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 اچیتیوبیلو اجزای عملکرد  کود نیتروژن بر عملکرد کاربردو  یثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدا

((Phaseolus vulgaris L. 

 
 3زادهمهندس مجتبی میراب ، *2، دکتر ناصر مجنون حسینی 1محمد صادق میرزایی

به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و مربی،گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  -3و2و1

 دانشگاه تهران

 (5/1/8321 تاریخ پذیرش: - 92/3/8321)تاریخ دریافت:   

 چکیده
کاهش عملکرد در حبوبات از جمله لوبیا ترین عوامل تنش کمبود آب، از مشکالت جوامع کشاورزی امروزی و یکی از مهم

آزمایشی  است. برای بررسی تأثیر کود نیتروژن بر کاهش اثرات مخرب کمبود آب ناشی از آبیاری منقطع در لوبیا چیتی،
 پژوهشی پردیس -های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعه آموزشی های خرد شده و در قالب طرح بلوکصورت کرتبه

 (کمبود آب)اجرا شد. چهار تیمار قطع آبیاری  8321-29کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )کرج(، در سال زراعی 
( و قطع آبیاری در 1R(، قطع آبیاری در مرحله گلدهی )4Vر مرحله رشد رویشی )شامل شاهد )آبیاری کامل(، قطع آبیاری د

کیلوگرم  847کیلوگرم و  97عنوان عامل اصلی و سه تیمار کود نیتروژن شامل بدون کود )شاهد(، به (5R)بندی مرحله دانه
. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای قطع عنوان عامل فرعی، تیمارهای آزمایش بودندکود نیتروژن در هکتار از منبع اوره به

و شاخص  داری بر کاهش ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد دانهآبیاری، اثر معنی
بود.  یدارجز صفت تعداد دانه در غالف، افزایشی و معنیبرداشت داشتند. اثر مصرف کود نیتروژن نیز بر همه صفات به

درصد، در مرحله گلدهی  89(، 4Vدر قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی ) (کوشا)رقم میانگین کاهش عملکرد لوبیاچیتی 
(1R ،)89 ( 5درصد و قطع آبیاری در مرحله دانه بندیR ،)42 97بیشترین افزایش عملکرد لوبیاچیتی در تیمار  .درصد بود 

طور کیلوگرم نیتروژن در هکتار، نه درصد نسبت به شاهد بدون کود بود. به 847ر درصد و د 89کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 
 در مراحل رشدی لوبیا چیتی، یاریقطع آبدانه ناشی از عملکرد کلی و باتوجه به نتایج این آزمایش، جهت کاهش صدمات 

 شود.کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می 97
 مراحل فنولوژی.کوشا،  زیستی، کود اوره، لوبیا چیتی عملکرد، تعداد غالف :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Drought stress due to water scarcity is one of the most important factors reducing bean yield. To investigate 

the effect of irrigation cuting off and nitrogen fertilizer on the yield of pinto bean, a split-plot design was 

used in a randomized complete block design with four replications in the research farm of Agricultural and 

Natural Resources Campus of University of Tehran, Karaj, in 2018. The experimental treatments were 

irrigation at four levels: full irrigation (control), irrigation cut off at vegetative stage (V4), irrigation cut off 

at flowering stage (R1) and irrigation cut off in grain filling stage (R5) in main plots and nitrogen fertilizer 

application at three levels: without fertilizer, 70 kg and 140 kg of nitrogen per hectare in sub plots. Results 

showed that irrigation treatments significantly reduced plant height, pod / plant number, grain / pod, 100-

seed weight, grain yield and harvest index. Nitrogen fertilizer application had significant effect on all traits 

except number of pods per pod. The average reduction in pinto bean yield was 12% at vegetative growth 

stage (V4), 17% at flowering stage (R1) and 49% at irrigation stage (R5). The highest increase in bean yield 

was 17%, observed in 70 kg N ha-1 and 9% obtained from 140 kg N ha1 compared to no fertilizer application. 

Therefore, it is recommended that 70 kg N ha-1 can reduce damages to pinto bean seed yield caused by 

irrigation cuting off in Karaj & similar regions climate conditions. 

Keywords: Biological yield, kosha pinto beans, number of pods, phenological stages, urea fertilizer. 
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 مقدمه

توان به لوبیا اشاره کرد که از حبوبات عمده در دنیا می

درصد  51 – 55درصد پروتئین و  51 – 55دارای 

کربوهیدرات است و در بسیاری از کشورهای در حال 

عنوان یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی مورد توسعه، به

میلیون  52گیرد. سطح زیر کشت آن، استفاده قرار می

کیلوگرم در  555هکتار است که با عملکردی معادل 

ملیون تن تولید دارد. در  5/15طور مجموع هکتار، به

هزار هکتار،  595طح زیر کشت لوبیا حدود ایران، س

کیلوگرم در  251هزار تن و عملکرد آن،  155تولید آن، 

به ایران  . در(Majnoun Hosseini, 2014)هکتار است 

کمبود آب یکی  ،آب و هوای خشک و نیمه خشکدلیل 

 درصد 52/55 و استاز مشکالت اساسی کشاورزی 

خشک و دیم در مناطق نیمه آن های کشاورزی زمین

. در این خصوص، (Ebrahimi et al., 2010)ند قرار دار

کارهای مقابله با این مشکل، بررسی واکنش یکی از راه

گیاه به تنش آبی یا کم آبیاری است؛ از این رو، وقوع 

 ناپذیرتنش خشکی در دوره رشد گیاهان، امری اجتناب

یکی  . خشکی،(Naseh-Ghafoori et al., 2010)است 

های محیطی است که عملکرد خرب ترین تنشاز م

های ویژه لوبیا( را بیشتر از سایر تنشهگیاهان زراعی )ب

. (Lambers et al. 2008)د دهمحیطی کاهش می

Bayat et al (2008)  با بررسی اثر تنش کم آبی بر

عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا جیتی اعالم کردند که اثر 

ه، تعداد غالف در بوته، وزن تیمار کم آبی بر عملکرد دان

صد دانه و شاخص برداشت، در سطح یک درصد 

دار بود، اما تعداد دانه در غالف، به تیمار آبیاری معنی

های مطالعه ژنوتیپواکنشی نشان نداد. ایشان با 

آبی، بیشترین میزان  لوبیاچیتی تحت شرایط کم

 همبستگی بین اجزای عملکرد با عملکرد را در ارتباط با

دانه و تعداد نیام  صفات تعداد نیام در بوته و وزن صد

د. محققین گزارش دادند که تنش در بوته گزارش کردن

ر داری بکم آبی در مرحله فبل از گلدهی، تأثیر معنی

ملکرد ترین عبلبلی نداشت و کمعملکرد دانه لوبیا جشم

دانه زمانی حاصل شد که تنش در مرحله پر شدن دانه 

 .(Rezaei & Kamgar Haghighi, 2009)رخ داد 

 Gan et al (2003) کوتاه مدت  بررسی اثرات تنش، در

رد غالف و عملکدانه و تولید  خشکی در مرحله زایشی بر

در تیمار تنش در مرحله گزارش کردند که نخود دانه 

و  44ترتیب بهرا عملکرد ارقام دسی و کابلی  ،گلدهی

و در تیمار تنش خشکی در  یافتدرصد کاهش  99

عملکرد نسبت به تیمار  کاهش بندی،مرحله غالف

 تنش ،عقیده آناندرصد بود. به 54و  51ترتیب به ،شاهد

 ،بندیخشکی در هر دو مرحله گلدهی و غالف مالیم

دهد، اما در اثر تنش در مرحله عملکرد دانه را کاهش می

و  ردامعنی ،کاهش عملکرد ارقام نخودبندی، غالف

 شدیدتر از مرحله گلدهی است.

 شیکردن افزا بهینهجهت  راهکاری عنوانبه یاریکم آب

همراه با تحمل تنش  ینه،مصرف آب و کاهش هز

در عملکرد و  ییبا کاهش جز یابدون و  ،متوسط آب

 تهیرفخشک پذ یمهدر مناطق خشک و ن یاه،گ یفیتک

 یتروژن،کود ن (.Ghorbanli et al., 2013شده است )

 یاهگ یقابل دسترس برا یعملکرد را بدون آب کاف

آب قابل دسترس بدون  یشداد و افزا دنخواه یشافزا

 نخواهد داد  یشرا افزا یدتول ی،کاف یتروژنن ینتأم

(Hu & Schmidhalter, 2005افزا .)یتروژنن یش 

 تریشب یروری آب را بهبود بخشد، اما مقادبهره تواندیم

 شودماده خشک  یشاست منجر به افزاممکن  یتروژنن

استفاده قرار  مورددانه را  یدآب خاك برای تول یرهو ذخ

در ، Ganjipour (2006) (.Fallahi et al., 2008دهد )

ین ب ،روی لوبیا گزارش کرد که از نظر عملکردی آزمایش

کیلوگرم 195و  31، 45سطوح مختلف نیتروژن )صفر، 

اری مشاهده شد، داوره در هکتار( اختالف معنی

 عملکرد دانه در، که با افزایش کاربرد نیتروژنطوریبه

یافت. وی گزارش کرد که بیشترین  واحد سطح افزایش

کیلوگرم  1355)کمترین  هکتار( و کیلوگرم در 9144)

 45و  195با مصرف  ترتیب( عملکرد دانه، بهدر هکتار

. اختالف دست آمدبهکود اوره در هکتار  کیلوگرم

 ثیر نیتروژن درأبه ت ،عملکرد بین سطوح مختلف اوره

میانگین وزن هزار دانه نسبت داده  افزایش تعداد غالف و

ترین عوامل نیز یکی از مهم لوبیا مناسبتغذیه  شد.

 است. مقادیر کافی ازه کننده تولید نهایی گیاتعیین

از عوامل مهم در ، عناصرغذایی همراه با فراهم بودن آب
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 د آینشمار میعملکرد باال به یابیدست

(Hashemi Dezfuli., 1995)منظور . بنابراین، به

دستیابی به عملکرد باال در محصول لوبیا چیتی در 

شرایط اقلیمی کرج، به بررسی تأثیر بهترین مقدار کود 

نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در تیمارهای 

نوان اهداف قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی به ع

 مورد بررسی پرداخته شد.
 

 هامواد و روش

طرح حاضر در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج با طول 

ثانیه شرفی و  51دقیقه و  5درجه و  51جغرافیایی 

ثانیه  55دقیفه و  95درجه و  99عرض جغرافیایی 

متر، در اواخر  1915شمالی و ارتفاع از سطح دریا 

اجرا شد. این منطقه  1935-32اردیبهشت سال زراعی 

بندی دومارتن، جزو مناطق نیمه خشک بر اساس طبقه

شود و میانگین بارندگی ساالنه آن و سرد محسوب می

خاك مزرعه مورد  باشد .میلی متر می 551در حدود 

و  یخصوصیات فیزیک بود و (C.L)لوم رسی ،آزمایش

پنج نمونه با تهیه  ،ك محل مورد آزمایششیمیایی خا

 91صفر تا  عمق ازمزرعه )محیط آزمایش( خاك 

تهیه یک نمونه زیگ زاگ و صورت به متریسانتی

بر اساس نتایج تجزیه  مورد بررسی قرار گرفت. ،مرکب

دسی زیمنس بر متر،  59/1حدود   pH=،EC 5/5خاك، 

میزان عناصر گرم بر کیلوگرم خاك و  55/1ماده آلی آن 

 3/15 و،درصد 115/1ترتیب ن، فسفر و پتاسیم بهنیتروژ

 آزمایشبود.  (ppm)گرم بر کیلوگرم میلی 149و 

های کامل های خرد شده در قالب بلوكصورت کرتهب

کرت  15 ،در هر تکرارو  دشتکرار اجرا  چهارتصادفی با 

وجود داشت و هرکرت شامل پنج ردیف کاشت به طول 

 51متر بود. خطوط کاشت  5/5عرض سه متر و 

متر در نظر سانتی 11ها متر و فاصله بین بوتهسانتی

دست آمد بوته در متر مربع به 51گرفته شد و تراکم 

(Emadi et al., 2012 تیمار های آزمایشی عبارت بودد .)

شاهد  - 0Iشامل  (کمبود آب)از چهارسطح قطع آبیاری 

قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی  – 1I)آبیاری کامل(، 

(4V ،)2I – ( 1قطع آبیاری در مرحله گلدهیRو ) 

 3I - قطع آبیاری در مرحله دانه( 5بندیRبه ) عنوان

عامل اصلی و کاربرد کود نیتروژن در سه سطح بدون 

درصد نیاز  51کیلوگرم نیتروژن ) 21، (شاهد)کود 

درصد  111کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) 141کودی( و 

عنوان عامل فرعی بود که نیاز کودی( از منبع اوره به

هنگام کاشت و در مرحله رشد صورت تقسیط بهبه

( مورد استفاده قرار گرفت. آبیاری در کلیه 4Vرویشی )

( در همه 1Vها تا اوایل مرحله رشد رویشی )کرت

طور یکسان انجام شد و پس از آن و مطابق تیمارها به

ری، در مراحل مختلف رشدی لوبیا چیتی تیمارهای آبیا

قطع شد و پس از آن مرحله رشدی، دوباره آبیاری تا 

گیری صفات پایان دوره رشدی برقرار شد. برای اندازه

برداری از نمونه ،در این آزمایشمورفولوژیکی و زراعی 

اثرات حاشیه در هر بار کردن  با حذف هابوته

 55/1 مساحتاز  در مراحل مختلف رشد، بردارینمونه

دو، سه و  هایاز ردیف (مربعمتر 155/1) متر 5/1 ×

انجام گرفت. صفاتی مانند هر کرت آزمایشی در  چهار

  ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه کل ماده خشک، ،ارتفاع بوته

دانه  های فرعی و، شاخهتعداد غالفمراحل فنولوژیک و 

تجزیه واریانس  برای انجامگیری شد. اندازه در غالف

  MSTAT-CUو 5/3نسخه   SASها از نرم افزارداده

ها به روش چند استفاده شد. مقایسه میانگین داده

ا ه شکلای آزمون دانکن انجام گرفت و برای رسم دامنه

 استفاده شد. Excelاز نرم افزار 

 نتایج وبحث

 ارتفاع بوته 

در قطع آبیاری دار اثر معنی ،نتایج تجزیه واریانس

ارتفاع لوبیا در بر صفت کود نیتروژن  مراحل رشدی و

(. 1)جدول  داد نشانصد را در سطح احتمال یک

دهنده تأثیر قطع آبیاری بر ها نشانمقایسه میانگین

وته بکه بیشترین ارتفاع طوریهب کاهش ارتفاع بوته بود،

)عدم قطع آبیاری( در آبیاری نرمال سانتیمتر(  5/111)

قطع آبیاری در مرحله در سانتیمتر( 5/55)ن ترین آو کم

بوته (. بیشترین ارتفاع 5جدول دست آمد )رویشی به

و مصرفی درصد کود نیتروژن  111در سانتیمتر(  34)

 در تیمار شاهدسانتیمتر( 5/55)ترین میزان آن کم

یمار البته بین این ت حاصل شد. )صفر کیلوگرم نیتروژن(

درصد کود نیتروژن از لحاظ آماری اختالف  51 تیمار و
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. کاهش ارتفاع بوته (9جدول داری وجود نداشت )معنی

نیز تأیید  Emadi et al. (2012)لوبیا چیتی در آزمایش 

 نمودند که محدودیت آبیها گزارش شده است. آن

سبب ها در مرحله رویشی، دلیل توقف رشد بوتهبه

لی در مرحله زایشی که و کاهش ارتفاع بوته لوبیا شد

 تر گشت.ها فعالمحدویت آبی وجود نداشت، رشد بوته

 
 یتروژن.و کود ن یاریآب قطع یرتحت تاث یتیچ یالوب یصفات زراع (مربعات یانگینمتجزیه واریانس ) -1جدول 

Table 1. Varience analysis (mean square) of the effect of irrigation cuting off and nitrogen fertilizer on 

pinto bean yield traits. 

 دار می باشد.و عدم اختالف معنی پنج و یک درصدداری در سطح احتمال ترتیب نشان دهنده معنی: بهns*، ** و 

*, ** and ns: significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant, respectively. 

 
 .یاریقطع آب یطدر شرا یتیچ یاعملکرد و اجزاء عملکرد لوب یک،مراحل فنولوژ یانگینم یسهمقا -5جدول 

Table 2- Mean comparison of phenological stages, yield and yield components of pinto bean at irrigation 

cuingt off. 

Irrigation 

cutting 

Plant 

height 
cm 

Branch 

per plant 

Pods 

per 
plant 

Seeds 

per pod 

100 
seed 

wt 

(gr.) 

seed 

yield 
(kg/ha) 

Total 

biomass 
(kg/ha) 

Dayds to 

flowering 

Days to 

podding 

Days to 

maturity 

Normal 

irrigation. 
101.6a 5.76a 24.5a 3.5a 40.3a 2792.2a 11750a 81.2 a 103.1a 135a 

Irri. cutting off 

at vegetative 
82.8c 4.72 b 19.7 b 3.3 b 42.9a 2465.8 

b 
9500 b 70.7b 101.0 a 135a 

Irri. cutting off 
at flowering 

86.0 b 4.55 b 18.2c      3.2 b 41.8a 2340.6 

b 
9250 b 78.9 a 100.6b 135a 

Irri. cutting off 
at seeding 

87.6 b 4.79 b 15.4d 3.16 b 
34.7 

b 
1430.7c 6910c 78.2 a 102.2b 135a 

 ندارند. یداردر صد تفاوت معنی یک)آزمون دانکن(، در سطح احتمال ی از نظر آمار ،مشترك یحرف ها یدارا یستون ها

 Columns with the same letters are non-significantly different at 1% of probability levels. 

 

 های فرعی در بوتهتعداد شاخه

های بر تعداد شاخهقطع آبیاری در مراحل رشدی اثر 

دار فرعی لوبیا چیتی در سطح احتمال یک درصد معنی

( 2/5)های فرعی (. بیشترین تعداد شاخه1 )جدول بود

 قطع آبیاری در در (5/4) ترین آندر آبیاری نرمال و کم

ثیر سطوح أ(. ت5جدول دست آمد )مرحله گلدهی به

های فرعی در بوته مختلف نیتروژن بر تعداد شاخه

تعداد ( 2/4( و کمترین )5/5)بیشترین دار بود و معنی

درصد  111 از تیمارهای ترتیب، بههای فرعیشاخه

 (.9جدول ) دست آمدبه نیتروژن و  شاهد

 Mousavi (2005)  گزارش کرد که با افزایش تنش

های فرعی در گیاه لوبیا کاهش خشکی، تعداد شاخه

یابد و نیتروژن باعث افزایش تعداد شاخه های فرعی می

تواند برطرف شدن کاهش شود که دلیل آن میمی

Mean squer 
 

S.O.V. d.f. 
Plant 
heigh 

Branch 
No. 

Pods per  
Plant 

Seeds 

per 

pod 

100 

seed 

weight 

Seed 
yield 

Total 

dry 

matter 

Sowing to 
flowering 

Sowing 
to pod 

Sowing to 
maturity 

Replication 3 *38.03 1.5** 60.05** 0.26** 17.3** 355.2ns 0.009ns 28.5* 31.8ns 0.52ns 

 (a)Irrigation 3 **826.9 3.5** 2796.5** 0.29** 251.6** 407.9** 0.46** 254.5** 189.8** 20.5** 

Error (a) 9 4.33 0.23 7.75 0.04 23.1 1867.6 0.008 17.6 18.6 1.12 

Nitrogen 

ferti.(b) 
2 304.9** 0.85** 669.7** 1.47** 26.8** 4947.9** 0.06* 28.5* 15.2ns 10.5** 

Fert.×Irr. 6 2.32ns 0.09ns 21.9* 0.07ns 3.1ns 741.3ns 0.007ns 34.0** 36.1* 0.36ns 

Error (b) 24 9.98 0.05 161.0 0.045 3.33 449.4 0.017 8.16 11.63 1.13 

 %C.V. - 3.52 5.89 3.32 6.50 4.29 9.39 13.94 3.68 13.92 3.22 
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 نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.صدمه خشکی با مصرف متعادل کود نیتروژنی باشد؛ این 
 

 .یتروژندر سطوح مختلف ن یتیچ یاعملکرد و اجزاء عملکرد لوب یک،مراحل فنولوژ یانگینم یسهمقا -9جدول 

Table3- Mean comparison of phenological stages, yield and yield components of pinto bean at 

different fertilizer treatments. 

N fertilizer treatments 
Plant 
height 

cm 

branch 
per 

plant 

Pods 
per 

plant 

Seeds 
per 

pod 

100 
seed 

wt(gr.) 

Seed 
yield 

(Kg/ha.) 

Total dry 
matter 

(Kg/ha.) 

Days to 

flowering 

Days to 

podding 

Days to 

maturity 

Check (no N applied)   85.26c 4.73c 17.59 b 2.95c 40.01 b 2076.19c 8870b 76b 102a 135a 

70 kgN/Ha. 89.33 b 4.95 b 20.48a 3.37 b 42.58a 2427.38a 10060a 77a 103a 135a 

140 Kg N/ha. 93.98a 5.19a 20.29a 3.53 a 41 b 2268.38 b 9120b 78a 102a 135a 

 

 تعداد غالف در بوته

ع متقابل قطاثر  دار بودناز معنینشان  ،واریانستجزیه 

 کود نیتروژن بر تعداد غالفآبیاری در مراحل رشدی و 

 تداشرصد پنج دلوبیا چیتی در سطح احتمال  در بوته

در  (. قطع آبیاری باعث کاهش تعداد غالف1)جدول 

در ( 5/54)که بیشترین تعداد غالف طوریبه ،شد بوته

قطع در ( 4/15)ترین میزان آن و کم آبیاری نرمال

. (5جدول دست آمد )به بندیمرحله دانه آبیاری در

Sadeghipour & Aghaei (2012 نیز نتیجه مشابهی )

ها کاهش تعداد غالف در را در لوبیا گزارش دادند. آن

یجه ها و در نتبوته بر اثر تنش خشکی را با بستن روزنه

تند. و فتوسنتز مرتبط دانس 2COکاهش مصرف 

 51مصرف  در( 5/51) بیشترین تعداد غالف در بوته

 111تیمار  با البته دست آمد کهبه درصد کود نیتروژن

داری نداشت اختالف معنی (9/51) درصد کود نیتروژن

نیتروژن بر تعداد  و(. اثر متقابل قطع آبیاری 9جدول )

ر د قطع آبیاری لوبیا چیتی نشان داد که در بوتهغالف 

 یکاهشاثر  در بوته، تعداد غالفحل رشدی بر تمام مرا

افت، یافزایش این صفت  ،، ولی با مصرف نیتروژنداشت

تی در لوبیا چیدر بوته که بیشترین تعداد غالف طوریبه

و  (4/55) درصد کود نیتروژن 51آبیاری نرمال و

م و عد بندیمرحله دانه قطع آبیاری طیترین آن در کم

  .(1شکل دست آمد )هب (1/14نیتروژن ) مصرف کود

 
 .متقابل تاثیر کود نیتروژن و تنش خشکی بر تعداد غالف لوبیا چیتی در مراحل مختلف رشدی مقایسه میانگین اثر -1شکل 

Figure 1. Mean comparison of the interaction effects of nitrogen fertilizer and irrigation cutting off on 

pods per plant at different growth stages of pinto bean. 

 

 غالفدانه در تعداد 

 غالفدانه در  بر تعدادقطع آبیاری در مراحل رشدی اثر 

 بوددار لوبیا چیتی در سطح احتمال یک درصد معنی

در آبیاری  ،تعداد دانه در غالف (. بیشترین1)جدول 

مرحله  قطع آبیاری درو کمترین آن در ( 5/9)نرمال

باتوجه به  (.5جدول دست آمد )به (15/9) بندیدانه

ها و هسته اولیه تشکیل بذر در کهدر واقع تلقیح گلاین

توان اظهار گیرد، میدهی صورت میمرحله گل تا غالف



 ... کود نیتروژن بر عملکرد کاربردو  یثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشداو همکاران:  ئییرزام 201

 

 

بیاری در این داشت که تنش خشکی ناشی از قطع آ

ها، ها و سقط آنمراحل، از طریق کاهش باروری گل

موجب کاهش شدید تعداد دانه در غالف شده است. 

Emadi et al( ،2012)  نیز گزارش کردند که بیشترین

تعداد دانه در غالف لوبیا چیتی در تیمار آبیاری نرمال 

و کمترین تعداد مربوط به تنش خشکی در مرحله 

( 5/9غالف ) بیشترین تعداد دانه در ت. زایشی بوده اس

با  دست آمد کهبهدرصد کود نیتروژن  111 در تیمار

از ( 1/9( و تیمار شاهد )9/9) نیتروژن درصد 51تیمار

 (.9جدول ) داشت داریلحاظ آماری اختالف معنی

 وزن صد دانه

یا لوبکود نیتروژن بر وزن صد دانه  و قطع آبیاری اثر

)جدول  دار بودمعنیدر سطح احتمال یک درصد چیتی 

 کهطوریبه ،باعث کاهش وزن دانه شد (. قطع آبیاری1

در آبیاری  گرم( 9/41) بیشترین میزان وزن صد دانه

قطع آبیاری به در گرم(  2/94)نرمال و کمترین آن 

 (.5جدول دست آمد )بندی بهدانه هنگام

 Sadeghipour & Aghaei (2012کاهش وز ) ن دانه

لوبیا را بر اثر تنش خشکی، کاهش تقسیمات سلولی بذر 

رین بیشتو در نتیجه جذب اسیمیالت کمتر دانستند. 

درصد کود  111 تیمار درلوبیا چیتی  وزن صد دانه

دست آمد به نیتروژن و کمترین آن در تیمار شاهد

تاثیر ( بیان کردند که 2004) Ayaz et al(. 9جدول )

 شود.میافزایش وزن دانه  ثباع ،کود نیتروژن

 Thomas et al (2003 )دریافتند که محدودیت آب، 

و شود می موجب کاهش رشد دانه و وزن هزار دانه

که گیاه با تنش  رخ می دهد بیشترین کاهش هنگامی

 . باشدخشکی آخر فصل مواجه 

 عملکرد دانه

 وقطع آبیاری اثر که تجزیه واریانس نشان داد  جدول

ک در سطح یلوبیا چیتی نیتروژن بر عملکرد دانه کود 

در سه  قطع آبیاری (.1 دار بود )جدولدرصد معنی

باعث کاهش  دهی،مرحله رشد رویشی، گلدهی و غالف

که بیشترین میزان عملکرد به طوری ،عملکرد دانه شد

و کمترین  کیلوگرم/هکتار( 5235) دانه در آبیاری نرمال

 1491)بندی انهمرحله د کم آبی آن درتنش

 (.5 شکلبه دست آمد )کیلوگرم/هکتار( 

 Mohajerani et al  (2016 گزارش دادند که بیشترین )

کیلوگرم/هکتار در شرایط  4415عملکرد دانه به میزان 

 1459آبیاری نرمال )شاهد( و کمترین آن به میزان 

کیلوگرم/هکتار در قطع آبیاری در مرحله گلدهی در 

مشاهده شد که نشانگر  D81083ژنوتیپ لوبیا قرمز 

 لدرصدی عملکرد دانه نسبت به آبیاری نرما 51کاهش 

 است و دلیل آن، کمبود آب بوده است.

 
 در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد دانه لوبیا چیتی قطع آبیاری مقایسه میانگین تاثیر -5شکل 

Figure 2. Mean comparison of drought stress on seed yield at different growth stages of pinto bean. 

 

درصد کود  51 تیمار بیشترین میزان عملکرد دانه در

و کمترین میزان آن کیلوگرم/هکتار(  5452)نیتروژن 

 مشاهده شد کیلوگرم/هکتار( 5125) در تیمار شاهد

عملکرد لوبیا با در مطالعهای گزارش شد که  (.9 شکل)

ا کرد که این افزایش اعمال کود نیتروژن افزایش پید

عملکرد بیشتر به دلیل افزایش تعداد غالف در بوته و 

 .(McKenzie et al., 2001) وزن دانه بوده است
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 .مقایسه میانگین تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چیتی -9شکل 

Figure 3. Mean comparison of Ninrogen fertilizer effects on pinto bean seed yield. 

 

صفات مختلف با عملکرد دانه لوبیا ضرایب همبستگی 

 ( که صفت عملکرد دانه با4نشان داد )جدول چیتی 

(، 95/1*( و کلروفیل )95/1*ارتفاع بوته )صفات 

ت، داش درصد پنچدر سطح احتمال همبستگی مثبتی 

اما با سایر صفات مانند تعداد شاخه های فرعی 

(، تعداد دانه 25/1**(، تعداد غالف دربوته )95/1**)

(، کل ماده 25/1**(، وزن صد دانه )41/1**درغالف )

( 51/1**( و محتوای نسبی آب برگ )55/1**خشک )

داری در سطح احتمال یک در همبستگی مثبت و معنی

مالحظه در عملکرد قابل  افزایشصد مشاهده شد. 

)شامل عملکرد دانه و اجزاء عملکرد(، معموال  اقتصادی

بته ال است؛تولیدی وابسته  به افزایش کل ماده خشک

این رابطه مطلق نیست و در حقیقت در مواردی نیز 

بنابراین در  (Kochaki, 1997).عکس آن صادق است 

توان اظهار کرد که همبستگی مثبت و اینجا چنین می

 تواند به دلیلاجزاء عملکرد می باعملکرد دانه  دارمعنی

تأمین کافی شیره پرورده و انتقال مناسب آن به 

یک مراحل فنولوژ های زایشی گیاه لوبیا بوده باشد.بخش

روز(  195دار بودند، زیرا تعداد روز تا برداشت )غیر معنی

 در لوبیا چیتی رقم کوشا یکسان بود.

 کل ماده خشک

و نیتروژن بر کل ماده اری در مراحل رشدی قطع آبیاثر 

)جدول دار بود معنیخشک در سطح احتمال یک درصد 

 (. بیشترین میزان کل ماده خشک در آبیاری نرمال1

 قطع آبیاریو کمترین آن در  کیلوگرم/هکتار( 11251)

دست به کیلوگرم/هکتار( 5311) بندیمرحله دانه در

یزان کل ماده بیشترین م همچنین، (.5جدول آمد )

 درصد کود نیتروژن 51تیمار  در لوبیا چیتی خشک

 111تیمار  با دست آمد کهبه کیلوگرم/هکتار(11151)

اختالف  کیلوگرم/هکتار(، 3151) درصد کود نیتروژن

 و کمترین میزان آن در تیمار شاهد داشتداری معنی

 (.9جدول ) حاصل شد کیلوگرم/هکتار( 5521)

 Emam et al (2010،)  عملکرد ماده گزارش دادند که

داری کاهش طور معنیبه ،خشک لوبیا در شرایط تنش

نیز در بررسی تاثیر  Bahavar et al (2009) .یابدمی

کاربرد نیتروژن بر رشد گیاه نخود در شرایط تنش 

با خشکی در محیط هیدروپونیک گزارش کردند که 

 د.یابمیوزن خشک گیاه افزایش  ،نیتروژن استفاده از

 مراحل فنولوژیک

بر صفات روز تا گلدهی، غالف دهی و  قطع آبیاری اثر

کود و  در سطح احتمال یک درصدگی کامل رسید

ثر ادار بود. غیرمعنیدهی غالف روز تابر صفات نیتروژن 

روز تا  جزبه و کود نیتروژن، قطع آبیاریمتقابل 

دهی، گی کامل، بر مراحل روز تا گلدهی و غالفرسید

درصد تاثیر داشتند  5یک وسطح احتمال  درترتیب به

  (.1)جدول 
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 یتروژنو سطوح مختلف کود ن یاریقطع آب یطکوشا تحت شرا یتیچ یاصفات لوب ینساده ب یهمبستگ یبضرا -4جدول 

Table 4- Simple correlation coefficient of pinto bean Kosha var. under irrigation cut-off and fertilizer 

treatments. 

 
 دار می باشد.و عدم اختالف معنی پنج و یک درصدداری در سطح احتمال ترتیب نشان دهنده معنی: بهns*، ** و 

*, ** and ns: significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

تا گلدهی،  کاشتطول  باعث کاهش قطع آبیاریاعمال 

ن بیشتری کهطوریبه گی کامل شد،غالف دهی و رسید

در آن در آبیاری نرمال و کمترین  طول مراحل رشدی

قطع آبیاری به هنگام رشد رویشی بود که موجب کاهش 

روز شد. همچنین،  11تاریخ کاشت تا گلدهی به مدت 

قطع آبیاری در مرحله زایشی، طول دوره گلدهی تا 

در تحقیقی توسط  (.4 شکل)ش داد دهی را کاهغالف

Besharati (2008 ، )که اعمال تنش  داده شد گزارش

 های کاشتباعث کاهش دوره ،خشکی در گیاه لوبیا قرمز

کامل شده است.  دهی و رسیدگیتا گلدهی، غالف

ه توان بیان کرد که مرحلباتوجه به نتایج این پژوهش می

ی( نسبت زایشی )شامل مرحله غالف دهی و دانه بند

به مرحله رویشی )کاشت تا گلدهی(، حساسیت باالتری 

به قطع ابیاری )کم ابی( دارند که یکی از دالیل آن، 

کاهش تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه در تیمارهای 

 (.5قطع آبیاری بوده است )جدول

تیمار قطع کس رفت، برعهمانطوری که انتظار می

را  فنولوژیاین صفات  طول دوره تیمار نیتروژنآبیاری، 

 در مصرففنولوژی، افزایش داد و بیشترین طول دوره 

 و کمترین آن در تیمار کیلوگرم نیتروژن در هکتار 141

 .(9جدول ) بودشاهد )عدم مصرف کود( 

 et al McKenzie (2001 )که اعمال کود  ندگزارش کرد

سبب افزایش مدت زمان کاشت تا گلدهی،  ،نیتروژن

 .شده است رسیدگیالف دهی و غ

 

 گیری کلی نتیجه

نتایج بررسی حاضر نشان داد که قطع آبیاری در تمام 

مراحل رشدی، موجب کاهش عملکرد دانه لوبیا چیتی 

( و اجزاء عملکرد مانند تعداد غالف و تعداد و 5 شکل)

(، اما بیشترین خسارت 9وزن دانه ها شد )جدول 

 )مانند تعداد عملکرد دانه لوبیا چیتی و اجزای عملکرد

ویژه در مرحله دانه غالف در بوته( در قطع آبیاری، به

( که حکایت از 1و  5های بندی رخ داد )به ترتیب شکل

عدم انتقال مواد فتوسنتزی به مخزن ها دارد؛ یعنی 

مخزن لوبیا چیتی )رقم کوشا( کوچکتر شده است. قطع 

آبیاری در مرحله رویشی، طول این دوره رشدی را 

داد؛ همچنین بر اثر قطع آبیاری، دوره زایشی  کاهش

لوبیا مانند مرحله گلدهی و غالف دهی، کوتاه تر شد. 

میانگین کاهش عملکرد دانه لوبیا چیتی کوشا در قطع 

، در  درصد 15( V4آبیاری در مرحله رشد رویشی )

Characteristics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Pl. Height 1          

2- Branch no. 0.650** 1         

3-pods per plant 0.692** 0.666** 1        

4-seeds per pod 0.495** 0.590** 0.584** 1       

5-100 seed wt 0.377** 0.327* 704.0** 0.350* 1      

6-seed yield 0.361* 0.385** 0.756** 0.415** 0.758** 1     

7-Total biomass 0.426** 0.464** 0.782** 0.367* 0.623** 0.847** 1    

8-Days to flower 0.570ns 0.210ns 0.179ns 0.112ns 0.075ns -0.068ns -
0.006ns 

1   

9-Days to podding -0.435ns -0.078ns -0.105ns -0.044ns -0.085ns 0.061ns 0.075ns -0.956** 1  

10-Days to 

maturity 

-0.518** -0.462** -0.269ns -0.237ns 0.024ns 0.030ns -

0.228ns 

-0.269ns -0.21ns 1 
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درصد و در مرحله دانه بندی  12( R1مرحله گلدهی )

(R5 کاهش عملکرد دانه ) بود،  %43چشمگیر و حدود

اما در مقابل، بیشترین افزایش عملکرد لوبیا چیتی با 

بود و  درصد 12کیلوگرم نیتروژن در هکتار،  21مصرف 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار، نه درصد  141در تیمار 

ست دافزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد بدون کود به

ت، اغلب صفاآمد. اثر متقابل قطع آبیاری و نیتروژن بر 

بجز تعداد غالف در بوته و تاریخ کاشت تا گلدهی و 

دار نبود، اما قطع آبیاری نسبت به غالف دهی معنی

تیمار شاهد، موجب کاهش دوره رشد رویشی )تاریخ 

کاشت تا گلدهی( و دوره زایشی )تاریخ گلدهی تا غالف 

(. همچنین قطع آبیاری بر عملکرد 4شکل دهی( شد )

اچیتی لوبیملکرد و صفات فیزیولوژی دانه، اجزای ع

کوشا، تاثیر کاهشی نشان داد که بیشترین اثر کاهشی 

قطع آبیاری در مرحله دانه بندی بود، ولی با مصرف 

 21درصد مورد نیاز لوبیا ) 51نیتروژن به میزان 

کیلوگرم/هکتار(، در برخی صفات یاد شده حتی افزایش 

 مشاهده شد.
 

 
مقایسه میانگین اثر تنش خشکی )قطع آبیاری( بر مراحل فنولوژیک لوبیا چیتی. -4شکل   

Figure 4. Mean comparison of the irrigation cut off effects on phenological growth stages of pinto bean.  
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