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  دهچکی

هاي مختلف خاریت و رقم محلی و خارجی باقال بهد و برخی صفات مورفولوژیکعملکرد  واکنش بررسیبه منظور 
هاي کامل تصادفی با چهار ه بلوكبار خرد شده در قالب طرح پایکهاي یآزمایشی به صورت کرت در منطقه اهواز کاشت

. اجرا شد خوزستانن در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامی 1392- 93سال زراعی  تکرار در
 10آبان و  25آبان،  10مهر،  25مهر،  10(با پنج سطح نوان فاکتور اصلی خ کاشت به عتاریشی شامل تیمارهاي آزمای

ج شدند. نتای هبه عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفت (رقم محلی) ريو سرازی(رقم خارجی) ستال رقم باقال هیدو آذر) و 
ددانه و ارتفاع بوته با هم تعداد غالف در بوته، وزن صلحاظ تعداد دانه در غالف، ش از ارقام مورد آزماینشان داد که 
. بوددار معنی کرد بیولوژیعملک خ کاشت و رقم بر عملکرد دانه وتاری برهمکنشاثر ن همچنیداري داشتند. اختالف معنی
ها نشان داد که رقم هیستال داراي تعداد دانه در غالف بیشتر و رقم سرازیري داراي تعداد غالف در بوته انگینمقایسه می

 هايم و سوم با میانگین عملکردکاشت دو هايخبه یکدیگر بودند. بیشترین عملکرد دانه به ترتیب به تاری بیشتري نسبت
لوگرم در کی 2/1806کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه به تاریخ کاشت پنجم با میانگین عملکرد  4/3849و  3/3979
آبان، و رقم  10که رقم هیستال در صورت کاشت در تاریخ  تار اختصاص داشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان دادهک

  شتري برخوردار باشند.توانند از عملکرد دانه و تولید ماده خشک بیمی مهر، 25خ شت در تاریري در صورت کاسرازی
  

  
  ماده خشکلکرد، شاخص سطح برگ، ارقام باقال، اجزاي عمارتفاع بوته، : ديهاي کلیواژه
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Abstrac 

In order to evaluate the yield and some morphological characteristics of two faba bean (Vicia 
faba L.) local and foreign cultivars to different sowing dates in Ahwaz region, an experiment was 
conducted during 2013-2014 year in Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources 
University. The Experiment was as split plot based on complete randomized block design with four 
replications that  included sowing date as main plot (October 10, October 25, November 10, 
November 25 and December 10) and two faba bean varieties Hystal (foreign) and Saraziry (local) 
as sub plots. The results showed that cultivars had significant difference in terms of number of grain 
per pod, number of pods per plant, plant height and grain weight. Also interaction effect of sowing 
date and cultivar on grain yield, biological yield, was significant. The mean showed that Hystal 
cultivar has more grains per pod and saraziry cultivar had more number of pods per plant. The 
Highest grain yield related to sowing date of October 25 and November 10 with average 3979.3 and 
3849.4 kg per hectare, respectively  and the lowest grain yield to December 10 with average 1806.2 
kg per hectare. In general, results of experiment showed that Hystal cultivar in sowing date of 
November 10 and Saraziry cultivar in sowing date on October 25, produced highest grain yield and 
dry matter. 

Keywords: Dry Matter , Cultivars, Faba bean, Leaf Area Index, Plant Height, Yield Component.

 
  مقدمه

 منبع ترینمهم عنوان به غالت از بعد حبوبات

 .آیندمی شمار به پروتئین نظر از خصوصبه بشر غذایی
باقال یکی از حبوبات مهم است که بومی جنوب غربی 

) و دانه آن سرشار از 1387 نیحسیآسیا بوده (مجنون

درصد  20-25فسفر، کلسیم و آهن است و حدود 
طح زیر ). س1383 اولانپروتئین دارد (کوچکی و بنای

میلیون هکتار است که  9/2کشت جهانی باقال حدود 
 36هزار تن باقال در سطح  46ایران با تولید بیش از 

هزار هکتار، مقام دوازدهم تولید این محصول را در 
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میانگین دهد البته با جهان به خود اختصاص می
 500 ،کیلوگرم باقال در هر هکتار 1278برداشت 

 کرد جهانی کمتر است (فائون عملکیلوگرم از میانگی
سبب ایجاد اختالالت رشد جنین، ریزش رما ). گ2011
شود. ها و کاهش تعداد بذر در غالف در این گیاه میگل

رشد و نمو و تشکیل میوه در گیاه منوط به دماي کم و 
بنابراین  ).1384 وسترطوبت باالي محیط است (پی

در  ها باید طوريتاریخ کاشت آن از طریق آزمایش
هوا به خصوص در دوره ي منطقه تعیین شود که گرما
آبادي و نرساند (هاشم گلدهی به گیاه آسیب

 عملکرد تولید در مهم عوامل از). 1385 حورصداقت

 به سازگار و مناسب رقم کاشت، تاریخ باقال در مطلوب

  . است منطقه
 صورت مدت به معموالً مناسب کاشت تاریخ

 حداکثر و برگ و شاخ ولیدت حداکثر براي الزم زمان

 زمان به بستگی معموالً و شودمی بیان اقتصادي عملکرد

 .گرددمی مشخص آزمایشات طریق از و داشته کاشت
 آن جهنتی در که است خیتاری مناسب کاشت ختاری

 مورد استفاده خاك) نور و (آب، محیطی عوامل تمامی

و  تیچوی(رد گی قرار عملکرد و تولید حداکثر جهت گیاه
  ). 1993 همکاران
 گردد تعیین ايگونه به باید کاشت تاریخ طرفی از

 دانه تولید گل، رشد، زنی،جوانه براي الزم زمان گیاه که

 از حداکثر و باشد داشته راما د با گلدهی زمان تطابق و

 نیز محصول کیفیت و نماید استفاده مناسب دماي و نور

مطلوب  هايرقم .)1373 مظاهريتر گردد (مطلوب
خصوص تاریخ کاشت اصوالً از عوامل محیطی به

  برند. مناسب حداکثر بهره را می
تحقیقات زیادي در رابطه با اثر تاریخ کاشت و 
رقم بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد وجود دارد از 

داد که ) نشان 2014تحقیقات موسوي و همکاران ( جمله
غالف در  اي تعدادتاریخ کاشت به طور قابل مالحظه

بوته و عملکرد دانه در واحد سطح را تحت تأثیر قرار 
دهد ولی روي تعداد دانه در غالف، وزن صددانه و می

عملکرد بیولوژیکی اثري ندارد. این تحقیقات نشان 
شود که تعداد که تأخیر در کاشت باعث می اندهداد

 3/10و  6/15غالف در بوته و عملکرد دانه به ترتیب 
) در 1379یابند. محلوجی و همکاران ( درصد کاهش

آزمایش خود مشخص نمودند که تأخیر در کاشت 
گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک را تسریع و کاهشی 

درصدي در عملکرد دانه باعث گردید. علت  6/29حدود 
کاهش عملکرد دانه را کاهش تعداد غالف در بوته 

 ) در1385حور (و صداقتآبادي هاشم. گزارش نمودند
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد باقال گزارش نمودند 
که تأخیر در تاریخ کاشت باعث کاهش ارتفاع بوته، 
کاهش عملکرد محصول، تعداد انشعابات بوته و کاهش 
تعداد غالف در بوته شد. بنابراین بر اساس این گزارش 

 تریطوالن شییرو دوره که گرفت جهینتتوان می

 غالف تعداد و انشعابات تعداد شیافزا موجب تواندمی

 را امر نیا توانیم سهولت به که گردد باقال ايهبوته در
 نسبت اآنه بهتر ريینورگ و هاهبوت نیب رقابت عدم به

  .داد
 تعیین آزمایش این اجراي از هدفبنابراین 

دو رقم خارجی (هیستال) و  براي کاشت تاریخ بهترین
ساس آن بتوان بر ا تا بودباقال (سرازیري)  محلی

 اهوازشرایط کشت و سازگاري رقم جدید را در منطقه 
مورد ارزیابی و بهترین محدوده تاریخ کاشت را براي 

  آن در نظر گرفت.
  

  هامواد و روش
ایستگاه تحقیقاتی  در 1392-93سال  در آزمایش

 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

درجه و  31رافیایی گردید. این منطقه با عرض جغ اجرا
دقیقه شرقی و  53درجه و  48دقیقه شمالی و طول  36

متوسط  .متر از سطح دریا قرار دارد 20با ارتفاع 
متر است و از مناطق خشک و نیمه میلی 169بارندگی 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آید. خشک به شمار می
این آمده است.  1خاك مزرعه مورد نظر در جدول 
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هاي یک بار خردشده در قالب صورت کرتآزمایش به 
هاي کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا طرح بلوك

درآمد. تیمارهاي آزمایشی شامل تاریخ کاشت به عنوان 
آبان  25آبان،  10مهر،  25مهر،  10 شامل  فاکتور اصلی

و دو رقم باقال هیستال و سرازیري به  ماه آذر 10و 
رفته شدند. رقم سرازیري عنوان فاکتور فرعی در نظر گ

رقم بومی شمال خوزستان و رقم هیستال مناسب براي 
 هفتتا  ششکشت زمستانه، رقمی پرمحصول و حاوي 

دانه بزرگ در غالف است که بذر آن از شرکت بازارگان 
متر  4 × 3کاال دزفول تهیه شد. هر کرت فرعی به ابعاد 

دو  متر که درسانتی 75پشته به فاصله  چهارو شامل 
 20طرف آن کشت صورت گرفته و فاصله هر بوته 

 تعداد هشتمتر در نظر گرفته شد. در مجموع سانتی
دوم و هفتم به عنوان ردیف  هايخط کاشت که ردیف

چهارم و پنجم به عنوان  هايبرداري و ردیفنمونه
ها به عنوان حاشیه در نظر برداشت نهایی و سایر ردیف
ها بر هم، بین از تأثیر تیمارگرفته شدند. جهت جلوگیري 

متر  75/0و  5/1هاي اصلی و فرعی به ترتیب کرت
 150استفاده شامل  مورد کودهايفاصله منظور شد. 

 80تریپل به صورت پایه و کیلوگرم در هکتار فسفات
کیلوگرم در هکتار اوره که یک دوم آن به صورت پایه و 

ف برگی مصر 4- 6بقیه آن به صورت سرك در مرحله 
هایی به گردید. سپس به وسیله فاروئر جوي و پشته

متر ایجاد گردید. آبیاري اول بر اساس سانتی 75عرض 
تاریخ کاشت هر تیمار تنظیم و انجام شد. مبارزه با 

هرز به صورت دستی و در چندین مرحله هايعلف
 نیم حذف با میانی خط دو از صورت گرفت. برداشت

 متر یک معادل سطحی از طخطو انتهاي و متر از ابتدا

ها به رنگ سیاه و به حالت چرمی غالفمربع زمانی که 
از درصد بود  15تا  10شده بودند و رطوبت دانه بین 

  انجام گرفت. ماه اواسط تا اواخر فروردین

 صفات سایر و عملکرد اجزاي جهت تعیین

 تصادفی طورهب بوته 10 تعداد مورفولوژیک از هر کرت

ها از خطوط مربوط بعد از برداشت نمونه. گردید انتخاب
هاي هر کرت پس از هوادهی، به به عملکرد نهایی، نمونه

گراد در آون درجه سانتی 70 دمايساعت در  48مدت 
خشک گردیدند و سپس بر اساس وزن خشک عملکرد 
بیولوژیک محاسبه گردید. عملکرد اقتصادي هر واحد 

 .نه محاسبه شدآزمایشی پس از بوجاري به طور جداگا
 50در مرحله گیري شاخص سطح برگ جهت اندازه

جدا گردید و سپس از  بوته 4هاي درصد گلدهی، برگ
برگ به طور تصادفی انتخاب شده و سطح  60میان آنها 
برگی سنج ها به وسیله دستگاه سطحز برگهر کدام ا

برگ  60دیجیتالی محاسبه گردید. پس از محاسبه سطح 
شک آنها نیز به دست آمد. بعد از آن وزن نمونه، وزن خ
هاي برداشت شده هاي بوتهي برگخشک همه

گیري شده و با استفاده از نسبت سطح به وزن اندازه
برداري شده به هاي محل نمونهخشک، سطح کل برگ

هاي موردنظر دست آمد. پس از آن با تقسیم سطح برگ
 برداري شده شاخص سطح برگبر سطح زمین نمونه

در آن مرحله براي هر کرت آزمایشی محاسبه شد 
  ).1389تالوت و همکاران (مرادي

 عبارت آزمایش این در شده گیرياندازه صفات

شاخص سطح برگ،  فرعی، شاخه بوته، تعداد ارتفاع از
 ،صددانه وزن غالف، در دانه تعداد در بوته، غالف تعداد
  بیولوژیکی بود. اقتصادي و عملکرد عملکرد

ه واریانس تمام صفات آزمایشی با استفاده تجزی
ها با ، انجام گرفت. مقایسه میانگینSASاز نرم افزار 

، در LSDدار استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی
درصد انجام گرفت. همچنین جهت به  پنجسطح آماري 

ها و دست آوردن معادالت مختلف، رسم منحنی
 ده شد.استفا Excel ها از نرم افزارنمودار
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زیر  متريسانتی 30صفر تا  فاصلهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در  -1جدول 

 سطح خاك

  بافت
 خاك

پتاسیم قابل جذب 
)1-mg.kg(  

  فسفر قابل
 )mg.kg-1جذب (

  نیتروژن
(%) 

  کربن آلی
(%) 

pH 
  هدایت الکتریکی

1-mdS. 

 6/3 4/7 76/0 50/0 2/7 214 لومی رسی

              
  نتایج و بحث

 اثر نشان داد که صفات تجزیه واریانس

اجزاء  و تیمارهاي آزمایشی و برهمکنش آنها بر عملکرد
ک و صفات مورفولوژی برخیعملکرد و همچنین 

 رقم، مختلف تأثیر گویاي که بود متفاوت فیزیولوژیک

 بررسی مورد صفات بر آنها متقابل اثر و کاشت تاریخ

  .)2است (جدول 
اثر رقم بر صفات مورد  مقایسه میانگین نتایج

 به توجه با نشان داده شده است. 3 بررسی در جدول

 مشاهده تعداد دانه در غالف خصوص جدول،در این

و سرازیري با  5رقم هیستال با میانگین  که شودمی
بیشترین و کمترین تعداد دانه در غالف را  4/4میانگین 

رسد تعداد دانه در به نظر میبه خود اختصاص دادند. 
غالف بسته به نوع رقم و خصوصیات ژنتیکی آن فرق 

ها بیشتر طوري که در رقم هیستال تعداد دانهکند بهمی
). 1880نام تر از رقم محلی است (بیها درشتو غالف
موسوي و  ) و1385حور (آبادي و صداقتهاشم

) در بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 2014همکاران (
دار نبودن اثر تاریخ کاشت اجزاي عملکرد باقال، معنی و

بر تعداد دانه در غالف را گزارش و با نتایج حاضر 
هاي زراعی و شرایط آب و هوایی باشد. روشهمسو می

نماید. تعداد دانه در اختالف کمی در تعداد دانه ایجاد می
هر غالف به موقعیت غالف در گیاه بستگی دارد، 

هاي پایین حاوي دانه بیشتري بوده و گرههاي میانغالف
یابد تعداد دانه در غالف به سمت باالي گیاه کاهش می

  ).1383اول (کوچکی و بنایان
) و گارسیا و تورس 2010دگوي و همکاران (

تواند تعداد نتیجه گرفتند که تاریخ کاشت می )1982(
هاي غالف در بوته را تحت تأثیر قرار دهد. در بین تاریخ

 10و تاریخ  4/71مهر با تولید  25ختلف کاشت، تاریخ م
غالف در بوته به ترتیب داراي بیشترین و  6/44آذر با 

). در بین 4کمترین تعداد غالف در بوته بودند (جدول 
اجزاي عملکرد دانه، تعداد غالف در بوته یکی از 
مهمترین و در عین حال متغیرترین جزء عملکرد دانه 

هاي ن تعداد غالف در تاریخ کاشتتر بوداست. زیاد
تر بودن دوره رشد توان ناشی از طوالنیزودتر را می

هاي فرعی در بوته دانست. از رویشی و تولید شاخه
آنجایی که تعداد غالف در بوته به تعداد کل گره در بوته 
و نیز ارتفاع بوته وابسته است، پس تأخیر در کاشت 

هاي داد شاخهسبب کاهش طول دوره رشد، کاهش تع
فرعی، کاهش ارتفاع و به دنبال آن کاهش تعداد غالف 

). مقایسه 1387شود (صالحی و همکاران در بوته می
میانگین ارقام مورد بررسی نشان داد که سرازیري با 

 8/53غالف در بوته و رقم هیستال با تعداد  9/65تعداد 
بیشترین و کمترین غالف در غالف در بوته به ترتیب 

 ).3ه را به خود اختصاص دادند (جدول بوت

  
 
  
  



  1394/ تابستان 2شماره  25و...                                                     نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد  حسنوند، سیادت                           84
 

 

  
 در باقال بررسی مورد صفات رقم بر برخیمیانگین اثر  مقایسه  - 3جدول

    میانگین  

 ارتفاع بوته
متر)(سانتی  

 وزن صددانه
 (گرم)

 تعداد دانه
 در غالف

 تعداد غالف
 ارقام در بوته

       
100/2b 115/6a 5a 53/8b هیستال 

 104/9a 106/9b 4/4b 65/9a سرازیري

 درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد باشند كمشتر حرف یک داراي حداقل ستون هر در که اعدادي

 باشند.می

  
ین صفات گیاه باقال تروزن صددانه از با ثبات

هایی که در ممکن است دانه شود و گاهیمحسوب می
شوند هاي انتهایی گیاه یا انتهاي غالف تشکیل میگره

وزن کمتري داشته باشند، اما وزن صددانه از ثبات قابل 
دار است. به طور عمده وزن صددانه توجهی برخور

باشد اما می ثر از اندازه مخزن و قدرت مخزنمتأ
ژنوتیپ و شرایط آب و هوایی طی دوره رشد و نمو 

). 1383حمزه و همکاران گیاه نیز بر آن مؤثرند (خادم
 طوريبد بهیامی کاهش کاشت در تأخیر با صددانه وزن

مهر با  25 تاریخ کاشت مختلف هايتاریخ بین در که
 10گرم بیشترین وزن صددانه و تاریخ  5/128میانگین 

 دارند راگرم کمترین وزن صددانه  5/95آذر با میانگین 
از کاهش وزن نیز  دیگر). برخی تحقیقات 4(جدول 

ن میان دهند که در ایصددانه با تأخیر در کاشت خبر می
کوتاهی دوره رشد و  )2002وجید و همکاران (

ها در دوه پرشدن دانه با مواجه شدن بوته خصوصاً
کاهش وزن صددانه  هایی مانند خشکی و گرما را باشتن

ه در دهد ک. مقایسه میانگین نشان میاندمرتبط دانسته
بین ارقام مختلف، بیشترین و کمترین وزن صددانه به 

گرم و  6/115ترتیب مربوط به رقم هیستال با میزان 
). 3است (جدول گرم  9/106رقم سرازیري با میزان 

علت بیشتر بودن وزن صددانه رقم هیستال احتماالً 

  گیري باقالاندازه مورد صفات روي بر مختلف تیمارهاي اثر واریانس تجزیه نتایج -2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

        مجموع مربعات

  ارتفاع
  بوته

تعداد 
هاي شاخه
  فرعی

  تعداد غالف
  در بوته

  تعداد دانه
  در غالف

  وزن
  دانهصد

  عملکرد
  نهدا

  عملکرد
  بیولوژیک

شاخص 
سطح 
  برگ

  ns52/455  ns31/0  ns27/114  0/40ns ns76/402  ns62/1205900  ns24/3856869  ns75/1 3  تکرار
  ns27/0  **52/5167  **02/25576867  **50/35651466  **99/27  25/3760**  61/34**  70/5673**  4  تاریخ کاشت
  58/13  10/16570993  56/2383828  45/740  95/0  35/743  43/4  19/1048  12  خطاي اصلی

  ns94/0  **02/1452  **69/4  *56/752  ns26/1453767  **89/28472613  ns14/0  40/230**  1  رقم
× تاریخ کاشت 

  ns17/170  ns92/3  ns85/334  ns46/0  ns68/741  *33/5589832  *17/12092122  ns07/7  4  رقم

  69/8  4/13759988  87/6534840  23/961  62/2  62/1589  96/6  62/263  15  خطاي فرعی
ضریب تغییرات 

  66/26  59/9  03/21  19/7  9/8  19/17  91/10  08/4  -  (درصد)

ns، * درصد بر اساس آزمون حداقل  1 و 5 احتمال ا سطوح در دارمعنی تفاوت وجود دار،معنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به **و
  دار.اختالف معنی

  



 85هاي...                                                                             خیتار ) به.Vicia faba L(دو رقم باقال ات مورفولوژیک و برخی صفعملکرد واکنش 
 

کمتر تحت تأثیر قرار گرفتن آن از شرایط محیطی 
باشد و کمتر بودن وزن صددانه رقم سرازیري می

مربوط به ریز بودن دانه این رقم است که منشأ ژنتیکی 
دارد. 

 
  در باقال بررسی مورد صفات رخیمیانگین اثر تاریخ کاشت بر ب مقایسه -4جدول

  میانگین
 تاریخ
 کاشت

 ارتفاع بوته
 متر)(سانتی

هايتعداد شاخه  
 فرعی

 تعداد غالف
  در بوته

 وزن صددانه
 (گرم)

 شاخص
 سطح برگ

مهر 10  
 

106/7a 7/8a 63/1a 109/9bc 3/5ab 

مهر 25  112/9a 6/3b 71/4a 128/5a 3/8a 

آبان 10  115/1a 5/8b 67/0a 117/5b 3/1ab 

آبان 25  94/8b 6/0b 53/2b 105/9c 2/5bc 

آذر 10  83/3c 5/1c 44/6c 94/5d 1/4c 

  باشندمی درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد باشند مشترك حرف یک داراي حداقل ستون هر در که اعدادي
  
  

در  دانه عملکرد اند کهنشان داده تحقیقات نیز قبالً
که  معنی این به دارد قرار تکاش تاریخ تأثیر تحت باقال

تأخیر در کاشت در کنار کاهش طول دوره رشد 
انگیزي زودتر از موعد مناسب گیاه رویشی سبب گل

خشک، کاهش  شود که به نوبه خود کاهش تجمعمی
تعداد غالف و شاخه در بوته و در نهایت کاهش عملکرد 

و  2008بلیادو و همکاران را در پی خواهد داشت (لوپز
 طول اینکه دلیل به تاریخ کاشت دوم ). در1999ارا اکپ

 عوامل حداکثر از است گیاه شده رشد بیشتر دوره

تولید گل، شاخص سطح  باعث و نموده استفاده محیطی
 نتیجه در گردیده است بوته در غالف و بیشترین برگ

مواد فتوسنتزي  از استفاده براي کافی فرصت گیاه
 ايذخیره هاياندام ررا د آنها ذخیره و شده ساخته

رسیدگی فیزیولوژیک  و بستن دانه طرفی از است داشته
 عملکرد در واحد ننموده و برخورد سرما دوره به گیاه

دهی اثر است. بر اساس نتایج برش بیشتر شده سطح
هاي متفاوت به جزء تیمارها، بین ارقام در تاریخ کاشت

اهده داري مشتاریخ کاشت سوم و چهارم تفاوت معنی
). مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و رقم 5نشد (جدول 

نشان داد که در تاریخ کاشت سوم عملکرد دانه رقم 

درصد بیشتر از رقم سرازیري  8/22هیستال، به میزان 
است. در حالی که در تاریخ کاشت چهارم نتایج متفاوت 

درصد  9/34و عملکرد دانه مربوط به رقم سرازیري 
). براي تفسیر 6هیستال است (جدول بیشتر از رقم 

هاي کاشت و ارقام هاي عملکرد دانه در تاریختفاوت
مختلف باید به تغییرات اجزاي عملکرد، به موازات تأخیر 

هاي ژنتیکی ارقام در این در کاشت، همچنین تفاوت
دهی اثر بر اساس نتایج برش موارد توجه کرد.

کاشت اول، دوم تیمارهاي آزمایشی بین ارقام در تاریخ 
داري و پنچم از نظر عملکرد بیولوژیک تفاوت معنی

). همچنین مقایسه میانگین 5وجود داشت (جدول 
تیمارها نشان داد که در تاریخ کاشت اول، دوم و پنجم 

درصد  8/27و  4/18، 6/21رقم سرازیري به ترتیب با 
نسبت به رقم هیستال از عملکرد بیولوژیک بیشتري 

د بیولوژیک نتیجه ). عملکر6(جدول  برخوردار بود
از نظر استفاده از پتانسیل تولید و استفاده  کارایی گیاه

خصوص پارامترهاي موجود در از شرایط محیطی به
فصل رشد است. هر رقم با توجه به سازگاري با 
شرایط محیطی، توان تولیدي خاصی دارد بنابراین رقم 

ا شرایط سرازیري توانسته است که خود را بهتر ب
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موجود وفق دهد و داراي عملکرد بیولوژیک بیشتري 
کاشت  هاي). رقم هیستال در تاریخ1389باشد (آبروش 

اول و دوم رشد زیادي کرده اما در مراحل میانی دوره 
رشد با سرماي زمستان مواجه شده است تعدادي از 

اند و از طرفی در هاي آن خشک و ریزش کردهبرگ
و رشد  ،ز رشد اولیه به علت سرماتاریخ کاشت پنجم نی

انتهایی به علت گرماي آخر فصل کم بوده و در نتیجه 

تاریخ کاشت کاهش یافته  دو تولید بیولوژیک در این
است. ظاهراً تأخیر در کاشت از طریق کاهش آب قابل 
دسترس، کوتاه کردن طول دوره رشد رویشی و 

ی هاي فرعزایشی، کاهش ارتفاع گیاه و تعداد شاخه
تواند منجر به کاهش عملکرد بیولوژیک گردد می

  ).1384سورکی و همکاران عباسی(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، در خصوص ارتفاع بوته 3به جدول با توجه 

 9/104شود که رقم سرازیري با میانگین مشاهده می
متر نسبت به رقم هیستال از ارتفاع بوته بیشتري سانتی

هاي مختلف کاشت نیز برخوردار بود. در بین تاریخ
متر بیشترین و سانتی 115ن آبان با میانگی 10تاریخ 
متر کمترین ارتفاع سانتی 8/94آذر با میانگین  10تاریخ 

  بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکهاي مختلف دهی اثر برهمکنش تیمارها در تاریخ کاشتبرش -5جدول 

  عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه  درجه آزادي  تاریخ کاشت

  ns191992  **11988689  1  مهر 10
  870322ns **10095007  1  هرم 25
 175232ns *1970847  1  آبان 10
 3440930ns *3039099  1  آبان 25

  971339ns **14864878  1  آذر 10
ns، * درصد 1 و 5 احتمال خطا سطوح در دارمعنی تفاوت وجود دار،معنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به **و  

  هاي آزمایشی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکنتایج مقایسه میانگین اثر تیمار -6جدول 

        تیمارها  

  عملکرد دانه  رقم  تاریخ کاشت
  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد بیولوژیک
  (کیلوگرم در هکتار)

  هیستال  مهر 10
  سرازیري

a23/3178  
a06/3488  

b66/8888  
a00/11337  

  هیستال  مهر 25
  سرازیري

a46/3649  
a13/4309  

b00/9960  
a66/22061  

  هیستال  آبان 10
  سرازیري

a7/4345  
b01/3353  

a33/10929  
a33/10633  

  هیستال  آبان 25
  سرازیري

b45/2107  
a15/3240  

a00/8080  
a66/10091  

  هیستال  آذر 10
  سرازیري

a76/1457  
a66/2154  

b33/7073  
a58/9799  

  درصد، با یکدیگر ندارند. 5ال خطاي داري در سطح احتمهاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
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جزي ). هاشمی4بوته را به خود اختصاص دادند (جدول 
) اظهار داشت که کاهش ارتفاع گیاه در اثر تأخیر 1380(

در کاشت، احتماالً ناشی از تغییرات دما و طول روز طی 
ت و در تاریخ نمو رویشی و زایشی گیاهان اس

هاي خیلی زود هاي اواسط فصل نسبت به تاریخکاشت
شود که با هاي بلندتري تولید میو یا خیلی دیر، بوته

 و دگوي و همکاران )2013(اظهارات متوالی و همکاران 
  مطابقت دارد. )2007 (

مهر  10هاي مختلف کاشت، تاریخ در بین تاریخ
 9/4آذر با میانگین  10بیشترین و تاریخ  8/7با میانگین 

). 4باشند (جدول کمترین تعداد شاخه در بوته را دارا می
هاي فرعی در تاریخ کاشت اول علت افزایش تعداد شاخه

توان تر است که این را میبه دلیل دوره رویشی طوالنی
ها در نورگیري بهتر آنها نسبت به عدم رقابت بین بوته
کیا و عزیزي دي) و مسعو1992داد. عامر و همکاران (

) در آزمایش خود گزارش کردند که با تأخیر در 1387(
  یابد.هاي فرعی کاهش میکاشت تعداد شاخه

 25مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تاریخ 
و تاریخ  8/3مهر بیشترین شاخص سطح برگ با میزان 

کمترین شاخص سطح برگ را  5/1آذر با میزان  10
رسد تالقی کمتر تاریخ ه نظر می). ب4اند (جدول داشته

باال  يدماافشانی با کاشت دوم در مرحله لقاح و گرده
موجب افزایش شاخص سطح برگ گردیده است. دلیل 

ل نسبت به کاهش شاخص سطح برگ تاریخ کاشت او
از جمله شته ها وجود آفات و بیماري تاریخ کاشت دوم

 بوده است. ابراهیمی وسیاه و لکه شکالتی باقال 
)، در بررسی اثر تاریخ کاشت بر 1391همکاران (
هاي رشدي سویا به این نتیجه رسیدند که با شاخص

یابد. تأخیر در کاشت شاخص سطح برگ کاهش می
چون افزایش دما در اواخر فصل رابطه مسقیمی با 
کاهش شاخص سطح برگ دارد. تأخیر در تاریخ کاشت 

ص سطح باعث شده که گیاه به سرعت به حداکثر شاخ
برگ رسیده و در کمترین مدت پس از کاشت، روند 

پور و آقایی نزولی را آغاز نماید که با گزارشات صادقی
  ) مطابقت دارد.1390(

  
  گیرينتیجه

در شرایط آزمایش  آمده بدست نتایج به با توجه
اکثر صفات از قبیل عملکرد باقال با تأخیر در کاشت 

فرعی،  ، تعداد شاخهتهبودانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع 
تعداد غالف در بوته، وزن صددانه و شاخص سطح 

از با شرایط نامساعد محیطی گیاه برگ به دلیل برخورد 
کاهش داشتند. مطالعه  جمله تنش دماي باال و خشکی

گیاه باقال از  شناخت نقاط قوت و ضعف ها واین تفاوت
سایی را در شنا ماتواند نظر تاریخ کاشت و نوع رقم می

مناسب یاري رساند. با توجه به نتایج این  و معرفی رقم
آزمایش رقم هیستال به دلیل داشتن تعداد دانه در غالف 

به رقم  و وزن صددانه بیشتر داراي برتري نسبی نسبت
هیستال به عنوان رقم در نتیجه رقم  .سرازیري است

 مناسب و سازگار با شرایط منطقه شناخته شد. همچنین
ن و براي آبا 10تاریخ کاشت براي رقم هیستال بهترین 

زیرا در این تاریخ بیشترین مهر بود  25رقم سرازیري 
هاي عملکرد دانه و بیولوژیکی به دست آمده و در کاشت

  دیر عملکرد کاهش پیدا کرده است.
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