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 قرمز لوبیاي ارقام عملكرد اجزاي و عملكرد بر دامي كود مصرف میزان و كاشت تراكم اثر بررسي

(Phaseolus vulgaris L.) 
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 چکيده
 آزمايشیی  دامیی   کود سطوح و کاشت تراکم تأثیر تحت قرمز لوبیای ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بررسی منظوربه

 دانشیاا   کشیاورزی  دانشیکه   تحقیقیاتی  مزرعیه  تکیرار  چهیار  با تصادفی کامل هایبلوک طرح پايه بر فاکتوريل صورتبه
 در تن 30 و 15 )صفر  دامی کود سطح سه شامل آزمايش فاکتورهای شه. اجرا 1393-94 زراعی سال رد مشهه فردوسی
 بودنیه.  گلی( و ناز D-81083 )اختر  قرمز لوبیای رقم چهار و مترمربع( در بوته 40 و 20  13/13) بوته تراکم سه هکتار( 

 مصرف افزايش با .بود (≥05/0p) دارمعنی مطالعه مورد فاتص اکثر بر رقم و تراکم دامی  کود ساد  اثر که داد نشان نتايج
 بهبیود  دلییل بیه  هکتیار  در تین  30 و 15 تیا  دامیی  کیود  مصیرف  يافیت.  افزايش لوبیا عملکرد و عملکرد اجزای دامی کود

 اههشی  به نسبت درصه 15 و 7 با برابر ترتیببه دانه عملکرد بهبود موجب خاک  بیولوژيکی و فیزيکوشیمیايی خصوصیات
 مربیو   دانه عملکرد باالترين ارقام بین در گرديه. مشاهه  عملکرد برای افزايشی رونه بوته تراکم افزايش با همچنین .شه
 داشیت.  اختصیا   (مترمربیع  بیر  گیرم  63/236) اختیر  رقم به میزان کمترين و بود (مترمربع بر گرم 04/291) ناز رقم به

 دامیی  کیود  تن 30 گلی+مصرف برای ترتیببه دامی کود مصرف سطوح شرايط در قرمز لوبیای ارقام دانه عملکرد باالترين
 بیا  دانیه  عملکیرد  آمیه.  دسیت به (مترمربع در گرم 33/220) دامی کود مصرف بهون اختر+ و (مترمربع در گرم 59/305)

 داریمعنیی  و مثبیت  سیتای همب دانه100 وزن و غالف در دانه وزن غالف  در دانه تعهاد بوته  در غالف تعهاد بوته  ارتفاع
(01/0p≤) دانه100 وزن برای همبستای ضريب باالترين و داشت (**2=723/0R) بیین  ژنتیکیی  هایتفاوت آمه. دستبه 

 میورد  ارقیام  بیین  در دانه عملکرد باالترين کهطوریبه  گرديه عملکرد و عملکرد اجزای در تفاوت بروز باعث مختلف ارقام
 بود. ناز رقم به مربو  مطالعه
 

 دانه100 وزن همبستای  ضريب ناز  رقم خاک  فیزيکوشیمیايی خصوصیات ژنتیکی  تفاوت کليدی: هایواژه
 

 1 مقدمه
 بیر  کیه  مثبتیی  اثرات بر عالو  دامی و آلی کودهای کاربرد

 از دارد  خیاک  بیولیوژيکی  و فیزيکوشییمیايی  خصوصییات  کلیه
 مثمرثمیر  نییز  اجتمیاعی  و محیطی زيست اقتصادی  هایجنبه
 بیرای  مطلوب و مناسب جايازينی عنوانبه توانهمی و شه  واقع

 چرخیه  کودهیا   نیوع  ايین  مزيت باشه. مطرح شیمیايی کودهای
 هرچیه  پايیهاری  که است اکوسیستم در هاآن سريع تجهيهپذير

 را کننیهگان مصیرف  و جانیهاران  سیاير  سیالمت  و محیط بیشتر
 عملییات  (.Torkamani & Alikhani, 2008) سازدمی محقق

 پايیهاری  بهبیود  باعیث  آلیی  مواد از استفاد  بر مبتنی مهيريتی

                                                           
ا  فردوسی مشهه  دانشکهة کشیاورزی  گیرو    مشهه  دانشانویسنده مسئول: *

 asadi@um.ac.ir   05138805807اگروتکنولوژی  تلفن: 

 فیزيکییی  خصوصیییات بهبییود طريییق از زراعییی هییایسیسییتم
 (.Saha et al., 1999) گیردد میی  خاک بیولوژيکی و شیمیايی
 آلیی  کودهیای  از اسیتفاد   نتیجیه  در خشک ماد  تولیه افزايش
دردسیتر   و خیاک  میکروبیی  هیای فعالییت  بهبیود  تأثیر تحت

 فراهمیی  نییز  و رشیه  محیرک  میواد  و هاهورمون انواع قراردادن
بیه   (Karthikeyan et al., 2008) باشیه میی  غیذايی  عناصیر 
 عناصیر  فراهمیی  متعیادل  سیطح  از ناشیی  اثیرات  اين کهطوری
 کودهیای  اعمیال  از ناشیی  خاک حاصلخیزی بهبود نیز و معهنی

 ,.Limon-Ortega et al) باشهمی گیا  رشه دور  طول در آلی

 ناهیهاری  ظرفییت  افیزايش  بیا  آلیی  کودهیای  طرفی از (.2008
 ايجیاد  باعیث  (Singer et al., 2008) خاک در موجود رطوبت
 آلیی  کودهای مصرف .شونهمی گیا  رشه برای ترمناسب شرايط
 کیاهش  باعیث  معمیوالا  مفییه   جانیهاران  تعهاد افزايش بر عالو 
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 گردنیه میی  نییز  گییاهی  آفات و هاژنپاتو هماننه مضر جانهاران
(Graham, 2009).  

 را هیوا  نیتیروژن   رايزوبییوم  بیاکتری  کمک به لوبیا اگرچه
 کننیهگی تثبییت  پیايین  پتانسییل  دلییل بیه  ولی کنه می تثبیت

 دارد کیییوددهی بیییه نییییاز اغلیییب گییییا  ايییین در نیتیییروژن
(Westermann et al., 1981.) سیسیتم  چیون  اسا   اين بر 

 Leithy) شودمی محسوب خاک در آن ثقل مرکز گیا  ایريشه

et al., 2006 ) بیر  خاک حاصلخیزی مهيريت تغییر با توانمی 
 و خیاک  خصوصییات  بهبیود  بیر  عیالو   پايیهار   میهيريت  مبنای
 را زراعیی  هاینظامبوم پايهاری محصول  عملکرد و رشه افزايش

 نمود. تضمین درازمهت در نیز
 ایگونیه بیرون  و درون رقابیت  از ثرأتم هموار  دانه عملکرد

 رسیانیهن حهاقلبه برای لذا  است تولیه عوامل به دستیابی برای
 نحیو   و مطلوب تراکم انتخاب محصول  حهاکثر حصول و رقابت
 گییاهی  تراکم اثر است. برخوردار زيادی اهمیت از هابوته توزيع

 انیرژی  توزيیع  چایونای  در تفیاوت  علیت بیه  عمهتاا محصول  بر
 به منجر خورشیهی تابش جذب افزايش و است خورشیه تابشی
 بیه  مطلیوب  تیراکم  (.Fathi, 2005) شیود میی  عملکرد افزايش
 زمان رشه  دور  طول گیا   خصوصیات جمله از مختلفی عوامل

 تییابش دسییتر   در رطوبییت بوتییه  انییهاز  کاشییت  روش و
 دارد بسیتای  خیاک  حاصیلخیزی  و کاشیت  الایوی  خورشیهی 

(Shirtliffe & Johnston, 2002.) 
 ينتییرمهییم از يکییی (.Phaseolus vulgaris L) لوبیییا

 در استفاد  و باال پروتئین میزان لحاظبه که است زراعی گیاهان
 (.Fageria & Santos, 2008) اسیت  اهمیت حائز غذايی رژيم
 بیذر  متفیاوت  رنی   و شیکل  انهاز   با هايیتیپ دارای گیا  اين

 بیه  نسیبت  مقاومیت  رشیهی   عیادت  رد هیايی تفیاوت  کیه  است
 ارقیام  (.Werner, 2005) دارنیه  ديایر  هایويژگی و هابیماری
 دسیتیابی  نظر از ژنتیکی  هایتفاوت واسطه به گیا  يک مختلف

 در دهنیه. میی  نشیان  متفیاوتی  هیای پاسیخ   تولییه  پتانسییل  به
 لوبییای  مختلیف  ارقام بین متفاوت واکنش به متعهدی مطالعات

 عنیوان بیه  اسیت.  شیه   اشار  مهيريتی تیمارهای هب نسبت قرمز
 تیأثیر  تحیت  قرمیز  لوبییای  ارقام عملکرد دارمعنی تفاوت مثال 

  (Torabi jefroodi et al., 2005) بوته تراکم و کاشت آرايش
 هیرز هیای علیف  رقابیت  و نیتروژن (Salehi, 2014) بوته تراکم

(Saberali et al., 2012)  رشگیزا  محققیان  از برخیی  توسیط 
 را همبسیتای  بیشترين  گیا  در غالف تعهاد لوبیا در است. شه 

 Bennt et) باشیه می عملکرد جزء ينترمهم و داشته عملکرد با

al., 1977.) (2001) Sharar et al.رابطیه  کیه  کردنه گزارش 
 در شیاخه  تعیهاد  بوتیه   ارتفیاع  مثل یکمّ صفات و دانه عملکرد

-معنیی  بوته تراکم با دانه1000 وزن و غالف در دانه تعهاد بوته 

 بیر  تأکییه  ضیمن  (Burnside et al., 1998) محققان شه. دار
 نوسیانات  از زيیادی  سیهم  که داشتنه بیان لوبیا اقتصادی ارزش
 و مناسیب  کماتر انتخاب عهم دلیلبه باارزش محصولِ اين تولیه
 اسا   اين بر .باشهمی هرز هایعلف و هابیماری آفات  با رقابت

 از مناسیب  تیراکم  انتخاب و دامی کود مصرف که رسهمی ظرنبه
 حضیور  کیاهش  و هیا بیمیاری  و آفیات  به مقاومت افزايش طريق
 گییا   ايین  تولییه  بهبیود  بیر  میثثری  نقیش  بتوانیه  هرزهایعلف

 بیه  توجیه  بیا  اين  بر عالو  نمايه. ايفاء ایتغذيه نظر از ارزشمنه
 در ويیژ  بیه  يیران ا زيرکشت هایخاک اغلب در آلی ماد  کمبود
 بهبیود  بیرای  دامیی  کیود  مصیرف   مشیهه  هیوايی  و آب شرايط
 گییا   رشیه  و خیاک  شییمیايی  و زيسیتی  فیزيکیی   هایويژگی

 بیر  مبتنیی  کیه  حاضیر  تحقیق رو اين از رسه.می نظربه ضروری
 واکینش  بررسیی  هیهف  با باشه می پايهار کشاورزی هایديهگا 

 در دامیی  کیود  سیطوح  و تیراکم  تیأثیر  تحیت  قرمز لوبیای ارقام
 شه. اجرا مشهه هوايی و آب شرايط
 

 هاروش و مواد
 هیای بلیوک  طرح قالب در فاکتوريل صورتبه آزمايش اين

 دانشییکه  تحقیقییاتی مزرعییه در تکییرار سییه در تصییادفی کامییل
 تعییین  جهیت  درآمه. اجرا به مشهه فردوسی اا دانش کشاورزی

 عمیق  از اریبیرد نمونیه  خیاک   شییمیايی  و فیزيکی خصوصیات
 شییمیايی  خصوصیات (.1 )جهول شه انجام متریسانتی 30-0
   (.1 )جهول شه تعیین آزمايش شروع از قبل نیز دامی کود

 

  خاک فيزیکوشيميایی خصوصيات -1 جدول

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil 

 جذبقابل پتاسيم

Absorable K 

 جذبقابل فسفر

Absorable K کل نيتروژن (ppm) 

Total N (ppm) 

 الکتریکی هدایت

 متر( بر زیمنس)دسی
)1-(dS.m EC 

 اسيدیته

pH 

 (درصد) آلی ماده

Organic matter (%) 

 بافت

Texture کيلوگرم( بر گرم)ميلی 

)1-(mg.kg 

350 11.5 658 1.00 7.92 0.62 
 رسی -لوم

Loam-clay 
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  دامی کود شيميایی خصوصيات -2 جدول

Table 2- Chemical characteristics of cow manure 

  پتاسيم

K 

  فسفر

P 

 نيتروژن

N 

 الکتریکی هدایت

 متر( بر زیمنس)دسی
)1-(dS.m EC 

 اسيدیته

pH (%) 

1.45 0.386 0.16 11.4 7.46 
 

 15 )صیفر   دامی کود سطح سه شامل آزمايش فاکتورهای
 در بوتیه  40 و 20  13/13) بوته تراکم سه هکتار(  در تن 30 و

 گلی( و ناز D-81083 )اختر  قرمز لوبیای رقم چهار و (مترمربع
  در رديیییف روی فاصیییله طريیییق از بوتیییه تیییراکم بودنیییه.

 هیا بوتیه  کامل سبزشهن از اطمینان از پس و برگی 4-6 مرحله
 بییا و گیییا  نیییاز اسییا  بییر دامییی کییود میییزان گرديییه. اعمییال

 مییورد ارقییام گرديییه. تعیییین خییاک آنییالیز نتییايج درنظرگییرفتن
  شه. تهیه اراک تحقیقات سازمان از استفاد 

 انجیام  میا   ارديبهشیت  اوايل در زمین سازیآماد  عملیات
 کیرت  هیر  .شیه  اضیافه  خیاک  بیه  دامی کود مقادير سپس  شه.

 کاشیت  عملییات  بیود.  مترسانتی50 فاصله با رديف چهار شامل
 به هرزهایعلف وجین شه. انجام ما  ارديبهشت اواخر در دستی
 از اسیت  ذکر به الزم شه. انجام رشه فصل طول در دستی روش
 نشه. استفاد  شیمیايی کشعلف يا و کشآفت گونههیچ

 اوايیل  در دانه فیزيولوژيک رسیهگی عالئم مشاهه  از پس
 ایحاشییه  اثرات حذف با هابوته آبیاری  قطع ضمن ما  شهريور

 بوتیه 10  زمیان  همیین  در شهنه. شتبردا مترمربع سه سطح از
 تعیهاد   بوتیه  ارتفیاع  همچون صفاتی ارزيابی جهت و انتخاب نیز

 وزن و غیالف  در دانیه  وزن غیالف   در دانه تعهاد بوته  در غالف
 هیا بوته شهنخشک از پس شهنه. منتقل آزمايشاا  به دانه100

 از پیس  و ثبت بیولوژيک عملکرد عنوانبه خشک وزن سايه  در
 نسیبت  از برداشیت  شیاخ   شیه.  تعیین دانه عملکرد  ریبوجا

 گرديه. محاسبه بیولوژيک عملکرد به دانه عملکرد
 SAS 9.3 افیزار نیرم  بیا  و واريیانس  آنیالیز  روش هب هاداد 

معنیی  اختالف حهاقل آزمون توسط صفات میاناین شه. تجزيه
 آزمیون  از اسیتفاد   بیا  همبسیتای  ضرايب گرديهنه. مقايسه دار

 گرديه. محاسبه SAS 9.3 افزارنرم و پیرسون
 

 بحث و نتایج
 لوبیا بوته ارتفاع بر رقم و تراکم دامی  کود ساد  اثر بوته: ارتفاع
 ارتفیاع  بیر  رقم با کود متقابل اثر تنها و بود (≥05/0p) دارمعنی
 در تین 30 تیا  صیفر  از دامی کود افزايش با گرديه. دارمعنی بوته

 افیزايش  درصیه(  17) متیر سانتی97 به 82 از بوته ارتفاع هکتار
 از رديیف  روی هابوته فاصله طريق از بوته تراکم افزايش با يافت.

معنیی  طیور بیه  لوبییا  گیا  ارتفاع رديف  روی مترسانتی5 به 15

 متیر سیانتی  125 بیا  گلیی  رقیم  .شیه  درصیه(  17) افزود  داری
 و ادد نشیان  ارقیام  سیاير  با داریمعنی اختالف و ارتفاع باالترين

 اختصیا   خیود  به را ارتفاع کمترين مترسانتی 57 با اختر رقم
 ارتفییاع بییا مطالعییه مییورد ارقییام بییین در D-81083 رقییم .داد
 بودنقهکوتا  از حاکی که گرفت قرار سوم رتبه در مترسانتی68
 در بوتیه  40 بیه  13 از بوتیه  تیراکم  افزايش با باشه.می رقم اين

 30 و 15 مصیرف  و دامیی  کیود  مصرف عهم شرايط در مترمربع
 افزود  بوته ارتفاع بر درصه 15 و 19  17 ترتیببه هکتار در تن
 با که داد نشان رقم و دامی کود متقابل اثر میاناین مقايسه شه.

 رقیم  و شه افزود  مطالعه مورد ارقام ارتفاع بر دامی کود افزايش
 ترينبیشی  هکتار(  در تن 30) دامی کود میزان باالترين در گلی

 مصیرف  عیهم  تیمار در اختر رقم و متر(سانتی 132) بوته ارتفاع
 اختصیا   خیود  به را متر(سانتی 48) ارتفاع کمترين دامی کود

 تین  30 بیه  صفر از دامی کود مصرف افزايش با همچنین دادنه.
 گلیی  و نیاز   D-81083 اختیر   ارقیام  بوتیه  ارتفیاع  بیر  هکتار در
   (.3 )جهول شه فزود ا درصه 7 و 18  25  33 ترتیببه

 قابلیت بهبود با دامی کود مصرف که رسهمی نظرهب چنین
 آمیا   از متیأثر  کیه  را گیا  رشه سرعت خاک  در آب ناههاری

 بهبود ( Sarmadnian & Koocheki, 2001) باشهمی سلولی
 Salardini اسیت.  شیه   بوتیه  ارتفاع افزايش موجب و بخشیه 

 کیود  مصیرف  تیأثیر  تحیت  نگیاهیا  رشه افزايش دلیل (2003)
 بیا  دانسیت.  مربیو   آب ناهیهاری  ظرفییت  افیزايش  به را دامی

 افیزايش  سیطح  واحیه  در گیاهیان  تعیهاد  ها بوته فواصل کاهش
 رقابیت  گییاهی   جامعه داخل در نور نفوذ محهودشهن با و يافته
 افیزايش  را خیود  ارتفیاع  گیاهیان  و شه  تشهيه نور جذب برای
 بیاال  هیای تیراکم  در کهطوریبه  (Xiao et al., 2006) انهداد 
 شهنترطويل تأثیر تحت گیا  ارتفاع  گر  تعهاد افزايش رغمعلی

 (.Lucas & Milbourn, 1976) يابیه می افزايش نیز هامیانار 
Mason & Leihner (1986) روی بوتیه  فاصیله  اثیر  ارزيابی با 

شیم چ لوبییا  گییا   روی متر(سانتی 91 رديف بین )فاصله رديف
 پرشیهن  مرحلیه  در گیا  ارتفاع بر بوته فاصله که دريافتنه بلبلی
 گییا   ارتفیاع  بوتیه   فاصله کاهش با و داشته را اثر بیشترين دانه
 به توانمی را ارقام بین اختالف يافت. افزايش داریمعنی طوربه

   داد. ارتبا  هاآن ژنتیکی اختالفات
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 نیوع  تیأثیر  تحت رمزق لوبیای ارتفاع که است شه  گزارش
 D-81083 رقم کهطوریبه  (Salehi, 2014) گیردمی قرار رقم
 خییود بییه ارقییام بییین در را ارتفییاع کمتییرين متییرسییانتی 33 بییا

   .(3 )جهول داد اختصا 
 

 و دامیی  کیود  سطوح متقابل و ساد  اثرات بوته: در غالف تعداد
 بیود  دارمعنیی  لوبییا  ارقیام  بوتیه  در غیالف  تعیهاد  بر بوته تراکم

(05/0p≤.) و 15 تیا  صیفر  از دامی کود مصرف میزان افزايش با 
 درصهی 20 و 14 افزايش ترتیببه بوته در غالف تعهاد تن  30

 طريیق  از احتمیاالا   مترمربیع  در بوته تراکم افزايش با داد. نشان
 هابوته بین رقابت افزايش تأثیر تحت جانبی شاخه تعهاد کاهش

 شیاخه  14/8 بیه  42/9 از بوتیه  در فغیال  تعیهاد  فضا  کاهش و
 میورد  ارقام بین در .کاهش( درصه 16) داد نشان کاهش جانبی
 بیا  اختیر  و بیشیترين  بوتیه  در غیالف  07/11 با گلی نیز مطالعه

 بیا  بودنیه.  دارا را صفت اين مقادير کمترين بوته در غالف 37/6
 شیه   افیزود   بوتیه  در غالف تعهاد بر کود مصرف میزان افزايش

 موجیب  را بوته در غالف تعهاد کاهش تراکم  افزايش کهحالیدر
 بیرای  ترتییب بیه  بوتیه  غیالف  تعهاد کمترين و بیشترين گرديه.

 غیالف  83/9) هکتیار  در دامیی  کود تن 30+مترمربع در بوته20
 هکتار در دامی کود مصرف مترمربع+عهم در بوته 40 و بوته( در
 بیه  13 از تیراکم  يشافیزا  با شه. مشاهه  بوته( در غالف 25/7)

 مصیرف  و دامی کود مصرف عهم شرايط در مترمربع در بوته 40
 از درصه 9 و 16  16 ترتیببه هکتار در دامی کود تن 30 و 15

 و دامیی  کیود  متقابیل  اثر نتايج شه. کاسته بوته در غالف تعهاد
 بیین  اگرچیه  بیود.  متفیاوت  بوته در غالف تعهاد شاخ  بر رقم
 دامیی  کیود  هکتیار  در تین  30 و 15 سیطوح  در ناز و گلی ارقام

  اختییر ارقییام بییرای ولییی نشییه  مشییاهه  داریمعنییی تفییاوت
 شیاخ   ايین  بیرای  افزايشی رونه  کود افزايش با D-81083 و

 در تین  30 تیا  صفر از دامی کود مصرف افزايش با شه. مشاهه 
 و نیاز   D-81083 اختر  ارقام بوته در غالف تعهاد افزايش هکتار
 گرديیه  تعییین  درصیه  2 و 13  41  50 بیا  برابیر  ترتیببه گلی

 ارقام در کود مصرف که رسهمی نظربه ترتیب  بهين .(3 )جهول
 نیاز(  و )گلیی  بلنهتر ارقام به نسبت (D-81083 و )اختر ترکوتا 
 اسیت.  داشیته  بوتیه  در غیالف  تعیهاد  شیاخ   بر بیشتری تأثیر

 فراهمیی  و تیرطیوب  یامحتو افزايش طريق از دامی کود کاربرد
 گلیههی  در مهمیی  نقیش  کیه  خاک فسفر ويژ به غذايی عناصر
 شیه   بوتیه  در غیالف  تعیهاد  افزايش و رشه بهبود موجب  دارد

 کیود  پوسیهن که ساخت خاطرنشان Salardini (2003) است.
 اسییه  همچیون  آلیی  اسییههای  زيیادی  مقیهار  خیاک  در دامی

 در وجیود م فسیفر  قادرنیه  کیه  کنهمی آزاد سیتريک و کربنیک
 قیرار  گییا   اختییار  در و کیرد   آزاد را خاک هایکانی ساختمان

 مفیه هایمیکروارگانیسم جمعیت افزايش سبب دامی کود دهه.
 گییا   ريشه توسط فسفر جذب و فراهمی بر طريق اين از و شه 
 جملیه  از گییا   در غالف تعهاد (.Fageria, 2009) گذاردمی اثر

 تیأثیر  تحیت  کیه  باشیه میی  ردعملکی  اجزاء از جزء ترينحسا 
  گییرد میی  قیرار  تیراکم  و گرما رطوبت  قبیل از محیطی شرايط

قسیمت  به نور نفوذ کاهش باالتر  بوته هایتراکم در کهطوریبه
 هیا گل ريزش نیز و غالف تشکیل کاهش باعث گیا  پايینی های

 البتیه  .شیه  گییاهی  پوشیش تاج پايینی هایقسمت هایغالف و
 بیاال  هایتراکم در گیا  پايینی قسمت هایغالف و هاگل ريزش

 بیا  همسو Salehi (2014) نتايج .بود زيادتر پايین هایتراکم از
 قرمیز   لوبیای تراکم افزايش با کهطوریبه بود  مطالعه اين نتايج
-بخش هایغالف و هاگل ريزش تأثیر تحت بوته در غالف تعهاد

 Graft & Rowland (1987) داشیت.  کاهش بوته پايینی های
 در دانیه  تعیهاد  لوبییا   عملکرد اجزای بین از که نمودنه گزارش
 ,Tawaha et al دارد. گییاهی  تیراکم  با تریقوی ارتبا  غالف

 تعیهاد  نخیود   بوتیه  تراکم افزايش با که کردنه گزارش (2006)
 و تشعشیع  دريافیت  بیرای  رقابیت  افزايش دلیلبه بوته در غالف
 يافیت  کیاهش  بوته  در بارور هایگل ادتعه کاهش و غذايی مواد

 عناصیر  و فضیا  سیطح   واحه در بوته تعهاد افزايش با طرفی از و
 کیافی  رشیه  گییا   بنابراين  يابه.می کاهش بوته هر برای غذايی
 تعیهاد  نتیجیه  در و شیه   کیم  جانبی هایشاخه تعهاد و نهاشته
 بر Salehi et al. (2008) است. يافته کاهش نیز بوته در غالف
 عوامیل  تیرين حسا  از يکی لوبیا در غالف تعهاد که باورنه اين

 از بییش  تیا  اسیت  ممکین  آن تیأثیر  تحیت  و بود  رقم به نسبت
 جیزء  اولیین  کیه  جیا آن از ترتییب   بهين نمايه. تغییر چهاربرابر
 غالف تعهاد شود می تشکیل زايشی مرحله اوايل در که عملکرد

 هیر  بیروز  بیه  نسبت را کنشوا بیشترين عمهتاا که است گیا  در
 ,Salehi) دهیه میی  نشان زراعی مهيريت و محیطی تنش گونه

 ارقیام  بیرای  مناسیب  تیراکم  انتخاب با شودمی پیشنهاد (2014
 .گرديه عملکرد رينباالت حصول موجب کاشت جهت مختلف

 
 قیرار  تیمارهیا  تأثیر تحت مترصفت  ک اين غالف: در دانه تعداد
 (≥05/0p) دارمعنیی  آن بیر  رقیم  و راکمت ساد  اثر تنها و گرفت

 درصیه 14 بوته در غالف تعهاد دامی  کود مصرف افزايش با بود.
 تیراکم  افیزايش  با يافت. افزايش بوته( در )غالف شاهه به نسبت
 لوبییای  غیالف  در دانه تعهاد مترمربع در بوته 40 به 13 از بوته
 فغیال  در دانیه  کمتیرين  و بیشیترين  شیه.  کاسته درصه7 قرمز

 در دانیه  11/5) اختیر  و غالف( در دانه 63/3) ناز برای ترتیببه
 کیود  مصیرف  که رسهمی نظربه (.3 )جهول شه مشاهه  غالف(
 تیأثیر  تحیت  غیذايی  عناصیر  به دسترسی افزايش طريق از دامی
 خاک شرايط بهبود از متأثر که ایريشه سیستم توسعه و بهبود
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 دنبیال بیه  را غیالف  در نهدا افزايش باشه می ريزوسفر منطقه در
 مصرف که نمودنه اظهار Mandal et al. (2007) است. داشته

 خیاک   بیولیوژيکی  کیفییت  کیاهش  دلییل به شیمیايی کودهای
 آن خیاک   پويايی افت طريق از و داد  کاهش را آن کارکردهای

 مصرف هاآن اسا   اين بر کنه.می تبهيل غیرزنه  بستری به را
 خصوصییات  بهبیود  جهیت  آلی اینهاد  نوانعبه را آلی کودهای

 Torabi (2005)نتايج در نمودنه. پیشنهاد باثبات تولیه و خاک

Jefroodi et al. شاخ  بر قرمز لوبیای رديف روی بوته فاصله 
 نیاز  رقم همچنین و داشت داریمعنی تأثیر غالف در دانه تعهاد

 درخشان رقم به نسبت را مقهار بیشترين غالف در دانه 17/3 با
 & Horbert مطالعییه نتییايج .داد اختصییا  خییودهبیی (87/2)

Baggerman (1983) از بوته تراکم افزايش با که داد نشان نیز 
 7/4 بیه  4/6 از غیالف  در دانیه  تعیهاد  مترمربع در بوته 14 به 9

 تیراکم  کیه  اسیت  داد  نشیان  نتايج که هرچنه کرد. پیها کاهش
 تیأثیر  تحیت  بیشیتر  و و نیهارد  شیاخ   اين بر داریمعنی تأثیر

 حبوبات در (.Frade & Valenciano, 2005) باشهمی ژنوتیپ
 تعیهاد  زيیرا   است عملکرد جزء ترينباثبات غالف در دانه تعهاد
 تیأثیر  تحیت  کمتیر  و اسیت  برابیر  هاتخمهان در تخم هایسلول
 نوسیانات  در آن اثیر   بنیابراين  .گییرد میی  قیرار  محیطیی  عوامل

 اسییت عملکییرد اجییزای سییاير از متییرک مراتییب بییه عملکییرد
(Koocheki & Banayan Aval, 1994). Tamari (2011) 

 ژنتییک  توسط عمهتاا غالف در دانه تعهاد که ساخت خاطرنشان
 Tawaha et al, (2006) طرفییی از شییود.مییی کنتییرل گیییا 

 تعهاد رقابت  افزايش دلیلبه نخود  تراکم افزايش با که دريافتنه
 افیزايش  بیا  پیايین   هیای تیراکم  در يافیت.  شکاه غالف در دانه

 پتانسییل  از هیا غیالف  فتوسنتزی  مواد شهنفراهم با و فتوسنتز
 دلییل بیه  طرفیی  از و شیونه میی  برخیوردار  بیشیتری  دانه تولیه

 تیأثیر  محیطیی  هیای تینش  تیر  پايین ارتفاع در هاغالف تشکیل
 Yeilagh) داشیت  خواهیه  غیالف  در دانیه  تعهاد روی یمترک

Cheghakhor et al., 2010.)  
 

 تراکم متقابل اثر و رقم و دامی کود ساد  اثر غالف: در دانه وزن
 دارمعنییی غییالف در لوبیییاقرمز دانییه وزن شییاخ  بییر رقییم و
(01/0p≤) .افزايشی رونه دامی کود مصرف میزان افزايش با بود 

 افزايش با که صورت بهين شه. مشاهه  غالف در دانه وزن برای
 25/1 از غالف در دانه وزن هکتار  در تن 30 و 15 به دامی کود
 وزن بیاالترين  يافیت.  افیزايش  درصه(14) گرم 42/1 و 38/1 به

 و داشییت اختصییا  گییرم( 71/1) نییاز رقییم بییه غییالف در دانییه
 وزن اگرچه آمه. دستبه گرم( 00/1) اختر برای میزان کمترين

 قیرار  تیه بو تیراکم  تیأثیر  تحیت  داریمعنی طوربه غالف در دانه
 رونیه  غیالف  در دانیه  وزن بوتیه   تیراکم  افیزايش  با ولی نارفت 

 40 بیه  13 از بوته تراکم افزايش با داد. نشان درصه( 6) کاهشی
 تین  15 و 10 مصیرف  و مصرف عهم سطوح در مترمربع در بوته
 7 و 1  8 ترتییب بیه  غیالف  در دانیه  وزن هکتیار   در دامیی  کود

 غیالف  در دانیه  وزن ينکمتیر  و بیشیترين  يافیت.  کاهش درصه
 غیالف(  در گرم 82/1) دامی کود تن 15ناز+ رقم برای ترتیببه
 دسیت بیه  غیالف(  در گرم 92/0) دامی کود مصرف بهون اختر و

 در تین  15 تیا  صیفر  از دامیی  کود مصرف میزان افزايش با آمه.
 گلیی  و نیاز   D-81083 اختیر   ارقیام  غالف در دانه وزن هکتار 

 بیا  .(3 )جیهول  يافت افزايش درصه 12 و 17  15  13 ترتیببه
 نیوع  بیه  بسته متفاوتی رونه تراکم  افزايش يا بوته فاصله کاهش

 کهطوریبه  شه ديه  عکس بر و کاهش سپس و افزايش از رقم
 نیاز+تراکم  بیرای  ترتییب به دانه وزن مقادير کمترين و بیشترين

 40 متیراک  اختیر+  و غالف در گرم 89/1 با مترمربع در بوته 13
 بیا  همچنین آمه. دستبه غالف در گرم 9/0 با مترمربع در بوته

 در دانیه  وزن  مترمربیع  در بوته 40 به 13 از بوته تراکم افزايش
  يافت کاهش درصه 14 و 12  4 ترتیببه ناز و اختر گلی  ارقام

 حاصیل  افیزايش  درصیه  D-81083 15 رقیم  بیرای  کیه درحالی
 بهبیود  دلییل بیه  دامیی  کود ايشافز با که رسهمی نظربه گرديه.
 امیر  ايین  کیه  يافتیه  افزايش هابوته رشه غذايی  عناصر فراهمی

 غیالف   در دانیه  و بوتیه  در غیالف  بوتیه   ارتفاع افزايش بر عالو 
 & Coelho اسیت.  داشته دنبال به را غالف در دانه وزن بهبود

Dale (1980) مقیادير  کیاربرد  و مناسب تغذيه که نمودنه بیان 
 رشیه  بهبیود  در مهمیی  عامیل  آلی هایحاصلخیزکننه  مطلوب

 منیابع  از بوتیه  هیر  بوته  فاصله افزايش با شود.می محسوب گیا 
 و کنیه میی  بیرداری بهیر   بیشیتری  خورشییه  نور و دستر  در

 بیشیتری  میواد  بوته  هر اختیار در نهاد  بیشتربودن با همچنین
میی  موجب را دانه وزن افزايش نهايت  در که رسهمی مخزن به

 طوربه لوبیا دانه وزن که داشت اظهار Mcvetty (1986) گردد.
 در آن حهاکثر و گرفته قرار گیاهیتراکم  تأثیر تحت داریمعنی
 در گیییا  58 تیمییار در حییهاقل و مترمربییع در گیییا  23 تیمییار

 & Zaffaroni راسییتا  همییین در شییه. مشییاهه  مترمربییع

Schneiter (1991) بوتیه  تیراکم  افیزايش  اب که کردنه گزارش 
 طبیق  در دانیه  تعیهاد  بوتیه   تک وزن کاهش علتبه آفتاباردان 

 بیا  کیه  داد نشان نتايج همچنین يافت. کاهش داریمعنی طوربه
 در دانیه  وزن بیر  رديیف   فاصله و رديف روی بوته فاصله افزايش

  (.Torabi jefroodi et al., 2005) شه افزود  لوبیاقرمز بوته
 

 بیر  رقیم  و بوتیه  تراکم دامی  کود ساد  اثرات تنها :نهدا100 وزن
 از يیک هییچ  و بیود  (≥01/0p) دارمعنی لوبیاقرمز دانه100 وزن

 صیفر  از دامی کود مصرف افزايش با .نشه دارمعنی متقابل اثرات
 شیه.  افیزود   درصیه  15 دانیه 100 وزن بیر  هکتیار  در تن 15 تا
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 کیاهش  موجب رمربعمت در بوته 40 به 13 از بوته تراکم افزايش
 بین در دانه100 وزن باالترين گرديه. دانه1000 وزن درصهی5

 و آمیه  دسیت بیه  گیرم(  63/32) نیاز  رقیم  بیرای  لوبیاقرمز ارقام
 مییزان  بیود.  گیرم(  54/27) اختر رقم به مربو  میزان کمترين
 رقیم  با مقايسه در گلی و D-81083 ارقام دانه100 وزن کاهش

 (.3 )جیهول  گرديیه  محاسبه درصه 4 و 12 با برابر ترتیببه ناز
Parvizi & Nabati (2004)  افیزايش  بیا  کیه  کردنیه  گیزارش 

 دانیه 1000 وزن ایتغذيه شرايط بهبود بهلیل دامی کود مصرف
 Bilsbroow & Evans (1993) طرفیی  زا يافت. افزايش ذرت
 کلیزا  در دانیه  وزن بیر  تیأثیری  نیتروژنیه  کود که داشتنه اظهار

 دانیه 100 وزن بوتیه   تراکم افزايش با که رسهمی نظربه نهاشت.
 تحیت  دانیه  رشهنپُ دور  در فتوسنتزی مواد کفايت عهم علتبه

 Tawaha) است يافته کاهش ایگونهدرون رقابت افزايش تأثیر

et al., 2005.) بیا  کیه  نمودنیه  گیزارش  محققان از ديار برخی 
 تیجیه ن در و يافتیه  کیاهش  هیا بوتیه  بیین  رقابیت  تراکم  کاهش
 کیه  جیا آن از و شیود می بیشتر غذايی مواد از غالف هر استفاد 

 افیزايش  بیا  را خیود  اثیر  کنه نمی تغییر غالف هر در دانه تعهاد
 (.Torabi jefroodi et al., 2005) دههمی نشان دانه هر وزن
 و رديیف  فاصیله  کیه  اسیت  شیه   گیزارش  نتايج  اين با تضاد در

 و بیود   دارغیرمعنیی  نخود نهدا100 وزن شاخ  در بوته تراکم
 فاکتورهیای  تیأثیر  تحت عموماا شاخ  اين که است شه  عنوان

 همچنیین  (.Frade & Valenciano, 2005) دارد قرار ژنتیکی
Shirtliffe & Johnston (2002)  تغیییر  کیه  کردنیه  گیزارش 

 نظیر به کلی  طوربه نهاشت. دانه100 وزن در تأثیری لوبیا تراکم
 تیراکم  در ژنتیکیی  هایتفاوت وجود دلیلبه قمر هر که رسهمی

 داشت. خواهه را خود دانه100 وزن حهاکثر مشخصی
 

 و بوتیه  تیراکم  دامیی   کیود  سطوح ساد  اثر بيولوژیک: عملکرد
 لوبییاقرمز  بیولوژيیک  عملکیرد  بر رقم در تراکم متقابل اثر و رقم

 تین  30 تا دامی کود مصرف افزايش با بود. (≥05/0p) دارمعنی
 افزايش شاهه با مقايسه در درصه5 بیولوژيک عملکرد هکتار در

 اخیتالف  هکتیار   در دامی کود تن30و 15 سطوح بین اما يافت 
 تیأثیر  تحیت  شاخ  اين نتايج بررسی نشه. مشاهه  داریمعنی
 در بوتیه 20 تیراکم  که است آن از حاکی رديف روی بوته فاصله

 بیا  البتیه  نمیود   هتولیی  را بیولوژيیک  عملکرد بیشترين مترمربع
 بیهين  نارديه. مالحظه آماری اختالف مترمربع در بوته40تراکم

 سیطح  تیا  مترمربیع  در بوتیه 13 از تیراکم  افیزايش  با که صورت
 افیزايش  درصه7 بیولوژيک عملکرد مترمربع در بوته20 مطلوب

 در بوته 40 سطح تا بوته تراکم بیشتر افزايش آن از پس و يافت

 شیه.  بیولوژيیک  عملکیرد  درصیهی  يک کاهش موجب مترمربع
 میورد  ارقیام  بیین  در بیولوژيیک  عملکیرد  ترينپايین و باالترين
 اختیر  و (مترمربیع  در گیرم  50/769) گلیی  بیه  ترتیببه مطالعه

 افیزايش  مییزان  داشیت.  اختصیا   (مترمربع در گرم 09/610)
 اختیر  بیا  مقايسیه  در نیاز  و D-81083 ارقیام  بیولوژيک عملکرد

 بیولوژيک عملکرد باالترين بود. درصه 24 و 10 با برابر ترتیببه
 مترمربییع در بوتییه 20 دامی+تییراکم کییود تیین 30 تیمییار بییرای

 بیه  مییزان  کمتیرين  و آمیه  دستبه (مترمربع در گرم 91/736)
 مترمربییع در بوتییه 13 دامی+تییراکم کییود مصییرف عییهم تیمییار

 افیزايش  مییزان  داشیت.  اختصیا   (مترمربع در گرم 23/648)
 40 بیه  13 از بوتیه  تراکم افزايش تأثیر تحت بیولوژيک عملکرد

 تین  30 و 15 مصیرف  و مصرف عهم شرايط در مترمربع در بوته
 گرديیه.  تعییین  درصیه  8 و 6  8 بیا  معیادل  ترتیببه دامی کود

 بیرای  ترتییب بیه  بیولوژيک عملکرد میزان ترينپايین و باالترين
 (مترمربیع  در گرم 65/784) دامی کود تن 30 گلی+مصرف رقم

 مییزان  آمیه.  دسیت بیه  (مترمربیع  در گرم 58/596) اختر رقم و
 30 و 15 مصرف شرايط در اختر رقم بیولوژيک عملکرد افزايش

 برابیر  ترتیببه مصرف عهم با مقايسه در دامی کود هکتار در تن
  بییرای افییزايش ايیین میییزان گرديییه. تعیییین درصییه 4 و 3 بییا
 نیاز  رقیم  بیرای  درصیه   5 و 4 بیا  برابر ترتیببه D-81083 رقم
 4 با برابر ترتیببه گلی رقم برای و درصه 6 و 4 با برابر ترتیببه
 مقايسیه  نتیايج  گرديیه.  تعییین  شیاهه  بیا  مقايسه در درصه 5 و

 بیشیترين  که داد نشان نیز رقم و بوته تراکم متقابل اثر میاناین
 گلیی  +رقممترمربیع  در بوتیه  20 تراکم برای بیولوژيک عملکرد

 بیه  مییزان  کمتیرين  و آمه دستبه (مترمربع در گرم 50/781)
 در گییرم 95/559) اختییر +رقممترمربییع در بوتییه 13 تییراکم
 رقم بیولوژيک عملکرد افزايش میزان داشت. اختصا  (مترمربع

 در مترمربیع  در بوتیه  40 و 20 تیا  بوتیه  تیراکم  افیزايش  با اختر
 درصیه  13 و 14 بیا  برابیر  ترتییب بیه  تیراکم  کمترين با مقايسه
 ترتییب به D-81083 رقم برای افزايش اين میزان گرديه. تعیین
 4 و 5 بیا  برابیر  ترتییب بیه  ناز رقم برای درصه  10 و 11 با برابر

 محاسیبه  درصیه  4 و 4 بیا  برابر ترتیببه گلی رقم برای و درصه
تیراکم  در را مقیادير  باالترين ناز و گلی ارقام ترتیب  اين به شه.

 ولییی دادنییه  نشییان خییود از مترمربییع در وتییهب 40 و 20 هییای
 کیه  هرچنیه  نشیه   ديیه   فواصیل  دو ايین  در دارمعنیی  اختالف
 شیه  مشیاهه   مترمربیع  در بوتیه  20 تیراکم  در مقادير باالترين

 (.1 لشک)
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Fig. 1. Mean comparisons for effects of (A) cow manure, (B) plant density and (C) cultivar on biological and 

seed yield of bean 
 

 کیه  نمیود  تأيیه نیز (Senesi, 1989) مطالعاتبرخی  نتايج
 محیطیی زيسیت  هایآلودگی کاهش بر عالو  آلی کودهای مصرف

 عناصیر  تیهريجی  آزادسیازی  دلییل به خاک  زيستی تنوع حفظ و
 گیاهان عملکرد و رشهی خصوصیات بهبود بر مثبتی نقش غذايی
 افیزايش  بیا  دامیی  کیود  مصرف رسهمی نظربه اسا   اين بر دارد.

 بهبیود  و خیاک  اسییهيته  کیاهش  و غیذايی  عناصر بافری ظرفیت
 عملکیرد  آن تبیع  به و رشه افزايش موجب غذايی عناصر فراهمی
 کیه  اسیت  شیه   گیزارش  (.Havlin et al., 1999) اسیت  شیه  

 شییهری  فاضییالب )لجیین هکتییار در آلییی مییاد  تیین 30 مصییرف
 را گنیهم  بیولوژيیک  عملکیرد  دامی( کود و شهری زباله کمپوست

 و 30 سیطوح  بیین  البتیه  داد  یدارمعنی افزايش شاهه به نسبت
 اسییییت نشییییه  مشییییاهه  داریمعنییییی اخییییتالف تیییین 60
(Ahmadinezhad et al., 2013.) Yolcu et al, (2010)  بیه 

 عملکیرد  افزايش موجب گاوی کود مصرف که رسیهنه نتیجه اين
 Parsons et al. (2009) مطالعات نتايج شه. ماشک و جو علوفه

 مصیرف  افیزايش  با که داد نشان نیز Achieng et al. (2010) و
 خشک ماد  کل در افزايش يافت. افزايش ذرت عملکرد دامی کود

 توانیه میی  عمهتاا هابوته و رديف فاصله کاهش تأثیر تحت ولیهیت
 خشک ماد  افزايش و سطح واحه در بوته تعهاد افزايش به مربو 

 نتیايج  (.Torabi jefroodi et al., 2005) باشیه  سطح واحه در
Torabi Jefroodi et al. (2005)  نیاز  رقیم  کیه  بیود  آن مثيیه 

 اگرچیه  .داد اختصا  خود به را بیولوژيک عملکرد مقهار باالترين
Malik et al, (1993) آب شیرايط  در رديف فاصله اثر بررسی با 

 در لوبیاسیفیه  کاشیت  کیه  داشتنه اظهار کانادا اونتاريوی هوايی و
 عملکیرد  بهبیود  بیر  عیالو   مترسانتی 70-90 فاصله با هایرديف

 و مکیانیکی  وجیین  عملییات  پذيرشیهن امکیان  موجیب  بیولوژيک
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 خاطرنشان Teasdale & Frank (1993) ولی شود می برداشت
 50 تیا  25) کمتیر  رديف فواصل با سفیه لوبیا کاشت که ساختنه
 بیر  گییاهی  پوشش بهتر انهازیسايه طريق از توانهمی متر(سانتی
 عملکیرد  بهبیود  و هیرز هایعلف با بهتر رقابت موجب خاک سطح
 دور  بیا  هايیگونه در داشتنه اظهار Ayaz et al. (2001) گردد.
 خشیک  میاد   نور  دريافت برای بیشتر فرصت دلیلبه بیشتر  رشه

   شود.می تولیه بیشتری
 

 تیراکم  متقابیل  اثر و رقم تراکم  دامی  کود ساد  اثر دانه: عملکرد
 بیهين  بیود.  (≥05/0p) دارمعنیی  لوبییاقرمز  دانه عملکرد بر رقم با

 در تین  30 و 15 تیا  0 از دامیی  کیود  سیطح  افزايش با که صورت
 درصیه  7) 67/267  86/250 بیا  ترتییب بیه  دانیه  عملکرد هکتار 
 درصیه  15) مترمربیع  در گرم 15/289 و شاهه( به نسبت افزايش
 بوتیه  تیراکم  افزايش با داد. نشان افزايش شاهه( به نسبت افزايش

 عملکیرد  بیرای  افزايشیی  رونه مترمربع در بوته 40 و 20 به 13 از
 04/291) نیاز  رقم به مربو  دانه عملکرد رينباالت گرديه. مشاهه 

 گرم 63/236) اختر رقم به میزان کمترين و بود (مترمربع بر گرم
 ارقام در دانه عملکرد افزايش میزان داشت. اختصا  (مترمربع بر

D-81083 و 12 بیا  برابیر  ترتیببه اختر رقم با مقايسه در گلی و 
 افزايش شرايط در نهدا عملکرد افزايش گرديه. محاسبه درصه 20

 تعییین  درصه4 با برابر تراکم مختلف سطوح در دامی کود مصرف
 سیطوح  شرايط در قرمز لوبیای ارقام دانه عملکرد باالترين گرديه.
 دامیی  کیود  تین  30 گلی+مصرف برای ترتیببه دامی کود مصرف

 دامیی  کیود  مصیرف  بیهون  اختیر+  و (مترمربع در گرم 59/305)
 عملکیرد  افیزايش  میزان آمه. دستبه (ربعمترم در گرم 33/220)

 کیود  مصیرف  عیهم  شیرايط  در گلی و ناز  D-81083 اختر  ارقام
 بیا  برابر ترتیببه هکتار در دامی کود تن 30 و 15 مصرف و دامی
 کیود  افزودن .(1 )شکل گرديه محاسبه درصه 16 و 15  15  15

 افیزايش  هیا  خاکهانیه  پايیهاری  افیزايش  طريیق  از خیاک  به دامی
 خیاک   در آب ناههاری ظرفیت افزايش خاک  در آب نفوذپذيری

 در تهويیه   بهبیود  و ريشیه  نفیوذ  مقابیل  در خاک مقاومت کاهش
 اسیت  داد  افیزايش  را غیذايی  عناصیر  جیذب  و گیا  رشه نهايت 

(Carter, 2002.) هیای فعالییت  و آلی مواد بهبود  تحقیقات اکثر 
 انیه. کیرد   گیزارش  را دامیی  کیود  مصرف اثر در خاک بیولوژيکی

Aggarwal et al, (1997) دامیی  کیود  کاربرد که داشتنه اظهار 
 Peacockشیود. میی  خاک آنزيمی فعالیت دارمعنی افزايش باعث

et al, (2001) خیاک   آلیی  کیربن  افیزايش  بیا  کیه  دريافتنه نیز 
 يابیه. میی  بهبیود  شیهت  همیان  بیه  هیم  خیاک  میکروبی بیوما 

Rezaenejad & Afyuni (2000) مصیرف  کیه  داشیتنه  ظهیار ا 
 و گرديهنیه  خیاک  آلیی  میواد  دارمعنی افزايش باعث آلی کودهای
 را خیاک  نیتروژن و پتاسیم فسفر  آهن  مس  روی  جذب قابلیت

 ایمطالعیه  در Rezaenejad & Afyuni (2001). داد افیزايش 
 بهبیود  طريیق  از آلیی  کودهیای  مصیرف  کیه  داشیتنه  اظهار ديار

 گییا   عملکیرد  بهبیود  موجیب  خیاک  فیزيکوشیمیايی خصوصیات
 بوتیه   تیراکم  افزايش موازات به دانه عملکرد افزايش گرديه. ذرت

 تولییهی  هیای غیالف  تعهاد افزايش و بیشتر بوته استقرار واسطههب
 ,.Yeilagh Cheghakhor et al) باشیه میی  سیطح  واحیه  در

 افزايش با آزمايش اين در شه  ذکر نیز قبالا طور کههمان (.2010
 دلیلی چنین پس است  شه  کاسته بوته در غالف تعهاد از  اکمتر

 عنیوان  طرفیی  از باشیه.  شه  دانه عملکرد افزايش باعث توانهنمی
 تعیهاد  افزايش بوته  در غالف تعهاد کاهش رغمعلی که است شه 
 موجیب  هکتیار   در بوتیه  تعیهاد  افزايش واسطهبه هکتار در غالف

 ديایر   طیرف  از (.Salehi, 2014) شیود می دانه عملکرد افزايش
 بود آن از حاکی Torabi Jefroodi et al, (2005) بررسی نتايج

 هکتیار  در دانیه  عملکیرد  قرمیز   لوبییای  بوتیه  فاصله کاهش با که
 کیاهش  بیا  کیه  داشیتنه  عنوان گونه اين هاآن است. يافته افزايش
 کیافی  بیر   سطح شاخ  تراکم  افزايش نتیجه در و بوته فاصله
 در و شیه   فیراهم  دانیه  رشیهن پُ مرحلیه  طی در نور ريافتد برای

 ايین  و يابیه میی  افیزايش  خورشییهی  انرژی مصرف کارآيی نتیجه
 Nienhuis (1985) شیود. میی  دانه عملکرد افزايش سبب مسئله

 رشیهمحهود  هیای تییپ  در عملکیرد  هایمنحنی که دريافتنه نیز
 هیای تییپ  رد کیه درحالی نهاد  نشان خاصی رونه تراکم به نسبت
 مترمربیع  در بوتیه  23 و 30 هایتراکم در ترتیببه نامحهود رشه

 آن از حیاکی  آفتیاباردان  گیا  در ديار نامحقق نتايج بود. حهاکثر
 يافیت   افیزايش  دانیه  عملکیرد  بوتیه   تیراکم  افیزايش  بیا  که است

 جیذب  و خشیک  میاد   تولییه  پیايین   هیای تیراکم  در کهطوریبه
 در کمتیری  فتوسینتزی  میواد  و است کمتر خورشیهی تشعشعات

 کنیه می پیها کاهش دانه عملکرد و گرفته قرار گیا  مخزن اختیار
Ferreira & Abrue, 2001).) ارقیام  بیین  ژنتیکیی  هیای تفاوت 

 در تفیاوت  موجب عملکرد اجزای در تفاوت ايجاد بر عالو  مختلف
 داد  نشیان  نییز  مطالعیات  سیاير  نتايج شه. ارقام اين دانه عملکرد

 تفیاوت  باعیث  لوبیا مختلف هایالين بین ژنتیکی تفاوت که تاس
 در و غیالف  در دانیه  تعهاد بوته  در غالف تعهاد  دانه100 وزن در

 Broughton et al., 2003; Fageria) شه دانه عملکرد نهايت 

& Santos, 2008.) لوبییاقرمز  کیه  رسهمی نظربه اسا   اين بر 
 کیود  سیطوح  تیأثیر  تحیت  یشتریب تولیه ظرفیت احتماالا ناز رقم

 مشیابه  شرايط در مطالعه مورد ارقام ديار به نسبت تراکم و دامی
 Torabi Jefroodi et al, (2005) نتايج در دارد. حاضر آزمايش

 بیاالترين  درخشیان(  )رقیم  آزمیايش  میورد  ديار به نسبت ناز رقم
 Salehi (2014) نتیايج  داد. نشیان  خیود  از را دانه عملکرد مقهار

 بیشیتر  عملکرد 188BRB و 93003R-ARS هایالين که داد اننش
 در دادنییه. نشییان D-81083 اليیین بییه نسییبت داریمعنییی و



 

21 

 1397نيمة اول ، 1ة، شمار9/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../تراکم کاشت  بررسی اثر ؛و همکاراناحمدزاده 

 عملکییرد کیاهش  و  داد رخ بوتییه بیین  رقابیت  بییاالتر هیای تیراکم 
 دلییل بیه  نییز  تیر پیايین  هایتراکم در طرفی از و شودمی مشاهه 

 رو اين از افته.می اتفاق کمتر هایعملکرد هم باز بوته کمتر تعهاد
 بهتیرين  رديیف(  روی بوتیه  متیر سانتی 10 )فاصله متوسط تراکم
 رقابیت  و بوتیه  مناسیب  تعیهاد  وجیود  واسطهبه که باشهمی تراکم
 هیای تفیاوت  شیود. می مشاهه  عملکرد باالترين ها بوته بین کمتر

 در غالف تعهاد  دانه100 وزن در تفاوت باعث هاالين بین ژنتیکی
 شیود میی  دانیه  عملکیرد  نهايیت   در و غیالف  در دانیه  تعهاد بوته 

(Broughton et al., 2003.) 
 

 شیاخ   بیر  رقیم  و دامیی  کیود  سیاد   اثیر  تنها برداشت: شاخص
 کیود  سیطح  افزايش با بود. (≥01/0p) دارمعنی لوبیاقرمز برداشت

 89/36 از نییز  برداشیت  شاخ  هکتار  در تن 30 تا صفر از دامی
 دامی کود افزايش با کهمعنیبهين يافت. افزايش درصه 52/40 به

 میاد   کیل  از اقتصیادی  عملکیرد  عنیوان بیه  بذر به تخصی  سهم
 15 و صیفر  سطح بین که هرچنه  شودمی افزود  تولیهی خشک

 D-81083 رقم نبود. داریمعنی اختالف دامی  کود هکتار در تن
 مقايسه با داد. اختصا  خود به را درصه( 66/39) مقهار باالترين
  )اختییر تییرکوتییا  ارقییام کییه شییودمییی مشییخ  مختلییف ارقییام

 شییاخ  از گلییی( و )نییاز بلنییهتر ارقییام بییه نسییبت (D-81083 و
 برداشیت  شیاخ   .(3 )جهول هستنه برخوردار بیشتری برداشت

 دانیه  و رويشیی  هایانهام بین پرورد  مواد تسهیم چاونای بیانار
 عملکیرد  تغیییرات  به يادیز وابستای آن تغییرات و باشهمی گیا 
 باعیث  کیه  عاملی هر  برداشت شاخ  فرمول اسا  بر دارد. دانه
 گییرد   قرار تأثیر تحت کل خشک وزن از بیشتر دانه عملکرد شود

 ,.Majidian et al) شیود میی  برداشیت  شیاخ   تغیییر  باعیث 

 اور  شییمیايی  کیود  که است آن از حاکی هم ديار نتايج (.2008
 برداشیت  شاخ  بر هکتار  در کیلوگرم 300 و 150 سطح دو در

 آلیی  کیود  تیمارهیای  تحت اما است  نهاشته داریمعنی اثر گنهم
 شیاخ   دامیی(  کیود  تین  60 و شیهری  زباله کمپوست تن 30)

 اسیییت داد  نشیییان افیییزايش شیییاهه بیییه نسیییبت برداشیییت
(Ahmadinezhad et al., 2013.)  شیاخ   دارمعنیی  افیزايش 

 تفیاوت  و هکتیار(  در تین  30) دامی کود باالتر سطوح در برداشت
 تیمارهیا   اين که است اين دهنه نشان لوبیا مختلف ارقام بین آن

 انییه.داد  افییزايش بیولوژيییک عملکییرد از بیشییتر را دانییه عملکییرد
 تخصیی   سیهم  کمتر  بر  و شاخ تبع به و تربودنکوتا  دلیلبه

 نامحققی  .يابیه میی  افیزايش  زايشیی  انهام عنوانبه هادانه به منابع
 بلنیهتر  ارقیام  در برداشیت  شیاخ   مقهار کمتربودن به هم ديار
 ايین   بر عالو  (.Nourmand et al., 2001) داشتنه اشار  گنهم
 مربیو   احتماالا مختلف ارقام برداشت شاخ  کاهش علل از يکی

 Osler) هیا بررسی برخی است. غالف در دانه تعهاد کمتربودن به

& Cartter, 1954; Mariorana et al., 1990)  داد  نشیان 
 گیردمی قرار محیطی عوامل تأثیر تحت کمتر صفت اين که است

 کیاهش  يا افزايش با که باشهمی ژنتیک به وابسته صفتی عمهتاا و
میی  کیاهش  يیا  افیزايش  نیز اقتصادی عملکرد بیولوژيک  عملکرد

 يابه.
 

 بیه  متعلیق  همبسیتای  بیشترين :صفات بين همبستگی ضرایب
 اسا   اين بر بود. (2R=85/0**) بوته ارتفاع با بیولوژيک ردعملک
 بیر   يابیه  افیزايش  گییا   ارتفیاع  هرچه که شودمی استنبا  چنین
 فتوسینتز  واسطهبه و شودمی افزود  گیا  بر  سطح و بر  تعهاد
 افیزود   بیولوژيیک  عملکیرد  بر  بیشتر خشک ماد  تجمع و بیشتر

 رابطیه  دانیه  عملکیرد  و وژيیک بیول عملکرد بین همچنین شود.می
 طرفیی   از (.2R=76/0**) شیه  مشیاهه   بیااليی  دارمعنی و مثبت

 بیا  مثبتیی  همبسیتای   بوتیه  ارتفیاع  مطالعه  مورد یکمّ شاخ 
 ايین  اهمییت  دهنیه  نشان که (2R=62/0**) داشت دانه عملکرد
 که معنی بهين .(4 )جهول است نهايی عملکرد تعیین در شاخ 
 و بیر   تعیهاد  )افیزايش  بیولوژيیک  عملکرد بر تأثیر با بوته ارتفاع
 مشیاهه   باشیه.  میثثر  نییز  دانیه  عملکیرد  بر توانهمی بر ( سطح

 دانیه  تعهاد بوته  در غالف تعهاد بوته  ارتفاع افزايش با که شودمی
بیه  نیز دانه عملکرد رو اين از يابه می افزايش دانه وزن و غالف در

 ,Ahmadinezhad et al نتايج در دهه.می نشان افزايش آن تبع

 میورد  صیفات  تمام با بااليی همبستای گنهم بوته ارتفاع (2013)
 بیا  غیالف  در دانیه  وزن همبسیتای  بیشیترين  داد. نشیان  بررسی
 .(4 )جهول (=85/0r**) آمه دستبه غالف در دانه تعهاد شاخ 

 افیزايش  شیود   افزود  غالف در دانه تعهاد بر هرچه کهمعنی بهين
 تعیهاد  بوتیه   ارتفیاع  بیا  دانه عملکرد شه. خواهه حاصل دانه نوز

 وزن و غیالف  در دانیه  وزن غیالف   در دانیه  تعیهاد  بوته  در غالف
 داشییت  (≥01/0p) داریمعنییی و مثبییت همبسییتای دانییه100

 دانیه 100 وزن بیرای  همبسیتای  ضیريب  بیاالترين  کیه طیوری به
(**723/0=2R) دهنیه  ننشیا  امیر  ايین  .(4 )جهول آمه دستبه 

 میواد  ذخییر   در رقیم  پتانسییل  و فتوسینتز  کیارآيی  بیین  ارتبا 
 عملکیرد  دارای ارقامی ترتیب بهين باشه.می عملکرد و فتوسنتزی

 هیای انیهام  در را بیشتری فتوسنتزی مواد که هستنه باالتری دانه
 سیهم  نییز  Mirzayee Nodoushan (1988) دهنه. تجمع خود
 ايین  نتايج نمود. گزارش باال  پرمحصول ارقام تولیه در را دانه وزن

 و غیالف  در دانیه  تعهاد دارمعنی و مثبت همبستای مثيه مطالعه
 Mirzayee .(4 )جییهول باشییهمییی بوتییه در غییالف تعییهاد

Nodoushan (1988) عمیه   معیارهیای  عنیوان به را صفات اين 
   نمود. معرفی دانه عملکرد بهبود جهت رقم انتخاب
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 در گییر  تعییهاد بیا  دانییه عملکییرد بیین  مثبییت همبسیتای 
 & Nienhuis توسط نیز گیا  در فرعی شاخه تعهاد و مترمربع

Singh (1985) اسیت.  شیه   گزارش Ramirez & Serrano 

Covarrubias (1994) متغیرهیای  ينتیر مهم که نمودنه بیان 
 غیالف   تعیهاد  شیامل  لوبیا دانه عملکرد با مستقیم ارتبا  دارای
 & Dimova هسیتنه.  گلههی زمان تا روز ادتعه و شاخه طول

Svetleva (1993) نشیان  لوبییا  دانیه  عملکرد اجزای بررسی با 
 را تیأثیر  بیشیترين  مستقیم طوربه بوته در غالف تعهاد که دادنه

شیاخه  تعیهاد  طريق از غیرمستقیم طوربه و گیا  در دانه وزن بر
 دارد. بوتیه  در دانیه  تعیهاد  و غیالف  طیول  مییاناین  بارور  های

Ishag (1973) و گییا   در غیالف  تعیهاد  بیین  کیه  کرد گزارش 
 دارد. وجیود  (2R=-57/0) منفی همبستای غالف در دانه تعهاد

 و مثبیت  همبسیتای  دارای نییز  برداشت شاخ  با دانه عملکرد
 تیوان میی  را رابطه اين .(4 )جهول باشهمی (≥01/0p) دارمعنی
 افزايش طريق از دانه دعملکر کلی طوربه که نمود توجیه چنین

 بوتیه  در دانه تعهاد و بوته در غالف تعهاد فرعی  شاخه تعهاد در
 وجیود  بیه  را بیاال  برداشیت  شیاخ   نهايت  در که يافته افزايش
 غالف تعهاد و زياد فرعی هایشاخه تعهاد وجود لذا است. آورد 

 عملکیرد  افیزايش  در مهمیی  نقیش  بوته در دانه تعهاد و بوته در

 بیین  همبستای Farahmand Rad (1997) است. شتهدا دانه
 و بوتیه  در غیالف  تعیهاد  فرعیی   شیاخه  تعهاد صفات با عملکرد

 است. نمود  گزارش دارمعنی بسیار را بوته در دانه تعهاد
 

 گيرینتيجه
 عملکیرد  اجزای و عملکرد که داد نشان مطالعه اين نتايج 
 و دامیی  کیود  سیطوح  تیأثیر  تحیت  داریمعنیطوربه لوبیا ارقام
 دامیی  کیود  مصرف افزايش با کهطوریبه گرفت  قرار بوته تراکم
 افیزايش  بیا  دانیه  عملکرد يافت. بهبود لوبیا ارقام عملکرد و رشه
 هیای تفیاوت  يافیت.  افزايش مترمربع در بوته 20 سطح تا تراکم

 و عملکرد اجزای در تفاوت بروز باعث مختلف ارقام بین ژنتیکی
 ارقیام  بیین  در دانه عملکرد باالترين کهطوریبه  گرديه عملکرد

 آزمیايش  نتیايج  بیه  توجیه  با بود. ناز رقم به مربو  مطالعه مورد
 احتمیاالا  گلیی  آن از پس و ناز ارقام لوبیاقرمز که رسهمی نظربه

 تیراکم  و دامیی  کیود  سیطوح  تأثیر تحت بیشتری تولیه ظرفیت
 آزمیايش  همشیاب  شیرايط  در مطالعیه  میورد  ارقام ديار به نسبت
 دارنه. حاضر
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Introduction 
Phaseolus vulgaris or common bean, is an herbaceous annual plant in the Fabaceae is cultivated in many 

parts of the world. Bean varieties have been developed to have both bush and twining forms. Numerous 
cultivars of common beans have been developed, including string beans, stringless varieties (such as the 
slender French haricot varieties), and snap beans. Intensive agricultural activities have led to profound land 
use transformations. As a result of intensive successive croppings, there has been physical, chemical, and 
biological degradation of soils, resulting in decreased crop productivity. This trend is incurring high 
economic and environmental costs. The use of organic fertilizers, such as animal manures has been proposed 
as one of the main pillars of sustainable agriculture. Animal manure is a valuable resource as a soil fertilizer 
because it provides large amounts of nutrients for crop growth and is a low-cost, environmentally friendly 
alternative to mineral fertilizers. The environment within a canopy of given density will be affected both by 
plant architecture and row spacing. As seed is a major input cost for dry bean production, optimum plant 
density should maximize yield while minimizing seed cost. Solutions based on the principles of ecological 
agriculture in agricultural ecosystems, in addition to the current needs of the plant, also lead to long-term 
sustainability of agricultural systems. 

 

Materials & Methods 
To evaluate the yield and yield components of common beans by planting density, manure and cultivar, 

a factorial layout based on randomized complete block design with four replications was conducted at the 
Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season 2014-2015. 
Experimental factors including cow manure levels, three levels (0, 15 and 30 t.ha-1), plant density on row, 
three levels (5, 10 and 15 plants.m-2) and cultivar, three levels (Akhtar, D-81083, Naz and Goli). Before 
harvesting, plant height, pod number per plant, seed number per pod, seed weight per pod and 100-seed 
weight were measured in 10 randomly selected plants. Biological and seed yields of bean were determined at 
the end of growing season. Studied traits were plant height, pod number per plant, seed number per pod, seed 
weight per pod, 100-seed weight, seed yield, biological yield and harvest index (HI) of bean. Analysis of 
variance (ANOVA) and least significant difference were performed using SAS version 9.3 (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA). 

 

Results & Discussion 
The results showed that the simple effects of manure, density and cultivar were significant (p≤0.05) on 

more studied traits of bean. By increasing manure level yield and yield components of bean were enhanced. 
By increasing manure level up to 15 and 30 t.ha-1 seed yield was improved due to improvement in physical 
and chemical characteristics of soil up to 7 and 15% compared to control, respectively. Also, by enhancing 
plant density an increasing trend for yield was observed. In comparing different cultivars the highest seed 
yield was observed for Naz (291.04 g.m-2) and the lowest was for Akhtar (236.63 g.m-2). The maximum seed 
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yield was related to 30 t manure per ha-1 + Naz (305.59 g.m-2) and the minimum was for control +Akhtar 
(220.33 g.m-2). Seed yield had positive correlation with plant height, number of pod per plant, number of 
seed per pod, seed weight per pod and 100- seed weight and the highest correlation coefficient was computed 
for 100-seed weight (R2=0.723**). Genetic potentials between cultivers created differences in yield and yield 
components, so the highest yield among cultivars was obtained by Naz. 

 

Conclusion 
By increasing manure level seed yield and yield components were enhanced due to improvement in 

physical and chemical characteristics of soil. By increasing plant density up to 20 plants.m-2 seed yield of 
bean was increased. The highest yield among cultivars was obtained by Naz. 
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