27 b

21/22 b

51/51 d

*

*

خمین

11/12

21/12

73/5

*

*

تالش

11/72

21/72

73/25

در هر ستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک در گروه آماری مشابهی با آزمون دانکن در سطح  %5قرار دارند.

نتایج مقایسه میانگین آبیاری بر تعداد دانه در بوته نشان داد که آبیزاری نرمزال بزا  15/75دانزه ،تعزداد دانزه
بیشتری نسبت به تیمار قطع آبیاری داشت و در گروه آماری باالتری قرار داشت (جزدول  .)2زاده بزاقری و
همکاران ( )1913در بررسی تأثیر تنش خشکی بر ژنوتی های لوبیا ساید به این نتیجه رسزیدند کزه در اثزر
تنش خشکی در لوبیا ،میزان قندهای محلول ،محتوای پرولین و یون پتاسیم افزایش و یون سدیم در این گیاه
کاهش یافت .همچنین این محققین عناون کردند که تجمع بیشتر پتاسیم و محتوای پرولین لوبیزا در شزرای
تنش خشکی میتواند یک سازگاری برای تحمل به خشکی باشد که به بقاء و تولید در شرای خشکی کمک
میکند .در بررسی عناصر میکرو نیز نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که محلول پاشی توأم عناصزر منگنزز+
روی با  35/99دانه بیشترین تعداد دانه را در بوته نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی داشت و کمترین تعزداد
دانه در بوته نیز مربوط به شاهد آب خال

با  51/51دانه بود و در پایینترین گروه آماری قرار داشت .نتزایج

ن شان داد که محلول پاشی با عناصر ریز مغذی روی و منگنز باعث افزایش تعداد دانه در بوته نسبت به عدم
8
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مصرف عناصر گردید (جدول  .)2حسن زاده و همکاران ( )1911در بررسی محلول پاشی عناصر ریز مغذی
بر ،روی و منگنز بر ریشه چغندرقند به این نتیجه رسیدند کزه مصزرف عناصزر روی و منگنزز بزه صزورت
محلول پاشی نه تنها سبب افزایش کمیت و کیایت چغندر قند شزد ،بلکزه ایزن روش مزیتوانزد جنبزههزای
اقتصادی قابل توجهی در کاهش هزینههای مصرف کودی از جمله رفع سریع کمبود آن ،آسانتر بودن اجرای
آن و کاهش سمیت ناشی از تجمع این عناصر را در بر داشته باشد.
جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و کود بر صفات زراعی لوبیا چیتی در زمان برداشت
تیمارهای آزمایش
آبیاری

آبیاری نرمال

قطع از غالف دهی

کود میکرو

تعداد غالف در بوته

منگنز

22/15 b

روی

21/2 d

منگنز+روی

25/11 a

شاهد آب خالص

21/31 c

منگنز

21/19 d

روی

21/31 c

منگنز+روی

22/52 b

شاهد آب خالص

11/1 e

در هر ستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک در گروه آماری مشابهی با آزمون دانکن در سطح  %5قرار دارند.

عملکرد :تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانزه و شزاخ

برداشزت

نشان داد که تنها اثر ساده آبیاری بر هر صات فوق معنیدار بود ،کود ریز مغزذی بزر عملکزرد بیولوژیزک و
عملکرد دانه معنیدار بود اما بر شاخ

برداشت معنیدار نشد و اثر ساده رقم تنها بر عملکرد دانه معنزیدار

بود .اثر متقابل این تیمارهای آزمایشی بر هیچ یک صاات نامبرده تأثیر معنیداری نداشت (جدول .)5
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جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد لوبیا چیتی در زمان برداشت
منابع تغییرات
S.O.V

درجه آزادی

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

شاخص برداشت

325951/9

29225/1

25/122

بلوک

2

آبیاری

1

**

کود میکرو

3

*

آبیاری× کود میکرو

3

ns

خطا

11

رقم

1

12522173/5

9151551/17
379725/11

ns
ns

112121/12

آبیاری× رقم

1

کو میکرو× رقم

3

271511/25

آبیاری× کود× رقم

3

ns

931575/17

خطا

11

* **

و

ns

**

1111195/7

*

1551955/7

ns

1222525/1

511591/11

ns

ضریب تغییرات (درصد)
،

میانگین مربعات )(MS

11521/12

**
ns

21/195

ns

55/125

571111/7
*

555115/99

ns
ns

21/51
ns

ns

35215

11/311
ns

21995/9
95321/11

253/522

ns
ns

1/5

1/191
11/551

2539151/11

15995/31

11/799

1/9

1/19

5/51

 :به ترتیب معنیدار در سطح  5درصد ،معنیدار در سطح  1درصد و غیر معنیدار

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که در ببین سطوح آبیاری ،آبیاری نرمال بزا  11913/7کیلزوگرم در هکتزار،
عملکرد بیولوژیک بیشتری نسبت به تیمار قطع آبیاری از مرحله غالف دهی ( 3215/1کیلزوگرم در هکتزار)
به بعد داشت و در گروه آماری باالتری قرار گرفت (جدول  .)1کاهش عملکرد گیاه در اثر تنش کزمآبزی در
مرحله رشد رویشی نسبت بهمراحل بعدی رشد (رشد زایشی) گیاه کمتر میباشزد .بزهطزور کلزی از جملزه
اثراتی که تنش کمآبی در مرحله رویشی میگذارد میتوان به کاهش رشد ،کاهش ارتااع گیاه ،کاهش تعزداد
و سطح برگ و همچنین شاخ

سطح برگ ،کاهش میزان فتوسنتز بهدلیل کاهش سطح فتوسنتز کننده ،بسته

شدن روزنه ها ،کاهش تولید ماده خشک ،افزایش میزان هورمونهایی مثل  ،ABAکزاهش نسزبت انزدامهزای
هوایی و تسریع در ورود گیاه به فاز زایشی اشاره کرد (کوچکی و سرمدنیا 1973 ،و لویت.)1311 ،
در بین عناصر ریز مغذی نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک با  11511/3کیلوگرم در هکتار مربوط به محلول
پاشی توأم منگنز +روی بود و در گروه آماری یکسانی با عنصر روی ( 11125/5کیلوگرم در هکتار) قرار
11
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داشت .کمترین عملکرد بیولوژیک نیر مربوط به تیمار عنصر منگنز با  3925/2کیلوگرم در هکتار بود که با
تیمار شاهد آب خال

در گروه آماری یکسانی قرار داشت (جدول  .)1کارن و همکاران ( )2111در بررسی

غلظت عناصر مختلف در دانه لوبیا ،در مقادیر و روشهای مختلف کاربرد کود روی ،نشان دادند که غلظت
مس و منگنز دانه در تمام مقادیر و همچنین در روشهای مختلف استااده از کود روی تااوت معنیداری با
هم نداشت ،ولی در سطوح کود باالی روی ،که عملکرد دانه افزایش یافت ،جذب این عنصر نیز افزایش
معنیداری در دانه ارقام مختلف از خود نشان داد .در بررسی ارقام نیز ،رقم تالش با  3159/1کیلوگرم در
هکتار وزن خشک بیشتری نسبت به رقم خمین داشت اما اختالف آماری معنیداری بین این دو رقم وجود
نداشت (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین تأثیر آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که آبیاری نرمال با 1115/1
کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتری نسبت به تنش قطع آبیاری با  5151/3کیلوگرم در هکتار داشت و در
گروه آماری جداگانهای نیز قرار گرفت .نتایج نشان داد که قطع آبیاری از مرحله غالف دهی به بعد میتواند
به طور معنیداری باعث کاهش عملکرد دانه در لوبیا چیتی شود (جدول  .)1جونگسل و همکاران ()2112
اعالم داشتند که بیشترین کاهش عملکرد دانه لوبیا در مرحله تنش گلدهی و پس از آن در مرحله تنش غالف
بندی بوده و کاهش در مرحله گلدهی به دلیل ریزش گلها و سق دانههای تازه تشکیل شده و در مرحله
غالف بندی به دلیل کاهش در وزن صد دانه میباشد.
در بررسی تأثیر عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه نیز نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که محلول پاشی با
مخلوط عناصر منگنز +روی با  1115/5کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت و در گروه آماری
باالتری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی نیز قرار گرفت .کمترین عملکرد دانه نیز مربوط به تیمار شاهد
آب خال

با  5712/3کیلوگرم در هکتار بود که در گروه آماری یکسانی با تیمار منگنز قرار داشت .نتایج

نشان داد که در بین عناصر آزمایشی ،تأثیر عنصر روی بر عملکرد دانه بیشتر از منگنز بود و همچنین مصرف
11
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توأم عناصر بهتر از مصرف تکی آنها توانست عملکرد دانه را افزایش دهد (جدول  .)1مجیدی و ملکوتی
( )1977نیز نشان دادند که پایداری عنصر روی در خاک بیشتر از عنصر منگنز میباشد .در بین ارقام مورد
بررسی نیز رقم تالش با  1115/1کیلوگرم در هکتار ،عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم خمین با 5321/3
کیلوگرم در هکتار داشت و در گروه آماری باالتری نیز قرار گرفت (جدول  .)1در بررسی تأثیر سطوح
آبیاری بر شاخ
شاخ

برداشت لوبیا چیتی ،نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که آبیاری نرمال با  19/52درصد

برداشت بیشتری نسبت به تنش قطع آبیاری داشت و در گروه آماری باالتری نیز قرار گرفت

(جدول  .)1کاظمی و همکاران ( )1917در بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام
لوبیا قرمز به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه ،شاخ

برداشت ،وزن خشک

کل ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه شد .همچنین بین ارقام مورد بررسی رقم
گلی بیشترین میزان وزن خشک ،عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته را داشت و به عنوان رقم برتر از نظر
مقاومت به خشکی شناسایی شد.
جدول  -5مقایسه میانگین اثر ساده تیمارهای آزمایشی بر عملکرد لوبیا چیتی در زمان برداشت
صفات زراعی

تیمارهای آزمایشی
عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

شاخص برداشت

کود میکرو

رقم

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

(درصد)

آبیاری نرمال

*

*

11913/7 a

1115/1 a

19/52 a

قطع از غالف دهی

*

*

3215/1 b

5151/3 b

51/11 b

*

منگنز

*

3925/2 b

5755/5 c

11/9

*

روی

*

11125/5 a

1155/5 b

11/59

*

منگنز+روی

*

11511/3 a

1115/5 a

12/72

*

شاهد آب خالص

*

3525/9 b

5712/3 c

53/15

*

*

خمین

3711/1

5321/3 b

11/21

*

*

تالش

3159/1

1115/1 a

12/23

آبیاری

در هر ستون تیمارهای دارای حداقل یک حرف مشترک در گروه آماری مشابهی با آزمون دانکن در سطح  %5قرار دارند.
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Abstract
In order to investigate the effect of irrigation stress and micronutrient foliar application on yield and
yield components of two cultivars of bean, a factorial experiment with factorial experiment in a
randomized complete block design with three replications at Research Farm of Islamic Azad
University, Takestan Branch was done. Experimental treatments consisted of two levels of irrigation
(I1: normal irrigation and I2: discontinuation of irrigation after pods) and four micronutrient foliar
application (M1: Mn: M2: Zn, M3: Foliar application of Mn + Zn, M4: Foliar spray (control) and bean
cultivar were two levels (V1: Khomein and V2: Talash). The micronutrient intake was measured at a
concentration of 1 liter in 100 liters of water (1: 10 ratio). Three sampling stages during the growing
season and one sampling at physiological maturity and harvest time of the bean plant were performed
to evaluate the effect of experimental treatments on some growth traits of chickpea beans. At irrigation
levels, maximum grain yield and biological yield were obtained with 5514.1 and 10309.7 kg / ha,
respectively. Among the micronutrients, foliar application of Mn and Zn in most of the studied traits
was better than their individual application, so that the highest grain and biological yields were
obtained with 5050.4 and 10410.9 kg / ha, respectively. Consumption of Mn + Zn was obtained. There
was no significant difference between Khomein and Talash in most of the traits, but in grain yield,
Talash cultivar with 5154.1 kg / ha had higher grain yield than Khomein (4921.9.9 kg / ha). It was
higher in the statistical group.
Keywords: Manganese, Zinc, Talash, Khomein, Flowering
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