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چکیده:

كلمات كلیدی: لوبیا، تاریخ كاشت، كشت دوم، عمل كرد دانه، اجزای عمل كرد دانه

با كشت دوم لوبیا ).Phaseolus vulgaris L( مي توان بهره برداری از زمین، زمان و امکانات كشاورز را افزایش داد. به منظور بررسي 
كامل  بلوك هاي  قالب طرح  در  بار خردشده  یک  كرت های  به صورت  آزمایشی  لردگان،  منطقه  دوم  به عنوان كشت  لوبیا  كاشت  امکان 
تصادفي در سه تکرار در سال هاي 1385 و 1386 در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاري اجرا  گردید. تاریخ كاشت با سه سطح 
]3 خردادماه )معمول(، 5 و 15 تیرماه[ به عنوان عامل اصلي، رقم در شش سطح )صیاد، الین ARS-R93003 و الین D81083 از لوبیاهای 
قرمز و دانشکده، جولز و امرسون 74 از لوبیاهای سفید( به عنوان عامل فرعي و سال در دو سطح به عنوان عامل موهومی انتخاب  شدند. 
نتایج نشان داد كه تأخیر در كاشت باعث كاهش وزن صددانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه 
گردید. رقم صیاد در لوبیاهای قرمز و رقم دانشکده از لوبیاهای سفید به علت داشتن تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته بیش تر، 
عملکرد دانه باالتری در هر تاریخ كاشت داشتند. شرایط مناسب تر آب وهوایی در سال اول سبب افزایش وزن صددانه، تعداد غالف در 
بوته، تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته و عملکرد دانه رقم های لوبیا شد. برهم كنش تاریخ كاشت و رقم نشان داد كه جهت كشت دوم فقط 

رقم دانشکده توانست در اوایل تیرماه كاشته شود و كاشت بقیه رقم ها تنها به صورت كشت اول امکان پذیر بود.



Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No:104 pp: 34-40

Agricultural and Natural Resources Research Center of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Shahrekord, 
Iran  
By:
•	 F.	 Salehi,	 (Corresponding	Author;	Tel:	 09132838563),	 Scientific	Staff	 of	Agricultural	 and	Natural	Resources	

Research	Center	of	Chaharmahal	and	Bakhtiari	Province,	Shahrekord,	Iran
•	 S.	M.	Hashemijazi,	Scientific	Staff	of	Agricultural	and	Natural	Resources	Research	Center	of	Chaharmahal	and	

Bakhtiari	Province,	Shahrekord,	Iran

Received: January  2010  Accepted: April  2013

key Words: Common bean; Phaseolus vulgaris; Sowing date; Second planting; Seed yield; Seed yield components.

In the second planting production areas, it can be increased farm efficiency with the second planting of common bean 
)Phaseolus vulgaris L.(. In order to evaluate of the second planting possibility of common bean cultivars in Lordegan 
region, an experiment was conducted at the region in 2006-2007, using a randomized complete block design as split plot 
with three replications. Main plots were sowing dates )late of May, 26 June and 6 July( and subplots included cultivars 
)Sayyad, D81083, ARS-R93003 from red beans and Daneshkadeh, Jules and Emerson-74 from white beans(. Results 
showed that delay in sowing date could reduce 100-seed weight, number of seeds per pod, number of pods per plant, 
plant height, and seed yield. Sayyad )red bean cultivar( and Daneshkadeh )white bean cultivar( had the most seed yield 
in each group at each sowing date, because of more pod per plant and seed per pod. In the first year, suiatable conditions 
were increased 100-seed weight, number of seeds per pod, number of pods per plant, plant height, and seed yield in 
common bean cultivars. Interaction between cultivars and sowing dates showed Daneshkadeh could be planted in the 
second planting only and other cultivars must be planted in the first sowing date.

مقدمه 
بقوالت به عنوان دومین منبع غذایي بشر پس از غالت عمده ترین منبع 
پروتئین گیاهي محسوب مي شوند. در بین آن ها از لحاظ سطح زیرکشت 
 van-Schoonhoven( و ارزش اقتصادي مقام اول متعلق به انواع لوبیا است
سطح  مي گردد.  کشت  جهان  قاره  پنج  در  لوبیا   .)and Voysest, 1993
متوسط  و  هکتار  میلیون   26 حدود  سال 2007  در  آن  جهاني  زیرکشت 
عمل کرد نیز حدود 716 کیلوگرم در هکتار بوده است )FAO, 2008(. بر 
مبنای آمار سال 1386 سطح زیرکشت انواع لوبیا در ایران 105574 هکتار 
و تولید آن 217988 تن دانه بوده است. میانگین عمل کرد دانه این گیاه 
در  لوبیاکاري  مستعد  استان هاي  از  یکي  است.  هکتار  در  کیلوگرم   2064
هزار  تا 11  بین 8  است که هر ساله  بختیاري  و  استان چهارمحال  ایران 
هکتار از زمین هاي زراعي آن به انواع لوبیا اختصاص داده می شود. در سال 
زراعي 82-81 حدود 11207 هکتار لوبیا با متوسط عمل کرد دانه 2511 
کیلوگرم در هکتار در استان چهارمحال و بختیاري کشت شده است )سایت 

وزارت جهاد کشاورزی(. 
در سال هاي اخیر کاربرد روش های چندکشتي1 مورد توجه پژوهش گران 
قرار گرفته است. روش کشت چندمحصولي به معنای رویاندن دو محصول 
یا بیش تر در یک سال و در یک زمین مي باشد تا بهره برداری بیش تری از 
زمین با استفاده از ابعاد زماني و مکاني میسور گردد. کشت دوم محصول 
عالوه بر افزایش برداشت در واحد سطح در واحد زمان، به کشاورز نیز کمک 
از سرمایه گذاري  به کارگیري حداکثر دقت  و  اعمال مدیریت  با  تا  مي کند 

انجام شده، بیشینه بهره وري را کسب نماید؛ و از زمین زراعتي خود نهایت 
استفاده را به عمل آورد )مظاهري، 1373(. از طرف دیگر، هدف از تعیین 
یک  مشابه  رقم های  از  گروهي  یا  رقم  کاشت  زمان  یافتن  کاشت،  تاریخ 
براي  زمان  آن  در  حادث  محیطي  عوامل  مجموعه  به طوري که  است  گیاه 
در  گیاه حتي االمکان  و  باشند  مناسب  گیاه چه  بقاي  و  استقرار  سبزشدن، 
هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب روبرو گردیده؛ ولی با شرایط نامساعد 
موجب  مناسب  کاشت  تاریخ   .)1376 )خواجه پور،  نشود  مواجه  محیطي 
اقلیمي نظیر درجه حرارت، رطوبت، طول روز  از عوامل  بهینه  بهره گیري 
 Kane( و هم چنین تطابق زمان گل دهي با درجه حرارت مناسب مي گردد
and Grabau, 1992(. بیش تر رقم های مورد کاشت گیاهان زراعي مهم ایران 
مانند گندم )aestivum L	Triticum.(، ذرت )mays L	Zea.( و لوبیا نسبت به 
طول روز بي تفاوت هستند؛ و طول دوره رشدشان عمدتاً توسط دما کنترل 
تعیین کننده  عامل  مهم ترین  دما  بنابراین   .)1377 )خواجه پور،  مي شود 
طول دوره رشد در گیاهان زراعي ایران است؛ و تاریخ کاشت این گیاهان 
 بایستي براساس واکنش آن ها نسبت به دما تنظیم گردد. در گیاهاني مانند 
 Glycine	max )L.([ لوبیا و سویا ،).Helianthus annuus L( آفتاب گردان
Merr.[ افزایش رشد رویشي براي تولید عمل کرد باالتر ضرورت دارد. افزایش 
رشد رویشي و ایجاد پتانسیل رشد زایشي بیش تر، از طریق انتخاب تاریخ 
کاشت مناسب جهت انطباق دوره رشد رویشي و شروع گل دهي با دماهاي 
ایجاد شرایط  تاریخ کاشت سبب  اهمیت دارد )خواجه پور، 1377(.  پایین 
 Henderson( آب وهوایی مختلف به ویژه دما برای رشد و نمو گیاه می گردد
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et al., 1998(. محدوده دمایی مناسب برای جوانه زنی و سبز شدن بذرهای 
لوبیا 30-20 درجه سانتی گراد است؛ و دمای کم تر سبب ایجاد یک رکود 
 Scully( موقت در جوانه زنی بدون اثر شدید بر قدرت رویش بذر می شود
مراحل  همه  برای  سانتی گراد  درجه   7 پایه  دمای   .)and Waines, 1987

 .)Dapaah et al., 1999( نموی لوبیا چیتی در مزرعه گزارش شده است
می توان پس از برداشت جو )vulgare L	Hordeum.(، کشت دوم سویا را 
در منطقه خان میرزا )شهرستان لردگان( انجام داد )هاشمي جزي، 1379(. 
دانشکده  یاس،  )مرمر،  سفید  لوبیای  رقم های  که  است  شده  داده  نشان 
افزایش  به رغم  و  کاشت  در  تأخیر  با   )11805 آزمایشي  الین  و  صدف  و 
به طول  بنابراین ژنوتیپ هاي فوق نسبت  طول روز دچار زودرسي شدند؛ 
روز غیرحساس بوده و طول دوره نمو در آن ها توسط دما کنترل مي شود 
حساسیت  عدم  انجام شده،  بررسی  در   .)1370 همکاران،  و  )شهسواري 
رقم های لوبیا )لوبیا قرمز ناز، لوبیا سفید الین 11805 و الین هاي چیتي 
شامل 16157 و 11816( به طول روز نشان داده شده است. در این بررسي 
تأخیر در کاشت سبب کاهش رشد رویشي، به ویژه وزن برگ، تعداد ساقه 
فرعي، اجزاي عمل کرد دانه و در نهایت عمل کرد دانه گردید )باقریان  ناییني، 
1376(. با توجه به حساسیت بسیار زیاد لوبیاي معمولي به دما، الزم است 
تاریخ کاشت آن به نحوي انتخاب گردد که دوره رشد رویشي گیاه با دماي 
خنک )میانگین حدود 18 تا 20 درجه سانتي گراد( منطبق شود )باقریان 
 ناییني، 1376(. نشان داده شد که تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر وزن 
صددانه، تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در غالف و عمل کرد دانه داشت؛ 
و تاریخ کاشت اواسط اردی بهشت ماه دارای تعداد غالف بیش تری در بوته 
نسبت به اوایل خردادماه بود؛ درحالی که تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد بذر در 

 .)Balasubramanian, 2002( غالف، کم بود
در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاري حدود 10000 
تاریخ  مي گردد.  کشت   ).Brassica napus L( کلزا  و  گندم  جو،  هکتار 
برداشت جو و کلزا در منطقه مزبور نیمه دوم خردادماه تا نیمه اول تیرماه 
و تاریخ برداشت گندم دهه دوم تیرماه به بعد است. پس از برداشت این 
گیاهان با توجه به اقلیم منطقه )نیمه گرمسیري و دماي مناسب در طول 
فصل تابستان و کاشت گندم بعد از برداشت لوبیا در اواخر مهرماه تا اواخر 
آبان ماه( مي توان از کشت دوم محصوالت زراعي استفاده نمود. لوبیا به ویژه 
مورد  دوم  کشت  در  زراعي  گیاه  به عنوان  مي توانند  آن  زودرس  رقم های 
به  مي تواند  لوبیا  زراعت  با  منطقه  کشاورزان  آشنایي  گیرند.  قرار  استفاده 
داراي  لوبیا  که  آن جایي  از  نماید.  شایاني  کمک  محصول  این  دوم  کشت 
تیپ هاي رشدي متفاوت بوده و رقم ها و الین هاي آن دوره رشد متفاوتي 
وي  امکانات  و  کشاورز  زمین  از  مي تواند  به خوبي  آن  دوم  کشت  دارند، 
حداکثر بهره برداري را بنماید. بنابراین هدف از این آزمایش، بررسی امکان 
استان  در  لردگان  منطقه  آب وهوایی  شرایط  در  لوبیا  رقم های  دوم  کشت 

چهارمحال و بختیاری بود.
مواد و روش ها

و  کلزا  جو،  برداشت  از  پس  لوبیا  دوم  کشت  امکان  بررسي  به منظور 
قالب  در  خردشده  بار  یک  کرت های  به صورت  آزمایشی  گندم  حتي 
در   1386 و   1385 سال هاي   در  تکرار  سه  در  تصادفي  کامل  بلوك هاي 
منطقه  این  گردید.  اجرا  بختیاري  و  چهارمحال  استان  در  لردگان  منطقه 
در مختصات جغرافیایي 31 درجه و 31 دقیقه عرض شمالي و 50 درجه 

و 48 دقیقه طول شرقي واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1700 متر 
نیمه سرد  تابستان گرم و زمستان هاي  با  نیمه مرطوب  اقلیم منطقه،  است. 
و  به ترتیب 777/8  منطقه  این  بارندگي  میزان  کمینه  و  بیشینه  مي باشد. 
249 میلي متر و میانگین گرم ترین و سردترین ماه هاي آن به ترتیب 36/8 و 

2/4 درجه سانتي گراد است. 
تیرماه[   15 و   5 )معمول(،  خردادماه   3[ سطح  سه  در  کاشت  تاریخ 
 D81083 و ARS-R93003 ،به عنوان عامل اصلي، رقم در شش سطح )صیاد
از لوبیاهای قرمز و دانشکده، جولز و امرسون 74 از لوبیاهای سفید( به عنوان 
انتخاب  شدند.  موهومی  عامل  به عنوان  سطح  دو  در  سال  و  فرعي  عامل 
قبل از کاشت، زمین مورد نظر شخم زده شد؛ و پس از کوددهی براساس 
رقم های  گردید.  کرت بندی  برهم،  عمود  دیسک  دو  زدن  و  خاك  آزمون 
کاشت  کاشته شدند.  متر   5 و طول  متر  دو  به عرض  کرت هایي  در  لوبیا 
به روش دستی انجام شد؛ و تراکم 40 بوته در مترمربع برای هر رقم منظور 
گردید. آبیاری طبق عرف منطقه انجام گرفت. از سم قارچ کش متیل تیرام 
براي ضدعفوني بذرها قبل از کاشت استفاده شد. دو هفته قبل از کاشت 
نیز از علف کش ترفالن جهت مبارزه با علف هاي هرز استفاده گردید. برای 
آفت های مکنده از سم متاسیستوکس استفاده شد. ارتفاع بوته، تعداد غالف 
در بوته، تعداد بذر در غالف، وزن صددانه و عمل کرد دانه ازجمله صفت هایی 
 بودند که در این آزمایش مورد بررسي قرار گرفتند. تحلیل آماري با تجزیه 
نرم افزاری  برنامه   9 نسخه  از  استفاده  با  داده ها  روی  بر  مرکب   واریانس 
آزمون  با  نیز  میانگین ها  گرفت.  انجام   SAS )SAS Institute, 2004(

چنددامنه ای دانکن مقایسه شدند.  
نتایج و بحث

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که وزن صددانه، تعداد غالف در بوته، 
تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته و عمل کرد دانه تحت تأثیر بسیار معنی دار 
)p≤0.01( تاریخ کاشت و رقم و تحت تأثیر معنی دار )p≤0.05( سال )به جز 
ارتفاع بوته که تحت اثر بسیار معنی دار سال بود( قرار گرفتند )جدول 1(. 
باعث رشد  اول  اوایل فصل رشد در سال  شرایط آب وهوایي مناسب تر در 
در  دانه  تعداد  بوته،  در  غالف  تعداد  وزن صددانه،  افزایش  و  بوته  بیش تر 

غالف، ارتفاع بوته و عمل کرد دانه رقم های لوبیا گردید. 
ارتفاع بوته 

بررسی های  یافت )جدول 2(.  بوته کاهش  ارتفاع  تأخیر در کاشت،  با 
پیشین )خواجه پور و باقریان نایینی، 1380 و گلچین و همکاران، 1387( 
نیز نشان داده است که تأخیر در کاشت ارتفاع بوته را کاهش داد. تأخیر در 
کاشت، نمو را تسریع کرده و فرصت رشد ساقه اصلی و ارتفاع بوته را کاهش 

می دهد )خواجه پور و باقریان نایینی، 1380(. 
رقم های لوبیای مورد آزمایش، از نظر ارتفاع بوته تفاوت معني داري با 
هم داشتند )جدول 3(. در بین لوبیاهای قرمز، رقم صیاد از ارتفاع باالتری 
رقم های  با  و  است  ایستاده  نامحدود  رقم،  این  رشد  عادت  بود.  برخوردار 
تفاوت  دارند،  بوته ای  محدود  رشد  عادت  که   ARS-R93003 و   D81083
داشت و ارتفاع آن زیادتر بود. در بین لوبیاهای سفید، ارتفاع بوته در رقم 
دانشکده باالتر از رقم های جولز و امرسون 74 بود؛ و با هم متفاوت بودند. 
اگرچه هر سه رقم فوق دارای عادت رشد نامحدود بودند، ولی تفاوت های 
ژنتیکی نیز با هم داشتند. انواع لوبیا در عادت رشد و ویژگی های رویشی 
و زایشی با هم منفاوت هستند به طوری که رقم های دارای رشد نامحدود 
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 Fageria and Santos, 2008; Graham and( از ارتفاع بیش تری برخوردارند
.)Ranalli, 1997; van-Schoonhoven and Voysest, 1993

تعداد غالف در بوته 
بین  ولی  یافت؛  کاهش  نیز  بوته  در  تعداد غالف  کاشت،  در  تأخیر  با 
دو تاریخ 3 خردادماه و 5 تیرماه تفاوت معنی داری وجود نداشت )جدول 
که  است  دانه  عمل کرد  اجزای  حساس ترین  از  گیاه  در  غالف  تعداد   .)2
وقتي  مي گیرد.  قرار  گرما  و  رطوبت  قبیل  از  محیطي  شرایط  تأثیر  تحت 
تنش هاي محیطي مؤثر در عمل کرد نهایي در طول توسعه گیاه لوبیا اتفاق 
زایشي  اوایل مرحله  که در  از عمل کرد  تعداد غالف در گیاه )جزئي  افتد، 
 Bennet and( می پذیرد  تنش ها  این  از  را  تأثیر  بیشینه  مي شود(  تشکیل 
Adams, 1977(. تعداد غالف در گیاه مهم ترین ویژگی در تعیین عمل کرد 
دانه لوبیا است )Chung and Goulden, 1971(. نشان داده شده است که 
 .)Karas et al., 1996( تاریخ کاشت بر تعداد غالف در گیاه تأثیر می گذارد
تأخیر در کاشت توسط محققان دیگر  اثر  بر  بوته  تعداد غالف در  کاهش 
همکاران،  و  صالحی  1387؛  همکاران،  و  )گلچین  است  شده  گزارش  نیز 
سبب  کاشت  در  تأخیر   .)1380 باقریان نایینی،  و  خواجه پور  و   1387
را  گیاه  در  تعداد غالف  و  گیاه شده  رویشی  دوره رشد  کوتاه شدن طول 
کاهش می دهد )Wang et al., 1997(. کاهش فرصت رشد به سبب کشت 
نقصان  بوته سبب  ارتفاع  و  فتوسنتزی  تقلیل سطح  با  می تواند  دیرهنگام 
کاهش  بوته  در  تعداد غالف  بنابراین  تولید غالف شود.  برای  مکان   تعداد 
می تواند سبب  دما  افزایش  باقریان  نایینی، 1380(.  و  )خواجه پور  می یابد 
و  کاشت  در  تأخیر  با  بنابراین  گردد.  جوان  غالف های  و  گل ها  ریزش 
کاهش  غالف  تعداد  گرما  با  لوبیا  غالف دهی  و  گل دهی  دوره  برخورد 
می یابد )Graham and Ranalli, 1997(. کاهش رشد رویشی، تعداد غالف 
مورد  لوبیای  رقم های   .)Parvez et al., 1989( داد  تقلیل  را  لوبیا  بوته  در 
 .)3 )جدول  بودند  متفاوت  هم  با  بوته  در  غالف  تعداد  در صفت  استفاده 
رقم های  سفید  لوبیاهای  میان  در  و  صیاد  رقم  قرمز،  لوبیاهای  بین  در 
 دانشکده و جولز دارای بیش ترین تعداد غالف در بوته بودند. این یافته که 
رقم های لوبیا در تعداد غالف در بوته با هم تفاوت دارند، قبأل نیز گزارش 

.)Karas et al., 1996( شده است

تعداد دانه در غالف
با تأخیر در کاشت تعداد دانه در غالف کاهش یافت )جدول 2(؛ ولی 
مزبور  در صفت  معنی داری  تفاوت  تیرماه   5 و  3 خردادماه  تاریخ  دو  بین 
وجود نداشت. کاهش تعداد دانه در غالف به واسطه تأخیر در کاشت قبأل نیز 
گزارش شده است )گلچین و همکاران، 1387؛ صالحی و همکاران، 1387 

و خواجه پور و باقریان  نایینی، 1380(. 
تفاوت  غالف  در  دانه  تعداد  صفت  در  استفاده  مورد  لوبیای  رقم های 
بیش ترین  قرمز،  لوبیاهای  بین  در   .)3 )جدول  داشتند  هم  با  معني داري 
و  بود  ریزتر  رقم  این  بذر  داشت.  تعلق  رقم صیاد  به  در غالف  دانه  تعداد 
نسبت به رقم های D81083 و ARS-R93003 تعداد بیش تری دانه در غالف 
داشت. در بین لوبیاهای سفید، تعداد دانه در غالف رقم دانشکده بیش تر 
بود. بذر این رقم نیز ریزتر بود و نسبت به رقم های جولز  و امرسون 74 
تعداد دانه بیش تری در غالف داشت. به نظر می رسد که تعداد دانه در غالف، 

ژنتیکی است )گلچین و همکاران، 1387(. 
وزن صددانه 

با تأخیر در کاشت، وزن صددانه کاهش یافت )جدول 2(. در کشت های 
تأخیری، رسیدگی اجباری در گیاه اتفاق می افتد؛ و چون پرشدن دانه از 
مواد فتوسنتزی به صورت تدریجی است، بنابراین وزن صددانه کم می شود 
)گلچین و همکاران، 1387(. تأخیر در کاشت، به علت افزایش دمای محیط 
سبب کوتاه شدن دوره پرشدن دانه می گردد )گلچین و همکاران، 1387(. 
گاهی ممکن است در پایان فصل رشد شرایط محیطی برای پرشدن دانه 
اندکی  تأثیر  دانه  وزن  کاهش  بر  کاشت  در  تأخیر  بنابراین  باشد؛  مناسب 

  .)Weaver et al., 1991( خواهد گذاشت
رقم های لوبیای مورد استفاده، در صفت وزن صددانه تفاوت معني داري 
با هم داشتند )جدول 3(. در بین رقم های لوبیای قرمز، وزن صددانه رقم 
D81083 بیش تر از بقیه بود. در میان رقم های لوبیای سفید نیز وزن صددانه 
رقم جولز باالتر از سایر رقم ها بود. این دو رقم به لوبیاهای دارای بذر درشت 
تعلق دارند. انواع لوبیا تفاوت هایي در ویژگی های زایشی مانند وزن صددانه 
Fageria and Santos, 2008; Graham and Ranalli, 1997; van-( دارند 

 .)Schoonhoven and Voysest, 1993
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عملکرد دانه
با تأخیر در کاشت عمل کرد دانه کاهش یافت. تأخیر در کاشت سبب 
کاهش تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صددانه شد. بنابراین 
با کاهش اجزای عمل کرد دانه، عمل کرد دانه نیز کاهش یافت. بیشینه این 

عمل کرد از تاریخ کاشت 3 خردادماه به دست آمد )جدول 2(. 
کاهش عمل کرد دانه انواع لوبیا بر اثر تأخیر در کاشت قباًل نیز مطالعه و 
گزارش شده است )گلچین و همکاران، 1387؛ صالحی و همکاران، 1387؛ 
با   .)1379 همکاران،  و  محلوجی  و   1380 باقریان  نایینی،  و  خواجه پور 
لوبیا  دانه  عمل کرد  از  کیلوگرم   72 کاشت،  بهینه  تاریخ  از  تأخیر  روز  هر 
 کاسته گردید )Singh, 1999(. تأخیر در کاشت لوبیا سبب کاهش در مقدار 
در  غالف  تعداد  خشک،  ماده  تجمع  رویشی،  رشد  دوره  طول  صفت های 
 Wang et( گیاه، تعداد شاخه در بوته و سرانجام کاهش عمل کرد دانه شد
تسریع  به علت  کاشت،  در  تأخیر  با  لوبیا چیتی  دانه  al., 1997(. عمل کرد 
و همکاران،  یافت. )محلوجی  فیزیولوژیک کاهش  و رسیدگی  در گل دهی 

1379(. کاهش عمل کرد دانه بر اثر تأخیر در کاشت، به علت کاهش رشد 
رویشی بود )Parvez et al., 1989(. کاهش عمل کرد دانه با تأخیر در کاشت 
را می توان به کاهش فرصت کافی برای رشد لوبیا نسبت داد )خواجه پور و 
باقریان  نایینی، 1380(. دمای باال در دوره زایشی، عامل کاهش عمل کرد 
دانه لوبیا بود )Kumar et al., 2006(. وزن خشک اندام های هوایی، تعداد 
بر  برگ  سطح  شاخص  و  برداشت  شاخص  صددانه،  وزن  گیاه،  در  غالف 
این  می تواند  آن ها  از  کدام  هر  کاهش  و  بوده؛  مؤثر  لوبیا  دانه  عمل کرد 

 .)Fageria and Santos, 2008( عمل کرد را نقصان دهد
تفاوت رقم های مورد مطالعه از نظر عمل کرد دانه، معنی دار بود. بیشینه 
این عمل کرد در بین رقم های لوبیای قرمز متعلق به رقم صیاد بود. در میان 
رقم های لوبیای سفید نیز بیشینه عمل کرد دانه به رقم دانشکده تعلق داشت. 
از میان تمامی رقم ها، لوبیای سفید دانشکده باالترین مقدار عمل کرد دانه را 
داشت )جدول 3(. تفاوت هاي ژنتیکي بین رقم ها باعث تفاوت در ارتفاع بوته، 
وزن صددانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و سرانجام عمل کرد 
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دانه شد. نشان داده شده است که عمل کرد دانه رقم های لوبیا با نحوه رشد 
محدود بوته ای، کم تر از رقم هایی است که نحوه رشد نامحدود دارند؛ اگرچه 
 Fageria and Santos, 2008; Broughton et( همیشه این گونه نبوده است
عمل کرد  تغییرات   .)al., 2003; van-Schoonhoven and Voysest, 1993
کم تر  رشدنامحدود  الین هاي  با  مقایسه  در  رشدمحدود  الین هاي  در  دانه 
بود؛ و لوبیاهاي بذردرشت نیز عمل کرد پایین تری نسبت به لوبیاهاي بذرریز 

 .)White et al., 1992( به ویژه در نواحي گرم داشتند
اثر برهم کنش رقم و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، وزن صددانه، تعداد 
دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و عمل کرد دانه رقم های لوبیا معنی دار 
و  بوته،  ارتفاع  و  بر وزن صددانه  رقم  و  متقابل سال  اثر  گردید. هم چنین 
تعداد غالف در  بر وزن صددانه،  تاریخ کاشت  و  برهم کنش سال، رقم  اثر 
بوته، تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته رقم های مورد مطالعه معنی دار شد 

)جدول 1(. 
کاشت  زمان  آب وهوایی  شرایط  که  می دهد  نشان  نتایج  این 
اگر  است.  داشته  فراوانی  تأثیر  مطالعه  مورد  صفت های  بر 
مقادیر  باشد،  مناسب  محصول  رشد  برای  شرایط  کاشت،  زمان 
غیر  در  و  افزایش  بهینه  حد  تا  کاشته شده،  رقم  کمی   صفت های 
در  کاشت  تاریخ  اهمیت  به علت  می یابد.  کاهش  مزبور  حد  از  این صورت 
افزایش تولید محصول، برهم کنش تاریخ کاشت و رقم بررسی گردید. تفاوت 
عمل کرد دانه تمامی رقم ها در تاریخ کاشت اول، به لحاظ آماری معنی دار 
نبود. در تاریخ کاشت 5 تیرماه، رقم دانشکده واجد بیشینه عمل کرد دانه 
بود که با عمل کرد دانه سایر رقم ها در تاریخ مزبور تفاوتی معنی دار داشت. 
در تاریخ کاشت 15 تیرماه نیز دوباره رقم دانشکده بیشینه عمل کرد دانه را 
به خود اختصاص داد که با عمل کرد دانه بقیه رقم ها در تاریخ فوق تفاوت 

معنی داری داشت )جدول 4(. 
 اثر متقابل بین رقم  و شرایط محیطی در تولید لوبیا بسیار اهمیت دارد

است  ژنوتیپ هایی  وجود  نشان دهنده  نکته  این   .)Ribeiro et al., 2003(  
که از حساسیت کم تری نسبت به متغیرهای محیطی مانند دما برخوردار 
کوتاه، حساسیت  رشد  دوره  و  عادت رشد محدود  با  ژنوتیپ های  هستند. 
بیش تری به متغیرهای محیطی دارند )Ribeiro et al., 2003(. رقم های لوبیا 
با عادت رشد محدود، در واکنش به شرایط محیطی )کوتاه تر شدن فصل 

.)Nleya et al., 1999( پایداری بیش تری دارند )رشد
نتیجه گیري

تعداد  بوته،  ارتفاع  داد که وزن صددانه،  نشان  تجزیه مرکب دو ساله 
دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و عمل کرد دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت 
لوبیا  رقم های  کاشت  در  تأخیر  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  گرفتند.  قرار 
تعداد غالف  تعداد دانه در غالف،  بوته،  ارتفاع  باعث کاهش وزن صددانه، 
در بوته و عمل کرد دانه شد. رقم صیاد در لوبیاهای قرمز و رقم دانشکده از 
لوبیاهای سفید به علت داشتن دانه بیش تر در غالف و تعداد زیادتر غالف در 
بوته، عمل کرد دانه باالتری در هر تاریخ کاشت داشتند. عمل کرد دانه رقم 
دانشکده نیز بیش تر از رقم صیاد بود. برهم کنش تاریخ کاشت و رقم هم 
نشان داد که جهت کشت دوم فقط رقم دانشکده می تواند در اوایل تیرماه 
کاشته شود؛ و کشت بقیه رقم ها تنها به صورت کشت اول امکان پذیر است. 

پاورقی ها
1. Multiple cropping
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