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صديقه اشتري
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اثر مصرف زئوليت و کود مرغی غنیشده با روي و مس بر صفات زراعی و
فيزيولوژيكی لوبياسبز ()Phaseolus vulgaris L.

مهيار محمدزاده ،يوسف نيكنژاد،
هرمز فالح آملي ،داوود براري و
سيد ميثم باغبانيان

99

سخن سردبير
حبوبات بهعنوان يكي از مهمترين منابع گياهي غني از پروتئين ،دوّمين منبع مهم غذايي انسان پس از غالت ،بهشمار
ميروند .اين گياهان با داشتن قابليت تثبيت زيستي نيتروژن ،نقش درخورتوجهي در بهبود حاصلخيزي خاك دارند .حبوبات
در تناوب با بسياري از گياهان زراعي ،كشتوكار ميشوند و بدينترتيب ،با تنوعبخشي به نظامهاي كشت مبتني بر غالت،
جايگاه ويژهاي در كشاورزي پايدار به خود اختصاص دادهاند .اين گياهان ،كمتوقع بوده و براي كشت در نظامهاي زراعي
كمنهاده مناسب ميباشند .همچنين به صورت گياهان پوششي ،در جلوگيري از فرسايش خاك مؤثرند .مجموعة اين
ويژگيها ،حبوبات را از جنبههاي زراعي ،بومشناختي و زيستمحيطي در جايگاه ارزشمندي قرار داده است.
حبوبات در ايران پس از غالت ،بيشترين سطح زيركشت را دارا هستند .بر اساس آمار ،ساالنه سطحي حدود يك
ميليونودويستهزارهكتار در كشور به كشت حبوبات اختصاص مييابد كه از اين سطح ،ساالنه حدود 700هزارتُن محصول
بهدست ميآيد .نگاهي اجمالي به آمار توليد و سطح زيركشت اين محصوالت در ايران و مقايسة آن با آمار جهاني نشان
ميدهد كه بازده توليد اين محصوالت در كشور ما ،بسيار ناچيز بوده و گاه با نوسانات شديدي همراه است .هرچند بخشي از
پايينبودن بازده توليد اين محصوالت را ميتوان به وضعيت ويژة طبيعي و اقليمي كشور مربوط دانست ،اما علت ديگر آن را
بايد در بيتوجهي به سرمايهگذاريهاي مرتبط با توليد ،بهويژه فقر تحقيقات حبوبات جستجو كرد .اين كمتوجهيها سبب
شده است تا كشت بعضي محصوالت زراعي مانند غالت و محصوالت نقدينهاي ،جايگزين كشت حبوبات در اراضي مرغوب
شده و لذا كشت حبوبات ،بيشازپيش به مناطق حاشيهاي و كمبازده رانده شود .اين وضعيت ،چالشي بزرگ را فراروي
مجموعة برنامهريزان ،سياستگزاران و نيز محققان حبوبات در كشور قرار داده است.
اهميت حياتي اين محصوالت ،بهويژه از نظر تأمين نيازهاي پروتئيني كشور و نيز حفظ بومنظامهاي طبيعي ايجاب ميكند
تا به امر پژوهشهاي دامنهدار پيرامون جنبههاي مختلف توليد اين محصوالت ،بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي جديد ،بهصورت
ويژهاي پرداخته شود .نكتة مهمي كه در طراحي و اجراي برنامههاي تحقيقات حبوبات بايد همواره مدّ نظر باشد ،قرارداشتن كشور
در وضعيت طبيعي و اقليميِ خشك است؛ بهطوريكه بيش از 90درصد از توليد حبوبات در كشور ما در شرايط ديم با بارشهاي
بسياراندك انجام ميشود .بدينترتيب ،انطباق با اين شرايط خشك ،ضمن حفظ پايداري توليد ،بايد بهعنوان يكي از اصول بنيادين
در تدوين و اتخاذ سياستها و خطمشيهاي تحقيقاتي در رابطه با حبوبات ،مدّ نظر قرار بگيرد.
بههر حال ،تعيين يك راهبرد واحد ،هماهنگي و انسجام بين مراكز علمي و تحقيقاتي و نيز تبادل اطالعات و تجاربِ
بهدستآمده بين محقّقان در مراكز مختلف ،عواملي هستند كه ما را در رسيدن به اهداف بلندمدت تحقيقات حبوبات ياري
خواهند كرد .در اين راستا ،پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد ،با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور
نشرية علمي «پژوهشهاي حبوبات ايران» را با هدف انتشار دستاوردهاي حاصل از تحقيقات حبوبات پژوهشگران كشور ،آغاز
كرده است .اميد است اين اقدام ،بستر مناسبي را جهت شكلگيري فضاي تعامل علمي و رشد قابليتهاي محققان اين عرصه
فراهم آورد.

منشور اخالق نشريه
اين نشريه عضو کميته بينالمللی اخالق در انتشار ( )COPEو متعهد به رعايت اصول آن است.
منشور اخالق «نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران» ،بر مبناي رهنمودهاي ارائهشده توسط کميتة اخالق انتشار  COPEطراحي
شده است و از همة مخاطبان انتظار ميرو د به اصول اخالقي مذكور پايبند باشند .بديهي است هرگونه سرقت علمي يا ساير رفتارهاي
غيراخالقي ،منجر به حذف مقاله از فرآيند داوري خواهد شد .اين منشور جهت تعيين وظايف و تعهدات نويسندگان ،سردبير ،اعضاي
هيئت تحريريه و داوران تنظيم شده است.

سردبير و هيئت تحريريه
 پذيرش مقاالت :سردبير نشريه مسئول اتخاذ تصميم جهت پذيرش يا رد مقاالت ارسالي ميباشد .سردبير با كمك هيئت تحريريه
و با درنظرگرفتن مسائل مربوط به حق كپيبرداري ،سرقت علمي و غيره ،همچنين صالحديد داوران و ويراستاران ،اقدام به پذيرش
مقاله مينمايد.


عدالت :سردبير ،وظيفه قضاوت در مورد مقاالت را صرفاً از لحاظ شايستگي علمي برعهده دارد و بايد بدون طرفداري يا كينهتوزي
شخصي يا درنظرگرفتن ملّيت ،جنسيت ،مذهب و مسائل قومينژادي و سياسي عمل نمايد.



محرمانهبودن :سردبير و هيئت تحريريه نبايد اطالعات مربوط به مقاله را در مراحل داوري و ارزيابي ،براي كسي غير از داوران،
نويسندگان و ويراستاران افشاء كنند.



عدم افشاء و استفادة شخصی :آن بخش از مطالب مقاالت ارسالي كه منتشر نشدهاند ،نبايد بدون كسب رضايت مكتوب
نويسنده ،در پژوهش شخصي سردبير و يا هيئت تحريريه استفاده شوند .اطالعات و يا ايدههاي محرمانه كه از طريق ارزيابي مقاالت
كسب شدهاند ،بايد بهطور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصي استفاده نشوند.

داوران


پذيرش مقاالت :داوران به سردبير و اعضاي هيئت تحريريه در اتخاذ تصميم براي پذيرش و يا ردّ مقاله كمك نموده و از طريق
ارسال اصالحيه به نويسندگان ،در ارتقاي مقالة آنها سهيم ميباشند.



حق امتناع و عدم پذيرش :امتناع و ردّ درخواست ارزيابي يك مقاله بر حسب زمان و يا موقعيت ،ضروري و الزم است .داوري كه
احساس عدم صالحيت كافي براي قضاوت در مورد مقاله پژوهشي ميكند ،بايد از ارزيابي مقاله امتناع كند.



محرمانهبودن :داوران بايد به محرمانهبودن فرآيند ارزيابي احترام بگذارند و نبايد اطالعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مكتوب
نويسنده در اختيار شخصي غير از سردبير بگذارند.



عدم سوگيري :داوران بايد مقاالت را بهطور عيني ،بيطرف و عادالنه ارزيابي كنند .داوران بايد از سوگيريهاي شخصي در
توصيهها و قضاوتهاي خود اجتناب كنند.



منابع :داوران موظفند منابعي را كه نويسنده به آنها ارجاع داده ،شناسايي و بررسي نمايند .هرگونه نتيجهگيري يا بحثي كه پيش
از اين مطرح شده باشد ،بايد همراه با منبع ذكر شود .همچنين داوران موظفند در صورت مشاهدة هرگونه شباهت يا همپوشاني
بين اثر ارسالي و مقالهاي ديگر ،مراتب را به سردبير اطالع دهند.



تضاد منافع :داوران نبايد از اطالعات يا ايدههايي كه طي فرآيند ارزيابي بهدست آوردهاند ،در جهت منافع شخصي استفاده نمايند.
همچنين داوران بايد از ارزيابي مقاالتي كه از ديد آنها مشمول تضاد منافع ،اعم از منافع مشترك مالي ،سازماني ،شخصي و يا
هرگونه ارتباط يا پيوندهاي ديگر با شركتها ،نهادها يا افراد مرتبط با مقاالت است ،امتناع كنند.

نويسندگان


گزارش يافتهها :نويسنده مسئول مكاتبه ،مسئول نهايي محتواي كُلّ مقالة ارسالي ميباشد .نويسندگان متعهد هستند يافتههاي
خود را بهطور كامل گزارش كنند و در ارائة يافتهها و تفسير آنها دقت ويژه داشته باشند .مقاله بايد حاوي جزئيات و منابع كافي
باشد ،بهنحويكه امكان دسترسي ساير پژوهشگران به مجموعة دادههاي يكسان جهت تكرار پژوهش وجود داشته باشد.



سرقت علمی :نويسنده مسئول مكاتبه مقاله بايد از اين كه تمامي مطالب ذكرشده ،حاصل پژوهش وي و همكاران ايشان -كه اسامي
آنها مندرج در مقاله است -اطمينان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر يك از مجموعة دادههايبهكارگرفته شده را مشخص كند.



اصالت :مقاله بايد كاري جديد و اصيل باشد .نويسنده نميتواند مقالهاي را كه كُلّ يا بخشي از آن در جاي ديگري تحت بررسي
است و يا قبالً به نشريه ديگري ارسال شده است ،به نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران بفرستد.



تشكر و قدردانی :نويسندگان بايد به مراكز يا افرادي كه در شكلگيري پژوهش آن تأثيرگذار بودهاند ،اشاره كرده و قدرداني
نمايند .همچنين در صورت نياز ،حامي مالي پژوهش در اين بخش ،ذكر گردد و مورد قدرداني قرار گيرد.



تأليف اثر :همه نويسندگان مندرج در مقاله بايد در كار پژوهش ،مساعدت و همكاري جدّي داشته و در مقابل نتايج ،پاسخگو
باشند .اعتبار و امتياز نويسندگي يا تأليف ،بايد به نسبت مساعدتهاي افراد مختلف ،تسهيم شود .نويسندگان بايد مسئوليت و
اعتبار كار را تقبل كنند .نويسنده مسئول مكاتبه كه مقاله را به نشريه ارسال مينمايد ،بايد يك نسخه از مقاله يا پيشنويس آن را
به همة نويسندگان مشترك و همكار ،ارسال نموده و رضايت آنها را جهت ارسال مقاله به نشريه و انتشار آن كسب كند.



تضاد منافع :نويسنده(گان) موظفند هرگونه تضاد منافعي را كه بر نتيجة پژوهش آنها و يا تفسير يافتهها تأثيرگذار بوده است،
مطرح نمايند و منابع مالي حامي پژوهش خود را ذكر كنند.



بازبينی مقاله :اگر نويسندهاي متوجه اشتباه يا بيدقتي مهمي در اثر خود شود ،موظف است مراتب را بهسرعت به سردبير نشريه
پژوهشهاي حبوبات ايران اطالع داده و در فرآيند بازبيني و اصالح مقاله همكاري نمايد.

باسمهتعالی

نش علم
رهی ی -دوفصلناهم

معرّفي نشريه ،فراخوان و شرايط پذيرش مقاله ،راهنماي تهيه و ارسال مقاله
الف -معرفی نشريه ،اهداف ،حوزة موضوعی ،زبان و قالب نشر
«پژوهشهاي حبوبات ايران» نشريهاي است با درجة علمي كه از تيرماه سال 1389بهصورت دوفصلنامه ،بهوسيلة پژوهشكدة
علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب تفاهمنامة همكاري با شِش دانشگاه كشور شامل دانشگاههاي صنعتي اصفهان،
تربيتمدرس ،شهيدباهنركرمان ،علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،آزاد اسالمي واحد شيراز و دانشگاه علوم كشاورزي و
منابعطبيعي ساري ،به تعداد دو شماره در سال انتشار مييابد .اين نشرية تخصصي ،نتايج تحقيقات حبوبات را در زمينههاي
مختلف پژوهشي منتشر ميكند .منظور از حبوبات ،بقوالت مهم زراعي شامل نخود ،عدس ،انواع لوبيا ،ماش ،باقال ،نخودفرنگي،
دالعدس و خُلّر است .زبان انتشار ،فارسی با چكيدة مبسوط انگليسي است و بهصورت الكترونيك منتشر ميشود.
ب -فراخوان و شرايط پذيرش مقاله
ب -1-مقاااالت بايااد نتيجااة پااژوهشهاااي اصاايل در زمينااة حبوبااات بااوده و پاايشتاار در نشاارية ديگااري چاااد نشااده
و يا همزمان به نشرية ديگري ارسال نشده باشند .مقاالت ،مايتوانناد باهصاورت پژوهشاي ( )Research Articleياا ماروري
( )Review Articleباشند .مراحل ارسال مقاله و پيگيري وضعيت آن ،از طريق پايگاه اختصاصي نشرية پژوهشهاي حبوباات
ايران در سامانة يكپارچة مديريت نشريههاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني  http://ijpr.um.ac.irخواهد بود.
ب -2-نويسنده(گان) طي «تعهدنامهاي» ،ضمن اعالم ارسال مقاله با ذكر عنوان ،رعايت اخالق پژوهشي و نيز اصاول اخالقاي نشار را
ابراز مينمايند .فايل تعهدنامه در سايت نشريه در بخش «ارسال مقاله ،لينك راهنماي نويساندگان» موجاود اسات .تعهدناماه
بايد به امضاي نويسندة مسئول و يكايك نويسندگان مقاله برسد .همچنين نويسندة مسئول ،فُرم «تعارض منافع» را از هماين
قسمت از سايت ،درسافت و امضاء مينمايد .فُرمهاي امضاءشده ،پس از اساكن ،از طرياق ساامانة اينترنتاي نشاريه در بخاش
بارگذاري فايلهاي تكميلي ،بارگذاري گردد.
ب -3-مسئوليت هر مقاله از نظر علمي بهعهدة نويسنده(گان) آن خواهد بود.
ب -4-مقاالت به وسيلة گاروه دبياران (هيئات تحريرياه) و باا همكااري هيئات داوران ،ارزياابي شاده و در صاورت تصاويب،
بر اساس ضوابط خاص نشريه در نوبت چاد قرار خواهند گرفت .نشاريه در ردّ ياا پاذيرش و نياز ويراساتاري و تنظايم
مطالب مقاالت ،آزاد است.
ب -5-زبان اصلي نشريه ،فارسي است و مقاالت ،حاوي چكيدة مبسوط به زبان انگليسي نيز خواهند بود.
ج -راهنماي تهيه و ارسال مقاله
ج -1-روش نگارش
متن مقاله بايد در محيط نرمافزار  MS-Office Word 2007با ابعاد  A4با فاصلة 2/5سانتيمتر از لبهها و فاصلة 1/5بين
خطوط با قلم فارسي  B Nazaninاندازة 12و قلم انگليسي  Times New Romanاندازة 11و بهصورت يكستونه تايپ شود .الزم
است تمام سطرهاي متن مقاله ،بهصورت ادامهدار ( )Continuousشمارهگذاري ( )Line numberingشوند .همة صفحههاي مقاله
بايد داراي شماره بوده و تعداد آن ترجيحاً از 20تجاوز نكند .هرگونه شكل ،جدول و فرمول نيز بهصورت واضح به همين نرمافزار
انتقال يابد.

ج -2-اجزاي مقاله

هر مقالة تخصصي ،حداقل بايد در دو فايل جداگانه شامل فايل «صفحة مشخصات مقاله» و فايل «متن مقاله» ،تهيه و ارسال شود.
بخشهاي ضروريِ هر يك از اين دو فايل و نيز اصول الزم كه در تهية آنها بايد رعايت شوند ،بهشرح زير است:
ج -1-2-در فايل صفحة مشخصات ،موارد زير بايد بهدقت به هردو زبان فارسي و انگليسي ،در قالب «فايل نمونه صافحه مشخصاات»
مندرج در بخش «ارسال مقاله ،لينك راهنماي نويسندگان» قيد گردند :عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نگارنده(گان) ،رتباه و
درجة علمي ،رشته و مقطع تحصيلي ،گرايش تخصصي و عنوان شغلي ،محل خدمت ،نشاني دقيق پستي ،پُسات الكترونياك،
تلفن ثابت و تلفن همراه آنها .نام مسئول مكاتبه يا نويسندة مسئول ( )Corresponding Authorبا گذاشاتن ساتارهاي روي
آن ،مشخص شود .چنانچه مقاله ،خالصه يا بخشي از پاياننامه (رساله) دانشجويي باشد ،الزم است موضوع در پااورقي صافحة
مشخصات با قيد نام استاد راهنما و دانشگاه مربوط ،منعكس شود .فايل صفحة مشخصات بهصورت جادا از فايال ماتن مقالاه،
در گامهاي فرآيند ارسال مقاله (بارگذاري فايلهاي تكميلي) بارگذاري شود.
ج -2-2-فايل متن مقاله ،بايد حاوي بخشهااي عناوان ،چكيادة فارساي ،واژههااي كليادي ،مقدماه ،ماواد و روشهاا ،نتاايج و بحا،،
نتيجهگيري ،سپاسگزاري (در صورت لزوم) ،منابع و چكيدة مبسوط انگليسي باشد .در اولين صفحه ،عناوان مقالاه بادون هرگوناه
ذكر نام و مشخصات نويسنده(گان) درج شود .عنوان بايد خالصه و روشن و بيانكنندة موضوع پژوهش بوده و از 20كلماه تجااوز
نكند .چكيدة فارسي ،حداكثر در 250كلمه نوشته شده و همة آن در يك پاراگراف تنظيم شاود .چكياده باا وجاود اختصاار باياد
محتواي مقاله و برجستهترين نتايج آن را بدون استفاده از جدول ،شكل و كلمات اختصاريِ تعريفنشده ارائه كند.
ج -3-2-پس از چكيده ،واژههاي كليدي آورده شود .به اين منظور تنها از واژههايي استفاده شاود كاه در عناوان و حتايالمقادور در
چكيدة مقاله از آنها ذكري بهميان نيامده باشد.
ج -4-2-در مقدمه ،بايد سوابق پژوهشي مربوط به موضوع تحقيق ،توجيه ضرورت و نيز اهداف تحقيق ،بهخوبي ارائه شوند.
ج -5-2-مواد و روشها بايد كامالً گويا و روشن بوده و در آن ،مشخصات محل و نحوة اجراي آزمايش ،بههمراه روش گردآوري دادهها
و پردازش و تحليل آنها با ذكر منابع ،بهروشني ارائه شود .در صورت كاربرد معادالت رياضي ،بايد همة اجازاي معادلاه باهطاور
دقيق تعريف شده و در صورت استخراج معادله توسط نگارناده(گان) ،نحاوة حصاول آن در پيوسات آورده شاود .ضامناً درج
هرگونه فرمول در متن ،تنها با استفاده از قابليت فرمولنويسي در نرمافازار  Wordانجاام گيارد؛ لاذا از درج فرماول باهشاكل
«تصوير» ،خودداري شود .فرمولهاي تصويري ،در زمان انتشار ،كيفيت مناسبي نخواهند داشت .هر فرماول در ماتن ،باياد باا
شمارهگذاري مشخص شود.
ج -6-2-نتايج و بح ،بايد بهصورت توأم ارائه شده و يافتههاي پژوهش (نتايج) با استناد به منابع علمي مرتبط با موضوع ،مورد بحا،
قرار گيرند .عنوان جدولها ،در باال و عنوان شكلها در پايين آنها آورده شود .در زير هر عنوان فارسي ،بايد ترجمة انگليسي آن
نيز درج شود .عناوين ،بايد گوياي كامل نتايج ارائه شده در جدول يا شكل بوده و همة اطالعات و تعاريف الزم را شامل شاوند،
بهطوريكه نياز به مراجعه به متن مقاله نباشد .در جدولها ،ترجمة انگليسي عناوين سطرها ،ستونها و واحدهاي اندازهگيري،
در زير يا كنار نوشتة فارسي آنها درج شود .كاربرد هرگونه عاليم ،اختصارات و مخفّفها در شكلها و جدولها ،باياد هماراه باا
درج توضيح صورت كامل آنها در زيرنويس ،به فارسي و انگليسي باشد .ساختار جداول بهصاورت چاپچاين تنظايم شاده و
محتواي آنها (اعداد) تنها به انگليسي نوشته شود .شكلها كامالً به انگليسي تهيه شوند و هيچ كلماة فارساي در داخال شاكل
بهكارنرفته باشد .شكلها و جدولها بدون كادر باشند و حروف ،عناوين و عالئم بهكاررفته در آنها ،كامالً خواناا و تفكياكپاذير
باشند .شكلها و جدولها ،هر كدام بهطور مستقل داراي شمارة ترتيبي مستقل باشند و حتماً در داخل ماتن باه آنهاا ارجااع
داده شود .براي بيان اوزان ،واحدها و مقادير از سيستم متريك استفاده شود.
ج -7-2-در صورت لزوم ،جهت تشكر از شخص يا سازمان ،اين مطلب با عنوان «سپاسگزاري» پس از نتيجهگيري آورده شود.
ج -8-2-در بخش منابع ،يك فهرست شمارهگذاري شده از منابعِ استفادهشده كه همگي بهترتيب حروف الفبا تنظيم شده باشند،
ارائه شود .تنها منابعي بايد ذكر شوند كه در ارتباطِ نزديك با كار نويسنده بوده و مستقيماً از آنها استفاده شده باشد .هماة
منابعي كه در متن ذكر شدهاند ،بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند .در مواردي كه فقط چكيدة مقاله در
اختيار بوده است ،پس از نام منبع ،كلمه ( )Abstractداخل پرانتز ذكر شود .نحوه ارجاع به منابع در متن مقاله ،بهصاورت
اسم نويسنده(گان) و تاريخ انتشار منبع باشد .حتياالمكان از درج نام افراد در شاروع جملاه خاودداري گاردد و مناابع در

 باراي جداساازي مناابع از ";" اساتفاده شاود؛ مانناد.)Nezami, 2007( انتهااي جملاه و در پرانتاز ارائاه شاوند؛ مانناد
 باه، چنانچه در شروع جمله به منبعي استناد شود.)Saxena, 2003; Singh et al., 2008; Bagheri & Ganjeali, 2009(
. برگردان شوند، اسامي فارسي نيز بايد به التين و سال شمسي به ميالدي.Parsa (2007( صورت نام (سال) نوشته شود مانند
. از ذكر اسامي و آدرس نويسندگان در اين صفحه خودداري شود. شامل چكيدة مبسوط انگليسي است، صفحة آخر-9-2-ج
:)Extended Abstract(  تهية چكيدة مبسوط انگليسي-10-2-ج
» ضااروري اساات «چكياادة مبسااوط انگليسااي،بااا توجااه بااه اهمياات نظااامهاااي رتبااهبناادي و علاامساانجي رساامي
 کلمده داشاته و باه1000  و حدداکرر700  بايد حداقل، اين چكيده. نگارش يابد،) در انتهاي هر مقالهExtended Abstract(
: داراي بخشهاي زير باشد،تفكيك
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Title
Introduction
Materials & Methods
Results & Discussion
Conclusion
Keywords

 نحوة تنظيم فهرست منابع-3-ج
 الزم.در فهرست منابع نوشته شوند12 اندازةTimes New Roman  به زبان انگليسي و با قلم،كلية منابع فارسي و انگليسي
 عبارت، در صورت داشتن خالصة انگليسي،است منابع فارسي به زبان انگليسي برگردان شده و در آخر هر منبع
 در. در داخل پرانتز نوشته شودIn Persian  عبارت، و در صورت نداشتن خالصة انگليسيIn Persian with English Summary
. خودداري شود، از ذكر منابع بينام و خارج از دسترس. نام نشريات بهصورت كامل درج شود،نوشتن منابع
:مثالهايي از نحوة نوشتن فهرست منابع در زير آمده است
: مجالت-1-3-ج
Anbessa, Y., Warkentin, T., Vandenberg, A., and Ball, R. 2006. Inheritance of time to flowering in chickpea in a
short-season temperate environment. Journal of Heredity 97(1): 55-61.
: کتاب تأليف شده-2-3-ج
James, E.K., Sprent, J.I., and Newton, W.E. 2008. Nitrogen-Fixing Leguminous Symbioses. Kluwer Academic
Publishers.
:(Edited book)  مقاله يا يك فصل از کتاب تدوينشده-3-3-ج
Mettam, G.R., and Adams, L.B. 1999. How to prepare an electronic version of your article. In: B.S. Jones and
R.Z. Smith (Eds.). Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, p. 281-304.
:(On-line)  مقاله در نشرية برخط-4-3-ج
Mantri, N.L., Ford, R., Coram, T.E., and Pang, E.C.K. 2010. Evidence of unique and shared responses to major
biotic and abiotic stresses in chickpea. Environmental and Experimental Botany 69(3): 286-292. Available at
Web site http://www.sciencedirect.com/ (verified 1 August 2010).
: مقاله يا نوشته از اينترنت مربوط به يك دانشگاه يا سازمان-5-3-ج
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). 2010. Crops varieties released, 19772007, cereal and legume varieties released by national programs: Kabuli chickpea. Available at
Web site http://www.icarda.org/Crops_Varieties_KC.htm (verified 1 August 2010).
: رسالههاي تحصيلی-6-3-ج
Bagheri, A. 1994. Boron tolerance in grain legumes with particular reference to the genetics of boron tolerance in
peas. Ph.D. Thesis. University of Adelaide, South Australia.
: کنفرانسهاي علمی-7-3-ج
Porsa, H., Nezami, A., Gholami, M., and Bagheri, A. 2010. Evaluation of chickpea (Cicer arietinum L.)
germplasms for cold tolerance at fall sowing in highland and cold areas of Iran. (abstract). In: Abstract Book
of the 3rd Iranian Pulse Crops Symposium, May 19-20, 2010. Kermanshah Agricultural Jahad Organization.
p. 49. (In Persian).
: نرمافزارهاي رايانهاي-8-3-ج
SAS Institute. 1999. SAS/Stat User’s Guide, Version 8.0. SAS Institute, Cary, NC.
MSTAT-C. Version 1.42. Freed, R.D. and Eisensmith, S.P. Crop and Soil Sciences Department. Michigan State
University.
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چکيده
به منظور بررسی کارآيی اختالط علفکش پايريديت با چند علفکش باري برگکش در کنترل علفهایهرز نخفود
آزمايشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکفرار و در
سال زراعی  1394-95اجرا شد .عوامل مفورد بررسفی در آزمفايش شفامل کفاربرد علففکفشهفای پايريفديت ،کلتفودي،،
ستوکسیدي ،،هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،به صورت خالص و کاربرد علفکش پايريفديت بفه صفورت مخلفوط بفا
باري برگکشهای کلتودي ،،ستوکسیدي ،،هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،در مقدار توصیهشده به همفراه دو تیمفار
شاهد وجین تمام فصل و بدون کنترل علفهایهرز بودند .نتايج نشان داد که اختالط علفکشها موجب اففزايش کنتفرل
علفهایهرز نسبت به کاربرد خالص هر کدام شد .با وجود اين ،به دلیل غالبیت علفهایهرز پهفنبفرگ در مزرعفه مفورد
مطالعه ،بین تیمارهای کاربرد مخلوط علفکشها و پايريديت به تنهايی اختالف معنیداری از نظر آماری مشاهده نشد .در
بین تیمارها ،کاربرد مخلوط پايريديت و کلتودي ،دارای بیشترين عملکرد دانه ( 945کیلوگرم در هکتار) و کاربرد مخلفوط
پايريديت و سیکلوکسیدي ،بیشترين عملکرد زيستتوده ( 3700کیلوگرم در هکتار) نخود را به خود اختصاص دادند .با اين
حال با توجه به امنبودن مصرف تمامی علفکشهای مخلوط اين آزمايش و نبود اثرات سوء بر گیاه نخفود و همچنفین بفا
توجه به فلور غالب مزرعه مورد نظر میتوان از هر کدام از علفکشهای اين آزمايش استفاده کرد.

واژههای کليدی :ستوکسیدي،؛ کلتودي،؛ کنترل شیمیايی؛ هالوکسیفوپ متیل

نیمففهخش ف  ،حاصففلخیزی انففدک خففاکهففا ،مففديريت زراعففی
نامناسب ،طغیان آفات و بیماریها و به ويژه علفهایهرز اشفاره
کرد ( .)Pasra & Bagheri, 2008صرفنظر از مزايای گسترده
کشت نخود در تناوب با گیاهان زراعی ،نخود از گیاهفانی اسفت
که به دلیل نداشتن صفات رقابتی مناسب ،از جمله سرعت رشد
اولیه ک ،،ارتفا و سطح برگ بفاالتر در اوايفل رشفد بفه حضفور
علفهایهرز بسیار حساس بوده و رقیب مناسبی بهخصفوص در
مراحل اولیه رشد با علفهایهرز نیست و از اينرو علفهایهرز
به عنوان يکی از مه،ترين عوامل مؤثر در خفالء عملکفرد نخفود
محسوب میشوند و چنانچه کنترل نشوند ،مفیتواننفد خسفارت
زيادی را بر نخود وارد کنند؛ بهطوریکه تلفات ناشی از عملکرد
نخود ناشی از تداخل علفهایهرز بین  40تا  90درصد گزارش

1

مقدمه
در ايران و در بفین حبوبفات ،نخفود ( Cicer arietinum
 )L.به عنوان مه،ترين حبوبات رتبه نخست را با  63/5درصد از
سطح زيرکشت کل حبوبات به خود اختصفاص داده اسفت و بفا
دارابودن مقدار قابل توجهی پفروتیین و عناصفر ضفروری ماننفد
کلسففی ،،فسفففر ،آهففن و انففوا ويتففامینهففا و اسففیدهای آمینففه
ضروری ،ارزش غذايی بااليی در بفین حبوبفات دارد ( & Pasra
 .)Bagheri, 2008; Jihad, 2016عوامفففل متعفففددی در
پايینبودن متوسط عملکرد نخود در ايران در قیاس بفا متوسفط
جهانی وجود دارد که از آن جمله میتفوان بفه اقلفی ،خشف و
* نویسنده مسئولe-izadi@um.ac.ir :

11

مقصودی و همکاران؛ بررسی کارآیی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،13شمارة ،1سال ،1401صفحه 11-23

پففیشکاشففت و پففیشرويشففی بففرای جلففوگیری از اسففتقرار
گیاهچههای علفهایهفرز مفورد اسفتفاده قفرار مفیگیرنفد .در
آمريکا و استرالیا علفکشهفای تريفلفورالین و اتفالفلفورالین و
سیمازين به صورت پیشکاشت ،پايريديت به صورت پ رويشی
برای کنترل علفهایهرز پهنبرگ مزار نخفود مفورد اسفتفاده
قرار میگیرد ( .)Mousavi et al., 2010علفکفش ايمازتفاپیر
به صورت پیشکاشت آمیخته با خفاک و همچنفین بفه صفورت
پیش و پ رويشی در کشت حبوبات قابل کاربرد است ،فعالیفت
باقیمانده اين علفکش سبب کنترل علفهایهفرز طفی فصفل
رشففد مففیشففود ( )Mousavi et al., 2010و از جملففه
علفففکففشهففای ثبففتشففده در کشففور ترکیففه بففرای کنتففرل
علفهایهرز در مفزار نخفود بفه شفمار مفیرود .همچنفین در
ارزيففابی دوسففالهای مشففخص شففد کففه ايمازتففاپیر بففه میففزان
84/6درصد گونه های پهنبرگ را کنترل کرد ( Kantar et al.,
 .)1999ضمناً به منظور کنترل علفهفایهفرز باريف بفرگ در
مزار حبوبات از جمله نخود در ايران ،از باري بفرگکفشهفای
مرسوم از خانواده بازدارندگان سفنتز اسفیدهای چفرب اسفتفاده
میشود (.)Zand, et al., 2017
بهطور کلی همانند سفاير حبوبفات ،نخفود نیفز نسفبت بفه
علفکشهای پیش رويشی در مقايسه با تیمارهای پف رويشفی
متحملتر است .اين موضو گويای محدوديت علفکفشهفا بفه
ويژه علفکشهای پ رويشی برای اين گیفاه اسفت ( & Solh
 .)Pala, 1990پايريديت با نام تجاری لنتاگران از علفکشهای
بازدارنفففده فتوسفففنتز در فتوسیسفففت ،دو و از خفففانواده فنیفففل
پیريدازينها میباشد که برای کنترل علفهایهرز پهنبفرگ در
مزار نخود به صورت پ رويشی بهکار برده میشود .بفا توجفه
به اينکه علفکش پايريديت ي علفکش پهنبرگکش اسفت
و معموالً مزار نخود دارای هردو طیف علفهایهرز پهنبرگ و
باري برگ هستند ( Chaleh chaleh et al., 2014; Karimi
 ،)Torki et al., 2012نیاز به يف علففکفش دومنظفوره کفه
توانايی کنتفرل تمفامی طیفف علففهفایهفرز را داشفته باشفد،
احساس میشود .به همین دلیل اين تحقی به منظفور بررسفی
امکان اختالط علففکفش پايريفديت بفا باريف بفرگکفشهفای
هالوکسیفوپ متیل ،ستوکسیدي ،،سیکلوکسیدي ،و کلتودي ،به
منظور افزايش طیف کنترل علفهایهرز مزار نخود انجام شد.

شفده اسفت ( Parsa & Bagheri, 2008; Solh & Pala,
.)1990; Data et al., 2007

در بین روشهای کنترل علفهایهرز ،کاربرد علفکشهفا
به عنوان مه،ترين روش میباشد؛ بهطوریکه بخش قابلتوجهی
از عملکرد محصوالت زراعفی مرهفون مصفرف آنهفا مفیباشفد.
تاکنون 11علفکش در ايفران بفرای مبفارزه بفا علففهفایهفرز
حبوبات توصیه شده است که در اين بفین دو علففکفش بفرای
نخود کاربرد دارند که شامل پايريديت و لینورون میباشفند کفه
به ترتیب به صورت پف رويشفی و ديگفری بفه صفورت قبفل از
کاشت و مخلوط با خاک کاربرد دارند .ضمناً باري برگکشی در
حبوبات به ثبت نرسیده است و از باري برگکشهفای مرسفوم
استفاده مفیشفود ( .)Zand et al., 2017در ايفران تحقیقفات
پراکندهای برای بررسی کارآيی استفاده از علفکشها در مفزار
نخود صورت گرفته است .برای مثال (Mousavi et al, )2010
بففا بررسففی علفففکففشهففای سففیمازين ،پرومتففرين ،فومسففافن،
ايمازتففاپیر و پنففدیمتففالین مشففاهده کردنففد کففه تمففامی
علفکشهای مورد آزمايش به طفور معنفیداری سفبب کفاهش
تففراک ،علفففهففایهففرز در مقايسففه بففا شففاهد بففدون کنتففرل
علفهایهرز شدند ،اما برخی از علفکشهفا ماننفد ايمازتفاپیر و
فومسافن باعث ايجاد اثرات گیاهسوزی شديدی در نخود شفدند.
در مطالعه ای ديگر کاربرد علفکفش ايزوکسفافلوتل بفه صفورت
پ رويشی و پیشرويشی اختالف معنفیداری بفا شفاهد بفدون
کنترل ايجاد نمود و اخفتالف معنفیداری بفا کفاربرد پايريفديت
نداشت ،اما کاربرد پ رويشفی ايزوکسفافلوتل نتفايج بهتفری را
نسبت به کاربرد پفیشرويشفی آن نشفان داد (.)Waisi, 2001
( Moradi )2010گففزارش کففرد کففه تیمارهففای پففیشکاشففت
پنففدیمتففالین ،پففیشرويشففی اکسففی فلففورفن ،پففیشکاشففت
پنففدیمتففالین ي ف بففار وجففین ،پففیشکاشففت تريفلففورالین و
پیشرويشی ايمازتاپیر به ترتیب با راندمان کنترل ،83 ،84 ،83
 78و  76درصد ،زيستتوده علفهایهرز ،مؤثرترين علفکشها
در کنترل علفهایهرز نخود بودند ،اما به علت کنترل نامناسب
علفهایهرز چندسفاله توسفط تريفلفورالین و همچنفین ايجفاد
گیاهسوزی و تأخیر در رشد نخود توسط اکسفیفلفورفن و تفأثیر
نامناسب علف کش ايمازتاپیر روی نخود ،عملکرد قابفل توجفه و
مورد انتظاری حاصل نشد .وی همچنین کاربرد علفکفشهفای
پیشکاشت را در کفاهش جمعیفت علففهفایهفرز موفف تفر از
علفکشهای پیشرويشی دانست.
در ساير کشفورها علففکفشهفای بسفیاری بفرای کنتفرل
علفهایهرز نخود مورد ارزيابی قرار گرفتهاند که از بفین آنهفا
علفکشهای مؤثری برای کنترل علفهایهرز نخفود شناسفايی
شدهاند .اکثر اين علفکشها در خاک فعال هستند و به صفورت

مواد و روشها
اين آزمايش در قالب طرح بلفوک کامفل تصفادفی بفا سفه
تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسفی
مشهد در سال زراعی  1394-95اجرا شد .تیمارهفای آزمفايش
شامل کاربرد علفکشهای پايريفديت ،کلتفودي ،،ستوکسفیدي،،
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به نزوالت آسمانی قابلقبول فقط ي مرتبه آبیفاری بفه عنفوان
آبیاری تکمیلی در تاريخ 9خرداد در مرحله پرشدن غفالفهفای
نخود انجام شد (شفکل  .)1سف،پاشفی علففکفشهفا بفا کمف
س،پاش شارژی مفدل  MATABIبفا نفازل تفیجفت بفا شفماره
 8001و با فشار  2/5کیلوپاسکال و در مرحله دو تا چهار برگفی
علفهایهرز در تاريخ 16ارديبهشفتمفاه انجفام گرففت و بفرای
مبارزه با آففت هلیفوتی ( )Helliotis sp.در تفاريخ 9خفرداد
س،پاشی با س ،ايندوکساکارب (آوانت) با دز نی ،لیتر در هکتفار
انجام شد .ضمناً به دلیل اعمال شرايط آبیاری تکمیلی ،از هفی
گونه کود شفیمیايی و غیرشفیمیايی در ايفن آزمفايش اسفتفاده
نگرديد.

هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،بهصورت خالص و کفاربرد
علفکش پايريديت به صورت مخلوط با باريف بفرگکفشهفای
کلتودي ،،ستوکسیدي ،،هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،در
مقدار توصیهشده به همراه دو تیمار شاهد وجین تمفام فصفل و
بدون کنترل علفهایهفرز بودنفد .پف از آمفادهسفازی زمفین
(گاوآهن در پايیز و ديس و لولر در اسفندماه) اقدام به کاشفت
نخود در تاريخ  21اسفندماه به صورت دستی در کرتهفايی بفا
ابعاد سه متر در چهار متفر (مسفاحت  12مترمربف)) و بفر روی
پشتهها با تراک 40 ،بوته در مترمرب) شد و برای پفیشگیفری از
بیماریهای قارچی بذور نخود با قارچکش توبوکونازول به نسبت
دو در هزار ضدعفونی شدند .در اين مطالعه آبیاری اول در تاريخ
 22اسفندماه پ از کشت نخود انجام شد و پ از آن با توجه
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بارندگی Precipitation:؛ میانگین دماMean Temperature:

شکل  -1نمودار امبروترميک شهرستان مشهد در طول فصل رشد
Fig. 1. Ombrothermic curve of Mashhad city in growing season

نفرمافففزار آمففاری SAS Ver 9.1انجففام شففد همچنففین رسفف،
نمودارها با کم نرمافزار  Excel 2013انجام شد.

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آزمفايش در دوره زمفانی
 23 ،13و  48روز پ از س،پاشی از سطحی به مسفاحت نفی،
مترمرب) نمونهبرداری علفهایهرز انجفام شفد و زيسفتتفوده و
تراک ،آنها اندازه گیری شد .به منظور بررسی تفأثیر تیمارهفای
آزمايشی بر رشد ،تجم) ماده خش و عملکفرد دانفه نخفود در
انتهففای فصففل ( 8تیرمففاه  )1395و پفف از رسففیدگی کامففل
بوتههای نخود ،نمونهبرداری با برداشت 40بوته نخود به صفورت
تصادفی از نیمه غیرتخريبفی هفر کفرت (تفراک ،نخفود در يف
مترمرب)) انجام و پ از خش شدن بوتههفا در هفوای آزاد بفه
مدت دو روز زيست توده خش و عملکرد دانه نخود با اسفتفاده
از ترازوی ديجیتال با دقت صدم گرم اندازهگیری شد.
آنالیز واريان و مقايسات میفانگین بفا اسفتفاده از آزمفون
چنددامنه ای دانکن در سفطح احتمفال 5درصفد بفا اسفتفاده از

نتایج و بحث
علفهایهرز غالب مزرعه مورد مطالعه

با توجه به نمونفهگیفری از فلفور علففهفایهفرز از محفل
موردمطالعه ،نتايج آزمايشهای گونههای علفهایهرز و برخفی
خصوصیات آنها به صورت جدول  1مشاهده شد و با توجفه بفه
جدول ،غالبیت علفهایهرز مزرعه مورد مطالعه بفه ترتیفب بفا
تاجريزی ،سلمهتره و تاجخروس مشاهده شد.
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جدول  -1فهرست گونههای علفهرز شایع در مزرعه مورد مطالعه و برخی خصوصيات آنها
Table 1. List of weed species in studied farm and some their characteristics
مسير فتوسنتزی
Photosynthetic pathway

چرخه زندگی
Life cycle

نسبت فراوانی (درصد)
)Relative frequency (%

خانواده
Family

نام علمی
Scientific name

نام فارسی
Persian name
پیچ

صحرايی

C3

perennial

2.9

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

C4

Annual

15

Amaranthaceae

Amaranthus Spp.

تاجخروس

C3

Annual

32.3

Solanaceae

Solanum nigrum L.

تاجريزی سیاه

CAM

Annual

2.1

Portulaceae

Portulaca oleracea L.

خرفه

C3

Annual

29

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

سلمهتره

C4

Annual

2.5

Poaceae

Echinochloha crus-gali L.

سوروف

C3

Annual

1.7

Papaveraceae

Fumaria Spp.

شاهتره وحشی

C3

Annual

4.2

Poaceae

Phalaris minor L.

علف قناری

C3

Annual

8.6

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

علف هفتبند

C3

Annual

1.2

Malvaceae

Hibiscus trionum L.

کنف وحشی

C3

Annual

0.5

Asteraceae

Sonchus asper L.

گاوچاقکن

پهنبرگBroadleaf :؛ باري برگGrass :؛ چندسالهPerennial :؛ ي سالهAnnual :

جدول  -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تيمارهای آزمایش بر تراکم علفهایهرز در سه مرحله نمونهبرداری از علفهایهرز
Table 2. Analysis of variance (mean squares) the effect of treatments on weed density in three sampling stages
تراکم علفهایهرز
Weed density

درجه آزادی
DF

 48روز پس از تيمار
48 DAT

 23روز پس از تيمار
23 DAT

 13روز پس از تيمار
13 DAT

0.71

0.93

1.81

2

**0.34

**0.65

**1.27

9

0.05

0.13

0.09

18

-

-

-

29

5.55

8.88

6.83

-

منابع تغيير
Source of variation
Replication
تکرار
Treatment
تیمار
Error
خطا
Total
کل
)CV (%
ضريب تغییرات (درصد)
DAT: days after treatment

 :DATروزهای پ از تیمار (س،پاشی)
* و ** :به ترتیب معنیداری در سطح احتمال 5درصد و  1درصد
* and ** are significant at 5% and 1%, respectively

ترتیب در تیمارهای کفاربرد کلتفودي ،و هالوکسفیففوپ متیفل
مشففاهده شففد (جففدول  .)3در صففورتی کففه بففین کففاربرد
علفکفشهفای باريف بفرگکفش بفهصفورت خفالص و کفاربرد
علفکش پايريديت بهصورت خالص اختالف معنیداری مشاهده
شد؛ بهطوریکه کمترين تراک ،علفهفایهفرز ( 45/33بوتفه در
مترمرب)) در بین تیمارهای کاربرد خالص علفکشها در تیمفار
پايريديت مشاهده شد کفه مربفوط بفه غالبیفت علففهفایهفرز
پهنبرگ مزرعه مورد مطالعه بود (جدول  .)1در بین تیمارهفای

تأثير تيمارهای آزمایش بر تراکم علفهایهرز

با توجه به جدول تجزيه واريان اثر تیمارهای آزمايش در
هر سه مرحله نمونهبرداری بر تراک ،علفهایهرز معنیدار شد.
در مرحله اول نمونهبرداری (13روز پ از س،پاشی) ،بین
تیمارهای کاربرد علفکفشهفای باريف بفرگکفش بفه صفورت
خالص ،اختالف معنی داری در سطح احتمال 5درصفد مشفاهده
نشد؛ بفا وجفود ايفن ،بیشفترين ( 200/43بوتفه در مترمربف)) و
کمترين ( 125/33بوته در مترمرب)) تفراک ،علففهفایهفرز بفه
14
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باعث کاهش  8/1و  84/9درصد از علفهایهرز نسبت به تیمار
شاهد بدون کنترل شدند .در مطالعهای مشابه در بررسفی تفأثیر
کاربرد هالوکسیفوپ متیل و کلتودي ،بر کنترل علففهفایهفرز
نخود نیز گزارش شده است که کاربرد اين دو علفکش کفارآيی
ضعیفی در کنترل علفهایهرز داشتند .در اين بررسی ،اگرچفه
کنترل علفهایهرز نسبت به تیمار شاهد بدون کنتفرل بیشفتر
بود ،اما نسبت به کاربرد مخلوط اين دو علفکش بفا علففکفش
سیانازين کمتر بود .اين مه ،بفه دلیفل غالبیفت علففهفایهفرز
پهنبرگ آن مزرعه نسبت داده شد ( )Plew et al., 1994کفه
در تطاب با نتايج اين آزمايش است.

کففاربرد مخلففوط علفففکففشهففا ،کمتففرين و بیشففترين تففراک،
علفففهففایهففرز بففه ترتیففب در تیمارهففای کففاربرد پايريففديت
ستوکسیدي 33/33( ،بوته در مترمرب)) و پايريفديت کلتفودي،
( 81/33بوته در مترمرب)) مشاهده شفد کفه در سفطح احتمفال
5درصد ،اختالف معنفی داری بفا يکفديگر داشفتند و بفا کفاربرد
خالص پايريديت اختالفی نداشتند .به طور کلفی در مرحلفه اول
نمونهبرداری بیشترين تراک ،علففهفایهفرز ( 200/43بوتفه در
مترمربفف)) و کمتففرين تففراک ،علفففهففایهففرز ( 33/33بوتففه در
مترمرب)) به ترتیب در تیمارهای کاربرد خالص کلتودي ،و تیمار
کاربرد مخلوط پايريديت ستوکسیدي ،مشاهده شد و به ترتیب

جدول  -3مقایسات ميانگين تراکم علفهایهرز تحت تأثير تيمارهای آزمایش در سه مرحله نمونهبرداری
Table 3. Mean comparisons the effect of treatments on weed density in three sampling periods
تراکم علفهرز (بوته در مترمربع)
)Weed density (Plant.m-2
 48روز پس از تيمار
48 DAT

23روز پس از تيمار
23 DAT

 13روز پس از تيمار
13 DAT

76.00 e
145.13 a
109.33 ab
85.33 bcd
60.00 bcde
85.33 bc
59.80 cde

52.00 bcde
87.10 ab
80.00 abcd
66.66 abcd
96.00 abc
44.46 de
45.33 cde

45.33 bc
200.43 a
144.00 a
125.33 a
165.33 a
81.33 b
33.33 c

56.00 de

29.33 e

77.33 b

تيمار
Treatment

 Pyridateپايريديت
 Clethodimکلتودي،
 Sethoxidimستوکسیدي،
 Haloxyfop-Methylهالوکسیفوپ متیل
 Cycloxydimسیکلوکسیدي،
 Pyridate+ Clethodimپايريديت کلتودي،
 Pyridate+ Sethoxidimپايريديت ستوکسیدي،
Pyridate+ Haloxyfop- Methyl
پايريديت هالوکسیفوپ متیل
 Pyridate+ Cycloxidimپايريديت سیکلوکسیدي،
 Weed interferenceبدون وجین علفهرز

41.33 bc
49.33 de
56.00 de
217.93 a
129.33 a
62.66 bcd
در هر ستون ،حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

احتمففال 5درصففد اخففتالف معنففیداری بففا يکففديگر نداشففتند؛
بهطفوریکفه کمتفرين ( 29/33بوتفه در مترمربف)) و بیشفترين
( 49/33بوته در مترمرب)) تراک ،علفهایهرز به ترتیب مربفوط
بففه تیمارهففای کففاربرد پايريففديت هالکوسففیفففوپ متیففل و
پايريديت سیکلوکسیدي ،بود .به طفور کلفی در ايفن مرحلفه از
نمونففهبففرداری بیشففترين ( 96بوتففه در مترمربفف)) و کمتففرين
(29/33بوته در مترمرب)) تراک ،علففهفایهفرز ،بفه ترتیفب در
تیمار کاربرد سیکلوکسیدي ،به صفورت خفالص و کفاربرد تیمفار
مخلوط پايريديت هالوکسی فوپ متیفل مشفاهده شفد کفه بفه
ترتیففب منجففر بففه کففاهش  25/8و  77/4درصففدی تففراک،
علفهایهرز نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل شدند.
در مرحله سوم نمونهبرداری ( 48روز پ از س،پاشی) ،در
بین تیمارهای کاربرد علفکشها بفه صفورت خفالص بیشفترين

در مرحله دوم نمونه برداری ( 23روز پ از س،پاشی) نیز
بین تیمارهای کاربرد خالص علفکشهفا ،اخفتالف معنفیداری
بین کاربرد باري برگکشها مشاهده نشد .کمترين (66/66بوته
در مترمربففف)) و بیشفففترين (96بوتفففه در مترمربففف)) تفففراک،
علفففهففایهففرز بففه ترتیففب مربففوط بففه تیمارهففای کففاربرد
هالوکسففیفففوپ متیففل و سیکلوکسففیدي ،بففود و تأثیرکففاربرد
پايريديت بر تفراک ،علففهفایهفرز ( 52بوتفه در مترمربف)) بفه
صورت خفالص ،اخفتالف معنفی داری نسفبت بفه کفاربرد سفاير
علفکشها بهصورت خالص نداشت .در بین کاربرد علفکشهفا
بهصورت خالص ،بیشترين درصد کاهش تفراک ،علففهفایهفرز
( 59/8درصد) نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل علفهایهفرز،
در تیمار کاربرد علفکفش پايريفديت مشفاهده شفد .تیمارهفای
کاربرد علفکشها بهصفورت مخلفوط از نظفر آمفاری در سفطح
15
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علفهایهرز نسبت به کاربرد خالص هر کدام از علفکشها شد
که در راستای نتايج اين آزمايش است.
به طور کلی نتايج اين آزمايش نشاندهنده برتری کفاربرد
مخلوط علفکشهای باري برگکفش بفا پايريفديت نسفبت بفه
کاربرد خالص علفکشها بود؛ خصوصاً در ابتدای فصل که باعث
کاهش تراک ،علفهایهرز بهطور معنیداری نسفبت بفه کفاربرد
خالص هر کدام از علفکشها شد .از آنجفا کفه علففهفایهفرز
پهنبرگ ،طیف غالب مزرعه مورد مطالعه را تشفکیل مفیدادنفد
(جدول  ،)1کاربرد علفکشهای باري برگکش نتايج اثربخشی
را در کاهش تراک ،علفهایهرز نشان ندادند و به همین منظور
کاربرد خالص پايريديت اختالف معنیداری با کاربرد باري برگ
کشها از خود نشان داد .با وجود اين ،اختالط علفکشها منجر
به کنترل علفهایهرز باري برگ نیز شد و در مراحفل بعفدی
نمونهبرداری اختالفات کمتر شد.

( 145/13بوته در مترمرب)) و کمتفرين ( 60بوتفه در مترمربف))
تراک ،علفهایهرز به ترتیب مربفوط بفه تیمفار کفاربرد خفالص
علفکشهای کلتودي ،و سیکلوکسیدي ،بود .در ايفن مرحلفه در
بفین تیمارهففای مخلففوط علفففکفشهففا ،اختالفففات معنففیداری
مشاهده شد .همچنین اختالف معنیداری بفین کفاربرد خفالص
پايريديت ،هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،با علفکشهای
مخلوط مشفاهده نشفد .بفه طفور کلفی در انتهفای فصفل رشفد،
کمترين تراک ،علفهایهرز ( 56بوته در مترمربف)) مربفوط بفه
تیمارهای کاربرد مخلفوط پايريفديت هالوکسفیففوپ متیفل و
پايريديت سیکلوکسیدي ،بود و بیشترين تراک ،علففهفایهفرز
( 145/13بوته در مترمربف)) مربفوط بفه تیمفار کفاربرد خفالص
کلتودي ،بود .در انتهای فصل رشد اختالف معنیداری در تفراک،
علفهایهرز در بین تیمارهای آزمفايش مشفاهده نشفد ،بفهجفز
کاربرد خالص کلتودي ،که دارای بیشترين تراک ،علفهفایهفرز
بود .با توجه به نتايج آزمايش ،اين علففکفش در کلیفه مراحفل
نمونه برداری کارآيی کمتری نسبت به ساير باري برگکفشهفا
داشت .با توجه به اينکه علفهایهرز باري برگ مزرعفه مفورد
مطالعه شامل سوروف و علف قناری بودند ،لذا اين نتیجه دور از
انتظار نیست .از سوی ديگر به نظر میرسد ظهور علفهایهفرز
جديد در انتهای فصل رشد و احتماالً به علت نحوه عمفل علفف
کشهای بهکاررفته در اين آزمايش ،ايفن مهف ،بفیتفأثیر نبفوده
باشد؛ به طوریکه همه علفکشهای بهکاررفته پ رويشی بوده
و در بین آنها پايريديت تماسی و علفکشهای باري برگکش
نیز پف رويشفی سیسفتمی و فاقفد فعالیفت خفاکی هسفتند،
نمیتوانند علفهایهرز را از ايفن طريف در طفول فصفل رشفد
کنترل کنند؛ به همین منظور در انتهای فصل رشد گونفههفايی
که پ از کاربرد علفکشها ظاهر شفدند ،بفدون مفانعی رشفد
کرده و اختالفات بین تیمارها را کفاهش دادهانفد .در مطالعفهای
توسفط ( Yasin et al, )1995در بررسفی کفاربرد خفالص دو
علفکش باري برگکفش ديکلوففوپ متیفل و ستوکسفیدي ،در
کنترل علفهایهرز نخود به صورت پ رويشی مشاهده کردنفد
که باري برگکشها باعث کاهش تراک ،علفهفایهفرز باريف
برگ شدند ،بهطوریکه کاربرد ستوکسیدي ،باعث کاهش تفراک،
علفهایهرز نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل علففهفایهفرز
شد .نامبردگان همچنین گزارش کردند که اختالط باري بفرگ
کشهای آزمايش با ديگر علفکشها ،نسبت به کفاربرد خفالص
هر کدام نتايج بهتری را از خود نشان دادند؛ بهطوریکه تمفامی
اخففتالطهففا باعففث افففزايش عملکففرد نخففود و کففاهش تففراک،

تأثير تيمارهای آزمایش بر زیستتوده علفهایهرز

با توجه به جدول تجزيه واريان  ،تأثیر تیمارهفای آزمفايش بفر
زيستتوده علفهایهرز در هر سه مرحله نمونهبرداری معنیدار شد.
بر اساس نتايج حاصل ،در مرحله اول نمونهبرداری (13روز
پ از س،پاشی) اختالف معنیداری در بین کاربرد باري بفرگ
کشها مشاهده نشد و در بین کاربرد علففکفشهفا بفه صفورت
خففالص ،علفففکففش پايريففديت بففا  33/49گففرم و علفففکففش
ستوکسیدي ،بفا  142/52گفرم زيسفتتفوده علففهفایهفرز در
مترمربف) ،بففه ترتیففب دارای کمتففرين و بیشففترين زيسففتتففوده
علفهایهرز بودند .اختالط باريف بفرگکفشهفا بفا پايريفديت
نسبت به کفاربرد خفالص هفر کفدام ،اخفتالف معنفیداری را در
سطح احتمال 5درصد نسبت به کفاربرد خفالص هرکفدام ايجفاد
کرد و کمترين (9/40گرم در مترمرب)) و بیشترين (39/85گفرم
در مترمرب)) زيست توده علفهایهرز بفه ترتیفب در تیمارهفای
پايريديت ستوکسیدي ،و پايريفديت کلتفودي ،مشفاهده شفد؛
بهطوریکه کاربرد پايريفديت ستوکسفیدي ،منجفر بفه کفاهش
 96/4درصدی زيستتوده علفهایهرز نسبت بفه تیمفار شفاهد
بدون کنترل علفهایهرز شد .همچنین بین کاربرد علففکفش
پايريديت بهصورت خالص و پايريفديت ستوکسفیدي ،اخفتالف،
معنیدار شد که نشان از کارآيی بیشتر اين مخلفوط نسفبت بفه
ساير اختالطها بود .به طفور کلفی بیشفترين ( 142/52گفرم در
مترمربفف)) و کمتففرين ( 9/40گففرم در مترمربفف)) زيسففتتففوده
علفهایهرز به ترتیب در تیمار کاربرد ستوکسیدي ،بفه صفورت
خالص و کاربرد مخلوط پايريديت ستوکسفیدي ،مشفاهده شفد
(جدول .)6
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جدول  -4تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تيمارهای آزمایش بر زیستتوده علفهایهرز در سه مرحله نمونهبرداری از علفهایهرز
Table 4. Analysis of variance (mean squares) the effect of treatments on weed biomass in three sampling stages
زیستتوده علفهایهرز
Weed biomass

DF
درجه آزادی

 48روز پس از تيمار
48 DAT

23روز پس از تيمار
23 DAT

 13روز پس از تيمار
13 DAT

0.10

3.86

0.05

2

**0.88

**31.68

**3.02

9

0.04

4.6

0.20

18

-

-

-

29

4.7

22.1

11.1

-

Source of variation
منابع تغيير
Replication
تکرار
Treatment
تیمار
Error
خطا
Total
کل
)CV (%
ضريب تغییرات (درصد)
DAT: days after treatment

 :DATروزهای پ از تیمار (س،پاشی)
* و ** :به ترتیب معنیداری در سطح احتمال 5درصد و  1درصد
* and ** are significant at 5% and 1% respectively.

جدول  -5مقایسات ميانگين زیستتوده علفهایهرز تحت تأثير تيمارهای آزمایش در سه مرحله نمونهبرداری
Table 5. Mean comparisons the effect of treatments on weed biomass in three sampling rounds
زیستتوده علفهرز (گرم بر مترمربع)
)Weed biomass (g.m-2
 48روز پس از تيمار
48 DAT

23روز پس از تيمار
23 DAT

 13روز پس از تيمار
13 DAT

65.64 d

تيمار
Treatment

58.18 b

33.49 d

 Pyridateپايريديت

241.40 a

156.12 a

141.04 ab

 Clethodimکلتودي،

166.89 ab

156.00 a

142.52 ab

 Sethoxidimستوکسیدي،

114.01 bc

159.76 a

98.85 bc

 Haloxyfop-Methylهالوکسیفوپ متیل

198.94 a

182.69 a

94.38 bc

 Cycloxydimسیکلوکسیدي،

73.89 d

46.52 b

39.85 cd

 Pyridate+ Clethodimپايريديت کلتودي،

60.69 d

43.33 b

9.40 e

 Pyridate+ Sethoxidimپايريديت ستوکسیدي،

70.96 d

50.62 b

30.01 d

89.58 cd

42.29 b

38.06 d

228.22 a

167.79 a

267.69 a

Pyridate+ Haloxyfop- Methyl
پايريديت هالوکسیفوپ متیل
 Pyridate+ Cycloxidimپايريديت سیکلوکسیدي،
 Weed interferenceبدون وجین علفهرز

در هر ستون ،حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability.

کنتففرل علفففهففایهففرز برتففر بففود .در بففین تیمارهففای کففاربرد
علفکفشهفا بفه صفورت خفالص ،بیشفترين ( 182/69گفرم در
مترمربف)) و کمتففرين ( 58/18گففرم در مترمربفف)) زيسففتتففوده
علفففهففایهففرز بففه ترتیففب مربففوط بففه تیمففار کففاربرد خففالص

در مرحله دوم نمونهبفرداری ( 23روز پف از سف،پاشفی)
اختالفات معنیداری بین تیمارهای کاربرد خفالص باريف بفرگ
کشها مشاهده نشد؛ بهطوریکه مانند مرحله اول نمونهبفرداری
تیمار پايريديت نسبت به کاربرد ديگر علفکشهفای خفالص در
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زيستتوده علفهایهرز نسبت به کاربرد خالص هفر کفدام شفد
( )Yasin et al., 1995که در تطفاب بفا نتفايج ايفن آزمفايش
است.

سیکلوکسففیدي ،و پايريففديت بففود .در بففین تیمارهففای کففاربرد
علفکشها به صفورت مخلفوط ،اخفتالف معنفیداری در سفطح
احتمال 5درصد در بین تیمارهفا مشفاهده نشفد؛ بفهطفوریکفه
بیشترين ( 50/62گرم در مترمرب)) و کمترين ( 42/29گفرم در
مترمرب)) زيست توده علففهفایهفرز بفه ترتیفب در تیمارهفای
پايريديت هالوکسیففوپ متیفل و پايريفديت سیکلوکسفیدي،
مشاهده شد .به طور کلی در مرحله دوم نمونهبفرداری کمتفرين
کففارآيی در کنتففرل زيسففتتففوده علفففهففایهففرز را تیمففار
سیکلوکسفففیدي ،و بیشفففترين کفففارآيی را تیمفففار پايريفففديت
سیکلوکسفففیدي ،بفففا کفففاهش  74/9درصفففدی زيسفففتتفففوده
علفهایهرز داشت (جدول .)6
در مرحله سوم نمونه برداری ( 48روز پف از سف،پاشفی)
بین تیمارهای کاربرد باريف بفرگکفشهفا بفه صفورت خفالص،
کففاربرد هالوکسففیفففوپ متیففل اخففتالف معنففیداری بففا ديگففر
علفکشها داشت؛ بهطفوریکفه بفا  114/01گفرم در مترمربف)
زيستتوده علفهایهرز نسبت بفه ديگفر باريف بفرگکفشهفا
کارآيی بیشتری در کنترل علفهایهفرز داشفت .تیمفار کفاربرد
پايريففديت بففه صففورت خففالص بففا  65/46گففرم در مترمربفف)
زيسففتتففوده علفففهففایهففرز بففین تیمارهففای کففاربرد خففالص
علفففکففشهففا دارای بیشففترين کففارآيی بففود؛ اگرچففه اخففتالف
معنیداری از لحاظ آماری بفا تیمفار برتفر باريف بفرگکفشهفا
(هالوکسیفوپ متیفل) نداشفت؛ امفا بفا کفاهش  71/4درصفدی
زيستتوده علفهایهرز نسبت به تیمفار شفاهد بفدون کنتفرل،
برترين تیمار در بین تیمارهای کاربرد علفکفشهفا بفه صفورت
خالص بود .در اين مرحله اختالط علفکشها در تمامی تیمارها
نسبت به کاربرد خالص علفکشها منجر به اختالف معنیداری
نشد؛ بهطوریکه کاربرد خالص پايريديت با کاربرد مخلوط هفی
ي ف از علفففکففشهففا اخففتالف معنففیداری نداشففت .در بففین
علفکشهای مخلوط ،اخفتالف معنفی داری در سفطح احتمفال
5درصد در بین تیمارهای آزمايش مشاهده نشد .با وجفود ايفن،
کمترين ( 60/69گرم در مترمرب)) و بیشترين ( 89/58گفرم در
مترمرب)) زيست توده علففهفایهفرز بفه ترتیفب در تیمارهفای
کاربرد پايريفديت ستوکسفیدي ،و پايريفديت سیکلوکسفیدي،
مشفاهده شفد کففه بفه ترتیفب بففا  71/1و  60/8درصفد کففاهش
زيستتوده علفهایهرز به ترتیب بیشترين و کمترين کارآيی را
در آخر فصل رشد داشتند (جدول .)6
نتايج آزمايشات ( Balyan et al, )1987نشان دادند کفه
کففارآيی علفففکففشهففای مخلففوط در کففاهش زيسففتتففوده
علفهایهرز نخود نسبت به کاربرد هر کدام به صفورت خفالص
بیشتر بود .همچنین در آزمايشی ديگر اختالط علففکفشهفای
سیانازين و تربوترين به ترتیفب بفا ستوکسفیدي ،باعفث کفاهش

تأثير تيمارهای آزمایش بر عملکرد زیستتوده و دانه نخود

بففر اسففاس نتففايج آزمففايش ،در بففین تیمارهففای کففاربرد
علفکشها به صورت خالص ،اختالف معنفیداری بفین کفاربرد
باري برگکشها در سطح احتمال 5درصد مشفاهده نشفد ،امفا
تیمار کاربرد پايريديت به صورت خالص اختالف معنفیداری بفا
کاربرد کلتودي ،به صورت خالص داشت؛ بهطفوریکفه کمتفرين
( 175/0گرم در مترمرب)) و بیشترين ( 341/7گرم در مترمرب))
زيستتوده نخود به ترتیب در تیمارهای کاربرد خالص کلتفودي،
و پايريديت مشاهده شد .در بین تیمارهای کاربرد علفکفشهفا
بهصورت مخلوط اختالف معنیداری مشاهده نشد .با اين وجفود
بیشترين ( 370/0گرم در مترمرب)) و کمترين ( 326/7گفرم در
مترمرب)) زيستتوده علففهفایهفرز بفه ترتیفب در تیمارهفای
کاربرد پايريفديت سیکلوکسفیدي ،و پايريفديت ستوکسفیدي،
مشاهده شد که به ترتیب باعث افزايش  85/0و  63/0درصفدی
زيستتوده نخود نسفبت بفه تیمفار شفاهد بفدون کنتفرل شفد.
همچنین کاربرد خالص پايريفديت اخفتالف معنفیداری از نظفر
آمففاری بففا تیمارهففای مخلففوط نداشففت .اگرچففه در اخففتالط بففا
کلتودي ،،هالوکسیفوپ متیل و سیکلوکسیدي ،منجر به افزايش
عملکرد زيستتوده نسبت به کاربرد آن بهصورت خالص شد ،اما
اين میزان به لحاظ آمفاری در سفطح 5درصفد معنفیدار نبفود؛
هرچند در سطوح آماری باالتر اين اختالف قابل قبول است .بفه
نظر میرسد اين مه ،به دلیل غالبیت علفهایهرز پهنبرگ در
مزرعه مورد مطالعه بود.
در بین تیمارهای کاربرد خفالص علففکفشهفا ،کمتفرين
عملکرد دانه نخود ( 17/33گرم در مترمرب)) مربوط بفه کفاربرد
کلتودي ،و بیشترين عملکفرد دانفه ( 80/81گفرم در مترمربف))
مربوط به کاربرد پايريفديت بفود .کفاربرد پايريفديت بفه صفورت
خففالص اخففتالف معنففیداری نسففبت بففه کففاربرد خففالص ديگففر
علفکشها در سطح احتمال 5درصفد داشفت و باعفث اففزايش
عملکرد دانفه شفد .در بفین علففکفشهفای مخلفوط ،اخفتالف
معنیداری بین تیمارها مشاهده نشفد .بفا ايفن حفال ،بیشفترين
( 94/59گرم در مترمرب)) و کمترين ( 78/13گرم در مترمرب))
عملکففرد دانففه نخففود بففه ترتیففب در تیمففار کففاربرد پايريففديت
کلتودي ،و پايريديت ستوکسیدي ،مشاهده شد .اگرچه اخفتالط
علفکشها از نظر آماری اختالف معنیداری بفا کفاربرد خفالص
پايريديت نداشت ،اما باعفث اففزايش عملکفرد دانفه نخفود شفد؛
به طوری که اختالط کلتودي ،،ستوکسیدي ،،هالوکسیفوپ متیل
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تیمارهای کنترلی محسوب شد .به نظر مفیرسفد ايفن اخفتالط
اگرچه منجر به بهبود کارآيی کنتفرل علففهفایهفرز شفد ،امفا
عملکرد نخود در اين تیمار نسبت به کاربرد پايريديت به صورت
خالص ،کمتر شد .اگرچفه ايفن اخفتالف جزئفی اسفت و از نظفر
آماری معنیدار نیست ،ولی ممکن است افزايش کارآيی کنترلی
علفهایهرز در اين مخلوط باعث آسیب به نخود شده باشد که
نیففاز بففه بررسففی دقیفف در مطالعففات آتففی اسففت .نتففايج
( Yasin et al, )1995ه ،نشان داد که اختالط ستوکسیدي ،با
سیانازين نسبت به کاربرد خالص هر دو علفکش باعث حصفول
عملکرد دانه نخود کمتری شد که در اين آزمفايش هف ،بررسفی
خسارت علفکشها به نخود بررسی نشده است .به هر حفال بفه
نظر می رسد اختالط ستوکسیدي ،بفا پايريفديت باعفث اففزايش
کارآيی کنترلی مخلوط اين دو علفکفش مفیشفود و مفیتوانفد
منجر به خسارت به گیاه زراعی شود کفه نیفاز بفه بررسفیهفای
بیشتری در آينده دارد.
در ايففن بففین تیمففار کففاربرد پايريففديت کلتففودي ،بففا
945کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه ،بهترين نتیجفه را در بفین
تیمارهای علفکشهای مخلوط داشت .همچنین کاربرد مخلوط
پايريففديت سیکلوکسففیدي ،بففا  3700کیلففوگرم در هکتففار
زيستتوده نخود ،باالترين مقدار در بین علفکشهفای مخلفوط
را به خود اختصاص داد.

و سیکلوکسیدي ،با پايريديت به ترتیب منجر بفه اففزايش ،446
 98 ،224و 55درصدی عملکرد دانه نخود نسبت به کاربرد هفر
کدام از باري برگکشها به صورت خالص شد (جدول .)8
نتايج زيادی مبنی بفر اففزايش عملکفرد نخفود در صفورت
مصرف علفکشها به صورت مخلوط نسبت بفه کفاربرد خفالص
آنها گزارش شده است که مطاب با نتايج ايفن آزمفايش اسفت
( ;Yasin et al., 1995; Lyon & Wilson, 2005
 .)Mousavi et al., 2010اما به دلیل غالبیت علففهفایهفرز
پهن برگ در مزرعفه مفورد مطالعفه (جفدول  ،)1تیمفار کفاربرد
پايريديت به صورت خالص اختالف معنی داری با علفکشهفای
مخلفوط نداشفت .نتفايج ( Yasin et al, )1995نیفز بفه دلیفل
غالبیت علفهایهرز پهنبرگ مزار مفورد آزمفايش مطفاب بفا
نتايج اين آزمايش بود؛ بهطوریکه کفاربرد خفالص باريف بفرگ
کشها از جمله ستوکسیدي ،،اگرچه منجر به اففزايش عملکفرد
نخود نسبت به شاهد بدون کنترل شد ،اما نتوانسفت منجفر بفه
افزايش عملکرد به اندازه تیمار شاهد وجین تمام فصل بشود .در
تمامی تیمارهای کاربرد علفکشها به صفورت مخلفوط ،بفهجفز
تیمار کاربرد پايريديت ستوکسیدي ،،عملکرد زيستتوده و دانه
نخود افزايش پیدا کفرد .تیمفار مخلفوط علففکفش پايريفديت
ستوکسیدي ،کنترل مناسبی بر تراک ،و زيستتوده علفهایهرز
خصوصففاً در مرحلففه اول نمونففهبففرداری داشففت و از برتففرين

جدول  -6مقایسات ميانگين عملکرد زیستتوده و دانه نخود تحت تأثير تيمارهای آزمایش
Table 6. Mean comparisons the effect of treatments on chickpea biomass and seed yield
عملکرد دانه نخود (کيلوگرم در هکتار)
)Chickpea seed yield (Kg.h-1

زیستتوده نخود (کيلوگرم در هکتار)
)Chcikpea biomass (Kg.h-1

تيمار
Treatment
 Pyridateپايريديت

808 a

2416 abc

173 d

1750 e

 Clethodimکلتودي،

241 d

2466 bcde

 Sethoxidimستوکسیدي،

415 cd

2606 cde

 Haloxyfop-Methylهالوکسیفوپ متیل

524 bc

2550 abcde

 Cycloxydimسیکلوکسیدي،

945 a

3616 abc

 Pyridate+ Clethodimپايريديت کلتودي،

781 ab

3666 abcd

 Pyridate+ Sethoxidimپايريديت ستوکسیدي،

825 a

3683 ab

Pyridate+ Haloxyfop- Methyl
پايريديت هالوکسیفوپ متیل

815 a

3700 ab

 Pyridate+ Cycloxidimپايريديت سیکلوکسیدي،

304 cd

2000 de

 Weed interferenceبدون وجین علفهرز

803 a

3933 a

 Weed freeوجین تمام فصل علفهرز

در هر ستون ،حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد است.
Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probab ility.
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) کیلوگرم در هکتار3700( ،به تیمار پايريديت و سیکلوکسیدي
 در رابطه با کاربرد علفکشهای مخلفوط در ايفن آزمفايش.بود
 ايجفاد گیفاهسفوزی بفر نخفود،هی ي از علفکشهای مخلوط
نداشتند و همه آنها با توجه به نتايج اين آزمايش قابل توصفیه
 با اين حال اختالط پايريديت با باريف بفرگکفشهفا.میباشند
منجر به افزايش کنترل علفهایهرز و افزايش عملکفرد دانفه و
 لذا با توجه به فلور غالفب علففهفایهفرز.زيستتوده نخود شد
گیری بفرای کفاربرد مخلفوط يفا تنهفايی،مزرعه می توان تصمی
 بفهصفورتیکفه اگفر غالبیفت مزرعفه بفا،علفکشهفا انجفام داد
 کفاربرد پايريفديت بفه تنهفايی،علفهایهفرز پهفنبفرگ باشفد
میتواند عملکرد قابل قبولی نسبت به کاربرد علفکش مخلفوط
ايجاد کند و در صورتی که در مزرعه نخود هر دو طیفف باريف
 می توان از مخلوط پايريديت بفا،برگ و پهنبرگ مشاهده شوند
.باري برگکشهای اين آزمايش استفاده کرد
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Introduction
Chickpea is the second important legume crops and because of high protein level (18-30 percent), has a
key role in human diet. Chickpea is a weak competitor and one of the most sensitive legumes to weed
interference because of its slow growth at the seedling stage, low height and slow canopy closer. Growing
chickpea in weedy condition can suffer yield reduction up to 40 to 90 percent and weed management is one
of the most important agronomy management in chickpea cultivation. Among weed control methods,
chemical control is the most important method. Today only a few herbicides are registered for broadleaf
weed control of chickpea and most of them are preemergence. Pyridate is one of the important herbicides
registered as a post herbicide for broadleaf weed control in chickpea. However chickpea weeds contains a
wide range of broadleaf and grasses. Grassy weeds are the weed flora of chickpea farms and pyridate cannot
control them. In Iran we don’t have any dual purpose herbicide to control broad spectrum of weeds. Framers
use common graminicides like haloxyfop-methyl and sethoxidim and also broadleaf herbicides specially
pyridite in chickpea farms and there is no information on the possibility of simultaneous use of graminicide
herbicides and pyridate using the herbicide mixing approach. The aim of this study was to investigate the
possibility of combination of pyridate herbicide with haloxyfop-methyl, cycloxidim, clethodim and
sethoxidim graminicides for weed control in chickpea cultivations.
Materials and Methods
The experiment was conducted as completely randomized block design with three replications at
Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2015. The investigated treatments including
application of pyridate, clethodim, sethoxidim, haloxy-fop methyl and cycloxidim alone and application of
pyridate with mentioned graminicides in recommended doses with full season hand weeding and full season
weed interference as control treatments. The experiment was performed under rainfed condition and
chickpea planting density was 40 plant m-2. Herbicides were applied at the two to four leaf stages of weeds.
For controlling of Helliotis sp., Indoxacarb (Avant) pesticide were sprayed at recommended dose in poding
stage. For evaluating the effect of treatments on weeds density and biomass, in three periods (13, 23 and 48
days after herbicides spraying) sampling was done from 0.5 m-2 area and weed density and weed biomass
recorded. At the end of growing season and when chickpea was matured, 40 chickpea plant were harvested
randomly in each plot and after drying for 48 hours exposed to sunlight, chickpea biomass and seed yield
were measured. After normality test, data statistical analysis were performed by SAS Ver 9.1 and means
were compared by Dunkan test at 5% probability level.
Results and Discussion
Results indicated that herbicides combination reduced weed density and weed biomass in all sampling
periods and also increased seed yield and biomass of chickpea. Because of broadleaf weed dominance in the
*
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studied farm, application of pyridate was not significant difference with herbicide combination and
graminicides showed the weakest weed control measure between treatments. Best weed density and weed
biomass control during the growing season were observed in combination of pyridate plus haloxy-fop
methyl. Among the treatments, combination of clethodim+ pyridate and cycloxydim+ pyridate had higher
chickpea seed yield (945 kg.ha-1) and chickpea biomass (3700 kg.ha-1), respectively. The effect of herbicides
on weed density and weed biomass was more effective at first sampling period than next sampling periods. It
seems this is because of the mode of action of applied herbicides. Pyridate is a contact herbicide and others
are systemic with no activity in the soil and to end of the growing season, herbicide efficacy become weak
and not effective. None of the herbicides were harmful to chickpea either they applied alone or in
combination together.
Conclusion
So, with considering the dominant weed flora in chickpea farms, we can choose the best option of
herbicide application method for weed control in chickpea farms. If broadleaf weeds are dominant in the
farm, we can use pyridate alone, if the farm is dominated with grassy weeds, we can use haloxy-fop methyl.
So, in the farm that considered the grasses and broadleaf weeds, we can use pyridate combination with any
graminicides, but between combinations, the best yield and weed control achieved in the pyridate plus
haloxy-fop methyl combination.
Keywords: Chemical weed control ؛Clethodim ؛Haloxy-fop Methyl ؛Sethoxidim
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آذری ،س.ج ،.پارسا ،م ،.نظامی ،ا ،.توکل افشاری ،ر ،.و نباتی ،ج .1401 .تأثیر پرايمینگ و دما بر خصوصیات سبزشدن و
استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عنس ( )Lens culinaris Medic.با قنرت جوانهزنی کم و زياد .پژوهشهای حبوبات ايرا
.24-36 :)1(13

چکيده
بهمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرايمینگ بر کاهش اثرات تنش سرما ،آزمايشی بهصورت فاکتوريدل در قالد
طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرايط کنترلشنه در دانشگاه فردوسی مشهن در سدال  1396اجدرا گرديدن .عوامدل
آزمايش شامل ژنوتیپهای عنس (رباط و کدالووش) ،پرايمیندگ (شدش سدح شداهن ،اسدینجیبرلی ،،نیتدراتپتاسدیم،
سولفاتروی ،محلول آبنوشبذر دايا و هیدنروپرايمینگ) و دمدا ( 10 ،5و  15درجده سدانتیگدراد) بدود .بدذرها پد از
پرايمینگ در گلنا کشت و به اتاق ،رشن جهت اعمال دما منتقل شننن .بیشترين درصن سبز ( )34/4در شداهن و دمدای
پنج درجه سانتیگراد در رقم رباط بهدست آمن .در میا تیمارها تنها در تیمار سولفاتروی و هینروپرايمینگ بدا افدزايش
دما از پنج به  10درجه سانتیگراد سرعت سبزشن افزايش يافت .قنرتبذر در ژنوتیدپ ربداط در تمدامی سدحوح دمدايی
بیش از ژنوتیپ کالووش بود و در هر دو ژنوتیپ با افزايش دما قنرتبذر افدزايش يافدت .بیشدترين قدنرتبدذر ( )4/91در
ژنوتیپ رباط و دمای  15درجه سانتیگراد در پرايمینگ با محلول آبنوش بذر دايدا حاصدل شدن .در هدر دو ژنوتیدپ بدا
افزايش دما ارتفاع بوته افزايش يافت .در هر دو ژنوتیپ با افزايش دما تعدناد بدر افدزايش يافدت و سدولفاتروی موجد
کاهش تعناد بر گردين .بیشترين تعناد بر (چهار) در ژنوتیپ رباط دمای  15درجه سانتیگراد و پرايمینگ با محلدول
آبنوشبذر دايا حاصل شن .بیشترين طول ريشه ( 4/04سانتیمتر) در پرايمینگ با محلول آبنوشبذر دايا و دمای پدنج
درجه سانتیگراد حاصل شن .بهطورکلی پرايمینگ با اسینجیبرلی ،در بیشتر خصوصیات مورد بررسی باعث کاهش اثرات
دمای پايین بر بذر عنس شن و بهعنوا مناس ترين تیمار توصیه میگردد.

واژههای کليدی :تنش سرما؛ حبوبات؛ درصن سبزشن ؛ قنرت بذر؛ هینروپرايمینگ

جمله حبوبدداتی است که ﻏالباً در اراﺿی حاشیهای و در خاكهای
نهچننا حاصلخیز کشت میشود (.)Singh & Saxena, 1993
عنس ،سرمادوسدت و روزبلندن بدوده و از ارتفداع صدفر تدا
 3500متری از سح دريا قابدل کشدت اسدت .دمدای مناسد
جهت رشن عنس  15-25درجده سدانتیگدراد مدیباشدن ،ولدی
دماهای باال تا  30درجه سانتیگراد جهت توسدعه کدانوپی ايدن
گیاه الزم است ( .)Zyai et al., 2012هرچنن اين گیاه متحمل
به سرما است ،ولی دمای زير  10درجه سانتیگراد جوانهزندی را

1

مقدمه
حبوبات ،منبﻊ اصلی پروتﺌین در کشورهای درحددالتوسددعه
هﺴتنن و لذا نقش ويژهای در تولین ﻏذا در ايدن کشددورها دارنددن
( .)Saxena, 1993پروتﺌین حبوبات در واريتدههدای مختلدف در
محددنوده  20-30درصددن بددر مبنددای وز خشدد ،قددرار دارد
( .)Qayyum et al., 2012عنس ( )Lens culinaris Medicاز
* نویسنده مسئولjafarnabati@um.ac.ir :
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به تأخیر انناخته و رشن رويشی را کم میکندن ( Johansen et
 .)al., 1994کشت بهاره عنس اگرچه کشت متدناول در ايدرا

شنه که باعث کاهش پراکﺴین هینروژ خواهن شن ( Naguib,
.)2019

به شمار می رود ،لیکن کشت زمﺴتانه عنس در صورت موفقیت
نﺴبت به کشت بهداره مزايدايی دارد .از جملده آ مدیتدوا بده
داشتن عملکرد معادل يا بداالتر از کشدت بهداره ،بهدرهمندنی از
شرايط محیحی و نهادههای کشاورزی در بازه زمانی طوالنی تدر،
سازگاری بیشتر با نظامهای شخم حفاظتی و کداهش فشدردگی
خاك ،جلوگیری از تأخیر کشت بهاره ،توسعه سح زيرکشدت و
تولین آ و باالخره منحبقشن با تناوبهدای زراعدی در اﻏلد
محصدوالت اشداره کدرد ( .)Sharifi et al., 2000آزمايشی در
ترکیه نشا داده است که عملکرد کشت پايیزه عنس میتواندن
 50تدا  100درصدن بیشدتر از کشت سنتی بهاره باشن ( Sakar
 .)et al., 1998پژوهشهدای پیشدین نشدا داد کده میدانگین
ارتفاع بوته عنس در کشت پايیزه و زمﺴتانه  43درصن بیشتر از
کشت بهاره بود و بیشترين عملکرد عدنس ( 1486کیلدوگرم در
هکتار) از کشت پايیزه حاصدل شدن ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009معموالً کشت در پايیزه همواره با چدالش دمدای پدايین
همراه است.
دماهای پايین اﻏلد رشدن و بهدرهوری گیاهدا زراعدی را
تحت تأثیر قرار میدهنن که باعث تلفات قابلتوجهی از محصول
مدیشدود .گیاهددا مختلدف معمدوالً در تحمددل بده سددرمازدگی
(دماهای صفر تا  15درجه سانتیگراد) و يخزدگی (دماهای زيدر
صفر درجه سانتیگراد) واکنشهای متفاوتی را نشا مدیدهندن
( .)Sanghera et al., 2011تددأخیر در سبزشددن و کدداهش
درصن سبز بذرها در اثر سرمای پايیزه اتفاق میافتدن ( Davey
 .)et al., 2005بندابراين مدیتدوا از پرايمینگ بهعنوا روشی
برای بهبود جوانهزنی بذور اسددتفاده کددرد ( Sakar et al.,
.)1998
پرايمینگ بذر روشی است که در آ به بذر اجازه جذب
آب به صورت کنترل شنه داده میشود تا فعالیتهای اولیه
جوانهزنی شروع گردد ،اما از خروج ريشهچه جلوگیری میگردد،
سو رطوبت بذر به مقنار اولیه کاهش داده میشود .بذر در
هنگام کاشت زما قابلتوجهی را صرف جذب آب میکنن .با
کاهش اين زما میتوا سرعت جوانهزنی و خروج جوانه از
خاك را تﺴريﻊ نمود ( .)Toselli & Casenave, 2002گزارش
شنه است که پرايمیندگ بدذور لوبیدا ( Phaseolus vulgaris
 )L.باعث افزايش درصن سبزشن  ،سدرعت تثبیدت خدال دی
اکﺴین کربن و افزايش تثبیت نیتروژ شنه اسدت ( Majda et
 .)al., 2019هیددنروپرايمینگ بددذور پنبدده ( Gossypium
 )hirsutum L.باعث افزايش فعالیت آنزيمهای آنتی اکﺴینانتی

تحقیق حاﺿر با هدنف بررسدی تدأثیر تیمارهدای مختلدف
پرايمینگ بر کاهش اثرات دمای پايین بر وﺿدعیت سبزشدن و
رشن گیاهچه و انتخاب مناس ترين تیمار پرايمینگ بذور بدرای
کاهش اثرات سرما در دو ژنوتیپ عدنس بدا قدنرت جواندهزندی
متفاوت انجام شن.
مواد و روشها
ايددن محالعدده در دانشددگاه فردوسددی مشددهن در شددرايط
کنترلشنه ،بهصورت آزمايش فاکتوريدل در قالد طدرح کدامالً
تصادفی با چهار تکرار در سدال  1396اجدرا گرديدن .تیمارهدای
آزمايش شامل دو ژنوتیپ عنس (رباط و کدالووش) ،پرايمیندگ
در شددش سددح  ،شددامل عددنم پرايمینددگ بددهعنددوا شدداهن،
اسین جیبرلی )C19H22O6( ،با ﻏلظت  100میلیگدرم در لیتدر
( ،)Azarnia et al., 2016محلدول آبندوش بدذر دايدا چهدار
میلیلیتر در ي ،لیتر آب (شرکت خوشهپدرورا زيﺴدتفنداور)،
نیتددراتپتاسددیم ( )KNO3ﻏلظددت  500میلددیگددرم در لیتددر
( ،)Eskandari & Alizade Amaraei, 2014سدولفاتروی
( )ZnSO4ﻏلظت  1000میلیگرم در لیتر ( & Abutalebian
 )Mohagheghi, 2015و هیددنرو پرايمینددگ (Ghassemi-
 )Golezani et al., 2008و دما در سه سح  ،شدامل  10 ،5و
 15درجه سانتیگراد بودنن.
جهت اجرای آزمايش و اعمال تیمارها ،تعناد  40عند بدذر
بهصورت تصادفی برای هر تیمار انتخاب و بذور در دمای 20±1
درجه سانتیگدراد ()Ghassemi-Golezani & Dalil, 2011
در داخل دستگاه ژرمیناتور ساخت شرکت گدروك و در شدرايط
تاريکی به منت  16ساعت قرار داده شدننن .پد از پايدا دوره
پرايمینگ ( 16ساعت) بدذور از محلدولهدا خدارج و سدو تدا
خش،شن کامل در محیط آزمايشگاه به منت  24ساعت قدرار
داده شننن .در ادامه ابتنا بدذور بدا محلدول هیووکلريدت سدنيم
( )NaCLOي ،درصن به منت پدنج دقیقده ﺿدنعفونی شدننن
( )Mehdi Nejad Moghadam et al., 2018و سدو سده
مرتبه با آب مقحر شﺴتشو داده شننن .پد از آ بدذور آمداده
شنه به تعناد  10عند بذر در گلنا های با قحدر 11سدانتیمتدر
حاوی خاك سب( ،ماسه ،خاك بر و خاك زراعی بده نﺴدبت
برابر) کشت و به اتاق ،رشن منتقل شننن .گلنا هدا در معدر
دماهای  10 ،5و  15درجه سانتیگدراد قدرار گرفتندن .هدنف از
انتخاب اين دماها ،بهبود رشن گیاهچه بدهوسدیله پرايمیندگ در
کشدت پددايیزه بددود .در طددول دوره آزمددايش درصددن سبزشددن ،
سرعت  50درصن سبزشن و قنرت بدذر اندنازهگیدری شدن .از
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زمانی که بذور پرايم شنه قبل از کشت را طی کردهانن را جبرا
نماينددن ،ولددی بددذور کددالووش کدده از قددنرت کمتددری برخددوردار
میباشنن ،تیمارهای پرايمینگ توانﺴتهانن که قنرت اين بذور را
بهبددود دهنددن .هیددنروپرايمینگ بددذور نخددود باعددث افددزايش
41/7درصنی سبزشن اين بذور نﺴبت بده بدذور شداهن شدنه
است ،اما بین دو رقم مورد بررسدی تفداوت معندیداری در ايدن
صفت وجود نناشدته اسدت ( Mansoori & Aboutalebian,
 .)2013با افزايش دما شرايط مناس برای جواندهزندی ژنوتیدپ
رباط کاهش يافته است ،اما برای ژنوتیپ کالووش شرايط مﺴاعن
شنه است .به عبارت ديگر دمای بهینه ژنوتی رباط نﺴدبت بده
کالووش پايینتر میباشن و ژنوتیدپ ربداط نﺴدبت بده کدالووش
سرمادوستتر مدیباشدن (جدنول  .)3در آزمايشدی کده روی دو
ژنوتیپ عنس تحت تنش خشکی صورت گرفت ،بیدا شدن کده
ژنوتیپ رباط نﺴبت به گچﺴارا از درصن و سدرعت جواندهزندی
باالتری برخوردار بود ( .)Moradi et al., 2013واکدنش ارقدام
مختلف نخود ( )Cicer arietinum L.به دما متفاوت میباشن،
بهطوریکه رقم آرما نﺴبت به هاشم ،جم و بیدوونیج از دمدای
پايه کمتری برخوردار میباشن و در دمای کمتری نﺴبت به اين
سه رقم جوانه میزنن و از درصن سبزشدن بیشدتری برخدوردار
مدیباشدن ( .)Torabi & Soltani, 2013در آزمدايش صدورت
گرفته روی بدذور نخدود فرنگدی ( ،)Pisum sativum L.نتدايج
نشا داد که پرايمینگ اين بذور بدا پلدیاتدیلن گلیکدول 6000
باعث کاهش درصن و سرعت جوانهزندی بدذور در دمدای پدايین
(سه درجه سانتیگراد) نﺴبت به دمای  15درجده سدانتیگدراد
شن؛ در حالی کده پرايمیندگ بدا آب مقحدر (هیدنروپرايمینگ)
باعث افزايش اين خصوصیات شن .همچنین نتايج نشا داد کده
بذور شاهن در دمای  15درجه سانتیگراد نﺴبت بده دمدای 12
درجدده سددانتیگددراد از سددرعت جوانددهزنددی کمتددری برخددوردار
میباشنن (.)Yusefi Tanha et al., 2015

زما کشت بذور به منت  14روز تعناد بذور سبزشنه بهصدورت
روزانه شمارش گردين .برای تعیین سرعت  50درصن سبزشدن
از معادله ( )1استفاده شن.
معادله ()1
 Di ،Si ،Rsو  nبه ترتی سدرعت  50درصدن سبزشدن ،
بذور سبزشنه روزانه ،تعناد روز تا رسدین بده روز nام و تعدناد
روزهای شمارششنه میباشنن (.)Kamkar et al., 2012
جهت محاسبه درصن سبز از معادله ( )2استفاده شن.
معادله ()2
قنرت بذر از معادله ( )3به دست آمن.
معادله ()3
/100میانگین طول گیاهچه (سانتیمتر)×درصن سبزشن =قنرت بذر
زمانی که گیاها در مرحلده سده تدا چهدار برگدی بودندن،
میانگین ارتفاع بوته ،تعناد بر و طول ريشه ثبت گردين.
تجزيه و تحلیل دادهها توسط نرمافدزار  SAS 9.4انجدام و
مقايﺴۀ میانگینها با آزمو  LSDدر سح احتمال پنج درصدن
صورت گرفت.
نتایج و بحث
درصد سبز

نتايج تجزيه واريان نشا داد کده اثدر تمدامی تیمارهدا و
برهمکنش آ ها بر درصن سبزشن معندیدار بدود (جدنول .)1
برشدهی اثر دما در سحوح ژنوتیپ و پرايمینگ نشدا داد کده
در دمای پنج و  10درجه سانتیگدراد اثدرات متقابدل آ هدا در
سددح احتمددال يدد ،درصددن ( )P≤ 0.01معنددیدار مددیباشددن
(جددنول .)2در دمددای  5درجدده سددانتیگددراد بیشددترين درصددن
سبزشن از ترکی ژنوتیپ رباط و بنو پرايمینگ بهدست آمن
که با پرايمینگ بذر با نیتراتپتاسیم و اسینجیبرلی ،در همین
ژنوتیددپ تفدداوت معنددیداری نناشددت (جددنول  .)3در ژنوتیددپ
کالووش پرايمینگ بذر با اسینجیبرلی ،نﺴبت به تیمدار شداهن
 94/4درصن از درصن سبزشن باالتری برخوردار بود (جنول.)3
در دمای  10درجه سانتیگراد بیشدترين میدزا ايدن صدفت از
ترکی ژنوتیپ رباط و بنو پرايمینگ حاصل شدن (جدنول .)3
در ژنوتیپ کالووش پرايمینگ بذر با اسینجیبرلید ،نﺴدبت بده
تیمار شاهن  63/7درصن از درصن سبزشدن بداالتری برخدوردار
بود (جنول  .)3با افزايش دما از پنج به  10درجه سانتیگراد به
دلیل مﺴاعنشن بهتر دمدا و کداهش میدزا تدنش سدرما اثدر
پرايمینگ بر بذور مورد محالعه کمتر شنه است .به نظر میرسن
بذور رباط از قنرت باالتری برخوردار بدوده و مدیتوانندن فاصدله

سرعت  50درصد سبزشدن

برهمکنش ژنوتیپ ،دما و پرايمینگ بر سدرعت  50درصدن
سبزشن عنس معنیدار بود (جنول  .)1اثر ژنوتیدپ و دمدا بدر
سرعت سبزشن نشا داد که در ژنوتیپ رباط با افزايش دما به
 15درجه سانتیگراد درصن سبزشن نﺴبت به دماهدای پدنج و
 10درجه سانتیگراد به ترتید  59و  82درصدن و در ژنوتیدپ
کالووش به ترتی  36و شش درصن افزايش يافدت (جدنول .)4
بیشددترين درصددن سبزشددن مربددوط بدده ژنوتیددپ ربدداط دمددای
15درجه سانتیگراد بود (جدنول  .)4ژنوتیدپ ربداط در تمدامی
دماها (بهجز دمای  10درجه سدانتیگدراد) نﺴدبت بده ژنوتیدپ
کالووش از سرعت سبزشن بداالتری برخدوردار بدود کده نشدا
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و بیشددترين و کمتددرين افددزايش بدده ترتی د در پرايمینددگ بددا
اسددینجیبرلیدد 1/15( ،برابددر) و سددولفاتروی (پددنج درصددن)
مشاهنه شن (شکل  )1که نشا دهننه اثر مثبت و مفیدن پدرايم
بر ژنوتیپ کالووش میباشن .اِعمال تیمار پرايمیندگ بدا آب اثدر
معنددیداری بددر سددرعت و درصددن سبزشددن نخددود ( Cicer
 )arietinum L.در شرايط مزرعه داشته است و هر دو را بهطور
قابلتدوجهی افدزايش داده اسدت و ايدن افدزايش بده ترتید در
سرعت و درصن سبزشن بذرها  31و  41/7درصدن بدوده اسدت
(.)Mansoori & Abutalebian, 2013

میدهن ژنوتیدپ ربداط نﺴدبت بده کدالووش از قدنرت بداالتری
برخوردار میباشن .بده نظدر مدیرسدن بدا افدزايش دمدا سدرعت
واکنشهای بیوشیمیايی افزايش پینا کرده و در پی آ  ،سدرعت
جوانهزنی نیز افزايش يافته است (.)Kujawski et al., 2003
برهمکنش ژنوتیپ و پرايمینگ بر سرعت سبزشن نشدا
داد که ژنوتیپ رباط نﺴبت به ترکید هدا و روشهدای مختلدف
پرايمینگ واکنش مثبتی نشدا ندناد ،بدهطدوریکده بیشدترين
سرعت سبزشن در تیمدار شداهن مشداهنه شدن (شدکل  .)1از
سوی ديگر در ژنوتیپ کالووش سدرعت سبزشدن تحدت تداثیر
تمامی تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به تیمار شاهن افزايش يافدت

جدول -1منابع تغيير ،ميانگين مربعات ،درجه آزادی اثر دما و پرایمينگ بر صفات سبزشدن دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 1. Source of variance, mean square and degree freedom, effect of temperature and priming on emergence
characteristics of two lentil genotypes under control conditions
سرعت  50درصد

درجه

طول ریشه
Root
length

تعداد برگ
Leaves
No.

ارتفاع بوته
Plant
height

قدرت بذر
Seed
vigor

**33.6
*5.27
**12.6

**6.79
**32.7
**5.10

**34.5
**5.27
**23.8

**2609
**51.9
**4.87

*0.000016
**0.000029
**0.000015

0.38ns

**8.05

**44.6

**20.0

**0.000014

**1941

3.00ns

**4.63

2.53ns

**1.15

*0.0000081

**1791

5

*2.69

**3.12

**15.1

**3.11

**0.0000082

**770

10

0.90ns

**2.76

3.72ns

**0.84

0.000049ns

**441

10

1.38

0.90

2.15

0.16

0.0000026

129

47.7

43.6

سبزشدن
50% Germination
rate

43.6
48.9
45.9
51.8
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن

درصد سبزشدن
Germination
%

آزادی
df

**13082
**1726
**2057

1
2
5
2

108

منابع تغييرات
S. O. V
ژنوتیپ Genotype
دما Temperature
پرايمینگ Priming
Temperature× Genotype
ژنوتیپ ×دما
Priming× Genotype
ژنوتیپ ×پرايمینگ
Priming×Temperature
دما ×پرايمینگ
Temperature× Priming
×Genotype
ژنوتیپ ×دما ×پرايمینگ
خحا Error
درصن ﺿري تغییرات CV%

and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively

جدول  -2منابع تغيير درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی دما در ژنوتيپ× پرایمينگ بر درصد سبزشدن
Table 2. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing temperature of
genotype× priming on the percentage of emergence
دما)Temperature (°C
15

10

5

**3272
**1125
147ns
151

*732
*385
**1220
121

**12963
**2086
**1305
114

درجه آزادی
df

منابع تغييرات
S.O.V

1
5
5
36

ژنوتیپGenotype
پرايمینگPriming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحاError
درصن ﺿري تغییراتCV%

32.9
53.7
48.9
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن
** ns
, and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively
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جدول  -3برشدهی اثر دما در ژنوتيپ× پرایمينگ بر درصد سبزشدن
Table 3. The slicing effete of temperature on genotype× priming in the percentage of emergence
دما )Temperature(°C

پرایمينگ

ژنوتيپ

10

5

34.4ab

45.0b

کالووش

Calposh

Genotype

10.0cd

*64.4a

رباط

Robat

10.0cd

cd

26.9

8.75cd

bc

36.6

22.5bc

c

3.75

8.75cd

e

کالووش

Priming

Calposh

رباط

Robat

کالووش

اسینجیبرلی،
Gibberellic acid
محلول آبنوش دايا
Dayan seed solution

Calposh

11.3

رباط

Robat

سولفاتروی
Zinc sulfate

2.50d

12.5de

کالووش

Calposh

40.0a

68.1a

رباط

Robat

نیتراتپتاسیم
Potassium nitrate

17.5cd

c

کالووش

Calposh

37.5ab

bc

رباط

Robat

12.5cd

c

کالووش

Calposh

41.3a

a

5.00
40.0

2.50
72.5

رباط

Robat

هینروپرايمینگ
Hydro priming
شاهن
Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

جدول  -4اثر ژنوتيپ و دما بر سرعت  50درصد سبزشدن و ارتفاع بوته بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 4. Effect of genotype and temperature on 50% germination rate and plant height of two lentil genotypes under
control conditions
ارتفاع بوته
)Plant height (cm

سرعت  50درصد سبزشدن
50% Germination rater

0.48d

0.0032bc

0.30d

d

0.0025

1.39c

b

0.0028

1.81c

dc

8.59a
5.41b

a

ژنوتيپ
Genotype
Robat
Calposh
Robat
Calposh

0.0032

Robat
Calposh

0.0051
0.0034b

رباط
کالووش
رباط
کالووش
رباط
کالووش

دما
)Temperature (°C
5
10
15

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

پرايمینگ با آبنوش بذر دايا و دمدای  15درجده سدانتیگدراد
حاصل شدن (جدنول  .)5تیمارهدای مختلدف پرايمیندگ اثدرات
متفاوتی بر خصوصیات بذور میگذارنن ،بهطوریکه در ايدن اثدر
مورد بررسی ،برخی از تیمارهای پرايمینگ نﺴبت بده شداهن در
دماهای مختلف از سرعت سبزشن بیشتری برخوردار میباشنن
و برخی ديگر از تیمارها از سدرعت کمتدری برخوردارندن .تیمدار
اسینجیبرلی ،و محلول آبنوش دايا نﺴبت به ساير تیمارها در
دماهای مختلف (به جزء دمای  10درجهسانتیگراد) نﺴدبت بده
بذور شاهن از سرعت سبزشن باالتری برخوردار مدیباشدنن .در
محالعده اثدر بدذور پرايمیندگ يونجده يد،سداله ( Medicago
 )scutellata L.نتايج نشا داد که پرايمینگ بذور باعث بهبود
خصوصیات جوانهزنی از جملده سدرعت جواندهزندی در دماهدای
پايین (سه درجه سانتی گراد) نﺴبت به بدذور شداهن مدیگدردد
(.)Yaran Pour & Porfalahi, 2017

با توجه به اينکه ژنوتیپ کالووش نﺴبت به ژنوتیپ ربداط
از قنرت جواندهزندی کمتدری بدرخدوردار مدیباشدن ،تیمارهدای
پرايمینگ توانﺴتنن قنرت اين ژنوتیپ را افزايش دهندن .امدا در
ژنوتیپ رباط که از قنرت بیشتری برخوردار میباشن ،تیمارهای
پرايمینگ نتوانﺴتنن باعث بهبود قنرت اين ژنوتیپ شونن .چو
اين بذور میتواننن فاصله زمدانی کده بدذرهای پدرايمشدنه طدی
کردهانن را جبرا نماينن و به اين دلیل بذرهای پرايم نتوانﺴتنن
به خوبی اثر خود را نشا دهنن.
اثر دما و پرايمینگ بر سرعت سبزشن نشا داد که تنهدا
در سولفاتروی و هیدنروپرايمینگ بدا افدزايش دمدا از پدنج بده
10درجه سانتیگراد اين ويژگی افزايش يافت .در ساير تیمارهدا
با افزايش دما از پنج به  10درجه سانتیگراد درصدن سبزشدن
کاهش و با افزايش دما به  15درجه سانتیگراد درصن سبزشن
رونن صعودی پینا کرد .بیشترين سرعت سدبز شدن از ترکید
28
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Calposh
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0.0020
0.0010
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Priming

Hydro
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 تأثير سطوح مختلف برشدهی پرایمينگ و ژنوتيپ بر اساس دما بر سرعت سبزشدن عدس-1 شکل
Fig. 1. Effect of different levels of slicing priming and genotype based on the temperature
on 50% Germination rate of lentil seed

 اثر پرایمينگ و دما بر صفات سبزشدن بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده-5 جدول
Table 5. Effect of priming and temperature on seed emergence characteristics of two lentil genotypes under control
conditions
پرایمينگ
Priming
،اسینجیبرلی
Gibberellic acid
محلول آبنوش دايا
Dayan seed solution
سولفاتروی
Zinc Sulfate
نیتراتپتاسیم
Potassium Nitrate
هینروپرايمینگ
Hydro priming
شاهن
Control

دما
Temperature(°C)

 درصد سبزشدن50 سرعت
50% Germination rate

ارتفاع بوته
Plant height (cm)

طول ریشه
Root length (cm)

5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

0.0039b-d
0.0033c-e
0.0048a-c
0.0035c-e
0.0023ef
0.0060a
0.0011f
0.0029de
0.0021ef
0.0042b-d
0.0023ef
0.0053ab
0.0021ef
0.0034c-e
0.0031de
0.0023ef
0.0036c-e
0.0042b-d

0.97e-g
2.68c
9.21a
0.46fg
0.95e-g
9.16a
0.22g
1.15e-g
2.52c
0.26g
0.84e-g
7.6b0
0.16g
1.84c-f
6.31b
0.27g
2.16ce
2.27 b

2.76b-d
1.57ef
1.51ef
4.04a
3.03a-c
3.14ab
1.08f
1.54ef
0.95f
3.19ab
1.35ef
3.05a-c
2.84b-d
2.39b-e
1.69d-f
1.95d-f
2.35b-e
2.34b-e

. ننارننLSD *میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

 اثرات متقابل ايدن دو در سدح احتمدال، درجه سانتیگراد15
) بددر قددنرت بددذرمعنیدار مددیباشددنP≤ 0.01(  درصددن،يدد
.)6(جنول

قدرت بذر

 پرايمینددگ و دمددا و بددرهمکنش آ هددا تددأثیر،ژنوتیددپ
 بدرشدهدی اثدرات.)1 معنی داری بر قنرت بذر داشتنن (جنول
 و10 ژنوتیپ× پرايمینگ بر اساس دما نشا داد کده در دمدای
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جدول  -6منابع تغيير ،درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی اثرات ژنوتيپ× پرایمينگ بر اساس دما بر قدرت بذر
Table 6. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing effects of genotype× priming based on
the temperature on the seed vigor
دما)Temperature (°C

درجه آزادی

منابع تغييرات

15

10

5

df

S.O.V

**66.4
**10.2
**1.86
0.33

0.05ns
**0.57
**0.92
0.11

**0.38
**0.30
0.04ns
0.04

1
5
5
36

ژنوتیپ Genotype
پرايمینگ Priming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحا Error
 CV%درصن ﺿري تغییرات

75.3
75.2
27.2
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن
** ns
, and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively

افزايش دما از  10بده  15درجده سدانتیگدراد قدنرت بدذر نیدز
افزايش يافت که بیشترين مقنار اين افزايش از محلدول آبندوش
دايا با  96/9درصن افزايش حاصدل شدن .در دمدای  10درجده
سددانتیگددراد پرايمینددگ بددا اسددینجیبرلیدد ،،سددولفاتروی و
هینروپرايمینگ و در دمای  15درجه سانتیگراد پرايمیندگ بدا
اسینجیبرلی ،،محلول آبنوش دايا و نیتراتپتاسیم نﺴبت بده
شاهن از قنرت بیشتری برخوردار بودنن .با توجه به اينکده ايدن
شاخ از حاصلﺿرب درصن سبزشن و ارتفاع گیاهچه حاصل
مددیشددود و بیشددترين ارتفدداع گیاهچدده در دمددای  15درجدده
سانتیگراد و ژنوتیپ رباط حاصل شنه است ،لدذا ايدن شداخ
نیز در اين دما و ژنوتیپ بیشتر شنه است.

باالترين قدنرت بدذر در دمدای  15درجده سدانتیگدراد از
ترکی ژنوتیپ رباط و محلول آبنوش دايا حاصل شدن کده بدا
ژنوتیپ رباط و پرايم اسینجیبرلی ،اختالف معنیداری نناشدت
(جنول  )7و ساير تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به شاهن از قنرت
کمتری برخوردار بودنن .در ارتباط بدا ژنوتیدپ کدالووش تمدامی
تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به شاهن از قنرت کمتری برخدوردار
بودنن (جدنول  .)7در دمدای  10درجده سدانتیگدراد بیشدترين
قنرت بذر از ترکی ژنوتیپ کالووش و اسین جیبرلی ،بهدسدت
آمددن کدده نﺴددبت بدده همددین ژنوتیددپ و شدداهن باعددث افددزايش
81/3درصنی در قنرت بذر شن ،ولی با ژنوتیدپ ربداط و شداهن
اختالف معنیداری نناشت (جنول  .)7در تمدامی ترکید هدای
پرايمینگ (بده جدز پدرايم سدولفاتروی و هیدنروپرايمینگ) بدا

جدول  -7اثر برشدهی ژنوتيپ و پرایمينگ بر اساس دما بر قدرت بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 7. Effect of slicing genotype and priming based on the temperature on seed vigor of
two lentil genotypes under control conditions
دما )Temperature(°C

ژنوتيپ
Genotype

15

10

4.40ab

0.25bc

رباط

Robat

1.65cd

1.39a

کالووش

Calposh

4.91a

bc

رباط

Robat

1.92c

c

کالووش

Calposh

0.67ef

bc

0.21

0.15ef

bc

0.33

3.59b

bc

0.47

0.95de

c

2.22c

b

0.13f

bc

0.15

0.12

0.05
0.61
0.28

رباط
کالووش
رباط
کالووش
رباط
کالووش

Robat
Calposh
Robat
Calposh
Robat
Calposh

3.88b

1.12a

رباط

Robat

0.77ef

0.26bc

کالووش

Calposh

پرایمينگ
Priming
اسینجیبرلیGibberellic acid ،
محلول آبنوش دايا Dayan seed solution
سولفاتروی Zinc sulfate
نیتراتپتاسیم Potassium nitrate
هینروپرايمینگ Hydro priming
شاهن Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.
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پنج به  15درجه سانتیگراد ارتفاع گیاه نیز افدزايش پیدنا کدرد
که بیشترين مقنار افزايش از پرايم اسینجیبرلی ،حاصدل شدن
(جددنول  .)5در دمددای پددنج درجدده سددانتیگددراد پرايمینددگ بددا
اسینجیبرلی ،و محلول آبنوش دايا نﺴبت به شاهن از ارتفداع
بیشددتری برخددوردار بددود (جددنول  .)5در دمددای  10درجدده
سانتیگراد فقط پرايمینگ با اسین جیبرلی ،نﺴبت به شداهن از
ارتفاع باالتری برخدوردار بدود (جدنول  .)5در دمدای  15درجده
سانتیگراد پرايمینگ با اسینجیبرلی ،،محلول آبنوش دايدا و
نیتراتپتاسیم نﺴبت به شاهن از ارتفاع بیشتری برخوردار بودنن
(جنول  .)5افدزايش دمدا باعدث افدزايش سدرعت واکدنشهدای
بیوشیمیايی از جمله فتوسنتز و تنف شنه کده باعدث افدزايش
رشددن گیدداه و افددزايش ارتفدداع گیدداه مددیشددود .همچنددین
اسینجیبرلی ،در تقﺴیم و بزر شدن سدلولی نقدش دارد کده
عاملی برای افزايش ارتفاع گیاه میباشن .گزارش شنه اسدت کده
با کاهش دما ،ارتفاع ساقه اصلی عنس نیز کاهش يافتده اسدت،
به طوریکه ژنوتیپ  MLC60نﺴبت به رباط  65درصن از طول
ساقه بیشتری برخوردار بود (.)Nezami et al., 2011

محالعه اثر پرايمنگ بر بذور عنس نشا داد که بیشدترين
قنرت بذر از پرايمینگ با اسینجیبرلی ،حاصل شن ( Azarnia
 .)et al., 2016همچندین ( Esvand et al, )2008گدزارش
نمودنن که ﻏلظت زياد اسینجیبرلی 150( ،پیپیام) سبزشن
بذر علفگننمی بلنن ( )Agropyron elongatum L.را کاهش
داد؛ اما در بذرهای پرايمشنه با اسینجیبرلی 100 ،قﺴدمت در
میلیو  ،سرعت سبزشن در شدرايط بدنو تدنش خشدکی تدا
43درصن و قنرت بذر تا  40درصن افزايش يافدت .در آزمايشدی
کده بدر روی بدذور گندنم ) (Triticum aestivum L.صدورت
گرفت ،بیا شن که با کاهش قدنرت بدذر و کداهش جواندهزندی
پرايمینگ میتوانن باعث بهبود جواندهزندی گدردد ( Jamali et
.)al., 2017
ارتفاع بوته

برهمکنش های ژنوتیدپ و دمدا و دمدا و پرايمیندگ تدأثیر
معنیداری بر ارتفاع بوته عدنس داشدتنن (جدنول .)1در هدر دو
ژنوتیپ عنس با افزايش دما از پنج بده  15درجده سدانتیگدراد
ارتفاع بوته افزايش يافت (جنول  .)4با افدزايش دمدا از پدنج بده
15درجه سانتیگراد ،هر دو ژنوتیپ به درصن يکﺴدانی افدزايش
ارتفاع داشتنن (جنول  .)4باالترين ارتفاع گیاه از ترکی ژنوتیپ
رباط دمای  15درجه سانتیگراد بهدست آمن که با ساير دماهدا
و ژنوتیپها اختالف معنیداری داشت (جنول .)4
در برهمکنش دمدا و پرايمیندگ بیشدترين ارتفداع بوتده از
ترکی اسینجیبرلی ،و دمای  15درجه سانتیگدراد بده دسدت
آمن (جنول  .)5در تمامی تیمارهای پرايمینگ با افزايش دمدا از

تعداد برگ

نتايج تجزيه واريان نشا داد کده اثدر تمدامی تیمارهدا و
برهمکنش آ ها بر تعناد بر معندیدار مدیباشدن (جدنول .)1
برشدهی اثرات ژنوتیپ× پرايمینگ بر اساس دما نشا داد کده
در دمای  10و  15درجه سانتیگدراد ،اثدرات متقابدل آ هدا در
سددح احتمددال يدد ،درصددن ( )P≤ 0.01معنددیدار مددیباشددن
(جنول.)8

جدول  -8منابع تغيير ،درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی اثرات ژنوتيپ× پرایمينگ بر اساس دما بر تعداد برگ
Table 8. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing effects of
genotype× priming based on the temperature on the leaf number
دما )Temperature (°C
15
**20.2
**8.50
**4.50
1.09

10
1.30ns
0.84ns
**4.72
1.05

5
1.33ns
**2.00
0.93ns
0.55

درجه آزادی

منابع تغييرات

df
1
5
5
36

S.O.V
ژنوتیپGenotype
پرايمینگPriming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحاError
 CV%درصن ﺿري تغییرات

49.7
60.6
34.7
 nsو** :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن
ns
and **: Non significant and significant at 1% , respectively

کیفیت نور جهت رشدن و فتوسدنتز پدايین اسدت ،سدح بدر
مناس داشته باشن ،زيﺴتتوده و عملکرد مناسبی تولین خواهن
کددرد ( .)Azarnia et al., 2016در هددر دو ژنوتیددپ (بددهجددز
ژنوتیپ کالووش و شاهن) با افزايش دمدا از پدنج بده  15درجده

از آ جا که با افزايش سح بر  ،درصن جذب نور افزايش
میيابن ،پ در ابتنای فصل رشن (که کیفیت نور پايین اسدت)
اگر سح بر مناسبی تولین شود ،گیاه موفقتر است و با توجه
به اين موﺿوع که هدر گیداهی کده در ابتدنای فصدل رشدن کده
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هینروپرايمینگ نﺴبت به ساير تیمارها از تعدناد بدر کمتدری
برخوردار بودنن (جنول  .)9در دمای  10درجه سدانتیگدراد در
ژنوتیپ ربداط پدرايم بدا نیتدراتپتاسدیم و شداهن و در ژنوتیدپ
کالووش تمامی پرايمها (بهجز پرايم با نیترات پتاسیم) از تعدناد
بر بیشتری برخوردار بودنن (جنول  .)9اين نتدايج نیدز تأيیدن
میکنن که ژنوتیپ کالووش از قنرت کمتری نﺴبت به ژنوتیدپ
رباط برخوردار میباشن ،لذا به پرايمینگ بهتر جدواب مدیدهدن.
بیا شنه است که پرايمینگ با آب در شدرايط مزرعده توانﺴدته
اسدت کده سدح بدر نخدود را افدزايش دهدن ( & Azarnia
.)Esvand, 2013

سانتیگراد تعناد بر افزايش معنیداری يافدت (جدنول  .)8بدا
توجه به اينکه بدا افدزايش دمدا شدرايط بدرای رشدن و افدزايش
فتوسنتز فراهم میشود ،لذا تعناد بر نیز افدزايش پیدنا کدرده
اسدت ( .)Emam & Nicknegad, 2011در دمدای  15درجده
سانتیگراد ،بیشدترين تعدناد بدر از ژنوتیدپ ربداط و محلدول
آبنوش دايا به دست آمن و در مورد ژنوتیپ کالووش بیشدترين
میددزا تعددناد بددر از پددرايم بددا نیتددراتپتاسددیم حاصددل شددن
(جنول .)9در دمای  15درجه سانتیگراد در ژنوتیپ رباط تیمار
سولفاتروی موج کاهش معنیدار تعناد بر گرديدن و سداير
تیمارها تفاوت معندیداری بدا يکدنيگر نناشدتنن (جدنول  .)9از
طرف ديگر در ژنوتیپ کالووش تیمارهای شاهن ،سدولفاتروی و

جدول  -9اثر برشدهی ژنوتيپ و پرایمينگ بر اساس دما بر تعداد برگ بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 9. Effect of slicing genotype and priming based on the temperature on leaf number of
two lentil genotypes under control conditions
دما )Temperature(°C

ژنوتيپ
Genotype

15

10

3.13 ab

3.13a

کالووش

Calposh

4.00a

0.58cd

رباط

Robat

3.96 a

abc

4.31a

bcd

1.19c

abc

1.80bc

bcd

2.00
0.92

1.88

کالووش

Calposh

رباط
کالووش

Robat
Calposh

رباط

Robat

4.13a

0.19d

کالووش

Calposh

3.77a

2.25ab

رباط

Robat

0.94c

2.04abc

کالووش

Calposh

3.90a

1.63bcd

رباط

Robat

0.88c

abc

کالووش

Calposh

4.23a

ab

رباط

Robat

1.44

1.92

2.36

پرایمينگ
Priming
اسینجیبرلیGibberellic acid ،
محلول آبنوش دايا Dayan seed solution
سولفاتروی Zinc Sulfate
نیتراتپتاسیم Potassium Nitrate
هینروپرايمینگ Hydro priming
شاهن Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

(پنج درجه سانتیگراد) به دلیل سدختبدود شدرايط و وجدود
تنش ،گیاها بیشتر انرژی خود را صرف رشن ريشه میکننن تدا
بتواننددن بدده بقدداء خددود ادامدده دهنددن .پرايمینددگ بددذور خیددار
( )Cucumis sativusباعث بهبدود طدول ريشدهچده و کداهش
نشت الکترولیت ريشه چه نﺴبت به بذور شاهن در دمدای شدش
درجه سانتیگراد نﺴبت به دمدای  12درجده سدانتیگدراد شدن
(.)Ghazian Tafreshy et al., 2016

طول ریشه

برهمکنش دما و پرايمینگ بر طول ريشه نشا داد که در
دمای پنج درجه سانتیگراد تمامی تیمارهای پرايمینگ (بهجدز
پرايمینگ سولفات روی) نﺴبت به شداهن ،در دمدای  10درجده
سانتیگراد پرايمینگ با محلول آبنوش دايا  ،نیتدراتپتاسدیم و
هینروپرايمینگ و در دمای  15درجه سانتیگراد پرايمیندگ بدا
محلول آبنوش دايا و نیتراتپتاسیم نﺴبت بده شداهن از طدول
ريشه بیشتری برخوردار بودنن (جنول  .)5بیشترين طول ريشده
از ترکی محلول آبنوش دايا دمدای پدنج درجده سدانتیگدراد
حاصل شن (جنول  .)5بیا شنه است که بیشترين طول ريشده
و ساقه عنس از پرايمینگ با پلی اتدیلن گاليکدول پدنج درصدن
تحت کشت در مناطق خش ،به دست آمنه است (Ramezani
 .)& Rezaei Sokht-Abandani, 2013در دماهدای پدايین

نتيجهگيری
نتايج اين محالعه نشا داد که ژنوتیپ رباط از نظر قدنرت
بذر و ساير خصوصیات سبزشدن نﺴدبت بده ژنوتیدپ کدالووش
برتری دارد که میتوا جهت کشت اين ژنوتیپ را توصیه کدرد.
با توجه به اينکه ژنوتیپ رباط از بنیه باالتری برخدوردار اسدت،
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نیتراتپتاسیم بیشترين تأثیر را از نظر کاهش اثرات دمای پايین
(پنج درجه سانتیگراد) بدر خصوصدیات سبزشدن بدذر عدنس
 بدده طددور کلددی مددیتددوا پرايمینددگ بددذور عددنس بددا.داشددتنن
 را برای کشت پايیزه و يا کشت زود هنگام بهداره،اسینجیبرلی
.توصیه کرد

لذا تیمارهای مختلف پرايمینگ نتوانﺴدتنن اثدر مثبدت خدود را
 زيرا اين بذور میتوانندن فاصدله زمدانی را کده بدذرهای،بگذارنن
 جبدرا کنندن؛ ولدی در مدورد ژنوتیدپ،پرايمشنه طی کردهاندن
 تیمارهدای،کالووش کده از بنیده ﺿدعیفتدری برخدوردار اسدت
 باعدث بهبدود خصوصدیات،پرايمینگ بده ويدژه اسدین جیبرلید
 و، پرايمیندگ بدا اسدینجیبرلید.سبزشن اين ژنوتیپ شنهانن
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Introduction
Beans, due to their significant nutritional and crop characteristics, have a high rank in agricultural
systems of the world. These plants, by fixing air nitrogen, can increase the amount of nitrogen in the soil.
Beans have a long history of cultivation in Iran, and some believe that some of them, such as lentil (Lense
culinaris Medik) and chickpea (Cicer arietinum L.), have been domesticated in this country. The lentils are
cold and long day and can be cultivated from 0 to 3500 m above sea level, the temperature suitable for
growing lentils is 15-25 °C. Spring cultivation of lentils although common in Iran, winter cultivation of
lentils has advantages over spring cultivation if successful. Previous research showed that the average plant
height of lentils in autumn and winter was 43% higher than spring planting and the highest yield of lentils
(1486 kg.ha-1) was obtained from autumn planting. Autumn cultivation is usually accompanied by a low
temperature challenge. Low temperatures often affect the growth and productivity of crops, causing
significant crop losses. Delay in emergence and decrease in germination percentage of seeds occur due to
autumn cold, so priming can be used for seed germination. The purpose of this study was the effects of
different priming treatments on reducing cold stress effects on emergence and growth of two lentil
genotypes.
Material and Methods
The experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design with four
replications under controlled conditions in 2017 at Ferdowsi University of Mashhad. Factors consisted of
lentil genotypes (Robat and Calposh), priming (6 levels of control, Gibberellic acid )C19H22O6(, Potassium
nitrate (KNO3), Zinc sulphate (ZnSO4), seed priming Dayan and hydropriming) and temperature (5, 10 and
15ºC). To test and apply treatments, 40 seeds were randomly selected for each treatment. After the end of the
priming period (16 h), the seeds were removed from the solution and then placed in the laboratory for 24 h
until complete drying. The prepared seeds were 10 seeds in pots of 11 cm diameter light soil and transferred
*
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to the growth chamber. Then the studied properties were measured. Data were analyzed using SAS 9.4
software and the means were compared with LSD at 5% probability level.
Results and Discussion
The highest emergence percentage (72.5%) was found in Robat in control and 5ºC. Seed vigor in Robat
genotype at 15 °C was higher than Calposh genotype, and in both genotypes (with the exception of Calposh
genotype the priming primer with zinc sulphate and hydro-priming), the seed vigor increased with
temperature. The highest seed vigor (4.91) was found in Robat in 15ºC and priming by seed priming Dayan.
The highest plant height was observed in priming by gibberellic acid and 15ºC. In both genotypes, leaf
number per plant was increased as temperature increased and was decreased when treated by ZnSO4 and
Hydropriming in Calposh. The highest leaf number per plant (4 leaves) was found in Robat in 15ºC and
priming by seed priming Dayan. The highest root length (4.04 cm) was observed in seed priming Dayan and
15ºC. The interaction of temperature and priming on root length showed that at 5 °C all priming treatments
(with the exception of sulfate priming) compared to the control, at 10 °C priming with Dayan seed solution,
potassium nitrate and 15 °C hydropriming. Dayan seed solution and potassium nitrate had more root length
than control. Seedlings Robat appear to have higher seed vigor and can compensate for the time elapsed
before priming, but seedlings Calposh that are less potent, priming treatments have been able to improve
seed vigor.
Conclusion
The results of this study showed that the Robat genotype in terms of seed vigor and other emergence
characteristics was better than Calposh genotype. As the Robat genotype has higher vigor, so different
priming treatments could not have a positive effect. Priming with gibberellic acid and potassium nitrate had
the greatest effect in reducing the effects of low temperature (5 °C) on the emergence characteristics of lentil
seed. In general, priming with gibberellic acid seeds for autumn or early spring cultivation can be
recommended.
Keywords: Cold stress ؛Legumes ؛Percentage of germination ؛Seed vigor and Hydro priming
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پارامتريابی و ارزيابی مدل  SSM_iCrop2براي شبیهسازي رشد و عملکرد
لوبیا ) (Phaseolus vulgaris L.در ايران
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نحوه ارجاع به مقاله:

محمدی ،س ،.زينلی ،ا ،.سلطانی ،ا ،.و ترابی ،ب .1401 .پارامتريابی و ارزيابی مدد  SSM_iCrop2بدرای شدیههسدازی
رشد و عملکرد لوبها ) (Phaseolus vulgaris L.در ايران .پژوهشهای حیوبات ايران .37-54 :)1(13

چکيده
به منظور مد سازی مراحل رشد و عملکرد لوبها با استفاده از آمار هواشناسی سطح کشور (دمای حداقل و حداکثر،
مقدار تابش و مهزان بارندگی) مطالعهای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیهعی گرگان در سا  1395صورت گرفدت.
هدف از اين مطالعه پارامتريابی و ارزيابی مد  SSM_iCrop2برای شیههسازی رشد و عملکرد لوبهای معمولی به منظدور
بررسی اثرات عوامل آب و هوايی ،خاك ،مديريت زراعی و تعههن ضرايب ژنتهکی بدا اسدتفاده از زيرمدد هدای مربدو بده
فنولوژی ،تولهد و توزيع ماده خشک ،روابط آب و تغههرات سطح برگ در شرايط کشور بود .برای برآورد ضدرايب و ارزيدابی
مد از دادههای آزمايشهای انجامشده در نقا مختلف کشور استفاده شد .ابتدا پارامترها برآورد و سپس مد با استفاده
از يک سری دادههای مستقل ،ارزيابی شد .مقايسه مقادير شیههسازیشده و مشاهدهشده روز تا رسهدگی در پارامتريابی با
 CV ،RMSEو  rبه ترتهب برابر با  14روز 13 ،درصد و  0/76و برای عملکدرد دانده بده ترتهدب  62گدرم در متدر مربدع،
20درصد و  0/84درستی پارامترهای مورد استفاده را نشان داد .همچنهن مقادير  CV ،RMSEو  rدر ارزيابی مد بدرای
روز تا رسهدگی به ترتهب برابر با  8روز 8 ،درصد و  0/74و برای عملکرد دانه به ترتهب  53گرم در متر مربع 19 ،درصد و
 ،0/77دقت شیههسازی مد را تأيهد نمود .بنابراين ،میتوان از مد  SSM_iCrop2بهعنوان ابزار مناسیی بدرای بررسدی
سهستمهای زراعی و تفسهر نتايج در شرايط محهطی و مديريتی متفاوت در جهت بهیود مدديريت مدزار لوبهدا در کشدور
استفاده نمود.

واژههای کليدی :تیخهر و تعرق؛ سطح برگ؛ عملکرد دانه؛ فنولوژی؛ لوبها
( .)Salehi, 2015دانه لوبهای معمولی ( Phaseolus vulgaris
 )L.دارای  20تددا  25درصددد پددروتئهن و  50تددا  56درصددد

1

مقدمه
رشد جمعهت و تغههر الگوی مصرف ،تقاضای جهانی غذا را
افزايش داده و امنهت غذايی را تهديدد مدیکندد ( Godfray et
 .)al., 2010برای حفظ امنهت غذايی ،روند توسدعه محصدوتت
پروتئهنی گهاهی بايد با سرعت باتيی ادامه يابد تا امکان تغذيده
 2/3مهلهارد نفر ديگر تا چهار دهده آيندده وجدود داشدته باشدد
( .)Aiking, H. 2011در بهن حیوبات از لحاظ سطح زيرکشت
و ارزش اقتصادی در جهان ،مقام او متعلق به انوا لوبها اسدت

کربوههدرات و از مهمترين غذاها به ويژه در کشدورهای درحدا
توسعه است ( .)Majnoon Hosseini, 2008در بهن کشورهای
آسهايی ،چهن ،ايران ،ژاپن ،و ترکهه تولهدکنندگان عمده لوبهای
معمددولی هسددتند ( .)Singh, 1999طیددق آمددار وزارت جهدداد
کشدداورزی ( ،)Ministry of Agriculture, 2016در سددا
 1395در ايران سطح زيرکشت لوبها  114593هکتار و تولهد آن
 222705تددن بددوده اسددت .طیددق گددزارش Soltani et al.,
) ،(2020bدر اي دران بددا جمعهتددی بددال بددر  80مهله دون نفددر و
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برای سازگارشدن به ديگدر سدناريوهای زراعدی وجدود دارد ،بده
آسانی قابلدسترس و قابلتغههر باشند ،يا بده عندوان يدک ابدزار
پشتهیانی در تصمهمگهدری اسدتفاده شدوند ( Sinclair et al.,
 .)2020بر اين مینا ،با استفاده از پروتکدل اطلدس جهدانی خد
عملکدرد و بهدرهوری آب ( ;GYGA Van Ittersum et al.,
 )2013مد شیههسازی سداده آزمدايششدده SSM_iCrop2
برای ايران تنظدهم شدد ( .)Soltani et al., 2020bايدن مدد
برای طهف وسهعی از گونههای گهاهی ،به طور گسترده آزمايش
و ثابت شده است ( .)Soltani et al., 2020aعملکرد پتانسدهل
آبی ( )Ypو ديم ( )Ywو نهاز آب آبهاری خالص (بدرای شدرايط
آبی) گونههای اصلی گهاهان زراعی و باغی در ايران بدا اسدتفاده
از مدد  SSM_iCrop2بدا موفقهدت شددیههسدازی شدده اسددت
( .)Soltani et al., 2020bاي دن مددد بدده اطالع دات ورودی
محدود بدا دسترسدی آسدان نهداز دارد ( Nehbandani et al.,
 .)2020پارامتريابی مد  SSM_iCrop2سداده اسدت و بدرای
شیههسازی رشد و عملکرد محصو به تعداد پارامترهدای کمدی
(حداکثر  37پارامتر برای هر محصو ) نهداز دارد ( Soltani et
.)al., 2020a; Nehbandani et al., 2020
زيرمد  iCrop2به عندوان بخشدی از مدد iAgNexus
است .وجه تمايز مد  SSM_iCrop2نسیت به ساير مد های
موجود ،بومیبودن آن است ( .)Soltani et al., 2016اين مد
در دانشددگاه علددوم کشدداورزی و منددابع طیهعددی گرگددان توسددط
سلطانی و همکاران طراحی و ساخته شده اسدت .در ايدن مدد
مقدار عملکرد پتانسهل بر مینای دادههای هواشناسدی ،شدرايط
خاك ،نحوه مديريت و پارامترهدای گهداهی محاسدیه مدیشدود.
مد  SSM_iCrop2تواندايی شدیههسدازی مراحدل فنولدوژی،
گسترش و پهری برگ ،توزيع ماده خشدک ،تشدکهل عملکدرد و
موازنه آب خاك را دارد و شیههسازی را به صورت روزانه انجدام
میدهد .مد  ،SSM_iCrop2مراحل سیزشدن ،شدرو مدؤثر
پرشدن دانهها ،پايان مؤثر پرشدن دانهها ،شرو پهرشدن برگها
و رسهدگی را پدهشبهندی مدیکندد ( .)Soltani, 2009در ايدن
مد  ،گسترش و پهرشدن سطح برگ تابعی از دما اسدت .تولهدد
ماده خشک به عنوان تابعی از تابش دريافتشده و دمدا تخمدهن
زده میشود و موازنه آب خداك شدامل روانآب ،رشدد ريشده و
افزايش عمق مؤثر استخراج آب ،تیخهر از سطح خداك ،تعدرق و
زهکشی شیههسازی میشوند (.)Soltani et al., 2016
برای رسم نمودار يکبهيک پارامتريابی و ارزيابی مد  ،نهاز
به دادههای مربو به عملکردهای واقعی است .دادهها و مندابعی
که به منظور تخمهن عملکرد واقعی يک منطقه میتوان از آنها
استفاده کرد عیارتند از :دادههدای جمدعآوریشدده از مطالعدات

قرارگهددری در منطقدده ناپايدددار از لحدداظ جغرافهددايی-سهاسددی
خاورمهانه و وجود تحريمهای اقتصادی ناشی از فشدار آمريکدا و
کشورهای اروپايی بر برنامههای هستهای ،مصرف گوشت قرمز و
برنج از سا  2010کاهش يافته است و انتظار میرود با تشديد
تحريمها ،مصرف اين دو مداده کداهش بهشدتری يابدد .از طدرف
ديگر ،محدوديت منابع آب و بههنهنیودن مصرف ايدن مندابع در
جهت خودکفايی در تولهد پدروتئهن حهدوانی ،توجده بهشدتر بده
اصالح رژيم غذايی به سمت کاهش مصدرف گوشدت و افدزايش
تولهد حیوبات به ويژه لوبها در جهت حفظ امنهت غذايی کشور را
توجهه میکند .بنابراين ،پهشبهنی رشد و عملکرد پتانسهل لوبها
در شرايط مختلف مديريتی و محهطی میتواند تأثهر بهسزايی در
توسعه و بهیود تولهد اين محصو در آينده داشته باشد.
عملکرد پتانسهل يدک وضدعهت ايددهآ اسدت کده در آن،
محصو بدون ههچگونه محدوديت بهدوفهزيکی بده جدز عوامدل
غهرقابلکنتر مانند تدابش خورشدهدی ،دمدای هدوا و بارنددگی
رشد میکند .عملکرد پتانسهل را میتوان به سه طريق محاسدیه
کرد :بهشترين عملکرد ثیتشده توسط کشاورزان ،انددازهگهدری
مستقهم عملکرد بهدستآمده در مزار آزمايشی کنتدر شدده و
بدون عوامل محدودکننده تحدت نظدارت متخصصدان زراعدت و
شیههسازی عملکرد به وسهله مد های گهاهان زراعدی ( 2009
et al., Lobell؛  .)Van Ittersum et al., 2013مد ها ابدزار
مناسیی برای توسعه روشهای تصمهمگهری هستند ،به ويژه به
اين دلهل که امکان ارزيابی طهف وسدهعی از سدا هدا از لحداظ
اقلهمی همراه با سناريوهای مختلف مديريتی را فراهم میکنندد
( .)Sinclair et al., 2020بدهطدور کلدی مدد هدای زراعدی،
ابزارهای مفهدی برای بههنهسازی تعامل بهن ژنوتهپ ،محدهط و
مديريت زراعی هستند ( .)Zhang et al., 2019نکته مهم ايدن
که مد ها اجازه ارزيابی ريسک اصالح فهزيولوژيکی يا مديريتی
را در مقهاس مزار کوچک به کشتزارها و مناطق وسهعتدر مدی
دهند (.)Sinclair et al., 2020
مد های گهاهدان زراعدی بايدد الزامدات ويدژهای را بدرای
استفاده در برنامههای توسعه و يا سهستمهای پشدتهیانی فعدا
در تصمهمگهریها داشته باشند .1 :بايد مستنداتی وجود داشته
باشد که مد مربدو بده دامنده جغرافهدايی و زيسدتمحهطدی
درنظرگرفته شده است .2 ،مد بايدد نهداز بده داده ورودی کدم
(يعنی پارامترهای ورودی کم) داشته باشد .ايدن مدورد ضدروری
است ،زيرا تصمهمگهرندگان معموتً دادههای قابلدسترس کم و
زمان کوتاهی برای دستهابی به دادهها قیل از ارائه مشاوره دارند
و  .3استفاده از اين مد برای افراد غهرمتخصص آسان باشد؛ به
اين معنی که در مد بايد پارامترهايی که احتما تغههدر آنهدا
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گرفته شده بود .پارامترهدای مربدو بده سدطح بدرگ لوبهدا در
جدو  6نشان داده شدهاند.

و همچندهن

مهدانی ،استفاده از دادههدای سدازمانهدای خدا
استفاده از سنجش از دور و تصاوير ماهوارهای ( Van Ittersum
 .)et al., 2013شیههسازیهای بدا کهفهدت بدات بدا اسدتفاده از
چارچوب ،بده دادههدای ورودی بدا کهفهدت (آب و هدوا ،خداك،
مديريت) و آمارها (سطح زيرکشت و مندابع آب و زمدهن) ،يدک
روش دقهق مقهاسبندی و يک مد زراعی که بده طدور دقهدق
پددارامتر شددده باشددد ،نه داز دارنددد (.)Soltani et al., 2020c
بنابراين هدف از اين مطالعه ،پارامتريابی مدد SSM_iCrop2
و ارزيابی اين مد برای شدیههسدازی رشدد و عملکدرد لوبهدای
معمولی در شرايط اقلهمی ايران بود.

موازنه آب خاا در زیرمادل  :iCrop2مقددار آب قابدل
دسترس برای گهاه تحت تأثهر عمق ريشه و بده تیدع آن حجدم
خاکی است که ريشه در طو فصل رشد به آن دسترسدی دارد.
در زيرمد  iCrop2برای انجدام محاسدیات موازنده آب خداك،
خاك به صورت دوتيه درنظرگرفته شده است :يک تيه فوقدانی
با ضخامت  20سانتیمتر و يک تيه دوم که شامل تيه او نهدز
هست و برابر با عمق مؤثر استخراج آب 2مدیباشدد .عمدق تيده
دوم با شرو رشد ريشه افزايش مدیيابدد تدا بده حدداکثر خدود
برسد .عمق خاك در زمان سیزشدن20 ،سانتیمتر درنظرگرفته
شده است .پس از مرحله سیزشدن به ازای هر واحد دمايی ،بده
مقداری که جزء پارامترهای گهاهی محسوب میشود ،بدر عمدق
ريشه افزوده میشود .عمدق نهدايی قابدلدسدترس بدرای ريشده
میتواند بر اساس مرحله فنولوژيدک ،عمدق نفدو ريشده ،عمدق
خاك و يا موانع فهزيکی و شهمهايی موجود در خاك برای رشدد
ريشده تعهدهن شدود ( .)Soltani & Sinclair, 2011در مدد
فرض میشود که تنش آب تأثهری بر زمان تدا مراحدل مختلدف
نموی در لوبها ندارد .پارامترهای مربو به روابط آب-گهاه لوبهدا
در جدو  2نشان داده شدهاند.

مواد و روشها
مدل شبيهسازی :در اين مطالعه از مدد SSM_iCrop2
به عنوان مینا استفاده شد که شرح کامدل آن توسدط Soltani
) & Sinclair (2012توضدددهح داده شدددده اسدددت .مدددد
 SSM_iCrop2قیالً در ايران بدرای لوبهدا مدورد اسدتفاده قدرار

نگرفته است .مد برای اجرا نهاز به يک سدری ورودی دارد کده
در جدو  1نشان داده شده است .در اين مد فرض شده است
کدده از لح داظ عناصددر غددذايی کمیددودی وجددود ندددارد و آفددات،
بهماریها و علفهایهرز نهز به طور کامل کنتر میشوند.
فنولوژی :تولهد و تسههم ماده خشک در مد هدای شدیهه
سازی گهاهان زراعی تا حد زيادی به وسهله زمانبنددی مراحدل
نمو تنظهم میشود ( Soltani & Sinclair, 2012; Sinclair
 .)et al., 1991مد  ،SSM_iCrop2مراحل سیزشدن ،شرو
گلدهی ،شرو مؤثر پرشدن دانهها ،پايان مؤثر پرشدن داندههدا،
شرو پهرشدن برگها و رسهدگی را پهشبهنی میکند .گهاهدان
برای رسهدن به هر يک از اين مراحل نهاز به مقادير مشخصی از
واحد دمايی تجمعی دارند که اين مقادير به عندوان پارامترهدای
ورودی زيرمد  iCrop2جهت مد سدازی مراحدل فنولوژيدک
گهاهان محسوب میشوند .مد  ،واکنش سرعت نسدیی نمدو در
گهاه به مهانگهن دمای روزانه را با اسدتفاده از يدک تدابع دنددان
مانند 1توصهف میکند .پارامترهای مربو به فنولدوژی لوبهدا در
جدو  5نشان داده شدهاند.

توليااد و توزیااع ماااده خشا  :هسددته اصددلی مددد هددای
شیهه سازی گهاهی ،محاسیه تولهد ماده خشدک اسدت کده در آن
انرژی خورشهدی به انرژی نهفتده در پهونددهای شدهمهايی مداده
خشک تولهدی ،تیديل میشود .در مدد تولهدد مداده خشدک بدا
روش ساده میتنی بر کارآيی استفاده از نور )RUE( 3پدهشبهندی
میشود .مقدار  PARدريافتشده در هر روز ( )FINTاز شداخص
سطح برگ و ضريب خاموشی نور ( Kبرای  )PARبراساس قانون
بهر -بوگر -تمیرت در مد محاسیه میشود (.)Sinclair, 2006
تشکيل عملکرد :رشد دانه در دورهای از شرو رشدد بدذر
( )BSGتا پايان رشد بذر ( )TSGاتفاق میافتد و با اسدتفاده از
روشددی مشددابه مددد سددهريوس گندددم محاسددیه مددیشددود
( .)Jamieson et al., 1998مد سازی سرعت رشد داندههدا و
تشکهل عملکرد بر مینای مفهوم افزايش خطی شاخص برداشت
( )Soltani & Sinclair, 2012شددیههسددازیشددده اسددت.
پارامترهای مربو به تولهد ماده خشک و تشکهل عملکرد لوبهدا
در جدو  7نشان داده شده است.

تغييرات سطح برگ :محاسیههای مربو به سطح برگ بدا
روشی مشابه با مد  )Williams et al., 1989( EPICانجدام
شدد کده در مدد  )Soltani et al., 2005( SBEETبدهکدار

2- Effective extraction depth
3- Radiation use efficiency

1- dent-link
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SSM_iCrop2  پارامترهای ورودی مورد نياز مدل-1 جدول
Table 1. Required parameters inputs for running the SSM_iCrop2 model
پارامتر
parameter
روابط آب
Water relations

اطالعات هواشناسی
Meteorology data

.واحد دمايی نرمالهزهشده که در آن رشد عمقی ريشه آغاز میگردد
Fraction of tuHAR for beginning root growth (frBRG)
.واحد دمايی نرمالهزهشده که در آن رشد عمقی ريشه متوقف میشود
Fraction of tuHAR for termination root growth (frTRG)
عمق اولهه ريشهها در هنگام جوانهزنی يا شرو رشد برگ
Initial depth of roots at emergence or beginning leaf growth (iDEPORT)
حداکثر عمق مؤثر استخراج آب از خاك
Maximum effective depth of water extraction from soil (MEED)
ضريب کارآيی تعرق
Transpiration efficiency coefficient (TEC)
 برای رشدFTSW آستانه
FTSW threshold when biomass production starts to decline (WSSG)
 برای نمو سطح برگFTSW آستانه
FTSW threshold when leaf area development starts to decline (WSSL)
مقدار ضريب اصالح تنش کمیود آب برای سرعت نمو فنولوژيک
A coefficient that specifies acceleration or retardation in development in response to water deficit
(WSSD)
حداکثر دمای روزانه
Maximum temperature (TMAX)
حداقل دمای روزانه
Minimum temperature (TMIN)
تابش خورشهدی روزانه
Solar radiation (SRAD)

اطالعات مکانی
Spatial data

اطالعات خاك
Soil data

بارندگی روزانه
Daily precipitation (RAIN)
عرض جغرافهايی
Latitude (Latitude)
غلظت دیاکسهدکربن اتمسفر
Atmosphere CO2 concentration (CO2)
ضريب محاسیه کمیود فشار بخار
Vapor pressure deficit calculation coefficient (VPDF)
مقدار تغههر دما
Temperature change (tchng)
شهب زمهن
Land slope (SLOPE)
ضريب تغههر بارندگی
Precipitation coefficient of variation (pchng)
عمق خاك
Soil depth (SOLDEP)
آلیدوی خاك
Soil albedo (SALB)
فاکتور زهکشی خاك
Soil drainage factor (DRAINF)
فاکتور زهکشی سطحی
Surface drainage factor (SDRAINF)
مقدار آب در خاك پس ازخروج آب ثقلی
Soil water after release of gravitational water (DUL)
پايهنترين سطح آب خاك
Lowest level of soil water (LL)
آب خاك در اشیا
Soil water at saturation (SAT)
حجم محتوای آب خاك قابل دسترس برای ريشه گهاه
Volumetric soil water content available for extraction by crop roots (EXTR)
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واحد
Unit
مهلیمتر
mm
مهلیمتر
mm
کهلو پاسکا
kPa
درجه سانتیگراد
o
C
درجه سانتیگراد
o
C
مگاژو بر متر مربع در
روز
MJ m-2 d-1
مهلیمتر
mm
درجه
degree (o)
مهکرومو بر مو
µmol mol-1
درجه سانتیگراد
o
C
متر در متر
m m-1
مهلیمتر
mm
مهلیمتر در مهلیمتر
mm mm-1
مهلیمتر در مهلیمتر
mm mm-1
مهلیمتر در مهلیمتر
mm mm-1
مهلیمتر در مهلیمتر
mm mm-1
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-

شماره منحنی خاك
)Curve number (CN

روز
day

تاريخ کاشت
)Planting date (PDOY

روز
day
روز
day
روز
day

شرو تاريخ شیههسازی آب خاك
)Start of soil water simulation date (SimDoy
شرو جستجو برای تاريخ کاشت
)Start of searching for planting date (FPDoy
طو مدت جستجو برای کاشت
)Duration of searching for planting (SearchDur
سطح آستانه آبهاری
)Irrigation threshold level (IRGLVL
تاريخ خاتمه دوره رشد گهاه
)Termination of plant growth date (StopDoy
حداقل ارتفا آب
)Minimum water height (mnWH
حداکثر ارتفا آب
)Maximum water height (mxWH
آب اولهه خاك در شرو شیههسازی
)Initial soil water at start of simulation (ISW

روز
day
مهلیمتر
mm
مهلیمتر
mm
مهلیمتر
mm

دادههااای ماادیریت زراعاای :اطالعددات مددديريت زراعددی
موردنهاز شامل تداريخ کاشدت ،مهدزان رطوبدت خداك در طدو
شیههسازی و آبهداری بدود کده از مقداتت موجدود در جددو 4
استخراج شد .در مد  ،SSM_iCrop2درجهروز رشدد ()GDD
برای تعههن تفداوت بدهن ارقدام لوبهدا از نظدر طدو دوره رشدد
استفاده شد .برای اين منظور ،زمان حرارتی مورد نهاز از کاشدت
تددا رسددهدگی برداشددت بددرای رقددمهددای کددم محصددو زودرس،
متوسطرس و ديررس به ترتهدب  1700 ،1500 ،1300و بدرای
پُرمحصو به ترتهب  2100 ،1900و  2300درجه سدانتیگدراد
است( GDD .بر اساس دمای کاردينا لوبها) بدرای هدر مرحلده
فنولوژيکی محاسیه شد (جدو .)5

اطالعات مديريت زراعی
Management operations
data

در ظرفهت مزرعه ،نقطه پژمردگی و شرايط اشدیا بدود .پايگداه
داده خاك  HC27کده در مطالعده حاضدر اسدتفاده شدد ،دارای
وضوح 10کهلومتری است .جزئهات مربو به خاكهای غالب در
مناطق تولهدکننده لوبها در ايران در جدو  3ارائه شده است.
ارزیابی مدل :با اجرای مد و بررسی اختالف بهن مقدادير
شیههسازیشده و مقادير واقعی و تغههر پارامترهدای مربدو بده
فنولوژی (واحد حرارتی در زمان برداشت) ،سطح برگ (حداکثر
شدداخص سددطح بددرگ) و شدداخص برداشددت (حددداکثر شدداخص
برداشت) که با استفاده از دادههای حاصدل از پدژوهش حاضدر و
آزمايشهای ديگران (دادههای مربو به رشدد و تولهدد لوبهدا از
مقاتت و گزارشها) بدرآورد شددند ،پارامترهدايی کده کمتدرين
اختالف و خطا بهن مقادير شیههسازیشده توسط مد و مقادير
واقعی را ايجاد کردند ،انتخاب شددند .سدپس کدارآيی مدد در
پهشبهنی رشد و نمو لوبها با استفاده از مجموعهای از دادههدای
آزمايشی مستقل از دادههای مدورد اسدتفاده در پارامتريدابی در
مناطق مهم تحت کشت لوبها در کشور مورد ارزيابی قرار گرفت
(جدددو  .)4براسدداس آمددار وزارت کشدداورزی 1380-1394
( )Ministry of Agriculture, 2016هشدت اسدتان فدارس،
لرستان ،مرکدزی ،زنجدان ،خوزسدتان ،چهارمحدا و بختهداری،
آ ربايجان شرقی و اصفهان به ترتهب بدا ،11 ،12 ،14 ،15 ،27
 4 ،5و  3درصد در مجمو  91درصد تولهد لوبها در کشور را به
خود اختصا داده و مناطق اصلی کشت و تولهد لوبها در ايران
هستند (شکل .)1

دادههای آب و هوایی :اطالعدات هواشناسدی هدر منطقده
آزمايشی شامل حداقل و حداکثر دما ،بارش و تابش خورشدهدی
روزانده از نزديدکتددرين ايسدتگاه هواشناسدی بدده محدل اجددرای
آزمايش بهدست آمد .سپس دادههای پرت و ازدسترفته برآورد
و بدددا اسدددتفاده از ندددرمافدددزار  WeatherManبازيدددابی شدددد
(.)Hoogenboom et al., 2004
دادههای خا  :در ايران ههچ پايگاه داده محلی ديجهتالی
شده برای مد سازی محصوتت وجود ندارد؛ بنابراين اطالعدات
خاك مورد استفاده برای اجدرای مدد از مؤسسده بدهنالمللدی
تحقهقددات سهاسددت غددذای (IFPRI) -HarvestChoice HC27
( )Koo & Dimes 2013بهدست آمد .اطالعات موردنهداز خداك
شامل شاخص آلیدوی خاك ،ضريب زهکشی ،حجدم آب خداك
41

محمدی و همکاران؛ پارامتریابی و ارزیابی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،13شمارة ،1سال ،1401صفحه 37-54

جدول  -2پارامترهای مربوط به روابط آب-گياه در مدل  SSM_iCrop2برای لوبيا ()Soltani, 2009; Amir & Sinclair, 1991
)Table 2. Water-plant relationships parameters in SSM_iCrop2 model for bean (Soltani, 2009; Amir & Sinclair, 1991
مقدار
Value
200
0.04
0.55
1000
5
0.3
0.4
0

پارامتر
Parameter
عمق اولهه ريشه در مرحله سیزشدن يا شرو رشد برگ
)Initial depth of roots at emergence (iDEPOR, mm
واحد دمايی برای شرو رشد ريشه
)Temperature unit for growth of roots start (tuBRG, oC
واحد دمايی برای توقف رشد ريشه
)Temperature unit for growth of roots stop (tuTRG, oC
حداکثر عمق مؤثر استخراج آب از خاك
)Effective depth of water extraction from soil (MEED, mm
ضريب کارآيی تعرق
)Transpiration efficiency coefficient (TEC, Pa
آستانه  FTSWبرای رشد
)FTSW threshold when dry matter production starts to decline (WSSG
آستانه  FTSWبرای نمو سطح برگ
)FTSW threshold when leaf area development starts to decline (WSSL
مقدار ضريب اصالح تنش کمیود آب برای سرعت نمو فنولوژيک
)A coefficient that specifies acceleration or retardation in development in response to water deficit (WSSD
FTSW: Fraction transportable soil water

جدول  -3خا های غالب در مناطق توليدکننده لوبيا در ایران بر اساس انتخاب سطح برداشت (Koo & Dimes, 2013) IFPRI
)Table 3. Dominant soils in bean producing areas in Iran based on harvest area selection IFPRI (Koo & Dimes, 2013
LL

DUL

SAT

DRAINF

CN

SALB

SOLDEP

Soc

Soil code

0.233

0.405

0.458

0.2

85

0.05

600

0.7-1.2

HC16-Clay MF060

0.233

0.405

0.458

0.2

85

0.05

600

0-0.7

HC19-Clay LF060

0.180

0.307

0.41

0.5

75

0.10

600

>1.2

HC22-Loam HF060

0.180

0.307

0.41

0.5

75

0.10

600

0.7-1.2

HC25-Loam MF060

0.180

0.307

0.41

0.5

75

0.10

600

0-0.7

HC28Loam LF060

 :Socکربن آلی خاك؛  :SOLDEPعمق خاك؛  :SALBآلیدوی خاك؛  :CNشماره منحنی خاك؛  :DRAINFفاکتور زهکشی؛  :SATکسر حجمی آب خاك در حالت اشیا ؛
 :DULکسر حجمی آب خاك در حد باتيی زهکشی؛  :LLکسر حجمی آب خاك در حد پايهن.
کدهای خاك ( =16 :)(IFPRI) -HarvestChoice HC27رسی ،حاصلخهزی متوسط ،عمق  60سانتیمتر؛  =19رسی ،حاصلخهزی کم ،عمق  60سانتیمتر؛  =22لومی ،حاصلخهزی
زياد ،عمق 60سانتیمتر؛  =25لومی ،حاصلخهزی متوسط ،عمق  60سانتیمتر؛  =28لومی ،حاصلخهزی کم ،عمق  60سانتیمتر

رابطه (:)2

به منظور تجزيه و تحلهل آماری و بررسی صحت پارامترها
و دقددت تخمددهن مددد بددرای مقايسدده دادههددای ثیددتشددده در
مطالعات قیلی با دادههدای شدیههسدازیشدده توسدط مدد  ،از
ضريب همیستگی ) ،(rجذر مهدانگهن مجمدو مربعدات خطاهدا
( )RMSEو درصد ضريب تغههرات ( )CV%براساس معدادتت
زير استفاده شد (:)Soltani & Hoogenboom, 2007
رابطه (:)1

=CV

که در آن :CV ،ضريب تغههدرات :δ ،انحدراف معهدار و :µ
مهانگهن میباشد.
رابطه (:)3
=r

کدده در آن :Xi ،مقدددار اندددازهگهددریشددده :Yi ،مقدددار
شیههسازیشده ،و  :مهدانگهن مقدادير  Xiو  Yiو  :nتعدداد
مقادير اندازهگهریشده و شیههسازیشده است که برای محاسیه
 rاستفاده میشوند.

= )RMSE(%

کدده در آن :Xi ،مقدددار اندددازهگهددریشددده :Yi ،مقدددار
شددیههسددازیشددده و  :nتعددداد مقددادير اندددازهگهددریشددده و
شیهه سدازی شدده اسدت کده بدرای محاسدیه  RMSEاسدتفاده
میشوند.
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 برای لوبيا در ایرانSSM_iCrop2  آزمایشهای مورد استفاده برای پارامتریابی و ارزیابی مدل-4 جدول
Table 4. Experiments used for parameterization and evaluation of SSM_iCrop2 model for bean in Iran
 محل و سال،استان
Province, Location and Year

تيمارها
Treatments

منابع
Reference

Experiments used for model parameterization
1388-1387 ، اراك،مرکزی
 تنش خشکی،ژنوتهپ
Arak, Markazi, 2008-2009
Genotype, Drought stress
1390-1389 ، شازند،مرکزی
روشهای کنتر علفهرز
Shazand, Markazi, 2010-2011
Weed control methods
1386-1385 ، خمهن،مرکزی
 تنش خشکی،ژنوتهپ
Khomain, Markazi, 2006-2007
Genotype, Drought stress

موقعيت ایستگاه
)Latitude( عرض
)Longitude( طول

آزمایشهای مورد استفاده برای پارامتریابی مدل
1391 ،صفاپور و همکاران
Safapour et al, 2012
1394 ،حهدری و همکاران
Hydari et al, 2015
1390 ،اسدی و همکاران
Assady et al, 2011

34.07
49.78
33.55
49.24
33.39
50.04

1382-1381 ، ری،تهران
Rey, Tehran, 2002-2003

 تراکم گهاه،ژنوتهپ
Genotype, Plant density

1383 ،صادقیپور و همکاران
Sadeghipour et al, 2005

35.24

1384-1383 ، مهانه،آ ربايجان شرقی
Miane, East Azarbaijan, 2004-2005

 تاريخ کاشت،ژنوتهپ
Genotype, Planting date

1387 ،صالحی و همکاران
Salehi et al, 2008

37.45

1380-1378 ، ری،تهران
Rey, Tehran, 1999-2001

 وجهن و علفکش،ژنوتهپ
Genotype, Weeding and herbicide

1381 ،صادقیپور و غفاری خلهق
Sadeghipur & Ghafarikhaligh,
2002

1386-1384 ، خرمدره،زنجان
Khoramdare, Zanjan, 2005-2007

 ريزوبهوم،ژنوتهپ
Genotype, Rhizobium

1390 ،مهرپويان و شهرانی راد
Mehrpoyan & Shirani rad, 2011

1393-1392 ، شهرکرد،چهارمحا و بختهاری
 کمآبهاری،ژنوتهپ
Shahrekord, Chaharmahalvabakhtiari,
Genotype, Low irrigation
2013-2014
Experiments used for model evaluation
1388-1387 ، الهگودرز،لرستان
 تاريخ کاشت،ژنوتهپ
Aligudarz, Lorestan , 2008-2009
Genotype, Planting date

1396 ،کريمزاده و همکاران
Karimzadeh et al,2017

52.36

47.7
35.24
52.36
36.2
49.92
32.3
50.8

آزمایشهای مورد استفاده برای ارزیابی مدل
1391 ،رحمانی و همکاران
Rahmani et al, 2012

33.24
49.42

1391-1390 ، شهراز،فارس
Shiraz, Fars, 2011-2012

 کود نهتروژن،ژنوتهپ
Genotype, Nitrogen fertilizer

1392 ،مهرهاشمی اقدام و همکاران
Mirhashemi Aghdam et al, 2014

29.57

1388-1387 ، کرج،الیرز
Karaj, Alborz, 2008-2010

 کمیود آب،ژنوتهپ
Genotype, Water deficit

1393 ،قنیری و همکاران
Ghanbari et al, 2014

35.78

1393-1392 ، اراك،مرکزی
Arak, Markazi, 2013-2014

 آبهاری،ژنوتهپ
Genotype, Irrigation

1395 ،مهاجرانی و همکاران
Mohajerani et al, 2016

1389-1388 ، شهرکرد،چهارمحا و بختهاری
Shahrekord,, Chaharmahalvabakhtiari

 تنش خشکی،ژنوتهپ
Genotype, Drought stress

1395 ،جمشهدی و همکاران
Jamshidi et al, 2016

1387-1386 ، خرم دره،زنجان
Khoramdare, Zanjan, 2007-2008

 روش کاشت، تاريخ کاشت،ژنوتهپ
Genotype, Planting date, Planting
method

1389 ،مهرپويان و همکاران
Mehrpouyan et al, 2010

1388-1387 ، زنجان،زنجان
Zanjan, Zanjan, 2008-2009

 تاريخ کاشت،ژنوتهپ
Genotype, Planting date

1391 ،قنیری مطلق و همکاران
Ghanbari Motlaq et al, 2012

36.67

1389-1387 ، کرج،الیرز
Karaj, Alborz, 2008-2010

 کمیود آب،ژنوتهپ
Genotype, Water deficit

1394 ،قنیری
Ghanbari, 2015

35.78

1391-1390 ، همدان،همدان
Hamedan, Hamedan, 2011-2012

 کمیود آب،ژنوتهپ
Genotype , Water deficit

1393 ،امهدی و سپهری
Omidi & Sepehri, 2015

1386-1385 ، تیريز،آ ربايجان شرقی
Tabriz, East Azarbaijan, 2006-2007

 تراکم گهاه،ژنوتهپ
Genotype, Plant density

1390 ،پرويزی و همکاران
Parvizi et al, 2011
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52.6

50.83
34.07
49.78
32.3
50.8
36.2
49.92

48.53

50.83
34.87
38.12
46.23
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شکل  -1مناطق اصلی توليد لوبيا در کشور براساس آمار وزارت کشاورزی ()1380-1395
)Fig. 1. Major regions of bean production in the country according to the Ministry of Agriculture figures (2001-2016

با استفاده از مد  SSM_iCrop2با مقايسده روز تدا رسدهدگی
پهشبهنیشده در برابر مشاهدهشده با مقادير  CV ،RMSEو r
به ترتهب  12روز 9 ،درصد و  0/60نتهجهگهری شدد کده مدد
 SSM_iCrop2روز تا رسهدگی سويا در ايران را با دقدت قابدل
قیولی پهشبهندی مدیکندد ( .)Nehbandani et al., 2020در
پددهشبهنددی رشددد سددهبزمهنددی در ايددران بددا اسددتفاده از
 SSM_iCrop2با مقايسه روز تا رسهدگی پدهشبهندیشدده در
برابر مشاهدهشده در پارامتريابی ،مقدادير  CV ،RMSEو  rبده
ترتهب  24روز 19 ،درصد و  0/34نتايج شیههسازی قابدلقیدو
گدزارش شدد ( .)Dadrasi et al., 2020در مطالعده ديگددری
نسددیت بددهن مقددادير روز تددا رسددهدگی پددهشبهنددیشددده بدده
مشاهدهشده سويا در شرايط گرگان با استفاده از مد  ،SSMبا
 RMSEبرابر با  8/7روز CV ،برابر با  6درصد و  rبرابر با 0/72
نشان داد اين مد توانسته با دقت زيادی روز تا رسهدگی سدويا
را پهشبهنی نمايد ( .)Nehbandani et al., 2016مد SSM
در شیههسازی روز تا رسهدگی بادامزمهندی در شدما ايدران بدا
مقادير  CV ،RMSEو  rبه ترتهب برابر با  7/2روز 5/4 ،درصد
و  0/46روز تدددا رسدددهدگی را بدددهطدددور صدددحهح تخمدددهن زد
(.)Noorhosseini et al., 2018

نتایج و بحث
پارامتریابی مدل
فنولوژی (روز تا رسيدگی) :پارامترهای مربو به فنولوژی

لوبها در جدو  5نشان داده شدهاند .نتايج پارامتريدابی مدد در
مقايسه بهن مقادير پهشبهنیشده در برابر مشاهدهشدده روز تدا
رسهدگی با  CV ،RMSEو  rبه ترتهدب  14روز 13 ،درصدد و
 0/76نشان داد پارامترهدای مدورد اسدتفاده ،درسدت و منطقدی
هستند .بهشتر دادههای روز تا رسهدگی در دامنه  10درصد بات
و پايهن خط  1:1قرار گرفتند که نشداندهندده بدرآورد صدحهح
پارامترهددای مددد  SSM_iCrop2در تخمددهن مقدددار روز تددا
رسددهدگی لوبهددای معمددولی در ايددران اسددت (شددکل  .)2دامندده
تغههرات روز تا رسدهدگی لوبهدا در پارامتريدابی بدرای دادههدای
مشاهدهشده و پهشبهنیشده به ترتهب بهن  78تا  128و  69تا
 137روز بددا مهددانگهن  102و  100روز بددود کدده نشدداندهنددده
درستی مهزان پراکندگی دادههای مدد و نزديدکبدودن پدهش
بهنی مد به واقعهت است.
مطالعات متعدد نتايج مشابهی از پارامتريدابی مدد SSM
گزارش کردهاند .به عنوان نمونه ،در پارامتريابی سدويا در ايدران
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جدول  -5پارامترهای مربوط به فنولوژی در مدل  SSM_iCrop2برای لوبيا در ایران
Table 5. Phenology parameters in SSM_iCrop2 model for bean in Iran
منابع
References
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4

مقدار
Value
8
30
35
45
1300-2200
56-99
715-1265
1259-2228
715-1265

پارامتر
Parameter
دمای پايه برای نمو
)Base temperature for development (TBD, oC
دمای مطلوب او برای نمو
)Lower optimum temperature for development (TP1D, oC
دمای مطلوب دوم برای نمو
)Upper optimum temperature for development (TP2D, oC
دمای سقف برای نمو
)Ceiling temperature for development (TCD, oC
واحد دمايی برای برداشت
)Temperature unit for harvest index (tuHAR, oC
واحد دمايی برای سیزشدن
)Temperature unit for emergence (tuEMR, oC
واحد دمايی برای شرو رشد دانه
)Temperature unit for beginning seed growth occurs (tuBSG, oC
واحد دمايی برای پايان رشد دانه
)Temperature unit for termination seed growth occurs (tuTSG, oC
واحد دمايی برای شرو پهرشدن برگها
)Temperature unit for maturity that leaves start senescence (tuBLS, oC

بهنی شده در برابر مشاهدهشده سويا در شرايط اقلهمی گرگان با
استفاده از مد  ،SSM-iLegumeبه ترتهب برابدر بدا  48گدرم
در متر مربع 15 ،درصد و  0/80گواه دقت بداتی مدد SSM-
 iLegumeبددرای پددهشبهنددی عملکددرد داندده سددويا مددیباشددد
( .)Nehbandani et al., 2016در شیههسدازی عملکدرد دانده
بادام زمهندی در شدما ايدران بده وسدهله مدد  ،SSMمقدادير
 CV ،RMSEو  rبه ترتهب برابر بدا  44/7گدرم در متدر مربدع،
21درصد و  0/55بود که نشان مدیدهدد مدد  SSMعملکدرد
بددادامزمهنددی را نسددیتاً درسددت پددهشبهنددی کددرده اسددت
(Soltani & Sinclair, .)Noorhosseini et al., 2018
) ،(2015در پهشبهنی عملکرد گندم در گرگدان بدا اسدتفاده از
مد  SSMبا مقادير  CV،RMSEو  rبه ترتهب  37/7گدرم در
مترمربع 8/4 ،درصد و  0/89مدد  SSMرا ابدزاری توانمندد و
دقهق در پهشبهنی عملکرد گندم در گرگدان توصدهف نمودندد.
ايشان چهار مدد  APSIM ، CropSyst ، SSMو DSSAT
را در پهشبهنی عملکرد گندم مقايسه کردند و بده ايدن نتهجده
رسهدند که  SSMدر پهشبهندی رشدد ،نمدو و عملکدرد گنددم
دقهقتر از مد هدای ديگدر بدود .همچندهن ،تعدداد پارامترهدای
ورودی در  55( SSMپددارامتر) در مقايسدده بددا مددد APSIM
( 292پارامتر) و مد  211( DSSATپارامتر) بسهار کمتر بود.
مد  SSM_iCrop2برای شیهه سازی رشد و عملکرد گهاه بده
حداکثر  37پارامتر برای هر گهاه نهداز دارد کده بده پدنج گدروه
تقسهم می شوند )1( :فنولوژی با 10پارامتر )2( ،سطح بدرگ بدا

عملکرد دانه :پارامترهای مورد استفاده برای شدیههسدازی
رشد و عملکرد لوبهدا در جددو  7نشدان داده شددهاندد .نتدايج
پارامتريابی مد در مقايسه بهن مقادير پهشبهنیشدده در برابدر
مشاهدهشده عملکرد دانه با  CV ،RMSEو  rبه ترتهب 62گرم
در متر مربدع 20 ،درصدد و  0/84نشدان داد پارامترهدای مدورد
استفاده ،صحهح هستند .بسهاری از دادههای عملکدرد در دامنده
 20درصد بات و پايهن خط  1:1قرار گرفتهاند (شکل  .)2دامنده
تغههرات عملکرد دانه لوبها در پارامتريابی بدرای هدردو عملکدرد
مشاهدهشده و پهشبهنیشده بسهار به هم نزديدک و بدهن  1تدا
5تن در هکتار با مهانگهن  3تن در هکتار بود کده نشداندهندده
صحت پارامترهای مدورد اسدتفاده در تخمدهن عملکدرد لوبهدای
معمولی در ايران به وسهله مد  SSM_iCrop2میباشد.
مد  SSM_iCrop2توانست به خوبی عملکدرد سدويا در
ايران را نهز پهشبهنی کند .در پارامتريدابی سدويا بدا اسدتفاده از
مد  SSM_iCrop2برای استانهدای مهدم تولهدکنندده ايدن
محصو در ايران ،مقادير  CV ،RMSEو  rبرای عملکدرد دانده
پهشبهنی شده در برابر مشداهدهشدده بده ترتهدب  0/48تدن در
هکتار 14 ،درصد و  0/63بدود (.)Nehbandani et al., 2020
در پارامتريددابی مددد  SSM_iCrop2بددرای سددهبزمهنددی در
شددرايط اقلهمددی ايددران ،مقددادير  CV ،RMSEو  rبدده ترتهددب
779گرم در متر مربع 19 ،درصد و  0/74و در نتهجده درسدتی
پارامترها و دقت مد  ،قابلقیو گزارش شد ( Dadrasi et al.,
 .)2020مقادير  CV ،RMSEو  rدر مقايسه عملکرد دانه پهش
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يک گونه کافی بود ،يعنی ( )1واحد دما از کاشدت تدا برداشدت،
( )2حداکثر سطح برگ گهاه و ( )3شهب افزايش خطی شاخص
برداشددت (يدا حددداکثر شدداخص برداشددت در شددرايط مطلددوب).
پارامترهای ديگر وابسته به گونه هستند که ممکن اسدت بدرای
همه ارقام موجود در يک گونه ثابت بمانند.

9پارامتر )3( ،تجمع ماده خشک با هفدت پدارامتر )4( ،تشدکهل
عملکددرد بددا سدده پددارامتر و ( )5روابددط آب بددا هش دت پددارامتر
( .)Soltani et al., 2020aدر شدیههسدازی رشدد و عملکدرد
گهاهان زراعی و باغی اصلی ايدران کده توسدط Soltani et al,
) (2020aانجددام شددد فقددط سدده پددارامتر از  37پددارامتر کدده
پارامترهای وابسته به رقم هستند ،برای تمايز بدهن ارقدام درون

جدول  -6پارامترهای مربوط به تغييرات شاخص سطح برگ در مدل  SSM_iCrop2برای لوبيا در ایران
Table 6. Parameters related to the changes in leaf area in SSM_iCrop2 model for bean in Iran
منابع
References
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
جدو 4
Table 4
سلطانی1388 ،
)Soltani, (2009
سلطانی1388 ،
)Soltani, (2009
سلطانی1388 ،
)Soltani, (2009
سلطانی1388 ،
)Soltani, (2009

مقدار
Value
0.01
0.15
0.50
0.95
2-3.25
1
8
0.01
37
0.1

پارامتر
Parameter
واحد دمايی از کاشت تا 5درصد حداکثر شاخص سطح برگ
)Temperature unit from sowing to 5% of maximum LAI (x1
شاخص سطح برگ نسیی در زمان سیزشدن
)Relative LAI at emergence (y1
واحد دمايی از کاشت تا 95درصد حداکثر شاخص سطح برگ
)Temperature unit from sowing to 95% of maximum LAI (x2
شاخص سطح برگ نسیی در شرو رشد دانه
)Relative LAI at beginning seed growth occurs (y2
حداکثر شاخص سطح برگ
)Maximum leaf area index (LAIMX
ضريب سرعت پهری برگ
)Leaf senescence rate coefficient (SRATE
دمای پايهن /آستانه انجماد برای مرگ برگ
Low temperature/freezing threshold for leaf death (oC) FrzTh
مهزان مرگ برگ در هر درجه سانتیگراد زير FrzTh
Leaf death rate per oC below FrzTh (cm2 oC -1)FrzLDR
آستانه دمايی گرما برای مرگ برگ
Heat threshold temperature for leaf death (oC) HeatTH
مهزان مرگ برگ در هر درجه سانتیگراد باتتر از HeatTh
Leaf death rate per oC above HeatTh (cm2 oC -1) HtLDR

وجود تفاوتهای زياد ژنوتهپی و فنوتهپی و در مقهاس کشور بدا
پارامتر واحد دما از کاشت تا برداشت شدامل ،tuTSG ،tuBLS
 tuEMR ،tuBSGو ( tuHARجدددو  ،)5پددارامتر LAIMX
(جدو  )6و پارامتر ( HImaxجدو  )7انجدام شدد و ارقدام از
لحاظ عملکرد و طو دوره رشدد بده خدوبی از يکدديگر متمدايز
شدند.
تعداد کم پارامترهای وابسته به رقم به ايدن معندی نهسدت
که برای ساير پارامترها تنو ژنتهکی وجود نددارد ،بلکده نشدان
م دیدهددد در سددطحی کدده مددد  SSM_iCrop2فرايندددهای
محصو را توصهف میکند ،ارقام رايدج هدر گونده تخمدهنهدای
مشترکی را برای بسهاری از پارامترها به اشتراك میگذارندد .در
صورت لزوم در مد  SSM_iCrop2تمام پارامترها برای ارقدام
جديد قابلتغههر هستند (.)Soltani et al., 2020a

دامنه عادات رشدی (از انوا بوتهای رشدمحدود تدا روندده
رشد نامحدود) و دامنه طو چرخههای رشد (از  2تدا  10مداه)،
لوبهای معمولی را به محصدولی تیدديل مدیکندد کده ندهچهدای
تولهدی بسهاری دارد .عملکرد دانه انوا بوتهای لوبهدا مدیتواندد
چهار تن در هکتار يا بهشتر باشد ،در حالی که انوا رونده لوبهدا
در سهستمهای کشت داربستی میتوانند تا شِش تدن در هکتدار
عملکرد داشته باشند ( .)Beebe et al., 2013عدالوه بدر ايدن،
ارقام لوبها به شدرايط اقلهمدی و رشددی مختلدف ،واکدنشهدای
متفاوتی نشان میدهند و اين عوامل تخمهن صحهح فنولدوژی و
عملکرد لوبها در مقهاس بزرگ را پهچهده و دشوار میکندد و بده
نظر میرسد تعداد بهشتری پارامتر وابسته به رقدم بدرای نشدان
دادن اين تفاوتهدای درونگوندهای تزم باشدد .بدا وجدود ايدن،
شیههسازی رشد و عملکدرد ارقدام مختلدف لوبهدای معمدولی بدا
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جدول -7پارامترهای توليد ماده خش

و تشکيل عملکرد در مدل  SSM_iCrop2برای لوبيا در ایران

Table 7. Parameters of dry matter production and yield formation in SSM_iCrop2 model for bean in Iran
منابع
References
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
سلطانی و سهنکلر ()2012
)Soltani & Sinclair (2012
جدو 4
Table 4
ثابت برای لوبها
Fixed for bean

مقدار
Value
5
25
37
45
0.65
2
0.25-0.5
12

پارامتر
Parameter
دمای پايه برای تولهد ماده خشک
)Base temperature for dry matter production (TBRUE, oC
حداقل دمای مطلوب برای تولهد ماده خشک
)Lower optimum temperature for dry matter production (TP1RUE, oC
حدااکثر دمای مطلوب برای تولهد ماده خشک
)Upper optimum temperature for dry matter production (TP2RUE, oC
دمای سقف برای تولهد ماده خشک
)Ceiling temperature for dry matter production (TCRUE, oC
ضريب خاموشی برای PAR
)Extinction coefficient for PAR (KPAR
کارآيی استفاده از تابش تحت شرايط مطلوب رشد
)Radiation use efficiency under optimal growth conditions (IRUE, g MJ-1
حداکثر شاخص برداشت/شهب افزايش خطی شاخص برداشت
)The slope of linear increase in harvest index/maximum harvest index (HImax, g g-1 d-1
محتوای رطوبت دانه
)Grain moisture content (MC, %, dwb

شکل  -2عملکرد دانه ( )aو روز تا رسيدگی ( )bشبيهسازیشده در برابر مشاهدهشده لوبيا با استفاده از مدل  SSM_iCrop2بر اساس
دادههای مورد استفاده در پارامتریابی
خطو اختالف  ±20درصد برای عملکرد و  ±10درصد برای روز تا رسهدگی با خطو منقطع نشان داده شده است .خط ممتد خط  1:1است.

Fig. 2. Simulated versus observed grain yield (a) and days to maturity (b) by SSM_iCrop2 model based on data used in
model parameterization
The ±20% for yield and ±10% for days to maturity discrepancy lines are indicated by dashed lines. Solid line is 1:1 line.

استفاده در ارزيدابی مدد از  64تدا  117بدا مهدانگهن  97روز و
برای دادههای پهشبهنیشده از  76تا  119بدا مهدانگهن  97روز
بود .بنابراين ،با توجه به نتدايج ارزيدابی مدد ،SSM_iCrop2
اين مدد روز تدا رسدهدگی لوبهدا را در ايدران بدا دقدت بداتيی
پهشبهنی کرد.
در ارزيددابی مددد  SSM-iCropدر شددیههسددازی مراحددل
فنولوژی باقال در گرگان نهز بدا مقايسده بدهن روز تدا رسدهدگی

ارزیابی مدل
روز تا رسيدگی (فنولوژی) :بدا مقايسده روز تدا رسدهدگی

پددهشبهنددیشددده در برابددر مشدداهدهشددده در ارزيددابی مددد
 ،SSM_iCrop2مقددادير  CV ،RMSEو  rبدده ترتهددب  8روز،
8درصد و  0/74برآورد شد و اکثر نقا در محدوده خدط  1:1و
حدود اطمهنان  10درصد قرار گرفت (شکل  .)3دامنه تغههدرات
تعداد روز تا رسهدگی لوبها برای دادههدای مشداهدهشدده مدورد
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درست پهشبهنی کند ( .)Dadrasi et al., 2020نتايج ارزيابی
مد  SSM-iCropدر پهشبهنی عملکرد باقال در گرگان نهز بدا
 CV ،RMSEو  rبه ترتهب برابر با  118/6گرم بدر متدر مربدع،
 24/7درصد و  0/73کارآيی مد را در پهشبهنی عملکرد تأيهد
نمدود ( .)Torabi et al., 2020همچندهن Marrou et al,
) ،(2014عملکرد لوبها را با استفاده از مدد SSM-Legumes
با  RMSEبرابر با  41گرم در متر مربع شیههسازی کردند .آن-
ها بهان داشتند که ههچگونه اريیی در آزمون  tبرای پهشبهندی
عملکرد با استفاده از اين مد وجود نداشت .بندابراين بدا توجده
به نتايج اين مطالعه و مطالعات مشابه ،مد  SSMبه سهولت و
با دقت زياد رشد و عملکرد محصوتت را شیههسازی میکند.

پهشبهنیشده در برابر مشاهدهشده با مقادير  CV ،RMSEو r

به ترتهب برابر با  11/9روز 8/9 ،درصد و  0/94دقت مد قابدل
قیو گزارش شد (.)Torabi et al., 2020
عملکرد :در مقايسه عملکرد دانه پهشبهنیشدده در برابدر
مشداهدهشددده در ارزيددابی مدد  ،مقددادير  CV ،RMSEو  rبدده
ترتهب  53گرم در متر مربع 19 ،درصد و  0/77محاسیه شدد و
بهشتر نقا در محدوده خط  1:1و حدود اطمهندان  20درصدد
قرار گرفت (شکل  .)3دامنه تغههرات عملکدرد دانده در ارزيدابی
برای دادههای مشاهدهشده به ترتهب بهن  1/2تا  4بدا مهدانگهن
 2/7تن در هکتار و برای دادههای پهشبهنیشده به ترتهب بدهن
 1/4تا  4/2با مهانگهن  2/6تن در هکتار بود .بنابراين ،بدا توجده
به نتايج ارزيابی مد  ،SSM_iCrop2اين مد عملکدرد دانده
لوبها را در شرايط ايران با دقت قابل قیولی پهشبهنی کرد.
در ارزيددابی مددد  ،SSM_iCrop2عملکددرد داندده پددهش
بهنیشده در برابر مشاهدهشده سويا در ايران با مقادير ،RMSE
 CVو  rبه ترتهب  0/46تن در هکتار 13 ،درصد و  0/84برآورد
شد و گزارش شد که مدد  SSM_iCrop2عملکدرد سدويا در
ايران را با دقت باتيی پهشبهندی مدیکندد ( Nehbandani et
 .)al., 2020ارزيددابی مددد  SSM_iCrop2در شددیههسددازی
عملکرد سهبزمهنی در ايدران بدا  CV ،RMSEو  rبده ترتهدب
برابر با  543گرم در متر مربع 14 ،درصد و  0/80نشان داد ،اين
مد میتواند عملکرد سهبزمهندی در ايدران را تدا حدد زيدادی

تبخير و تعرق) :(ETمقددار  RMSEبدرای  ETبرابدر بدا
63مهلدددیمتدددر در هکتدددار معددداد  11درصدددد مهدددانگهن
ETمشاهدهشده بود .مقدار  rو  CVبرای مقايسده بدهن مقدادير
شیههسازی شده و مشاهدهشده  ETبه ترتهدب برابدر بدا  0/85و
 11درصد بود .بر اساس نتايج ،بهشتر نقا در دامنه  20درصدد
بات و پايهن خط  1:1قرار داشتند (شکل  .)4اين نتايج نشان داد
مد  SSM_iCrop2تیخهر و تعرق گهاه زراعدی لوبهدا را بدرای
مناطق مهم تولهدکننده اين گهاه در ايران با دقت بداتيی پدهش
بهنی میکند .طیق نتدايج مطالعدات )Soltani et al, (2020a
اين مد مقادير آب آبهاری خالص يا  ETگهاهان زراعی دانهای
و غهردانهای مهم ايران را بهخوبی شیههسازی کرد.

شکل  -3عملکرد دانه ( )aو روز تا رسيدگی ( )bشبيهسازیشده در برابر مشاهدهشده با استفاده از مدل  SSM_iCrop2بر اساس دادههای
مورد استفاده در ارزیابی مدل
خطو اختالف  ±20درصد برای عملکرد و  ±10درصد برای روز تا رسهدگی با خطو منقطع نشان داده شده است .خط ممتد خط  1:1است.

Fig. 3. Simulated versus observed grain yield (a) and days to maturity (b) by SSM_iCrop2 model based on data used in
model evaluation
The ±20% for yield and ±10% for days to maturity discrepancy lines are indicated by dashed lines. Solid line is 1:1 line.
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شکل  -4تبخير و تعرق ) (ETشبيهسازی شده در برابر  ETمشاهدهشده استخراج شده از نرمافزار  ،NETWATبا استفاده از
مدل  SSM_iCrop2در مناطق مهم توليدکننده لوبيا در ایران
خطو اختالف  ±20درصد با خطو منقطع نشان داده شده است .خط ممتد خط  1:1است.

Fig. 4. Observed VS simulated evapotranspiration (ET) obtained from NETWAT software using SSM_iCrop2 model
in major bean production regions in Iran
The ±20% discrepancy lines are indicated by dashed lines. Solid line is 1:1 line.

تاريخ کاشتهای مختلف در شرايط اقلهمی ايران با دقت زيادی
شیههسازی کند .همچنهن ،تیخهر و تعرق شدیههسدازیشدده بدا
استفاده از مد میتواند برای برآورد نهداز آبدی و بهدرهوری آب
لوبهای معمولی در نقا مختلف کشور مورد استفاده قرار گهدرد.
بنابراين بدا توجده بده نتدايج بدهدسدتآمدده مدیتدوان از مدد
 SSM_iCrop2برای پهشبهنی رشد و عملکرد لوبها در شرايط
پتانسهل بهره برد .اين مد میتواند در مطالعدات شدیههسدازی
عملکرد لوبها و محدوديتهای آن در واکنش به شدرايط محدهط
زيستی ،ورودیهای مديريتی و عوامل ژنتهکی در شرايط ايدران
مورد استفاده قرار گهرد.
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Introduction
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) with 20-25% protein and 50-56% carbohydrate content, has a
crucial role in supplying the required proteins and maintenance of food security of the community. Among
the Asian countries, China, Iran, Japan and Turkey are the major producers of common bean. According to
the figures provided by the Ministry of Agriculture, cultivation area and production of bean in Iran in 2016
were 114593 ha and 222705 tones, respectively. In recent years, due to the increase in the population and in
order to rapidly meet the demand for more food as well as decision making at micro and macro-levels,
simulation of crop growth and yield using the models has gained attention due to rapid preparation of the
results, lowering the execution costs and the possibility of simulation under various climatic and
management conditions. In order to model the growth stages and yield of bean using the figures of Iranian
meteorology organization (minimum and maximum temperatures, radiation and rainfall), a study was
conducted at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The simple SSM_iCrop2
model was used for this study. This model has been tested and proved for a wide range of plant species. This
model requires easily available and limited input information. The aim of this study was to parameterize and
evaluate the SSM_iCrop2 model for simulation of growth and yield of common bean in order to investigate
the effect of climatic, soil and crop management factors as well as determination of genetic coefficients
under Iran conditions using the sub-models associated with phenology, dry matter production and
distribution and the changes in leaf area.
Materials and Methods
SSM_iCrop2 model was used as the base of this study. Observed and simulated yield and days to
maturity values were compared for parameterization and evaluation of the model. For this purpose, a series
of experimental data (data associated with the growth and production of bean and reports from the published
and unpublished papers) in major bean cultivation areas of the country were used. First, parameters related to
phenology, leaf area, dry matter production, yield formation and water relations were estimated. Then, the
model was evaluated using a series of data which were independent from the experimental data used for
parameterization. Crop management inputs were also entered according to the experiment reports. For
statistical analysis and investigation of model precision in comparison of the data recorded in the previous
* Corresponding Author: samamoh1367@gmail.com
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studies with the data simulated by the model, correlation coefficient (r), root mean square error (RMSE) and
coefficient of variation (CV) were calculated and 1:1 diagram was also drawn.
Results and Discussion
In parameterization of SSM_iCrop2 model for bean, the comparison of observed and simulated days to
maturity with RMSE, CV and r values of respectively 14 days, 13 percent and 0.76 and comparison of
observed and simulated grain yield with RMSE, CV and r values of 62 g m-2, 20 percent and 0.84 indicated
the accuracy of the used parameters. Furthermore, in the evaluation stage, RMSE, CV and r values for days
to maturity were 8 days, 8 percent and 0.74 and for grain yield were 53 g m-2, 19 percent and 0.77,
respectively, which confirms the precision of the model simulation. The model simulated the
evapotranspiration of been in a good manner. The values for RMSE, CV and r for the comparison of the
observed and simulated evapotranspiration were 63 mm, 11 percent and 0.85, respectively. Application of
SSM_iCrop2 model is simple and acceptably precise simulation is possible with minimal parameters and
inputs. This model was able to simulate the growth period and yield of bean cultivars in a good manner
despite high variations using thermal unit parameters form sowing to harvest, maximum leaf area and
maximum harvest index.
Conclusion
Growth and yield of bean was successfully simulated using SSM_iCrop2 model using minimal and
available parameters despite different growth habits and high phenotypic and genotypic variations among the
cultivars. The results of the model evaluation performed using RMSE, r and CV showed that this model is
able to simulate maturity time and grain yield of bean sown in various dates under Iran climatic conditions
with a high precision. Thus, due to suitable precision of SSM_iCrop2 model in simulation of bean phenology
and yield, it may be used as a suitable tool for investigation of crop systems and interpretation of results
under various environmental and management conditions for planning and improving the management of
bean fields in the country.
Keywords: Bean ؛Evapotranspiration ؛Grain yield ؛Leaf area ؛Phenology
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بررسی تأثیر کود نانوکالت آهن بر عملکرد ،اجزاي عملکرد و محتواي پروتئین دانه
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قاسمی ،س ،.پیری ،ع ،.و توسلی ،ا .1401 .بررسی تأثیر کوود نوانوکال آهون بور عملکورد ،اجواای عملکورد و محتووای
پروتئین دانه لوبیواقرما ( )Phaseolus vulgaris L.در شوراي توش خشوکی .پوووه هوای حبوبوا ايورا :)1(13
.55-72

چکيده
با توجه به نق آهن در فرآيشدهای متابولیکی گیاه از جمله افااي کلروفیل ،فتوسشتا و در نهايت افااي عملکورد
محصوال زراعی ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر کود نانوکال آهن بر برخی خصوصیا رشدی و عملکرد لوبیواقرما
تحت شراي تش خشکی به اجرا در آمد .آزمواي در سوا زراعوی  1394-95در مارعوهای واقو در روسوتای طوهوا
شهرستا جیرفت ،بهصور کر های خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گرديد .سه سوح
تش خشکی شامل بدو تش  ،تش در مرحله رشد رويشی (قح آبیاری در زما ظهور سهبرگچه او و ظهور سهبرگچه
سوم) و تش در مرحله رشد زايشی (قح آبیاری در زما آغاز گلدهی و گلدهی) به عشوا فواکتور اصولی و مصورف کوود
نانوکال آهن در سه سح  5 ،0و  10کیلوگرم در هکتار به عشوا فاکتور فرعی درنظرگرفته شد .در اين آزمواي صواا
طو شاخه اصلی ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وز 100دانه ،عملکرد دانه و بیولوژيو  ،و
درصد و عملکرد پروتئین دانه مورد محالعه قرار گرفت .نتايج آزماي نشا داد که تیمار بدو تش و مصرف  10کیلوگرم
در هکتار کود مشجر به حصو باالترين مقادير صاا طو شاخه اصلی ( 67/9سانتیمتر) ،تعداد شاخههای فرعی (،)11/2
تعداد غالف در بوته ( ،)21/1وز 100دانه ( 29/9گرم) ،عملکورد دانوه ( 861/4کیلووگرم در هکتوار) ،عملکورد بیولوژيو
( 4711/9کیلوگرم در هکتار) و عملکرد پروتئین دانه ( 169/2کیلوگرم در هکتار) شد .البته برای صاا فوق و در شوراي
بدو تش  ،تااو آماری معشیداری بین مصرف  10و  5کیلوگرم در هکتار کود مشاهده نشد .همچشین وقوع تش در هر
دو مرحله رشد رويشی و زايشی سبب کاه صاا مورد بررسی گرديد ،بهطوریکه کمترين مقادير صاا تعداد دانوه در
غالف ،وز 100دانه ،عملکرد دانه ،بیولوژي و پروتئین دانه از وقوع تش در مرحله رشد زايشوی حاصول گرديود .در بوین
صاا مورد بررسی نیا تشها درصد پروتئین دانه با اعما تیمارهای تش افااي معشیداری نشا داد که ايون افوااي در
تش در مرحله رشد زايشی به میاا  19/2درصد بیشتر از شراي بدو تش بود .با توجه به نتايج بهدسوتآموده نتیجوه
گیری شد که کاربرد کودهای نانوکال در هر ي از شراي بدو تش  ،تش در مرحله رشد رويشوی و توش در مرحلوه
رشد زايشی در مقايسه با عدم مصرف اين نوع کود ،اثر مثبتی بر خصوصیا رشدی و عملکرد گیاه داشت ،بهطوریکه تشها
برای عملکرد دانه که جاء اقتصادی و مهم لوبیاقرما محسوب میگردد ،مصرف  10کیلوگرم در هکتار کوود در مقايسوه بوا
عدم مصرف آ بهترتیب در هر ي از شراي بدو تش  ،تش در مرحله رشد رويشی و زايشی بهترتیب افوااي ،16/20
 13/92و  11/14درصدی عملکرد حاصل گرديد.
واژههای کليدی :آهن؛ پروتئین؛ تش

مقدمه

خشکی؛ حبوبا ؛ عملکرد

حبوبا به عشوا يکی از مهمترين مشواب گیواهی غشوی از
پروتئین ،بعد از غال دومین مشب مهم غذايی انسوا بوهشومار
مویرونود .در سوا  1398سووح زيرکشوت حبوبوا در ايوورا

1
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ساختاری و کارکردی است (et al., 2009; Baghaie Rezaei
.)& Maleki Farahani, 2014; Peyvandi et al., 2015
) Khalaj et al, (2019گاارش کردند که محلوو پاشوی

 841927هکتار و تولید آ  699378تون بورآورد شوده اسوت
( .)Ahmadi et al., 2020لوبیاقرما با نام علمی Phaseolus
 vulgaris L.دومین گیاه لگوم مهم بعد از سويا است که سوهم
عمدهای از رژيم غذايی بی از  300میلیو نار از مردم جهوا
را تشکیل میدهد و به دلیول دارابوود پوروتئین ،فیبور و موواد
معدنی باال به عشوا ي غذای کامل محرح مویباشود ( Raval
 .)& Navarro, 2019بوا ايونحوا  ،زراعوت لوبیوا هموواره بوا
محدوديتهای متعددی مواجه است کوه در میوا ايون عوامول
محدودکششده تولید ،تش خشکی مهمترين عامل محسوب شده
و سهم قابلتوجهی را در کاه تولیود ايون محصوو بوه خوود
اختصاص داده است ،به نحویکه بر اساس محالعا اخیور تشهوا
7درصوود از سووح زيرکشووت جهووانی لوبیووا از مقوودار آب کووافی
برخوردار است و  60درصد از تولید اين محصو تحوت شوراي
توش خشوکی شوديد صوور مویگیورد ( Jamshidi et al.,
 .)2016لذا بهکارگیری روشهايی برای بهورهبورداری صوحی از
آب موجود با استااده از شیوههای صحی زراعوی نظیور کشوت
ارقام متحمل ،ششاخت کمبود آب خواک و رشود محصووال در
هر مرحله ،تغذيه مشاسب گیاه و ساير عوامل مديريتی که امکا
توسعه هرچه بیشتر کشت گیاهوا در مشواطق خشو و نیموه
خشوو را فوووراهم کشووود ،مایووود خواهووود بوووود ( Heidari
.)Sharifabadi, 2000
يکی از اثرا مضر تش خشکی ،برهمزد تعاد تغذيهای
در گیاه است؛ بدينگونه که در اثر تش خشکی تحرک عشاصور
غذايی در خاک کم شده و جذب و انتقا موواد بوه گیواه دچوار
اختال میگردد .بشابراين انتظار میرود تأمین عشاصور موردنیواز
گیاه بهخصوص عشاصری که گیاه بیشتر با کمبوود آ هوا روبورو
است ،بتواند مقاومت گیاه به توش را توا حودی افوااي داده و
وضعیت رشد گیاه را بهبود بخشد ( Movahedy Dehnavy et
.)al., 2009
با بهکارگیری نانوکودها ،عشاصر غذايی کود بهتودريج و بوه
صور کشتر شده در خاک آزاد میشوند کوه ايون امور موجوب
افااي راندما و کیایت مشاب غذايی بهواسحه سورعت جوذب
باالتر ،عدم اتالف کودها از طريق آبشويی و جذب کامل کود بوه
وسیله گیاه بهدلیول رهاسوازی عشاصور غوذايی کوود بوا سورعت
محلوب در تمام طو فصول رشود مویشوود .همچشوین بهبوود
خواص انبارداری و سهولت جابجايی کود از ماايوای قابولتوجوه
استااده از نانوکودهوا در مقايسوه بوا کودهوای مرسووم هسوتشد
( .)Barmaki et al., 2010بررسیهای انجامشوده نشوا موی
دهد که نانوکود کال آهن در مقابول تغییور خشوکی ،شووری،
اسیديته و دما نسوبت بوه کودهوای کوال آهون واجود برتوری

نانوذرا مشیايم و نانوذرا آهن برخی صاا مورفولوژي لوبیا
مثل ارتااع ساقه را بهطور معشیداری نسبت بوه شواهد افوااي
داد .اين محققا يافتشود کوه عملکورد تعوداد غوالف در بوتوه و
وز 1000دانه لوبیا در ترکیب تیماری  0/5گورم در لیتور آهون
معمولی و نوانوذرا مشیوايم افوااي معشویداری مویيابود .در
آزماي ديگری که به بررسی اثرا محلوو پاشوی اکسوید روی
نانو و غیرنانو بر عملکورد و اجواای عملکورد مواش تحوت توأثیر
کمبود آب پرداخته شده بود ،نتايج نشا داد که تش خشوکی
در مرحله گلدهی و غالفدهی بهترتیب باعو کواه معشویدار
 2/2و  4درصدی عملکرد نسبت به شاهد گرديد .محلوو پاشوی
با  10گرم نانوذرا اکسید روی در شراي عدم تش  ،توش در
گلوودهی و غالفوودهی بووهترتیووب باعو افووااي  3/6 ،6/6و 5/4
درصدی عملکرد نسبت به عدم کاربرد آ گرديد (& Shojaei
Jalil Shesh Bahre & Movahedi .)Makarian, 2014
) Dehnavi (2012آزمايشووی را بووه مشظوووور بررسووی اثووور
محلو پاشی روی و آهن بر بشیه بذر سويا تحت سحوح مختلو
تش خشکی انجام دادند .نتايج تحقیق نشوا داد کوه عملکورد
دانه ،وز خش ريشهچه و سواقهچوه بوا محلوو پاشوی روی و
تیمار توأم روی و آهن افااي يافت .بهطور کلی محلوو پاشوی
روی و کاربرد توأم روی و آهن توانست بیشتر صواا را بهبوود
بخشید.
با توجه به بحرا کمآبی در مشحقه جیرفت و کمبود مقدار
آهن قابلجذب در بسیاری از خاکهوای ايون مشواطق بوهدلیول
وجود بیکربشا فراوا در آب آبیاری و آهکیبود خواک ،ايون
آزماي به مشظور بررسی نق کود نوانوکال آهون بور برخوی
خصوصیا کمی و کیای لوبیواقرما در مشحقوه جیرفوت انجوام
گرفت.
مواد و روشها
اين آزماي در سا زراعی  1394-95در مارعوهای واقو
در روستای طوها شهرسوتا جیرفوت اجورا گرديود .روسوتای
طوها از توابو بخو مرکوای شهرسوتا جیرفوت در فاصوله
4چهارکیلومتری و جشوبشرقی اين شهرستا واق شده اسوت.
مشحقه آزماي در موقعیت جغرافیوايی''  28 40' 13شومالی و
'' 57 44' 13شرقی و ارتااع  650متر از سح دريا قرار گرفتوه
اسووت .جیرفووت دارای تابسووتا هووای گوورم و نسووبتاً مرطوووب و
زمستا هايی معتد و کوتاه است .میاا بارندگی مشحقه بهطور
میانگین بی از  220میلیمتر در سا میباشود .سواير عوامول
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مهم آب و هوايی مشحقه در جدو  1ارائه شده است .مارعوه در
سا قبل از آزماي تحت آي قرار داشت .خصوصیا فیايکی

در جدو  2نشوا داده

و شیمیايی خاک قبل از کشت آزماي
شده است.

جدول  -1دادههای آب و هوایی منطقه طوهان شهرستان جيرفت در طول دوره رشد لوبيا
Table 1. Meteorological data of the Tohan region of Jiroft city during bean growth periods
ميانگين حداقل دما
Average minimum temperature
)(°C

ميانگين حداکثر دما
Average maximum temperature
)(°C

مجموع تبخير
Total evaporation
)(mm

مجموع بارندگی
)Total rainfall (mm

8.2

20.1

121.5

73.4

13.4

29.3

183.4

9.8

18.3

34.8

272.3

7.1

21.4

36.2

291.8

0

22.7

39.8

286.3

0

18.1

33.7

243.7

0

8.3

24.5

1975.7

228.6

ماه
Month
فروردين
Mar./Apr.
ارديبهشت
Apr./May
خرداد
May/Jun.
تیر
Jun./Jul.
مرداد
Jul./Aug.
شهريور
Aug./Sep.
سالیانه
Annually

جدول  -2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک آزمایش
Table 2. Chemical and physical characteristics of experiment soil
هدایت الکتریکی
Electrical conductivity
)(ds.m-1

اسيدیته
pH

نيتروژن کل
Total Nitrogen
)(%

فسفر قابل جذب
Absorbable Phosphorus
)(ppm

پتاسيم قابل جذب
Absorbable Potassium
)(ppm

کلسيم
Calcium
)(%

بافت خاک
Soil texture

1.87

7.92

0.14

7.82

216

0.67

لوم رسی
Clay loam

2متر فاصله داشت .عمق کاشت حدود 2سانتیمتر و در هر کپه
دو تا سه بذر کاشته شد .برای کشوت لوبیوا نیوا از رقوم محلوی
لوبیوواقرما بووا درجووه خلوووص 99درصوود اسووتااده شوود .بووذور از
کشاورزا لوبیاکار مشحقه تهیه گرديد .کشت بذور لوبیا بهصور
خشکهکاری در تاريخ  1394/1/23بهصور دستی انجام گرفت.
پس از جوانهزنی بذور و استقرار مشاسب بوتهها در خواک ،بورای
رسید به تراکم مورد نظر ،تشو در مرحلوه  3-4برگوی انجوام
گرديد .آبیاری مارعه محابق با تیمارهای آزمايشی انجام گرفوت.
بدينصور که در تیمار بدو تش 9 ،مرحله آبیاری بوهترتیوب
در مراحل زما کاشت ،سباشد  ،ظهور برگهای اولیه ،ظهوور
سه برگچه او  ،ظهور سهبرگچوه سووم ،آغواز گلودهی (تشوکیل
غشچووه) ،گلوودهی ،تشووکیل نیووام و پُرشوود دانووه انجووام گرفووت
( .)Ghanbari, 2015هر ي از مراحل مذکور بر اساس زموانی
که  50درصد از بوتههای هر کر عالئم ظهور را نشوا دادنود،
درنظر گرفته شد ( .)Ghanbari, 2015در تیمار قحو آبیواری
در مرحله رشد رويشی آبیاری در زما ظهور سوهبرگچوه او و
ظهور سه برگچه سوم قح گرديود کوه مجموعواً هاوت مرحلوه

آزماي بهصور کر های خردشده در قالوب طورح پايوه
بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل
تش خشکی در سه سح  :S1بدو تش  :S2 ،تش در مرحلوه
رشد رويشی و  :S3تش در مرحله رشد زايشی به عشوا فاکتور
اصلی و مصرف کود نانوکال آهن در سه سح  5 :N2 ،0 :N1و
 10 :N3کیلوگرم در هکتار به عشوا فاکتور فرعوی درنظرگرفتوه
شدند .کود نانوکال آهن استاادهشده در ايون آزمواي حواوی
9درصد آهن کالته قابل حل در آب 1 ،درصود روی و  1درصود
مشگشا است و تولیدی شرکت دان بشیا صدور احرار شرق بود.
زمین محل آزماي در اوايل بهار قبل از کاشوت توا عموق
 20-30سانتیمتر شخم زده شد .بالفاصله پس از انجوام شوخم،
زمین ديس زده شد و سپس تسحی گرديد .پوس از تسوحی
زمین ،نقشه طرح آزماي در مارعه پیاده شد .ابعواد هور کور
فرعی  3مترمرب درنظرگرفته شد .بدين صور کوه هور کور ،
شامل 5خ کاشوت بوه طوو 2متور و فواصول بوین رديو هوا
30سانتیمتر و فواصل بوتهها روی ردي 25سانتیمتر بود .بین
کر های فرعی از يکديگر 1متر و کر هوای اصولی از يکوديگر
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آبیاری انجام شد .مقدار آب مصرفی برای هر تیمار در جودو 3
ارائه شده است .تجايه شومیايی آب مصورفی نیوا در جودو 4
نشا داده شده است.

آبیاری انجام گرفت و در تیموار قحو آبیواری در مرحلوه رشود
زايشی نیوا آبیواری در زموا آغواز گلودهی (تشوکیل غشچوه) و
گلدهی قح گرديد که برای اين تیمار نیا مجموعاً هات مرحله

جدول  -3ميانگين مقدار آب مصرفشده در هر نوبت آبياری
Table 3. Average of consumed water amount per Irrigation frequency
مجموع آبياری در طول فصل رشد
Total irrigation during the growing season
)(m3.ha-1

ميانگين هر نوبت آبياری
Average per irrigation
frequency
)(m3.ha-1

تعداد آبياری
Number of
irrigations

6210

690

9

4830

690

7

4830

690

7

محاسبه مقدار آب مصرفی در هر نوبت آبیاری نیوا بودين
صور بود که مقدار آب خروجی از موتور پمپ چاه بور حسوب
لیتر بر ثانیه روی هر موتور ثبت شوده اسوت .بشوابراين بوا ثبوت
مد زمانی که پمپ ،آب را به داخل زمین وارد میکشود مقودار
آب مصرفی در هر دور آبیاری بوا اسوتااده از روابو  1محاسوبه
شد (:)Alizadeh, 2004

تيمار
Treatment
آبیاری کامل (بدو تش )
)Full irrigation (no stress
تش در مرحله رشد رويشی
Stress in vegetative growth stage
تش در مرحله رشد زايشی
Stress in reproductive growth stage

()1

Lit/s × time = Lit Lit/1000 = m3
که در آ  :Litلیتر :s ،ثانیه :time ،مد زمانی که آب به
داخل زمین پمپاژ میشود ،و  :m3مترمکعب .در انتها با داشوتن

مساحتی که آب پمپشده از چاه ،زمین را آبیاری کورده اسوت،
مقدار آب مصرفی برحسب متر مکعب در واحد سوح محاسوبه
شد.

جدول  -4تجزیه شيميایی آب آبياری
Table 4. Chemical analysis of irrigation water
مقدار
Amount

واحد
Unit

پارامتر
Parameter

7.4

-

اسیديته Acidity

1.6

)(dS.m-1

هدايت الکتريکی
Electrical conductivity

-

)(Mg.l-1

نیتروژ کل Total Nitrogen

7.2

)(mEq.l-1

پتاسیم Potassium

-

)(mEq.l-1

فسار Phosphorus

-1

257.3

) (mEq.l

سديم Sodium

189.0

)(mEq.l-1

کلسیم Calcium

-1

75.6

) (mEq.l

مشیايم Magnesium

41.2

)(mEq.l-1

کلر Chlorine

-1

-

) (Mg.l

آهن Iron

-

)(Mg.l-1

روی Zinc

-

-1

مشگشا Manganese

) (Mg.l

بارندگیهای فروردين مواه نشود) کوه بوه مشظوور عودم خحوا در
تیمارهای تش در هشگوام وقووع بارنودگی از روکو پالسوتیکی
برای کر های آزمايشی اسوتااده گرديود .در زموا بارنودگی بوه

در کوول ،در طووو فصوول رشوود دو مرتبووه بارنوودگی رخ داد
(باتوجه به کشت محصو در هاته آخور فوروردين ،و عودم وقووع
بارنودگی در ايون هاتوه ،دوره رشود و نموو محصوو مصوادف بوا
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مشظور عدم انتقا آب در خاک به محول ريشوه گیاهوا  ،روکو
پالستیکی عالوه بور پوشواند سوح 3مترمربعوی هور کور  ،توا
حاشیه 1متوری هور کور آزمايشوی نیوا امتوداد يافوت .در ايون
آزماي به مشظور بررسی اثر کودهوای نوانو از هوی نووع کوودی
استااده نشود .تیمارهوای کوودی نوانوکال آهون نیوا محوابق بوا
تیمارهای آزمايشی طی دو مرحله  50درصد گلدهی و 50درصود
تشکیل غالفها در مارعه داخل کر های مورد نظر اعموا شود.
برای حصو اطمیشا از يکشواختقرارگرفتن کود در ناحیه توسعه
ريشه در تمام سح کر  ،ابتودا کودهوای موورد نظور در بحوری
کامالً حل شده سپس در حین آبیاری به کر های مربوطه اضافه
شدند .در طو دوره رشد محصو نیا آفا و بیماری خاصوی در
مارعه مشاهده نشد .برداشت غالفهای لوبیا نیا پس از حذف اثور
حاشیه در سح ي مترمرب از هر کر در بازه زمانی  21تا 30
شهريور  94با دست انجام گرفت .در ايون آزمواي صواا طوو
شاخه اصلی ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد غالف در بوته ،تعوداد دانوه
در غووالف ،وز 100دانووه ،عملکوورد دانووه و بیولوژيو  ،و درصوود و
عملکرد پروتئین دانه مورد بررسی قرار گرفت.
بوورای محاسووبه عملکوورد بیولوژي و  ،در زمووا رسوویدگی
فیايولوژيکی دانههوا از سوح 1مترمربو از هور کور بوتوههوا
برداشت شد و در شراي مارعه بوه مود  72سواعت در سوايه
خش گرديد .پس از خش شد بوتههای برداشتشوده از هور
کر  ،وز خش آ ها اندازهگیری گرديد و به عشووا عملکورد
بیولوژي ثبت گرديد .برای محاسبه عملکورد دانوه نیوا پوس از
جداکرد دانهها از غالف ،وز دانهها به مشظور محاسبه عملکرد
دانه با ترازوی ديجیتالی دقیق وز و در واحود سوح محاسوبه
گرديد .برای اندازهگیری غلظت نیتروژ دانه لوبیوا ،نمونوههوای
لوبیا به آزمايشگاه مشتقل شده و بعد از آسیابکرد (با استااده
از دستگاه آسیاب دانههای سخت  AGمد  A60ساخت ايرا )
محتوی نیتروژ دانه تعیین گرديد .برای اندازهگیری نیتروژ از
روش کجلدا (از دستگاه کجلدا  Jisicoساخت کره جشووبی)
استااده شد که شامل مرحله هضوم ،تقحیور و تیتراسویو موی
باششد ( .)Piper, 2019ضريب تبديل درصد نیتروژ به درصود
پروتئین برای لوبیا  6/25مویباشود ( .)Piper, 2019از حاصول
ضرب درصد نیتروژ دانه در عدد  6/25غلظوت پوروتئین دانوه
محاسووبه گرديوود ( .)Piper, 2019همچشووین از حاصوولضوورب
درصد پروتئین دانه در میاا دانه لوبیا در واحد سح  ،عملکورد
پروتئین دانه در واحد سح محاسبه شد.
تجايه واريانس دادههای حاصل از آزمواي بوا اسوتااده از
نرمافاار آماری  SASنسخه  9/3و مقايسه میانگینهوا بوه روش
آزمو چشددامشهای دانکن در سح احتموا  5درصود و رسوم
نمودارها با نرمافاار  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
طول شاخه اصلی و تعداد شاخه فرعی

نتايج تجايه واريانس دادههای حاصل از آزماي نشا داد
که تش خشکی ،کوود نوانو و اثور متقابول ايون دو فواکتور اثور
معشیداری بر طو شاخه اصلی و تعداد شاخه فرعوی لوبیواقرما
داشت (جدو  .) 5مقايسه میانگین اثر متقابل فاکتورهوا نشوا
داد که بیشترين طو شاخه اصلی و تعوداد شواخه فرعوی گیواه
به ترتیب با میانگین  67/9سانتیمتر و  11/2عدد از تیمار بدو
تش و مصرف  10کیلوگرم در هکتار کود نوانو ( )S1N3حاصول
شد .تااو آماری معشیداری بین اين تیمار و تیمار بدو توش
و مصرف 5کیلوگرم در هکتار کوود نوانو ( )S1N2مشواهده نشود
(شکل  .)2 ،1همچشین اعما تیمارهای تش در هر دو مرحلوه
سبب کاه طو شاخه اصلی و تعداد شاخه فرعی شود ،البتوه
اين کاه در مرحله رشد رويشی بیشتر از مرحله رشد زايشوی
بود که احتماالً بهدلیل همامانی وقوع تش با رشد فعا شواخه
میباشد ،بهطوریکه برای طو شاخه اصلی در هور سوه سوح
مصرف  5 ،0و  10کیلوگرم در هکتار کود نانو طو شاخه اصلی
در شراي تش در مرحله رشد رويشی بهترتیوب  40/7 ،36/7و
 41/4سانتیمتر حاصل شد که در مقايسوه بوا تیموار توش در
مرحله رشد زايشی بهترتیب در هري از سه سح مصرف 5 ،0
و  10کیلوووگرم در هکتووار کووود نووانو کوواه  15/3 ،14/2و
17/6درصدی را نشا داد .همین نتیجه نیا برای تعوداد شواخه
فرعی مشاهده گرديد و تش در مرحله رشد رويشی در هر يو
از سحوح مصرف 5 ،0و  10کیلوگرم در هکتار کود نوانو کواه
 23/4 ،18/8و  22/3درصدی را در مقايسه با توش در مرحلوه
رشد زايشی مشجر گرديد .همچشین کمترين میاا طو شواخه
اصلی و تعداد شاخه فرعی بهترتیب با میانگین  36/7سانتیمتور
و  4/3عوودد در تیمووار تووش در مرحلووه رشوود رويشووی و بوودو
مصوورف کووود ( )S2N1مشوواهده گرديوود (شووکل  .)2 ،1برخووی
محققووا اظهووار داشووتشد در شووراي تووش  ،تخصووی مووواد
کربوهیدراتی بین اندامهای مختل گیاه تغییر میکشد ،لذا گیواه
سهم بیشوتری از موواد فتوسوشتای را بوه ريشوه جهوت جوذب
رطوبت و عشاصر غذايی در شراي محدوديت رطوبت اختصواص
میدهد و درنتیجه مواد فتوسشتای کمتری به بخ های هوايی
از جمله ساقه میرسد که اين امر سبب کاه سهم شاخسواره
و ارتااع بوته میگوردد (Emadi et al, .)Silva et al., 2012
) (2012در آزمايشووی بوور روی لوبیوواقرما نشووا دادنوود تووش
خشکی تأثیر معشیداری بر کاه ارتااع اين محصوو داشوت.
در شراي تش  ،کاه پتانسیل آب بافوتهوای مريسوتمی در
طو روز موجب کواه پتانسویل فشواری بوه حودی کمتور از
میاا الزم برای بارگشد سلو هوا مویگوردد .تعوداد شواخه
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100میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر اثورا مشاوی توش را بور
روی رشد گیاه در مقايسه با عدم محلو پاشی کود کواه موی
دهد .محابق با نظر اين محققا  ،آهن عشصر اصلی در فتوسوشتا،
سشتا پروتئین ،کربوهیدرا  ،چربیها و تولید کلروفیول اسوت و
در نتیجه بر رشد گیاه مؤثر است.

فرعی در گیاه به میاا رشد رويشی گیاه بستگی داشته و نتايج
بررسیهای محققا نشا داده است استااده از کودهای آهندار
سبب تعديل شد تش خشکی و بهبود رشود گیواه گرديوده و
اثر مثبت بر افااي تعداد شواخه فرعوی در سوويا دارد .در ايون
تحقیق نشا داده شد که در شراي اقلیمی شهرستا شهرکرد
مصرف محلو پاشی کود سولاا آهون در شوراي توش  80و

جدول  -5تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و کود نانو بر اجزای عملکرد لوبياقرمز
Table 5. Analysis of variance of the effect of drought stress and nano fertilizer treatments on yield components of bean
ميانگين مربعات Mean of Squares
طول شاخه

درجه آزادی
Degrees of
freedom

تعداد دانه در غالف
Number of seeds per
pod

تعداد غالف در بوته
Number of pods per
plant

تعداد شاخههای فرعی
Number of
branches

اصلی
Stem height

0.550 n.s

3.128 n.s

3.210 n.s

25.008 n.s

2

* 8.554

* 4.520

* 4.154

** 805.812

2

3.890

0.911

0.265

10.345

4

6.817 n.s

* 2.212

* 1.133

** 482.101

2

4.551 n.s

* 1.996

* 1.051

** 141.419

4

4.346

0.870

0.187

7.901

12

10.818

6.556

7.129

8.546

-

منبع تغيير
Source of variation
بلوک
Block
تش خشکی
Drought stress
اشتباه اصلی
Main error
کود نانو
Nano fertilizer
اثر متقابل
Interaction effect
اشتباه فرعی
Sub error
ضريب تغییرا ()%
Coefficient of variation
)(%

** :* ،بهترتیب معشیدار در سح احتما  1درصد و  5درصد؛  :n.sغیرمعشیدار
: Significant at 5%, 1% levels, respectively; n.s: Non-significant

** *,

جدول  -6تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و کود نانو بر عملکرد و محتوی پروتئين لوبياقرمز
Table 6. Analysis of variance of the effect of drought stress and nano fertilizer treatments on yield and protein content of
bean
ميانگين مربعات Mean of Squares

درجه آزادی
Degrees of
freedom

عملکرد پروتئين دانه
Seed protein yield

محتوی پروتئين دانه
Seed protein
content

عملکرد بيولوژیک
Biological
yield

عملکرد دانه
Seed yield

وزن100دانه
100 Seeds
weight

12.52 n.s

1.30 n.s

6852690.63 n.s

12361.7 n.s

1.55 n.s

2

** 198.21

** 19.77

* 19330644.27

*4123845.10

* 8.22

2

18.00

3.98

8020025.74

9923.02

2.24

4

** 78.46

5.12 n.s

** 9196291.26

* 453868.92

7.83

2

* 59.73

4.31 n.s

*7572433.92

148072.97
**

* 6.15

4

11.49

3.79

6665415.90

456.30

1.13

12

9.31

12.44

8.10

9.83

11.80

-

منبع تغيير
Source of variation
بلوک
Block
تش خشکی
Drought stress
اشتباه اصلی
Main error
کود نانو
Nano fertilizer
اثر متقابل
Interaction effect
اشتباه فرعی
Sub error
ضريب تغییرا ()%
Coefficient of variation
)(%

** :* ،بهترتیب معشیدار در سح احتما  1درصد و  5درصد؛  :n.sغیرمعشیدار
: Significant at 5%, 1% levels, respectively; n.s: Non-significant
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شکل  -1مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر طول شاخه اصلی گياه لوبياقرمز
Fig. 1. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on stem height of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشد رويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer

شکل  -2مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر تعداد شاخه فرعی گياه لوبياقرمز
Fig. 2. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on number of branches per bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer

در تحقیقی ديگر روی نخوود ،گواارش شود مصورف آهون
خصوصاً در موارد کمبود آهن میتواند رشد گیاه زراعی را بهبود
بخشد (.)Ahmadi et al., 2019
) Khalaj et al, (2019گاارش کردنود در شوراي آب و
هوايی شاهرود محلو پاشی 0/25گرم در لیتور نوانوذرا آهون،
ارتااع ساقه لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna sinensis L.را بوهطوور
معشی داری و به میاا  36/8درصد نسبت بوه عودم اسوتااده از
کود نانوذرا آهن افااي داد.

تعداد غالف در بوته

تجايه واريانس داده ها نشا داد که توش خشوکی ،کوود
نانو و اثر متقابل تش و کوود بور صوات تعوداد غوالف در بوتوه
معشیدار بود (جدو  .)5محابق با مقايسه میوانگین اثور متقابول
فاکتورها ،بیشترين تعداد غالف در بوته با میانگین  21/1غوالف
در بوته از تیمار بدو توش و مصورف  10کیلووگرم در هکتوار
کود نانو ( )S1N3حاصل شد .تااو آماری معشیداری بین ايون
تیمار و تیمار بدو تش و مصورف  5کیلووگرم در هکتوار کوود
نانو ( )S1N2مشواهده نشود (شوکل  .)3کمتورين میواا تعوداد
غالف در بوته نیا با میانگین  7/1غالف در بوته در تیموار توش
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فرعی گیاه بستگی داشته و نتايج بررسویهوای محققوا نشوا
داده است که کاه رشد رويشی در اثر تش خشکی مشجر بوه
کاه تعداد غالف در لوبیاقرما مویشوود ( Jamshidi et al.,
 .)2016در تحقیقی ديگر نیا مشخ شود کوه بوا کواه آب
مصوورفی ،تعووداد غووالف در بوتووه لوبیوواقرما کوواه موویيابوود
(Khalaj et al, (2019) .)Ghadimian et al., 2017
گاارش کردند که عدم مصرف کودهای آهندار بهويوه نوانوذرا
آهن مشجر به کاه تعداد غالف در بوته لوبیاقرما میشود.

در مرحله رشد رويشی و بودو مصورف کوود ( )S2N1مشواهده
گرديد (شکل  .)3باتوجه به نتايج بوه دسوتآموده دقیقواً هموا
تیمارهايی که مشجر به حصو بیشترين و کمترين میاا طوو
شاخه اصلی و تعداد شاخه فرعوی لوبیوا شودند ،اثور مشوابهی را
روی تعداد غالف در بوته داشتشد کوه بوا توجوه بوه همبسوتگی
مثبت و معشیدار صاا طو شاخه اصلی و تعداد شاخه فرعوی
گیاه با تعداد دانه در غالف نتیجه فوق قابل پی بیشوی بوود .در
واق تعداد غالف در گیاه به میاا رشد رويشی و تعوداد شواخه

شکل  -3مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر صفت تعداد غالف در بوته گياه لوبياقرمز
Fig. 3. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on number of pods per bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer

تحقیقی ديگر گاارش شد کاه شديد مواد فتوسشتای بهدلیل
کاه سح و تعداد برگها در اثور ريواش و بوه تبو کواه
عرضه اين مواد به سمت غوالفهوای در حوا رشود اسوت کوه
نتیجه آ حاظ تعداد کمتر دانه در غوالف مویباشود ( Faisal
Ghadimian et al, .)Elgasim & Abdel Shakor, 2010
) (2017گاارش کردند که وقوع تش خشکی هماما با مرحله
گردهافشانی و لقاح ،تعداد دانههای لوبیاقرما در غالف را به علت
پسابیدگی دانههای گرده کاه میدهد.

تعداد دانه در غالف

تجايه واريانس دادهها نشا داد که تشها تش خشکی اثور
معشیداری بر صات تعداد دانه در غالف داشوت و مصورف کوود
نانو و اثر متقابل تش و کود نانو بر ايون صوات معشویدار نبوود
(جدو  .)5مقايسوه میوانگین تیموار توش خشوکی نشوا داد
بیشترين و کمترين تعداد دانه در غالف بهترتیب با میانگینهای
 6/26و  3/14دانه در غالف مربوط به تیمار بدو تش و توش
در مرحلووه رشوود زايشووی بووود (شووکل  .)4عوودم تووأمین مووواد
فتوسشتای الزم برای رشد جشین و تکامل بوذر ،يکوی از داليول
عمده کاه تعداد دانه در غوالف در شوراي توش در مرحلوه
رشد زايشی میباشد .همچشین خشوکی از طريوق جلووگیری از
رشد و نمو طبیعی غالفها ،تعداد دانه در غالف را کواه موی
دهد Boutraa & Sanders (2001) .در تحقیقی بر روی لوبیا
گاارش کردند که کمبود آب از گلدهی تا انتهای تشوکیل دانوه،
اثر شديدی بر عملکرد و اجاای عملکرد خواهد داشت .محابق با
گاارش اين محققا مهمترين جاء عملکرد که تحت تأثیر تش
در مرحله گلدهی قرار میگیرد ،تعداد دانوه در غوالف اسوت .در

وزن100دانه

اثر تیمارهای تش خشکی ،کود نانو و بر همکش ايون دو
فاکتور بر صات وز 100دانه معشیدار بود (جدو  .)6محابق بوا
مقايسووه میووانگین اثوور متقابوول تیمارهووا ،بیشووترين و کمتوورين
وز 100دانه به ترتیب با میانگینهای  29/9و  19/8گرم مربوط
به تیمارهای بدو تش و مصرف  10کیلووگرم در هکتوار کوود
نانو ( )S1N3و تش در مرحله رشد زايشی و عدم مصورف کوود
( )S3N1بود (شکل  .)5در آزمايشی بور روی لوبیواقرما گواارش
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میشود .آ ها افااي وز دانه تحت شراي مصرف آهن را بوه
تأثیر مستقیم عشصر آهن در سشتا کلروفیل ،افااي میاا مواد
فتوسشتای و انباشت بیشتر مواد هیدرا کربشی در دانه نسوبت
دادنود Torabian & Zahedi (2013) .در آزمايشوی بور روی
تأثیر تغذيه برگی سولاا آهن به دو شکل معموو و نوانوذرا
بر رشد ارقام آفتابگردا گاارش کردند که وز بوذر در طبوق و
وز 100دانووه در اثوور مصوورف کودهووای نووانوذرا  ،افووااي
معشیداری در مقايسه با تیمار بدو مصرف آهن داشت.

شد که تش خشوکی از طريوق کواه سوح فتوسوشتاکششده
موجب کاه مواد فتوسشتای و در نتیجه کاه وز 100دانوه
میگردد .عالوه بر اين گیاه برای کاه اثرا سوء تش  ،چرخه
زندگی خود را کوتاهتر مینمايد که اين کاه طو دوره رشود
مشجر به کوتاهترشد طو دوره پرشد دانوه و در نهايوت وز
نهايی دانه میشود (.)Jamshidi et al., 2016
) Borges et al, (2009در تحقیقوی نشوا دادنود کوه
مصرف کودهای آهندار سبب افااي وز دانههوای گیواه ذر

شکل  -4مقایسه ميانگين اثر تيمارهای تنش خشکی بر صفت تعداد دانه در غالف گياه لوبياقرمز
Fig. 4. Mean comparison for effect of drought stress treatments on number of seeds per pod of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش در مرحله رشد رويشی :S3 ،تش در مرحله رشد زايشی
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages

شکل  -5مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر صفت وزن100دانه گياه لوبياقرمز
Fig. 5. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on 100 seeds weight of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer
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 .)et al., 2012همچشین هما طورکه قبالً ذکور شود ،افوااي
عملکرد دانه تحت شراي مصرف آهن را میتوا به نق آهون
در افااي سشتا کلروفیل ،میاا مواد فتوسشتای و انباشت مواد
هیدرا کربشی در دانه مرتب دانست که نتیجوه آ در نهايوت
افااي عملکرد محصو زراعی را بوه دنبوا دارد ( Borges et
 .)al., 2009عالوه براين در برخی گاارشها ذکر شده است که
کمبود آهن ،هموواره موجوب ازبوینرفوتن کلروفیول و تخريوب
ساختما کلروپالسوت و کواه فعالیوت آنوايمهوای اکسویداز
نظیرکاتاالز و پراکسیداز میگوردد کوه ايون امور سوبب کواه
شديد نرخ فتوسشتای گیاه میگردد (.)Ahmadi et al., 2019
در آزمايشی بر روی آفتابگردا به مشظور بررسی تأثیر سوولاا
آهن به دو شکل معمو و نانوذرا گاارش شد که عملکرد دانه
در مقايسه با تیمار بودو مصورف آهون افوااي معشویداری را
نشوا مویدهود ( .(Torabian & Zahedi, 2013در هموین
زمیشه نتايج تحقیقی ديگر حاکی از افااي عملکورد دانوه لوبیوا
در شراي مصورف نوانوذرا آهون در مقايسوه بوا شواهد (عودم
مصرف نانوذرا ) بود (.)Khalaj et al., 2019

عملکرد دانه

محابق با نتايج تجايه واريانس دادهها ،اثر توش خشوکی،
کودهای نانوکال آهن و اثر متقابل اين دو فواکتور بور عملکورد
دانه لوبیا معشی دار بود (جدو  .)6مقايسه میانگین اثور متقابول
فاکتورهووا نشووا داد کووه بیشووترين عملکوورد دانووه بووا میووانگین
861/4کیلوووگرم در هکتووار از تیمووار بوودو تووش و مصوورف
10کیلوگرم در هکتار کود نانوکال آهن ( )S1N3بهدست آمود.
البته تااو آماری معشیداری بین ايون تیموار بوا تیموار بودو
تش و مصرف  5کیلوگرم در هکتار کود نانوکال آهن ()S1N2
وجود نداشت .اما بین اين دو تیمار با تیمار بدو تش و بودو
کاربرد کوود ( )S1N1تاواو آمواری معشویداری مشواهده شود
(شکل  )6که در واق نشا دهشده اثر مثبت کودهوای نوانوکال
آهن بر عملکرد دانه لوبیاقرما است .همچشین مصورف کودهوای
نانوکال آهن اثر تعديلکششدگی شد تش در هور دو مرحلوه
رشدی گیاه (رويشی و زايشی) را بر عملکرد دانوه گیواه از خوود
نشا داد ،بهطوریکه در شراي تش در مرحله رشود رويشوی،
مصرف  10و  5کیلوگرم در هکتار کود بهترتیب سوبب افوااي
 13/92و  9/77درصوودی عملکوورد در مقايسووه بووا تیمووار بوودو
مصرف کود در شراي وقوع تش در اين مرحله از رشود شود و
در شووراي تووش در مرحلووه رشوود زايشووی نیووا ،مصوورف  10و
5کیلوگرم در هکتار کود بهترتیب سبب افااي  11/14و 7/47
درصدی عملکورد در مقايسوه بوا تیموار بودو مصورف کوود در
شووراي وقوووع تووش در ايوون مرحلووه ( )S3N1شوود (شووکل .)6
کمترين عملکرد دانه لوبیا نیا بوا میوانگین  388/4کیلووگرم در
هکتار از تیمار تش در مرحله رشد زايشی و بدو مصرف کوود
( )S3N1به دست آمد (شکل  .)6محابق با نظور محققوا  ،توش
کمبود آب از طريق کاه سح بورگ ،بسوتهشود روزنوههوا،
کاه قابلیت هدايت روزنههوا ،کواه آبگیوری کلروپالسوت و
ساير بخ های پروتوپالسم ،کاه سشتا پوروتئین و کلروفیول
سبب کاه فتوسشتا میگردد .انتقا مواد فتوسشتای نیا تحت
تأثیر تش کمآبی کاه يافته و موجب تجم و اشباع برگهوا
از اين مواد میگردد و در نتیجه فتوسشتا را محودود موینمايود؛
محدودشد فتوسشتا نیا رشد گیاه و عملکرد آ را کاه موی
دهد ( .)Hopkins & Huner, 2004در آزمايشوی بوه مشظوور
بررسی اثر کمآبی در مراحل مختل رشد بر عملکرد ارقام لوبیوا
گاارش شد کوه تجمو مواده خشو  ،سورعت رشود محصوو ،
سرعت رشد نسبی و عملکرد دانه بر اثر قح آبیاری در مراحول
زايشی (مراحل گلدهی و پرشود دانوه) بوه طوور قابولتووجهی
کاه میيابد ،بهطوریکه درصد کاه عملکرد دانه در تیموار
قح آبیاری در مراحل گلدهی و پرشد دانه نسوبت بوه حالوت
آبیاری کامل ،حدود  40/25درصد بوود ( Zafarani-Moattar

عملکرد بيولوژیک

تووش خشووکی و کووود نووانو اثوور معشوویداری بوور عملکوورد
بیولوژي لوبیاقرما داشتشد .اثر متقابل ايون دو فواکتور نیوا بور
عملکوورد بیولوژي و لوبیووا معشوویدار بووود (جوودو  .)6مقايسووه
میانگین اثر متقابل فاکتور تش خشکی و کود نیا نشا داد که
بیشترين عملکرد بیولوژي بوا میوانگین  4711/9کیلووگرم در
هکتار مربوط به تیمار آبیاری کامل و مصرف  10کیلوگرم کوود
نانوکال آهن ( )S1N3بود .البته تااو آماری معشویداری بوین
اين تیمار بوا تیموار آبیواری کامول و مصورف  5کیلووگرم کوود
نووانوکال آهوون ( )S1N2مشوواهده نشوود (شووکل  .)7کمتوورين
عملکرد بیولوژي لوبیا نیوا بوا میوانگین  2391/8کیلووگرم در
هکتار از تیمار تش در مرحله رشد زايشی و بدو مصرف کوود
( )S3N1بهدست آمد (شکل .)7
محابق با تحقیقا انجامشده بر روی لوبیا محققا گاارش
کردهاند تش های خشکی متوس تا شديد خصوصاً توش هوايی
که هماما با مراحل گلدهی و گردهافشانی گیواه بوهوقووع موی
پیوندد ،سوبب کواه شوديد زيسوتتووده لوبیوا خواهود شود
( .)Ramírez-Vallejo & Kelly, 1998در هموین زمیشوه در
تحقیقی ديگر نشا داده شد که تش خشکی هماما با مرحله
رشد زايشی گیاه سبب کاه معشویدار عملکورد دانوه ،زيسوت
توده و شاخ برداشت لوبیا شده است (Padilla-Ramirez et
.)al., 2005
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شکل  -6مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر صفت عملکرد دانه گياه لوبياقرمز
Fig. 6. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on seed yield of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer

تواند ناشی از کارآيی کال با ساختار نانو در رسان و فراهموی
بهیشه عشصر آهن در فرايشدهای فیايولوژيکی باشود .احتمواالً بوا
فعوا شوود فرايشودهای فیاولوووژيکی ،کلروفیولسووازی افووااي
میبابد که در پی آ بهبود فرايشود فتوسوشتا اتاواق مویافتود و
نهايتاً مشجر به افااي ارتااع بوته ،تعوداد شواخههوای فرعوی و
حتی عملکرد دانه میشوود کوه مجمووع ايون پارامترهوا سوبب
افااي عملکرد بیولوژي لوبیا در شراي مصرف نانوکال هوای
آهن میگردد.

در شراي تش خشکی ،به دلیل کاه مواد فتوسوشتای،
وز خش بوته کاه میيابد و گیاه بورای فورار از خشوکی و
حاظ بقاء زودتر به گل مویرود ،بشوابراين بیشوترين مقودار وز
خش در درجهروز رشد کمتری نسبت به شراي بودو توش
به دست می آيد .اين کواه همچشوین مویتوانود تحوت توأثیر
تخصی بیشتر زيستتوده تولیدی گیاه به سمت ريشههوا و يوا
در اثوور کوواه میوواا کلروفیوول و يووا بووازدهی فتوسووشتا باشوود
( .)Khoshvaghti, 2006بهبود عملکرد توس نوانوکال موی

شکل  -7مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر صفت عملکرد بيولوژیک گياه لوبياقرمز
Fig. 7. Mean comparison for interaction of drought stress and nano fertilizer on biological yield of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer
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(جدو  .)6مقايسه میانگین تیمارهای تش خشوکی نشوا داد
که بیشترين غلظت پروتئین دانه از تیمار قح آبیاری در مرحله
رشد زايشی با میانگین  23/11درصد بوه دسوت آمود .کمتورين
میاا آ نیا از تیمار آبیاری کامل بوا میوانگین  18/68درصود
حاصل شد (شکل  Emadi et al, (2012) .)8بیا کردنود کوه
در شراي تش خشکی جذب و تثبیت دیاکسید کربن بور اثور
بستهشد روزنهها کاه میيابد .در نتیجوه میواا کول موواد
پرورده برای پرشد دانه کاه میيابود ،در حوالی کوه انتقوا
مجدد نیتروژ از برگها به دانه کاه نمیيابد .اين امر سوبب
افااي درصد پروتئین دانه میشوود .افوااي درصود پوروتئین
دانه گیاها در شراي خشکی توس ديگر محققا نیا گاارش
شده است (.)Davoodi et al., 2018; Kordi et al., 2016

) Khalaj et al, (2019در تحقیقی گواارش کردنود کوه
کاربرد 0/25گرم در لیتور کوود نوانوکال آهون سوبب افوااي
40/8درصدی شاخ سح برگ لوبیا چشمبلبلوی در مقايسوه
با تیمار شاهد (عدم مصرف کود) گرديد.
) Ahmadi et al, (2019در پووهشوی روی گیواه نخوود
زراعی ( )Cicer arietinum L.مشخ نمودند که بوا کواربرد
توأم محلو پاشی و خاک کواربرد کوود کوال آهون بوه میواا
10کیلوگرم در هکتار در مرحله گلدهی ،مویتووا بوه عملکورد
بیولوژي  3683کیلوگرم در هکتار دست يافت کوه  25درصود
نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) برتری داشت.
درصد پروتئين دانه

تش

نتايج تجايه واريانس دادههوا نشوا داد کوه تشهوا فواکتور
خشکی اثر معشویداری بور غلظوت پوروتئین دانوه داشوت

شکل  -8مقایسه ميانگين اثر تيمار تنش خشکی بر صفت غلظت پروتئين دانه گياه لوبياقرمز
Fig. 8. Mean comparison for effect of drought stress treatments on seed protein content of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش در مرحله رشد رويشی :S3 ،تش در مرحله رشد زايشی
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages

در هکتار حاصل گرديد (شکل  .)9از آنجا که عملکورد پوروتئین
دانه از حاصلضرب عملکرد دانه در درصد پروتئین دانه حاصول
میشود و از طرفی همبستگی و رابحوه مسوتقیم بوین عملکورد
دانه بوا عملکورد پوروتئین دانوه وجوود دارد ،بشوابراين بواالبود
عملکوورد پووروتئین دانووه در تیمووار آبیوواری کاموول و مصوورف
10کیلوگرم کود نانوکال آهن (تیماری کوه مشجور بوه حصوو
باالترين عملکرد دانه لوبیا شد) قابل پی بیشی بود.
) Kordi et al, (2016نشوا دادنود بواالترين عملکورد
پروتئین دانه لوبیاقرما از تیماری حاصل شد که دارای بواالترين
عملکرد دانه بود.

عملکرد پروتئين دانه

نتايج نشا داد که عملکرد پروتئین دانه تحت تأثیر توش
خشکی ،مصرف کود نانوکال آهن و اثور متقابول توش و کوود
قرار گرفت (جدو  .)6مقايسه میوانگین دادههوا نشوا داد کوه
بیشترين میاا عملکرد پروتئین دانه از تیموار آبیواری کامول و
مصوورف  10کیلوووگرم کووود نووانوکال آهوون بووا میووانگین
169/2کیلوگرم در هکتار حاصل شد .البتوه تاواو معشویداری
بین اين تیمار با تیمار آبیاری کامل و مصورف  5کیلووگرم کوود
نانوکال آهن با میوانگین  165/7کیلووگرم در هکتوار مشواهده
نشد .کمترين عملکرد دانه نیا از تیمار قح آبیواری در مرحلوه
رشد زايشی و عدم مصرف کود نانو بوا میوانگین  95/8کیلووگرم
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شکل  -9مقایسه ميانگين اثر متقابل تنش خشکی و کود نانو بر صفت عملکرد پروتئين دانه گياه لوبياقرمز
Fig. 9. Mean comparison of interaction effect of drought stress and nano fertilizer on seed protein yield of bean plant
 :S1بدو تش  :S2 ،تش درمرحله رشدرويشی :S3 ،تش درمرحله رشدزايشی؛ 10 :N3 ،5 :N2 ،0 :N1کیلوگرم درهکتار کودنانوکال آهن
S1: No stress, S2: Stress in vegetative growth stages, S3: Stress in reproductive growth stages; N1: 0, N2: 5, N3: 10 kg.ha-1 nano-iron chelate fertilizer

کاه عملکرد دانه ناشی از تش خشکی را جبرا مویکشود و
بهتر است در مشاطق با مشکل کمآبوی ارقوام پردانوه را انتخواب
کرد تا محصو با کمترين کاه عملکرد مواجه شود.
) Amini et al, (2002نشا دادند کوه تعوداد غوالف در
بوته ،تعداد دانه در غالف ،وز 100دانه و ارتااع بوتوه بیشوترين
تأثیر را بر عملکرد دانه لوبیا دارند.
باالترين همبسوتگی نیوا بوین عملکورد دانوه بوا عملکورد
پروتئین با  R2= 0/95مشاهده شد .هما طورکه در بخ قبلی
اشاره شد ،هرچه عملکورد دانوه بیشوتر باشود ،بوالتب عملکورد
پروتئین نیا افوااي مویيابود .همچشوین همبسوتگی مثبوت و
معشیداری بین درصود پوروتئین و عملکورد پوروتئین مشواهده
گرديد .در اين آزماي تشها بین صاا تعوداد دانوه در غوالف و
وز 100دانه با  ،R2= -0/69و تعداد غالف در بوته و تعداد دانوه
در غالف با  R2= -0/52رابحه مشاوی و معشویدار مشواهده شود.
عالوه بر اين رواب بین تعوداد شواخه فرعوی بوا تعوداد دانوه در
غالف و وز 100دانه؛ تعداد غوالف در بوتوه بوا وز 100دانوه ،و
همچشین بین تعداد دانه در غالف با درصد پروتئین دانوه مشاوی
بود ،اما از لحاظ آماری معشیدار نبود (جدو .)7
) Rahnamaei Tak et al, (2007نیوا گواارش کردنود
وز 100دانه لوبیا همبستگی مشای بوا صواا تعوداد غوالف در
بوته و تعداد دانه در غالف دارد.

همبستگی ساده بين صفات

به مشظور بررسی رابحوه موجوود بوین صواا مربووط بوه
عملکرد ،اجاای عملکرد و محتوی پروتئین دانوه گیواه لوبیوا در
اين آزماي  ،همبستگی ساده بین اين صواا محاسوبه گرديود
(جدو .)7
رابحه بین طو شاخه اصلی با تعداد شاخه فرعوی ،تعوداد
غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وز 100دانه ،عملکرد دانه و
بیولوژي و همچشین درصد و عملکورد پوروتئین دانوه مثبوت و
معشیدار بود .عملکرد دانه و بیولوژي لوبیا نیا بوا تموام صواا
مورد بررسی رابحه مثبت و معشیداری داشت.
محوابق بوا تحقیوق )Rahnamaei Tak et al, (2007
بیشترين همبستگی صات عملکرد دانه ت بوته لوبیا بهترتیب با
صاا وز 100دانه ،تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غوالف
مویباشود Marsafari et al, (2016) .گواارش کردنود تعوداد
غالف در بوته ،تعداد دانه در غوالف و وز 100دانوه همبسوتگی
مثبت و معشی داری با عملکرد دانه لوبیا داشتشد .اين محققا به
بهنوادگرا توصیه کردند از طريوق سوه متغیور عموده و اصولی
يادشده جهت افااي میاا عملکرد دانه اقدام نمايد .همچشوین
در آزمايشی ديگر ) Mohammadi et al, (2008يافتشد که در
شراي تش صات تعداد دانوه در غوالف بیشوترين توأثیر را بور
عملکرد دانه لوبیا دارد .اين محققا توصویه نمودنود در شوراي
تش آبی هرچه میوانگین تعوداد دانوه در غوالف بیشوتر باشود،
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جدول  -7ضرایب همبستگی بين صفات مورد بررسی لوبياقرمز
Table 7. Correlation coefficients between the studied traits of bean
عملکرد
پروتئين دانه
Seed
protein
yield

محتوی
پروتئين

عملکرد

عملکرد

دانه
Seed
protein
content

بيولوژیک
Biological
yield

دانه
Seed
yield

وزن100دانه
100 seeds
weight

تعداد دانه

تعداد غالف در

تعداد شاخه

طول

در غالف
Number
of seeds
per pod

بوته
Number of
pods per
plant

های فرعی
Number
of
branches

شاخه
اصلی
Stem
height
1

1

1

**0.65

1

**0.83

**0.79

1

*-0.52

-0.09

0.15

1

**-0.69

-0.11

-0.06

*0.58

1

**0.91

**0.92

**0.86

**0.80

**0.70

1

**0.94

**0.90

**0.89

**0.80

**0.83

**0.81

1

**0.72

**0.77

**0.85

-0.11

0.09

**0.64

*0.61

**0.89

**0.75

**0.95

**0.90

**0.84

**0.81

**0.73

**0.69

صفات
Traits

طو شاخه اصلی
Stem height
تعداد شاخههای فرعی
Number of branches
تعداد غالف در بوته
Number of pods per plant
تعداد دانه در غالف
Number of seeds per pod
وز 100دانه
100 Seeds weight
عملکرد دانه
Seed yield
عملکرد بیولوژي
Biological yield
محتوی پروتئین دانه
Seed protein content
عملکرد پروتئین دانه
Seed protein yield

* و ** بهترتیب نشا دهشده معشیداری در سح احتما 5درصد و 1درصد
** *,

: Significant at 5% and 1% levels, respectively

معشیداری بین  10و  5کیلوگرم در هکتار کوود نوانوکال هوای
آهن برای عملکرد دانوه و بیولووژک لوبیوا در هريو از شوراي
بدو تش و تش وجود نداشت .بوا توجوه بوه نتوايج آزمواي
پیششهاد میگردد که برای زراعت گیاه لوبیاقرما جهوت حصوو
عملکوورد محلوووب ،بووا آبیوواری بووهموق و از هرگونووه تووش آبووی
جلوگیری شوود ،چراکوه کواه محسووس عملکورد را در پوی
خواهد داشت.
در شراي آبیاری محلووب نیوا اسوتااده از 5کیلووگرم در
هکتار کود نانوکال های آهن (با توجه به عودم معشویدارشود
مصرف  5با  10کیلوگرم در هکتار کود) سبب افااي معشویدار
عملکرد در مقايسه با عدم استااده از آ خواهد شد.
در مواقعی نیا که زراعت محصو به ناچوار بوا توش آبوی
مواجه گردد ،استااده از  5کیلوگرم در هکتار کود نانو مویتوانود
تا حدود زيادی مشجور بوه جبورا خسوار ناشوی از توش در
مقايسه با شراي بدو استااده از کود شود.

نتيجهگيری
بوهطوورکلی نتووايج آزمواي نشوا داد کووه توش در هوور
مرحلهای از رشد ،سبب کاه رشد و عملکورد گیواه لوبیواقرما
میشود ،اما شد اثرا سوء تش بر عملکرد دانه و بیولوژيو
گیاه در زما مراحل رشد زايشی گیاه شديدتر خواهد بود.
کاربرد کودهای نانوکال در هر ي از شراي بدو تش ،
تش در مرحله رشد رويشی و تش در مرحله رشود زايشوی در
مقايسه با عدم مصرف اين نوع کود ،اثور مثبوت بور خصوصویا
رشدی و عملکرد گیاه داشت ،بهطوریکه تشها برای عملکرد دانه
در شراي بدو تش و مصورف  10کیلووگرم در هکتوار سوبب
افااي  16/20درصدی در مقايسه با تیمار بدو مصورف کوود
گرديد.
همچشین مصرف نانوکال های آهن در شراي تش سبب
جلوگیری از افت بیشتر عملکورد در مقايسوه بوا شوراي بودو
استااده از کود میشود .البته ناگاتوه نمانود کوه تاواو آمواری
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Introduction
Bean (Phaseolus vulgaris L.) is the second most important legume plant after soybean, accounting for a
major share of the diet of more than 300 million people worldwide. However, bean cultivation is always
faced with several limitations, among these production limited factors, drought stress is the most important
factor and has a considerable effect in reducing the production of this crop. One of the harmful effects of
drought stress is disturbing the nutritional balance in the plant, so that due to drought stress, the mobility of
nutrients in the soil is reduced and the absorption and transfer of substances to the plant is impaired. Studies
show that nano-iron chelate fertilizer has a moderating effect against changes in drought, salinity, acidity and
temperature and leads to improved plant growth. Hence, the present study was conducted to investigate of
the role of nano fertilizer on increasing drought resistance of bean in Jiroft region.
Materials and Methods
A split-plot layout based on a randomized complete block design with three replications conducted in a
farm located in Tohan village of Jiroft city during 2015-2016. The main factor was the drought stress with
three levels included: no stress, stress in vegetative growth stages and stress in reproductive growth stages.
Sub-factor consisted of different amounts of nano-iron chelate fertilizer at three levels of 0, 5 and 10 kg.ha-1.
In this study, stem height, number of branches per plant, number of pods per plant, number of seed per pod,
100 seeds weight, seed yield, biological yield, seed protein content and protein yield traits were measured.
The obtained data were exposed to analysis of variance (ANOVA). Means comparison was done using
Duncan's multiple range test using SAS software. Correlation coefficients between traits were calculated
with SAS software.
Results and Discussion
According to the results, no stress treatment and application of 10 kg.ha -1 of iron nano-chelate fertilizer
led to the highest value of stem height, number of branches per plant, number of pods per plant, 100 seeds
weight, seed yield, biological yield, seed protein content and protein yield. However, for the above traits, no
statistically significant difference was observed between 10 and 5 kg.ha -1 of fertilizer in no stress condition.
Also, the occurrence of stress in both stages of vegetative and reproductive growth reduced the studied traits,
so that the lowest value of stem height, number of branches and number of pods per plant were obtained
from the occurrence of stress in vegetative growth stage, and the lowest amounts of number of seed per pod,
100 seeds weight, seed yield, biological yield and seed protein yield were obtained from the occurrence of
stress in the reproductive growth stage. Among the studied traits, only the percentage of seed protein with
stress treatments showed a significant increase that this increase was greater in stress in the reproductive
growth stage. It should also be noted that the application of 10 and 5 kg.ha -1 of iron nano-chelate fertilizer,
*
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respectively, in comparison with the treatment without fertilizer, in the occurrence of stress in both stages of
plant growth moderates the effects of stress for all traits except seed protein percentage.
Conclusion
The results of this study showed that stress occurrence at any stage of growth reduces the growth and
yield of the bean plant. This reduction will be more on the seed and biological yield of the plant if occurrence
of stress is in the reproductive stages of the plant. Application of nano-chelate fertilizers in each one of the
conditions without stress, stress in vegetative growth stage and stress in reproductive growth stage in
comparison with not using this type of fertilizer will have a positive effect on growth characteristics and
plant yield. There was no statistically significant difference between the application of 10 and 5 kg.ha-1 of
iron nano-chelate fertilizer for seed and biological yield of bean in each one of the no stress and stress
conditions.
Keywords: Drought stress ؛Iron ؛Protein ؛Pulses ؛Yield
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چکيده
برای تعیین تنوع ژنتیکی عملکرد ،اجزای عملکرد و صفات مورفولوژيکی ،درک روابط بیین ايین صیفات در عیدس و
شناسايی ژنوتیپ با عملکرد باال در ايالم ،آزمايشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و  18ژنوتیپ عدس
در سال زراعی  98-1397اجرا گرديد .صفات مورد بررسی در اين آزمايش تعداد برگ در بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعیداد
دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،تعداد گل در بوته ،تعداد شاخه فرعی ،ارتفیاع گییاه ،روز تیا گلیدهی ،روز تیا رسییدگی،
وزن100دانه و عملکرد گیاه بود .نتايج نشان داد تنوع ژنتیکی قابلتوجهی برای صفات وزن100دانه ،عملکرد دانیه ،تعیداد
برگ در بوته ،تعداد گل در بوته ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی و روز تا رسیدگی وجود داشت .ژنوتییپ Flip 2010-90L
با میانگین  1463/3کیلوگرم در هکتار دارای بیشترين عملکرد دانه بود .صفات تعداد دانه در بوته ،وزن100دانه ،تعداد دانه
در غالف و ارتفاع بوته دارای بیشترين همبستگی با عملکرد دانه بودند .تجزيه خوشهای ،ژنوتیپها را به پنج گروه تقسیی
کرد .در تجزيه به مؤلفههای اصلی چهار مؤلفه دارای مقادير ويژه بیش از يک بودند و  69/9درصد از واريانس کل را توجیه
کردند .در تجزيه به عاملها صیفات مثبیت عامیل اول شیامل تعیداد دانیه در غیالف ،تعیداد دانیه در بوتیه ،ارتفیاع بوتیه،
وزن100دانه ،عملکرد دانه و صفات مثبت عامل دوم شامل تعداد دانه در غالف ،تعداد برگ در بوته ،تعیداد دانیه در بوتیه،
ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی بود .از اطالعات بهدستآمده میتوان در جهت اصالح عملکرد عدس استفاده نمود.

واژههای کليدی :تجزيه خوشهای؛ ژنوتیپ؛ صفات مورفولوژيکی؛ همبستگی
هوا ،نقش مؤثری در حاصلخیزی خیاک دارد ( Anjam et al.,
.)2005

1

مقدمه
عدس با نام علمیی ( )Lens culinaris Medikus.جیز
بقوالت سرمادوست محسوب میشود .دانه عدس منبی غنیی از
پروتئین ،مواد معدنی ،فیبر و کربوهیدرات است که نقش مهمی
در تأمین مواد مغذی در کشورهای درحالتوسعه ايفا میینمايید
( .)Kumar et al., 2015همچنین ايین گییاه زراعیی توانیايی
رشد و نمو در شیرايط نامناسیب محیطیی را داشیته و بیهعلیت
کوتاهی دوره رشد ،محصول مناسبی در تناوب با غالت بهشیمار
میرود و بهخاطر همزيستی با باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن

با توجه به نیاز روزافزون به تولید محصیوالت کشیاورزی و
محدودبودن مناب آبی و خاکی جهیت کشیت محصیوالت ،الزم
است تا ذخاير ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرد و از طیرف ديگیر،
مواد ژنتیکی ذخايری هستند که برای متخصصان اصالح نباتات
ارزشمند بوده و سعی بر جم آوری و نگهیداری و ارزيیابی ايین
مواد میشود .کشور ايران يکی از مراکز اصلی تنیوع ژنتیکیی در
جهان است .شناسايی ويژگی های ريختشناختی نخستین گیام
در طبقهبندی و توصیی نمونی هیر گییاه بیهشیمار مییآيید و
دانشمندان مختلفی در زمینی ردهبنیدی و انیدازهگییری تنیوع
کلکسیونهای نمون لگومهیای مختلی از جملیه عیدس اقیدام
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دو صفت ،تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوته ،از مهی تیرين
اجزای عملکرد عیدس معرفیی شیدند (.)Salehi et al., 2007
) Narouie Rad et al, (2008با ارزيیابی  153تیوده منیاط
گرم و خشک بانک ژن گیاهی ملی ايیران ،بیرای هشیت صیفت
مورفولوژيک و فنولوژيک در زابیل ،بیشیترين ضیريب تغیییرات
فنوتیپی را مربوط به عملکرد دانه گزارش کیرده و نشیان دادنید
که ارتفاع بوته بیشترين میزان همبستگی مثبت و معنیدار را با
عملکرد دانه داشیت Pezeshkpour & Afkar (2019) .تنیوع
قابلتوجهی در میان  14ژنوتیپ عدس را نشان دادنید و تفیاوت
معنیداری برای عملکرد دانه ،عملکرد زيستتوده ،وزن100دانه،
تعداد دانه در غالف بهدست آوردند.
اين پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد و اجزای
عملکرد دانه عدس با استفاده از روشهیای آمیاری و شناسیايی
ژنوتیپهای عدس با عملکرد دانه باال در شرايط دي ايالم اجیرا
گرديد.

کردهاند ( .)Sultan et al., 2005از آنجا که ايران يکی از مراکز
تنوع عدس در جهان میباشد ،پییشبینیی مییشیود کیه تنیوع
زيادی در بین تودههای بومی اين گیاه يافت شود ( Saman et
.)al., 2012
تنوع ژنتیکی جمعیت ،اساس هر برنامه اصیالحی اسیت و
موفقیت يک برنامه اصالحی به طبیعیت ،حجی و مییزان تنیوع
موجود در مواد ژنتیکی بستگی دارد .وجیود تنیوع ،زيیاد بیزرگ
ترين شانس برای نائلشدن بیه موفقییت در گیزينش محسیوب
میشود .پس بهمنظور اصیالح گییاه عیدس آگیاهی از وضیعیت
ژنتیکی ،امری ضروری و غیرقابلاجتناب است (Mishra et al.,
 .)2007در برنامههای اصالح نباتات ،از همبستگی بیین صیفات
بهطور گستردهای برای آگاهی از وجود رابطیه مییان عملکیرد و
اجزای آن يا در مورد روابط میان جفت اجزا و عملکرد استفاده
شده است ( .)Tyagi & Hafiz Khan, 2011مه ترين معییار
برای شناسايی و انتخاب ژنوتیپهای برتر ،ارزيیابی ويژگییهیای
مورفولوژيکی و بررسی اجزای عملکرد میباشد .نتیايج مطالعیات
گذشته که بر روی عدس انجام گرفته است ،نشان میدهید کیه
بهبود پتانسیل تولید در واحد سطح می تواند يکی از معیارهیای
مه در افزايش تولید اين گیاه باشد (.)Zahedi et al., 2016
) Aghaei et al, (2004بهمنظور بررسیی تنیوع ژنتیکیی
کلکسیون عدس بانک ژن و ارتباط آن با پیراکنش جغرافییايی و
اقلیمی ،مجموعیهای از  990نمونیه عیدسهیای بیومی را بیرای
15صفت مورفولوژيک و فنولوژيک میورد ارزيیابی قیرار دادنید و
صفات ارتفاع بوته ،وزن100دانه و زمان رسیدگی تنوع بیشیتری
را نسبت به ساير صیفات داشیتند .همچنیین در بررسیی ديگیر
20ژنوتیپ عدس از نظر  14صفت مختلی میورد ارزيیابی قیرار
گرفتند و بر اساس نتايج حاصل مبنی بر همبستگی مثبت میان

مواد و روشها
بهمنظور ارزيابی تنوع ژنوتیپهیای عیدس از نظیر صیفات
زراعییی ،عملکییرد و اجییزای عملکییرد و صییفات مورفولییوژيکی
آزمايشییی در سییال زراعییی  1397-98در ايسییتگاه تحقیقییات
کشاورزی سیرابله شهرسیتان چیرداول واقی در  30کیلیومتری
شرق ايالم اجرا گرديید .در طیی زمیان آزمیايش (از مهرمیاه تیا
خردادماه) مجموع بارندگی  603/6میلیمتر و متوسط دما بیین
 6/4-27/6درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 29-68درصد بیود.
خاک محل آزمايش دارای بافت لوم رسی بود .مشخصات خیاک
محل آزمايش به شرح جدول  1میباشد.

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعة آزمایشی
Table 1. Physical and chemical characteristics of experimental field soil
بافت
Texture

اسيدیته
pH

کربن
)OC (%

فسفر
)P (ppm

پتاسيم
)K (ppm

نيتروژن
)N (%

هدایت الکتریکی
)EC (mmol

لوم رسی
Loam clay

7.50

1.25

15.25

310

0.152

0.5

آزمايش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا
شد.
خاک محل آزمايش ابتدا شخ و ديسک زده شد و سیپس
توسط ماله زمین هموار گرديد .بذور قبل از کاشت با استفاده از
قارچکش کاپتیان (دو در هیزار) جهیت کیاهش شیدت بیمیاری
بییرقزدگ یی ضییدعفونی گرديیید .عملیییات کاشییت در آبییانمییاه
سال 1397به روش دستی و در عمی  5سیانتیمتیری انجیام و

ژنوتیپهای مورد مطالعه شامل  16الين با منشا ايکاردا1
(مرکز بینالمللی تحقیقات در مناط خشک) به همراه دو رقی
اصالحشده بیه عنیوان شیاهد (کیمییا و گچسیاران) بودنید و از
مؤسسه تحقیقات کشاورزی دي کشور تهیه شدند (جیدول .)2

1- International Center for Agricultural Research in the Dry
)Areas (ICARDA
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به عاملها به روش مؤلفههیای اصیلی و بیا چیرخش وريمیاکس
توسط نرمافزار  Minitab 16انجام شد.

فاصله بین ردي های کشت  30سانتیمتر بیود .از هیر ژنوتییپ
4خط 4متری کشت شد .در طول دوره رشد صفات تعداد روز از
زمان جوانه زنی تا رسیدگی فیزيولوژيکی  90درصد از بوتههیای
هر ژنوتیپ و تعداد روز تا گلدهی (تعداد روز از زمان جوانهزنیی
تا گلدهی  50درصد از بوتههای هر تیمار) ثبیت شید .عملییات
برداشت در تاريخ  20خرداد سال  1398انجام گرفت .بهمنظیور
بررسی خصوصیات زراعی و مورفولوژيکی ژنوتیپهای عیدس از
هر ژنوتیپ  10بوته بهصیورت تصیادفی انتخیاب شید و صیفات
ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد برگ ،تعداد گیل در بوتیه،
تعییداد غییالف در بوتییه ،تعییداد دانییه در غییالف و وزن100دانییه
اندازهگیری شد .به منظور تعیین عملکرد دانه ،پس از رسییدگی
با حذف دو خط کناری و  50سانتیمتیر از ابتیدا و انتهیای هیر
خط بهعنوان حاشیه ،عملیات برداشت صورت گرفت.
تجزيه واريانس طرح بلوکهای کامیل تصیادفی و مقايسیه
میانگین به روش حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDتوسط نرمافزار
 SAS 9.3و ضرايب همبستگی پیرسون و آمارههای توصییفی و
تجزيه کالسیتر بیه روش  wardتوسیط نیرمافیزار  SPSS 18و
تجزيه به مؤلفههای اصلی و رس بایپالت دو مؤلفه اول ،تجزيه

نتایج و بحث
نتايج نشان داد که اختالف بین ژنوتییپهیای آزمايشیی از
نظر صفات عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،وزن100دانه ،تعداد شیاخه
فرعی و تعداد گل در بوته در سطح احتمال يکدرصد معنییدار
بود و همچنین بین ژنوتیپهیا از نظیر صیفات روز تیا گلیدهی،
تعداد برگ در بوته و تعیداد دانیه در بوتیه اخیتالف معنییداری
(سطح احتمال پنجدرصد) وجود داشت (جدولهای  3و .)4
نتايج حاصل از مقايسه میانگین صفت تعداد برگ در بوتیه
نشانداد که ژنوتیپ  Flip 2010-90 Lبیا مییانگین 38عیدد و
بعیید از آن ژنوتیییپ  Flip-51Lبییا  37عییدد بیشییترين تعییداد و
ژنوتیپ  Flip2010-40Lبیا مییانگین  26عیدد بیرگ در بوتیه
دارای کمترين میزان اين صفت در بین ژنوتییپهیای آزمايشیی
بود (جدول .)5

جدول  -2ژنوتيپهای مورد مطالعه عدس
Table 2. Studied lentil genotypes
شماره ژنوتيپ
Genotype number

نام ژنوتيپ
Genotype name

شماره ژنوتيپ
Genotype number

نام ژنوتيپ
Genotype name

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PercozR-4605
FLIP-51L
FLIP96-46L
FLIP2010-81 L
FLIP2010-88L
FLIP2011-17L
FLIP2010-40L
FLIP2010-50L
FLIP2010-70L

10
11
12
13
14
15
16
17
18

FLIP2011-13L
FLIP2010-90L
FLIP2011-13L
FLIP2007-133L
FLIP2009-52L
ILL754*ILL
ILL6434*ILL
Kimia
Gachsaran

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات زراعی در ژنوتيپهای عدس
Table 3. Analysis of variance (mean squares) of agronomic traits in lentil genotypes
درجه

تعداد برگ در بوته
Number of leaves per
plant

روز تا رسيدگی
Days to
maturity

روز تا گلدهی
Days to
flowering

تعداد شاخه فرعی
Number of
branches

ارتفاع بوته
Plant
Height

آزادی
df

1.85ns

6.01ns

48.22ns

14.42ns

22.88ns

2

*39.38

3.79ns

*3.09

**102.04

**3239.40

17

8.73

4.39

5.20

5.75

21.14

34

9.01

1.45

1.85

3.98

9.94

-

منابع تغيير
S.O.V
تکرار
Replication
ژنوتیپ
Genotype
خطای آزمايشی
Error
ضريب تغییرات
(درصد)
)CV (%

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد و يکدرصد؛  :nsغیرمعنیدار
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Non significant
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ادامه جدول .3
Continue of Table 3.
درجه

عملکرد دانه
Seed yield

وزن100دانه
100 Seed
weight

تعداد دانه در بوته
Number of seeds
per plant

تعداد دانه در غالف
Number of seeds
per pod

تعداد غالف در بوته
Number of pods
per plant

تعداد گل در بوته
Number of
flowers per plant

آزادی
df

7424ns

0.35ns

0.22ns

10.77ns

0.01ns

14.24ns

2

**1856715

**0.55

*0.96

3.15ns

2.07ns

**102.04

17

121364

0.21

3.63

12.16

2.25

5.75

34

37.44

9.71

12.34

15.74

8.77

3.98

-

منابع تغيير
S.O.V
تکرار
Replication
ژنوتیپ
Genotype
خطای آزمايشی
Error
ضريب تغییرات
(درصد)
)CV (%

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد و يکدرصد؛  :nsغیرمعنیدار
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Non significant

با میانگین تعداد غالف  10بود و بین ساير ژنوتییپهیای میورد
بررسی از لحاظ آماری اختالف معنی داری وجود نداشت .از نظر
صفت تعداد دانه در بوته ،ژنوتیپ  ILL6434*ILLبا مییانگین
 17/66عدد و ژنوتیپ  Flip2010-88Lبا میانگین  12/33عدد
بهترتیب دارای بیشترين و کمترين میانگین تعداد دانیه بودنید.
بررسییی میییانگین تعییداد گییل در بوتییه نشییان داد کییه ژنوتیییپ
 Flip96-56Lبا  70/66عیدد و ژنوتییپ  Flip 2011-13 Lبیا
 51عدد بهترتیب بیشترين و کمترين میانگین را داشتند.

از نظر صیفت ارتفیاع بوتیه ،ژنوتییپ  Flip2011-13 Iبیا
میانگین  32سیانتیمتیر و ژنوتییپ  IILL6434*Illبیا ارتفیاع
 19/66سانتیمتر به ترتیب دارای بیشترين و کمترين مییانگین
ارتفاع بوته بودند (جدول  .)5از لحاظ تعداد شیاخههیای فرعیی
نیییز ژنوتیییپهییای  Percoz-4605بییا میییانگین  9/33عییدد و
 Flip 2007-132 Lبا  5/33عدد بهترتیب بیشترين و کمتیرين
میانگین صفت مذکور را داشتند (جدول .)5
همچنین نتايج مقايسه میانگین برای صفت تعیداد غیالف
در بوته نشان داد که بیشترين تعداد غالف مربوط به رق کیمیا

جدول  -5مقایسه ميانگين صفات زراعی ژنوتيپهای عدس
Table 5. Comparison of mean agronomic traits of lentil genotypes
تعداد برگ در بوته
Number of leaves per plant

روز تا رسيدگی
Days to maturity

روز تا گلدهی
Days to flowering

تعداد شاخه فرعی
Number of branches

ارتفاع بوته* (سانتیمتر)
)Plant height (cm

ژنوتيپ
Genotype

142.66a
142.66a
142.66a
143.66a
143.33a
142.33a
143.00a
145.66a
143.00a
143.33a
145.00a
144.33a
145.33a
144.00a
144.00a
145.66a
144.33a
143.63a

124.33a
124.33a
121.66a
121.66a
121.66a
121.33a
122.66a
124.00a
123.00a
123.33a
123.33a
122.33a
122.66a
123.33a
123.33a
122.66a
124.00a
124.66a

31.66bcd
37.00a
36.00ab
30.66cbde
31.66bcd
31.33bcd
26.00e
27.00de
27.00de
36.66a
37.66a
26.33e
31.33bcd
35.33abc
35.66ab
34.00abc
33.33bcd
33.66abc

9.33a
7.00cdef
7.66bcde
5.66fg
5.77fg
9.00ab
6.66defg
7.00ef
8.33abc
6.66defg
8.00abcd
8.00abcd
5.33g
6.33efg
8.00abcd
9.00ab
6.66defg
6.66defg

24.00def
24.33abcd
26.33cde
27.33bcde
26.66bcd
26.00ed
24.00def
28.00abcde
36.66ab
28.33abcd
30.66abc
32.00a
31.66ab
24.33de
26.66bcd
19.66e
23.66de
24.66d

Precoz-4605
Flip-51L
Flip96-56L
Flip 2010-8Li
Flip2010-88L
Flip2011-17L
Flip2010-40L
Flip 2010-50 L
Flip 2010-70 L
Flip 2011-13 L
Flip 2010-90 L
Flip2011-13 i
Flip 2007-132 L
Flip 2009-52 L
ILL754*ILL
ILL6434*ILL
Kimia
Gachsaran

* میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
).Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to least significant difference (LSD) test (p≤0.05
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ادامه جدول.5
Continue of Table 5.
عملکرد دانه
(کيلوگرم /هکتار)
Grain yield
)(kg/ ha
820.8bcd
1211.7abc
655.8cd
901.7abcd
882.5bcd
1231.8ab
900.0abcd
1245.8ab
554.2d
755.8bcd
1463.3a
1044.2abcd
1125abcd
720.00bcd
500.0d
830.8bcd
970.8abcd
850.0bcd

وزن100دانه (گرم)
100 seed
)weight (g

تعداد دانه در بوته
Number of seeds
per plant

تعداد دانه در غالف
Number of seeds
per pod

تعداد غالف در بوته
Number of pods
per plant

تعداد گل در بوته*
Number of flowers
per plant

ژنوتيپ
Genotype

4.53bcdef
4.50cdef
4.76bcde
4.73bcde
5.26ab
3.80f
4.26def
4.93abcd
4.96abcd
4.60bcde
4.16ef
5.03abc
5.03abc
4.83bcde
4.53bef
5.66a
5.02abc
4.52bcdef

15.66abc
16.63ab
14.66abcd
14.00bcd
12.33d
16.66ab
17.33a
15.33abcd
15.66abc
16.66ab
15.66abc
16.33ab
15.00abc
13.00bc
14.66abc
17.66a
16.33ab
14.66ab

1.33a
1.30a
1.20a
1.52a
1.46a
6.43a
1.46a
1.56a
1.56a
1.76a
1.56a
1.36a
6.53a
1.46a
1.43a
1.80a
5.00a
1.36a

8.66ab
7.33b
7.33b
7.00b
7.66ab
7.33b
8.00ab
7.33b
7.33b
7.33b
7.33b
9.00ab
8.66ab
7.66ab
8.00ab
8.33ab
10.00a
9.33ab

66.33bc
67.33ab
70.66a
60.00eh
58.33gh
63.33cde
59.00fgh
60.00efgh
48.66i
51.00i
50.33i
61.66efg
59.33fgh
62.66cdef
62.00defg
60.00efgh
57.33h
65.66bcd

Precoz-4605
Flip-51L
Flip96-56L
Flip 2010-8Li
Flip2010-88L
Flip2011-17L
Flip2010-40L
Flip 2010-50 L
Flip 2010-70 L
Flip 2011-13 L
Flip 2010-90 L
Flip2011-13 i
Flip 2007-132 L
Flip 2009-52 L
ILL754*ILL
ILL6434*ILL
Kimia
Gachsaran

* میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
).Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to least significant difference ( LSD) test (p≤0.05

از  995نمونه عدس بانک ژن را مورد ارزيابی قرار داده و نتیجیه
گرفتند که شش صفت مورد بررسی و از جمله تیاريخ رسییدن،
وزن100دانه و ارتفاع بوته و عملکرد دانه بیشیترين تنیوع را در
اين کلکسیون نشان میدهند .در اين مطالعه نییز تنیوع زيیادی
برای برخی صفات از قبیل وزن100دانه ،تیاريخ گلیدهی ،تعیداد
دانه در غالف ،تعداد برگ در بوته و ارتفاع بوته مشاهده گرديید
که از اين امر میتوان در برنامههای اصالحی استفاده نمود.
بر اساس نتايج حاصل از اين پیژوهش ،مییانگین عملکیرد
دانه ژنوتیپها  930/13کیلوگرم در هکتار بود و حداقل مییزان
آن  554/2گرم و تا حداکثر  1432گرم متغیر و دامنه تغییرات
آن برابر  877/8گرم بود (جدول  .)7همچنین مییانگین ارتفیاع
بوته با  26/94سانتیمتر بود کیه حیداقل مییزان آن بیا 19/66
سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن  33سانتیمتر که دامنه تغیییرات
بین ايین دو گیروه 13/34 ،بیود .مییانگین تعیداد گیل در بوتیه
 60/20عدد بود که برای برخی ژنوتیپها بیشیترين تعیداد گیل
 70/66عدد و برای برخی ژنوتیپها دارای  48/66عدد بیود کیه
دامنه تغییرات برای اين گیروههیا  22/66عیدد بیود .همچنیین
میانگین تعداد شاخه فرعی  61/22عدد بود کیه بیشیینه مقیدار
آن حدود  72/66عدد و حداقل مییزان عیددی آن  49/66عیدد
بود .دامنه تغییرات برای اين دو گروه  23/66عدد شاخه فرعیی
بود (جدول .)7

نتايج حاصل از مقايسه میانگین صفت عملکرد دانه نشیان
داد که در بین کل ژنوتیپها ،ژنوتیپ  Flip 2010-90 Lبا وزن
 1463/3کیلییوگرم در هکتییار و ژنوتیییپ  ILL754*ILLبییا
عملکرد دان  500کیلوگرم در هکتار بهترتیب دارای بیشترين و
کمترين عملکرد بودند .همچنین نتايج مقايسیه مییانگین بیرای
صفت وزن100دانه نشان داد کیه ژنوتییپ  ILL6434*iLLبیا
وزن100دانه  5/66گرم و ژنوتیپ  Flip2011-17Lبا مییانگین
وزن100دانه  3/80گرم بهترتیب بیشترين و کمتیرين مییانگین
اين صفت را به خود اختصاص دادند (جدول .)6
ضريب تغییرات فنوتیپی از جمله شاخصهیايی اسیت کیه
برای مقايس نسبی میزان تنیوع ژنتیکیی بیین صیفات مختلی
مناسب است .طب نتايج حاصیل در ايین بررسیی (جیدول ،)7
بیشترين میزان تنوع مربوط به عملکرد دانه (بیا  78/65درصید،
ضريب تغییرات فنوتیپی) بود که دور از انتظار نیسیت ،زيیرا بیا
توجه به شرايط محیطی میزان تغییرات عملکرد در ژنوتیپهای
تحت بررسی بسیار زياد بود که بیا نتیايج Naruie Rad et al,
) (2008مطابقییت دارد و بعیید از آن صییفت ارتفییاع بوتییه بییا
70/25درصد و وزن100دانیه بیا  40/09درصید قیرار داشیتند.
کمترين میزان تنوع ژنتیکی در بین صفات مورد مطالعه مربوط
به تعداد گل در بوته (با ضريب تغییرات فنوتیپی  1/37درصید)
و تعداد شاخه فرعی (با ضريب تغییرات فنیوتیپی  1/45درصید)
بود (جدول  Vojdani & Moallemi (1993) .)7مجموعهای
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جدول  -6آمارههای توصيفی صفات اندازهگيریشده ژنوتيپهای عدس
Table 6. Statistics characterization measurements of lentil genotypes
انحراف معيار
Standard deviation

حداقل
Minimum

حداکثر
Maximum

ميانگين
mean

ضریب تغييرات (درصد)
)CV (%

3.64

26.00

37.66

32.72

58.12

0.83

7.00

10.00

7.99

17.84

1.84

1.20

6.53

2.27

39.43

1.40

12.33

17.66

15.44

30.18

5.83

48.66

70.66

60.20

1.37

5.83

49.66

72.66

61.22

1.45

3.83

19.66

33.00

26.94

70.25

1.01

12.33

124.66

122.99

21.79

1.12

121.33

145.66

143.95

24.11

0.04

142.33

5.66

4.72

40.09

248.85

554.20

1432.00

930.13

78.65

وجود همبستگی بین صفات ،در کارهای اصالحی بیهويیژه
در امر گزينش بر اساس تعدادی از صفات بسیار اهمیت دارد .بر
اساس نتايج بهدستآمده ،بیین عملکیرد دانیه بیا وزن100دانیه
رابط مثبت و معنیداری مشاهده شد که بیا نتیايج Salehi et
) al, (2007مطابقت دارد .بین ارتفاع بوته و عملکرد دانیه نییز
( )0/281همبسییتگی مثبییت و معنیییداری مشییاهده شیید .در
حبوبات بهخصوص عدس اين همبستگی اغلب مثبت ،ولیی کی
است؛ زيرا عدس در زمرة گیاهان دارای رشیدنامحدود اسیت .از
اينرو با افزايش ارتفاع ،غالفهای بیشتری تولید میشود که بیر
عملکرد تأثیر مثبت دارد ( .)Bagheri et al., 1997تعداد دانه
در بوته با تعداد برگ ،وزن100دانه و تعداد غیالف در بوتیه نییز
همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد .همچنیین بیین تعیداد
غالف در بوته با تعیداد دانیه در بوتیه نییز همبسیتگی مثبیت و
معنیداری مشاهده شد .صفت تعداد دانه در بوته با عملکرد دانه
نیز همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد کیه ايین نتیايج بیا
يافتههای ) Singh et al, (1994مطابقت دارد .همبستگی بین
تعداد شاخه فرعی با تعداد دانه در بوتیه نییز مثبیت و معنییدار
بود و محققانی چون ) Kumar et al, (1995نیز رابطه مثبت و
معنیداری میان اين دو صفت را گزارش کردند .از بیین صیفات
مورد مطالعه وزن100دانیه ( ،)r=0/314تعیداد دانیه در غیالف
( ،)r=0/335ارتفییاع بوتییه ( )0/281و تعییداد دانییه در بوتییه
( ) r=0/234بیشترين میزان همبستگی با عملکرد دانه را نشان

صفات
Variables
تعداد برگ در بوته
Number of leaves per plant
تعداد غالف در بوته
Number of pods per plant
تعداد دانه در غالف
Number of seeds per pod
تعداد دانه در بوته
Number of seeds per plant
تعداد گل در بوته
Number of flowers per plant
تعداد شاخه فرعی
Number of branches
ارتفاع بوته (سانتیمتر)
)Plant Height (cm
روز تا گلدهی
Days to flowering
روز تا رسیدگی
Days to maturity
وزن100دانه (گرم)
)100 seed weight (g
عملکرد دانه (کیلوگرم/هکتار)
)Grain yield (kg/ha

دادند Assady et al, (2011) .نتیجه گرفتند که عملکرد دانیه
با صفات ،ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوتیه و
تعداد دانه در غالف دارای همبستگی مثبت و معنیداری اسیت
کیه بیا نتیايج آزمیايش حاضیر مطابقیت دارنیدIqbal et al, .
) (2003همبستگی مثبت و معنیداری را بین عملکرد دانیه بیا
صییفات تعییداد غییالف در بوتییه ،تعییداد دانییه در غییالف و تعییداد
شاخههای فرعی گزارش کردند.
از تجزيه به مؤلفیههیای اصیلی بیرای رسییدن بیه اهیداف
تشريح و توجیه تنوع موجود در جمعیت ،تعیین سه هر صفت
در تنوع و کیاهش تعیداد متغیرهیای اصیلی از طريی محاسیبه
مؤلفههای غیرهمبسته (مستقل) که ترکیبی از متغیرهای اصلی
میباشند ،استفاده میشود .تجزيه بیه مؤلفیههیای اصیلی بیرای
صفات مورد اندازهگیری ،نسبت واريانس توجیه شده توسط هیر
مؤلفه و کل واريانس توجیه شده در جدول  9آمده است.
نتايج تجزيه به مؤلفههای اصلی برای صفات مورد مطالعیه
در جدول  9آمده است که از بین  11صفت ارزيابیشیده ،چهیار
مؤلفه استخراج شد که دارای مقادير ويژه بیشتر از يک بودنید و
جمعاً حدود  69/9درصد از واريانس کیل را توجییه مییکردنید.
سه مؤلفه اول  24/9درصد بود که عمدتاً توجیهکننده صیفات
تعداد برگ در بوته ،تعداد دانه در غیالف ،تعیداد دانیه در بوتیه،
ارتفاع بوته ،روز تیا گلیدهی ،روز تیا رسییدگی ،وزن100دانیه و
عملکرد دانه بود.
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جدول  -7همبستگی صفات اندازهگيریشده ژنوتيپهای عدس
Table 7. Correlation of measured traits of lentil genotypes
X11

X10

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

صفات
Variables

X1
1
X2
*0.194
1
X3
0.097ns
*0.319
1
X4
*0.211
*0.086
*-0.210
1
X5
*0.116
*0.185
*0.200
*0.155
1
X6
0.118ns
0.113ns
0.073ns
*0.132
*0.155
1
X7
*0.126
*0.122
*-0.370
0.061ns
0.109ns
*0.120
1
X8
0.042ns
*0.204
-0.042ns
0.021ns
*0.114
*0.361
0.036ns
1
X9
*0.213
**0.416
*-0.181
*0.110
*-0.146
0.052ns
0.045ns
*0.119
1
X10
0.080ns
*0.297
0.107ns
0.162ns
0.090ns
0.093ns
*0.188
-0.018ns
*0.556
1
X11
*0.211
0.086ns
*0.335
*0.234
**0.610
0.062ns
*0.281
0.017ns
-0.089ns
*0.314
1
 :X1تعداد برگ در بوته :X2 ،تعداد غالف در بوته :X3 ،تعداد دانه در غالف :X4 ،تعداد دانه در بوته :X5 ،تعداد گل در بوته :X6 ،تعداد شاخه فرعی :X7 ،ارتفاع بوته :X8 ،روز تا گلدهی :X9 ،روز تا
رسیدگی :X10 ،وزن100دانه :X11 ،عملکرد دانه
* و ** :به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد و يکدرصد؛  :nsغیرمعنیدار
X1: number of leaves per plant, X2: number of pods per plant, X3: number of seeds per pod, X4: number of seeds per plant, X5: number of flowers per plant,
X6: number of branches, X7: plant height, X8: days to flowering, X9: days to maturity, X10: 100- seed weight, X11: grain yield
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. ns: non significant

 Flip 2010-90 Lو  ،Flip 2011-13 Lبهعنوان مطلوبتیرين
ژنوتیپها در مؤلفه دوم معرفی شدند.
) Asgar et al, (2010در آزمايش خود بر روی گنیدم از
تجزيه به مؤلفههای اصلی استفاده کردند و اظهیار داشیتند کیه
بیشترين تغییرات مورد نظر بین دادهها بیا دو مؤلفیه اول و دوم
بیان میشوند و نتیجه گرفتند که صفاتی ماننید تعیداد دانیه در
سنبله ،عملکرد کاه و وزن100دانه 97 ،درصد تغییرات عملکیرد
دانه را توجیه مینمايند .در مطالعی  155ژنوتییپ نخیود بیرای
32صفت مشخص شد که در بررسی تجزيه به مؤلفههای اصیلی
پنج مؤلفه اول  82/60درصید کیل تغیییرات موجیود را توجییه
نموده است (.)Keneni et al., 2013
در اين مطالعه نتايج تجزيیه عیاملی بیه روش مؤلفیههیای
اصلی روی 11صفت مورفولوژيکی مورد بررسی انجام شد که بیا
توجه به نتايج مقادير ويژه ،چهار عامل اصیلی را تفکییک نمیود
(جدول  .)10چهار عامل برای توجییه اطالعیات دادههیای ايین
تحقی کافی است ،زيرا از عامل چهارم به بعید تغیییرات مقیدار
ويژه کاهش میيابد .در نتیجه میتوان چهار عامیل را بیهعنیوان
عوامل مه کیه بیشیترين نقیش را در تبییین واريیانس دادههیا
دارند ،استخراج کرد .اين چهار عامیل بیهترتییب ،11/8 ،22/10
 10/1 ،10/3درصد و در مجموع  54/3درصید از تغیییرات کیل
دادهها را تبیین نمودند.

سه مؤلفه دوم از کل واريیانس  17درصید بیود و بیشیتر
توجیهکننده صفات تعداد دانه در غیالف ،تعیداد دانیه در بوتیه،
تعداد گل در بوته ،ارتفاع بوته و عملکرد دانه بود .همچنین سه
مؤلفه سوم  16درصید بیود و دارای صیفاتی بیا ضیرايب مثبیت
همچون تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در
بوته ،تعداد گل ،تعداد شاخه فرعیی ،روز تیا رسییدگی و روز تیا
گلدهی بود .سه مؤلفه چهارم نییز  12درصید و توجییهکننیده
صفات تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعیداد دانیه در
بوته ،تعداد گل ،تعداد شاخه فرعی ،وزن100دانه و ارتفیاع بوتیه
است .بنابراين ،با توجه به نتايج تجزيه به مؤلفههای اصیلی ايین
چهار عامل ،به ترتییب صیفات ارتفیاع بوتیه ،روز تیا رسییدگی،
وزن100دانیه در مؤلفیه مثبیت اول و تعیداد دانیه در غییالف در
مؤلفه مثبت دوم ،تعداد دانه در غیالف در مؤلفیه سیوم و تعیداد
غالف در بوته در مؤلفه چهارم اهمیت زيادی در افزايش عملکرد
ژنوتیپهای عدس میورد بررسیی مییتوانید داشیته باشید و در
حقیقت از راه انتخاب اين صفات میتوان عملکرد دانه را بهبیود
بخشید.
بر اساس رابطه مؤلفهها و صفات مورد بررسیی ،در نمیودار
بایپالت مؤلفههای اول و دوم (شیکل  ،)1ناحییه بیاال و سیمت
راست بایپالت (مقادير مثبت هر دو مؤلفه) مورد نظیر اسیت و
الينهايی که در اين ناحیه قرار میگیرند ،بهعنوان مطلوبترين
ژنوتیپها معرفی میشوند .بر اساس نتايج نمودار ،ژنوتییپهیای
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 تجزیه به مؤلفههای اصلی برای صفات اندازهگيریشده ژنوتيپهای عدس-8 جدول
Table 8. Principal component analysis for 18 lentil genotypes on their characters
صفات
Variables
تعداد برگ در بوته
Number of leaves per plant
تعداد غالف در بوته
Number of pods per plant
تعداد دانه در غالف
Number of seeds per pod
تعداد دانه در بوته
Number of seeds per plant
تعداد گل در بوته
Number of flowers per plant
تعداد شاخه فرعی
Number of branches
)ارتفاع بوته (سانتیمتر
Plant Height (cm)
روز تا گلدهی
Days to flowering
روز تا رسیدگی
Days to maturity
)دانه (گرم100وزن
100 seed weight (g/m2)
)هکتار/عملکرد دانه (کیلوگرم
Grain yield (kg/ha)
مقدار ويژه
Eigenvalues
سه واريانس
Relative variance (%)
سه تجمعی
Cumulative variance (%)

1 مؤلفه
Factor 1

2 مؤلفه
Factor 2

3 مؤلفه
Factor 3

4 مؤلفه
Factor 4

5 مؤلفه
Factor 5

0.025

-0.016

-0.331

-0.557

-0.159

-0.029

-0.489

-0.430

1.001

0.036

0.094

0.104

0.500

0.163

0.347

0.104

0.014

0.455

0.309

0.322

-0.565

0.042

0.084

0.130

0.187

-0.575

-0.062

0.084

0.135

0.178

0.310

0.315

-0.056

0.136

0.505

0.029

-0.346

0.152

-0.586

0.475

0.457

-0.316

0.027

0.136

0.201

0.144

-0.545

-0.139

0.392

0.006

0.118

0.362

0.434

0.000

0.397

2.73

1.86

1.76

1.32

0.95

0.249

0.170

0.160

0.120

0.087

0.249

0.419

0.579

0.699

0.786

Score Plot of c; ...; m
genoty pe
flip-51l
flip2007-133l
flip2009-521
flip2010-40l
flip2010-50l
flip2010-70l
flip2010-81l
flip2010-88l
flip2010-90l
flip2011-13l
flip2011-17l
flip96-46l
gachsaran
ill6434×ill
ill7547×ill
k imia
precoz-4605

3

Second Component

2
1
0
-1
-2
-3
-3

-2

-1

0
1
First Component

2

3

4

 صفت مورد مطالعه11  ژنوتيپ عدس بر اساس تجزیه به مؤلفه اصلی18  نمودار بای پالت-1 شکل
Fig. 1. Byplot diagram of 18 lentil genotypes based on principal component analysis of 11 studied traits
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( )Glycine max L.عواملی را بیه عنیوان عامیل عملکیرد کیه
شامل صفات تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوتیه ،شیاخص
برداشت و عملکرد دانه بود ،گزارش نمودند.
همچنییین ) Narjesi et al, (2008نیییز در بررسییی
17صفت در  30ژنوتیپ سويا دو عامل فنولوژيکی و عملکیرد را
گزارش کردند که بهترتیب  28/21و  16/58درصید از تغیییرات
دادهها را توجیه نمودند .آنها همچنین نشان دادند که شیاخص
برداشییت و عامییل دوم کییه 11/8درصیید از تغیی یرات دادههییا را
دربرمیگیرد ،دارای ضرايب بزرگ و مثبت برای صفات عملکیرد
گیاه ،ارتفاع گیاه و تعداد دانه در بوته میباشد که تعداد دانیه در
بوته را میتوان عامل اجزای عملکرد نامید .عامیل سیوم نییز بیا
 10/3درصد از تغییرات کل دادهها دارای ضرايب بزرگ و مثبت
تعداد دانه در غالف و ارتفاع گیاه است کیه مییتیوان تعیداد بیه
عنوان عامل دانه در غالف معرفی شود .همچنین عامیل چهیارم
با  10/1درصد از تغییرات کل دادهها را شامل میشیود و دارای
ضرايب بزرگ و مثبت تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در بوتیه
و تعداد دانه در بوته است که بیه عنیوان عامیل تعیداد دانیه در
غالف نامگذاری میشود.

هرچه میزان واريانس عاملی بیشیتر باشید ،بیه اعتبیار آن
عامل در تفسیر تغییرات دادهها افزوده میشود .میزان اشیتراک
نیز بخشی از واريانس يک متغیراست که به عاملهای مشیترک
مربوط میشود و هر چه بیشتر باشد ،نشاندهنده دقیت بیشیتر
در برآورد واريانس متغیر مربوطه مییباشید ( Henrico et al.,
.)2004
با مشاهده ضرايب عاملی جدول  10مشخص شد که عامل
اول که بیشترين ( )22/1درصد از تغییرات دادهها را دربرگرفت،
دارای ضرايب بزرگ و منفی برای تعداد شاخه فرعی ،تعداد گیل
در بوته و تعداد غالف در بوته و دارای ضیرايب بیزرگ و مثبیت
برای صفات روز تا رسیدگی ،ارتفاع بوته و تعیداد دانیه در بوتیه،
تعداد برگ در بوته ،تعداد غالف در بوته میباشد که میتوان آن
را عامل اجزای عملکرد نامید .از طرفی ديگیر تجلیی بیار مثبیت
روز تا رسیدگی نشاندهنده همبستگی منفیی و معنییدار ايین
صفت با صفات تعیداد غیالف در بوتیه ،تعیداد دانیه درغیالف ،و
عملکرد میباشد.
) Yunesi hamze khanlu et al, (2010نیز در بررسی
تجزيه به عاملها روی 9صفت در  33اليین جهیشيافتیه سیويا

جدول  -9تجزیه به عاملها برای صفات اندازهگيریشده در  18ژنوتيپهای عدس
Table 9. Factor analysis for 18 lentil genotypes on their characters
مؤلفه 4
Factor 4

مؤلفه 3
Factor 3

مؤلفه 2
Factor 2

مؤلفه 1
Factor 1

-0.557

-0.119

0.042

0.082

0.216

-0.265

-0.179

-0.078

0.955

0.119

0.054

0.047

0.085

-0.071

0.081

0.111

-0.026

-0.022

0.044

-0.980

-0.062

-0.032

0.054

-0.890

0.008

0.064

0.056

0.240

-0.122

-0.951

0.023

-0.030

0.039

-0.122

-0.463

0.453

-0.061

-0.330

-0.950

0.060

0.173

-0.033

0.145

0.025

10.1

10.3

11.8

22.1

81

صفات
Variables
تعداد برگ در بوته
Number of leaves per plant
تعداد غالف در بوته
Number of pods per plant
تعداد دانه در غالف
Number of seeds per pod
تعداد دانه در بوته
Number of seeds per plant
تعداد گل در بوته
Number of flowers per plant
تعداد شاخه فرعی
Number of branches
ارتفاع بوته
Plant height
روز تا گلدهی
Days to flowering
روز تا رسیدگی
Days to maturity
وزن100دانه
100 seed weight
عملکرد دانه
Grain yield
سه واريانس
)Relative variance (%
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متجاوز اسیتفاده کیرد .بیر اسیاس ايین گیروهبنیدی (شیکل )2
18ژنوتیپ مورد مطالعه در پنج گروه قرار میگیرنید .گیروه اول
شامل ژنوتییپهیای  Flip-51 L ،Precoz-4605و گچسیاران؛
گروه دوم شامل ژنوتیپهیای Flip 2009-52 ،Flip 96-46 L
 Flip 2010-81L ،ILL754*ILL ،Lو Flip 2010-88L؛
گروه سوم شامل ژنوتیپ  ،Flip 2011-17Lگروه چهارم شیامل
ژنوتیییپهییای Flip ،Flip 2011-13L ،Flip 2010-50L
 ،2007-133Lکیمییا ILL6434*ILL ،و  Flip 2010-40Lو
گروه پنج شامل ژنوتیپهای Flip 2011- ،Flip 2010-70 L
 13Lو  Flip 2010-90 Lمیباشند (شکل .)2
) Vojdani & Moallemi (1993با ارزيابی  995نمونیه
عدس بیومی از کلکسییون بانیک ژن نتیجیهگییری کردنید کیه
طبقهبندی اقلیمی رابطه بیشتری با تنوع ژنتیکی نمونهها دارد.

) Kohkan et al, (2010در بررسیی روی  12صیفت از
 141اليیین سییويا ،عامییل اول خییود را بییا بیشییترين سییه بییا
29/18درصد توجیه تغییرات دادهها که شامل صیفات عملکیرد،
تعداد شاخه در بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعیداد دانیه در بوتیه،
وزن دانه در بوته بود ،به نام عامل فنولوژيکی نامگذاری نمودند.
يکی از روشهای مه برای گروهبندی ژنوتیپها بر اساس
صفات مختلی اسیتفاده از تجزيیه خوشیهای اسیت .در تجزيی
خوشه ای پنج گروه کیامالً مجیزا ،بیا خصوصییات درونگروهیی
مشییابه و بییین گروهییی غیرمشییابه شناسییايی شیید .از آنجییا کییه
ژنوتیپهای موجود در هر يک از گروهها دارای قرابیت ژنتیکیی
بیشتری نسبت به ژنوتیپهای موجود در گروههای متفاوتانید،
در صورت نیاز به دورگگیری میتوان با توجه به ژنوتییپهیای
گروههای مختل و ارزش میانگین صفات برای هر گیروه ،بیرای
بهرهوری بیشتر از پديیدههیايی همچیون هتیروزيس و تفکییک

Dendrogram

Ward Linkage; Euclidean Distance
-46.54
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شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه و تحليل خوشهای  18ژنوتيپ عدس
Fig. 2. Dendrogram obtained from cluster analysis of 18 lentil genotypes

ژنتیکی ژنوتیپهای مختل گیاه عدس به بهرهبیرداری بهتیر از
اين مناب ژنتیکی میانجامید .هیدف اصیلی مطالعیات گسیتردة
اصالحی بر گیاهان ،شناسايی صفات مرغوب و انتقال يا تقويیت
آنها در گیاهان است .در اين تحقی تنوع بیااليی بیین صیفات
مورد ارزيابی در ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده شید .از بیین
ژنوتیپهای مورد مطالعه ژنوتیپ  Flip 2010-90 Lبا عملکیرد
 1432/3کیلوگرم در هکتار بیشترين عملکرد را داشت و نسبت
به ارقام شاهد برتر بود .بنابراين در توسعه کشت عدس و اصالح

نتيجهگيری
در دو دهه اخیر مطالعات وسیعی در زمینه بیوتکنولوژی و
ژنتیک در کشورهای پیشرفته و در چنید سیال اخییر در ايیران
انجام گرفته ،امیا در رابطیه بیا گییاه عیدس تحقیقیات وسیی و
جامعی صورت نگرفته است .در کشور ما بیا وجیود منیاب غنیی
ژنتیکی بهدلیل عدم شناخت کیافی ذخیاير ژنتیکیی و ژنهیای
مطلوب ،برنامههای اصالحی درخیور تیوجهی روی گییاه عیدس
صورت نگرفته است .بیه ايین منظیور اطالعیات دقیی از تنیوع
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 بیر اسیاس نتیايج.الينها میتوان از اين صیفات اسیتفاده کیرد
 در نمیودار بیایپیالت ژنوتییپهیای،تجزيه به مؤلفههای اصلی
 بهعنوان مطلیوبتیرينFlip 2011-13 L  وFlip 2010-90 L
ژنوتیپها معرفی شدند و دو مؤلفه اول دارای ضرايب مثبیت بیا
 ارتفیاع بوتیه و تعیداد دانیه در غیالف،صفات روز تیا رسییدگی
هسییتند کییه میییتواننیید بییهعنییوان صییفات مطلییوب در عییدس
درنظرگرفته شوند؛ هر چند جهت تأيید نتايج اين آزمايش تکرار
.آن در سالهای مختل ضروری است

 همچنیین.عملکرد میتوان به اين ژنوتییپ توجیه ويیژه داشیت
 تعداد دانیه در،دانه100 وزن،نتايج نشان داد تعداد دانه در بوته
غالف و ارتفاع بوته از صفاتی بودند که رابط مثبتی بیا عملکیرد
 بهطوریکه بايید میدنظر اصیالحگیران نبیات قیرار،دانه داشتند
 بیشترين مییزان تغیییرات را، با توجه به آنکه عامل اول.گیرند
 از صفاتی که در اين عامل بیزرگتیرين ضیرايب،توجیه میکند
 روز تا رسییدگی و تعیداد، میتوان به ارتفاع بوته،عاملی را دارند
دانه در غالف اشاره کرد و بیرای انتخیاب بهتیرين ژنوتییپهیا و
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Introduction
Due to the increasing need for agricultural products and the limited water and soil resources for growing
crops, it is necessary to study genetic resources, and on the other hand, genetic materials are resources that
are considered valuable for plant breeding specialists who try to collect and maintain and evaluate these
materials. Iran is one of the main centers of genetic diversity in the world. Identifying the morphological
traits is the first step in classifying and describing the pattern of each plant, and several scientists have
attempted to classify and measure the phenomenological diversity of specimen collections of various
legumes, including lentils. Since Iran is one of the centers of lentil diversity in the world, it is predicted that a
great diversity will be found among the native populations of this plant.
Materials and Methods
In order to evaluate the efficiency of multivariate statistical methods in identifying the most important
traits affecting grain yield and genetic pattern in lentil genotypes in Ilam province, an experiment as
randomized complete block design with three replications using 18 lentil genotypes (two local cultivars) in
Sarablah Agricultural Research Station per year was implemented in 2018-2019. Selected traits included the
number of leaves of a plant, the number of seeds in a pod, the number of seeds of a plant, the number of
flowers on a plant, the number of lateral shoot, flowering and maturity dates, the estimated weight of 100
seeds and final grain yield.
Results and Discussion
Based on the variance analysis, all traits showed meaningful differences until the experiment day except
the number of seeds in a pod and the number of pods of a plant. The genotype named 11 (Flip 2010-90L( and
genotype named 15 (ILL 754* ILL) showed the highest and the lowest grain yield, respectively which were
1432.3 and 500 g.m-2. The estimated weight of 100 seeds (r= 0.314) and the number of pods showed the
highest positive correlation with grain yield. The basic derivatives of the analysis showed the amount of
more than one. The validation amount of total variance was 69.9%. Furthermore, the first and second agents
showed the most amount of total variance, which was 3.39%. The six positive traits were the amount of
seeds in a pod, the amount of seeds in an herb, the length of the plant, the estimated weight of hundred seeds
and the functionality of the plant. In addition, the second positive agents included the number of seeds in a
*
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pod, the number of leaves in an herb, the length of the plant and the number of lateral shoots. This study was
employed in order to determination of the excellent genotypes regarding the studied traits. Another aim of
this research was the enhancement of the availability to the lentil sources. In this study, a wide variety of
seed traits such as 100-seed weight and phenological traits such as flowering date, number of seeds per pod,
number of leaves per plant and plant height which can be used in breeding programs were recorded.
According to statistical analysis, it was found that the studied genotypes have good diversity in terms of
grain yield. Number of seeds per plant, 100-seed weight, plant height are some of the traits that showed a
positive relationship with seed yield. Since the first factor justifies the most changes, the traits that have the
largest factor coefficients in this factor can be plant height, day to maturity and number of seeds per pod and
can be selected to select the best genotypes and lines of these traits used. According to the results of the
analysis of the main components, the first two components have the traits of day to maturity, plant height and
number of seeds per pod, which can be considered as desirable traits in lentils; which is necessary to confirm
the results of the repeat test.
Conclusion
The statistical analysis indicated the agreeable variance based on the seed functionality among the
selected genotypes.
Keywords: Cluster analysis ؛Correlation ؛Genotype ؛Morphological traits
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سال(دوره) 13شمارة ،1نيمة اوّل 1401
صفحة  ،87-98نوع مقاله :پژوهشی

ارزيابی میزان خسارت تريپس پیاز ) Thrips tabaci L. (Thysanoptera: Thripidaeروي
شِش رقم لوبیاقرمز در شرايط مزرعه
صدیقه

اشتری*

بخش تحقيقات گياهپزشکی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان مرکزی ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک،
ایران؛ aroya95@gmail.com
تاریخها:

دريافت ،1400/06/16 :بازنگری ،1400/09/07 :پذيرش1400/11/02 :؛ انتشار آنالين مقاله1401/04/01 :
نحوه ارجاع به مقاله:

اشتری ،ص .1401 .ارزيابی میزاا خسزار تزريس پیزاز ) Thrips tabaci L. (Thysanoptera: Thripidaeروی
شش رقم لوبیاقرما در شرايط مارعه .پژوهشهای حبوبا ايرا .87-98 :)1(13

چکيده
لوبیا با نام علمی  Phaseolus vulgarisيکی از مهمترين حبوبا میباشد که در اغلب کشورهای جها کشت می
شود .اين محصول توسط آفا مختلف از جمله تريس پیاز مورد حمله قرار میگیرد .اين تحقیق در طی دو سال  1398و
 1399درشرايط مارعه با کاشت ارقام درخشا  ،ياقو  ،دادفر ،افق ،گلی و اختر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بزا
چهار تکرار در دو آزمايش همراه با سمپاشی و بدو سمپاشی در مارعهای واقز در منطقزه قاسزمآبزاد اراک انجزام شزد.
آماربرداری برای بررسی تغییرا جمعیت آفت (به تفکیک پوره و بالغ) از زما شروع آلودگی تا پايا آ بهصور هفتگی
صور گرفت .دادهها با استفاده از نرمافاار آماری  SASآنالیا و میانگینها از طريق آزمو توکی بهصزور تجايزه مرکزب
مورد مقايسه قرارگرفتند .نتايج دوساله حاصل از اين تحقیق نشا داد که ارقام يزاقو و دادفزر بزه ترتیزب بزا  2775/3و
 2735/3کیلوگرم در هکتار بیشترين عملکرد را داشتند .از طرفی رقم گلی در مقايسه با بقیه ارقام عاليم آلودگی پايینتزر
و درصد کاهش عملکرد کمتری داشت ،ولی عملکرد آ ( 2110کیلوگرم در هکتار) از ساير ارقام بهغیر از اختر کمتر بزود.
بیشترين جمعیت تريس در مراحل مختلف پوره و بالغ در دو رقم اختر ( 7/01و  2/15عزدد) و درخشزا (  5/93و 1/65
عدد) مشاهده شد .از اين رو ،رقم ياقو بهدلیل عملکرد باالتر و خسار کمتر تريس و در درجه بعدی رقم گلزی جهزت
کشت در منطقه اولويت دارد.

واژههای کليدی :ارزيابی خسار ؛ تحمل؛ تريس

پیاز؛ تغییرا جمعیت؛ لوبیاقرما

3179کیلوگرم در هکتزار مزیباشزد .اسزتا مرکزای بزا سزطح
زيرکشت11152هکتار و عملکرد 2428کیلوگرم در هکتار يکزی
از مناطق عمده لوبیاکاری کشور محسوب میشزود ( Ahmadi
 .)et al., 2018يکی از آفاتی که باعز کزاهش عملکزرد لوبیزا
مزیشزود ،تزريس پیزاز Thrips tabaci (Thysanoptera:
) Thripidaeاست .اين حشره از مراحل اولیه رشد تزا برداشزت
محصول لوبیا از برگ تغذيه مزیکنزد ،امزا حسزا تزرين زمزا
نسبت بزه خسزار ايزن آفزت مرحلزه  2-3برگزی لوبیزا اسزت
( .)Khanjani, 2004مراحل مختلف پورگی و حشرا بالغ اين
آفت با استقرار در پشت برگهای لوبیا سلولهای پارانشیم برگ
را پاره کرده و از محتويا آ ها تغذيه نموده و در نتیجه سزبب
ايجاد لکههای نقرهای رنگ میشود که فضوال سیاهرنگ آفزت
در داخل قسمتهای نقرهایشده نمايا است و به راحتزی مزی
توا از روی عاليم خسار به وجود آفت پی برد ( Shoeibi et

1

مقدمه
حبوبا از مناب غزذايی سرشزار از پزروتیین مزیباشزند و
ترکیب مناسبی از پروتیین حبوبا با غال میتواند سزوتتغذيه
و کمبود اسیدهای آمینه را برای انسا برطرف سزازد .از طزرف
ديگر با توجه به توانايی تثبیت نیتروژ در اين گیاها قرارداد
آ ها در تناوب به پايداری سیستمهای زراعزی کمزک مزیکنزد
( .)Bagheri et al., 2001لوبیزا يکزی از مهزمتزرين گیاهزا
زراعی است که به مصرف تغذيه مردم جها میرسد و به علزت
دارابود ارزش غذايی زياد و قابلیت نگهداری به نسبت راحت از
اهمیت بسیار زيادی برخوردار اسزت (.)Bagheri et al.,2001
سطح زيرکشت لوبیا در ايرا طبق آمار منتشره از طزرف وزار
جهزززاد کشزززاورزی 108687هکتزززار بزززا متوسزززط عملکزززرد
* نویسنده مسئولaroya95@gmail.com :
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به دنبال دارد ،بنزابراين اسزتفاده از ارقزام مقزاوم و متحمزل بزه
عنوا يکی از روشهای منطقی و کمخطر مديريت کنترل آفا
میباشد ،بهطوریکه با حداقل هاينه برای کشاورز خسار آفت
را کاهش داده و خطرا زيستمحیطی و اثرا نامطلوب سموم
آفتکش روی دشمنا طبیعی را کاهش مزیدهزد .(Shiberu
) & mahammed, 2014لذا با توجه به خسزار ايزن آفزت و
سطح زيرکشت لوبیا در ايرا و همچنین لزاوم کزاهش مصزرف
سموم شیمیايی در محصزوال کشزاورزی ،در ايزن مطالعزه بزه
بررسززززززی میززززززاا خسززززززار تززززززريس پیززززززاز
 Thrips tabaciروی شش رقم لوبیاقرما پرداخته شد.

 .)al., 2016از داليل عمده خسار اقتصادی ايزن آفزت ،تزوا
تولیدمثلی باال ،تعداد نسل باال ،تحرک و مادهزايی ،انتقال بعضی
از بیماریهای گیاهی و افاايش سري مقاومت به آفزتکزشهزا
میباشد ( .)Van Rijin et al.,1995ايزن آفزت شزناختهشزده
ترين تريس در جهزا اسزت روی بزیش از 300گونزه گیزاهی
فعالیت میکند و خسار های قابلمالحظزهای بزه پیزاز ،پنبزه،
کاهو ،گوجهفرنگی وارد میکنزد .ايزن تزريس همچنزین ناقزل
برخی از بیماریهای ويروسی اسزت (.)Hazir & Rifat, 2011
محققا با بررسی مناطق لوبیاکاری اسزتا مرکزایThrips ،
 tabaci Lindemanرا با فراوانی  65/75درصد ،به عنوا گونه
غالزب تزريس معرفزی کردنزد ( .)Shoeibi et al., 2016در
تحقیقی که با هدف شناسايی گونه غالزب تزريس روی لوبیزا و
خسار آ در شهرستا لردگا انجزام شزد ،محققزا نتیجزه
گرفتنزد کززه در ايززن منطقززه تزريس پیززاز خسززار زا نبززوده و
سمساشی برای آ توصیه نمیشزود .همچنزین بزین تیمارهزای
سمساشی و بدو سمساشی نیا اختالف معنیداری مشاهده نشد
( .)Saeidi & Rezvani, 2002تحقیقا مختلزف نشزا مزی
دهد که تراکم و خسار اين آفزت روی ارقزام مختلزف گیزاهی
متفاو بوده و برخی ارقام خسار کمتری متحمزل مزیشزوند
( .)Yadav et al., 2018در پروژهای که به مزد دو سزال در
ايستگاه تحقیقا لوبیای خمین به منظور معرفی ارقام متحمزل
لوبیاچیتی به تريس پیاز انجام شد ،ارقام کوشا و غفار بزهدلیزل
تحمل بیشتر و همچنین عملکرد باالتر نسبت به ساير ارقزام ،در
اولويت کشزت در منطقزه قزرار گرفتنزد ( .)Ashtari, 1400بزا
بررسی مقاومت چند ژنوتیپ لوبیاقرما و رقزم گلزی بزه تزريس
پیاز که در مارعه تحقیقاتی مرکا تحقیقا لرسزتا اجزرا شزد،
برخی از ژنوتیپها و همچنین رقم گلی به آفزت مزذکور مقزاوم
تشززخی داده شززدند ( .)Roozbahani et al., 2016در
مطالعهای که به مد دو سزال در اسزترالیا بزه منظزور بررسزی
میاا خسار چند گونه تريس از جمله تريس پیاز روی لوبیا
سبا انجزام شزد ،چنزین نتیجزه گرفتزه شزد کزه در سزال اول
10/74درصد غالفهزا و در سزال دوم  36/65درصزد غزالفهزا
غیرقابلارائزه بزه بزازار بودنزد ( .)Duff et al., 2015محققزا
اظهار داشتند که عوامل فیايکی ،بیولوژيکی و شیمیايی زيزادی
از جمله مرحله رشدی گیاه ،رنگ برگ ،نحوه آرايزش بزرگهزا،
وجود کرک و پوشش مومی و وجزود مزواد مغزذی روی میزاا
جلبشد جمعیت و در نهايت میاا خسار تريس پیاز تأثیر
دارنزد ( .)Roozbahani et al., 2016از آنجزا کزه اسزتفاده از
سموم حشرهکش مشکالتی از قبیل بروز مقاومزت حشزرا بزه
حشرهکزشهزا ،افزاايش جمعیزت آفزا ثانويزه ،احیزای آفزا ،
مسمومیتهای مامن برای انسا و اثرا سوت زيستمحیطی را

مواد و روشها
در اين تحقیق ارقام درخشا  ،ياقو  ،دادفر ،افزق ،گلزی و
اختر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو
آزمايش با تیمار انجام سمپاشی و تیمار بدو انجام سمپاشی در
مارعهای واق در قاسمآباد اراک بزه مزد دو سزال کشزت و از
نظر خسار تريس در طول فصل زراعزی مزورد ارزيزابی قزرار
گرفتند .هر رقم در  5خط سهمتری کاشته شد .کشت بهصور
جوی و پشته انجام شد فاصله پشتههزا 50سزانتیمتزر و فاصزله
بذرها روی پشته 10سانتیمتر بزود .جهزت آلزودگی مارعزه بزه
تريس در هر کر  500عدد تزريس  ،کزه در شزرايط گلخانزه
(دمای  27درجهی سزانتیگزراد و رطوبزت نسزبی  65درصزد و
دوره نوری 16ساعت روشزنايی و 8سزاعت تزاريکی) روی گیزاه
لوبیا پرورش داده شزده بودنزد ،در مرحلزه دوبرگزی گیاهزا در
مارعه رهاسازی گرديد .در مرحله چهاربرگی در تیمار سمپاشی
جهت کنترل تريس  ،سمپاشی هر هفتزه و پز از اطمینزا از
ظهزور آفزت بزا فرموالسزیو تجزاری اکسزی دی متزو متیزل
(متاسیستوک )  EC25%به نسبت يک لیتزر در هکتزار و بزه
وسیله سمپاش پشتی موتوری الن دار انجام شد .ساير مراحزل
کاشت و داشت بر اسا عرف منطق صزور گرفزت .کودهزای
مورد نیاز بر اسا آزمو خاک به زمین داده شد .جهزت مهزار
علفهایهرز دو هفتزه قبزل از کاشزت از فرموالسزیو تجزاری
علفکش تريفلورالین (ترفال )  EC48%اسزتفاده گرديزد و در
صور نیاز در طول فصل رشد نیا وجین دستی صور گرفزت.
آبیاری گیاه لوبیا از زما کاشت تا رسیدگی محصول ،هر چهزار
روز يکبار انجام شد .فاکتورهای مورد ارزيابی به شرح زير بود:
ارزیابی عالئم آلودگی روی هر رقم

نمونهبرداری از زما شروع آلزودگی (مرحلزه چهزاربرگی)
بهصور هفتگی و تا پايا حضور آفت ادامه يافت .بزرای نمونزه
برداری پنج عدد بوته به طور تصادفی از هر کر انتخزاب و بزر
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اسا میاا عاليم آلودگی وارده سطح آلوده بزرگ نمزرهدهزی
شد .عاليم آلودگی از صفر (عدم وجزود خسزار ) تزا ( 6وجزود
نقزا کلزروز) بزه شزرح زيراسزت ( & Saeidi, 2011 ; Fail
:)Penzes, 2001
 -0بدو آلودگی -1 ،نقزا کلزروزه کمتزر از  10درصزد
سطح برگها -2 ،نقا کلروزه بین  10-25درصد سطح بزرگ-
ها -3 ،نقا کلروزه بین  26-40درصد سطح برگها -4 ،نقزا
کلروزه بین  41-60درصد سطح برگها -5 ،نقا کلزروزه بزین
 61-80درصد سطح برگهزا -6 ،نقزا کلزروزه بزین 81-100
درصد سطح برگها.

اختالف معنیداری در سطح 1درصد مشاهده شد .اثرا متقابل
سال در تکزرار نیزا بزه اسزتثنای تیمارهزای ارتفزاع ،عملکزرد و
مقیا خسار در مابقی تیمارها در سزطح 1درصزد معنزیدار
بود .بین همه تیمارها هم در سطح 1درصد اختالف معنزیداری
مشاهده شد .اثر متقابل سال در تیمار در همه تیمارها معنزیدار
نبود.
بیشترين میاا ارتفاع در رقم ياقو و کمترين ارتفزاع در
رقم اختر مشاهده شد .بین رقم افق و اختر و درخشا اخزتالف
معنزززیداری مشزززاهده نگرديزززد ( =)P=0.0001; F(5,30
.)245.10
بیشززترين تعززداد غززالف در بوتززه در رقززم يززاقو غفززار و
کمترين تعداد غالف در رقم اختر مشزاهده شزد .از نظزر تعزداد
غالف در بوته بین ارقام درخشا  ،گلی و اختزر اخزتالف معنزی
داری مشاهده نشد (.)P=0.0001; F(5,30)= 48.77
بیشترين و کمترين تعداد دانه در غالف به ترتیب در ارقام
ياقو و اختر مشاهده شد .از نظر تعداد دانه در غالف بین ارقام
گلی و اختر اختالف معنیداری مشاهده نشد .بین تعداد دانه در
غالف ارقام ياقو  ،دادفر و افق نیا اختالف معنیداری مشزاهده
نشد (.)P=0.0001; F(5,3019.55
بیشترين وز 100دانه در ارقام درخشا و افق و کمتزرين
وز 100دانه در رقم گلی مشاهده شزد .وز 100دانزه در ارقزام
گلی ،دادفر و ياقو اختالف معنیداری نداشزت ( ;P=0.0001
.)F(5,30)= 107.36
رقززم يززاقو دارای بیشززترين عملکززرد و اخترکمتززرين
عملکرد را در بزین ارقزام دارا بودنزد ( =)P=0.0001; F(5,30
 .)16.58بیشترين عاليم آلودگی در رقم اختر و کمترين عاليزم
آلودگی در رقزم گلزی مشزاهده شزد ( =)P=0.0001; F(5,30
( )23.66جداول  1و .)2

محاسبات آماری

مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکررد و اجرزای عملکررد
ارقام لوبيا در دو سال در شرایط بدون سمپاشی

بررسی تغييرات جمعيت آفت

آماربرداری برای بررسی تغییرا جمعیت آفت (به تفکیک
پوره و بالغ) از زما شروع آلزودگی تزا پايزا آلزودگی در ارقزام
مورد مطالعه به صور هفتگی و به طور مزنظم صزور گرفزت.
برای نمونهبرداری به طور تصادفی از هزر کزر 10بوتزه ( از دو
خط حاشیه هر يک دو بوته و از دو خزط داخلزی هزر يزک سزه
بوته) انتخاب و از هر بوته دو برگ (يکی از نیمه پايین و يکی از
نیمه باالی بوته) درنظرگرفته شد و بهطور جداگانه داخل کیسه
پالستیکی قرار داده شد .اين کیسزههزا بزا ذکزر مشخصزا بزه
آزمايشگاه منتقزل شزدند و بزه مزد يزک سزاعت در يخچزال
نگهداری شده و سس تعداد تريس (به تفکیزک پزوره و بزالغ)
شمارش شد.
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه

برای بررسی عملکرد دانه در هر بوته و اجاای عملکرد دانه
(شامل تعداد غزالف در هزر بوتزه ،تعزداد دانزه در هزر غزالف و
وز 100دانه) ،ارقام مورد مطالعه تحت شرايط آلودگی به آفزت
بررسی و با شاهد مقايسه شد.
تجايه آماری با استفاده از نرمافاار  SASنسخه  9.1انجام
شد و مقايسه میانگینها از طريق آزمو توکی بهصور تجايزه
مرکب سال در سطح يک و پنج درصد انجام شد.

جدول تجايه واريان در شرايط بدو سمساشی نیا نشا
داد که بین دو سال آزمايش در شزرايط بزدو سزمپاشزی بزین
تیمارها به استثنای (وز 100دانه و عملکرد در سطح 1درصزد)
اختالف معنیداری مشاهده نشد.
اثرا متقابل سال در تکرار نیا در همه تیمارها در سزطح
1درصد معنیدار بود و فقط در تیمارهای دانه در غالف و عاليم
آلودگی معنیدار نبود .بین همه تیمارها هم در سزطح 1درصزد
اختالف معنیداری مشاهده شد .اثر متقابزل سزال در تیمزار بزه
استثنای تیمار وز 100دانه و عملکرد در سطح 1درصد در بقیه
تیمارها معنیدار نشد.

نتایج و بحث
مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکررد و اجرزای عملکررد
ارقام لوبيا در دو سال در شرایط سمپاشی

جدول تجايه واريان نشا داد که بین دو سال آزمزايش
در شرايط سمپاشی در تیمارهای تعداد غالف در بوتزه ،دانزه در
غالف و عملکزرد اخزتالف معنزی داری مشزاهده نشزد ،ولزی در
تیمارهای ارتفاع ،وز 100دانزه و عاليزم آلزودگی (نمزرهدهزی)
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جدول -1نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 1. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation in tests of spraying
ميانگين مربعات MS
تعداد غالف در

مقياس (نمرهدهی)
Score

عملکرد
Yield

وزن100دانه
100 Seed weight

تعداد دانه در غالف
Seed pod

**0.37

11132.52ns

**52.08

0.2ns

4.68ns

0.03ns

71143.8ns

**20.86

**3.36

**19.41

8.09ns

**1.76

**2285992.02

**446.75

**0.73

**250.82

**3645.98

5

0.006ns

22228.22ns

2.48ns

0.06ns

0.18ns

0.63ns

5

0.02

42503.17

1.33

0.07

1.65

4.39

30

5.92

8.86

3.08

7.78

8.67

3.78

-

بوته
Pod plant

ارتفاع
Height

درجه آزادی
df

**40.33

1
6

منابع تغييرات
S.O.V
سال
Year
سال×تکرار
Year*Replication
تیمار
Treatment
سال×تیمار
Year*Treatment
خطا
Erorr
ضريب تغییرا ()%
)CV (%

:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -2نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 2. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of spraying
وزن100دانه

ارتفاع

مقياس
Score

عملکرد (کيلوگرم در هکتار)
)Yield (kg/h

3.34a

1377c

39.5b

2.25d

2775.3a

31.5c

3.8a

2.87b

2302.8b

46a

3.5ab

10.75d

2.57c

2735.3a

31c

3.77a

19.5b

76.12b

2.01e

2110b

30.25c

3.24bc

10.12d

65.12c

2.47c

2660.1a

46a

3.55ab

17.5c

36.12de

(گرم)
)100 Seed weight (g

تعداد دانه در غالف
Seed pod

تعداد غالف در بوته
Pod plant

3.02c

9d

34.75e

22.25a

81.82a
39d

(سانتیمتر)
)Height (cm

ارقام
Cultivar
اختر
Akhtar
ياقو
Yaghut
درخشا
Derakhshan
دادفر
Dadfar
گلی
Goli
افق
Ofogh

میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean. Means in a columns followed by different letters are significantly different.

دادفر اختالف معنزیداری نداشزتند ( =)P=0.0001; F(5,30
 .)187.93عملکرد رقم ياقو از همه ارقام بیشتر بود .رقم اختر

ارقام ياقو و اختر به ترتیب بیشزترين و کمتزرين میزاا
ارتفاع را داشتند .بین ارقزام درخشزا و افزق بزه لحزا میزاا
ارتفززاع اخززتالف معنززیداری مشززاهده نشززد ( ;P=0.0001
 .)F(5,30)= 399.70ارقام ياقو و اختر به ترتیب بیشزترين و
کمترين تعداد غالف در بوته را داشزتند .تعزداد غزالف در بوتزه
ارقام دادفزر بزا افزق و گلزی بزا درخشزا اخزتالف معنزیداری
نداشتند ( .)P=0.0001; F(5,30)= 56.71بیشترين و کمترين
تعززداد دانززه در غززالف در ارقززام يززاقو و اختززر مشززاهده شززد
( .)P=0.03; F(5,30)= 2.17ارقززام افززق و گلززی بززه ترتیززب
بیشترين و کمترين وز 100دانه را داشتند .تیمارهای يزاقو و

کمترين عملکرد را داشت .بین ارقام يزاقو بزا دادفزر و افزق و
درخشا با گلی اختالف معنزیداری از نظزر عملکزرد مشزاهده
نشد .بیشترين درصد کاهش عملکرد به میاا  12/75درصد در
رقم اختر و کمترين درصد کاهش عملکزرد بزه میزاا  3/95در
رقم گلزی مشزاهده گرديزد (.)P=0.0001; F(5,30)= 61.83
بیشترين عاليم آلودگی در رقم اختر و کمترين آ در رقم گلزی
مشاهده شد (( )P=0.0001; F(5,30)= 25.70جداول  3و .)4
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جدول  -3نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی
Table 3. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation in tests of without
spraying
ميانگين مربعات MS

مقياس (نمرهدهی)
Score

عملکرد
Yield

وزن100دانه
100 Seed weight

0.10

**149968.52

**56.33

ns

0.04

**125804.33

**23.27

ns

**2.52

**2269280.52

**334.33

**1.88

0.0003

**113335.72

**16.93

0.03

12009.71

0.61

0.33

4.65

5.07

2.34

18

ns

ns

ns

تعداد دانه در غالف
Seed per pod

ns

ارتفاع
Height

درجه آزادی
df

تعداد غالف در بوته
Pod per plant
1.69

1.68

1

12.88

**17.29

6

**3984.27

5

0.008

0.24

1.73

5

1.61

2.95

30

9.46

3.23

-

ns

0.27

**

0.38

**295.44
ns

ns

ns

منابع تغييرات
S.O.V
سال
Year
سال×تکرار
Year*Replication
تیمار
Treatment
سال×تیمار
Year*Treatment
خطا
Erorr
ضريب تغییرا
)CV(%

:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول -4نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی
Table 4. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of without spraying
ارتفاع

مقياس
Score

درصد کاهش عملکرد
% Yield
reduction

عملکرد (کيلوگرم در
هکتار)
)Yield (kg/h

وزن100دانه (گرم)
100 Seed weight
)(g

تعداد دانه در

تعداد غالف در

غالف
Seed per pod

بوته
Pod per plant

(سانتیمتر)
Height
)(cm

4.40a

12.75

1201.38c

32c

2.45b

6.87d

29.62e

3.29d

4.96

2637.75a

29.25d

3.67a

21.25a

81.62a

4.06b

9.67

2080b

40b

2.95ab

8.87c

36d

3.95b

7.7

2524.75a

28.5de

3.62a

18.37b

73.62b

2.85e

3.94

2026.75b

27.5e

2.9ab

8.5dc

62.75c

3.67c

6.11

2497.50a

42.75a

3.45a

16.75b

35.25d

ارقام
Cultivar
اختر
Akhtar
ياقو
Yaghut
درخشا
Derakhshan
دادفر
Dadfar
گلی
Goli
افق
Ofogh

میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean. Means in a columns followed by different letters are significantly different.

تاريخ های  99/5/15و  99/6/11بزرای پزوره تزريس مشزاهده
گرديد .تريس بالغ هزم يزک اوج خفیزف در تزاريخ  99/5/28و
يک اوج مشخ در  99/6/11داشت (شکلهای  1و  .)2تزراکم
جمعیت در اوايل سیر صعودی داشت که پ از شزهريور رو بزه
کاهش گذاشت .احتماالً همانند سال اول ،عزواملی ماننزد زردی،
کاهش کیفیت و رياش برگها در اثر پیری و همچنین کزاهش
دمای محیط در اواخر فصل نقش مزؤثری در کزاهش زادآوری و
جمعیت تريس خواهد داشت .جدول تجايزه واريزان مرکزب

تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس و مقایسات ميرانگين
تجزیه مرکب تغييرات جمعيت تریپس پياز در دو سال اجررای
پروژه

در سززال اول ،دو اوج مشززخ جمعیززت (میززانگین همززه
ارقام) در تاريخ های  98/5/27و  98/6/17بزرای پزوره تزريس
مشاهده گرديد و يک اوج خفیزف در تزاريخ  98/5/13مشزاهده
شد .تريس بالغ هم يک اوج مشزخ در  98/6/17داشزت .در
سال دوم ،دو اوج مشخ جمعیزت (میزانگین همزه ارقزام) در
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 5/04و  2/93عززدد پززوره و  0/88 ،0/42 ،1/65 ،0/77 ،2/15و
0/42عدد بزالغ تزريس بودنزد .بیشزترين و کمتزرين جمعیزت
تريس پیاز در مراحل پورگی به ترتیب در رقم اختر و رقم افزق
مشاهده شد .در مرحله بالغ نیا رقم اختر بیشترين و ارقام دادفر
و افزززق کمتزززرين جمعیزززت تزززريس بزززالغ را دارا بودنزززد
(جداول  5و .)6

تغییرا جمعیت نشا داد که بین دو سال آزمزايش بزه لحزا
میانگین تعداد پزوره و بزالغ تزريس پیزاز اخزتالف معنزیداری
مشزاهده نشزد .اثزر متقابزل سزال در تکزرار در سزطح 1درصزد
معنیدار بود .اختالف بین تیمارها در سزطح 1درصزد معنزیدار
بود و اثر متقابزل سزال در تیمزار معنزیدار نبزود .در مقايسزا
میانگین تجايه مرکب دو سال ،ارقزام اختزر ،يزاقو  ،درخشزا ،
دادفر ،گلی و افق بزه ترتیزب دارای ،3/42 ،5/93 ،4/36 ،7/01

شکل  -1نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال 1398
Fig. 1. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the first year

شکل  -2نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال 1399
Fig. 2. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the second year
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال
Table 5. Results of compound population dynamics of different stages of Thrips tabaci in two year
ميانگين مربعات MS
بالغ
Adult

پوره
Nymph

منابع تغييرات
S.O.V

درجه آزادی
df

سال
ns
0.02ns
1
0.73
Year
سال×تکرار
**
**
24
168.08
5.05
Year*Replication
تیمار
**
**
5
61.28
12.87
Treatment
سال×تیمار
ns
0.02ns
5
0.04
Year*Treatment
خطا
120
4.51
0.65
Erorr
ضريب تغییرا
44.43
76.61
)CV(%
:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -6مقایسات ميانگين تجزیه مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال
Table 6. Comparison of mean of compound analysis of different stages of
onion thrips population dynamics in two years
مقایسات ميانگين MC
بالغ
Adult

پوره
Nymph

ارقام
Cultivar

2.15a

7.01a

اختر

0.77b

4.36bc

1.65a

5.93ab

0.42b

3.42c

0.88b

5.04b

Akhtar

ياقو
Yaghut

درخشا
Derakhshan

دادفر
Dadfar

گلی
Goli

افق

2.93c
0.42b
Ofogh
میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean.
Means in a columns followed by different letters are significantly different.

عملکرد باالتر نسبت به اين آفت متحمل بود .از طرفی اين رقزم
به لحا تعداد غالف ،دانه در غالف و وز 100دانزه نیزا نسزبت
بززه مززابقی ارقززام در وضززعیت مطلززوبی بززود .نتززايج تحقیقززا
( )Ashtari, 1400که در مورد ارزيابی تحمل پنج رقزم و يزک
الين لوبیاچیتی در استا مرکای انجام شد ،مشخ کزرد کزه
ارقام غفار و کوشا نسبت بزه ايزن آفزت متحمزل بزوده و جهزت
کشت در منطقه توصیه شدند .نتزايج تحقیزق حاضزر بزا نتزايج
تحقیق مذکور بهدلیل تفاو در ارقام مورد مطالعه مشزابه نمزی

بحث
در سالهای اخیر بهدلیزل تغییزر در شزرايط آب و هزوايی
يکی از آفاتی که باعز خسزار بزه مزاارع لوبیزا شزده اسزت،
تريس پیاز میباشد .در تحقیق حاضر ارقزام اختزر و درخشزا
بهدلیل داشتن بیشترين جمعیت و عاليزم آلزودگی و همچنزین
بیشترين درصد کاهش عملکرد به عنوا ارقام حسا بزه ايزن
آفت بودند .رقم يزاقو نیزا بزهدلیزل جمعیزت کمتزر مقیزا
خسار پزايینتزر درصزد کزاهش عملکزرد کمتزر و همچنزین
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حاصل از اين تحقیق به دلیل کمتربود تعداد جمعیت تزريس
پیاز روی ارقام متحمل نسبت به ارقام حسا مشابه مزیباشزد.
( Sedaratian et al, (2010نیا تراکم جمعیت تريس پیزاز را
روی هفت رقم و يک اليزن سزويا مزورد بررسزی قزرار دادنزد و
گاارش نمودند که بیشزترين تزراکم تزريس روی رقزم  Dpxو
الين  KS-3494و کمترين تراکم جمعیت روی دو رقزم  L17و
 Tellarوجزود دارد .نتزايج حاصززل از مطالعزه حاضززر بزا نتززايج
حاصل از اين تحقیق از اين جهت که تفزاو جمعیزت تزريس
روی ارقام و الينهای مختلف گیاها متفاو بوده و وابسته بزه
ترکیبا خاص داخل گیاها میباشزد ،همسزو اسزت .ارزيزابی
مقاومت چند واريته کلم نسبت به تريس پیاز توسزط محققزا
انجام شد .آ ها نتیجه گرفتند که در سالهای خشک خسزار
اين تريس بیشتر بود و از طرفزی واريتزه  Vestriبزا بیشزترين
عملکرد به عنوا واريته مقاوم معرفی شد کزه نتزايج حاصزل از
تحقیق حاضر به لحا انتخاب رقمی با عملکرد بزاالتر بزا نتزايج
اين تحقیق مشابه میباشد ،ولی نوع گیاه و رقم با تحقیق حاضر
متفاو است ( .)Trdan et al., 2005با بررسی مقاومزت چنزد
الين لوبیا از جمله FEB ،FEB115 ،EMP486 ،DOR 714
 161و  FEB 162بززه  Thrips palmiو همچنززین ارزيززابی
عملکرد و نمرهدهی آ ها به اين نتیجه رسیدند کزه اليزنهزای
لوبیا سطح متوسطی از مقاومت را به اين تريس نشا دادند که
با توجه به نمرهدهی ارقام در اين تحقیق مشخ شد که ارقزام
لوبیاقرما مورد استفاده در تحقیق حاضر نیا سطوح متوسطی از
تحمل را نسبت به تريس پیزاز نشزا دادهانزد ( Cardona et
 .)al., 2002محققا در بررسی تنوع گونهای دشمنا طبیعزی
تريس پیاز در ماارع لوبیاسبا در منطقه اردبیل به ايزن نتیجزه
رسیدند که تراکم پورهها و حشرا کامل تريس پیاز روی رقزم
 Sunrayدر مقايسه با رقزم  Contenderبزه طزور معنزیداری
کمتر بود ( .)Fathi, 2017محققا در مورد بررسی تأثیر تراکم
کشت و ارقام لوبیا (اختر ،درخشا و  )285بر جمعیت تزريس
پیاز به اين نتیجه رسیدند کزه تزراکم تزريس روی رقزم اختزر
بیشتر از درخشا و  285بود .همچنین نتايج اين مطالعه نشا
داد که تراکم آفت بهصور معنیداری تحت تأثیر رقم لوبیا قرار
میگیرد ( .)Karimi et al., 2019نتايج تحقیق حاضر به لحا
حسا بود رقم اختر نسزبت بزه تزريس پیزاز بزا نتزايج ايزن
تحقیق همسو میباشد .نتايج بررسیهای محققا نشا داد کزه
ژنوتیپ  Savalanسیبزمینی به عنوا نامناسبترين میابا و
ژنوتیپهای  Kondorو  Diamantبه عنزوا مناسزبتزرين يزا
حسا ترين میابزا تزريس بودنزد ( .)Fathi, 2014مقاومزت
ارقام بر اسا شمارش جمعیت تريس پیاز و بررسی مشخصه-
های عملکرد محصزول ،توسزط ( Kalafchi et al, (2002نیزا

باشند ،ولی از اين جهت که انتخاب ارقام غفزار و کوشزا نیزا بزر
اسا جمعیت تريس  ،عاليم آلودگی و میزاا درصزد کزاهش
عملکرد انجام شده اسزت ،مشزابه مزیباشزند .نتزايج تحقیقزا
( )Mohiseni & Kushki, 2016نشا داد کزه تیزپ رشزدی
بوتهها تأثیر قابلتوجهی بر مقاومت ارقام به کنه تارتن دارد کزه
در مورد تأثیر تیپ رشدی بوته بر جمعیت تريس پیاز نیزاز بزه
تحقیق بیشتری است .تحقیقا نشزا دادنزد کزه واريتزههزای
مختلززف لوبیززای معمززولی دارای ترکیبززا ضززدتغذيه از قبیززل
فیتیک اسید ،لکتین و مهارکننده تريسسین هستند که میتوانند
روی زيستشناسی آفا گیاهخوار از جمله تزريس پیزاز تزأثیر
داشته باشند کزه بزا نتزايج تحقیزق حاضزر بزهدلیزل تفزاو در
جمعیت ارقام مزورد مطالعزه و همچنزین تفزاو در عملکزرد و
مقیا خسار آ ها مشابه میباشد .گاارشها نشا مزیدهزد
که میاا اين عوامل ضدرشد در الينهای مختلف لوبیزا بزا هزم
متفاو است ( .)Rui et al., 2016محققا ديگری متابولیزت
های ثانويه ديگری مانند آلفا آمیالزها و يزا فالوينوئیزدهزا را بزه
عنوا عامل مقاومت در ارقام و الين های لوبیزا ذکزر نمزودهانزد
(.)Lima et al., 2014
بررسی ( Roozbahani et al, (2016در مزورد مقاومزت
10الين لوبیاقرما به تريس پیاز در شرايط مارعه نشا داد که
اليززنهززای  KS-31169و  KS-31285حسززا  ،اليززنهززای
 KS-31292 ،KS-31290 ،KS-31288 ،KS-31286و
 KS-31287نیمززهحسززا و اليززنهززایKS- ، KS-31289
 31291و رقم گلی به عنوا الينها و رقم مقاوم بزه ايزن آفزت
بودند .از آنجا که تحقیق حاضر ارقام لوبیاقرما را مزورد بررسزی
قرار داده است و پروژه مذکور میاا خسار و تحمل الينهزا و
يک رقم لوبیاقرما را نسبت به تريس پیزاز مزورد بررسزی قزرار
داده است ،لذا فقط نتايج مرتبط با رقم گلزی بزه لحزا تحمزل
(مقیا خسار کمتر و درصد کزاهش عملکزرد پزايینتزر) بزا
نتايج اين تحقیق مشابه میباشد؛ ولی چو اين رقم نسزبت بزه
ارقام ديگر در تحقیق حاضر عملکرد پايینتری داشت ،بزا سزاير
ارقام در اولويت قرار گرفتند.
در تحقیزق ( Alabi et al, (2004مقاومزت 9کولتیزوار
Megalurothrips sjostedti
لوبیا چشمبلبلی در برابر تريس
) (Trybomمززورد بررسززی قززرار گرفززت .ايززن پژوهشززگرا بززا
شمارش جمعیت تريس روی الينها و ارقام مختلف لوبیا چشم
بلبلی نتیجه گرفتند که الينهای TVU ،Sewe ،Sanzibanili
 1509و  Mussa localباع صددرصد مرگومیر حشرا بالغ
تازهمتولدشده اين تريس شزدند .ايزن محققزا چنزین نتیجزه
گرفتند که علت مقاومت يا مرگومیر تزريس عوامزل تغذيزهای
موجود در الينهای مقاوم هستند .نتايج تحقیق حاضر با نتزايج
94

87-98  صفحه،1401 سال،1 شمارة،13) سال(دوره/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...اشتری؛ ارزیابی ميزان خسارت

کیفیت و رياش برگها در اثر پیری و همچنزین کزاهش دمزای
محززیط در اواخززر فصززل نقززش مززؤثری در کززاهش زادآوری و
 در طزی دو سزال اوج جمعیزت.جمعیت تريس خواهد داشزت
 نتزايج.پوره و بالغ تريس در مردادماه و شهريورماه مشاهده شد
Roozbahani et al, (2016) حاصل از اين تحقیق با نتزايج
) که تغییرا جمعیت تزريس را روی ارقزامAshtari 1400)و
لوبیزاقرما در لرسزتا و ارقزام لوبیززا چیتزی در اسزتا مرکززای
بررسی کردند و چنین نتیجه گرفتند که دو اوج جمعیزت پزوره
 پوره سن دوم و بالغ در مردادمزاه و شزهريورماه اتفزا،سن اول
 تفاو در تراکم جمعیت تزريس پیزاز در. مشابه میباشد،افتاد
،الين و ارقام مورد مطالعه میتواند با ويژگیهای ريختشناسزی
 کیفیزت تغذيزهای و مزواد بازدارنزده در ارتبزا،مواد شیمیايی
- با توجه به وجود الينها و ارقام مختلف لوبیزا و اخزتالف.باشد
 به نظر میرسد که معرفی،های معنیدار بین مقاومت اين ارقام
ارقام مقاوم به اين آفت میتوانزد ضزمن کزاهش خسزار آفزت
باع کاهش دفعا مصرف سموم شزیمیايی و اثزرا نزامطلوب
.آ ها شود

رقزم9  در اين تحقیزق کزه روی.مورد استفاده قرار گرفته است
، معلوم شد کزه،پیاز جهت ارزيابی میاا خسار صور گرفت
رقم قرما آذرشهر با داشتن باالترين تعزداد تزريس و بیشزترين
خسار نسبت به ساير تودهها حسا تر بوده و رقم سزفید قزم
 آلودگی کمتری نسبت به ايزن، با داشتن کمترين تعداد تريس
 نتايج اين تحقیق بهدلیل تفاو در محصزول و ارقزام.آفت دارد
 ولزی از ايزن،مورد آزمايش با نتايج اين تحقیق متفاو میباشد
نظر که بعضی ارقام متحمل جمعیت کمتری از آفت نسزبت بزه
Yousefi & . نتززايج مشززابه مززیباشززند،سززاير ارقززام دارنززد
 نیا در يک پژوهش که روی ارقام مختلفAbbasifar (2009)
 اظهزار داشزتند کزه رقزم قرمزا،پیاز در استا مرکای داشزتند
آذرشهر نسبت به رقم سفید قم و کردسزتا مقاومزت بیشزتری
داشته و کمتر خسار ديده است که بهدلیل تفاو در ارقزام و
 در.محصول مورد مطالعه با نتايج اين تحقیق مشابه نمزیباشزد
،بررسی تغییرا جمعیت تريس در طی دو سال مورد بررسزی
تراکم جمعیت در اوايل سیر صعودی داشت که پ از شزهريور
 کزاهش، احتمزاالً عزواملی ماننزد زردی.رو به کزاهش گذاشزت
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Introduction
Legumes are a rich source of protein and dietary fiber. A good combination of legume protein with
whole grains can eliminate malnutrition and amino acid deficiency in humans. Beans are one of the most
important crops that are used in the nutrition of the people of the world and are very important due to their
high nutritional value and relatively easy storage. Thrips is one of the pests that reduces bean yield. The
different developmental stages of Thrips tabaci, by settling on underside of the bean leaves and feeding on
the plant sap, cause silvery leaf spots which the black feces of the pest are visible inside them. These signs of
damage indicate the presence of Thrips tabaci. This pest is active in bean fields in all season and cause
damage. Onion thrips is the most well-known thrips in the world and causes significant damage to onion,
cotton, lettuce, tomato and few other plants. It also carries some viral diseases.
Materials and Methods
Phaseolus vulgaris is one of the most important legumes cultivated in most countries of the world. This
crop is attacked by various pests including onion thrips. This study was conducted in two years in field
condition by planting cultivars Yaghut, Goli, Dadfar, Derakhshan, Ofogh and Akhtar (control) in a
randomized complete block design with four replications in two experiments with spraying and non-spraying
treatments, at Arak. To assess population changes, sampling was weekly done from the beginning to the end
of the growing season. For sampling, five plants were randomly selected from each plot and scored based on
the amount of damage and contaminated leaf area. Yield and yield components were also calculated. The
results of this study were analyzed using SAS 9.1 statistical software and the means were compared by
Tukey test in 1% and 5%.
Results and Discussion
In this study, Yaghoot and Dadfar cultivars had the highest yields with 2775.3 and 2735.3 kg/ha,
respectively. On the other hand, Goli cultivar had a lower damage scale and a lower yield reduction
percentage compared to other cultivars, but its yield (2110 kg/ha) was lower than other cultivars except the
control. The two-year results of this study showed that the highest population of thrips in different stages of
nymphs and adults were observed in Akhtar (7.01 and 2.15) and Derakhshan (5.93 and 1.65) cultivars.
Population densities of onion thrips on seven cultivars and one soybean genotype were examined by
Sedaratian et al. (2010). The results showed that the highest and the lowest population of thrips was observed
on (Dpx and KS-3494 genotype) and on (L17 and Taller) respectively. This is not consistent with the results
of the present study due to differences in the crop types studied. Kalafchi et al., (2002) examined the
resistance of cultivars based on census of onion thrips population and evaluation of crop agronomic
characteristics. These researchers evaluated nine onion varieties for damage. Red Azarshahr cultivar with the
highest number of thrips and the highest damage to other cultivars was sensitive, and Sefid-Qom cultivar
with the lowest number of thrips, was less contaminated. The results of this study are different from the
results of recent studies due to differences in employed product and cultivars. The bean plant growth type
*
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has a significant effect on the resistance of the cultivars to the two spotted mite. Generalizing this result to
the onion thrips needs to more researches. Compounds such as phytic acid, lectin and trypsin inhibitors can
affect the biology of the onion thrips. This is similar to the results of the present study due to differences in
populations studied as well as differences in yield and damage scale.
Conclusion
Based on the results of this study, Yaghut due to higher yield and Goli cultivars due to less damage scale
priority for cultivation in the area.
Keywords: Loss assessment ؛Population changes ؛Thrips tabaci, Tolerance, Red Bean
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اثر مصرف زئولیت و کود مرغی غنیشده با روي و مس بر صفات زراعی و فیزيولوژيکی لوبیاسبز
()Phaseolus vulgaris L.
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چکيده
بهمنظور بررسی اثرات مصرف زئولیت و کود مرغی غنیشده با روی و مس بر صفات زراعی و فیزيولوژيکی لوبیاسیبز
( ،)Phaseolus vulgaris L.آزمايش مزرعهای به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی آمل در سال  1396اجرا شد .کاربرد زئولیت در پنج سطح ،شامل  :Z1شاهد يا عیدم
مصرف زئولیت :Z2 ،مصرف زئولیت بهتنهايی :Z3 ،زئولیت غنیشده با روی :Z4 ،زئولیت غنیشیده بیا میس و  :Z5زئولییت
غنیشده با روی و مس و مصرف کود مرغی در پنج سطح ،شامل  :P1شاهد يا عدم مصرف کیود مرغیی :P2 ،مصیرف کیود
مرغی بهتنهايی :P3 ،کود مرغی غنیشده با روی :P4 ،کود مرغی غنیشده با مس و  :P5کود مرغی غنیشده با روی و مس
به عنوان فاکتورهای آزمايش درنظرگرفته شدند .در اين آزمايش کود مرغی به مقدار  1/5تن در هکتار و زئولیت به مییزان
 1تن در هکتار مصرف شد .همچنین از کودهای روی و مس بهترتیب به مقدار  26و  13/6کیلوگرم در هکتار جهت غنیی
سازی کودهای مرغی و زئولیت استفاده گرديد .نتايج نشان داد که مصرف کود مرغی و زئولیت غنیشده بیا عناصیر روی و
مس سبب افزايش معنیدار اجزای عملکرد ،عملکرد ،غلظت رنگدانههای فتوسینتزی و جیذ عناصیر غیذايی پرمصیرف و
کممصرف در لوبیاسبز در مقايسه با کاربرد جداگانه کود مرغی يا زئولیت و شاهد گرديد .در شیراي مصیرف کیود مرغیی،
حداکثر عملکرد دانه ( 1/74تن در هکتار) با کاربرد تیمار  P5و در شراي کاربرد زئولیت ،بیشترين عملکرد دانه ( 1/71تن
در هکتار) با اعمال تیمار  Z5حاصل شد و با عدم مصرف تیمارهای کودی ،عملکیرد بیهترتییب حیدود  27و  23/3درصید
کاهش يافت .بنابراين ،به نظر میرسد کاربرد زئولیت و کود مرغی غنیشده با عناصر روی و مس میتوانید ضیمن کیاهش
مصرف کودهای شیمیايی ،روش مناسبی جهت بهبود عملکرد گیاه همراه با تولید سالم و پايدار محصوالت کشاورزی باشد.

واژههای کليدی :جذ عناصر؛ رنگدانههای فتوسنتزی؛ زئولیت؛ عملکرد؛ کود مرغی

دنیا نیز به دلیل ويژگیهای مثبت آن نظییر رسیو نیتیروژن و
اصالح ساختار خیاک از اهمییت بیااليی در کشیاورزی پايیدار و
محیی زيسیت برخیوردار اسیت (،)Ülker & Ceyhan, 2008
به طوریکه طبق گزارش فائو ،سطح زيرکشت و تولید لوبیاسیبز
در سرتاسر جهان بهترتیب  1579489هکتار و  23276716تن
در هکتار در سال  2020گزارش شده اسیت ( FASOSTAT,
.)2020
اسیتفاده بییرويیه از کودهیای شییمیايی موجیب تشیديد
آلودگی منابع آ های سطحی و زيرزمینی در بسیاری از مناطق

1

مقدمه
لوبیییا ( )Phaseolus vulgaris L.گیییاهی از خییانواده
بقوالت میباشد که بر اساس آمارنامه کشاورزی در سیال 1399
از نظر سطح زيرکشیت و تولیید محصیوالت آبیی بیهترتییب بیا
مساحت  104619هکتار و تولید  249001تن در هکتار ،رتبیه
اول کشیور را در بیین حبوبیات بییه خیود اختصیا داده اسییت
( .)Agricultural Statistics, 2021امروزه کاشت لوبیاسبز در
* نویسنده مسئولyousofniknejad@gmail.com :
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امروزه استفاده از کودهیای آلیی نییز بیهعنیوان گزينیهای
جايگزين برای کودهای شیمیايی جهت بهبود حاصلخیزی خاک
و جلوگیری از افزايش آلیودگیهیای زيسیتمحیطیی در تولیید
محصوالت زراعی در سیستم کشاورزی پايدار مطرح شده اسیت
( .)Kapoor et al., 2015در بین انوا کودهیای آلیی ،کیاربرد
کودهای مرغی عالوه بر اصالح ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی و
میکروبی خاک ،موجب تجزيه مواد آلی و تولید گاز دی اکسیید
کربن در جامعه گیاهی شده کیه در نتیجیه منجیر بیه افیزايش
فتوسنتز ،رشد و عملکرد گیاهان زراعی میگردد ( & Diacono
.)Montemurro, 2010
محققان گزارش دادند که مصرف کود مرغی سبب افزايش
معنییدار غلظیتهیای  NPKدر بافیت گییاهی و نهايتیا بهبیود
عملکرد میاده خشیک لوبییا گرديید (.)Soremi et al., 2010
گزارش شده که کاربرد تلفیقی کود مرغی و دیآمونیوم فسفات
اثرات مثبت معنیداری بر رشد ،اجزای عملکرد و عملکیرد دانیه
لوبیا داشت ( .)Ahmadi & Arain, 2021مطالعه انجیامشیده
توس ) Lima et al, (2021در منطقیه نیمیهمرطیو برزيیل
نشان داد که استفاده همزمان از بیوچیار ( 10تین در هکتیار) و
کود مرغی ( 5تن در هکتار) منجر بیه بهبیود معنییدار غلظیت
فسفر ،افزايش کارايی مصرف آ و بهبود عملکرد لوبیا شد ،لیذا
کاربرد ترکیبی اين کودها میتواند يک روش میديريتی مناسیب
برای کشاورزان منطقه باشد.
با توجه به ايینکیه در زمینیه واکینش گییاه لوبیاسیبز بیه
کاربرد زئولیت و کود مرغی غنی شده مطالعات محدودی صورت
گرفته است ،لذا اين پژوهش با هیدف بررسیی اثیرات زئولییت و
کود مرغی غنیشده بر صفات زراعیی و فیزيولیوژيکی لوبیاسیبز
اجرا گرديد.

جهان شده است ( .)Liu et al., 2014افزايش کیارآيی مصیرف
کودهییای شیییمیايی يکییی از راهکارهییای حیییاتی بییرای کییاهش
آلودگیهیای زيسیتمحیطیی اسیت .از جملیه تکنولیوژیهیای
جديدی که جهیت افیزايش تأثیرگیذاری و جلیوگیری از اتیالف
کودهای شیمیايی مورد استفاده قرار گرفته است ،بیهکیارگیری
ترکیبات اصالحکننده طبیعیی خیاک ماننید زئولییت در میزار
کشاورزی میباشد ( .)Mahesh et al., 2018زئولیتهیا میواد
متخلخلی هستند که با ساختمان کريستالی خود ماننید غربیال
مولکولی عمل کرده و بهدلیل داشتن کانیالهیای بیاز در شیبکه
خود ،اجازه عبور برخی از يونها را داده و مسیر عبیور برخیی از
يونهای ديگر را مسدود مییکننید (.)Ozbahce et al., 2015
مطالعات نشان داده است که ترکیب زئولیت با عناصر  NPKبیه
عنوان يک کود شیمیايی کُندرَها موجب افزايش کارآيی جیذ
اين عناصر توس گیاهان زراعی و باغی مییشیود ( Davari et
 .)al., 2017اسییتفاده از زئولیییت از طريییق بهبییود سییاختمان
فیزيکی و شیمیايی خاک منجر به افزايش ظرفیت نگهداری آ
خاک ،صرفهجويی در مصرف کیودهیای شییمیايی و همچنیین
جلوگیری از آلودگیهای زيستمحیطی میشیود (Baghbani-
 .)Arani et al., 2017محققان بیان نمودند که کاربرد زئولیت
از طريق افزايش قابلیت نگهداری عناصر غذايی در منطقه ريشه
گیاه موجب بهبود کارآيی مصرف کودهای نیتروژنه ،پتاسه و در
نهايت افیزايش عملکیرد کلیزا گرديید ( & Khodaei-Joghan
 .)Asilan, 2012اثییرات مثبییت معنیییدار کییاربرد زئولیییت بییر
مؤلفههای رشد لوبیاسبز نظیر طول برگ ،شاخص سطح بیرگ و
وزن تیر و خشییک بییرگ توسی محققییان گییزارش شییده اسییت
( .)Ahmadee et al., 2014گزارشها حاکی از آن است که بیا
افزايش مقدار مصرف زئولیت از صفر به  10و  15تن در هکتیار،
عملکرد دانه لوبییاقرمز بیهترتییب حیدود  26/1و  25/1درصید
افزايش يافیت ( .)Habib Porkashef et al., 2017مطالعیات
انجام شده روی نخود نشان داد که با کاربرد زئولییت بیه مییزان
 20تن در هکتیار ،تعیداد غیالف در بوتیه بیه طیور معنییداری
افزايش يافت ،ولی تغییرات عملکرد دانه ناچیز بیود ( Hoseini
 .)et al., 2020بررسیهای بهعملآمیده توسی Khan et al,
) (2011حاکی از افزايش صفات مورفولوژيکی ،اجزای عملکرد و
عملکیرد ارقیام سیويا بیا کییاربرد زئولییت مییباشید .همچنییین،
) Bahador et al, (2015بیان نمودند که مصیرف زئولییت بیه
طور قابلتوجهی منجر به افزايش تعداد غالف در بوتیه و بهبیود
عملکرد و درصد پروتئین دانه ماش گرديد.

مواد و روشها
آزمايش به صورت فاکتوريیل در قالیب طیرح بلیوکهیای
کامل تصادفی با سه تکیرار در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیگاه آزاد
اسالمی واحد آيتاهلل آملی در سال  1396اجرا شید .منطقیه بیا
مختصات جغرافیايی  36درجه و  40دقیقه عرض شیمالی و 52
درجه و  41دقیقه طول شرقی در ارتفیا  128متیری از سیطح
دريا قرار دارد .قبل از اجرای آزمايش اقدام بیه نمونیهبیرداری از
خاک مکان آزمايشی در عمق  0تا  30سانتیمتری گرديید کیه
نتايج آنالیز خاک در جدول  1ارائه شده است.
همچنین خصوصیات زئولیت و کود مرغی میورد اسیتفاده
در آزمايش بهترتیب در جداول  2و  3ارائه گرديده است.
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جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مکان آزمایش در عمق  0تا  30سانتیمتری
Table 1. Soil Physical and chemical properties of the experimental site at a depth of 0 to 30 cm
هدایت الکتریکی
بافت
texture

رس سیلتی
( Silty
)Clay

رس

سيلت

شن

(دسی زیمنس بر

(درصد)
Clay
)(%

(درصد)
Silt
)(%

(درصد)
Sand
)(%

متر)
Electrical
conductivity
)(dS.m-1

45

42

13

1.36

ماده
اسيدیته

آلی

نيتروژن

()pH

(درصد)
O.M.
)(%

(درصد)
)N (%

7.28

2.23

0.21

فسفر

پتاسيم

روی

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

بر

بر

بر

کيلوگرم)
P
)(mg.kg-1

کيلوگرم)
K
)(mg.kg-1

کيلوگرم)
Zn
)(mg.kg-1

13

253.06

0.92

مس
(ميلیگرم
بر کيلوگرم)
Cu
)(mg.kg-1

0.22

جدول  -2خصوصيات زئوليت مورد استفاده در آزمایش
Table 2. Properties of zeolite used in this experiment
pH

)CEC (cmol.kg-1

SiO2
)(%

)Al2O3 (%

Fe2O3
)(%

CaO
)(%

)MgO (%

Na2O
)(%

K2O
)(%

P2O5
)(%

)TiO2 (%

)MnO (%

7.5

160

68

10.6

1.31

2.9

0.68

1.6

3.3

0.012

0.19

0.026

جدول  -3خصوصيات کود مرغی مورد استفاده در آزمایش
Table 3. Properties of poultry manure used in this experiment
pH

)N (%

)P (%

)K (%

7.1

4.1

1.3

2.1

بییین رديییف  50سییانتیمتییر و فاصییله بوتییههییا در هییر رديییف
20سانتیمتر بود .در هر کپه نیز دو عدد بذر کاشته شد .در اين
آزمايش از بذر رقم سوپر باسلیم جهت کاشت استفاده شید کیه
رقم هیبريد تولید کشور ايتالیا میباشید و از شیرکت يکتیا بیذر
تهیه گرديد .هر يک از کودهای نیتیروژن ،فسیفر و پتاسییم بیه
مییییزان  25کیلیییوگرم در هکتیییار بیییهترتییییب از منیییابع اوره،
سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسیم با توجه بیه نتیايج آزمیون
خاک به طور يکنواخت در سطح مزرعه مصیرف شیدند .پیس از
کاشت ،بالفاصله آبیاری اولیه انجام و سپس آبیاریهیای بعیدی
به طور منظم به فاصله 9روز يکبیار صیورت گرفیت .مبیارزه بیا
علفهایهرز به صورت وجین دستی طیی سیه مرحلیه از رشید
گیاه انجام شد .اندازهگیری میزان غلظیت کلروفییلهیای  b ،aو
کاروتنوئیید ( )Arnon, 1949و آنتوسییانین ( Teow et al.,
 )2007در مرحله گلدهی با برداشت چین اول صورت گرفت .در
پايان فصل رشد نیز پس از حذف حاشیه کرتها ،برداشت چین
دوم جهت اندازه گیری صفات کمی و سیاير خصوصییات کیفیی
انجام شد .ارتفا بوته با انیدازهگییری ارتفیا تعیداد  15بوتیه و
طول غالف با اندازهگیری طیول تعیداد  15غیالف از هیر کیرت
آزمايشی به صورت تصادفی با خ کش انجام و سپس مییانگین
ها به عنوان ارتفا بوته و طول غالف ثبت گرديد .بیرای انیدازه-
گیری وزن100دانیه ،تعیداد  100دانیه از هیر کیرت آزمايشیی

کاربرد زئولیت در پنج سیطح ،شیامل  :Z1شیاهد يیا عیدم
مصییرف زئولیییت :Z2 ،مصییرف زئولیییت بییهتنهییايی :Z3 ،مصییرف
زئولیت غنیشده با روی :Z4 ،مصرف زئولیت غنیشده با میس و
 :Z5مصرف زئولیت غنیشده با روی و مس و همچنیین مصیرف
کود مرغی در پنج سطح ،شامل  :P1شاهد يا عدم مصیرف کیود
مرغی :P2 ،مصرف کود مرغی بهتنهايی :P3 ،مصرف کیود مرغیی
غنیشده با روی :P4 ،مصرف کود مرغی غنیشده بیا میس و :P5
مصرف کود مرغی غنیشده با روی و مس به عنوان فاکتورهیای
آزمايش درنظرگرفته شدند .در اين آزمايش کود مرغی به مقدار
 1/5تن در هکتار و زئولیت به مییزان  1تین در هکتیار مصیرف
شد .همچنین از کودهای روی و مس بهترتییب بیه مقیدار  26و
 13/6کیلوگرم در هکتار جهیت غنییسیازی کودهیای مرغیی و
زئولیت استفاده گرديد (.)Mahmoudi & Hakimian, 2003
هر يک از تیمارهای موردنظر به صورت جداگانیه بیا اسیتفاده از
دسییتگاه همییزن مخصییو (مییدل  )TH-SMJ-300مخلییو
گرديد و به کرتهای آزمايش اضافه شدند.
حدود سه ماه قبیل از اجیرای آزمیايش ،شیخم اول و دوم
(عمود بر شخم اول) و پس از آن عملیات تسطیح ،مالیهکشیی و
کرتبندی انجام گرفت .زمین آزمايش به سه تکیرار ،هیر کیدام
حاوی  25تیمار آزمايشی تقسییم گرديید .هیر کیرت آزمايشیی
شامل  6رديف کاشت به طول  5متر و عرض  3متیر بیا فاصیله
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معنیدار بود .همچنین اثرات ساده کود مرغی بیر وزن100دانیه
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ،ولیی صیفت يادشیده
تحت تأثیر اثرات زئولیت قرار نگرفت .در بین اجیزای عملکیرد و
عملکرد دانه مورد بررسی ،فقی طیول غیالف تحیت تیأثیر اثیر
متقابل کود مرغی و زئولیت در سطح احتمال پنج درصد معنیی
دار شد (جدول .)4
نتايج حاصل از مقايسه میانگین اثرات اصیلی کیود مرغیی
نشان داد که حداکثر ارتفا بوته ( 48/1سانتیمتر) ،طول غالف
( 11/9سانتیمتر) ،وزن100دانه ( 34/7گرم) ،عملکرد تر غیالف
( 1840گرم در مترمربع) و عملکرد دانه ( 174گرم در مترمربع)
با کاربرد تیمار  P5حاصل شد و تحت شراي شاهد ( ،)P1صفات
فوق بهترتیب حدود  27/1 ،6/4 ،10/2 ،14و  27درصد کیاهش
نشان دادند (جدول  .)5اگرچیه بیشیترين مییزان صیفات میورد
مطالعه با کاربرد تیمار  P5حاصل شد ،به هر حال صیفات طیول
غالف ،عملکرد تر غالف و همچنین عملکرد دانیه بیه ترتییب بیا
اعمال تیمارهای  P3 ،P2و  P4رونید افزايشیی نشیان دادنید ،در
حییالیکییه وزن100دانییه بییین تیمارهییای  P3 ،P2و  P4اخییتالف
معنیداری نشان نداد .همچنین تیمارهای  P2و  P3از نظر ارتفا
بوته اختالف معنی داری نداشتند ،ولی با اعمال تیمارهیای  P4و
 P5بر میزان صفت مذکور افزوده گرديد (جدول.)5
نتايج مقايسه میانگین اثرات ساده زئولییت نییز نشیان داد
کییه بیشییترين ارتفییا بوتییه ( 46سییانتیمتییر) ،طییول غییالف
(12/1سانتیمتر) ،عملکرد تر غالف ( 1807گرم در متر مربع) و
عملکرد دانه ( 171گرم در مترمربع) با کاربرد تیمار  Z5بهدست
آمد و با عدم مصرف زئولیت ،صفات ذکرشده بهطور معنییداری
کاهش يافتند (جدول .)5
نتايج برهمکنش تیمارها نیز نشان داد کیه حیداکثر طیول
غالف بیا اعمیال تیمارهیای  P4Z5 ،P3Z5 ،P2Z5 ،P1Z5و P5Z5
حاصل شد (شکل .)1

شمارش و با استفاده از ترازوی ديجیتالی توزين گرديد .عملکرد
تر غالف با برداشت مساحت پنج مترمربع از هر کرت آزمايشیی
و توزين آن با ترازوی دقیق ديجیتالی تعیین شد .جهت تعییین
عملکرد دانیه ،پیس از حیذف اثیرات حاشییهای ،مسیاحت پینج
مترمربع از هر کرت آزمايشی برداشت و پس از خشکشیدن در
آون72درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت ،دانههیا بیه صیورت
دستی از غالفها جدا و عملکرد دانه با ترازوی ديجیتالی توزين
گرديد .برای اندازهگیری عناصر غذايی در غیالف گییاه ،پیس از
نمونهگیری و آسییا کیردن آنهیا ،غلظیت نیتیروژن بیه روش
کجلدال ( )Bremner, 1996با اسیتفاده از دسیتگاه کجیلتیک
( ،)Foss 2300 Kjeltec Analyzerغلظیت فسیفر بیه روش
رنی سینجی ( )Jones et al., 1991بیا اسیتفاده از دسیتگاه
اسیپکتروفتومتر (،)Shimadzu UV 3100, Tokyo, Japan
غلظیت پتاسییم بیه روش شیعلهسینجی ( )Waling, 1989بیا
استفاده از دستگاه فلیمفتومتر ( Jenway PFP7, Sherwood
 )Scientific, Cambridge, United Kingdomو غلظییت
عناصر غذايی ريزمغذی با روش اسپکتروفتومتری جیذ اتمیی
( )Emami, 1996با استفاده از دستگاه جذ اتمیی ( Varian
 )Spectra AA-10, Mulgrave, Australiaبهدست آمد.
در نهايت دادههای آماری با استفاده از نرمافزار  SASنسخه
 9/2تجزيه و تحلیل و میانگینهیا بیا اسیتفاده از آزمیون حیداقل
تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد مورد مقايسه
قرار گرفتند .رسم نمودارها توس نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
صفات مورفولوژیکی ،اجزای عملکرد و عملکرد دانه

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد که اثیرات
اصلی کود مرغی و زئولیت بر صفات ارتفا بوتیه ،طیول غیالف،
عملکرد تر غالف و عملکرد دانه در سطح احتمیال يیک درصید

جدول  -4تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی ،اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبياسبز
Table 4. Variance analysis of morphological traits, yield components and grain yield of green bean
عملکرد دانه
Seed yield

عملکرد تر غالف
Fresh pod yield

وزن100دانه
100-seed weight

طول غالف
Pod length

ارتفاع گياه
Plant height

تيمار
Treatment

**

**

*

**

**

**

**

ns

**

**

Ns

ns

ns

*

ns

6.33

6.23

5.63

1.43

4.23

کود مرغی
)Poultry manure (P
زئولیت
)Zeolite (Z
کود مرغی × زئولیت
P×Z
ضريب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج درصد و يک درصد
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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جدول  -5مقایسه ميانگين صفات مورفولوژیکی ،اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبياسبز
Table 5. Mean comparison of morphological traits, yield components and grain yield of green bean
عملکرد دانه

عملکرد تر غالف

وزن100دانه

طول غالف

ارتفاع گياه

(گرم در متر مربع)
)Seed yield (g.m-2

(گرم در متر مربع)
)Fresh pod yield (g.m-2

(گرم)
)100- seed weight (g

(سانتیمتر)
)Pod length (cm

(سانتیمتر)
)Plant height (cm
41.3d
43.0c
44.3c
46.4b
48.1a
43.5c
44.0bc
44.6bc
45.0ab
46.0a

تيمار
Treatment
P1
P2
P3
P4
P5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

10.7e
32.5c
1340e
120e
10.9d
32.9bc
1450d
130d
11.2c
33.4abc
1540c
140c
11.6b
34.1ab
1710b
160b
11.9a
34.7a
1840a
170a
10.5e
32.6ab
1380c
130e
10.8d
33.1ab
1460d
130d
11.2c
33.6ab
1570c
140c
11.5b
33.9ab
1650b
150b
12.1a
34.3a
1800a
170a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  LSDندارند.
The means within a column with the same letter are not significantly different by LSD test at p <0.05.
 :P1عدم مصرف کود مرغی :P2 ،کود مرغی :P3 ،کود مرغی+روی :P4 ،کود مرغی+مس :P5 ،کود مرغی+روی+مس :Z1 ،عدم مصرف زئولیت :Z2 ،زئولیت :Z3 ،زئولیت+روی :Z4 ،زئولیت+مس:Z5 ،
زئولیت+روی+مس
P1: no poultry manure, P2: poultry manure, P3: poultry manure + zinc, P4: poultry manure + copper, P5: poultry manure + zinc + copper, Z1: no use of
zeolite, Z2: zeolite, Z3: zeolite + zinc, Z4: zeolite + copper, Z5: zeolite + zinc + copper

شکل  -1برهمکنش کود مرغی و زئوليت غنیشده بر طول غالف لوبياسبز
( :P1عدم مصرف کود مرغی :P2 ،کود مرغی :P3 ،کود مرغی+روی :P4 ،کود مرغی+مس :P5 ،کود مرغی+روی+مس :Z1 ،عدم مصرف زئولیت :Z2 ،زئولیت :Z3 ،زئولیت+روی :Z4 ،زئولیت+مس:Z5 ،
زئولیت+روی+مس

Fig. 1. Interaction effects of enriched P×Z on pod length of green bean
P1: no poultry manure, P2: poultry manure, P3: poultry manure + zinc, P4: poultry manure + copper, P5: poultry manure + zinc + copper, Z1: no use of
zeolite, Z2: zeolite, Z3: zeolite + zinc, Z4: zeolite + copper, Z5: zeolite + zinc + copper

اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا توس محققان گزارش شیده
است که با نتايج حاصل از اين آزمايش مطابقت داشت.
بررسیها نشان داده است که مصرف کودهای آلیی سیبب
بهبود ارتفا بوته ،افزايش سطح برگ ،افزايش غلظت نیتروژن و
پتاسیم ،تعداد غالف و عملکیرد غیالف لوبیاسیبز در مقايسیه بیا
شاهد گرديده است ( .)Aslani & Souri, 2018بررسیهای به
عملآمده توس ساير پژوهشگران نیز نشان داد که مصرف کیود
مرغی موجب افزايش ارتفا  ،وزن100دانه و در نهايیت عملکیرد
دانه لوبیا در مقايسه با شراي شاهد يا عدم مصرف کیود مرغیی
گرديید ( .)Jasim & Mhanna, 2014از داليیل افیزايش وزن

اين نتايج نشان داد که مصرف هر دو تیمار کیود مرغیی و
زئولیت به خصو غنیسازی اين تیمارها با روی و مس سیبب
بهبود معنیدار اجزای عملکیرد و عملکیرد دانیه لوبیاسیبز شید.
کاربرد مس و روی بهواسطه تأثیر بیر غلظیت کلروفییل بیرگ و
افزايش فتوسنتز منجر به بهبود اجزای عملکرد و عملکیرد دانیه
میگردند ( .)Li et al., 2007عنصر روی از طريیق دخالیت در
فرايندهای فیزيولوژيکی و متابولیسم نیتیروژن در گییاه موجیب
تسريع در رشد و افزايش عملکرد دانه لوبیاسبز میگردد ( Lack
 .)et al., 2016اثرات معنیدار کیود مرغیی ( Alhrout et al.,
 )2016و زئولییت ( )Turkmen & Kutuk, 2017بیر بهبیود
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کمی و کیفی گوجهفرنگی گزارش دادنید کیه بیشیترين مقیدار
صفات مربو به عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی با کاربرد
زئولییت غنییشیده حاصیل شید (.)Esfandiari et al., 2009
گروه ديگری از پژوهشگران دريافتند که افزايش عملکیرد گییاه
زراعی با کاربرد زئولیت بیه دلییل کیاهش شستشیوی نیتیروژن
ناشی از مصرف زئولیت بوده اسیت ( Gholamhoseini et al.,
.)2009
نتیجه نشان داد که غنیسازی هر يک از تیمارهای کودی
با مس اثرات بهتری نسبت به غنیسازی آنها با روی در بهبیود
اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیاسیبز داشیت .میس از طريیق
سنتز پروتئینها و تنظیم هورمون اکسیین سیبب طويیلشیدن
سلولها ،افزايش ارتفا گییاه و بهبیود عملکیرد دانیه مییشیود
(.)Kumar et al., 2009

دانه میتوان به بهبود فتوسنتز و انتقال بیشتر میواد فتوسینتزی
بییه دانییه در اثییر مصییرف روی و کییود مرغییی اشییاره نمییود
( .)Javanmard & Asadi Danalo, 2017ساير پژوهشیگران
گزارش دادند که کاربرد تلفیقی کود مرغی و کودهای شیمیايی
ضییمن کییاهش مصییرف کودهییای شیییمیايی ،موجییب افییزايش
حاصلخیزی خاک ،بهبود جذ عناصر غذايی و افزايش عملکیرد
دانه لوبیا مییگیردد ( .)Turkmen & Kutuk, 2017افیزايش
عملکرد لوبیاسبز ناشی از کاربرد کودهای آلی در نتايج بسییاری
از محققان گزارش شده است ( Souri et al., 2017; Moreira
.)& Moraes, 2017
در شراي مصرف زئولیت به دلیل بهبود توانايی جذ آ
توس زئولیت ،انتقال فراوردههای فتوسنتزی به دانهها به شکل
بهتری صورت میگیرد ،در نتیجه منجر به افزايش وزن100دانه
میگردد ( .)Habib Porkashef et al., 2017افیزايش مییزان
وزن100دانه و عملکرد دانه لوبیا با کاربرد زئولیت در نتايج ساير
محققان نییز گیزارش شیده اسیت (.)Ozbahce et al., 2015
بهبود رشد گیاه در تیمارهای حیاوی زئولییت ممکین اسیت بیه
دلیل افزايش ظرفیت نگهداری آ خیاک ( Baghbani-Arani
 )et al., 2017و همچنییین افییزايش فراهمییی عناصییر غییذايی
( )Khodaei-Joghan & Asilan, 2012باشد .گیزارش شیده
است که کاربرد زئولیت به دلیل افزايش آ قابلدسیترس گییاه
منجر به استفاده بهتر و مؤثرتر از آ و عناصر غذايی طی رشید
گیاه گرديده و در نهايت سبب افیزايش معنییدار عملکیرد دانیه
لوبییا شید ( .)Habib Porkashef et al., 2017زئولییت بیه
واسطه جلوگیری از هدرروی نیتروژن ،سبب فراهمی اين عنصیر
به مدت طوالنی برای گیاه ،بهبود رشد و افیزايش عملکیرد دانیه
گیاه میگردد ( .)Baghbani-Arani et al., 2017محققان بیا
بررسی مقايسه اثرات زئولیت خام و زئولیت غنیشده بر عملکرد

رنگدانههای فتوسنتزی

نتايج نشان داد که اثرات ساده کیود مرغیی و زئولییت بیر
تمام رنگدانههای فتوسنتزی شیامل آنتوسییانین ،کاروتنوئیید و
کلروفیلهای  b ،aو  abدر سطح احتمال يک درصید معنییدار
بود .همچنین اثر متقابل کود مرغی و زئولیت فقی بیر رنگدانیه
آنتوسیانین در سطح احتمال يک درصد معنیدار بود (جدول.)6
نتايج مقايسه میانگین اثرات ساده کود مرغی نشان داد که
حداکثر غلظت کلروفیل  8/3( aمیکرومیول بیر گیرم وزن تیر)،
کلروفیل  2/5( bمیکرومیول بیر گیرم وزن تیر) ،کلروفییل کیل
( 10/9میکرومول بر گرم وزن تر) ،کاروتنوئیید ( 1/4میکرومیول
بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین ( 7/5میکرومول بر گرم وزن تر) با
اعمال تیمار  P5بهدست آمد و تحت شراي شاهد ،صیفات فیوق
بییهترتیییب حییدود  23/9 ،12/5 ،13/6 ،12/2و  13/6درصیید
کاهش يافتند( .جدول .)7

جدول  -6تجزیه واریانس رنگدانههای فتوسنتزی لوبياسبز
Table 6. Variance analysis of photosynthetic pigments of green bean
آنتوسيانين
Anthocianin

کاروتنوئيد
Carotenoid

کلروفيل کل
Chl a+b

کلروفيل b
Chl b

کلروفيل a
Chl a

تيمار
Treatment

**

**

**

**

**

کود مرغی
)Poultry manure (P

**

**

**

**

**

زئولیت
)Zeolite (Z

**

ns

ns

ns

ns

کود مرغی × زئولیت
P×Z

1.35

3.70

2.77

3.97

2.40

ضريب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج درصد و يک درصد
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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جدول  -7مقایسه ميانگين رنگدانههای فتوسنتزی لوبياسبز
Table 7. Mean comparison of photosynthetic pigments of green bean
آنتوسيانين

کاروتنوئيد

کلروفيل کل

کلروفيل b

کلروفيل a

(ميکرومول بر گرم وزن تر)
Anthocianin
)(μmol/g FW

(ميکرومول بر گرم وزن تر)
Carotenoid
)(μmol/g FW

(ميکرومول بر گرم وزن تر)
Chl a+b
)(μmol/g FW

(ميکرومول بر گرم وزن تر)
Chl b
)(μmol/g FW

(ميکرومول بر گرم وزن تر)
Chl a
)(μmol/g FW

تيمار
Treatments

7.3d
7.6d
7.7c
8.1b
8.3a
7.5c
7.6c
7.8c
7.9b
8.3a

P1
P2
P3
P4
P5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

2.2d
9.5e
1.1e
6.4e
2.2c
9.8d
1.1d
6.7d
2.3c
10.1c
1.2c
6.9c
2.4b
10.6b
1.3b
7.2b
2.5a
10.9a
1.4a
7.5a
2.2d
9.7d
1.1e
6.6e
2.3cd
9.9d
1.2d
6.7d
2.3bc
10.1c
1.2c
6.9c
2.4bc
10.4b
1.3b
7.1b
2.5a
10.8a
1.4a
7.4a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  LSDندارند.
The means within a column with the same letter are not significantly different by LSD test at p <0.05.
 :P1عدم مصرف کود مرغی :P2 ،کود مرغی :P3 ،کود مرغی+روی :P4 ،کود مرغی+مس :P5 ،کود مرغی+روی+مس :Z1 ،عدم مصرف زئولیت :Z2 ،زئولیت :Z3 ،زئولیت+روی :Z4 ،زئولیت+مس:Z5 ،
زئولیت+روی+مس
P1: no poultry manure, P2: poultry manure, P3: poultry manure + zinc, P4: poultry manure + copper, P5: poultry manure + zinc + copper, Z1: no use of
zeolite, Z2: zeolite, Z3: zeolite + zinc, Z4: zeolite + copper, Z5: zeolite + zinc + copper

بیشتر از روی و منگنز میباشد ( .)Baek et al., 2012افزايش
سنتز و تجمع کلروفییل ،آنتوسییانین و کاروتنوئیید در گییاه بیا
کاربرد مس در نتايج ساير پژوهشگران نیز ارائیه گرديیده اسیت
(.)Yadav et al., 2016
بررسیهای انجامشده توس ساير محققان نشیان داد کیه
میزان کلروفیل گیاه با افزايش مصرف کود مرغی به طور معنیی
داری افزايش يافت (.)Madhavi, 2007
زئولیت بهدلیل توانايی در جذ و نگهیداری آ در خیاک
منجر به افزايش فلورسانس و عدد کلروفیل میگیردد ( Habib
 .)Porkashef et al., 2015مصرف زئولیت بیه واسیطه بهبیود
جذ نیتروژن توس گیاه موجب افزايش سنتز کلروفیل ،بهبود
فتوسنتز و در نهايت افزايش تولید محصوالت زراعیی مییگیردد
(.)Lija et al., 2014
( Nozari et al, (2013نیز با بررسی اثیرات زئولییت بیر
گیاه سیويا بییان نمودنید کیه زئولییت موجیب افیزايش مقیدار
کلروفیل در گیاه گرديد .اثرات مثبت زئولیت غنیشده با کلسیم
بر رنگیزههای فتوسنتزی نظیر کلروفیل و کاروتنوئیدها در پسته
نیز توس ( Mozafari & Rayatpisheh (2017گزارش شده
است.
ساير پژوهشگران افزايش میزان کاروتنوئید ،کلروفییل  aو
 bدر گیییاه اسییتويا را بییا کییاربرد زئولیییت گییزارش دادنیید
(.)Bakhshandeh et al., 2016

نتايج مقايسه میانگین اثرات اصلی زئولیت نییز نشیان داد
که بیشترين غلظت کلروفیل  8/3( aمیکرومول بر گرم وزن تر)،
کلروفیل  2/5( bمیکرومیول بیر گیرم وزن تیر) ،کلروفییل کیل
( 10/8میکرومول بر گرم وزن تر) ،کاروتنوئیید ( 1/4میکرومیول
بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین ( 7/4میکرومول بر گرم وزن تر) با
کاربرد تیمار  Z5بهدست آمد و تحت شراي شاهد يا تیمیار ،Z1
صییفات فییوق بییهترتیییب حییدود  19/5 ،9/8 ،10/6 ،9/6و 10/7
درصد کاهش نشان داد( .جدول .)7
نتايج برهمکنش تیمارها نیز نشان داد که حداکثر غلظیت
آنتوسیییانین بییا اعمییال تیمارهییای ،P5Z3 ،P5Z2 ،P5Z1 ،P4Z5
 P5Z4و  P5Z5حاصل شد (شکل .)2
نتیجه نشان داد که غنیسیازی زئولییت و کیود مرغیی بیا
عناصر ريزمغذی به طور معنییداری منجیر بیه افیزايش غلظیت
رنگدانههای فتوسنتزی در مقايسه با شاهد يیا مصیرف انفیرادی
زئولیت و کود مرغی گرديد .وجود میس و روی در کیود مرغیی
موجب افزايش مییزان کلروفییل در گییاه گرديید کیه بیا نتیايج
( Saikachout et al, (2015مطابقت داشت .به نظر مییرسید
غنیسازی زئولیت يا کود مرغی با مس نتیجه بهتری نسبت بیه
غنیسازی زئولیت يا کود مرغی با روی داشت .گزارشها حیاکی
از آن اسییت کییه مقییادير مطلییو روی ،مییس و منگنییز موجییب
افزايش میزان کلروفیل ،آنتوسیانین و کاروتنوئیید در گییاه میی
گردد و در اين بین ،تأثیر مس بر تجمع رنگدانههای فتوسینتزی
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شکل  -2برهمکنش کود مرغی و زئوليت غنیشده بر آنتوسيانين لوبياسبز
 :P1عدم مصرف کود مرغی :P2 ،کود مرغی :P3 ،کود مرغی+روی :P4 ،کود مرغی+مس :P5 ،کود مرغی+روی+مس :Z1 ،عدم مصرف زئولیت :Z2 ،زئولیت :Z3 ،زئولیت+روی :Z4 ،زئولیت+مس:Z5 ،
زئولیت+روی+مس

Fig. 2. Interaction effects of enriched P×Z on anthocyanin of green bean
P1: no poultry manure, P2: poultry manure, P3: poultry manure + zinc, P4: poultry manure + copper, P5: poultry manure + zinc + copper, Z1: no use of
zeolite, Z2: zeolite, Z3: zeolite + zinc, Z4: zeolite + copper, Z5: zeolite + zinc + copper

منگنز بیهترتییب بیا مییانگینهیای  78/3 ،31/2 ،23/5و 64/2
میلیگرم بر کیلوگرم با اعمال تیمار  Z5بهدست آمد (جدول .)9
کود مرغی از طريق افزايش ماده آلیی و بهبیود سیاختمان
خاک موجب بهبیود جیذ عناصیر غیذايی در گییاه مییگیردد
( .)Boateng et al., 2006گیزارش شیده اسیت کیه مصیرف
کودهای آلی موجب افزايش فراهمی عناصر غیذايی بیرای گییاه
مییگیردد ( .)Uyanoz, 2007افیزايش معنییدار غلظیتهیای
 NPKدر بافت گیاهی و نهايتا بهبود عملکرد ماده خشک لوبییا
با کیاربرد کیود مرغیی در نتیايج ( Soremi et al, (2010نییز
گزارش شده است .زئولیتهیا مییتواننید عناصیر غیذايی نظییر
نیتروژن ،پتاسیم و ساير عناصیر ريزمغیذی را در محیی ريشیه
گیاه نگه داشته و در زمان نیاز گیاه ،اين عناصر را آزاد نمیوده و
در اختیار گیاه قرار دهند (.)Stylianou et al., 2004

غلظت عناصر غذایی

نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد که اثرات سیاده کیود
مرغی و زئولیت بر غلظیت عناصیر غیذايی در غیالف لوبیاسیبز در
سطح احتمال يک درصد معنیدار بود ،ولی اثر متقابل فاکتورهای
آزمايش بر هیچ يک از عناصر غذايی معنیدار نبود (جدول .)8
نتايج مقايسه میانگین اثرات ساده کود مرغی نشان داد که
بیشترين غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهترتیب بیا مییانگین
های  0/4 ،3/4و  4/4درصد و حداکثر میزان مس ،روی ،آهن و
منگنز بیهترتییب بیا مییانگینهیای  78/8 ،31/5 ،23/8و 64/8
میلیگرم بر کیلوگرم با اعمال تیمار  P5بهدست آمد؛ اگرچه بین
تیمار P5و  P4از نظر غلظت منگنیز اخیتالف معنییداری وجیود
نداشت (جدول .)9
نتايج مقايسه میانگین اثرات اصلی زئولیت نییز نشیان داد
که غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهترتییب بیا مییانگینهیای
 0/4 ،3/3و  4/3درصیید و حییداکثر میییزان مییس ،روی ،آهیین و

جدول  -8تجزیه واریانس جذب عناصر غذایی درغالف لوبياسبز
Table 8. Variance analysis of nutrients uptake in green bean pods
منگنز
Mn

آهن
Fe

روی
Zn

مس
Cu

پتاسيم
K

فسفر
P

نيتروژن
N

تيمار
Treatments

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

3.04

1.82

3.16

1.88

2.44

2.27

3.31

کود مرغی
)Poultry manure (P
زئولیت
)Zeolite (Z
کود مرغی × زئولیت
P×Z
ضريب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج درصد و يک درصد
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

106

محمدزاده و همکاران؛ اثر مصرف زئوليت  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،13شمارة ،1سال ،1401صفحه 99-112

جدول  -9مقایسه ميانگين جذب عناصر غذایی درغالف لوبياسبز
Table 9. Mean comparison of nutrients uptake in green bean pods
منگنز

آهن

روی

مس

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

کيلوگرم)
)Mn (%

کيلوگرم)
)Fe (%

کيلوگرم)
)Zn (%

کيلوگرم)
)Cu (%

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

(درصد)
)K (%

(درصد)
)P (%

(درصد)
)N (%

0.3e
0.4d
0.4c
0.4b
0.4a
0.3e
0.4d
0.4c
0.4b
0.4a

2.3e
2.5d
2.7c
3.1b
3.4a
2.4e
2.6d
2.8c
3.0b
3.3a

تيمار
Treatments

3.3c
20.6e
28.3d
73.5d
59.4c
3.6d
21.4d
29.0c
74.7c
60.7bc
3.8c
22.0c
29.6c
75.7c
61.6b
4.1b
23.0b
30.7b
77.4b
63.4a
4.4a
23.8a
31.5a
78.8a
64.8a
3.5e
21.0e
28.7d
74.1d
60.1d
3.6d
21.5d
29.2cd
75.0cd
60.9cd
3.8c
22.1c
29.8bc
75.9bc
61.9bc
4.0b
22.6b
30.3b
76.8b
62.8b
4.3a
23.5a
31.2a
78.3a
64.2a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  LSDندارند.
The means within a column with the same letter are not significantly different by LSD test at p <0.05.
 :P1عدم مصرف کود مرغی :P2 ،کود مرغی :P3 ،کود مرغی+روی :P4 ،کود مرغی+مس :P5 ،کود مرغی+روی+مس :Z1 ،عدم مصرف زئولیت :Z2 ،زئولیت :Z3 ،زئولیت+روی :Z4 ،زئولیت+مس:Z5 ،
زئولیت+روی+مس
P1: no poultry manure, P2: poultry manure, P3: poultry manure + zinc, P4: poultry manure + copper, P5: poultry manure + zinc + copper, Z1: no use of
zeolite, Z2: zeolite, Z3: zeolite + zinc, Z4: zeolite + copper, Z5: zeolite + zinc + copper

از جمله مهمترين عوامل تأثیرگذار زئولیت بیر عملکیرد را
میتوان به اثرات مثبت زئولیت بر رطوبت خاک و حفظ عناصیر
غذايی اشاره نمیود ( .)Mottaghi et al., 2014محققیان بییان
داشییتند کییه کییاربرد زئولیییت از طريییق تییأثیر بییر خصوص ییات
شیمیايی خاک نظیر  ،pHظرفیت تبادل کاتیونی و بهبود ايجاد
کالتهای فلزی منجر به جذ بهتر عناصیر غیذايی مییگیردد
( .)Motesharezadeh & Asgari Lajayer, 2013گزارشها
حاکی از آن است که مصیرف زئولییت موجیب افیزايش غلظیت
نیتروژن ،پتاسیم ،روی و مس در لوبییا گرديید ( Ozbahce et
 .)al., 2015زئولییت بیه دلییل قابلییت تبیادل کیاتیونی بیاال و
ساختمان متخلخل آن موجب جذ بهتر عناصر غذايی و میواد
آلیی از خیاک مییگیردد (.)Gholamhoseini et al., 2013
زئولیت به واسطه افزايش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک منجر به
افزايش جذ عناصر کیممصیرف نظییر میس و روی مییگیردد
( )Abdoli et al., 2008که با نتیايج حاصیل از ايین آزمیايش
مطابقت دارد .همچنین گزارش شده است که مصرف زئولیت در

P1
P2
P3
P4
P5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

خاک منجر به ايجاد باالنس رطوبتی و حفظ عناصیر غیذايی در
محی ريشه گیاه سويا گرديد (.)Agooshi et al., 2015
نتيجهگيری
نتايج نشان داد که مصیرف زئولییت و کیود مرغیی سیبب
افزايش اجزای عملکرد ,عملکرد دانه ،رنگدانههای فتوسینتزی و
جذ عناصر غذايی در مقايسه با شاهد گرديید ،ولیی بیشیترين
میزان صفات مذکور تحت شراي کاربرد زئولیت و کیود مرغیی
غنی شده با عناصر ريزمغذی روی و مس حاصل شد .تیمارهیای
زئولیت و کود مرغی غنیشده با مس اثرات بهتیری در مقايسیه
با تیمارهای غنیشده با روی از نظر صفات مورد بررسیی نشیان
دادند .بنابراين با توجه به پاسخ مثبت گیاه لوبیاسبز بیه کیاربرد
کودهای مرغی و زئولیت غنیشده ،به نظر میرسد کیاربرد ايین
کودها می تواند ضمن کاهش مصرف کودهیای شییمیايی ،روش
مناسبی جهت بهبود عملکرد گیاه همراه با تولید سالم و پايیدار
محصوالت کشاورزی باشد.
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Introduction
Among legumes, green bean (Phaseolus vulgaris L.) has the highest area under cultivation. This legume
also has a very high economic value. Today, the application of natural soil amendments such as zeolite to
prevent the loss of nitrogen fertilizers has been considered. The zeolite application can reduce the use of
chemical fertilizers, increase the soil water holding capacity and also prevent environmental pollution by
improving the soil physicochemical characteristics. Addition of poultry manures to the soil also increases
soil fertility, decomposition of organic matter and carbon dioxide production in the plant canopy, which
ultimately leads to increased grain yield. The aim of this study was to evaluate the effects of fortified zeolite
and poultry manure on yield components, yield, photosynthetic pigments and nutrient concentrations in
green bean plant.
Material and Methods
To study the effect of zeolite and poultry manure enriched with zinc and copper on yield components,
yield, photosynthetic pigments and nutrient concentrations in green bean (Phaseolus vulgaris L.), a field
experiment was conducted as a factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three
replications at the research field of the Islamic Azad University of Amol in 2017. The treatments of this
research consisted of five levels of Zeolite (Z1: control or non-use of Zeolite, Z2: application of zeolite alone,
Z3: fortified zeolite with zinc, Z4: fortified zeolite with copper and Z5: fortified zeolite with zinc + copper)
and five levels of poultry manure (P1: control or non-use of poultry manure, P2: application of poultry
manure alone, P3: fortified poultry manure with zinc, P4: fortified poultry manure with copper and P5:
fortified poultry manure with zinc + copper). In this experiment, poultry manure and zeolite were used at
rates of 1.5 and 1 t.h-1, respectively. Nitrogen, Phosphorus and Potassium fertilizers were applied uniformly
in all plots based on the results of soil analysis. At harvest, the yield components, seed yield and nutrient
concentrations in the plant were recorded. The concentration of photosynthetic pigments was also measured
at the flowering stage. The data were analyzed using SAS software and the means were compared using the
least significant difference (LSD) test at the 5% probability level.
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Results & Discussion
The results showed that the differences between different levels of poultry manure were significant in
yield components, seed yield, photosynthetic pigments and nutrient concentrations in the plant. The effect of
zeolite was significant on all tested traits except for 100-seed weight. The interaction between different
levels of poultry manure and zeolite was significant on pod length and anthocyanin. The application of
fortified poultry manure and zeolite with zinc and copper increased the evaluated parameters compared to
individual application of poultry manure or zeolite and control. The interaction between poultry manure and
zeolite revealed that the maximum pod length was obtained by applying P1Z5, P2Z5, P3Z5, P4Z5 and P5Z5
treatments. The maximum anthocyanin concentration was also obtained by applying P4Z5, P5Z1, P5Z2, P5Z3,
P5Z4 and P5Z5 treatments. The results of the mean comparison of data for poultry manure showed that the
highest seed yield (174 g.m-2) was obtained by application of fortified poultry manure with zinc + copper,
which increased by about 27% compared to the control. Under zeolite application, the maximum seed yield
(171 g.m-2) was achieved by application of fortified zeolite with zinc + copper, which increased by about
23.3% compared to the control.
Conclusion
In general, the copper-enriched zeolite and poultry manure treatments showed better impacts than zincenriched treatments in terms of studied traits. Application of zeolite and poultry manure increased the yield
attributes, seed yield, photosynthetic pigments and nutrient concentration compared to the control, but the
highest amount of these traits was obtained under the application of fortified zeolite and poultry manure with
zinc and copper. Therefore, the application of fortified poultry manure and zeolite while reducing the amount
of chemical fertilizers, can improve the seed yield of green bean.
Keywords: Nutrient uptake ؛Photosynthetic pigments ؛Poultry manure ؛Yield ؛Zeolite
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