
 علوم گیاهان زراعی ایران

 (221-231)ص  1396بهار ، 1، شمارة 48دورة 
Iranian Journal of Field Crop Science 

Vol 48, No 1, Spring 2017 (221-231) 

DOI: 10.22059/ijfcs.2017.136778.653982 
 

 

* Corresponding author E-mail: mmostafavirad@gmail.com     Tel: +98 912 259 5867 

رشد محدود و نامحدود  های رقمارزیابی محتوای پروتئین دانه، عملکرد و صفات مهم زراعی برخی 
 های مختلف کاشت در تالش )گیالن( تاریخ ریتأثتحت  (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا 

 
 3محمدحسین انصاریو  *2راد ، معرفت مصطفوی1بهزاد جمالزهی

 انشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران، گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد رشت، دستادیارو ا دانشجوی سابق کارشناسی ارشد .۳و  1

وزش و گیالن، سازمان تحقیقات، آمکشاورزی و منابع طبیعی و آموزش مرکز تحقیقات استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی،  .2
 ترویج کشاورزی، رشت، ایران

 (20/2/1۳95 تاریخ پذیرش: - ۳0/8/1۳94 )تاریخ دریافت:

 
 چکیده

های مختلف کاشت، آزمایشی های رشد محدود و رشد نامحدود لوبیا در واکنش به تاریخ منظور ارزیابی کمیت و کیفیت عملکرد برخی رقمبه
طقۀ تالش تکرار در من در سههای کامل تصادفی های خردشده )اسپلیت پالت( با طرح پایۀ بلوک صورت کرتبه 1۳9۳در بهار و تابستان سال 

ی گل ،ی )تیپ رونده(صدرشامل  ایلوبشش رقم  وخرداد  24خرداد،  14خرداد،  4اردیبهشت،  25و 15انجام شد. پنج تاریخ کاشت شامل 
عنوان شاهد باقال )تیپ ایستاده( بهپاچ یرقم محل)تیپ رونده( به همراه  و درسا)تیپ نیمه رونده(  پاک)تیپ ایستاده(،  اختر)تیپ رونده(، 

 15گرفتند. رقم پاک بیشترین عملکرد دانه را در نخستین تاریخ کاشت )قرار  یفرع هایی و کرتاصل هایدر کرت ترتیبصورت تصادفی به هب
باقال وجود نداشت. باالترین شمار غالف در بوته در تاریخ داری بین عملکرد دانۀ رقم پاک و تودۀ پاچاردیبهشت( داشت، ولی تفاوت معنی

خرداد( اختصاص داشت.  24توده به اثر متقابل رقم پاک و تاریخ کاشت پنجم )آمد. بیشترین عملکرد زیست به دستل در رقم پاک کاشت اوّ
رابطۀ معکوس بین عملکرد دانه و محتوای پروتئین دانۀ  که یطور بههای دیرهنگام افزایش یافت. افزون بر این، میزان پروتئین دانۀ لوبیا در کشت

های مورد بررسی لوبیا شامل شمار  های مهم افزایش عملکرد دانه در تودۀ بومی و رقمد داشت. در شرایط اقلیمی تالش، شاخصلوبیا وجو
اردیبهشت( سبب افزایش  15ی، تاریخ کاشت اول )طورکل بهغالف در بوته، شمار دانه در غالف، وزن صد دانه و شاخص برداشت بود. 

 در شرایط اقلیمی منطقه شد.باقال اک و تودۀ بومی پاچترتیب در رقم پعملکرد دانه به

 
 های ایستاده و رونده، رقم. باقال، پروتئین دانه، تاریخ کاشت، تیپپاچ :های کلیدی واژه
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ABSTRACT 
In order to evaluate yield and seed protein of some determinate and indeterminate bean (Phaseolus vulgaris L.) 
cultivars response to different sowing dates, a field experiment was performed in 2014 cropping season as split plot 
arrangement based on complete block design with three replications in Talesh, Iran. Five sowing dates including of 5 
May, 15 May, 25 May, 4 June,14 June and five bean varieties including of Sadri (indeterminate), Goli 
(indeterminate), Akhtar (determinate), Pak (semideterminate), Dorsa (indeterminate) and along with local Pach bean 
colony (determinate) as check were randomized in main plots and sub plots, respectively. In this experiment, 
semideterminate Pak variety had the highest seed yield at the first sowing date (5 May). But, there was not significant 
difference between seed yield of semideterminate Pak variety and determinate local Pach bean colony. The highest 
pod number per plant obtained in semideterminate Pak variety under the first sowing date (5 May). The highest 
biological yield belonged to semideterminate Pak variety at the fifth sowing date (14 June). In addition, seed protein 
content increased in delayed sowing date. So that, there was inverse relationship between seed yied and seed protein 
content. Under Talesh climatic condition, important indices for seed yield enhancing in studied local bean colony and 
varieties were comprised pod number per plant, seed number per pod, 100 seed weight and harvest index. In general, 
the first sowing date (5 May) caused to enhance seed yield in semideterminate Pak variety and determinate local Pach 
bean colony under region climatic condition, respectively. 
 
Keywords: Bunch and Runner types, cultivar, pach bean, seed protein, sowing date. 
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 مقدمه

منابع پروتئین گیاهی و  نیتر مهم از حبوبات ۀدان

 به شماراز غالت  پسدومین منبع مهم غذایی انسان 

 حدود (.Phaseolus vulgaris L)رود. امروزه، لوبیا می

شده در سرتاسر جهان  ای مصرفهای دانهنیمی از لگوم

و میزان  (FAO, 2013)را به خود اختصاص داده است 

برابر  20 تا 10برابر غالت و 4تا  2ا حدود پروتئین لوبی

 ,.Bagheri et alای گزارش شده است )گیاهان غده

دلیل تثبیت  ، كشت حبوبات بهافزون بر این(. 2001

افزایش باروری و  نیتروژن اتمسفری در خاك موجب

 شود.های بعدی میحاصلخیزی خاك برای زراعت
 افزایش عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح

پر  های رقممتکی به اصالح و انتخاب  طور عمده به

رعایت  مانندسازی عملیات زراعی ، بهینهمحصول

كه باید هنگام وارد  استهای كاشت دقیق تاریخ

ساختن یك گیاه در الگوی كشت هر منطقه توجه 

د. تاریخ كاشت مناسب در هر منطقه، ضمن تأثیر شو

فزایش بازدهی بر میزان رشد رویشی و زایشی گیاه، با ا

ی نورساختمواد  ة، انتقال و ذخیر(فتوسنتزنورساخت )

ها و ایجاد توازن بین دانه ماننددر مقاصد فیزیولوژیك 

فزایش عملکرد  موجبرشد رویشی و رشد زایشی 

 .(Egli & Bruening, 2000)شود گیاهان زراعی می

گیاه با محیط رشد،  (فنولوژی) سازگاری پدیدشناختی

برای موفقیت گیاه زراعی از نظر رشد نیاز اولیه 

رویشی، زایشی و دستیابی به عملکرد باالی آن در یك 

اجزای عملکرد  رود. چون،می به شمارخاص  ۀمنطق

دانه در غالف و  شمارغالف در بوته،  شمارلوبیا شامل 

شدت تحت تأثیر تاریخ كاشت قرار وزن هزاردانه به

 ةاشت دورگیرند. در صورت تأخیر در تاریخ كمی

افزایش  مانندزایشی گیاه به شرایط نامساعد محیطی 

كند و با تسریع نمو گیاهان زراعی انتقال پیدا می دما

یابد می كاهشآن زایشی  عملکرد رویشی وكارآمدی 

(Robinson & Wilcox, 2001). 

كه در شرایط  دادند نشان ، محققانافزون بر این

 لیبه دلنامحدود  رشد های رقمتاریخ كاشت،  در تأخیر

باال بودن قابلیت رقابت  بوته و در تولید بیشتر غالف

 نسبت بیشتری عملکرد ظرفیتهرز  هایبا علف ها آن

 ,.Malik et al)داشتند  محدود های رشد رقم به

1993). Bihamta et al. (2008) ،اگر  گزارش كردند

توان با كاشت افتد، میبیكاشت به تعویق تاریخ 

محدود عملکرد بیشتری نسبت به  رشد های رقم

 به دسترشد نیمه محدود و رشد نامحدود  های رقم

 ،( نیز گزارش كردند2014) .Amini et al د.آور

 لیبه دلرقم گلی  مانند لوبیا قرمز ةهای روند رقم

شاخص سطح برگ و سرعت رشد مطلق بیشتر ن شتدا

 یتوان رقابت اختر، مانندایستاده  های رقمدر مقایسه با 

 ةروند های رقم دارند و نیزبیشتری در برابر علف هرز 

بیشتر، درصد  ۀارتفاع بوتداشتن لوبیا قرمز به دلیل 

ایستاده نشان  های رقمجذب نور بیشتری نسبت به 

عنوان یك جزء . بدین ترتیب، تاریخ كاشت بهدادند

های كلیدی در افزایش توان رقابتی لوبیا در برابر علف

عملکرد قلمداد  بیشترینستیابی به هرز در راستای د

دقیق تاریخ كاشت  نکردن شود و در صورت انتخابمی

های هرز، هدررفت عملکرد و در پی آن شیوع علف

 & Carvalho)درصد در لوبیا  70تواند تا می

Christoffoleti, 2008)  و باقال(Crenz et al., 2005) 

  افزایش یابد.

سویا و  مانند حساسیت حبوبات لیبه دلهمچنین، 

طول روز، تاریخ كاشت بیش از هر عملیات لوبیا به

، ها آن ۀتواند در راستای تولید بهینزراعی دیگر می

كننده و تأثیرگذار باشد. نتایج تحقیقات پیشین  تعیین

مختلف رشد محدود و  های رقمنشان داده است كه 

های متفاوتی به تاریخ رشد نامحدود سویا واكنش

د و با یك روز تأخیر در تاریخ كاشت كاشت داشتن

كیلوگرم در  43تا  17سویا، عملکرد دانۀ آن بین 

 ,.Bastidas et al)هکتار در روز كاهش نشان داد 

. بدین ترتیب، انتخاب دقیق تاریخ كاشت سبب (2008

های اقلیمی مانند  گیری بهینۀ گیاه زراعی از عاملبهره

گلدهی با دما و تشعشع و مواد غذایی و سازگاری زمان 

 شود.طول روزهای مطلوب در طول دورة رشد گیاه می

كاشت رقم دقیق ، یافتن زمان این آزمایشهدف از 

های رشد محدود و لوبیا با تیپ های رقمیا گروهی از 

 های عاملمجموعه  كه یطور به نامحدود در منطقه بود.

زمان، برای سبز شدن، استقرار  در آن رخدادهمحیطی 

رویشی و زایشی گیاه و افزایش كمی و كفی رشد و 

 مناسب باشد.محصول 
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 هامواد و روش

 صورتبه 1393این آزمایش در بهار و تابستان سال 

 ۀبا طرح پای (اسپلیت پالت) های خردشده كرت

های كامل تصادفی و در سه تکرار در یکی از  بلوك

شهرستان تالش )استان گیالن(  ۀحاشی كشتزارهای

دقیقه و در  ۵4درجه و 48 جغرافیایی طولواقع در 

 4۵دقیقه و ارتفاع  48 و درجه 37عرض جغرافیایی 

و شرایط دما و بارنگی در  شداجرا  متری از سطح دریا

ارائه شده است.  1رشد گیاهان در جدول  ةطول دور

متری خاك سانتی 30از اجرای آزمایش از عمق  پیش

و شیمیایی  های فیزیکیمنظور تعیین ویژگیبه كشتزار

 (. 2)جدول  شدبرداری آن نمونه

 2۵ و 1۵) تیمارها شامل پنج تاریخ كاشت

 كرت عنوانبه( خردادماه 24و  14، 4 اردیبهشت و

 ،یرقم صدر یتیاچیلوبشامل  ایلوب های رقمو  یاصل

 ةتودپاك و درسا و  دیسف ایلوب ،و اختر یقرمز گل ایلوب

ی بود. در فرع هایعنوان كرتباقال )شاهد( بهپاچ یمحل

باقال و بومی پاچ ةلوبیا، تود بررسیمورد  های رقمبین 

كامل ایستاده )رشد محدود(، رقم پاك طور بهتیپ  راخت

تیپ رونده )رشد  ها رقم دیگر تیپ نیمه رونده و

 دیگرباقال  پاچ بومی ةغیر از تودند كه بهاشتنامحدود( د

. شدتهیه از مركز ملی تحقیقات لوبیای خمین  ها رقم

 نقشه طرح انجام شد. برابرها در هر كرت كاشت آن

طول هر كرت آزمایشی شامل شش خط كاشت به

متر روی خطوط سانتی 10 ۀمتر بود و بذرها به فاصل ۵

هزار بوته در  200متر بین خطوط با تراكم سانتی ۵0و 

 لیبه دل. در استان گیالن كشت لوبیا شدهکتار كشت 

باال بودن درصد رطوبت هوا  مانندشرایط خاص اقلیمی 

آفتابی در  های ساعت شمارین بودن یو خاك و پا

ها با تراكم كمتری كشت مقایسه با دیگر استان

های شود. چون لوبیا حساسیت زیادی به بیماری می

پوسیدگی طوقه و ساقه دارد و با افزایش تراكم بوته در 

 (میکروكلیمای)  میخرد اقلواحد سطح و تشکیل 

بوته  هدررفتها، میزان انداز بوتهرطوب در زیر سایهم

به یابد. همچنین، در اثر شیوع بیماری افزایش می

های های لوبیا روی هم در تراكماندازی بوتهسایه لیدل

توجهی در اثر كاهش  شایانطور باالتر، عملکرد دانه به

پیدا  كاهش (كانوپی) پوشش درون تاجنفوذ نور به 

تراكم متداول و مناسب لوبیا برای حصول كند. لذا  می

بوته در هکتار هزار  200عملکرد دانه حدود  بیشترین

صورت دستی و در عمق تقریبی . كشت لوبیا بهاست

بارانی  صورت بهمتر كشت و سپس سانتی ۵حدود 

 100میزاننتایج آزمون خاك  پایۀآبیاری انجام شد. بر 

 ۵0ل و تریپكیلوگرم در هکتار كود سوپرفسفات

از كاشت  پیشكیلوگرم در هکتار كود سولفات پتاسیم 

طور یکنواخت در سطح زمین پخش و با خاك به

از كاشت  پیش ازآنجاكهمخلوط شد. همچنین، 

 R-etli یۀسو 1بذرهای لوبیا با باكتری همزیست لوبیا

 60 میزاندر زمان كشت  تنهاتلقیح شدند. بنابراین 

وان نیتروژن استارتر عن كیلوگرم در هکتار اوره به

های هرز به روش مکانیکی  . مبارزه با علفشداستفاده 

)وجین دستی( انجام گرفت و در طول آزمایش آفات و 

 بیماری خاصی مشاهده نشد. 

تاریخ )زمان(  صورت به ها رقممراحل مختلف رشد 

روز  شمارروز تا آغاز گلدهی،  شماركه شامل  شدثبت 

غالف و روز تا  شدن پرتا تشکیل غالف، روز تا 

 روزهای رشد ۀدرج ۀمحاسب منظور بهرسیدگی بود. 

(GDD)2  درهر یك از این مراحل، آمار هواشناسی 

 بیشینهو  كمینههای  دماسنج ۀلیوس بهفصل رشد 

ۀ با استفاده از معادل آنگاه. شدگیری  استاندارد اندازه

GDD= Σ [(Tmax + Tmin)/2 – Tb]]  واحد گرمایی

. دمای پایه در این شدتعیین  ها آناز  برای هر یك

در نظر گرفته شد و  سلسیوس ۀدرج 10بررسی 

به  سلسیوس ۀدرج 10و كمتر از  30دماهای باالتر از 

. برای بررسی عملکرد و شدمنظور  10و  30ترتیب 

تصادفی  طور بهبوته  ده (الین) رگه اجزاء آن از هر

عیین رشد ت ة(. در انتهای دور3)جدول  شدانتخاب 

بوته از هر كرت  دهاجزای عملکرد با انتخاب تصادفی 

 ۀ. برای تعیین عملکرد دانه با حذف حاشیشدانجام 

بوته از سه ردیف وسطی برداشت و عملکرد دانه  1۵0

كیلوگرم در هکتار محاسبه شد. برای تعیین  برحسب

و از  شددرصد نیتروژن دانه از روش كجلدال استفاده 

میزان  2۵/6ژن دانه در عدد حاصلضرب درصد نیترو

 آمد. به دستپروتئین دانه 
 

 

 

                                                                               
1. Rhizobium phaseoli 

2. Growing Degree Days 
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 1393مجموع بارندگی و میانگین درجه حرارت  ماهانه منطقه تالش در طول دوره آزمایش سال  .1جدول 

Table 1. Total rainfall and average monthly temperature of Talesh region in 2014 
23 Aug - 22 Sep 23 Jul - 22 Aug 22 Jun - 22 Jul 22  May - 21 Jun 21 Apr - 21 May  

4.12 2.83 3.1 8.66 39 Rainfall (mm) 
24.11 24.46 24.74 22.43 17.33 Temoerature (ºC) 
35.4 35.6 34.4 2.32 30.6 Maximum temperature (ºC) 
18.1 18.8 19.6 16.4 12.1 Minimum temperature (ºC) 

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشیویژگ .2جدول 
Table 2. Soil phisycal and chemical properties of experimental field 

Soil 
depth 

(cm) 
Soil 

texture 
pH 

(1:1) 
Saturation 

(%) 
EC 

dSm-1 
(dSm-1) 

Organic 
carbon 

(%) 

Total 
nitrogen 

(%) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Available 
potassium 

(ppm) 
0-30 Clay-silt 7.1 49 0.48 2.89 0.27 12.8 152 

 
 های مختلف كاشت مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا تحت تاثیر تاریخ (GDD) درجه روز رشدتعداد روز و . 3جدول 

Table 3. Day numbers and growth degree day of different growth stages in bean cultivars as affected by different 

sowing date 

Sowing 

date 

Bean 

cultivars 

Day numbers 
 

Growth degree day 
Initial of 

flowering 
Initial of 

pod set 
End of 

flowering Maturity Initial of 

flowering 
Initial of 

pod set 
End of 

flowering Maturity 

5 May 

Sadri 34 45 75 106  418 567 1092 1548 

Goli 49 62 91 112  605 821 1284 1649 
Akhtar 33 40 68 103  406 496 919 1473 

Pak 35 43 73 115  432 537 999 1737 

Dorsa 40 47 75 110  496 596 1033 1619 
Pach bean 32 39 58 83  394 487 765 1161 

Sadri 41 49 72 108  536 677 1041 1638 

Goli 46 55 85 116  637 771 1254 1779 

15 May 

Akhtar 40 49 73 107  541 677 1059 1641 

Pak 43 54 76 114  583 813 1085 1732 

Dorsa 43 52 77 112  583 725 1082 1736 
Pach bean 42 49 75 85  572 656 1115 1226 

Sadri 44 52 75 111  631 737 1126 1712 

Goli 50 61 93 123  727 902 1440 1643 

25 May 

Akhtar 42 49 74 107  575 708 1105 1650 
Pak 43 52 77 115  590 737 1158 1770 

Dorsa 42 55 84 114  596 785 1285 1804 

Pach bean 39 47 74 92  555 656 1092 1422 
Sadri 43 51 75 106  634 739 1161 1646 

Goli 41 51 88 107  600 739 1388 1677 

4 June 

Akhtar 45 54 76 119  665 785 1160 1815 
Pak 42 50 74 109  597 748 1145 1701 

Dorsa 42 53 76 112  618 771 1173 1735 

Pach bean 39 49 73 95  566 754 1106 1502 
Sadri 42 51 74 106  644 788 1163 1633 

Goli 44 59 76 117  682 924 1218 1749 

14 June 

Akhtar 41 52 84 109  607 782 1334 1670 
Pak 40 50 76 107  613 751 1218 1644 

Dorsa 42 54 78 112  647 832 1239 1695 

Pach bean 39 48 75 88  601 739 1225 1412 

 

 ۀیاز تجز پیشها،  داده لیوتحل هیتجز یدر راستا

ها انجام و  داده همۀ یبودن برا عادیآزمون  انس،یوار

با استفاده  بررسیمورد  یها صفت یرو انسیوار ۀیتجز

ها میانگین ۀشد و مقایسانجام  SAS یآمار افزار نرماز 

دار اختالف معنی كمتریننیز با استفاده از آزمون 

(LSD) افزار ودارها با نرمو رسم نمExcel  صورت

 پذیرفت.

 نتایج و بحث
 عملکرد دانه

اثر تاریخ  ،ها نشان دادواریانس داده ۀنتایج تجزی

لوبیا در  ۀها بر عملکرد دانر متقابل آنثا كاشت، رقم و

(، كه 4دار بود )جدول درصد معنی 1سطح احتمال 

لوبیا تحت تأثیر متقابل  ۀدهد عملکرد داننشان می

ها . بررسی میانگین دادهاسترایط محیطی و رقم ش
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لوبیای  ،تحت اثر متقابل تاریخ كاشت و رقم نشان داد

سفید رقم پاك بیشترین عملکرد دانه را در تاریخ 

داری اردیبهشت تولید كرد كه تفاوت معنی 1۵كاشت 

لوبیا  و 1۵باقال در تاریخ كاشت پاچ ةتود ۀبا عملکرد دان

اردیبهشت نداشت  2۵كاشت  سفید پاك در تاریخ

ی گزارش شده است كه همسان بررسیدر  (.۵)جدول 

 بلبلی در تاریخ كاشتچشم بیشترین عملکرد لوبیای

 به دستشهر اقلیمی قائم شرایط دراردیبهشت  10

 (.Mobaser et al., 2006)آمد 

باقال نسبت به بومی پاچ ةتود ،نتایج نشان داد

مقایسه با لوبیا  تأخیر كاشت حساسیت بیشتری در

، در صورت تأخیر در درواقعسفید رقم پاك نشان داد. 

 یجا بهتاریخ كاشت بهتر است لوبیا سفید رقم پاك 

 ةرشد تود ة. طول دورشودباقال كشت بومی پاچ ةتود

 های رقماز دیگر  تر كوتاهباقال )رشد نامحدود( بومی پاچ

کرد عمل رییروند تغ. همچنین، استلوبیا  بررسیمورد 

 كاشت هایخیتار رییدر برابر تغلوبیا  های رقم ۀدان

نمودارهای مختلف نشان داده شده  صورت بهمختلف 

مشهود  1كه در شکل  یطور همان(. 1است )شکل 

لوبیا  بررسیمورد  های رقم همۀاست عملکرد دانه در 

از تاریخ كاشت اول تا تاریخ كاشت پنجم كاهش یافت 

به تاریخ كاشت سوم به بعد  و بیشترین افت عملکرد از

و تنها در رقم گلی از تاریخ كاشت چهارم به  دست آمد

، بررسیبعد افزایش عملکرد مشاهده شد. در این 

Rكمترین 
بین عملکرد دانه و تاریخ كاشت به   2

 ،گلی و پاك اختصاص داشت. نتایج نشان داد های رقم

. محققان درقم پاك پایداری عملکرد باالتری دار

هر رقمی كه نسبت به تغییر تاریخ  ،ی نشان دادنددیگر

Rكاشت 
كمتری نشان دهد پایداری عملکرد بیشتری  2

. اما در مورد رقم (Bastidas et al., 2008) ددار

Rباقال كه  پاچ
رسد كه رشد دارد، به نظر می باالیی 2

 ریتأثدیگر تحت  های رقمباقال بیشتر از بومی پاچ ةتود

گیرد. به همین دلیل ی قرار میشرایط نامساعد محیط

در تاریخ كاشت و نامساعد شدن شرایط  ریتأخبا 

باقال كاهش بیشتری نسبت به محیطی، عملکرد پاج

(. در این راستا، گزارش 1رقم پاك نشان داد )شکل 

كاهش  راهتأخیر در تاریخ كاشت از شده است كه 

انگیزی گیاه رشد رویشی و تسریع در گل ةطول دور

 Lopez Bellido et)شود هش عملکرد دانه میسبب كا

al., 2008.) Latifzadeh et al.  (2013)  نیز با بررسی

شهریور بر  9مرداد و  30، 20های كاشت تاریخ تأثیر

باقال در شرایط اقلیمی گیالن گزارش كردند لوبیای پاچ

كه در تاریخ كاشت اول نسبت به دو تاریخ كاشت دیگر 

كاهش عملکرد  نمشاهده شد. آنا بیشتری ۀعملکرد دان

های كاشت دوم و سوم را ناشی از كوتاه دانه در تاریخ

رشد و كاهش شاخص برداشت قلمداد  ةشدن دور

باقال در این تحقیق با نتایج  ند. اختالف عملکرد پاچكرد

پر گلدهی و  ةتوان به برخورد دور این محققان را می

دیرهنگام در های  در تاریخ تر گرمدانه با هوای  شدن

 این آزمایش مرتبط دانست.
محققان دیگری، گزارش كردند، در نتیجۀ تأخیر در 

تاریخ كاشت، كاهش عملکرد و اجزای عملکرد سویا 

 ناشی از كاهش رشد رویشی گیاه بود  طور عمده به

(De Bruin & Pedersen, 2008) همچنین، محققان در .

خیر در تاریخ بررسی همسانی روی باقال نشان دادند كه تأ

كاشت باقال در شرایط اقلیمی گیالن منجر به كاهش 

 & Hashemabad) عملکرد و اجزای عملکرد آن شد

Sedaghathoor, 2006) بدین ترتیب، در شرایط اقلیمی .

منطقه برای دستیابی به سطوح باالی عملکرد دانه بهتر 

فراهم شدن  محض بهباقال است كشت تودة بومی پاچ

انجام گیرد. نتایج همسانی نیز در بررسی  شرایط محیطی

 ;Confalon et al., 2010)روی باقال گزارش شده است 

Khalil et al., 2010; Hasanzadeh et al., 2013) . 

 

 دانه صدوزن 

 صدتاریخ كاشت و رقم بر وزن  تأثیردر این آزمایش، 

درصد و اثر متقابل تاریخ  1دانه در سطح احتمال 

دار بود درصد معنی ۵سطح احتمال كاشت و رقم، در 

دانه به اثر  صد، باالترین وزن افزون بر این(. 4)جدول 

- بومی ةتود ×اردیبهشت 1۵متقابل تاریخ كشت 

داری با وزن باقال اختصاص داشت كه تفاوت معنی پاچ

رقم صدری و لوبیا سفید رقم پاك  یتیاچیلوبدانه  صد

یبهشت ارد 2۵و  1۵های كاشت تحت تأثیر تاریخ

های دیرهنگام، وزن (. در كشت۵نشان نداد )جدول 

تواند باقال ثابت ماند كه میبومی پاچ ةدانه تود صد

 ةدانه در تود صدناشی از كنترل بیشتر ژنتیکی وزن 
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باقال باشد. نتایج نشان داد كه با تأخیر در بومی پاچ

مورد  های رقم همۀدانه در  صدتاریخ كاشت، وزن 

 دایپباقال كاهش بومی پاچ ةتود استثناء هبلوبیا  بررسی

 خردادماه 24در تاریخ كاشت  كه یطور به. كرد

رسد می به نظرآمد.  به دستكمترین وزن هزار دانه 

های محیطی ناشی از گرم شدن شدید كه بروز تنش

 پر شدن ةدور فرآیند( در 1هوا و باد گرم )جدول 

كاهش و  نورساختها سبب اختالل در فرآیند  دانه

شود و بدین ترتیب، تخصیص مواد پرورده به دانه می

توان یکی از دالیل مهم دانه را می صدكاهش وزن 

های دیرهنگام لوبیا در كشت ۀكاهش عملکرد دان

این راستا، كاهش اجزای عملکرد سویا و  برشمرد. در

های دیرهنگام توسط محققان باقال در واكنش به كشت

 & Hashemabadiنیز گزارش شده است )

Sedaghathoor, 2006; De Bruin & Pedersen,. 

2008; Confalon et al., 2010; Khalil et al., 2010.) 

 
 های مختلف كاشتگیری شده در لوبیا تحت تأثیر تاریختجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات اندازه. 4جدول 

Table 4. Analysis of variances (Mean squares) for measured traits in bean as affected by different sowing date 

S.O.V. df Seed 

yield 
Plant 

height 
100- seed  

weight 
Pod  

numbers  
per plant 

Seed  

numbers  
per pod 

Biologinal 

yield 

Harvest 

index 

Seed 

protein 
Replication 2 26837.29ns 34.85ns 15.45** 0.57ns 0.53** 359124.87* 24.73** 6.61ns 

Sowing date 4 4451508.06** 427.11** 208.40** 71.22** 12.04** 1036851.58** 3246.27** 62.63* 
Erorr a 8 6411.80 43.34 1.46 0.15 0.02 58799.64 2.27 10.88 
Cultivar 5 1899108.29** 6698.09** 253.25** 40.50** 2.44** 13462109.66** 473.47** 50.29** 
Sowing date × Cultivar interaction 20 242072.32** 57.48** 7.58* 1.55** 0.08** 234348.84** 57.87** 65.97** 
Error b 50 2577.06 9.98 4.15 0.09 0.02 17611.26 1.42 13.49 
Total 89 -- -- -- -- -- -- -- -- 
(CV %) -- 7.71 3.35 6.24 4.48 5.56 3.63 6.82 21.74 

nsدرصد 1دار در سطح احتمال درصد و معنی ۵دار در سطح احتمال دار، معنی، * و **: به ترتیب، عدم وجود اختالف معنی. 
ns, * and **:  non significant, significant at 5 and 1 probability levels, respectively. 

 

 ارتفاع بوته

متقابل نتایج نشان داد، تأثیر تاریخ كاشت، رقم و اثر 

 1رقم بر ارتفاع بوتۀ لوبیا در سطح احتمال ×تاریخ كاشت

(. مقایسۀ میانگین اثر 4دار بود )جدول درصد معنی

متقابل تیمارهای مورد بررسی بر ارتفاع بوتۀ لوبیا نشان 

داد، باالترین ارتفاع بوتۀ لوبیا به رقم گلی و تاریخ كاشت 

 اختصاص داشت كه در شرایط همسان خردادماه 24

ی رقم صدری تیاچیلوبداری با ارتفاع بوتۀ تفاوت معنی

(. نتایج نشان داد، ارتفاع بوته در لوبیای ۵نداشت )جدول 

ترتیب بیش از  ی رقم صدری بهتیاچیلوبقرمز رقم گلی و 

های دیرهنگام قرار گرفت های دیگر تحت تأثیر كشت رقم

های مختلف  تواند ناشی از واكنش متفاوت رقمكه می

 ا به شرایطی محیطی باشد.لوبی

رسد كه افزایش ارتفاع بوتۀ لوبیا در واكنش می به نظر

به تاریخ كاشت ناشی از تحریك رشد رویشی و عادت 

های رونده )رشد نامحدود(  ویژه در رقمرشد نامحدود به

عنوان یکی تواند بهكه می استلوبیا مانند گلی و صدری 

به های دیرهنگام  از دالیل كاهش عملکرد دانه در كشت

های رو شدن مراحل گلدهی و تشکیل غالف روبه لیدل

های لوبیای  لوبیا با شرایط نامساعد محیطی منطقه در رقم

رونده )رشد نامحدود( به شمار آید. محققان دیگری نیز بر 

زراعی  یها عامل ریارتفاع بوته تحت تأثاند كه این عقیده

ی رونده نسبت به ها گیرد و این مفهوم در رقمقرار می

 ,Khajehpourهای ایستاده مصداق بیشتری دارد ) رقم

1998.) 

 

 غالف در بوته شمار

تاریخ  ، تأثیرها نشان دادواریانس داده ۀنتایج تجزی

غالف در بوته  شماربر  ها آنكاشت، رقم و اثر متقابل 

(. 4دار بود )جدول درصد معنی 1در سطح احتمال 

وته به اثر متقابل لوبیا سفید غالف در ب شمارباالترین 

اردیبهشت و  2۵و  1۵های كاشت رقم  پاك و تاریخ

غالف در  شماراختصاص داشت و  خردادماهچهارم 

لوبیا در واكنش به  بررسیمورد  های رقم همۀبوته در 

(. نتایج ۵های دیرهنگام كاهش یافت )جدول كشت

اثر كاهشی ناشی از تأخیر در تاریخ كاشت  ،نشان داد

از  غالف در بوته لوبیا سفید رقم پاك كمتر شماربر 

دیگر بود. در این راستا، محققان  بررسیمورد  های رقم
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غالف در بوته بسته به رقم و تاریخ  شمار ،نشان دادند

 Ghanbari & Taheri)كند برابر تغییر می 4كاشت تا 

Mazandarani, 2003.)  نتایج این آزمایش، بیانگر

لوبیای  ۀوسیلنامساعد محیطی به بهتر شرایط تحمل

دیگر بود و این  های رقمسفید رقم پاك در مقایسه با 

های امر امکان كشت لوبیا سفید رقم پاك در كشت

 د.كنمی دییتأدیرهنگام را در شرایط اقلیمی منطقه 

عملکرد لوبیا ارتباط محققان دیگری گزارش كردند، 

تأخیر در  و مستقیم با شمار غالف در واحد سطح دارد

تاریخ كاشت سبب كاهش شمار گره و مکان كمتری برای 

شود و بدین ترتیب شمار غالف در بوته تشکیل غالف می

. همچنین، در (Weaver et al., 1991)دهد را كاهش می

های همسانی، كاهش شمار غالف در بوتۀ نخود  بررسی

(Lopez Bellido et al., 2008)  و باقال(Confalon et al., 

2010; Khalil et al., 2010; Hasanzadeh et al., 2013) 

در تاریخ كاشت گزارش شده است.  ریتأخدر واكنش به 

های دیرهنگام، وقوع دمای باال در ی در كشتطوركل به

های جوان و افشانی سبب ریزش غالفدورة پس از گرده

 ,Shonnard & Gepts)شود افت شمار غالف در بوته می

1994). 

 

 دانه در غالف شمار

تاریخ كاشت،  تأثیر، ها دادهواریانس  ۀبر نتایج تجزیبنا

دانه در غالف در سطح  شمارها بر رقم و اثر متقابل آن

(. بررسی 4دار نشان داد )جدول درصد معنی 1احتمال 

دانه در  شمارمیانگین اثر متقابل تاریخ كاشت و رقم بر 

اقال در تاریخ ببومی پاچ ةغالف لوبیا نشان داد كه تود

دانه در غالف را  شماراردیبهشت، بیشترین  1۵كاشت 

دانه در  شمارتولید كرد و با تأخیر در تاریخ كاشت 

لوبیا كاهش پیدا  بررسیمورد  های رقم همۀغالف در 

 به نظر آمده دست بهبر نتایج بنا(. ۵كرد )جدول 

دانه در غالف بیشتر از اجزاء دیگر  شماررسد كه  می

لوبیا تحت تأثیر تأخیر در تاریخ كاشـت قرار عملکرد 

شود كه عبارت دیگر، چنین استنباط میگیرد. بهمی

های دیرهنگام گرمای زیاد و باد گرم در كشـت

دانه در غالف  شماركاهش  راه(، بیشتر از 1)جدول

دهد، زیرا لوبیا را تحت تأثیر قرار می ۀعملکرد دان

اختالل در  و وزش بادهای گرم سبب دماافزایش 

غالف و  شمارشود و ها میافشانی و تلقیح گلگرده

(. 1دهد )جدول دانه در غالف را كاهش می شمار

عملکرد دانه همبستگی مثبت و بسیار  كه یطور به

(. 6داری با شمار دانه در غالف داشت )جدول معنی

تواند  بنابراین، هر تغییری در شمار دانه در غالف می

دهد. در بررسی همسانی روی  ریتأثتحت عملکرد دانه را 

سویا نیز گزارش شده است كه كاهش شمار دانه در واحد 

ترین عامل كاهش عملکرد سویا در واكنش به سطح، مهم

(. Batty et al., 2002)تأخیر در تاریخ كاشت بود 

همچنین، در بررسی روی باقال گزارش شده است كه در 

عملکرد باقال كاهش  نتیجۀ تأخیر در تاریخ كاشت اجزای

 .(Confalon et al., 2010; Khalil et al., 2010)پیدا كرد 

 

 تودهعملکرد زیست

دار تاریخ ها بیانگر اثر معنیواریانس داده ۀنتایج تجزی

رقم بر  ×كاشت، رقم و اثر متقابل تاریخ كاشت 

درصد بود  1لوبیا در سطح احتمال  ةتودعملکرد زیست

 ×انگین اثر متقابل تاریخ كاشت می ۀ(. مقایس4)جدول 

توده به رقم نشان داد كه بیشترین عملکرد زیست

 خردادماه 24سفید رقم پاك و تاریخ كاشت  یلوبیا

داری با تاریخ كاشت اختصاص داشت كه تفاوت معنی

(. نتایج نشان ۵نشان نداد )جدول  ماه بهشتیارد 1۵

های زود و دیرهنگام سبب افزایش داد كه كشت

لوبیا در رقم پاك با تیپ رشد نیمه  ةتودرد زیستعملک

تواند ناشی از كه می شدرونده )رشد نیمه محدود( 

 1۵رشد در تاریخ كاشت  ةافزایش طول دور

و تحریك رشد رویشی و عادت رشد  ماه بهشتیارد

های دیرهنگام باشد. از نتایج نامحدود لوبیا در كشت

در  دمافزایش شود كه اچنین استنباط می آمده دست به

و های دیرهنگام سبب افزایش رشد رویشی كشت

 ها و تبدیلباال و حساسیت بیشتر گل ةتودزیست دیتول

آن دستیابی  در نتیجۀشود و به غالف می ها آن نشدن

 شود.به عملکرد باال در لوبیا میسر نمی

، تاریخ كاشت بایستی طوری تعیین شود نیبنابرا

ویژه از نظر تشعشع و بهكه با بهبود شرایط محیطی 

رشد گیاه امکان تولید حد مطلوبی از  ةدر طول دور دما

توده و بهبود اجزای عملکرد و ارتقاء تولید زیست

نتایج این تحقیق،  برخالف. شودمحصول فراهم 
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محققان نشان دادند كه تأخیر در تاریخ كاشت با 

 ةرشد رویشی، سبب كاهش تجمع ماد ةتسریع در دور

 ,.Lopez Bellido et al)یاه زراعی نخود خشك در گ

 شد. با این (Hasanzadeh et al., 2013)و باقال  (2008

مورد  های رقم ةتودتوصیف، افزایش تولید زیست

 سو كیتواند از های دیرهنگام میلوبیا در كشت بررسی

 های عامل نبودناشی از شرایط اقلیمی منطقه و 

آن القای بیشتر  در نتیجۀرشد رویشی و  ةمحدودكنند

های رشد نامحدود لوبیا در عادت رشد رویشی در تیپ

 یپاسخ به شرایط محیطی منطقه باشد. ولی در لوبیا

قرمز رقم اختر با تیپ رشد محدود سبب كاهش 

رسد می به نظر، نیبنابرا. شدتوده عملکرد زیست

مختلف لوبیا به  های رقمواكنش فرآیند رشد و نمو 

اشت بسته به نوع تیپ رشد متفاوت تأخیر در تاریخ ك

 .است

 

 شاخص برداشت

در این آزمایش، تأثیر تیمارهای تاریخ كاشت، رقم و اثر 

 1ها بر شاخص برداشت لوبیا در سطح احتمال متقابل آن

دهندة  (، كه نشان4دار بود )جدول درصد معنی

تأثیرپذیری شاخص برداشت از شرایط محیطی و متفاوت 

 . استای مختلف لوبیا ه بودن آن در رقم

 
 رقم ×گیری شده در ارقام مختلف لوبیا تحت اثر متقابل تاریخ كاشت . مقایسه میانگین صفات اندازه۵جدول 

Table 5. Means comparison of measured traits in different bean cultivars as affected by sowing date × cultivar 

interaction 
Seed 

protein 
(%) 

Harvest 
index 
(%) 

Biologinal 
yield 

(kg ha-1) 

Seed  
numbers  

per pod 

Pod  
numbers  

per plant 

100- seed  
weight 

(g) 

Plant 
height 
(cm) 

Seed 
yield  

(kg ha-1) 

Cultivars Sowing date 

15.27bc 25.23de 2809h 2.33e 9.33b 38.56ab 96.40ef 762f Sadri 

5 May 
17.17bc 21.77g 1580j 2.93c 5.57f 33.24bc 110.00cd 361j Goli 
17.83b 38.74ab 3557e 3.17b 6.6de 35.79b 93.57f 1378c Akhtar 
10.00c 36.18b 4934ab 3.30b 10.93a 37.79ab 70.97h 1819a Pak 

8.96c 22.23f 3242f 2.73c 8.47c 27.16d 93.57f 753f Dorsa 
18.27b 40.42a 4541c 3.63a 8.37c 40.40a 61.13i 1798ab Pach bean 

16.17bc 24.24e 2940gh 2.27e 9.20b 37.44ab 108.93cd 712fg Sadri 

15 May 

17.89b 17.51h 1752j 2.73cd 5.30fg 33.84bc 116.83a 306jk Goli 
18.27b 37.47b 3321f 2.90c 6.63de 36.30b 97.83ef 1244d Akhtar 
12.01bc 38.11b 4745bc 3.30b 10.97a 38.27ab 69.23h 1809ab Pak 

9.08c 17.99h 3512e 2.63d 8.27c 27.25d 92.37f 645g Dorsa 
18.10b 36.98b 4675bc 3.27b 8.23c 39.86a 62.30i 1727b Pach bean 

21.39b 17.98h 3066g 1.83f 8.07c 35.11b 113.00c 554h Sadri 

25 May 

14.60bc 12.44i 2134i 2.20e 4.60gh 30.96c 119.10b 264k Goli 

11.52c 27.33cd 3442ef 2.63d 6.27e 33.97bc 98.03ef 975e Akhtar 
16.14bc 29.63c 4676bc 2.50de 10.50a 35.55b 74.53gh 1384c Pak 

31.12a 15.58i 3511ef 2.40e 6.90d 29.20cd 99.90e 473i Dorsa 

10.88c 26.62d 4535c 2.93c 7.87c 37.53ab 62.10i 1205d Pach bean 

20.33bc 3.03k 3259fg 1.37g 6.33e 31.26c 119.32b 99l Sadri 

4 June 

16.34bc 2.28k 2991gh 1.37g 3.60i 27.94cd 116.80a 68l Goli 

16.79bc 5.91j 3259 1.53g 4.27h 30.29cd 97.83ef 191k Akhtar 
16.88bc 5.22j 4768b 2.27e 8.53c 32.50e 76.80g 250k Pak 

21.07b 3.03k 3724de 1.27g 5.10fg 25.82d 104.80d 113l Dorsa 

17.46bc 5.61j 4591bc 2.30e 6.10e 37.63ab 73.70gh 257k Pach bean 

21.85b 1.79k 3538eg 0.47h 2.43j 27.04d 117.70a 63l Sadri 

14 June 

17.17bc 2.51k 3174fg 0.87h 2.73j 24.48d 133.13a 86l Goli 

19.23b 3.19k 3577e 1.40g 3.13ij 26.42d 105.87d 114l Akhtar 
15.06bc 2.62k 5147a 1.40g 4.87g 27.99cd 73.50g 135l Pak 

23.54b 1.51k 3930d 0.80h 3.33ij 22.46e 99.20e 59l Dorsa 

26.25bc 2.99k 4793b 1.43g 4.60gh 37.10ab 66.73hi 144l Pach bean 

 ندارند. LSDداری در سطح احتمال پنج درصد به روش آزمون باشد اختالف معنیهایی كه در هر ستون دارای حروف مشترك میمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% probability level LSD test. 

 

میانگین اثر متقابل  ۀمقایس یۀپا برهمچنین، 

تیمارها، باالترین شاخص برداشت به اثر متقابل تاریخ 

باقال اختصاص بومی پاچ ةاردیبهشت و تود 1۵كاشت 

 یداری با شاخص برداشت لوبیاداشت كه تفاوت معنی

اردیبهشت نداشت.  1۵قرمز رقم اختر در تاریخ كاشت 

مز رقم اختر قر ی، شاخص برداشت لوبیابررسیدر این 

 2۵سفید رقم پاك در تاریخ كاشت  یو لوبیا

 ۀداری نشان ندادند و در رتباردیبهشت تفاوت معنی
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(. نتایج تحقیقات پیشین ۵دوم قرار گرفتند )جدول 

اردیبهشت  29نیز نشان داده است كه در تاریخ كاشت 

آمد و با تأخیر  به دستباالترین شاخص برداشت سویا 

ص برداشت سویا كاهش یافت در تاریخ كاشت شاخ

(Farahanipad et al., 2013). 

رسد كه می به نظرچنین  آمده دست بهبر نتایج بنا 

اردیبهشت مراحل  1۵با انجام عملیات كاشت لوبیا در 

تری رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط مناسب

شود و این امر سبب بهبود رشد، اجزای مصادف می

باقال بومی پاچ ةتود انندمگیاه  نورساختعملکرد و 

تواند با تشکیل مقاصد خود می ۀنوبشود، كه بهمی

ها( و تخصیص بیشتر مواد فیزیولوژیك بیشتر )دانه

افزایش شاخص برداشت همراه شود.  پرورده به دانه و

دار بین شاخص وجود همبستگی مثبت و معنی

(، 6)جدول  استمبین این امر  برداشت و عملکرد دانه

كاشت دیرهنگام افت شدید  یها خیتاردر  كه یرطو به

مشاهده  ها رقم ۀعملکرد دانه و شاخص برداشت در هم

 یشد. با این توصیف، باال بودن شاخص برداشت لوبیا

قرمز رقم اختر و كاهش عملکرد آن در مقایسه با رقم 

باقال ناشی از پایین بودن عملکرد بومی پاچ ةپاك و تود

ر با تیپ رشد محدود بود كه توده در رقم اختزیست

باال بودن شاخص برداشت  نخست اینکهدهد نشان می

برای دستیابی به عملکرد باالی لوبیا در واحد سطح 

تولید  دوم اینکهشرط الزم است ولی كافی نیست. 

كافی برای بهبود اجزای عملکرد لوبیا و  ةتودزیست

 تولید محصول باال ضرورت دارد.  

 
 های مختلف كشتگیری شده در ارقام لوبیا تحت تاثیر تاریخ همبستگی ساده بین صفات اندازهضرایب  .6 جدول

Table 6. Simple correlation coefficient between measured traits in bean cultivars as affected by different sowing date 
 Seed 

 yield  
100- seed 
 weight 

Plant  
height 

Pod number 
s per plant 

Seed numbers 
 per pod 

Biologinal 
 yield 

Harvest 
index 

Seed  
protein 

Seed yield 1        

100- seed weight 0.64** 1       

Plant height  -0.60** -0.54** 1      
Pod numbers per plant 0.75** 0.61** -0.54** 1     

Seed numbers per pod 0.81** 0.66** -0.52** 0.73** 1    

Biologinal yield  0.37** 0.21* 0.79** 0.32** 0.11ns 1   
Harvest index  0.94** 0.61** -0.44** 0.72** 0.86** 0.10ns 1  

Seed protein -0.30** -0.24* 0.28** -0.33** -0.32** -0.90ns -0.29** 1 

 .and **: significant at 5 and 1 probability levels, respectively *                                  .درصد 1و  ۵ دار در سطح احتمال* و **: به ترتیب، معنی

 

 پروتئین دانه

تاریخ  ، تأثیرها نشان دادواریانس داده ۀنتایج تجزی

ها بر میزان پروتئین دانه كاشت، رقم و اثر متقابل آن

(. در 4ار بود )جدول ددرصد معنی 1در سطح احتمال 

سفید رقم پاك باالترین میزان  یاین آزمایش، لوبیا

نشان  خردادماه 24پروتئین دانه را در تاریخ كاشت 

 ۀداری با محتوای پروتئین دانو با تفاوت معنی داد

های كاشت رقم صدری تحت تأثیر تاریخ یتیاچیلوب

م لوبیا قرمز رق ۀمیزان پروتئین دان ،خردادماه 24و  14

و درصد  خردادماه 14اختر تحت تأثیر تاریخ كاشت 

لوبیا سفید رقم پاك در واكنش به تاریخ  ۀپروتئین دان

 (.۵نداشت )جدول  خردادماه 24كاشت 

های مختلف لوبیا از نتایج این آزمایش نشان داد، تیپ

های نظر ساخت )سنتز( پروتئین دانه در واكنش به تاریخ

ی، طوركل بهتی داشتند. امّا كاشت مختلف رفتارهای متفاو

تأخیر در تاریخ كاشت سبب افزایش محتوای پروتئین 

-دانۀ لوبیا شد و این افزایش محتوای پروتئین در تاریخ

 به نظرهای كاشت دیرهنگام، بیشتر نمایان بود. چنین 

رسد كه شرایط محیطی نامساعد مانند باال بودن دما و می

نجر به تشکیل تشعشع در طول دورة پر شدن دانه م

-وزن خشك دانه می برحسبمیزان بیشتری پروتئین 

دار  با شود. پروتئین دانه همبستگی منفی و معنی

توان (. علت این امر را می6عملکرد دانه نشان داد )جدول 

پایین بودن انرژی الزم برای ساخت پروتئین در مقایسه با 

 هایها قلمداد كرد. افزون بر این، كشتكربوهیدرات

موجب طوالنی شدن دورة رشد  به هنگامزودهنگام و 

نوبۀ خود سبب تجمع نیتروژن شود كه بهرویشی گیاه می

شود كه درنهایت با های گیاهی می بیشتری در بافت

ها، های رویشی به دانهانتقال دوبارة نیتروژن از بافت

یابد. محتوای پروتئین دانۀ گیاهان زراعی افزایش می
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به های دیرهنگام ایج نشان داد كه در كشتی، نتطوركل به

روز شرایط نامساعد محیطی عملکرد دانۀ لوبیا  لیدل

یابد. در بررسی كاهش و محتوای پروتئین دانه افزایش می

همسانی روی لوبیا نیز گزارش شده است كه بیشترین 

به خرداد  30درصد پروتئین دانۀ لوبیا در تاریخ كاشت 

نتایج  دیمؤ، كه (Mehrpoyan et al., 2011)آمد  دست

 .استاین آزمایش 

 

 گیری كلی نتیجه

نتایج نشان داد، عملکرد دانه لوبیا در شرایط اقلیمی 

منطقه تحت تأثیر متقابل محیط و رقم قرار گرفت. 

بیشترین عملکرد دانه در لوبیای سفید رقم  كه یطور به

پاك با تیپ رشد نیمه رونده )رشد نیمه محدود( و تودة 

باقال با تیپ رشد ایستاده )رشد محدود( تحت می پاچبو

اردیبهشت به دست آمد عملکرد و  1۵تأثیر تاریخ كاشت 

های مورد بررسی لوبیا در واكنش  اجزای عملکرد دانۀ رقم

به تأخیر در تاریخ كاشت كاهش پیدا كرد. در این 

زودرسی و داشتن  لیبه دلباقال آزمایش، تودة بومی پاچ

دود نسبت به تأخیر در تاریخ كاشت عادت رشد مح

حساسیت بیشتری در مقایسه با رقم پاك نشان داد. در 

شرایط تأخیر در تاریخ كاشت، لوبیای سفید رقم پاك با 

تیپ رشد نیمه رونده )عادت رشد نیمه محدود( سازگاری 

این دو رقم به لحاظ   هرچندو عملکرد بیشتری دارد 

خرداد  24و  14 در تاریخ دار یمعنآماری اختالف 

نداشتند. همچنین با كاهش عملکرد دانه، محتوای 

پروتئین دانۀ لوبیا ارتقاء پیدا كرد و نشان داد، در شرایط 

نامساعد محیطی ناشی از تأخیر در تاریخ كاشت، محتوای 

ی، با طوركل بهیابد. پروتئین دانه و كیفیت آن افزایش می

 1۵اك در تاریخ ، كاشت رقم پآمده دست بهتوجه به نتایج 

جلوگیری از همزمان شدن دورة  منظور بهاردیبهشت 

ها با افزایش دما و وزش بادهای غالف پر شدنگلدهی و 

گرم برای دستیابی به بیشترین عملکرد دانه لوبیا در 

 استشرایط اقلیمی منطقۀ تالش قابل توصیه 
 

 سپاسگزاری

 اطرخ بهاز جناب آقای حیدر پورپناه و فریدون پورپناه 

شهرستان تالش برای  ۀواگذاری زمین زراعی در حاشی

همچنین، از خانم مهندس طاهره و  اجرای پروژه

 لیدل بهرضاپور و خانم مهندس مریم ابراهیمی 

 گردد. ، تشکر و قدردانی میهمکاری در اجرای پروژه
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