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 چکیده

مختلف، آزمایشي به صورت فاکتوریل در قالب طرح هاي باقال در ارقام ي تاثير تاریخ کاشت بر مقدار بيماريبه منظور مطالعه

در ایستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان انجام شد. سه رقم باقال )برکت، هيستال  6666تکرار در سال  4هاي کامل تصادفي با بلوک

برداري از مقدار شتیادا بهمن( کاشته شدند. 20دي و  20آذر،  20آبان،  20مهر،   20شهریور،  20تاریخ مختلف ) 3و اوتونو( در 

آنها براي تجزیه و  SAUDPC و AUDPCها به صورت هفتگي در طول فصل انجام شد و در پایان از شدت نهایي،بيماري

ها هاي تجزیه شده، اختالف بين تاریخ کاشتي واریانس نشان داد که بر اساس متغيرنتایج تجزیه هاي آماري استفاده شد.تحليل

 درصد(، 600هاي لکه شکالتي )باالترین شدت نهایي بيماري .دار بودتثناي دو مورد( اما اختالف بين ارقام معنيدار نبود )به اسمعني

ترین پایيندر رقم برکت و  درصد( 36/68زنگ )و  درصد( 72/66)استمفيليومي  لکه برگي، درصد( 600)آلترناریایي  لکه برگي

 درصد( 80)استمفيليومي  لکه برگي، درصد( 66/77)آلترناریایي  لکه برگي درصد(، 74/60هاي لکه شکالتي )شدت نهایي بيماري

در رقم اوتونو و  درصد( 36/64)برق زدگيدر رقم اوتونو مشاهده شد. باالترین شدت نهایي بيماري   درصد( 66/87زنگ )و 

 درصد( در رقم برکت دیده شد. 66/27)برق زدگيشدت نهایي بيماري ترین پایين

 ها.باقال، رقم، تاریخ کاشت، مقاومت به بيماري کليدي: هايواژه

 

 مقدمه
 22-63باقال داراي پروتئين باالیي بوده )(. 6688در ميان حبوبات جایگاه مهمي دارد )آقاجاني و همکاران، ( Vicia faba) باقال

، یکي از انتخاب تاریخ کاشت مناسب (.6684چنگيزي وخاقاني، ) ينه ضروري را در خود داردمسيدهاي آادرصد( و پاره اي از 

توليد و مدیریت  يهالزمهمچنين  (2002؛  سفلدت و همکاران، 6668یک زراعت موفق است )جاکوپسن و باچ،  ترین عواملمهم

لذا این تحقيق به منظور  (.6668کاشت مناسب است )مهدي و همکاران، انتخاب یک رقم مناسب به همراه زمان ،زراعي خوب

 صورت گرفت.هاي باقال هاي باقال و تعيين واکنش ارقام به بيماريار بيماريتاثير تاریخ کاشت بر مقدبررسي 

 

 هامواد و روش
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب گرگان اجرا شد.  در ایستگاه تحقيقات کشاورزي 6666-62این تحقيق طي سال زراعي 

-هاي کامل تصادفي با چهار تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش از ارقام برکت، هيستال و اوتونو استفاده شد. تاریخطرح بلوک

یادداشت برداري از مقدار  تاریخ کاشت(. 3روز یک بار انجام شد ) 60هر 6666بهمن  20تا  6666شهریور  20هاي کاشت از 

هاي یادداشت برداري شده بر اساس صورت پذیرفت. کرت 6662تا اوایل خرداد ماه  6666بيماري در مزرعه از اواخر اسفند ماه 

هاي آماري، براي انجام تجزیه و تحليلزماني مشخص مورد بازدید قرار گرفت و مقدار بيماري در مزرعه ثبت گردید.  يیک برنامه
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-و مقایسه ميانگين (Anova) ي واریانسنظير تجزیه هاي آماري معمول( و روشStat Point)شرکت  StatGraphicsافزار از نرم

 ( استفاده شد. LSDها )به روش

 

 نتایج و بحث
 (6هاي مورد آزمایش و مجموع شش تاریخ کاشت )جدولهاي شدت بيماري به تفکيک تاریخ کاشتي واریانس دادهنتایج تجزیه

داري کاشت و در مجموع شش تاریخ کاشت اختالف معنيهاي مورد آزمایش در هر یک از شش تاریخ نشان داد که در بين رقم

(06/0p<از نظر سطح زیر منحني پيشرفت بيماري ) (AUDPC،)  سطح استاندارد شده زیر منحني پيشرفت بيماري(SAUDPC)  و

)به استثناي  داري مشاهده نگردیداختالف معنيها ( اما در بين تاریخ کاشت2 و6هاي وجود دارد )جدول (Sf)شدت نهایي بيماري 

AUDPC  وSAUDPC  هاي بيماري لکه شکالتي با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين داده. (2بيماري لکه شکالتي( )جدول

LSD نشان داد که رقم برکت با شدت نهایي(Sf)  600معادل ،AUDPC و  42/2655 معادلSAUDPC و رقم  43/46معادل

به ترتيب داراي بيشترین و  36/68معادل SAUDPCو  66/2325معادل   AUDPC، 74/60معادل  (Sf)اوتونو با شدت نهایي

(. 6این بيماري بودند و رقم هيستال در بين این دو رقم قرار گرفت )جدول  SAUDPCو  AUDPCکمترین مقدار شدت نهایي، 

معادل   AUDPC، 600معادل  (Sf)یيهاي بيماري لکه برگي آلترناریایي نشان داد که رقم برکت با شدت نهامقایسه ميانگين داده

 SAUDPCو  85/6567معادل   AUDPC، 66/77معادل (Sf)و رقم اوتونو با شدت نهایي 48/62معادل  SAUDPC  و 53/2208

این بيماري بودند و رقم هيستال در  SAUDPCو  AUDPCبه ترتيب داراي بيشترین و کمترین مقدار شدت نهایي،  36/22معادل

( Sf)استمفيليومي نشان داد که رقم برکت با شدت نهایي لکه برگيهاي بيماري قرار گرفت. مقایسه ميانگين دادهبين این دو رقم 

  AUDPC،  80معادل (Sf)و رقم اوتونو  با شدت نهایي 36/62معادل  SAUDPCو  46/2267معادل   AUDPC، 72/66معادل 

این  SAUDPCو  AUDPCبه ترتيب داراي بيشترین و کمترین مقدار شدت نهایي،  74/20معادل AUDPCو  37/6460معادل 

هاي بيماري برق زدگي نشان داد که رقم اوتونو با بيماري بودند و رقم هيستال در بين این دو رقم قرار گرفت.  مقایسه ميانگين داده

داراي بيشترین مقدار شدت  27/6 معادل  SAUDPCو 74/360معادل  AUDPCو رقم هيستال با  36/64معادل (Sf)شدت نهایي

  SAUDPCو 87/668معادل AUDPC ،  66/27معادل (Sf)و رقم برکت با شدت نهایي SAUDPCو  AUDPCنهایي، 

هاي بيماري زنگ این بيماري بودند. مقایسه ميانگين داده SAUDPCو  AUDPCداراي کمترین مقدار شدت نهایي،  68/4معادل

داراي بيشترین  35/66معادل  SAUDPCو  55/2363معادل  AUDPC،  36/68معادل  (Sf)کت با شدت نهایينشان داد که رقم بر

 و 88/2205معادل  AUDPC ،  66/87معادل  (Sf)رقم اوتونو با شدت نهایي و SAUDPCو  AUDPCمقدار شدت نهایي، 

SAUDPC  داراي کمترین مقدار شدت نهایي،   44/62معادلAUDPC  وSAUDPC  این بيماري بودند و رقم هيستال در بين

   (.6)جدول این دو رقم قرار گرفت

 

 

 

 

                     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

387 

 

 

 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 پردیس کشاورزي دانشگاه تهران-6662اسفند  7                                           باقال              يو به نژاد يبه زراع يقاتتحق

 

388 

 

 

 

 منابع

 صفحه. 87. راهنماي شناسایي و مدیریت بيماري هاي باقال. 6688نتاج و ح. محمدي.  ضيآقاجاني، م. ع.، م. ر

 عليت. مقاالت اولين همایش ملي حبوبات.باقال از طریق تجزیه  دبررسي اجزاي عملکر .6684چنگيزي،م و ش، خاقاني.
Campbell, C. L. and L. V. Modden. 1990. Introduction to plant disease epidemiology. John Willey and 

Sons, New York, 532 p. 
Jacobsen, S.E., and A.P. Bach. 1998. The influence of temperature on seed germination rate in quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd). Seed Sci and Technol. 26:515-523. 
Seefeldet, S.S., K.K. Kidwell, and J.E. Waller. 2002. Base growth temperature, germination  rates and 

growth response of contemporary spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars from the USA 

Pacific North West. Field Crops Res. 75:47-52.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

