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لحاظ  های مختلف باقال از اینشود. ژنوتیپتنش ماندابی یکی از عوامل کاهنده عملکرد دانه باقال محسوب می

ژنوتیپ باقال در سیه محی   شیامل یبیاری بهینه دبدوت تنشو و تنش ماندابی  21 های زراعی. ویژگیدنتفاوت دار

روزو مورد ارزیابی قرار گرفتند. این یزمایش  10دهی به مدت دهی و یزاز زالعدر دو مرحله از رشیید دیزاز گل

 تحقیقات های کامل تصییادفی با سییه تکرار در ایسییت اهو در قالب طرح بلوک1395-1397دو سییال زراعی د در

شاورزی شد. تجزیه واریانس مرکب داده گرگات ک شات داد که تفاوت معنیانجا   های باقال داری بین ژنوتیپها ن

سبز و عملکرد شت. عملکرد زالع  شی وجود دا سطوح مختلف تیمارهای یزمای دانه در تیمار تنش ماندابی در  در 

دهی به ترتیب درصیید و در تیمار تنش ماندابی در مرحله یزاز زالع 9/23و  34ترتیب دهی بهمرحله یزاز گل

شرای  تنش ماندابی در مرحله یزاز گل18/17و  3/29 صد کاهش یافت.کمترین کاهش عملکرد دانه در  دهی در

شر G-Faba-401از ژنوتیپ  شد و در  صل  -G-Fabaهای دهی ژنوتیپای  تنش ماندابی در مرحله یزاز زالعحا

401 ،G-Faba-335 ،G-Faba-293 ،G-Faba-290  وG-Faba-524  ند 10کمتر از  .درصییید کاهش عملکرد داشییت

، برای کشییت در مناطقی که احتمال داشییتندهایی که عملکرد باالتری در شییرای  تنش ماندابی بنابراین ژنوتیپ

 تر هستند.ماندابی در یت وجود دارد مناسبوقوع تنش 
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 مقدمه

درصدددد اراضدددی ایران به نحوی در طول  ده

فصددر رشددد دمار ماندابی درازمدت بیش از سدده 

سطح و بارندگی مند روزه( و  ضی م روز )در ارا

شوند روزه در اکثر مناطق می 1-3یا کوتاه مدت 

که احتماال بر رشدددد و تو ید محصدددوالت  ا یزه 

برخی . (Noori et al., 2017)گذارند تأثیر می

اصدددال  و بدبود افزایش  ژوهشدددگران معتقدند 

ندابی اقتصدددادی ما به تنش  هان  یا مر گ ترین تح

حددر بددرای رفددع ایددن مشددددکددر اسدددد  راه

(Nuruzzaman Manik et al., 2019).  

های شددید و تیییر تجمع آب )ناشدی از باران

عدم وجود زهکشدددی، نفوی ذیری کم،  اقلیم(، 

جمله عوامر آبیاری زیاد و فشرده شدن خاک از 

 Ahmed et)باشند ایجاد کننده تنش ماندابی می

al., 2002; Saqib et al., 2004) . شدددت آثار

له  یاه، رقم، مرح به نوا گ ندابی  ما )خسددددارت( 

 رشددددددی گدددیددداه، عدددمدددق آب، مددددت 

گی یژ بی، و ننددد مدداندددا  ، pHهددای خدداک )مددا

 ویددژه دمددای خدداک مددیددزان مددواد آ ددی( و بدده

گی دارد  ت  ;Setter and Waters, 2003)بسدددد

(Brisson et al., 2002 . 

تنش مدداندددابی همزمددان بددا کدداهش دمددا در 

زمسدددتان باعف اف  رشدددد ریشددده، جذب مواد 

های غذایی و در نتیجه کاهش رشدددد و نمو اندام

جه کاهش  ن نه در هوایی،  عداد دا کاهش ت زنی، 

سنبله و در ندای  کاهش عملکرد دانه گندم شد 

(Ghobadi et al., 2007) آندا نشان دادند وقوا .

تر از تنش ماندابی در مرحله سدده برگی حسددا 

قه له سددددا کاهش مرح عف  با ندم بود و  دهی گ

شد، همچنین به  11میزان عملکرد دانه به صد  در

ندم  نه گ ندابی عملکرد دا ما  56/1ازای هر روز 

کیلوگرم در هکتار( کاهش یاف   8/86درصددد )

(Ghobadi et al., 2007) .بی در تنش مدداندددا

گندم منجر به کاهش اکسدددیژن در ناحیه ریشددده، 

جهزردی برگ گردد، و در ها میها و مرگ  ن

سنبله در مترمربع را کاهش می دهد ندای  تعداد 

 هددددمددددچددددنددددیددددن وقددددوا تددددنددددش 

له گرده افشدددانی گندم موج   ماندابی در مرح

نه  عداد دا کاهش ت افزایش درصددددد عقیمی و 

 . (Sheikh et al., 2008)شود می

 در بددررسدددددی شدددددیددخ و هددمددکدداران 

(Sheikh et al., 2008 بیشترین عملکرد زیستی )

 گدددنددددم از تدددیدددمدددار آبدددیددداری مدددتدددداول 

ین  6/12623) تر م ک کتددار( و  ه گرم در  لو ی ک

 عددمددلددکددرد زیسددددتددی در تددنددش مدداندددابددی 

کیلوگرم در هکتار( حاصددر شددد. آندا  5/8848)

شد گندم  معتقدند اعمال تنش ماندابی در دوره ر

کاهش به  با   منجر  زیسددد  توده شدددده و ارت

نه و عملکرد زیسدددتی معنی داری بین عملکرد دا

وجود دارد. از جملدده دالیددر کدداهش عملکرد 

زیسدددتی را عددم تدویده خداک در تیمدار تنش 

 (.Sheikh et al., 2008ماندابی بیان کردند )

میزان خسدددارت ماندابی در گیاهان مختل  

بی متفاوت بوده و گیاهان مختل  نسددب  به ماندا

مرعکس فاوتی نشددددان میا ع با های مت ند.  ده

روز تنش ماندابی  6و  4، 2افزایش تنش ماندابی )

و بدون تنش ماندابی( عملکرد و اجزای عملکرد 
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 Amin et)های ماش کاهش یاف  دانه ژنوتیپ

al., 2017)های . میزان کاهش عملکرد ژنوتیپ

ماش در ماندابی شددش روزه بسددته به ارقام ماش 

صد بود که عل  کاهش  83/49و  50/19بین  در

 Amin et) عملکرد کاهش اندازه دانه یکر شددد

al., 2017).  

در یک بررسددی دیگر اثر مدت تنش غرقابی 

 روز( بددر مددراحددر نددمددوی  9و  6، 3)صددددفددر، 

 دهی و رفتن، گددرای، سدددداقددهکلزا )گیدداهچدده

گرفدد  قرار  بررسدددی  مورد    رشدددددن داندده( 

(Rasouli et al., 2013) تنش غرقابی در کلزا .

نه در  عداد دا عداد خورجین، ت کاهش ت از طریق 

سریع  شدن دانه، ت خورجین، وزن دانه و مدت  ر

هددا بدداعددف کدداهش در زوال برگ و خورجین

کاهش در  ید. شدددددت این  عملکرد کلزا گرد

دهی به د یر سقط و ریزش گر، و در مرحله گر

یر سدددقط و ریزش  به د  نه  له  رشدددددن دا مرح

 . (Rasouli et al., 2013)ها بیان شد خورجین

اثر تنش  (Ara et al., 2015)آرا و همکاران 

: مرحله آغاز 1Rماندابی در دو مرحله از رشدددد )

دهی( بر : مرحلدده  ددایددان غال 4Rدهی و گددر

سی قرار  سویا در بنگالدش را مورد برر عملکرد 

دادند. در آزمایش آندا ماده خشدددک کر در هر 

  اما وقوا تنش ماندابی در دو محیط کاهش یاف

دهی( کاهش بیشدددتری )مرحله غال  4Rمرحله 

نشددددان داد. دامندده کدداهش مدداده خشددددک در 

درصدددد تا  05/31های مختل  سدددویا از ژنوتیپ

درصددددد متییر بود. علدد  تفدداوت بین  43/45

های رشدددی تواند ناشددی از ویژگیها میژنوتیپ

شی  شد. در آزمای شه با ساقه و ری از جمله برگ، 

منطقه  دیگر دو رقم باقال )بومی و واکی( در دو

قه  ندابی و  Ayabaاز اتیو ی )منط ما با شدددرایط 

شرایط بدون تنش( مورد  Emba Hastiمنطقه  با 

بررسی قرار گرف . رقم واکی در محیط ماندابی 

بدون تنش  به محیط  ب   عملکرد کمتری نسددد

داش  میانگین رقم واکی در محیط ماندابی برابر 

تن در هکتار و در شدددرایط بدون تنش  54/25با 

تن در هکتار بود. با توجه به نتایج مطا عه  98/30

قوا  تمددال و ح قی کدده ا ط منددا برای  کی  قم وا  ر

یه شدددد  باال اسددد  توصددد ندابی در آن  ما تنش 

(Kidane et al., 2019). 

با محصدددوالت  ناوب  باقال در ت فاده از  اسدددت

باروری  ج  بدبود  ندم و جو مو ند گ مان غالت 

هددا و آفددات خدداک و همچنین کدداهش بیمدداری

 ;Kidane and Brhane, 2018)شدددددود مددی

(Nnegash et al., 2015 از طرفی رطوب  زیاد .

در خاک )تنش ماندابی( عملکرد باقال را محدود 

نابراین یک (Kidane et al., 2019)کند می . ب

راهکار جد  توسددعه کشدد  باقال در این مناطق 

معرفی ارقام با عملکرد مناسدد  در شددرایط تنش 

 باشد. ماندابی می

در اسددتان گلسددتان به  1398وقوا سددیر سددال 

سطح  728 ساند.  سبی  ر هکتار از مزارا باقال آ

هکتار  3500زیر کشدد  باقال در اسددتان گلسددتان 

از مزارا در اثر تنش هکتار  350 اس  و محصول

باشدددد و حدود ماندابی به طور کامر از بین می

سارت وارد  3400 ستان خ صول ا تن به تو ید مح

تان  به مزارا اسددد کر خسددددارت  شددددد. مبل  
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یزان  1932000000 م برآورد شددددده و  تومددان 

میلیون گزارش  510000000خسدددارت ماندابی 

 .)اطالعات منتشر نشده اس ( شد

به وقوا شدددرا ندابی در مزارا با توجه  ما یط 

استان گلستان و خسارت ناشی از آن بر عملکرد 

های باقال، هد  از این  ژوهش ارزیابی ژنوتیپ

مختل  باقال در شددرایط تنش ماندابی و گزینش 

 های برتر بود.ژنوتیپ

 

 هامواد و روش

 1395-97های زراعی این  ژوهش در سدددال

در ایسدددتگاه تحقیقات کشددداورزی گرگان اجرا 

شد. ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در  نج 

یایی با عرغ جیراف گان  مال گر  کیلومتری شددد

دقیقه شدددما ی و طول جیرافیایی  54درجه و  36

دقیقه شدددرقی واقع شدددده اسددد .  25درجه و  54

یا  نج متر و  فاا از سدددطح در یانگینارت درجه  م

 میانگینگراد و درجه سددانتی 17حرارت سدداالنه 

 متر اس . میلی 450 بارندگی سا یانه

براسا  نتایج آزمون خاک، نوا باف  خاک 

مایش، سدددیلتی رسدددی  وم و  عه اجرای آز مزر

متری سددانتی 30هدای  ا کتریکی خاک تا عمق 

دسدددی زیمنس بر متر بود.  2/4خدداک برابر بددا 

 60-30، 30-0های هدای  هیدرو یکی در عمق

 و 1/9، 14متر به ترتی  برابر با سانتی 90تا  60و 

لی 3/8 بر سدددداعدد  بود. بددا توجدده بدده می  متر 

ها سدددطح ایسدددتابی دو متر و بیشدددتر بود کشزه

(Kiani and Homaee, 2007) . 

جدول  21در این  ژوهش  باقال ) یپ  ( 1ژنوت

در سه محیط بدون تنش، ماندابی در مرحله آغاز 

ندابی گر ما غاز 1دهی ) له آ ندابی در مرح ما  ،)

سه آزمایش جداگانه ( د2دهی )ماندابی غال  ر 

با سددده  در قا   طر  بلوکدای کامر تصدددادفی

های . بذر ژنوتیپمورد مقایسه قرار گرفتند تکرار

بدداقال از بخش تحقیقددات علوم زراعی و بدداغی 

نابع  قات و آموزش کشدددداورزی و م مرکز تحقی

  طبیعی استان گلستان تدیه شد.

در شددددریور عملیات آماده سدددازی زمین با 

دار و  س از یک گاوآهن برگرداناسدددتفاده از 

آن با رتیواتور انجام شددد. سددرس بر اسددا  نقشدده 

بندی شددد تا مزرعه تسددطیح و سددرس کرتطر  

حا    ندابی در کرت و حفظ  ما مال تنش  اع

ماندابی ممکن باشدددد. هر ژنوتیپ در یک خط 

آبان  10مدار متری و در سددده تکرار در تاریخ 

شدند. 1396آبان  14و  1395 ش   صله بین  ک فا

 و فدداصددددلدده بددوتدده روی ردیدد  65ردیدد  

  متر در نظر گرفته شد.سانتی 10

له از رشدددد  ندابی در دو مرح ما مال تنش  اع

گر غاز  مر آ غاز شدددا ند( و آ یر اسدددف دهی )اوا

دهی )اواسددط فروردین( انجام شددد. در هر غال 

روز متوا ی آبیاری سدددنگین به روش  10مرحله 

غرقابی و کرتی انجام شد. برای اعمال تنش الزم 

حدود  عه هر روز  یاری  4ا ی  3بود مزر به آب مرت

شه و خاک شود تا به طور کامر آب در عمق ری

نفوی کند و منطقه ریشه از آب اشباا شود. جد  

طرا   مزرعدده، ا خروج آب از  یری از  گ لو ج

مزرعه مرزبندی شد. ارتفاا آب در محیط اعمال 

در متر بود. سانتی 5-10تنش بین 
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 های باقالنام، شجره، منشاء، اندازه بذر و روز تا رسیدگی فیزیو وژیکی ژنوتیپ -1جدول 

Table 1. Name, pedigree, origin, seed size and day to physiological maturity of faba bean genotypes 
 

 ردیف

No. 

 ژنوتیپ

Genotype 

 شجره

Seed size  بذراندازه  
 مبداء

Origin 

 روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی

Pedigree Day to physiological maturity 
1 G-Faba-67 DT/B7/7486/0405-HBP/DS0/2000 Medium متوسط ICARDA 179 

2 G-Faba-66 DT/B7/7327/0405-HBP/DS0/2000 Medium متوسط ICARDA 179 

3 G-Faba-75 DT/A11/9032/2005/06 Medium متوسط ICARDA 181 

4 G-Faba-72 DT/A11/9012/2005/06 Medium متوسط ICARDA 179 

5 G-Faba-65 DT/B7/7038/0405-HBP/DS0/2000 Medium متوسط ICARDA 181 

6 G-Faba-62 selection from ILB1814 Medium متوسط ICARDA 181 

7 G-Faba-61 DT/B7/7380/0405-HBP/DS0/2000 Medium متوسط ICARDA 181 

8 G-Faba-398 55/08/F8/7349/06-HBP/S0E/2000 Medium متوسط ICARDA 178 

9 G-Faba-411 56/08/F8/7350/06-HBP/S0E/2000 Medium متوسط ICARDA 181 

10 G-Faba-401 93/08/F8/7711/06-S 97112(ILB4365×BPL2282) Medium متوسط ICARDA 177 

11 G-Faba-335 S 2007,057 Medium متوسط ICARDA 177 

12 G-Faba-293 Aquadulce Large درشت Spain 180 

13 G-Faba-294 Reiana Blanca Large درشت North Africa 179 

14 G-Faba-290 Lattakia 2 Medium متوسط ICARDA 181 

15 G-Faba-292 line 1/46 Medium متوسط Syria 181 

16 G-Faba-523 Barkat × ILB 4720  Large درشت Iran 182 

17 G-Faba-524 Barkat × BPL 465  Large درشت Iran 181 

18 G-Faba-525 Barkat × 98 264-1  Large درشت Iran 181 

19 G-Faba-520 Barkat  × New momomoth  Large درشت Iran 181 

20 G-Faba-296 Hudiba 93 Medium متوسط Sudan 179 

21 G-Faba-20 Barkat Large درشت Control 181 
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تداول در مواقع  زوم براسددددا   یاری م محیط آب

گر بر از  قه )ق  دهی،شدددرایط آب و هوایی منط

گر غاز  یاری آ نه( آب دهی، و دوره  ر شددددن دا

 انجام شد. 

کیلوگرم  100براسدددا  نتیجه آزمون خاک 

سفات تریرر،  سو رف کیلوگرم در  100در هکتار 

سیم و  سو فات  تا کیلوگرم در هکتار  50هکتار 

اوره در زمان کاش  به خاک اضافه شد. عملیات 

داشدد  شددامر وجین، مبارزه با شددته سددیاه باقال 

(Aphis fabae) حشدددره کش  بددا اسدددتفدداده از

نام ت با  کارب  یک  ریمی به میزان  جاری  ریمور 

 انجام شد.دهی کیلوگرم در هکتار در مرحله گر

باقال  نگ  فاده از (Uromyces faba)ز  با اسدددت

کش  رو یکونازول با نام تجاری تیل  با دز قارچ

 شد.  کنترلیک در هزار در مرحله ظدور غال  

یک  یدگی فیزیو وژ له رسددد یاه  10در مرح گ

اجزای عملکرد تعیین طور تصدددادفی انتخاب و به

شددد. صددفاتی نظیر: تعداد غال  در گیاه، تعداد 

داندده در غال ، طول غال ، وزن صددددد داندده 

گیری شدددد. نصددد  دو کرت برای تعیین اندازه

برای  بز و نصدددد  آن  غال  سدددد کرد  ل م ع

گیری عملکرد دانه )با حذ  یک گیاه از اندازه

ته شدددد تدای ردی ( در نظر گرف دا و اب به  انت و 

ستی همین ر ش  وش عملکرد زی شاخص بردا و 

 برداش  محاسبه گردید. 

ک  داده یانس مر یه وار با نرم افزار تجز ها 

ها با اسدددتفاده از و مقایسددده میانگین SASآماری 

سطح  (LSD) دارمعنیحداقر تفاوت  آزمون در 

 احتمال  نج درصد انجام شد.

 و بحث نتایج

اثر سددال برای صددفات غال  سددبز، عملکرد 

نه در زیسدددتی  له غال  سدددبز(، دا )وزن تر مرح

غال ، طول غال ، وزن صددانه، عملکرد دانه، 

ش  معنی شاخص بردا ستی و  دار بود عملکرد زی

سال بر غال  سبز، × (. اثر متقابر تنش2)جدول 

عملکرد زیسدددتی )وزن تر مرحله غال  سدددبز(، 

نه و عملکرد  ته، عملکرد دا عداد غال  در بو ت

اثر ژنوتیپ بر کلیه صددفات دار بود. زیسددتی معنی

سبز، عملکرد  سی نظیر عملکرد غال   مورد برر

زیسدددتی تر )وزن تر مرحله غال  سدددبز(، تعداد 

غال  در بوتدده، داندده در غال ، طول غال ، 

صددانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص 

ژنوتیددپ بر × دار بود. اثر تنشبرداشدددد  معنی

دار بود، یعملکرد دانه و عملکرد زیسدددتی تر معن

سال  سال× و ی اثر  سه گانه  × تنش× تنش و اثر 

فات معنی یک از صددد یپ بر هیچ  دار نبود ژنوت

 (.2)جدول

عملکرد غال  سدددبز )وزن تر( در سدددال اول 

با  بدون تنش  کیلوگرم در  38352برای محیط 

های هکتار بیشددترین عملکرد را نسددب  به محیط

دو (. تفاوت 3داش  )جدول  2و  1تنش ماندابی 

طوری دار نبود بهمعنی 2و  1محیط تنش ماندابی 

که عملکرد غال  سبز برای محیط تنش ماندابی 

با  1 ندابی  23063برابر  ما با  2و   23908برابر 

(. اما در سدددال 3کیلوگرم در هکتار بود )جدول 

 دوم مدددحدددیدددط آبدددیددداری مدددتدددداول بدددا

تار بیشدددترین و تنش  5/20780 کیلوگرم در هک

کیلوگرم در هکتددار  4/15968بددا  1مدداندددابی 
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کمترین عملکرد غال  را داشدددتنددد و محیط 

کیلوگرم در هکتددار  5/17885بددا  2مدداندددابی 

 (. 3حدواسط این دو محیط قرار گرف  )جدول 

یپ  بیشدددترین و  29677با G-Faba-20ژنوت

ین عملکرد کمتر 18600با  G-Faba-75ژنوتیپ 

 هددایغددال  سددددبددز را داشددددتددنددد. ژنددوتددیددپ

G-Faba-520 ،G-Faba-525 ،G-Faba-524  و

G-Faba-523  سبز باال و در حد عملکرد غال  

هد ) یپ شددددا ید G-Faba-20ژنوت ند( تو    کرد

 (.5)جدول 

سال اجرای آزمایش محیط آبیاری  در هر دو 

متداول بیشدددترین عملکرد زیسدددتی تر را به خود 

 2و  1های تنش ماندابی محیط اختصددداا داد و

شابدی تو ید کردند )جدول  طور (. به3عملکرد م

کلی عملکرد زیسدددتی تر در سدددال دوم کمتر از 

شرایط آب و هوایی سال اول بود که می تواند با 

 سال آزمایش در ارتبا  باشد.

ها نشددان داد که در سددال اول مقایسدده میانگین

با  تداول  یاری م غال   86/18آزمایش محیط آب

ندابی  ما یاه بیشدددترین و محیط   با 2و  1در گ

در یددک گددروه آمدداری قددرار  40/13و  96/13

گرفتند و در سدددال دوم تعداد غال  در گیاه در 

شابه بود و تفاوت معنی سه محیط م داری بین هر 

(. میانگین تعداد 3سه محیط مشاهده نشد )جدول 

غال  در گیدداه برای محیط آبیدداری متددداول، 

ندابی  ندابی  1ما ما با به 2و  ی  برابر  ، 94/14ترت

غال  در گیاه بود. در بررسدددی  97/14و  70/14

نیز تعداد  (Amin et al., 2017)امین و همکاران 

کاهش  ندابی  ما با افزایش تنش  یاه  غال  در گ

یاف . در بررسددی دیگر نیز تعداد غال  در گیاه 

یپ له برای ژنوت یا در مرح له  1Rهای سدددو )مرح

یان غال  4Rدهی( و آغاز گر له  ا دهی( )مرح

نسددب  به شددرایط عدم تنش کاهش یاف . تعداد 

یاهغال  در  یپ  گ گام  AGS313برای ژنوت هن

حر  با  1Rوقوا تنش در مرا  4Rو  86/25برابر 

با  با  13/24برابر  عدم تنش برابر  عدد  46/28و 

 بددددود گددددیدددداهتددددعددددداد غددددال  در 

(Ara et al., 2015). 

تداول یاری م نه در  77/3با  محیط آب عدد دا

برتری  2و  1غال ، نسددب  به دو محیط ماندابی 

گروه داشددد  و دو محیط تنش ماندابی در یک 

 (.4)جدول قرار گرفتند 

بیشدددترین و  66/4بددا  G-Faba-20ژنوتیددپ 

بددا  G-Faba-61و  G-Faba-411هددای ژنوتیددپ

نه در غال  را  18/3و  17/3 عداد دا کمترین ت

شتند )جدول  سی در 5دا (. مطابق با نتایج این برر

مطا عه دیگر نیز میزان دانه در غال  در شدددرایط 

. (Ara et al., 2015)تنش ماندابی کاهش یاف  

له  قابی در مرح گزارش شددددده اسدددد  تنش غر

سریع در زوال برگ شدن دانه کلزا به د یر ت ها  ر

ها، کاهش مواد فتوسدددنتزی، سدددقط و خورجین

شددددن دانه و کاهش تعداد دانه را در  ی خواهد 

. در گندم نیز (Rasouli et al., 2013)داشددد  

افشددددانی وقوا تنش مدداندددابی در مرحلدده گرده

عقیمی و کاهش تعداد موج  افزایش درصدددد 

. حساسی  (Sheikh et al., 2008)شود دانه می

دهی به این د یر اس  که تعیین باالی مرحله گر

له صدددورت می نه در این مرح عداد دا  گیرد و ت
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 های باقالزراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ تجزیه واریانس مرک  برای خصوصیات -2جدول 

Table 2. Combined analysis of variance for agronomic characteristics and seed yield of faba bean genotypes 

 

 شاخص

 برداش 

Harvest 

index 

 عملکرد

 زستی

Biological 

yield 

 عملکرد

 دانه

Seed 

yield 

 وزن

 صددانه
100 seed 
weight 

 طول

 غال 

Pod 

lenght 

تعداد دانه 

 در غال 
Seed no. 

per pod 

تعداد غال  

 در بوته
Pods per 

Plant 

 عملکرد

 زیستی تر
Fresh 

biological 

yield 

 عملکرد

 غال  سبز
Green pod 

yield 

 درجه

 آزادی
df. منبع تیییر S.O.V. 

1605.18** 94235368.0** 70117837.1** 3062.89** 278.29** 7.69** 26.94ns 12814340830** 9888854070.0** 1 سال Year (Y) 

395.34** 19613870.4** 51271125.2** 522.77** 8.14ns 3.41** 294.45** 10583388319** 3739775072.0** 2 رژیم رطوبتی Moisture regime (MR) 

56.95ns 10674689.9** 3775557.6** 31.47ns 2.22ns 0.19ns 276.50** 3803237762** 1282553426.0** 2  سال× رژیم رطوبتی MR × Y 

 Error 1 1 خطای 12 273315354 634206518 47.43 0.15 1.88 161.66 1685933.5 11161349.2 118.04

 Genotype (G) ژنوتیپ 20 **181270616 **354475602 **84.60 **2.68 **84.92 4406.74 **1518637.2 **8725458.1 **125.22

34.64ns 784689.7ns 358300.6ns 141.93ns 2.00ns 0.16ns 12.87ns 98530949ns 40242975ns 20  ژنوتیپ  ×سال  Y × G 

68.80ns 4389416.9** 795735.4** 109.12ns 1.69ns 0.09ns 10.85ns 48542551ns 24135361.0ns 40  ژنوتیپ  ×رژیم رطوبتی MR × G 

39.46ns 705378.4ns 550197.8ns 94.65ns 2.55ns 0.08ns 9.33ns 56308316ns 27313755ns 40  سال  × ژنوتیپ ×رژیم رطوبتی MR × G × Y 
 Error 2 2خطای  240 30788079 76398477 12.24 0.12 2.81 90.15 431760.9 1982726.0 52.83

 (%) .C.V ضری  تیییراتدرصد   23.78 25.08 23.11 9.88 14.71 7.84 16.52 14.75 15.19

 درصد. یکاحتمال  سطح در دار: معنی  
nsدار.: غیر معنی 

 : Significant at the %1 probability level. 
ns: Not- significant. 
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 های باقال تنش بر خصوصیات زراعی، عملکرد زیستی و عملکرد دانه ژنوتیپ ×مقایسه میانگین اثر متقابر سال  -3جدول 

Table 3. Mean comparison of year × stress intraction effect on agronomic characteristics, biological yield and  

seed yield of faba bean genotypes 
 

 عملکرد   

 زیستی تر

 عملکرد 

 سبزغال  

  تعداد غال 

 در بوته

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد زیستی

 )کیلوگرم در هکتار(

Moisture regime رژیم رطوبتی 
Fresh biological  

yield (kg ha-1) 
Green pod  

yield (kg ha-1) 
Pods Per  

plant 

Seed yield 

(kg ha-1) 

Biological  

yield (kg ha-1) 

  2016-2017 

Optimum irrigation 11465.5 5760.1 18.86 38352.0 57492.0 آبیاری بدینه 

Waterlogging stress 1  8400.4 4176.5 13.96 23063.0 30699.0 1ماندابی 

Waterlogging stress 2  9848.0 4712.2 13.40 23908.0 33812.0  2ماندابی 

LSD 5%  4088.5 2745.5 1.48 290.8 640.48 

  2017-2018 

Optimum irrigation 9816.2 4560.8 14.94 20780.5 33190.0 آبیاری بدینه 

Waterlogging stress 1  7873.2 3669.9 14.70 15968.4 26150.0 1ماندابی 

Waterlogging stress 2  9028.7 3834.8 14.97 17885.5 27728.0  2ماندابی 

LSD 5%  2569.4 1692.5 1.3 222.6 436.8 
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برخی خصوصیات زراعی، عملکرد غال  سبز، عملکرد زیستی تر  مقایسه میانگین اثر تنش بر -4جدول 
 های باقالژنوتیپو شاخص برداش  

Table 4. Mean comparison of stress effect on some agronomic characteristics, green 
pod yield, fresh biological yield and harvest index of faba bean gebotypes 

 

 تعداد دانه   

 در غال 
 عملکرد 

 غال  سبز
 عملکرد 

 زیستی تر
 وزن 

 صددانه
 شاخص 

 برداش 

Moisture regime رژیم رطوبتی 

Seed no. 

per pod 
Green  

pod yield 

(kg ha-1) 

Fresh biological 

 yield 

(kg ha-1) 

100 seed 

 weight 

 (g) 

Harvest 

 index 

 (%) 
Optimum irrigation 48.79 121.34 45341 29566.3 3.77 آبیاری بدینه 

Waterlogging stress 1  48.81 118.87 28425 19515.5 3.50 1ماندابی 

Waterlogging stress 2  45.87 122.91 30770 20896.9 3.48  2ماندابی 

LSD 5%  0.088 1377.1 2169.3 2.35 1.80 

 

وقوا تنش سب  سقط شدن و کاهش تعداد  

شدن دانه دانه می  شود. تنش غرقابی در مرحله  ر

ها، ها و خورجیننیز به د یر تسریع در زوال برگ

 کدداهددش مددواد فددتددوسدددددنددتددزی، سدددددقددط 

 شدددودشدددددن داندده و کدداهش تعددداد داندده می

(Rasouli et al., 2013).  

بیشدددترین و  45166بددا  G-Faba-20ژنوتیددپ 

کمترین عملکرد  28911با  G-Faba-75ژنوتیپ 

های ژنوتیپ زیستی تر را به خود اختصاا دادند.

G-Faba-525 ،G-Faba-524  وG-Faba-523 

هد ) یپ شددددا حد ژنوت باال و در  -Gعملکردی 

Faba-20 جدول ند ) ید کرد نه طول  (.5( تو  دام

 هدددا ازغدددال  در بدددیدددن ژندددوتدددیدددپ

های متر متییر بود ژنوتیپسدددانتی 45/16تا  18/9

G-Faba-411  کمترین و ژنوتیپG-Ffaba-20 

متر( طول غال  را داش  سانتی 45/16بیشترین )

 (. 5)جدول 

یاری  نه در محیط آب یانگین وزن صددددد دا م

ندابی  ما تداول و تنش  ی   2م و  34/121به ترت

بی  91/122 نش مدداندددا ت بر بددا  1گرم و در  برا

جدول  87/118 ندابی در 4گرم بود ) ما (. تنش 

گر له  نه مرح دهی اثر منفی بیشدددتری بر وزن دا

یپ نه از ژنوت  داشدددد . کمترین وزن صددددد دا

G-Faba-411  گرم و بیشددترین آن از  57/101با

گرم حاصر شد  01/152با  G-Faba-20ژنوتیپ 

صد کاهش وزن دانه ژنوتیپ5)جدول  های (. در

دهی با محیط تح  تنش ماندابی در مرحله گر

 د حدود دو درصد بوآبیاری متداول 

وزن دانه گیاهان زراعی مختل  کمتر تح  

که گزارش شده طوریگیرد بهتأثیر تنش قرار می

اس  در اثر تنش ماندابی وزن هزار دانه فقط  نج 

که عملکرد دانه درصدددد کاهش یاف  در حا ی

درصدددد کاهش نشدددان داد، بنابراین وزن دانه  45

می قرار  نش  ت یر  ث تحدد  تددأ تر  م یرد ک گ

(Musgrave and Ding, 1998) در گددندددم .

(Rasaei et al., 2012; 

(Soltanzadeh Shooshtari and Lak, 2009  و

 ندددخدددود (Amin et al., 2017)مددداش 
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مقایسه میانگین برخی خصوصیات زراعی، عملکرد غال  سبز و عملکرد زیستی تر  -5جدول 
 های باقالژنوتیپ

Table 5. Mean comparison of some agronomic characteristics, green pod yield and fresh 
biological yield of faba bean genotypes 

 
 تعداد غال  ژنوتیپ

 در بوته
 تعداد

 دانه در غال 
 طول غال 

 متر()سانتی
 عملکرد غال  سبز

 )کیلوگرم در هکتار(
 عملکرد زیستی تر

 )کیلوگرم در هکتار(
 وزن صددانه

 )گرم(
Genotype Pods per  

plant 
Seed no.  
per pod 

Pod length 
 (cm) 

Green pod yield 
 (kg ha-1) 

Fresh biological 
 yield (kg ha-1) 

100 seed  
weight (g) 

G-Faba-67 14.52 3.44 10.35 21005 31675 131.66 
G-Faba-66 16.05 3.29 9.94 21842 32732 118.76 
G-Faba-75 18.10 3.30 9.20 18600 28911 103.19 
G-Faba-72 14.89 3.38 10.72 22620 35789 104.47l 
G-Faba-65 15.26 3.43 9.86 20961 29989 108.11 
G-Faba-62 15.57 3.65 10.91 23997 35932 108.67 
G-Faba-61 16.48 3.18 9.63 21102 32852 110.70 
G-Faba-398 15.93 3.33 10.43 21330 32302 116.03 
G-Faba-411 17.59 3.17 9.18 20102 30058 101.57 
G-Faba-401 17.58 3.36 9.98 21281 32187 102.65 
G-Faba-335 15.49 3.50 9.86 20933 31123 113.87 
G-Faba-293 15.03 3.67 11.94 2456 36629 124.61 
G-Faba-294 14.36 3.62 11.22 22950 33596 124.35 
G-Faba-290 17.95 3.29 10.10 23496 34669 118.96 
G-Faba-292 15.33 3.45 11.72 24852 37283 129.88 
G-Faba-523 13.44 3.85 13.41 28245 40372 138.08 
G-Faba-524 11.77 4.12 14.65 27397 41478 140.02 
G-Faba-525 12.08 4.14 15.07 27837 40406 142.30 
G-Faba-520 12.88 4.10 14.91 27410 38827 145.34 
G-Faba-296 17.43 3.31 10.04 19588 29780 106.66 
G-Faba-20 9.93 4.66 16.45 29677 45166 152.01 
LSD 5% 2.29 0.23 1.10 3643.5 5739.4 6.23 

 

(Nouri et al., 2017)  نیز وزن دانه تح  تأثیر

تنش مدانددابی قرار نگرفد  و وزن دانده محیط 

 و تنش ماندابی مشابه بود.  آبیاری متداول

جاد توازن بین منبع  یر ای به د  از سدددوی دیگر 

فتوسددنتزی و ظرفی  تو ید دانه در شددرایط تنش 

ماندابی، تعداد دانه کاهش یافته و سددددم هر دانه 

 از مواد فتوسدددنتزی افزایش یددافدد . بنددابراین 

گرفدد   ن قرار  نش  ت یر  ث تحدد  تددأ  وزن داندده 

نه ندم و وزن هزار دا کمتر از سددددایر اجزای  گ

تأث ح   ف عملکرد ت ندابی قرار گر ما  یر تنش 

(Soltanzadeh Shooshtari and Lak, 2009; 

(Ghobadi, 2006 .شدددت  آندا نشددان دادند که

ناشددی از  گندم خسددارت بر تعداد دانه در سددنبله

شد و نمو گیاه شکر گیری آندا در اوایر دوره ر

که وزن هزار دانه در اواخر نمو اسددد . در حا ی

کر می یاه شددد تاثیر تنش گیرد و کمتر تگ ح  

 (.Rasaei et al., 2012گیرد )ماندابی قرار می

دهی در این  ژوهش تش ماندابی در مرحله گر

دهی خسددارت بیشددتری نسددب  به مرحله غال 

گام  نه هن کاهش عملکرد دا یانگین  وارد کرد. م

حلدده گددر مر بی در  نش مدداندددا ت قوا  هی و و د

( آبیاری متداولدهی نسدددب  به شددداهد )غال 

درصدددد بود. الزم به یکر  24/17و  24ترتی  به

که  یانگیناسدددد   یانگین هایم  یاد شددددده م
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باشد و میزان کاهش عملکرد دانه ژنوتیپ می 21

یپ جدول در برخی ژنوت (. در 6ها بیشدددتر بود )

دهی ژنوتیپ شددرایط تنش ماندابی در مرحله گر

G-Faba-65  درصددد بیشددترین کاهش  41/51با

ب   تداولعملکرد را نسددد یاری م  به شدددرایط آب

 هاینشدددان داد. در حا ی که ژنوتیپ )شددداهد(

G-Faba-401 ،G-Faba-520  وG-Faba-524 

درصدددد کاهش  65/14و  05/14، 56/8ترتی  به

دا  ف  عملکرد آن ند و ا عملکرد کمتری داشدددت

شرایط آبیاری متداول سب  به  شاهد( کمتر از  ن (

 (. 6درصد بود )جدول  10

تیددپ نو  G-Faba-66و  G-Faba-65هددای ژ

با به ی   کاهش  67/28و  14/33ترت بیشدددترین 

 و G-Faba-293هددای عددمددلددکددرد و ژنددوتددیددپ

G-Faba-524 ی  به درصددددد  55/5و  93/1ترت

کمترین کاهش عملکرد در محیط تنش ماندابی 

 دهی را به خود اختصاا دادنددر مرحله غال 

جدول  یپ(. 6) نه ژنوت یانگین عملکرد دا ها در م

تداولمحیط  سدددده یاری م ندابی در آب ما ، تنش 

، 41/5160ترتی  دهی بهدهی و غال مرحله گر

کیلوگرم در هکتددار بود  78/4270و  75/3922

 (. 6)جدول 

گام  که در هن نه نشدددان داد  تایج عملکرد دا ن

دهی نسدددب  به وقوا تنش ماندابی در مرحله گر

دهی کاهش بیشدددتری داشددد  که مرحله غال 

شان سی  مرحله گردهنده حن سب  به سا دهی ن

شد. د یر دهی به تنش ماندابی میمرحله غال  با

ریشدده گیاه  توان این گونه بیان کرد کهآن را می

طور کامر توسعه دهی هنوز بهباقال در مرحله گر

 . خددلددفددی و هددمددکددارانبددودنددیددافددتدده 

(Khalfi et al., 2013) کردنددد گزارش  یز   ن

نه جو در شدددرایط تنش  که  کاهش عملکرد دا

زنی نسدددبدد  بدده مرحلده مدداندددابی مرحلدده  نجدده

دهی کاهش بیشتری داش  که عل  آن را سنبله

شان گزارش  شه بیان کردند. ای سعه نیافتگی ری تو

کردند هر قدر گیاه جو به مراحر  ایانی رشدددد 

شود، میزان تحمر کلی گیاه در برابر نزدیک می

باف  ماندابی بیشدددتر شدددد و  یر آن را ایجاد  د 

آ رانشددیمی در مراحر  ایانی رشددد بیان نمودند. 

در مرحله عملکرد دانه کلزا در شدددرایط ماندابی 

گرگر یر سدددقط و ریزش  به د  ها و در دهی 

دهی( به د یر مرحله  رشددددن دانه )آغاز غال 

هددا کدداهش یددافدد  سدددقط و ریزش خورجین

(Rasouli et al., 2013) . 

دهی )تنش تنش ماندابی در مرحله آغاز گر

( به شدت منجر به کاهش عملکرد دانه 1ماندابی 

عوامددر  ،شددددد نی کدده از  گرده افشددددا یرا   ز

انجام  در این مرحله مؤثر بر عملکرد دانه اسددد ،

شددود. تنش ماندابی با کاهش تعداد غال  در می

منجر  رعملکرد زیسدددتی ت، دانه در غال  و گیاه

باقال شددددد. وقوا تنش  نه  کاهش عملکرد دا به 

مدداندددابددی در گددیدداهددانددی نددظددیددر مدداش 

(Krishnamurthy et al., 2012)جو  ، گندم و

(Romina et al., 2014) یونجه ،(Smethurst 

et al., 2005)سددددددددددویدددددددا ، 

(Kamal and Komatsu, 2015; 

(Mutava et al., 2015دددددگدددددوم  ، 

(Solaiman et al., 2007) نیز باعف کاهش
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 درتنش بر عملکرد دانه و میزان کاهش آن نسب  به آبیاری بدینه  ×ژنوتیپ  اثرمتقابر -6جدول 
 باقال هایژنوتیپ

Table 6. Genotype × stress interaction effect on seed yield and and yield reduction (%) 
in comparison to normal irrigation in faba bean genotypes 

 

  عملکرد دانه    Yield reduction  Seed yield (kg ha-1) %درصد کاهش عملکرد 

 1ماندابی تنش  2تنش ماندابی  1ماندابی تنش  2تنش ماندابی 
 آبیاری 

 بدینه
 ژنوتیپ

Waterlogging  
stress 2 

Waterlogging 
 stress 1 

Waterlogging 
 stress 2 

Waterlogging  
stress 1 

Optimum  
irrigation 

Genotype 

16.82 24.39 4043.6 3658.3 4876.7 G-Faba-67 
28.67 30.70 4159.7 4012.2 5873.8 G-Faba-66 
25.16 29.09 3770.7 3586.5 5072.3 G-Faba-75 
21.25 17.39 3714.6 3888.6 4723.2 G-Faba-72 
33.14 51.41 4242.3 3098.7 6410.3 G-Faba-65 
23.00 24.68 4293.4 4191.5 5573.2 G-Faba-62 
16.75 23.43 4163.9 3824.2 5011.4 G-Faba-61 
24.30 18.63 3824.5 4114.8 5052.0 G-Faba-398 
27.67 17.37 3320.2 3804.0 4618.6 G-Faba-411 

9.47 8.56 3846.0 3883.9 4251.4 G-Faba-401 
9.09 25.58 4499.3 3681.0 4954.9 G-Faba-335 
1.93 20.63 4960.0 4010.3 5057.5 G-Faba-293 

12.55 31.21 4766.6 3745.6 5548.6 G-Faba-294 
8.30 26.31 4695.9 3766.5 5121.5 G-Faba-290 

12.67 21.85 4721.7 4234.7 5411.6 G-Faba-292 
11.04 20.49 4697.0 4184.6 5282.7 G-Faba-523 

5.55 14.65 4391.8 3974.2 4647.5 G-Faba-524 
14.26 21.45 4685.6 4295.4 5466.2 G-Faba-525 
13.28 14.05 4491.9 4445.3 5176.1 G-Faba-520 
13.76 25.33 4064.2 3515.9 4713.7 G-Faba-296 
22.90 20.47 4533.8 4461.7 5626.4 G-Faba-20 

4.66 7.42 997.0 554.24 925.08 LSD 5% 

 

 عملکرد شد.  

 بدینددهعملکرد زیسدددتی در محیط آبیدداری 

بیشترین و در محیط تنش ماندابی در مرحله آغاز 

سدددال داشددد .  دو دهی کمترین مقدار را درگر

عملکرد زیسدددتی سدددال اول برای محیط آبیاری 

دهی و تداول، تنش ماندابی در مرحله آغاز گرم

ترتی  دهی بهتنش ماندابی در مرحله آغاز غال 

با  کیلوگرم  0/9848 و 4/8400، 5/11465برابر 

و در سددال دوم برای محیط آبیاری متداول، تنش 

دهی و تنش ماندابی ماندابی در مرحله آغاز گر

ترتیدد  برابر بددا دهی بددهدر مرحلدده آغدداز غال 

کیلوگرم در هکتار  7/9028و  2/7873، 2/9816

 (. 3بود )جدول 

بیشدددترین عملکرد  بدینددهدر محیط آبیدداری 

ستی تر برابر با کیلوگرم در هکتار و از  12401زی

تیددپ  نو مقدددار آن G-Faba-65ژ ین  تر م ک  و 

 کیلوگرم در هکتددار مربو  بدده ژنوتیددپ 7977

G-Faba-401  جدول ندابی 7بود ) ما (. در تنش 

دهی بیشترین عملکرد زیستی در مرحله آغاز گر

کیلوگرم در  G-Faba-20 (8/10544از ژنوتیپ 

 هکتار( حاصدددر شدددد و کمترین آن از ژنوتیپ

G-Faba-65  حاصر شد. برای تنش ماندابی در 
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  های باقالژنوتیپ و شاخص برداش  زیستی ترتنش بر عملکرد  ×ژنوتیپ  اثرمتقابر -7جدول 
Table 7. Genotype × stress interaction effect on fresh biological yield and harvest index 

of faba bean genotypes 
 

 در هکتار( عملکرد زیستی تر )کیلوگرم 

Fresh biological yield (kg ha-1) 

 

 ژنوتیپ
Genotype 

 آبیاری بدینه
Optimum 
irrigation 

 1تنش ماندابی 
Waterlogging 

stress 1 

 2تنش ماندابی 

Waterlogging 
stress 2 

 درصد شاخص برداش 

Harvest index 
(%) 

G-Faba-67 8338.0 7302.8 11107.0 48.09 
G-Faba-66 7920.1 7033.4 11257.0 54.36 
G-Faba-75 8755.0 7461.1 10495.7 46.47 
G-Faba-72 8358.5 7872.0 9507.0 48.23 
G-Faba-65 8148.3 6561.7 12401.0 50.68 
G-Faba-62 9201.4 8339.9 10806.0 49.63 
G-Faba-61 9291.9 7864.6 11110.0 46.03 
G-Faba-398 8635.0. 8830.7 10891.0 46.58 
G-Faba-411 9645.0 8277.9 10063.0 42.78 
G-Faba-401 8717.0 7653.9 7977.0 50.04 
G-Faba-335 8864.2 7726.9 9758.0 49.97 
G-Faba-293 10457.6 8006.3 11360.0 48.26 
G-Faba-294 10425.9 9072.9 11757.0 44.85 
G-Faba-290 10511.6 7382.0 10806.0 47.80 
G-Faba-292 10614.7 8810.7 8945.0 51.10 
G-Faba-523 10343.7 8411.9 10806.0 47.61 
G-Faba-524 11113.7 8696.8 8945.0 44.14 
G-Faba-525 10673.3 9275.2 11329.0 46.43 
G-Faba-520 10103.1 8522.5 11291.0 47.57 
G-Faba-296 8373.8 7224.2 9757.0 48.58 
G-Faba-20 9713.2 10544.8 11925.6 45.13 
LSD 5% 1530.0 2393.1 1994.5 4.77 

 

 دهددی حددداکددثددر مددرحددلدده آغدداز غددال 

کتددار( و حددداقددر  7/11113) ه گرم در  لو ی ک

ستی از  1/7920) کیلوگرم در هکتار( عملکرد زی

 G-Faba-66و  G-Faba-524هددای ژنددوتددیددپ

 حاصر شد. 

ندابی زرد شدددددن برگ ما ها و با وقوا تنش 

شاخه شدن بخشسر هایی از های جوان، نکروزه 

دهی ها، توق  رشددد و گرسدداقه، تخری  باف 

تاد و همین  فاق اف کاهش عملکردات به  مر   عوا

زیستی منتدی گردید. مشابه این نتایج در بررسی 

کاران ) ( برای Nouri et al., 2017نوری و هم

ایشددان عالوه بر  .گیاه نخود گزارش شددده اسدد 

ندابی  ما مار  مام تی عد از ات این گزارش نمودند، ب

دوباره بدبودی حاصدددر گردید، بدبود و افزایش 

 امحددود گیداه عملکرد دانده بده تیدپ رشددددد ند

(. Nouri et al., 2017نخود ارتبا  داده شدددد )

 برخی محققددان کدداهش عملکرد زیسدددتی را 

یان  ندابی ب ما مار تنش  خاک در تی یه  عدم تدو

ند ) ندابی Sheikh et al., 2008کرد ما  (. تنش 

 بددا کدداهش رشددددد و اجزای عملکرد گیدداه و 

می هش مدداده خشددددک  جر بدده کددا ن  شددددود م

(Ara et al., 2015). 

و  بدینهشدداخص برداشدد  در شددرایط آبیاری 

گر غاز  له آ ندابی در مرح ما فاوت تنش  دهی ت

(. از طرفی شدداخص 4دار نداشددتند )جدول معنی

دهی برداشدد  محیط تنش در مرحله آغاز غال 

درصدددد کمترین میزان را داشددد  که  87/45با 

ناشی از رشد رویشی بیشتر )مخرج کسر بزرگتر( 
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نه  به عملکرد دا ب   جدول  دبونسددد (. در بین 3)

ها بیشترین و کمترین شاخص برداش  به ژنوتیپ

 و G-Faba-66تدددرتدددیددد  مدددربدددو  بددده 

G-Faba-411  باال بودن شاخص (. 7بود )جدول

دهنده برداشددد  در شدددرایط بدون تنش نشدددان

ناسددد  در این محیط  نه مطلوب و مت عملکرد دا

ش  می شاخص بردا شد در حا ی که باال بودن  با

به این د یر اسددد  که در این  1بی در تنش ماندا

محیط هم عملکرد دانه و هم عملکرد زیسددتی تر 

له  با این حال وقوا تنش در مرح یاف .  کاهش 

گر غاز  دهی بر عملکرد زیسدددتی تر )رشددددد آ

رویشددی( تأثیر منفی بیشددتری داشدد  و شدداخص 

برداش  در این محیط نیز باال بود. با توجه به این 

ها د رویشددی ژنوتیپرشدد 2که در محیط ماندابی 

بیشددتر بود عملکرد زیسددتی تر باالتر بود به همین 

عل  میانگین شددداخص برداشددد  در این محیط 

 (.3کمتر بود )جدول 

 

 گیرینتیجه

این  ژوهش با هد  ارزیابی خصدددوصدددیات 

بی در  نش مدداندددا ت یط  قال در شدددرا عی بددا  زرا

دهی انجام دو مرحله آغاز گلدهی و آغاز غال 

شددد. تنش ماندابی باعف کاهش در اکثر صددفات 

 مرحلده در شددددد و میزان این کداهش در تنش 

دهی شدددت بیشددتری نسددب  به اعمال غاز گرآ

دهی داشددد  و خسدددارت تنش در مرحله غال 

 بیشدددتری بر عملکرد داندده و صدددفددات مؤثر بر 

یر آن وارد کرد. تنش مدداندددابی کم  ترین تددأث

به  .)دو درصد کاهش( را بر وزن صد دانه داش 

رسدددد این جزء عملکرد دانه کمتر تح  نظر می

ف  و تیییرات آن  ندابی قرار گر ما تأثیر تنش 

یپناشدددی از ویژگی های های ژنتیکی بین ژنوت

 باقال بود. 

یپ بهدر بین ژنوت جه  با تو باقال و  میزان های 

نه ژنوت کاهش عملکرد دا -Gهای یپدرصددددد 

Faba-401 ،G-Faba-335، G-Faba-293، 

G-Faba-290  وG-Faba-524 که را به د یر این

یاری  بدون تنش )آب به شدددرایط  ب   نهنسددد ( بدی

 کدداهددش عددمددلددکددرد کددمددتددری داشددددتددنددد بدده 

یپ مرعنوان ژنوت ندابی های متح ما به تنش  تر 

شدددناسدددایی شددددند. برای تیمار تنش ماندابی در 

 G-Faba-401دهی ژنوتیددپ مرحلدده آغدداز گددر

درصدددد کاهش، و برای تنش در مرحله  56/8با  

 ،G-Faba-401هددای دهی ژنوتیددپغال آغدداز 

G-Faba-335 ،G-Faba-293 ،G-Faba-290  و

G-Faba-524  تر از م هش درصدددد 10ک د کددا

( بدینهعملکرد نسدددب  به تیمار شددداهد )آبیاری 

 های برتر شناخته شدند. ژنوتیپ

تیددپ نو  ،G-Faba-66 ،G-Faba-62 هددایژ

G-Faba-61، G-Faba-293 ،G-Faba-294 ،

G-Faba-290 ،G-Faba-292 ،G-Faba-523 ،

G-Faba-525  وG-Faba-20  در هر سدده محیط

. از طرفی بیشددترین عملکرد دانه مناسددبی داشددتند

-G-Fabaمیزان کاهش عملکرد دانه در ژنوتیپ 

مشدددداهددده شددددد و این ژنوتیددپ در گروه  65

های حسددا  به تنش ماندابی قرار گرف  ژنوتیپ

شددد  آن در مناطقی که احتمال وقوا تنش او ک

 شود.ماندابی وجود دارد توصیه نمی
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 سپاس زاری

له از مسدددئو ین محترم  نگارندگان بدینوسدددی

ه تحقیقات اصددال  و تدیه ندال و بذر و مؤسددسدد

نابع  قات و آموزش کشدددداورزی و م مرکز تحقی

ستان که در اجرای این  ژوهش  ستان گل طبیعی ا

تیکی مسدددداعدددت نمودنددد،  و تددامین مواد ژن

 کنند.سراسگزاری می
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