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   10.22092/idaj.2018.121553.214:  (DOI)شناسه دیجیتال

  

دو رقم عدس در  ر بر عملکرد دانه و اجزاي عملکردوط کشت و میزان بذاثر فاصله خط

  شرایط سردسیر دیم

  1 مسعود کامل، 2هادي خرسندي   ،1 سیده سودابه شبیري

 زنجان،تان اسکشاورزي و منابع طبیعی و آموزش مرکز تحقیقات بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، -1

  اورزي، زنجان، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش

  ران، مراغه ، ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيکشور،  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم-2

  

  چکیده

 اسپیلت صورت هب آزمایشی ،)سوار بیله و کیمیا( عدس رقم دو عملکرد بر بوته تراکم اثر بررسی منظور به

 زنجان دابندهخ دیم تحقیقات ایستگاه در تکرار سه با تصادفی  کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل پالت

 و )مترانتیس 25 ، 20 ،15( ردیف بین فاصله سه. شد اجرا 1394-96زراعی سال دو طی مراغه دیم ایستگاه و

 نتایج. رفتگمورد بررسی قرار ) مربع متر در دانه 275 و 250 ،225 ،200 ،175 ،150( بذر تراکم سطح شش

 گلدهی، تا روز صفات بر منطقه در سال متقابل اثر و سال اثر منطقه، اثر که داد نشان کبمر تجزیه از حاصل

 افزایش که  داد شانن نتایج. بود دار معنی) P<0.01( دانه عملکرد و دانه صد وزن بوته، ارتفاع رسیدگی، تا روز

 عملکرد افزایش در يتاثیر آن از بیش تراکم لیوشده  دانه عملکرد افزایش باعث مربع متر در دانه 225 تا تراکم

 با و گردید دانه صد وزن افزایش باعث مربع متر در دانه 200 تا تراکم افزایش همچنین. نداشت عدس دانه

 25 به 15 از ردیف فاصله افزایش. داد نشان کاهش دانه صد وزن مربع، متر در دانه 200 از بیشتر تراکم افزایش

 که گرفت نتیجه توانمی مطالعه این از آمده بدست نتایج اساس بر. داد کاهش راعدس  دانه عملکرد مترسانتی

 ،تراکم بهترین و مترسانتی 15 ،عدس محصول کاشت براي ردیف فاصله بهترین ،در شرایط دیم زنجان و مراغه

  .باشد می مترمربع در دانه 200

  عدس دانه، عملکرد بوته، تراکم : کلیدي هاي واژه

  

  

  

                                                              

   مسئولنگارنده :  s.shobeiri@yahoo.com       :07/09/7139تاریخ پذیرش:        04/02/7139تاریخ دریافت  
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  مقدمه

 Lens( عدس جمله از ايدانه التبقو

culinaris Medik. (تغذیه در پروتئین عمده منبع 

 حاصلخیزي در مهمی نقش و بوده دام و انسان

 و هابیماري هرز، هايعلف شیوع کاهش خاك،

 کندمی ایفا زراعی محصوالت با تناوب در آفات

)Miguele, et al.,2005 .(بودن دارا با  عدس دانه 

 تأمین مهم منبع عنوان به) درصد 26( باال پروتئین

 ,Saleem( گرددمی محسوب گیاهی پروتئین

2016.(  

 آمارنامه در اطالعات و آمار آخرین اساس بر 

  ،)1393-94(کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي

 هزار 132 حدود ایران در عدس کشت زیر سطح

 سطح کل از درصد 16/1 معادل که بوده هکتار

 برداشت سطح کل از %49/18 و زراعی محصوالت

 و درصد 26/95 دیم اراضی و باشد می حبوبات

). 1394نام، بی(  باشد می آبی کشت صورت به بقیه

 شرایط در سطح واحد در عدس عملکرد میانگین

 بوده هکتار در کیلوگرم 444 اخیر دهه در دیم

 فارس و اردبیل لرستان، کرمانشاه، هاي استان. است

 459 ،497 ،498 ،506 تولید میانگین با ترتیب به

 عدس تولید عملکرد باالترین هکتار در کیلوگرم

 میانگین با زنجان و قزوین هاي استان و اخیر دهه در

 تولید ترینپایین هکتار در کیلوگرم 292 ،284تولید

 صباغ( اند داشته را دیم شرایط در عدس

  ). 1393پور،

 هگیا این تولید کننده محدود عوامل به توجه با

 ترین مهم از یکی سطح واحد در عملکرد افزایش

 آن از. باشد می آن تولید بردن باال در مؤثر عوامل

 یک استفاده مورد منابع به دسترسی میزان که جایی

 استفاده قابل آب خورشیدي، تشعشع جمله از گیاه

 دارند، گیاهی تراکم با زیادي ارتباط غذایی مواد و

 دسترسی قابلیت میزان اساس بر گیاهی تراکم تنظیم

 باال جهت تولید عوامل سایر وضعیت و منابع این به

. باشدمی اهمیت حائز سطح واحد در عملکرد بردن

 یکی عنوان به مزرعه در مطلوب تراکم میزان تعیین

 در مؤثري نقش زراعی، به مهم هايفعالیت از

 همچنین و گیاهی پوشش در نور توزیع چگونگی

 Koocheki et( اردد گیاهی درون رقابت

al.,1995 .(زراعی، محصول هر در کلی طور به 

 بیوماس، تولید بر ايگونه درون و بین رقابت

 آن اقتصادي دهی سود همچنین و دانه عملکرد

 براي). (Weber et al.,1996 گذاردمی تأثیر

 سبز سطح به محصول، خوب عملکرد به دستیابی

 ماده ولیدت مساعد  شرایط تحت و است نیاز مطلوب

 سطح به رسیدن تا بوته، تراکم افزایش با خشک

 نشود، ایجاد ايبوته بین رقابت آن از باالتر که ثابتی

 موارد از بعضی در وجود این با. یابدمی افزایش

 قابل بهینه تراکم از باالتر بوته تراکم از استفاده

 و باال  تراکم مثال، عنوان به. باشد می توجیه

 بیشتر اندازي سایه واسطه به باریک هايردیف

 افزایش را هرز هايعلف با محصول رقابتی قدرت

 تراکم همچنین). Miguele et al., 2005( دهندمی

 و هاشته شیوع کاهش باعث است ممکن باال

 شوندمی منتقل آنها توسط که شود هاییویروس

)Pilbeam et al.,1991 .(بسته و باال کاشت تراکم 

 سطح از آب رفتن هدر گیاهی پوشش سریع شدن

 در. دهدمی کاهش را تبخیر واسطه به خاك

 بوته تراکم خشکی شرایط تحت کهصورتی

 شود، داده کاهش ها ردیف فاصله یا و افزایش
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 آب و یافته افزایش فصل اوایل در آب مصرف

 پایین ارتفاع. ماند خواهد باقی بذر نمو براي کمتري

 اتالف باعث زمین، سطح از باردار گره اولین

 افزایش اما. شودمی برداشت زمان در محصول

 نور، کسب براي رقابت ازدیاد دلیل به بوته تراکم

 را خاك سطح از گره اولین فاصله و گیاه ارتفاع

 از هاغالف ارتفاع افزایش که دهد،می افزایش

 توسط ضایعات کاهش باعث خاك، سطح

 Pilbeam et( گرددمی برداشت هايماشین

al.,1991 .(گیاه به کمک ضمن مطلوب تراکم 

 به رطوبت، و غذایی مواد از استفاده در زراعی

 رساندمی یاري نیز هرز هايعلف با آنها رقابت

)Koocheki et al.,1995 .(سلیم)گزارش) 1999 

 به منجر است ممکن گیاه باالي تراکم که داد

 و بیماري به ابتال خطر افزایش و گیاهان بین رقابت

 و سالم دیگر سوي از. شود دانه عملکرد شکاه

 کم جمعیت که دادند گزارش) 2012( همکاران

 نیستند موثر طور به منابع از استفاده به قادر گیاهان

. شوندمی پایین محصوالت تولید باعث اغلب و

 بذر میزان که دادند گزارش) 2010( بویایا و پروین

 ،رشد در مهمی نقش که است اصلی عوامل از یکی

 مطلوب فاصله. دارد عدس کیفیت و عملکرد

 زیرزمینی و هوایی هايبخش مناسب رشد تواندمی

 خورشیدي، اشعه از موثر استفاده طریق از را گیاه

 هوا، فضاهاي همچنین و زمین آب، مغذي، مواد

 توصیه خط کاشت براي که اي فاصله. دهد اطمینان

 و گیاه جمعیت نیاز مورد تعداد حفظ براي شودمی

  . است باالتر محصول برداشت

 که داد نشان) 1354( کرج در تحقیقات نتایج

 و 75  ،50 مختلف هاي تراکم در زیبا عدس رقم

 425 و 418 ،313 ترتیب به مربع متر در بوته 100

 افزایش یعنی کرد، تولید هکتار در دانه کیلوگرم

 داد نشان مستقیمی رابطه بوته تراکم با عملکرد

)Anonymous,1975 .(پور حسن و فرایدي 

 300 تراکم در که نمودند گزارش) 1384(حسنی

 ،250 ،200 هايتراکم با مقایسه در مربع متر در دانه

. آمد بدست عملکرد بیشترین مترمربع در دانه 350

 ،120 ،90 ،60 هاي تراکم) 2001( همکاران و براند

 گزارش و مقایسه را مترمربع در دانه 250 ،150

 در مربع متر در دانه 250و 60 هايتراکم هک نمودند

 نمودند تولید کمتري عملکرد تیمارها بقیه با مقایسه

 مترمربع در دانه 150 و 120 ،90 هايتراکم بین ولی

 مک الرن. نشد مشاهده داري معنی اختالف

 ملتون منطقه در آزمایش طی) 2005(موراي

 در دانه 200 و 120،150 ،80 هايتراکم استرالیا

 کمترین که نمودند گزارش و مقایسه را مترمربع

 مترمربع در دانه 80 تراکم از عدس دانه عملکرد

 دانه عملکرد نظر از هاتراکم بقیه و شده حاصل

 تراکم تأثیر تحت نیز عملکرد اجزاء. بودند مشابه

  . گیردمی قرار بوته

 به ايمطالعه در) 2016(همکاران و اوجی

 بر بذر میزان و ردیف فاصله اثر تعیین منظور

 در 'Siliana' رقم عدس عملکرد اجزاي و عملکرد

 سه در و متر سانتی 34 و 17 ردیف فاصله فاصله دو

 گزارش) مربع متر در دانه 160 و 120 ،80( تراکم

 متقابل اثر و  بذر میزان ردیف، فاصله اثر که کردند

 دانه صد وزن جز به صفات تمام روي بر هاآن بین

 به مربوط عملکرد بهترین.  داد نشان داري معنی اثر

 در بذر 120 بذر میزان و مترسانتی 34 ردیف فاصله

 هکتار در کیلوگرم 9/903 دانه عملکرد با مترمربع
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 در دانه 160 و مترسانتی 17 ردیف فاصله و بود

. داشت آن اجزاي و عملکرد بر منفی اثر مترمربع

 آزمایش اب اي مطالعه در) 2009(همکاران و سینگ

 گیاه متردرسانتی 40و 20،30 ردیف فاصله سه

 30 ردیف فاصله در کردند گزارش عدس

 با مقایسه در دانه عملکرد و غالف تعداد مترسانتی

 فاصله بود بیشتر مترسانتی 40 و 20 ردیف فاصله

 باریک ردیف فاصله با مقایسه در مطلوب فردی

 مناسب رطو به خورشید منابع ویژه به رشد منابع از

  . کندمی استفاده

 دانه سبز هايعدس براي) 2010( کینگ

 ردیف فاصله ،CDC Sovereign مانند درشت،

 دانه 165 باالي بذر تراکم و مترسانتی 20 باریک

 قرمز هايعدس براي. کندمی توصیه را مربع متر در

 فاصله CDC Redberry مانند متوسط دانه اندازه با

 165 حدود بذر تراکم و ريمتسانتی 30 ردیف بین

 دانه سبز عدس هايگونه براي و مربع متر در دانه

 ردیف بین فاصله ،CDC Viceroy مانند ریز

 متر در دانه 143 بذر تراکم و مترسانتی 20 باریک

  .کندمی توصیه را مربع

 در کردند گزارش) 1996( همکاران و وینود

 نور دریافت براي رقابت تر باریک ردیف فواصل

 به و شده جذب نور از بیشتري درصد و کمتر

 واقع در. شد منجر گیاه فتوسنتزي ظرفیت افزایش

 کارایی میزان  کم ردیف فاصله در گفت توانمی

 باشدمی باال ردیف فاصله از بیشتر تشعشع

)Tomar,2004 .(میزان شرایط این در عالوه به 

 کانوپی تر سریع شدن بسته از ناشی مفید غیر تبخیر

 هاردیف بین فضاي به نور مستقیم برخورد کاهش و

 سی چنگ). Suyin et al.,2010( یابدمی کاهش

) 1995( ماسونی و ایرکولی و) 2008( همکاران و

  .نداهکرد گزارش را مشابهی نتایج نیز

 متفاوتی هايتراکم با مختلف مزارع در عدس

 که آنجا از. گرددمی کشت کشاورزان توسط

 و مزرعه مدیریت در مهمی بسیار نقش بوته تراکم

 ضمن بوته تراکم تعیین لذا دارد، عهده به گیاه

 کاهش و بذر رویه بی مصرف از جلوگیري

 پتانسیل از استفاده حداکثر امکان ها،هزینه

 باعث و سازدمی میسر را مختلف هايژنوتیپ

. شد خواهد کشاورزان درآمد و عملکرد افزایش

 و داشته را خود خاص هايویژگی نیز ژنوتیپ هر

 را باال تولید پتانسیل ظهور امکان مناسب تراکم در

 فنی دستورالعمل طبق معمول تراکم میزان. دارد

 ردیف فاصله با مربع متر در دانه 200 دیم موسسه

 شرایط در رسدمی نظر به. باشدمی متر سانتی 25

 به دستیابی براي و تبخیر از جلوگیري براي دیم

 هايردیف فاصله در کشت امکان  رباالت عملکرد

 با آزمایش این دلیل همین به. دارد وجود نیز کمتر

 دیم شرایط در عدس مطلوب تراکم تعیین هدف

  .گردید اجرا

  هاروش و ادمو

 عملکرد بر کاشت تراکم اثر مطالعه منظور به

 سال دو در تحقیق این عدس، رقم دو

 دیم تحقیقات ایستگاه در 1394-1396زراعی

. گردید اجرا مراغه دیم ایستگاه و زنجان ابندهخد

 شش و مترسانتی 25 ، 20 ،15 ردیف بین فاصله سه

 بذر 275 و250 ،225 ،200 ،175 ،150( بذر میزان

 آزمایشی واحد هر.  شد گرفته نظر در) مربع متر در

 صورت به آزمایش این. بود متري 4 خط 4 شامل
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 هايوكبل طرح قالب در فاکتوریل پالت اسپیلت

 قرار بررسی مورد تکرار سه با تصادفی کامل

 1394سال پاییز در زمین تهیه عملیات. گرفت

 سال در که زمینی در هاآزمایش و گرفت صورت

 30کاشت درهنگام. شد انجام بوده، آیش قبل

 اوره کیلوگرم 20 و آمونیوم فسفات کیلوگرم

 در کیلوگرم 50 میزان به سرك کود.شد مصرف

 اطالع با رویشی دوره طول در مرحله ود در هکتار

 کنترل. شد داده مناطق در بارندگی بینی پیش از

 طول در. شد انجام دستی وجین با هرز هايعلف

 مانند نظر مورد خصوصیات و صفات از رشد فصل

 رسیدگی، تا روز تعداد گلدهی، %50 تا روز تعداد

 در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، ارتفاع

 از پس. آمد عمل به برداري یادداشت فغال

 وزن و دانه عملکرد  آزمایش، برداشت و رسیدگی

 آماري محاسبات و گردید گیري اندازه دانه صد

 واریانس تجزیه صورت به شده ثبت هايداده

 و انجام، SAS افزار نرم از استفاده با مرکب

  .شدند مقایسه دانکن روش اساس بر نیز هامیانگین

  بحث ایج ونت

نتایج حاصل از تجزیه مرکب (دو سال و دو 

منطقه) نشان داد که اثر منطقه، اثر سال و اثر متقابل 

منطقه بر صفات روز تا گلدهی، روز تا × سال 

رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد غالف 

در بوته و عملکرد در سطح احتمال آماري یک 

ه آمار با توجه ب ).3(جدول درصد معنی دار بود

هواشناسی و با در نظر گرفتن میزان بارندگی و 

هاي اجراي طرح (جداول ا درجه حرارت در سال

دار شدن اثر سال و مکان قابل توجیه ) معنی2و 

  باشد.می

  و مراغه ایستگاه هاي تحقیقات کشاورزي دیم زنجان 1394-1395هواشناسی سال زراعی  -1جدول 

    زنجان    مراغه  

 ماه متربارندگی میلی متوسط دما تعداد روز زیر صفر متربارندگی میلی متوسط دما ر صفرتعداد روز زی

0 53/13  7/27 0 7/16  مهر 1/11 

 آبان 113 7 5  9/110  45/5  10

26 8/1-  5/20  24 5/0-  آذر 10 

28  3-  20 25 3/1-  دي 8/14 

28 2- 22 25 1-  بهمن 2/27 

14  3/4  5/65 6 1/7  اسفند 3/16 

11  48/5  8/88 6 6/7  فروردین 2/75 

0  6/12 2/18 0 9/14  اردیبهشت 4/38 

0  6/16  6/5 0 5/18  خرداد 2/2 

0  53/22 4/5  0 5/23  تیر 5/2 
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  ایستگاه هاي تحقیقات کشاورزي دیم زنجان و مراغه 1395 -1396هواشناسی سال زراعی  -2جدول

    زنجان    مراغه  

 ماه بارندگی میلیمتر متوسط دما تعداد روز زیر صفر میلیمتر بارندگی متوسط دما تعداد روز زیر صفر

1 9/11  0  0 7/14  مهر 0 

 آبان 53 10 3  3/27  6/6  10

28  9/2-  1/61  26 0 8/35  آذر 

30  1/7-  19  26 1/0  1/46  دي 

30  8/6-  3/21 30 1/3-  1/45  بهمن 

22  3/1-  4/22 21 2/1  اسفند 58 

10  6  6/74 7 1/8  6/26  فروردین 

1  12/13  2/35  1 3/15  9/44  اردیبهشت 

0  8/17  2  0 8/20  خرداد 0 

-  - -  0 4/24  تیر 0 

  

هاي مختلف از نظر مقدار و پراکنش سال بین

بارندگی در یک ماه قبل از کاشت و در طول دوره 

هایی وجود رشد  و نمو گیاهان آزمایشی تفاوت

داشت که ممکن است دلیل وجود اختالف 

در سال اول اي مذکور باشد. هعملکرد بین سال

) مجموع بارندگی بهاره 95(سال  اجراي آزمایش

متر میلی 3/71و  3/118زنجان و مراغه به ترتیب  در

) مجموع 96(سال  و در سال دوم اجراي آزمایش

 و 118بارندگی بهاره در زنجان و مراغه به ترتیب

باشد. تعداد روز زیر صفر در متر میمیلی 8/111

و  6به ترتیب زمایش در زنجان و مراغه سال اول آ

روز و در سال دوم اجراي آزمایش در زنجان و  11

روز بود. با ادامه رشد  10و  7مراغه به ترتیب 

رویشی ، همزمان با افزایش درجه حرارت و تبخیر، 

تنش خشکی به شدت عملکرد ارقام راتحت تأثیر 

قرار داد که این امر به خصوص در مرحله گلدهی 

نتایج مقایسه میانگین  ث کاهش عملکرد شد.باع

نشان داد که در سال اول اجراي آزمایش تعداد روز 

تا گلدهی و روز تا رسیدگی نسبت به سال دوم  

با توجه به اینکه طی سال اول . تر بوداجرا طوالنی

دماي کمتري نیز وجود داشت، طول دوره رشد 

گیاه عدس نسبت به سال دوم آزمایش بیشتر بود 

سال اول اجراي آزمایش با میانگین  ).2تا 1(جدول

کیلوگرم در هکتار در مقایسه با  81/447عملکرد 

کیلوگرم در  07/241سال دوم اجرا با میانگین 

 هکتار از برتري معنی داري برخوردار بود

از جمله دالیل افزایش عملکرد در سال  ).4(جدول

دوم اجراي آزمایش را  اول اجرا  نسبت به سال

توان به بیشتر بودن طول دوره رویشی و افزایش یم

ها  و استفاده از آن ذخیره کربوهیدرات در اندام

دانست. در گیاه عدس، عملکرد دانه تابعی از تعداد 

غالف در واحد سطح، تعداد دانه در غالف و وزن 

  ).2005باشد (گالبی و لک،صد دانه می
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 1394-1395و  1395-1396  مراغه در سالهاي زراعی -رسی در دو منطقه زنجانتجزیه واریانس مرکب صفات مورد بر  -3جدول

  )MSمیانگین مربعات(   

 
  منابع

درجه 

 آزادي

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

  رسیدگی
  ارتفاع  

وزن صد 

  دانه

  غالف 

 در بوته
  عملکرد

  18/462785**  41/16**  71/84** 08/114**   55/1929**  55/2460**  1  مکان

 22/4615615**  94/2556**  46/253**  70/50**   3/26492** 72/26733** 1 سال

  81/157107**  26/1279** 73/193**  70/50**   1/15468**  72/7608* 1  سال×مکان

  89/35415 74/25 05/0 54/1    07/13 54/12 8  1خطاي 

  ns69/0  ns17/18   *66/7  ns02/0  ns24/6 **67/521208 2  فاصله ردیف

  ns69/0 **03/78   ns02/9  ns12/0 ns11/82 *39/261123 2 مکان × فاصله ردیف

  ns83/0 ns89/20  ns05/7  **08/1  ns10/68 **02/119455 2 سال × فاصله ردیف

  ns83/0 ns59/1   ns05/7 ns19/0 ns84/19 **62/182437 2 سال×مکان ×فاصله ردیف 

  78/26725  11/43 06/0  94/16  82/5 33/0  16 2خطاي

  ns83/2 ns002/0  ns3  ns 22/0  ns20/17 ns 120697 1  رقم

  ns44/1   ns01/0  *32/0  ns02/0 **131282  83/2* 1  مکان ×رقم

 ns02/0  ns66/0   ns23/0  **9/7  ns73/1  **77/46813 1 سال× رقم

  ns02/0  ns18/0  ns23/0 **73/21  ns07/9 ns88/5  1 سال × مکان ×رقم

  ns33/0 ns91/2  ns79/0 ns 37/0   ns72/4 ns 61/57194 5 میزان بذر

  ns33/0 ns31/0   ns80/0 ns 77/0  ns 20/13 ns 38/55150 5 مکان× میزان بذر

  ns47/0 ns47/1   ns14/1 **78/0  ns72/6 **31/22863 5 سال× میزان بذر

  ns47/0 ns85/0  ns14/1 **77/0  **17/29  **22/52902 5 سال × مکان× میزان بذر

  ns45/0 ns71/0   ns48/0 ns06/0  ns 74/8 ns55/3213 5 میزان بذر× رقم

  ns45/0 ns31/1   ns34/1 ns 18/0  ns93/6 ns97/1338 5 مکان×میزان بذر× رقم

  ns28/0 ns59/0  *41/2 **17/0  *91/8  ns25/6796 5 سال×میزان بذر× رقم

  ns28/0 *22/2   *41/2 **25/0  *67/8 ns89/2684 5 سال×مکان× میزان بذر× رقم

  ns66/0 ns03/0  ns 56/3 ns 34/0  ns39/1 ns 98/36159 2 رقم× دیف فاصله ر

  ns29/0 ns03/0  ns04/0 **71/0  ns80/1  ns47/14845 2 سال× رقم ×فاصله ردیف

  ns66/0 ns34/0  ns71/0 ns 33/0 ns94/1  ns 79/19475 2 مکان× رقم ×فاصله ردیف

 ns29/0 ns19/0   ns04/0  **50/0 ns54/0  ns86/15281 2 سال× مکان × رقم×فاصله ردیف

 ns36/0 ns32/0  ns86/0  ns 11/0 ns43/3 ns21/4740 10 میزان بذر× فاصله ردیف

 ns34/0 ns77/0  ns67/0 ns079/0 ns45/5 ns915769 10 سال× میزان بذر× فاصله ردیف

 ns36/0 ns91/0   ns61/0 ns076/0 ns47/5 ns98/5167 10 مکان× میزان بذر× فاصله ردیف

 ns34/0 ns74/0   ns67/0 ns06/0 ns76/1 ns48/9103 10 سال×مکان× میزان بذر× فاصله ردیف

 ns57/0 ns92/0   ns08/1  ns 15/0 ns40/3 ns32/6521 10 میزان بذر× رقم×فاصله ردیف

 ns68/0 ns01/1  ns70/1 ns08/0 ns86/4 ns9/17812 10 سال× میزان بذر× رقم×فاصله ردیف

 ns57/0 ns43/1  ns08/1 ns 098/0 ns18/4 ns96/6236 10 مکان× میزان بذر× رقم×فاصله ردیف

 ns13/1  ns70/1  **15/0 ns84/3 ns61/4183  68/0 10  سال×مکان×میزان بذر × رقم×فاصله ردیف

 5259 44/3 05/0 92/0   81/0 47/0 264 3خطاي 

  05/21  02/23  30/4  94/4   05/1  25/1    ضریب تغییرات(%)

  دارداري در سطح احتمال آماري یک و پنج درصد و  غیرمعنی: به ترتیب معنیnsو  *، **
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وزن دانه به طور عمده متاثر از میزان مواد 

باشد، اما فتوسنتزي، تعداد دانه و ظرفیت هر دانه می

 ژنوتیپ و شرایط آب و هوایی طی دوره رشد و

نمو گیاه  نیز بر آن مؤثر است (گالبی و 

رد ا توجه به این روابط، افزایش عملک). ب2005لک،

توان به بیشتر بودن گیاه در سال اول آزمایش را می

تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه نیز مرتبط 

دانست. نتایج  نشان داد که روز تا رسیدگی و روز 

( زنجان) نسبت  تا گلدهی در آزمایش منطقه اول

ده و تر بوراغه) طوالنی( م به آزمایش منطقه دوم

داري در ملکرد و وزن صد دانه به طور معنیع

 آزمایش زنجان بیشتر از آزمایش مراغه بوده است

). تعداد روز زیر صفر در طول دوره رشد 5(جدول

در مراغه در هر دو سال اجراي آزمایش بیشتر از 

زنجان بود و بارندگی ها در سه ماهه اول سال اول 

سان بود ولی آزمایش تقریبا براي هر دو منطقه یک

در سال دوم آزمایش در مراغه بارندگی به میزان 

 ×متر بیشتر از زنجان بود. اثر متقابل سالمیلی 40

دار ر روي تمام صفات مورد بررسی معنیمکان ب

(زنجان) و در  بود. بیشترین عملکرد در مکان اول

کیلوگرم در  443سال دوم آزمایش با عملکرد 

(مراغه)  در مکان دوم هکتار بود و کمترین عملکرد

کیلوگرم  189و در سال دوم آزمایش با عملکرد 

  ).6(جدول  در هکتار بود

94-95و  95-96هاي زراعی مقایسه میانگین صفات مورد بررسی براي سال -4جدول  

 روز تا رسیدگی  روز تا گلدهی  سال
  ارتفاع

  متر)(سانتی
  رم در هکتار)عملکرد(کیلوگ  تعداد غالف در بوته  وزن صد دانه(گرم)

Y1 64a 94a 19a 94/5 a 5/10 a 81/447 a 

Y2 46b 78b 20b 41/4 b 7/5 b 07/241 b 

Y1 94-95 : سال   Y2 95-96: سال  

  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در دو منطقه اجراي آزمایش -5جدول

 روز تا رسیدگی  روز تا گلدهی  منطقه
  ارتفاع

  متر)(سانتی

  وزن صد دانه

  (گرم)
  الف در بوتهتعداد غ

  عملکرد

  (کیلوگرم در هکتار)

  

L1  57a 88a 20a 62/5 a 2/8 a 17/377 a  

L2 53b 84b 19b 74/4 b 9/7 b 71/311 b  

L1     زنجان :L2مراغه :  

  ) صفات مورد بررسیL) و مکان (Yمیانگین اثرات متقابل سال( -6جدول

عملکرد(کیلوگرم در 

  هکتار)

تعداد غالف 

  در بوته

وزن صد 

  م)دانه(گر
 ارتفاع(سانتیمتر)

روز تا 

  رسیدگی

روز تا 

  گلدهی
  )Lمکان(  )Yسال(

۵/۴۶١  a ٩۶/٨  b ٨٣/۴  b ٢٠ a ١٠٢ a ٧٠ a Y1 L1 
١/۴٣۴  b ٠١/١٢  a ٠۵/٧  a ١٨ b ٨۶ b ۵٧ b Y2 L1 

٩/٢٩٢  b ۵٣/٧  b ۶٣/۴  c ٢٠ a ٧۴ d ۴۴ d Y1 L2 

٣/١٨٩  c ٧١/٣  c ١٨/۴  d ٢٠ a ٨٢ c ۴٨ c Y2 L2 
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ف روي ارتفاع و عملکرد دانه معنی اثر فاصله ردی

). بیشترین عملکرد مربوط به 3(جدول  دار بود

متر بود که با سایر سطوح سانتی 15فاصله ردیف 

تفاوت معنی داري داشت و بیشترین ارتفاع بوته در 

). 7متر مشاهده شد (جدول سانتی 20فاصله ردیف 

فاصله ردیف بر عملکرد دانه و  ×اثر متقابل مکان 

ت روز تا رسیدگی معنی دار بود. بیشترین صف

 15(زنجان) در فاصله ردیف  عملکرد در مکان اول

کیلوگرم در هکتار بود  5/495متر با عملکرد سانتی

و کمترین عملکرد در مکان دوم در فاصله ردیف 

کیلوگرم در هکتار  6/294متر با عملکرد سانتی 20

صله بود. در هر دو مکان بیشترین عملکرد در فا

). اثر متقابل سال 8متر بود(جدول سانتی 15ردیف 

دار یف بر وزن صد دانه و عملکرد معنیفاصله رد ×

بود. بیشترین عملکرد در سال اول آزمایش در 

 2/550متر با عملکرد سانتی 15فاصله ردیف 

کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در سال دوم 

ا عملکرد متر بسانتی 20آزمایش در فاصله ردیف 

کیلوگرم در هکتار بود. در هر دو سال  5/216

 متر بودسانتی 15بیشترین عملکرد در فاصله ردیف 

فاصله ردیف  ×سال  ×). اثر متقابل مکان 9(جدول

بر عملکرد دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد در 

(زنجان) سال اول آزمایش در فاصله  مکان اول

کیلوگرم در  4/650متر با عملکرد سانتی 15ردیف 

(مراغه)  هکتار بود و کمترین عملکرد در مکان دوم

متر سانتی 25در سال دوم آزمایش در فاصله ردیف 

یلوگرم در هکتار بود. در همه ک 3/172با عملکرد 

ن عملکرد در فاصله ها و همه مکان بیشتریسال

متر نسبت به سایر فواصل ردیف سانتی 15ردیف 

  ).10(جدول  بود

  

  ) در دو منطقه و دو سال اجراي آزمایشaمیانگین صفات مورد بررسی در سطوح فاصله ردیف ( -7جدول

 روز تا رسیدگی  روز تا گلدهی  )Aفاصله ریف(
  ارتفاع

  متر)(سانتی

  وزن صد دانه

  (گرم)
  تعداد غالف در بوته

  عملکرد

  (کیلوگرم در هکتار)

A1 55a 86a 19b 17/5 a 9/7 a 79/413 a 

A2 55a 86a 20a 17/5 a 1/8 a 29/306 b 

A3 55a 86a 19b 19/5 a 2/8 a 23/313 b 

A1 سانتیمتر،  15: فاصله ردیفA2 سانتیمتر، 20= فاصله ردیفA3 سانتی متر 25)= فاصله ردیف  

  

  ) صفات  مورد بررسیA) و فاصله ردیف(Lمیانگین اثرات متقابل مکان( -8جدول

 )Lمکان( )Aدیف(فاصله ر روز تا رسیدگی عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

5/495  a 89 a A1 L1 

318 b 88 b A2 L1 

318 b 87 b A3 L1 

322 b 84 c A1 L2 

6/294  b 84 c A2 L2 

5/308  b 84 c A3 L2 
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  ) صفات  مورد بررسیA) و فاصله ردیف(Yمیانگین اثرات متقابل سال( -9جدول 

 )Y( سال )A( فاصله ردیف  (گرم) وزن صد دانه  (کیلوگرم در هکتار) عملکرد

2/550  a 84/5  b A1 Y1 

1/396  b 97/5  a A2 Y1 

1/397  b 01/6  a A3 Y1 

3/277  c 51/4  c A1 Y2 

5/216  d 36/4  d A2 Y2 

4/229  cd 36/4  d A3 Y2 

  

  

  ) صفات  مورد بررسیA) و فاصله ردیف(Y)، سال(Lمیانگین اثرات متقابل مکان( -10جدول 

(کیلوگرم در هکتار) عملکرد  )Lمکان( )Yسال( )Aردیف( فاصله 

4/650  a 1 Y1 L1 

4/384  bc 2 Y1 L1 

5/349  cd 3 Y1 L1 

450 b 1 Y2 L1 

7/407  bc 2 Y2 L1 

7/444  b 3 Y2 L1 

6/340  cd 1 Y1 L2 

6/251  ef 2 Y1 L2 

4/286  de 3 Y1 L2 

1/214  ef 1 Y2 L2 

4/181  f 2 Y2 L2 

3/172  f 3 Y2 L2 

  

قم بر روي صفات روز تا ر ×اثر متقابل مکان  

رسیدگی، وزن صد دانه و عملکرد معنی دار بود. 

بیشترین عملکرد در مکان اول (زنجان) و در رقم 

کیلوگرم در هکتار بود  3/411بیله سوار با عملکرد 

و کمترین عملکرد در مکان دوم مربوط به رقم بیله 

کیلوگرم در هکتار بود. در  311سوار با عملکرد 

مراغه) بین دو رقم تفاوت عملکردي ( مکان دوم

(زنجان) عملکرد  وجود نداشت ولی در مکان اول

رقم بیله سوار بیشتر از رقم کیمیا بود و تفاوت 

). اثر متقابل 11(جدول داري نیز با آن داشتمعنی

رقم بر صفت وزن صد دانه و عملکرد  ×سال 

دار بود. بیشترین عملکرد و وزن صد دانه در معنی

 1/454مربوط به رقم بیله سوار با عملکرد  سال اول

گرم و  05/6کیلوگرم در هکتار و وزن صد دانه 

کمترین عملکرد در سال دوم مربوط به رقم کیمیا 

کیلوگرم در هکتار بود. در هر دو  214با عملکرد 

 سال رقم بیله سوار نسبت به رقم کیمیا برتري داشت

ر روي میزان بذر ب ×). اثر متقابل سال 12(جدول
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صفات وزن صد دانه و عملکرد معنی دار بود. 

باالترین عملکرد و وزن صد دانه در سال اول در 

دانه در متر مربع با عملکرد  200میزان بذر 

 26/6کیلوگرم در هکتار و وزن صد دانه 8/500

گرم و کمترین عملکرد در سال دوم در میزان بذر 

وگرم کیل 4/202دانه در متر مربع با عملکرد  150

  ). 13(جدول  در هکتار بود

  

  ) صفات  مورد بررسیB) و رقم (Lمیانگین اثرات متقابل مکان ( -11جدول

عملکرد(کیلوگرم در 

 )Lمکان ( )Bرقم ( روز تا رسیدگی وزن صد دانه(گرم) هکتار)

3/411  a 68/4  c 57 b B1 
L1 

343 b 78/4  b 58 a B2 
L1 

311 c 62/5  a 53 c B1 
L2 

4/312  c 61/5 a 53 c B2 
L2 

  

  ) صفات  مورد بررسیB) و رقم (Yمیانگین اثرات متقابل سال( -12جدول

عملکرد(کیلوگرم در 

 هکتار)
 )Yسال( )Bرقم ( وزن صد دانه(گرم)

1/454  a 05/6  a 1 Y1 

5/441  a 83/5  b 2 Y1 

2/268  b 25/4  d 1 Y2 

214 c 56/4  c 2 Y2 

  

  

  ) صفات  مورد بررسیC)  ،میزان بذر(Y(میانگین اثرات متقابل سال -13جدول

  )Yسال( )Cمیزان بذر( وزن صد دانه(گرم) عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

7/390  c 71/5  d C1 Y1 

6/434  b 85/5  c C2 Y1 

8/500  a 26/6  a C3 Y1 

4/489  a 07/6  b C4 Y1 

4/448  b 91/5  c C5 Y1 

423 bc 84/5  c C6 Y1 

4/202  e 43/4  ef C1 Y2 

1/352  de 32/4  g C2 Y2 

1/236  d 42/4  efg C3 Y2 

5/262  d 36/4  fg C4 Y2 

6/247  d 52/4  e C5 Y2 

7/262  d 39/4  fg C6 Y2 
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در آزمایشی که به منظور بررسی اثر تراکم 

بذر بر عملکرد عدس در منطقه سردسیر کشور 

دانه در مترمربع با  200انجام شد، بهترین تراکم،

یلوگرم در هکتار گزارش ک 523عملکردي معادل 

). در گزارش دیگري که 1384شده است (حقیقتی،

به منظور بررسی تراکم و تاریخ کشت عدس انجام 

دانه در متر  200گردیده، کشت پاییزه با تراکم 

). 1385، (محمودي مربع مناسب تشخیص داده شد

میزان بذر بر روي صفات ×سال×اثر متقابل مکان

و عملکرد معنی دار  وزن صد دانه، تعداد غالف

بود. بیشترین عملکرد در مکان اول (زنجان) سال 

دانه در متر مربع با  200اول آزمایش در میزان بذر

کیلوگرم در هکتار و کمترین  8/588عملکرد

(مراغه) در  سال دوم در  عملکرد در مکان دوم

 2/164دانه در متر مربع با عملکرد  150میزان بذر 

  ). 14(جدول دکیلوگرم در هکتار بو

  ) صفات  مورد بررسیC) و میزان بذر(Y)  ، سال (Lمیانگین اثرات متقابل مکان( -14جدول

 عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

تعدا غالف در 

 بوته

وزن صد 

 )Lمکان( )Yسال ( )Cمیزان بذر( دانه(گرم)

5/343  e 94/7  efg 31/4  h C1 Y1 L1 

3/421  cd 9 de 74/4  ef C2 Y1 L1 

8/588  a 92/10  bc 41/5  c C3 Y1 L1 

3/550  a 86/9  cd 12/5  d C4 Y1 L1 

472 b 92/8  def 83/4  e C5 Y1 L1 

393 d 11/7  g 57/4  g C6 Y1 L1 

8/437  bcd 10/12  ab 12/7  a C1 Y2 L1 

9/447  bc 08/13  a 97/6  b C2 Y2 L1 

9/412  cd 41/11  b 11/7  ab C3 Y2 L1 

4/428  bcd 04/11  bc 02/7  ab C4 Y2 L1 

8/424  bcd 30/11  b 98/6  ab C5 Y2 L1 

453. bc 15/13  a 11/7  ab C6 Y2 L1 

6/240  hi 35/7  g 63/4  fg C1 Y1 L2 

8/287  fgh 93/6  g 52/4  g C2 Y1 L2 

2/277  gh 52/7  g 64/4  fg C3 Y1 L2 

5/331  ef 53/7  g 55/4 g C4 Y1 L2 

3/292  fg 76/7  fg 82/4  e C5 Y1 L2 

9/27  ef 11/8  efg 64/4  fg C6 Y1 L2 

2/164  j 84/3  h 23/4  hi C1 Y2 L2 

4/182  j 32/3  h 12/4  i C2 Y2 L2 

1/195 ij 25/4  h 20/4  hi C3 Y2 L2 

6/193  ij 88/3  h 17/4 hi C4 Y2 L2 

203 ij 76/3  h 21/4  hi C5 Y2 L2 

4/197  ij 15/3  h 15/4  i C6 Y2 L2 
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ر روي میزان بذر ب ×رقم ×اثر متقابل سال

صفات وزن صد دانه، ارتفاع ، تعداد غالف در 

بوته، روز تا رسیدگی معنی دار بود. در هر دو سال 

و در هر دو رقم با افزایش میزان بذر، اکثرا وزن 

صد دانه ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت ولی 

). 15(جدول  روند افزایش یا کاهش یکسان نبود

کردند وزن ) نیز گزارش 2001( شارار و همکاران

هزار دانه به طور قابل توجهی با تراکم بذر تحت 

با افزایش تراکم بذر وزن دانه  تاثیر قرار گرفت و

) گزارش 2003( سینگ و همکاران. کاهش یافت

کردند که با افزایش میزان بذر وزن هزار دانه 

صفت وزن صد دانه ممکن است غیر  کاهش یافت.

ت پذیري باال حساس به شرایط محیطی به دلیل وراث

در مقایسه با ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته و دانه 

) 1999استویلوا و پریرا ( در بوته باشد، که توسط

نیز تایید شده است. بیشترین ارتفاع در سال اول در 

دانه در متربع  275رقم بیله سوار در میزان بذر 

در نتایج تحقیق شهرام و همکاران  ).15بود(جدول 

نشان داد که هنگامی که تراکم کشت ) 2012(

بسیار باالست، رقابت بین گیاهان براي استفاده از 

منابع افزایش می یابد. ارتفاع بوته تحت تأثیر نفوذ 

کمتر نور در کانوپی  قرار گرفته و افزایش رقابت 

براي مواد غذایی شاخه هاي جانبی را تحت تاثیر 

فت گیاهانی که نور کمتري دریا قرار می دهد.

یابد تا براي کنند ارتفاع ساقه اصلی افزایش میمی

  رسیدن به تابش بیشتر این کمبود را جبران کند.

) نتایج مشابهی را نیز 2000گنجیلی و مجیدي (

گزارش دادند و اشاره کردند که ارتفاع گیاه به 

علت رقابت براي دریافت نور، تحت تراکم باالي 

جی و یابد. در تحقیق اوگیاه افزایش می

) ، نیز در تراکم هاي باال با توجه به 2016همکاران(

رقابت بیشتر براي نور، ارتفاع گیاه بلندتر بود. 

 مشاهدات مشابهی توسط جاسینکا و کوتچی

) گزارش شده است. فالتون و همکاران 1995(

) و شرار و 2001)؛ خان و همکاران (1996(

ه ) این نویسندگان اظهار داشتند ک2001همکاران (

  یابد.ارتفاع بوته با تراکم زیاد افزایش می

بیشترین تعداد غالف در بوته در سال دوم در 

دانه در متر مربع  175رقم کیمیا در میزان بذر 

ها و در ارقام ). در اکثر سال15(جدول حاصل شد

هاي کمتر حاصل بیشترین تعداد غالف در تراکم

ر ها دلی روند افزایش یا کاهش در تراکمشد. و

) گزارش 2014ها و ارقام یکسان نبود. بیکر(سال

نه کرد عملکرد باال نتیجه افزایش تعداد غالف و دا

باشد. با این حال، میزان مصرف بذر در بوته می

شود و  بیشتر باعث افزایش رقابت میان گیاهان می

گردد. حبیب ها میباعث ضعیف شدن تک بوته

 ارانو همک زابت ) و2006زاده و همکاران (

ت هاي باالتر رقابد که در تراکم) نشان دادن2005(

 بین گیاهان روي منابع محیطی و سایه اندازي روي

هاي پایین، دالیل کاهش تعداد غالف در قسمت

) گزارش 2016اوجی و همکاران( باشد.ها میبوته

کردند بیشترین تعداد غالف در بوته در فاصله 

بع نه در متر مردا 160متر و تراکم سانتی 34ردیف 

هاي بود. تعداد کم غالف در بوته در فاصله ردیف

ها براي هاي بیشتر با رقابت بین بوتهکمتر و تراکم

باشد. نتایج ترسی به نور و شاخه دهی مرتبط میدس

) نیز موید همین 2014مطالعات سید و همکاران (

  نتیجه می باشد.
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  ) صفات  مورد بررسیC)، میزان بذر(Bرقم()  ، Yمیانگین اثرات متقابل سال( -15جدول 

 C B Y وزن صد دانه(گرم) ارتفاع روز تا رسیدگی تعداد غالف در بوته

88/7  ghij 102ab 20abc 56/4  l C1 B1 Y1 

9defgh 102 ab 78/19  abc 06/5  hi C2 B1 Y1 

04/11  bc 102 ab 78/19  abc 51/5  f C3 B1 Y1 

86/9  cdefg 102 ab 78/19  abc 42/5  fg C4 B1 Y1  

84/8  efghi 102 ab 67/19  abc 25/5  gh C5 B1 Y1 

22/7  hij 101 b 22/20  a 96/4  ijk C6 B1 Y1 

8 ghij 102 ab 11/20  ab 96/3  r C1 B2 Y1 

9 defgh 103 a 20 abc 42/4  m C2 B2 Y1 

8/10  bcde 102 ab 89/19  abc 30/5  g C3 B2 Y1 

86/9  cdefg 102 ab 89/19  abc 83/4  jkl C4 B2 Y1 

9 defgh 101 b 11/20  ab 40/4  mn C5 B2 Y1 

7 hij 101 b 20 abc 21/4  nopq C6 B2 Y1 

02/12  b 86 cd 44/18  fghi 98/6  bcd C1 B1 Y2 

36/10  bcdef 87 c 56/16  j 73/6  e C2 B1 Y2 

82/11  bc 85 d 11/19  cdefgh 16/7  ab C3 B1 Y2 

89/10  bcde 85 d 22/18  hi 94/6  cd C4 B1 Y2 

87/10  bcde 85 d 67/18  defghi 90/6  de C5 B1 Y2  

39/14  a 85 d 18 i 10/7  abcd C6 B1 Y2 

18/12  b 87 c 56/18  efghi 25/7  a C1 B2 Y2 

80/15  a 85 d 56/18  efghi 21/7  a C2 B2 Y2 

11 bcd 85 d 22/18  hi 06/7  abcd C3 B2 Y2 

19/11  bc 85 d 78/17  i 10/7  abcd C4 B2 Y2 

73/11  bc 85 d 22/18  hi 07/7  abcd C5 B2 Y2 

91/11  bc 86 e 33/18  ghi 13/7  abc C6 B2 Y2 

20/7  hij 75 g 20 abc 18/4  opq C1 B1 Y1 

52/6  j 75 g 78/19  abc 22/4  mnopq C2 B1 Y1 

31/7  hij 74 h 78/19  abc 25/4  mnopq C3 B1 Y1 

85/6  ij 74 h 78/19  abc 07/4  qr C4 B1 Y1 

24/7  hij 74 h 67/19  abc 24/4  mnopq C5 B1 Y1 

68/7  hij 74 h 22/20  a 38/4  mno C6 B1 Y1 

50/7  hij 74 h 11/20  ab 08/5  hi C1 B2 Y1 

35/7  hij 74 h 20 abc 82/4  kl C2 B2 Y1 

73/7  hij 74 h 89/19  abc 03/5  ij C3 B2 Y1 

22/8  ghij 74 h 89/19  abc 03/5  ij C4 B2 Y1 

27/8  ghij 74 h 11/20  ab 41/5  fg C5 B2 Y1 

53/8  fghij 74 h 20 abc 90/4  ijk C6 B2 Y1 

52/3  k 82 f 44/19  abcde 28/4  mnop C1 B1 Y2 

43/3  k 82 f 20 abc 28/4  mnop C2 B1 Y2  

21/4  k 82 f 22/19  bcdefg 31/4  mno C3 B1 Y2 

55/3  k 82 f 56/19  abcd 25/4  mnopq C4 B1 Y2 

54/3  k 82 f 33/19  abcdef 33/4  mno C5 B1 Y2 

21/3  k 82 f 11/19  cdefgh 20/4  nopq C6 B1 Y2 

16/4  k 82 f 56/19  abcd 18/4  opq C1 B2 Y2 

22/3  k 82 f 44/19  abcde 96/3  r C2 B2 Y2 

28/4  k 82 f 11/20  ab 08/4  pqr C3 B2 Y2 

22/4  k 82 f 89/19  abc 10/4  pqr C4 B2 Y2 

98/3  k 82 f 33/19  abcdef 10/4  pqr C5 B2 Y2 

10/3  k 82 f 11/20  ab 10/4 pqr C6 B2 Y2 
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) نشان داد که با افزایش فاصله 2008آیدریس (

بوته، تعداد غالف در هر بوته افزایش یافته و در 

 نتیجه بیشترین عملکرد دانه بدست آمد.

  نتیجه گیري

 225و  200نتایج نشان داد افزایش تراکم تا  

دانه در متر مربع باعث افزایش عملکرد دانه گردید 

ملکرد یش عو تراکم بیش از آن تاثیري در افزا

هاي مورد ها و مکاننداشت. همچنین در اکثر سال

دانه  200آزمایش در هر دو رقم افزایش تراکم تا 

در متر مربع باعث افزایش وزن صد دانه گردید و 

 با افزایش تراکم وزن صد دانه کاهش نشان داد.

متر عملکرد سانتی 25به  15افزایش فاصله ردیف از 

شرایط دیم  دهد در ن میادانه را کاهش داد که نش

در فاصله ردیف کمتر به دلیل بسته شدن سریع 

ورد مستقیم نور به فضاي بین کانوپی و کاهش برخ

ها موجب کاهش تبخیر و در نهایت افزایش ردیف

عملکرد دانه خواهد شد. با توجه به نتایج ارائه شده  

توان نتیجه گیري کرد که بهترین فاصله ردیف می

متر و سانتی 15حصول عدس دیم براي کاشت م

  باشد.دانه در مترمربع می 200یزان بذر بهترین م
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Abstract 

In order to investigate the effect of plant density on the yield of two lentil varieties, 

Kimia and Bilehsevar, a split factorial experiment was conducted based on randomized 

complete block design with three replicates at Khodabandeh and Maragheh research stations 

during  2015-2017 growing seasons. Three row spacing (15, 20 and 25 cm) and six seed 

rates (150, 175, 200, 225, 250 and 275 seeds/m2) were considered. The results of combined 

analysis (two years and two regions) showed that the effects of areas, years and year × area 

interaction were significant for some traits such as days to flowering, days to maturity, plant 

height, 100 seed weight and grain yield at 1% probability level. The results showed that 

increasing of density up to 225 seeds/m2 increased the grain yield and more density than that 

had not significant effect on grain yield. Also, increasing seed density up to 200 seeds/m2 

was improved the 100 seed weight and with increasing more than 200 seeds/m2 the seed 

weight was decreased. Increasing the row spacing from 15 to 25 cm reduced grain yield. 

According to the obtained results, it can be concluded that the best row spacing and seed rate 

for lentil is 15 cm and 200 seeds/m2, respectively. 
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