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چکيده

1

سابقه و هدف :دانه حبوبات بهعنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین و دومین منبع مهم غذایی انسان به
شمار میرود .لوبیا در ایران از نظر سطح زیر کشت و اهمیت اقتصادی مقام اول را در بین حبوبات داراست .گزارش
شده است که فاصله بیشتر بین بوتهها باعث میشود هر گیاه بهدلیل داشتن فضای بیشتر در اطراف خود نور بیشتری را
دریافت نماید و فعالیت فتوسنتزی خود را بهتر انجام دهد .کودهای شیمیایی نیتروژندار نقش مهمی در تولیدات
گیاهی ایفا میکنند .بنابراین بررسی میزان کاربرد آنها برای هر محصول گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هدف این آزمایش بررسی تأثیر فواصل مختلف کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در
شمال ایران (شهرستان رودسر) بود.
مواد و روشها :آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
شهرستان رودسر در سال  1939انجام شد .برای کاشت از بذر توده محلی پاچ باقال استفاده شد .کشت بهصورت
خشکهکاری در تاریخ  11خردادماه انجام گرفت .عامل اصلی فاصله ثابت روی ردیف  11سانتیمتر و فاصله بین
ردیف کاشت در سه سطح 01 ،91( :و  11سانتیمتر بهترتیب با تراکمهای بوته  21 ،99و  21بوته در مترمربع) و عامل
فرعی کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (شاهد 11 ،91 ،و  31کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود .عملکرد و
صفات وابسته به عملکرد اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج نشان که فاصله کاشت ،سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل فاصله کاشت و سطوح مختلف کود
نیتروژن بر تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه ،وزن خشک بوته ،عملکرد بیولوژیک و شاخص
برداشت معنیدار بود .ارتفاع بوته تحت تأثیر فاصله کاشت و نیز سطوح مختلف کود نیتروژن و وزن صددانه فقط
تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن قرار گرفت .در بین فاصلههای مختلف کاشت ،فاصله بین ردیف کاشت 01
سانتیمتر برای صفات ارتفاع بوته ،عملکرد دانه ،وزن خشک بوته و فاصلههای بین ردیف کاشت  01و  11سانتیمتر
برای صفات تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته برتری معنیداری داشت ،در حالیکه بیشترین عملکرد
بیولوژیک از فاصله بین ردیف کاشت  91سانتیمتر بهدست آمد .تیمار  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای صفات
ارتفاع بوته ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداشت برتری معنیداری نسبت به سایر سطوح مورد مطالعه
*مسئول مکاتبهMashouri48@yahoo.com :
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داشت .بیشترین تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته ،وزن خشک بوته و عملکرد بیولوژیک هم از تیمارهای 11
و  31کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهدست آمد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه بیشترین عملکرد دانه در تیمار با فاصله بین ردیف کاشت  01سانتیمتر و  11کیلوگرم
نیتروژن در هکتار با میانگین  9001کیلوگرم در هکتار بهدست آمد در نتیجه مناسبترین تیمار در این بررسی است.
برای تأیید این نتایج ،تحقیقات باید در چند مکان و سال تکرار شود.
واژههای كلیدی :عملکرد دانه ،فاصله کاشت ،کود نیتروژن ،لوبیا
مقدمه
حبوبات پس از غالت ،دومین منبع مهم غذایی

ردیف  4تا  11سانتیمتر) کاهش مییابد ( 0و  )22با

بشر میباشند .حبوبات دانههای خشک خوراکی

افزایش فاصله ردیف ،تعداد بوته در هکتار کاهش

هستند که به خانواده بقوالت تعلق دارند .بذر رسیده و

یافت و باعث کاهش عملکرد شد .موریتی و همکاران

خشک این گیاهان دارای ارزش غذایی زیادی بوده و

( )2112بیان نمودند باالترین عملکرد دانه لوبیا سبز

به لحاظ قابلیت نگهداری آن از جمله مهمترین منابع

( 1/13تن در هکتار) و وزن خشک بوته ( 11گرم)

غذایی سرشار از پروتئین بهشمار میروند ( .)11لوبیا

بهترتیب با فاصله بوته  11و  21سانتیمتر بهدست آمد

با تولید ساالنه بیش از  21میلیون تن ،در بین حبوبات

( .)29در نتـایج محققین فاصله بوته روی ردیف

مقام اول جهان را دارا است ( .)19فاصله بیشتر بین

لوبیای قرمـز بـر شـاخص تعـداد دانـه در غـالف

بوتهها باعث میشود هر گیاه بهدلیل داشتن فضای

تـأثیر معنـیداری داشـت ( .)91محققین دلیل معنیدار

بیشتر در اطراف خود نور بیشتری را دریافت نماید و

بودن تأثیر فاصـله بوتـه بـر روی وزن صد دانه لوبیا

فعالیت فتوسنتزی خود را بهتر انجام دهد و از گیاهانی

را اینگونه عنوان کردند که با افزایش فاصله یا همان

که به هم نزدیکتر هستند بهتر رشد کنند ( .)1محققین

کاهش تراکم ،رقابت بین بوتهها کاهش یافته و در

در بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد

نتیجه استفاده هر غالف از مواد غذایی بیشتر میشود

دانه الینهای جدید لوبیا قرمز بیان نمودند وزن

و از آنجا که تعداد دانه در هر غالف تغییر نمیکند،

صددانه ،ارتفاع بوته و تعداد دانه در غالف تحت تأثیر

اثر خود را با افزایش وزن هر دانه نشان میدهد (.)91

تراکم بوته قرار نگرفت .در حالیکه تعداد غالف در

در تضاد با این نتایج ،گزارش شـده اسـت کـه

بوته در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت ،ولی

فاصـله ردیـف و تراکم بوته در شاخص وزن صد

عملکرد دانه با افزایش تراکم بوته افزایش یافته است

دانه نخود غیرمعنیدار بوده و عنوان شده است که این

( .)91پژوهشگران گزارش کردند که عملکرد غالف

شاخص عموما تحـتتـأثیر فاکتورهـای ژنتیکی قرار

بهطور مداوم از  9049کیلوگرم در هکتار به 2140

دارد ( .)10افزایش عملکـرد دانـه بـه موازات افزایش

کیلوگرم در هکتار با افزایش فاصله درون ردیف از

تراکم بوته ،بهواسطه استقرار بوته بیشتر و افزایش

 4×01به  11×01افزایش یافته است ( .)11از سوی

تعداد غالفهای تولیدی در واحـد سـطح میباشـد

دیگر ،برخی محققین نشان دادند که عملکرد دانه و

( .)93لوبیا برای شروع رشد و قبل از آغاز فعالیت

زیستتوده لوبیا با افزایش فاصله ردیف (از فاصله
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باکتری ریشه ،به مقداری کود نیتروژن بهعنوان شروع

بوته در مترمربع) و عامل فرعی ،چهار سطح کود

کننده نیاز دارد .نیتروژن عالوهبر شرکت در ساختمان

نیتروژن (از منبع اوره) شامل :شاهد 11 ،91 ،و 31

گیاه ،در تولید کلروفیل نیز نقش داشته و لذا کمبود آن

کیلوگرم نیتروژن در هکتار کیلوگرم در هکتار بود.

سبب زرد شدن برگهای پیر و در نهایت توقف رشد

برای کاشت از بذر توده محلی پاچ باقال استفاده شد

گیاه میشود .با توجه به اینکه نیتروژن رشد رویشی

که بذر آن از فروشگاه محصوالت کشاورزی تهیه

را تحریک میکند این افزایش میتواند باعث تحریک

گردید .جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

جوانهها در ساقه و در نتیجه افزایش انشعاب ساقه و

خاک مزرعه آزمایشی ،نمونهگیری بهعمل آمد که

افزایش تعداد گل در بوته گردد ( .)11نیتروژن نقش

نتایج آنها در جدول  1ارائه شده است .دادههای

مهمی را در تولیدات گیاهی ایفا میکند .بررسی میزان

هواشناسی دورة مورد مطالعه ،از ایستگاه هواشناسی

کاربرد آن برای هر محصول گیاهی از اهمیت بهسزایی

رودسر دریافت شد و در جدول ( )2ارائه شده است.

برخوردار است ( .)91میزان تخصیص نیتروژن به برگ

پس از آمادهسازی زمین ،کرتها بهطول  1متر و 4

باعث افزایش کارآیی استفاده از نیتروژن میشود.

خط کاشت در نظر گرفته شد .فاصله روی ردیف و

بنابراین جذب دیاکسیدکربن و تولید ماده خشک در

بین ردیف براساس تراکم موردنظر اعمال شد .کشت

هر واحد نیتروژن زیاد میشود ( .)13بر طبق نظر

بهصورت خشکهکاری در تاریخ  11خردادماه انجام

محققین کمبود نیتروژن از رشد گیاه تا حد زیادی

گرفت.

میکاهد و رفع کمبود آن در واکنشهای ظاهری و

در صورت نیاز و باتوجه به شرایط آبوهوایی در

نمو گیاه مانند گسترش دوباره برگ یا پنجهزنی

چند نوبت آبیاری بهصورت دستی انجام شد و کود

مشهود است ( .)14محققین بیان نمودند با مصرف

اوره نیز در مرحله  0برگی و گلدهی در اختیار گیاه

کود نیتروژن بیش از  11کیلوگرم در هکتار ،رقابت

قرار گرفت .برداشت نهایی در مرحله رسیدگی (اکثر

بوتهای کاهش یافت و استفاده هر غالف از مواد

غالفها و دانهها خشک و سخت شدهاند) و در

غذایی بیشتر شد ،لذا اثر خود را با افزایش وزن در هر

تاریخ  91مردادماه صورت گرفت .در برداشت نهایی

دانه نشان داد که نتیجه آن تاثیر بر وزن صد دانه بود

 91بوته پس از کنار گذاشتن حاشیه ،بهطور تصادفی

( .)2این تحقیق با هدف تعیین بهترین سطح کود

از وسط هر کرت انتخاب ،و بهروش دستی از سطح

نیتروژن و فاصله کاشت لوبیا جهت افزایش عملکرد و

خاک بریده شد .صفتهای مورد بررسی شامل ارتفاع

اجزای عملکرد انجام گرفت.

بوته ،تعداد غالف در بوته ،طول غالف ،تعداد دانه در
غالف ،درصد پوکی غالف ،وزن صددانه ،عملکرد

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت کرتهای یک بار خرد

برای تجزیه آماری از نرمافزار  SASاستفاده شد .پس

شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

از تجزیه واریانس ،مقایسه میانگینها با استفاده از

تکرار در روستای هادی کیاشهر از توابع شهرستان

آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج و یک درصد انجام

رودسر در سال زراعی  1939اجرا شد .عامل اصلی

گرفت و برای رسم نمودارها از صفحه گستر 2010

فاصله بین ردیف کاشت در سه سطح 01 ،91( :و 11

 Excelاستفاده شد.

دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند.

سانتیمتر بهترتیب با تراکمهای بوته  21 ،99و 21
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نتايج و بحث

داشت که با افزایش کود نیتروژن ارتفاع بوته افزایش

ارتفاع بوته :با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس

مییابد (.)20

(جدول  )9اثر سطوح مختلف فاصله کاشت و کود

تعداد غالف در بوته :تأثیر سطوح مختلف فاصله

نیتروژن بر ارتفاع بوته بهترتیب در سطح احتمال پنج

کاشت و کود نیتروژن بر تعداد غالف در بوته در سطح

و یک درصد معنیدار شد .اما ارتفاع بوته تحت تأثیر

احتمال یک درصد و اثر متقابل تیمار فاصله کاشت و

اثر متقابل تیمارها قرار نگرفت .بنابراین چنین

تیمار کودی بر تعداد غالف در بوته لوبیا در سطح پنج

نتیجهگیری میشود که این عوامل بهطور مستقل و

درصد معنیدار شد (جدول  .)9بیشترین تعداد غالف

جداگانه بر ارتفاع بوته تأثیر گذاشتند .بیشترین ارتفاع

در بوته از اثر متقابل تیمارهای با فاصله بین ردیف

بوته از تیمار با فاصله بین ردیف کاشت  91سانتیمتر

کاشت  01سانتیمتر و تیمار کودی  31کیلوگرم

بهدست .کمترین ارتفاع بوته در تیمار با فاصله بین

نیتروژن و با فاصله بین ردیف کاشت  11سانتیمتر و

ردیف کاشت  11سانتیمتر مشاهده شد (شکل  .)1که

تیمار کودی  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد.

نشان میدهد با افزایش تراکم ،ارتفاع ساقه اصلی

کمترین تعداد غالف در بوته در تیمارهای با فاصله بین

افزایش یافته است .افزایش ارتفاع گیاه در تراکمهای

ردیف کاشت  91سانتیمتر و فاقد کود نیتروژن مشاهده

باال را میتوان ناشی از کاهش نفوذ نور در سایهانداز،

شد (شکل  .)9در تراکمهای باالتر ،رقابت برای فضا،

کاهش فتواکسیداسیون اکسین ( 11و  )1و رقابت

نور و مواد غذایی برای هر گیاه بیشتر شده و بنابراین،

شدید گیاهان برای دریافت نور بیشتر دانست .این

تولید شاخههای جانبی و به دنبال آن تولید غالف در

یافته با نتایج محققین دیگر همخوانی دارد ( 21و .)92

بوته کمتر میشود ( .)21همچنین این یافته با نتایج

تیمار  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین ارتفاع

مطالعهی شفارودی و همکاران ( )1931مطابقت دارد.

بوته را نشان داد که با تیمار  31کیلوگرم نیتروژن در

آنها با بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر

هکتار تفاوت معنیدار نداشت .تیمار شاهد هم

عملکرد و اجزای عملکرد دانهی تودههای بومی لوبیا

کمترین ارتفاع بوته را نشان داد (شکل  .)2کمبود

بیان نمودند تراکم  11بوته در مترمربع نسبت به  21و

نیتروژن ،از طریق کاهش اندازه برگ ،منجر به کاهش

 91بوته در مترمربع تعداد غالف در بوته بیشتری را

ظرفیت فتوسنتزی گیاه شده و این امر میتواند در

نشان داد ( .)92تعداد غالف در بوته با افزایش کود

کاهش رشد اندام هوایی گیاه مؤثر باشد ( .)94استفاده

نیتروژن افزایش یافت .این افزایش ممکن است بهعلت

از کود نیتروژن باعث افزایش ارتفاع بوته لوبیا شده

تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی برای قسمتهای

است که ممکن است بهدلیل اثر مثبت نیتروژن بر

زایشی نسبت به سطوح کودی پایینتر بوده باشد.

تحریک رشد گیاه ،قابلیت دسترسی بیشتر گیاه به

افزایش مصرف نیتروژن ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه فرعی

عناصر غذایی ،و بهبود ظرفیت نگهداری آب خاک

و بیوماس گیاه را بهطور معنیداری بیشتر از شاهد

باشد .در واقع کاربرد نیتروژن میتواند موجب افزایش

افزایش داد ( .)1پژوهشگران با بررسی چهار سطح

فتوسنتز و رشد رویشی اندامها شود ( .)91نوا ()1932

نیتروژن بر روی باقال دریافتند که با افزایش میزان

نیز با بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن بر باقال بیان

نیتروژن تعداد غالف در بوته افزایش یافت (.)21
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جدول  -1ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاك.
هدایت الکتریکی

Table 1. Physical and chemical properties of soil.
پتاسیم
فسفر
کربن آلی
شن
نیتروژن کل
(میلیگرم بر
(میلیگرم
(درصد)
(درصد)
(درصد)

اسیدیته گل

(دسیزیمنس بر

اشباع

متر)
(EC )-1 dS.m
0.81

pH of
paste

Organic
carbon
)(%

Total N
)(%

7.74

2.6

0.26

بر کیلوگرم)

کیلوگرم)

(P )mg/kg

(K )mg/kg

5.47

164

سیلت

رس

(درصد)

(درصد)

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

51.3

24.7

24

بافت خاک
Texture
soil
Sandy
Clay
Loam

جدول  -2مشخصات اقلیمي مزرعه.
Table 2. Meteorological data of the field.

میانگین دما

حداکثر دما

حداقل دما

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

Average
Temperature
)(°C

Maximum
Temperature
)(°C

Minimum
temperature
)(°C

Month of year

14.89

7.91

فروردین April

15.40

اردیبهشت May
خرداد June

میانگین رطوبت

بارندگی

بارندگی

(درصد)

(روز)

(میلیمتر)

Average
)humidity (%

Precipitat
)ion (day

Precipitatio
)n (mm

83.24

9

3.94

11.40

79

8

21.40

19

22.50

77.42

8

15.90

24.90

27.39

20.08

71.03

5

15.20

26.67

30.43

22.91

تیر July

64.11

0

0

27.13

32.23

22.02

مرداد August

73.60

3

10.80

26.05

30.28

21.81

شهریور

ماههای سال
(درصد)

September
جدول  -3تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن صد دانه ،عملكرد دانه ،عملكرد بیولوژیک
و شاخص برداشت در لوبیا.
Table 3. Analysis of variance for plant height, number of pod per plant, number of seed per pod, Number of seed per plant, 10 0 seed
weight, Grain yield, Biological yield and Harvest Index.
میانگین مربعات ()MS
تعداد دانه در

شاخص
برداشت

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

وزن صددانه

بوته

تعداد دانه در

تعداد غالف در

ارتفاع

درجه
آزادی

Harvest
Index

Biological yield

Grain yield

100 seed
weight

Number of
seed per
plant

غالف

بوته

بوته

Number of
seed per pod

Number of
pod per plant

Plant
height

df

186.68

16749.50

799109.44

10.18

12.36

0.02

0.72

17.57

2

**413.26

**19547911.39

**683270.68

13.52

**274.63

0.11

**29.99

*6.48

2

1.18

124561.87

11177.31

13.37

6.86

0.06

0.45

1.24

4

*134.48

**12762147.51

**3173037.85

*26.95

**230.59

0.05

**30.28

**18.27

3

**164.52

**2737610.44

**581226.86

8.40

*32.10

0.13

*3.83

0.93

6

46.55

507908.45

81692.620

18.29

6.52

0.04

1.04

0.45

18

13.06

7.38

12.33

8.78

11.63

10.08

8.7

5.30

منابع تغییرات
S.O.V.

بلوک ()Block
عامل ( Aتراکم)
))Density
خطای )Error( A
عامل B

(نیتروژن)))Nitrogen
اثر متقابل AB

))Interaction
خطای )Error( B
ضریب تغییرات

(درصد)
))C.V%

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
)(Significant at 1 and 5% probability level respectively
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)Plant height (cm

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

فاصله کاشت (سانتیمتر)
)Plant Spacing (cm

شكل  -1تأثیر سطوح فاصله كاشت بر ارتفاع بوته لوبیا.
Figure 1. The effects of Plant Spacing on plant height of bean.

)Plant height (cm

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -2تأثیر سطوح كود نیتروژن بر ارتفاع بوته لوبیا.
Figure 2. The effects of levels of nitrogen fertilizer on plant height of bean.

)Plant height (cm

تعداد غالف در بوته

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -3اثر متقابل سطوح فاصله كاشت و كود نیتروژن بر تعداد غالف در بوته لوبیا.
Figure 3. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on number of pod per plant of bean.

تعداد دانه در غالف :تجزیه واریانس نشان داد اثر

مطالعهای که بر روی نخود زراعی انجام شد ،نیتروژن

فاصله کاشت ،کود نیتروژن و اثر متقابل تیمارها بر

بهطور معنیداری هم تعداد کل غالف و هم تعداد

تعداد دانه در غالف معنیدار نشد (جدول  )9و همه

غالفهای بارور را افزایش داد اما تعداد دانه در

سطوح از لحاظ آماری در یک گروه قرار گرفتند .در

غالف و وزن هزار دانه بهطور معنیداری تحتتأثیر
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مقدار نیتروژن قرار نگرفت ( .)21بیان شده است که

کاشت  91سانتیمتر و تیمار بدون کود نیتروژن

تعداد دانه در غالف بیشتر تابع عوامل ژنتیکی و کمتر

بهدست آمد .علت افزایش تعداد دانه در بوته در این

تحتتأثیر عوامل زراعی و محیطی است ()91

آزمایش را میتوان تعداد غالف بیشتر در تراکمهای

تعداد دانه در بوته :نتایج حاصل از جدول تجزیه

کمتر دانست .بنابراین ،تغییر در تعداد دانه هر بوته تا

واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف فاصله کاشت،

حدود زیادی وابسته به تعداد غالفهای آن بوته

کود نیتروژن بر تعداد دانه در بوته در سطح احتمال

خواهد بود .الگوی تقریبا مشابه تغییر تعداد غالف در

یک درصد معنیدار بود و اثر متقابل تیمارها در سطح

بوته و تعداد دانه در بوته بیانگر درستی این موضوع

احتمال پنج درصد بر تعداد دانه در بوته معنیدار شد

است .افزایش استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش

(جدول  .)9همانطور که در شکل ( )0مشاهده

تعداد دانه در بوته شد .که با یافتههای محققین دیگر

میشود تیمار با فاصله بین ردیف کاشت 01

مطابقت نشان داد بهطوریکه اثر محلولپاشی اوره

سانتیمتر و  31کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین

موجب تعداد غالف و بذر بیشتر ،وزن دانه بیشتری در

تعداد دانه در بوته را داشت که با تیمارهای با فاصله

محصول نخود شد ( .)9همچنین در آزمایش نوا

بین ردیف کاشت  01و  11سانتیمتر و  11کیلوگرم

( )1932تعداد دانه در بوته باقال با افزایش کود

نیتروژن در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفتند.

نیتروژن افزایش نشان داد (.)20

کمترین مقدار آن هم در تیمار با فاصله بین ردیف

تعداد غالف در بوته

)Plant height (cm

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -4اثر متقابل سطوح فاصله كاشت و كود نیتروژن بر تعداد دانه در بوته لوبیا.
Figure 4. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on number of seed per plant of bean.

وزن صد دانه :سطوح مختلف فاصله کاشت و اثر

و  91کود نیتروژن در هکتار تفاوت معنیدار نداشت.

متقابل تیمارهای فاصله کاشت در کود نیتروژن بر وزن

کمترین وزن صد دانه مربوط به تیمار شاهد نیتروژن

صد دانه تأثیر معنیداری نداشت .در حالیکه وزن صد

بود (شکل  .)1طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه

دانه لوبیا تحت تأثیر سطوح مختلف تیمار کودی در

واریانس وزن صد دانه لوبیا تحتتأثیر فاصله کاشت

سطح پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)9براساس

قرار نگرفت .در آزمایشی که صالحی ( )1910بهمنظور

نتایج مقایسه میانگینها تیمار  11کیلوگرم کود

تعیین مناسبترین تراکم بوته الینهای جدید لوبیا

نیتروژن در هکتار نسبت به سایر سطوح برتری داشت

قرمز در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاری

و بیشترین وزن صددانه را بهدست آورد و با تیمار 31

انجام داد ،وزن صد دانه تحتتأثیر تراکم بوته قرار
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نگرفت ( .)23در این پژوهش وزن صددانه لوبیا با

کردند بهنظر میرسد که کود نیتروژن با افزایش درصد

افزایش مصرف کود افزایش یافت .که میتوان دلیل آن

پروتئین باعث افزایش وزن دانه شود ( .)3در آزمایشی

را افزایش انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر به اندام زایشی

هم اثر محلولپاشی اوره موجب وزن دانه بیشتری در

لوبیا در اثر افزایش نیتروژن دانست .محققین بیان

محصول نخود شد (.)9
)100 seed weight (gr

وزن صد دانه (گرم)

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -5تأثیر سطوح كود نیتروژن بر وزن صد دانه لوبیا.
Figure 5. The effects of levels of nitrogen fertilizer on 100 seed weight of bean.

عملكرد دانه :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر

عملکرد دانه در مناطق و ارقام مختلف متفاوت است

سطوح مختلف فاصله کاشت ،کود نیتروژن و اثر

ولی بهطور کلی با افزایش تراکم بوته ،عملکرد دانه تا

متقابل فاصله کاشت در کود نیتروژن بر عملکرد دانه

حدودی افزایش مییابد و در ادامه عملکرد دانه ثابت

لوبیا در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول

میماند .سپس با افزایش فشار جمعیت گیاهی ،حتی

 .)9بیشترین عملکرد دانه از تیمار با فاصله بین ردیف

زمانیکه رطوبت و مواد غذایی عامل محدودکننده

کاشت  01سانتیمتر و  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار

نیستند ،عملکرد دانه به سرعت کاهش مییابد (.)4

بهدست آمد و کمترین عملکرد دانه از تیمار با فاصله

همچنین گزارش گردید که با کاهش فاصله ردیف از

بین ردیف کاشت  91سانتیمتر و بدون کود نیتروژن

 13به  29سانتیمتر و نیز با افزایش تراکم بوته از 21

حاصل شد (شکل  .)1اصوال زارعین بر این باور

به  91بوته در مترمربع ،عملکرد دانه لوبیا سفید با

هستند که با افزایش تراکم میتوان عملکرد را افزایش

وجود علف هرز ،افزایش یافت ( .)21بیشترین

داد ،اما باید توجه داشت که در تراکمهای بیشتر از

عملکرد دانه از تیمار  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار

حد مطلوب ،کاهش وزن بوتهها بهحدی است که

بهدست آمد و کمترین عملکرد دانه هم مربوط به

افزایش عملکرد ناشی از افزایش تعداد بوته در واحد

تیمار شاهد بود .باتوجه به اینکه تعداد دانه در بوته و

سطح خنثی میشود ( .)21از طرفی افزایش تراکم

همچنین وزن صددانه در تیمار  11کیلوگرم در هکتار

کاشت تنها حد مشخصی که برای همان تراکم مناسب

بیشتر است بنابراین عملکرد بیشتر نیز دور از انتظار

است موجب افزایش عملکرد میشود ( .)24مطالعات

نمیباشد.

نشان میدهد که اگرچه رابطه بین تراکم بوته با

88

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد يازدهم (9317 ،)5

)100 seed weight (gr

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -6اثر متقابل سطوح فاصله كاشت و كود نیتروژن بر عملكرد دانه لوبیا.
Figure 6. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on grain yield of bean.

عملكرد بیولوژیک :با توجه به نتایج تجزیه واریانس

هکتار با فاصله بین ردیف کاشت  91سانتیمتر تفاوت

اثر فاصله کاشت ،کود نیتروژن و اثر متقابل فاصله

معنیدار نداشت .کمترین مقدار آن هم از تیمار با

کاشت در کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک در سطح

فاصله بین ردیف کاشت  11سانتیمتر و بدون کود

احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)9همانطور

نیتروژن بهدست آمد که با تیمارهای با فاصله بین

که مشاهده میشود بیشترین عملکرد بیولوژیک در

ردیف کاشت  01سانتیمتر و بدون کود نیتروژن و با

تیمار  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار با فاصله بین

فاصله بین ردیف کاشت  11سانتیمتر و  91کیلوگرم

ردیف کاشت  91سانتیمتر مشاهده شد که با

کود نیتروژن در هکتار تفاوت معنیدار نداشت (شکل

تیمارهای  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار با فاصله بین

.)4

ردیف کاشت  01سانتیمتر 31 ،کیلوگرم نیتروژن در
)100 seed weight (gr

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -7اثر متقابل سطوح فاصله كاشت و كود نیتروژن بر عملكرد بیولوژیک لوبیا.
Figure 7. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on biological yield of bean.

با افزایش تراکم عملکرد بیولوژیک در واحد سطح

حالیکه در این آزمایش با کم شدن فاصله کاشت

هم افزایش یافت .با افزایش فاصله بین بوتهها ،بهدلیل

عملکرد بیولوژیک گیاه افزایش یافته است ،میتوان

ایجاد فضای بیشتر در اطراف گیاه امکان دریافت نور

این طور توجیه نمود که در این آزمایش تراکم باالتر

و در نتیجه فتوسنتز بیشتر فراهم شده و از گیاهانی که

بوتهها این کاهش را جبران کرده است .نیتروژن یکی

به هم نزدیکتر هستند بهتر رشد کردند ( .)0در

از عوامل محیطی اساسی در کنترل زیستتوده و
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عملکرد از طریق تأثیر بر شاخص سطح برگ (دریافت

شاخص برداشت :تغییرات سطوح مختلف فاصله

تشعشع) و ظرفیت فتوسنتزی به ازاء واحد سطح برگ

کاشت و اثر متقابل فاصله کاشت در کود نیتروژن در

میباشد ( .)91به گزارش محققین میزان رشد گیاه

سطح احتمال یک درصد و سطوح کود نیتروژن در

میتواند بهوسیله موجودی مواد غذایی در گیاه کنترل

سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیداری بر شاخص

شود ( .)99میزان تخصیص نیتروژن به برگ باعث

برداشت نشان داد (جدول  .)9بیشترین شاخص

افزایش کارآیی استفاده از نیتروژن میشود .بنابراین

برداشت از تیمار  11کیلوگرم نیتروژن در هکتار با

جذب دیاکسیدکربن و تولید ماده خشک در هر

فاصله بین ردیف کاشت  11سانتیمتر بهدست آمد و

واحد نیتروژن زیاد میشود ( .)13محققین گزارش

کمترین شاخص برداشت در تیمار بدون کود نیتروژن

کردند که عملکرد ماده خشک میتواند با افزایش کود

و  91کیلوگرم نیتروژن در هکتار با فاصله بین ردیف

نیتروژن افزایش یابد (.)1

کاشت  91سانتیمتر مشاهده شد (شکل .)1
)100 seed weight (gr

شاخصص برداشت (درصد)

کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
)Nitrogen Fertilizer (Kg/ha

شكل  -8اثر متقابل سطوح فاصله كاشت و كود نیتروژن بر شاخص برداشت لوبیا.
Figure 8. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on harvest index of bean.

در اثر افزایش فاصله کاشت تخصیص مواد

و در صورت پایین بودن مقدار تولید ،وزن باالی دانه

فتوسنتزی (آسیمیالت) به دانهها بیشتر شده است زیرا

به توانایی گیاه در تولید و انتقال مواد فتوسنتزی به

هر چقدر تراکم کاهش پیدا میکند تعداد غالف در

دانهها و توزیع کلی مواد فتوسنتزی در کل گیاه

مترمربع کمتر شده و سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی

بستگی دارد .همانطور که در نتایج مقایسه میانگین

به هر دانه رسیده است .از آن جایی که شاخص

مشاهده شد شاخص برداشت در تیمار  11کیلوگرم

برداشت نشاندهنده تخصیص مواد فتوسنتزی به

نیتروژن در هکتار بیشترین مقدار بود .بهنظر میرسد

دانهها میباشد لذا باید سعی شود شاخص برداشت را

در این شرایط مواد فتوسنتزی به نسبت بیشتر از اینکه

با عملیات بهزراعی افزایش داد .گرچه شاخص

صرف رشد رویشی و تولید ساقه و بافتهای

برداشت بزرگتر الزاما عملکرد بیشتر را تضمین

ساختمانی شود به اندامهای زایشی انتقال یافته است.

نمیکند ( .)11شاخص برداشت باال در صورتی
میتواند منجر به افزایش عملکرد دانه گردد که
عملکرد کل ماده خشک نیز در حدی قابل قبول باشد
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11  در نتیجه مصرف.افزایش عملکرد دانه لوبیا شدند

نتيجهگيری کلي
نتایج بهدست آمده در این آزمایش نشان داد

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فاصله بین ردیف کاشت

بیشترین عملکرد دانه از تیمار فاصله بین ردیف

 سانتیمتر بهعنوان بهترین گزینه مدیریت کود01

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار11  سانتیمتر و01 کاشت

نیتروژن و تراکم کاشت برای لوبیا در شهرستان

 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد9001 با میانگین

.رودسر در استان گیالن میباشد

 سانتیمتر91 دانه از تیمار با فاصله بین ردیف کاشت

تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته باعث

 کیلوگرم در1200 و بدون کود نیتروژن با میانگین
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