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ات آمونیوم بر عملکرد و اجزاي سولفریخ هاي مختلف کاشت و مقادیر تاثیر تا

   رقم هایوال در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقانکلزاعملکرد

  

ابوالفضل صدري
 

   اراك واحد ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمییکارشناستحصیل فارغ ال، 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجداود حبیبی، عضو هیات علمی 

  ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان شمالی، عضو هیاهاشم کمالی

  خراسان شمالیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ، عضو هیامسعود اسکندري تربقان

  چکیده 

 سولفات آمونیوم بر عملکرد و  مقادیر مختلفبه منظور بررسی تاثیر تاریخ هاي مختلف کاشت و کاربرد   

در رقم هایوال در کشت پاییزه آزمایشی در شرایط آب و هوایی شهرستان مانه وسملقان ا  عملکرد کلزياجزا

ل تصادفی با چهار  کام هاي در قالب بلوكلیکتورفا به صورت شیماآز . اجرا گردید1387- 88سال زراعی 

و چهار تیمار )  ماه مهر28  و13 شهریور، 28(تیمارهاي آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت  .تکرار انجام شد

 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتداي بهار و 80،  کیلوگرم در هکتار اوره100 پایه کود(کودي 

 80،  کیلوگرم در هکتار اوره100 پایه کود( ،)اع گیاه حداکثر ارتف مرحلهوم درکیلو گرم سولفات آمونی

 کود(، ) حداکثر ارتفاع گیاه مرحلهگرم اوره درکیلو 40کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتداي بهار و 

م سولفات آمونیوم گر کیلو80ر اوره در ابتداي بهار و  کیلوگرم در هکتا40،  کیلوگرم در هکتار اوره100پایه 

ر اوره در  کیلوگرم در هکتا40 کیلوگرم در هکتار اوره، 100کود پایه (  ،)حداکثر ارتفاع گیاه مرحله در

صفات مورد بررسی شامل .  گردیدندانتخاب، ) مرحله حداکثر ارتفاع گیاهگرم اوره در کیلو40ابتداي بهار و 

 تاریخ کشتنتایج نشان داد . دار دانه و عملکرد دانه بو، وزن هزتعداد دانه در غالف، تعداد غالف در گیاه

 و تیمار کودي سوم از نظر  دانه، تعداد غالف در بوته و عملکرداز نظر  تعداد دانه در غالف مهر ماه 13

 تن در هکتار 1/4 در این حالتبیشترین مقدار عملکرد دانه  .ند دانه برتر بودتعداد غالف در بوته و عملکرد

 تن در هکتار 2/3 مربوط به تاریخ کشت سوم و تیمار کودي چهارم با میانگین  عملکرد دانهمقدارو کمترین 

  .بود

   کلزا، تاریخ کاشت، سولفات آمونیوم، عملکرد، اجزاي عملکرد :واژه هاي کلیدي     

                                               
 نویسنده رابط:sadri_agri @yahoo.com  E-mail:  

  30/2/89 :تاریخ پذیرش مقاله                              5/10/88:تاریخ دریافت مقاله

  

    

  یافته هاي نوین کشاورزي                                                                                                           

1387 تابستان - 4 شماره-دومسال                                                                                                                    
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  مقدمه 

، به طوري است گیاه ، یافتن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک تعیین تاریخ کاشتهدف از   

، ستقرار و بقاي گیاهچه مناسب باشد، ا موجود در آن زمان، براي سبز شدنکه مجموعه عوامل محیطی

ط رو شود و با شرایه ب که گیاه حتی االمکان در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب رو ضمن این

 زمستانه اهمیت رعایت تاریخ کاشت مناسب در مورد محصوالت. نامساعد محیطی نیز برخورد نکند

خاصی دارد زیرا در کشت بسیار زود و کاشت بسیار دیر، گیاه به ترتیب با سرماي زمستانه و گرماي بهاره 

ذایی در صورتی که نیاز غ .رو شده که در نهایت باعث رسیدگی ناقص و کاهش عملکرد می شوده ب رو

شت آن از لحاظ اقتصادي سود ، می توان به جرات اظهار داشت که ککلزا در طول کشت تامین گردد

عدم شناخت نیاز غذایی . فراوانی عاید کشاورزان و صاحبان صنایع غذایی و بخش صنعت خواهد نمود

، منجر به استفاده نادرست از کودهاي شیمیایی می گردد که ا و زمان مناسب مصرف عناصر غذاییکلز

 خوردن تعادل اکوسیستم هاي ، بر هم زیستاثرات نامطلوبی همچون آلودگی هاي شیمیایی منابع محیط

پی ، سفت شدن خاکهاي زراعی و باالخره کاهش بهره وري را در زراعی، آلودگی آب هاي زیرزمینی

ه در بررسی اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو کلزاي بهار) 1963(گراس . )3و2(خواهد داشت 

این مورد د رویشی و زایشی کوتاه می شود و ، زمان مورد نیاز براي رشگزارش کرد که با تاخیر در کاشت

، که با تاخیر در کاشت عملکرد دانهگزارش کرد ) 1373(شیرانی راد . می گرددمنجر به کاهش عملکرد 

گزارش کردند که با )1386(عسکري و مرادي دالینی  .وزن هزار دانه و تعداد دانه در غالف کاهش یافت

گزارش ) 1981(، مندهام و همکاران )1371(آینه بند . کاهش یافت، تعداد غالف در بوته تاخیر در کاشت

با بررسی اثر ) 1994(خان و همکاران . کردند که با تاخیر در کاشت، تعداد غالف در بوته کاهش یافت

تاریخ کاشت بر روي کلزا در کانادا نتیجه گرفتند که با تاخیر در تاریخ کاشت عملکرد دانه کاهش می 

نتیجه گرفتند که شرایط بهتر محیطی و وجود حرارت و رطوبت مناسب در ) 1991(دهام  رائو و من.یابد

اواخر فصل رشد و طوالنی شدن طول دوره پر شدن دانه سبب ایجاد دانه هاي بزرگ تر و در نتیجه 

  .افزایش وزن هزار دانه می شود

، اجزاي عملکرد و ملکردرسی اثرات ازت و گوگرد بر ع در بردر آزمایشی) 2006(مکاران فرحبخش و ه

درصد روغن گوگرد گزارش نمودند که کاربرد گوگرد بر تولید ماده خشک و بر وزن دانه تاثیري نداشته 

هربک و . و همچنین مصرف گوگرد بر هیچ یک از صفات عملکرد و اجزاي عملکرد تاثیر نداشت

 نتیجه گرفتند 1988 و 1987ي ها با مطالعه اثر تاریخ کاشت بر روي کلزا در طی سال) 1989(مورداك 

آنها . که تاریخ کاشت مناسب کلزا می تواند به مقدار زیادي تحت تاثیر شرایط آب و هوایی قرار بگیرد

 عملکرد دانه باالتري نسبت به تاریخ هاي اول 1987 دسامبر در سال 14مشاهده کردند که تاریخ کاشت 

 سپتامبر عملکرد 24 و 11تاریخ هاي کاشت 1988ي در حالی که در سال ها. استو آخر سپتامبر داشته 
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در ) 2009( بویان و همکاران .دانه باالتري نسبت به تاریخ هاي اواخر و اواسط سپتامبر تولید کردند

 5در  گالدش در بنلف بر روي عملکرد و صفات عملکرد آزمایشی در مورد تاثیر تاریخ کاشت هاي مخت

 که اختالفات قابل مالحظه و معنی  نوامبر به این نتیجه رسیدند30و 10،20 اکتبر و30  و20تاریخ کاشت 

خ هاي مختلف کاشت در ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد علوفه داري در نتیجه تاری

دست آمد و به طور قابل ه  اکتبر ب30نتایج نشان داد که باالترین عملکرد در کاشت دوم  .مشاهده شد

ز تمام تاریخ هاي کاشت متفاوت بود و همچنین تمام صفات عملکرد نیز در تاریخ کاشت مالحظه اي ا

در آزمایشی به ترتیب در لهستان و ) 1970(و سینک و موالنی ) 1971(بابوچوفسکی. دوم باالتر یافت شد

  . نداد دانه تاثیر معنی داري نشانزهاهندوستان به این نتیجه رسیدند که که استفاده از گوگرد بر اند

  

  ها  مواد و روش

  شدهاقعوشکده کشاورزي سمنگان دان تحقیقاتی  اراضی در1388-1387این آزمایش در سال زراعی     

  37با طول جغرافیایی ) شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی( کیلومتري شهر آشخانه 15در 

متر ارتفاع از سطح  890قه شرقی و  دقی51 درجه و 56  دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 30درجه و 

 کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام  هايفاکتوریل با پایه بلوكآزمایش به صورت  .یا به اجرا در آمددر

 متر و فاصله هر کرت از یکدیگر به فاصله دو 6 کشت به طول ردیف 5 شامل  آزمایشیکرتهر . گردید

 28( شامل سه تاریخ کاشت تیمارهاي آزمایشی. بودتر  م2خط کشت و فاصله بلوك ها از یکدیگر نیز 

 کیلوگرم در 80،  کیلوگرم در هکتار اوره100 پایه کود( و چهار تیمار کودي)  ماه مهر28 و 13، شهریور

کود پایه (، )نیوم در حداکثر ارتفاع گیاهگرم سولفات آمو کیلو80مونیوم در ابتداي بهار و هکتار سولفات آ

گرم اوره  کیلو40مونیوم در ابتداي بهار و  کیلوگرم در هکتار سولفات آ80، کتار اورهر ه کیلوگرم د100

ر اوره در ابتداي بهار  کیلوگرم در هکتا40،  کیلوگرم در هکتار اوره100 پایهکود(، )در حداکثر ارتفاع گیاه 

 40، هکتار اوره کیلوگرم در100کود پایه (، )آمونیوم در حداکثر ارتفاع گیاهگرم سولفات  کیلو80و 

  .بود) گرم اوره در حداکثر ارتفاع گیاه کیلو 40کیلوگرم در هکتار اوره در ابتداي بهار و 

زمین      پس از آماده سازي . آغاز گردید1387سال زراعی آزمایش در شهریور ماه عملیات زراعی این 

 250د پتاسیم در هکتار و نیز  کیلوگرم کو100، گرم در هکتار کود اوره کیلو100کودهاي پایه به میزان 

کاشت به صورت دستی انجام  . با دیسک دوم با خاك مخلوط گردیدکیلوگرم کود فسفاته در هکتار همراه

  سانتی5  روي ردیف هاي کاشتمتر و فاصله بوته ها   سانتی35گردید و فواصل بین ردیف هاي کاشت 

له مطلوب روي ردیف ها یله وجین کردن فاصمتر در نظر گرفته شد که بعد از کاشت و سبز شدن به وس

 و  کیلوگرم در هکتار بوده و آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه10میزان بذر مورد استفاده نیز . به دست آمد

، وجین علف ت کلیه مراحل داشت شامل تنک کردنالزم به ذکر اس. شرایط آب و هوایی انجام گردید

در زمانی که غالف ها رسیده و به رنگ قهوه (همچنین برداشت هاي هرز و همچنین کوددهی تیمار ها و 
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 نمونه 4 و 2با حذف اثرات حاشیه اي از خطوط .  نیز  به صورت دستی انجام گردید) اي در آمده بودند 

 بوته جهت بررسی اجزاي عملکرد  انجام گردید و ازخط میانی نیز جهت 5برداري تخریبی به تعداد 

 MSTAT-Cجهت تجزیه و تحلیل آماري داده هاي خام از نرم افزار . گردیدتفاده استعیین عملکرد نهایی 

استفاده گردید و مقایسه میانگین ها نیز به روش آزمون چند دامنه اي دانکن براي بررسی اثرات ساده و 

   .متقابل تیمار ها انجام گرفت

  

  نتایج و بحث 

  ملکرد اجزاي ع

  .، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه می باشدر گیاهد تعداد غالف ،عملکرد دانه تابعی از

  صفت تعداد دانه در غالف 

  اما اثر.شدن معنی داردي بر صفت تعداد دانه در غالف  اثر تاریخ کاشت و تیمار کو1 جدول بر اساس

. )4جدول (شده است معنی دار% 1متقابل تاریخ کاشت در تیمار کودي بر این صفت در سطح احتمال 

 13تاریخ کاشت ( اثر متقابل تاریخ کشت دوم در تیمار کودي اول نشان می دهد ها یج مقایسه میانگیننتا

 کیلو گرم در هکتار کود سولفات آمونیوم 80،  کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100مهرماه و تیمار کودي 

) ر ارتفاع گیاهم درحداکث کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمونیوم در سرك دو80در سرك ابتداي بهار و 

 28تاریخ کاشت ( دانه در غالف داراي بیشترین و تاریخ کاشت سوم در تیمار کودي سوم 29با میانگین 

 کیلو گرم در هکتار کود اوره در سرك 40،  کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100مهرماه و تیمار کودي 

با میانگین ) نیوم در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاه کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمو80ابتداي بهار و 

  .)1شکل ( دانه در غالف  داراي کمترین مقدار عددي شده  است23

شرایط مناسب محیطی در انتهاي فصل رشد سبب بزرگتر شدن دانه ها و کاهش تعداد دانه در خورجین   

است در افزایش تعداد دانه در غالف استفاده از سولفات آمونیوم در این آزمایش نیز توانسته  .می شود

  .نسبت به تیمار شاهد موثر تر باشد دارد
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  تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه: 1جدول 

  منابع تغییرات

درجه 

  آزادي

تعداد دانه در 

  غالف

  وزن

  دانههزار

تعداد غالف در 

  بوته

  عملکرد دانه

  

  تکرار

  )D (تاریخ کاشت

  )N (تیمار کودي

کوديتیمار × تاریخ کاشت 

  خطا

3  

2  

3  

6  

33  

ns
 722/12  

ns 
771/5  

ns
 056/6  

**
743/23  

465/4  

**
 195/0  

**
647/0  

**
938/0  

*
 127/0  

039/0  

ns
 076/279  

**
 271/5613  

*
 188/1440  

ns 
604/574  

667/378  

*
016/0  

**
938/1  

**
043/0  

**
021/0  

005/0  

  83/1  31/6  19/5  95/7    (%)ضریب تغییرات 

 ** و *
  غیر معنی دار: ns، %1و% 5آماري دار در سطوح معنی

  

  صفات مورد مطالعه اثر تاریخ کاشت بر مقایسه میانگین: 2جدول  

  در هر ستون اعدادي که با حروف مشابه مشخص شده اند از نظر آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند 

  

   صفات مورد مطالعهي کودي بر اثر تیمار ها مقایسه میانگین:3 جدول

  تالف معنی داري با یکدیگر ندارنددر هر ستون اعدادي که با حروف مشابه مشخص شده اند از نظر آماري اخ 

  

N1:  کیلوگرم سولفات 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتداي بهار و80 کیلوگرم در هکتار اوره، 100کود پایه 

 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در 80 کیلوگرم در هکتار اوره، 100 کود پایه :N2، ع گیاهآمونیوم در حداکثر ارتفا

 کیلوگرم در هکتار 40 کیلوگرم در هکتار اوره، 100 کود پایه:N3 ، کیلوگرم اوره در حداکثر ارتفاع گیاه40ابتداي بهار و 

      40 کیلوگرم در هکتار اوره،100 کود پایه :N4، ارتفاع گیاه کیلوگرم سولفات آمونیوم در حداکثر 80اوره در ابتداي بهار و 

. کیلو گرم اوره در حداکثر ارتفاع گیاه40کیلوگرم در هکتار اوره در ابتداي بهار و 

  تیمار تاریخ کاشت

تعداد دانه در 

  غالف

  وزن 

  )gr(هزار دانه

تعداد غالف 

  در بوته

  عملکرد دانه

)ton/ha(  

  D1(  a9/25  a 0/4  b4/310  b83/3 ( شهریور28تاریخ کشت 

  D2(  a1/27  B7/3  a6/325a97/3 ( مهر ماه13تاریخ کشت 

  D3(  A7/26  B7/3  c4/288  c31/3 ( مهر ماه28تاریخ کشت 

  تیمار کودي

تعداد دانه در 

  غالف

  وزن هزار دانه

) gr(  

تعداد غالف در 

  بوته

   دانهعملکرد

)ton/ha(  

  N1(  a58/26  a14/4  b8/304  bc69/3(      تیمار کودي اول

  N2(  a17/27  c58/3  ab6/309  b71/3(     تیمار کودي دوم

  N3(  a58/25  b89/3  a3/322  a78/3(   تیمار کودي سوم 

N4(  a00/27c55/3  b0/296  c64/3(  تیمار کودي چهارم
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   اثر متقابل تاریخ کاشت در تیمار کودي بر صفت تعداد دانه در غالف- 1شکل

  

   وزن هزا دانه 

معنی دار %  1اشت  و تیمار کودي بر صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال اثر تاریخ ک 1طبق جدول

   .معنی دار شده است%  5طح احتمال شده و اثر متقابل تاریخ کاشت و تیمار کودي در س

 شهریور و تیمار کودي 28تاریخ کاشت ( اثر متقابل تاریخ کاشت اول در تیمار کودي اول 4طبق جدول 

 کیلو گرم در هکتار کود سولفات آمونیوم در سرك ابتداي بهار 80، اورهود پایه  کیلوگرم در هکتار ک100

 670/4با میانگین )   کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمونیوم در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاه80و 

 مهرماه و تیمار 28تاریخ کاشت ( گرم داراي بیشترین و تیمار تاریخ کاشت سوم و تیمار کودي چهارم

 40 کیلو گرم در هکتار کود اوره در سرك ابتداي بهار و 40،  کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100کودي 

 گرم و تاریخ کاشت 47/3با میانگین ) کیلوگرم در هکتار کود اوره در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاه

، ر کود پایه اوره کیلوگرم در هکتا100مهر و تیمار کودي 28تاریخ کاشت  (سوم در تیمار کودي چهارم

 کیلوگرم در هکتار کود اوره در سرك دوم 40 کیلو گرم در هکتار کود اوره در سرك ابتداي بهار و 40

ز اجزاي تشکیل وزن هزار دانه نیز یکی ا .وزن هزار دانه گردیدداراي کمترین ) درحداکثر ارتفاع گیاه

ایط محیطی متفاوت تغییر اندازه نهایی دانه تا حدود زیادي تحت ژنوتیپ و شر و دهنده عملکرد است 

که این نتایج با مشاهدات . در این آزمایش با تاخیر در کاشت وزن هزار دانه کاهش یافته است .می نماید

مونیوم در مورد تیمار کودي نیز استفاده از سولفات آ. مشابهت دارد) 1371(و آینه بند ) 1373(شیرانی راد 

     این نتایج به .ورد در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه توانسته است وزن هزار دانه بیشتري را به وجود آ

  .  نزدیک می باشد)1969 (و استادر) 1967 (بونجور و یافته هاي گسیگر
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  صفات مورد مطالعه براي  تیمار کوديدر مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت :4 جدول

  تعداد دانه در غالف  تقابل تیمارهااثر م

  وزن هزار دانه

) gr(  

تعداد غالف در 

  بوته

  عملکرد دانه

)ton/h(  

D1N1  cd75/23  a670/4  d3/295  d 735/3  

D1N2  ab28  cdef665/3  bcd3/304  cd797/3  

D1N3  bcd25  b048/4  ab332  bc903/3  

D1N4  abc27  cdef703/3  abcd3/310  bc875/3  

D2N1  a29  bcde827/3  abcd3/319  b983/3  

D2N2  bcd75/24  def563/3  abc330  b977/3  

D2N3  a50/28  bcdef785/3  a339  a093/4  

D2N4  abcd25/26  f475/3  abcd3/314  c842/3  

D3N1  abc27  bc918/3  cd8/299  e340/3  

D3N2  a75/28  ef513/3  d5/294  e342/3  

D3N3  d25/23  bcd 842/3  d8/295  e358/3  

D3N4  ab75/27  f465/3  e5/263  f205/3  

  در هر ستون اعدادي که با حروف مشابه مشخص شده اند از نظر آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اثر متقابل تاریخ کاشت در تیمار کودي بر صفت وزن هزار دانه- 2 شکل
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  غالف در بوته تعداد

بر صفت % 5و تیمار کودي در سطح احتمال % 1احتمال  اثر تاریخ کاشت در سطح 1 جدول  مطابق با

رد این صفت غیر تعداد غالف در بوته معنی دار شده و اثر متقابل تاریخ کاشت در تیمار کودي در مو

تاریخ کاشت دوم انگین صفات مورد نظر نشان داد  مقایسه می2براساس نتایج جدول  .معنی دار شده است

 مهرماه با 28 عدد غالف در بوته داراي بیشترین و تاریخ کاشت سوم در 6/325 مهرماه با میانگین 13در 

  . عدد غالف در بوته داراي کمترین تعداد غالف در بوته بوده است4/288میانگین 

 کیلوگرم در 100تیمار کودي ( تیمار کودي سوم 3در مورد تیمار هاي کودي نیز، براساس نتایج جدول 

 کیلوگرم در هکتار کود 80و گرم در هکتار کود اوره در سرك ابتداي بهار و  کیل40، هکتار کود پایه اوره

 عدد بیشترین و تیمار هاي کودي 3/322با میانگین ) در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاهسولفات آمونیوم 

ر  کیلو گرم در هکتار کود سولفات آمونیوم د80، کتار کود پایه اوره کیلوگرم در ه100تیمار کودي (اول 

و  )داکثر ارتفاع گیاه کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمونیوم در سرك دوم درح80سرك ابتداي بهار و 

 کیلو گرم در هکتار کود اوره در سرك 40، کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100تیمار کودي (چهارم 

به ترتیب با میانگین  )اهدر سرك دوم درحداکثر ارتفاع گی کیلوگرم در هکتار کود اوره 40ابتداي بهار و 

در این آزمایش تاریخ کشت  . در بوته را به خود اختصاص دادند عدد کمترین تعداد غالف296 و 8/304

، توانسته ز آن و همچنین ارتفاع بیشتر گیاهدوم به علت شرایط محیطی مناسب در مرحله گلدهی و بعد ا

سولفات آمونیوم در زمان حداکثر ارتفاع گیاه و دست آورد و همچنین استفاده از ه تعداد غالف بیشتري ب

در این صورت نتیجه می شود که هر چه .  توانسته این عمل را انجام دهدهمراه با کود اوره در سرك اول

تر و همراه با کود اوره باشد تاثیر  استفاده از سولفات به مراحل پایانی رشد گیاه و تشکیل غالف نزدیک

تاخیر در  .مشابه می باشد) 1953(نتایج رادت که این یافته ها با .ی گذارد بیشتري روي تعداد غالف م

تایج عسگري و مرادي که با ن. د غالف در بوته را کاهش داده استتاریخ کاشت در این آزمایش تعدا

   .خوانی دارد نیز هم) 1981(همکاران و مندهام و ) 1371( ، آینه بند)1386(دالینی

  عملکرد دانه 

 کودي و اثر متقابل تاریخ کاشت هاياثر تاریخ کاشت و تیماریه واریانس عملکرد دانه نشان داد نتایج تجز

 نتایج مقایسه میانگین. معنی دار شده است% 1 سطح احتمال در تیمار کودي در مورد این صفت در

تاریخ (وم متقابل تاریخ کاشت دوم در تیمار کودي س اثر  نشان می دهدعملکرد دانه در تیمارهاي مختلف

 کیلو گرم در هکتار کود اوره 40،  کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100 مهرماه و تیمار کودي 13کاشت 

)  کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمونیوم در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاه80در سرك ابتداي بهار و 

تاریخ کاشت (ر تیمار کودي چهارم  تن در هکتار داراي بیشترین و تاریخ کشت سوم د09/4با میانگین 

 کیلو گرم در هکتار کود اوره در سرك 40،  کیلوگرم در هکتار کود پایه اوره100 مهرماه و تیمار کودي 28
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 تن در 2/3با میانگین ) در سرك دوم درحداکثر ارتفاع گیاه کیلوگرم در هکتار کود اوره 40ابتداي بهار و 

  .)5شکل (دانه می باشدهکتار داراي کمترین مقدار عملکرد 
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   اثر تاریخ کاشت بر صفت تعداد غالف در بوته- 3شکل
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   اثر تیمار کودي بر صفت تعداد غالف در بوته- 4شکل 

  

ملکرد مقدار اجزاي عبا تغییر در ،  است آن وابسته به اجزاي عملکرد محصولعملکردبا توجه به این که 

بنابراین به نظر می رسد شرایط خاص آب و هوایی نیز سبب عدم ایجاد روند ثابت . آن نیز تغییر می کند

تاریخ کشت دوم به علت تطابق  شرایط مناسب آب  . در تاخیر تاریخ کاشت گردیده استکاهش عملکرد

تعداد دانه بیشتر در .  به دست آوردرد باالتريرشد و نمو آن  توانسته است عملکو هوایی با مراحل

 در تاریخ ، نیز باعث عملکرد باالتاریخ کاشت هاد تر نسبت به بقیه غالف و تعداد غالف در بوته زیا

 همچنین استفاده از کود سولفات آمونیوم در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه و همراه .کشت دوم گردیده است

 رادتو ) 1969( ، استادرهايکه این نتایج با یافته  ببرد االبا سر ك اوره  توانسته است عملکرد را ب
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در این آزمایش در کشت اول به علت رشد زیاد در مراحل اولیه و برخورد دوره  .مشابهت دارد) 1953(

ها دچار آسیب شده و مقدار غالف در بوته آن نیز  ، گل آب و هوایی سرد زمستان با شرایطگلدهی

 این موضوع اثبات شده است که گلدهی. ت دوم عملکرد آن کاهش نیز یافتکاهش و نسبت به تاریخ کش

با به دست )  مهرماه13(بنابراین نتیجه می شود تاریخ کشت دوم  .به موقع عامل افزایش عملکرد است

، تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه بهترین شرایط قدار در صفات تعداد دانه در غالفآوردن بیشترین م

تیمار همچنین  . باشدبه نظر می رسد تاریخ کشت مناسبیکشت در منطقه مانه و سملقان داشته و را براي 

 80 کیلوگرم اوره در هکتار سرك ابتداي بهار و 40، کیلوگرم اوره در هکتار100کود پایه (کودي سوم 

 تعداد غالف در با دارا بودن بیشترین مقدار در صفات) ت آمونیوم در حداکثر ارتفاع گیاهکیلوگرم سولفا

  .ر مقایسه با تیمار شاهد قابل توجه می باشدبوته و عملکرد بهترین تیمار کودي در این طرح د
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 اثر متقابل تاریخ کاشت در تیمار کودي بر صفت عملکرد دانه- 5 شکل
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