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  چکیده

 دو رقـم لوبیـاي بـومی اسـتان گـیالن در چهـار تـاریخ                 ي دانهبه منظور بررسی رابطه بین تراکم بوته و عملکرد          
-89 تکـرار در سـال    چهـار  کامـل تـصادفی در     يها  بلوكت پالت فاکتوریل با طرح پایه       یت مختلف، یک آزمایش اسپل    شکا

در ) رگه مشکی و رگه قرمـز ( دو رقم لوبیاي بومی استان گیالن      .  در دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن اجرا گردید       1388
 بوتـه در متـر   35، 25، 15(  تـراکم  سـه و )  شـهریور 28ریور، ه شـ 18 شـهریور،    8 مرداد،   29( تاریخ کاشت مختلف     چهار 

داري تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، وزن غالف و عملکرد دانه بـه طـور معنـی           . کاشته شدند ) مربع
داد غالف در بوتـه و  رقم براي طول غالف، تعبا  تاریخ کاشت برهمکنش. تحت تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار گرفتند 

تعداد غالف در بوته و عملکـرد        ولی اثرات متقابل تاریخ کشت و تراکم بوته فقط در مورد صفات           . دار بود وزن غالف معنی  
با افزایش تراکم بوتـه، تعـداد شـاخه         .  با تأخیر در کاشت همه این صفات کاهش یافتند         همچنین،. دست آمد هدار ب دانه معنی 

اخه فرعی، تعداد غالف در بوته کاهش، ولـی وزن غـالف و عملکـرد دانـه در واحـد سـطح افـزایش        شفرعی، تعداد گره در     
 باال کاهش   يها  تراکم پایین بیشتر از     يها  تراکمهاي تأخیري، عملکرد دانه را در       با توجه به نتایج بدست آمده کاشت      . یافتند

. هاي دیرهنگام بیشتر از کاشت هاي زودهنگـام بـود  تآورده شده براي کاش   ردر نتیجه، تراکم مطلوب اقتصادي ب     . دهند  یم
  . یا آن را کاهش دهد هاي تأخیري افزایش یابد تا از افت عملکرد جلوگیري وبنابراین، ضرورت دارد تراکم بوته در کاشت

  
  ، توده بومیتأخیريلوبیا، تراکم مطلوب، عملکرد اقتصادي، کاشت : هاي کلیديهواژ
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Abstract 

To investigate the relationship of plant density and grain yield of two pinto bean cultivars at 

four different sowing dates, a split plot factorial experiment based on randomized complete block 

design (RCBD) with four replications was conducted in Faculty of Agricultural Sciences, the 

University of Guilan in 2009- 2010. Two pinto bean cultivars (seed coat with black and red mottles) 

were sown at four different sowing dates (20 August, 30 August, 9 September, and 19 Sept.) and 

three plant densities (15, 25, and 35 plants/m2). Pods and seeds per plant, plant height, pod weight, 

and grain yield were significantly affected by sowing date and plant density. The interaction effects 

of sowing date and cultivar were also significant for pod length, pods per plant and pod weight but 

interaction effects of sowing date and plant density were only significant for pods per plant and 

grain yield. All these traits were decreased with delaying in sowing date. Number of sub branch, 

number of node brunch and pods per plant decreased, but pod weight and grain yield per unit area 

increased, with increasing plant density. The results indicated that delayed sowings reduced grain 

yield of low densities more than that of high densities. Consequently, estimated optimum economic 

densities for delayed sowings were more than those for early sowings. Therefore, it is necessary to 

increase seeding rate at delayed sowings, in order to prevent or to reduce the yield loss. 
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  مقدمه
ي تیرهگیاهی از ، (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا 

-25 (نه در داکه به دلیل داشتن پروتئین باالاست بقوالت 
  برخوردار بین حبوباتايجایگاه ویژهاز  ،) درصد20

ین سطح زیر کشت و بیشترو به همین دلیل،  هبود
به خود اختصاص در جهان باالترین ارزش اقتصادي را 

  ). 2010نام بی(است داده 
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از اهداف لوبیا  در زیاد دانه عملکرددستیابی به 
تغییر عوامل با  اندتو یم  کهاصلی کشت این گیاه است

دست ه ب ها آن برهمکنشو و مدیریتی   محیطیژنتیکی،
تاریخ کاشت عامل مهمی  از میان عوامل مدیریتی،. آید

 رشد رویشی و هبر طول دوراز راه تأثیر است که 
 اثر لوبیاکمی و کیفی عملکرد بر  ،ها آن نسبتزایشی و 

 اران موزامبر و همک،2000 نادپاه و همکار (گذارد یم
2003.(  

زمان گلدهی  که شود یم سببلوبیا کاشت به موقع 
 ي دانهغالف و نتیجه  در کرده و  برخوردمناسبدماي با 

تاریخ کشت مناسب همچنین، سبب . شودکیل تشبیشتري 
  رویشیيها اندامشدن طول دوره رشد و گسترش بهینه 

 يها قسمتانتقال مواد فتوسنتزي به  پتانسیلشده و 
تأخیر در  ،اما. دهد یمرا افزایش دانه  از جمله ايذخیره

 طول دوره رشد رویشیتر کردن در کنار کوتاهکاشت 
به  که شود یم  گیاهانگیزي زودتر از موعدگلسبب 
  تعداد کاهش خشک،ماده کاهش تجمع  خود ي نوبه

را در  کاهش عملکرد ،در نهایتو  و شاخه در بوته غالف
  و همکارانبلیدو- لوپز،1999 اکپارا(پی خواهد داشت 

2008.(  
در شرایطی مانند کشت دیرهنگام، که با این حال،  

، افزایش تراکم سبب شود یمرشد رویشی گیاه محدود 
 کاهش به وجود آمده نوچ. افزایش عملکرد خواهد شد

بوته، در اثر تأخیر در هاي هر و دانه ها غالفدر تعداد 
در  .شود یمن ارجمعیت گیاهی بیشتر جببا  ،کاشت
 به علت کاهش دوره رشد،  تأخیري، عمدتاًيها کشت

برین و و د (یابد یماجزاي عملکرد و عملکرد دانه کاهش 
متفاوتی  هاي یژگیوعملکرد دانه حاصل ). 2008 پدرسن

این . اند شدهاست که تحت عنوان اجزاي عملکرد معرفی 
به اجزا داراي همبستگی باالیی با عملکرد دانه هستند و 

 قرار لحاظ اینکه کمتر از عملکرد تحت تأثیر عوامل اقلیمی
  . خواهند بودگزینش  مناسبی براي يها شاخص، گیرند یم

در لوبیا شامل تعداد غالف در دانه اجزاي عملکرد 
نسبت است که بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه 

بوته دارد نهایی نقش مهمی در تعیین عملکرد  ها آن
  ). 1995  و همکاراننلیبم(

، اثر ي چیتیروي لوبیاانجام شده  هاي یشآزمادر 
 روي تعداد غالف در بوته  و تراکم بوتهتاریخ کاشت

  کاشت زودهاي یختارده و در بیشتر مواقع شدار معنی
قنبري و  (اند شدهبیشتري در بوته  يها غالف سبب تولید

در ). 1387 گلچین وهمکاران ،1382  مازندرانیطاهري
 تعداد دانه در تأخیر در کشت از تعداد غالف وحالی که 

با . )1988 داموداران و همکاران (استبوته کاسته 
هاي افزایش تراکم گیاهی، تعداد گره و غالف در ساقه

، ولی )2009 لون و همکاران (شود یماصلی و فرعی کم 
 .یابد یم در واحد سطح افزایش ها آنبه طور کلی تعداد 

باال در ارتباط با کاهش  يها تراکمکاهش تعداد غالف در 
پاوار و (د باش یمدهنده در گیاه هاي غالفتعداد ساقه

 گزارش )2009( پرویزي و همکاران .)2007 همکاران
 مختلف، عملکرد دانه تابع تعداد يها تراکم که در اند کرده

  . باشد یمغالف در بوته 
 ي دانهزاي عملکرد از دیگر اجعداد دانه در غالف ت

 این .کند یمبا تغییر تراکم کاشت تغییر لوبیا است که 
، اما شود یمکنترل ژنتیکی عوامل توسط صفت بیشتر 

قنبري و ( تحت تأثیر محیط نیز واقع شود تواند یم
و ) 2001(ایاز و همکاران  ي مطالعه ).1384 همکاران

کم افزایش تراکه دادند نشان  )2003(حیات و همکاران 
   .شود یمسبب کاهش تعداد دانه در هر غالف بوته 

تراکم، ناشی از افزایش دانه در غالف با کاهش 
هاي باال، زیرا در تراکم. تعداد غالف در بوته استکاهش 

رقابت براي فضا، نور و مواد غذایی  براي هر گیاه 
هاي جانبی و به دنبال بیشتر شده و بنابراین، تولید شاخه

به طوري که یک شود، ف در بوته کمتر میآن تولید غال
و تعداد غالف در در غالف  دانه رابطه مستقیم بین تعداد

لون و  ،1387 گلچین و همکاران (بوته دیده شده است
 بررسی همبستگی اجزاي عملکرد لوبیا ).2009 همکاران

نشان داد ) 1384(و همکاران قرمز توسط ترابی جفرودي 
  همبستگیته و تعداد دانه در غالفتعداد غالف در بو که

ا داشته و بداري با وزن صد دانه در بوته مثبت و معنی
 وزن و تعداد دانه در بوته ،افزایش تعداد غالف در بوته

  .  زیاد شدها آن
وزن صد دانه، یکی دیگر از اجزاي عملکرد دانه در 
لوبیا است که تحت تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته قرار 
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 و گلچین؛ 1383خادم حمزه وهمکاران، ( گیرد یم

 عمده متأثر از به طوروزن صد دانه ). 1387 همکاران
میزان مواد فتوسنتزي، تعداد دانه و ظرفیت هر دانه 

، اما ژنوتیپ و شرایط آب و هوایی طی دوره باشد یم
خادم حمزه و (مؤثرند رشد و نمو گیاه نیز بر آن 

 نشان )1388(موسوي و همکاران ). 1383 همکاران
 که با تأخیر در کاشت، وزن صد دانه، به دلیل اند داده

کوتاه شدن طول دوره پر شدن دانه و انطباق مراحل 
زایشی با شرایط آب و هوایی نامساعدتر نسبت به 

همچنین عدم کفایت . یابد یم کشت اول، کاهش هاي یختار
 باال يها تراکممواد فتوسنتزي در دوره پر شدن دانه در 

مکن است دلیلی براي کاهش وزن صد دانه با افزایش م
لون و  ).1383 خادم حمزه و همکاران(تراکم باشد 

گزارش ) 2003( و حیات و همکاران )2009(همکاران 
که وزن صد دانه در سویا و ماش تحت تأثیر کردند 

ون ولی شرتلیف و جانس گیرد یمتراکم کاشت قرار 
به ترتیب ) 2000(کاران الیند و همز رو، همچنینو) 2002(

وزن صد دانه با در لوبیا و سویا  گزارش کردند که 
  . کند ینمتغییر تغییر تراکم کاشت 

 در گیالن به دلیل ، لوبیایژهبه و ،کشت دوم حبوبات
از منابع تولید پس از بهینه  ي استفادهنقش مهمی که در 
به همین . است، بسیار پراهمیت کند یمبرداشت برنج ایفا 

به  که کشت دوم لوبیا در این استان هاست سالیل، دل
با این حال، علیرغم . شود یم سنتی انجام صورت
 دیرینه این نوع کشت، بررسی مناسب و مدونی ي سابقه

در مورد اثرات تاریخ کشت و تراکم بوته بر ژنوتیپ هاي 
  .بومی موجود در منطقه منتشر نشده است

و  تاریخ ینتر مناسبن تعییهدف آزمایش با این بنابراین، 
 تراکم کاشت براي دو ژنوتیپ لوبیاي بومی استان گیالن

و به عنوان کشت دوم  استفاده در تناوب با برنج جهت 
  . گردیدطراحی و اجرا 

  
  ها روشمواد و 

 اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر تعیین به منظور
 ي دانهعملکرد مرتبط با  هاي یژگیو و عملکرد دانه، اجزا

در سال وبیاي بومی استان گیالن، آزمایشی وتیپ لندو ژ
  علوم ي دانشکده پژوهشی ي مزرعه در 1388-89زراعی 

 -لومی ی با بافت خاکو در کشاورزي دانشگاه گیالن 
 ي شده خرد هايکرت به صورتو  pH 3/7رسی و 

 4 کامل تصادفی با يها بلوك  طرحفاکتوریل بر پایه
 29( را چهار تاریخ کشت هاي اصلیرتک. تکرار اجرا شد

- و کرت)  شهریور28  و شهریور18 شهریور، 8مرداد، 
و سه  )رگه قرمز و رگه مشکی (ژنوتیپهاي فرعی را دو 

 به صورت)  بوته در متر مربع35، 25، 15(تراکم 
هاي مورد استفاده از ژنوتیپ بذر .فاکتوریل تشکیل دادند

  . مرکز تحقیقات ملی لوبیاي خمین تهیه شد
تیمار شده با علفکش پیش رویشی  کرت فرعی هر

 ردیف کشت 9شامل  ، لیتر در هکتار5/2ترفالن به میزان 
با توجه به  . سانتیمتر بود40 با فاصله  مترچهاربه طول 

 مورد نظر يها تراکم کشت، تنظیم هاي یفردفاصله ثابت 
به طوري که . دانجام ش ها یفردفاصله روي با تغییر 

 35 و 25، 15هاي ها در تراکم ردیففاصله بذور روي
  سانتیمتر7 و 10، 17به ترتیب برابر بوته در متر مربع، 

  .بود
کیلوگرم در هکتار کود اوره  200در طول آزمایش، 

سه برگی قبل از کشت، ( ي گیاه لوبیا در سه مرحله رشد
به طور یکنواخت در زمین پخش )  درصد گلدهی50 ،اول
 160ار سوپر فسفات تریپل و  کیلوگرم در هکت200. شد

به  از کاشت  هم پیشکیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم
 با خاك مخلوط سبک دیسک و با شده خاك افزوده 

  . شدند
 از کشت با قارچکش ویتاواکس به پیشها بذر

 دستی به صورت و هنسبت دو در هزار ضد عفونی شد
 نخستین آبیاري .شدندکشت  سانتیمتري پنجدر عمق 

هاي بعدي با توجه به  و آبیاريفاصله پس از هر کشتبال
  روز یکبار 7 -8دماي هوا و بر اساس نیاز آبی گیاه هر 

از مرداد (بارندگی در طول دوره رشد مقدار  .انجام شد
ها از ایستگاه داده( میلیمتر بود 580حدود )  ماهآبانتا 

  ).1388 هواشناسی رشت
ر مراحل دلوبیا و هاي پس از رویش گیاهچه

دستی و همچنین، با استفاده از وجین با مختلف رشد 
 يها علف لیتر در هکتار، سهبه میزان  علفکش بنتازون

  .مزرعه کنترل شدندهرز 
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  درصد75ولوژیک و رنگ گرفتن پس از رسیدگی فیزی
هاي ویژگیگیري  اندازه،هادر کرت یک بوته يها غالف

تعداد گره در ساقه هاي فرعی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه
اصلی و فرعی، تعداد غالف در بوته، طول غالف، تعداد 

 وزن  ودانه در غالف، ارتفاع اولین غالف از سطح زمین،
 10تصادفی برداشت اي و با حذف اثر حاشیه با صد دانه

عملکرد دانه  با برداشت  .ندبوته از هر کرت تعیین شد
ز حذف پس ا ،هر کرتی میانیک متر مربع از خطوط 

هر خطوط کشت   و نیم متر ابتدا و انتهايخطوط کناري
  . تعیین شد کرت به عنوان اثر حاشیه

 از ها یانگینمها و مقایسه دادهبراي تجزیه واریانس 
نمودارها با  .دش استفاده 02/9نسخه  SASنرم افزار 
   .رسم شدند Microsoft Excel 2010 نرم افزار

  
  نتایج و بحث 

  ارتفاع بوته
اد که نشان دها دادهایج تجزیه واریانس نت

از نظر آماري اثر و تراکم بوته  مختلف کشت هاي یختار
بیشترین . )1جدول  (اند داشتهها ارتفاع بوته برداري معنی

 98/43( شهریور هشتدر تاریخ کشت ارتفاع بوته 
  شهریور28تاریخ کشت در  و کمترین آن )سانتیمتر

با تأخیر  دهد یمکه نشان  آمد تدس هب)  سانتیمتر40/32(
کاهش فزایش و سپس اها اندکی در کاشت، ارتفاع بوته

کاهش ارتفاع گیاه در اثر تأخیر در . )2جدول ( یافته است
و طول روز در طی دما  تغییرات ناشی از کاشت، احتماالً

 هاشمی جزي (گیاهان استنمو رویشی و زایشی 
داشتند که ار اظه) 1993 (انگ و همکارانوه). 1380

 ناشی از کوتاه شدن تواند یم کاهش ارتفاع ساقه عمدتاً
ارتفاع  .ها در اثر تغییر طول روز باشدفواصل میانگره

 به دلیل تأثیر تواند یم شهریور، 28در تاریخ کشت کمتر 
کوتاهی دوره رشد بر گلدهی و در نتیجه توقف رشد 

مزه و  که این یافته با نتایج خادم ح،ساقه اصلی باشد
  . مطابقت دارد) 1383(همکاران 

 بوته در 35بوته مربوط به تراکم بیشترین بلندي 
 آن مربوط به کمترین و ) سانتیمتر49/41(متر مربع 

  بود) سانتیمتر01/38( بوته در متر مربع 15تراکم 

با افزایش تراکم، ارتفاع ساقه  دهد یم که نشان )3جدول (
 ارتفاع گیاه در افزایش. یافته استاصلی افزایش 

نور در کاهش نفوذ ناشی از  توان یم باال را يها تراکم
 و قنبري (کاهش فتواکسیداسیون اکسین ،اندازسایه

رقابت و ) 2009 الرامامنه و 1382  مازندرانیطاهري
 این یافته .دانست ور بیشتربراي دریافت نشدید گیاهان 

 از .داردنی همخوا )2009( و همکاران منیرالزمانبا نتایج 
 ها مشاهده نشدنظر این ویژگی، تفاوتی بین ژنوتیپ

   .)1جدول (
  

  ارتفاع اولین غالف از زمین
در مؤثر ارتفاع اولین غالف از سطح زمین ویژگی 

 لوبیا است که در این آزمایش تحت ي یزهمکانبرداشت 
دار تاریخ کشت و تراکم بوته قرار گرفت  معنییرتأث

ر ارتفاع اولین غالف از سطح زمین یالگوي تغی). 1جدول (
به عبارت دیگر، . با الگوي تغییر ارتفاع بوته مشابه بود

 28کمترین ارتفاع اولین غالف از سطح زمین در تاریخ 
مشابه . )2جدول  (ثبت شد) تاریخ کشت دیرتر(شهریور 

ها ارتفاع بوته، از نظر این ویژگی هم تفاوتی بین ژنوتیپ
 دارد یماظهار ) 1375(باشتینی ). 1جدول (مشاهده نشد 

که فواصل بین و روي ردیف، بر محل تشکیل اولین 
-بوده و افزایش فاصلهمؤثر غالف نسبت به سطح زمین 

سطح زمین از ها، سبب ایجاد غالف در ارتفاع کمتر 
ها، نفوذ نور به داخل با کاهش فاصلهزیرا . شود یم

نگره زیاد اانداز کاهش یافته و در نتیجه طول میسایه
 گیرد یمشده و اولین اندام زایشی در سطح باالتر قرار 

  .هاي این آزمایش همخوانی داردکه با یافته
  

   در بوتهتعداد غالف
 تعداد غالف در هاي  دادهنتایج تجزیه واریانس

دار تاریخ کشت و تراکم و ثر معنیبوته نشانگر ا
تلف خهاي م ژنوتیپ.بر این ویژگی است ها آنبرهمکنش 

 که  متفاوت، تعداد غالف مختلفی داشتندهاي یختارهم در 
گیاهان  .)1جدول  (دار بوداین تفاوت از نظر آماري معنی

 15 مرداد و تراکم 29 يها کشتتاریخ در آزمایش این 
   بوته 35تراکم   و شهریور  28بوته در متر مربع و تاریخ 
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به ترتیب داراي بیشترین و کمترین تعداد غالف در 
 مرداد و 29بوته بودند؛ با این حال تفاوتی بین دو تاریخ 

بررسی برهمکنش . )1شکل ( شهریور دیده نشد هشت
تاریخ کشت و تراکم بوته نشان داد که تقریباً در همه 

هاي کشت، افزایش تراکم سبب کاهش تعداد غالف  یختار
ي باالتر، رقابت براي ها تراکمزیرا در . در بوته شده است

فضا، نور و مواد غذایی براي هر گیاه بیشتر شده و 
 آن تولید هاي جانبی و به دنبالبنابراین، تولید شاخه

منیرالزمان و همکاران (شود  یمغالف در بوته کمتر 
نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش تعداد ). 2009

ي پایین بیشتر ناشی از افزایش ها تراکمها در غالف بوته
داده درج (تعداد غالف در شاخه هاي فرعی بوده است 

  ). نشده است
  

  
  .ي بوتهها غالف تعداد یر تراکم و تاریخ کشت برتأث –1شکل 
  

از آنجا که افزایش تراکم، تعداد شاخه هاي فرعی را 
هاي فرعی، ي کاهش تعداد شاخهدهد، در نتیجهکاهش می

یابد، که این یافته با تعداد غالف در بوته نیز کاهش می
مطابقت ) 2009(ي منیرالزمان و همکاران  مطالعهنتایج 
  . دارد

هاي زودتر را  یختار در ها غالفزیادتر بودن تعداد 
تر بودن دوره رشد رویشی و  یطوالنتوان ناشی از  یم

شونارد و . دانست فرعی در بوته ي شاخهتولید بیشتر 
با هاي فرعی هم کاهش تعداد شاخه) 1994(گپتس 
 در اثر تأخیر در کاشت را  رشدي دوره شدن تر کوتاه

به تعداد  در بوته تعداد غالفاز آنجا که  .اند کردهگزارش 
و وابسته است، ه ارتفاع ساقه کل گره در بوته و نیز ب

، کاهش طول دوره رشد سبب کاهش تأخیر در کاشت
بوته  تعداد غالف در  کاهش به دنبال آنو ارتفاع 

 به درستی توان یم، )1387 صالحی و همکاران( شود یم
  .پی بردیافته این 

هاي دیرهنگام که طول دوره رشد گیاه در کاشت
 با استفاده از جمعیت گیاهی توان یم باشد یمکوتاه 

که ناشی از  بیشتر، کاهش تعداد غالف در متر مربع را
 ،استکاهش رشد گیاه و کاهش تعداد غالف در بوته 

  و بال و همکاران2000 بال و همکاران(جبران نمود 
اگرچه تعداد غالف در بوته با افزایش تراکم بوته ). 2001

 ولی تأثیر منفی تراکم بوته بر تعداد غالف یابد یمکاهش 
. باشد یمدر واحد سطح به مراتب کمتر از تأثیر مثبت آن 

 با افزایش تراکم توان یمهاي تأخیري لذا در کاشت
  .کاشت تا حدود زیادي از کاهش عملکرد جلوگیري نمود

داد که  نشان  همچنین،نتایج تجزیه واریانس
بر تعداد داري اثر معنیرهمکنش تاریخ کاشت و ژنوتیپ ب

 ها یانگینممقایسه . )1جدول (ها داشته است غالف بوته
نشان داد که ژنوتیپ قرمز در مقایسه با ژنوتیپ مشکی 

غالف بیشتري داشته هاي کشت یخر در همه تاتقریباً
 دلیلی بر پتانسیل باالتر ژنوتیپ تواند یماین یافته . است

   . باشدید غالف در تولقرمز نسبت به ژنوتیپ مشکی
  

   و بوتهتعداد دانه در غالف
در این آزمایش، ویژگی تعداد دانه در غالف تنها 

 يبه طور )1جدول ( تاریخ کشت قرار گرفت یرتأثتحت 
تعداد دانه در غالف میانگین سبب کاهش در آن تأخیر که 
بیشترین تعداد دانه در غالف در تاریخ . )2جدول  (شد

کمترین تعداد در تاریخ   و)رکشت زودت ( مرداد29کشت 
مشاهده گردید ) دیرترین کشت( شهریور 28کشت 

  ).2جدول (
در کنار ویژگی تعداد دانه در غالف، و با توجه به 

 در تعیین عملکرد بوته، تعداد دانه در ها غالفنقش تعداد 
نتایج این بررسی نشان داد که تاریخ . بوته بررسی شد

داري بر تأثیر معنی ها آنکشت و تراکم و برهمکنش 
 آن سبب خیر درأتو ) 1جدول (تعداد دانه در بوته داشته 

با توجه . )2شکل (شده است ها  تعداد دانه در بوتهکاهش
 هشت و  مرداد29تاریخ کشت به نتایج بدست آمده، 

  و  مربع بیشترین  متر  در  بوته   15 تراکم  در   شهریور
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  ي مختلف کاشت روي  عملکرد و اجزاي آن ها تراکمن  مقایسه میانگی-3جدول
  ها یژگیومیانگین 

تراکم بوته در 
 متر مربع

ارتفاع 
 (cm)بوته

ارتفاع اولین 
غالف از 

 (cm)زمین

 تعداد غالف
  در بوته

تعداد دانه در 
 بوته

  عملکرد دانه
در تک 
  )g(بوته

عملکرد دانه در 
واحد سطح 

)gm-2(  
15  01/38 b 25/20 b 45/8 a 61/32 a 73/7 a 81/211 b 
25 87/38 ab 50/20 b 89/7 a 29/32 a 82/6 a 07/313 a 
35 49/41 a 65/21  a 68/6 b 28/24 b 87/5 b 45/351 a 

  .ندارد% 5، اختالف آماري معنی داري در سطح احتمال اند شدههایی که با حروف مشترك در هر ستون مشخص  یانگینم               
  
  

 بوته کمترین تعداد 35تراکم  شهریور در 18تاریخ کشت 
تعداد دانه در ).  2شکل (دانه در بوته را داشته است 

غالف بیشتر تابع عوامل ژنتیکی و کمتر تحت تأثیر 
 استعوامل زراعی و محیطی از جمله تاریخ کاشت 

بوته تا هر تعداد دانه ، تغییر در ، بنابراین)1984 ساکسنا(
خواهد بوته  آن ياه غالفبه تعداد وابسته حدود زیادي 

مشابه تغییر تعداد غالف در بوته تقریباً الگوي . بود
بیانگر درستی ) 2شکل (و تعداد دانه در بوته ) 1شکل (

در این بررسی چون با تأخیر در . این موضوع است
 رشد رویشی و زایشی کوتاه و ي دورهکاشت، طول 

متعاقب آن تعداد غالف در بوته کم شده است، در نتیجه 
افزایش تعداد .  استداد دانه در بوته نیز کاهش یافتهتع

دانه در بوته متناسب با افزایش فاصله بین ردیف و روي 
 )1387(گلچین و همکاران و ) 2008(ابوبکر ردیف توسط 

  . گزارش شده است در لوبیا
  

 

  
  .یر تراکم و تاریخ کشت بر تعداد دانه در هر بوتهتأث –2شکل 

  طول غالف
  وتاریخ کشتدار معنی یرتأثتحت این ویژگی 

 این هاي یانگینممقایسه ). 1جدول (نوتیپ قرار گرفت ژ
 با ییها غالفژنوتیپ رگه قرمز با ویژگی نشان داد که 

داري با اختالف معنی سانتیمتر 2/15طول میانگین 
 13/14طول غالف میانگین با ژنوتیپ رگه مشکی 

 کاشت اگرچه خیر درأت. )4جدول  (داشته استسانتیمتر 
 کشت هاي یختار شد، ولی بین ها غالفسبب کاهش طول 

داري  شهریور اختالف معنی18 شهریور و 8 مرداد، 29
با این حال، کمترین طول غالف . )3جدول  (دیده نشد

 شهریور بود که اختالف 28مربوط به تاریخ کشت 
  .)3 و شکل 3جدول  ( بقیه داشتاداري بمعنی

  
 

  
  .تاریخ کشت بر طول غالف ژنوتیپ هاي لوبیایر تأث –3شکل 
  

تواند به میبا تأخیر در کاشت، کاهش طول غالف 
- دلیل برخورد مراحل حساس رشدي گیاه مانند غالف
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دهی و رسیدگی با دماي پایین و شرایط نامساعد رشدي 
تک و همکاران رهنمایی .هاي کشت دیر باشددر تاریخ

 در سطح  رادارعنیبیشترین همبستگی منفی و م) 1386(
در بین صفات طول غالف و روز تا تشکیل % 1احتمال 

کاهش طول غالف در لوبیا با . غالف مشاهده کردند
) 1387(تأخیر در کاشت توسط صالحی و همکاران 

  .گزارش شده است
هاي کشت ژنوتیپ رگه قرمز در همه تاریخ

داراي طول غالف بیشتري نسبت به رگه مشکی بود و 
تواند ناشی یاحتماالً جدا از عامل تاریخ کاشت، ماین امر 

از عوامل ژنتیکی مؤثر بر افزایش طول غالف در این 
نیز نشان دادند ) 1387(مدنی و همکاران  .ژنوتیپ باشد

هاي مختلف لوبیا از نظر این صفت تفاوت ژنوتیپکه 
   .با هم دارندداري معنی

  
العه از نظر  اجزاي  مقایسه میانگین دو ژنوتیپ مورد مط-4جدول 

  عملکرد دانه
  ها یژگیمیانگین و

  طول غالف ژنوتیپ
(cm) 
 

  تراکم دانه در
  غالف

وزن صد 
  دانه

13/14 رگه مشکی b  275/0 a 04/35 b 
28/15 رگه قرمز a  230/0 b 93/38 a 

 اختالف  ،اند شدههایی که با حروف مشترك در هر ستون مشخص  یانگینم
  .ندارد% 5 در سطح احتمال داريآماري معنی

  
  دانه در غالف تراکم

واحد طول غالف، اثر هر از نظر تعداد دانه به ازاي 
دار بود  معنیصددر یک  آماري در سطحتاریخ کشت 

مرداد  29 يها کشتنتایج نشان داد که تاریخ ). 1جدول (
، 271/0به ترتیب داراي شهریور 28و  شهریور 8و 

 باشند یماي  واحد طول غالف به ازدانه 275/0و  266/0
تاریخ  لی با وحاظ آماري با هم تفاوتی نداشتند که از ل
) به ازاي واحد طول غالفدانه  197/0 (شهریور 18کشت 

ژنوتیپ رگه . )2جدول  (دار نشان دادندتفاوت معنی
 دانه بیشترین و ژنوتیپ رگه قرمز با 275/0مشکی با 

به ازاي واحد طول را داد دانه کمترین تع، دانه 230/0
  . )3جدول  (اند داشته غالف

سرعت رشد دانه دارد که اظهار می) 1385(فرجی 
دریافت تابش خورشیدي توان به و پر شدن غالف را می

در طی دوره رشد دانه نسبت داد و نتیجه گرفت که 
اندازه نهایی دانه با تعداد دانه در بوته و تنش آبی و 

بنابراین . رابطه منفی داردگرمایی در طی پر شدن دانه 
در شرایط نامساعد محیطی پتانسیل تولید دانه در غالف 

همچنین تعداد دانه در غالف به . به ظهور نخواهد رسید
ه طویل شدن ورموقعیت مکانی غالف در گیاه و طول د

اي که با افزایش طول این گونه به. ها بستگی داردغالف
همین دلیل به . یابد میدوره، تعداد دانه در غالف افزایش

اند حاوي تر در گیاه تشکیل شدهددهایی که زوغالف
هایی هستند که دیرتر تعداد دانه بیشتري نسبت به غالف

چند هر  .)1384پور و همکاران، صادقی (شوندتشکیل می
صفت بر ژنتیکی بودن ) 1389(که خانجانی و همکاران 

دند که بین اجزاي  تأکید دارند و معتقتعداد دانه در غالف 
   .گیردعملکرد کمتر تحت تأثیر محیط اطراف قرار می

تراکم دانه در غالف از صفات تعداد دانه در غالف 
بطوریکه به ازاي هر واحد . شودو طول غالف منتج می

. گرددطول غالف، تعداد دانه در غالف محاسبه می
صفت تعداد دانه در غالف ) 1387(راد و همکاران ناروئی

و طول غالف را به عنوان عوامل کمکی در انتخاب 
- تودهدارند که یرند و اظهار میگها در نظر میژنوتیپ 

از اندازه ه بیشتر در غالف، هاي انتخابی داراي تعداد دان
  .طول غالف بیشتري برخوردار خواهند بود
هاي متفاوتی ارقام مختلف از نظر ژنتیکی پتانسیل

پور و صادقی(هاي درشت یا ریز دارند براي تولید دانه
ا اندازه غالف در لوبیا اندازه دانه ب). 1384همکاران، 

به طوري که هر چه غالف بزرگتر باشد، . ارتباط دارد
-صادقی (هاي تولید شده در آن هم بزرگتر هستنددانه

داري هرچند که در این آزمایش تفاوت معنی). 1384پور، 
بین تعداد دانه در غالف دو ژنوتیپ مورد نظر دیده نشد، 

د دانه اما ژنوتیپ رگه قرمز داراي بذور درشتر و تعدا
احتماالً کم بودن تراکم دانه در غالف . کمتر در غالف بود

توان به ژنوتیپ رگه قرمز نسبت به رگه مشکی را می
تر نسبت هاي درشتپتانسیل این ژنوتیپ در تولید دانه

  . داد
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  وزن صد دانه
ها نشان داد که وزن صد نتایج تجزیه واریانس داده

ت، ژنوتیپ، برهمکنش دار تاریخ کش معنییرتأثدانه تحت 
، برهمکنش ژنوتیپ و همچنینتاریخ کشت و ژنوتیپ و 

مقایسه میانگین ). 1جدول (تراکم بوته قرار گرفته است 
 کاشت مختلف هاي یختارد دانه دو ژنوتیپ در وزن ص

 ي دانه که با تأخیر در کاشت، وزن صد دهد یمنشان 
ز ژنوتیپ رگه مشکی به نسبت بیشتر از ژنوتیپ رگه قرم

کاهش وزن صد دانه ممکن است ). 4شکل  (یابد یمکاهش 
 تأخیري يها کشتاز کوتاهی دوره پر شدن دانه در 

از آنجایی که پر شدن دانه از مواد . ناشی شده باشد
 تأخیري يها کشتفتوسنتزي تدریجی است و در 

، لذا این  کاهش افتد یمرسیدگی اجباري در گیاه اتفاق 
 پر شدن دانه در ي دورهممکن است از کوتاه شدن 

 در تاریخ کشت سوم و به خصوص بعدي يها کشت
  . چهارم به وجود آمده باشد

  
 

  
   تأثیر تاریخ کشت و ژنوتیپ بر وزن صد دانه-4شکل 

  
تراکم بوته در واحد سطح نیز وزن صد دانه را 

رگه قرمز  ژنوتیپ ي دانهوزن صد . تحت تأثیر قرار داد
 بیشتر از داريوته به طور معنی ب35  و 15 يها تراکمدر 

 يها تراکم بوته بود و ژنوتیپ رگه مشکی در 25تراکم 
ه  بوت25 کمترین وزن صد دانه و در تراکم 35 و 15

علت ). 5شکل  (.بیشترین وزن صد دانه را نشان داد
 توان یم پایین را يها تراکمبیشتر بودن وزن صد دانه در 

ها در استفاده از تهبه رقابت کمتر و توانایی بیشتر بو
 يها تراکم در رسد یمبه نظر . منابع موجود نسبت داد

ها بیشترین استفاده را از منابع موجود نموده پایین، بوته
نتایج . اند کرده نیز تولید يتر درشتهاي و بنابراین، دانه

پرویزي و هاي بدست آمده در این بررسی با یافته
 شرتلیف  با یافته هايولی.  مطابقت دارد)2009(همکاران 

 که گزارش نمودند تراکم بوته در )2002(و جانستون 
  .روي وزن دانه ندارد، هماهنگ نیستداري باقال اثر معنی

  
 

  
  . تأثیر تراکم بوته و ژنوتیپ بر وزن صد دانه-5شکل 

  
  عملکرد دانه

، عملکرد دانه دهد یم نشان 1همانگونه که جدول 
دار  معنییرتأث سطح تحت تک بوته و عملکرد در واحد

 قرار گرفته ها آنتاریخ کشت، تراکم بوته و برهمکنش 
 يها کشتها در تاریخ بعالوه، عملکرد ژنوتیپ. است

بیشترین . دار متفاوت بوده است معنیبه طور هم مختلف
مربوط به تاریخ در بوته و در واحد سطح عملکرد دانه 

ن مربوط به و کمترین آ شهریور هشت و  مرداد29کشت 
ها این یافته). 2جدول (بود  شهریور 28  و18 تاریخ کشت

کاهش ها کاشت عملکرد دانه با تأخیر در که دهد یمنشان 
 زودترکشت  هاي یختار عملکرد دانه بیشتر در .ه استیافت

گیاه، استفاده بهینه از منابع بهتر  امکان رشد ناشی از 
 افشانی با موجود و مواجه نشدن دوره گلدهی و گرده

مجموعه این عوامل . باشد یمشرایط نامساعد محیطی 
  .شده استبراي تاریخ کشت نخست برآورده 

 مختلف يها تراکممقایسه میانگین عملکرد دانه در 
با افزایش تراکم بوته در واحد اگرچه کاشت نشان داد که 

ها تک بوتهعملکرد دانه ر تاریخ کاشت  و براي هسطح
ولی میزان  یافتهایش ز واحد سطح افدرکاهش و عملکرد 
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بوده است این افزایش در چهار تاریخ کشت متفاوت 
بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح مربوط به  .)6شکل (

 48/526( بوته در متر مربع در تاریخ کشت اول 35تراکم 
 15و کمترین آن مربوط به تراکم ) گرم در واحد سطح

 گرم در 44/42(چهارم بوته در متر مربع در تاریخ کشت 
هاي بررسی روند تغییرات عملکرد دانه. بود) واحد سطح

ها در واحد سطح با افزایش تراکم ک بوته و عملکردت
 بوته 25ها با افزایش تراکم تا عملکرد بوته کهداد  نشان

 شهریور 28 و 18کشت در متر مربع تنها در دو تاریخ 
 کاهش افزایش و سپس)  سال183 و 173روز هاي (
ها از  دیگر عملکرد بوتههاي یختار در حالی که در یابد یم

 . )6شکل  (گذارد یمآغاز با افزایش تراکم رو به کاهش 
کاهش عملکرد بوته ها و افزایش عملکرد در واحد سطح 

دهنده اثر جبرانی بیشتر تراکم با افزایش تراکم نشان
و لون و ) 1387(است که در مطالعه گلچین و همکاران 

 رسد یمبه نظر . هم به دست آمده است )2009(همکاران 
که این افزایش عملکرد ناشی از افزایش جذب تابش 
خورشیدي و همچنین، افزایش کارآیی فتوسنتز پوشش 

بررسی اثر تراکم به تنهایی نشان داد که با . گیاهی باشد
 بوته در متر مربع، سبب شده 35 به 15افزایش تراکم از 

 45/351 به 81/211انه در واحد سطح از که عملکرد د
در این حالت، عملکرد . افزایش یابدگرم در متر مربع 

 35 در تراکم 87/5 بوته به 15 در تراکم 73/7ها از بوته
   .)3جدول  (دهد یمرسید که روند کاهشی را نشان بوته 

- دار تاریخ کشت و ژنوتیپبررسی برهمکنش معنی
رد دانه هر دو ژنوتیپ در ها نشان داد که اگر چه عملک

واحد سطح با افزایش تراکم کاهش داشته و هر دو 
، اند کرده یکسانی پیروي ژنوتیپ از الگوي کاهش تقریباً

 گرم در واحد 48/519(بیشترین  ژنوتیپ رگه قرمزولی 
 کمترین عملکرد دانه )9/93 ( و ژنوتیپ رگه مشکی)سطح

به نظر ). 7 شکل (اند داشتهدر واحد سطح و تک بوته را 
 بیشتر بودن عملکرد دانه ژنوتیپ رگه قرمز رسد یم

با وجود . غالف دانه در بوته باشدبیشتر  تولید ناشی از 
باالتر بودن عملکرد ژنوتیپ قرمز، شیب کاهش عملکرد 

  .در کاشت بیشتر بودتأخیر آن هم با 
  

 

  
  

  
  

  
  

  
 تأثیر برهمکنش تاریخ کشت و تراکم بوته بر -6شکل 

، 153) الف(کرد دانه در واحد سطح و عملکرد تک بوته در عمل
   روز از آغاز فروردین183) ت( و 173) پ(، 163) ب(
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 تأثیر برهمکنش تاریخ کشت و ژنوتیپ بر عملکرد دانه -7شکل 

  .در واحد سطح
  
  

  نتیجه گیري کلی
 که اگرچه دهد یمهاي این آزمایش نشان یافته

 ژنوتیپ هاي ي دانهکرد خیر در کاشت سبب کاهش عملأت
 با مدیریت توان یم ولی شود یملوبیا در شرایط گیالن 

تراکم و افزایش آن، اثر نامطلوب تاریخ کاهش نامناسب 
در این آزمایش، اثر منفی افزایش . یا را کاهش دادلوب

ها و افزایش عملکرد در تراکم بر کاهش عملکرد بوته
م زیاد به واحد سطح و به عبارتی اثر جبرانی تراک

  . روشنی مشاهده شد
  

  نابع مورد استفادهم

دانشگاه فردوسی . پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی اثرات تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا. 1375باشتینی ا، 
 .   ص82. مشهد

کم بوته بر عملکرد، بررسی اثرات آرایش کاشت و ترا. 1384ترابی جفرودي ا، فیاض مقدم ا و حسن زاده قورت تپه ع، 
، 3، شماره 36جلد ، مجله علوم کشاورزي ایران. اجزاي عملکرد و برخی خصوصیات رویشی در ارقام لوبیا قرمز

 . 646 تا 639هاي صفحه

اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر صفات زراعی، عملکرد و . 1383 کریمی م، رضایی ع و احمدي م، خادم حمزه ح ر،
  . 367 تا 357هاي ، صفحه3، شماره 35جلد  ،مجله علوم کشاورزي ایران. ااجزاي عملکرد سوی

  اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره . 1389االحمدي م، خانجانی م، محمودي س و حامی
)Datura stramonium L. ( بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتی)Phaseolus vulgaris L. .(مجله الکترونیک 

  . 228 تا 215هاي صفحه، 2، شماره سومتولید گیاهان زراعی، جلد 

تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و . 1386 شاه نجات بوشهري ع ا،  ورهنمایی تک ع، واعظی ش، مظفري ج
 . 88تا  80هاي صفحه، 76 شماره ،پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. صفات وابسته به آن در لوبیا قرمز

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام رشد محدود و رشد . 1384 منعم ر،  وخلیق حپور ا، غفاريصادقی
  . 159 تا 149هاي صفحه، 1، شماره 11 جلد ،مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزي. نامحدود در لوبیا قرمز

علوم . ی واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام لوبیاي قرمزبررس. 1387،  م بخورشیدي بنام و راکبري صالحی م، 
 . 115 تا 105هاي ، صفحه1، شماره 43جلد  ،و فنون کشاورزي و منابع طبیعی

مجله علوم . بررسی تأثیر تاریخ کاشت و عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و روغن چهار ژنوتیپ کلزا در گنبد. 1385فرجی ا، 
  . 201 تا 189هاي صفحه، 3تم، شماره  جلد هف،زراعی ایران



 59                                                         .....                               ياثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

، 19 جلد ،مجله نهال و بذر. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی. 1382،  مطاهري مازندرانی و ع ا قنبري
  . 496 تا 483هاي صفحه، 4شماره

مقاالت اولین همایش . م لوبیا چیتیاثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقا. 1384قنبري ع ا، لک م ر و دري ح ر، 
  . پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد مقدس.  آبان30 و29. ملی حبوبات

رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه اي سه رقم لوبیاي . 1387،  جصبا  و كگلعذانی قاسمی ، س فا، موسوي گلچین
 .117 تا 101هاي صفحه ،1 شماره ،18 جلد ،ورزيمجله دانش کشا.  مختلف کشتهاي یختارچیتی در 

 بلبلی و لوبیا تپاريتأثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چشم. 1387 درینی ف،  ومدنی ح، شیرزادي م ح
 . 104 تا 93هاي  صفحه،1 سال سوم، شماره ،هاي نوین کشاورزيیافته. محلی جیرفت

 Cicer(اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود . 1388ی ر، موسوي س ك، احمدي ع ر و قربان
arientinum L. (هفتمجلد ، هاي زراعی ایرانمجله پژوهش. هاي هرز در شرایط دیم استان لرستانو جمعیت علف ،

 . 255 تا 241هاي  صفحه،1شماره 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک و . 1387، راد م ر، آقایی م ج، فنایی ح ر و محمد قاسمی مناروئی
هاي صفحه، 78 شماره ،پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. هاي عدس مناطق گرم و خشکفنولوژیک توده

  . 179 تا 173

  زراعی و فیزیولوژیکی پنج رقمهاي یژگیوتأثیر تاریخ کشت بر مراحل رشد و نمو و برخی . 1380م،  هاشمی جزي س
 . 59 تا 49هاي ، صفحه4، شماره 30 جلد ،مجله علوم زراعی ایران. سویا در کشت دوم

Abubaker S, 2008. Effect of plant density on flowering date, yield and quality attribute of bush 
beans (Phaseolus vulgaris L.) under center pivot irrigation system. American Journal of 
Agricultural and Biological Sciences 3 (4): 666-668. 

Al- Ramamneh EADM, 2009. Plant growth strategies of Thymus vulgaris L. in response to 
population density. Industrial Crops and Products 30 (3): 389- 394. 

Anonymous, 2010. FAO statistical database (available at www.fao.org). 

Ayaz S, McNiel DL, McKenzie BA and Hill GD, 2001. Population and sowing depth effects on 
yield component of grain legumes. 10th Australian Agronomy Conference, Hobart.  

Ball RA, Purcell LC and Vories ED, 2000. Optimizing soybean plant population for a short–season 
production system in the Southern USA. Crop Sci 40: 757- 764. 

Ball RA, McNew RW, Vories ED, Keisling TC and Purcell LC, 2001. Path analysis of population 
density effects on short–season soybean yield. Agronomy Journal 93: 187- 195. 

Damodaran A, Nadanam M and Ramasamy M, 1988. Performance of cowpea genotypes under 
different dates of sowing during Kharif season. Indian Journal of Pulses Research 1: 144- 146. 

Dapaah HK, Mckenzie BA and Hill GD, 2000. Influence of sowing date and irrigation on the 
growth yield of pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) in a sub-humid temperate environment. 
Journal of Agricultural Science, Cambridge 134: 33- 43. 

http://www.fao.org)


 1391سال / 3 شماره 22جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار...                                                                   شفارودي، زواره و  60
 

De Bruin JL and Pedersen P, 2008. Soybean seed yield response to planting date and seeding rate in 
the upper Midwest. Agronomy Journal 100 (3): 696- 703. 

Hayat F, Arif M and Kakar KM, 2003. Effects of seed rates on mung bean varieties under dry land 
conditions. International Journal of Agricultural & Biololy 5 (1): 160- 161. 

Huang SD, Ashley A and Boerma HR, 1993. Light intensity, row spacing, and photoperiod effects 
on express of branchytic stem in soybean. Crop Science 33: 29 - 36. 

Liebman M, Corson S, Rowe RJ and Halteman WA, 1995. Dry bean response to nitrogen fertilizer 
in two tillage and residue management systems. Agronomy Journal 87: 538 – 546. 

Lone BA, Hasan B, Singh A, Haq SA and Sofi NR, 2009. Effects of seed rate, row spacing and 
fertility levels on yield attributes and yield of soybean under temperate conditions. ARPN 
journal of Agricultural and Biological Science 4 (2): 19- 25. 

Lopez- Bellido FJ, Lopez- Bellido RJ, Kasem Khalil S and Lopez- Bellido L, 2008. Effect of 
planting date on winter kabuli chickpea growth and yield under rainfed Mediterranean 
conditions. Agronomy Journal100 (4):957-964. 

Moniruzzaman M, Halim GMA and Firoz ZA, 2009. Performances of French bean as influenced by 
plat density and nitrogen application. Bangladesh Journal of Agricultural Research 34 (1): 105- 
111. 

Mozumber SN, Moniruzzaman M, Islam MR and Alam SN, 2003. Effect of planting time and 
spacing on the yield performance of bush bean (Phaseolus vulgaris L.) in the eastern hilly area 
of Bangladesh. Legume Research 26 (4): 242- 247. 

Okpara DA, 1999. Response of African yambean to sowing date and plant density. Journal of 
Sustainable Agriculture and Environment 1 (2): 191- 197. 

Parvizi S, Amirnia R, Bernoosi I, Hasanzadeh Gorttapeh A, Feghnabi F, Saber Razaie M, Taheri 
Asbag F, Eizadkhah M and Rahimi S, 2009. Evaluation of different plant densities effects on 
grain filling rate and duration, yield and its components in pinto bean varieties. Research 
Journal of Biological Sciences 4 (4): 499- 502. 

Pawar SU, Kharwade ML and Awari HW, 2007. Effect of plant density on vegetative growth and 
yield performance of different varieties of French bean under irrigated condition. Karnataka 
Journal of Agricultural Sciences 20 (3): 684- 685. 

Rosalind AB, Purcell LC and Vories ED, 2000. Short season soybean yield compensation in 
response to population and water regime. Crop Science 40: 1070- 1078.  

Saxena NP, 1984. Chickpea. Pp. 419 – 452. In: P. R. Goldsworthy and N. M. Fisher (eds). 
Physiology of Tropical Field Crop. John Wiley and Sons, New York. 

Shirtliffe SJ, and Johnston AM, 2002. Yield density relationships and optimum plant populations in 
two cultivars of soil – seeding dry bean grown in Saskatchewan. Canadian Journal of Plant 
Science 82: 521- 529.  

Shonnard GC and Gepts P, 1994. Genetics of heat tolerance during reproductive development in 
common bean. Crop Science 34: 1168- 1175. 

 


