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  اي بر فنولوژي، عملکرد اثر توأم تنش گرماي آخر فصل رشد و رقابت بین بوته
  و اجزاي عملکرد باقال

  

  3و عباس بیابانی  2زري مقدم، علی نخ2کاریزکیعلی راحمی*، 1زادهعبدالخلیل حسن

  استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه 2ارشد رشته اگرواکولوژي دانشگاه گنبد کاووس، دانشجوي کارشناسی1
  دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس3گنبد کاووس، 

 29/7/92 ؛ تاریخ پذیرش:  21/2/92تاریخ دریافت: 

  چکیده

  

  1.يفنولوژ، تاریخ کاشت، تراکم باقال، :کلیدي هايواژه
  

                                                             
 alirahemi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

اي بر فنولوژي، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر توأم تنش گرماي آخر فصل رشد و رقابت بین بوته
ریل در وصورت فاکت، بهباقال منظور آزمایشی بر روي رقم برکتعملکرد و اجزاي عملکرد باقال بود. بدین

دي) و  17و  1390آذر  24 و 7تصادفی با دو فاکتور تاریخ کاشت (در سه سطح  هاي کاملقالب طرح بلوك
در مزرعه  1390-91زراعی  بوته در مترمربع) و با چهار تکرار در سال 20و  16، 12، 8تراکم (در چهار سطح 

حقیق ت دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیقاتی
با تأخیر در کاشت باقال مدت زمان رسیدن به مراحل فنولوژیک کاهش یافت، به این دلیل که با  که نشان داد

داري شود. تاریخ کاشت اثر معنیآخر فصل رشد برخورد کرده و سبب تسریع در رشد آن می يدمامحصول با 
اد از قبیل تعدهاي عملکرد دار سایر مولفهمربع و تعداد دانه در غالف نداشت، اما مق بر تعداد بوته در متر

 .ندبا کاشت تأخیري کاهش یافتغالف در بوته، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 
 ،کمبا افزایش ترا .داري نشان ندادن دانه و عملکرد دانه تأثیر معنیافزایش تراکم بر تعداد دانه در غالف، وز

د غالف در بوته کاهش و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. اما اثر متقابل تاریخ کاشت شاخص برداشت و تعدا
  دار نبود.و تراکم بر روي هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی
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  مقدمه
عنوان یک م، بهوکروموز x2=n2=12زمستانه، داراي یکی از حبوبات مهم ، ).Vicia faba L( باقال

باقال با دارا  .رودشمار میدرصد) جهت مصرف انسان به 4/23منبع غنی از پروتئین (به طور متوسط 
 د نقش اساسی را در افزایش حاصلخیزي خاك داشته باشند (دور وتوانیت نیتروژن میبودن پتانسیل تثب

). حداکثر عملکرد حبوبات به اجزاي 2008؛ داك و همکاران، 2011همکاران، ؛ باکري و 2008همکاران، 
عملکرد آن، از قبیل تعداد شاخه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن دانه بستگی دارد. 
تراکم و تاریخ کاشت بوته فاکتورهاي مهمی هستند که بر عملکرد و اجزاي عملکرد حبوبات تأثیر دارند 

  ).2004؛ تاواها و ترك، 2004ز و همکاران، (آیا
تیپ ، ژنوها و...)(کوددهی، آبیاري، کنترل آفات و بیماري اجزاي عملکرد تحت تأثیر اعمال مدیریت

کاریزکی، نمایند (راحمیگیرند و غالباً ما را در توجیه علت کاهش عملکرد یاري میو محیط قرار می
ها و تعداد افزایش تراکم بوته باقال تأثیر منفی بر روي تعداد شاخه ) بیان داشتند که2001). مختار (2011

)، راگاب و همکاران 2010غالف در بوته بر جاي گذاشت. محققان زیادي از قبیل عثمان و همکاران (
هاي ) بیان داشتند که بین عملکرد دانه، اجزاي آن و میزان پروتئین دانه ارقام مختلف باقال تفاوت2010(

اري وجود دارد. تعیین تاریخ کاشت در باقال تأثیر زیادي بر روي بیوماس، عملکرد دانه و اجزاي دمعنی
  ).2010فالون و همکاران، یابند (کنآن دارد و با تأخیر در کاشت صفات مورد نظر کاهش می

 5/0-5/1باقال را بین پایه (صفر فیزیولوژیک) دماي اي طی مطالعه )2011( نوروزي و وزین عجم
باقال در  کاشتگزارش کردند با تأخیر در ) 2010(همکاران  خلیل و .دندگراد گزارش نمودرجه سانتی

ود هنگام ز کاشتهمچنین  تا سبز شدن افزایش یافت.از کاشت شرایط آب و هوایی پاکستان، تعداد روز 
 عملکرد. افزایش داد، درصد سبز شدن بذور باقال را کاشتباقال به دلیل درجه حرارت باال در زمان 

تري باالي محصول کاشته شده در اوایل فصل رشد به این دلیل است که گیاه از دوره رشد طوالنی
کند. عملکرد پایین ممکن است به دلیل برخوردار بوده همچنین از آب و مواد غذایی استفاده بهتري می

شود ها میتوسنتزي و فعالیت ریزوبیومباشد که مانع از رشد طبیعی، فعالیت فماه آب و هواي سرد در آذر
شود. و همچنین سطح برگ کافی براي جذب اشعه خورشیدي و تبدیل آن به انرژي شیمیایی تولید نمی

 ابدیتعداد غالف در بوته را کاهش داده در نتیجه عملکرد کاهش می با تأخیر باقال کاشتاین  عالوه بر
کاشت  در گزارش کردند که تأخیر )2006حور (صداقتآبادي و هاشم ).2008همکاران، (ساحیل و 

  باقال در استان گیالن موجب کاهش عملکرد و اجزاي آن گردید.
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هاي مختلف کاشت نیز یکی دیگر از فاکتورهاي تعیین کننده رشد، گسترش و عملکرد همچنین تراکم
 )2008وس و همکاران (). ماتئ2008؛ حسن و خالیق، 2008(مسرا و همکاران، رود شمار میباقال به

و همکاران  لمرل است.بوته در هکتار هزار  240تا  200مطلوب بوته باقال بین  تراکمنتیجه گرفتند که 
همچنین با کاهش  ن است گیاه دچار ورس شود،هاي خیلی زیاد ممکتراکمدر کردند که  گزارش )2006(

  شود.نفوذ نور به داخل تاج پوششی بازده فتوسنتز کاهش یافته، در نتیجه عملکرد کم می
 بوته در مترمربع) 42(در باقال  گزارش کردند که با افزایش تراکم بوته )2011(و همکاران  باکري

افزایش این صفات را  دانه و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت، 100میزان پروتئین، ارتفاع بوته، وزن 
اي طی مطالعه )2007(و همکاران  گان توان به افزایش رشد بوته و دیگر اجزاي عملکرد آن نسبت داد.می

و  )2002( ترك و تاواها.هاي باالتر بوته گزارش کردندبر روي نخود، افزایش عملکرد دانه را در تراکم
ا بباقال دانه، تعداد غالف و وزن بیولوژیک محصول در هر بوته  دکردند که تعدا گزارش )2006( تالجی

کردند که برخی از  گزارش )2010( و همکاران دهمرده .افزایش یافت کاشتهاي افزایش فاصله ردیف
ف دانه، تعداد غال 100ترین غالف از سطح خاك، وزن صفات به جزء ارتفاع بوته از قبیل، ارتفاع پایین

راین هدف از بنابطور قابل توجهی تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفتند. به دانه در غالفدر گیاه و تعداد 
اي بر و رقابت بین بوتهدر مزرعه آخر فصل رشد محیطی این مطالعه بررسی تأثیر توأم تنش گرماي 

  فنولوژي، عملکرد و اجزاي عملکرد باقال بود.
  

  هامواد و روش
طبیعی دانشگاه گنبد کاووس در دانشکده علوم کشاورزي و منابعاین آزمایش در مزرعه تحقیقاتی 

هاي باقال اجرا هاي هرز و بیماريدر شرایط مطلوب دیم و عاري از آفات، علف 1390-91سال زراعی 
درجه و  37 عرض جغرافیایی و شرقی دقیقه 12درجه و  55طول جغرافیایی گنبد کاووس در گردید. 

آب و هواي آن معتدل و مرطوب است و میزان . از سطح دریا قرار داردمتر  45 ارتفاعو  شمالیدقیقه  16
متري خاك سانتی 30قبل از اجراي آزمایش از عمق صفر تا  میلی متر است. 500بارش ساالنه حدود 

و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تعیین شد، که بر اساس نتایج حاصله بافت  برداري انجامنمونه
 24، 7تاریخ کاشت در سه سطح ( ه صورت فاکتوریل با دو فاکتورآزمایش ب .سیلتی بود خاك لوم رسی

هاي ربع) در قالب طرح بلوكبوته در مترم 20و  16، 12، 8سطح (تراکم کاشت در چهار  دي) و 17و  آذر
متر سانتی 50ها هاي مختلف، فاصله بین ردیفتصادفی با چهار تکرار انجام شد. براي ایجاد تراکم کامل
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 12متر براي تراکم سانتی 66/16بوته در مترمربع،  8متر براي تراکم سانتی 25ها و فاصله روي ردیف
بوته در  20ر براي تراکم متسانتی 10بوته در مترمربع و  16متر براي تراکم سانتی 5/12بوته در مترمربع، 

 گندم بود و در مهرماه تحت کشت زمایشدر سال قبل از آ نظر . زمین موردمترمربع در نظر گرفته شد
کیلوگرم  20با انجام عملیات شخم برگردانده شد. میزان کود توصیه شده در زمان کاشت،  1390سال 

کیلوگرم کود اوره در هکتار بود. بذور قبل از کاشت با سم کربوکسی تیرام به  50تریپل و سوپرفسفات
. پس ندشد شتکمتري سانتی 5اي ایجاد شده در عمق هو در ردیف ان دو در هزار، ضدعفونی شدهمیز

منظور بررسی عملکرد و اجزاي . بهشد برگی تنک کردن انجام 6تا  4از سبز شدن بذور در مرحله 
مربوط به عملکرد و و صفات بوته انتخاب  10 ، تعدادکه (اوایل خردادماه) عملکرد در پایان فصل رشد

ها از منظور محاسبه عملکرد دانه پس از حذف حاشیهبرداشت به. عملیات گیري شداندازه اجزاي آن
 فنولوژیکی بر اساس روشمترمربع انجام شد. در طول فصل رشد نیز تمامی مراحل  3سطحی معادل 

بوته در هر کرت به صورت جداگانه ثبت شد. محاسبات آماري  10بر روي  )1980( فهر و کاوینس
 LSDها از آزمون انجام و براي مقایسه میانگین )2007سلطانی، ( SASر افزامورد نیاز با استفاده از نرم

 استفاده گردید. 

  
 نتایج و بحث

گنبد کاووس شهر مقایسه شرایط آب و هوایی دوره آزمایش با آمار بلند مدت  شرایط آب و هوایی:
یسه با آمار بلند مقااي آذر، دي، بهمن و اسفند در ه) نشان داد که میانگین دماي حداقل طی ماه1(جدول 

هاي فروردین و اردیبهشت، نسبت به آمار بلند مدت بیشتر بوده است. در مدت کاهش یافته، اما در ماه
هاي آذر، بهمن و اسفند دماي حداکثر طی دوره آزمایش کمتر از آمار بلند مورد دماهاي حداکثر، در ماه

ردیبهشت دماي حداکثر بیشتري از آمار بلند هاي دي، فروردین و امدت آن بود. طی دوره آزمایش ماه
هاي ترتیب، مربوط به ماهاند. بیشترین اختالفات بین این دوره براي حداکثر و حداقل دما بهمدت داشته

گراد بیشتر بوده و آذر که دماي حداقل درجه سانتی 1/4اردیبهشت که طی دوره آزمایش میانگین دما 
  گراد کمتر از آمار بلند مدت بوده است. درجه سانتی 12/4طی دوره آزمایش 

هاي هاي دوره آزمایش و بارندگی بلند مدت، مشاهده شد که در ماهدر مقایسه میزان بارندگی در ماه
آذر، دي، اسفند، فروردین و اردیبهشت میزان بارندگی طی دوره آزمایش کمتر از آمار بلند مدت بود، در 
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ماه است بیشترین اختالف در بارندگی مربوط به بهمنماه بیشتر از آمار بلند مدت بود، که در بهمن حالی
  متر بیشتر از آمار بلند مدت در این ماه بارندگی رخ داده است. میلی 67که 

  
هاي مربوط به دوره رشد گیاه باقال در مقایسه با میانگین دماي حداکثر، حداقل و مجموع بارندگی در ماه -1جدول 

  آمار بلند مدت، در شرایط آب و هوایی شهر گنبد کاووس

  ماه
  حداکثر دما

  )گراددرجه سانتی(
  

  حداقل دما
  )گراددرجه سانتی(

  
   بارندگی

  )مترمیلی(
 دوره آزمایش بلند مدت   دوره آزمایش بلند مدت   دوره آزمایش بلند مدت

 4/30 3/52   18/2 3/6   58/12 0/16 آذر

 2/45 9/56   37/3 8/3   10/13 9/12 دي

 6/124 6/57   50/0 4/3   34/9 4/12 بهمن

 2/70 3/73   59/2 2/5   06/14 5/14 اسفند

 9/32 3/60   7/9 0/9   40/22 3/19 فروردین

 2/33 2/47   1/15 8/13   00/29 9/24 اردیبهشت
  اقتباس از ایستگاه سینوپتیک گنبد کاووس*
  

، دنتا سبز ش از کاشت روزتعداد یک نشان داد که صفات تجزیه واریانس صفات فنولوژ فنولوژي:
هاي روز تا رسیدگی کامل در تاریختعداد دهی، پر شدن دانه، رسیدگی فیزیولوژیک و دهی، غالفگل

که اثر تراکم و اثر متقابل تاریخ در حالیدرصد داشتند.  داري در سطح یکمختلف تفاوت معنی کاشت
  ).2داري نشان ندادند (جدول کدام از صفات مورد مطالعه تفاوت معنیکاشت و تراکم بر روي هیچ

 7نتایج مقایسه میانگین صفات فنولوژي نشان داد که تعداد روز تا سبز شدن در تاریخ کاشت اول (
روز و با تأخیر در کاشت، در تاریخ کاشت سوم  34آذر)  24روز بوده و در تاریخ کاشت دوم ( 39آذر) 

جز در تاریخ کاشت سوم )، در این تحقیق با تأخیر در کاشت، به3روز رسید (جدول  43دي) به  17(
) میانگین حداقل دما در 1هاي هواشناسی (جدول تعداد روز تا سبز شدن کاهش یافت. با توجه به داده

به گراد بود، بنابراین به احتمال قوي تیندرجه سا 5/0طول دوره سبز شدن باقال در منطقه گنبد کاووس 
تر از دماي هوا بوده هاي فراوان در این دوره دماي خاك چند درجه پاییندلیل بارش برف و بارندگی
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وزین،  (عجم نوروزي و گراد استدرجه سانتی 5/0 -5/1باقال رشد است و از آنجایی که دماي پایه 
  د.باشمیدر این مطالعه زنی و سبز شدن همین امر دلیل بر کندي سرعت جوانه ).2011

 
  تجزیه واریانس صفات فنولوژي باقال در تیمارهاي تراکم و تاریخ کاشت -2 جدول

تا روز تعداد 
  رسیدگی کامل

تا روز تعداد 
  کفیزیولوژیرسیدگی

تا روز تعداد 
  شروع تشکیل دانه

شروع  تا روزتعداد 
 تشکیل غالف

روز تا تعداد 
  دهیگل

ز سبتا  روزتعداد 
  شدن

 اتمنابع تغییر

 تکرار  250/0  243/0  576/0 631/0 409/0 799/0
 تاریخ کاشت 069/320** 039/2085** 002/3673** 068/3893** 002/4690** 002/4984**

ns 022/0 ns 027/0 ns 020/0 ns 021/0 ns 687/0 ns 027/0 تراکم 
ns 019/0 ns 030/0 ns 023/0 ns 022/0 ns 062/0 ns 049/0 متراک×کاشتتاریخ 

 خطا 204/0 546/0 258/0 253/0 273/0 238/0

 ضریب تغییرات 163/1 725/0 434/0 420/0 350/0 317/0
ns، دار در سطح یک درصد، معنی**دار بودن عدم معنی. 

  
 داري را بین روز تا سبز شدن و عملکرد دانه نشان دادضریب همبستگی یک رابطه منفی و معنی

)**27/0- r=( گردد. در مورد که نشان دهنده آن است که تأخیر در سبز شدن سبب کاهش عملکرد می
دهی، روز تا پرشدن دانه، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و روز تا صفات روز تا گلدهی، روز تا غالف

روز بیشترین طول  170و  165، 134، 131، 111ترتیب با رسیدگی کامل نیز در تاریخ کاشت اول به
 135و  131، 103، 101، 89ترتیب به را داشت و با تأخیر در کاشت، این دوره در کاشت سوم بهدوره 

 ،). علت کاهش مدت زمان رسیدن هر یک از مراحل فوق با تأخیر در کاشت3روز کاهش یافت (جدول 
راحل م چون باقال گیاهی روز بلند است، با افزایش طول روز تسریع در .باشدافزایش دما و طول روز می

بیان داشتند که کاهش تعداد روز تا رسیدگی در  )2010(و همکاران  خلیل .افتدفنولوژیک اتفاق می
حرارت باالیی باشد که صورت کاشت تأخیري ممکن است به دلیل دوره نوري نامطلوب و درجه 

و اجزاي تر به اتمام رسانده در نتیجه عملکرد کند چرخه زندگی خود را سریعمحصول را مجبور می
مختلف  هايهاي مختلف نیز مشخص شد که بین تراکمعملکرد به شدت کاهش یابد. در مقایسه با تراکم

دهی، روز تا شروع و صفات مورد بررسی اختالفی وجود نداشت. ضریب همبستگی صفات روز تا گل
امل با عملکرد ک تشکیل غالف، روز تا شروع تشکیل دانه، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و روز تا رسیدگی
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ر در ی). بنابراین تغیها نشان داده نشده استدادهباشد (دار میمثبت قوي و معنی دانه گویاي یک رابطه
  دانه اثر قابل توجهی داشته باشد.تواند بر عملکرد این صفات می

 
 تاریخ کاشتتحت تأثیر مقایسه میانگین صفات فنولوژي باقال  -3 جدول

 تاریخ کاشت
 

سبز روز تا 
 شدن

روز تا 
 دهیگل

شروع روز تا 
 تشکیل غالف

روز تا 
شروع 

 تشکیل دانه

رسیدگی روز تا 
 فیزیولوژیک

روز تا 
 رسیدگی

 b 39 a 111 a 131 a 134 a 165 a 170* آذر 7

 c34  b105  b118  b121  b151  b156  آذر 24

 a43  c89  c101  c103  c131  c135  دي 17

%5LSD 325/0 531/0 365/0 361/0 376/0 350/0 

  باشد. می LSDدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دهنده اختالف معنیان: حروف غیر مشابه در هر ستون نش*
  

  عملکرد اجزايعملکرد دانه و 
 ف در بوتهغال دبر تعدا تراکم و تاریخ کاشتبر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر  در بوته:غالف تعداد 

دار عنیاثر متقابل بین تاریخ کاشت و تراکم مولی  ،دار بودمعنییک درصد  ودرصد پنج  در سطح ترتیببه
آذر  24و  7 کاشتتاریخ کاشت  نشان داد که هاي مختلفکاشتتاریخ مقایسه میانگین  .)4 (جدول نبود

آذر) و کمترین آن در  7اول ( کاشتتعداد غالف در بوته در  و بیشتریناختالف کمی با هم داشتند 
الف در بوته در بررسی تراکم، با افزایش تراکم تعداد غ ).5دي) مشاهده شد (جدول  27سوم ( کاشت

بوته  20و  )79/6بوته ( 8هاي ترتیب در تراکمبهتعداد غالف در بوته کاهش یافت و بیشترین و کمترین 
ها با افزایش تراکم فضاي الزم براي هر بوته کاهش یافته و رقابت بین بوته ) بود، به این دلیل که43/3(

ایج با این نت کند.یابد، در نتیجه حجم بوته کم شده و تعداد غالف در بوته کاهش پیدا میافزایش می
 .مطابقت دارد )2008( و همکارانساحیل  و )2010(و همکاران دهمرده ؛ )2011مختار ( گزارشات

ها و تعداد غالف در بوته بر جاي افزایش تراکم بوته تأثیر منفی بر روي تعداد شاخه ،دیگر عبارتبه
 طور قابلغالف، بهاما با توجه به ضریب همبستگی پایین  یابد.گذاشته در نتیجه عملکرد کاهش می

بین عملکرد  دارمعنیغیرو که این امر در نتایج ما مشاهده نشد توجهی تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفتند، 
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بر  (تعداد غالف در بوته) که این صفت توان بیان داشت) میns22/0=rدانه و تعداد غالف در بوته (
  . افزایش عملکرد تأثیر قابل توجهی نداشته است

ه در غالف داد دانو اثر متقابل آنها بر تع اریخ کاشت، تراکمنتایج نشان داد که اثر ت تعداد دانه در غالف:
نسبت به سایر تعداد دانه در غالف  ن امر نشان دهنده آن است کهای .)4(جدول  دار نبوده استمعنی

 شودعمدتاً از ژنوتیپ متأثر میگیرد و زراعی و محیطی قرار میبه کمتر تحت تأثیر عواملعملکرد،  اجزاي
   ).2011(راحمی کاریزکی، 

  
  باقال در تیمارهاي تراکم و تاریخ کاشتتجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد  -4جدول 

  )MS( میانگین مربعات
درجه 
  آزادي

شاخص  تیمار
 برداشت

  عملکرد
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

 وزن دانه
تعداد دانه 
 در غالف

تعداد غالف 
 در بوته

  تعداد بوته
 در متر مربع

 تکرار  3 0 1/ 56  92/0 014/0 14104 1911 14/10
**82/109 **83472 **226590 **135/0 ns 48/1 *30/3 ns0 2 تاریخ کاشت 

**14/41 ns2540 *23966 ns005/0  ns20 /1 **89/27 **320 3 تراکم 
ns 33/21 ns 2543 ns13963 ns008/0 ns92/0 ns27/3  ns0 6 متراک × تاریخ کاشت 

 خطا 23 0 06/1  53/0  005/0  7914  2915  28/15

 ضریب تغییرات - 0  28/20 35/18 71/5 45/15 92/18 92/7
ns: دار در سطح یک درصد: معنی**دار بودن، عدم معنی  

  
). نتایج 4بر اساس نتایج تجزیه واریانس وزن دانه تنها متأثر از تاریخ کاشت بود (جدول  دانه:تک وزن 

در آذر) و کمترین وزن دانه  7مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن دانه در تاریخ کاشت اول (
). وزن دانه یکی از 5گرم حاصل شد (جدول  09/1و  27/1ترتیب با دي) به 17تاریخ کاشت سوم (

رود و تحت تأثیر ساختار ژنتیکی گیاه، شرایط محیطی و اثرات متقابل شمار میاجزاي مهم عملکرد به
است  گیرد، که از دو جزء سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه تشکیل شدهآنها قرار می

چون در تاریخ کاشت اول نسبت به تاریخ کاشت سوم دوره پر شدن دانه  ).2011کاریزکی، (راحمی
هاي دار از نظر تعداد دانه در غالف در تاریخ کاشتدلیل عدم تفاوت معنیتر بود، بنابراین بهطوالنی

وزن دانه در تاریخ  دانه افزایش یافت که این امر دلیلی بر افزایشمختلف، تخصیص ماده خشک به تک
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داري بین وزن دانه باشد. ضریب همبستگی مثبت و معنیها میکاشت اول نسبت به سایر تاریخ کاشت
) نشان از یک رابطه خطی مستقیم بین این دو جزء داشت. دهمرده و همکاران r=64/0**و عملکرد دانه (

  یر تراکم بوته قرار گرفتند.دانه، به طور قابل توجهی تحت تأث 100) گزارش کردند وزن 2010(
دار بود در اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی عملکرد دانه در واحد سطح:

). با بررسی 4دار نبود (جدول حالی که اثر تراکم و اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه معنی
 7کاشت خ تاریف کاشت، بیشترین عملکرد مربوط به هاي مختلمقایسه میانگین عملکرد دانه، در تاریخ

دي با  17گرم دانه در مترمربع و کمترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت  04/361آذر با عملکرد 
عملکرد پایین ممکن است به دلیل آب و هواي  ).5گرم در مترمربع بود (جدول  15/217عملکرد دانه 

شود و همچنین ها میرشد طبیعی، فعالیت فتوسنتزي و فعالیت ریزوبیومسرد در آذر ماه باشد که مانع از 
کاهش شود. سطح برگ کافی براي جذب اشعه خورشیدي و تبدیل آن به انرژي شیمیایی تولید نمی

نیز گزارش  )2010( فالون و همکارانکنتوسط بیوماس، عملکرد دانه و اجزاي آن با تأخیر در کاشت 
کاشت باقال در استان گیالن  در ) گزارش کردند که تأخیر2006و صداقت حور (هاشم آبادي شده است. 

   موجب کاهش عملکرد و اجزاي آن گردید.
مختلف، در سطح یک  کاشتهاي دهد که اثر تاریخنتایج آنالیز واریانس نشان می عملکرد بیولوژیک:

 دار شدند و اثراتبیولوژیک معنیهاي مختلف در سطح پنج درصد بر عملکرد درصد و اثرات تراکم
. جدول مقایسه میانگین نشان )4(جدول  دار نبودمتقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد بیولوژیک معنی

کاشت مختلف میزان عملکرد بیولوژیک متفاوت بوده، و حداکثر عملکرد بیولوژیک هاي داد که، بین تاریخ
) بود و با تأخیر در کاشت مقدار آن کاهش یافت. در مترمربعگرم  08/704آذر ( 7مربوط به تاریخ کاشت 

 20به  8ن دارد که با افزایش تراکم، از هاي مختلف نیز حکایت از آمقایسه عملکرد بیولوژیک در تراکم
افزایش تراکم سبب افزایش تعداد ساقه  .)5(جدول  بوته در مترمربع عملکرد بیولوژیک، افزایش یافت

این خود سبب افزایش عملکرد بیولوژیک در واحد سطح گردیده است. رابطه باال و  در مترمربع شده که
 .باشد) بیانگر تأثیر مستقیم این صفت بر روي عملکرد دانه میr=95/0**مثبت این صفت با عملکرد دانه (

   مطابقت دارد. )2011( و همکاران باکريبا گزارشات  یج بدست آمده از این تحقیقانت
ر تحقیق . داست عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکنسبت  شاخص برداشت عبارت از برداشت:شاخص 

یک ر سطح دبر شاخص برداشت تاریخ کاشت و تراکم  اثرانجام شده نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
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). در جدول مقایسه 4(جدول  نشد دارتراکم معنی واثر متقابل تاریخ کاشت  اما شددار معنیدرصد 
آذر) اختالفی مشاهده نشد و حداکثر شاخص برداشت  24آذر) و دوم ( 7میانگین، بین تاریخ کاشت اول (

توان اذعان نمود که هر چند که عملکرد دانه و عملکرد ). می5مربوط به این دو تاریخ کاشت بود (جدول 
اشت اول و دوم کاهش یافته است اما میزان کاهش بیولوژیک در تاریخ کاشت سوم نسبت به دو تاریخ ک

عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک در مقایسه با دو تاریخ کاشت قبلی بیشتر بوده است و همین 
   .باعث کاهش شاخص برداشت شده استمسئله 

  
  مورد بررسی باقال تحت تأثیر تراکم و تاریخ کاشتمقایسه میانگین صفات  -5 جدول

 تیمار

 تاریخ کاشت

تعداد بوته   
 در مترمربع

  تعداد غالف 
 در بوته

وزن دانه 
 (گرم)

عملکرد بیولوژیک  
 (گرم در مترمربع)

  عملکرد دانه 
 (گرم در مترمربع)

شاخص 
 برداشت

 a 14 a 06/5 a 27/1 a 08/704 a 04/361 a 20/51 آذر  7

 a14 ab87/4  b20/1  b42/553  b06/278  a42/50  آذر  24

 a14  b76/4  c09/1  c19/469  c15/217  b32/46  دي  17

%5LSD 0 74/0 05/0 99/63 83/38 81/2 

       تراکم

8 d 8 a 79/6 a 15/1 b 97/520 a 89/269 a 65/51 

12  c12  b86/5  a20/1  ab19/573  a25/279  ab96/49 

16  b16  c23/4  a20/1  ab67/577  a50/288  ba43/48 

20  a20  c43/3  a19/1  a42/630  a03/304  b30/47 

%5LSD 0 85/0 06/0 89/73 84/44 25/3 

  باشد.می LSDدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دهنده اختالف معنی: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان*

  
  گیرينتیجه

تیمار تاریخ کاشت نسبت به تراکم به دلیل ایجاد شرایط محیطی متنوع از قبیل طول روز و دماي مختلف 
 داريعنیمعملکرد داشت، در حالی که تراکم تأثیر  اجزايتأثیر بیشتري بر روي صفات فنولوژیک، عملکرد و 

ز مدت زمان الزم براي سبدر ابتداي فصل رشد در این آزمایش با شروع سرما بر روي این صفات نشان نداد. 
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شدن افزایش یافت اما با شروع گرما در انتهاي فصل رشد و با توجه به تأثیر آن بر رشد گیاه، کلیه مراحل 
همچنین . اجزاي عملکرد شدش صفات عملکرد و . این کاهش مراحل رشدي منجر به کاهرشدي کاهش یافت

دلیل کاهش ذکور در تاریخ کاشت سوم به وقوع پیوست که بیشتر بهدر مجموع بیشترین کاهش در صفات م
  باشد.فصل رشد در نتیجه برخورد دوره رشد گیاه با گرماي آخر فصل رشد می
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Abstract 

The aim of this study was investigation the combined effect of terminal heat of 
last growth season and competition between plants on phenology, yield and 
components yield in faba bean. An experimental design was conducted in the field 
at Agricultural Science Research Farm of the Gonbad Kavous University in 2011-
2012. Experimental design was a factorial arrangement of factors based on 
randomized complete block design with four replications. The factors were three 
sowing dates and four plant densities. Sowing dates were 28 November 2011, 15 
December 2011 and 7 January 2012. Plant densities were 8, 12, 16 and 20 plants m-

2. Results showed that the period of phenology stages shortened by delay in planting 
date because crop encountered with high temps at the end of growing season and it 
increases the growth rate of the crop plants. Planting date had no significant effect 
on the number of plants per square meter and the seed number per pod but other yield 
components were decreased with delayed planting. Plant density had no significant 
on number seed in pod, seed weight and seed yield, but harvest index and number 
effect of pod per plant decreased and biological yield increased with increasing plant. 
Interaction of plant density and planting date had effect studied. 
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