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       سبز لوبیا عملکرد بر پتاسیمکود سولفات و تنش مختلف سطوح اثر
  

 1پناههاشم امین و 2، نادیا کربالوي1پیمان شریفی*
  اسالمی واحد رشت، استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد 1

  ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، پردیس گیالنآموخته کارشناسیدانش2
  29/5/92؛ تاریخ پذیرش:  10/2/92تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
، سبز لوبیابر عملکرد و اجزاي عملکرد  پتاسیمسولفاتکود آبیاري و  تأثیرمنظور بررسی به

کامل تصادفی در سه تکرار در  هايبلوكپایه در قالب طرح  ت خرد شدهکرصورت آزمایشی به
 مطلوباجرا گردید. در این تحقیق آبیاري در دو سطح (آبیاري  1390شهرستان اهواز در سال زراعی 

تجزیه نتایج شدند. بررسی )کیلوگرم در هکتارسطح ( 4در  پتاسیمسولفاتکود و تنش خشکی) و 
و نیز اثر متقابل آنها بر تمامی صفات  پتاسیمسولفاتکود رات اصلی آبیاري و اثواریانس نشان داد که 

بیشترین هر دو شرایط رطوبتی، در نشان داد که  هامقایسه میانگیننتایج دار بود. مورد بررسی معنی
 بوده پتاسیمسولفاتکود  کیلوگرم در هکتار50 استفاده ازمیزان عملکرد و اجزاي عملکرد مربوط به 

خشک بر عملکرد دانه  پتاسیمسولفاتکود نتایج بررسی روند تغییرات حاکی از این بود که تأثیر ت. اس
نشان داد نتایج حاصل از تجزیه همبستگی . استقابل توجیه  2توسط رابطه درجه سبز  نیامو عملکرد 

ته رابطه مثبت و در بو نیامتعداد و  نیامبا صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در خشک عملکرد دانه که 
در شرایط تنش رطوبتی از  پتاسیمسولفاتکود افزایش در مجموع نتایج نشان داد که  داري داشت.معنی

 تا حدودي جلوگیري به عمل آورده است.مطلوب در مقایسه با شرایط آبیاري افت شدید عملکرد 

  
 1سبز. لوبیا، پتاسیمسولفاتکود خشکی، رابطه رگرسیونی،  آبیاري، :کلیدي هايواژه

                                                             
  eyman.sharifi@gmail.compمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
مقام در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت و ارزش اقتصادي ) .Phaseolus vulgaris Lلوبیا (
در بین انواع گیاهان تجاري حاوي بیشترین مقدار پروتئین است (کوچکی و بنائیان  و ستا اول را دارا

  ). 1995اول، 
گراد در درجه سانتی 25تا  20ي مطلوب بین هوایی نسبتاً خنک با دما و به شرایط آب سبز لوبیا

عنوان یک گیاه حساس به کمبود آب بهو  )2005(راینی و گریفیتس، طول دوران زایشی سازگار است 
وقوع خشکی در مراحل رشد زایشی گیاه عملکرد  ).2006پرئا و همکاران،  شود (مونوزشناخته می

تنش  مدت هاي طوالنیدوره ).1991وس و آدامس، ک(آکوستا گال دهدرا به شدت کاهش میلوبیا دانه 
(ربتزك و شود خشک میخشکی منجر به کاهش شدید عملکرد لوبیا در نواحی خشک و نیمه

خسارت ناشی از خشکی بر زراعت لوبیا امري جدي تلقی ) 2010(فائو،  )2006همکاران، 
  . گرددمی

جهت حمایت گیاه براي تحمل در برابر ها، اي آناستفاده از کودهاي شیمیایی عالوه بر نقش تغذیه
میزان . استهاي محیطی نظیر خشکی و جلوگیري از کاهش عملکرد از اهمیت زیادي برخوردار تنش

شار در نتیجه فشود که میدر خاك سبب تسهیل تعدیل اسمزي در خاك  پتاسیمسولفاتکود مناسب 
  .یابدافزایش می خشکی گیاه در مقابله با تنش ییو به این طریق تواناماند میها باقی اسمزي در برگ

تقویت گ، شاخص سطح برو شد رمیزان یش افز، افتوسنتزدر مثبت  تأثیرباعث ، پتاسیمب یش جذافزا
، هانهدابه  نیتروژنهاد مول نتقاایش سرعت افز، اaو  b فیلویش سنتز کلرافز، اNADPH و ATP سنتز

، هانهروزاد یش تعدافز، اهانهروزن بسته شدز و تنظیم باي، پلیمیرت ترکیبا وتئین وسنتز بیشتر پر
یط اشرد آوردن وجوهبب آب و یش جذافزایعنی آب  تنشم هنگادر مهمترین مسئله ق و کاهش تعر

   ).2003 ،اد(ساکی نژ ددمیگرق چنین کاهش تعرهمي و سمزر اطریق تنظیم فشااز خلی مناسب دا
و تنش  مطلوبوردن بهترین تیمار کودي در شرایط آبیاري دست آبهحاضر هدف از انجام پژوهش 

عملکرد و  حصول حداکثربوده تا بتوان بهترین شرایط را براي  براي لوبیاخشکی در آب و هواي اهواز 
از دیگر اهداف  .نمودفراهم اجزاي عملکرد در مناطق داراي میزان بارندگی کم در اواخر فصل رشد 

  .بودتنش خشکی به  تحملدر  پتاسیمسولفاتکننده لبررسی نقش تعدی تحقیق حاضر،
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  مشخصات آب و هوایی منطقه در طول دوره انجام آزمایش -1جدول 

  میانگین حداقل دما   ماه
  گراد)(درجه سانتی

  میانگین حداکثر دما
  گراد)(درجه سانتی

  میانگین بارش 
  متر)ی(میل

  روزهاي ابري 
  (روز)

  8  6  29  26  اسفند
  2  0  35  32  فروردین

  0  0  37  34  اردبیهشت
  0  0  40  37  خرداد

  
  نتایج و بحث

اثر بلوك براي ) که 2نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جدول : تجزیه واریانس و بررسی روند تغییرات
. این نتایج بودبندي بلوكحاکی از صحت  که این امر دار نبودکدام از صفات مورد بررسی معنی هیچ
اي تمام صفات مورد مطالعه در سطح بر  پتاسیمسولفاتکود چنین نشان دادند که اثر فاکتور آبیاري و هم

  دار بود. معنی براي تمام صفات مورد مطالعهنیز اثرمتقابل دو فاکتور  دار بود.معنی درصد 1احتمال 

  هامواد و روش
 )L. Phaseolus vulgaris( لوبیا unraySژنوتیپ از  ،حاضر در تحقیق حاضر، از ژنوتیپ

)4OS2K( امل هاي کاستفاده شد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوك
ادفی با سه تکرار بود. فاکتورهاي آزمایشی شامل آبیاري در دو سطح (آبیاري مطلوب و تنش خشکی تص

  ) در چهار سطح4SO2Kپتاسیم (عنوان فاکتور اصلی و استفاده از کود سولفاتدر آغاز گلدهی) به
ک مزرعه عنوان فاکتور فرعی بود. محل اجراي آزمایش در یکیلوگرم در هکتار) به 100و  50، 25، 0(

درجه  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31پژوهشی واقع در شهرستان اهواز با موقعیت جغرافیایی 
متر از سطح دریا بود. تعدادي از  18اي خوزستان و با ارتفاع دقیقه طول شرقی در بخش جلگه 40و 

 است.) ارائه شده 1مشخصات آب و هوایی منطقه در طول دوره انجام آزمایش در جدول (

در طور جداگانه به پتاسیمسولفاتکود اثرات ساده متقابل دو فاکتور، دن اثر بودار با توجه به معنی
تجزیه  منظور،. بدین)2013(شریفی،  بررسی شدبر روي صفات مورد مطالعه  هر سطح تیمار آبیاري

فاکتور اصلی ) در هر کدام از سطوح پتاسیمسولفاتکود جداگانه سطوح فاکتور فرعی (واریانس 
اثر هاي جداگانه نشان داد که نتایج تجزیه ).4و  3ات انجام پذیرفت (جداول براي تمام صف(آبیاري) 
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براي تمام صفات ) 4) و تنش خشکی (جدول 3(جدول  مطلوبدر شرایط آبیاري  پتاسیمسولفاتکود 
  دار بود. معنی درصد 1مورد مطالعه در سطح احتمال 

و  مطلوبدر دو شرایط آبیاري  پتاسیماتسولفکود که در آزمایش اخیر از چهار سطح  با توجه به این
بر روي صفات مورد  پتاسیمسولفاتکود تنش خشکی استفاده شده بود، بررسی روند تغییرات سطوح 

نشان داد که براي تمام  مطلوبانجام پذیرفت. بررسی روند تغییرات در شرایط آبیاري سه مطالعه تا درجه 
ارتفاع  ءرابطه خطی براي تمام صفات به جزهمچنین ار بود. درابطه درجه دوم معنی ،مورد مطالعهصفات 

در  نیام، عملکرد دانه و عملکرد نیامدار بود. رابطه درجه سوم براي چهار صفت ارتفاع بوته، طول بوته معنی
داد بررسی روند تغییرات در شرایط تنش خشکی نیز  نشان  ).3(جدول  دار بودمعنی درصد 1سطح احتمال 

دار بود. در شرایط معنی درصد 1براي تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال  2طی و درجه که رابطه خ
). با وجود آنکه 4دار بود (جدول معنی نیامرابطه درجه سوم براي تمام صفات به جزء تعداد دانه در  ،تنش

عملکرد دانه و  و تنش براي تعدادي از صفات از جمله مطلوبرابطه درجه سوم در هر دو شرایط آبیاري 
براي تمام صفات مورد مطالعه  2رابطه درجه  ،یب تبیینااما با توجه به میزان ضردار بود، معنی نیامعملکرد 

عملکرد دو صفت پتاسیم بر روي  تأثیرونگی گنمود، لذا با استفاده از نمودارهایی اقدام به تفسیر چکفایت می
روش حداقل ها بهبراي سایر صفات مقایسه میانگین گردید. 2جه با استفاده از رابطه در نیامدانه و عملکرد 

  ) انجام پذیرفت.LSDدار (اختالف معنی
  

  سبزواریانس عملکرد و اجزاي عملکرد در لوبیا  تجزیه -2دول ج
درجه   منابع تغییرات

  آزادي
ارتفاع 

  بوته
 طول نیام

تعداد دانه 
 در نیام

تعداد نیام 
 در بوته

  سبز نیامعملکرد  عملکرد دانه

 0/81ns 0/83 ns 0/01ns 0/06ns 904/81ns 7992/39 ns  2  تکرار

28/4154467 **44/99 **4/17 **219/09 **669/29  1  آبیاري ** 40/17314475 ** 
/0 0/19 0/61  2  خطاي فاکتور اصلی 21  0/ 21  26/1198  01/857  

75/8449201 **48/22 **4/57 **595/84 **186/28  3  پتاسیمسولفاتکود  ** 22/14954200 ** 
/1 **1/03 * 1/47 **59/28  3  یاريآب×پتاسیمسولفات 10 ** 38/1424936 ** 83/1206070 ** 

/0 0/37 0/42  12  خطاي آزمایشی 70  0/ 80  42/3165  66/6032  
77/0  ضریب تغییرات(درصد)  60/0  91/6  98/1  39/1  42/1  

ns ،**  ل یک و پنج درصد.دار در سطح احتمادار و معنیترتیب غیر معنیبه *و  
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  طلوبآبیاري مشرایط در لوبیا سبز  عملکرد و اجزاي عملکرد و بررسی روند تغییرات تجزیه واریانس  -3جدول 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

ارتفاع 
  بوته

 طول نیام
تعداد دانه 

 در نیام
تعداد نیام 

 در بوته
  سبز عملکرد نیام  عملکرد دانه

 0/16ns 0/584 ns 0/04ns 0/08ns 2073/66ns 2720/56ns  2  بلوك

04/8177469 **30/38 **4/88 **275/25 **33/89  3  پتاسیمسولفاتکود ** 21/10647121 ** 
0/13ns 83/93  1  خطی ** 45/0 * 62/1 ** 03/520313 ** 97/4591030 ** 

23/96  1  2درجه  ** 38/718 ** 17/14 ** 39/89 ** 64/23634303 ** 11/26744095 ** 

32/5  1  3درجه  ** 53/13 ** 0/02ns 0/13 ns 44/377790 ** 56/606237 ** 

36/0  12  خطاي آزمایشی  253/0  05/0  11/0  55/5436  74/9724  
ns ،**  دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.دار و معنیترتیب غیر معنیبه *و  

  خشکیتنش شرایط در لوبیا سبز  عملکرد و اجزاي عملکرد و بررسی روند تغییرات تجزیه واریانس  -4جدول 

درجه   منابع تغییرات
 طول نیام  ارتفاع بوته  آزادي

تعداد دانه 
 در نیام

تعداد نیام 
  سبز عملکرد نیام  عملکرد دانه  در بوته

 1/26ns 0/44 ns 0/08ns 0/084ns 29/41ns 6128/84ns  2  بلوك
01/1696669 **18/85 *0/723 **322/05 **212/03  3  پتاسیمسولفاتکود ** 85/1495513 ** 

35/187  1  خطی ** 57/137 ** 53/0 * 29/4 ** 27/1072877 ** 37/72928 ** 
84/432  1  2درجه  ** 87/821 ** 64/1 ** 55/51 ** 64/4009058 ** 19/15907257 ** 
90/15  1  3درجه  ** 73/6 ** 0/01ns 69/0 ** 38/8071 ** 99/559263 ** 

29/894 0/04 0/09 0/49 0/48  12  خطاي آزمایشی  58/2340  
ns ،**  دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.دار و معنیترتیب غیر معنیبه *و  
  
، بوددار متقابل براي تمام صفات مورد مطالعه معنی اثراتاز آنجا که : صفات يهاقایسه میانگینم

هاي صفات در هر کدام از سطوح آبیاري بطور جداگانه انجام گرفت. نتایج مقایسه مقایسه میانگین
طول  ءصفات به جزمیزان براي تمام نشان داد که بیشترین  مطلوبصفات در شرایط آبیاري میانگین 

که طوريهبکیلوگرم در هکتار حاصل شد.  50به میزان  پتاسیمسولفاتکود در شرایط استفاده از  نیام
تار در کیلوگرم در هک 84/7820و  38/6337ترتیب با میزان سبز به نیامحداکثر عملکرد دانه رسیده و 

همچنین حداکثر ارتفاع بوته حاصل شد.   پتاسیمسولفاتکود کیلوگرم در هکتار  50شرایط استفاده از 
کود کیلوگرم در هکتار  50متر در شرایط استفاده از سانتی 57/10و  01/95با مقادیر  نیامو طول 
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به میزان  پتاسیمسولفاتود کدر شرایط استفاده از  نیامبیشترین میزان طول مشاهده شد.  پتاسیمسولفات
  ). 5(جدول  گردیدکیلوگرم در هکتار مشاهده  100

  
 در شرایط آبیاري مطلوب پتاسیمسولفاتمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف کود  -5 جدول

  پتاسیمسولفاتکود 
 (کیلوگرم در هکتار)

 ارتفاع بوته
 )مترسانتی(

طول نیام 
 )مترمیلی(

نه تعداد دا
 در نیام

تعداد نیام در 
 بوته

عملکرد دانه خشک 
 (کیلوگرم در هکتار)

 عملکرد نیام سبز
ار)(کیلوگرم در هکت  

 87/92c 92/31 d 2/57d 11/56d 2561/63d 3504/03d  )0شاهد (

25  91/48b 101/56c 4/70b 16/43b 4818/19b 7040/30b 
50  95/01a 105/69b 5/43a 18/71a 6337/38a 7820/84a 

100  88/05c 115/41a 3/47c 13/35c 3441/80c 5829/50c 

  دار است.وجود حروف مشترك به منزله عدم وجود اختالف معنی
  

کود در شرایط تنش رطوبتی نیز بیشترین مقدار تمام صفات مورد مطالعه در شرایط استفاده از 
، پتاسیمسولفاتکود ز این مقدار . با استفاده اکیلوگرم در هکتار حاصل شد 50به میزان  پتاسیمسولفات

کیلوگرم در هکتار  55/6094و  08/4283ترتیب با مقادیر سبز به نیامبیشترین عملکرد دانه خشک و 
  ). 6(جدول حاصل شد 

  
  خشکیدر شرایط تنش  پتاسیمسولفاتمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف کود  -6 جدول

 پتاسیمسولفات کود
 در هکتار) (کیلوگرم

 ارتفاع بوته
 )مترسانتی(

طول نیام 
 )مترمیلی(

تعداد دانه 
 در نیام

تعداد نیام 
 در بوته

عملکرد دانه خشک 
 (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد نیام سبز 
)(کیلوگرم در هکتار  

 67/94d 84/79 d 2/53b 9/36d 2466/60d 3082/28d  )0شاهد (

25  83/68b 100/18b 3/37a 12/94b 3639/06b 4723/28b 
50  87/14a 109/80a 3/70a 15/32a 4283/08a 6094/55a 

100  81/44c 96/04a 3/23a 11/47c 3441/80c 3082/28c 

  دار است.وجود حروف مشترك به منزله عدم وجود اختالف معنی
  

کود کیلوگرم در هکتار  50حضور در  نیامتعداد دانه در ، بیشترین مطلوبدر شرایط آبیاري 
پایدارترین جزء عملکرد  نیامچند تعداد دانه در  رسد که هرچنین به نظر میمشاهده شد.  پتاسیمتسولفا

از یک حد  پتاسیمسولفاتکود اما با افزایش مصرف  ،گیردمیعوامل محیطی قرار  تأثیراست و کمتر تحت 



 پیمان شریفی و همکاران

143  

تا  پتاسیمسولفاتکود ن نیز افزایش میزارطوبتی در شرایط تنش یابد. کاهش می نیامتعداد دانه در خاص، 
کیلوگرم در  100تعداد دانه در نیام گردید. در شرایط استفاده از سبب افزایش  کیلوگرم در هکتار 50

کیلوگرم در هکتار کاهش  50و  25تعداد دانه در نیام نسبت به سطوح  پتاسیمسولفاتکود  هکتار
 يدارآماري معنیاختالف  نیامدر  اد دانهتعد نظراز  پتاسیمسولفاتبین این سه میزان کود  اما یافت،

کیلوگرم  50 استفاده از باهر دو شرایط رطوبتی در بوته در  نیامتعداد . بیشترین میزان مشاهده نگردید
در  نیاماز تعداد  پتاسیمسولفاتکود براي این صفت نیز با افزایش مقدار دست آمد. هبپتاسیم در هکتار 

دلیل ) اختالف عملکرد بین سطوح پتاسیم را به2007پور (گنجیه شد. داري کاستطور معنیهبوته ب
بررسی دو صفت عملکرد دانه   در بوته دانست. برخالف نتایج تحقیق حاضر نیامتغییر در تعداد 

عملکرد دانه در شرایط نشان داد که  مطلوبسبز در شرایط تنش خشکی و آبیاري  نیامو خشک 
 خشکی با یککیوگرم در هکتار در مقایسه با تنش  50به  0ر پتاسیم از با افزایش مقدا مطلوبآبیاري 

کود با افزایش میزان خشک شیب تندتري افزایش یافته است. همچنین کاهش عملکرد دانه 
با شیب تندتري  مطلوبکیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاري  100به  50مصرفی از  پتاسیمسولفات

کننده است. این شیب کندتر در شرایط تنش نشان از نقش تعدیلنسبت به شرایط تنش کاهش یافته 
دهد که این نتیجه نشان می). 2و  1شکل ( مقابله با تنش خشکی در لوبیا دارددر  پتاسیمسولفاتکود 

که از  با وجود آن خشکیدر شرایط تنش  پتاسیمسولفاتکود کیلوگرم در هکتار  100با استفاده از 
در مقایسه با آبیاري عملکرد شود، اما این میزان کاهش داري کاسته میطور معنیهمیزان عملکرد دانه ب

ها روزنههاي گیاهی و بسته شدن از طریق استحکام بافت پتاسیمسولفاتکود کمتر است.  مطلوب
، هانهن روزبسته شدز و تنظیم باسبب پتاسیم ب یش جذافزاچنین همدهد. میمصرف آب را کاهش 

ب آب و یش جذافزایعنی آب تنش م هنگادر ترین مسئله مهمق و کاهش تعر، هانهاد روزیش تعدافزا
دد میگرق کاهش تعر همچنیني و سمزر اطریق تنظیم فشااز خلی مناسب دایط اشرد آوردن بوجو

تواند یکی از دالیل بهبود نیز می پتاسیمسولفاتوجود عنصر گوگرد در کود ). 2003اد، نژ(ساکی
  در زمین لوبیا و تعدیل اثرات تنش خشکی باشد.عملکرد 

کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاري  50به  0از  پتاسیمسولفاتکود با افزایش میزان  نیامعملکرد 
تا  نیامدهد عملکرد در مقایسه با تنش خشکی با شیب شدیدي افزایش یافت که نشان می مطلوب

از   پتاسیمسولفاتکود افته است و از آن پس با افزایش افزایش ی پتاسیمسولفاتکود حدي با افزایش 
  ). 2 شکلبا سرعت زیادي کاهش یافته است ( نیامکیلوگرم در هکتار میزان عملکرد  100به  50
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y = -1/27x2 + 136/81x + 2460/1
R2 = 0/98

y = -0/52x2 + 62/12x + 2451/8
R2 = 0/99
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  در هر کدام از شرایط پتاسیمسولفاتروابط رگرسیونی عملکرد دانه و میزان کود  -1 شکل

  .رطوبتی براي عملکرد دانه خشک

y = -1/35x2 + 156/28x + 3632/6
R2 = 0/98
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R2 = 0/97
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  در هر کدام  پتاسیمسولفاتروابط رگرسیونی عملکرد نیام و میزان کود  - 2 شکل

  .سبز از شرایط رطوبتی براي عملکرد نیام
  

دار بود. معنی لوبیاارتفاع بوته  گونه که نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر آبیاري روي صفتهمان
وجب جلوگیري از رشد رویشی گیاه رسد که قطع آبیاري در مرحله رشد زایشی منظر میگونه بهاین
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آبیاري روي صفت دار چنین در توجیه اثر معنیهمکند. شده و گیاه را سریعتر وارد مرحله زایشی می
رسد که به هنگام بروز تنش خشکی در آخر فصل، در اثر کاهش پتانسیل نظر میبه ،نیامدانه در تعداد 

روند و تعداد دانه گیري از بین میدر حال شکلهاي آب و کاهش فشار تورژسانس تعدادي از تخمک
ترین جزء عملکرد به تنش خشکی است و به هنگام در بوته حساس نیامیابد. تعداد کاهش می نیامدر 

را  نیامهایی که توانایی بالقوه تبدیل شدن به بروز تنش خشکی در مرحله گلدهی، تعداد زیادي از گل
سبز  نیامو خشک در بوته کاهش یافت. مقایسه میانگین عملکرد دانه  نیاماند، از بین رفته و تعداد داشته

حاصل شدند. در صورت بروز تنش  مطلوبنشان داد که بیشترین میزان این صفات در شرایط آبیاري 
شود و تعداد هاي بارور کمتر میدلیل تعداد گلطور عمده بهخشکی در مرحله گلدهی، عملکرد دانه به

  یابد. کاهش میدر بوته  نیام
، رقم و اثر متقابل دو فاکتور روي خشکی ) نشان داد که اثر تنش2008واعظی راد (در این راستا، 

) عملکرد و اجزاء 1991گالکوس و همکاران ( آکوستادار بود. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی
ث کاهش طول دوره رشد و مشاهده کردند که آبیاري محدود باعنمودند عملکرد لوبیا را بررسی 

شود. ارقامی که بیشترین عملکرد را تحت شرایط تنش داشتند، داراي بیشترین تعداد زایشی در لوبیا می
) و ترن و 2003)، روزالس سرنا و کوهاشی شیباتا (2007احمدي ( و دانه در بوته بودند. کالنتر نیام

خصوص در مرحله پر شدن هرطوبت ب هاي خود نتیجه گرفتند که محدودیتبررسیدر  )2002( سینگ
، چون تنش معموالً تعداد نیام را کم شودمی در بوته دانه ارقام مختلف لوبیا موجب کاهش تعداد دانه

صفاپور و همکاران  گردد.کند در نتیجه کاهش تعداد نیام باعث کاهش تعداد دانه در بوته میمی
هاي لوبیا سفید، ت فنولوژي و زراعی ژنوتیپ) در بررسی آماري اثرات تنش آبیاري بر صفا2010(

نشان داد که در شرایط تنش بیشترین تأثیر بر عملکرد دانه در لوبیا سفید مربوط به کاهش تعداد دانه در 
 15) در مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات موثر بر آن در 2007همتا (وته بوده است. حبیبی و بیب

ترتیب ري محدود، بیان کردند که در شرایط تنش صدمات زیادي بهالین لوبیا چیتی تحت شرایط آبیا
وارد شده است. در شرایط آبیاري  نیامبر عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و تعداد 

  و در شرایط تنش شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارا بودند. نیامتعداد  مطلوب
باشد که در زراعت و نوع و میزان رابطه بین آنها می بیانگرهمبستگی بین متغیرها : تجزیه همبستگی

اصالح نباتات از اهمیت زیادي برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی بین صفات مختلف 
داري وجود داشت. صفت ) نشان داد که بین اکثر صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی7(جدول 
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داري داشت. در بوته رابطه مثبت و معنی نیامتعداد و  نیامدر  دانهبا صفات ارتفاع بوته، تعداد  دانهعملکرد 
در بوته مشاهده شد. وجود اینگونه  نیامبا صفت تعداد  دانهبیشترین میزان همبستگی بین عملکرد 

هاي ت در برنامهصفااین توان از می دانههمبستگی بیانگر این مطلب است که براي افزایش عملکرد 
) در بررسی اثر 2008راد و همکاران (واعظیدر تطابق با نتیجه حاضر،  نژادي استفاده نمود.بهزراعی و به

داري بین صفات تعداد دانه در آبی در ارقام لوبیاي قرمز نشان دادند که همبستگی مثبت و معنیتنش کم
) در بررسی روابط  2007پرست (د. سبکدست و خیالدر بوته با عملکرد دانه وجود دار نیام، تعداد نیام

و تعداد دانه در  نیامرقم لوبیا، بیان کردند که بین صفات وزن  30بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در 
) در بررسی 2006رهنمایی تک و همکاران ( دار وجود دارد.با عملکرد همبستگی مثبت و معنی نیام

نمونه از کلکسیون لوبیا قرمز بانک ژن  250عملکرد دانه تک بوته در  روابط موجود بین صفات موثر بر
گیاهی ملی ایران، نشان دادند که بیشترین همبستگی صفت عملکرد دانه تک بوته با صفات وزن صددانه 

) در 1993سانتاال و همکاران () بوده است. 21/0( نیام) و تعداد بذر در 44/0در بوته ( نیام)، تعداد 78/0(
در  نیامسی روي سیزده صفت مرفولوژیکی در لوبیا بیان داشتند که همبستگی عملکرد دانه با تعداد برر

آبی، چیتی تحت شرایط کمهاي لوبیا) با مطالعه ژنوتیپ2011دار است. بیات و همکاران (گیاه بسیار معنی
در بوته و  نیامفات تعداد در بین اجزاي عملکرد، بیشترین میزان همبستگی با عملکرد را در ارتباط با ص

) گزارش نمودند که اجزاي 1995من و همکاران (لیب در بوته گزارش کردند. نیاموزن صددانه و تعداد 
باشد که این صفات نقش و وزن صددانه می نیامدر بوته، تعداد دانه در  نیامعملکرد در لوبیا شامل تعداد 

  مهمی در تعیین عملکرد بوته و اصالح آن دارند.
  

 ضریب همبستگی بین صفات مختلف لوبیا -7جدول 

 6 5 4 3 2 1  صفت

       1  ارتفاع بوته 
     1 0/210 طول نیام

    1 **0/634 0/324 عداد دانه در نیامت
   1 **0/638 **0/876 0/225 سبز عملکرد نیام

  1 **0/909 **0/785 **0/957 0/324 تعداد نیام در بوته
 1 **0/629 0/063 *0/504 0/035 *0/434 عملکرد دانه

ns ،**  دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.دار و معنیترتیب غیر معنیبه *و  
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  گیرينتیجه
 پتاسیمسولفاتکود توان نتیجه گرفت که استفاده از در مجموع با توجه به نتایج تحقیق حاضر می

کود شود، اما تحمل گیاه به افزایش آن میسبب بهبود عملکرد دانه و اجزاي  مطلوبدر شرایط آبیاري 
 پتاسیمسولفاتکود کیلوگرم در هکتار است و از آن پس با افزایش میزان  50تا حدود  پتاسیمسولفات

سمیت ناشی از عنصر  علتتواند بهکه می شودمیداري کاسته از عملکرد و اجزاي آن بطور معنی
از دیگر نتایج  باشد. آب پتانسیلمیزان بیش از حد  کاهشخاك و جذب  میزانپتاسیم با توجه به 

 پتاسیمسولفاتبا افزایش مقدار کود تحقیق حاضر این است که با وجود آنکه در شرایط تنش خشکی 
و  مطلوبدر مقایسه با شرایط آبیاري عملکرد دانه به میزان قابل توجهی کاسته شد، اما از مقدار 

کود به عبارتی افزایش  .کمتر بوددانه عملکرد مقدار ن کاهش ای پتاسیمسولفاتافزایش مقدار کود 
از افت شدید عملکرد تا حدودي جلوگیري به عمل آورده  خشکیدر شرایط تنش  پتاسیمسولفات

  است.
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Abstract 

In order to evaluate the effect of irrigation and potassium fertilizer on yield 
and yield components of green beans an experiment was carried out with split plot 
arrangement based on randomized complete block design with three replications, in 
Ahvaz in 2011. Two levels of irrigation (normal irrigation and drought) and four 
levels of potassium sulfate fertilizer (0, 25, 50 and 100 kg ha-1) were evaluated in 
this study. The results of analysis of variance indicated that there were significant 
effects of irrigation, potassium sulfate fertilizer and irrigation × potassium sulfate 
fertilizer interactions on all of the studied traits. The results of mean comparisons 
indicated in both conditions of irrigation, the high value of yield and yield 
components were obtained by use of 50 kg ha-1 potassium sulfate fertilizer. The 
results of trend analysis revealed that effect of potassium Sulfate fertilizer on dry 
grain yield and yield of green pods can be explained by the quadratic equation. The 
results of the correlation analysis indicated that there were positive and significant 
correlation between dry grain yield and plant height, number of grains per pod and 
number of pods per plant. In conclusion, the results indicated increasing that 
potassium sulfate fertilizer was partly prevented high reduction of grain yield in 
drought condition.  
 
Keywords: Drought, Green bean, Irrigation, Potassium sulfate fertilizer, Regression 
equation..2 
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