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 خالصه

 
لوبیا یکی از حبوبات عمده بوده که با داشتن درصدی باال از پروتئین، به عنوان یکی از منابع مهم                      

آن در ایران لوبیا در یک سطح وسیع کشت          عالوه بر   . پروتئین گیاهی در تغذیه انسان به حساب می آید        
بدین جهت به   . می شود که شناخت عوامل به زراعی می تواند گام مهمی در جهت افزایش تولید بردارد               

منظور بررسی تاثیرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی                  
آزمایش به  .  بر روی دو رقم لوبیا قرمز اجرا شد        1381زراعی  دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال       

کرت های . صورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد                 
و ) درخشان و ناز  (و کرت های فرعی را دو رقم       )  سانتی متر 60 و 45،  30(اصلی را سه فاصله بین ردیف       

نتایج آزمایش  . به صورت فاکتوریل تشکیل دادند    )  سانتی متر 15 و 10،  5(ف  سه فاصله دو بوته در ردی      
نشان داد که تفاوت عملکرد دانه در بوته و در هکتار در فواصل بین ردیف، همچنین فواصل روی ردیف                    

معنی دار بود و بیشترین تولید در واحد سطح در کمترین فواصل بین و روی ردیف                 % 1در سطح احتمال    
 عالوه بر آن در بررسی اثرات فواصل مختلف بر روی تعداد دانه در هر غالف مشاهده شد                     .بدست آمد 

در بین صفات رویشی مورد مطالعه،       . که این تیمارها اثر معنی داری بر تعداد دانه در هر غالف نداشتند             
 یا  تعداد ساقه های فرعی و وزن خشک بوته با افزایش فاصله بین ردیف و بین دو بوته در ردیف و                        

اثر فاصله بین ردیف و بین دو بوته در ردیف بر ارتفاع اولین غالف از سطح                 . کاهش تراکم افزایش یافت   
زمین نیز معنی دار بود و با افزایش فاصله بین ردیف و فاصله بین دو بوته در ردیف، اولین غالف در                        

 .ارتفاع کمتری تشکیل شد
 

 اکم کاشت، فاصله بین ردیف و فاصله بین دو بوته          ، عملکرد دانه، تر   لوبیا قرمز  :هاي كليدي  واژه
  در ردیف                               

 
 مقدمه

تراكم بوته مطلوب، تراكمي است كه در نتيجه آن كليه               
به طور كامل مورد      ) آب، هوا، نور و خاك       (عوامل محيطي    

استفاده قرار گرفته و در عين حال رقابت درون بوته اي و برون               
اي در حداقل باشد، تا حداكثر عملكرد ممكن با كيفيت               بوته 

از طرف ديگر، اين تراكم بايد فضاي كافي را         . مطلوب بدست آيد  
 ).٣(براي انجام عمليات داشت و برداشت تامين كند 

تراكم مطلوب به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين           
و روش  خصوصيات گياه، طول دوره رويش، زمان       : آنها عبارتند از  

 كاشت، حاصلخيزي خاك، اندازه بوته، رطوبت در دسترس، تابش 

    e-mail: torabi1415@yahoo.com      آذرخش ترابي جفرودي: مكاتبه كننده
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  ).۲۳ ،۱۲(خورشيدي، الگوي كاشت و وضعيت علف هاي هرز 
در بسياري از مقاالت، نتايج حاصله حكايت از اين دارد كه با            
افزايش فواصل بين رديف و بين دو بوته در رديف و در نتيجه                

، ۱۲(ـد سطح كاهش مي يابد   كاهش تراكم، عملكـرد لوبيا در واح     
۱۳ ،۱۶ ،۱۸ ،۲۴، ۲۶.( 

با افزايش  ) ٢٠٠١ (١طبق نظر مركز توسعه آبياري كانادا        
فواصل بين رديف، ميزان توليد در واحد سطح كاهش يافته و در            

تراكم (نتيجه حداكثر عملكرد در فواصل بين رديف كمتر                
بب از طرفي تراكم هاي بوته خيلي زياد س      . بدست مي آيد ) بيشتر

 و افزايش رطوبت در اطراف بوته ها شده و           CO2كاهش ميزان   
شرايط مناسب را براي افزايش احتمال ابتال به قارچ سفيد                

 . فراهم مي كند٢)اسكلروتنيا(
نيز با اعمال آرايش هاي       ) ١٩٩٩(پاولسون و همكاران       

مختلف كاشت در زراعت لوبيا گزارش كردند كه مي توان با                
 ميزان عملكرد دانه در واحد سطح را          كاهش فواصل بين رديف   

 .افزايش داد
در لوبيا شامل تعداد غالف در بوته، تعداد            اجزاي عملكرد 

كه اين فاكتورها نقش     . دانه در غالف و وزن صد دانه مي باشد         
در لوبيا  ).۱۷(مهمي در تعيين عملكرد بوته و اصالح آن دارند             
 عملكرد بوته   تعداد غالف در هر گياه، بيشترين همبستگي را با          

داشته و مهمترين جزء از اجزاي عملكرد در توجيه دانه در بوته             
 ). ۱۰(است 

گزارش كرد كه افزايش تراكم بوته در لوبيا         ) ١٩٧٢(موزلي  
سبب كاهش تعداد غالف در بوته مي شود كه چنين نتيجه اي             

 .در ماش هم گزارش شده بود) ٢٠٠٠(توسط حيات و همكاران 
، همچنين روساليند و همكاران     )٢٠٠٣(شرتليف و جانستون    

به ترتيب در لوبيا و سويا گزارش كردند كه با تغيير               ) ٢٠٠٠(
و ) ١٩٧٣(ولي اني   . تراكم كاشت، وزن صد دانه تغيير نمي كند       

گزارش نمودند كه وزن صد دانه در        ) ٢٠٠٣(حيات و همكاران    
 . سويا و ماش تحت تاثير تراكم كاشت قرار مي گيرد

                                                                                    
1. Canada-Saskatchewan irrigation Diversification Center 
(CSIDC) 
2. Sclerotinia Sclerotium  

لعات صورت گرفته مشخص گرديد كه بين           براساس مطا 
عملكرد و تعداد دانه در هر غالف همبستگي مثبتي وجود دارد             
وليكن همبستگي بين وزن صد دانه و تعداد دانه در غالف منفي            

 ).۲(است 
طي تحقيقي بر روي لوبيا چيتي      ) ١٣٧٩(طالعي و همكاران    

نه در  گزارش از عدم تاثير تراكم هاي مختلف كاشت بر تعداد دا           
وليكن طي مطالعات بر روي ماش و ساير            . هر غالف نمودند   

) ٢٠٠١(و اياز و همكاران      ) ٢٠٠٣(لگوم ها، حيات و همكاران      
گزارش نمودند كه تعداد دانه در غالف با تغيير تراكم كاشت               
تغيير كرده و افزايش تراكم سبب كاهش تعداد دانه در هر غالف            

 .مي شود
تعيين اثرات آرايش و تراكم       هدف از انجام اين تحقيق،         

كاشت بر عملكرد دانه و اجزاي آن و برخي ديگر از صفات                   
مرتبط با عملكرد در دو رقم لوبيا قرمز در منطقه اروميه بوده                

همچنين بررسي ضرايب همبستگي عملكرد دانه با             . است
خصوصيات وابسته به عملكرد دانه و اجزاي آن نيز مدنظر                 

 .مي باشد
 

 امواد و روشه  
به منظور بررسي اثرات تراكم بر روي عملكرد دانه، اجزاي             
عملكرد و خصوصيات مرتبط با آن در دو رقم لوبيا قرمز،                   

 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده      ۱۳۸۱آزمايشي طي سال زراعي      
 ۵ درجه و      ۴۵كشاورزي دانشگاه اروميه با طول جغرافيايي           

فاع از   دقيقه و ارت    ۳۲ درجه و     ۳۷دقيقه و عرض جغرافيايي       
بافت خاك منطقه لومي رسي    .  متر اجرا گرديد   ۱۳۲۰سطح دريا   

 و  ۸/۷ آن حدود     PH،  )شن% ۲۰سيلت و    % ۴۳رس،  % ۳۷(
 .بود% ۵۴درصد اشباع خاك 

آزمايش به صورت كرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح            
فاكتورهاي اصلي  . بلوك كامل تصادفي در سه تكرار پياده شد          

و )  سانتي متر ۶۰ و ۴۵،  ۳۰( بين رديف    عبارت بود از سه فاصله     
و سه فاصله دو     ) درخشان و ناز  (فاكتورهاي فرعي شامل رقم      

رقم هاي مورد  . مي شد)  سانتي متر ۱۵ و ۱۰،  ۵(بوته در رديف     
استفاده از مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرج تهيه شده                 
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و يك رقم وارداتي از     ) ناز(بودند و شامل يك رقم رونده داخلي         
 .با تيپ رشدي ايستاده بود) درخشان(لمبيا ك

هر كرت فرعي شامل شش رديف به طول ثابت پنج متر                
انتخاب شده بودند و كاشت به صورت هيرم كاري و با دست                

حدود دو برابر تراكم مورد نياز بذر كاشته و فاصله           . دگرديانجام  
جهت . بوته ها در مرحله دو برگي با تنك كاري تنظيم شد               

ز خسارت كنه ها به كمك كنه كش پروپال در غلظت دو          ممانعت ا 
د و علف هاي هرز نيز طي      گرديدر هزار اقدام به سمپاشي مزرعه       

 .ندچند مرحله توسط دست وجين شد
پس از برداشت نهايي، خصوصياتي نظير وزن دانه در بوته،            
تعداد شاخه هاي جانبي، ارتفاع اولين غالف از سطح زمين، تعداد          

ه، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و متوسط دانه             غالف در بوت  
 بوته  ۵در غالف پس از حذف حاشيه با نمونه برداري تصادفي از            

هر كرت فرعي و عملكرد دانه همچنين عملكرد بيولوژيك با               
برداشت يكي از رديف هاي مياني هر كرت فرعي پس از حذف              

 .يك متر حاشيه از طرفين آنها مورد بررسي قرار گرفت
 و  MSTATCدر پايان به كمك نرم افزارهاي كامپيوتري          

SPSSتجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت . 
 

 نتايج و بحث
 عملكرد دانه و اجزاي آن

با بررسي اثرات فاكتورهاي فاصله بين رديف و فاصله دو بوته           
در رديف بر روي عملكرد دانه لوبيا مشخص شد كه اين فاكتورها            

و ) ۱جدول(عملكرد دانه موثر بودند        به طور معني داري بر        
عملكرد دانه در هكتار با كاهش فواصل بين رديف و بين دو بوته             

كه اين نتايج با يافته هاي ژو و       ). ۲جدول(در رديف افزايش يافت     
و ديودي و همكاران    ) ١٩٩٤(، سيراييت و همكاران     )١٩٩٨(پير    

ل به نظر مي رسد با كم شدن فواص        . هماهنگي داشت ) ١٩٩٤(
بين و روي رديف و در نتيجه افزايش تراكم كاشت، شاخص                
سطح برگ كافي براي دريافت نور در طي مرحله پر شدن دانه              
فراهم شده و در نتيجه كارايي مصرف انرژي خورشيدي افزايش           
مي يابد و اين مساَله سبب افزايش عملكرد دانه در واحد سطح              

ه بر آن با كاهش     عالو. در فواصل كمتر بين و روي رديف مي شود       
فواصل بين رديف به خاطر اينكه به كشت مربعي نزديك تر                
مي شويم، بدليل كاهش رقابت بين بوته ها جهت دسترسي به             
نور، مواد غذايي و رطوبت، فضاي الزم جهت رشد بيشتر حاصل            

در سويا  ) ١٩٩٥(كه چنين نتيجه اي توسط شيبلز و وبر        . مي شود
 .هم گزارش شده است

 
  تجزيه واريانس صفات مورد ارزيابي ارقام لوبيا تحت تاثير آرايش و تراكم كاشت- ۱جدول

فاصله اولين 
 غالف از زمين

(cm) 

تعداد شاخه 
 فرعي

وزن خشك 
(gr/p) بوته

تعداد دانه در 
 بوته

  وزن صد دانه
(gr) 

تعداد دانه 
در غالف

تعداد غالف 
 در بوته

    عملكرد كل
(gr/ha) 

وزن دانه در 
 (gr/p)بوته

درجه آزادي
d.f. 

               منابع تغييرات 
s.o.v    

٩٠٦/٣ * ۸۴۸/۲  ٣٢/٣٢  ٤٧٩/٥  ٣٨٤/٨  ٥٥٥/٢  ١١٤/٢  ٤٤٨/١١٣٣٥٩٠ * ٢٤٢/٠  تكرار ٢ 

۸۰۵/۲۱۸ ** ۱۲۲/۸ * ۴۰۷/۸۷۴ ** ۹۶/۱۵۷۵ ** ۶۶۱/۵۵ * ۰۳۴/۰  ۸۵۹/۲۵۸ ** ۳۷۱/۵۵۰۲۸۶۳ ** ۶۷۷/۱۳۴ ** ٢ (A)فاصله بين رديف  
۵۵۲/۰  ۵۲/۰  ۶۱۰/۱۰  ۵۴۳/۲  ۲۶۷/۹  ۳۹۵/۰  ۰۱۵/۷  ۶۷۳/۸۰۳۴۶  ۴۲۱/۲  ٤ (a)ي خطا 

۳۶۹/۵۵۴ ** ۲۷۱/۳۰۲ ** ۶۴۷/۲۷۷۴ ** ۳۰۴/۸۱۳۱ ** ۹۹۳/۲۵۳۲ ** ۶۴۰/۲  ۶۷۱/۹۵۵ ** ۷۶۶/۷۰۲۸۴۹۹ ** ۴۷۰/۱۲۱ ** ١ (B)رقم  

۵۳۹/۷۸ ** ۱۷۲/۱  ۲۹۹/۲۱۴ ** ۳۷۹/۲۶۵ ** ۲۶۲/۱۰۳ ** ۸۹۲/۰  ۰۰۸/۸۷ ** ۲۲۸/۴۴۴۲۷۲ * ۲۸۹/۲۹ ** ٢ AB 
۲۷۲/۱۰۴ ** ۳۵۰/۱۷۵ ** ۵۹۶/۴۷۳۶ ** ۶۱۶/۸۱۲۰ ** ۱۹۰/۲۰۱ ** ۷۶۴/۰  ۲۵۹/۸۱۵ ** ۴۱۵/۶۷۷۲۲۱ ** ۴۳۸/۹۶۰ ** ٢ (C)فاصله دو بوته در رديف
۱۲۳/۱۴ * ۴۷۲/۱  ۶۳۳/۶۷ ** ۶۴۷/۱۶۹ ** ۷۳۲/۸۹ ** ۳۱۶/۰  ۳۵۵/۲۴ ** ۴۷۹/۶۰۹۴۷۰ ** ۹۴۴/۲  ٤ AC 
۰۰۷/۲۰ * ۶۵۹/۵  ۱۴۷/۴۲۷ ** ۱۳۶/۱۲۸۴ ** ۳۹۷/۱۲۱ ** **۱۷۲/۵  ۸۶۶/۳۰۰ ** ۴۱۷/۱۱۳۷۳۵۷ ** ۴۴۷/۱۰ * ٢ BC 
۷۵۵/۳  ۱۵۵/۶ * ۶۱۵/۱۷۴ ** ۲۱۰/۱۶۲ ** ۱۳۹/۱۳۷ ** ۵۵۲/۰  ۷۰۷/۶۵ ** ۰۲۷/۲۵۴۵۱۳۵ ** ۳۲۹/۱۴ ** ٤ ABC 
۸۱۳/۴  ۳۰۲/۲  ۷۶۹/۶  ۹۵۳/۶  ۴۳۷/۱۵  ۶۵۶/۰  ۷۵۵/۵  ۶۲۷/۳۸۵۵۵  ۹۶۹/۵  ٣٠ (bc)خطاي 

۳۱/۱۴% ۹۱/۲۱% ۰۷/۷% ۰۸/۶% ۱۸/۱۰% ۱۸/۲۶% ۱۹/۱۶% ۹۶/۵% ۵۷/۱۵% - C.V 
  درصد۵ و ۱ه ترتيب معني دار در سطوح آماري ب * و **
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روند افزايش عملكرد دانه در بوته با افزايش فواصل بين رديف از             
و حداكثر وزن دانه بوته در       ) ۱جدول(نظر آماري معني دار بود      

كه چنين  ). ۲جدول(باالترين فاصله بين رديف حاصل آمد           
 ان و بورد و همكار      ) ١٩٩٨( نتيجه اي توسط ژو و پـير         

اثرات تيمار  . در لوبيا و سويا هم گزارش شده است           ) ٢٠٠١(
فاصله دو بوته در رديف هم بر روي وزن دانه بوته معني دار بود               

و در اين تيمار هم مشابه تيمار فاصله بين رديف، با             ) ۱جدول(
خواجويي نژاد ). ۲جدول( افزايش  فواصل بر وزن دانه افزوده شد        

حقيقي بر روي لوبيا سفيد در        نيز طي ت   ) ١٣٧٣(و همكاران    
 .اصفهان به نتيجه مشابهي رسيدند

علت افزايش عملكرد در بوته در فواصل بين و روي رديف              
بيشتر اين است كه در اين شرايط هر بوته از منابع در دسترس               
و نور خورشيد بهره برداري بيشتري كرده و در نتيجه آن نهاده               

 ه و مواد بيشتري به مقصد     بيشتري در اختيار هر بوته قرار گرفت      
 .وارد شده است

در ساير اجزا، اثرات فاصله بين رديف تنها بر روي وزن صد              
دانه موثر بود و اثر معني داري را بر روي تعداد دانه در غالف                 

گزارش كردند  ) ١٩٩٨(آدامز و همكاران     ). ۱جدول(نشان نداد   
ار كه تعداد دانه در غالف تحت تاثير فاصله بين رديف  قر                  

 .نمي گيرد

در رابطه با اثرات فاصله دو بوته در رديف بر دو جزء باال بايد              
گفت كه در اين تيمار هم تنها اثر آن بر روي وزن صد دانه                    
معني دار شد و همانند فاصله بين رديف اثر معني دار بر روي               

اثرات معني دار  ). ۱جدول(تعداد دانه در هر غالف نشان نداد           
رديف بر روي وزن صد دانه در گزارشات            فاصله دو بوته در       

 ).۱۵ ،۱۴، ۸(متعددي بحث شده است
تاثيرات معني دار فاصله بين رديف و فاصله دو بوته در رديف           
بر روي وزن صد دانه شايد به اين دليل باشد كه با افزايش                   
فواصل و در نتيجه آن كاهش تراكم، رقابت بوته اي كاهش يافته            

الف از مواد غذايي بيشتر مي شود و         و در نتيجه استفاده هر غ       
چون تعداد دانه در هر غالف تغيير نمي كند اثر خود را با افزايش             

 .وزن هر دانه نشان مي دهد
تعداد دانه در بوته تحت تاثير هر دو تيمار فاصله بين رديف             

به نحوي كه با افزايش       ) ۱جدول(و روي رديف قرار گرفت         
افزايش ). ۲جدول(افزوده شد   فواصل بر تعداد دانه در هر بوته          

دانه در بوته با كاهش تراكم ناشي از افزايش تعداد غالف در بوته             
به طوري كه يك رابطه مستقيم بين تعداد دانه و تعداد             . است

افزايش تعداد دانه در بوته متناسب      . غالف در بوته ديده مي شود    
با افزايش فاصله بين رديف و روي رديف توسط وهاب و                    

به ترتيب در   ) ١٣٧٤(و رضايي و حسن زاده      ) ١٩٨٦ (همكاران
 .لوبيا و ماش گزارش شده است

 
  مقايسه ميانگين هاي خصوصيات ارقام لوبيا قرمز به تفكيك فواصل بين رديف و بين دو بوته در رديف-۲جدول

فاصله اولين غالف از زمين تعداد شاخه فرعي وزن خشك بوته دانه عملكرد در بوتهغالف  در غالفدانه  صد دانهوزن در بوتهدانه بوتهوزن دانه   
رديفبين  فاصله         
۱۹/۱۹ a ۱۸/۶ b ۰۷/۲۹ b ۰۴/۳۳ c ۳۵/۳۹ a ۰۶/۳ a ۶۴/۱۰ c ۴۹/۴۱۹۱ a ۴۴/۸ c ۳۰سانتي متر  
۲۷/۱۴ b ۱۳/۷ a ۶۴/۳۸ a ۸۳/۴۵ b ۸۳/۳۹ a ۹۳/۲ a ۷۷/۱۵ b ۱۵/۳۹۱۲ a ۶۰/۱۵ b ۴۵ سانتي متر 
۴۲/۱۲ c ۴۷/۷ a ۶۳/۴۲ a ۲۴/۵۵ a ۵۷/۳۶ b ۰۷/۳ a ۴۸/۱۹ a ۴۸/۳۱۲۱ b ۰۹/۲۴ a ۶۰سانتي متر  

 دو بوته در رديفبين فاصله      
۷۲/۱۷ a ۲۵/۴ c ۷۸/۲۰ c ۴۴/۲۵ c ۸۱/۳۵ b ۱۰/۳ b ۹۷/۷ c ۵۵/۳۹۲۵ a ۵۳/۱۲ b ۵ سانتي متر 
۳۶/۱۵ b ۱۷/۶ b ۳۴/۳۶ b ۸۶/۳۷ b ۲۹/۴۲ a ۶۳/۲ c ۰۵/۱۵ b ۳۰/۳۵۷۶ b ۳۱/۱۷ a ۱۰ سانتي متر 
۹۰/۱۲ c ۳۵/۱۰ a ۲۱/۵۳ a ۸۲/۷۰ a ۶۵/۳۷ b ۳۰/۳ a ۸۷/۲۲ a ۲۶/۳۷۲۳ b ۲۸/۱۸ a ۱۵ سانتي متر 

 رقم         
۱۲/۱۲ b ۲۹/۹ a ۶۰/۲۹ b ۱۰/۳۱ b ۴۳/۴۵ a ۸۷/۲ a ۶۱/۱۰ b ۸۰/۳۳۲۵ b ۱۹/۱۴ b درخشان 
۵۳/۱۸ a ۵۶/۴ b ۹۴/۴۳ a ۳۰/۵۸ a ۳۱/۷۳ b ۱۷/۳ a ۹۸/۱۹ a ۶۱/۴۱۵۷ a ۸۹/۱۷ a ناز 

 حداقل داراي يك حرف مشترككهمقايسه شده اند و در ستون تفاوت بين ميانگين هايي           % ۵تمال   دانكن در سطح اح     دامنه اي با آزمون چند      ميانگين ها
 . نيستهستند معني دار 
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 خصوصيات رويشي
در اين مطالعه تاثير عوامل مورد مطالعه بر وزن خشك بوته            

به طوري كه با افزايش    ). ۱جدول(معني دار بود    % ۱در سطح    
كاهش تراكم بوته     در نتيجه آن   فاصله بين رديف و روي رديف و      

به نحوي كه  . در واحد سطح بر وزن خشك بوته افزوده شد             
بيشترين وزن خشك بوته در باالترين فواصل بين و روي رديف             

 ).۲جدول(حاصل آمد 
در رابطه با تعداد شاخه فرعي هم، اثرات فاكتورهاي فاصله            

يم و يك رابطه مستق   ) ۱جدول(بين و روي رديف معني دار بود        
بين افزايش اين فاكتورها با افزايش تعداد شاخه هاي فرعي در             

 ). ۲جدول(ارقام آزمايشي مشاهده شد 
عامل افزايش وزن خشك بوته و تعداد شاخه هاي فرعي به             
واسطه افزايش فواصل بين و روي رديف اين است كه در فواصل             
بيشتر، رقابت درون گونه اي كم شده و كاهش رقابت امكان رشد            

شتري را براي بوته ها فراهم كرده و بوته ها با توليد شاخه هاي             بي
فرعي بيشتر سبب گسترش خود به فضاهاي خالي مي شوند، در           
نتيجه بر تعداد شاخه هاي فرعي بوته و وزن خشك آن افزوده              

 ،۴،  ۱(نتايج مشابهي مبني بر افزايش تعداد شاخه فرعي       . مي شود
اثر افزايش فواصل بين     در  ) ۹ ،۸،  ۴(و وزن خشك بوته      ) ۱۱

رديف و بين دو بوته در رديف و يا كاهش تراكم بوته در لوبيا و                 
 .ساير گياهان تيره لگومينوزه گزارش شده است

اثرات تيمارهاي مورد استفاده بر روي فاصله اولين غالف از            
، به نحوي كه هر چه از فاصله بين         )۱جدول(زمين معني دار بود    

الف نيز در ارتفاع باالتري تشكيل شد       رديف كاسته شد، اولين غ    
با افزايش فاصله دو بوته در رديف نيز اولين غالف در            ). ۲جدول(

ارتفاع كمتري شكل گرفت به صورتي كه همانند فاصله بين               
رديف، يك رابطه معكوسي بين افزايش فاصله دو بوته در رديف            

 ).۲جدول(و ارتفاع اولين غالف ديده شد 
ي گزارشي بر اين نكته تاكيد كرد كه        نيز ط ) ١٣٧٥(باشتني  

فواصل بين و روي رديف، بر محل تشكيل اولين غالف نسبت به             
سطح زمين موثر بوده و افزايش فاصله ها، سبب ايجاد غالف در             

به نظر مي رسد كه    . ارتفاعي كمتر نسبت به سطح زمين مي شود      
 با كاهش فاصله هاي بين و روي رديف، نفوذ نور به داخل كانوپي            

كاهش يافته و در نتيجه طول ميانگره زياد شده و اولين اندام               
 .زايشي در سطحي باالتر قرار مي گيرد

 همبستگي بين صفات
بررسي همبستگي بين صفات مختلف نشان داد كه در بين            
اجزاي عملكرد، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته يك                

وته دارد و ساير    همبستگي مثبت و معني داري با وزن دانه در ب          
اجزاء شامل وزن صد دانه و تعداد دانه در هر غالف هيچگونه                

آدامز و   ). ۳جدول(همبستگي معني داري را نشان ندادند            
در سويا گزارش كردند كه در بين اجزاي            ) ١٩٩٨(همكاران  

عملكرد تنها تعداد غالف در بوته همبستگي معني داري با                
چگونه همبستگي معني داري   عملكرد بوته دارد و ساير اجزاء هي       

عالوه بر آن در بين اجزاي عملكرد هم تعداد         . را نشان نمي دهند  
). ۳جدول(دانه در بوته و تعداد غالف در بوته همبستگي دارند             

در مقابل بين وزن دانه بوته با صفاتي چون تعداد دانه و غالف                
به نظر مي رسد با افزايش     . در بوته يك همبستگي قوي ديده  شد      

عداد غالف در بوته و در نتيجه تعداد دانه در بوته بر وزن دانه                ت
 .   در بوته افزوده مي شود

 
  همبستگي بين عملكرد دانه با اجزاء عملكرد ارقام لوبيا قرمز-۳جدول

تعداد دانه 
 بوته

وزن صد 
 دانه

تعداد دانه 
در غالف

تعداد 
غالف بوته  عملكرد

وزن دانه 
  بوته

 تهوزن دانه بو ۱     
    ۱ ۰۳۶/۰- عملكرد دانه در هكتار 
   ۱ ۱۴۱/۰  ۶۸۴/۰  تعداد غالف بوته **
  ۱ ۱۸۷/۰-  ۱۸۹/۰  ۰۹۵/۰  تعداد دانه در غالف 
 ۱ ۴۰۶/۰-  ۳۷۶/۰-  ۲۲۷/۰-  ۱۷۲/۰  وزن صد دانه 
۱ ۴۸۳/۰- * ۰۷۴/۰  ۹۵۸/۰ ** ۱۴۵/۰  ۷۲۹/۰  تعداد دانه بوته **

 صددر۱ و ۵به ترتيب معني دار در سطوح  ** و *

 
به طور كلي مي توان بيان نمود رقم رونده ناز نسبت به رقم              
بوته اي درخشان از قابليت توليد باالتري برخوردار بود، همچنين          
اكثر خصوصيات مورد بررسي تحت تاثير تيمارهاي فاصله بين            
رديف و بين دو بوته در رديف قرا گرفتند به نحوي كه بيشترين              

بررسي در كمترين فاصله بين رديف      عملكرد دانه در ارقام مورد      
 .و بين دو بوته در رديف بدست آمد

 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٤٤
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SUMMARY 
 
Legumes are the next most important sources of food after cereals in Iran. In 

addition, legumes’ protein content being about 18 to 32 percent makes them have an 
important role in supplying protein containing food materials to humans. In order to 
investigate the effect of plant density on yield and its components for two cultivars of 
common bean in irrigated conditions, an experiment was carried out on the research 
farm, faculty of agriculture Urmia University during 2002. This research was performed 
in the form of a split plot factorial design in a randomized complete block, with three 
replications. Main plots were devoted a three row spacing (30, 45 and 60 cm) while 
minor plots assigned to three inter row spacing (5, 10 and 15 cm) as well as two 
cultivars (Derakhshan and Naz) with different growing types. Results obtained from 
data variance analysis showed that the effects of inter row spacing as well as row 
spacing on yield within a probability level of 1% is significant. Yield increased with 
row and inters row spacing decreased. Row spacing and inter row spacing did not have 
any significant effect on seed per pod. The vegetative traits of the number of sub 
branches and plant dry matter increased with increase in row and inter row spacing, 
namely with decrease in plant density. Effect of inter row and row spacing on the first 
pod was significant. By increase in row and inter row spacing, the first pod was formed 
at a higher height. 
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