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چکیده:
با کشت دوم لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.ميتوان بهرهبرداری از زمين ،زمان و امكانات كشاورز را افزایش داد .بهمنظور بررسي
امكان کاشت لوبیا بهعنوان كشت دوم منطقه لردگان ،آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خردشده در قالب طرح بلوكهاي كامل
تصادفي در سه تكرار در سالهاي  1385و  1386در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختياري اجراگردید .تاريخ كاشت با سه سطح
[ 3خردادماه (معمول) 5 ،و  15تيرماه] بهعنوان عامل اصلي ،رقم در شش سطح (صیاد ،الین  ARS-R93003و الین  D81083از لوبیاهای
قرمز و دانشکده ،جولز و امرسون  74از لوبیاهای سفید) بهعنوان عامل فرعي و سال در دو سطح بهعنوان عامل موهومی انتخابشدند.
نتایج نشان داد که تأخیر در کاشت باعث کاهش 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 بهعلت داشتن تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته بیشتر،
عملکرد دانه باالتری در هر تاریخ کاشت داشتند .شرایط مناسبتر آبوهوایی در سال اول سبب افزایش وزن صددانه ،تعداد غالف در
بوته ،تعداد دانه در غالف ،ارتفاع بوته و عملکرد دانه رقمهای لوبیا شد .برهمکنش تاریخ کاشت و رقم نشان داد که جهت کشت دوم فقط
رقم دانشکده توانست در اوایل تیرماه کاشته شود و کاشت بقیه رقمها تنها بهصورت کشت اول امکانپذیر بود.

کلمات کلیدی :لوبيا ،تاریخ کاشت ،كشت دوم ،عملكرد دانه ،اجزای عملكرد دانه
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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.
key Words: Common bean; Phaseolus vulgaris; Sowing date; Second planting; Seed yield; Seed yield components.

مقدمه

بقوالت بهعنوان دومين منبع غذايي بشر پس از غالت عمدهترين منبع
پروتئين گياهي محسوب ميشوند .در بين آنها از لحاظ سطح زيركشت
و ارزش اقتصادي مقام اول متعلق به انواع لوبيا است (van-Schoonhoven
 .)and Voysest, 1993لوبيا در پنج قاره جهان كشت ميگردد .سطح
زيركشت جهاني آن در سال  2007حدود  26ميليون هكتار و متوسط
عملكرد نیز حدود  716كيلوگرم در هكتار بوده است ( .)FAO, 2008بر
مبنای آمار سال  1386سطح زيركشت انواع لوبيا در ايران  105574هكتار
و توليد آن  217988تن دانه بوده است .ميانگين عملكرد دانه این گیاه
 2064كيلوگرم در هكتار است .يكي از استانهاي مستعد لوبياكاري در
ايران استان چهارمحال و بختياري است كه هر ساله بين  8تا  11هزار
هكتار از زمينهاي زراعي آن به انواع لوبيا اختصاص داده میشود .در سال
زراعي  81-82حدود  11207هكتار لوبيا با متوسط عملكرد دانه 2511
كيلوگرم در هكتار در استان چهارمحال و بختياري كشت شده است (سایت
وزارت جهاد کشاورزی).
در سالهاي اخير کاربرد روشهای چندكشتي 1مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفته است .روش كشت چندمحصولي به معنای روياندن دو محصول
يا بيشتر در يك سال و در يك زمين ميباشد تا بهرهبرداری بیشتری از
زمين با استفاده از ابعاد زماني و مكاني میسور گردد .كشت دوم محصول
عالوه بر افزايش برداشت در واحد سطح در واحد زمان ،به كشاورز نیز كمك
ميكند تا با اعمال مديريت و بهكارگيري حداكثر دقت از سرمايهگذاري

انجامشده ،بیشینه بهرهوري را كسب نمايد؛ و از زمين زراعتي خود نهایت
استفاده را بهعمل آورد (مظاهري .)1373 ،از طرف دیگر ،هدف از تعيين
تاريخ كاشت ،يافتن زمان كاشت رقم يا گروهي از رقمهای مشابه يك
گياه است بهطوريكه مجموعه عوامل محيطي حادث در آن زمان براي
سبزشدن ،استقرار و بقاي گياهچه مناسب باشند و گياه حتياالمكان در
هر مرحله از رشد با شرايط مطلوب روبرو گردیده؛ ولی با شرايط نامساعد
محيطي مواجه نشود (خواجهپور .)1376 ،تاريخ كاشت مناسب موجب
بهرهگيري بهينه از عوامل اقليمي نظير درجه حرارت ،رطوبت ،طول روز
و همچنين تطابق زمان گلدهي با درجه حرارت مناسب ميگردد (Kane
 .)and Grabau, 1992بیشتر رقمهای مورد كاشت گياهان زراعي مهم ايران
مانند گندم ( ،).Triticum aestivum Lذرت ( ).Zea mays Lو لوبيا نسبت به
طول روز بيتفاوت هستند؛ و طول دوره رشدشان عمدتاً توسط دما كنترل
ميشود (خواجهپور .)1377 ،بنابراین دما مهمترين عامل تعيينكننده
طول دوره رشد در گياهان زراعي ايران است؛ و تاريخ كاشت اين گياهان
بايستي براساس واکنش آنها نسبت به دما تنظيم گردد .در گياهاني مانند
آفتابگردان ( ،).Helianthus annuus Lلوبيا و سويا [)Glycine max (L.
 ].Merrافزایش رشد رويشي براي توليد عملكرد باالتر ضرورت دارد .افزايش
رشد رويشي و ايجاد پتانسيل رشد زايشي بيشتر ،از طريق انتخاب تاريخ
كاشت مناسب جهت انطباق دوره رشد رويشي و شروع گلدهي با دماهاي
پايين اهميت دارد (خواجهپور .)1377 ،تاریخ کاشت سبب ایجاد شرایط
آبوهوایی مختلف بهویژه دما برای رشد و نمو گیاه میگردد (Henderson
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 .)et al., 1998محدوده دمایی مناسب برای جوانهزنی و سبز شدن بذرهای
لوبیا  20-30درجه سانتیگراد است؛ و دمای کمتر سبب ایجاد یک رکود
موقت در جوانهزنی بدون اثر شدید بر قدرت رویش بذر میشود (Scully
 .)and Waines, 1987دمای پایه  7درجه سانتیگراد برای همه مراحل
نموی لوبیا چیتی در مزرعه گزارش شده است (.)Dapaah et al., 1999
میتوان پس از برداشت جو ( ،).Hordeum vulgare Lكشت دوم سويا را
در منطقه خانميرزا (شهرستان لردگان) انجام داد (هاشميجزي.)1379 ،
نشان داده شده است كه رقمهای لوبيای سفيد (مرمر ،ياس ،دانشكده
و صدف و الين آزمايشي  )11805با تأخير در كاشت و بهرغم افزايش
طول روز دچار زودرسي شدند؛ بنابراين ژنوتيپهاي فوق نسبت به طول
روز غيرحساس بوده و طول دوره نمو در آنها توسط دما كنترل ميشود
(شهسواري و همكاران .)1370 ،در بررسی انجامشده ،عدم حساسيت
رقمهای لوبيا (لوبيا قرمز ناز ،لوبيا سفيد الين  11805و الينهاي چيتي
شامل  16157و  )11816به طول روز نشان داده شده است .در اين بررسي
تأخير در كاشت سبب کاهش رشد رويشي ،بهویژه وزن برگ ،تعداد ساقه
فرعي ،اجزاي عملكرد دانه و در نهايت عملكرد دانه گرديد (باقرياننایيني،
 .)1376با توجه به حساسيت بسيار زياد لوبياي معمولي به دما ،الزم است
تاريخ كاشت آن به نحوي انتخاب گردد كه دوره رشد رويشي گياه با دماي
خنك (ميانگين حدود  18تا  20درجه سانتيگراد) منطبق شود (باقريان
نایيني .)1376 ،نشان داده شد که تاریخ کاشت اثرات معنیداری بر وزن
صددانه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد بذر در غالف و عملكرد دانه داشت؛
و تاریخ کاشت اواسط اردیبهشتماه دارای تعداد غالف بیشتری در بوته
نسبت به اوایل خردادماه بود؛ درحالیکه تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد بذر در
غالف ،کم بود (.)Balasubramanian, 2002
در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختياري حدود 10000
هكتار جو ،گندم و كلزا ( ).Brassica napus Lكشت ميگردد .تاريخ
برداشت جو و كلزا در منطقه مزبور نيمه دوم خردادماه تا نيمه اول تيرماه
و تاريخ برداشت گندم دهه دوم تيرماه به بعد است .پس از برداشت اين
گياهان با توجه به اقليم منطقه (نيمهگرمسيري و دماي مناسب در طول
فصل تابستان و كاشت گندم بعد از برداشت لوبيا در اواخر مهرماه تا اواخر
آبانماه) ميتوان از كشت دوم محصوالت زراعي استفاده نمود .لوبيا بهويژه
رقمهای زودرس آن ميتوانند بهعنوان گياه زراعي در كشت دوم مورد
استفاده قرار گيرند .آشنايي كشاورزان منطقه با زراعت لوبيا ميتواند به
كشت دوم اين محصول كمك شاياني نمايد .از آنجايي كه لوبيا داراي
تيپهاي رشدي متفاوت بوده و رقمها و الينهاي آن دوره رشد متفاوتي
دارند ،كشت دوم آن بهخوبي ميتواند از زمين كشاورز و امكانات وي
حداكثر بهرهبرداري را بنماید .بنابراین هدف از این آزمایش ،بررسی امکان
کشت دوم رقمهای لوبیا در شرایط آبوهوایی منطقه لردگان در استان
چهارمحال و بختیاری بود.

مواد و روشها

بهمنظور بررسي امكان كشت دوم لوبيا پس از برداشت جو ،كلزا و
حتي گندم آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خردشده در قالب
بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار در سالهاي  1385و  1386در
منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختياري اجرا گردید .این منطقه
در مختصات جغرافيايي  31درجه و  31دقيقه عرض شمالي و  50درجه

  (پژوهشوسازندگی)

و  48دقيقه طول شرقي واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا  1700متر
است .اقليم منطقه ،نيمهمرطوب با تابستان گرم و زمستانهاي نيمهسرد
ميباشد .بیشینه و کمینه ميزان بارندگي این منطقه بهترتيب  777/8و
 249ميليمتر و ميانگين گرمترين و سردترين ماههاي آن بهترتيب  36/8و
 2/4درجه سانتيگراد است.
تاريخ كاشت در سه سطح [ 3خردادماه (معمول) 5 ،و  15تيرماه]
بهعنوان عامل اصلي ،رقم در شش سطح (صیاد ARS-R93003 ،و D81083
از لوبیاهای قرمز و دانشکده ،جولز و امرسون  74از لوبیاهای سفید) بهعنوان
عامل فرعي و سال در دو سطح بهعنوان عامل موهومی انتخاب شدند.
قبل از کاشت ،زمین مورد نظر شخم زده شد؛ و پس از کوددهی براساس
آزمون خاک و زدن دو دیسک عمود برهم ،کرتبندی گردید .رقمهای
لوبيا در کرتهايي به عرض دو متر و طول  5متر کاشته شدند .كاشت
بهروش دستی انجام شد؛ و تراكم  40بوته در مترمربع برای هر رقم منظور
گردید .آبیاری طبق عرف منطقه انجام گرفت .از سم قارچكش متيلتيرام
براي ضدعفوني بذرها قبل از کاشت استفاده شد .دو هفته قبل از كاشت
نيز از علفكش ترفالن جهت مبارزه با علفهاي هرز استفاده گردید .برای
آفتهای مكنده از سم متاسيستوكس استفاده شد .ارتفاع بوته ،تعداد غالف
در بوته ،تعداد بذر در غالف ،وزن صددانه و عملكرد دانه ازجمله صفتهایی
بودند كه در اين آزمايش مورد بررسي قرار گرفتند .تحليل آماري با تجزيه
واريانس مرکب بر روی دادهها با استفاده از نسخه  9برنامه نرمافزاری
( SAS (SAS Institute, 2004انجام گرفت .میانگینها نیز با آزمون
چنددامنهای دانکن مقایسه شدند.

نتايج و بحث

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که وزن صددانه ،تعداد غالف در بوته،
تعداد دانه در غالف ،ارتفاع بوته و عملكرد دانه تحت تأثير بسیار معنیدار
( )p≤0.01تاریخ کاشت و رقم و تحت تأثیر معنیدار ( )p≤0.05سال (بهجز
ارتفاع بوته که تحت اثر بسیار معنیدار سال بود) قرار گرفتند (جدول .)1
شرايط آبوهوايي مناسبتر در اوايل فصل رشد در سال اول باعث رشد
بیشتر بوته و افزایش وزن صددانه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در
غالف ،ارتفاع بوته و عملكرد دانه رقمهای لوبیا گردید.
ارتفاع بوته
با تأخير در كاشت ،ارتفاع بوته كاهش يافت (جدول  .)2بررسیهای
پیشین (خواجهپور 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
میدهد (خواجهپور و باقریان نایینی.)1380 ،
رقمهای لوبيای مورد آزمایش ،از نظر ارتفاع بوته تفاوت معنيداري با
هم داشتند (جدول  .)3در بین لوبیاهای قرمز ،رقم صیاد از ارتفاع باالتری
برخوردار بود .عادت رشد این رقم ،نامحدود ایستاده است و با رقمهای
 D81083و  ARS-R93003که عادت رشد محدود بوتهای دارند ،تفاوت
داشت و ارتفاع آن زيادتر بود .در بین لوبیاهای سفید ،ارتفاع بوته در رقم
دانشكده باالتر از رقمهای جولز و امرسون  74بود؛ و با هم متفاوت بودند.
اگرچه هر سه رقم فوق دارای عادت رشد نامحدود بودند ،ولی تفاوتهای
ژنتیکی نیز با هم داشتند .انواع لوبيا در عادت رشد و ویژگیهای رویشی
و زایشی با هم منفاوت هستند بهطوری که رقمهای دارای رشد نامحدود
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از ارتفاع بیشتری برخوردارند (Fageria and Santos, 2008; Graham and

.)Ranalli, 1997; van-Schoonhoven and Voysest, 1993
تعداد غالف در بوته
با تأخير در كاشت ،تعداد غالف در بوته نیز كاهش يافت؛ ولی بین
دو تاریخ  3خردادماه و  5تیرماه تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول
 .)2تعداد غالف در گياه از حساسترين اجزای عملكرد دانه است كه
تحت تأثير شرايط محيطي از قبيل رطوبت و گرما قرار ميگيرد .وقتي
تنشهاي محيطي مؤثر در عملكرد نهايي در طول توسعه گياه لوبيا اتفاق
افتد ،تعداد غالف در گياه (جزئي از عملكرد كه در اوايل مرحله زايشي
تشكيل ميشود) بیشینه تأثير را از این تنشها میپذیرد (Bennet and
 .)Adams, 1977تعداد غالف در گياه مهمترين ویژگی در تعيين عملكرد
دانه لوبيا است ( .)Chung and Goulden, 1971نشان داده شده است که
تاریخ کاشت بر تعداد غالف در گیاه تأثیر میگذارد (.)Karas et al., 1996
کاهش تعداد غالف در بوته بر اثر تأخیر در کاشت توسط محققان دیگر
نیز گزارش شده است (گلچین و همکاران1387 ،؛ صالحی و همکاران،
 1387و خواجهپور و باقریاننایینی .)1380 ،تأخیر در کاشت سبب
کوتاه شدن طول دوره رشد رویشی گیاه شده و تعداد غالف در گیاه را
کاهش میدهد ( .)Wang et al., 1997کاهش فرصت رشد به سبب کشت
دیرهنگام میتواند با تقلیل سطح فتوسنتزی و ارتفاع بوته سبب نقصان
تعداد مکان برای تولید غالف شود .بنابراین تعداد غالف در بوته کاهش
مییابد (خواجهپور و باقریان نایینی .)1380 ،افزایش دما میتواند سبب
ریزش گلها و غالفهای جوان گردد .بنابراین با تأخیر در کاشت و
برخورد دوره گلدهی و غالفدهی لوبیا با گرما تعداد غالف کاهش
مییابد ( .)Graham and Ranalli, 1997کاهش رشد رویشی ،تعداد غالف
در بوته لوبیا را تقلیل داد ( .)Parvez et al., 1989رقمهای لوبيای مورد
استفاده در صفت تعداد غالف در بوته با هم متفاوت بودند (جدول .)3
در بین لوبیاهای قرمز ،رقم صیاد و در میان لوبیاهای سفید رقمهای
دانشكده و جولز دارای بیشترین تعداد غالف در بوته بودند .این یافته که
رقمهای لوبیا در تعداد غالف در بوته با هم تفاوت دارند ،قبأل نیز گزارش
شده است (.)Karas et al., 1996
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تعداد دانه در غالف
با تأخير در كاشت تعداد دانه در غالف كاهش يافت (جدول )2؛ ولی
بین دو تاریخ  3خردادماه و  5تیرماه تفاوت معنیداری در صفت مزبور
وجود نداشت .کاهش تعداد دانه در غالف بهواسطه تأخیر در کاشت قبأل نیز
گزارش شده است (گلچین و همکاران1387 ،؛ صالحی و همکاران1387 ،
و خواجهپور و باقریاننایینی.)1380 ،
رقمهای لوبيای مورد استفاده در صفت تعداد دانه در غالف تفاوت
معنيداري با هم داشتند (جدول  .)3در بین لوبیاهای قرمز ،بیشترین
تعداد دانه در غالف به رقم صیاد تعلق داشت .بذر این رقم ریزتر بود و
نسبت به رقمهای  D81083و  ARS-R93003تعداد بیشتری دانه در غالف
داشت .در بین لوبیاهای سفید ،تعداد دانه در غالف رقم دانشکده بیشتر
بود .بذر این رقم نیز ریزتر بود و نسبت به رقمهای جولز و امرسون 74
تعداد دانه بیشتری در غالف داشت .بهنظر میرسد که تعداد دانه در غالف،
ژنتیکی است (گلچین و همکاران.)1387 ،
وزن صددانه
با تأخير در كاشت ،وزن صددانه كاهش يافت (جدول  .)2در کشتهای
تأخیری ،رسیدگی اجباری در گیاه اتفاق میافتد؛ و چون پرشدن دانه از
مواد فتوسنتزی بهصورت تدریجی است ،بنابراین وزن صددانه کم میشود
(گلچین و همکاران .)1387 ،تأخیر در کاشت ،بهعلت افزایش دمای محیط
سبب کوتاه شدن دوره پرشدن دانه میگردد (گلچین و همکاران.)1387 ،
گاهی ممکن است در پایان فصل رشد شرایط محیطی برای پرشدن دانه
مناسب باشد؛ بنابراین تأخير در كاشت بر کاهش وزن دانه تأثیر اندکی
خواهد گذاشت (.)Weaver et al., 1991
رقمهای لوبيای مورد استفاده ،در صفت وزن صددانه تفاوت معنيداري
با هم داشتند (جدول  .)3در بین رقمهای لوبیای قرمز ،وزن صددانه رقم
 D81083بیشتر از بقیه بود .در میان رقمهای لوبیای سفید نیز وزن صددانه
رقم جولز باالتر از سایر رقمها بود .این دو رقم به لوبیاهای دارای بذر درشت
تعلق دارند .انواع لوبيا تفاوتهايي در ویژگیهای زایشی مانند وزن صددانه
دارند (Fageria and Santos, 2008; Graham and Ranalli, 1997; van-
.)Schoonhoven and Voysest, 1993
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عملکرد دانه
با تأخير در كاشت عملكرد دانه كاهش يافت .تأخیر در کاشت سبب
کاهش تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن صددانه شد .بنابراین
با کاهش اجزای عملكرد دانه ،عملكرد دانه نیز کاهش یافت .بیشینه این
عملكرد از تاريخ كاشت  3خردادماه بهدست آمد (جدول .)2
کاهش عملكرد دانه انواع لوبیا بر اثر تأخیر در کاشت قب ً
ال نیز مطالعه و
گزارش شده است (گلچین و همکاران1387 ،؛ صالحی و همکاران1387 ،؛
خواجهپور و باقریان نایینی 1380 ،و محلوجی و همکاران .)1379 ،با
هر روز تأخیر از تاریخ بهینه کاشت 72 ،کیلوگرم از عملكرد دانه لوبیا
کاسته گردید ( .)Singh, 1999تأخیر در کاشت لوبیا سبب کاهش در مقدار
صفتهای طول دوره رشد رویشی ،تجمع ماده خشک ،تعداد غالف در
گیاه ،تعداد شاخه در بوته و سرانجام کاهش عملكرد دانه شد (Wang et
 .)al., 1997عملكرد دانه لوبیا چیتی با تأخیر در کاشت ،بهعلت تسریع
در گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک کاهش یافت( .محلوجی و همکاران،

  (پژوهشوسازندگی)

 .)1379کاهش عملكرد دانه بر اثر تأخیر در کاشت ،بهعلت کاهش رشد
رویشی بود ( .)Parvez et al., 1989کاهش عملكرد دانه با تأخیر در کاشت
را میتوان به کاهش فرصت کافی برای رشد لوبیا نسبت داد (خواجهپور و
باقریان نایینی .)1380 ،دمای باال در دوره زایشی ،عامل کاهش عملكرد
دانه لوبیا بود ( .)Kumar et al., 2006وزن خشک اندامهای هوایی ،تعداد
غالف در گیاه ،وزن صددانه ،شاخص برداشت و شاخص سطح برگ بر
عملكرد دانه لوبیا مؤثر بوده؛ و کاهش هر کدام از آنها میتواند این
عملكرد را نقصان دهد (.)Fageria and Santos, 2008
تفاوت رقمهای مورد مطالعه از نظر عملكرد دانه ،معنیدار بود .بیشینه
این عملكرد در بین رقمهای لوبیای قرمز متعلق به رقم صیاد بود .در میان
رقمهای لوبیای سفید نیز بیشینه عملكرد دانه به رقم دانشکده تعلق داشت.
از میان تمامی رقمها ،لوبیای سفید دانشکده باالترین مقدار عملكرد دانه را
داشت (جدول  .)3تفاوتهاي ژنتيكي بين رقمها باعث تفاوت در ارتفاع بوته،
وزن صددانه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و سرانجام عملكرد
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دانه شد .نشان داده شده است که عملكرد دانه رقمهای لوبیا با نحوه رشد
محدود بوتهای ،کمتر از رقمهایی است که نحوه رشد نامحدود دارند؛ اگرچه
همیشه این گونه نبوده است (Fageria and Santos, 2008; Broughton et
 .)al., 2003; van-Schoonhoven and Voysest, 1993تغييرات عملكرد
دانه در الينهاي رشدمحدود در مقايسه با الينهاي رشدنامحدود كمتر
بود؛ و لوبياهاي بذردرشت نیز عملكرد پایینتری نسبت به لوبياهاي بذرريز
بهویژه در نواحي گرم داشتند (.)White et al., 1992
اثر برهمکنش رقم و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته ،وزن صددانه ،تعداد
دانه در غالف ،تعداد غالف در بوته و عملكرد دانه رقمهای لوبیا معنیدار
گردید .همچنین اثر متقابل سال و رقم بر وزن صددانه و ارتفاع بوته ،و
اثر برهمکنش سال ،رقم و تاریخ کاشت بر وزن صددانه ،تعداد غالف در
بوته ،تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته رقمهای مورد مطالعه معنیدار شد
(جدول .)1
این نتایج نشان میدهد که شرایط آبوهوایی زمان کاشت
بر صفتهای مورد مطالعه تأثیر فراوانی داشته است .اگر
زمان کاشت ،شرایط برای رشد محصول مناسب باشد ،مقادیر
صفتهای کمی رقم کاشتهشده ،تا حد بهینه افزایش و در غیر
اینصورت از حد مزبور کاهش مییابد .بهعلت اهمیت تاریخ کاشت در
افزایش تولید محصول ،برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بررسی گردید .تفاوت
عملكرد دانه تمامی رقمها در تاریخ کاشت اول ،به لحاظ آماری معنیدار
نبود .در تاریخ کاشت  5تیرماه ،رقم دانشکده واجد بیشینه عملكرد دانه
بود که با عملكرد دانه سایر رقمها در تاریخ مزبور تفاوتی معنیدار داشت.
در تاریخ کاشت  15تیرماه نیز دوباره رقم دانشکده بیشینه عملكرد دانه را
بهخود اختصاص داد که با عملكرد دانه بقیه رقمها در تاریخ فوق تفاوت
معنیداری داشت (جدول .)4
اثر متقابل بین رقم و شرایط محیطی در تولید لوبیا بسیار اهمیت دارد
( .)Ribeiro et al., 2003این نکته نشاندهنده وجود ژنوتیپهایی است
که از حساسیت کمتری نسبت به متغیرهای محیطی مانند دما برخوردار
هستند .ژنوتیپهای با عادت رشد محدود و دوره رشد کوتاه ،حساسیت
بیشتری به متغیرهای محیطی دارند ( .)Ribeiro et al., 2003رقمهای لوبیا
با عادت رشد محدود ،در واکنش به شرایط محیطی (کوتاهتر شدن فصل
رشد) پایداری بیشتری دارند (.)Nleya et al., 1999
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تجزيه مركب دو ساله نشان داد که وزن صددانه ،ارتفاع بوته ،تعداد
دانه در غالف ،تعداد غالف در بوته و عملكرد دانه تحت تأثير تاريخ كاشت
قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن بود که تأخیر در کاشت رقمهای لوبيا
باعث كاهش وزن صددانه ،ارتفاع بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف
در بوته و عملكرد دانه شد .رقم صیاد در لوبیاهای قرمز و رقم دانشکده از
لوبیاهای سفید بهعلت داشتن دانه بیشتر در غالف و تعداد زیادتر غالف در
بوته ،عملكرد دانه باالتری در هر تاریخ کاشت داشتند .عملكرد دانه رقم
دانشکده نیز بیشتر از رقم صیاد بود .برهمکنش تاریخ کاشت و رقم هم
نشان داد که جهت کشت دوم فقط رقم دانشکده میتواند در اوایل تیرماه
کاشته شود؛ و کشت بقیه رقمها تنها بهصورت کشت اول امکانپذیر است.
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