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 چکیذُ

ّوچٌیي بخص ػوذُ . ى حذٍد یک ّسار ّکتار از سطح زیر کاضت هحصَالت بْار بِ کطت اًَاع حبَبات اختصاظ دارددر استاى اصفْا

بِ ػٌَاى رقن هٌاسب هٌطقِ طی دٍ سال هتَالی از سال  1-11-75الیي . تَلیذ اًَاع لَبیا از جولِ لَبیا چیتی در ضْرستاى دّاقاى هی باضذ

بررسی تجسیِ ٍاریاًس هرکب . ضرایط تَلیذ از ًظر تاریخ کاضت ٍ تراکن بَتِ هَرد بررسی قرار گرفتبِ هٌظَر تؼییي هٌاسب تریي  1331

دٍ سال آزهایص ٍ ّوچٌیي هقایسِ هیاًگیي ّا ًطاى داد کِ کلیِ اجسای ػولکرد داًِ بِ جس ٍزى صذ داًِ تحت تأثیر تاریخ کاضت ٍاقغ 

خرداد هاُ بِ ػٌَاى هٌاسب تریي زهاى کاضت ایي الیي از ًظر برتری تؼذاد  11ٌی در هجوَع دٍ سال بررسی، تاریخ کاضت دٍم یؼ. ضذًذ

فاصلِ . اثر فاصلِ ردیف ّای کاضت بر رٍی تؼذاد غالف در بَتِ ٍ ػولکرد داًِ هؼٌی دار بَد. داًِ در غالف ٍ ػولکرد داًِ تؼییي ضذ

بَتِ در هترهربغ  22در هجوَع از لحاظ تراکن کاضت، تراکن . ار داضتد یِ اجسای ػولکرد ٍ ػولکرد اثر هؼٌبَتِ ّا رٍی ردیف ًیس بر کلی

 .را فراّن ًوَد 1-11-75ساًتی هتر هٌاسب تریي ضرایط تَلیذ الیي  12ٍ  72فَاصل ردیف ٍ بیي بَتِ بِ ترتیب  یؼٌی

 ی ػولىزد، تبریخ وبضت، تزاون ثَتِ، آرایص وبضت، ػلوىزد، اخشا6-6;->:لَثیب چیتی الیي  :ٍاشگاى کلیذی 

 هقذهِ

درغذ پزٍتئیي هی تَاًذ ًمص هْوی در تأهیي هَاد پزٍتئیٌی هَرد ًیبس اًسبى داضتِ ثبضذ  :8تب  :7داًِ حجَثبت ثب داضتي حذٍد 

هی ثبضذ ػوذُ تأثیز تغییز ( رٍسوَتبُ)ثب تَخِ ثِ ایي وِ لَثیب اس دستِ گیبّبى گزهبدٍست ٍ حسبس ثِ عَل رٍس ( =;68ضْسَاری، )

خ وبضت اس عزیك اختالفبت  حبغل در عَل رٍسّبی هػبدف ضذُ ثب رضذ رٍیطی گیبُ ٍ ّوچٌیي حزارت ّبی حبدث ضذُ در تبری

فتَپزیَد ػبهل وٌتزل وٌٌذُ فبغلِ سهبًی سجش ضذى تب گلذّی است ٍ تبریخ وبضت ( 8=68خَاخِ پَر، )عی ایي دٍرُ اػوبل هی ضَد 

السم را ثزای داضتي ػولىزد ثٌوبیذ ٍ هطخع تزیي فبوتَر ثب تغییز تبریخ وبضت  حذالل رضذ رٍیطیثبیذ ثِ ًحَی ثبضذ وِ گیبُ 

در راثغِ ثب اثز تزاون، ضذت ًَر السم خْت حذاوثز ضذت فتَسٌتش در ثزي ثزای ( >;68رًدجز، )فتَپزیَد ٍ درخِ حزارت است 

بثزایي ایي اهىبى ٍخَد دارد وِ ثب وبّص فبغلِ ثَتِ ثٌ. گیبّبى سبیِ دٍست ًظیز لَثیب ووتز اس یه پٌدن ضذت ًَر در هشرػِ هی ثبضذ

ثیطتزیي هیشاى ػولىزد ( 9=<6ارسىیي ٍ ّوىبراى، )ّب وبرایی دریبفت ًَر خَرضیذ ٍ ّوچٌیي وبرایی هػزف ًَر را افشایص داد 
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تؼذاد گیبُ در ? ػجبرتٌذ اس ایي اخشاء در لَثیب. سهبًی ثذست خَاّذ آهذ وِ حبغل ضزة اخشای ػولىزد ٍ حذاوثز همذار را داضتِ ثبضذ

ایي اخشای ػولىزد لبثلیت خجزاى (. =;68وَچىی، )ٍاحذ سغح، تؼذاد غالف در ّز ثَتِ، تؼذاد ثذر در ّز غالف ٍ ٍسى داًِ 

یىذیگز را داضتِ ٍ ثِ ّویي دلیل رلبثت درٍى گیبّی ثزای هَاد غذایی ٍ هتبثَلیىی اس تغییزات ضذیذ ػولىزد خلَگیزی هی وٌذ 

ضص تزاون ثَتِ هختلف ثب استفبدُ اس دٍ فبغلِ ردیف ٍ سِ  6-6;->:در ایي هغبلؼِ ثب استفبدُ اس الیي اًتخبثی ( >><6هي، ٍستز)

 .فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف ٍ ّوچٌیي سِ تبریخ وبضت ثْبرُ هَرد ارسیبثی لزار گزفتِ است

 هَاد ٍ رٍش ّا

َدُ اس تَاثغ ضْزستبى دّبلبى عی دٍ سبل ثِ غَرت وزت ّبی دٍثبر ایي تحمیك در ثخطی اس هشارع وطبٍرساى ٍالغ در رٍستبی پ

 >7)تىزار اخزا ضذ، ثِ عَری وِ تیوبر اغلی سهبى ّبی هختلف وبضت ثْبرُ  8خزدضذُ در لبلت ثلَن ّبی وبهل تػبدفی ثب 

فزػی فبغلِ ثَتِ ّب اس یىیذگز ٍ تیوبر ( سبًتی هتز 5>ٍ  5:)تیوبر فزػی فبغلِ ردیف ّبی وبضت ( خزداد هبُ :7ٍ  ;6اردیجْطت، 

اًتخبثی  6-6;->:الیي هَرد استفبدُ در ایي هغبلؼِ الیي . در ًظز گزفتِ ضذًذ( سبًتی هتز 85ٍ  65، 75)ثز رٍی ردیف ّبی وبضت 

رٍش وبضت ّیشم وبری ٍ ثِ غَرت وطت . اس آسهبیص ّبی همبیسِ ػولىزد اغفْبى ٍ اس هیبى الیي ّبی ارسبلی ثخص حجَثبت ثَد

ثؼذ اس . پس اس ثزداضت ثَتِ ّب هتَسظ تؼذاد ثذر در غالف، ٍسى غذ داًِ ٍ تؼذاد غالف در ّز ثَتِ اًذاسُ گیزی ضذ. سٌتی اًدبم ضذ

در ًْبیت پس اس حػَل ولیِ . ػولیبت ثَخبری هحػَل وزت ّبی ثزداضت ضذُ ثِ غَرت خذاگبًِ تَسیي ٍ یبدداضت گزدیذ

تدشیِ ٍاریبًس ضذُ ٍ اس  SASتبیح ّز سبل در لبلت عزح هزثَعِ ثب استفبدُ اس ثزًبهِ آهبری اعالػبت هزثَط ثِ آسهبیص ّز سبل، ً

در پبیبى سبل دٍم ًتبیح دٍ سبل تدشیِ ٍاریبًس هزوت ضذُ ٍ در اداهِ . عزیك آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي همبیسِ هیبًگیي ضذًذ

 .ی گزددگشارش ًتبیح تدشیِ ٍاریبًس هزوت عی دٍ سبل ایي عزح ارائِ ه

 

 ًتایج ٍ بحث

خذٍل تدشیِ ٍاریبًس هزوت غفبت اًذاسُ گیزی ضذُ ًطبى هی دّذ وِ تؼذاد غالف ّبی تطىیل ضذُ در ّز ثَتِ ثِ عَر هیبًگیي 

در خذٍل هیبًگیي غفبت ثجت (. 6خذٍل )ثزای ّوِ تیوبرّبی ثِ وبر رفتِ در سبل ّبی آسهبیص ثب یىذیگز اختالف هؼٌی دار داضتٌذ 

تبریخ وبضت ّبی هختلف ًیش ( 7خذٍل )ٍ سبل هتَالی آسهبیص ًیش ثزتزی سبل دٍم اس لحبػ ایي غفت وبهالً هطَْد است ضذُ عی د

ثِ تفىیه سهبى ّبی هختلف ًتبیح هزثَط ثِ ایي غفت ( 6خذٍل )تأثیز ثسیبر هؼٌی داری ثز هتَسظ تؼذاد غالف در ّز ثَتِ داضتٌذ 

ایي اثز ثِ دلیل تفبٍت در عَل ( 8خذٍل )در وطت تؼذاد غالف در ثَتِ وبّص یبفتِ است وبضت ًطبى هی دّذ وِ ّوزاُ ثب تأخیز 

سبًتی هتزی ًیش هَخت تَلیذ غالف هتفبٍتی ضذُ اًذ ایي اختالف  5>ٍ  5:فبغلِ ردیف ّبی . دٍرُ رٍیطی ٍ سایطی هی تَاًذ ثبضذ

سبًتی  5:سبًتی هتزی ًسجت ثِ فبغلِ ردیف  5>فبغلِ ردیف  ثِ دلیل ثزتزی در تَلیذ تؼذاد غالف ثز رٍی ثَتِ ّبی تطىیل ضذُ در

ثیطتز ثَدى تؼذاد غالف در ثَتِ در فبغلِ ردیف ثیطتز را هی تَاى ثب ثیطتز ثَدى تؼذاد سبلِ فزػی در ثَتِ هزثَط (. 9هتز ثَد خذٍل 

ایي ٍضؼیت در . غالف ثیطتز ضذُ است در ٍالغ افشایص تؼذاد سبلِ فزػی هَخت تطىیل تؼذاد گل ثیطتز ٍ در ًْبیت تؼذاد. داًست

ّوبى گًَِ وِ در خذٍل هیبًگیي غفبت ثجت ضذُ در فَاغل هختلف ثیي ثَتِ دیذُ هی ضَد . هَرد فبغلِ ثیي ثَتِ ّب ًیش غبدق است
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در ایي سهیٌِ  هحمك دیگزی ًیش. ثب افشایص فبغلِ ثیي ثَتِ هتَسظ تؼذاد غالف در ثَتِ ثِ عَر هؼٌی داری افشایص هی یبثذ(. :خذٍل )

 (7556داًدبل ٍ ّوىبراى ( >755یبٍر ٍ ّوىبراى )هطبثِ ثِ دست آٍردًذ 

تؼذاد داًِ در غالف در حجَثبتی ًظیز لَثیب چٌبًچِ دستخَش تغییز گزدد ثِ سزػت هی تَاًذ هیشاى تَلیذ داًِ را افشایص یب وبّص دّذ 

ثِ عَری وِ در خذٍل تدشیِ ٍاریبًس . یي هحػَل تؼذاد داًِ در غالف ووتز تحت تأثیز ضزایظ هحیغی ٍالغ هی ضَداهب غبلجبً در ا

هزوت غفبت اًذاسُ گیزی ضذُ در آسهبیص دیذُ هی ضَد اثز سبل ثز تؼذاد داًِ در غالف هؼٌی دار ًجَد اهب تبریخ وبضت ّبی هختلف 

تبریخ ّبی هختلف وبضت ثیي دٍ سهبى وبضت اٍل ٍ دٍم اختالف فبحطی اس لحبػ ایي در (. 6خذٍل )ثز ایي غفت هَثز ثَدُ اًذ 

ایي ٍضؼیت اس همبیسِ (. 6خذٍل )اثز فبغلِ ردیف وبضت ثز ایي خشء ػولىزد هؼٌی دار ًجَد (. 8خذٍل )خشء ػولىزد ًوبیبى است 

تیوبر فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف ثز تؼذاد داًِ در  .ًیش استٌجبط هی گزدد( 9خذٍل )هیبًگیي ایي غفت در فبغلِ ردیف ّبی هختلف 

دیذُ هی ضَد تؼذاد داًِ در غالف راثغِ چٌذاًی ثب فبغلِ ثَتِ ٍ  :ثِ عَری وِ در خذٍل . هؼٌی دار ثَد% :غالف در سغح احتوبل 

ب سِ گبًِ در ایي هغبلؼِ در ثبثتی را ًوبیص ًوی دّذ ّیچ یه اس اثزات هتمبثل دٍگبًِ ییب ثِ عَر ولی ثب تزاون وبضت ًذاضت ٍ رًٍذ 

 (6خذٍل )خػَظ ایي خشء ػولىزد هؼٌی دار ًجَد 

هیبًگیي هزثؼبت ایي غفت ًطبى داد . ٍسى غذ داًِ در هحػَالت داًِ ای اس خولِ حجَثبت یىی اس هْن تزیي اخشای ػولىزد است

هختلف ًیش اس ًظز ٍسى غذ داًِ اختالفی ثب ّوچٌیي تبریخ وبضت ّبی ( 6خذٍل )وِ اثز سبل ثز ایي خشء ػولىزد هؼٌی دار ًجَد 

ػذم اختالف لبثل تَخِ در ایي غفت در سهبى ّبی هختلف وبضت حبوی اس پبیذاری ایي غفت ( 8ٍ  6خذاٍل )یىذیگز ًذاضتٌذ 

س چٌیي ًتیدِ ای ا. اثز فبغلِ ردیف ّبی هَرد ثزرسی ًیش ثز ایي خشء ػولىزد هؼٌی دار ًجَد. تحت ضزایظ رضذی هختلف است

سبًتی هتزی ثب استفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي ًیش  5>ٍ  5:همبیسِ هیبًگیي ّبی هزثَط ثِ ٍسى غذ داًِ در فَاغل ردیف 

. هؼٌی دار ثَد% 6ثز خالف دٍ تیوبر لجلی اثز فبغل ثَتِ رٍی ردیف ثز ٍسى غذ داًِ در سغح احتوبل ( 9خذٍل )استخزاج هی ضَد 

سبًتی هتز ثَتِ ّبی  85ػولىزدی در فَاغل ثیي ثَتِ ای هتفبٍت حبوی اس ایي است وِ در فبغلِ ثَتِ همبیسِ هیبًگیي ایي خشء 

احتوبالً ٍخَد فضبی ثیطتز ثزای ثَتِ ّب اهىبى استفبدُ اس ًَر خَرضیذ ٍ (. :خذٍل )تطىیل ضذُ ح اٍی سٌگیي تزیي داًِ ّب ثَدُ اًذ 

َلیذات فتَسٌتشی ثیطتزی خػَغبً در سهبى پز ضذى داًِ ّب هتَخِ داًِ ّب ضذُ فضبی خبن را هغلَة تز سبختِ ٍ در ًتیدِ حدن ت

 .است

اس لحبػ تأثیز تبریخ وبضت ثز ایي (. 6خذٍل )تدشیِ ٍاریبًس هزوت ػولىزد داًِ ًطبى داد وِ اثز سبل ثز ػولىزد داًِ هؼٌی دار ثَد 

در تبریخ ّبی هختلف وبضت ثزتزی (. 6خذٍل )ی دار ًطبى داد هؼٌ% 6غفت ًیش اثز تیوبر هذوَر ثز ػولىزد داًِ در سغح احتوبل 

فبغلِ ردیف ّبی هختلف ًیش تأثیز ثسیبر هؼٌی داری ثز (. 8خذٍل )هطَْد است ( خزداد هبُ ;6)ػولىزد داًِ در تبریخ وبضت دٍم 

خذٍل )اًِ ثیطتزی ضذُ است سبًتی هتز هَخت تَلیذ د 5:در هدوَع دٍ سبل ثزرسی فبغلِ ردیف ( 6خذٍل )ػولىزد داًِ داضتٌذ 

ًتبیح همبیسِ هیبًگیي ّب ثزتزی (. 6خذٍل )ثز هیشاى هحػَل داًِ هؼٌی دار ثَد % 6اثز فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف ًیش در سغح احتوبل ( 9

 (.:خذٍل )سبًتی هتزی را ًطبى هی دّذ  65ٍاضح فبغلِ ثَتِ 

 ًتیجِ گیری کلی
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ثَتِ در  75یؼٌی  5:×65خزداد هبُ ٍ اس لحبػ تزاون ثَتِ، تزاون  ;6ریخ وبضت در هدوَع چٌیي ًتیدِ هی ضَد وِ اس لحبػ تب

را در ضْزستبى دّبلبى ثبیذ تَخِ داضت ثِ دلیل ایي وِ اختالف  6-6;->:هتزهزثغ هٌبست تزیي ضزایظ تَلیذ لَثیب چیتی الیي 

غیزهؼٌی دار ثَدُ است اس ًظز فٌی تَغیِ یه وبضت دٍم در هدوَع دٍ سبل ثزرسی ػولىزد حبغلِ در تبریخ وبضت اٍل ثب تبریخ 

اردیجْطت تب ًیوِ خزداد در ضزایظ  >7ثٌبثزایي حذفبغل سهبًی ثیي . رٍس هطخع ثزای وبضت ثِ وبرثزاى چٌذاى غحیح ًوی ثبضذ

ثب فَاغل ردیف ضوي ایي وِ چٌبًچِ وطت ثِ عزیك سٌتی . هٌبسجتزیي تبریخ وبضت ایي الیي در ًظز گزفتِ هی ضَداًدبم ایي هغبلؼِ 

تأویذ هی ضَد ایي ًتبیح در . ثَتِ در هتزهزثغ لبثل تَغیِ هی ثبضذ 75غیز اس آى چِ در ایي هغبلؼِ استفبدُ گزدیذ اخزا ضَد تزاون 
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Abstract 

In Isfahan province, about 1000 ha of cultivated lands of spring products is devoted to the 

planting of varieties of pulse crops. Also, the major production of kinds of beans including 

common bean is in Dehaghan Country. In order to determine the most suitable conditions of 

production in terms of sowing date and plant density, line 1-61-57 was studied as the proper 

region cultivar during two consecutive years from 2007. The study of combined variance 

analysis of two- year experiment as well as the comparison of means indicated that all seed 

yield components except for 100- seed weight were affected by planting date. Totally , two – 

year study demonstrated the second planting date (6
th

 june) was the best planting date of this 

line for the  excellence of seed number pe pod and seed yield. The effect of row spacing on pod 
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number per plant and seed yield was meaningful. The plants spacing on each row significantly 

influenced whole yield components and yield. In general, regarding the planting density, density 

of 20 plants/m
2
 (highest plant density) -50 cm row spacing in 10 cm plant spacing provided the 

best conditions for producing line 1-61-57. 

Keywords: common bean line 1-61-57, planting date, plant density, yield, yield 

components.   


