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   عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي براثر تراكم كاشت 
(Vigna unguiculata .L)  

  
  3 علي اصغر ميرزايي عبداليوسفي،2، كوروش اردوخاني2فرود بذرافشان، 1مليحه رضايي

  14/9/91 :  تاريخ پذيرش22/2/91 :تاريخ دريافت
  
  

   چكيده
در قير و كارزين، لوبيا چشم بلبلي آزمايشي در و اجزاي عملكرد تراكم كاشت بر عملكرد به منظور بررسي اثر 

 با سه تكرار  فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفيآزمايش به صورت.  به اجرا درآمد1390- 91سال زراعي 
ح  سط4تيمارهاي آزمايش شامل دو فاكتور فاصلة رديف ها و فاصلة بوته روي رديف بود، تيمار رديف در . اجرا شد
نتايج . دبو سانتيمتر 15 و 10، 5 سطح شامل 3 و تيمار فاصله بوته روي رديف در سانتيمتر 50 و 40، 30، 20شامل  
 سانتيمتر ارتفاع بوته، عملكرد بيولوژيك كاهش يافت اما با افزايش 50 به 20 از  كه با افزايش فاصلة رديفنشان داد

الف در بوته، وزن هزاردانه، تعداد شاخه فرعي، شاخص برداشت و فاصلة رديف طول غالف، تعداد دانه در غالف، غ
ارتفاع بوته، شاخص برداشت و سانتيمتر  15 به 5عملكرد دانه افزايش يافت و با افزايش فاصله بوته ها روي رديف از 

 هزاردانه  تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و وزن، اماعملكرد دانه كاهش يافت
در نهايت به نظر . اثر متقابل فاصله رديف و  بوته روي رديف در هيچكدام از صفات معني دار  نگرديد. افزايش يافت

  . مي رسد با افزايش فواصل رديف و كاهش فاصله بوته روي رديف بتوان به عملكرد باالتري دست يافت
  

  رتفاع، اجزاي عملكرد، عملكرد دانه لوبيا چشم بلبلي، فاصله رديف و بوته، ا :كلمات كليدي
  
  

  

                                                 
 maliherezai347@yahoo.com: پست الكترونيك. مسئول مكاتبات. آباد دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروز-1

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد -3

  
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان

  مجله اكوفيزيولوژي گياهي
 1391، دومسال چهارم، شماره 
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  همقدم
لوبيا چشم بلبلي يكي از قديمي ترين گياهان 

كوچكي و (مناطق گرمسير و نيمه گرمسير آفريقاست 
در بين حبوبات از لحاظ سطح زير ). 1368بنايان، 

 .كشت و ارزش اقتصادي مقام اول متعلق به لوبيا است
 و)  تا معتدلهاي گرم تابستان( هواي مطلوب آب و

 خاك مرغوب با، كشت لوبيا مناطق زير آب كافي در
 داراي عمق زياد، وجود و بافت رسي و رسي شني
 برداشت و فصول كاشت و نيروي كارگري فراوان در

از داليل عمده افزايش بودن نيروي كارگري   ارزان
صالحي و همكاران، (باشد  سطح زير كشت آن مي

1384.(  
آرايش كاشت مربع است بهترين آرايش كاشت 

 استفاده از ها درحداقل ودراين آرايش رقابت بوتهزيرا 
خاك حداكثر  عوامل محيطي نظير نور، فضا، آب و

 آرايش كاشت بصورت مستطيلي ″است اما معموال
گيرد بدليل استفاده از ماشين آالت، آبياري، انجام مي
دركشت با آرايش مستطيلي  .عمليات داشت وجين و
در  .ها كم استبين رديف ها زياد وروي رديفرقابت 
اندازه بوته مهم است هرچه اندازه بوته بيشتر ، تراكم

ثر ؤعوامل محيطي در تراكم م. باشد تراكم كمتر است
در كشت كرپه  .زراعت ديم تراكم كمتر است است در

  .)1382قنبري و طاهري مازندراني، (تراكم بيشتر است 
در آزمايشي مشاهده ) 1386(ترابي و همكاران 

كردند بيشترين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك در 
در  .كمترين فاصله بين و روي رديف به دست آمد

بين صفات رويشي فقط تعداد شاخه هاي فرعي تحت 
تأثير فاصله بين رديف قرار گرفت و با افزايش فاصله 

با . بين رديف بر تعداد شاخه هاي فرعي افزوده شد
له بين دو بوته در رديف بر تعداد شاخه افزايش فاص

هاي فرعي، طول شاخه هاي فرعي و تعداد گره بر 
در مقابل طول . روي شاخه هاي فرعي افزوده شد

شاخه اصلي و تعداد شاخه هاي فرعي، طول شاخه 
هاي فرعي و تعداد گره بر روي شاخه هاي فرعي 

در مقابل طول شاخه اصلي تحت تأثير . افزوده شد
. فاصلة بين دو بوته در رديف قرار نگرفتتيمار 

بررسي شاخص هاي رشد نيز نشان داد كه با كاهش 
فاصله بين دو بوته در رديف و يا افزايش تراكم 
  .كاشت بر ميزان سرعت رشد محصول افزوده مي شود

در آزمايشي نتايج حاصل از تجزيه واريانس و 
مقايسات ميانگين نشان داد كه تاريخ كاشت و روش 

اشت به طور معني داري بر عملكرد دانه و تعدادي ك
تعداد غالف . از صفات مورد بررسي ارقام مؤثر بودند

در بوته، مهمترين جزء عملكردي در اين آزمايش بود 
 دانه در 100به طوري كه تعداد دانه در غالف و وزن 

تيمارهاي مختلف چندان تفاوتي نشان ندادند 
 ). 1389مهرپويان و همكاران، (

گــزارش كردنــد ) 1384( محمــدي و همكــاران 
 cm 50) 4103باالترين عملكرد دانه در فاصله رديف       

 04/3383(، تاريخ كاشت اول     )كيلوگرم دانه در هكتار   
 3483 ( cm 5و نيز فاصـله بوتـه       ) كيلوگرم در هكتار  
  .بدست آمد) كيلوگرم در هكتار 

 بيان كردند مطالعه در) 1387(مدني و همكاران 

 و دانه نمي تواند عملكرد بوته تراكم در تغيير عامل
 عملكرد دانه ولي دهد قرار تأثير تحت را كاه عملكرد

سطح  در به ترتيب مختلف هاي ژنوتيپ در كاه و
 را نشان داري معني تفاوت %5 و %1 آماري احتمال

همچنين تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در . دادند
 تحت تأثير تراكم قرار غالف و تعداد كل دانه در بوته

و % 5، %1گرفته و به ترتيب در سطح احتمال آماري 
  .معني دار گرديد% 1

گزارش كردند كه ) 2000(شيرتيليف و همكاران 
در لوبيا و سويا با تغيير در تراكم كاشت، وزن صد 

) 2005(صادقي پور و همكاران . دانه تغيير نمي كند
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اد غالف در واحد دريافتند با افزايش تراكم بوته، تعد
 100سطح و ارتفاع بوته افزايش مي يابد اما از وزن 

  .دانه كاسته مي شود
با مطالعه اثرات ) 1993(هانگ و همكاران، 

آرايش كاشت بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي گزارش 
كردند كه باالترين عملكرد دانه در كمترين فاصله بين 

 cm(و فاصله بين دو بوته در رديف ) cm 28(رديف 
آيد و هر چه از ميزان فواصل بين و  بدست مي) 5

  .يابد روي رديف كاسته شود عملكرد دانه افزايش مي
گزارش كردند ) 2000(پاولسون و همكاران 

اعمال آرايش هاي مختلف كاشت در زراعت لوبيا مي 
تواند نتايج مختلفي را از لحاظ ميزان عملكرد حاصل 

 فواصل بين از جمله طي آزمايشي با كاهش. كند
رديف، ميزان عملكرد دانه در واحد سطح افزايش 

  . يافت
بطور كلي گياهان زراعي و حتي ارقام يك گونه 
زراعي براي توليد حداكثر عملكرد بسته به توانائيهاي 
ژنوتيپي و فنوتيپي خود در واكنش به تغييرات تراكم 
بوته و پتانسيل رقابت با ساير گياهان داراي طيفي از 

 گياهي مطلوب و مختص به خود مي باشند تراكم
  .)1991ديير و همكاران، (

 نيز نشان دادند) 1381(حبيب زاده و همكاران 
 سانتيمتر 50كه در گياه ماش با فاصله رديف ثابت 

 سانتيمتر ميزان 30 تا 15افزايش فاصله بين بوته ها از 
 رقابت نتيجه عملكرد دانه .پروتئين دانه را تغيير نداد

در كسب نهاده هاي  ونه اي و درون گونه اي گبرون
براي به حداقل توليد براي رشد و نمو است و 

 حداكثر عملكرد دانه، حصولها و  رساندن اين رقابت
عالوه بر تراكم، نحوه توزيع بوته در واحد سطح از 

 بوته در واحد آرايش  واهميت زيادي برخوردار است
 گياهي معهجادرون در  مناسب نور پراكنشسطح بر 
رشد و نمو اصلي آرايش كاشت بر  و نقش مؤثر است

  و پراكنش به علت تفاوت در چگونگي توزيعگياه
نور در داخل جامعه گياهي   و كميت و كيفيتانرژي

 ي،افزايش جذب تشعشع خورشيداست كه در 
 شود  مي دانه و بيولوژيكي افزايش عملكردموجب

د در واحد افزايش عملكر). 2000آركوت و نيلسن، (
سطح يكي از مهمترين عوامل مؤثر در باال بردن توليد 

از آنجايي كه ميزان دسترسي به منابع مورد .  استلوبيا
استفاده يك گياه از جمله تشعشع خورشيدي، آب 
قابل استفاده و مواد غذايي همگي ارتباط زيادي با 
تراكم گياهي دارند، تنظيم جمعيت گياهي بر اساس 

 اين منابع جهت باال بردن عملكرد در ميزان موجودي
صالحي،  (واحد سطح حائز اهميت خواهد بود

فواصل مناسب بين رديف هاي كاشت و بين ). 1384
بوته ها در روي رديف كاشت تعيين كننده فضاي 

تراكم مناسب و . رشد قابل استفاده هر بوته مي باشد
توزيع متعادل بوته ها در واحد سطح موجب استفاده 

 از رطوبت و مواد غذايي و نور گرديده و موجب بهتر
محمدي و همكاران، (افزايش عملكرد مي شود 

با توجه به اينكه لوبيا يكي از گياهان زراعي ).  1384
مهم به شمار مي آيد، و همچنين استان فارس يكي از 
 استانهاي مهمي است كه در آن لوبيا كشت مي شود،

اوت روي عملكرد در اين آزمايش اثر تراكم هاي متف
و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي مورد بررسي قرار 

 .گرفت

 
  مواد و روش ها

به منظور تعيين اثر تراكم كاشت بر عملكرد و 
آزمايشي در اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي 

شهرستان قير و كارزين، منطقة كارزين شهر مزرعة 
 .به اجرا درآمد) 1390- 1391( در سال زراعي رهنما،

 كيلومترمربع 3113شهرستان قير و كارزين با مساحت 
طول .  كيلومتري جنوب شيراز مي باشد184در فاصلة 
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 23′ درجه و عرض شمالي 53 و 09′جغرافيايي شرقي 

به  . متر مي باشد750 درجه،ارتفاع از سطح دريا 28و 
. طور كلي منطقه داراي آب و هواي نيمه خشك است

 و حداكثر 5ال زراعي حداقل درجه حرارت دراين س
 درجة سانتي 24 و متوسط ساالنه 43درجه حرارت 

  .گراد بود
اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب بلـوك       

 تكـرار اجـرا شـد، تــاريخ    3هـاي كامـل تـصادفي بــا    
تيمارهــاي آزمــايش شــامل دو فــاكتور .  بــود17/4/90

فاصلة رديف ها و فاصلة بوته روي رديف بود،  تيمار           
 ســانتي 50 و 40، 30، 20 ســطح شـامل   4رديـف در  

 سطح شـامل    3متر و تيمار فاصله بوته روي رديف در         
 5×4ابعاد كـرت هـا      .  سانتي متر مي باشد    15 و   10،  5

پيش از كشت جهت مـشخص      . متر، در نظر گرفته شد    
 عدد بذر در پتـري ديـش كـشت          100كردن قوة ناميه    

قبل از  بذرها  .  بذر جوانه زدند   96شد كه از اين تعداد      
زمـين بـا    . كاشت با قارچ كش بنوميل ضدعفوني شـد       

 ديـسك   ، بوسـيلة   شخم زده شـد     برگردان دار  گاوآهن
كـرت هـا     كلوخه ها را خرد كرده و با مـرز بنـد مـرز            

كـرت بـه    بـا بيـل دسـتي      عمليات تسطيح  .كشيده شد 
كاشت بذر با دست و به كمـك        . كرت صورت گرفت  

 طبـق تـراكم     شيار باز كن انجام شد، فاصلة بين رديف       
فاصلة بين بذرها طبق    . هاي مختلف در نظر گرفته شد     

بـذرها در   . تراكم هاي مورد آزمايش در نظر گرفته شد       
 عمليات كاشـت در     .ندشدكاشته   يسانتي متر  4عمق  
 5آبياري دوم بـا فاصـلة       .  انجام گرفت  17/4/90تاريخ  

طبق آزمـون   .  روز انجام شد   10روز و سپس با فاصلة      
 100ا سوپر فسفات تريپـل بـه ميـزان          خاك كوددهي ب  

كيلوگرم در هكتار قبل از كاشت و كود اوره به ميـزان            
زمان كاشـت، مرحلـة     ( كيلوگرم را در سه مرحله       100

به صورت سرك به    ) سه برگچه اول، و قبل از گلدهي      
كاشت به وسيلة دست انجام خواهـد       . زمين اضافه شد  

و بعد از سبز    بذرها ابتدا با تراكم زياد كاشته شده        . شد
شدن در مرحلة دو برگي اقدام به تنك كردن شد تا به            

براي مبارزه با علف هاي   . تراكم هاي تعيين شده رسيد    
هرز، درمرحلة سه برگچـه اول از سـم پنتـازون بـراي             
علف هاي پهن برگ و براي باريك بـرگ هـا از سـم              

 برداشـت نهـايي در تـاريخ        .سوپرگاالنت استفاده شـد   
سـطح برداشـت نهـايي يـك        . گرديـد  انجام   25/7/90

. مترمربع بعد از حذف حاشيه ها از وسط هر كرت بود
در زمان برداشت كـل گياهـان رنـگ سـبز خـود را از               
دست داده بودند و به طور كامل زرد و خـشك شـده             

برداشت با كف بر كردن بوته هـا توسـط داس           . بودند
انجام شد و سپس گياهان برداشت شده داخـل كيـسه           

ته و به آزمايشگاه جهت انـدازه گيـري سـاير           قرار گرف 
محاسـبات آمـاري مـورد نيـاز        . صفات منتقل گرديدند  

جهت تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نـرم افـزار             
 زمون چند دامنه اي دانكن در سطح      آ   و    SAS آماري
انجام گرديـد همچنـين بـراي رسـم         % 1و  % 5 احتمال

صـفات  . ه گرديـد   استفاد Excelنمودارها از نرم افزار     
ارتفاع گياه، تعـداد    : مورد اندازه گيري عبارت بودند از     

شاخة فرعي در بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه           
درغالف، وزن هزاردانه، عملكرد بيولوژيك، عملكـرد        

  .دانه، شاخص برداشت
 

  نتايج و بحث
  ارتفاع گياه- 1

نتايج در اين آزمايش نشان داد فاصلة رديف 
روي % 1ف اثر معني داري در سطح احتمال هاي مختل

به طوري كه بيشترين ). 3جدول(ارتفاع بوته داشتند 
مشاهده ) cm20) cm 3/102ارتفاع بوته در فاصلة 

 cm 50كمترين ارتفاع مربوط به فاصلة بوتة . شد

)cm 1/87 (همچنين فاصلة رديف . بودcm 30 
  ارتفاعcm 40 و فاصلة رديف cm5/94 ارتفاع بوته 
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cm 4/93 با افزايش تراكم ). 1جدول ( گزارش شد
به نظر مي رسد نزديكتر . ارتفاع نيز افزايش يافت

شدن رديف ها باعث سايه اندازي شده و به دليل 
كمبود نور در مريستم هاي انتهايي اكسين بيشتري 

 اين .توليد شده كه باعث رشد طولي ساقه ها مي شود
مطابقت ) 1384 (نتيجه با نتايج محمودي و همكاران

داشت آنها به منظور بررسي تأثير تراكم گياهي و 
آرايش كاشت بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، 
عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت در لوبيا قرمز 

نتايج آنها نشان داد با . رقم اختر، آزمايشي انجام دادند
 بوته در متر 50 و 40 به 30افزايش تراكم گياهي از 

 78/39 و 79/36 به cm93/33 تفاع بوته از مربع، ار
    . تغيير كرد

نتايج به دست آمده از فاصلة بوته روي رديف 
روي ارتفاع  α%= 1اثر معني داري در سطح احتمال 

بيشترين ارتفاع مربوط به ). 3جدول (بوته داشتند 
كمترين . مشاهده شد) cm5) cm2/99فاصلة بوته 

. بود) cm15) cm4/89ارتفاع مربوط به فاصلة بوته 
) cm10) cm 3/94همچنين ارتفاع در فاصلة بوته 

با كاهش فاصله بوته ها روي ). 1جدول (گزارش شد 
رديف ارتفاع افزايش يافت اين نتيجه با نتايج قنبري و 

، )1993(هانگ و همكاران ، )2002(همكاران 
، صادقي پور و همكاران )2000(شيرتليف و همكاران 

نتايج در اثر متقابل فاصلة . اشتمطابقت د) 2005(
بيشترين ). 3جدول (رديف و بوته معني دار نشد 

 cmارتفاع در اثر متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته
 مشاهده شد و كمترين ارتفاع در اثر متقابل 20×5

 مشاهده شد cm15×50مربوط به فاصلة رديف و بوته
كه ) 1375(اين نتيجه با نتايج باشتني ). 1جدول (

فاصله بين رديف و بين بوته در گزارش كرد با كاهش 
نتايج . رديف ارتفاع بوته افزايش يافت مطابقت داشت

بدست آمده از اين آزمايش با نتايج مدني و همكاران 
  .مطابقت نداشت) 1387(

  
  ي مقايسه ميانگين ها فاصلة رديف، فاصلة بوته روي رديف بر اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبل-1جدول

تعداد دانه در   رديف
  غالف

  )cm(ارتفاع بوته  تعداد غالف در بوته

20  b 14 /5  c 27/7   a 33/102  

30  a 66 /6  bc 88/7  b 50/94  

40  a 33/7  b 22 /9  b 44 /93  

50  a 77 /7  a 44 /11  b 133/87  

        بوته روي رديف
5  b 57 /5  C7 9/6 a 28 /99  

10  b 45/6  b 16 /9  ab 37/94  

15  a 16/8  a 91/10   b 40 /89  

  .حروف غير مشابه در هر ستون اختالف معني دار را نشان مي دهد
  

  عملكرد بيولوژيك - 2
فاصلة رديف هاي مختلف اثر معني داري روي 

بيشترين ). 4جدول (عملكرد بيولوژيك نداشتند 

 cm20) 8/3368عملكرد بيولوژيك در فاصلة 
كمترين عملكرد .  مشاهده شد)كيلوگرم در هكتار

 cm50) 3/3083بيولوژيك مربوط به فاصلة بوتة 
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 cm30همچنين فاصلة رديف . بود) كيلوگرم در هكتار
 كيلوگرم در هكتار و 7/3247عملكرد بيولوژيك 

 7/3237 عملكرد بيولوژيك cm40فاصلة رديف 
با افزايش ). 2جدول (كيلوگرم در هكتار گزارش شد 

ولوژيك افزايش يافت كه اين نتيجه با تراكم عملكرد بي
  .  مطابقت داشت)1384(محمودي و همكاران نتايج 

فاصلة بوته روي رديف اثر معني داري در سطح 
جدول (روي عملكرد بيولوژيك داشت % 1احتمال 

بيشترين عملكرد بيولوژيك مربوط به فاصلة بوته ). 4
cm5) 3550مشاهده شد)  كيلوگرم در هكتار .

ملكرد بيولوژيك مربوط به فاصلة بوته كمترين ع
cm15) 6/2946همچنين . بود)  كيلوگرم در هكتار

 cm10) 6/3206عملكرد بيولوژيك در فاصلة بوته 
نتايج در ). 2جدول (گزارش شد ) كيلوگرم در هكتار

اثر متقابل فاصلة رديف و بوته اثر معني داري نشان 

 اثر بيشترين عملكرد بيولوژيك در). 4جدول (نداد 
 cm5×20متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته 

مشاهده شد و كمترين عملكرد بيولوژيك در اثر 
 cm15×50 متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته

  ). 2جدول (مشاهده شد 
در آزمايشي ) 1384(محمودي و همكاران 

 و 30،40گزارش كردند عملكرد بيولوژيك در تراكم 
 و 6/7249 ،6/5975تيب  بوته در متر مربع به تر50
به نظر مي رسد در .  كيلوگرم در هكتار است8/8509

آرايش كاشت مربعي نسبت به  آرايش هاي كاشت 
ديگر شاخه فرعي و غالف بيشتر توليد نموده و 

مدني و همكاران . عملكرد بيولوژيكي زيادتري دارد
در آزمايشي نتايج نشان داد عملكرد ) 1387(

.راكم گياهي قرار نگرفتبيولوژيك تحت تأثير ت

  
   مقايسه ميانگين ها فاصلة رديف، فاصلة بوته روي رديف بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي-2جدول

 وزن هزار دانه  تعداد شاخه فرعي  رديف
)g(  

 عملكرد بيولوژيك
)kg/ha(  

 عملكرد دانه
)kg/ha(  

شاخص برداشت 
)%(  

20  b 82/15  c 55/70   a 88/3368   b 05/1330  b 05/40  

30  ab 55 /17  b 44 /82  ab 77/3247  b 13/1403  b 44/43  

40  ab 38 /18  ab 55/88  ab 77/3237  ab 02/1491  b 08 /46  

50  a 19  a 88 /95  b 33/3083  a 02/1662  a 29/ 54  

            بوته روي رديف
5  b 69/15  c 33/71  a 3550  a 80/1615  a 95/45  

10  ab 56/17  b 84  b 66 /3206  ab 72/1470  a 61/46  

15  a 81/19  a 75/97  c 66/2946  b 15/1328  a 34/45  

  .حروف غير مشابه در هر ستون اختالف معني دار را نشان مي دهد
  
  عملكرد دانه - 3

فاصلة رديف هاي مختلف اثر معني داري در 
جدول (روي عملكرد دانه داشت %  1سطح  احتمال 

 02/1662 (cm50بيشترين عملكرد دانه در فاصلة ). 4
كمترين عملكرد دانه . مشاهده شد) كيلوگرم در هكتار

 كيلوگرم در cm20) 05/1330مربوط به فاصلة بوتة 
 عملكرد cm30همچنين فاصلة رديف . بود) هكتار
 كيلوگرم در هكتار و فاصلة رديف 13/1403دانه 
cm40 كيلوگرم در هكتار  02/1491 عملكرد دانه

به نظر مي رسد به دليل ). 2جدول (گزارش شد 
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افزايش طول غالف، تعداد شاخة فرعي، تعداد دانه در 
غالف، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و 

 سانتي 50وزن هزاردانه، عملكرد دانه در فاصلة رديف 
با افزايش فاصلة رديف ها عملكرد دانه . متر بيشتر بود

محمودي و  افزايش يافت كه اين نتيجه با نتايج نيز
 )1384(و هاشمي جزي و همكاران ) 1384(همكاران 

  . مطابقت داشت
نتايج بدست آمده نشان داد فاصلة بوته روي 

روي % 1رديف اثر معني داري در سطح احتمال 
بيشترين عملكرد دانه ). 4جدول (عملكرد دانه داشتند 

 كيلوگرم در cm5) 8/1615مربوط به فاصلة بوته 
كمترين عملكرد دانه مربوط به . مشاهده شد) هكتار

. بود)  كيلوگرم در هكتارcm15) 1/1328فاصلة بوته 
 cm10) 7/1470همچنين عملكرد دانه در فاصلة بوته 

با كاهش ). 2جدول (گزارش شد ) كيلوگرم در هكتار
. فاصلة بوته ها روي رديف عملكرد دانه افزايش يافت

 آزمايش، اگرچه هر گياه به علت رقابت شديد در اين
جهت كسب نور، آب و مواد غذايي قادر به توليد 
حداكثر پتانسيل عملكرد دانه نبوده ولي تراكم گياهي 
بيشتر باعث شده است كه به علت تعداد دانه و غالف 
بيشتر در واحد سطح عملكرد دانه در واحد سطح 

ايين، قسمتي از افزايش يافت و در تراكم هاي گياهي پ
زمين بال استفاده مانده و گياه قدرت جبران كاهش 
عملكرد ناشي از كاهش تعداد گياه در واحد سطح را 

اين نتيجه با نتايج محمودي و همكاران . نداشته است
نتايج در اثر متقابل فاصلة . مطابقت داشت) 1384(

). 4جدول (رديف و بوته اثر معني داري نشان نداد 
ملكرد دانه در اثر متقابل مربوط به فاصلة بيشترين ع

 سانتي متر مشاهده شد و كمترين 50×5رديف و بوته 
عملكرد دانه در اثر متقابل مربوط به فاصلة رديف و 

  ). 2جدول ( سانتي متر مشاهده شد 20×15بوته 

بيـان كردنـد    ) 1384(هاشمي جزي و همكـاران      
نهـا بـر    اثر فاصله رديف و فاصله بوته و اثـر متقابـل آ           

بيـشترين  . دار اسـت    معنـي % 1عملكرد دانه در سـطح      
هـزار بوتـه    200 با تراكم    cm10×50عملكرد در تيمار    

 كيلـوگرم در هكتـار و كمتـرين         5562در هكتار، برابر    
هزار بوتـه  111 با تراكم cm15×60 عملكرد در تيمار 

 كيلوگرم در هكتار اندازه گيـري       3726در هكتار، برابر    
  . شد

بيان كردند كه ) 1384(مكاران محمودي و ه
 50 و 40 ، 30ميانگين عملكرد دانه در تراكم گياهي

 3088و 2785، 2328بوته در متر مربع به ترتيب برابر 
كيلوگرم در هكتار است كه بيشترين عملكرد دانه 

 كيلوگرم در هكتار در باالترين تراكم گياهي و 3088
در   كيلوگرم در هكتار2328كمترين عملكرد دانه 

قنبري و همكاران .  كمترين تراكم گياهي به دست آمد
 20گزارش كردند با افزايش تراكم گياهي از ) 1382(

 بوته در متر مربع عملكرد دانه به ترتيب 40بوته به 
ايكدا .  كيلوگرم در هكتار افزايش يافت3066 و 2877

نيز گزارش كرد كه در حالتي كه الگوي ) 1992(
يشترين تعداد غالف و وزن دانه كاشت مربعي باشد، ب

و در نتيجه بيشترين عملكرد دانه و بيولوژيكي به 
گزارش ) 1976(كرودرز و وسترمن . دست مي آيد

دادند كه انتظار مي رود در رقم رشد محدود با فاصله 
  . يكسان بين و درون رديف عملكرد دانه بيشتر شود

  
  تعداد شاخة فرعي در بوته- 4

فاصلة رديف هاي مختلف اثر معني داري روي 
). 4جدول (تعداد شاخة فرعي در بوته نداشتند 

 cm50بيشترين تعداد شاخة فرعي در بوته در فاصلة 
كمترين تعداد . مشاهده شد) 19(تعداد شاخه فرعي 

 cm20شاخة فرعي در بوته مربوط به فاصلة بوتة 
 همچنين فاصلة. بود) 82/15(تعداد شاخه فرعي 
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 و 55/17 تعداد شاخة فرعي در بوته cm30رديف 
 38/18 تعداد شاخه فرعي cm40فاصلة رديف 

با افزايش تراكم تعداد شاخة ). 2جدول (گزارش شد 
فرعي در بوته كاهش يافت كه مي توان كمبود فضاي 
مناسب جهت افزايش تعداد شاخة فرعي را دليل 
اصلي كم شدن شاخة فرعي در فاصلة رديف پايين 

اين نتيجه با نتايج  ترابي جفرودي . زارش كردگ
  . مطابقت داشت) 1379(و طالعي و همكاران ) 1385(

نتايج بدست آمده از اين آزمايش نشان داد 
فاصلة بوته روي رديف نيز اثر معني داري در سطح 

روي تعداد شاخة فرعي در بوته داشتند % 1احتمال 
ط به بيشترين تعداد شاخة فرعي مربو). 4جدول (

) 81/19( تعداد شاخه فرعي cm 15 فاصلة بوته 
كمترين تعداد شاخة فرعي مربوط به . مشاهده شد
. بود) 69/15( تعداد شاخه فرعي cm5فاصلة بوته 

همچنين تعداد شاخة فرعي در بوته در فاصلة بوته 
cm10 گزارش شد ) 56/17( تعداد شاخه فرعي

صله بين به نظر مي رسد كه با افزايش فا). 2جدول (
رديف و بين بوته در رديف و يا كاهش تراكم بوته به 
دليل افزايش قابليت دسترسي به نور خورشيد و 
كاهش رقابت بين بوته ها جهت دستيابي به منابع، 
امكان رشد بيشتري براي هر بوته فراهم گرديده و در 
. نتيجه بر تعداد شاخه هاي فرعي افزوده مي شود

مطابقت ) 2001(ايج بوارد نتايج بدست آمده با نت
نتايج در اثر متقابل فاصلة رديف و بوته اثر . داشت

بيشترين تعداد ). 4جدول (معني داري نشان نداد 
شاخة فرعي در بوته در اثر متقابل مربوط به فاصلة 

 مشاهده شد و كمترين cm15×50رديف و بوته 
تعداد شاخة فرعي در اثر متقابل مربوط به فاصلة 

  ).2جدول (  مشاهده شد cm5×20ته رديف و بو
در آزمايشي گزارش ) 1385(ترابي و جفرودي 

كردند كه اثرات دو فاكتور فاصلة بين رديف و بين 

بوته در رديف بر تعداد شاخه هاي فرعي به ترتيب در 
 درصد معني دار بودند به گونه 1 و 5سطوح احتمال 

ر اي كه با افزايش فاصلة بين رديف و بين دو بوته د
رديف بر تعداد شاخه هاي فرعي افزوده شد و 
بيشترين شاخه فرعي به ترتيب در فواصل بين رديف 

  . حاصل شد15 و cm 60و بين دو بوته در رديف 
  
  تعداد غالف در بوته- 5

 نتايج درتجزيه واريانس  نشان داد فاصلة رديف 
روي % 1هاي مختلف اثر معني داري در سطح احتمال 

بيشترين ). 3جدول (ته داشتند تعداد غالف در بو
 تعداد غالف cm50تعداد غالف در بوته در فاصلة 

كمترين تعداد غالف در بوته . مشاهده شد) 44/11(
. بود) 37/7( تعداد غالف cm20مربوط به فاصلة بوتة 

 تعداد غالف در بوته cm 30همچنين فاصلة رديف 
 22/9 تعداد غالف cm 40 و در فاصلة رديف 88/7

با افزايش فاصلة رديف تعداد ). 1جدول ( شد گزارش
غالف در بوته نيز افزايش يافت كه دليل اين افزايش 
را مي توان فضاي مناسب بيشتر بيان كرد اين نتيجه با 

مطابقت ) 1384(هاشمي جزي و همكاران نتايج 
  . داشت

فاصلة بوته روي رديف نيز اثر معني داري در 
در بوته داشتند روي تعداد غالف % 1سطح احتمال 

بيشترين تعداد غالف در بوته مربوط به ). 3جدول (
كمترين . مشاهده شد) cm15) 91/10فاصلة بوته 

 cm5تعداد غالف در بوته مربوط به فاصلة بوته 
همچنين تعداد غالف در بوته در فاصلة . بود) 79/6(

اين ). 1جدول (گزارش شد ) cm10) 16/9بوته 
، فالح و )1387(مكاران نتيجه با نتايج مدني و ه

، )1971(، چانگ و گولدن )1380(احسان زاده 
و ) 1383(، صالحي )1977(وسترمن و كروترز 

نتايج در اثر متقابل . مطابقت داشت) 1376(رجبيان 
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جدول (فاصلة رديف و بوته اثر معني داري نشان نداد 
بيشترين تعداد غالف در بوته در اثر متقابل مربوط ). 3

 مشاهده شد و cm15×50رديف و بوته به فاصلة 
كمترين تعداد غالف در بوته در اثر متقابل مربوط به 

جدول ( مشاهده شد cm5×20 فاصلة رديف و بوته 
پتانسيل توانايي و ظرفيت بقوالت در تشكيل ). 1

جوانه هاي گل، گل ها و غالف ها بسيار باالست اما 
ه به دست يابي به اين پتانسيل به شرايط داخلي گيا

خصوص شرايط محيطي بستگي دارد، اين امر دليل 
  .تغيير پذيري تعداد غالف ها در حد بسيار باال است

در آزمايـشي   ) 1384(هاشمي جزي و همكـاران      
گزارش كردند كه اثر فاصله رديف و فاصله بوته روي          
رديف و اثر متقابل آنها بـر تعـداد غـالف در گيـاه در               

 افـزايش فاصـله     دار شـد و بـا       سطح يك درصد معنـي    
رديف و فاصله بوته، تعداد غـالف در گيـاه بـه طـور              

) 1995(كــولي و آكاشــي . داري افــزايش يافــت معنــي

 تعـداد   cm30مشاهده كردنـد كـه در فاصـله رديـف           
   . بودcm25 غالف در بوته بيشتر از فاصله رديف 

در آزمايشي گزارش ) 1387(مدني و همكاران 
ر بوته را كه يكي از كردند تراكم بوته تعداد غالف د

مهمترين اجزاي عملكرد لوبيا به شمار مي رود از 
تحت تأثير قرار % 1حيث آماري و در سطح احتمال 

 cm15 بيشترين تعداد غالف در بوته در فاصلة . داد
 بين بوته ها و كمترين تعداد غالف در بوته در فاصلة 

cm5همچنين گرامان .  بين بوته ها حاصل شد
م نمود كه تعداد غالف هاي توليد شده اعال) 1972(

در گياه باقال نيز به تراكم گياهي بستگي دارد و 
بيشترين تعداد غالف ها در تنك ترين پوشش گياهي 

مالحظه كرد كه تعداد ) 1971(جوزا . حاصل شد
غالف در هر گياه متغييرترين صفت در بين اجزاي 

  . عملكرد حبوبات است

  
  ثر فاصلة رديف، فاصلة بوته روي رديف و برهمكنش آنها بر اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي اميانگين مربعات -3جدول

 ارتفاع بوته تعداد غالف در 
 بوته

 تعداد دانه در غالف درجه 
 آزادي

 منابع تغيير

ns 116/68   
  

ns 1/18   
  

ns 1/12   
  

 تكرار  2

 فاصله بوته  2  20/85**  51/43**  293/03**

 رديف  3  11/89**  30/65**  349/96**

ns 17/65   ns 1/03   ns 0/58   6  فاصله بوته×رديف 

 خطا  22  1/47  3/44  55/03

86/7  70/20  0/18     ضريب تغييرات

**, * , nsبه ترتيب غير معني دار و معني داردر سطح احتمال پنج و يك درصد .  
  
  تعداد دانه درغالف- 6

تعداد دانه در غالف تحت تأثير فاصلة رديف 
معني % 1لف قرار گرفت و در سطح احتمال هاي مخت
به طوريكه بيشترين تعداد دانه در ). 3جدول (دار شد 

كمترين . مشاهده شد) cm50)  77/7غالف در فاصلة 

  cm20تعداد دانه در غالف مربوط به فاصلة بوتة 
با افزايش فاصلة رديف ها تعداد دانه در . بود) 14/5(

ن را مي توان غالف نيز افزايش يافت كه دليل آ
نتيجه اين آزمايش . افزايش طول غالف ها بيان كرد

  . مطابقت داشت) 1387(مدني و همكاران با نتايج 
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فاصلة بوته روي رديف نيز اثر معني داري در 
روي تعداد دانه در غالف داشتند % 1سطح احتمال 

بيشترين تعداد دانه در غالف مربوط به ). 3جدول (
كمترين تعداد . مشاهده شد) cm15) 16/8فاصلة بوته 

) cm5) 57/5دانه در غالف مربوط به فاصلة بوته 
همچنين تعداد دانه در غالف در فاصلة بوته . بود

cm10 )45/6 ( گزارش شد) نتايج در اثر ). 1جدول
متقابل فاصلة رديف و بوته اثر معني داري نشان نداد 

بيشترين تعداد دانه در غالف در اثر ). 3جدول (
 cm15×50 بل مربوط به فاصلة رديف و بوته متقا

مشاهده شد و كمترين تعداد دانه در غالف در اثر 
 cm 20×5متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته 

در ) 1387(مدني و همكاران ). 1جدول (مشاهده شد 
آزمايشي مشاهده كردند تراكم هاي مختلف بوته در 

تمال واحد سطح تعداد دانه در غالف را در سطح اح
تحت تأثير قرار داد به طوري كه بيشترين % 5آماري 

 بين بوته ها با cm 15تعداد دانه در غالف در فاصلة 
 عدد دانه در غالف و كمترين تعداد دانه 01/9متوسط 

 بين بوته ها با ميانگين cm5 در غالف در فاصلة 
  . عدد دانه در غالف به دست آمد16/8

  
  فاصلة رديف، فاصلة بوته روي رديف و برهمكنش آنها بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي اثر  ميانگين مربعات-4جدول

تعداد شاخه   منابع تغيير
  فرعي

عملكرد   وزن هزاردانه
  بيولوژيك

شاخص   عملكرد دانه
  برداشت

   Ns 13/65  Ns 207/19   *240336/11  Ns 84149/16   Ns 165/73  تكرار
   Ns 4/86  248233/84**  1098977/77**  2094/69**  51/18**  فاصله بوته
  Ns 17/13   **1034/25  Ns 123296/29  **184083/88  **331/72  رديف

فاصله ×رديف
  بوته

Ns 1/21   Ns 44 /47   Ns 9918/51   Ns 6050/27   Ns 6/79  

  65/95  39486/92  67084/59  132/86  8/82  خطا
ضريب 
  تغييرات

78/16  66/13  8  50/13  66/17  

**, * , nsبه ترتيب غير معني دار و معني داردر سطح احتمال پنج و يك درصد .  
  
  وزن هزاردانه- 7

نتايج در اين آزمايش نشان داد فاصلة رديف 
روي % 1هاي مختلف اثر معني داري در سطح احتمال 

به طوري كه ). 4جدول (وزن هزاردانه داشتند 
 cm 50 )88/95بيشترين وزن هزاردانه در فاصلة 

كمترين وزن هزاردانه مربوط به . مشاهده شد) رمگ
همچنين فاصلة . بود)  گرمcm 20 )55/70فاصلة بوتة 

 گرم و فاصلة 44/82 وزن هزاردانه cm 30رديف 
جدول (گزارش شد )   گرمcm 40) 55/88رديف 

  .با افزايش تراكم وزن هزاردانه كاهش يافت). 2

روي نتايج در اين آزمايش نشان داد فاصلة بوته 
روي % 1رديف نيز اثر معني داري در سطح احتمال 

بيشترين وزن ). 4جدول (وزن هزاردانه داشتند 
)  گرمcm 15) 75/97هزاردانه مربوط به فاصلة بوته 

كمترين وزن هزاردانه مربوط به فاصلة . مشاهده شد
همچنين وزن هزاردانه . بود)  گرمcm 5) 33/71بوته 

جدول (گزارش شد ) م گرcm) 84 10در فاصلة بوته 
نتايج در اثر متقابل فاصلة رديف و بوته اثر معني ). 2

بيشترين وزن هزاردانه ). 4- 4جدول (داري نشان نداد 
 cmدر اثر متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته 
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 مشاهده شد و كمترين وزن هزاردانه در اثر 50×15
 cm 5×20متقابل مربوط به فاصلة رديف و بوته 

  ). 2جدول (د مشاهده ش
  
  شاخص برداشت- 8

شاخص برداشت تحت تأثير تغييرات فاصلة 
معني دار % 1رديف قرار گرفت و در سطح احتمال 

به طوري كه بيشترين شاخص ). 4جدول (شد 
مشاهده )  درصدcm50) 29/50برداشت در فاصلة 

كمترين شاخص برداشت مربوط به فاصلة بوتة . شد
cm20 )05/40ن فاصلة رديف همچني. بود)  درصد
cm30 درصد و فاصلة 44/43 شاخص برداشت 

 درصد گزارش 08/46 شاخص برداشت cm40رديف 
با افزايش فاصلة رديف شاخص ). 2جدول (شد 

برداشت نيز افزايش يافت كه دليل اين افزايش را مي 
  . توان افزايش عملكرد دانه بيان كرد

فاصلة بوته روي رديف اثر معني داري روي 
بيشترين ). 4جدول (اشت نداشتند شاخص برد

 cm10شاخص برداشت مربوط به فاصلة بوته 
كمترين شاخص . مشاهده شد)  درصد61/46(

 cm15) 34/45 برداشت مربوط به فاصلة بوته 
 cm5 بود و شاخص برداشت در فاصلة بوته ) درصد

نتايج در اثر ). 2جدول (گزارش شد )  درصد95/45(
اثر معني داري نشان نداد متقابل فاصلة رديف و بوته 

بيشترين شاخص برداشت در اثر متقابل ). 4جدول (
 مشاهده cm10×50مربوط به فاصلة رديف و بوته 

شد و كمترين شاخص برداشت در اثر متقابل مربوط 
 مشاهده شد cm15×20 به فاصلة رديف و بوته 

گزارش كردند ) 1387(مدني و همكاران ). 2جدول (

ول تحت تأثير سطوح كه شاخص برداشت محص
مختلف تراكم قرار نگرفت و تفاوت آن در سطح 

مدني و همكاران، (معني دار نشد % 5احتمال آماري 
1387.(  

  
  نتيجه گيري

ارتفاع تحت تأثير تراكم قرار گرفت به طوريكه، 
با افزايش فاصلة رديف ارتفاع كاهش يافت و همچنين 

زايش با نزديكتر شدن بوته ها روي رديف ارتفاع اف
يافت و در نهايت كمترين فاصلة رديف و بوته روي 

به نظر مي رسد . رديف بيشترين ارتفاع را نشان داد
نزديكتر شدن رديف ها باعث سايه اندازي شده و به 
دليل كمبود نور در مريستم هاي انتهايي اكسين 
بيشتري توليد شده كه باعث رشد طولي ساقه ها مي 

داد شاخة فرعي، تعداد دانه  با افزايش تراكم  تع .شود
در غالف، وزن هزاردانه، تعداد غالف در بوته كاهش 

با افزايش تراكم عملكرد بيولوژيك، شاخص . يافت
بيشترين عملكرد دانه در . برداشت افزايش يافت

 cm و فاصلة بوته روي رديف cm 50فاصلة رديف 
 بدست آمد و با توجه به نتايج به دست آمده تراكم 5

  .  توصيه مي شودcm 50×5 بوته رديف و
  
 

  سپاسگزاري 
در اين مقاله كه حاصل پايان نامه كارشناسي 

ارشد اينجانب، مليحه رضايي مي باشد الزم است از  
آقاي دكتر فرود بذرافشان و آقاي مهندس علي اصغر 
ميرزايي عبداليوسفي كه در اين تحقيق مرا ياري كردند 

  . تشكر و قدرداني كنم

  
  منابع
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اثرات آرايش كاشت بر شاخص هاي رشد ارقام لوبيا . 1386.مقدم. و ا. حسن زاده قورت تپه. ، ع.ترابي جفرودي، آ
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Abstract 

To determine the effect of planting density on yield and yield components of 

cowpea (Vigna unguiculata L.), an experiment was conducted in Ghir - Karzin, in 2011-

2012. This research was done in a factorial experiment in RCBD. Factors included 4 

levels of row spacing (20, 30, 40 and 50 cm) and 3 plant spacings (5, 10 and 15 cm). 

Results showed that by increasing the distance between rows from 20 to 50 cm height 

and biological yield decreased. But increasing the distance between the rows, increased 

the  number of seeds per pod, pods per plant 1000-grain weight, number of branches, 

harvest index and grain yield. Increasing the distance of rows on plants from 5 to 15 cm 

decreased height, harvest index and grain yield, but increased the number of branches, 

number of seeds per pod, number of pods per plant and 1000-grain weight. The 

interaction of row spacing and plant row was not significant in any of the characters. 

Finally, it seems that to achieve a higher performance we should increase the distance 

between rows and decrease the distance between the plants on rows. 

 

Keywords: vigna unguiculata, row spacing and plant spacing, height, components 

yield, grain yield. 

  
 

                                                 
1- Graduated Student, Islamic Azad University, Firoozabad Branch  
2- Academic Staff, Islamic Azad University, Firoozabad Branch 
3- Former Geadurted Student, Islamic Azad University, Arsanjan Branch 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

