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  ردكا قرمز در شهريرد لوبكعمل يرد و اجزاكاشت و زمان برداشت بر عملكخ ياثر تار
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  دهكيچ
 صورت به شييآزما شهركرد، در قرمز لوبيادو رقم  ردكعمل ياجزا و عملكرد بر برداشت زمان و كاشت تاريخ اثر بررسي منظور به
 سه آزمايش اين در. شد انجام ردكشهر دانشگاه يپژوهش يمزرعه در راركت سه با يادفتص يها كبلو طرح قالب در ليتوركفا تيلياسپ
 دو و) درخشان و ناز( قرمز يايلوب رقم دو و ياصل توركفا عنوان به خردادماه 15 و ماهخرداد 5 ماه،بهشتيدار 25 شامل اشتك خيتار

 صفات كليه كه داد نشان نتايج. گرفتند قرار بررسي مورد يفرع يهارتك در ليتوركفا صورت به) 9R و 8R مراحل در( برداشت زمان
 كاهش داريمعني طور به آنها مقادير كاشت در تأخير با و گرفت قرار كاشت تاريخ تأثير تحت دانه صد وزن بجز شده گيرياندازه
 هوايي و آب شرايط و آزمايش اين از صلحا نتايج به توجه با دار بود.يمعن يبررس مورد صفات تمام بر برداشت اثر مرحله. يافت
 توصيه 9R مرحله در برداشت وماه بهشتيدار 25 كشت تاريخ زراعي، اصول رعايت ضمن عملكرد حداكثر به رسيدن براي ،منطقه
  . گرددمي

  

  دانه 100زمان برداشت، رقم، وزن  ،اشت، تعداد دانه در غالفكخ يتار :يديلكلمات ك
  

  مقدمه
 زراعي، مطلوب خصوصيات ساير و پروتئين باالي درصد ه به واسطهك آيدمي شمار به حبوبات يخانواده ياعضا نترياز مهم لوبيا

 مهم مناطق از يكي عنوان به بختياري و چهارمحال استان .است داده اختصاص خود به حبوبات بين در را كشت زير سطح بيشترين
 اين ،1379 سال دراستان،  اين لوبياكاري مناطق از بازديد ضمن) CIAT( سيات انمحقق كه يطور به است، مطرح شورك در لوبيا توليد
 محدود عوامل كشور، در لوبيا هكتار در تن پنج توليد پتانسيل وجود رغم علي .برشمردند كاري لوبيا مناطق مستعدترين از را مناطق
 عوامل جمله از كاشت تاريخ و كاشت آرايش تراكم، استفاده، ردمو رقم نوع. گردندمي ميانگين اين به رسيدن از مانع بسياري يكننده

 قرمز لوبيا گوناگون انواع كه است آن تصور ).2( باشد موثر رشد منابع به زراعي گياه دسترسي قابليت در توانندمي كه هستند زراعيبه
 زمان يافتن از هدف. باشد متفاوت كاشت هايختاري به آنها واكنش است ممكن رو اين از متفاوتند، محيط دماي به سازگاري نظر از

 باشد مناسب گياهچه بقاء و استقرار شدن، سبز براي كاشت زمان در شده حادث محيطي عوامل مجموعه كه است اين كاشت مناسب
 اعمال اساس اين بر. نكند برخورد محيطي نامساعد شرايط با و گردد روبرو مطلوب شرايط با رشد از ايمرحله در گياه االمكان حتي و

 بررسي منظور به و رابطه اين در. رسدمي نظر به ضروري عملكرد پتانسيل از بيشتر هرچه گيريبهره منظور به مناسب زراعي مديريت
  .شد اجراء و طراحي حاضر مطالعه ،شهركرد در قرمز لوبيا ردكعمل ياجزا و عملكرد بر برداشت زمان و كاشت تاريخ اثر
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  هامواد و روش
 در 88- 89 زراعي سال در راركت سه با يتصادف كامل يهاكبلو پايه طرح قالب در ليتوركفا پالت تيلياسپ صورت ش بهيزماآ

 5 ماه، بهشتيار 25 در اشتك شامل سطح سه در كاشت تاريخ. شد اجرا شهركرد دانشگاه كشاورزي دانشكده پژوهشي يمزرعه
 و 8R مراحل در برداشت( برداشت زمان دو و) درخشان و ناز( قرمز يايلوب رقم دو و ياصل رتوكفا عنوان به ماه خرداد 15 و ماه خرداد

9R از يدگيرس مرحله و بذور در رنگدانه جاديا تا بذر وزن و اندازه در شيافزا شروع از غالف پرشدن مرحله آغاز شامل بيترت به 
 نياز مورد بذر. گرفتند قرار يفرع يهارتك در ليتوركفا صورت به) درصد 15 حدود تا بذر شدن خشك و املك يريپ تا يريپ شروع

 هركرت مياني خط از دستي صورت به ،رشد مرحله و تيمار به بسته نهايي برداشت. شد تهيه خمين لوبياي تحقيقات ملي ايستگاه از
 به هايينمونه محصول، توزين زمان در گياه رطوبت درصد تعيين جهتگرفت.  صورت طرف هر از حاشيه گرفتن نظر در با و فرعي

 كرت هر به مربوط يهادانه. گرديد تعيين بيولوژيك عملكرد رطوبت، درصد نييتع از پس ترتيب بدين و انتخاب تصادفي صورت
 جهت .شد محاسبه برداشت شاخص سپس. آمد دست به نيز دانه عملكرد ترتيب بدين و شدند بوجاري جداگانه صورت به آزمايشي

 تعداد ،بوته در غالف تعداد و انتخاب تصادفي بطور بوته ده فرعي كرت هر از شده برداشت هايبوته كل از دانه عملكرد اجزاي تعيين
 آزمون با نيز هاميانگين مقايسه محاسبه و پژوهش اين از حاصل هايداده تحليل و تجزيه .گرديد تعيين صددانه وزن و غالف در دانه

 انجام اكسل افزار نرم از استفاده با نيز نمودارها ترسيم. گرفت صورت SAS افزار نرم از استفاده با و درصد 5 احتمال سطح در دانكن
  .شد
  
  ج و بحثينتا

 گرفت قرار كاشت هايتاريخ تأثير تحت غالف دردانه تعداد و بوته در غالف تعداد برداشت، شاخص دانه، عملكرد كه داد نشان نتايج
 طول و دانه صد وزن نظير صفاتي بر يداريمعن اثر هك يدر حال )1(جدول  افتي داريمعني كاهش آنها مقادير كاشت در تأخير با و

 طول كاهش .گردد¬يم ايلوب در عملكرد كاهش سبب كاشت در تأخير كه دادند نشان زي) ن1رائو ( سوريا و كريشنان. نداشت غالف
 ياجزا و يشيرو رشد اهشك سبب توانديم حرارت از ينامساعد طيشرا با گياه رشد حساس هايدوران برخورد يا رشد دوره
 عملكرد بر رقم اثر هك يحال در. گرفتند قرار رقم تأثير تحت غالف در دانه تعداد و دانه صد وزن .گردد گياه مرگ حتي اي و ردكعمل
  .)1(جدول  نبود دارمعنيبوته در غالف تعداد و برداشت شاخص دانه،

  
  دانه 100، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن شاخص برداشت ،بر عملكرد دانه اثرات سادهن يانگيم هسيمقا -1جدول 

 هاماريت
عملكرد دانه

 تار)كلوگرم در هكي(

شاخص برداشت
 (درصد)

 در غالف تعداد دانه تعداد غالف در بوته
  وزن صد دانه

 (گرم)

 1S(  a8/3199 a0898/34 8/14 a a79/2 32/07 a(ارديبهشت25

 2S(  b 2/2607 b123/25 6/8 b b26/2 32/4 a(خرداد5

 3S( b 9/2495 a3602/32 6/62 b c95/1 30/93 a(خرداد15

 1v( a14/2781 a6747/30 7/3 a a67/2 26/55 b( ناز

 2v( a 19/2754 30/5059a 7/09 a b98/1 37/05 a(درخشان

.)8R(  b65/2544 29/3337b 7/62 a b20/2 b61/27 

)9R( a68/2990 31/8073a 6/76 b a46/2 a99/35 

ns ،*  درصد ندارد  5در سطح  يداريحروف مشابه اختالف معن يدارايهانيانگيم؛ درصد 1و  5دار در سطح احتمال يدار و معنير معنيب غيبه ترت **و)DMRT.(  
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 پر دوره طول اهشك دليل به ،)9R( دوم برداشت مرحله در كهطوري به ار بود.ديمعن يبررس مورد صفات يهمه بر برداشت اثر مرحله
 بررسي .دادند اختصاص خود به را مقادير بيشترين دانه صد وزن و غالف در دانه تعداد برداشت، شاخص دانه، عملكرد ها،دانه شدن
 عملكرد بيشترين) دوم( برداشت و) اول( كاشت تاريخ در كه داد نشان دانه عملكرد بر برداشت مرحله و كاشت تاريخ متقابل اثرات
)، 2ل ك)، تعداد غالف در بوته (ش1ل كرد دانه (شكعمل بر رقم×  برداشت×  كاشت تاريخ متقابل اثر .)2(جدول  آمد دست به دانه

به  دانه عملكرد مقدار بيشترين كه داد نشان ها¬نيانگيم سهيمقا. بود دار) معني4ل ك) و وزن صد دانه (ش3ل كتعداد دانه در غالف (ش
 ماريت در باال هايحرارت با دهي غالف و دهي گل مراحل خورد بر عدم و زايشي و رويشي رشد براي يافك فرصت داشتن دليل
  ). 1 شكل( آمد دست به هكتار در كيلوگرم 9/4036 نيانگيبا م دوم برداشت مرحله×  درخشان رقم×  اول كاشت تاريخ

  
  دانه 100، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن شاخص برداشت ،ن اثر متقابل دوگانه بر عملكرد دانهيانگيم سهيمقا -2جدول 

  ماريت
عملكرد دانه

 تار)كلوگرم در هكي(

شاخص برداشت
 (درصد)

 در غالف تعداد دانه تعداد غالف در بوته
وزن صد دانه 

 (گرم)

  1اشت كخ يتار
 ab 31/07 b 9/14 a 2/88 a 28/47 a 3058/14  زنا

 a 37/10 a 7/14 b 2/69 ab 35/66 a 3341/55  درخشان

  2اشت كخ يتار
 b 25/03 d 6/37 c 2/67 ab 25/66 a 2423/46  ناز

 b 25/60 cd 7/22 b 1/85 c 39/11 a 2790/98  درخشان

  3اشت كخ يتار
 c 35/91 a 6/37 c 2/48 b 25/48 a 2861/80  ناز

 c 28/80 bc 6/88 b 1/41 d 36/38 a 2130/03  درخشان

  1اشت كخ يتار
 b 33/62 bc 9/02 a 2/31 b 30/07 b 2681/28  1برداشت 

 a 34/55 b 7/26 b 3/27 a 34/06 a 3718/41  2برداشت

  2اشت كخ يتار
 b 30/76 c 6/93 bc 2/29 b 27/42 bc 2906/17  1برداشت 

 c 19/88 e 6/66 cd 2/22 b 37/37 a 2308/28  2برداشت

  3اشت كخ يتار
 c 23/73 d 6/90 bc 2/00 bc 25/35 c 2046/51  1برداشت 

 b 40/99 a 6/35 d 1/89 c 36/51 a 2945/33  2برداشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رقم و مرحله برداشت بر تعداد غالف دربوتهاثرات متقابل تاريخ كاشت  -2ل كشاثرات متقابل تاريخ كاشت، رقم و مرحله برداشت بر عملكرد دانه     -1شكل 
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اثرات متقابل تاريخ كاشت، رقم و مرحله برداشت بر وزن صد  -4شكل     در غالفاثرات متقابل تاريخ كاشت، رقم و مرحله برداشت بر تعداد دانه -3ل كش

  دانه
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Abstract 
In order to evaluate the effect of planting date and harvest time on yield and yield components of red bean in 
Shahre-kord planting date and harvest time on yield and yield components of red bean in Shahre-kord, a split 
plot factorial experiment in a randomized block design with three replications was conducted at the Research 
field of Shahrekord University. In this experiment, three planting dates include May 25, June 5 and June 15 
as the main factor and two red bean cultivars (Naz and Derakhshan) and two harvest times (in R8 and R9 
stages) as factorial were examined as sub plots. Results showed that all traits except seed weight was 
affected by sowing date and with delay in planting date their values decreased significantly. The effect of 
harvest time on all traits was significant. According to the results of this experiment and the climatic 
conditions of the region, to achieve maximum yield, in addition to observing agronomic principles, planting 
at May 25 and harvested at R9 is recommended. 

 
Key Words: Cultivar, Harvest time, Number of seed per pod, Planing date, 100 seeds weight 
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