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چکیده
به منظور بررسی عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص های رشد ارقام لوبیا ،آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی
با چهار تکرار و پنج رقم لوبیای قرمز شامل بومی ازنا ،درخشان ،صیاد ،گلی و ناز در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ازنا
انجام شد .نتایج نشان داد رقم گلی دارای بیشترین میزان وزن خشک ،LAI ،ارتفاع بوته ،فاصله میانگره ،تعداد گره در ساقه،
تعداد دانه در بوته و در مترمربع ،شاخص برداشت ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بود .اما بیشترین  CGRدر رقم بومی ازنا
حاصل شد و رقم ناز دارای بیشترین تعداد برگ در بوته ،تعداد شاخه فرعی در بوته و در مترمربع و تعداد نیام بارور در بوته بود.
از طرف دیگر رقم صیاد دارای بیشترین  RGR ،NARو تعداد دانه در نیام و رقم درخشان دارای بیشترین نسبت نیام به ارتفاع
بوته و وزن صد دانه بود .بهجز کم ترین تعداد دانه در نیام که در رقم ناز و نسبت نیام به ارتفاع بوته که در رقم گلی مشاهده شد،
کمترین مقدار سایر صفات در رقم درخشان بهدست آمد .با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش ،رقم گلی ،مناسب کشت در
منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد .عملکرد ،همبستگی باال و معنیداری با وزن خشک در هر بوته (** ،)0/77شاخص سطح
برگ (** ،)0/72سرعت رشد محصول (** ،)0/66تعداد شاخه فرعی در بوته (** ،)0/61تعداد گره در بوته (** ،)0/98تعداد دانه
در بوته (** ،)0/86وزن صد دانه (* ،)-0/45نسبت نیام به ارتفاع بوته (** ،)-0/88فاصله میانگره (** ،)0/79ارتفاع بوته (**،)0/91
عملکرد بیولوژیک (* )0/49و شاخص برداشت (** )0/61داشت.
کلیدواژگان :عملکرد ،وزن خشکRGR ،LAI ،CGR ،
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مقدمه
حبوبات از خانواده بقوالت بوده که دانهی آنها به دلیل
داشتن ارزش غذایی باال نقش مهمی در زندگی بشر دارد.
همچنین این گیاهان به سبب خصوصیات ویژه در تناوب با
سایر گیاهان زراعی و تثبیت نیتروژن اهمیت فراوانی در
کشاورزی دارند ( .)Majnoun Hosseini, 2015سطح زیر
کشت حبوبات و لوبیا در جهان به ترتیب در حدود 93
میلیون هکتار و  35میلیون هکتار میباشد و ایران با سطح
زیر کشت حبوبات به میزان  759هزار هکتار و تولید
محصول  508هزار تنی در سال و لوبیا خشک به میزان 83
هزار هکتار و تولید  170هزار تنی در سال از مهمترین
کشورهای تولیدکنندهی این محصوالت میباشد ( FAO,
 .)2020گیاه لوبیا انواع مختلفی دارد که از نظر کمیت و
کیفیت باهم متفاوت هستند ،از مهمترین آنها میتوان به
لوبیا سفید ،قرمز و چیتی اشاره کرد .لوبیا سفید دارای انواع
زودرس و دیررس بوده و رقم سفید استوانهای یا قلوهای
شکل با اندازه متوسط در ایران مورد پسند مردم میباشد.
لوبیا چیتی یکی از مطلوبترین و پرمصرفترین نوع لوبیا
است که بهعلت قابلیت هضم بهتر ،خوشخوراکی و زودپزی
حائر اهمیت میباشد .با توجه به حساسیت این نوع لوبیا به
عوامل محیطی برای کشت آن الزم است به شرایط مطلوب
کشت آن توجهی ویژه داشت .لوبیا قرمز ( Phaseolus
 )vulgaris L.با توجه به اهمیت زیادی که در تغذیهی بشر
و کشاورزی امروزی دارد از گیاهان بسیار مهم در گسترهی
وسیعی از جهان میباشد ( ;Majnoun Hosseini, 2015
 )Perez de la Vega et al., 2017و ارقام آن از لحاظ تیپ
رشدی ،مقاومت به عوامل بیماریزا ،کیفیت و عملکرد باهم
متفاوت هستند ( .)Dori et al., 2009ارقام گیاهان زراعی از
جمله لوبیای قرمز به شرایط محیطی واکنش متفاوتی نشان
میدهند (.)Darkwa et al., 2016; Chekanai et al., 2018
بنابراین میتوان با شناخت این تفاوتها ،رقم مناسب کشت
هر منطقه را بر اساس شاخصهای رشد و خصوصیات زراعی
انتخاب کرد و از عوامل تولید بهرهی الزم را برد
( .)Sayadi et al., 2010; Pourhadian et al., 2014بررسی



شاخصهای رشد ،در تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد
و اجزای آن از اهمیت زیادی برخوردار است ( Sarmadnita
 )and Koochaki, 2014; Farrokhi et al., 2019و به کمک
آنها میتوان موانع موجود بر سر راه حداکثر تولید در گیاه
را شناخت و برطرف کرد ( ;Clawson et al., 1986
 .)Sarmadnita and Koochaki, 2014در بین شاخصهای
رشد ،سرعت رشد گیاه ) (CGR1که بیانکنندهی حداکثر
توانایی گیاه برای تولید ماده خشک و حداکثر میزان تبدیل
انرژی خورشید در گیاه در واحد سطح و در واحد زمان است،
میزان رشد نسبی ) (RGR2که وزن خشک اضافهشده نسبت
به وزن اولیه در یک فاصلهی زمانی را نشان میدهد ،میزان
فتوسنتز خالص ) (NAR3که معیاری از کارایی فتوسنتزی
گیاه در جامعهی گیاهی است و بیانگر میزان افزایش وزن
خشک به ازای هر واحد شاخص سطح برگ در واحد زمان
است و شاخص سطح برگ ) (LAI4که بیانکنندهی سطح
گیرندهی تشعشع خورشیدی است ،از اهمیت بسزایی
برخوردار هستند (.)Sarmadnita and Koochaki, 2014
میزان مادهخشک ( )DM5یکی از متغیرهای مهم در
تحقیقات بهزراعی است زیرا بیانگر توان تولید گیاه در طول
فصل رشد میباشد .پژوهش در گیاهان مختلف حاکی از
تفاوت بین ارقام از نظر تجمع وزن خشک میباشد ( Seyed
.)Sharifi et al., 2014; Mondani and Jalilian, 2019
بهطوری که گزارش شده بین مادهخشک تولیدی ارقام لوبیا
قرمز بهدلیل تفاوت در تیپ رشدی اختالف وجود دارد و
رقم گلی با  300/4گرم در مترمربع در طی دورهی رشد
نسبت به سه رقم دیگر دارای بیشترین مقدار ماده خشک
بوده است ( .)Ahmadzadeh Ghavidel et al., 2016در
مطالعهی دیگری ( )Derini et al., 2009مقایسه سه ژنوتیپ
لوبیای چشمبلبلی محلی جیرفت ،لوبیا تپاری کرمرنگ و
سیاهرنگ نشان داد لوبیا چشمبلبلی با تجمع مادهخشک
حدود  330گرم در متر مربع نسبت به دو ژنوتیپ دیگر
دارای مادهخشک بیشتری میباشد .ارقام گیاهان بهدلیل
تعداد برگ ( )Pourhadian et al., 2014و سطح برگ
متفاوت دارای شاخص سطح برگ مختلفی هستند ( Waqar
 .)et al., 2010; Peykaristan et al., 2017وجود شاخص
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سطح برگ مختلف موجب جذب و نفوذ نور متفاوت در
پوشش گیاهی شده و باعث اختالف در میزان سرعت رشد
گیاه میگردد ( Biswas et al., 2002; Sarmadnita and
 .)Koochaki, 2014مطالعهی انجام شده روی دو رقم عدس
نشان داد رقم گچساران از نظر شاخص سطح برگ دارای
برتری نسبت به فیلیپ است (.)Bagheri et al., 2014
تفاوت شاخص سطح برگ در ژنوتیپهای لوبیا نیز گزارش
شده است؛ بهطوری که ژنوتیپ لوبیای تپاری کرمرنگ با
شاخص سطح برگ  ،4/5نسبت به ژنوتیپهای لوبیای
چشمبلبلی و لوبیای سیاهرنگ شاخص سطح برگ بیشتری
داشت ( .)Derini et al., 2009مقایسهی ارقام لوبیا قرمز از
نظر سرعت رشد محصول نشان داد رقم گلی با  11/09گرم
در مترمربع در روز دارای بیشترین و رقم اختر با  6/23گرم
در مترمربع در روز دارای کمترین مقدار این صفت میباشد
( .)Ahmadzadeh Ghavidel et al., 2016تفاوت مقدار
 CGRدر ارقام نخود نیز گزارش شده است ( Waqar et al.,
 .)2010تفاوت در میزان سرعت فتوسنتز خالص در ارقام
سویا ( )Dastan et al. 2014و در ارقام لوبیا قرمز
( )Pourhadian et al., 2014نیز گزارش شده است.
همچنین بین ارقام گیاهان از نظر پوشش گیاهی
( )Pourhadian et al., 2014و سرعت رشد نسبی تفاوت
وجود دارد (.)Shobeiri et al., 2007; Gebeyehu, 2019
بهطوری که تفاوت سرعت رشد نسبی در بین ارقام نخود
( ،)Seyed Sharifi et al., 2014لوبیاچیتی ( Derini et al.,
 )2009و سویا ( )Dastan et al. 2014مشاهده شد؛ هرچند
ممکن است تفاوت در سرعت رشد نسبی زیاد نباشد
( .)Bahrami, 2000اختالف در مقدار فتوسنتز خالص بین
ارقام امکان دارد زیاد ( )Bullock et al., 1988و یا کم
( )Bahrami, 2000باشد .گزارش شده است ارقام لوبیا از
نظر تعداد شاخهی فرعی ( Salehi et al., 2008; Soghani
 ،)et al., 2010ارتفاع بوته (،)Pourhadian et al., 2014
تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن صد دانه
( Sabokdast and Khayalparast, 2007; Salehi et al.,
 ،)2008تعداد نیام در واحد سطح ،تعداد گره در ساقهی
اصلی (Torabi Jafroudi et al., Pourhadian et al., 2014
; ،)2008تعداد دانه در بوته و دانه در مترمربع ( Farajee et
 ،)al., 2010; Chavoshi et al., 2019تعداد برگ در بوته،
نسبت نیام به ارتفاع بوته ،تعداد نیام بارور در بوته

بررسی شاخصهای رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز در...

( )Pourhadian et al., 2014و عملکرد دانه

( Sabokdast

 ،)and Khayalparast, 2007; Salehi et al., 2008عملکرد
بیولوژیک ( )Sayadi et al., 2010; Soghani et al., 2010و
شاخص برداشت ( Farajee et al., 2010; Soghani et al.,
 )2008باهم متفاوت هستند .اختالف صفات رویشی و
زایشی در ارقام سویا (Norsworthy Siadat et al., 2012
; ،)and Ship, 2005نخود (،)Seyed Sharifi et al., 2014
ماش ( )Habibzadeh et al., 2006و کنجد ( Nouriyani,
 )Valiki et al., 2015; 2017نیز گزارش شده است .محققان
عنوان نمودهاند که افزایش ارتفاع بوته در حد مطلوب باعث
تشکیل برگ جدید و جوان شده و در نتیجه ،کارایی
فتوسنتزی پوشش گیاهی بهبود مییابد ( Soghani et al.,
 )2010که این موضوع باعث افزایش تعداد شاخهی فرعی
در بوته ،تعداد دانه و وزن دانه شده و افزایش عملکرد را در
پی دارد (.)Farajee et al., 2010
شهرستان ازنا با سطح زیر کشت  9هزار و  100هکتار انواع
لوبیا و عملکرد متوسط  3تن در هکتار ( 3هزار و  700هکتار
لوبیا قرمز) از قطبهای لوبیاکاری کشور به حساب میآید.
با توجه به این که کشاورزان اقدام به کشت ارقام متفاوتی
در این منطقه میکنند لذا انتخاب رقم مناسب بر اساس
خصوصیات شاخصهای رشد و صفات رویشی و زایشی برای
کاشت در این منطقه امری ضروری میباشد .این تحقیق در
راستای معرفی بهترین رقم لوبیا با توجه به شاخصهای رشد
مورد بررسی برای منطقه به اجرا درآمد.
مواد و روشها
این پژوهش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی
با  4تکرار ،در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ازنا
(طول جغرافیایی  49درجه و  29دقیقه و عرض جغرافیایی
 33درجه و  26دقیقه و  1871متر ارتفاع از سطح دریا)،
روی ارقام رشد نامحدود (ناز ،صیاد ،گلی ،بومی ازنا) و رشد
محدود (درخشان) لوبیا قرمز اجرا شد .شهرستان ازنا دارای
اقلیمی نیمهمرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد
میباشد ( General Department Meteorology of
 .)Lorestan Province, 2021برخی خصوصیات اقلیمی
منطقه طی فصل رشد لوبیا در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  -1متوسط ماهیانه دمای حداقل ،حداکثر و میانگین طی فصل رشد
ماههای سال
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

میانگین دمای حداقل

)(°C

4/2
11/8
11
6/6

در این مطالعه ارقام مختلف لوبیا قرمز در فاصله ردیف
کاشت  50سانتیمتر بهصورت جوی و پشته و فواصل بین
بوته  10سانتیمتر روی دو ردیف در هر کرت (جمعاً 12
خط کاشت در هر کرت برای تمام ارقام که دوتای کناری
حاشیه بودند) و در عمق  5سانتی متر پس از ضدعفونی بذور
با سم کاربوکسی تیرام به نسبت  2در هزار در تاریخ 25
خرداد کاشت شدند .طول هر کرت  7متر بود و کوددهی بر
اساس توصیههای زراعی و آبیاری بر اساس شرایط منطقه
هر  3تا  7روز صورت گرفت .مبارزه با علفهای هرز به روش
وجین دستی در دو نوبت سهبرگی و غنچهدهی انجام شد.
برای اندازهگیری سطح برگ و تعداد برگ با رعایت اثر
حاشیه ،در دو مرحلهی  14روز قبل از  50درصد گلدهی
و  50درصد گلدهی 4 ،بوته از هر کرت آزمایشی برداشت
شد .پس از جدا کردن برگها از بوته ،با استفاده از خطکش
طول و عرض برگ را اندازه گرفته و از فرمول (عرض× طول)
 = 0/624 + 0/583سطح برگ ،جهت تعیین شاخص سطح
برگ ( )LAIاستفاده گردید ( Sarmadnita and Koochaki,
 .)2014همچنین اندامهای هوایی به تفکیک ساقه ،برگ و
گلآذین در دو مرحلهی دو هفته قبل از  50درصد گلدهی
و  50درصد گلدهی برای  72ساعت در آون با دمای 70
درجه سانتیگراد خشک شده و سپس با ترازوی دقیق 0/01
گرم توزین شدند و وزن خشک کل تعیین گردید .جهت
محاسبه سرعت رشد لحظهای گیاه ) ،(CGRفتوسنتز خالص
لحظهای ( )NARو سرعت رشد نسبی لحظهای ( )RGRدر
طی بازه زمانی فوق از معادالت زیر استفاده شد ( Bullock
.)et al., 1988

(معادله )1
(معادله )2
(معادله )3

CGR  LAI .NAR
) NAR  (1/ LAI )(dW / dT
RGR  1 W dW dT 

در این معادلهها  Wوزن خشک اندامهای هوایی برحسب
گرم بر مترمربع T ،زمان نمونهگیری RGR ،سرعت رشد

میانگین دمای حداکثر
32
38
37/6
34/8

)(°C

میانگین

)(°C

19/29
24/10
25/24
20/97

نسبی برحسب گرم بر گرم در روز CGR ،سرعت رشد
محصول برحسب گرم بر مترمربع زمین در روزLAI ،
شاخص سطح برگ برحسب مترمربع سطح برگ بر متر مربع
سطح زمین و  NARسرعت جذب خالص برحسب گرم بر
مترمربع سطح برگ در روز بودند .درصد پوشش کانوپی با
استفاده از خطکش چوبی که بهطور افقی در باالی کانوپی
نصب میشد ،تعیین گردید .برای این منظور ،میانگین عرض
سایهانداز  10بوته بهصورت تصادفی در هر کرت در مراحل
نموی غنچهدهی 50 ،درصد گلدهی و رسیدگی
فیزیولوژیک اندازهگیری شد و سپس با میانگینگیری از
اعداد حاصله ،عدد مربوط به هر رقم بهدست آمد
( .)Pourhadian and Khajehpour, 2008جهت اندازهگیری
تعداد شاخهی فرعی ،طول میانگره ساقه اصلی و تعداد گره
آن ،نسبت تعداد گره به ارتفاع ،تعداد نیام در بوته  ،تعداد
دانه در نیام و وزن صد دانه 10 ،بوته از هر واحد آزمایشی
با رعایت اثر حاشیه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک برداشت
شد .برای تعیین عملکرد بیولوژیک از وزن خشک اجزاء
رویشی و زایشی  10بوته در زمان رسیدگی فیزیولوژیک
پس از خشک کردن به مدت  72ساعت در دمای  70درجه
سانتیگراد در آون استفاده شد و با استفاده معادله 4
شاخص برداشت تعیین گردید.
(معادله )4

 ×100عملکرد اقتصادی /عملکرد بیولوژیک =HI

بهمنظور تعیین عملکرد نهایی تیمارها 2 ،متر مربع از هر
کرت با رعایت اثر حاشیه ( 50سانتیمتر از ابتدا و انتهای
محدودهی تعیینشده) در تاریخ  10مهرماه برداشت و
عملیات جداسازی دانه از کاه و کلش صورت گرفت و به
کمک ترازوی دقیق عملکرد دانه اندازهگیری شد .در نهایت
تجزیهی آماری با نرمافزار  SAS 9.1انجام گردید و نتایج در
صورت معنیدار بودن میانگینهای هر صفت ،با آزمون
دانکن جهت تعیین بهترین رقم ،مورد مقایسه قرار گرفتند.
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آمد .به نظر میرسد اختالف در شاخصهای رشد در ارقام
رشد نامحدود به تفاوت در تعداد شاخهی فرعی ،ارتفاع بوته،
تعداد گره و تعداد برگ مرتبط است .اما تفاوت بین ارقام
رشد نامحدود با رقم رشد محدود (درخشان) ناشی از متوقف
شدن رشد رقم درخشان بعد از تولید گل بود که این موضوع
سبب توقف رشد اندامهای رویشی شده و کاهش سطح برگ
و بهتبع آن کاهش وزن خشک ،سرعت رشد محصول،
فتوسنتز خالص و سرعت رشد نسبی را در پی داشت.
افزایش سطح برگ بهدلیل فراهم کردن جذب نور بیشتر،
شرایط را برای افزایش فتوسنتز فراهم میکند که این
موضوع افزایش دیگر شاخصهای رشد را در پی دارد
( .)Biswas et al., 2002; Pourhadian et al., 2014بررسی
ارتباط بین عملکرد دانه و مادهخشک (** ،)0/77شاخص
سطح برگ (** )0/72و سرعت رشد محصول (**)0/66
حاکی از همبستگی معنیدار بین این صفات بود اما بین
عملکرد دانه و فتوسنتز خالص ( )0/15و سرعت رشد نسبی
( )0/06رابطهی معنیداری وجود نداشت ،که نشاندهندهی
نقش کمتر این صفات در تعیین عملکرد است.

نتایج و بحث
مقایسه ارقام از نظر شاخصهاي رشد
تجزیهوتحلیل آماری اطالعات نشان داد اختالف بین ارقام
لوبیا قرمز از لحاظ وزن خشک کل ( ،)DMشاخص سطح
برگ ( ،)LAIسرعت رشد محصول ( ،)CGRفتوسنتز خالص
( )NARو سرعت رشد نسبی ( )RGRدر سطح احتمال 1
درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسهی میانگینها
نشان داد رقم گلی با  436/78گرم در متر مربع وزن خشک
و  4/43شاخص سطح برگ ،رقم بومی ازنا با  9/68گرم در
مترمربع در روز  CGRو رقم صیاد با  2/47گرم در مترمربع
 NARو  0/0249گرم در گرم در روز  RGRدارای بیشترین
مقدار این صفات در مرحلهی فنولوژی  50درصد گلدهی
بودند و رقم درخشان دارای کمترین مقادیر تمام
شاخصهای رشد فوق بود (جدول  .)3اختالف بین رقم
درخشان با رقمی که دارای بیشترین مقدار ،LAI ،DM
 NAR ،CGRو  RGRبود بهترتیب  153/23گرم در
مترمربع 3/32 ،1/35 ،گرم در مترمربع در روز 0/19 ،گرم
در مترمربع برگ و  0/0007گرم در گرم در روز بهدست

جدول  -2تجزیه واریانس شاخصهای رشد ارقام لوبیا قرمز در زمان  50درصد گلدهی
منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
تیمار
خطا

3
4
12

میانگین مربعات
وزن خشک کل

شاخص سطح
برگ ()LAI

سرعت رشد
محصول ()CGR

فتوسنتز خالص
()NAR

سرعت رشد نسبی
()RGR

91/497ns
**17896/469
469/068

0/153ns
**1/357
0/097

0/210ns
**10/426
0/326

0/030ns
**0/292
0/061

0/00000042ns
**0/00001719
0/00000042

 nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد

جدول  -3مقایسه میانگین شاخصهای رشد ارقام لوبیا قرمز در  50درصد گلدهی
صفات موردبررسی

وزن خشک کل
gr/m2

ارقام
درخشان
بومی ازنا
ناز
صیاد
گلی

c

283/55
417/74a
424/02a
335/16b
436/78a

شاخص سطح برگ
()LAI
c

3/08
4/05ab
4/29a
3/41bc
4/43a

سرعت رشد محصول
()CGR

فتوسنتز خالص
()NAR

سرعت رشد نسبی
()RGR

gr/m2day

gr/m2

gr/gr.day

b

d

c

5/59
9/68a
9/22ab
8/34b
8/92ab

1/82
2/39a
2/17ab
2/47a
2/01ab

0/0197
0/0231b
0/0217bc
0/0249a
0/0204cd

در هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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مقایسه ارقام از نظر صفات رویشی
مقایسهی درصد پوشش گیاهی نشان داد که ارقام لوبیا قرمز
با رشد نامحدود بهجز رقم بومی ازنا (پوشش  92درصدی)
در زمان  50درصد گلدهی تمام فضای بین ردیف و روی
ردیف کاشت (فضای قابلدسترس گیاه) را پوشش داده
بودند که این امر ناشی از تولید تعداد شاخهی فرعی ،تعداد
برگ و در نهایت شاخص سطح برگ بیشتر نسبت به رقم
درخشان با تیپ رشد محدود بود ،اما رقم درخشان در این
زمان تنها  50درصد فضای قابلاستفاده را پوشش داد و
نتوانست تمام فضای در اختیار را مورداستفاده قرار دهد .این
نتیجه با یافتههای  Pourhadianو همکاران ()2014
مطابقت داشت و نقش تسریع در بسته شدن سایهانداز را در
استفاده ی مطلوب از منابع رشدی از جمله نور ،آب و مواد
معدنی و بهبود عملکرد نشان میدهد .تجزیهوتحلیل دادهها
حاکی از تفاوت معنیدار ارقام لوبیا قرمز از نظر فاصلهی
میانگره ،ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته ،تعداد گره در ساقه
اصلی ،تعداد شاخه فرعی در بوته و در مترمربع و نسبت
تعداد نیام به ارتفاع بوته در سطح احتمال  1درصد بود
(جدول  .)4بیشترین مقدار فاصلهی میانگره با 5/16
سانتیمتر ،ارتفاع بوته با  111/09سانتیمتر ،تعداد گره در
ساقه اصلی با  7/83عدد در رقم گلی ،تعداد برگ با 33/88
عدد و تعداد شاخه فرعی با  4/68عدد در بوته و  59/63عدد
در مترمربع در رقم ناز و نسبت نیام به ارتفاع بوته با 0/31
در رقم درخشان حاصل شد .کمترین مقدار این صفات
رویشی بهجز نسبت نیام به ارتفاع بوته ( )0/19که به رقم
گلی مربوط بود ،در رقم رشد محدود درخشان بهدست آمد
(جدول .)5



ارقام رشد نامحدود بهدلیل خصوصیات ژنتیکی نسبت به
ارقام رشد محدود در مدت طوالنیتری به رشد خود ادامه
میدهند؛ این موضوع موجب افزایش ارتفاع بوته ،تعداد
شاخه فرعی در بوته ،تعداد برگ در بوته و تعداد گره در
ساقهی اصلی میگردد .البته بیشتر بودن مقدار نسبت نیام
به ارتفاع بوته در رقم درخشان (رشد محدود) ناشی از کوتاه
بودن ارتفاع آن میباشد ،چراکه در ارقام رشد محدود با
ظهور اولین گل ،رشد ساقهی اصلی متوقف میشود.
در بررسیهای گوناگون مشخص شده است که اختالف بین
ارقام در گیاهان مختلف بیشتر ناشی از خصوصیات ژنتیکی
میباشد اما شرایط محیط نیز در ظهور و بروز آنها نقش
ویژهای دارد ( Habibzadeh, et al., 2006; Pourhadian et
 .)al., 2014; Mondani and Jalilian, 2019بررسی ارتباط
بین عملکرد دانه و صفات رویشی نشان داد بین عملکرد با
تعداد شاخه در بوته (** ،)0/61تعداد گره در بوته (**،)0/98
تعداد شاخه فرعی در مترمربع (** ،)0/61نسبت نیام به
ارتفاع (** ،)-0/88فاصله میانگره (** ،)0/79تعداد برگ
(** )0/73و ارتفاع بوته (** )0/91همبستگی باال و
معنیداری وجود دارد که این موضوع نشان میدهد با مهیا
شدن شرایط رویشی مطلوب ،بستر برای افزایش تعداد دانه
(مقصد ذخیرهسازی مواد فتوسنتزی) در زمان تشکیل و
همچنین فراهم شدن شرایط برای پرشدن دانهها ایجاد شده
و از این طریق عملکرد دانه افزایش مییابد اما رابطهی منفی
بین عملکرد دانه و نسبت نیام به ارتفاع نشان میدهد با
افزایش ارتفاع ،تعداد نیام مؤثر در عملکرد ،بخصوص در ارقام
رشد نامحدود کاهش یافته و بر عملکرد دانه تأثیر منفی
میگذارد.
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بررسی ارقام از نظر صفات زایشی
بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام مورد بررسی از
لحاظ تعداد نیام بارور در بوته ،تعداد دانه در بوته ،تعداد دانه
در مترمربع ،تعداد دانه در نیام ،وزن صد دانه ،شاخص
برداشت ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در بوته و در
مترمربع دارای تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک
درصد بودند (جدول  .)6بیشترین مقدار صفات فوق
بهترتیب با مقدار  22/47عدد در رقم ناز 47/90 ،و 2390
عدد در رقم گلی 2/30 ،عدد در رقم صیاد 29/08 ،گرم در
رقم درخشان 27/29 ،درصد 653/50 ،گرم در مترمربع،
 22/62گرم در بوته و  377/01گرم در مترمربع در رقم گلی
حاصل شد .اما کمترین مقدار این صفات (بهجز وزن صد
دانه که در رقم بومی ازنا با  22/87گرم بهدست آمد) در
رقم درخشان مشاهده شد (جدول  .)7تفاوت ارقام از لحاظ
تعداد دانه در نیام به تفاوت ارقام در تعداد نیام مرتبط است؛
اما وزن صد دانه بیشتر یک صفت ژنتیکی میباشد .تفاوت
بین ارقام در عملکرد بیولوژیک ناشی از اختالف در تولید
شاخه فرعی ،ارتفاع بوته و اندامهای زایشی میباشد و
اختالف بین شاخص برداشت در ارقام رشد نامحدود نسبت
به رشد محدود به تولید دانهی بیشتر به سبب طول دورهی
رشد طوالنیتر و بهتبع آن تولید فتوسنتز بیشتر مربوط
است Seyed Sharifi .و همکاران ( )2014گزارش کردند
اختالف در تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوتهی ارقام



نخود مربوط به تفاوت در ارتفاع بوته است و رقمی که دارای
ارتفاع بلندتری باشد ،مقدار این صفات در آن بیشتر است.
همچنین این پژوهشگران اختالف موجود در وزن صد دانه
را ناشی از جنبههای ژنتیکی دانستند .گزارش شده است که
ارقام رشد نامحدود لوبیا قرمز بهدلیل تیپ رشدی نامحدود
دارای دورهی رشد طوالنیتر ،شاخص سطح برگ و دوام
سطح برگ بیشتری بوده و این موضوع سبب انجام فتوسنتز
بیشتری میگردد و شرایط الزم را برای تولید اندامهای
زایشی بیشتر فراهم میسازد (.)Pourhadian et al., 2014
همچنین  Pourhadianو همکاران ( )2013گزارش کردند
ارقام لوبیا قرمز از نظر فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد
فتوسنتزی باهم تفاوت دارند و این موضوع موجب تفاوت در
مقدار صفات زایشی ارقام میگردد .بررسی روابط همبستگی
بین عملکرد دانه و صفات زایشی نشان داد عملکرد دانه با
تعداد نیام در بوته (** ،)0/76دانه در بوته (** )0/86و دانه
در مترمربع (** )0/86رابطه مثبت و معنیدار باالیی وجود
داشت که این موضوع از نقش اصلی این صفات در بین
صفات زایشی در عملکرد دانه حکایت دارد .اما بین تعداد
دانه در نیام ( )-0/07و عملکرد دانه رابطه معنیداری وجود
نداشت و همچنین بین عملکرد دانه و وزن صد دانه
(* )-0/45رابطهی منفی و معنیداری وجود داشت؛ این نوع
ارتباط نشان میدهد با افزایش تعداد دانه در نیام وزن دانهها
کم میشود .این امر ناشی از رابطهی جبرانی بین اجزای
عملکرد در لوبیا میباشد.
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... عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز در،بررسی شاخصهای رشد

 گرم در436/78( توجه به اینکه رقم گلی وزن خشک کل
 شاخص برداشت،)4/43(  شاخص سطح برگ،)مترمربع
 گرم در377/01(  عملکرد در واحد سطح،) درصد27/29(
مترمربع) و سایر صفات مؤثر در عملکرد بیشتری نسبت به
 بنابراین میتوان گفت که رقم مناسبی،سایر ارقام داشت
.برای کشت در شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه میباشد
سپاسگزاري
از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور استان لرستان
بابت حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی به عمل
.میآید



نتیجهگیري کلی
با توجه به نتایج بهدست آمده از بررسی روابط همبستگی و
مشاهده رابطهی مثبت و معنیدار بین عملکرد با وزن
 تعداد،)0/66**( CGR ،)0/72**( LAI ،)0/77**( خشک
 تعداد گره در،)0/61**( شاخه فرعی در بوته و در مترمربع
 فاصلهی،)0/86**(  تعداد دانه در بوته،)0/98**( بوته
 عملکرد،)0/91**(  ارتفاع بوته،)0/79**( میانگره
) و رابطهی0/61**( ) و شاخص برداشت0/49*( بیولوژیک
،)-0/45*( منفی و معنیدار عملکرد دانه با وزن صد دانه
) میتوان به اظهار نظر در-0/88**( نسبت نیام به ارتفاع
 با.رابطه با رقم مناسب برای کشت در هر منطقه اقدام نمود
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Abstract
This experiment was carried out in a randomized complete block design with four replications and five cultivars
of red beans, including local of Azna, Derakhshan, Sayad, Goli, and Naz in Jihad Agricultural Service Center AlMahdi Town, Azna. Results showed that the highest dry weight, LAI, plant height, the distance between
internodes, nodes number on the stem, seeds number per plant and per square meter, harvest index, grain yield,
and biological yield belonged to the Goly cultivar. But, the highest CGR was in local varieties of Azna. Naz
cultivar had the highest number of leaves per plant, number of sub-branches per plant and square meter, and
number of fertile pods per plant. But Sayad cultivar had the highest NAR, RGR, and number of seeds per pod, and
the Derakhshan cultivar had the highest ratio of the pod to plant height and 100- seed weight. Except for the lowest
seeds number per pod in Naz and ratio pod to height and nodes number in Goly, the lowest Other characters were
obtained in Derakhshan. According to the results of this experiment, the Goli cultivar is suitable for cultivation in
the study area. There was high and significant correlation between yield, and dry weight per plant (0.77**), leaf
area index (0.72**), crop growth rate (0.66**), sub-branch number per plant (0.61**), node number per plant
(0.98**), seed number per plant (0.86**), 100-seed weight (-0.45*), pod-to-height ratio(-0.88**), distance
between nodes (0.79), height (0.91**), biological yield (0.49*) and harvest index (0.61**).

Keywords: Yield, dry matter, CGR, LAI, RGR

*Corresponding Author Email: hpoorhadian@yahoo.com

