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 چکیده

 آزمایشی ،لوبیا مختلف یهارقم عملکرد اجزای و عملکرد رب نهاده مصرف مختلف هایشدت یبررس منظوربه

 واقع کشور لوبیای تحقیقات ملی ایستگاه در تکرار 3 با تصادفی کامل یهابلوک پایه طرح با خردشده یهاکرت صورتبه

 عنوان به نهادهپر و نهاده متوسط نهاده،کم تلفیقی، ،اکولوژیک شامل ؛نهاده مصرف مختلف هایشدت .شد اجرا خمین در

 به صدری رقم چیتی ،Ks-31169 بخش امید الین قرمز درسا، رقم سفید شامل لوبیا مختلف یهارقم و اصلی یهاکرت

و مقادیر مختلف کاربرد کود،  خاکورزیعملیات  دفعات های مختلف مصرف نهاده شاملشدت .بودند فرعی هایکرت عنوان

عملیات خاکورزی کمترین و بیشترین عملیات  7و  2نظام پرنهاده و اکولوژیک به ترتیب با  بود. سموم، بذر و آبیاری

های کم، متوسط و پرنهاده با کاربرد کودهای شیمیایی، در نیاز گیاه در نظام خاکورزی را داشتند. عناصر غذایی مورد

تلفیقی با ترکیبی از کاربرد کود شیمیایی و دامی تامین شد. مبارزه با آفات  نظام اکولوژیک با کاربرد کود دامی و در نظام

ای تلفیقی، کم و متوسط نهاده ترکیبی از ههای شیمیایی، در نظامهای هرز در نظام پرنهاده تنها از طریق روشو علف

 کردعمل دانه، و غالف قطر بیشترین های شیمیایی و فیزیکی و در روش اکولوژیک تنها از روش فیزیکی انجام شد.روش

پر  تولید نظام تیمار در دانه صد وزن صفت در و چیتی لوبیابا  تلفیقی تولید نظام تیمار در برداشت شاخص و بیولوژیک

 و (درصد 93) بیولوژیک عملکرد صفات در چیتی لوبیابا  تلفیقی تولید نظام یهاتیمار .شد مشاهده چیتی لوبیابا  نهاده

 تیمار به نسبت (درصد 93) دانه صد وزن صفت در سفید لوبیابا  تلفیقی تولید تیمارنظام و (درصد 22) برداشت شاخص

عالوه  توانیم ی تلفیقیهالوبیا در سیستم تولیدبا  نتایج این مطالعه نشان داد داشتند. افزایش سفید لوبیابا  نهادهکم نظام

 صرفه جویی نمود. نیز بر تولید محصول قابل قبول، در مصرف نهاده 
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Abstract 

In order to examine the effects of different intensities of input on seed yield and yield components of 

bean varieties an experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with 

three replications in National Bean Research Station at Khomeyn. Treatments were different intensities of 

inputs; including ecological, integrated, low-input, medium-input and high-input comprising the main-

treatments and different bean varieties (navy bean cv. Dorsa, kidney bean cv.Ks-31169 and pinto bean cv. 

Sadri) as sub-treatments. Different inputs intensities included frequency of tillage operations and various 

amounts of fertilizer, pesticides, seeds and irrigation. High-input and ecological systems had the least and the 

highest tillage operations with 2 and 7 tillages, respectively. Nutrients in low-, medium- and high-input were 

supplied by chemical fertilizer, in ecological system by manure and in combination of manure and chemical 

fertilizer. Control of pest and weed in high-input were conducted by chemical methods, in integrated, low- and 

medium-input system by combination of chemical and physical methods and in ecological system by physical 

method. The greatest quantity of stem length and diameter, and seed number was observed in high-input of 

navy bean, while the greatest pod number and length, and seed length obtained in integrated production system 

of navy bean. The highest diameter of pod and seed, biological yield and harvest index, however, was observed 

in integrated production system of pinto bean and the highest seed weight obtained in high-input production 

system. Integrated production system of pinto bean had 53% higher biological yield, 26% higher harvest index 

and integrated production system of navy bean had 53% higher seed weight over the low-input production 

system of navy bean. This result suggest that bean production under integrated systems addition to acceptable 

yield save application of inputs.  
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 مقدمه

 محصوالت ترینمهم از برنج و گندم از بعد حبوبات

 جهان مردم تغذیه مصاارف به که هسااتند کشاااورزی

 32 تا 24 دارای حبوبات خشک و رسیده بذور رسند.می

 با (.2122 کوشکی و )آسترکی باشندمی پروتئین درصد

 رقرا گیاهان، این در نیتروژن تثبیت توانایی باه  توجاه 
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 کمک زراعی هایسیستم پایداری به تناوب در آنها دادن

 اساسبر رایج کشاورزی (.2112 باقری و )پارسا کندمی

 تمدبلند بازدهی حفظ است شاده  نهاده بنا تولید حداکثر

 غذایی مواد پایدار تولید مسااتلزم کشاااورزی هایزمین

 رد که اکولوژیکی فرآیندهای طریق از پایداری این .است

 و نصاایری) اشاادبمی حصااول قابل اساات، رایج مزارع

   (.2114 همکاران

 سیستم سه مقایسه در (2121) همکاران و صیادی

 د،نمودن بیان لوبیا در ارگانیک و نهادهکم پرنهاده، زراعی

 شااااخص نظیر صااافاتی بر زراعی هایسااایساااتم اثر

 بوته در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد برداشااات،

 ساایسااتم  داد، نشااان بررساای این نتایج بود. دارمعنی

 دارمعنی افزایش موجب لوبیا کشاات در ارگانیک زراعی

 دانه صاد  وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در دانه تعداد

 در غالف تعداد همچنین و شااکوفا رقم ساافید لوبیا در

 دانشااکده رقم ساافید لوبیا در برداشاات شاااخص و بوته

 شامل مدیریتی نظام چهار اعمال با پژوهشای  در گردید.

 ارگانیک نظام و نهادهپر نظام نهاده،کم نهاده،بدون نظام

 کاهش که شاااد بیان چنین ساااویا و ذرت گیاه دو در

 در متداول، نظام به نسااابت ارگانیک نظام در عملکرد

 (.2113 همکاران و پورتر) اساات ذرت از بیشااتر سااویا

( در مقایسااه کارایی اقتصااادی 2119زارع و شااهبازی )

کشات پرنهاده، متوسط نهاده و کم نهاده چغندرقند بیان  

نمود که بیشاااترین عملکرد ریشاااه از کشااات پرنهاده با 

 ساااید حاجتن در هکتار حاصااال گردید.  22/92میانگین 

 هایسیستم تأثیر بررسی در (2117) همکاران و حسینی

 اهگی کیفی و کمی عملکرد بر نهاده کم و متداول تولید

 بیااان (.Silybum marianum L) ماااریاتیغااال  دارویای 

 شاارایط ایجاد لحاظ به نهاده کم تولید ساایسااتم نمودند،

 اجزاء افزایش باعث ماریتیغال رشاااد برای منااساااب 

 در امروزه شااد. ساایلیمارین ماده و بذر عملکرد عملکرد،

 هایانرژی به وابسااتگی کاهش زراعی، هاینظام تمامی

 آید.می شمار به اساسی اهداف از اییارانه

 هایاین مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر ساایسااتم  

مختلف تولید شامل اکولوژیک، تلفیقی، کم نهاده، متوسط 

ها های مختلف مصااارف نهادهبا شااادت نهاده و پرنهاده

شاااامل دفعات خاکورزی و مقدار کاربرد کود، ساااموم، 

کرد ارقااام بر عملکرد و اجزای عمل بااذر و آب آبیاااری

سافید درسا، قرمز الین امید بخش  مختلف لوبیا )شاامل  

Ks-31169 انجام شد.لوبیا و چیتی رقم صدری ) 

 

 هاروش و مواد

ایستگاه ملی تحقیقات در  2349سال  طیپژوهش 

، با موقعیت لوبیای کشور واقع در شهرستان خمین

دقیقه طول شرقی و عرض  19درجه و  91جغرافیایی 

 2/942دقیقه شمالی و ارتفاع  23درجه و  33جغرافیایی 

ساله بارندگی  31متر از سطح دریا اجرا شد. میانگین 

متر و متوسط دمای ساالنه در این منطقه میلی 9/321

باشد. بر اساس طبقه بندی گراد میدرجه سانتی 9/22

 خصوصیاتاست.  سردو  نیمه خشک خمینآمبرژه اقلیم 

ارائه  2تیمارها در جدول  خاک محل آزمایش قبل از اعمال

 شده است. 

 

  سانتیمتر( 33عمق  تا) افزودن تیمارها از قبل آزمایش اجرای محل خاک یهاویژگی -1جدول 

Ec 
1-m .dS 

pH N 

% 
P 

1-kg.gm 
K 

1-kg.gm 
Zn 

1-kg.gm 
Mn 

1-kg.gm 
Fe 

1-kg.gm 
Cu 

1-kg.gm 
O.C% بافت خاک 

 لوم رسی 92/1 37/2 22/2 22/7 22/2 221 9/29 17/1 99/7 4/2

 

طرح پایه  بای خردشده هاکرت صورتبهآزمایش 

 تیمارهایتکرار اجرا شد.  3ی کامل تصادفی با هابلوک

 ل:شام های مختلف تولیدسیستم از بودند عبارت آزمایش

 به نهاده پر و نهاده متوسط نهاده،کم تلفیقی، اکولوژیک،
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 لوبیاشامل ) لوبیا مختلف رقم و اصلی یهاکرت عنوان

 ،Ks-31169 بخش امید الین قرمز لوبیا درسا، رقم سفید

 منظور فرعی هایکرت عنوان به صدری( رقم چیتی لوبیا

های مختلف مصرف نهاده بر شیوه اعمال شدت .شدند

؛ صیادی و همکاران 2119اساس منابع )زارع و شهبازی 

های مصرفی و مدیریت ( انتخاب گردید. میزان نهاده2121

 .ارائه شده است 2های مختلف در جدول زراعی در نظام

 با متر 2 طول به کشت خط 9 شامل واحد آزمایشی هر

 زا جلوگیری منظور به .بود متر سانتی 91 خطوط فاصله

 بین فاصله زراعی، یهامدیریت از یک هر اثر اختالط

 هر درون اصلی یهاکرت بین فاصله و متر 2 تکرارها

 29 تاریخ در کاشت شد. گرفته نظر در متر نیم تکرار،

  شد. انجام متر سانتی 9 عمق با 2349 سال ماه خرداد

 

 

 لوبیا نهاده مصرف مختلف هایشدت در زراعی عملیات و مصرفی هاینهاده میزان -2 جدول

 زراعی هاینظام                                                               

 پرنهاده نهادهمتوسط نهادهکم تلفیقی اکولوژیک مصرفی نهاده

      زمین تهیه عملیات -2

 2 2 2 2 2 )تعداد( شخم

 2 2 2 2 1 )تعداد( دیسک

 2 2 - 2 1 )تعداد( لولر

 2 2 2 2 2 )تعداد( مرزبند

 91 99 91 99 21 مترمربع( در )دانه تراکم -2

 کود -3

 291 79 291 229 - (ha.kg N-1نیتروژن )

 211 91 211 291 - ( ha.5O2Pkg-1)فسفر  

 21 9 21 29 - ( ha.O2kg K-1پتاسیم )

 ha.Fe gk(  - 9 9/2 9 9/7-1( آهن

 - - - 91 29 (ha.ton-1) حیوانی کود

 هرز هایعلف با مبارزه -9

 2 2 2 2 - )تعداد( شیمیایی

 - 2 2 2 3 )تعداد( دستی وجین

 نیاز صورت در آفات با مبارزه -9

 )تعداد(

- 2 2 2 3 

 9 9 7 9 7 روز(به )فواصل مصرفی آب میزان -2

 

 

 تصادفی طور به بوته 9 تعداد نهایی، برداشت از قبل

 و طول تعداد، ،ساقه ارتفاع ،قطر صفات و شدند انتخاب

 صد وزن و طول قطر، تعداد، پوسته، وزن غالف، قطر

 شاخص و اقتصادی ملکردع ،بیولوژیک عملکرد دانه،

 زاراف نرم بوسیله هاداده تحلیل شد. گیری اندازه برداشت

SAS  استفاده با هامیانگین مقایسه .شد انجام 2/4نسخه 

 رسم و درصد 9 احتمال سطح در LSD آزمون از

  گردید. انجام Excel بوسیله نمودارها

 

 بحث و نتایج

 اصلی ساقه قطر و ارتفاع

-شدت اثر (3 )جدول آمده دست به نتایج براساس

  عامل دو این متقابل اثر و رقم نهاده، مصرف مختلف های
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بر صفت ارتفاع بوته معنی دار شد. همچنین اثر عامل 

های مختلف مصرف نهاده و اثر متقابل دو عامل و شدت

رقم مختلف لوبیا بر صفت قطر ساقه اصلی، معنی دار 

(. الزم به ذکر است، افزایش ارتفاع و قطر 9)جدول بود 

ز جمله تنش خشکی، ساقه تحت تاثیر عوامل زیادی ا

تغذیه گیاه خصوصیات خاک و غیره قرار دارد )واعظی 

ل دلی(. تیمار نظام تولیدی پرنهاده به2112 راد و همکاران

 از لحاظ 2دارا بودن خصوصیات قید شده در جدول 

شرایط تهیه بستر و استقرار اولیه گیاه، عدم وجود تنش 

 تریآبی و تغذیه بوسیله عناصر غذایی شرایط مناسب

 رسد دور آبیارینظر مینسبت به سایر تیمارها داشت. به

گذار بر ارتفاع و های اعمالی بیشترین عامل تاثیردر نظام

قطر گیاه است، کما اینکه کمترین ارتفاع و قطر ساقه در 

کم و اکولوژیک مشاهده تیمارهای نظام تولیدی با نهاده

( در تحقیقی روی گلرنگ 2122همکاران ) و کوهنورد شد.

اظهار داشتند، نظام پرنهاده باعث افزایش قطر ساقه و 

ارتفاع گلرنگ شده و دلیل آن را اینگونه بیان نمودند که 

 و فتوسنتز در هاآن مثبت نقش و ایتغذیه شرایط بهبود

 هایشاخص افزایش در تواندمی نوریهای فتوسیستم

 باشد. مؤثر ارتفاع ساقهقطر و  قبیل از رشد
 

  دانه صد وزن و بوته در دانه و غالف تعداد

 ازو وزن صد دانه بوته  در دانهو  غالف تعداد

 لوبیا در اقتصادی عملکرد به رسیدن برای مهم اجزای

 اثرات ،(3)جدول  واریانس تجزیه نتایج به توجه با .است

 تعداد صفات بر رقم و هانهاده مصرف مختلف هایشدت

 و بوته در غالف تعداد و دانه صد وزن ،بوته در دانه

 هدان صد وزن ،دربوته دانه تعداد صفات بر متقابل اثرات

 متقابل اثرات بین در بود. داریمعندربوته غالف تعداد و

 انهد تعداد ،دربوته غالف تعداد صفات در تاثیر بیشترین

 تیمارهای به مربوط ترتیببه و دانه صد وزن و دربوته

 بار نهاده پ تولیدی نظام سفید، تلفیقی*لوبیا تولیدی نظام

 ود.ب چیتی لوبیابا  پر نهاده تولیدی نظام و سفید لوبیا

 تهدربو دانه تعداد و غالف تعداد صفات بر تاثیر کمترین

 لوبیابا  کم نهاده با تولیدی ظامن هایتیمار به مربوط

 ظامن تیمار به مربوط دانه صد وزن صفت بر و چیتی

 غدیری .(9 )جدول بود قرمز لوبیابا  کم نهاده با تولیدی

 تیبترهب نمود بیان لوبیا رقم روی بر تحقیقی در (،2121)

 زنو و دانه تعداد غالف، تعداد صفات بر تاثیر بیشترین

 رنهاده،پ و تلفیقی تلفیقی، هایمدیریت به مربوط دانه صد

 تعداد فاتص بر تاثیر بیشترین ترتیببه رقم بین در و بود

 سفید، رقم به مربوط دانه صد وزن و دانه تعداد غالف،

 همکاران و صیادی دیگر تحقیق در بود. چیتی و سفید

 نهاده کم پرنهاده، زراعی سیستم سه مقایسه در (،2121)

 زراعی سیستم که نمودند بیان لوبیا در ارگانیک و

 هدان تعداد دارمعنی افزایش موجب لوبیا کشت در پرنهاده

 نظر به .گردید سفید لوبیا در غالف در دانه تعداد بوته، در

 فزایشا در مثبتی تاثیر تلفیقی نظام گیریبکار رسدمی

 قیتلفی گیری بکار دلیلبه این و شده نظر مورد صفات

 کم و پر عناصر تامین باعث دامی کود و غذایی عناصر

 طحس دوام بهبود و فتوسنتز افزایش که شده گیاه مصرف

 )صالحی دارد پی در را دانه عملکرد افزایش و شده گبر

  .(2111 ملکوتی و فراحی

 

 طول، قطر و وزن پوسته غالف 

( مشاهده شد 3براساس نتایج به دست آمده )جدول 

های مختلف مصرف نهاده، رقم و اثرات شدت اثر تیمار

متقابل بر صفات طول غالف و وزن پوسته غالف معنی 

متقابل دو عامل بر صفت طول دار شد. در بین اثرات 

ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر مربوط به تیمار غالف به

نظام تولید تلفیقی با لوبیا سفید و نظام تولید اکولوژیک با 

لوبیا چیتی بود. قابل ذکر است در بین اثرات متقابل بر 

ترتیب بیشترین و کمترین صفت وزن پوسته غالف به

 نهاده با لوبیانظام تولید کمتاثیر مربوط به تیمارهای 

(. 9چیتی و نظام تولید تلفیقی با لوبیا سفید بود )جدول 

های مختلف مصرف نهاده و اثرات متقابل شدت اثر تیمار

 (، به3)جدول  داری بر صفت قطر غالف داشتتاثیر معنی
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-به ثیرتا کمترین و بیشترین متقابل اثرات بین که طوری

 وبیالبا  تلفیقی تولید نظام تیمارهای به مربوط ترتیب

 ول)جد بود قرمزلوبیا  با اکولوژیک تولید نظام و چیتی

 نظام تیمار ،شودمی مشاهده 2 جدول در که همانگونه (.9

 زءج دو که آبی و ایتغذیه شرایط لحاظ از تلفیقی تولید

 قرار ایدال درشرایط هستند، گیاه رشد و تولید در مهم

 خشکی تنش است، شده اشاره بسیاری تحقیقات در دارد.

-می دانه به پرورده مواد انتقال و فتوسنتز کاهش سبب

 ینپروتئ و کربوهیدرات تجمع نظر از را بذر ظرفیت شود،

 و متابولیسم کربوهیدرات، وضعیت و دهدمی کاهش

 عناصر کاهش سبب و تغییر را گیاه زایشی ساختارهای

 واکر و هی (.2121 سینگو میشرا) شودمی گیاه زایشی

 که آنجا از .کردند گزارش مشابه اینتیجه در زنی (2424)

 ماده تولید افزایش موجب نیتروژن و فسفر هایکود

 ایدهنکن تعیین عامل شود،می برگ سطح دوام و خشک

 گیاه زایشی هایبخش به فتوسنتزی مواد توزیع در

 روی بر تحقیقی در (2121) ناهمکار و غدیری .باشندمی

 به تنسب چیتی لوبیا نمودند، بیان لوبیا مختلفی هارقم

 ،غالف قطر دانه صد وزن بیولوژیک، عملکرد هارقم سایر

 دارد. بیشتری دانه قطر و غالف طول

 

 دانه قطر و طول

 واریانس تجزیه نتایج جدول در که همانگونه

 مختلف هایشدت هایتیمار (،3 )جدول شودمی مشاهده

 دارمعنی تاثیر دانه طول صفت بر رقم و نهاده مصرف

 یهاتیمارشدت متقابل اثرات است ذکر قابل است. داشته

 یرتاث دانه طول صفت بر نیز رقمبا  نهاده مصرف مختلف

 مصرف نهادههای مختلف م لوبیا تحت شدتارقامقایسه میانگین برخی از خصوصیات رشدی  -4جدول 

ارتفاع گیاه   تیمار

(cm) 

قطر ساقه 

(cm) 

طول غالف 

(cm) 

قطر غالف 

(mm) 

وزن پوسته غالف 

(g) 

قطر دانه 

(mm) 

طول دانه 

(mm) 

M1C1 cdef 22/21 bc 337/1 b 223/2 G 923/1 cde 12/92 bcdef 347/1 abc 42/1 

M1C2 ef 22 bc 327/1 d 223/2 G 997/1 ab 93/99 bcdef 327/1 de 23/1 

M1C3  cdef 22/74 bc 323/1 d 133/2 efg 973/1 a 33/97 bcde 92/1 cde 29/1 
M2C1 def 33/24 cd 277/1 ab 3/4 bcd 29/1 bcd 22/91 abcd 923/1 bcde 227/1 

M2C2 f 33/94 d 297/1 b 99/2 defg 94/1 abc 21/92 f 32/1 e 777/1 

M2C3 ef 23 b 37/1 c 923/7 bc 293/1 a 72/99 abc 933/1 de 227/1 

M3C1 bc 22/44 bc 337/1 a 727/4 bcde 233/1 i 2/39 abcd 92/1 a 133/2 

M3C2 bcd 9/42 bc 333/1 b 227/2 bcdef 23/1 efg 7/99 bcde 917/1 bcde 273/1 

M3C3 cde 9/24 bc 333/1 c 227/7 a 797/1 def 33/92 a 913/1 cde 29/1 

M4C1 cdef 22 b 393/1 ab 227/4 bcd 293/1 fgh 92/92 cdef 393/1 ab 427/1 

M4C2 ef 22/22 d 297/1 ab 427/2 efg 973/1 fgh 92/92 ef 327/1 de 213/1 

M4C3 cdef 22/77 b 393/1 d 2/2 b 273/1 def 33/99 def 39/1 de 227/1 

M5C1 a 7/232 a997/1 ab 133/4 cdefg 2/1 h 9/34 abc 99/1 abc 42/1 

M5C2 ab 7/227 bc 333/1 ab 427/2 fg 97/1 gh 43/34 bcdef 37/1 cde 297/1 

M5C3 a 7/232 b 377/1 b 223/2 bcdef 23/1 bcd 43/94 ab 99/1 abcd 43/1 

LSD (5%) 2/29 1932/1 729/1 193/1 92/9 1722/1 22/1 

 با هم ندارند.هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند اختالف معنی داری میانگین

C1  ،سفیدC2  ،قرمزC3 و  چیتیM1  ،نظام تولیدی اکولوژیکM2  ،نظام تولیدی کم نهادهM3 ،نظام تولیدی تلفیقی M4  نظام تولیدی متوسط

 نظام تولیدی پرنهاده M5نهاده و 
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-به متقابل اثرات بین در طوریکه به داشت، داریمعنی

 انهد طول صفت بر تاثیر کمترین و بیشترین ترتیب

 و فیدس لوبیابا  تلفیقی تولید نظام تیمارهای به مربوط

 اما ؛(9 )جدول بود قرمز لوبیابا  کم نهاده با تولیدی نظام

 که دهدمی نشان دانه قطر صفت واریانس تجزیه نتایج

-شدت متقابل اثر و نهاده مصرف لفمخت هایشدت تیمار

 داشت داریمعنی تاثیر رقم و نهاده مصرف مختلف های

 و بیشترین ترتیبهب متقابل اثرات بین در (.3 )جدول

با  قیتلفی تولید نظام تیمارهای به مربوط تاثیر کمترین

 بود قرمز لوبیابا  کم نهاده با تولیدی نظام و چیتی لوبیا

 یاهگ ایتغذیه وضعیت بهبود که رسدمی نظربه .(9 )جدول

 بهبود از ناشی گیاه دسترس در آب افزایش همچنین و

 و آلی کودهای مصرف اثر در خاک فیزیکی خواص

 و طول ،تعداد گیاه، رشد قدرت افزایش اعثب شیمیایی

 و آلی کودهای ترکیب دیگر طرف از است. شده دانه قطر

 را گیاه نیاز و عناصر آزادسازی همزمانی آلی،غیر

 افزایش بر عالوه و (2117 همکاران و فالح) داده افزایش

 افزایش عملکرد پایداری باعث زراعی، اهانگی عملکرد

-کوه (.2122 )علیزاده گرددمی نیز عناصر کارایی و جذب

 بیان گلرنگ روی بر تحقیقی در (2122) همکاران و نورد

 نظام در دانه عملکرد و بوته ارتفاع بیشترین نمودند،

 کمترین و روی عنصر با پاشیمحلول و پرنهاده زراعی

 .شد مشاهده اکولوژیک نظام در دانه عملکرد مقدار

 

 اقتصادی عملکرد

 )جدول واریانس تجزیه جدول در شده ارائه نتایج

 هایتیمار تیمارهای اثرات دارمعنی تاثیر از حاکی (3

 عملکرد صفت بر رقم و نهاده مصرف مختلف هایشدت

 اصلی اثرات میانگین مقایسه است. گیاه اقتصادی

 و بیشترین هارقم بین در که داد نشان (2 و 2 های)شکل

 ایتیماره به مربوطترتیب به اقتصادی عملکرد کمترین

 تیمار بین در (.2 )شکل بود قرمز لوبیا و سفید لوبیا

 و بیشترین ترتیببه نهاده مصرف مختلف هایشدت

 نظام تیمارهای به مربوط اقتصادی عملکرد کمترین

 (.2 )شکل بود نهاده کم تولیدی نظام و پرنهاده تولیدی

 فاختال تلفیقی تولید نظام تیمار که است ذکر به الزم

 هنهاد با تولیدی نظام تیمار و نداشت پرنهاده با ینچندا

 نسبت اقتصادی عملکرد درصدی 94 افزایش باعث زیاد

 در( 2121غدیری ) شد. کم نهاده با تولیدی نظام تیمار به

 و متداول زراعی یهامدیریت بررسی روی بر تحقیقی

( با 2121صیادی و همکاران ) و لوبیا در اکولوژیک

 ارگانیک و نهاده کم پرنهاده، زراعی سیستم سه مقایسه

 مسیست را در چیتیلوبیا  اقتصادی عملکرد بیشترین

 .مشاهده کردند پرنهاده زراعی

 

 بیولوژیک عملکرد

نتایج ارائه شده در جدول تجزیه واریانس )جدول 

های های شدتتیماردار اثرات ( حاکی از تاثیر معنی3

رد عملک نهاده، رقم و اثر متقابل این دو برمختلف مصرف 

بیولوژیک گیاه است. قابل ذکر است که در بین اثرات 

ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک متقابل به

تولید تلفیقی با لوبیا چیتی و نظام تولیدی مربوط به نظام 

(. یکی از مهمترین 9با نهاده کم با لوبیا قرمز بود )جدول 

محیطی تعیین کننده عملکرد گیاه وضعیت رطوبتی عوامل 

خاک است. آبیاری مزارع به منظور حفظ رطوبت خاک 

در یک وضعیت مطلوب و به حداقل رساندن تنش رطوبتی 

گیرد. وارد شده به گیاه در طول فصل رشد صورت می

در هنگام پر شدن دانه زمانی که درجه حرارت جامعه 

ک به صورت تدریجی شود منبع آب خاگیاهی زیاد می

 شودکند و این امر باعث کاهش عملکرد میکاهش پیدا می

 صورت در که  داد  نشان  نتایج تحقیقی(. 2112)کافی 

 کودهای و کشآفت نظیر سموم هایینهاده حذف

 ات کشید خواهد طول زراعی، مدتی نظام یک از شیمیایی

 نای یابند. در دست تعادلی جدید به گیاه و خاک سیستم

 کم نظام در گیاه آزمایش، عملکرد پنجم سال تا تحقیق

 سال از اما بود، نظام متداول در آن عملکرد از کمتر نهاده

 شروع مذکور نظام محصول در این عملکرد بعد به پنجم

رسید  متداول معادل نظام سطحی به و کرد افزایش به
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 در همین راستا گیالرد (.2444)لیبهاردت و همکاران 

 بر مبتنی زراعی هاینظام روی آزمایشی در( 2443)

 ذرت، زراعی محصوالت برای هانهاده مختلف سطوح

 کم هاینظام در عملکرد چه اگر بیان نمود، گندم و سویا

 ننیتروژ کمبود جمله از مختلفی علل به و ارگانیک نهاده

 از کمتر هرز، هایعلف کنترل مناسب عدم و خاک در

 تربیش هانظام قبیل این کارآیی ولی بود نهادهپر هاینظام

  .بود رایج هاینظام از

 

 شاخص برداشت

آمده است بین تمامی تیمارهای  3همان طور که در جدول 

داری مورد مطالعه از نظر شاخص برداشت اختالف معنی

شود، مشاهده می 9وجود داشت. همانگونه که در جدول 

ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر در بین اثرات متقابل به

تولید تلفیقی با لوبیا چیتی و نظام مربوط به تیمارهای 

کم با لوبیا قرمز بود. نظام تلفیقی  نظام تولیدی با نهاده 

با داشتن شرایط مطلوب از لحاظ تغذیه گیاهی و رطوبتی 

دارای شرایط مناسبی برای رشد گیاه است و با افزایش 

ی مشخص  عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه نیز به نسبت

شاخص برداشت  (. افزایش2112)کافی  یابد افزایش می

 9کارگیری دور آبیاری در نظام تولید تلفیقی مربوط به

بار و استفاده تلفیقی کود آلی و شیمیایی است. روز یک

با اعمال تنش خشکی به دلیل کاهش وزن دانه، عملکرد 

یابد و این کاهش نسبت به کاهش عملکرد یدانه کاهش م

بیشتر است؛ به همین دلیل شاخص برداشت، بیولوژیکی 

یابد و هر چه تنش خشکی شدیدتر گردد کاهش می

دهد )فرنیا و شاخص برداشت کاهش بیشتری نشان می

(؛ که این نتایج با نتایج بدست آمده در این 2112همکاران 

 باشد. تحقیق در یک راستا می

 

 مبستگی بین صفاته

-همانگونه که در جدول ضرایب همبستگی مشاهده می

شود، بین تعداد دانه در بوته و طول غالف و تعداد غالف 

در بوته همبستگی مثبت و معنی داری دیده شد. خمدی و 

( در مطالعه بر روی عدس بیان نمودند 2122همکاران )

بت مثکه بین تعداد دانه و تعداد غالف در بوته همبستگی 

و معنی دار وجود دارد. همچنین بین قطر دانه و تعداد 

 غالف در بوته و تعداد

 

 

 

 
 

 لوبیاارقام عملکرد اقتصادی  -1شکل 

 

های مختلف شدتعملکرد اقتصادی لوبیا در  -2شکل 

 مصرف نهاده 
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 دارد وجود داری معنی و منفی همبستگی بوته در غالف

 شاخص بین همبستگی ضرایب دربین (.2 )جدول

 همبستگی دانه صد وزن و بیولوژیک عملکرد و برداشت

 نتایج این (.2 )جدول داشت وجود داری معنی و منفی

 ربارو یهاگل تعداد اسبمن تغذیه با که است این از حاکی

 دانه صد وزن با منفی نقش تواندمی این که شده زیاد

 یجنتا راستای در نتایج این باشد. داشته دادن قطر و طول

 باشد.می لوبیا رقم روی بر (2121) همکاران و صیادی

 توسعه آن تبع به و هانهاده زیاد مصرف نیز طرفی از

 بر اریگذ تاثیر بر تضمینی وجه هیچ به گیاه کانوپی زیاد

 گیاهان در اقتصادی عملکرد آن دنبال به و عملکرد اجزاء

 مصرف افزایش و نیست لوبیا مانند نامحدودی رشد

 به حتی بیولوژیک، عملکرد افزایش با تواندمی نهاده

 نای و گردد محسوب اقتصادی عملکرد برای رقیبی عنوان

 بموج تولید، هایهزینه افزایش بر عالوه تواندمی مسئله

 گردد. زیرزمینی هایآب و خاک آلودگی و تخریب
 

 

 گیری نتیجه

الف، تعداد غدارای باالترین میزان نظام تولید تلفیقی 

عملکرد  طول غالف، قطر غالف، قطر دانه، طول دانه،

شاخص برداشت بوده و و عملکرد بیولوژیک ی، اقتصاد

هود مش های تولیدینظامنسبت به سایر  نظامبرتری این 

رین بیشتباشد. از طرفی روش تلفیقی در این آزمایش می

 نیاز غذایی گیاه در طول دوره رشد تامیننقش را در 

لوبیا  ،تولید تلفیقیهای نظام از استفاده رو، این از ه،داشت

، غذایی عناصر هدر رفت از جلوگیری ضامن تواندمی

 سامانه از کشاورزی استقبال برای را مناسبی هایزمینه

 .نماید فراهماکولوژیک  و پایدار

  

 های مختلف مصرف نهادهم لوبیا تحت شدتارقامقایسه میانگین خصوصیات مربوط به عملکرد  -5جدول 
  شاخص برداشت (2kg/m)عملکرد بیولوژیک  (g) وزن صد دانه  (عدد)تعداد دانه در بوته  (عدد)تعداد غالف در بوته   تیمار

M1C1 bc 22/41 bcde 2/21 cde 23/22 k 29/2 bcde 92/99 

M1C2 bcd 29 bcd 29/22 e 22/23 k 23/2 gh 22/22 

M1C3  cd 22/92 cde 92/92 b 2/39 e 3/222 bcd 12/92 
M2C1 bcd 22/27 ef 3/222 e 92/23 l 22/2 efgh 22/32 

M2C2 cd 22 def 22/99 e 9/22 m 29/2 h 74/21 

M2C3 d 33/93 f 92/33 cde 22 g 29/2 cdefgh 3/33 

M3C1 a 7/222 bcde 2/29 cd 22/27 c 49/2 bcdef 72/92 

M3C2 cd 22 ab 12/21 de 22/29 d29/2 cdefg 92/39 

M3C3 cd 33/71 cdef 22/99 b 32 a 12/3 a 22/74 

M4C1 cd 22/79 def 39/99 cd 3/22 j 22/2 defgh 23/32 

M4C2 cd 22 abc 29/72 e 22/23 k 23/2 gh 29/22 

M4C3 cd 33/97 ef 12/93 c 22/24 f 92/2 bcd 43/99 

M5C1 a 7/229 a 22/42 c 2/22 h 27/2 bc 29/92 

M5C2 ab 7/222 a 49/42 cde 43/29 i 12/2 fgh 44/31 

M5C3 cd 33/71 def 9/99 a 73/92 b 47/2 b 23/92 

LSD %0.05 2/32 22/24 92/3 92/2 72/22 

 اختالف معنی داری با هم ندارند.هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند میانگین

C1  ،سفیدC2  ،قرمزC3 و  چیتیM1  ،نظام تولیدی اکولوژیکM2  ،نظام تولیدی کم نهادهM3 ،نظام تولیدی تلفیقی M4  نظام تولیدی متوسط نهاده وM5  نظام تولیدی

 پرنهاده
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