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 12/8/1396 پذیرش: تاریخ ؛18/1/1396 دریافت: تاریخ

  1چکیده
 به انسان غذایی مهم منبع دومین و تئینپرو از غنی گیاهی منابع مهمترین از یکی عنوانبه حبوبات دانه هدف: و سابقه
 گزارش .داراست حبوبات بین در را اول مقام اقتصادي اهمیت و کشت زیر سطح نظر از ایران در لوبیا رود.می شمار
 را بیشتري نور خود اطراف در بیشتر فضاي داشتن دلیلبه گیاه هر شودمی باعث هابوته بین بیشتر فاصله که است شده

 تولیدات در مهمی نقش دارنیتروژن شیمیایی کودهاي .دهد انجام بهتر را خود فتوسنتزي فعالیت و ایدنم دریافت
 است. برخوردار بسزایی اهمیت از گیاهی محصول هر براي هاآن کاربرد میزان بررسی بنابراین کنند.می ایفا گیاهی
 در لوبیا عملکرد زاياج و عملکرد بر ژننیترو کود سطوح و کاشت مختلف فواصل ثیرأت بررسی آزمایش این هدف
  بود. )رودسر شهرستان( ایران شمال
 در تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در شده خرد باریک هايکرت صورتبه آزمایش :هاروش و مواد

 صورتبه شتک شد. استفاده باقال پاچ محلی توده بذر از کاشت براي شد. انجام 1393 سال در رودسر شهرستان
 بین فاصله و متر سانتی 10 ردیف روي ثابت فاصله اصلی عامل گرفت. انجام خردادماه 15 تاریخ در کاريخشکه
 عامل و )مربعمتر در بوته 20 و 25 ،33 بوته هايتراکم با ترتیب به متر سانتی 50 و 40 ،30( سطح: سه در کاشت ردیف
 و عملکرد بود. هکتار) در نیتروژن کیلوگرم 90 و 60 ،30 (شاهد، سطح چهار در اوره منبع از نیتروژن کود فرعی

 شد. گیري اندازه عملکرد به وابسته صفات

 کود مختلف سطوح و کاشت فاصله متقابل اثر و نیتروژن کود مختلف سطوح کاشت، فاصله که نشان نتایج :هایافته
 شاخص و بیولوژیک عملکرد بوته، خشک وزن دانه، ردعملک بوته، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بر نیتروژن
 فقط دانهصد وزن و نیتروژن کود مختلف سطوح نیز و کاشت فاصله ثیرأت تحت بوته ارتفاع .بود دارمعنی برداشت

 40 کاشت ردیف بین فاصله کاشت، مختلف هايفاصله بین در گرفت. قرار نیتروژن کود مختلف سطوح ثیرأت تحت
 مترسانتی 50 و 40 کاشت ردیف بین هايفاصله و بوته خشک وزن دانه، عملکرد بوته، ارتفاع صفات ايبر متر سانتی
 عملکرد بیشترین کهحالی در ،داشت داريمعنی برتري بوته در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد صفات براي

 صفات براي هکتار در نیتروژن یلوگرمک 60 تیمار آمد. دستبه مترسانتی 30 کاشت ردیف بین فاصله از بیولوژیک
 مطالعه مورد سطوح سایر به نسبت داريمعنی برتري برداشت شاخص و دانه عملکرد دانه، صد وزن بوته، ارتفاع
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 60 تیمارهاي از هم بیولوژیک عملکرد و بوته خشک وزن بوته، در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد بیشترین داشت.
  آمد. دستبه هکتار در نیتروژن کیلوگرم 90 و

 کیلوگرم 60 و مترسانتی 40 کاشت ردیف بین فاصله با تیمار در دانه عملکرد بیشترین که این به توجه با :گیرينتیجه
 است. بررسی این در تیمار ترینمناسب نتیجه در آمد دستبه هکتار در کیلوگرم 3448 میانگین با هکتار در نیتروژن

  شود. تکرار سال و مکان چند در باید تحقیقات نتایج، این ییدأت براي
  

  لوبیا نیتروژن، کود کاشت، فاصله ،دانه عملکرد :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
 غذایی مهم منبع دومین غالت، از پس حبوبات  
 خوراکی خشک هايدانه حبوبات د.نباشمی بشر

 و رسیده بذر دارند. تعلق بقوالت خانواده به که هستند
 و بوده زیادي غذایی ارزش داراي هانگیا این خشک

 منابع ترینمهم جمله از آن نگهداري قابلیت لحاظ به
 لوبیا ).18( روندمی شمار به پروتئین از سرشار غذایی

 حبوبات بین در تن، میلیون 20 از بیش ساالنه تولید با
 بین بیشتر فاصله ).13( است دارا را جهان اول مقام
 فضاي داشتن دلیلبه گیاه هر شودمی باعث هابوته

 و نماید دریافت را بیشتري نور خود اطراف در بیشتر
 گیاهانی از و دهد انجام بهتر را خود فتوسنتزي فعالیت

 محققین .)5( کنند رشد بهتر هستند نزدیکتر هم به که
 عملکرد اجزاي و عملکرد بر بوته تراکم اثر بررسی در

 وزن نمودند بیان قرمز لوبیا جدید هايینال دانه
 تأثیر تحت فالغ در دانه تعداد و بوته ارتفاع دانه، صد

 در غالف تعداد که حالی در نگرفت. قرار بوته تراکم
 ولی یافت، کاهش بوته تراکم افزایش اثر در بوته

 است هیافت افزایش بوته تراکم افزایش با دانه عملکرد
 غالف عملکرد که کردند گزارش پژوهشگران ).30(

 2574 به هکتار در کیلوگرم 3473 از مداوم طوربه
 از ردیف درون فاصله افزایش با هکتار در کیلوگرم

 سوي از .)11( است یافته افزایش 15×40 به 7×40
 و دانه عملکرد که دادند نشان محققین برخی دیگر،

 فاصله از( ردیف فاصله افزایش با لوبیا توده زیست

 با )22 و 4( بدیامی کاهش )متر سانتی 10 تا 7 ردیف
 کاهش هکتار در بوته تعداد ردیف، فاصله افزایش

 همکاران و موریتی .شد عملکرد کاهش باعث و یافت
 سبز لوبیا دانه عملکرد باالترین نمودند بیان )2012(
 )گرم 15( بوته خشک وزن و )هکتار در تن 09/1(

 آمد دستبه مترسانتی 20 و 15 بوته فاصله با ترتیببه
 ردیف روي بوته فاصله محققین نتـایج رد .)23(

 غـالف در دانـه تعـداد شـاخص بـر قرمـز لوبیاي
 دارمعنی دلیل محققین .)35( داشـت داريمعنـی تـأثیر
 لوبیا دانه صد وزن روي بـر بوتـه فاصـله تأثیر بودن

 همان یا فاصله افزایش با که کردند عنوان گونه این را
 در و یافته کاهش ها وتهب بین رقابت تراکم، کاهش
 شودمی بیشتر غذایی مواد از غالف هر استفاده نتیجه

 کند،نمی تغییر غالف هر در دانه تعداد که آنجا از و
 .)35( دهدمی نشان دانه هر وزن افزایش با را خود اثر
 کـه اسـت شـده گزارش نتایج، این با تضاد در

 صد وزن شاخص در بوته تراکم و ردیـف فاصـله
 این که است شده عنوان و بوده دارغیرمعنی نخود دانه

 قرار ژنتیکی فاکتورهـاي تـأثیرتحـت      ًعموما  شاخص
 افزایش موازات بـه دانـه عملکـرد افزایش ).14( دارد

 افزایش و بیشتر بوته استقرار واسطه هب بوته، تراکم
 باشـدمی سـطح واحـد در تولیدي هايغالف تعداد

 فعالیت آغاز از قبل و رشد عشرو يبرا لوبیا ).39(
 عشرو عنوانبه نیتروژن کود مقداري به ریشه، باکتري

 ساختمان در شرکت بر عالوه نیتروژن دارد. نیاز کننده
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 آن کمبود لذا و داشته نقش نیز کلروفیل تولید در گیاه،
 رشد توقف نهایت در و پیر هايبرگ شدن زرد سبب
 رویشی رشد نیتروژن هک این به توجه با شود.می گیاه

 تحریک باعث تواندمی افزایش این کندمی تحریک را
 و ساقه انشعاب افزایش نتیجه در و ساقه در ها جوانه
 نقش نیتروژن ).10( گردد بوته در گل تعداد شافزای

 میزان بررسی د.کنمی ایفا گیاهی تولیدات در را مهمی
 زاییس هب اهمیت از گیاهی محصول هر براي آن کاربرد

 برگ به نیتروژن تخصیص میزان ).35( است برخوردار
 شود. می نیتروژن از استفاده کارآیی افزایش باعث

 در خشک ماده تولید و اکسیدکربندي جذب بنابراین
 نظر طبق بر ).19( شود می زیاد نیتروژن واحد هر

 زیادي حد تا گیاه رشد از نیتروژن کمبود محققین
 و ظاهري هاي واکنش در آن کمبود رفع و کاهد می
 زنیپنجه یا برگ دوباره گسترش مانند گیاه نمو

 مصرف با نمودند بیان محققین ).17( است مشهود
 رقابت هکتار، در کیلوگرم 60 از شبی نیتروژن کود
 مواد از فالغ هر استفاده و یافت شکاه ايبوته

 هر در وزن افزایش با را خود اثر لذا ،شد بیشتر غذایی
 بود دانه صد وزن بر تاثیر آن نتیجه که داد اننش دانه

 کود سطح بهترین تعیین هدف با تحقیق این ).2(
 و عملکرد افزایش جهت لوبیا کاشت فاصله و نیتروژن
  .گرفت انجام عملکرد اجزاي

  
  ها روش و مواد

 خرد بار یک هايکرت صورتبه آزمایش این  
 سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در شده

 شهرستان توابع از کیاشهر هادي روستاي در تکرار
 اصلی عامل شد. اجرا 1393 زراعی سال در رودسر
 50 و 40 ،30( سطح: سه در کاشت ردیف بین فاصله
 20 و 25 ،33 بوته هايتراکم با ترتیب به متر سانتی

 کود سطح چهار فرعی، عامل و مربع)متر در بوته
 90 و 60 ،30 هد،شا :شامل اوره) منبع (از نیتروژن

 بود. هکتار در کیلوگرم هکتار در نیتروژن کیلوگرم
 شد استفاده باقال پاچ محلی توده بذر از کاشت براي

 تهیه کشاورزي محصوالت فروشگاه از آن بذر که
 ییایمیش و یکیزیف هايیژگیو نییتع جهت گردید.

 که آمد عملبه گیري نمونه ،یشیآزما مزرعه خاك
 هاي داده است. شده ارائه 1 جدول در هاآن جینتا

 هواشناسی ایستگاه از مطالعه، مورد دورة هواشناسی
 است. شده ارائه )2( جدول در و شد دریافت رودسر

 7 و متر 5 طولبه هاکرت ،زمین سازي آماده از پس
 و ردیف روي فاصله .شد گرفته نظر در کاشت خط
 کشت شد. اعمال نظر مورد تراکم براساس ردیف بین
 انجام خردادماه 15 تاریخ در کاريخشکه صورتبه

   گرفت.
 در هواییوآب شرایط به باتوجه و نیاز صورت در  
 کود و شد انجام دستی صورتبه آبیاري نوبت چند
 گیاه اختیار در گلدهی و برگی 4 مرحله در نیز اوره
 (اکثر رسیدگی مرحله در نهایی برداشت گرفت. قرار

 در و اند)شده سخت و خشک هادانه و هاغالف
 نهایی برداشت در گرفت. صورت مردادماه 30 تاریخ

 تصادفی طوربه حاشیه، گذاشتن کنار از پس بوته 30
 سطح از دستی روشبه و انتخاب، کرت هر وسط از

 ارتفاع شامل بررسی مورد هايصفت شد. بریده خاك
 در دانه تعداد ،غالف طول ،بوته در غالف تعداد بوته،
 عملکرد ،دانهصد وزن غالف، پوکی درصد ،فغال

 بودند. برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه،
 پس شد. استفاده SAS افزار نرم از آماري تجزیه براي

 از استفاده با هامیانگین مقایسه واریانس، تجزیه از
 انجام درصد یک و پنج احتمال سطح در LSD آزمون
 2010گستر حهصف از نمودارها رسم براي و گرفت

Excel شد. استفاده  
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  بحث و نتایج
 واریانس تجزیه جدول نتایج به توجه با بوته: ارتفاع

 کود و کاشت فاصله مختلف سطوح اثر )3 (جدول
 پنج احتمال سطح در ترتیببه بوته ارتفاع بر نیتروژن

 ثیرأت تحت بوته ارتفاع اما شد. دارمعنی درصد یک و
 چنین بنابراین نگرفت. رقرا تیمارها متقابل اثر

 و مستقل طوربه عوامل این که شودمی گیري نتیجه
 ارتفاع بیشترین گذاشتند. ثیرأت بوته ارتفاع بر جداگانه

 مترسانتی 30 کاشت ردیف بین فاصله با تیمار از بوته
 بین فاصله با تیمار در بوته ارتفاع کمترین دست. به

 که ).1 شکل( شد مشاهده مترسانتی 50 کاشت ردیف
 اصلی ساقه ارتفاع تراکم، افزایش با دهدمی نشان

 هايتراکم در گیاه ارتفاع افزایش .است یافته افزایش
 انداز،سایه در نور نفوذ کاهش از ناشی توانمی را باال

 رقابت و )1 و 15( اکسین اکسیداسیونفتو کاهش
 این دانست. بیشتر نور دریافت براي گیاهان شدید
 ).32 و 21( دارد همخوانی دیگر محققین نتایج با یافته
 ارتفاع بیشترین هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 تیمار
 در نیتروژن کیلوگرم 90 تیمار با که داد نشان را بوته

 هم شاهد تیمار نداشت. دارمعنی تفاوت هکتار
 کمبود ).2 (شکل داد نشان را بوته ارتفاع کمترین

 کاهش به منجر برگ، ازهاند کاهش طریق از نیتروژن،
 در تواندمی امر این و شده گیاه فتوسنتزي ظرفیت
 استفاده ).37( باشد ثرؤم گیاه هوایی اندام رشد کاهش

 شده لوبیا بوته ارتفاع افزایش باعث نیتروژن کود از
 بر نیتروژن مثبت اثر دلیلبه است ممکن که است

 به گیاه بیشتر دسترسی قابلیت گیاه، رشد تحریک
 خاك آب نگهداري ظرفیت بهبود و غذایی، ناصرع

 افزایش موجب تواندمی نیتروژن کاربرد واقع در باشد.
 )1392( نوا ).38( شود هااندام رویشی رشد و فتوسنتز

 بیان باقال بر نیتروژن کود مختلف سطوح بررسی با نیز
 افزایش بوته ارتفاع نیتروژن کود افزایش با که داشت

   ).24( یابدمی

سطوح مختلف فاصله  ریتأث عداد غالف در بوته:ت
کاشت و کود نیتروژن بر تعداد غالف در بوته در سطح 
احتمال یک درصد و اثر متقابل تیمار فاصله کاشت و 
تیمار کودي بر تعداد غالف در بوته لوبیا در سطح  پنج 

). بیشترین تعداد غالف 3دار شد (جدول  درصد معنی
تیمارهاي با فاصله بین ردیف در بوته از اثر متقابل 

کیلوگرم  90متر و تیمار کودي سانتی 40کاشت 
متر و سانتی 50نیتروژن و با فاصله بین ردیف کاشت 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد.  60تیمار کودي 
کمترین تعداد غالف در بوته در تیمارهاي با فاصله بین 

ن مشاهده متر و فاقد کود نیتروژسانتی 30ردیف کاشت 
 براي فضا، رقابت باالتر، هاي تراکم ). در3شد (شکل 

 و بنابراین، شده بیشتر گیاه هر براي غذایی مواد و نور
 در تولید غالف آن دنبال به و جانبی هايشاخه تولید
 با نتایج یافته ). همچنین این21( شود می کمتر بوته

مطابقت دارد.  )1391شفارودي و همکاران ( يمطالعه
با بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر  ها نآ

هاي بومی لوبیا  ي تودهعملکرد و اجزاي عملکرد دانه
و  25مربع نسبت به  بوته در متر 15بیان نمودند تراکم 

مربع تعداد غالف در بوته بیشتري را  بوته در متر 35
). تعداد غالف در بوته با افزایش کود 32نشان داد (

 علتبه است ممکن یافت. این افزایش نیتروژن افزایش
 هايقسمت براي فتوسنتزي مواد بیشتر تخصیص

باشد.  بوده تر سطوح کودي پایین به نسبت زایشی
 فرعی شاخه تعداد گیاه، ارتفاع نیتروژن مصرف افزایش

 از شاهد بیشتر داريمعنی طوربه را بیوماس گیاه و
 سطح چهار بررسی با ). پژوهشگران6داد ( افزایش
 میزان افزایش با که دریافتند باقال روي بر نیتروژن
  ). 25افزایش یافت ( بوته در غالف تعداد نیتروژن
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  .خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی -1 جدول
Table 1. Physical and chemical properties of soil.  

  بافت خاك
Texture  

soil  

  رس
  (درصد)
Clay 
(%)   

  سیلت
  (درصد)

Silt 
(%)  

  شن
  (درصد)
Sand 
(%)  

پتاسیم 
گرم بر  (میلی
  گرم) کیلو

)mg/kg (K  

  فسفر
گرم  (میلی
  گرم) بر کیلو

)mg/kg (P  

 نیتروژن کل
 (درصد)
Total N 

(%) 

 کربن آلی
  (درصد)
Organic 
carbon 

(%)  

اسیدیته گل 
  اشباع
pH of 
paste 

  هدایت الکتریکی
زیمنس بر  (دسی

  متر)
)-1 dS.m (EC 

Sandy 
Clay 
Loam 

24 24.7 51.3 164 5.47 0.26 2.6 7.74 0.81 

  
  .مزرعه اقلیمی مشخصات -2 جدول

Table 2. Meteorological data of the field. 

  رطوبت میانگین
  (درصد)

Average 
humidity (%)  

  بارندگی
  (روز)

Precipitat
ion (day)  

  بارندگی
  متر) (میلی

Precipitatio
n (mm)  

  دما میانگین
  اد)گر (درجه سانتی

Average 
Temperature 

(°C)  

  دما حداکثر
  گراد) (درجه سانتی

Maximum 
Temperature 

(°C)  

  دما حداقل
  گراد) (درجه سانتی

Minimum 
temperature 

(°C) 

  سال هايماه
  (درصد)

Month of year  

  April فروردین 7.91 14.89 11.40 3.94  9  83.24
  May اردیبهشت 15.40 22.50  19 21.40 8 79

 June خرداد 20.08 27.39 24.90 15.90 8 77.42

  July تیر 22.91 30.43 26.67 15.20 5 71.03
 August مرداد 22.02 32.23 27.13 0 0 64.11

73.60 3 10.80 26.05 30.28 21.81 
 شهریور

September 
  

 بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد دانه، صد وزن ،بوته در دانه ادتعد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، ارتفاع واریانس تجزیه -3 جدول
  .لوبیا در برداشت شاخص و

Table 3. Analysis of variance for plant height, number of pod per plant, number of seed per pod, Number of seed per plant, 100 seed 
weight, Grain yield, Biological yield and Harvest Index. 

  منابع تغییرات
S.O.V.  

درجه 
  آزادي

df  

  )MS( میانگین مربعات

ارتفاع 
  بوته

Plant 
height  

تعداد غالف در 
  بوته

Number of 
pod per plant  

تعداد دانه در 
  غالف

Number of 
seed per pod  

تعداد دانه در 
  بوته

Number of 
seed per 

plant  

  دانهوزن صد
100 seed 
weight  

  عملکرد دانه
Grain yield  

  عملکرد بیولوژیک
Biological yield  

شاخص 
  برداشت
Harvest 
Index  

 Block( 2 17.57 0.72 0.02 12.36 10.18 799109.44 16749.50 186.68( بلوك

 )تراکم( A عامل
Density)(  2  6.48* 29.99** 0.11 274.63** 13.52 683270.68** 19547911.39** 413.26** 

 A )Error(  4 1.24 0.45 0.06 6.86 13.37 11177.31 124561.87 1.18 خطاي

 B عامل
 *3 18.27** 30.28** 0.05 230.59** 26.95* 3173037.85** 12762147.51** 134.48  )(Nitrogen)نیتروژن(

 ABمتقابل اثر

Interaction)(  6 0.93 3.83* 0.13 32.10* 8.40 581226.86** 2737610.44** 164.52** 

 B )Error(  18  0.45 1.04 0.04 6.52 18.29 81692.620 507908.45 46.55 خطاي

 تغییرات ضریب
  (درصد)
C.V%)( 

 5.30  8.7 10.08  11.63  8.78  12.33 7.38 13.06 

  .درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی ترتیببه **: و *
 (Significant at 1 and 5% probability level respectively) 
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  .لوبیا بوته ارتفاع بر کاشت فاصله سطوح ثیرأت -1 شکل

Figure 1. The effects of Plant Spacing on plant height of bean. 
 

 
  .لوبیا بوته ارتفاع بر نیتروژن کود سطوح ثیرأت -2 شکل

Figure 2. The effects of levels of nitrogen fertilizer on plant height of bean. 
 

  
  .لوبیا بوته در غالف تعداد بر نیتروژن کود و کاشت فاصله سطوح متقابل اثر -3 شکل

Figure 3. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on number of pod per plant of bean. 
  

 راث داد نشان واریانس تجزیه :غالف در دانه تعداد
 بر تیمارها متقابل اثر و نیتروژن کود کاشت، فاصله
 همه و )3 (جدول نشد دارمعنی غالف در دانه تعداد

 در .گرفتند قرار گروه یک در آماري لحاظ از سطوح

 نیتروژن شد، انجام زراعی نخود روي بر که ايمطالعه
 تعداد هم و غالف کل تعداد هم داريمعنی طوربه

 در دانه تعداد اما داد فزایشا را بارور هايغالف
 تأثیرتحت داريمعنی طوربه دانه هزار وزن و غالف
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 که است شده بیان ).28( نگرفت قرار نیتروژن مقدار
 کمتر و ژنتیکی عوامل تابع بیشتر غالف در دانه تعداد
   )31( است محیطی و زراعی عوامل تأثیرتحت
 یهتجز جدول از حاصل نتایج :بوته در دانه تعداد

 کاشت، فاصله مختلف سطوح اثر داد نشان واریانس
 احتمال سطح در بوته در دانه تعداد بر نیتروژن کود
 سطح در تیمارها متقابل اثر و بود دارمعنی درصد یک

 شد دارمعنی بوته در دانه تعداد بر درصد پنج احتمال
 مشاهده )4( شکل در که طور همان ).3 (جدول

 40 کاشت ردیف بین فاصله با تیمار شود می
 بیشترین هکتار در نیتروژن کیلوگرم 90 و متر سانتی
 فاصله با تیمارهاي با که داشت را بوته در دانه تعداد

 کیلوگرم 60 و مترسانتی 50 و 40 کاشت ردیف بین
 گرفتند. قرار آماري گروه یک در هکتار در نیتروژن
 ردیف بین فاصله با تیمار در هم آن مقدار کمترین

 نیتروژن کود بدون تیمار و متر سانتی 30 اشتک
 این در بوته در دانه تعداد افزایش علت آمد. دست به

 هايتراکم در بیشتر غالف تعداد توانمی را آزمایش
 تا بوته هر دانه تعداد در تغییر بنابراین، دانست. کمتر

 بوته آن هايغالف تعداد به وابسته زیادي حدود
 در غالف تعداد تغییر مشابه    ًیبا تقر الگوي .بود خواهد

 موضوع این درستی بیانگر بوته در دانه تعداد و بوته
 افزایش باعث نیتروژن کود از استفاده افزایش است.
 دیگر محققین هاي یافته با که شد. بوته در دانه تعداد

 اوره پاشی محلول اثر که طوري هب داد نشان مطابقت
 در بیشتري دانه وزن بیشتر، بذر و غالف تعداد موجب

 نوا آزمایش در همچنین ).3( شد نخود محصول
 کود افزایش با باقال بوته در دانه تعداد )1392(

  ).24( داد نشان افزایش نیتروژن

 

  
  .لوبیا بوته در دانه تعداد بر نیتروژن کود و کاشت فاصله سطوح متقابل اثر -4 شکل

Figure 4. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on number of seed per plant of bean. 
 

 اثر و کاشت فاصله مختلف سطوح :دانه صد وزن
 وزن بر نیتروژن کود در کاشت فاصله تیمارهاي متقابل

 صد وزن که حالی در نداشت. داري معنی ریتأث دانه صد
 در کودي تیمار تلفمخ سطوح ثیرأت تحت لوبیا دانه

 براساس ).3 (جدول شد دارمعنی درصد پنج سطح
 کود کیلوگرم 60 تیمار ها نیانگیم مقایسه نتایج

 داشت برتري سطوح سایر به نسبت هکتار در نیتروژن
 90 تیمار با و آورد دستبه را دانهصد وزن بیشترین و

 نداشت. دار معنی تفاوت هکتار در نیتروژن کود 30 و
 نیتروژن شاهد تیمار به مربوط دانه صد وزن نیتر کم
 تجزیه جدول از حاصل نتایج طبق ).5 شکل( بود

 کاشت فاصله ثیرأتتحت لوبیا دانه صد وزن واریانس
 منظور به )1384( صالحی که آزمایشی در نگرفت. قرار

 لوبیا جدید هايالین بوته تراکم ترینمناسب تعیین
 بختیاري و چهارمحال استان در لردگان منطقه در قرمز
 قرار بوته تراکم ثیرأتتحت دانه صد وزن داد، انجام

 کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
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 با لوبیا دانهصد وزن پژوهش این در .)29( نگرفت
 آن دلیل توانمی که یافت. افزایش کود مصرف افزایش

 زایشی اندام به بیشتر فتوسنتزي مواد انتقال افزایش را
 بیان محققین دانست. نیتروژن افزایش اثر در لوبیا

 درصد افزایش با نیتروژن کود که رسدمی نظربه کردند
 آزمایشی در ).9( شود دانه وزن افزایش باعث پروتئین

 در بیشتري دانه وزن موجب اوره محلولپاشی اثر هم
    ).3( شد نخود محصول

  
  .لوبیا دانه صد وزن بر نیتروژن کود سطوح ثیرأت -5 شکل

Figure 5. The effects of levels of nitrogen fertilizer on 100 seed weight of bean. 
  

 اثر که داد نشان انسیوار تجزیه نتایج دانه: عملکرد
 اثر و نیتروژن کود کاشت، فاصله مختلف سطوح
 دانه عملکرد بر نیتروژن کود در کاشت فاصله متقابل

 (جدول شد دار معنی درصد یک احتمال سطح در لوبیا
 ردیف بین فاصله با تیمار از دانه ملکردع بیشترین ).3

 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 و مترسانتی 40 کاشت
 فاصله با تیمار از دانه عملکرد کمترین و آمد دستبه

 نیتروژن کود بدون و مترسانتی 30 کاشت ردیف بین
 باور این بر زارعین     ًاصوال  ).6 شکل( شد حاصل
 افزایش را عملکرد نتوامی تراکم افزایش با که هستند

 از بیشتر هايتراکم در که داشت توجه باید اما داد،
 که است حديبه هابوته وزن کاهش مطلوب، حد

 واحد در بوته تعداد افزایش از ناشی عملکرد افزایش
 تراکم افزایش طرفی از ).26( شودمی خنثی سطح

 مناسب تراکم همان براي که مشخصی حد تنها کاشت
 مطالعات ).27( شود می عملکرد ایشافز موجب است
 با بوته تراکم بین رابطه اگرچه که دهدمی نشان

 است متفاوت مختلف ارقام و مناطق در دانه عملکرد
 تا دانه عملکرد بوته، تراکم افزایش با کلی طوربه ولی

 ثابت دانه عملکرد ادامه در و یابدمی افزایش حدودي
 حتی گیاهی، تجمعی فشار افزایش با سپس ماند. می

 کننده محدود عامل غذایی مواد و رطوبت که زمانی
 ).7( یابدمی کاهش سرعت به دانه عملکرد نیستند،

 از ردیف فاصله کاهش با که گردید گزارش همچنین
 25 از بوته تراکم افزایش با نیز و مترسانتی 23 به 69
 با سفید لوبیا دانه عملکرد مترمربع، در بوته 38 به

 بیشترین ).20( یافت افزایش هرز، فعل وجود
 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 تیمار از دانه عملکرد

 به مربوط هم دانه عملکرد کمترین و آمد دستبه
 و بوته در دانه تعداد که این به باتوجه بود. شاهد تیمار

 هکتار در کیلوگرم 60 تیمار در دانهصد وزن همچنین
 انتظار از دور نیز شتربی عملکرد بنابراین است بیشتر
 باشد.نمی
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  .لوبیا دانه عملکرد بر نیتروژن کود و کاشت فاصله سطوح متقابل اثر -6 شکل

Figure 6. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on grain yield of bean. 
 

 واریانس جزیهت نتایج به توجه با :بیولوژیک عملکرد
 فاصله متقابل اثر و نیتروژن کود کاشت، فاصله اثر

 سطح در بیولوژیک عملکرد بر نیتروژن کود در کاشت
 طور همان ).3 (جدول بود دارمعنی درصد یک احتمال

 در بیولوژیک عملکرد بیشترین شودمی مشاهده که
 بین فاصله با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 تیمار

 با که شد مشاهده مترسانتی 30 کاشت ردیف
 بین فاصله با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 تیمارهاي

 در نیتروژن کیلوگرم 90 ،مترسانتی 40 کاشت ردیف

 تفاوت مترسانتی 30 کاشت ردیف بین فاصله با هکتار
 با تیمار از هم آن مقدار کمترین نداشت. دارمعنی

 کود نبدو و مترسانتی 50 کاشت ردیف بین فاصله
 بین فاصله با تیمارهاي با که آمد دستبه نیتروژن
 با و نیتروژن کود بدون و مترسانتی 40 کاشت ردیف
 کیلوگرم 30 و مترسانتی 50 کاشت ردیف بین فاصله

 شکل( نداشت دارمعنی تفاوت هکتار در نیتروژن کود
7(.   

  
  .لوبیا بیولوژیک لکردعم بر نیتروژن کود و کاشت فاصله سطوح متقابل اثر -7 شکل

Figure 7. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on biological yield of bean. 
 

 سطح واحد در بیولوژیک عملکرد تراکم افزایش با  
 دلیلبه ها،بوته بین فاصله افزایش با یافت. افزایش هم

 نور دریافت امکان گیاه اطراف رد بیشتر فضاي ایجاد
 که گیاهانی از و شده فراهم بیشتر فتوسنتز نتیجه در و
 در ).4( کردند رشد بهتر هستند نزدیکتر هم به

 کاشت فاصله شدن کم با آزمایش این در که حالی
 توانمی است، یافته افزایش گیاه بیولوژیک عملکرد

 باالتر تراکم آزمایش این در که نمود توجیه طور این
 یکی نیتروژن .است کرده جبران را کاهش این هابوته

 و توده زیست کنترل در اساسی محیطی عوامل از
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 (دریافت برگ سطح شاخص بر ثیرأت طریق از عملکرد
 برگ سطح واحد ازاء به فتوسنتزي ظرفیت و  تشعشع)

 گیاه رشد میزان محققین گزارش به ).36( باشدمی
 کنترل گیاه در غذایی مواد يموجود وسیلهبه تواندمی

 باعث برگ به نیتروژن تخصیص میزان ).33( شود
 بنابراین شود. می نیتروژن از استفاده کارآیی افزایش
 هر در خشک ماده تولید و اکسیدکربندي جذب
 گزارش محققین ).19( شود می زیاد نیتروژن واحد
 کود افزایش با تواندمی خشک ماده عملکرد که کردند
  ).8( یابد افزایش ژننیترو

 فاصله مختلف سطوح تغییرات برداشت: شاخص
 در نیتروژن کود در کاشت فاصله متقابل اثر و کاشت
 در نیتروژن کود سطوح و درصد یک احتمال سطح
 شاخص بر داريمعنی ریأثت درصد پنج احتمال سطح

 شاخص بیشترین ).3 (جدول داد نشان برداشت
 با هکتار در نیتروژن مکیلوگر 60 تیمار از برداشت

 و آمد دستبه مترسانتی 50 کاشت ردیف بین فاصله
 نیتروژن کود بدون تیمار در برداشت شاخص کمترین

 ردیف بین فاصله با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 30 و
  ).8 (شکل شد مشاهده مترسانتی 30 کاشت

  
  .لوبیا برداشت صشاخ بر نیتروژن کود و کاشت فاصله سطوح متقابل اثر -8 شکل

Figure 8. Interaction between effect of plant spacing and levels of nitrogen fertilizer on harvest index of bean. 
  

 مواد تخصیص کاشت فاصله افزایش اثر در  
 زیرا است شده بیشتر ها دانه به (آسیمیالت) فتوسنتزي

 در غالف تعداد کند می پیدا کاهش تراکم چقدر هر
 فتوسنتزي مواد از بیشتري سهم و شده کمتر مترمربع

 شاخص که جایی آن از .است رسیده دانه هر به
 به فتوسنتزي مواد تخصیص دهنده نشان برداشت

 را برداشت شاخص شود سعی باید لذا باشدمی ها دانه
 شاخص گرچه داد. افزایش زراعیبه عملیات با

 تضمین را یشترب عملکرد االزام تر بزرگ برداشت
 صورتی در باال برداشت شاخص ).16( کند نمی
 که گردد دانه عملکرد افزایش به منجر تواند می

 باشد قبول قابل حدي در نیز خشک ماده کل عملکرد

 دانه باالي وزن ،تولید مقدار بودن پایین صورت در و
 به فتوسنتزي مواد انتقال و تولید در گیاه توانایی به

 گیاه کل در فتوسنتزي مواد کلی یعتوز و هادانه
 میانگین مقایسه نتایج در که طور  همان دارد. بستگی
 کیلوگرم 60 تیمار در برداشت شاخص شد مشاهده
 رسدمی نظربه بود. مقدار بیشترین هکتار در نیتروژن

 که این از بیشتر نسبت به فتوسنتزي مواد شرایط این در
 هايتباف و ساقه تولید و رویشی رشد صرف

  است. یافته انتقال زایشی هاياندام به شود ساختمانی
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  کلی گیرينتیجه
 داد نشان آزمایش این در آمده دستبه نتایج  

 ردیف بین فاصله تیمار از دانه عملکرد بیشترین
 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 و مترسانتی 40 کاشت

 دعملکر کمترین و هکتار در کیلوگرم 3448 میانگین با
 مترسانتی 30 کاشت ردیف بین فاصله با تیمار از دانه

 در کیلوگرم 1244 میانگین با نیتروژن کود بدون و
 افزایش عملکرد اجزاي بین در .شد حاصل هکتار

 باعث بوته در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد
 60 مصرف نتیجه در .شدند لوبیا دانه عملکرد افزایش

 کاشت ردیف بین فاصله و ننیتروژ هکتار در کیلوگرم
 کود مدیریت گزینه بهترین عنوانبه مترسانتی 40

 شهرستان در لوبیا براي کاشت تراکم و نیتروژن
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