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(مقاله کوتاه علمي)

تأثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی ،عملکرد و اجزای عملکرد
باقال سبز
علی نخزری مقدم* ،1علی راحمی کاریزکی 1و عیسی کابلی

2

1استادیاران گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس2 ،دانشجوی کارشناسارشد دانشگاه گنبد کاووس
تاریخ دریافت 22/1/22 :؛ تاریخ پذیرش23/3/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی ،عملکرد و اجزای عملکرد رقم برکت
باقال سبز ،آزمایشی در سال زراعی  1321-21در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا گردید.
در این آزمایش دو عامل تاریخ کاشت در  4سطح شامل  12و  22آبان 12 ،و  22آذرماه  1321و وزن
بذر (یک بذر) در چهار سطح شامل  1-1/22گرم 1/22-1/2 ،گرم 1/2-1/52 ،گرم و  1/52-2گرم
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که وزن بذر فقط بر تعداد روز از کاشت تا  21درصد سبز
شدن تأثیرگذار بود در حالی که کلیه صفات تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند .در تاریخ کاشت 12
آبان ماه تعداد روز از کاشت تا  21درصد گلدهی ،تعداد روز از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف،
ارتفاع بوته در زمان  21درصد گلدهی ،ارتفاع بوته در زمان برداشت غالف سبز ،وزن تر بوته ،تعداد
غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن تر دانه در بوته ،طول غالف ،وزن تر یک
دانه و عملکرد غالف سبز باالتر از تاریخهای کاشت دیگر بود .بیشترین تعداد روز از کاشت تا 21
درصد سبز شدن و شاخص برداشت مربوط به تاریخ کاشت  22آذرماه بود .در تاریخ کاشت اول
عملکرد غالف سبز  22/52تن در هکتار بود .حداقل عملکرد غالف سبز مربوط به تاریخ چهارم با
 14/25تن در هکتار بود .شاخص برداشت در تاریخ کاشت  12آبان ماه  42/25درصد و در تاریخ
کاشت  22آذر ماه  22/5درصد بود.
واژههای کلیدی :ارتفاع بوته ،شاخه فرعی ،شاخص برداشت ،غالف سبز،
*نویسنده مسئولa_nakhzari@yahoo.com :
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مقدمه
باقال با نام علمی  Vicia faba L.یکی از بقوالت زراعی بسیار قدیمی است که بهطور وسیعی در
مناطق معتدله و ارتفاعات بلند مناطق گرمسیری کشت میشود (پارسا و باقری .)2112 ،تولید باقال در
سال  2115در سطح جهان  4/55میلیون تن بود که معادل  5/23درصد سهم از تولید جهانی حبوبات
بود .سطح زیر کشت باقال در ایران حدود  31111هکتار است (خوفی و انویه تکیه .)2112 ،عمدهترین
مناطق تولید آن استانهای گلستان ،خوزستان ،مازندران و گیالن میباشد (مجنونحسینی.)2115 ،
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد گیاهان زراعی ،تاریخ کاشت مناسب و استقرار خوب
گیاهچهها است .بهمنظور استقرار بهتر و تولید محصول بیشتر ،جوانه زدن و سبز شدن سریع و
یکنواخت بذرها همراه با تولید گیاهچههای قوی ضروری میباشد (ایانوکسی و همکاران.)2111 ،
هدف از تعیین تاریخ کاشت ،یافتن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است
بهطوریکه مجموعه عوامل محیطی حادث در آن زمان برای سبز شدن ،استقرار و بقای گیاهچه مناسب
باشد ،ضمن اینکه گیاه حتیاالمکان در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب روبرو گردد و با شرایط
نامساعد محیطی نیز برخورد نکند (خواجهپور.)2111 ،
خلیل و همکاران ( )2111با بررسی  5تاریخ کاشت از  22شهریور تا  2دیماه و چهار تراکم گیاه
باقال گزارش کردند که تاریخ کاشت و تراکم بر صفاتی چون تعداد روز تا گلدهی ،تعداد دانه در
غالف ،ارتفاع بوته و عملکرد دانه اثر معنیداری داشت .در کشت زود تعداد دانه در غالف و ارتفاع
بوته بیشتر بود .بیشترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت  12مهر بهدست آمد .بزازی و همکاران ()2112
نشان دادند که با تأخیر در کاشت ،وزن  111دانه و طول دانه بهطور معنیداری کاهش مییابد .این
کاهش به کوتاه شدن طول دوره رشد رویشی و زایشی نسبت داده شد .در بررسی الرفائی و همکاران
( )2114تاریخ کاشت بر تعداد روز از کاشت تا  21درصد گلدهی ،تعداد روز از کاشت تا  111درصد
گلدهی ،تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته ،تعداد غالف
در بوته ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر گذاشت.
اندازه بذر به فرآیندهایی که در زمان پر شدن بذر صورت میگیرد بستگی دارد .اندازه بذر یکی از
عوامل مهمی است که بر سبز شدن یکنواخت بوتهها تأثیر میگذارد .با وجودی که در اکثر گزارشات
تأخیر در کاشت باعث کاهش صفات مورد بررسی در باقال گردیده اما در مورد اندازه بذر گزارشات
متناقض بوده است .کارآیی تبدیل ذخایر بذر در بذور کوچک بیشتر از بذور بزرگ است (سلطانی و
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همکاران .)2112 ،یک بذر بزرگ در شرایط نامساعد محیطی دورهی زمانی طوالنیتری میتواند
گیاهچه را تغذیه کند و حیاتش را تضمین کند .چگینی و همکاران ( )2115معتقدند که گیاهی که از
بذر بزرگتر بهوجود میآید سریعتر رشد کرده و تجمع ماده خشک در قسمتهای هوایی بیشتر بوده و
عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با بذرهای کوچکتر تولید میکند.
در بررسی اهیروار ( )2112با افزایش اندازه بذر تعداد روز از کاشت تا جوانهزنی افزایش اما درصد
جوانهزنی کاهش یافت .آتیا و همکاران ( )2111گزارش کردند که گیاهان سبز شده از دانههای درشت
افزایش جزئی در ارتفاع ( 2/2سانتیمتر) ،تعداد شاخه در بوته ( ،)1/22تعداد غالف در بوته (،)1/24
طول غالف ( 1/23سانتیمتر) ،وزن  111دانه ( 1/22گرم) و عملکرد بوته ( 1/25گرم) داشتند .در
بررسی الرفائی و همکاران ( )2114تفاوت معنیداری بین دانههای متوسط و درشت باقال از نظر
عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،ارتفاع گیاه و تعداد دانه در غالف مشاهده نشد.
این بررسی به منظور تعیین تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر صفات مورفولوژیک ،عملکرد و اجزای
عملکرد باقال سبز در منطقه گنبد کاووس انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر فنولوژی ،عملکرد و اجزای عملکرد
باقال سبز در سال زراعی  1321-21در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
گنبد کاووس اجرا شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار انجام شد .عاملهای مورد بررسی عبارت از تاریخ کاشت در  4سطح شامل  12و  22آبان ماه و
 12آذر و  22آذر ماه و وزن بذر (یک بذر) در چهار سطح شامل  1/2-1/52 ،1/22-1/2 ،1-1/22و
 1/52-2گرم بودند .بذر مورد استفاده رقم برکت بود که در استان گلستان دارای بیشترین سطح زیر
کشت میباشد.
عملیات آماده سازی زمین شامل خاکورزی اولیه توسط گاوآهن برگرداندار در شهریورماه 1321
و خاکورزی ثانویه شامل دو دیسک عمود بر هم در آبانماه انجام شد .قبل از کاشت ،از عمق 1–31
سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام شد که نتیجه آن در جدول ( )1درج شده است .هنگام کاشت21 ،
کیلوگرم نیتروژن خالص با منشاء اوره و  111کیلوگرم فسفر خالص با منشاء سوپر فسفات تریپل در
هکتار مصرف گردید .کشت بهصورت ردیفی بهفاصله ردیف  21سانتیمتر ،فاصله بوته در روی ردیف
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 21سانتیمتر و طول ردیف چهار متر انجام شد .در هر کپه دو بذر کاشته شد که پس از رشد کافی
بوتهها و در مرحله چهار برگی عمل تنک کردن انجام شد و در هر کپه یک بوته باقی گذاشته شد.
در طول دوره رشد ،فاصله زمانی بین کاشت تا  21درصد سبز شدن ،کاشت تا  21درصد گلدهی،
کاشت تا  21درصد تشکیل غالف و ارتفاع بوته در زمان  21درصد گلدهی (متوسط  11بوته) ثبت
شد .در طول اجرای آزمایش مراقبتهای زراعی الزم انجام شد .با مشاهده گرهبندی ضعیف باقال،
مقدار  21کیلوگرم اوره  42درصد قبل از گلدهی و  21کیلوگرم در مرحله شروع تشکیل غالف
بهصورت سرک کمی قبل از بارندگی به زمین داده شد.
در تاریخهای  5و  13 ،5و 12 ،14و  15 ،15و  12اردیبهشتماه  1321با آماده شدن غالفهای سبز
برای برداشت (قبل از تغییر رنگ غالف) بهترتیب تاریخهای کاشت اول ،دوم ،سوم و چهارم برداشت شد.
با توجه به تراکم کم باقال ،دو ردیف حاشیه و سه بوته از دو طرف دو ردیف باقیمانده ( 1/2متر طول)
حذف و مابقی شامل  25بوته (به مساحت  2/5متر مربع) برداشت شد و صفات ارتفاع بوته ،وزن تر بوته،
تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته ،وزن تر دانه در بوته ،طول غالف ،وزن تر یک
دانه ،عملکرد غالف سبز و شاخص برداشت اندازهگیری شد .جهت تجزیه واریانس دادهها از نرمافزار

SAS

 Ver. 9.1.3و جهت مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح پنج درصد استفاده شد .خصوصیات اقلیمی
منطقه طی فصل رشد باقال ( 12آبان ماه  1321تا پایان اردیبهشت ماه  )1321بر اساس اطالعات آماری
ایستگاه سینوپتیک هواشناسی گنبد در جدول ( )2درج شده است.
جدول  -1مشخصات خاك مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در محدوده آزمايش
درصد مواد

هدایتالکتریکی
pH

خنثی

(دسیزیمنس بر
متر)

شونده
5/21

11/1

1/52

فسفر

پتاسیم

(میلیگرم

(میلیگرم

برکیلوگرم)

برکیلوگرم)

2/51

323/11

مواد آلی
(درصد)
1/15

نیتروژن

نوع

(درصد)

خاک

1/11

لوم سیلتیرسی

جدول -2دمای هوا ،میزان بارندگي و رطوبت نسبي در طول دوره رشد در منطقه مورد آزمايش
ماه

12 -31

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

متوسط دما (سانتیگراد)

11/15

5/32

5/24

4/23

5/33

12/11

22/11

میزان بارندگی (میلیمتر)

31/31

31/41

42/21

124/2

51/12

32/21

33/21

متوسط رطوبت نسبی(درصد)

52/15

52/11

53/25

55/52

22/12

51/21

24/21

خصوصیت

آبان
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نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (جدول  )3حاکی از تأثیر وزن بذر بر تعداد روز از
کاشت تا  21درصد سبز شدن در سطح یک درصد میباشد .اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غالف
در سطح پنج درصد و بر بقیه صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنیدار بود .این امر حاکی از
تأثیر بیشتر تاریخ کاشت در مقایسه با وزن بذر بر باقال در سال مورد بررسی میباشد.
جدول  -3تجزيه واريانس صفات مورد بررسي تحت تأثیر اندازه بذر و تاريخ کاشت
منابع تغییر
صفات

اندازهدان
تکرار

ه

تاریخکاشت
()PD

()SS
درجه آزادی

ضریب

اثر
متقابل

خطا

SS×PD

تغییرات
(درصد)

2

3

3

2

31

-

کاشت تا  21درصد سبز شدن

1/12

**12/25

**422/21

1/13

2/35

2/22

1/15

4/42

1/52

**422/31

کاشت تا  21درصد گلدهی

2/31

1/51

کاشت تا  21درصد تشکیل غالف

4/12

5/22

**

1453/11

ارتفاع در زمان  21درصد گلدهی

1/21

44/24

**

1311/11

ارتفاع بوته در زمان برداشت غالف سبز

33/42

14/21

وزن تر بوته

4213

422/51

تعداد غالف در بوته

1/51

1/42

تعداد دانه در غالف

1/12

1/11

تعداد دانه در بوته

2/42

11/22

وزن تر دانه در بوته

222/51

55/42

طول غالف

1/52

1/41

وزن تر یک دانه

1/15

1/15

عملکرد غالف سبز

2/21

3/54

شاخص برداشت

2/24

12/13

1/32

5/11

1/55

**555/21

2/21

22/53

2/1

2/25

25/54

11/34

**125322/11

522/21

2222/11

13/52

**

1/24

1/24

1/34

1/11

1/11

4/22

**153/11

2/22

15/23

12/15

*

**

4/14

5211/11

**

215/31

2/23

1/22

**

1/13

**

125/21

**322/51

1/12

12/25

252/21

14/52

1/52

4/22

1/15

11/12

4/22

2/12

13/22

5/21

11/43

2/44

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

مقايسه میانگین صفات تحت تأثیر وزن بذر :از بین صفات مورد بررسی ،تعداد روز از کاشت تا 21
درصد سبز شدن تحت تأثیر اندازه بذر قرار گرفت (جدول  .)4بذرهای درشتتر زودتر از بذرهای
ریزتر سبز شدند .با توجه به اینکه عمق کاشت برای تمام بذرها یکسان و حدود سه سانتیمتر بود
جوانه بذرهای درشتتر این عمق را سریعتر طی کرده و سبز شدند .وجود مواد غذایی کافی و میزان
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بارندگی مطلوب (جدول )2در زمان کاشت باعث شد جذب رطوبت توسط بذر بهخوبی انجام و
بذرهای بزرگتر سریعتر سبز کنند .فاصله زمانی از کاشت تا سبز شدن بذرهای با اندازه 1 – 1/22
گرم برابر با  25/52روز و برای بذرهای  1/52–2گرم برابر با  22/33روز بود که حاکی از کاهش
مدت زمان الزم از کاشت تا  21درصد سبز شدن بهمیزان  2/42روز بود .این نتیجه توسط اهیروار
( )2112نیز گزارش شده است.
جدول  -4مقايسه میانگین تعداد روز از کاشت تا سبز شدن و تعداد شاخه بدون غالف در بوته تحت تأثیر وزن بذر
اندازه بذر
صفت
زمان از کاشت تا  21درصد
سبز شدن (روز)

1 –1/22

1/22 –1/2

1/2 –1/52

1/52 –2

گرم

گرم

گرم

گرم

25/52a

25/2ab

22/22b

22/33b

LSD5%

1/253
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مقايسه میانگین صفات تحت تأثیر تاريخ کاشت
طول مراحل رشد :در حالی که حداکثر تأخیر در کاشت ( 44روز ،تاریخ کاشت  22آذرماه) تعداد روز
از کاشت تا  21درصد سبز شدن را تا  14/15روز افزایش داد اما تعداد روز از کاشت تا  21درصد
گلدهی و تعداد روز از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف بهترتیب  14/3و  24/4روز کاهش یافت.
علت تأخیر در سبز شدن با تأخیر در کاشت ،کاهش دما بود (جدول  )2که باعث شد درجه-روز مورد
نیاز باقال از کاشت تا سبز شدن دیرتر تأمین شود در حالی که گرم شدن هوا از اسفند ماه و در نتیجه
تأمین سریعتر درجه-روز مورد نیاز گیاه باعث تسریع در گلدهی باقال و ورود آن به مرحله زایشی و
کاهش تعداد روز از کاشت تا  21درصد گلدهی و تعداد روز از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف
شد .با توجه به اینکه باقال گیاهی روز بلند است ،با نزدیک شدن به بهار گیاه وارد روزهای بلند شد
که در شروع گلدهی آن موثر بود .بنابراین ،در تاریخهای کاشت دیرتر گیاه زودتر به روزهای بلند
رسید و فاز زایشی و گلدهی آن زودتر شروع شد و به این ترتیب تعداد روز از کاشت تا  21درصد
گلدهی و تعداد روز از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف کاهش یافت .تعداد روز از کاشت تا 21
درصد گلدهی در تاریخ کاشت  12آبانماه  121/5روز و در تاریخ کاشت  22آذرماه  112/2روز بود.
تعداد روز از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف در تاریخ کاشت  12آبانماه  135/5روز و در تاریخ
کاشت  22آذر ماه  114/4روز بود .افزایش طول دوره از کاشت تا  21درصد گلدهی و کاشت تا 21
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درصد تشکیل غالف در تاریخ کاشت اول نسبت به تاریخ چهارم بهترتیب  14/3و  24/4روز بود در
حالی که اختالف زمانی تاریخ کاشت  44روز بود (جدول  .)2عجمنوروزی و وزین ( )2111نیز با
بررسی تاریخهای کاشت مختلف باقال در گرگان گزارش کردند که تأخیر در کاشت بهدلیل تأثیر درچه
حرارت و طول روز بر گلدهی گیاه و با عنایت به روز بلند بودن باقال باعث کاهش زمان از کاشت تا
گلدهی شد .با تأخیر در کاشت ،کاهش طول دوره رشد رویشی و زایشی توسط بزازی و همکاران
( )2112و کاهش طول دوره از کاشت تا گلدهی توسط خلیل و همکاران ( )2111نیز گزارش شده
است .در بررسی عجمنوروزی و همکاران ( )2115حداکثر طول مدت از کاشت تا سبز شدن مربوط
به تاریخ کاشت دی ماه بود .در این ماه درجه حرارت حداقل بود.
جدول -5مقايسه میانگین صفات مورد بررسي تحت تأثیر تاريخ کاشت
تاریخ کاشت

 12آبان

 22آبان

 12آذر

 22آذر

1321

1321

1321

1321

صفت
مدت زمان از کاشت تا  21درصد سبز شدن (روز)
مدت زمان از کاشت تا  21درصد گلدهی (روز)
مدت زمان از کاشت تا  21درصد تشکیل غالف (روز)
ارتفاع بوته در زمان  21درصد گلدهی (سانتیمتر)
ارتفاع بوته در زمان برداشت غالف سبز (سانتیمتر)
وزن تر بوته (گرم)
تعداد غالف در بوته
تعداد دانه در غالف
تعداد دانه در بوته
وزن تر دانه در بوته (گرم)
طول غالف (سانتیمتر)
وزن تر یک دانه (گرم)
عملکرد غالف سبز (تن در هکتار)
شاخص برداشت (درصد)

c
a
a

15/22
121/5

a
a
a
a
a
a

135/5
25/24
52/23
231/2
2/555
4/242
33/24

145/2 a
12/22 a
4/42 a

a

d

22/52
42/25

b

22/22

b
b
b
a
b
b
b
b

112

134/5
22/21
54/33
325/4
2/232
4/225
25/51

112 b

a
c
c
c
b

31/22
111/2
123/4
21/53

c
b
b
b

52/32
312/2
2/235
4/221
22/12

111/5bc

12/12 b

15/2 bc

b

bc

4/12 b

c

15/23
42/12

3/2 b

b

12/25

22/33

a

32/42

1/25

112/2

1/52

114/4

2/11

42/22

4/31

51/52

2/22

221/4

42/14

2/452

1/21

4/225

1/25

22/14

3/23

d
d
d
b
d
b
b
b

LSD
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22/5c

15/31c

14/12
1/54

3/53 b

1/34

14/25

2/12

22/5

2/22

c

a
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ارتفاع بوته :تسریع در گلدهی با تأخیر در کاشت منجر به کوتاه شدن طول دوره رشد رویشی شد.
این امر عالوه بر کاهش دوره رشد ،بر ارتفاع گیاه نیز تأثیر گذاشت و باعث شد گیاه رشد مطلوبی
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نداشته باشد و ارتفاع آن کاهش یابد .بیشترین ارتفاع در زمان گلدهی و برداشت محصول مربوط به
تاریخ کاشت  12آبانماه بهترتیب با  25/24و  52/23سانتیمتر و کمترین ارتفاع نیز مربوط به تاریخ
کاشت  22آذر ماه بهترتیب با  42/22و  51/52سانتیمتر بود که حاکی از کاهش ارتفاع بهترتیب به
اندازه  22/22و  15/25سانتیمتر بود (جدول  .)2تأخیر در کاشت در بررسی خلیل و همکاران ()2111
ارتفاع بوته را کاهش داد که با نتیجه حاصل از این بررسی مطابقت دارد .در بررسی هاشمآبادی و
صداقتحور ( )2112نیز تأخیر در کاشت باعث کاهش ارتفاع بوته باقال شد.
وزنتر بوته :وزن تر بوته متأثر از تعداد شاخه در بوته و وزن تر هر شاخه است .تأخیر در کاشت با
کاهش تعداد و وزن شاخهها ،وزن تر بوته را کاهش داد .کاهش وزن تر بوته با تأخیر در کاشت بهدلیل
مواجه شدن مراحل اولیه رشد با دمای پایین و کاهش زمان از کاشت تا گلدهی بود که منجر به کاهش
تعداد شاخه در بوته ،وزن تر شاخه و ارتفاع بوته شد .بنابراین ،گیاهان قبل از رشد رویشی مطلوب،
وارد مرحله زایشی شدند و نتوانستند رشد مطلوبی داشته باشند .رضوانیمقدم و همکاران ()2112
معتقدند که اگر مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط مطلوب رشدی روبرو شود فتوسنتز گیاه افزایش
مییابد و این عمل منجر به افزایش وزن بوته میگردد.
تعداد غالف در بوته :کشت زود با تولید بیشتر ساقههای حاوی غالف ،تعداد غالف در بوته را
افزایش داد .تعداد غالف در بوته در تیمار کشت  12آبانماه  2/555بود (جدول  .)2با تأخیر در کاشت
تعداد غالف در بوته کاهش یافت .کاهش تعداد غالف در بوته با تأخیر در کاشت را میتوان به کاهش
طول دوره رشد رویشی ،گلدهی و تشکیل غالف نسبت داد (جدول  .)2در سه تاریخ کاشت 22
آبانماه 12 ،و  22آذرماه بهترتیب  2/235 ،2/232و  2/452غالف در بوته تولید شد که از نظر آماری
اختالف معنیداری با هم نداشتند .تفاوت کم تعداد غالف در بوته با تأخیر در کاشت بهدلیل تفاوت کم
دوره تشکیل غالف بود .عالوه بر این ،با کاهش تعداد شاخه دارای غالف ،تعداد غالف در شاخه بیشتر
شد و به این ترتیب بخشی از اختالف جبران گردید .هاشمآبادی و صداقتحور ( )2112استقرار
مناسب گیاه و افزایش طول بوته را بهدلیل استفاده بهتر از شرایط محیطی عامل اصلی افزایش تعداد
انشعاب و تعداد غالف در بوته دانستند که این امر از تاریخ کاشت زود حاصل شد .در واقع تأخیر در
کاشت موجب استقرار ضعیف گیاهان شد و تعداد شاخه و تعداد غالف در بوته کاهش یافت.
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تعداد دانه در غالف و بوته :تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غالف بسیار کم بود .در تاریخ کاشت
 12آبان ماه  4/242دانه در غالف تولید شد در حالی که در تاریخ کاشت  22آذر ماه  4/225دانه در
غالف تشکیل شد که فقط  1/352دانه یا  5/22درصد کمتر بود (جدول  .)2شاید علت این امر تفاوت
کم طول دوره پر شدن غالف بخصوص در تاریخهای کاشت دیر بود .در تاریخ کاشت  22آبانماه 4/225
دانه در غالف تشکیل شد در حالی که در تاریخ  22آذرماه  4/225غالف تشکیل شد که حاکی از تفاوت
بسیار کم تاریخهای کاشت از نظر تعداد دانه در غالف میباشد .در واقع این صفت نسبت به صفات
دیگر کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گرفت بهطوریکه اثر تاریخ کاشت بر آن فقط در سطح پنج
درصد معنیدار شد .تعداد دانه در بوته متأثر از تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف است .تفاوت
کم تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف با تأخیر در کاشت منجر به کم شدن تفاوت تاریخهای
کاشت دیر از نظر تعداد دانه در بوته شد .در تاریخ کاشت اول  33/24دانه در بوته تولید شد در حالی که
در تاریخهای کاشت دوم ،سوم و چهارم بهترتیب  22/12 ،25/5و  22/14دانه در بوته تولید شد .کم بودن
اختالف تاریخهای کاشت از نظر تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و در نتیجه تعداد دانه در بوته
را میتوان به تفاوت کم دوره تشکیل غالف و پر شدن دانه نسبت داد .کاهش تعداد دانه در غالف با
تأخیر در کاشت توسط خلیل و همکاران ( )2111نیز گزارش شده است.
طول غالف :طول غالف متأثر از تعداد دانه در غالف و وزن دانه است (بزازی و همکاران.)2112 ،
عموما غالفهای بزرگ دارای بذر بزرگتر یا تعداد دانه بیشتر در غالف و یا هر دو هستند .طول
غالف در تاریخ کاشت اول  12/22سانتیمتر بود در حالی که در تاریخ کاشتهای دوم ،سوم و چهارم
بهترتیب  15/2 ،12/12و  15/31سانتیمتر بود (جدول  .)2بزرگتر بودن اندازه دانه و همچنین تعداد
دانه در غالف در تاریخ کاشت اول منجر به طول غالف بیشتر در این تاریخ کاشت شد در حالی که با
تأخیر در کاشت ،طول غالف به دلیل کاهش تعداد دانه در غالف و وزن دانه کاهش یافت .تفاوت
بسیار کم تاریخ های کاشت دوم ،سوم و چهارم از نظر تعداد دانه در غالف و وزن دانه باعث شد که
طول غالف در این سه تیمار کم باشد بهطوری که بین تاریخ کاشت دوم و سوم و همچنین سوم و
چهارم تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در بررسی آتیه و همکاران ( )2111طول غالف در تاریخ
کاشت آبان ماه بیشتر از مهر و آبان بود.
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وزن تر دانه :وزن تر دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت .پر شدن دانه در تاریخ کاشت اول در
شرایطی انجام شد که هوا معتدل بود و طول دوره پر شدن دانه را افزایش داد .این امر منجر به تولید
دانههای بزرگتر شد بهطوریکه وزن دانه در تاریخ کاشت اول  4/42گرم و در تاریخ چهارم  3/53گرم
بود (جدول  .)2کاهش وزن دانه با تأخیر در کاشت توسط بزازی و همکاران ( )2112گزارش شده
است .به نظر آنان کوتاه شدن دوره رشد رویشی و زایشی منجر به کاهش وزن دانه شد.
عملکرد غالف سبز :با تأخیر در کاشت عملکرد غالف سبز بهدلیل فراهم نشدن امکان رشد طبیعی
گیاه کاهش یافت .این کاهش هم بهدلیل کاهش تعداد غالف در بوته و هم کاهش وزن غالف بود .در
کشت آبان ماه مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط مطلوب محیطی منطبق شد که این امر سبب افزایش
دوره رشد و فتوسنتز و در نتیجه ذخیره بهتر مواد فتوسنتزی در بخشهای رویشی شد .افزایش تعداد
شاخه دارای غالف در بوته منجر به تولید غالف بیشتر در بوته و بزرگ شدن غالفها شد و به این
ترتیب عملکرد غالف زیاد و به  22/52تن در هکتار رسید در حالی که در کشتهای تأخیری با توجه
به کاهش دما در دوره رشد (اواخر پاییز تا اواخر زمستان) رشد رویشی مطلوب نبود و نتوانست
شرایط را برای رشد مطلوب بخش زایشی فراهم کند .عملکرد غالف در تاریخ کاشت دوم ،سوم و
چهارم بهترتیب  12/25 ،15/23و  14/25تن در هکتار بود (جدول  .)2خلیل و همکاران ()2111
کاهش عملکرد غالف سبز را با تأخیر در کاشت گزارش کردند .در بررسی آنان نیز تأخیر در کاشت
اجزای عملکرد را کاهش داده بود.
شاخص برداشت :با تأخیر در کاشت طول دوره رشد رویشی و زایشی کاهش یافت .طول دوره رشد
زایشی کمتر از طول دوره رویشی تحت تأثیر قرار گرفت .زیاد بودن طول دوره رشد رویشی در کشت
زود هنگام منجر به تولید گیاهان قویتر و در نتیجه وزن بیشتر بوته شد .اما عملکرد غالف به اندازه
وزن بوته افزایش نیافت لذا شاخص برداشت در این تاریخ کاشت کمتر از تاریخهای کاشت با تأخیر
بود .شاخص برداشت در تاریخ کاشت  12آبان ماه  42/25درصد و در تاریخ کاشت  22آذر ماه 22/5
درصد بود که حاکی از کاهش  12/52درصد میباشد (جدول  .)2این امر بیانگر آن است که تأثیر
تأخیر در کاشت بر وزن کل بیش از تأثیر آن بر وزن غالف بود .بررسی وزن کل و عملکرد غالف
موید این موضوع است .عالوه بر این ،تعداد شاخه بدون غالف در بوته با تأخیر در کاشت کاهش
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یافت .اگر چه باال بودن شاخص برداشت صفت مطلوبی به حساب میآید اما پایین بودن بخش
اقتصادی یعنی عملکرد غالف سبز باعث شد که تأخیر در کاشت نتواند از نظر تولید مطلوب باشد.
نتيجهگيري کلي
در این بررسی مشخص گردید که وزن دانه فقط بر مدت زمان از کاشت تا سبز کردن موثر بود و
دانههای درشتتر زودتر سبز کردند .اگرچه دانههای درشتتر به علت داشتن مواد غذایی بیشتر
میتوانند از عمق بیشتر بهراحتی سبز کنند اما بارندگی کافی و عمق کاشت کم در این بررسی باعث
شد تفاوت بین صفات مورد بررسی بهخصوص صفات زایشی به حداقل برسد و اثر اندازه بذر بر
صفات مورد بررسی بهجز مدت زمان از کاشت تا سبز شدن معنیدار نشود .مشاهده مزرعهای حاکی از
آن بود که تمام مواد غذایی بذرها به مصرف نرسیده بود لذا وجود ذخایر غذایی زیاد در بذر نتوانست
تأثیر زیادی بر صفات مورد بررسی داشته باشد .در کاشت زود کلیه صفات برتر بودند .با تأخیر در
کاشت ،امکان استفاده از عوامل موثر بر رشد فراهم نشد و گیاهان رشد رویشی مطلوبی نداشتند .ورود
زودتر گیاهان به مرحله زایشی با تأخیر در کاشت ،اجزای عملکرد را کاهش داد و به این ترتیب
عملکرد غالف سبز نیز کاهش یافت .عملکرد دانه در تاریخ کاشت  12آبان ماه حداکثر و برابر با
 22/52تن بود که نسبت به تاریخهای کاشت  22آبان 12 ،و  22آذر ماه بهترتیب  2/55 ،2/32و 5/25
تن بیشتر بود.
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Abstract
In order to investigate the effects of planting date and seed size on phenology,
yield and yield components of Barakat cultivar of broad bean, an experiment was
carried out on farm research of Gonbad Kavous University during 2011-2012. Two
factors was planting dates in four levels of 5 and 19 November and 6 and 19
December and seed size (one seed weight) in four levels of 1-1.25, 1.25-1.5, 1.51.75 and 1.75-2 gr. The results showed that seed size only affected days from
planting to 50% emergence, but all traits were affected by planting date. Number of
days from planting to 50% flowering and pod setting, plant height in 50%
flowering and green pod harvesting time, fresh weight of plant, number of
pods/plant, number of seeds/pod and plant, fresh seed weight in plant, pod length,
fresh weight of one seed, and pod fresh yield was the highest in the first planting
date (6th Nov.). The maximum days from planting to 50% emergence and harvest
index was belonged to last planting date (20th Dec). On the first planting date (6th
Nov.) pod green yield was 22.85 ton ha-1. The minimum green pod yield belonged
to fourth planting date (20th Dec.) with 14.57 ton ha-1. Harvest index on planting
date of 6thNovember was 42.97% and on 20th December was 55.7%.
Keywords: Plant height, Flowering, Brunching, Green pod, Harvest index1
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