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 چكيده

 در فاکتوریدل  اسدپلیت  صدورت بده  آزمایشدي  ،لوبیا ارقا  زراعي صفات و دانه عملکرد بر بذر قاارم و شتاک فاصلۀ اثر بررسي منظور به

 انجدا   (رشدت ) کشدور  برنج تحقیقات ۀسسؤم در 1388 و 1387 زراعي سال دو طي تکرار سه در تصادفي کامل هايبلوک طرح قالب

 باقالي صالاارʻ) قرما لوبیا ارقا  و ،اصلي کرت عنوان به (متر سانتي 40 و 30 ،20) کشت ردی  فاصلۀ شامل يشیآزما يمارهایت گرفت.

 نشدان  میدانگین  مقایسۀ نتایج .بودنا فرعي هاي کرت عنوان به هکتار( در کیلوگر  110 و 90 ،70) بذر قاارم و (ʼکیاشهري قرما و ʼگر 
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 مقدمه .1

 محسدوب  بشر غذایي منبع ترین مهم غالت از پ  حبوبات

 در است. گیاه ترین مهم لوبیا آبي، حبوبات بین در شونا. مي

 مقا  زیرکشت سطح نظر از حبوبات بین در لوبیا گیاه ایران

 بدا  [.22] اسدت  تن 216130 آن سالیانۀ تولیا و دارد را اول

 و گسترده کشت زیر سطح دانه، پروتئیني محتواي به توجه

 بهینده  زراعي مایریت اعمال لوبیا، مطلوب اقتصادي ارزش

 آن عملکدرد  پتانسدیل  از بیشدتر  هرچده  گیدري  بهره منظور به

  [.10] رسا مي نظر به ضروري

 عملکرد در مهم عوامل از کشت تراکم و ردی  فواصل

 ترین مهم از ا.نشو مي محسوب زراعي گیاهان کیفي و کمي

 کدردن  فدراهم  بدات،  عملکدرد  بده  دستیابي براي تز  شروط

 بدراي  صورشدیا  تابشدي  اندرژي  از اسدتفاده  مطلوب شرایط

 ایدن  که است کارایي حا باتترین در فتوسنتاي مواد تولیا

 واحدا  در ها بوته صحیح توزیع و بوته تراکم تغییر با ها 

 فواصدل  بدودن  باریدک  صورت در [.1] شود مي میسر سطح

 رشدا  جاي به فتوسنتاي مواد تراکم، افاایش و کشت ردی 

 شونا. مي گیاه تنف  افاایش و رویشي رشا صر  زایشي،

 بدذر  مقاار و ردی  فواصل افاایش هرچنا دیگر، سوي از

 در عملکرد ،شود مي بوته تک عملکرد افاایش موجب بیشتر

 حاودي تا تراکم افاایش یافت. صواها کاهش سطح واحا

 مقداار  نهایدت  در ولي ،شود مي دانه عملکرد افاایش سبب

 عوامدل  نبدودن  محاود صورت در حتي و مانا مي ثابت آن

 جامعدۀ  بده  ندور  نفدوذ  عدا   دلیل به صاک، تغذیۀ و رطوبتي

  [.20] یافت صواها کاهش عملکرد گیاهي،

 ردید   فاصدلۀ  در لوبیدا  ارقدا   کده  داد نشان تحقیقات

 و بوتده  در غدال   تعااد صفات نظر از متر سانتي 15 کشت

 برتدري  از دیگدر  فواصدل  با مقایسه در غال  در دانه تعااد

 بددا تحقیقددي، براسددا  [.11] بودنددا برصددوردار داري معنددا

 شدداص  ،تددوده زي داندده، عملکددرد بوتدده، تددراکم افدداایش

 یافدت.  افداایش  سدطح  واحدا  در غدال   تعااد و برداشت

 در غدال   تعااد صفات با دانه عملکرد همبستگي بیشترین

 85/0 و 94/0 بدا  ترتیدب  به برداشت شاص  و سطح واحا

 بده  غدال   وزن نسبت از زادآوري تالش [.8] شا مشاهاه

 اصتصداص  مقداار  دهنداۀ  نشدان  و آیا مي دست به بوته وزن

 رویشدي  انداا   اب مقایسه در زایشي اناا  به فتوسنتاي مواد

 هدا  فیایولوژیسدت  مهدم  اهاا  از آن مقاار اایشاف و است

  [.6] است

 بدر  تواندا  مدي  کده  است عواملي جمله از کاشت آرایش

 زراعدي  گیاهدان  فیایولوژیدک  و مورفولوژیک صصوصیات

 هدر  براي کاشت مناسب آرایش بررسي منظور به باشا. مؤثر

 بده  دسدتیابي  بدراي  منطقده  هدر  در مناسب تراکم بایا گیاه،

 اثدر  بررسي طي شود. بررسي کیفي و کمي عملکرد حااکثر

 تدراکم،  افداایش  بدا  کده  شدا  مشدخ   لوبیا ارقا  بر تراکم

 براي ها بوته رقابت آن دلیل که یافت کاهش پروتئین درصا

 سدطح  کداهش  درنتیجده  و سدطح  واحا در نیتروژن جذب

 تحقیقدي،  براسدا   [.2] بود بوته هر براي دریافتي نیتروژن

 نااشدت  قرار بوته تراکم تأثیر تحت لوبیا در پروتئین درصا

 درصددا بوتدده، تددراکم کدداهش بددا گاارشددي براسددا  [.12]

 کاشدت  تراکم شیافاا با هرچنا یافت، ایشافا دانه نیپروتئ

 عملکدرد  افداایش  ،علت که شا افاوده نیپروتئ عملکرد بر

 دانده  نیپدروتئ  عملکدرد  و دانده  عملکدرد  نیب شا. ذکر دانه

 ردید   فاصدلۀ  .شدت دا وجود يدارامعن و مثبت يهمبستگ

 [.3] نااشت لوبیا دانۀ پروتئین مقاار بر يمعنادار اثر کشت

 بدر  بوتده  فواصدل  و کشدت  ردید   فاصدلۀ  بررسي در

 فواصل و ردی  فاصلۀ افاایش با که شا گاارش لوبیاسفیا

 شاص  ولي کرد، پیاا کاهش توده زي و دانه عملکرد بوته،

 ردیدد  فواصددل بررسددي در [.9] یافددت افدداایش برداشددت

 لوبیدا،  امیدابخش  هاي تین عملکرد بر بوته تراکم و کاشت

 دانده  تعدااد  فرعي، شاصۀ تعااد ارتفاع، بر کاشت فاصلۀ اثر

 فاصلۀ کاهش با ولي نشا، معنادار صادانه وزن و غال  در

 کداهش  بدا  و یافدت  کداهش  بوتده  در غال  تعااد کاشت،
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 درصدا  5/15 عملکرد ،متر سانتي 40 به 60 از کاشت فاصلۀ

 هداي تدراکم  که داد نشان تحقیقات نتایج [.5] یافت افاایش

 بوتده  در غدال   تعدااد  چشدمگیر  کاهش سبب زیاد بسیار

 ردی  فواصل اثر درصصوص پژوهشي نتایج [.23] شود مي

 ایستاده رشا ارقا  در که بود آن بیانگر لوبیا ارقا  بر کاشت

 و بدود  متدر  سدانتي  20 بوتده  فاصدلۀ  بهتدرین  ایستاده، نیمه و

 غدال   تعدااد  صفات با را همبستگي بیشترین دانه عملکرد

 کده  شدا  گداارش  همچندین  .داشدت  بوته ارتفاع و بوته در

 در غدال   تعدااد  غال ، در دانه تعااد بوته، ارتفاع صفات

 ردی  فواصل تأثیر تحت دانه عملکرد و صادانه وزن بوته،

 ،10) کشت ردی  فاصلۀ اثر بررسي در [.14] نگرفت قرار

 گداارش  بلبلدي  چشدم  لوبیا گیاه بر (متر سانتي 25 و 20 ،15

 بوتده،  در غدال   تعااد صفات بر ردی  فواصل اثر که شا

 بدر  ولدي  شدا،  معندادار  دانه عملکرد و غال  در دانه تعااد

 بیشدترین  و نشدا  معندادار  برداشدت  شاص  و صادانه وزن

 و متددر سددانتي 25 بوتددۀ فاصددلۀ در بوتدده در غددال  تعددااد

 فاصدلۀ  در دانده  عملکدرد  و غدال   در دانده  تعااد بیشترین

  [.13] آما دست  به متر سانتي 10 ردی 

 عید توز سدبب  کید بار  ید رد فواصل در اهانیگ کشت

 جدذب  بهبدود  مناسب، کاشت يالگو جادیا ها، بوته متعادل

 شیافاا هرز، يها عل  رقابت کاهش صاک، از یيغذا مواد

 فاصدلۀ  بررسدي  در [.18] شدود  مدي  عملکرد شیافاا و نور

 صفات لوبیا، گیاه بر (متر سانتي 50 و 40 ،30) کشت ردی 

 وزن بوتده،  در غال  تعااد گیاه، در دانه تعااد بوته، ارتفاع

 فاصدلۀ  کاهش با دانه عملکرد و برداشت شاص  صادانه،

 هاي توده بر تراکم اثر بررسي در [.19] یافت کاهش ردی ،

 بیشددتر تددراکم از داندده عملکددرد بیشددترین کلمبیددا، در لوبیددا

 کاشدت  ردید   فواصل اثر بررسي نتایج [.24] آما دست به

 مطلدب  ایدن  مؤیا نیا سیاهاانه ارقا  بر متر سانتي 40 و 20

 در غدال   وزن سدطح،  واحا در دانه وزن بیشترین که بود

 دسدت  به متر سانتي 20 فاصلۀ از دانه عملکرد و سطح واحا

 تدأثیر  تحدت  برداشدت  شداص   و صدادانه  وزن ولي آما،

 بود معنادار آن بر رقم اثر تنها و نگرفت قرار ردی  فواصل

 60 و 45 ،30) کشت ردی  فاصلۀ سه اثر يبررس در [.16]

 فاصدلۀ  کاهش با که اش گاارش ایلوب رقم دو رب (متر سانتي

 افاوده محصول رشا سرعت بر تراکم شیافاا ای  یرد نیب

 کاشدت   ید رد نیبد  فاصلۀ در دانه عملکرد بیشترین و شا

 گداارش  دیگدري  مطالعۀ در [.4] آما دست به متر سانتي 30

 ردید   بدین  فاصلۀ تأثیر تحت غال  در دانه تعااد که شا

 در کاشت مختل  يها آرایش اعمال با [.17] گیردينم قرار

 ،ردید    بدین  فواصل کاهش با که شا مشاهاه لوبیا زراعت

  [.25] یافت افاایش سطح واحا در دانه عملکرد

 بدا  تنداوب  در شاه کشت حبوبات ترین مهم از لوبیا گیاه

 اقتصادي ارزش دلیل به و است گیالن استان اراضي در برنج

 کشدت  اسدتان  مختل  نقاط در سنتي طور به مطلوب، بسیار

 در کدافي  هداي داده و مداون  تحقیقات نبود دلیل به شود. مي

 ارقدا   بدر  بدذر  مقادیر و کشت ردی  فواصل اثر صصوص

 فاصدلۀ  اثدر  بررسدي  حاضر، پژوهش ها  منطقه، در لوبیا

 صدفات  برصدي  و عملکدرد  بدر  بدذر  مقاار و کشت ردی 

 بدرنج  برداشت از پ  دو  کشت عنوان به لوبیا ارقا  زراعي

 بود. رشت شهرستان در

 

 ها روش و وادم .2

 بدر  بدذر  مقداار  و کشدت  ردی  فاصلۀ اثر بررسي منظور به

 آزمایشدي  لوبیدا،  رقم دو زراعي صفات از برصي و عملکرد

 هداي  بلدوک  طدرح  قالدب  در فاکتوریدل  -اسپلیت صورت به

 در 1388 و 1387 هاي سال طي تکرار سه در تصادفي کامل

 بدرنج  تحقیقدات  مؤسسدۀ  در دو  کشدت  تحقیقاتي ایستگاه

 سده  ،آزمدایش  ایدن  در ا.ش اجرا رشت شهر در واقع کشور

 کدرت  عنوان به متر سانتي 40 و 30 ،20 کشت ردی  فاصلۀ

 هکتار( در کیلوگر  110 و 90 ،70) بذر مقاار سه و اصلي

 قرمدا   رقدم  .2  ̓ گدر   بداقالي  صالاارʻ.1 شامل لوبیا ارقا  و
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 ارقدا   شدانا.  منظدور  فرعدي  هداي  کرت عنوان به̓ کیاشهري

 متوسدط  کده  بدود  محاود رشا و ایستاده نوع از شاه کشت

 رقدم  اسدت.  هکتدار  در غدال   تدن  3 تدا  5/2 آنها عملکرد

 اسدتان  در کشدت  زیدر  سدطح  بیشترین ʼگر  باقالي صالاار

 آن ۀداندد و ارغددواني رنددگ بدده آن گددل کدده رددا را گددیالن

 ۀزمیند  در مشدکي  هداي رگده  بدا  کشدیاه  ايقلدوه  صورت به

 ظاهري شکل نظر از ̓ کیاشهري قرما  يلوبیا است. رنگ کر 

 هداي رگده  که تفاوت این با ،است ̓  مشکي رگه  يلوبیا شبیه

 ارقدا   بدذور  دارد. قرار کر  ۀزمین در قرما رنگبه بذر روي

 تیمدار  هر شا. تهیه گیالن استان کشاورزي جهاد سازمان از

 بدین  فواصدل  و بدود  متدر  6 طولبه کشت صط شش شامل

 بعدا  شا. گرفته نظر در متر 2 تکرارها بین و متر 1 تیمارها

 از اسددتفاده بددا حددااقل شددخم عملیددات ،بددرنج برداشددت از

 انجدا   متدر  سدانتي  15-10 عمق در مرحله دو طي رتیواتور

 تدرفالن  کش عل  از هرز هاي عل  با مبارزه براي و گرفت

 از آزمدایش،  از پدیش  شدا.  ادهاستف هکتار در لیتر 2 مقاار به

 نموندۀ  آزمدایش  محدل  صداک  يمتر سانتي 30 تا صفر عمق

 در آن شددیمیایي و فیایکددي هدداي ویژگددي و تهیدده مرکبددي

 شدا  تعیدین  بدرنج  تحقیقات مؤسسۀ صاک و آب آزمایشگاه

 (.1 )جاول

 مدواد  کمبود نظر از منطقه صاک صصوصیات به توجه با

 بدراي  مطلدوب  شدرایط  وجدود  دربدارۀ  اطمینان عا  و آلي

 عملیدات  از قبدل  نیتدروژن،  ۀکنندا  تثبیت هاي باکتري کارایي

 همچندین  شدا.  داده مارعده  به نیتروژن کیلوگر  20 دیسک

 در سوپرفسدفات  لدوگر  کی 70 زدن دیسک عملیات از قبل

 مارعده  بده  هکتار در پتاسیم سولفات کیلوگر  75 و هکتار

 هدایي  زهکش زمین اطرا  آب، هز صروج منظور به شا. داده

 متدر  سدانتي  30-25 عدر   بده  و متدر  سانتي 30-20 عمق به

 10 ریختدا  در دستي صورت به نیا بذور کاشت .شا احااث

 هددايردیدد  بددین يمتددر سددانتي 5-4 عمددق در و شددهریور

 هدر  در نیداز  مدورد  بذر مقاار ۀمحاسب براسا  و شاه تعیین

 نیتروژن کود هکتار در کیلوگر  25 پذیرفت. صورت تیمار

 شدا.  داده گیداه بده  رفدتن سداقه  ۀمرحلد  در سرک صورتبه

 در و دسدتي  صدورت  بده  هدرز  يهدا  عل  با مبارزه عملیات

 چهدار  در برداشدت  از قبل .گرفت انجا  برگيهارچ ۀمرحل

 متدر  در بوتده  تعااد و انااصته چوبي رکاد کرت هر از نقطه

 مجمدوع  و بارنداگي  هدوا،  دمداي  میانگین .شا تعیین مربع

 2 جداول  در آزمایش اجراي سال دو ۀماهان آفتابي ساعات

 ردید   دو غدال ،  عملکدرد  تعیین براي است. شاه آورده

 حاشیه عنوانبه کرت هر انتهاي و ابتاا از متر 5/0 و کناري

 بدراي  .شدا  انتخداب  برداشدت  سطح عنوان به بقیه و حذ 

 ۀمرحلد  در مربدع  متدر  4 از هدوایي  انداا   ،توده زي ۀمحاسب

 و برداشدت  دانده(  رطوبت درصا 40) فیایولوژي رسیاگي

 درجدۀ  70 دماي در ساعت 48 مات به کردن صشک از پ 

 تعااد نچو صفاتي گیرياناازه براي .شا توزین ،گرادسانتي

 ده تعدااد  سدطح،  واحا در دانه تعااد و سطح واحا در غال 

 صدفات  میدانگین  و انتخداب  تصادفي طور به کرت هر از بوته

 تدراکم  در و محاسبه بوته در دانه تعااد و بوته در غال  تعااد

 بوته تراکم بر توده زي تقسیم از بوته تک وزن شا. ضرب بوته

 عندوان  بده  برداشدت  تدا  کاشدت  زمان بین فاصلۀ آما. دست به

 آوردن دسدت  بده  بدراي  شدا.  ثبدت  رویدش  دورۀ طول صفت

 از پد   و انتخاب ماریت هر از غال  کیلوگر  2 دانه، عملکرد

 ۀدرجدد 70 آون در سدداعت 48 مددات بدده بددذور، کددردن جدداا

 درصدا  14 حسب بر دانه عملکرد و شا داده قرار گراد سانتي

 روش از دانه نیتروژن محاسبۀ از پ  .شا محاسبه دانه رطوبت

 پدروتئین  مقداار  25/6 ثابت عاد در آن ضرب با ،1اتوکجلاال

 ضدرب  حاصدل  از پدروتئین  عملکدرد  [.21] آمدا  دستبه دانه

 صددفات شددا. محاسددبه پددروتئین مقدداار در داندده عملکددرد

 برداشتشاص  و [15] برداشتشاص  [،6] آوري زاد تالش

 و دانه عملکرد غال ، عملکرد تقسیم از ترتیب به [7] پروتئین

 آمد. دس  ب  توده زي بر پروتئین عملکرد

                                                           
1. Kjeldahl, Tecator Analyzer 1030, Sweden-1996 
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 آزمایش اجرای محل خاک آزمون جینتا .1 جدول
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30-0 57/0 38/6 6/1 1/3 105/0 25 234 9 37 54 1387 

30-0 78/0 40/6 1/1 2/3 121/0 24 206 9 37 54 1388 

 

 لوبیا گیاه نمو و رشد دورة طول در آزمایش اجرای لمح هواشناسی آمار .2 جدول

 فتابیآ ساعات میزان
  بارندگی میزان

(mm) 

 دما

(°C) 
 ماه

1388  1387 1388  1387 
1388 1387 

 كمینه بیشینه كمینه بیشینه

 شهریور 4/20 8/28 6/18 5/27 3/50 1/46 2/82 5/100

 مهر 3/16 2/24 7/14 9/23 1/163 5/130 5/97 5/159

 آبان 8/8 7/16 9/11 9/20 6/377 8/243 0/89 7/133

 آذر 9/10 3/19 4/6 0/17 9/1 3/23 9/32 7/36

 میانگین 2/14 3/22 2/14 3/23    

 مجموع     9/592 9/443 6/301 4/430

 

 بودن ثابت و سال بودن تصادفي فر  با مرکب ۀتجای

 گرفدت.  صورت نظر مورد صفات براي آزمایشي تیمارهاي

 یکنددواصتي از اطمینددان منظددور بدده مرکددب، ۀتجایدد از قبددل

 شدا.  اسدتفاده  بارتلدت  آزمدون  از آزمایشدي  اشتباه واریان 

 تمدامي  بدراي  صدفات  صطداي  واریدان   یکندواصتي  دلیل به

 ۀمقایسد  .گرفدت  انجدا   مرکب ۀتجای ارزیابي مورد صفات

 از اسدتفاده  بدا  و تدوکي  آزمون از تیمارها اصلي اثر میانگین

 .گرفت انجا  (1/9 ۀ)نسخ SAS افاار نر 

 

 بحث و نتایج .3

 مختلفي هاي نسبت براسا  دانه عملکرد ،زراعي گیاهان در

 دانده  عملکدرد  لوبیدا  در .شدود  مدي  تعیین عملکرد اجااي از

 وزن و غدال   در دانه تعااد بوته، در غال  تعااد از تابعي

 دو  سال که داد نشان ها داده میانگین مقایسۀ است. صادانه

 هکتار در کیلوگر  8/1478 ۀدان عملکرد میانگین با آزمایش

 از هکتار در کیلوگر  6/1210 میانگین با اول سال به نسبت

 بیشدتر  به توجه با نتیجه این بود. برصوردار معناداري برتري

 شداص   و تدوده  زي غدال ،  عملکدرد  بوتده،  تدراکم  بودن

 در رسدیا.  مدي  نظدر  به طبیعي آزمایش دو  سال در برداشت

 میدانگین  بدا  متر سانتي 20 فاصلۀ کشت، ردی  فواصل بین

 کشت ردی  فاصلۀ و ،بیشترین هکتار در کیلوگر  3/1396

 کمترین هکتار در کیلوگر  9/1293 میانگین با متر سانتي 40



 محمد ربیعی و مهرداد جیالنی
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 ۀنتیجد  دانده  عملکدرد  (.4 )جداول  داشدتنا  را دانه عملکرد

 و است گیاهي اجتماع در اي بوته درون و اي بوته بین رقابت

 بده  یدافتن دسدت  و هدا  رقابدت  این رسانان حااقل به براي

 اهمیدت  داراي بوتده  مناسدب  توزیدع  دانه، عملکرد حااکثر

 بداقالي  صالداار  رقدم  لوبیا، ارقا  بین در [.1] است اي ویژه

 در دانده  تعدااد  بوتده،  تراکم صفات در برتري دلیل به ʼگر 

 رقدم  بده  نسدبت  سطح واحا در غال  تعااد و سطح واحا

 گروه در و کرد تولیا بیشتري دانه عملکرد ،ʼکیاشهري قرما

 مقدادیر  بدین  در (.4 )جداول  گرفت قرار ايجااگانه آماري

 ۀواسدط  بده  هکتار در بذر کیلوگر  110 کارگیري به نیا، بذر

 توانسددت سددطح واحددا در داندده و غددال  تعددااد افدداایش

 در زراعددي گیاهددان .کنددا تولیددا بیشددتري ۀداندد عملکددرد

 کداهش  علدت  به بیشتر، بناي شاصه وجود با کم، هاي تراکم

 دارندا  کمتري سطح واحا در عملکرد سطح، واحا در بوته

 رقابدت  دلیدل  بده  است ممکن نیا زیاد تراکم در مقابل در و

 اندااز سدایه  به نور نرسیان فرعي، شاصۀ کاهش ،ها بوته بین

 یابا کاهش عملکرد اناازسایه در هوا جریان عا  و گیاهي

 در غال  تعااد بذر، مقاار افاایش با گاارشي براسا  [.1]

 و غدال   تعدااد  افداایش  دلیل به هرچنا یافت، کاهش بوته

 دانه عملکرد بوته، تراکم افاایش اثر در سطح واحا در دانه

 کمترین که داد نشان تحقیق این نتایج [.2] کرد پیاا افاایش

 هکتدار  در بذر کیلوگر  70 از استفاده تیمار از دانه عملکرد

 در آمددا. دسددت بدده هکتددار در کیلددوگر  1268 میددانگین بددا

 از بدر ،  سدطح  شداص   کداهش  دلیدل  به کمتر هاي تراکم

 اسدتفاده  سدطح  واحا در گیاهان فتوسنتاي ظرفیت حااکثر

  .شا بذر مقادیر سایر به نسبت عملکرد کاهش سبب و نشا

 لوبیدا  ۀعمدا  مصدر   گیالن استان در اینکه به توجه با

 کننداگان  مصدر   توسط تازه غال  صریا و سبا صورت به

 توجده  با لوبیا گیاه غال  عملکرد بررسي گیرد، مي صورت

 آن بیدانگر  نتدایج  است. اهمیت حائا آن اقتصادي ارزش به

 دانه عملکرد هماننا نیا دو  سال در غال  عملکرد که بود

 بدا  بیشدتر،  آفتدابي  سداعات  و دمدا  و کمتدر  بارناگي دلیل به

 5/2116 میدانگین  بدا  اول سدال  بده  نسبت 7/2689 میانگین

 در و بدود  برصدوردار  معناداري برتري از هکتار در کیلوگر 

 ،شاه آزمایش ارقا  بین گرفت. قرار ايجااگانه آماري گروه

 غال  تعااد و بیشتر تراکم دلیل به ʼگر  باقالي صالاار رقم

 ʼکیاشدهري  قرمدا  رقدم  بده  نسدبت  سدطح  واحدا  در بیشتر

 ردید   فواصدل  بدین  .کدرد  تولیدا  بیشدتري  غال  عملکرد

 کیلوگر  6/2617 میانگین با متر سانتي 20 فاصلۀ نیا، کشت

 تحقیدق  نتدایج  داشت. را غال  عملکرد بیشترین هکتار در

 ردید   فاصدلۀ  تدأثیر  درصصدوص  صمین در گرفته صورت

 بدا  کده  داد نشدان  لوبیدا  امیدابخش  ارقدا   عملکرد بر کشت

 کاهش اب عملکرد، اجااي بر کشت فواصل تأثیر عا  وجود

 5/15 عملکدرد  ،متر سانتي 40 به 60 از کشت ردی  فاصلۀ

 کشدت  که کردنا گاارش نامحقق [.5] افتی شیافاا درصا

 متعددادل عیددتوز سددبب کیددبار ردیدد  فواصددل در اهددانیگ

 مدواد  جدذب  بهبدود  مناسدب،  کاشدت  يالگو جادیا ها، بوته

 شیافداا  هدرز،  يهدا  علد   رقابدت  کاهش صاک، از یيغذا

 بذر مقادیر بین [.18] شود مي عملکرد شیافاا و نور کارایي

 1/2551 میدانگین  بدا  هکتار در کیلوگر  110 بذر مقاار نیا

 آورد دست  به را غال  عملکرد بیشترین هکتار در کیلوگر 

 بدذر  مقداار  در غدال   عملکدرد  افاایش علت (.4 )جاول

 و بوتده  تراکم افاایش به توان مي را هکتار در کیلوگر  110

 آن سدطح  واحدا  در دانده  تعااد و غال  تعااد بودن بیشتر

  دانست. مرتبط

 بوتدۀ  تراکم از گیري بهره با دو  سال نیا توده زي نظر از

 تولیدا  اول سدال  بده  نسبت بیشتري زیستي عملکرد بیشتر،

 توجه با ʼگر  باقالي صالاار رقم شاه، کشت ارقا  بین کرد.

 تدراکم  از گیدري  بهدره  بدا  و بوتده  تک وزن نبودن معنادار به

 عدا   دتیل جمله از .کرد تولیا بیشتري صشک ۀماد بیشتر،

 تولیدا  ʼگدر   بداقالي  صالداار  رقدم  در بوته  تک وزن کاهش

 اسدت.  ʼکیاشهري قرما رقم به نسبت رقم این بیشتر غال 



 در شهرستان رشت (.Phaseolus vulgaris Lقرمز) لوبیادانه، پروتئین و صفات زراعی دو رقم  بذر بر عملکردقدار كشت و م فاصلۀ اثر

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
375 

 میانگین با ترتیب به هکتار در کیلوگر  90 و 110 بذر مقاار

 بدذر  مقداار  به نسبت هکتار در کیلوگر  4/5191 و 7/5344

 در کیلددوگر  7/4856 میددانگین بددا هکتددار در کیلددوگر  70

 هداي  گروه در و بودنا برصوردار بیشتري ۀتود زي از هکتار

 توده زي افاایش رسا مي نظر به داشتنا. قرار متفاوتي آماري

 افداایش  اثدر  در دانده  عملکدرد  همانندا  بیشتر بذر مقاار در

 بذر مقادیر در است. هشا حاصل سطح واحا در بوته تعااد

 رقابدت  و سدطح  واحا در بوته تراکم افاایش اثر در بیشتر،

 بدا  و ناشدا  زایشدي  فاز وارد تر سریع ها بوته اي، گونه درون

 هرچندا  یافدت،  کداهش  بوتده  تک وزن رویشي رشا کاهش

  وزن و شا جبران بوته تعااد افاایش با بوته تک وزن کاهش

 بدا  گاارشدي  براسا  یافت. افاایش سطح واحا در صشک

 ،تددوده زي عملکددرد داندده، عملکددرد ،بوتدده تددراکم افدداایش

 افداایش  سدطح  واحدا  در غال  تعااد و برداشت  شاص 

 [.8] یافت

 کده  اسدت  آسمیالتي مقاار ۀدهنانشان زادآوري تالش

 نتدایج  دهدا.  مدي  اصتصداص  زایشي هاياناا  تولیا به گیاه

 و زادآوري تدالش  اتصدف  کده  داد نشدان  میدانگین  ۀمقایس

 و 6/51 میدانگین  با ترتیب هب دو  سال در برداشت شاص 

 )جاول بودنا برتري داراي اول سال به نسبت درصا 4/28

 شدیرۀ  افداایش  طریدق  از دانه و غال  عملکرد افاایش (.4

 مناسدب  فتوسدنتا  و ها اناا  در کربوهیارات ۀذصیر پرورده،

 رو ازایددن و شددود مددي حاصددل زایشددي مراحددل در گیدداه

 برداشدت  ص شا و زادآوري تالش همچون هایي شاص 

 سدنجش  بدراي  تدري  مناسب هايمقیا  توده، زي به نسبت

 .شونا مي محسوب گیاه کارایي

 پروتئین مقاار صفت درصصوص میانگین ۀمقایس نتایج

 سال به نسبت درصا 5/24 میانگین با اول سال که داد نشان

 برصدوردار  معنداداري  برتري از درصا 6/23 میانگین با دو 

 بده  تدوان  مي را اول سال در پروتئین مقاار بودن بیشتر بود.

 بیشدتر  جدذب  نتیجده  در و سطح واحا در بوته کمتر تراکم

 دلیل به ،نیا وجود با دانست. مرتبط بوته هر توسط نیتروژن

 پدروتئین  عملکدرد  دو ، سدال  در دانده  عملکرد بودن بیشتر

 فواصدل  بدین  (.4 )جداول  یافت افاایش اول سال به نسبت

 درصدا  6/24 میانگین با متر سانتي 40 فاصلۀ کشت، ردی 

 ترتیدب  بده  درصدا  4/23 میدانگین  با متر سانتي 20 فاصلۀ و

 پروتئین مقاار داشتنا. را پروتئین مقاار کمترین و بیشترین

 بوته کمتر تراکم دلیل به هکتار در بذر کیلوگر  70 تیمار در

 بده  آن انتقال و گیاهي هايبافت در نیتروژن بیشتر تجمع و

 و 90 بدذر  مقدادیر  بده  نسدبت  درصا 6/24 میانگین با دانه،

 و 8/23 هداي میدانگین  بدا  ترتیب  به هکتار در کیلوگر  110

 ایدن  گرفدت.  جداي  آمداري  متفداوت  گروه در درصا 6/23

 [.3 ، 2] داشت مشابهت دیگر نامحقق هاي یافته با نتیجه

 ۀمؤلفد  دو از تدابعي  پدروتئین  عملکرد اینکه به توجه با

 تغییرات رسا مي نظر به است، دانه عملکرد و پروتئین مقاار

 بود. دانه عملکرد تغییرات به مربوط اساساا پروتئین عملکرد

 در پدروتئین  برداشت شاص  که داد نشان میانگین مقایسۀ

 بدا  اول سدال  بده  نسدبت  درصدا  7/6 میدانگین  با دو  سال

 بدا  نتیجده  ایدن  داشت. معناداري برتري درصا 9/5 میانگین

 شداص   و زادآوري تدالش  صدفات  بدودن  بیشتر به توجه

 بود. انتظار قابل برداشت

 از تواندا مدي  که است صفتي سطح واحا در دانه تعااد

 تلقدي  مطلدوب  عملکدرد  حصدول  بدراي  کنناهتعیین عوامل

 دلیدل به آزمایش دو  سال آماه، دستبه نتایج براسا  شود.

 در بیشدتري  سدطح  واحدا  در دانده  تعدااد  بیشتر بوته تراکم

 آنکده  بده  توجده  بدا  (.4 )جداول  داشت اول سال با مقایسه

 نااشدت،  بوتده  تدراکم  بدر  معناداري اثر کشت ردی  فاصلۀ

 کشدت  ردی  فواصل تأثیر تحت سطح واحا در دانه تعااد

 بدودن  دارا دلیدل   بده  ʼگدر   باقالي صالاار رقم نگرفت. قرار

 رقم با مقایسه در دانه 7/487 میانگین با بوته تراکم بیشترین

 در سدطح  واحدا  در دانه 4/443 میانگین با ʼکیاشهري قرما

  (.4 )جاول داشت قرار متفاوتي آماري گروه
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 هکتدار  در کیلدوگر   110 مقاار نیا، بذر مقادیر بین در

 در کیلدوگر   70 تیمدار  با مقایسه در دانه، 3/469 میانگین با

 سدطح  واحدا  در دانده  تعدااد  دانه، 2/435 میانگین با هکتار

 در دانده  تعدااد  کداهش  اصدلي  دتیل از .کرد تولیا بیشتري

 تدوان مي را هکتار در بذر کیلوگر  70 تیمار در سطح واحا

 آن سدطح  واحا در کمتر غال  تعااد و مطلوب تراکم عا 

 110 مقدداار در سددطح واحددا در غددال  تعددااد دانسددت.

 بدا  مقایسده  در غدال   0/158 میانگین با هکتار در کیلوگر 

 داشدت  قدرار  اي جااگانده  آماري گروه در بذر مقادیر دیگر

 تعدااد  لوبیدا،  گیداه  تدراکم  افداایش  صورت در (.4 )جاول

  [.8] یابا مي افاایش سطح واحا در غال 

 درجدۀ  دلیدل  بده  آزمایش اول سال در رویش دورۀ طول

 بدا  لوبیدا  ارقدا   برصدورد  و کمتدر  آفتابي ساعات و حرارت

 تدر  طدوتني  دو  سال به نسبت بیشتر بارناگي و سرد هواي

 بدا  هکتدار  در کیلدوگر   110 مقاار نیا، بذر مقادیر بین بود.

 بدود  دارا را رویدش  دورۀ طول کمترین روز، 1/89 میانگین

 رسدیاگي  و بوتده  تراکم بودن بیشتر توان مي را آن دلیل که

 دانسدت.  مربدوط  بذر مقادیر سایر به نسبت آن تر یکنواصت

 دورۀ ʼگدر   بداقالي  صالداار  رقدم  نیا شاه بررسي ارقا  بین

 ،روز 1/91 با ʼکیاشهري قرما رقم به نسبت روز 0/88 رشا

 گیداهي  ،لوبیا که این به توجه با .داشت تري کوتاه رشا دورۀ

 حسا  یخبناان و سرما به و شود مي محسوب گرمادوست

 سرما و بارناگي شرایط با دیرتر برداشت صورت در است،

 نظر به یابا. مي کاهش آن عملکرد نتیجه در و شود مي مواجه

 کشدت  در ویدژه  بده  لوبیدا  و بدرنج  کشت تناوب در رسا مي

 رشا دورۀ که ʼگر   باقالي صالاار رقم از استفاده دیرهنگا ،

 .است برصوردار بیشتري نسبي مایت از ،دارد تري کوتاه
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