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  چكيده
به منظور بررسي اثر تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد لوبيا چشم بلبلي تحقيقي در قالـب طـرح بلوكهـاي كامـل                       

-1تيمارهاي آزمـايش عبـارت بودنـد از         . انجام شد تصادفي با پنج تيمار در چهار تكرار با روش آبياري جويچه اي             
 قطـع   -4 قطع آبياري در مرحلـه گلـدهي         -3 قطع آبياري در مرحله سبزينه اي        -2) بدون قطع آبياري  ( تيمار شاهد 

مقدار تبخير و تعرق بوسيله روش بيالن آبـي         .  قطع آبياري در مرحله پرشدن غالف      -5آبياري در مرحله غالف دهي      
مقـدار آب مـورد   . گيري رطوبت خاك با استفاده از نوترون متر در طول دوره رشد اندازه گيري شد    بر اساس اندازه    

عملكـرد دانـه در    . نياز هركرت باتوجه به اختالف در صد رطوبت خاك و ظرفيت زراعي خاك به هر كرت داده شد                 
 كيلـوگرم در هكتـار      2170 و   2384و تيمار قطع آب در مرحله سبزينه اي بترتيب          ) بدون قطع آبياري  (تيمار شاهد   

 ميلي متر بـوده اسـت،       828 و   946بوده كه با هم اختالف معني داري ندارند و مقدار آب مصرفي در آنها به ترتيب                 
ولي اين دو تيمار با تيمارهاي قطع آب در مرحله گلدهي، غالف دهي و پر شدن غالف، كه عملكرد آنهـا بـه ترتيـب                     

تار است اختالف معني داري در سطح پنج درصد دارند و مقدار آب مصرفي               كيلوگرم در هك   1700 و 1760،  1782
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه قطع آب به مدت دو          .  ميلي متر بوده است    789 و   798،  820در آنها به ترتيب     

 يـا  هفته در مرحله سبزينه اي براي گياه قابل تحمل بوده است ولي قطع آب به مـدت دو هفتـه در مراحـل گلـدهي               
 .غالف دهي و يا پرشدن غالف سبب كاهش عملكرد دانه، تعداد بذر در يـك غـالف و وزن هـزار دانـه شـده اسـت                  

  .روابطي بين عملكرد دانه با حجم آب آبياري و عملكرد دانه با تبخير و تعرق بدست آمد
  لوبيا چشم بلبلي، مراحل رشد لوبيا، تنش رطوبتي :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 اكثــر نقــاط دنيــا آب عامــل محــدود كننــده              در
استفاده بهينه از آب داراي     . توليدمحصوالت كشاورزي است  

اهميت بسزائي مي باشد بخصوص در منـاطقي كـه شـرايط            
اقليمي خشك و نيمه خشك بر آن حاكم است كـه حـدود              

اقتـــصاد و . مـي گــيرد   دو سـوم مـساحت ايـران را در بـر    
  جمـد حـند كه از واحـكمي  جابـآب اي ابعـريت منـديـم

    
درچنـين شـرايطي    . آب حداكثر بهره برداري صورت گيرد     

كه كمبود آب آبياري وجود دارد، اطالع از واكنش گياهـان           
و تعيين ميزان حساسيت مراحل مختلف رشد به كم آبي از           

مـصرف آب در گيـاه       .اهميت بسزايي بـر خـوردار اسـت       
كنتـرل   املعمدتاً به صـورت تعرق صورت مي گيرد و عو        

 طي ـمحي لـح عوامـيا محدود كننده تعرق در دو سط كننده
  

                                                           
 1، خيابان آرين، خيابان فنـاوري، انتهـاي شـهرك، كيلـومتر             )بلوار ميرزاي شيرازي  (، بلوار دكتر حسابي      شيراز :آدرس  نويسنده مسئول،  -1

 71955-817 –، صندوق پستي 71976-87811فرعي سمت چپ، كد پستي 

 4/10/87 :و پذيرش 17/4/86 : دريافت
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سطح زيـر كـشت     . دروني گياه قابل بررسي است     عوامل و
 و  111000ترتيـب حـدود     ه  لوبيا در ايران و استان فارس ب      

ــ 14198 ــد آن ب ــزان تولي ــار و مي  و 210000ترتيــب ه  هكت
مه  و سـالنا   1384شـهرام و دانـشي،      (   تن مي باشد    30037

 Vigna sinensis(لوبيا چشم بلبلـي  . )1382آماري فارس، 
L. (           از بقوالت يكساله با رشد سريع است كه دوره رشد آن
 KassamوDoorenbos ( روز گزارش شده است 120 تا 90

توجــه بــه دوره رشــد كوتــاه لوبيــا جهــت بــا ). 1979،  
عملكرد مطلوب بايدآب كـافي در دسـترس گيـاه باشـد            

  ). 1371 ، ايالم پور(
Wright وJenson  )1987 ( مراحــل مهــم رشــد

فيزيولوژيكي لوبيا را چنين گزارش كرده اند كه سبز شـدن           
 روز بعد از كاشت، توسعه اولين برگهاي سه         10 تا   6حدود  

 روز بعد از سبز شدن و شروع گلدهي      15برگچه اي حدود    
 و Doorenbos.  روز بعــد از ســبز شــدن اســت34حــدود 

Kassam )1986 (        15 تـا    10استقرار گياه لوبيا در خـاك را 
 روز،  25 تـا    20روز، رشد سبزينه اي تا شـروع گلـدهي را           

 روز، توسعه غالف و پر      20 تا   15گلدهي و غالف دهي را      
 25 تا   20 روز و رسيدن محصول را       30 تا   25كردن دانه را    

با اين حال با توجه به آب و هـوا در     . روز گزارش كرده اند   
حل مختلف رشد لوبيا متفاوت خواهد بـود و         هر منطقه مرا  

هـم پيوسـته بـوده و كـامالً قابـل           ه  مراحل رشد گياه لوبيا ب    
تفكيك نيستند ولي مراحل مختلف رشد بـا توجـه درصـد            

  .گلدهي و غالف دهي و پر شدن غالفها معين مي گردد
گياه لوبيا به شـرايط آب و خـاك و كيفيـت آنهـا            

 از دوره هاي كوتـاه      خيلي حساس بوده و عملكرد آن حتي      
كمبود آب صدمه مي بينـد و صـدمه حاصـل از خـشكي و               

). Maurer، 1969(مصرف آب با سن گياه  افزايش مي يابد          
لذا با توجه به محدوديت آب و سطح زير كـشت لوبيـا در              
كشور بايد در نظر داشت كه رشد گياه و توليد محصول در            

بيـاري از   زمـان آ  . رابطه مستقيم با تـنش آبـي گيـاه هـستند          
عوامل مهم در تنش آبي گياه است و بر ميزان عملكـرد اثـر         

  .بسياري دارد
زماني كه كمبود آب در مرحله گلدهي و غـالف          
بندي رخ مي دهد عملكرد بيشتر از مراحـل ديگـر كـاهش             

ــد   ــي ياب  ؛ Maurer، 1969 ؛Evans، 1962  وMackay(م
Millarو Gardne  ،1972 .(    گر چه كـم آبيـاري در مراحـل

رشدن غالف بـر كـاهش عملكـرد        گلدهي، غالف دهي و پ    
از محققـان اثـر كـم        ثير گذار مي باشد ولـي بعـضي       دانه تأ 

آبياري بر يكي از مراحل رشـد را بيـشتر از ديگـر مراحـل               
 تنش )Domingo )1956 و  Robins .رشد گزارش كرده اند

رطوبتي قبل از گلدهي را بـر كـاهش تعـداد غـالف هـاي               
 )1979( و همكـاران  Calvache نسته وتشكيل شده موثر دا

تنش رطوبتي در مرحله شكل گيري دانه را مهـم تـر از             
 كـم   ديگر مراحل رشد گزارش كرده است، ولـي نهايتـاً         

آبياري بر عملكرد دانه موثر بوده و بر اساس گزارشاتي          
كمبود آب در گياه لوبيا با ريـشه كـم عمـق بـر تعـداد                

 بيـا مـوثر بـوده اسـت       عملكرد دانه لو   غالف ها و نهايتاً   
)Millar وGardner  ،1972 ؛Stansell وSmittle  

  .)1984،  و همكارانWeaver؛ 1980
، غالف بندي،   تنش آبي در مرحله قبل از گلدهي      

دانه بندي و حتي قبل از برداشت سـبب كـاهش محـصول             
 آبيـاري از مرحلـه      كالً  درصد شده و   30دانه لوبيا تا حدود     

افزايش محـصول دانـه لوبيـا مهـم         گلدهي تا دانه بندي در      
ــت   ــده اســ ــزارش شــ ؛ Mahalle ،1969 و Dubetz(گــ

Froussios ،1970؛ Robins  و Domingo ،1956 ؛Samadi 
ميزان عملكرد دانه لوبيا در مناسـب     . )Sepaskhah  ،1984و  

ــوبتي    ــنش رط ــه ت ــدون هيچگون ــرايط و ب ــرين ش  2151ت
ن،  و همكـارا Lobo(كيلوگرم در هكتار گزارش شده اسـت   

 37 و   99ترتيـب بـا مـصرف       ه  در تحقيق ديگري ب   ). 2004
سانتي متر آب در طول دوره رشد ميزان عملكرد دانه لوبيـا            

 كيلوگرم در هكتـار     962  و 2793ترتيب  ه  چشم بلبلي ب  
ـ              و 5913ترتيـب   ه  و ميزان مـاده خـشك توليـد شـده ب

تـي يـر و     (  كيلوگرم در هكتار گزارش شده است      3518
  ).1982پيت، 

Retta  وHanks) 1980 (  ــين ــي ب ــه اي خط رابط
مقدار آب مصرفي و عملكرد دانه و كـل محـصول خـشك             

 Dewit. توليد شده در كـشت ذرت و يونجـه ارايـه كردنـد          
 كه رابطه بين گزارش كردند نيز )1963(Arkley و ) 1958(

ــر ــسيار  و محــصول و تبخي ــستگي ب ــاالييتعــرق از همب  ب
 دست يافتنـد كـه      برخوردار مي باشد و سپس به اين نتيجه       

تعرق و كل ماده خـشك       و معادالت بدست آمده بين تبخير    
 .مـي باشـند     آزمايشگاه مشابه يكـديگر    در شرايط مزرعه و   

Sepaskhah و IlamPour )1996 (     توابعي بين عملكرد دانـه
لوبيا با حجم آب آبياري و عملكرد دانه لوبيا با تبخير تعرق            

  .كرده اندگزارش 
نطقــه خــشك و نيمــه چــون اســتان فــارس در م

خشك واقع شده، با توجـه بـه مـسئله مـديريت مزرعـه و               
ثير تنش  أامكان كمبود آب، تحقيق حاضر با هدف بررسي ت        

رطوبتي و قطع آب در مراحل مختلف رشد گياه و عملكرد           
لوبيا چشم بلبلي و تعيين ارتباط بين تنش آبي گياه با مقدار            

 .ه استمحصول لوبيا و اجزاء عملكرد انجام گرديد
   روشهامواد و

ــر تــنش رطــوبتي در مراحــل   جهــت بررســي اث
 در منطقه   29005مختلف رشد گياه لوبيا چشم بلبلي واريته        

 متـر ارتفـاع از      1810باجگاه واقع در شمال شرقي شيراز با        
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سطح دريا، تحقيقي در قالب طرح بلوكهاي كامل تـصادفي          
اي با پنج تيمار در چهار تكـرار بـا روش آبيـاري جويچـه               

 تيمـار   -1تيمارهاي آزمـايش عبـارت بودنـد از          .انجام شد 
 قطع آبياري در مرحله سبزينه      -2) بدون قطع آبياري  ( شاهد

 قطـع آبيـاري در      -4 قطع آبياري در مرحله گلـدهي        -3اي  
 قطـع آبيـاري در مرحلـه پرشـدن          -5مرحله غـالف دهـي      

مـدت دو هفتـه متـوالي    ه قطع آبياري در هر مرحله ب   .غالف
 1وصيات فيزيكي خاك محل آزمايش در جـدول          خص .بود

  .ارائه شده است
 كيلـوگرم در  60بذر لوبيا چشم بلبلـي بـه ميـزان       

ــله   ــوط بفاص ــار  روي خط ــر  10هكت ــر درآخ ــانتي مت  س
 سـانتي   60فاصله خطوط كاشـت     . ارديبهشت كشت گرديد  

 و  200كود فسفات آمونيم و اوره به ترتيب به ميزان          .متربود
ار همزمان بـا كـشت بـذر بـه خـاك            هكت  كيلوگرم در  100

  .اضافه شد
Samadi     و Sepaskhah )1984 (و Sepaskhah 

 دور آبياري   )1384(  و شهرام و دانشي    )IlamPour )1996و
در تمـام    .گـزارش كـرده انـد     براي گياه لوبيـا     هفت روز را    

 درصد ريـشه هـا در منطقـه اي در           50مراحل رشد حداقل    
د و براي گياهاني كه به       سانتي متر بوده ان    30محدوده عمق   

اندازه كافي آبياري شده اند حداكثر عمق ريـشه دهـي بـين             
 60 سانتي متـر بـوده اسـت و آبيـاري تـا عمـق                102 تا   81

تـي يـر و پيـت،       (سانتي متـر بهتـرين نتـايج را داده اسـت            
رطوبت خاك هر كرت بوسيله نوترون متر هر هفته          .)1982

 آب آبياري هر كـرت      ميزان .قبل از آبياري اندازه گيري شد     
هر نوبت آبياري بر اساس كمبود رطوبت خاك آن كرت        در

با توجـه بـه     ) عمق موثر ريشه لوبيا     ( سانتي متر    60تا عمق   
جهـت   .حد ظرفيت زراعي خاك در هر كرت تعيين گرديد        

يكنواختي پخش آب در خطوط كشت از يك لولـه پوليكـا            
بيـه شـده     سانتيمتر روي آن تع    60فاصله  ه  كه سوراخهايي ب  

مقدار آب مـورد    . به لوله اصلي وصل بود استفاده شد       بود و 
درصـد رطوبـت     توجه بـه سـطح كـرت و        كرت با  نياز هر 

. به هر كرت داده شـد     خاك و كمبود آب تا ظرفيت زراعي        
براي تعيين تبخير تعرق واقعي هر تيمار از معادله بيالن آب           

  .در خاك استفاده شد
ته از وسط هر كرت     قبل از برداشت ارتفاع پنج بو     

جهت حـذف   . متوسط آن در نظر گرفته شد      اندازه گيري و  
اثرات حاشيه اي احتمالي فقط از خطوط وسط بطول شـش     
متر در حد فاصل دو متري از ابتدا و انتهاي خطوط كاشـت             

محـصول هـر كـرت      . برداشت بصورت دسـتي انجـام شـد       
بصورت جداگانه توسط گوني از مزرعـه خـارج و پـس از             

تعداد .  هر گوني وزن دانه و كاه اندازه گيري گرديد         كوبيدن
بذر در يك غالف با متوسط گيري از تعداد بذرهاي بيست           

بر اساس اندازه گيري هـاي انجـام شـده          . غالف انجام شد  
تجزيه آماري بين ميزان عملكرد دانـه، طـول يـك غـالف،             

 دانـه در تيمارهـاي      هـزار تعداد بذر در يك غـالف و وزن         
 مقـدار  گرفت و روابطي بين عملكرد دانه بـا          مختلف انجام 

  .آب آبياري و عملكرد دانه با تبخير و تعرق بدست آمد
  نتايج و بحث

با توجه به مقدار آب موجـود در خـاك كـه هـر              
هفته قبل از آبياري توسط نوترون متر اندازه گيري مي شد،           

 در  رطوبت خاك به ظرفيت زراعي     آب الزم جهت رساندن   
 در تيمار شاهد  .  سانتي متر مصرف شد    60هر كرت تا عمق     

در  و    ميلـي متـر    946مقدار آب آبياري    ) بدون قطع آبياري  (
تيمارهاي قطع آب در مرحله سـبزينه اي، گلـدهي، غـالف            

 به ترتيب دو نوبت آبيـاري هـاي      كه دهي و پر شدن غالف    
، 828ترتيب مقدار آب آبيـاري      ه   ب متوالي در آنها انجام نشد    

مقدار آب آبياري تجمعـي     . يلي متر بود   م 789  و 798،  820
در طول دوره رشد و تـنش هـاي اعمـال شـده در مراحـل                
مختلف رشد كه انجام نشدن دو هفته آبياري متـوالي اسـت     

  .نشان داده شده است) 1شكل (در 
ميانگين طول يك غالف و وزن كاه در تيمارهاي         

ه مختلف اختالف آماري ندارند ولي در مورد وزن كل مـاد           
خشك فقط بين تيمار شاهد و تيمار قطع آب در مرحله پـر     
شدن غالف اختالف آماري در سطح پنج درصد وجود دارد 

  ).2جدول(
در مقايسه ميانگين هاي تعداد بذر در يك غالف،         
وزن هزار دانه و وزن عملكرد دانه بين تيمار شاهد و تيمار            
قطع آب در مرحله سبزينه اي اختالف آماري نيـست ولـي            
بين تيمار شاهد و تيمار قطع آب در مرحلـه سـبزينه اي بـا           
تيمارهاي قطع آب در مرحله گلـدهي، غـالف دهـي و پـر              
شدن غالف اختالف آماري در سطح پنج درصد وجود دارد 

  ).4 و 3 ،2شكل هاي (
نتايج بدست آمده نشان مـي دهـد كـه قطـع آب             
بمدت دو هفته در مرحله سبزينه اي براي گياه قابل تحمـل            
بوده است ولي قطع آب بمدت دو هفته در مراحل گلـدهي         
يا غالف دهي و يا پرشدن غالف سبب كاهش عملكرد دانه         

تأثير تنش رطـوبتي بـر كـاهش        . و اجزا عملكرد شده است    
محصول در مراحل گلدهي، غالف دهي و پر شدن غـالف           

ــزارش شــده اســت   ــز گ  ؛Mahalle ،1969 و Dubetz(ني
Mackay    وEvans  ، 1962   ؛Maurer   ،1969   ؛Millar و
Gardner ،1972 ؛Robins و  Domingo ،1956؛ Samadi 

كاهش تعداد بذر در يك غـالف و        ). Sepaskhah  ،1984و  
  نـشان ) 3 و   2شـكل هـاي     (كاهش وزن هزار دانه لوبيا در       

مي دهد كه تنش رطوبتي در مرحله گلدهي، غالف دهي و           
 پركردن غالف سبب كاهش تعـداد بـذر در يـك غـالف و             
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كاهش وزن هزار دانه لوبيا شده و با تيمار شـاهد اخـتالف             
معني داري در سطح پنج درصـد دارنـد و ايـن كـاهش در               
مرحله گلدهي شديدتر مي باشد، ولي در نهايت اين تـنش           
رطوبتي اعمال شده در هر مرحله از رشد تقريباً اثر يكساني           

 به  از نظر آماري بر مقدار عملكرد دانه لوبيا نشان داده است          
طوري كه تنش رطوبتي در مرحله گلدهي، غـالف دهـي و            
پركردن غالف بر عملكرد دانه لوبيـا اخـتالف معنـي داري            

تيمار شاهد و با تيمار تـنش رطـوبتي    ندارند ولي همگي با
در مرحله سبزينه اي اخـتالف معنـي داري در سـطح پـنج              

  ).4شكل (درصد دارند 
وره عالوه بر حجم آب آبيـاري، توزيـع آب در د          

رشد گياه نيز مهم است نه حجم كـل آب آبيـاري ولـي بـا                
توجه به قطع آبياري بـه مـدت دو هفتـه متـوالي در چهـار                
تيمار در مقاطع مهم رشد گياه لوبيا، رابطه بين عملكرد دانه           

  .و مقادير مختلف آب آبياري را مي توان بدست آورد
)(بين مقادير مختلف عملكرد دانـه        gY   حـسب 

 حـسب   (I)كيلوگرم بر هكتار و مقادير مختلف آب آبياري         
سانتي متر رگرسيون انجام شـده و معادلـه حاصـل بهتـرين           
رابطــه بــين عملكــرد دانــه و مقــدار آب آبيــاري را نــشان  

  ).1معادله (داد
)1       (18/29589-) I (381/688 + 2) I (704/3- = Yg  

                                                           85 =%R2  
مقدار عملكرد دانه اندازه گيري شده و پيش بيني شـده بـر             

  .رسم شده است ) 5شكل (اساس معادله حاصل در 
ــط   ــده توسـ ــه بدســـت آمـ  (Sepaskhahمعادلـ

نيز بصورت درجه دوم گزارش شـده       ) IlamPour   ، 1996و
بايد توجه داشـت كـه مـصرف آب بيـشتر از تيمـار              . است

كه بدون تنش رطوبتي است طبق اصول اوليـه رابطـه   شاهد  
آب با محصول، نه تنها ممكن است سبب افزايش محصول          

نگردد بلكه كاهش محصول را نيـز بـه علـت آب مـصرفي              
اضافي بدنبال داشته باشد ولي كاهش مصرف آب در ديگـر    
تيمارهاي تنش ديده مسلماً سبب كاهش چشمگير محصول        

  .خواهد شد
)(لف عملكـرد دانـه   بين مقادير مخت   gY  حـسب 

كيلوگرم بر هكتار و مقادير مختلف تبخير و تعرق كل دوره           
ــد  ــف   (ET)رش ــاي مختل ــر در تيماره ــانتي مت ــسب س  ح

  ). 2معادله (رگرسيون انجام شد
)2(                                           )ET (69/47+13/1468- = Yg  

                                                           94 =%R2   
اين معادله بهتـرين رابطـه بـين عملكـرد دانـه و             
تبخير و تعرق است و مقدار عملكرد دانه اندازه كيري شده           

) 6شـكل   (و پيش بيني شده بر اسـاس معادلـه حاصـل در             
  .رسم شده است

مطالعات انجام شده جهت بررسي تنش رطـوبتي        
 رشد گياه لوبيا چشم بلبلي نشان داد كـه          در مراحل مختلف  

تنش رطـوبتي در مرحلـه رشـد سـبزينه اي گرچـه باعـث               
كاهش عملكرد دانه لوبيا شـده اسـت ولـي آبيـاري مجـدد              
عقب ماندگي رشد گياه را جبران نمود و با تيمار شـاهد در             

تـنش رطـوبتي در   . عملكرد دانه اختالف معني داري نـدارد   
پر شدن غالف باعث كاهش     مرحله گلدهي، غالف دهي و      

عملكرد وزن دانه شده اند و با دو تيمار شاهد و تيمار تنش           
لذا . رطوبتي در مرحله سبزينه اي اختالف معني داري دارند        

با توجه به نتايج حاصل شده در صورت كمبود آب جهـت            
جلوگيري از كاهش عملكرد دانه بهتر است كـه ايـن تـنش             

 در مرحلـه سـبزينه اي       رطوبتي يا به عبـارتي عـدم آبيـاري        
انجام گردد چون كمبود آب در ديگر مراحـل رشـد باعـث             

  .كاهش قابل توجه عملكرد دانه مي گردد

  
  
  
  

   خصوصيات فيزيكي خاك محل آزمايش-1جدول 

  عمق خاك
  )سانتيمتر(

جرم مخصوص 
  ظاهري

  )گرم برسانتيمترمكعب(
رس   بافت خاك

  درصد
سيلت 
  درصد

  شن
  درصد

  ظرفيت زراعي
  )زنيدرصد و(

  نقطه پژمردگي
  )درصد وزني(

  11/14  32/23  20  51  29  لوم سيلتي  25/1  15-0
  26/15  16/25  16  55  29  لوم رسي سيلتي  28/1  30-15
  18/16  20/28  8  54  38  لوم رسي سيلتي  32/1  60-30

 بـه  قطه پژمردگي با استفاده از سلول فشاري      بافت خاك به روش هيدرومتر، جرم مخصوص ظاهري خاك با استفاده از استوانه فلزي و ظرفيت زراعي و ن                  
  .دست آمده است
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   مقايسه ميانگين وزن دانه، وزن كل ماده خشك، وزن كاه، تعداد بذر يك غالف، وزن متوسط-2جدول 
  غالف در تيمارهاي مختلف لوبيا و طول يك دانه يك

وزن كل ماده خشك   تيمار
  كيلوگرم در هكتار

  وزن كاه
  كيلوگرم در هكتار

 يك غالف طول
  سانتي متر

  a 5245  a 2861  a 5/14  )بدون قطع آب(شاهد
  ab 4991  a 2821  a 14  قطع آب درمرحله سبزينه اي
  ab 4633  a 2851  a 2/13  قطع آب در مرحله گلدهي

  ab 4400  a 2640  a 6/12  قطع آب در مرحله غالف دهي
  b 4200  a 2523  a 9/12  قطع آب در مرحله پرشدن غالف

LSD 5% 7/898  7/526  214/2  
LSD 1% 1260  4/738  105/3  

  % 5 ندارند و اعداد داراي حروف مختلف در سطح  معني داردر هر ستون، اعداد داراي حروف مشابه، اختالف
  .)آزمون دانكن. ( هستندمعني دار اختالف احتماالت داراي

  

شكل1- مقدارتجمعي آب آّبياري و تنش هاي اعمال شده در كليه تيمارها در مراحل مختلف رشد
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  مقايسه ميانگين نعداد بذر در يك غالف در تيمارهاي مختلف به روش دانكن-2شكل
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شكل4- مقايسه ميانگين عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف به روش دانكن
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شكل5- رابطه بين مقادير آب آبياري وعملكرد دانه لوبيا چشم بلبلي
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 مقايسه ميانگين وزن هزار دانه در تيمارهاي مختلف به روش دانكن-3شكل
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شكل 6- رابطه بين مقدارتبخير تعرق وعملكرد دانه لوبيا چشم بلبلي
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