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  )گزارش کوتاه علمی(
  بلبلی  چشملوبیا و اجزاي عملکرد بر عملکرد  کشت تراکمو  تاریخاثر 

)Vigna sinensis L.( در اهواز  
  

  4اهللا فتحی قدرت و 3سید عطااهللا سیادت ،2سید هاشم موسوي، 1علی مشتطی*
   طبیعی رامین، دانشجوي دکتري زراعت دانشگاه کشاورزي و منابع1

  طبیعی رامین ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه کشاورزي و منابع کارشناس2
  ورزي و منابع طبیعی رامیناعلمی دانشگاه کش هیاتعضاي ا4و3

  چکیده
. دنباشـ  مـی بلبلـی   چـشم عملکرد دانه لوبیـا    کننده   تعیینم   و تراکم گیاهی از عوامل مه      کشتتاریخ  

ـ لوبیا چشم  بر عملکرد و اجزاي عملکرد     کشت تراکمتاریخ و   منظور بررسی اثر     به  در  ، آزمایـشی  یبلبل
.  شـد  اجـرا  اهـواز  دانشگاه کشاورزي و منـابع طبیعـی رامـین           تحقیقاتی مزرعهدر   1387سال  تابستان  

هـاي کامـل تـصادفی بـا      در قالب طرح پایه بلوك    بار خرد شده      هاي یک   طرح کرت صورت   آزمایش به 
) تیـر  31 و تیر 16، تیر 1، خرداد 17( کشتتاریخ  چهار شامل   یآزمایشعوامل  . چهار تکرار انجام شد   

 يهـا  کـرت در ) متـر   سـانتی 25 و   20،  15،  10( ردیف کشت    ي فاصله رو  هارچ و   ی اصل يها در کرت 
ف اثـر  ید فاصله ریول ،داردصفات تمام  داري بر    معنی اثر   کشت خیتارنتایج نشان داد که      . بودند یفرع
 ایـن   کـه ی در حـال ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه داشتهدار بر صفات تعداد غالف در بوته،       یمعن

روي فاصـله   و کشتخ یتار اثر متقابل .دار نبود  معنی بر صفات وزن هزار دانه و شاخص برداشت      تاثیر
  کـه همچنـین مقایـسه میـانگین تیمارهـا نـشان داد     . شـد دار   عملکرد دانـه معنـی  ردیف فقط بر صفت  

  .یافت کاهش  دانهعملکرد ف،ی رديش فاصله رویو افزا کشت درر یتاخبا طورکلی  به
  

   عملکرد دانه ردیف،روي، فاصله شتخ کیتار، یبلبل ا چشمیلوب: يي کلیدها واژه
  

                                                
  alimoshatati@gmail.com:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
طـور  بـه  . باشد  مناسب میکشتبلبلی، رعایت تاریخ      عملکرد لوبیا چشم    کننده  از عوامل مهم تعیین   

 مثـل آفـات، امـراض،     یمیراقلیره و عوامل غ   یو غ  ، طول روز، باد   ی مثل دما، بارندگ   یمی عوامل اقل  یکل
مظـاهري و  ( خ کشت مناسب موثر هـستند یره بر انتخاب تارید و غی پرندگان، اقتصاد تول  هرز، يها علف

را کوتـاه   بلبلـی    لوبیا چشم ، طول دوره رشد رویشی و زایشی        کشتتاخیر در    ).2005مجنون حسینی،   
بـه   دیرهنگـام را  کـشت  علت کـاهش عملکـرد دانـه در    توان  که می دده را کاهش می  ده و عملکرد    کر

طـول دوره رشـد رویـشی، تولیـد      با گرماي شدید فصل و در نتیجه کـاهش  گیاه  رویشی رشد مواجهه
ها و   لریزش و عقیم ماندن گ    افزایش   ،هنگام، گلدهی زود  هاي رویشی کمتر، کاهش اسیمیالسیون     اندام

در یـک  ) 1998(افـشار مـنش    ).1997سـریالتا و همکـاران،     (کاهش اجزاي عملکرد دانه نـسبت داد        
 94/2(باالترین میزان عملکـرد دانـه     نشان داد که    بلبلی    چشمدر مورد لوبیا    در جیرفت    دوسالهآزمایش  

مـرداد   19 کـشت خ  از تـاری   ) تن در هکتـار    78/1(و کمترین آن    تیر   20 کشتاز تاریخ    )تن در هکتار  
 يفاصـله کـشت رو  ، رعایـت  یا چشم بلبلیلوب عملکرد  کننده تعیینگر یدوامل مهم   از ع  .حاصل گردید 

ها آن  گذاري مناسب بین بوته ف از فاصلههد .باشد  میمطلوب تراکمیا به عبارتی رعایت  مناسب ردیف
 بـراي حـصول   عناصـر غـذایی و غیـره    ز عوامل محیطی مثل آب، هوا، نـور، است که ترکیبی مناسب ا   

از طرف دیگر، براي انجام عملیات داشت فضاي . حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب تامین شود      
عوامـل مختلفـی همچـون        بـه  کـشت تـراکم   . تـر گـردد     فراهم شده تا کیفیت محـصول مطلـوب        افیک

خیـزي خـاك،    ، وضـعیت حاصـل  کـشت آن، زمان و روش و طول دوره رشد زراعی خصوصیات گیاه  
مظاهري و مجنـون حـسینی،     (، عملیات مدیریتی در مزرعه و روش برداشت بستگی دارد           کشتهدف  
با بررسی اثر تراکم بر عملکرد لوبیا معمولی نـشان دادنـد کـه بـا                ) 1997(ایسیک و همکاران     ).2005

دلیل افزایش تعداد بوتـه در واحـد سـطح،      با وجود کاهش وزن دانه و وزن بوته، به،افزایش تراکم بوته 
بلبلـی   چـشم روي لوبیا در اردبیل در یک آزمایش دو ساله ) 1998(الهیاري . عملکرد دانه افزایش یافت 

 15روي ردیـف  از فاصـله    )  تـن در هکتـار     85/2(نشان داد که بـاالترین عملکـرد دانـه           ،29005رقم  
در ) 1998 (و پیـر  ژو   .دسـت آمـد    بـه  )متـر   سانتی 25 و   20،  10(ا فواصل دیگر    متر در مقایسه ب    سانتی

 ، عملکـرد در   )تراکمافزایش  (ها   صله بین بوته  نشان دادند که با کاهش فا     آزمایش خود بر لوبیا معمولی      
بـر لوبیـا فرانـسوي    در آزمایش خـود     ) 2001(دانجال و همکاران     همچنین   .واحد سطح افزایش یافت   

اي  یهذعلت کاهش فضاي تغ  با افزایش تراکم تا حدي، عملکرد افزایش و در بیشتر از آن به،نشان دادند 
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ـ   بـر   اي   در مطالعه ) 1999( و همکاران    فرهمندراد .یابد و بروز رقابت، کاهش می     اریخ و تـراکم    تـاثیر ت
و خرداد  24 و 14هاي   در تاریخکشت  کهنشان دادنددر کرج  29005رقم بلبلی  چشملوبیا  روي کشت

 کـه   طـوري  ، بـه دهـد  نه در واحد سطح را افـزایش مـی  ، عملکرد دا بوته در مترمربع15ش تراکم تا   افزای
موسوي و   .دست آمد  رمربع به  بوته در مت   15کم  ابا تر خرداد   14 کشتبیشترین عملکرد از تیمار تاریخ      

ولی در  بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا معم کشت  و تراکم  خبا بررسی اثر تاری   نیز  ) 2005(همکاران  
 اردیبهـشت  18 کشتدر تاریخ لوبیا اند که بیشترین عملکرد دانه از کشت  شرایط خوزستان اعالم کرده   

بـا  ) 2006(مبـصر و همکـاران   همچنـین  . آمدست د  بهمتر  سانتی10فاصله روي ردیف  با استفاده از     و
بـاالترین  کـه   نـد نـشان داد  شـهر    در قـائم  بلبلی    چشم و تراکم بر عملکرد لوبیا       کشتبررسی اثر تاریخ    
به طور کلی و  .متر حاصل گردید  سانتی5دیبهشت و فاصله روي ردیف      ار 10 کشتعملکرد از تاریخ    

 و تـراکم تـاثیر   کشتشود که تاریخ     گیري می ی نتیجه منابع مختلف داخلی و خارج    با توجه به بررسی     
از تاثیر آنها بر عملکرد و اجزاي عملکرد اطالعات زیادي  ولی ،دارندبلبلی  چشممهمی بر عملکرد لوبیا 

کمبـود  اهمیـت موضـوع و   بـا توجـه بـه     در شرایط منطقه در دسترس نیست، لذابلبلی    چشمدانه لوبیا   
 و اجزاي بر عملکرد ردیف يرو کشتفاصله  و کشتخ یتار اثر سی، تحقیق حاضر براي برر اطالعات
  .شد و اجرا طراحی اهوازمالثانی  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین این گیاه، در عملکرد

  
  ها مواد و روش

 در مزرعـه تحقیقـاتی دانـشگاه کـشاورزي و منـابع طبیعـی رامـین        1387سال تابستان  در  آزمایش
 48  طول جغرافیایی، درجه31 اهواز با عرض جغرافیاییشرقی  کیلومتري شمال    35 درواقع   )مالثانی(

در بار خرد شـده   هاي یک طرح کرتصورت  آزمایش به  .اجرا شد متر از سطح دریا      50 ارتفاع   ودرجه  
تـاریخ   چهـار  شامل یآزمایشعوامل . هاي کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد  قالب طرح پایه بلوك   

، 10(کشت  ردیف ي فاصله روچهار و ی اصليها در کرت) تیر 31و تیر  16، تیر 1، خرداد 17( کشت
زمـین شـامل شـخم بـا گـاوآهن       عملیـات تهیـه      .بودنـد  ی فرع يها در کرت ) متر   سانتی 25 و   20،  15

  دیسک مجدد براي زیـر خـاك کـردن کـود و       کودپاشی، تسطیح، ار، دو دیسک عمود بر هم،     د برگردان
ف و یک ردی ی فرعيها ن کرتیب .باشند ساز می  شیارمتر توسط ی سانت50شته به عرض ایجاد جوي و پ

هـاي بهینـه مـصرف کودهـاي       براسـاس توصـیه   .  شد قرار داده  شتاکف ن ی دو رد  ی اصل يها ن کرت یب
زمـان و    طور هم   کیلوگرم در هکتار به    75 و   30میزان   ترتیب به   به P2O5 فسفر  کود نیتروژن و   ،شیمیایی
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ـ از در این آزمایش،  . کود پایه در مزرعه پخش و زیر خاك قرار گرفت عنوان به رقـم  بلبلـی   چـشم ا لوبی
و )  درصد15با رطوبت ( عملکرد وصورت دستی  بهبرداشت مزرعه . شدرایج در منطقه استفاده کامران 

 بوته 10بر مبناي متوسط    ) تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه           (اجزاي عملکرد   
 و جهت مقایسه میـانگین  )SAS( آماري  سیستم تجزیه از   ها ادهواریانس د تجزیه  براي   .گردیدمحاسبه  

   . شداستفاده) LSD(از روش حداقل تفاوت معنی دار 
  

  نتایج و بحث
گیـري   داري بر کلیه صـفات انـدازه      تاثیر معنی  کشتتاریخ  طورکلی تجزیه واریانس نشان داد که        به

غالف در بوته، تعداد دانه در غـالف و عملکـرد         تعداد  فاصله روي ردیف بر صفات      ثیر  تا ،شده داشت 
 اثر متقابل و دار نشد معنیبر صفات وزن هزار دانه و شاخص برداشت  این تاثیر   بوده ولی   دار   دانه معنی 

  ).1جدول  (بود دار  فقط بر صفت عملکرد دانه معنی، و فاصله روي ردیفکشتتاریخ 
  

  گیري شده نگین مربعات صفات اندازه میا-1جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییرات
درجه 
تعدادغالف   آزادي

  دربوته
تعداد دانه 
  درغالف

  عملکرددانه  وزن هزاردانه
شاخص 
  برداشت

  ns87/55  ns41/0  ns35/3  ns31/8088  ns35/4  3  تکرار
  37/15*  26/26944**  28/19*  72/0*  15/263**  3  شتتاریخ ک
  a 9  42/17  19/0  15/10  43/1314  52/8خطاي 
  ns45/0  **71/56546  ns11/10  46/0*  25/1598**  3   روي ردیف فاصله
AB 9  ns41/22  ns19/0  ns96/3  **61/2843  ns85/7  

  b  36  13/11  16/0  12/5  13/1024  45/4خطاي 
  77/8  36/9  96/10  53/9  23/8  -  )درصد (ضریب تغییرات

ns ،* درصد1دار در سطح   درصد و معنی5دار در سطح  دار، معنی  معنیترتیب عدم تفاوت به**و  

  
 تاثیر متفاوتی بر عملکرد و اجـزاي  کشتنشان داد که تاریخ ) 2جدول ( مقایسه میانگین   :کشتتاریخ  

ابتدا افـزایش یافتـه و     ، تعداد غالف    کشتر در   یتاخبا   در صفت تعداد غالف در بوته،        .عملکرد داشت 
خ یتـار مربـوط بـه   ) 9/38( بیشترین تعـداد غـالف در بوتـه    که يطور  به،اشتداهشی روند کبعد از آن  
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رسـد، کـاهش    نظـر مـی   به .اختصاص داشت تیر   31خ کشت   یتاربه  ) 7/23(و کمترین آن     تیر 1کشت  
، ناشی از کاهش طـول دوره رشـد   )تیراول (از یک زمان معین     کشت درتعداد غالف در بوته با تاخیر       

مطابقت  جیرفتدر  بلبلی    چشمدر مورد لوبیا    ) 1998 (افشارمنش با نتایج    ،این نتایج . رویشی گیاه باشد  
بیـشترین   کـه  طوري  به،افزایش یافت ، تعداد دانهکشتبا تاخیر در در صفت تعداد دانه در غالف،  . دارد

 شتکـ  هـاي   به تاریخمتعلق آنکمترین  و   تیر 31 کشتمربوط به تاریخ    ) 95/11(تعداد دانه در غالف     
 عملکـرد مـستقل از یکـدیگر نیـستند،           با توجه به اینکه اجزاء    . بود) 85/9(تیر   1و  ) 12/9( خرداد 17

یک جزء سبب کاهش در یکی دیگـر از اجـزا خواهـد شـد،     در  افزایش داراي اثرات جبرانی هستند و   
 برخـوردار  )7/23 (که از کمترین میانگین تعداد غالف در بوته رتی 31 کشت تاریخ  که شود  مالحظه می 

دسـت   نتـایج بـه   .  را به خود اختصاص داده است      )95/11 ( بیشترین میانگین تعداد دانه در غالف      ،بوده
از نظر وزن هزاردانه،     .است هماهنگ فرانسويدر مورد لوبیا    ) 1997(و همکاران    سریالتاآمده با نتایج    

و  ب کوتاه شدن دوره رشد گیاه، موجکشت زیرا تاخیر در ،یافتها کاهش ا تاخیر در کشت، وزن دانهب
ایـن   .یابـد  شـود، کـاهش مـی    دانه که در اواخر دوره رشد تعیین می    شود، لذا وزن هزار     می رسی آن   زود

شود که با تاخیر در مشاهده می در صفت عملکرد دانه، .مطابقت دارد) 1998 (افشارمنش با نتایج ،نتایج
تـاریخ  کـه   طـوري   بـه ،نـشان داد  کاهش ، و بعد از رسیدن به حداکثر     ه، عملکرد ابتدا افزایش یافت    کشت

 کشتهاي   تن در هکتار با بیشترین عملکرد نسبت به سایر تاریخ24/3با میانگین عملکرد تیر  1شت ک
.  بـود تیـر  31 کـشت مربوط به تـاریخ  )  تن در هکتار36/2(کمترین میانگین عملکرد دانه    . داردبرتري  

تـوان بـه    یابد که علت ایـن امـر را مـی    ، کاهش می کشتملکرد دانه با تاخیر در      شود که ع    مالحظه می 
هـاي   ، کاهش طول دوره رشد رویشی و تولیـد انـدام          مرداد دوره رشد رویشی با گرماي شدید        مواجهه

رویشی کمتر و در نتیجه کاهش اسیمیالسیون، گلدهی زودهنگام و کاهش عملکرد و اجزاي عملکـرد                
ـ کشتدر   و موسـوي و  ) 1997(سـریالتا و همکـاران    نتـایج حاصـله، بـا نتـایج     .سبت داد دیرهنگام ن

به )  درصد48( در صفت شاخص برداشت، بیشترین شاخص برداشت    . مطابقت دارد  )2005(همکاران  
 کشتانه باالتر در این تاریخ  امر احتماال به خاطر تولید عملکرد د       تعلق دارد که این   تیر   1 کشتتاریخ  

 تاثیر مشابهی بر روند تغییرات صفات تعداد غالف در بوته، عملکرد    کشتر کلی، تاریخ    طو به .باشدمی
 که این امر تاثیر تغییرات تعداد غالف در بوته بر عملکرد دانـه و تـاثیر               داشتدانه و شاخص برداشت     

  .داد دانه بر شاخص برداشت را نشان عملکرد
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  گیري شده  مقایسه میانگین صفات اندازه-2جدول 
  میانگین صفات

  تعداد غالف  وامل آزمایشیع
  در بوته

 تعداد دانه
  درغالف

  وزن هزاردانه
  )گرم(

  عملکرددانه
  )تن در هکتار(

شاخص 
برداشت 

  )درصد(
تاریخ   b7/32  c12/9  a235  b95/2  b44  خرداد17

  a9/38  c85/9  b222  a24/3  a48   تیر1  شتک
  b5/30  b48/10  c216  b93/2  b42   تیر16  
  c7/23  a95/11  d208  c36/2  b41   تیر31  

10  c9/21  a68/10  a221  a37/3  a42  
15  c4/25  ab82/9  a227  ab03/3  a44  

فاصله 
روي 
  b8/31  b73/8  a226 b84/2  a46  20  ردیف

  25  a5/38  c18/8  a230  b61/2  a45  
 . با هم مساویندLSD درصد با استفاده از آزمون 5در هر ستون، اعدادي که حداقل یک حرف مشترك دارند، در سطح 

  
 نشان داد کـه فاصـله روي ردیـف تـاثیر متفـاوتی بـر       )2جدول (مقایسه میانگین : فاصله روي ردیف  

تعـداد  کـه در صـفت    طوري  به،صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه داشت      
تعـداد   بیـشترین  کهاي گونه هبافت یش ی افزاف، تعداد غالفی رد يش فاصله رو  یبا افزا غالف در بوته،    
. دسـت آمـد   متـر بـه    سـانتی 10 و 25ترتیب در فواصل    به) 9/21(آن  و کمترین   ) 5/38(غالف در بوته    

هاي  د شاخهاي گیاه و تولی  به افزایش فضاي تغذیه، فاصله کشتافزایش تعداد غالف در بوته با افزایش
 .مطابقت داردبلبلی  چشمدر لوبیا ) 1998(اللهیاري   نتایج حاصله، با نتایج .باشد   می مربوطجانبی بیشتر   

ترتیـب در   بـه مقـدار ایـن صـفت    ) 18/8(و کمترین ) 68/10(، بیشترین   صفت تعداد دانه در غالف    در  
دلیل وجـود اثـرات متقابـل و جبرانـی بـین       هم به زدر اینجا با. دست آمد متر به  سانتی25 و  10فواصل  

بیشترین میانگین تعداد غالف در بوته بوده،  که داراير روي ردیف  مت  سانتی 25فاصله  اجزاي عملکرد،   
یی که ها کاهش تعداد دانه در غالف در بوته    رسد دلیل    نظر می  به. کمترین تعداد دانه در غالف را داشت      

 با نتایج دانجال و همکـاران       ،این نتایج . باشد ها می   ، رقابت شدید بین غالف    دارند يتعداد غالف بیشتر  
 يفواصـل رو  تغییـر در    در مورد صفت وزن هزار دانـه،      .  دارد مطابقت لوبیا فرانسوي     مورد در) 2001(

وزن این امر احتماال به این دلیل است که      نداشت، دانهیري بر وزن    تأث کشت تراکم   یا به عبارت  یف  یرد
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 ،ه استدر آزمایش حاضر از یک رقم استفاده شدبا توجه به اینکه     دانه یک صفت ژنتیکی است و        هزار
در صـفت   .دانه را چندان تغییـر دهـد     ات تراکم، نتوانسته است وزن هزار     بنابراین رقابت ناشی از تغییر    

متـر    سـانتی 10از فاصله روي ردیف )  تن در هکتار37/3(بیشترین میانگین عملکرد دانه    عملکرد دانه، 
ـ  رد يه رو اصلف شیافزا بادست آمد و     در مقایسه با سایر فواصل روي ردیف به        ، عملکـرد   کـشت   فی

ژو و پیـر،  (باشـد   می  آنتر از حد مطلوب  این امر ناشی از کاهش تراکم گیاه به پایین        که ،یافت کاهش
در شرایط خوزستان در مورد لوبیا معمولی   ) 2005( با نتایج موسوي و همکاران       ،نتایج حاصله  .)1998

ي ردیف کشت یا به عبارت دیگـر     تغییر در فاصله رو   در مورد صفت شاخص برداشت،      . مطابفت دارد 
  .نشان نداد، تاثیر زیادي بر شاخص برداشت کشتتراکم 

 در دار شدن اثر متقابـل ایـن دو عامـل    با توجه به معنی:  و فاصله روي ردیفکشتاثر متقابل تاریخ    
 رد)  تن در هکتـار 55/3( نشان داد که بیشترین عملکرد   اثر متقابل ، مقایسه میانگین    صفت عملکرد دانه  

 88/1( در حالی کمترین عملکرد ،دست آمد متر به  سانتی10فاصله روي ردیف    با  و   تیر 1 کشتخ  یتار
). 1شـکل   (حاصل گردیـد متر   سانتی25فاصله روي ردیف با و تیر  31 کشتخ یتار در) تن در هکتار 

 10یـف   فاصـله روي رد وتیـر   1دلیل شرایط مناسب ایجاد شـده در تـاریخ کـشت        این امر احتماال به   
دلیل کوتاه شدن فـصل رشـد و در فاصـله روي            به تیر 31 کشت همچنین در تاریخ     ،باشدمتر می  سانتی

، عملکـرد کـاهش   تر از حد مطلـوب خـود    تراکم گیاه به پایین   زیاد  دلیل کاهش    بهمتر    سانتی 25ردیف  
 را  یا معمولی  لوب عملکردبهترین  ) 2005(موسوي و همکاران    این در حالی است که       .شدیدي نشان داد  

مبـصر و   همچنـین   .انـد اعالم کـرده  متر    سانتی 10فاصله روي ردیف    و   اردیبهشت   18 در تاریخ کشت  
 اردیبهـشت و فاصـله روي   10را در تـاریخ کـشت   بلبلی   چشمبهترین عملکرد لوبیا    ) 2006(همکاران  

در مورد فاصله ) 2005 (لذا نتایج حاصله با نتایج موسوي و همکاران. اند متر اعالم کرده  سانتی5ردیف 
  .روي ردیف مطابقت دارد
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   ردیف بر عملکرد دانهيروفاصله  و کشتخ یتار اثر متقابل -1شکل 

  
اصـله  ف( مطلوب و تراکم مناسـب  کشترسد که با تعیین تاریخ  چنین به نظر میطورکلی   به: بندي جمع

به عملکردهـاي بـاالیی دسـت    توان میبلبلی    چشم، در زراعت لوبیا     ) مناسب روي ردیف و بین ردیف    
 1 کـشت خ یتـار از  بیشترین عملکرد دانه با استفاده      اد که نشان د هم  تایج حاصل از این تحقیق      ن. یافت

 ي و فضایطیمح که این امر ناشی از ایجاد شرایط گردید حاصلمتر   سانتی10 و فاصله روي ردیف تیر
 .باشـد   نتیجتا تولید عملکرد باال می      و مناسب براي داشتن یک رشد رویشی و زایشی مطلوب        اي   تغذیه

ـ لوبرا بـراي کـشت   روي ردیف   هاصلخ کشت و ف   یتارتوان این    در نتیجه می   اسـتان  در بلبلـی   چـشم ا ی
  . توصیه کردخوزستان
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(Short Technical Report) 
Effect of sowing date and plant density on yield and yield components 

of Cow Pea (Vigna sinensis L.) in Ahwaz 
 

*A. Moshatati1, S.H. Moussawi2, S.A. Siadat3 and Gh. Fathi4 
1Ph.D. student of Agronomy of Ramin University of Agricultural and Natural Resources, 

Iran, 2M.Sc. of Agronomy of Ramin University of Agricultural and Natural Resources, Iran 
 
Abstract 

Sowing date and plant density are important factors in grain yield of cow pea. In 
order to study effect of sowing date and plant density on yield and yield 
components of cow pea, an experiment was conducted in research farm of Ramin 
University of Agricultural and Natural Resources in 2008. The experimental design 
was split plots in randomized complete design with four replications. The 
experimental factors were sowing date (7 Jun., 22 Jun., 7 Jul. and 22 Jul.) in main 
plots and inter row spacing (10, 15, 20 and 25 cm) in sub plots. The results showed 
that sowing date had significant effect on all of traits, in the other hands, inter row 
spacing had significant effect on number of pods in plant, number of grains in pod 
and grain yield, but had not significant effect on 1000 grain weight and harvest 
index. Interaction effect of sowing date and inter row spacing was significant only 
for grain yield. Also, comparison of means showed that with delay in sowing date 
and increase of inter row spacing, decreased the grain yield. 
 
Keywords: Cow pea; Sowing date; Inter row spacing; Grain yield 
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