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چکیده
برای ارزیابی سطوح مختلف تاریخ کاشت و رقم لوبیا قرمز آزمایشی به صورت طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب
بلوکهای کامل تصادفی با  5تکرار در سال  1531-1532اجرا شد .تیمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل :تاریخ کاشت اول
( ،)D1= 31/5/21تاریخ کاشت دوم ( )D2= 31/5/51و تاریخ کاشت سوم ( )D3= 31/4/10در درون کرتهای اصلی و تیمار
رقم در سه سطح شامل :ارقام صیاد ( )V2( KS31169 ،)V1و  )V3( KS31164که درون کرت های فرعی مورد برسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد با تاخیر در تاریخ کاشت تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن صد دانه و عملکرد
دانه به طور معنی داری کاهش یافت  .با کاربرد رقم صیاد تعداد دانه در غالف به طور معنیداری افزایش یافت .با کاربرد رقم
 KS31169صفات تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت .با کاربرد رقم
 KS31164صفت وزن صد دانه به طور معنیداری افزایش یافت.
کلمات کلیدی :لوبیا قرمز ،تاریخ کاشت  ،رقم ،عملکرد ،اجزای عملکرد.
مقدمه
پس از غالت دومین منبع مهم غذایی انسان حبوبات است و با شرایط آب و هوایی متفاوتی از معتدل تا خشک سازگاری
یافتهاند (مجنون حسینی  .) 1533افزایش تولید در کشاورزی عمدتاً یا از طریق افزایش سطح زیرکشت و یا افزایش عملکرد در
واحد سطح انجام میگیرد و با توجه به محدودیتهایی که از طریق افزایش سطح زیرکشت وجود دارد به ناچار ما باید به دنبال
افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم (خواجهپور .)1533 ،کاشت یکی از مهمترین عوامل زراعی مؤثر بر روی عملکرد و دیگر
خصوصیات هر گیاه زراعی است و مناسبترین زمان کاشت برای هر گیاه موقعی است که خاک رطوبت مناسب و مطلوب و دمای
الزم برای رویاندن بذر را دارا باشد( .)Rena et al., 1991با طوالنیتر شدن دوره رشد ،زمان انتقال مواد فتوسنتزی به قسمتهای
ذخیرهسازی گیاه و دانه بیشتر می شود .این قابلیت بطور وراثتی در برخی از ارقام وجود دارد ،ولی با کشت زود نیز میتوان تا
حدودی طول دوره رشد رویشی را افزایش داد .از طرف دیگر با تأخیر در کاشت طول دوره رشد رویشی قبل از گلدهی کوتاه
میشود ( Brian et al., 2003و  .)Ron et al., 2004با تاخیر در کاشت تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد
دانه و عملکرد دانه کاهش پیدا کردند (مجنون حسینی  ،1533اصالن و همکاران  1583و .)Caluino et al., 2003
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مواد و روشها
این تحقیق در سال  1531-1532در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی شهرستان بروجرد واقع در شمال غرب استان لرستان در
مدار 55درجه و  44دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  32دقیقه طول شرقی در ارتفاع  1433متر از سطح دریا به اجرا درآمد .این
آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد و طی آن دو
فاکتور تاریخ کاشت و رقم مورد بررسی قرار گرفتند .فاکتور اصلی ،تیمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل :تاریخ کاشت اول
( ،)D1=31/5/21تاریخ کاشت دوم ( )D2= 31/5/51و تاریخ کاشت سوم ( )D3=31/4/10در درون کرت های اصلی و فاکتور
فرعی ،تیمار سه رقم لوبیا شامل :ارقام صیاد ( )V2( KS31169 ،)V1و  )V3( KS31164که درون کرت های فرعی به صورت
تصادفی قرار گرفتند و آزمایش در سه تکرار به اجرا در آمد.
به منظور تهیه بستر کاشت ،عملیات خاکورزی در اواخر بهار و اوایل تابستان با استفاده از دیسک و لولر و کودهای دامی به همراه
کودهای شیمیایی براساس آزمون خاک منطقه مورد آزمایش استفاده شد .هر تکرار شامل  5کرت که انداره هر کرت  40متر مربع
به ابعاد  8×3و فاصله کرتها از یکدیگر دو خط نکاشت (یک متر) و فاصله تکرارها از یکدیگر دو متر در نظر گرفته شد و هر
کرت شامل  3خط کاشت به طول  3متر بود .در زمان کاشت در هر تاریخ در کنار پشته ها شیار های ایجاد شد و درون آنها کود
اوره و فسفات آمونیم به ترتیب  30و  200کیلوگرم در هکتار برای هر پشته  12/3گرم اوره و  30گرم فسفات آمونیوم استفاده شد و
سپس روی آن خاک ریخته شد .یک ماه بعد از سبز شدن کود سرک در شیار ایجاد شده در پایین پشته استعمال گردید.کشت در
این آزمایش به صورت ردیفی انجام شد و فاصله ردیفها  30cmبود که با استفاده از یک دستگاه فاروئر انجام شد .بالفاصله بعد از
کاشت آبیاری سیفونی صورت گرفت و آبیاری های بعدی هر چهار روز یکبار انجام گرفت .در طی آزمایش عمل وجین دستی و
سمپاشی بر علیه علفهای هرز و آفات در زمانهای مقرر صورت گرفت.
نتایج و بحث
ت داد غالف در بوته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول ) 1در مورد صفت تعداد غالف در بوته نشان داد که اثر تاریخ کاشـت و رقـم
در سطح یک درصد معنیدار شده است .مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول )2نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته متعلق به
تاریخ کاشت اول با میانگین  14/12عدد و رقم KS31169با میانگین  14/32عدد بـود .تعـداد غـالف در بوتـه تحـت تـاثیر تـاریخ
کاشــت قــرار گرفــت .امــا بــا تــأخیر در تــاریخ کاشــت لوبیــا ،تعــداد غــالف در بوتــه بــه طــور معنــیدار کــاهش یافــت.
(.)Caluino et al., 2003
ت داد دانه در غالف
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول ) 1در مورد صفت تعداد دانه در غالف نشان داد که اثر تـاریخ کاشـت و رقـم
در سطح یک درصد معنیدار شده است .مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول )2نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غالف متعلق به
تاریخ کاشت اول با میانگین  5/30عدد و رقم صیاد با میانگین  5/84بود .علت کاهش تعداد دانه در غالف در تاریخ کاشت سوم را
می توان به برخورد دوره رشد رویشی با گرمای شدید تیرماه که پیامد آن کاهش طول دوره رشد رویشی و اندام های رویشـی و در
نتیجه کاهش اسیمیالسیون نسبت داد (مجنون حسینی  1533و  .)Caluino et al., 2003تعداد دانـه در غـالف بـا توجـه بـه اینکـه
عمدتاً صفت ژنوتیپی میباشد کمتر تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار دارد (اصالن و همکاران .)1583
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ت داد دانه در بوته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول ) 1در مورد صفت تعداد دانه در بوته نشان داد که رقم در سـطح یـک درصـد
معنیدار شده است .مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول )2نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته متعلق به رقم  KS31169با
میانگین  33/32بود .با کمی دقت در بین ارقام مورد آزمون نیز می توان دریافت که عمده تفاوت بین ارقام از نظر تعداد دانه در بوته
از تفاوت موجود بین آنها در تعداد غالف در بوته نشأت گرفته و سهم تأثیر تعداد غالف در بوته نسبت به تعداد دانـه در غـالف در
مقدار این صفت بسیار چشمگیرتر بود.
وزن صد دانه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول )1در مورد صفت وزن صد دانه نشان داد که تاریخ کاشت در سطح  3درصد و رقم در
سطح یک درصد معنیدار شده است .مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول )2نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته متعلق به تاریخ
کاشت اول با میانگین  53/43گرم و رقم  KS31164با میانگین  40/44گرم بود .با توجه به کاهش طول دوره رشد رویشی و اندام های
رویشی و در نتیجه کاهش اسیمیالسیون و تبدیل مواد ،کاهش وزن صد دانه در تاریخهای کاشت دیرهنگام نسبت به تاریخهای کاشت

زودتر امری طبیعی به نظر میرسد (مجنون حسینی  Caluino et al., 2003 ، Brian et al., 2003 ،1533و .)Ron et al., 2004
تفاوت وزن صددانه ارقام را میتوان به دلیل تفاوت در خصوصیات ژنتیکی آنها ،از جمله طول دوره رشد آنها دانست.
عملکرد دانه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول ) 1در مورد صفت عملکرد دانه نشان داد که تاریخ کاشت در سطح و رقم در سطح
یک درصد معنیدار شده است .مقایسه میانگین اثرات ساده (جدول )2نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به تاریخ کاشت اول
با میانگین  5383/41کیلوگرم در هکتار و رقم  KS31169با میانگین  4383/32کیلوگرم در هکتار بود .با نگاهی به اجزای
تشکیل دهنده عملکرد دانه میتوان گفت که در تاریخ کاشت اول تعداد غالف دربوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته و
وزن صد دانه بیشتر از تاریخ کاشت دوم و سوم بود و مجموع این صفات موجب افزایش عملکرد دانه شد .تأخیر در کاشت سبب
برخورد رشد رویشی گیاه با گرمای تیر و مرداد موجب کاهش طول رشد و سطح فتوسنتز کننده گیاه گردید .در نتیجه گلدهی
زود هنگام در مرحله رشد زایشی که با گرمای شدید مواجه است میتواند باعث عقیم ماندن گلها شود که در نهایت موجب کاهش
تعداد دانه در غالف وکاهش عملکرد دانه می گردد (مجنون حسینی  ،1533اصالن و همکاران Brian et al., 2003 ،1583

و

 .)Caluino et al., 2003باال بودن عملکرد رقم می تواند از برتری مواد فتوسنتزی و همچنین سرعت جذب خالص بیشتر نشأت
گرفته باشد (مجنون حسینی  1533و .)Caluino et al., 2003
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جدول  -1جدول تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش
میانگین مرب ات
ت داد غالف

ت داد دانه

ت داد دانه

وزن صد دانه

عملکرد دانه

در بوته

در غالف

در بوته

گرم

کیلوگرم در هکتار

تکرار

0

1/53

منابع تغییرات

درجه آزادی

13/10

24/54

10/02

3336/35

تاریخ کاشت

0

** 41/53

** 633/13

536/44

* 23/13

** 123300/43

خ ای1

3

3/30

12/43

12/63

4/134

15408/388

رقم

0

** 33/63

** 33/26

** 121/21

** 133/22

** 500536/63

3

2/38

34/50

35/44

2/08

104303/33

10

1/16

8/33

3/83

1/83

26500/81

اثر متقابل رقم × تاریخ
کاشت
خ ای 2
ضریب تغییرات

8/63

)CV%

9/15

11/11

11/16

3/77

 ** -و * به ترتیب در سطح یک و پنج درصد معنی دار شده اند.

جدول  -2مقایسه میانگین صفات مورد آزمایش
میانگین مرب ات

تیمار
تاریخ کاشت

ت داد غالف

ت داد دانه

ت داد دانه

وزن

عملکرد

در بوته

در غالف

در بوته

صد دانه

دانه

D

D1

14/12 a

5/30 a

48/12 a

53/43 a

5383/41 a

D2
D3
رقم V

15/33 a

5/48 a

48/30 a

55/31 b

5412/33 b

12/32 b

2/33 b

48/42 b

50/52 b

5131/32 c

V1

12/04 c

5/84 a

63/14 b

53/48 c

55338/04 c

V2
V3

14/32 a

5/58 b

33/32 a

58/33 b

4383/32 a

15/31 b

2/51 c

44/08 c

40/44 a

5683/51 b

 -اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک میباشند ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح آماری  %3براساس آزمون دانکن میباشند
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