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 شناسی ریختخصوصیات برخی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و 
  در منطقه یاسوجC.O.S.16 رقم  لوبیا چیتی

  

  2خ جهانبین شاهر و2حمیدرضا بلوچی*، 1 عمادي...نویدا
   ، دانشگاه یاسوج، و اصالح نباتاتزراعتگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1

   دانشگاه یاسوج،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات2
            4/2/91 :؛ تاریخ پذیرش 25/10/90: تاریخ دریافت

  ١چکیده
لوبیا چیتی شناسی  ریختتراکم بوته بر عملکرد و خصوصیات  منظور بررسی اثر تنش خشکی و به

صورت  ه در دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج ب1389اي در سال  مزرعهآزمایش  C.O.S.16 رقم
 آزمایش شامل تیمارهاي.  تکرار اجرا گردید3هاي کامل تصادفی با  هاي خرد شده در قالب بلوك کرت

از سطح  آب خیرمتر تب  میلی90پس از آبیاري معمولی، تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی 
 عامل بوته در مترمربع 45 و 35، 25، 15 سطح تراکم 4 اصلی و عاملعنوان  به ،Aتشتک تبخیر کالس 

، دانهوزن صدصفات  کنش تنش خشکی و تراکم بوته بر نتایج آزمایش نشان داد که برهم. فرعی بودند
تیمار . دار بود  دانه معنی وتوده زیستعملکرد هاي فرعی، شاخص برداشت،  ارتفاع بوته، تعداد شاخه

برابر ترتیب  را بهدانه  و توده زیستعملکرد ترین   بیش، بوته در مترمربع35تراکم  در آبیاري معمولی
 بوته در 45 که با تیمار نشان داد،در هکتار  کیلوگرم دانه لوبیا 3368 کیلوگرم ماده خشک و 11235

ترین  ترین و کم ترتیب بیش  بوته در مترمربع به15 و 35تراکم . داري نداشتند مترمربع تفاوت معنی
و زایشی تنش خشکی در مرحله رشد رویشی را در شرایط و کارایی مصرف آب آبیاري عملکرد دانه 

 بوته در مترمربع 25شرایط بدون تنش و  بوته در مترمربع در 35در کل تراکم  .به خود اختصاص دادند
  . نشان دادترین عملکرد را  بیشتنش،ه سطوح همدر 

  
  ، کارایی مصرف آب عملکرد، مرحله رشد،لوبیا، آبی کم : کلیديهاي واژه

                                                
 balouchi@mail.yu.ac.ir :مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
یکی از دالیل عمده ناکافی بودن تولید محصوالت کشاورزي در بسیاري از نقاط دنیا وجود 

هاي دیگري  ، اغلب این مناطق داراي محدودیت)2008 فائو،(باشد   میسالی خشک و خشکیهاي  پدیده
در . خیزي کم نیز دارند ، و حاصلشیب بسیار زیاد، قلیایی بودن اراضی، سنگالخی بودن شور ومانند 

نیاز  و بخش زیادي از پروتئین مورد بسیاري از مناطق دنیا هزینه تولید پروتئین حیوانی بسیار باال است
توجهی پروتئین سهم  بلحبوبات و از جمله لوبیا چیتی با داشتن مقدار قا. مین شودأباید از منابع گیاهی ت

پسندي دلیل بازار به). 2011مهرپویان و همکاران، (ارزش دارد  مین این ماده غذایی باأتوجهی در ت قابل
ترین ارقام لوبیا چیتی که در ایران کشت  مهم. شود کشت می مناسب لوبیا چیتی ارقام مختلفی از آن در دنیا

تالش براي معرفی ارقام ). 1997حسینی،  مجنون(باشند  میهاي تالش، صیاد و ناز مشهور  نام شوند به می
چنان  تري داشته باشند هم خشک سازگاري بیش جدید که با شرایط آب و هوایی مناطق خشک و نیمه

باشد  میC.O.S.16   به کشاورزان معرفی شده است رقمهاي اخیر یکی از این ارقام که در سال، ادامه دارد
عنوان  خشکی به). 2010بیات و همکاران، (ط خشک سازگاري بهتري دارد رسد به شرای نظر می که به
نیاز   کاهش آب مورد.)2006،  خوشوقتی(  ذکر شده استچیتیکاشت لوبیا  زیستی در ترین تنش غیر عمده

غذایی موجود در خاك و کارایی مناسب از   گیاه لوبیا چیتی در فصل رویش قابلیت استفاده از مواد
تعداد بوته در واحد   تعیین میزان مناسب بذر مصرفی و).1995سینگ، (دهد  کاهش مینورخورشید را 

. )2004مازندرانی،   و طاهريقنبري (ترین متغیرهاي مدیریتی در اختیار زارع است سطح از جمله مهم
منظور ایجاد تعادل بین گیاه زراعی و رطوبت خاك تراکم مطلوب بوته در واحد سطح اهمیت خاصی  به

شود که در ابتداي فصل رشد رطوبت خاك تخلیه شود و  افزایش تراکم بوته بیش از حد سبب می. ددار
در نتیجه گیاه در مرحله رشد زایشی با کمبود رطوبت مواجه شده و عملکرد آن کاهش یابد 

البته باید توجه داشت که افزایش تعداد بوته در واحد سطح در ). 1995،  و همکاراننژاد خواجوي(
در این رابطه مشخص . تواند به افزایش عملکرد بیانجامد یطی که سایر عوامل محیطی مناسب باشد میشرا

؛ 1994آقامیري، (بت نشان داده است گردیده که لوبیا معمولی به افزایش بوته در واحد سطح واکنش مث
مانی اواخر فصل  در بسیاري از مناطق ایران در محدوده ز چیتیکاشت لوبیا). 2000طالعی و همکاران، 

در این فاصله هرچه ). 1997 ،حسینی مجنون (باشد مرسوم میتمام طول فصل تابستان  تقریباً بهار و
 شود  از میزان آب قابل استفاده توسط گیاهان کاسته مینزدیک شویمسمت انتهاي فصل تابستان  به
اي اثرات  اند تا اندازهتو  موجود در واحد سطح می مناسبمیزان بوته). 2005 همکاران، محمدي و(

 پژوهشدر این . )2002 ، و همکارانسرنا رزالس( دهد  کاهشچیتیکشت گیاه لوبیا  بار خشکی را در زیان
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خصوصیات برخی  و، اجزاي عملکرد دانه به بررسی اثرات خشکی و تراکم بوته بر عملکرد
  .شود  پرداخته میC.O.S 16 رقم چیتیلوبیا  و فنولوژیک شناسی ریخت

  
  ها واد و روشم

روي  تکرار 3هاي کامل تصادفی با  بلوكطرح  در قالب هاي خرد شده کرتصورت  آزمایش به
مزرعه دانشکده کشاورزي  در 1389 در سال ،C.O.S.16 رقم )Phaseolus vulgaris( چیتیلوبیا 

 32 دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 55با مشخصات جغرافیایی دانشگاه یاسوج 
تیمار تنش خشکی در مراحل  .انجام شد متري از سطح دریا 1870 دقیقه شمالی و ارتفاع 89درجه و 

دهی تا رسیدگی فیزیولوژیک  دهی، در مرحله زایشی از شروع گل رویشی از استقرار گیاه تا شروع گل
ول در و انجام آبیاري معم Aاز سطح تشتک تبخیر کالس آب  تبخیرمتر   میلی90پس از با آبیاري 

 سطح 3عنوان  به Aتبخیر کالس  متر تبخیر از سطح تشتک  میلی60 پس از تمامی مراحل رشد گیاه
 . فرعی را تشکیل دادندعامل بوته در مترمربع سطوح 45  و35، 25، 15 برابر تراکم بوته اصلی و عامل

براي حذف . شدتشکیل متر   سانتی50 فاصله ردیفبا  متر و 5 خط کاشت به طول 5کرت فرعی از  هر
 متر 1 کرت فرعی 2 متر و فاصله 2هر طرف   فاصله بین دو کرت اصلی از،اثر رطوبت ناشی از آبیاري

خشک با  که رقمی سازگار به مناطق خشک و نیمه C.O.S.16 رقم چیتیبذر لوبیاي  .در نظر گرفته شد
 عملیات کاشت .دش تهیه  کشاورزي منابع طبیعی استان مرکزيهاي پژوهشاز مرکز اي بوده  فرم بوته

 و تهیه بستر کشت در مزرعه دانشکده  درصد1پس از تهیه بذر و ضدعفونی با محلول بنومیل 
  . انجام گرفت1در جدول خاك ذکر شده کشاورزي با خصوصیات 

 . آزمایشمحل انجاممشخصات خاك  -1جدول 

فسفر 
  قابل

 جذب

پتاسیم 
قابل 
  جذب

درصد 
 اشباع

هدایت 
 کتریکیلا

 زیمنس دسی(
  )بر متر

  واکنش
گل 
  اشباع

  د درص
 مواد

 شونده خنثی

  درصد
کربن 
  آلی

درصد 
 نیتروژن

  کل

  درصد
  گچ

  )گرم در کیلوگرم میلی(

 بافت

 رس -سیلت  374  8/32  صفر  140/0  365/1  43  3/7  510/0  52

وزن   روي  مس  منگنز  آهن
مخصوص 

  ظاهري

  وزن 
  مخصوص

  حقیقی
  مکعب گرم در متر

درصد 
 سیلت

 درصد شن
درصد 

  رس
ظرفیت 
  )گرم در کیلوگرم میلی(  زراعی

69/1  17/2  45  14  41  47  64/17  42/9  2/1  58/0  
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ها در  تسطیح زمین، نرم کردن کلوخه دار، آهن برگردان عملیات تهیه بستر شامل شخم با گاو
ردادماه با روش  کاشت در هفتم خ،هوایی  پس از مناسب شدن شرایط آب و.انجام شدماه  اردیبهشت

 ریز مستطیلی کرت از سر گیري مقدار آب مصرفی در هر براي اندازه. دست انجام گرفت کاري و با هیرم
دبی آب سرریز، پس از پر شدن جوي آب و ثابت شدن جریان آب از . استفاده شد در ابتداي کرت

ریز، مدت ورود  ر دبی سراستفاده از از رابطه زیر محاسبه و پس از تقسیم حجم آب ب ریز با روي سر
  .مشخص گردید آب به هر کرت

51184LHQ %  
  

طول لبه = L، )متر سانتی(ریز  ارتفاع آب باالي سر= H، )ثانیه لیتر بر(ریز مستطیلی  دبی سر= Qکه در آن، 
  .)متر سانتی(ریز  سر

  :مقدار آب الزم براي آبیاري هر کرت از رابطه زیر محاسبه گردید
  

 )/.(.)( 150 dABDSMFCV  
  

درصد وزنی رطوبت خاك در حد گنجایش = FC، )مکعب متر(حجم آب مصرفی = Vکه در آن، 
وزن مخصوص ظاهري خاك = BDگیري،  درصد وزنی رطوبت خاك در موقع نمونه= SMزراعی، 

  .)متر(عمق توسعه مؤثر ریشه =  d  و)مترمربع(مساحت کرت = A، )مکعبمتر  گرم بر سانتی(
بر این .  متر به عمق توسعه ریشه افزوده شد درصد15شویی خاك  اي در نظر گرفتن میزان آببر

مکعب براي تنش در مرحله رویشی،   متر5760اساس میزان آب مصرفی در تیمارهاي آزمایش شامل 
مکعب براي شرایط بدون تنش در طول مراحل   متر7500مکعب تنش در مرحله زایشی و   متر6500

بار   روز یک3-4منظور اطمینان از سبز شدن بذرها آبیاري اولیه با فاصله کم  به.  محاسبه شدرشدي گیاه
نظر در آزمایش اعمال  هاي مورد انجام شد، پس از ظهور دومین برگ اصلی و استقرار کامل گیاه تراکم

هاي   شاخه، تعدادمترمربعهنگام برداشت صفاتی مانند عملکرد دانه در   در طول فصل رویش و.گردید
دانه، وزن ماده خشک غالف، ارتفاع بوته، متوسط وزن صدبوته، تعداد دانه در  فرعی، تعداد غالف در

دانه  پروتئیندهی، طول دوره رسیدن دانه و  گیاهی در واحد سطح، شاخص برداشت، طول دوره گل
 زیر محاسبه ابطهمکعب نیز از ر کارایی مصرف آب بر حسب کیلوگرم در متر .مورد بررسی قرار گرفت

  :گردید
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  عملکرد دانه
  و نمو گیاهرشد ب مصرف شده در طول دوره آمقدار 

  یی مصرف آبآکار= 
  

براي اثرات  انجام شد و میانگین صفات SASافزار آماري  ها با استفاده از نرم  دادهواریانس تجزیه
اند، بعد از  دار شده معنیو براي اثرات متقابلی که   درصد5احتمال  در سطح LSD آزمون اصلی با

  .مقایسه شدند L.S.Meansبا آزمون در سطوح مختلف خشکی دهی اثر تراکم  برش
  

  نتایج و بحث
برهمکنش تنش خشکی و تراکم بوته لوبیا که  دهد  نشان می2 جدول درنتایج تجزیه واریانس 

 سطوح مختلف براي خشکیدهی اثر  چنین برش هم ،)≥01/0P (دار بود معنی چیتی بر ارتفاع بوته
داري بین ارتفاع گیاه در سطوح مختلف  هاي مختلف اختالف معنی  نشان داد که در تراکمتراکم بوته

 45در تراکم   وبدون تنشترین ارتفاع بوته در شرایط  که بیش  طوري به). 3 جدول(خشکی وجود دارد 
 بوته در 15اع بوته مربوط به تیمار ترین ارتف کم. ثبت گردیدمتر   سانتی73/64بوته در مترمربع برابر 

تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی باعث . یشی بودرومترمربع در شرایط تنش خشکی در مرحله 
  کاهشاصوالً تنش خشکی باعث. )4جدول  (گردیدها  در همه تراکمکاهش ارتفاع بوته لوبیا چیتی 

 ).2002ژو، (گردد  رشد کلی گیاه میسطح برگ، میزان کلروفیل و در مجموع رشد کلی گیاه، کاهش 
یید گردیده أهاي دیگري نیز ت کاهش ارتفاع بوته لوبیا چیتی در اثر شرایط تنش خشکی در آزمایش

افزایش ارتفاع بوته لوبیا چیتی ). 2004جزي و دانش،  هاشمی ؛1995نژاد و همکاران،  خواجوي(است 
تري غالف و دانه در  تر شده و تعداد بیش بیشهاي فرعی  در شرایطی که منجر به ایجاد تعداد شاخه

اي براي استفاده از آب و  گونه علت آن کاهش رقابت درون و برون.  ارزشمند است،غالف تولید شود
 ). 2005؛ محمدي و همکاران، 1998سینگ، (غذایی ذکر گردیده است   مواد

 دار بود اي فرعی معنیه کنش تنش خشکی و تراکم بوته بر تعداد شاخه برهم در این آزمایش 
)05/0P≤()  دهی اثر خشکی براي سطوح مختلف تراکم بوته نشان داد که  همچنین برش). 2جدول

فرعی در سطوح مختلف   داري بین تعداد شاخه  بوته در مترمربع اختالف معنی45تنها در تراکم 
 گیاه لوبیا چیتی باعث تنش تنها در مرحله رویشی در تراکم باالي بوته). 3 جدول(خشکی وجود دارد 
کمبود آب باعث کاهش فتوسنتز، کاهش گسترش سطح . هاي فرعی شده است کاهش تعداد شاخه
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و رسد کاهش فضا براي رشد بوته  نظر می به. هاي جدید گردیده است ها و عدم تشکیل شاخه برگ
 کاهش تعداد غذایی و آب از جمله عوامل مؤثر بر   مواداي، کاهش جذب گونه افزایش رقابت بین

 بوته در مترمربع در حالت 15هاي فرعی در تراکم  ترین تعداد شاخه بیش. هاي فرعی بوده است شاخه
ترین تعداد شاخه فرعی در تیمار  داري نداشت و کم شاهد بود که با تنش در مرحله زایشی اختالف معنی

کاهش تعداد . آمده استدست   بوته در مترمربع در شرایط تنش خشکی در مرحله رشد رویشی به45
ککس، ( دیگر نیز تأیید شده است گران پژوهشهاي فرعی بر اثر افزایش تراکم و کمبود آب توسط  شاخه
  ). 1997باشتنی،  ؛2008 جفرودي و همکاران، ؛ ترابی1996

در این آزمایش، گیاهان تحت شرایط بدون تنش در مقایسه با سایر تیمارهاي تحت شرایط خشکی 
ترین   بیش.)5 و 2 هاي ولجد (دار بود ها معنی تري تولید کردند و تفاوت بین آن  بیشتعداد غالف

 03/9ترین آن به مقدار  و کم  عدد مربوط به تیمار آبیاري معمول43/10تعداد غالف در بوته برابر 
 بین  درها بنابر اعتقاد بسیاري از پژوهش ).5جدول ( بود مربوط به تیمار تنش خشکی در مرحله زایشی
ترین  ترین صفت در تعیین عملکرد لوبیا بوده و بیش اجزاي عملکرد، تعداد غالف در بوته مهم

همچنین با توجه به  ).2010؛ بیات و همکاران، 2006وقتی،  خوش(همبستگی را با عملکرد دانه دارد 
صت ایجاد تري فر رشد نامحدود بودن لوبیا هرچه گیاه در شرایط تنش زودتر برسد، تعداد غالف کم

افزایش تراکم بوته . نیز قرار گرفته است) 2005(این موضوع مورد تأیید واکریم و همکاران . دارند
 بوته در 15ترین تعداد غالف در بوته در تیمار  بیش. باعث کاهش تعداد غالف در بوته گردیده است

 بوته در 45 بود که با 48/8 بوته در مترمربع برابر 25ترین آن در تیمار   و کم31/11مترمربع برابر 
افزایش تراکم بوته در واحد سطح باعث محدودیت  .)5جدول (داري نداشت  مترمربع اختالف معنی

کاهش تعداد غالف در بوته بر اثر . تري دارد گردد و در نتیجه گیاه امکان ایجاد مخازن کم منبع می
جفرودي و  ترابی(ذکر گردیده است هاي دیگر در گیاه لوبیا چیتی  افزایش تراکم بوته در آزمایش

میزان دانه تولید شده در غالف و واحد سطح در تیمار  ).2010؛ موسوي و همکاران، 2008همکاران، 
تر بود  از تیمارهاي تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی بیش) بدون تنش(آبیاري معمول 

  ). 5 و 4، 2 هاي ولجد(
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 . مختلف تنش و تراکم بوتهسطوح برخی صفات لوبیا چیتی در رات سادهها اث  مقایسه میانگین-5 جدول 

تیمارهاي 
 آزمایش

 سطوح
تعداد غالف 

 در بوته
  دانه تعداد 

 در غالف
  تعداد روز 
 تا رسیدگی

تعداد روز 
  دهی تا گل

  پروتئین
  درصد

 a43/10  a41/3  a98/108 a31/46 b51/22  شاهد بدون تنش

 تنش خشکی ab36/9  ab19/3 ab3/107  b89/44  ab82/22 در مرحله رویشی

 b03/9  b93/2 b65/105 a29/46  a23/23 در مرحله زایشی

15  a31/11  a68/3  c70/105 c76/43 a59/22 
25  c48/8 b25/3 b27/107 a95/49  a44/22 
35  b82/9 c80/2 b67/107 ab82/46  a21/22 

  بوته  تراکم
 در مترمربع

45  bc82/8 c90/2 a60/108 b79/47 a53/22 

  .داري ندارند اختالف معنی) ≥LSD) 05/0Pاساس آزمون داد با حروف مشابه در هر ستون براع
  

ترین تعداد   دانه در غالف بود و کم41/3ترین تعداد دانه در غالف در تیمار آبیاري معمولی  بیش
کاهش میزان  .ی بود دانه مربوط به تیمار تنش خشکی در مرحله رشد زایش93/2میزان  دانه در غالف به

گیاه تشکیل تعداد و طول دوره رشد نیاز در هنگام رشد رویشی باعث کاهش رشد عمومی  آب مورد
  مواد قابل انتقال در تیمار تنش خشکی در مرحله رویشی باعثکمبود. تر دانه در غالف شده است کم

 دانه در غالف 68/3ه مقدار ترین تعداد دانه در غالف ب بیش). 2004و، ژ (شود میسقط دانه در غالف 
 بوته در مترمربع تعداد دانه 45 و 35افزایش تراکم به  اما با .دست آمد همربع ب بوته در متر15در تراکم 

ترین تراکم  تر تعداد دانه در غالف در کم افزایش بیش. )5جدول  (داري یافت در غالف کاهش معنی
هاي  کننده است، شاخهزتر برگ و سطوح فتوسنت یشهاي فرعی و تعداد ب تر شاخه علت افزایش بیش به

تر از نور خورشید  تر جهت رشد قابلیت استفاده بیش علت داشتن فضاي بیش فرعی زیادتر در بوته به
در شرایط . دهد درون خاك را به گیاه می  جذب آب و مواد غذاییتر برايبراي فتوسنتز و فضاي بیش

تري براي ذخیره مواد  یافته گیاه عمالً مخازن بیش اي کاهش گونه اي و برون گونه تراکم کم رقابت درون
نیز این ) 2004( مازندرانی و قنبري و طاهري) 2002(و همکاران ویش . نماید فتوسنتزي ایجاد می

ماند و عمالً تعدادي از  با کاهش منبع ظرفیت تعدادي از مخازن خالی می. اند مطلب را تأیید نموده
  .)2004 ،وژ ؛2000 ،طالعی و همکاران(گردد  یا چیتی سقط میها درگیاه لوب دانه

ثیر أت  تحت وزن صددانه2هاي جدول  اساس یافتهبر. باشد دانه از اجزاء مهم عملکرد دانه می وزن صد
دهی اثر خشکی براي سطوح مختلف تراکم بوته  همچنین برش .تنش خشکی و تراکم بوته قرار گرفت

وزن داري بین   بوته در مترمربع اختالف معنی25غیر از تراکم  ختلف بههاي م نشان داد که در تراکم
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دانه به ترین میزان میانگین وزن صد بیش). 3 جدول(دانه در سطوح مختلف خشکی وجود دارد صد
ترین آن   و کم بوته لوبیا چیتی در مترمربع15 رایط آبیاري کامل و در تراکمشدر  گرم 66/38مقدار 

 دست آمد ه بوته در مترمربع ب45 تراکم ور تیمار تنش خشکی در مرحله زایشی  گرم د20میزان  به
علت افزایش  همراه با افزایش تراکم بهطورکلی کمبود آب در مراحل رویشی و زایشی  به. )4جدول (

تواند کاهش طول  علت این موضوع می. دانه شدباعث کاهش وزن صدغذایی  رقابت براي آب و مواد
 کوتاه شدن طول دوره مؤثر پر شدن موجب و زایشی در اثر تنش رطوبتی باشد که دوره رشد رویشی

دانه گردیده ها شده و باعث تقلیل وزن صد فتوسنتزي به دانه دانه و نیز کاهش ساخت و انتقال مواد
 این مطلب گر نیز بیان) 1992( و ساکسنا و همکاران) 2010( و همکاران  بیاتهاي  نتایج آزمایش.است

دانه  کاهش وزن صد.شود دانه در لوبیا چیتی میایش تراکم بوته باعث کاهش وزن صدکه افزاست 
  .یید شده استأنیز ت) 2001( لوبیا چیتی در تنش خشکی توسط محلوجی و همکاران

 دهی در تیمارهاي مختلف تا گلدهد که اثر تنش خشکی بر تعداد روز   نشان می2 جدول نتایج
 دهی مربوط به تیمار تنش خشکی در مرحله رویشی برابر رین طول دوره گلت  کم.دار بوده است معنی

داري داشته  و تیمار تنش در مرحله زایشی تفاوت معنی  روز بوده که با تیمار آبیاري معمول89/44
دهی در تیمار تنش در مرحله رویشی یکی از   گلکاهش دورهتسریع در دوره رشد و . )5جدول  (است

 گیاهانی ،اصوالً در مناطق خشک. باشد ن براي سپري نمودن دوره خشکی میسازوکارهاي گیاها
چه این امر باعث  اگر. تري سپري نمایند ترند که بتوانند دوره حیات خود را در مدت زمان کوتاه موفق

 تأثیر تنش. )1996آباد،  قلی زینلی (تري تولید نمایند هاي بیش شود که این گیاهان نتوانند شاخ و برگ می
 و صدیقی( دیگر نیز گزارش شده است هاي پژوهشدهی توسط  خشکی بر تسریع در دوره گل

 بوته در مترمربع 15دهی در تیمار  ترین زمان براي شروع گل کم). 2005 احمدي، ؛2000، همکاران
ار جز این تیم به). ≥05/0P (دار داشته است ها تفاوت معنی  که با سایر تراکم،دست آمد ه ب) روز76/43(

) 2001( بال و همکاران هاي  نتایج آزمایش.داري با هم نداشتند  آماري تفاوت معنیها از نظر سایر تراکم
  . این مطلب استگر نیز بیان) 2004( مازندرانی و طاهري و قنبري

دهد تنش خشکی و تراکم بر تعداد روزها تا   نشان می2تجزیه واریانس صفات لوبیا چیتی در جدول 
 اما اثرات متقابل تنش خشکی و تراکم بر طول دوره رشد تا رسیدگی .داري داشت اثر معنیرسیدن دانه 

 روز و 98/108ترین طول دوره رسیدگی در تیمار آبیاري معمول با  که بیش صورتی به. دار نبود معنی
شد کاهش طول دوره ر.  روز بوده است65/105ترین آن در تیمار تنش خشکی در مرحله زایشی برابر  کم
؛ زینلی 2004ترك و همکاران، (ن دیگر نیز به اثبات رسیده است ااثر کمبود رطوبت توسط محقق بر
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 روز 60/108 بوته در مترمربع و برابر 45 مربوط به تراکم سیدگی،ترین طول دوره ر بیش). 1996آباد،  قلی
  .)5جدول (ست  روز بوده ا70/105 بوته در مترمربع برابر 15ترین آن مربوط به تراکم  و کم

 بود دار  معنیتوده زیستکنش تیمارهاي تنش خشکی و تراکم بوته لوبیا چیتی بر عملکرد  برهم
 هاي دهی اثر خشکی براي سطوح مختلف تراکم بوته نشان داد که در تراکم همچنین برش). 2جدول (

). 3 جدول(توده در سطوح مختلف خشکی وجود دارد  داري بین عملکرد زیست مختلف اختالف معنی
 بوته در مترمربع در شرایط آبیاري 35 لوبیا چیتی مربوط به تراکم توده زیستعملکرد ترین میزان  بیش

 45 لوبیا چیتی در تراکم توده زیستچه این مقدار با اگر.  کیلوگرم در هکتار بود11235میزان  معمول به
 توده زیستعملکرد ترین میزان  کم. داري نداشت بوته در مترمربع در شرایط آبیاري معمول تفاوت معنی

 7275شی به مقدار روی بوته در مترمربع در شرایط تنش خشکی در مرحله 15لوبیا نیز مربوط به تراکم 
 باالترهاي  البته با توجه به تعداد شاخه فرعی در هر بوته در تراکم ).4 جدول(کیلوگرم در هکتار بود 

دلیل  بههاي باالتر  ش یابد؛ اما در تراکمکاهها  در آن تراکمزیستی کرد رفت عمل ، انتظار می)4جدول (
در واحد سطح زیستی به افزایش عملکرد  منجرتر در واحد سطح  تعداد بوته بیشافزایش ارتفاع بوته و 

دلیل گسترش  تواند به  تحت شرایط آبیاري معمولی مینگیاها افزایش ماده خشک تولیدي در .گردد می
 استفاده هرچه  کارآمد براي که با ایجاد منبع فیزیولوژیکی،طح برگ و نیز دوام آن باشدتر س بیش
 در .)2007 ،لک و همکاران(تر شده است  تر از نور دریافتی باعث افزایش تولید ماده خشک بیش بیش

 افزایش تعداد داشته باشد،شرایطی که تمامی عوامل براي رشد و افزایش ماده خشک گیاهی وجود 
 .)2000، طالعی و همکاران( بیانجامد توده زیستتواند به افزایش عملکرد  وته در واحد سطح میب

انداز   زیرا سایه،هاي هرز کمک نماید تواند به کنترل علف عالوه افزایش تراکم بوته در واحد سطح می به
 هریس و وایت،(نماید  هاي هرز جلوگیري می گیاهی زودتر تشکیل شده و با ایجاد سایه از رشد علف

  ). 2008 احمدي و همکاران، ؛2007
و کارایی عملکرد دانه دار   وجود اختالف معنیگر بیان 2جدول  درها  نتایج تجزیه واریانس داده

دهی اثر خشکی براي سطوح  همچنین برش. بودخشکی تنش  سطوح مختلف تراکم و درمصرف آب 
و کارایی داري بین عملکرد دانه  لف اختالف معنیهاي مخت مختلف تراکم بوته نشان داد که در تراکم

دهد بین   نشان میپژوهشنتایج این ). 3 جدول(در سطوح مختلف خشکی وجود دارد مصرف آب 
سطوح مختلف تراکم بوته لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی در مقایسه با 

چه کاهش میزان عملکرد دانه تحت شرایط اگر. داري وجود دارد شرایط آبیاري معمول اختالف معنی
تر گیاه لوبیا چیتی به تنش خشکی در این  حساسیت بیش تنش خشکی در مرحله زایشی ناشی از
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عالوه  مرحله است، ایجاد اختالل در متابولیسم گیاه از دالیل کاهش عملکرد دانه در این شرایط است به
کاهش عملکرد دانه لوبیا  کمبود آب از جمله عوامل مؤثر برتأثیر  تأثیر کاهش انتقال مواد پرورده تحت

همچنین جیبییو . )2002 ،وژ ؛2004 ،مازندرانی قنبري و طاهري(چیتی تحت شرایط تنش خشکی است 
 35تراکم  .گزارش کرد که لوبیا چیتی در تمامی طول دوره رویش به کمبود آب حساس است) 2006(

 کیلوگرم در هکتار داشته 3368ترین عملکرد را برابر  معمول بیشبوته در مترمربع در شرایط آبیاري 
 داري نداشته است  بوته در مترمربع تفاوت معنی45 مقدار با عملکرد دانه در تراکم است که این

دهد که تعداد بوته در واحد سطح تأثیر مستقیمی بر میزان  بررسی این نتایج نشان می. )5جدول (
 .تواند به افزایش عملکرد دانه منجر شود افزایش تراکم تا یک حد مشخص میگذارد و  عملکرد دانه می

مازندرانی،   طاهري؛2011فرجی و همکاران، (اند   دیگر نیز این امر را تأیید نمودهگران پژوهشنتایج 
دانه ته، تعداد دانه در غالف و وزن صدلبته نتایج این آزمایش نشان داد که تعداد غالف در بوا ).1998

تر در واحد سطح با  تر است؛ اما تعداد بوته بیش هاي پایین بیش عنوان اجزاء عملکرد دانه در تراکم هب
  .تري بر عملکرد دانه داشته است ثیر بیشأافزایش اجزاي عملکرد در واحد سطح ت

 بوته در مترمربع کارایی مصرف آب افزایش یافت؛ اما 35در شرایط بدون تنش، با افزایش تراکم تا 
داري  معنیصورت غیر دلیل کاهش عملکرد در اثر رقابت این عامل به  بوته در مترمربع به45ر تراکم د

که در شرایط تنش خشکی میزان مصرف آب آبیاري و عملکرد دانه هر دو  این  با توجه به. کاهش یافت
یی مصرف آب ثیر منفی رقابت بر عملکرد کاراأود تدلیل نب هاي پایین به یابد، در تراکم کاهش می

تر هم باشد؛ اما در  داري با شرایط بدون تنش ندارد و حتی ممکن است از آن بیش اختالف معنی
تر از میزان آب آبیاري کاهش یافته  هاي باال و شرایط تنش در مرحله رشد زایشی، عملکرد بیش تراکم

  ).4جدول (یابد  داري می در نتیجه کارایی مصرف آب کاهش معنی
تراکم بوته لوبیا چیتی از نظر  لف تنش خشکی از نظر آماري بین تیمارهاي مختلفدر شرایط مخت
 بوته در مترمربع 25 معمولی و تراکم يشرایط آبیار. شدداري مشاهده   تفاوت معنیشاخص برداشت

 که با ترین شاخص برداشت را نسبت به سایر تیمارها به خود اختصاص داد  بیش درصد33با میانگین 
ترین شاخص  کم. داري نشان نداد مربع در همان شرایط آبیاري تفاوت معنی بوته در متر 45تراکم 

 24میزان   بوته در مترمربع در شرایط تنش خشکی در مرحله زایشی به45 و 35برداشت در تراکم 
. )4جدول  (داري نداشت ها در این سطح از تنش اختالف معنی  که با سایر تراکمدست آمد  بهدرصد

دلیل کاهش  تواند به اخص برداشت در تیمار تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی میکاهش ش
جیبیو، (ها نیز باشد  کننده، کاهش انتقال مجدد مواد فتوسنتز شده در مرحله پر شدن دانهسطح فتوسنتز
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هاي مختلف گیاه  بر تجمع ماده خشک تسهیم مواد پرورده بین اندام عالوه). 2006؛ خوشوقتی، 2006
تري از مواد فتوسنتزي تولید شده  یز مهم است در تیمار تنش خشکی در مرحله رویشی بخش بیشن

 در چنین شرایطی شاخص برداشت بنابراین. تري براي گیاه تأمین نماید ها شده تا آب بیش صرف ریشه
زایش رقابت دلیل اف هاي باال نیز به  در تراکم).2000؛ طالعی و همکاران، 1997باشتنی، (یابد  کاهش می

و ارتفاع افزایش غذایی میزان وزن و تعداد دانه در هر بوته کاهش   بین گیاهان براي نور، آب و مواد
تر  را نسبت به عملکرد دانه بیشزیستی یافته و افزایش تعداد بوته در واحد سطح مقدار عملکرد 

تر از تراکم  هاي باالتر کم کم شاخص برداشت در ترابنابرایندهد؛  ثیر قرار داده یا افزایش میأت تحت
 . باشد متوسط آن می

اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین نشان داد که ) 2جدول ( از تجزیه واریانس دست آمده بهنتایج 
باشد و  باالترین میزان پروتئین دانه مربوط به تیمار تنش خشکی در مرحله زایشی می. دار بود دانه معنی

طور  افزایش پروتئین دانه در شرایط تنش به. )5جدول  (آبیاري معمول بودترین آن مربوط به تیمار  کم
 نه ،باشد میبه واسطه کاهش فتوسنتز خالص عمده مربوط به کاهش نسبت نشاسته به پروتئین در دانه 

 تولیدهاي  فراینددهد که   نشان میها پژوهش). 1992دونالد،  مک(افزایش مطلق در میزان پروتئین 
گیرتر   نشاسته چشمتولید افت ، بنابراین در شرایط تنش خشکی.تر هستند خشکی مقاومپروتئین به 

 بر اثر بسته شدن نسبی اکسیدکربن دياز طرف دیگر در شرایط تنش خشکی جذب و تثبیت . است
که   در حالی.یابد بنابراین میزان کلی مواد پرورده براي پرشدن دانه کاهش می. یابد ها کاهش می روزنه

یابد و این امر سبب افزایش درصد پروتئین دانه  ها به دانه کاهش نمی  نیتروژن از برگدوبارهال انتق
 تراکم بوته نیز بر میزان پروتئین دانه تأثیر نداشت  در این آزمایش.)2001احمدي و بیکر، (شود  می

جذب ه کاهش منجر بدلیل افزایش رقابت بین گیاهان  بهافزایش تراکم رسد  نظر می به ).2 جدول(
در نتیجه وزن و پروتئین دانه گردد  ها می نیتروژن از خاك و انتقال مجدد مواد حاصل از فتوسنتز به دانه

داري مشاهده نخواهد  ماند یا اختالف معنی دهد و درصد پروتئین ثابت می را به یک نسبت کاهش می
  .شد

  
  گیري کلی نتیجه

کنش تنش خشکی و تراکم بوته در  برهم ه گرفت کهتوان نتیج با توجه به نتایج این آزمایش می
تنش خشکی در مرحله اعمال . دار بود دانه معنیو اجزاي عملکرد بر صفات عملکرد  واحد سطح

عداد غالف در بوته، متوسط تاجزاء عملکرد مانند هاي فرعی،  زایشی و رویشی ارتفاع گیاه، تعداد شاخه
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تنش خشکی اعمال شده در مرحله رویشی باعث  . شاخص برداشت را کاهش داد ودانهوزن صد
 با افزایش تراکم چیتیلوبیا  توده زیستعملکرد  عملکرد دانه و .شد چیتیدهی لوبیا  تسریع در دوره گل

این میزان افزایش در تیمار آبیاري معمولی . بوته در واحد سطح تا یک حد مشخص افزایش پیدا کرد
 و عملکرد توده زیستمیزان کاهش  .تر بود له رشد زایشی کمتر و در شرایط اعمال تنش در مرح بیش

دانه در تیمار تنش خشکی در مرحله رشد رویشی گیاه از تیمار تنش خشکی در مرحله رشد زایشی 
اگرچه کاهش عملکرد دانه در تمامی سطوح تراکم بوته در واحد سطح در این آزمایش . تر بود کم

با توجه به  .باشد شدت به کمبود آب حساس می ه بچیتیا محسوس بود و نشان داد که گیاه لوبی
تري روي ارقام مختلف   بیشهاي پژوهش ،ی به شرایط کمبود آب الزم استچیتحساسیت گیاه لوبیا 

 35با توجه به نتایج این آزمایش تراکم  .انجام پذیردباید هوایی در کشور  لوبیا و شرایط متنوع آب و
در شرایط محیطی  تنش خشکی  بوته در مترمربع در25و ود آب کافی بوته در مترمربع در صورت وج

  .گردد  میپیشنهاد C.O.S.16براي لوبیا چیتی رقم منطقه یاسوج 
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Abstract1 

In order to evaluate the effects of drought stress and plant density on yield, yield 
components and morphological characters of pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) 
C.O.S16 cultivar, a field experiment was conducted in split plot arrangement based 
on a randomized complete block design with three replications in research field of 
Yasouj University during 2010. Experimental treatments were pinto bean plant 
density at four levels (15, 25, 35 and 45 plants per square meter) as subplots and 
drought stress at three levels (in growth stage, reproductive stage after 90 mm 
evaporation from class A, evaporation basin and common irrigation) as main plots. 
Result showed that there were significant interaction between drought stress and 
plant density on characters such as 100 grain weight, plant height, number of 
branches per plant, harvest index, biological and grain yield. Maximum biological 
and grain yield recorded at 35 plant.m2 treatments in normal irrigation (11235 and 
3368 kg.ha-1 respectively), that was not significant difference in 45 plant.m2 
treatment. 15 and 35 plant.m2 density had the maximum and minimum of grain yield 
and water use efficiency respectively, under drought stress in growth and 
reproductive stages. In general, 35 plants per square meter in without stress and 25 
plant/m2 densities in all water stress levels, had maximum yield for this pinto bean 
cultivar. 
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