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 .1مقدمه
حبوبات پ

بیشترین همبستگي عملکرد دانه با صفات تعااد غدال
از غالت مهمترین منبع غذایي بشر محسدوب

واحا سطح و شاص

در

برداشت به ترتیدب بدا  0/94و 0/85

مي شونا .در بین حبوبات آبي ،لوبیا مهمترین گیاه است .در

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

ایران گیاه لوبیا در بین حبوبات از نظر سطح زیرکشت مقا

وزن بوته بهدست ميآیا و نشداندهنداۀ مقداار اصتصداص

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

مواد فتوسنتاي به اناا زایشي در مقایسه با انداا رویشدي

توجه به محتواي پروتئیني دانه ،سطح زیر کشت گسترده و

است و افاایش مقاار آن از اهاا

مهدم فیایولوژیسدتهدا

ارزش اقتصادي مطلوب لوبیا ،اعمال مایریت زراعي بهینده

است [.]6

بهمنظور بهرهگیدري هرچده بیشدتر از پتانسدیل عملکدرد آن

آرایش کاشت از جمله عواملي است کده مديتواندا بدر

ضروري بهنظر ميرسا [.]10
فواصل ردی

بده

صصوصیات مورفولوژیک و فیایولوژیدک گیاهدان زراعدي

و تراکم کشت از عوامل مهم در عملکرد

مؤثر باشا .بهمنظور بررسي آرایش مناسب کاشت براي هدر

کمي و کیفي گیاهان زراعي محسوب ميشونا .از مهمترین

گیاه ،بایا تراکم مناسب در هدر منطقده بدراي دسدتیابي بده

شروط تز براي دستیابي بده عملکدرد بدات ،فدراهم کدردن

حااکثر عملکرد کمي و کیفي بررسي شود .طي بررسي اثدر

شرایط مطلوب اسدتفاده از اندرژي تابشدي صورشدیا بدراي

تراکم بر ارقا لوبیا مشدخ

شدا کده بدا افداایش تدراکم،

تولیا مواد فتوسنتاي در باتترین حا کارایي است که ایدن

درصا پروتئین کاهش یافت که دلیل آن رقابت بوته ها براي

با تغییر تراکم بوته و توزیع صحیح بوته ها در واحدا

جذب نیتروژن در واحا سدطح و درنتیجده کداهش سدطح

ها

سطح میسر ميشود [ .]1در صورت باریدک بدودن فواصدل

تحقیقدي،

ردی

نیتروژن دریافتي براي هر بوته بود [ .]2براسدا

کشت و افاایش تراکم ،مواد فتوسنتاي بهجاي رشدا

درصا پروتئین در لوبیا تحت تأثیر تراکم بوته قرار نااشدت

رشا رویشي و افاایش تنف

گیاه ميشونا.

[ .]12براسددا

گاارشددي بددا کدداهش تددراکم بوتدده ،درصددا

از سوي دیگر ،هرچنا افاایش فواصل ردی

و مقاار بدذر

پروتئین دانه افاایش یافت ،هرچنا با افاایش تراکم کاشدت

بیشتر موجب افاایش عملکرد تک بوته مي شود ،عملکرد در

بر عملکرد پروتئین افاوده شا که علت ،افداایش عملکدرد

واحا سطح کاهش صواها یافت .افاایش تراکم تا حاودي

دانه ذکر شا .بین عملکدرد دانده و عملکدرد پدروتئین دانده

سبب افاایش عملکرد دانه مي شود ،ولي در نهایدت مقداار

همبستگي مثبت و معناداري وجود داشدت .فاصدلۀ ردید

آن ثابت مي مانا و حتي در صورت محاود نبدودن عوامدل

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

رطوبتي و تغذیۀ صاک ،بهدلیل عدا نفدوذ ندور بده جامعدۀ

کشدت و فواصدل بوتده بدر

زایشي ،صر

در بررسي فاصدلۀ ردید

گیاهي ،عملکرد کاهش صواها یافت [.]20

لوبیاسفیا گاارش شا که با افاایش فاصلۀ ردی

تحقیقات نشان داد کده ارقدا لوبیدا در فاصدلۀ ردید
کشت  15سانتي متر از نظر صفات تعااد غدال
تعااد دانه در غال

و فواصل

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

در بوتده و

برداشددت افدداایش یافددت [ .]9در بررسددي فواصددل ردید

در مقایسه با فواصدل دیگدر از برتدري

کاشت و تراکم بوته بر عملکرد تینهاي امیدابخش لوبیدا،

تحقیقددي ،بددا

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

معندداداري برصددوردار بودنددا [ .]11براسددا

افدداایش تددراکم بوتدده ،عملکددرد داندده ،زيتددوده ،شدداص
برداشت و تعااد غدال

در غال

در واحدا سدطح افداایش یافدت.

و وزن صادانه معنادار نشا ،ولي با کاهش فاصلۀ

کاشت ،تعااد غال
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فاصلۀ کاشت از  60به  40سانتي متر ،عملکرد  15/5درصدا

آما ،ولي وزن صدادانه و شداص

افاایش یافت [ .]5نتایج تحقیقات نشان داد که تدراکمهداي
بسیار زیاد سبب کاهش چشدمگیر تعدااد غدال

فواصل ردی

در بوتده

برداشدت تحدت تدأثیر

قرار نگرفت و تنها اثر رقم بر آن معنادار بود

[ .]16در بررسي اثر سه فاصلۀ ردی

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

کشت ( 45 ،30و 60

سانتي متر) بر دو رقم لوبیا گاارش شا که با کاهش فاصدلۀ

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

بین ردی

و نیمهایستاده ،بهتدرین فاصدلۀ بوتده  20سدانتي متدر بدود و

شا و بیشترین عملکرد دانه در فاصلۀ بدین ردید

عملکرد دانه بیشترین همبستگي را با صفات تعدااد غدال

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

در بوته و ارتفاع بوته داشدت .همچندین گداارش شدا کده
صفات ارتفاع بوته ،تعااد دانه در غال  ،تعدااد غدال

شا که تعااد دانه در غال

در

کاشدت

تحت تأثیر فاصلۀ بدین ردید

قرار نميگیرد [ .]17با اعمال آرایشهاي مختل

بوته ،وزن صادانه و عملکرد دانه تحت تأثیر فواصل ردی
قرار نگرفت [ .]14در بررسي اثر فاصلۀ ردی

یا افاایش تراکم بر سرعت رشا محصول افاوده

کاشت در

زراعت لوبیا مشاهاه شا که با کاهش فواصل بدین ردید ،
عملکرد دانه در واحا سطح افاایش یافت [.]25

کشت (،10

 20 ،15و  25سانتي متر) بر گیاه لوبیا چشدمبلبلدي گداارش

گیاه لوبیا از مهمترین حبوبات کشتشاه در تنداوب بدا

در بوتده،

برنج در اراضي استان گیالن است و به دلیل ارزش اقتصادي

و عملکرد دانه معندادار شدا ،ولدي بدر

اسدتان کشدت

شا که اثر فواصل ردی
تعااد دانه در غال
وزن صادانه و شاص
تعددااد غددال

بر صفات تعااد غدال

برداشدت معندادار نشدا و بیشدترین

ميشود .بهدلیل نبود تحقیقات مداون و دادههداي کدافي در

در بوتدده در فاصددلۀ بوتددۀ  25سددانتيمتددر و

بیشترین تعااد دانده در غدال
ردی

بسیار مطلوب ،به طور سنتي در نقاط مختل
صصوص اثر فواصل ردی
لوبیا در منطقه ،ها

و عملکدرد دانده در فاصدلۀ

 10سانتيمتر بهدست آما [.]13
کشت گیاهان در فواصل ردید

ردی

باریدک سدبب توزیدع

کشت و مقاار بدذر بدر عملکدرد و برصدي صدفات
از برداشت بدرنج

در شهرستان رشت بود.

هاي هرز ،افاایش
 .2مواد و روشها

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

پژوهش حاضر ،بررسدي اثدر فاصدلۀ

زراعي ارقا لوبیا به عنوان کشت دو پ

متعادل بوتهها ،ایجاد الگوي کاشت مناسب ،بهبدود جدذب
مواد غذایي از صاک ،کاهش رقابت عل

کشت و مقادیر بدذر بدر ارقدا

به منظور بررسي اثر فاصلۀ ردی

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

کشدت و مقداار بدذر بدر

در بوتده ،وزن

عملکرد و برصي از صفات زراعي دو رقم لوبیدا ،آزمایشدي

برداشت و عملکرد دانه با کاهش فاصدلۀ

به صورت اسپلیت -فاکتوریدل در قالدب طدرح بلدوکهداي

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

کامل تصادفي در سه تکرار طي سالهاي  1387و  1388در

لوبیددا در کلمبیددا ،بیشددترین عملکددرد داندده از تددراکم بیشددتر

ایستگاه تحقیقاتي کشدت دو در مؤسسدۀ تحقیقدات بدرنج

کاشدت

کشور واقع در شهر رشت اجرا شا .در ایدن آزمدایش ،سده

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

کشت  30 ،20و  40سانتيمتر به عنوان کدرت

ارتفاع بوته ،تعااد دانه در گیاه ،تعااد غال
صادانه ،شاص

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

بود که بیشترین وزن دانه در واحا سدطح ،وزن غدال

فاصلۀ ردی

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

در

و ارقا لوبیا شامل ʻ.1صالاار بداقالي گدر  .2 ʼرقدم قرمدا

واحا سطح و عملکرد دانه از فاصلۀ  20سانتي متر به دسدت
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کیاشهريʼبهعنوان کرتهداي فرعدي منظدور شدانا .ارقدا

تیمار صورت پذیرفت 25 .کیلوگر در هکتار کود نیتروژن

کشتشاه از نوع ایستاده و رشا محاود بدود کده متوسدط

بهصورت سرک در مرحلدۀ سداقهرفدتن بدهگیداه داده شدا.

در هکتدار اسدت .رقدم

عملیات مبارزه با عل هداي هدرز بدهصدورت دسدتي و در

عملکرد آنها  2/5تدا  3تدن غدال

صالاار باقالي گر  ʼبیشترین سدطح زیدر کشدت در اسدتان

مرحلۀ چهاربرگي انجا گرفت .قبل از برداشدت در چهدار

گددیالن را دارد کدده گددل آن بدده رنددگ ارغددواني و دان دۀ آن

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

به صورت قلدوهاي کشدیاه بدا رگدههداي مشدکي در زمیندۀ

مربع تعیین شا .میانگین دمداي هدوا ،بارنداگي و مجمدوع

کر رنگ است .لوبیاي قرما کیاشهري ʼاز نظر شکل ظاهري

ساعات آفتابي ماهانۀ دو سال اجراي آزمایش در جداول 2

شبیه لوبیاي رگهمشکي ʼاست ،با این تفاوت که رگدههداي

آورده شاه است .براي تعیین عملکدرد غدال  ،دو ردید

روي بذر بهرنگ قرما در زمینۀ کر قرار دارد .بدذور ارقدا

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

از سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن تهیه شا .هر تیمدار

حذ

شامل شش صط کشت بهطول  6متدر بدود و فواصدل بدین

محاسبۀ زي توده ،انداا هدوایي از  4متدر مربدع در مرحلدۀ

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

رسیاگي فیایولوژي ( 40درصا رطوبت دانده) برداشدت و

از برداشددت بددرنج ،عملیددات شددخم حددااقل بددا اسددتفاده از

پ

از صشک کردن بهمات  48ساعت در دماي  70درجدۀ

رتیواتور طي دو مرحله در عمق  15-10سدانتيمتدر انجدا

سانتيگراد ،توزین شا .براي اناازهگیري صفاتي چون تعااد

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

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

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

بوته از هر کرت بهطور تصادفي انتخداب و میدانگین صدفات

عمق صفر تا  30سانتي متري صداک محدل آزمدایش نموندۀ

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

مرکبددي تهیدده و ویژگدديهدداي فیایکددي و شددیمیایي آن در

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

آزمایشگاه آب و صاک مؤسسۀ تحقیقات بدرنج تعیدین شدا

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

(جاول .)1

صفت طول دورۀ رویدش ثبدت شدا .بدراي بده دسدت آوردن

با توجه به صصوصیات صاک منطقه از نظر کمبود مدواد

و بقیه به عنوان سطح برداشدت انتخداب شدا .بدراي

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

از

آلي و عا اطمینان دربدارۀ وجدود شدرایط مطلدوب بدراي

جدداا کددردن بددذور ،بددهمددات  48سدداعت در آون  70درج دۀ

کارایي باکتريهاي تثبیتکننداۀ نیتدروژن ،قبدل از عملیدات

سانتيگراد قرار داده شا و عملکرد دانه بر حسب  14درصدا

دیسک  20کیلوگر نیتروژن به مارعده داده شدا .همچندین

رطوبت دانه محاسبه شا .پ

قبل از عملیات دیسک زدن  70کیلدوگر سوپرفسدفات در

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

هکتار و  75کیلوگر سولفات پتاسیم در هکتار بده مارعده

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

داده شا .به منظور صروج زهآب ،اطرا

زمین زهکشهدایي

عملکددرد داندده در مقدداار پددروتئین محاسددبه شددا .صددفات

بهعمق  30-20سانتي متدر و بده عدر

 30-25سدانتي متدر

برداشت

تالشزادآوري [ ،]6شاص

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

برداشت [ ]15و شاص

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

شددهریور و در عمددق  5-4سددانتيمتددري بددین ردی د هدداي
تعیینشاه و براسا

از محاسبۀ نیتروژن دانه از روش

عملکرد پروتئین بر زيتوده ب دس

محاسبۀ مقاار بذر مدورد نیداز در هدر

آمد.

1. Kjeldahl, Tecator Analyzer 1030, Sweden-1996
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جدول  .1نتایج آزمون خاک محل اجرای آزمایش
هدایت الکتریکی

)(dS/m

()%

كربن آلی

()mg/kg

روی قابل جذب

()%

نیتروژن كل

()mg/kg

()mg/kg

فسفرقابلجذب

اسیدیتۀ گل اشباع

پتاسیم قابل جذب

()%

()%
شن

()%
سیلت

رس

0-30

0/78

6/40

1/1

3/2

0/121

24

206

9

37

54

1388

()cm

سال

0-30

0/57

6/38

1/6

3/1

0/105

25

234

9

37

54

1387

عمق

جدول  .2آمار هواشناسی محل اجرای آزمایش در طول دورة رشدونمو گیاه لوبیا

ماه

دما

میزان بارندگی

()°C

()mm
1388

1387

میزان ساعات آفتابی

1387

1388

1387

1388

46/1

82/2

100/5

97/5

159/5
133/7
36/7

كمینه

بیشینه

كمینه

بیشینه

شهریور

20/4

28/8

18/6

27/5

50/3

مهر

16/3

24/2

14/7

23/9

163/1

130/5

آبان

8/8

16/7

11/9

20/9

377/6

243/8

89/0

آذر

10/9

19/3

6/4

17/0

1/9

23/3

32/9

میانگین

14/2

22/3

14/2

23/3

مجموع

تجایۀ مرکب با فر

592/9

443/9

301/6

430/4

تصادفي بودن سال و ثابت بودن

از اجااي عملکرد تعیین مدي شدود .در لوبیدا عملکدرد دانده

تیمارهاي آزمایشي براي صفات مورد نظر صورت گرفدت.

تابعي از تعااد غال

و وزن

قبددل از تجای دۀ مرکددب ،بددهمنظددور اطمینددان از یکنددواصتي

صادانه است .مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد که سال دو

واریان

در بوته ،تعااد دانه در غدال

اشتباه آزمایشدي از آزمدون بارتلدت اسدتفاده شدا.

آزمایش با میانگین عملکرد دانۀ  1478/8کیلوگر در هکتار

صطداي صدفات بدراي تمدامي

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

صفات مورد ارزیابي تجایۀ مرکب انجدا گرفدت .مقایسدۀ

برتري معناداري برصوردار بود .این نتیجه با توجه به بیشدتر

میانگین اثر اصلي تیمارها از آزمون تدوکي و بدا اسدتفاده از

بودن تدراکم بوتده ،عملکدرد غدال  ،زي تدوده و شداص

نر افاار ( SASنسخۀ  )9/1انجا گرفت.

برداشت در سال دو آزمایش طبیعي به نظدر مديرسدیا .در

بهدلیل یکندواصتي واریدان

بین فواصل ردی
 .3نتایج و بحث
در گیاهان زراعي ،عملکرد دانه براسا

کشت ،فاصلۀ  20سانتي متر بدا میدانگین

 1396/3کیلوگر در هکتار بیشترین ،و فاصلۀ ردی
نسبتهاي مختلفي

کشت

 40سانتي متر با میانگین  1293/9کیلوگر در هکتار کمترین
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محمد ربیعی و مهرداد جیالنی

عملکرد دانه را داشدتنا (جداول  .)4عملکدرد دانده نتیجدۀ

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

رقابت بینبوتهاي و درونبوتهاي در اجتماع گیاهي است و

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

براي به حااقل رسانان این رقابدتهدا و دسدتیدافتن بده

کیلوگر در هکتار از برتري معناداري برصدوردار بدود و در

حااکثر عملکرد دانه ،توزیدع مناسدب بوتده داراي اهمیدت

گروه آماري جااگانهاي قرار گرفت .بین ارقا آزمایش شاه،

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

رقم صالاار باقالي گر  ʼبه دلیل تراکم بیشتر و تعااد غال

گر  ʼبه دلیل برتري در صفات تراکم بوتده ،تعدااد دانده در

بیشتر در واحدا سدطح نسدبت بده رقدم قرمدا کیاشدهريʼ

در واحا سطح نسدبت بده رقدم

واحا سطح و تعااد غال

بیشدتري تولیدا کدرد .بدین فواصدل ردید

عملکرد غال

قرما کیاشهري ،ʼعملکرد دانه بیشتري تولیا کرد و در گروه

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

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

در هکتار بیشترین عملکرد غال

را داشت .نتدایج تحقیدق

بذر نیا ،بهکارگیري  110کیلوگر بذر در هکتار بده واسدطۀ

صورتگرفته در صمین درصصدوص تدأثیر فاصدلۀ ردید

و داندده در واحددا سددطح توانسددت

کشت بر عملکرد ارقدا امیدابخش لوبیدا نشدان داد کده بدا

افدداایش تعددااد غددال

عملکددرد دانددۀ بیشددتري تولیددا کنددا .گیاهددان زراعددي در

وجود عا تأثیر فواصل کشت بر اجااي عملکرد ،با کاهش

تراکمهاي کم ،با وجود شاصهبناي بیشتر ،به علدت کداهش

فاصلۀ ردی

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

بوته در واحا سطح ،عملکرد در واحا سطح کمتري دارندا

درصا افاایش یافت [ .]5محققان گاارش کردنا که کشدت

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

گیاهددان در فواصددل ردید

باریدک سددبب توزیدع متعددادل

بین بوته ها ،کاهش شاصۀ فرعي ،نرسیان نور به سدایهاندااز

بوتهها ،ایجاد الگوي کاشدت مناسدب ،بهبدود جدذب مدواد

گیاهي و عا جریان هوا در سایهانااز عملکرد کاهش یابا
[ .]1براسا

گاارشي با افاایش مقاار بذر ،تعااد غال

غذایي از صاک ،کاهش رقابدت علد

هداي هدرز ،افداایش

در

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

و

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

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

کیلوگر در هکتار بیشترین عملکرد غال

را بهدست آورد

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

(جاول  .)4علت افاایش عملکدرد غدال

در مقداار بدذر

عملکرد دانه از تیمار استفاده از  70کیلوگر بذر در هکتدار

 110کیلوگر در هکتار را ميتوان به افاایش تراکم بوتده و

بددا میددانگین  1268کیلددوگر در هکتددار بددهدسددت آمددا .در

و تعااد دانده در واحدا سدطح آن

بوته کاهش یافت ،هرچنا به دلیل افداایش تعدااد غدال

تراکمهاي کمتر به دلیدل کداهش شداص

بیشتر بودن تعااد غال
مرتبط دانست.

سدطح بدر  ،از

از نظر زيتوده نیا سال دو با بهرهگیري از تراکم بوتدۀ

حااکثر ظرفیت فتوسنتاي گیاهان در واحا سدطح اسدتفاده
نشا و سبب کاهش عملکرد نسبت به سایر مقادیر بذر شا.

بیشتر ،عملکرد زیستي بیشتري نسبت بده سدال اول تولیدا

عمداۀ لوبیدا

کرد .بین ارقا کشتشاه ،رقم صالاار باقالي گر  ʼبا توجه

با توجه به اینکه در استان گیالن مصدر
به صورت سبا و صریا غال

تازه توسط مصدر کننداگان

به معنادار نبودن وزن تکبوتده و بدا بهدرهگیدري از تدراکم

گیاه لوبیا با توجده

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

صورت ميگیرد ،بررسي عملکرد غال

به ارزش اقتصادي آن حائا اهمیت است .نتدایج بیدانگر آن

کاهش وزن تکبوته در رقدم صالداار بداقالي گدر  ʼتولیدا

در سال دو نیا هماننا عملکرد دانه

بیشتر این رقم نسبت به رقم قرما کیاشهري ʼاسدت.

بود که عملکرد غال

غال
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مقاار بذر  110و  90کیلوگر در هکتار بهترتیب با میانگین

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

 5344/7و  5191/4کیلوگر در هکتار نسبت بهمقداار بدذر

بیشتر بودن عملکرد دانده در سدال دو  ،عملکدرد پدروتئین

 70کیلددوگر در هکتددار بددا میددانگین  4856/7کیلددوگر در

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

هکتار از زيتودۀ بیشتري برصوردار بودنا و در گروه هداي

ردی

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

آماري متفاوتي قرار داشتنا .به نظر ميرسا افاایش زي توده

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

در مقاار بذر بیشتر همانندا عملکدرد دانده در اثدر افداایش

بیشترین و کمترین مقاار پروتئین را داشتنا .مقاار پروتئین

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

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

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

و تجمع بیشتر نیتروژن در بافتهاي گیاهي و انتقال آن بده

درونگونهاي ،بوتهها سریعتر وارد فاز زایشدي شدانا و بدا

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

کاهش رشا رویشي وزن تکبوتده کداهش یافدت ،هرچندا

 110کیلوگر در هکتار بهترتیب بدا میدانگینهداي  23/8و

کاهش وزن تکبوته با افاایش تعااد بوته جبران شا و وزن

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

صشک در واحا سطح افاایش یافت .براسا

نتیجه با یافتههاي محققان دیگر مشابهت داشت [.]3 ، 2

گاارشدي بدا

افدداایش تددراکم بوتدده ،عملکددرد داندده ،عملکددرد زيتددوده،

با توجه به اینکه عملکرد پدروتئین تدابعي از دو مؤلفدۀ

در واحدا سدطح افداایش

مقاار پروتئین و عملکرد دانه است ،به نظر ميرسا تغییرات

شاص

برداشت و تعااد غال

عملکرد پروتئین اساساا مربوط به تغییرات عملکرد دانه بود.

یافت [.]8

مقایسۀ میانگین نشان داد که شاص

تالش زادآوري نشاندهناۀ مقاار آسمیالتي اسدت کده

برداشت پدروتئین در

گیاه به تولیا اناا هاي زایشي اصتصداص مديدهدا .نتدایج

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

مقایسۀ میدانگین نشدان داد کده صدفات تدالش زادآوري و

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

شاص

توجه به بیشتر بدودن صدفات تدالش زادآوري و شداص

برداشت در سال دو به ترتیب با میدانگین  51/6و

 28/4درصا نسبت به سال اول داراي برتري بودنا (جاول
 .)4افاایش عملکرد غال

برداشت قابل انتظار بود.

و دانه از طریدق افداایش شدیرۀ

تعااد دانه در واحا سطح صفتي است که مديتواندا از

پرورده ،ذصیرۀ کربوهیارات در اناا ها و فتوسدنتا مناسدب

عوامل تعیینکنناه بدراي حصدول عملکدرد مطلدوب تلقدي

گیدداه در مراحددل زایشددي حاصددل مدديشددود و ازایددنرو

نتایج بهدستآماه ،سال دو آزمایش بهدلیدل

شاص

هایي همچون تالش زادآوري و شاص

شود .براسا

برداشدت

تراکم بوته بیشتر تعدااد دانده در واحدا سدطح بیشدتري در

نسبت به زي توده ،مقیا هاي مناسبتدري بدراي سدنجش

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

کارایي گیاه محسوب ميشونا.
نتایج مقایسۀ میانگین درصصوص صفت مقاار پروتئین

کشت اثر معناداري بدر تدراکم بوتده نااشدت،

تعااد دانه در واحا سطح تحت تأثیر فواصل ردی

کشدت

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

قرار نگرفت .رقم صالاار باقالي گدر  ʼبدهدلیدل دارا بدودن

دو با میانگین  23/6درصا از برتري معنداداري برصدوردار

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

بود .بیشتر بودن مقاار پروتئین در سال اول را ميتدوان بده

قرما کیاشهري ʼبا میانگین  443/4دانه در واحدا سدطح در

تراکم کمتر بوته در واحا سطح و در نتیجده جدذب بیشدتر

گروه آماري متفاوتي قرار داشت (جاول .)4
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شاص

در بین مقادیر بذر نیا ،مقاار  110کیلدوگر در هکتدار

هاي رشدا و کدارایي مصدر

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

کلااي باون گلبر

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

.400-382 :)4(9

بیشتري تولیا کرد .از دتیل اصدلي کداهش تعدااد دانده در

.2

واحا سطح در تیمار  70کیلوگر بذر در هکتار را ميتدوان
عا تراکم مطلوب و تعااد غال
دانسددت .تعددااد غددال

 ،امیرنیدا ر ،برنوسدي ا ،پاسدباناسدال ب،

سطوح مختل

در واحددا سددطح در مقدداار 110

تراکم بر سرعت و رونا پر شان دانده،

عملکددرد و اجدداا عملکددرد در ارقددا لوبیددا چیتددي.

در مقایسده بدا

پژوهشهاي تولیا گیاهي87-69 :)1(18 .

دیگر مقادیر بذر در گروه آماري جااگاندهاي قدرار داشدت

.3

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

و گلبر دار .علو زراعدي ایدران.

حسددنزاده قددورتتپدده ع ،و راعددي ي ( )1390تددأثیر

کمتر در واحا سدطح آن

کیلوگر در هکتار با میانگین  158/0غدال

پرویاي

تدابش دو رقدم

ترابيجفرودي آ ،فیا

مقا ا ،و حسنزاده قورت تپه

ع ( )1384بررسي اثدرات تدراکم بوتده و آرایدشهداي

در واحا سطح افاایش ميیابا [.]8

مختل

طول دورۀ رویش در سال اول آزمایش بده دلیدل درجدۀ

کاشت بر عملکرد دانه و درصا پروتئین دانده

در ارقا لوبیا قرما تحت شرایط آبي .مجموعه مقاتت

حرارت و ساعات آفتابي کمتدر و برصدورد ارقدا لوبیدا بدا

اولین همایش ملي حبوبات.100-98 :

هواي سرد و بارناگي بیشتر نسبت به سال دو طدوتنيتدر
.4

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

ترابيجفرودي آ ،حسنزاده قورتتپه ع ،و فیا

مقا

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

ا ( )1386اثرات تراکم کاشت بر برصي از صصوصیات

که دلیل آن را ميتوان بیشتر بودن تراکم بوتده و رسدیاگي

مورفوفیایولوژیک در دو رقم لوبیا قرمدا ( Phaseolus

یکنواصتتر آن نسبت به سایر مقادیر بذر مربدوط دانسدت.

 .)vulgaris L.پژوهش و سازناگي.71-63 :74 .

بین ارقا بررسي شاه نیا رقدم صالداار بداقالي گدر  ʼدورۀ

.5

جعفري ا ،اردکاني  ،دري ح ،قنبدري ع و ایلکدایي

رشا  88/0روز نسبت به رقم قرما کیاشهري ʼبا  91/1روز،

( )1389تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکدرد

دورۀ رشا کوتاهتري داشت .با توجه به اینکه لوبیا ،گیداهي

و اجااي عملکرد دو تیدن امیدابخش لوبیدا سدفیا در

گرمادوست محسوب مي شود و به سرما و یخبناان حسا

شددرایط حضددور و عددا حضددور علدد هدداي هددرز.

است ،در صورت برداشت دیرتر با شرایط بارناگي و سرما

پژوهشهاي زراعي ایران.41-34 :)1(8 .

مواجه ميشود و در نتیجه عملکرد آن کاهش ميیابا .بهنظر

.6

ميرسا در تناوب کشت بدرنج و لوبیدا بدهویدژه در کشدت

دانشدددیان ج ،مجیددداي

 ،هاشدددمي دزفدددولي ا و

نورمحماي ق ( )1381بررسي اثدر تدنش صشدکي بدر

دیرهنگا  ،استفاده از رقم صالاار باقالي گر  ʼکه دورۀ رشا

صصوصیات کمي و کیفي دو رقم سویا ،علو زراعدي.

کوتاهتري دارد ،از مایت نسبي بیشتري برصوردار است.

.46-35 :)3(1
.7

منابع

سددیاي  ،قربدداني ر ،رضددواني مقددا پ و نصددیري
محالتي ( )1392کارایي مصر

 .1اوزوني دوجي ع ،اصفهاني  ،سمیعزاده تهیجي ح ،و

و شاص

برداشت

نیتدددروژن در سدددیاهاانه ( )Nigella sativa L.در

ربیعي ( )1386اثر آرایش کاشت و تدراکم بوتده بدر
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