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چکیده
تنظیم تراکم بوته برای دریافت نور، آب و عناصر غذایی جهت افزایش عملکرد دانه در واحد سطح حائز اهمیت است. به 
منظور تعیین تراکم بوته مناسب الین هاي جدید لوبیا قرمز)Phaseolus vulgaris L.(، آزمایشي به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي 
کامل تصادفي در سه تکرار در سا ل هاي 1383 و 1384 در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاري اجرا  گردید. الین هاي مورد 
استفاده D81083 ،BRB 188 و ARS-R93003 و تراکم هاي بوته شامل: 44/4، 26/6، 19/1 و 14/8 بوته در متر مربع بودند. در این 
آزمایش، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در غالف، وزن صد دانه و عملکرد ارقام و الین ها ارزیابی و اندازه گیری گردید.  
تجزیه مرکب دو ساله نشان داد وزن صد دانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه در غالف تحت تأثیر تراکم بوته قرار نگرفت. در حالي که تعداد 
غالف در بوته در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت، ولي عملکرد دانه با افزایش تراکم بوته افزایش یافت. الین هاي مورد بررسي در 
ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه تفاوت داشتند. نتایج دو ساله نشان داد که الین  
هاي ARS-R93003 و BRB188 برتر بوده و تراکم مطلوب براي عملکرد دانه در این الین ها بین 44/4 و 26/6 بوته در متر مربع است.

کلمات کلیدي: لوبیا قرمز، الین،  تراکم بوته، عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه
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Adjustment of plant density is an important base on light, water and soil nutrients for increasing seed yield. To              
determine of plant density in new red bean lines (Phaseolus vulgaris L.), this experiment was conducted as factorial 
in randomized complete block design (RCBD) with three replications at Lordegan region (Chaharmahal and Bakhtiari 
province) in 2004-2005. Factors were new red bean lines (BRB188, ARS-R93003 and D81083) and plant densities 
(14.8, 19.1, 26.6 and 44.4 plant m-2). At during the growing season, it was measured plant height, seed yield and its 
components. Results showed that 100-seed weight, number of seed per pod and plant height had no difference among 
plant densities, but number of pod per plant decreased when plant density increased. Crop yield increased when plant 
density increased. Lines were different at plant height, 100-seed weight, number of pod per plant, number of seed per 
pod and seed yield. Results of two years showed ARS-R93003 and BRB188 lines were better lines and plant density 
should be between 26.6 and 44.4 plant m-2.

Keywords: Red common bean (Phaseolus vulgaris); Lines; Plant density; Seed yield; Yield components.

مقدمه
به لحاظ میزان  از مهم ترین گیاهان زراعي است که  لوبیا  یكي           
و  )بروگتون  است  اهمیت  حائز  غذائي  رژیم  در  استفاده  و  باال  پروتئین 
همكاران، 2003 و فاجریا و سانتوز، 2008(. لوبیا دارای تیپ هاي با اندازه، 
انواع لوبیا تفاوت هایي در سازگاري،  شكل و رنگ هاي متفاوت بذر است. 
عادت رشد، مقاومت به بیماري ها و ویژگی های دیگر دارند. لوبیاها بر اساس 
رنگ و اندازه بذر، عادت رشد و دوره رشد متفاوت هستند، عادت )تیپ( 
رشد انواع لوبیا شامل موارد زیر است: تیپ I : رشد محدود یا تیپ بوته اي، 
تیپ II : رشد نامحدود با حالت ایستاده و تیپ III : رشد نامحدود با حالت 
رونده )وان شونهوون و وویسست، 1993 و ورنر، 2005(. لوبیا به دو دسته 
بوته اي با رشد محدود )ارتفاع 20 تا 60 سانتي متر( و رونده با رشد نامحدود 
)بلندی ساقه 2 تا 3 متر( تقسیم مي شود )آقامیري، 1372، گراهام و رانالی، 

1997 و فاجریا و سانتوز، 2008(. 
از جمله  گیاه  یك  استفاده  مورد  منابع  به  میزان دسترسي  که  آنجایي  از 
تابش خورشیدي، آب و عناصر غذایي همگي ارتباط زیادي با تراکم گیاهي 
دارند، تنظیم تراکم بوته بر اساس میزان موجودي این منابع جهت افزایش 
عملكرد در واحد سطح، حائز اهمیت می باشد )سینگ و پراساد، 1981(. 
ماسون و لیهنر با ارزیابي اثر فاصله بوته روي ردیف )فاصله بین ردیف 91 
سانتي متر( بر روي گیاه لوبیا چشم بلبلي دریافتند که فاصله بوته بر ارتفاع 
گیاه در مرحله پرشدن دانه بیشترین اثر را داشته و با کاهش فاصله بوته، 
پایین،  بوته  تراکم  در  است.  یافته  افزایش  معني داري  به طور  گیاه  ارتفاع 
تولید شاخه فرعي از زاویه بین برگ ها و ساقه اصلي لوبیا تحریك مي شود 
تراکم تعداد شاخه فرعي در  افزایش  با  اگر چه  لیهنر، 1986(.  )ماسون و 
گیاه کاهش پیدا مي کند، ولي کل شاخه هاي فرعي تولیدي در واحد سطح 

تعداد  افزایش  باال علي رغم عدم  تراکم هاي  افزایش مي یابد، همچنین در 
گره ارتفاع گیاه در اثر طویل تر شدن میانگره ها افزایش مي یابد )لوکاس و 
میلبورن، 1976(. علت اصلي افزایش ارتفاع در تراکم هاي زیاد رقابت براي 
جذب نور است. در ارقام لوبیاي رشد نامحدود، تعداد گره در ساقه اصلي 
ثابت  گیاه  طول  ولي  مي یابد،  کاهش  کلي  بطور  گیاهي  تراکم  افزایش  با 
باقي مي ماند. در حالي که در ارقام رشد محدود، تعداد گره در تراکم هاي 
خطي  بطور  گیاهي  تراکم  افزایش  با  ساقه  طول  ولي  ثابت  مختلف  بوته 
افزایش مي یابد )سینگ و پراساد، 1981(. همبستگي مثبت بین عملكرد 
دانه با تعداد گره در مترمربع و تعداد شاخه در گیاه نیز گزارش شده است 
بوته،  تراکم  کاهش  با  که  دریافت  آقامیري  و سینگ، 1985(.  )نینهویس 
طول میانگره کاهش پیدا کرد، هم چنین میانگین تعداد غالف در گیاه در 
فواصل ردیف 30 ،50 و 75 سانتي متر به ترتیب 9/1، 14/9، 19/9 و در 
فواصل 5، 10 و 15 سانتي متر روي ردیف به ترتیب 8/6 ، 14/8 و 20/7 
قسمت هاي  به  نور  نفوذ  کاهش  باالتر،  بوته  تراکم هاي  در  و  آمد  به دست 
نیز  و  گیاه  شد  از  بخش  این  در  تشكیل غالف  کاهش  باعث  گیاه  پاییني 
از  باال  تراکم هاي  در  گیاه  پاییني  قسمت هاي  غالف هاي  و  ها  گل  ریزش 
تراکم هاي پایین زیادتر بود )آقامیري، 1372(. اسحاق گزارش کرد که بین 
 )  -0/57( منفي  همبستگی  غالف  در  دانه  تعداد  و  گیاه  در  غالف  تعداد 
تعداد غالف  داشتند  اعالم  گولدن  و  )اسحاق، 1973(. چونگ  دارد  وجود 
افزایش  با  و  بوده  لوبیا  عملكرد  کننده  تعیین  ویژگی  ترین  مهم  گیاه  در 
گولدن، 1971(.  و  )چونگ  مي کند  پیدا  معني داري  کاهش  گیاهي  تراکم 
متغییر  عنوان حساسترین  به  را  لوبیا  گیاه  در  تعداد غالف  رولند  و  گراف 
اند )گراف و رولند، 1987(. هربرت و باگرمن  به تراکم گیاهي ذکر کرده 
با اعمال سه تیمار فاصله ردیف، تراکم و آبیاري گزارش کردند تعداد دانه 
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در غالف نسبت به این تیمارها واکنش نشان داد و با افزایش تراکم بوته 
از 9 به 14 بوته در متر مربع تعداد دانه در غالف از 6/4 به 4/7 کاهش 
پیدا کرد )هربرت و باگرمن، 1983(. این در حالي است که گراف و رولند 
بوته،  لوبیا )تعداد غالف در  از سه جزء مهم عملكرد  گزارش نموده اند که 
تعداد دانه در غالف و وزن دانه(، تعداد دانه در غالف کمترین ارتباط را با 
تراکم گیاهي دارد )گراف و رولند، 1987(. مك وتي اظهار داشت که وزن 
دانه لوبیا بطور معني داري تحت تأثیر تراکم گیاهي قرار گرفته و حداکثر 
آن در تیمار 23 گیاه در متر مربع و حداقل آن در تیمار 58 گیاه در متر 
نینهویس و سینگ دریافتند  مربع مشاهده شده است )مك وتي، 1986(. 
که منحني هاي عملكرد در تیپ هاي رشدمحدود بدون شكل و در تیپ هاي 
رشد نامحدود به صورت سهمي است و عملكرد تیپ هاي رشدمحدود و رشد 
بود  بوته در مترمربع حداکثر  تراکم هاي 30 و 23  ترتیب در  به  نامحدود 
)نینهویس و سینگ، 1985(. هاشمي جزي و دانش گزارش کردند که براي 
لوبیا چیتي رقم تالش در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاري 
کشت به صورت جوي و پشته )فاصله پشته ها از یكدیگر 50 سانتي متر و 
فاصله بوته روي ردیف 10 سانتي متر( مي تواند داراي بازده خوب و عملكرد 
قابل قبولي باشد )هاشمي جزي و دانش، 1382(. در اونتاریوی کانادا، لوبیا 
سفید در ردیف هاي با فاصله 70 تا 90 سانتي متر کشت  مي شود تا امكان 
کولتیواتورزدن و برداشت امكان پذیر باشد )مالیك و همكاران، 1993(، اما 
تسدال و فرانك اظهار داشتند که کشت لوبیا سفید با فواصل ردیف کم تر 
)25 تا 50 سانتي متري(، ممكن است منجر به رقابت بهتری با علف هاي هرز 
شود که این امر ناشي از سایه اندازي پوشش گیاهی بر سطح خاك مي باشد 
)تسدال و فرانك، 1983(. اسفندیاري نیز اظهار داشت که در تراکم بوته 
330000 بوته نسبت به تراکم 167500 بوته در هكتار، جمعیت علف هاي 
بیان  وایت و همكاران  )اسفندیاري، 1378(.  بیشتري می یابد  هرز کاهش 
کردندکه درالین هاي رشدمحدود، تغییرات عملكرد درمقایسه با الین هاي 
های  پژوهش  نتایج   .)1992 همكاران،  و  )وایت  است  کمتر  رشدنامحدود 
رامیرز و سرانوکوواروبیاس نشان داد که بهترین متغیرهایي که با عملكرد 
تا  روز  تعداد  و  تعداد غالف، طول شاخه  دارند،  ارتباط مستقیم  لوبیا  دانه 
زمان گلدهي مي باشد )رامیرز و سرانوکوواروبیاس، 1994(. دیمووا و اسوتلوا 
در بررسي اجزاء عملكرد دانه لوبیا نشان دادند که تعداد غالف در هر بوته 
بطور  همچنین  و  مستقیم  بطور  گیاه  هر  در  دانه  وزن  بر  را  اثر  بیشترین 
غیرمستقیم از طریق تعداد شاخه هاي بارور، میانگین طول غالف و تعداد 

دانه در هر بوته، دارد )دیمووا و اسوتلوا، 1993(.
هدف از اجراي این آزمایش تعیین تراکم بوته بهینه الین هاي جدید لوبیا 
قرمز و همچنین تعیین بهترین الین جهت کشت در منطقه و افزایش تولید 

در واحد سطح با در نظر گرفتن ویژگی های بهینه زراعي بود.
مواد و روش ها

قرمز  لوبیا  جدید  الین هاي  بوته  تراکم  مناسب ترین  تعیین  منظور  به 
آزمایشي به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي کامل تصادفي در سه تكرار 
و  استان چهارمحال  در  لردگان  منطقه  در  و 1384  در سال هاي 1383  
بختیاري اجرا  گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: الین های جدید لوبیا قرمز 
بوته در  تراکم  D81083 ( و  ARS-R93003 و   ،  BRB188( در سه سطح
 15×25 مترمربع(،  در  بوته   44/4(  15×15 کاشت  آرایش  با  سطح  چهار 
 15×45 و  مربع(  متر  در  بوته   19/1(  15×35 مترمربع(،  در  بوته   26/6(

متیل  قارچ کش  بذر، سم  از کشت  پیش  بودند.  مترمربع(  در  بوته   14/8(
علف کش  از  نیز  کاشت  از  پیش  هفته  دو  و  بذرها  گندزدایی  براي  تیرام 
با علف هاي هرز، استفاده گردید. در هر سال، زمین  ترفالن جهت مبارزه 
مورد نظر شخم و دو بار عمود برهم دیسك زده شد. سپس برای کاشت 
آماده و به صورت ردیفي کاشت انجام گرفت. توصیه کودي براساس آزمون 
خاك و توصیه هاي کارشناسان بخش تحقیقات خاك و آب انجام شد. کود 
نیتروژن از منبع اوره به صورت سرك )نیمي در ابتداي کاشت و همزمان 
با دیسك و نیم دیگر در زمان شروع گلدهي( در کرت ها قرار گرفت. ارقام 
و  آرایش کاشت کاشته شد  به  توجه  با  ردیف های مشخص  در روي  لوبیا 
سپس در مرحله 4 برگي تنك شده و تراکم بوته مناسب هر آرایش کاشت 
تأمین گردید. در طول فصل رشد مراقبت هاي زراعي الزم شامل مبارزه با 
آفات  با  مبارزه  و  دادن کود سرك  آبیاري،  با روش دستي،  علف هاي هرز 
با علف هاي هرز درطول  انجام شد. مبارزه  و بیماري ها با سموم شیمیایي 
دوره رشد با وجین دستي در دومرحله 30 و 55 روز بعد از کاشت انجام 
)دونقطه اي(  تارتن  کنه  با  مبارزه  براي  گیاه  رشد  دوره  طول  در  گرفت. 
)Tetranychus urticae  Koch( از سم نئورون به نسبت دو در هزار و براي 
کنترل علف هاي هرز باریك برگ از علف کش نابو-اس به میزان 2 لیتر در 
هكتار استفاده شد. جهت کنترل آفات مكنده از سم متاسیستوکس )1/5 
درهزار( استفاده گردید. برداشت در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه با توجه 
ارزیابی  مورد  آزمایش  این  در  انجام گرفت. صفاتی که  تاریخ رسیدگی  به 
بذر در غالف،  تعداد  بوته،  تعداد غالف در  بوته،  ارتفاع  قرارگرفتند شامل: 
وزن صد دانه و عملكرد ارقام و الین ها بودند. روش تجزیه و تحلیل آماري 
از طریق انجام تجزیه واریانس ساده و مرکب بر روی عملكرد دانه و سایر 
صفات بود، که سپس رقم برتر همراه با تراکم مطلوب بوته آن با توجه به 

عملكرد دانه و اجزای عملكرد دانه انتخاب گردید. 
نتایج و بحث

جدول 1 تجزیه مرکب داده ها در دو سال اجراي پژوهش را نشان مي دهد. 
شرایط آب و هوایي )سال( بر وزن صد دانه و عملكرد دانه تأثیر گذاشت، 
بوته  ارتفاع  و  غالف  در  دانه  تعداد  بوته،  در  غالف  تعداد  بر  تأثیری  ولی 
بین  دانه  وزن صد  نظر  از  که  مي دهند  نشان   1 داده های جدول  نداشت. 
الین ها تفاوتي وجود ندارد )شكل 1 الف(. با این وجود از نظر تعداد غالف 
در بوته، تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته و عملكرد دانه بین الین ها تفاوت 
مشاهده گردید. مقایسه میانگین صفات الین هاي مورد بررسي  در جدول 
2 نشان داده شده است. وزن صد دانه در الین BRB188 و تعداد غالف در 
 BRB188 بیش از سایر الین ها بود. الین هاي ARS-R93003 بوته در الین
 D81083 از لحاظ تعداد غالف در بوته تفاوتي نداشتند. الین هاي D81083 و
 ARS-R93003 بیشترین تعداد دانه در غالف و الین هاي ARS-R93003 و
و BRB188 بیشترین ارتفاع بوته را دارا بودند )جدول 2(. عملكرد دانه در 
الین هاي ARS-R93003 و BRB188 بیشتر از الین D81083 بود و تفاوت 
معني دار داشتند )شكل 2 ب(. تفاوت هاي ژنتیكي بین الین ها باعث تفاوت 
در وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و نهایتاً عملكرد 

دانه شد )بروگتون و همكاران، 2003 و فاجریا و سانتوز، 2008(.
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 انگدر منطقه لرد 1131و  1131های لوبیا قرمز در سال های خالصه تجزيه واريانس مرکب  صفات مورد بررسی ژنوتیپ -1جدول 

 درجه منبع تغییرات
 آزادي

 (.M.Sین مربعات )گمیان
تعداد دانه در  تعداد غالف در بوته وزن صد دانه

 غالف
 عملكرد دانه ارتفاع بوته

 ns 81/282 ns 11/0 ns 18/222 *02/7614242 11/111* 1 سال
 22/702244 21/26 22/0 442/62 64/10 6 تكرار در سال

 ns 28/1 **77/204 **62/1 **02/121 *2/7064811 2 ژنوتیپ
 ns 22/2 **88/24 ns 081/0 ns 22/72 **81/2422810 7 تراكم بوته

بل ساااال  قا تراكم × اثر مت
 بوته

7 ns 08/4 ns 66/1 *248/0 ns 184/0 ns 87/622212 

 ns 12/7 **11/4114226 182/2** 11/60* 08/22** 2 رقم× اثر متقابل سال 
 ns 28/21 ns 142/0 *88/24 ns 24/111144 62/12** 4 هتراكم بوت× اثر متقابل رقم 

بل ساااال  قا × رقم× اثر مت
 تراكم بوته

4 *62/8 ns 021/22 ns 022/0 ns 18/2 ns 4/422122 

 72/122070 148/22 0807/0 042/12 772/7 66 خطا
 دار در سطوح فوق.و عدم معني Fدرصد آزمون  1و  2به ترتیب معني دار در سطوح  nsو  **،  *
 

 انگمنطقه لردهای لوبیا قرمز در مقايسه میانگین دو ساله صفات مورد بررسی ژنوتیپ -2جدول 
وزن صد دانه  ژنوتیپ

 رم(گ)

 ارتفاع بوته  تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته
 )سانتي متر(

 عملكرد دانه 
 رم در هكتار(گ)كیلو

ARS-R93003 ab14/74 a02/24 a22/7 a16/71 a2/7006 

BRB188 a22/72 b72/14 b17/7 a71/74 a2/2840 

D81083 b72/74 b81/14 a28/7 b01/77 b2/2744 

 دار ندارند.اي دانكن تفاوت معنيآزمون چند دامنه 2هستند، در سطح احتمال %هايي كه داراي حروف مشابه در  هر ستون میانگین
 

وزن صد دانه، تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته تحت تأثیر تراکم بوته قرار 
نگرفتند )جدول 1(، در حالي که تعداد غالف در بوته با کاهش تراکم بوته  
افزایش یافت )جدول 3 و شكل 1 ب(. عملكرد دانه با افزایش تراکم بوته 
افزایش یافت )جدول 3(، گرچه تفاوت معني داري بین تراکم بوته 44/4 و 
افزایش  26/6 بوته در متر مربع  وجود نداشت )شكل 2 الف(.علت اصلي 
عملكرد دانه، علي رغم کاهش تعداد غالف در بوته و ثابت ماندن وزن صد 
که  بود  سطح  واحد  در  بوته  تعداد  افزایش  غالف،  در  دانه  تعداد  و  دانه 
باعث افزایش تعداد غالف در هكتار گردید. آقامیري گزارش کرده است که 
میانگین تعداد غالف در گیاه با افزایش تراکم بوته کاهش مي یابد و علت آن 
کاهش رسیدن نور به قسمت هاي پاییني گیاه و ریزش گل ها و غالف ها در 
قسمت هاي پایین گیاه در تراکم هاي بوته باالتر است )آقا میري، 1372(. 
چونگ و گولدن نیز کاهش تعداد غالف در گیاه در اثر افزایش تراکم بوته را 
مطرح کرده اند )چونگ و گولدن، 1971(. گراف و رولند نیز تعداد غالف در 
گیاه را حساس ترین متغیر به تراکم گیاهي عنوان کرده اند )گراف و رولند، 
عملكرد  اجزاء  از  از جمله حساسترین جزء  گیاه  در  تعداد غالف   .)1987
قرار  تراکم  و  گرما  قبیل رطوبت،  از  تأثیر شرایط محیطي  تحت  است که 
مي گیرد. وقتي تنش هاي محیطي مؤثر در عملكرد نهایي در طول توسعه 
گیاه لوبیا اتفاق افتد جزئي از عملكرد که در اوایل مرحله زایشي تشكیل 
مي شود تعداد غالف در گیاه است، که عمدتاً بیشترین واکنش را نسبت به 
تنش محیطي )تنش سایه( نشان مي دهد، بعد از تعداد غالف، تعداد دانه در 

غالف و وزن دانه مي باشد. 
ها )الف( و تراکم بوته )ب( بر وزن صد دانه )گرم(،تأثیر الین -1شکل  

های لوبیا تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف ژنوتیپ  
1131و  1131های در منطقه لردگان در سال  

 

اثر تراکم بوته بر عملکرد و.......
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سطح  حداکثر  زمان  در  سایه  ایجاد  علت  به  گیاهي  تراکم  اثر  بیشترین 
برگ که منطبق با اوایل مرحله زایشي لوبیاست ظاهر مي شود  )آقا میري، 
با افزایش تراکم بوته، عملكرد دانه افزایش  1372، بنت و آدامز، 1977(. 
یافت و علت اصلي این افزایش عملكرد دانه، علي رغم کاهش تعداد غالف در 
بوته، افزایش تعداد غالف در هكتار در اثر افزایش تعداد بوته در هكتار بود.

برهمكنش ژنوتیپ و تراکم بوته بر ارتفاع بوته و وزن صد دانه در ارقام لوبیا 
قرمز در منطقه لردگان معنی دار بود )جدول 1(. 

 
 ها )ب( بر عملکرد دانه لوبیا تأثیر تراکم بوته )الف( و الین -2شکل 

 3131و  3131های در منطقه لردگان در سال
 

 های لوبيا قرمزمقايسه ميانگين صفات ژنوتيپ -3جدول 
 انگمنطقه لردمختلف در های بوته  تراكمدر 

تراكم بوته 
)تعداد بوته 
 در مترمربع(

وزن صد 
 دانه

 رم(گ)

تعداد 
غالف در 

 بوته

تعداد 
دانه 
در 
 غالف

ارتفاع 
 بوته

)سانتي 
 متر(

 عملكرد دانه
 رم درگ)كيلو

 هكتار(

8/41 a1/63 a36/22 a1/6 a22/61 c2/2462 

4/41 a3/63 ab21/23 a5/6 a13/63 bc2/2534 

3/23 a4/62 b12/48 a6/6 a52/62 ab3/6382 

1/11 a3/62 b16/42 a1/6 a26/61 a5/6684 

 هايي كه داراي حروف مشابه هستند، در  هر ستون ميانگين
 ندارند.دار اي دانكن تفاوت معنيآزمون چند دامنه 5در سطح احتمال %

 

بیشترین ارتفاع بوته الین ARS-R93003 در تراکم 19/1 بوته در متر مربع 
به دست آمد، درحالی که انتظار بر این بود که در تراکم بوته بیشتر، ارتفاع 
بوته در  ارتفاع  D81083 بیشترین  BRB188  و  بیشتر شود. در الین های 
تراکم 26/6 بوته در متر مربع به دست آمد، که با تراکم بوته 44/4 بوته 
در مترمربع تفاوت معنی دار نداشت )جدول 4(.  این موضوع نشان می دهد 
که هر الین در تراکم بوته مشخصی، حداکثر ارتفاع خود را خواهد داشت. 

بیشترین وزن صد دانه الین ARS-R93003 در تراکم 14/8 بوته در متر 
مربع به دست آمد. در الین BRB188  بیشترین وزن صد دانه در تراکم بوته 
19/1 به دست آمد، در حالی که در الین D81083 بیشترین وزن صددانه 
در تراکم 44/4 بوته در متر مربع به دست آمد، ولی با بقیه تراکم های بوته 
نشان می دهد که هر  این موضوع  نداشت )جدول 4(.   تفاوت معنی داری 
الین در تراکم بوته مشخصی، حداکثر وزن صد دانه خود را خواهد داشت. 

نتیجه گیري
تجزیه مرکب دو ساله نشان داد وزن صد دانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه در 
غالف تحت تأثیر تراکم بوته قرار نگرفت. در حالي که تعداد غالف در بوته 
در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت، ولي عملكرد دانه با افزایش تراکم 
باعث  بررسي  مورد  الین هاي  بین  ژنتیكي  تفاوت هاي  یافت.  افزایش  بوته 
دانه در  تعداد  بوته،  تعداد غالف در  دانه،  بوته، وزن صد  ارتفاع  تفاوت در 
نشان داد که الین هاي  آزمایش  این  نتایج  آنها شد.  دانه  غالف و عملكرد 
ARS-R93003 و BRB188 برتر بوده و تراکم بوته مطلوب براي عملكرد 

دانه در این الین ها بین 44/4 و 26/6 بوته در مترمربع است.

 برهمکنش ژنوتیپ و تراکم بوته بر ارتفاع بوته -4جدول 
 و وزن صد دانه در ارقام لوبیا قرمز در منطقه لردگان

تراكم  صفت
 بوته 

)تعداد 
بوته در 
 مترمربع(

 ژنوتیپ
ARS-

R93003 
BRB188 D81083 

ارتفاع 
 بوته

)سانتي 
 متر(

8/41 bc 27/53 ab 35/53 b 35/54 
4/43 a 28/15 b 35/51 b 55/54 
3/73 b 53/58 a 22/58 a 33/53 
1/11 c 32/51 ab 75/53 ab 72/51 

 

وزن صد 
 دانه

 رم(گ)

8/41 a 35/53 b 43/52 a 75/53 
4/43 b 13/53 a 52/53 a 25/53 
3/73 b 52/53 b 87/53 a 37/53 
1/11 c 55/53 b 73/52 a 57/52 

 كه داراي حروف مشابه هستند،هايي در هر قسمت و در  هر ستون میانگین
 دار ندارند.اي دانكن تفاوت معنيآزمون چند دامنه 3در سطح احتمال %
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