
                                                                                                   

  

 عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاري محلی اجزايتاثیر تراکم بوته بر عملکرد و 

  جیرفت

  

حمید مدنی
 

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراكعلمی عضو هیات  ،

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت رزادي، عضو هیات علمیمحمدحسن شی

  فاطمه درینی، دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت

  چکیده

در این مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیاتپاري محلی جیرفـت در تـراکم هـاي                          

. حقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت مورد بررسی قـرار گرفـت        و در مزرعه ت    1388مختلف در سال    

تیمارهـاي  .  تکـرار اجـرا شـد      4آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب بلوك هاي کامـل تـصادفی در               

آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و  سه ژنوتیپ لوبیا گرمـسیري شـامل لوبیـا       

رفت، توده لوبیا تپاري کرم رنگ و توده لوبیاي تپاري سیاه رنگ به عنوان عامل فرعـی                 چشم بلبلی محلی جی   

 15 و 5،10(تراکم هاي مختلف از طریق تنظیم فاصله بین بوته ها روي ردیف هاي کاشت               . در نظر گرفته شد   

 نمـی توانـد   بوته  نتایج نشان داد عامل تغییر در تراکم        . پس از استقرار کامل بوته ها انجام گرفت       ) متر سانتی

عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تأثیر قرار دهد ولی  عملکرد دانه و کاه در ژنوتیـپ هـاي مختلـف بـه                         

در این بررسی بـاالترین عملکـرد   . تفاوت معنی داري را نشان دادند% 5و % 1ترتیب در سطح احتمال آماري  

ن در هکتار و کمترین آن مربوط به ژنوتیـپ لوبیـا             ت 10/2دانه مربوط به توده لوبیا تپاري کرم رنگ به میزان           

 به   عملکرد کاه توسط لوبیا چشم تپاري کرم رنگ        بیشترین.  تن در هکتار بود    37/1تپاري سیاه رنگ به میزان      

 تن در هکتار بـه دسـت        71/1 تن در هکتار و کمترین آن در توده لوبیا تپاري سیاه رنگ به میزان              47/2میزان  

غالف در بوته، تعداد دانه درغالف و تعداد کل دانه در بوته تحت تأتیر تراکم قرار گرفته            همچنین تعداد   . آمد

ژنوتیپ هاي مختلف لوبیا گرمـسیري از       . معنی دار گردید  % 1و  % 5،  % 1و به ترتیب در سطح احتمال آماري        

 دانـه در بوتـه در       نظر صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه درغالف، طول غالف، وزن هزار دانه و تعداد               

  .  تفاوت هاي معنی داري را نشان دادند% 1سطح احتمال 
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   قدمهم

در کشورهاي توسعه یافته مصرف     .  کالري است  2800نیاز بشر به انرژي به طور متوسط روزانه معادل               

  کالري براي هر فرد کاهش مـی یابـد         2200 و در کشورهاي جهان سوم این میزان به          3500کالري  روزانه  

کمبود پروتئین نیز در تغذیه میلیون ها نفر انسان در کشورهاي رشد نیافته امروزه یکی از مشکالت                 ). 17(

هی غنـی از    دانه حبوبات به عنوان یکـی از مهمتـرین منـابع گیـا            ). 17(  تغذیه اي محسوب می شود      حاد

   ).4(پروتئین بعد از غالت و دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود 

لوبیا چشم بلبلی
1Vigna unguiculata spp. sinensis  یکی از قدیمی ترین گیاهان مناطق گرمسیر و نیمـه 

و لوبیا تپاري) 15( گرمسیر آفریقاست
2Phaseolus acutifolus       نس یکـی از پـنج گونـه زراعـی مهـم جـ

این نوع لوبیـا در     . این گونه از  خانواده بقوالت مربوط به زیر خانواده پروانه واران است            . فازئولوس است 

این گونه زراعی لوبیـا     . شمال مکزیک اهلی شده و به میزان وسیع در جنوب غربی آمریکا کاشته می شود              

نیمه خشک دنیـا محـسوب مـی       به دلیل تحمل گرماي فراوان از حبوبات با ارزش براي مناطق گرمسیر و              

 از گذشته هاي دور در منطقه جیرفت و کهنوج کشت این توده هاي بومی به عنوان لوبیا محلی .)15( شود

جیرفت معمول بوده است هرچند راجع به منشاء و چگونگی ورود آن به منطقه اطالعات مستندي موجود 

د و نتایج بررسی هاي مزرعه اي براي ایـن  گونه اطالعات مستن بررسی ها نشان داده است که هیچ      . نیست

در این مطالعه که آغازي بر بررسی هاي زراعی بـراي لوبیـا تپـاري در کـشور                  . گیاه به ثبت نرسیده است    

آن براي لوبیـا تپـاري        یکی از عوامل زراعی پایه مانند تعیین تراکم بوته و حد مطلوب            .محسوب می شود  

در آزمایش بـا بررسـی و     ) 1367(مطلبی پور   . رد تحقیق قرار گرفت   لوبیا چشم بلبلی مو   رقم  در مقایسه با    

ترین تراکم بوته براي لوبیا چشم بلبلی رقم عراقی اعالم نمود این رقم بیشترین عملکـرد را             تعیین مناسب 

 بین بوته هـا روي ردیـف هـاي          سانتی متر  10 و فاصله سانتی متر    75در صورت کشت با فواصل ردیف       

در بررسی اثر تـراکم بوتـه بـر عملکـرد بـاقال در              ) 1374( صباغپور). 18(داده است   کاشت از خود نشان     

 و فواصل بوتـه هـا در   سانتی متر است 80 و60منطقه گرگان که در آن فواصل ردیف در کرت هاي اصلی      

 گزارش کرد فواصل کاشـت      ، مورد ارزیابی قرار گرفتند    سانتی متر  40 و   10،20،30هاي فرعی شامل  کرت  

گرافیوس . متر بیشترین عملکرد دانه را موجب می شود        تی سان 10 و فاصله بوته روي ردیف      متر سانتی 60

 عریـف نمـود کـه کـاهش هـر یـک از اجـزا                  عملکرد لوبیا را به صورت حاصل اجزاي عملکرد ت        ) 1957(

ایـن  دد و بسته بـه مرحلـه نمـو     عملکرد جبران گرات مختلف با افزایش در سایر اجزايمی تواند به درج  

  .  عملکرد به سمت ثبات سوق می یابداجزاي

1-Cowpea
2-Tepary bean
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 عملکرد دانه لوبیا نشان دادند براي ارتفاع بوته و میانگین ي در بررسی اجزا)1993(دیمووا و اسوتلیوا

طول غالف اثرات افزایشی ژن وجود دارد ولی براي صفات تعداد غالف در هر بوته، تعداد دانه در هر 

تعداد غالف در هر بوته بیشترین اثر را بر وزن دانه در .  غالبیت موجود استبوته و وزن دانه اثرات فوق

هاي بارور، میانگین طول  طور غیرمستقیم از طریق تعداد شاخهه طور مستقیم و همچنین به هر گیاه ب

بیشترین عملکرد لوبیا چشم بلبلی را از ) 1373( افشارمنش .)21( غالف و تعداد دانه در هر بوته دارد

از اثر تراکم بر عملکرد و اجزاي . دست آورده  ب29005م محلی جیرفتی و کمترین عملکرد را از رقم رق

 اطالع دقیقی درمنطقه جیرفت و کهنوج  در شرایط  لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاريعملکرد دانه ارقام

مناسب ترین تعیین  یابی به این اطالعات و به همین جهت، مطالعه حاضر براي دست. دسترس نیست

 عملکرد به منظور مطالعه عملکرد و اجزاي )1380(فالح و احسان زاده  . اجرا شدجیرفتتراکم بوته در 

در تراکم هاي ) هاشمرقم  و 12 – 60 – 31کرجژنوتیپ توده محلی گریت، ( سه رقم نخود زراعی

تعداد  ،تعداد نیام در بوته رقم بر صفات گزارش نمودند اثر)  بوته در متر مربع44 و 36، 28، 20(مختلف 

به علت زودرسی و   ظاهراً توده محلی گریت معنی دار بود وعملکرد دانه و در نیام، وزن صد دانهدانه

  .را تولید نمود عملکرد دانه  وبیشترین تعداد نیام در بوتهتیپ رشدي گسترده 

ین هاي جدید لوبیا قرمز در  در آزمایشی که به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بوته ال)1384(صالحی 

گزارش نمود که وزن صد دانه، تعداد دانه در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاري انجام داد 

تراکم بوته قرار نگرفت در حالی که  ثیراغالف، ارتفاع بوته، روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی تحت ت

  .)12 (افت ولی عملکرد دانه افزایش یافتافزایش تراکم بوته کاهش ی تعداد غالف در بوته با

  مواد و روش ها

 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد جیرفـت واقـع در     1388این بررسی در تابستان سال     

  دقیقـه  40 درجـه و     27 در عرض جغرافیایی  آباد    کیلومتري شهرستان جیرفت و در منطقه خضر       20حدود

 .مربـع انجـام شـد       متر 1000و در زمینی به مساحت      شرقی   ثانیه   45جه و    در 57شمالی و طول جغرافیایی   

متـر ، متوسـط      میلی 150 متر، متوسط میزان بارندگی سالیانه     6/625ارتفاع شهرستان جیرفت از سطح دریا       

گراد و حداقل درجه حـرارت        درجه سانتی  48، حداکثر درجه حرارت آن       درصد 65 تا   55رطوبت نسبی   

. گـراد زیـر صـفر مـی رسـد      در بعضی از سال ها به ندرت به یک تا دو درجه سانتی    صفر درجه و گاهی     

 و از لحاظ میزان امالح و شوري هیچ گونه          5/7 حدود   pH شنی،   –بافت خاك محل اجراي آزمایش لومی     

این آزمایش مزرعه اي به صورت اسپلیت پالت در قالب بلوك هاي کامل تصادفی در               محدودیتی نداشت   

  تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و سه ژنوتیپ تیمارهاي آزمایشی شامل .  شد تکرار اجرا4
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لوبیا گرمسیري شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت       
1

، توده لوبیا تپاري کرم رنگ و توده لوبیـاي تپـاري            

بـذور روي   تراکم هاي مختلف با تنظیم فواصل کشت        . سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد         

 بـین   سانتی متـر   15 و 5،10 سانتی متر بود یعنی ایجاد فواصل        50ردیف هاي کاشتی که مشابه و با فواصل       

  .  هزار بوته در هکتار می شود133و  200، 400بوته ها انجام گرفت که به ترتیب معادل

تا  3 وته ها در مرحله   براي اطمینان از تراکم مورد نظر بذور با تراکم بیشتر کشت و پس از استقرار کامل ب                

 متر و عرض    6 ردیف کاشت به طول      5هر کرت آزمایشی شامل     .  برگی، گیاهچه هاي اضافه حذف شد      4

 . متـر بـود  2 متر و بین تکرارها     1متر و بین کرت ها        سانتی 50فاصله بین ردیف هاي کاشت    .  متر بود  5/2

عملیات داشت شـامل    . انجام شد ها   پشته در روي    1388 مرداد ماه    3دستی و در تاریخ     کاشت به صورت    

با توجه به گرماي شدید هوا در ابتـداي         . آبیاري و کنترل علف هاي هرز بالفاصله پس از کاشت آغاز شد           

 مرتبه و بتدریج در طول دوره رشد، دور آبیـاري افـزایش و بـه    یک روز 3-4دوره رشد آبیاري با فواصل     

 و 27/6/88 و25/5/88 مرحله در تـاریخ هـاي   دو طی   کنترل علف هاي هرز در    . هفته اي یک مرتبه رسید    

بـه  ) فـن پیروکـسیمیت   (کش اورتـوس    کنه  همچنین براي مبارزه با کنه از       . به صورت مکانیکی انجام شد    

صفات مورد بررسی در این تحقیق شـامل         . استفاده گردید  14/6/88 سی سی در هکتار در تاریخ        75میزان  

،  طول غالف   عملکرد کاه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف،          محاسبه و اندازه گیري عملکرد دانه،     

دانه از  اجزاي عملکرد    تعیین   براي. ، شاخص برداشت و تعداد دانه در بوته بود        وزن هزار دانه  ارتفاع بوته،   

  ردیـف   سـه  که در مرحله رسـیدگی فیزیولوژیـک از       در هر کرت و براي تمام تکرار ها         بوته  تعداد بیست   

ها و شمارش ها انجـام      برداشت شده بود، اندازه گیري      از طرفین     متر حاشیه  5/0ر کرت با حذف     میانی ه 

. بوددر هر کرت    مربع   متر 4شده از هر کرت براي اندازه گیري عملکرد نهایی دانه           مساحت برداشت   . شد

افـزار  محاسبه هاي آماري و تجزیه واریانس داده هـاي مربـوط بـه صـفات مختلـف بـا اسـتفاده از نـرم                         

MSTAT-C     با نرم افزار     شکل ها  انجام و رسم Excel   براي مقایسه میانگین ها از آزمون      . صورت گرفت

  .استفاده گردید% 5دانکن در سطح 

  نتایج و بحث

 نتایج تجزیه واریانس برخی صفات زراعی لوبیا هاي گرمـسیري را در تـراکم هـاي                 3و  1  هاي جدول    

همچنین مقایسه میانگین هاي مربوز بـه هـر صـفت بـه طـور      . می دهدمختلف بوته در واحد سطح نشان     

  .   آمده است4و 2  هايولدر جد% 5نه بر اساس آزمون دانکن جداگا

1- Vigna sinensis
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  عملکرد دانه و کاه

 در  به دست آمدهاین نتایج. عملکرد دانه و کاه تحت تأثیر تراکم گیاهی قرار نگرفت 1بنا بر جدول 

که اعالم کردند الگوي کاشت و تراکم تأثیر معنی داري ) 1988(کاران  با بررسی هاي سینگ و همتحقیق

همچنین مطالعات مختلف روي گلرنگ معنی دار ). 27(بر عملکرد ارقام مختلف ماش ندارد مطابقت دارد 

  ). 6 و 1(نبودن اثر تراکم بوته روي عملکرد دانه را از نظر آماري نشان داده است 

  

  ملکرد دانه و کاه، تعداد غالف در بوته و دانه در غالف و طول غالف میانگین مربعات ع: 1جدول 

  میانگین مربعات

عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییرات

)kg/ha(  

عملکردکاه

)kg/ha(  

  تعداد غالف

   در بوته

  تعداد دانه 

  در غالف

  طول غالف

)cm(  

  56/0  73/0  58/12  22/0  28/0  3  تکرار

  A  2تراکم
ns

05/0  
ns

39/0  **83/301  *38/2  
ns

85/0  

  a(  6  19/0  25/0  80/33  33/0  25/0(خطاي 

  B2  **72/1  *83/1  **05/375  **58/4  **61/50انواع لوبیا 

  4  اثر متقابل 
ns

20/0  
ns

 22/0  
ns

04/57  
ns

29/0  
ns

50/0  

  b(  18  31/0  38/0  29/20  38/0  27/0(خطاي 

  36/4  32/7  02/31  95/28  23/33   (%)ضریب تغییرات

ns ،*
 

  می باشند درصد 1و   درصد5د ر سطح آماري ، تفاوت معنی دار  معنی دار بیانگر عدم تفاوتبه ترتیب  **و

  

از طرف دیگر عملکرد دانه و کاه در لوبیاهاي مختلف تفاوت معنی داري را به ترتیـب در سـطح احتمـال           

بـر اسـاس    .  کاه را نشان می دهد      نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه و      2جدول  . نشان داد % 5و  % 1آماري  

 10/2 مالحظه می شود باالترین عملکرد دانه در واحد سطح مربوط به لوبیا تپاري کرم رنگ بـه میـزان          آن

 37/1تن در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه در واحد سطح مربوط به لوبیا تپاري سیاه رنگ به میـزان            

 تن در هکتار 47/2 مربوط به ژنوتیپ لوبیا چشم بلبلی به میزان بیشترین عملکرد کاه نیز  . تن در هکتار بود   

  . تن در هکتار بود71/1و کمترین عملکرد کاه مربوط به لوبیا تپاري سیاه رنگ به میزان 

محدود تغییرات  هاي رشد الین در بیان کردندکه ) 1992 (و همکاراندست آمده با نتایج وایت ه  نتایج ب

لوبیاهاي بذر درشت معموالً عملکرد کمتري از  و نامحدود کمتر بود هاي رشد ینمقایسه با ال در عملکرد

بیشترین عملکرد ) 1373(افشارمنش ). 29(  مطابقت داردنواحی گرم دارند لوبیاهاي بذر ریز مخصوصاً در

 در جیرفت گزارش نموده 29005 دانه لوبیا چشم بلبلی را از رقم جیرفتی و کمترین عملکرد را از رقم

عملکرد کاه بیشتر را در واریته هاي فشرده و نیمه گسترده با تراکم پایین ، تولید سینگ و همکاران. است

  ).27(تراکم باال گزارش کردند  و واریته هاي پا بلند با رشد قائم در
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  تعداد غالف در بوته

 بوته را که یکی در این بررسی تیمار تراکم هاي مختلف بوته ها در واحد سطح توانست تعداد غالف در

تحت تأثیر قرار %  1از مهمترین اجزاي عملکرد لوبیا به شمار می رود از حیث آماري و در سطح احتمال 

  15فاصله ( بوته در هکتار 133333 بیشترین تعداد غالف در بوته در تراکم 2مطابق با جدول . دهد

مترین تعداد غالف در بوته در تراکم  عدد غالف در بوته و ک27/19با متوسط ) متر بین بوته ها سانتی

  .  عدد غالف در بوته حاصل شد28/9با متوسط )  بین بوته هاسانتی متر 5فاصله ( بوته در هکتار 400000

سطح   نشان می دهد نوع لوبیا در این بررسی موجب بروز اختالف معنی دار در1 همچنین جدول 

ي که بیشترین تعداد غالف در بوته در لوبیا تپاري کرم به طور. در تعداد غالف در بوته گردید% 1احتمال 

 عدد غالف 75/10 عدد غالف در بوته و کمترین آن در لوبیا چشم بلبلی با متوسط 94/20رنگ با متوسط 

در مطالعه اي که بر روي ارقام باقال انجام داد نشان داد  )1972 (گرامانمشاهدات . دست آمده در بوته ب

هاي زایشی کمتري نسبت به ارقامی که داراي بذرهاي  تر هستند اندام  بذرهاي بزرگکه ارقامی که داراي

، )1971( گولدنچانگ و ، )1380( احسان زاده  فالح و).23(چک یا متوسط هستند تشکیل می دهند کو

نیز در پژوهش هاي خود کاهش معنی ) 1376(رجبیان  و )1383( صالحی ،)1977(وسترمن و کروترز 

 اعالم نمود )1972(گرامان همچنین . غالف در بوته را با افزایش تراکم گیاهی گزارش کرده انددار تعداد 

که تعداد غالف هاي تولید شده در گیاه باقال نیز به تراکم گیاهی بستگی دارد و بیشترین تعداد غالف ها 

 گیاه ه کرد که تعداد غالف در هر مالحظ)1971(جوزا .تنک ترین پوشش گیاهی حاصل شددر 

یی و ظرفیت بقوالت در تشکیل پتانسیل توانا.  در بین اجزاي عملکرد حبوبات استمتغییرترین صفت

این پتانسیل به شرایط داخلی گیاه  به یابی به  ها و غالف ها بسیار باالست اما دست گل ،جوانه هاي گل

  . در حد بسیار باال استد غالف هااین امر دلیل تغییر پذیري تعدا شرایط محیطی بستگی دارد،خصوص ً

% 5تعداد غالف در بوته از نظرآماري در سطح  ژنوتیپ ها بر بین اثرات متقابل سطوح مختلف تراکم و

تعداد غالف در هر  روابط متقابل سطوح مختلف تراکم و ژنوتیپ ها بر. ردیداختالف معنی دار مشاهده گ

بین بوته ها روي خطوط سانتی متر  10اصله بوته نشان می دهد که ژنوتیپ لوبیا تپاري کرم رنگ با ف

 غالف در هر بوته داشته و کمترین تعداد غالف 15/26کاشت بیشترین تعداد غالف در بوته را با متوسط 

بین بوته ها روي خطوط کاشت تولید سانتی متر  5را ژنوتیپ لوبیا چشم بلبلی با فاصله ) 28/6(در بوته 

  ) .  2جدول ( نموده است

  نه در غالفتعداد دا

 در این بررسی تراکم هاي مختلف بوته در واحد سطح تعداد دانه در غالف را در سطح احتمال آماري 

 بوته در هکتار 133333تحت تأثیر قرار داد به طوري که بیشترین تعداد دانه در غالف در تراکم % 5

کمترین تعداد دانه در غالف در  عدد دانه در غالف و 01/9با متوسط )  بین بوته هاسانتی متر 15فاصله (
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ه   عدد دانه در غالف ب16/8با میانگین )  بین بوته هاسانتی متر 5فاصله ( بوته در هکتار 400000تراکم 

تحت تأثیر نوع لوبیا % 1 نشان می دهد تعداد دانه در غالف در سطح احتمال آماري 1جدول . دست آمد

در غالف براي انواع لوبیا نشان داد بیشترین تعداد دانه در مقایسه میانگین هاي تعداد دانه . قرار گرفت

 دانه در غالف و براي ژنوتیپ لوبیا تپاري سیاه رنگ 09/9غالف در لوبیا تپاري کرم رنگ با تولید متوسط 

 ،ست آمده در این بررسی با مطالعاتنتایج بد.  دانه بود58/8کمترین تعداد دانه درغالف با متوسط 

که اعالم نمودند ) 1384(  و همکارانپزشکپور، )1380( احسان زاده ، فالح و)1977(ز وسترمن و کروتر

  .کاهش معنی داري یافت مطابقت دارد  در سطح احتمال آماري تعداد دانه در غالفبا افزایش تراکم بوته

  

   مقایسه میانگین عملکرد دانه و کاه، تعداد غالف در بوته و دانه در غالف و ظول غالف:2جدول 

  تیمارها

  عملکرد دانه

)t/ha(  

  عملکرد کاه

)t/ha(  

  تعداد غالف 

  در بوته

  تعداد دانه 

  در غالف

  طول غالف

)cm(  

  )A(تراکم 

  a1(  a62/1  a29/2  c28/9  b16/8  a77/11 (5فاصله 

a2(  a75/1a21/2b01/15b35/8a95/11 (10فاصله 

  a3(  a66/1  a94/1  a27/19  a01/9  a29/12( 15فاصله 

   لوبیا

  b  56/1  ab 27/2  b 75/10  c86/7a37/14(b1)  لوبیا چشم بلبلی

  a10/2  a 47/2  a94/20  a09/9  b66/10( b2)         لوبیا تپاري کرم رنگ

  b37/1  b71/1  b87/11  b58/8  b98/10(b3)  لوبیا تپاري سیاه رنگ

AB اثرات متقابل 

A1baa40/1a 17/2c28/6a 54/7a 77/13

A1b222/2 a82/2 a18/12 bc38/7 a39/14  a

A1b3a24/1  89/1 a38/9 c18/8 a16/11  a

A2b153/1 a31/2  a43/9 c38/7 a39/14 a

A2b229/2 a56/2 a15/26 a10/9 a75/10 a

A2b342/1 a75/1 a45/9 c57/8 a73/10 a

A3b1  73/1 a32/2 a53/16 b66/8 a95/14 a

A3b279/1 a02/2 a51/24 a40/9 a88/10 a

A3b345/1 a49/1 a78/16 b98/8 a05/11 a

  حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنی دار هستند

  

شد و عملکرد لوبیا قرمز در تراکم هاي طی آزمایشی که به منظور تجزیه ر) 1375(همچنین دادگر 

    درصد5 مختلف انجام داد گزارش نمود تأثیر تراکم بر روي تعداد دانه در غالف از نظر آماري در سطح

 ارقام باقال انجام داد نشان در مطالعه اي که روي گرامان مشاهدات دست آمده باه نتایج ب. معنی دار بود
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تر هستند اندام هاي زایشی کمتري نسبت به ارقامی که داراي  رگارقامی که داراي بذرهاي بزداد 

  . ک یا متوسط هستند تشکیل می دهندبذرهاي کوچ

  طول غالف

 نتایج تجزیه واریانس این صفت نشان داد اثر سطوح مختلف تراکم بوته نتوانست طول غالف را بـه طـور       

% 1 بر طول غالف در سـطح احتمـال آمـاري    همچنین در این آزمایش اثر نوع لوبیا. معنی داري تغییر دهد 

 نشان داده شـده اسـت لوبیـا چـشم          2طور که در جدول      همان. وجود آورد ه  تفاوت هاي معنی داري را ب     

متر و لوبیا تپاري کرم رنگ کمترین طول غـالف را   سانتی37/14بلبلی بیشترین طول غالف را با متوسط 

  . متر تولید کرد سانتی66/10با متوسط 

  اع بوتهارتف

    در این آزمایش ایجاد تراکم هاي مختلف بوته در مزرعـه و کـشت لوبیـا هـاي مختلـف نتوانـست تـاثیر                        

ر می رسد دامنه تغییرات سطوح ترکم گیـاهی بـراي ایـن             به نظ . بر ارتفاع بوته بوجود آورد    معنی داري را    

ارتفاع گیاه در تراکم هاي باالتر گروه از لوبیا هاي گرمسیري در منطقه جیرفت قابل افزایش خواهد بود و              

ترین تراکم بوتـه الیـن        در آزمایشی که به منظور تعیین مناسب       )1384( صالحی   .وقوع خواهد پیوست  ه  ب

ارتفـاع  که  گزارش نمود   هاي جدید لوبیا قرمز در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاري انجام داد               

 این مورد را نشان 3جدول.  با نتایج به دست آمده مطابقت دارده، کثیرتراکم بوته قرار نگرفتأًبوته تحت ت

  . می دهد

  وزن هزار دانه

بین لوبیاهاي . همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بوته بر وزن هزار دانه تفاوت معنی دار ي را نشان نداد

بق با جدول مطا. تفاوت معنی داري مشاهده شد% 1مختلف از نظر وزن هزار دانه در سطح احتمال آماري 

 گرم و کمترین 80/196بیشترین وزن هزار دانه در لوبیا چشم بلبلی به میزان ) 4جدول(مقایسه میانگین ها 

، دادگر )1383 (صالحی ،)1990(روآ .  گرم بود65/94کرم رنگ به میزان وزن هزار دانه در لوبیا تپاري 

 نیز در پژوهش) 1379( موسوي  و)1378(، احسان زاده )1380 (لک و  گالبی،)1376( ، رجبیان)1375(

  . هاي خود گزارش کردند که وزن هزار دانه تحت تأثیر تراکم بوته قرار نگرفت

، فالح و )1383(صالحی ، )1384( شمس ،)1378(تفاوت میان ارقام از نظر وزن هزار دانه را احسان زاده 

ن هزار دانه ج سایرین نشان داد وزنتای. نیز گزارش کرده اند) 1370( حسن زاده و) 1378(احسان زاده 

 یک خصوصیت واریته است اما مقدار آن و وزن هزار دانه) 25(ک صفت کامالً ثابت واریته اي است ی

 30 تا 20این شرایط ممکن است موجب تغییراتی بین . ثر از شرایط دوران رسیدگی نیز می باشدمتأ

دانه بیشتر   داراي بذرهاي بزرگتر با وزن هزارغالف هاي پایینی همیشه.  شوندوزن هزار دانهدرصد در 

  .)2(هایی که دیرتر تولید شده اند هستند  نسبت به غالف هاي باالتر و آن
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  شاخص برداشت

در این آزمایش شاخص برداشت محصول تحت تـأثیر سـطوح مختلـف تـراکم و همچنـین تحـت تـأثیر                 

  . معنی دار نشد% 5اري لوبیاهاي مختلف قرار نگرفت و تفاوت آن در سطح احتمال آم

  تعداد کل دانه در بوته

تحـت تـأثیر   % 99نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد کل دانه در بوته نشان می دهد این صفت با احتمـال                

 133333نشان می دهد تراکم     ) 4جدول(جدول مقایسه میانگین ها     . سطوح مختلف تراکم بوته قرارگرفت    

 دانـه در    177بیشترین تعداد دانه در بوته را بـا متوسـط           ) بین بوته ها  متر    سانتی 15فاصله  ( بوته در هکتار  

کمترین تعداد دانه در بوته را با متوسط        ) متر بین بوته ها     سانتی 5فاصله  ( در هکتار    400000بوته و تراکم    

تحـت تـأثیر نـوع    % 1همچنین تعداد دانه در بوته در سطح احتمال آمـاري  .  دانه در بوته ایجاد کرد  81/76

 تاثیر نوع لوبیا بر تعداد کل دانه در بوتـه نـشان داد بیـشترین تعـداد     4لوبیا قرار گرفت و بر اساس جدول      

 دانه در بوته و کمترین تعداد دانـه در کـل            63/191دانه در بوته مربوط به لوبیا تپاري کرم رنگ با متوسط            

  . دانه در بوته تولید شد68/87بوته در لوبیا چشم بلبلی با متوسط 

نیز  معنی دار شدن تعداد دانـه در بوتـه را در  ارقـام و تـراکم هـاي مختلـف                     ) 1384(شمس و همکاران    

نتیجه گیري نهایی این که با اعمال تیمار تـراکم بوتـه، عملکـرد دانـه در واحـد        . کاشت گزارش نموده اند   

ـ                             ه در بوتـه    سطح از یک سو متشکل از شمار بوته در واحد سطح و از سـوي دیگـر اجـزاي عملکـرد دان

در پژوهش حاضر افزایش تراکم بوته باعث رقابت شدید براي به دست آوردن عوامل محیطـی                . می باشد 

. شد و این عامل باعث کاهش معنی دار ویژگی هاي رویشی و بیشتر اجزاي عملکرد دانه در بوته گردیـد                   

ی دار ویژگی هاي ذکر شده      از سوي دیگر افزایش شمار بوته در واحد سطح تا حدي توانست کاهش معن             

را جبران کند، بدین صورت که متوسط عملکرد دانه در سه ژنوتیپ مورد آزمایش با افزایش تراکم بوتـه،                   

  . کاهش معنی دار نشان نداد

  میانگین مربعات ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و تعداد کل دانه در بوته: 3جدول 

  یانگین مربعاتم

  درجه آزادي   منابع تغییرات

  تعداد کل دانه در بوته  شاخص برداشت  وزن هزار دانه  ارتفاع بوته

  39/1634  010/0  02/131  08/1194  3  تکرار

  A  2تراکم
ns

66/144  
ns

76/109  
ns

009/0  **7/30144  

  a(  6  66/826  82/110  003/0  5/2657(خطاي 

  B2انواع لوبیا 
ns

48/2252  **34/38086  
ns

010/0  **5/37462  

  4  اثر متقابل 
ns

64/527  59/95
nsns 

003/0  
ns    8/4878  

  b(  18  90/903  71/112  003/0  9/2011(خطاي 

  1/35  98/12  04/8  52/25  (%)ضریب تغییرات 

ns ،*
 

  می باشند درصد 1و   درصد5د ر سطح آماري ، تفاوت معنی دار  معنی دار بیانگر عدم تفاوتبه ترتیب :**و
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  انگین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و تعداد کل دانه در بوته مقایسه می:4جدول 

  تیمارها

  ارتفاع بوته 

)cm(  

  وزن هزار دانه 

)gr(  

  شاخص برداشت

  )درصد(

  تعداد کل دانه در بوته

  )A(تراکم 

  a1(  a95/113  a58/129  a  40/0  c81/76   (5فاصله 

  a2(  a66/120  a39/135  a 43/0  b62/129  (10فاصله 

  a3(  a5/118  a01/131  A46/0  a00/177  (15فاصله 

  لوبیا

  a61/124  a 80/196  a 40/0  c68/87(b1)لوبیا چشم بلبلی 

  a80/126  c65/94  a 46/0  a63/191(b2)لوبیا تپاري کرم رنگ  

  a05/102  b53/104  a  43/0  b13/104(b3)لوبیا تپاري سیاه رنگ  

ABاثرات متقابل 

A1baa45/109a02/188a39/0a52/47

A1b256/121 a56/96 a44/0 a05/106 a

A1b383/110 a16/104 a38/0 a85/76 a

A2b127/131 a75/203 a39/0 a22/70 a

A2b265/126 a50/95 a48/0 a95/236 a

A2b305/104 a92/106 a43/0 a70/81 a

A3b109/133 a62/198 a43/0 a27/145 a

A3b219/132 a90/91 a47/0 a87/231 a

A3b326/91 a52/102 a48/0 a85/153 a

  حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنی دار هستند

  

  منابع 

 عملکرد و برخی ویژگی هـا ي      اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي      .1378 .و زارعیان بغداد آبادي، ع    . ، پ احسان زاده  -1

 ،ماره اول، شـ لوم وفنون کشاورزي و منابع طبیعی، سال هفتم   مجله ع  ،  هوایی اصفهان گلرنگ در شرایط آب و    رشد دو رقم    

.139-129صفحه .1382.بهار 

کز تحقیقات  گزارش پژوهشی مر  . اریخ کاشت ارقام لوبیا چشم بلبلی     بررسی وتعیین مناسبترین ت    .1373. افشارمنش، غ  -2

.کهنوج کشاورزي جیرفت و

   226- 239، صفحه ه گیاهان زراعی، ترجمه، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدرشد و تغذی .1378. فتحی، ق - 3

.فحه ص522، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. اتحبوب. 1378.  و باقري، ع . پارسا، م -4

 کف در کلروفیل برگ و نفوذ نور ، بر صفات زراعیبوته تراکم ریتأث .1384 .و احمدي، ع . م،دانشور ،. پ،پزشکپور -5

 پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، -  مشهد مقدس- ی حبوباتاولین همایش ملی. انداز ارقام نخود سفید سایه

.202- 204ص 
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.  بر شاخص هاي رشد و عملکرد گلرنگتأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته. 1383. ر.، م و خواجه پور.پورهادیان، ح - 6

. 42شماره .  سال یازدهم.لوم وفنون کشاورزي و منابع طبیعی مجله ع.در کشت تابستانه "کوسه" اصفهان توده محلی

  .31-17صفحه .1386زمستان 

 اجزاي  عملکرد و.شت و تراکم کاشت بر درصد پروتئینارزیابی اثرات تاریخ کا. 1370. ه قورت تپه، ع حسن زاد- 7

  .کشاورزي، دانشکده  دانشگاه صنعتی اصفهان. دانه ارقام ماش در منطقه اصفهانعملکرد

. صفحه386 .انشگاهی صنعتی اصفهان، انتشارات جهاد دمبانی زراعت اصول و.  1376. خواجه پور، م -8

پایان نامه . هاي کاشت مختلف در الشتر لرستان تجزیه رشد وعملکرد لوبیا در تراکم و تاریخ. 1375 .ع.  م،دادگر - 9

  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازکارشناسی ارشد،

 رقم ماش در کشت تابستانه تحت 4 عملکرد مطالعه اثر تراکم بوته بر روي عملکرد و اجزاي. 1376. رجبیان، م -10

. صفحه170 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت. پایان نامه کارشناسی ارشدشرایط آب وهوایی مشهد، 

، عملکرد و  بر روند پر شدن دانهکاشتبررسی اثر تراکم  .1384  . ر و رضایی زنگنه،.  ، کبرایی، س. شمس، ك-11

 -  مشهد مقدس-1384 آبان 30 و29. ی حبوباتولین همایش ملا.  کرمانشاهسه رقم نخود در شرایط عملکردياجزا

.89- 91صفحه .  علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهدهپژوهشکد

 آبان 30 و29. ولین همایش ملّی حبوباتا ،هاي امیدبخش لوبیا قرمز بررسی تراکم کاشت در الین. 1383.  ف،صالحی -12

  .120- 117 صفحه . علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهده پژوهشکد-  مشهد مقدس- 1384

.  تهیه نهال و بذر نشریه موسسه تحقیقات اصالح و.  تراکم بوته بر روي عملکرد باقالاثر. 1374. صباغپور، س -13

 به (.Cicer aretinum L)  عملکرد ارقام نخود زراعیعمل اجزايعکس ال. 1380.  و احسان زاده، پ. فالح، س-14

 پژوهشکدة علوم -  مشهد مقدس- 1384 آبان 30 و29 .ی حبوباتلین همایش ملگیاهی در شرایط دیم خرم آباد، اوتراکم 

  .268-264 صفحه .گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

.صفحه236. نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ا.زراعت حبوبات . 1368 . بنایان اول ، م  و.، ع کوچکی -15

ط آب و هوایی ی در شرا باقالبررسی تأثیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی. 1380. ش، لکو . م، گالبی-16

،  علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشکدة-  مشهد مقدس- 1384 آبان 30 و29. اولین همایش ملّی حبوبات . اهواز

  .375- 377صفحه

  .صفحه240 .رات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهرانحبوبات در ایران انتشا. 1372 . مجنون حسینی ، ن-17

ایستگاه تحقیقات . طرح بررسی و تعیین بهترین تراکم بوته براي لوبیا چشم بلبلی رقم عراقی . 1367 .ش، مطلبی پور -18

.110-12-67245شماره طرح ) اهواز (کشاورزي خوزستان 

 عملکرد و اجزاي. تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر رشداثر . 1379 .ع . و دادگر، م. ق  فتحی،،.موسوي س، ه -19

یاهی دانشگاه  علوم گ پژوهشکده-  مشهد مقدس- 1384 آبان 30 و29ی حبوبات، لین همایش ملاو. عملکرد دانه لوبیا قرمز

  .33- 31 صفحه فردوسی مشهد،

20- Chung, J. H. and Goulden, D. S. 1971. Yield components of aricot beans  (Phaseolus vulgaris  L.) 
growth at differnts .I. Growth, development and yield. Aust. J. Plant Physiol.5: 159-167. 
21- Dimova, D, and Svetleva, D. 1993. Inheritance and correlation of some quantitative characters in french 
bean in relation to increasing the effectiveness of selection. Plant Breeding Abs. 63: (3) 344
22- Grafius , J. E. 1957. Component of yield in oats: Ageometric inter pretation. Agron.J. 49.
23- Graman, J. 1972. stadium tvorby reprodukcnich organo a kvetni biologie u bobou obecneho. (studies on 
the formation of reproduction organs and flower biology in the broad bean). concl. report , PEF ceske 
Budjovica, 1972)
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24- Juza , J. 1971. Uloha  nekterych  biologickych a Hospodarskych  vlastnosed  vybranych  odrud  hrachu 
[Pisum sativm l.] pretvorbe  vysosu . (the role of some biological and commerical properties of selected 
cultivars of pea [Pisum sativm l.] in yield formaton) .condidate-of-  scienc  dissertation , VSZ praha ,1971.
25-Matsushima , S. 1970 . crop science  in  rice . Euji . pub  1. Co.LTD.
26- Roa , K. S. , Moorthy, B.T. s. and Manna, G. B.  1990. plant population for  higher  production  in 
Basmati  type  scented  rice . Int rice Res  Notes . 15(1).
27- Singh . C. P. and  sing H. P. 1988. Response of mung bean to plant population, and planting pattern.
28- Westerman, D. T. and Crothers, S. E . 1977. Plant population effects on the seed yield components of 
beans. Crop Sci. 17: 493-496                                                                                
29- White, J. W., Kornegay, J., Castillo, J., Molano, C. H., Cajiao, C. and Tejada, G. 1992. Effect of 
growth habit on yield of large-seeded bush cultivars of common bean. Field Crops Res. 29(2): 151-161                                                          

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir

