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 چکیده

دو آزمایش جداگانه )آبیااری به منظور ارزیابی تأثیر تنش کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا، 

هشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مزرعه پژوتکرار  3در بر مبنای بلوک کامل تصادفی  نرمال و کم آبیاری( در قالب طرح فاکتوریل

نرمال(، پان  ساطح  %05سطح آبیاری )آبیاری نرمال و  دواجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل  9311-9311در سال زراعی  دانشگاه تهران

. نتای  آزمایش ( بودندکود مورد نیاز %955و  %05( و سه سطح کود نیتروژن )بدون کود، D81083ژنوتیپ لوبیا )پاک، درسا، گلی، صدری، 

دار شاد. همننای  اثر تنش کم آبیاری و اثر نوع ژنوتیپ بر تمامی صفات مورد بررسی لوبیا معنینشان داد که  تجزیه مرکب هر دو آزمایش

 × دار بود. اثار متاابال نیتاروژناعمال سطوح مختلف کود نیتروژن بر تمامی صفات به غیر از شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف، معنی

دار بود. همننی  اثر متاابل سه گانه آبیاری، نیتروژن و ژنوتیپ بر تعاداد ژنوتیپ بر وزن صددانه معنی ×نیتروژن، آبیاری  ×ژنوتیپ، آبیاری 

ی دار بود و لوبیا قرمز گلی در آبیاری کامل و هر سه سطح کودی بیشتری  تعداد دانه در غلاف را داشت. تنش کم آبیااردانه در غلاف معنی

های لوبیا شد. همننی  با افزایش مصرف کود نیتروژن، ماادیر عملکارد باعث کاهش میزان تمامی صفات عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ

 دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته افزایش یافت.

 لوبیا قرمز گلی.، خشکی، شاخص برداشت آبیاری نرمال، تنش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

، کمباود ماواد آینادههاای در سال جهان تیجمع شیبا افزا

سازمان ملال بینی طبق پیشکه یطوراست، به قابل تصور ییغذا

در ای  میاان  دو برابر شود. دیبا 0505 تا سال ییمواد غذا دیتول

 ییواد غاذام دیتول شیافزا یبرا جدی یبا چالش یبخش کشاورز

 شاودمی بینایپیش .(Price and Howitt, 2014) مواجه است

هاای آ  و هاوایی در آینده با افازایش دماا و افازایش ناهنجاری

 ,IPCCسالی و موج گرماا روبارو خاواهیم باود )چون خشکهم

 داشاتبر تولید و دسترسی به غذا خواهد ثیر منفی تأکه ( 2013

(McClean et al., 2011.) عاادا امکااان بااه دلیاال  گیاهااان

نیازمند سازگاری و تنظیم  ،شرایط نامساعدجابجایی، در مواجه با 

(. Kraiser et al., 2011فیزیولوژی و رشد و نمو خود هساتند )

 تری  عوامل محدودکننده رشد گیاهان، نیتروژن استیکی از مهم

(Shah, 2008).  حات تبه شدت  یمحصول کشاورز کیعملکرد

 قارار (Sawan, 2006نیتروژن ) ژهیبه و ،یمعدن یمواد مغذ ثیرتأ

  دارد.

ی مهام پاس از به عنوان دومی  محصاول کشااورز حبوبات

 می  امنیات غاذایی برعهاده دارنادغلاات، نااش مهمای در تاأ

(Akibode and Maredia, 2012) . باه عناوان تغذیاه حبوبات

 ,Majnoun Hosseini)انسان و داا، سرشاار از پاروتنی  باوده 

باه عناوان محصاولات  ایادر صورت تنااو  باا غلاات و  (،2008

دارند.  یمحصولات زراع گریبر عملکرد د یمثبت راتیتأث ،یپوشش

بهبود بخشاند خاک را  تروژنیکرب  و ن زانیم توانندیحبوبات م

(Sainju et al., 2005.) 

ار اساات شااکی باار رشااد و عملکاارد گیاااه تأثیرگااذتاانش خ

(Farooq et al., 2009  بااه خصااو )ر مناااطق خشااک و د

های آخر فصل قرار دارناد سالیثیر خشکخشک که تحت تأنیمه

(Daryanto et al., 2015.) تاا  95  یتواناد بایما یسالخشک

 (.Rao, 2014)عملکرد حبوباات را کااهش دهاد از درصد  955

تواند در تخفیف اثرات مخار  گزارش شده است که نیتروژن می

( Ghobadi et al., 2015تانش خشاکی بار روی گیااه )رت )

ثیر کاه تانش خشاکی تاأ ه اساتمشااهده شاد ثیرگذار باشد.تأ

 مااله پژوهشی
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اسات داشاته هاای مختلاف عاد  متفاوتی بر عملکرد ژنوتیاپ

(Vafaei et al., 2019 .)  با اعمال تیمارهای کاودی در همننی

 Kahrizyشده اسات )گزارش عملکرد بهبود ارقاا مختلف نخود 

and Sepehri, 2019دانه  عملکردوجب کاهش (. تنش خشکی م

( و Assadi and Asterki, 2015)چیتای  در ارقاا مختلف لوبیاا

 شاده( Ghanbari et al., 2013) هاای لوبیاادیگر انواع ژنوتیپ

  است.

لوبیا معمولی با وجود داشت  رتبه ساوا در بای  حبوباات از 

 ییبالاا تیحساسانظر تولید و رتبه دوا از نظر تجاارت جهاانی، 

ی نییپا یوربهره ،در مواجهه با آنو داشته  یسالکنسبت به خش

درصاد (. شصت Daryanto et al., 2015) دهدیم ننشا از خود

ثیر اناواع تانش خشاکی قارار دارد از تولید جهانی لوبیا تحت تاأ

(Beebe et al., 2008.) اناد کاه محاااان گازارش کارده یبرخ

و  باوده ایلوب دیمشکل عمده در تول کیفصل  یانتها یسالخشک

  (.Rosales et al., 2013گذارد )یم ریثأبر عملکرد بذر ت

 کیا عناوان مااوا باه تانش باهگیاهی توسعه ارقاا همواره 

سوء حاصل از تنش، مطارح ماابله با اثرات  یموفق برا یاستراتژ

مطالعه حاضار باا رو،  از ای  (.Araujo et al., 2015است ) بوده

ی و ساطوح مختلاف کاود ثیر تانش کام آبیاارهدف بررسی تاأ

هاای لوبیاا انجااا نیتروژن بر عملکرد و اجازای عملکارد ژنوتیپ

 دید.گر

 

 هامواد و روش

با در نظر گرفت  تیماار آبیااری، دو آزماایش طراحای شاد. 

 0 -7به روش نرمال منطاه )دور آبیااری  آبیاری ،درآزمایش اول

ظرفیات  %05باا  آبیااریآزماایش دوا،  و در صورت گرفتروز( 

. انجاااا شاادروز(  90-91آبیاااری نرمااال منطاااه )دور آبیاااری 

های لوبیاا تیمارهای هر آزمایش شامل پن  سطح ارقاا یا ژنوتیپ

( و ساه ساطح نیتاروژن D81083)پاک، درساا، گلای، صادری، 

کود مورد نیاز براسا   %955 و %05)بدون مصرف کود )شاهد(، 

ریال باه باه صاورت فاکتوآزمون خاک( در نظر گرفتاه شاد کاه 

. تعداد تیمارها در هار آزماایش ندهای فرعی اختصا  یافتکرت

موقعیات  بود. فرعی کرت 10)آبیاری نرمال و کم آبیاری( برابر با 

به )آبیاری نرمال و کم آبیاری( اصلی آزمایش  قرارگیری دو کرت

آبیاری در قسمت شمال و کرت آبیااری  که کرت کمبود ای گونه

دو کارت  بای  واقع شاده باود و فاصالهنرمال در قسمت جنو  

 اصلی برابر با دو متر بود. 

خم عمیاق پااییزه و ساطحی شاسازی زمی  از جمله  آماده

 05فاارور باا فاصاله  ایجاد و نهایتاًسک و تسطیح زمی  یبهاره، د

در دو قطعه زمی  مجاور محل آزمایش انجااا گرفات. متر سانتی

باه و  اواساط خاردادکاری در هبذر به روش خشکعملیات کاشت 

بی  متر سانتی 7-95با فاصله تاریبی ها دستی روی پشتهصورت 

نمونه از نااا   0جهت انجاا آزمایش خاک، . گرفتانجاا ها بوته

صورت نمونه مرکب به آزمایشگاه همختلف مزرعه برداشت شد و ب

خاکشناسی پردیس کشاورزی کرج ارسال شاد کاه نتاای  آن در 

 955میازان براساا  آزماون خااک،  اسات.ارائه شده  9جدول 

ی معاادل مترمربعا 1 در هر کارتکود نیتروژن مورد نیاز  درصد

در  %05) در دو نوباتمحاسابه گردیاد کاه گرا کاود اوره  905

در گاذاری به صورت سرک و به روش جاای %05هنگاا کاشت و 

کارت شااهد در  (، بجازدهایمرحله رشد رویشی و قبال از گال

 منباعاز ری گارا کاود فساف 05به میازان . همننی  مصرف شد

هاا اعماال شاد. تماا کرت دربه صورت پایه تریپل سوپر فسفات 

نرماال دور آبیاری گرفت و انجاا  (ایقطرهروش تیپ )آبیاری به 

جهات اعماال . در قطعه زمینی کاه روز یکبار انجاا شد 0-7هر 

له ها در مرح کشت شده بود بعد از استارار بوته تنش کم آبیاری

V3 ( برگی 1مرحله) ،91با دور آبیاری هار  یآبکم اعمال تنش-

صاورت دساتی ه مزرعه ب عملیات وجی  روز یکبار انجاا شد. 90

هفتاه و  3 هار فاصالهه با طای دو مرحلاه دهیپیش از آغاز گل

. صااورت گرفاات عاارف منطاااه بااا توجااه بااهمبااارزه بااا آفااات 

چند مرحلاه  دربرای سنجش صفات مورد بررسی  هابردارینمونه

تا  3و با انتخا  مربع از ردیف میانی هر کرت از مساحت نیم متر

برداشت محصول دو آزمایش در مهر ماه انجااا  انجاا شد. بوته 0

 پذیرفت.

های لوبیاا، صفات مربو  به عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ

غلااف،  05بوته، میانگی  دانه در  0مانند میانگی  تعداد غلاف در 

د دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وزن ص

 ها، تجزیه واریانس مرکببه دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده

 SASافزار ها و رسم نمودار از نرا، ماایسه میانگی هر دو آزمایش

چنی  برای بررسی همگنی استفاده شد. هم Excel 2016و  9.4

 استفاده شد. Minitabافزار واریانس خطا از نرا
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 متر(سانتی 14تا  4)عمق  مشخصات نمونه خاک آزمایشی -1ل جدو

Table 1- Characteristics of soil sample (0-30 cm depth) 

 بافت خاک

Soil 

texture 

 اسیدیته

pH 

هدایت 

 الکتریکی

)1-EC (dSm 

آهک 

 کل

Total 

lime 

 کربن آلی

Organic 

carbon 

 نیتروژن کل

Total 

Nitrogen 

 شن

Sand 

 رس

Clay 

 سیلت

Silt 

 فسفر

Phosphorus 

 اسیمتپ

Potassium 

(Percentage) (mg/kg) 

 لوم رسی

Clay  

loamy 

8.5 0.82 7.7 0.55 0.071 26 33 41 7.55 159 

 

 ایج و بحثنت

 یپیش از انجاا تجزیه واریانس مرکب، همگنای واریاانس خطاا

همگنای  فرض کهو مشخص شد ها مورد بررسی قرار گرفت آزمایش

رد  (یاک درصادساطح  در)هاا شآزمایهیچ یک از  در واریانس خطا

اثر که  دادنشان (، 0جدول ) مرکب صفات نتای  تجزیه واریانس .نشد

 ماورد بررسای ی صافاتبر تماام های لوبیاو ژنوتیپکم آبیاری تنش 

بر تمامی  یسطوح مختلف کود نیتروژناعمال چنی  همدار بود. معنی

 دار باود.تعداد دانه در غلاف، معنیشاخص برداشت و غیر از  صفات به

( بر روی Mohammadzadeh et al., 2013) هاییافتهای  نتای  با 

ه تیمارهاا، همننای  اثر متاابل دوگانارقاا لوبیا قرمز مطابات داشت. 

گانه آبیاری، نیتروژن و ژنوتیپ بر تعداد داناه در غلااف اثر متاابل سه

 د.دار بومعنی

 تجزیه واریانس مرکب صفات مختلف ژنوتیپ های لوبیا تحت تأثیر شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری و کود نیتروژنی –2جدول 

Table 2- Combined analysis of variance for different traits of bean genotypes in normal and low water deficit and nitrogen fertilizer levels 

 میانگین مربعات

Mean Square 

درجه 

 آزادی
d.f. 

 

تعداد غلاف در 

 بوته
Pod per 

plant 

تعداد دانه در 

 غلاف
Seed per 

pod 

 وزن صد دانه
100-Seed 

weight 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

**704.032871 *.053444444 **293.908551 **0.0724769 **107611302 **34461835 1 
 آبیاری

I 

18.166 0.210 13.083 0.0014 1683558.2 1044762.72 4 
Error a 
 خطای تنش

**75.097671 ns0.2982633 **07.2683811 ns0.0026665 **46986592 **9688809.6 2 
F 

 نیتروژن

**594.055224 **2.484835 **61370243.1 **0.0188556 **46385542.1 **8263169.6 4 
G 

 ژنوتیپ

*24.839624 ns0.3600466 ns3.81617141 sn0.0048011 ns1125350.3 ns884687.77 8 
F*G 

 نیتروژن*ژنوتیپ

*39.909564 ns0.2734011 ns0.88710781 ns0.0051911 ns716001 ns901166.18 2 
W*F 

 آبیاری*نیتروژن

**50.811791 ns0.4676305 ns3.52764832 ns0.0037722 ns935898.52 ns669818.95 4 
I*G 

 آبیاری*ژنوتیپ

ns13.054301 **0.6958538 ns17.4051092 ns0.0063383 ns281294.94 ns1355443.0 8 
I*F*G 

 آبیاری*نیتروژن*ژنوتیپ

10.319 0.198 13.220 0.0037 3041284.1 741008.40 56 
 خطا

Error b 

22.43 20.49 13.85 9.69 13.64 23.64 
   ضریب تغییرات             

        CV (%) 
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 اجزاء عملکرددانه و  دعملکر

ماایسه میانگی  سطوح مختلاف آبیااری، نشاان داد کاه باا 

اعمال تنش کم آبیاری، ماادیر تمامی صفات مربو  به عملکرد و 

بار روی  یآزمایشدر (. 9 کاهش یافت )شکللوبیا اجزای عملکرد 

 Bayati etشده اسات )گزارش نتای  مشابهی قرمز  دو رقم لوبیا

al, 2018) دار عملکرد ، کاهش معنیمی باشد. آننه حائز اهمیت

در شرایط تنش ، عملکرد بیولوژیک و درصد شاخص برداشت دانه

درصاد نسابت باه  90و  03، 0/35باه میازان به ترتیب خشکی 

الای اثارات که نشان از اهمیت ب( 9)شکل بود تیمار آبیاری کامل 

تنش خشکی بر روی عملکرد گیاه لوبیا داشت. با توجه به شرایط 

ثر جهت مبارزه با کارهای مؤ یران، لزوا توجه به راهآ  و هوایی ا

 رسد. اثرات مخر  تنش خشکی مهم به نظر می

  

  

  
 آبیاری نرمال( = W2کم آبیاری،  = W1) رد لوبیامقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات عملکرد و اجزاء عملک –1شکل 

Figure 1- Mean comparison of irrigation treatments on bean yield and yield components (W1 = low irrigation, W2 = normal 

irrigation) 
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درصد کاود نیتاروژن نسابت باه  955و  05با کاربرد ماادیر 

 31و  09ب میزان عملکرد دانه )شاهد )عدا مصرف کود( به ترتی

و  0داناه )درصد(، وزن صد  30و  90درصد(، عملکرد بیولوژیک )

درصااد( بااه طااور  07و  95درصااد( و تعااداد غلاااف در بوتااه ) 1

(. برخی محاااان گازارش 0داری افزایش نشان داد )شکل معنی

دادند که بی  مصرف کاود نیتاروژن و عملکارد لوبیاا در شارایط 

توان استفاده رو میابطه مثبتی برقرار است. از ای تنش خشکی، ر

کارهاای ماؤثر در از کودهای شایمیایی را باه عناوان یکای از راه

 کااااهش اثااارات مخااار  تااانش خشاااکی پیشااانهاد کااارد

(Nouralinezhad et al., 2019; Saberali et al., 2020.) 

 

  

  
 بر صفات عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود نیتروژنی –2شکل 

(F1 =  ،بدون کودF2 %=04  ،کود نیتروژنF3 %=144 )کود نیتروژن 

Figure 2- Mean comparison of nitrogen effects on bean yield and yield components 
(F1 = no fertilizer, F2 = 50% of nitrogen fertilizer, F3 = 100% of nitrogen fertilizer) 

های لوبیا نشان داد کاه ماایسه میانگی  عملکرد دانه ژنوتیپ

 1119بیشاااتری  عملکااارد داناااه مرباااو  باااه رقااام پااااک )

 D81083 (0000کیلوگرا/هکتار( و کمتری  آن مربو  باه رقام 

دهد درصد اختلاف را نشان می 15کیلوگرا/هکتار( بود که حدود 

 D81083ر رقام علات پاائی  باودن عملکارد داناه د (.3)شکل 

ها و ریزش دانه هنگاا برداشت بود که ای  ناهمگنی رسیدن غلاف

هاای ماورد بررسای های نامطلو  زراعی در سایر ژنوتیاپویژگی

 مشاهده نشد.

 1191بیشتری  عملکارد بیولوژیاک مرباو  باه رقام گلای )

 D81083 (0700کیلوگرا/هکتار( و کمتری  آن مربو  باه رقام 

(. شااید بتاوان علات ایا  اختلااف 3)شکل کیلوگرا/هکتار( بود 

درصد( بی  رقم گلی )تیپ رشادی  10عملکرد بیولوژیک )حدود 

باه  D81083 (Type I)و رقم تیپ ایستاده ( Type IIIنامحدود 

ارقاا لوبیا رونده ناز نسبت باه رقام ها نسبت داد. تیپ رشدی آن

 اناادبااودهایسااتاده درخشااان دارای میااانگی  عملکاارد بالاااتری 

(Torabi et al., 2005 در بررسی اثر تاریخ کاشات بار صافات .)
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مورفولوژیک و عملکرد سه تیپ رشدی لوبیا چیتی )شاامل لاای  

cos.16-  تیااپI  ؛ لااایk.s 21193-  تیااپII  ؛ و لااایk.s 

بیشاتری  عملکارد بیولوژیاک از لاای  امیاد  (III تیپ -21191

که  ل شدایستاده نامحدود حاص یبا تیپ رشد k.s 21193بخش 

 (. Sadeh et al., 2014) با بررسی حاضر تطابق دارد

 

 

  

  

  
 های لوبیاعملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپمقایسه میانگین  –1شکل 

(V1 = پاک ،V2 = درسا ،V3 = گلی ،V4 = صدری ،V5  =D81083) 

Figure 3- Mean comparison of bean genotypes yield and yield components 
(V1 = Pak, V2 = Dorsa, V3 = Goli, V4 = Sadri V5 = D81083) 



 نیتروژن کود سطوح و آبیاری کم تنش به لوبیا هایژنوتیپ عملکرد واکنش 110

 

 10بیشتری  شااخص برداشات مرباو  باه رقام پااک )

درصاد( باود  31درصد( و کمتری  آن مربو  به رقم گلی )

 D81083(. بیشتری  وزن صد دانه مربو  به رقام 3)شکل 

گارا(  0/01گرا( و کمتری  آن مربو  به رقم گلی ) 7/31)

(. رقم گلی با وجود داشات  بالااتری  عملکارد 3ود )شکل ب

هاای کوچاک بالااتری  بیولوژیک، ولی به دلیل داشت  دانه

ها تولید نکرد )شاکل عملکرد دانه را نسبت به دیگر ژنوتیپ

دانه(  7/3بیشتری  تعداد دانه در غلاف مربو  به رقم گلی )(. 3

 چنی ،ود. همدانه( ب 7/0و کمتری  آن مربو  به رقم صدری )

غلااف(  0/91بیشتری  تعداد غلاف در بوته مربو  به رقم گلی )

غلاف( بود )شاکل  D81083 (0/1و کمتری  آن مربو  به رقم 

3 .) 

هاای لوبیاا باه ساطوح در بررسی واکنش متاابال ژنوتیاپ

( 0مختلف آبیاری و کاربرد کود نیتروژن مشاهده شاد )جادول 

چیتی صدری گرا( و لوبیا  1/13) D81083که رقم لوبیا قرمز 

گرا( بیشتری  وزن صاد داناه را در تیمارهاای آبیااری  3/10)

چنای ، درصد کود نیتاروژن داشاتند. هام 955نرمال و اعمال 

غلااف( و داناه در غلااف  0/97بیشتری  تعداد غلااف در بوتاه )

درصد کود نیتروژن در رقم  955دانه( در آبیاری نرمال و  0/1)

 د.گلی بدست آم

گونه اظهار کرد که رقم گلی با تیاپ توان ای در مجموع، می

رشدی نامحدود به دلیل عملکرد دانه و بیولوژیک بالااتر و تعاداد 

های بیشتر در بوته نسابت باه رقام تیاپ ایساتاده ها و دانهغلاف

D81083  برتری نشان داده است. دو ژنوتیپ لوبیا سفید )پاک و

حاظ عملکرد دانه و بیولوژیک و سایر ، به لIIدرسا( با تیپ رشدی 

صفات زراعی )شاخص برداشت، تعداد غلاف و دانه در بوته و وزن 

( بودند. IIIصد دانه( قابل ماایسه با لوبیا قرمز گلی )تیپ رشدی 

دهند که ارقاا رشد نامحدود پتانسیل عملکرد ها نشان میبررسی

 .(Beizaii, 1999بالاتری نسبت به ارقاا رشد محدود دارند )

 

 گیری کلینتیجه

اعمال تانش خشاکی و کاود  نتای  ای  بررسی نشان داد که

رد، داری بر روی عملکرد و اجازای عملکانیتروژنی، به طور معنی

ای که با اعمال گونههای لوبیا تأثیرگذار است؛ بهدر تمامی ژنوتیپ

د کاهش عملکرد داناه مشااهده درص 35تنش کم آبیاری حدود 

های مصرف کود نیتروژنی باعث مااومت نسبی ژنوتیپ گردید؛ اما

 955که باا کااربرد تیماار طوری آبیاری شد، به لوبیا به تنش کم

درصد کود نیتروژن، در بی  پن  ژنوتیپ مورد بررسای، بالااتری  

کیلوگرا/هکتاار(، لوبیاا  1119عملکرد دانه به لوبیا سفید پااک )

 3130وبیا قرمز گلای )کیلوگرا/هکتار( و ل 1373چیتی صدری )

بیشاتری  کیلوگرا/هکتار( تعلق داشت. در بی  اجزاء عملکرد نیز 

پذیری از اعمال تنش کم آبیاری و مصرف کود نیتروژنای  تأثیری

لی، نتای  ای  پاژوهش طور کبهمربو  به وزن صد دانه ارقاا بود. 

های مناسب لوبیا و اعمال ساطوح نشان داد که با انتخا  ژنوتیپ

توان تا حدودی اثرات مخر  حاصل از ب کود نیتروژنی، میمناس

 آبیاری یا خشکی بر عملکرد دانه لوبیا را کاهش داد.تنش کم 

 

 یگزارسپاس

ات کشاور، بقطب علمی حبو یمال کمک نویسندگان مااله از

 گازاریپاژوهش ساپا ایا   دنیدر باه انجااا رسارت عتف اوز

 .دینمامی
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Abstract 

Introduction: Legume crops as human and animal feed are high in protein and have a positive 

effect on the yield of other crops when grown in rotation with cereals or as cover crops. However, 

drought can reduce pulse grain yield by 10 to 100 percent. It has been observed that drought stress 

has different effects on the yield of various genotypes of lentils; additionally, drought stress reduces 

grain yield in various cultivars of pinto beans and other genotypes of beans. According to reports, 

nitrogen can effectively mitigate the damaging effects of drought stress on maize. It has also been 

reported that the application of fertilizer treatments to various chickpea cultivars increases yield. 

The creation of stress-resistant plant cultivars has always been regarded as an effective method for 

mitigating the negative effects of stress. Consequently, the purpose of this study was to examine the 

impact of irrigation stress and varying nitrogen fertilizer levels on yield and yield components of 

bean genotypes. 

Materials and Methods: In 2020, two separate experiments (normal irrigation and low irrigation) 

were conducted on the research field of the school of Agriculture and Natural Resources at the 

University of Tehran in order to evaluate the effect of low irrigation stress and different levels of 

nitrogen fertilizer on bean plant yield and yield components. The experiment was designed with a 

factorial layout based on a completely randomized block with three replications. The experimental 

treatments included two levels of irrigation (normal irrigation and 50% normal), five levels of bean 

genotype (Pak, Dorsa, Goli, Sadri, D81083), and three levels of nitrogen fertilizer (no nitrogen 

fertilizer, 50% nitrogen fertilizer, and 100% nitrogen fertilizer). SAS 9.4 and Excel 2016 were 

utilized for data analysis, combined analysis of variance of both experiments, comparison of means, 

and graphing. Also, Minitab was utilized to examine the homogeneity of error variance. 

Results and Discussion: Prior to the combined analysis of variance, the homogeneity of variance of 

the experiments was examined, and it was determined that the homogeneity of variance of error in 

none of the experiments (at the one percent level) was rejected. The results of a combined analysis 

of variance indicated that irrigation stress and bean genotypes had a significant effect on all 

investigated traits. In addition, the application of different nitrogen fertilizer levels had a significant 

effect on all traits except harvest index and number of grains per pod. The dual interaction of 

treatments and the triple interaction of irrigation, nitrogen, and genotype on the number of seeds per 

pod. A comparison of the means of different levels of irrigation revealed that the values of all yield 

traits and yield components of beans decreased when low irrigation stress was applied. Significant 

reduction in grain yield, biological yield, and harvest index percentage under drought stress 

conditions were 30.5, 23 and 12 percent, respectively, when compared to the fully irrigated 

treatment, demonstrating the significance of drought stress effects on bean crop yield. 

Conclusion: The findings of this study indicate that drought stress and nitrogen fertilizer have a 

significant effect on yield and yield components for all bean genotypes. In such a way that a 30% 

reduction in grain yield is observed with low irrigation stress. Nevertheless, application of nitrogen 

fertilizer caused relative resistance of bean genotypes to low irrigation stress, so that using 100% 
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nitrogen fertilizer treatment, the highest grain yield was obtained for white beans (4481 kg / ha), 

pinto beans Sadri (4373 kg / ha), and red bean (3936 kg / ha), among the five genotypes. In general, 

the findings of this study indicated that the destructive effects of low irrigation stress or drought on 

bean grain yield could be mitigated to some extent by selecting suitable bean genotypes and 

applying appropriate nitrogen fertilizer levels. 

Keywords: Drought stress, Harvest index, Red bean Goli cv., Normal irrigation 

 


