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  باقال رقمسه  غالف سبزو  عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاریخ کاشت برتأثیر 

  در شرایط آب و هوایی گرگان
 

 5پوری محمدقربان و 4فاطمه شیخ ،3مرگوییآسیه سیاه ،2ابراهیم زینلی ،1بختمحمد کیان*
  گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان،، دانشيار و استاديار ارشددانشجوی کارشناسی1،2،3

 واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمیارشد، دانشجوی کارشناسی5عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات کشاورزی گرگان، 4

 37/6/31؛ تاريخ پذيرش:  4/2/31تاريخ دريافت: 

 3چكيده
 رقمسه واکنش عملکرد دانه و غالف سبز و اجزای عملکرد دانه منظور بررسی به حاضر همطالع

صورت فاکتوريل در قالب طرح ، بهتاريخ کاشت شش به( نسبت لزدی اتونو)برکت، هيستال و  باقال
 3133-32ل زراعی ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان در سادر های کامل تصادفی با چهار تکرار بلوک

 :دار تاريخ کاشت بر تمام صفات مورد مطالعه شاملانجام شد. نتايج تجزيه واريانس حاکی از اثر معنی
ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در 

دار اثر معنی وبيولوژيک، شاخص برداشت  دانه، عملکرد دانه و غالف سبز، عملکرد 311غالف، وزن 
و عملکرد بيولوژيک باقال بود. همچنين  دانه 311رقم بر ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، وزن 

اثر متقابل رقم و تاريخ کاشت بر تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد بيولوژيک و 
عملکرد دانه خشک،  خطیکاهش  هدهندرگرسيون نشان هه تجزيدار بود. نتيجارتفاع بوته باقال معنی

بين اولين و  هاساس اين نتايج، در فاصلبا تأخير در کاشت بود. برو عملکرد بيولوژيک  غالف سبز
کيلوگرم در  44ميزان خشک به هازای هر روز تأخير در کاشت عملکرد دانتاريخ کاشت به آخرين

روز از  232حاصل از تجزيه رگرسيون حاکی از آن است که از  هکتار کاهش يافت. همچنين، نتايج
کيلوگرم در  265مهر( با هر روز تأخير در کاشت عملکرد غالف سبز برابر  26شروع سال شمسی )

عنوان تاريخ کاشت بحرانی مهر را به 26توان تاريخ کاشت ها میاساس اين يافتههکتار کاهش يافت. بر
 معرفی نمود.  ين آزمايشاباقال در  غالف سبز برای

 

 کرد، باقال، تاريخ کاشت، رقم، عملکرداجزای عمل های کلیدی:واژه

                                                
 mk18265@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

 يادن یابقوالت دانه ينترهکتار از مهم يليونم 3/2( با سطح زير کشت .Vicia faba L) باقال

در  ينیمنبع پروتئ عنوانبه ياو استرال اروپا از ینقاط یحت يانه ودر خاورم ياهگ يناو  رودر میشمابه

 کاهش و جمعيت افزايش به توجه با گياه اين برای . تقاضاباشدمورد توجه میانسان و دام  يهتغذ

کشت  يرز سطح .(2112و همکاران،  رپينتو) باشدمی افزايش به رو پروتئينی منابع ساير به دسترسی

خوزستان،  ی گلستان،هاآن استان يدمناطق تول ينترعمده که ستا هکتار 11111حدود  يرانباقال در ا

کشت کشور يکی از  درصد سطح زير 15استان گلستان با داشتن  .دنباشیم يالنمازندران و گ

 ينتراز مهم يکی (.2114 )مجنون حسينی، شودهای باقال در کشور محسوب میترين توليدکنندهبزرگ

. تها اسگياهچه سب و استقرار خوبکاشت منا يخانتخاب تار ياهان زراعی،مؤثر بر عملکرد گ عوامل

 کامل و يکنواخت يع،سر شدن سبز و زدن جوانهياهان، گبهتر  استقرار ويشتر ب محصوليد منظور تولبه

ر دثر ؤعوامل م .(2111و همکاران،  يانوچی) باشدی میضرور یقو یهاياهچهگ يدبذرها همراه با تول

گی، دما، نور و طول روز( و عوامل غيراقليمی مانند )بارند انتخاب تاريخ کاشت شامل عوامل اقليمی

(. 2113پور، های هرز، تهيه بستر بذر و اقتصاد توليد است )خواجهها، علفرقم، آفات و بيماری

و  هابيماریکاشت در زمان مناسب باعث کنترل خسارت ناشی از گرمای زودرس تابستان، آفات و 

 از اهميت خاصی برخوردار است ثر در توليدؤعوامل اقليمی م دليل استفاده ازهای هرز شده و بهعلف

گرم و خشک به  یپسندد و هوایرا م سرد و مرطوب شرايط باقال (.2117)کوچکی و همکاران، 

از حد هوا  يشب ید که گرماشو يمتنظ یطور يدکاشت با يختار بنابراين .رساندیم يبمحصول آس

تأخيری  در کشت(. 2111اوپلينگر و همکارن، ) دنرسان يبآس ياهبه گ یدهدر دوره گل خصوصهب

 (.2111حاتم و همکاران، ) يابدمی عملکرد کاهش ميزان گردد ونمی فراهم باقال گياه طبيعی رشد امکان

دی روی باقال در گرگان اظهار  2آبان و  24 تاريخ کاشت دو اثر در مطالعه( 2131زينلی و همکاران )

که يافت کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد گره در ساقه  اشتبا تأخير در ک که نمودند

 25و  31( در بررسی اثر سه تاريخ کاشت 2133ربيعی ). بودنتيجه آن کاهش تعداد غالف و عملکرد 

بيشترين عملکرد غالف سبز و  مهر 25 و 31 کاشت آبان در رشت اظهار داشت تاريخ 31 مهر و

 33بررسی سه تاريخ کشت ) ( با2113)تاواها و ترک  .اختصاص دادند به خودعملکرد دانه خشک را 

تأخير در تاريخ کشت  گزارش کردند کهاردن  شرايط آب و هوايی بهمن( باقال در 31دی و  24و 

اويس و  .دست آمدتاريخ کشت اول به ازو باالترين عملکرد غالف  شدبه کاهش عملکرد  منجر
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در روی باقال  برسه تاريخ کشت )اوايل آبان، اواخر آذر و اوايل بهمن(  اثری با بررس (2115همکاران )

را عملکرد دانه باقال  دارکشت زود هنگام افزايش معنیسوريه گزارش کردند که شرايط آب و هوايی 

در  بهمن( بر باقال 4دی و  4آذر،  4) کشت تأثير سه تاريخ ديگر، ایدر مطالعههمچنين، . پی داشت در

تلجيح ) دهدمی شت زود هنگام در اوايل آذر تعداد غالف را افزايشاکه کشد  بررسی و گزارش دنار

تعداد گره بارور و تعداد غالف در بوته کاهش  هنگامدير کاشتاز طرف ديگر،  (.2116و شاللده، 

نتايج  . بنابر(2111ايگلی و برونينگ، ) گرديدکاهش عملکرد دانه و غالف سبز  و موجب يافت

با هدف دستيابی به عملکرد باال و  مديريت توليد گياهان زراعیهای مهم در يکی از نياز ،مطالعات

 رو،از اين .استو عملکرد  تاريخ کاشتبين  هکاشت در زمان مناسب و اطالع از رابطکيفيت مطلوب، 

رقم باقالی ه ساين مطالعه با هدف بررسی واکنش عملکرد دانه و غالف سبز و نيز اجزای عملکرد دانه 

 گرگان انجام شد.آب و هوايی شرايط  در تاريخ کاشت به لزدی اتونوو  ، هيستالبرکت

 

 هامواد و روش
ايستگاه  در تکرار 4های کامل تصادفی با صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکبهاين مطالعه 

 54جغرافيايی  طول دقيقه شمالی و 54درجه و  16با عرض جغرافيايی تحقيقات کشاورزی گرگان 

ميزان کل  انجام شد. 3133-32در سال زراعی متر از سطح دريا  5/5دقيقه شرقی و ارتفاع  25درجه و 

های دی و خرداد بود و ماهمتر ميلی 565 آزمايش باقال سال اجرایدر در طول فصل رشد بارندگی 

 را داشتند. ميزان بارندگی بيشترين و کمترين مترميلی 3/7و  1/334 ميانگين بارندگی ترتيب بابه

های ماه(. 3د )شکل های مؤثری اتفاق افتاارندگیب و ارديبهشت بهمنمهر، های در ماه ،همچنين

در  ماه ترين و سردترينگرمگراد درجه سانتی 3/6و  4/26ترتيب با ميانگين دمای شهريور و دی نيز به

، آذر 27آبان،  21، مهر 27شهريور،  21) تاريخ کاشت 6آزمايش شامل . (2)شکل  ندبودطی آزمايش 

( بود. پيش از لزدی اتونورقم رايج برکت و ارقام جديد هيستال و رقم ) سه ( وبهمن 24و  دی 23

متر، سانتی 21تا  1عمق  1آزمايش از برداری از نقاط مختلف زمين محل اجرای نمونه ،شروع آزمايش

افت خاک نوع ب ،اساس نتايج آزمون خاکورت پذيرفت. برمتر صسانتی 61تا  41و  مترسانتی 41تا  21

متر،  چهاررديف کاشت به طول  6. برای هر رقم در هر واحد آزمايشی (3)جدول  بود لومکلیسيلتی

ت متر در نظر گرفته شد. عملياسانتی 51/31متر و فاصله روی رديف سانتی 51فاصله بين رديف 

مقدار با  پريمورکش پريميکارپ با نام تجاری وسيله حشرهبه داشت شامل وجين، مبارزه با شته سياه
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 کشوسيله سم قارچزنگ باقال بهزه با رمباو  دهیمرحله گلدر  هکتاردر  کيلوگرم مصرف يک

. در يک در هزار در مرحله ظهور غالف انجام شدمقدار مصرف پروپيکونازول با نام تجاری تيلت با 

 ،در مرحله رسيدگی غالف سبز الزم آبياری کرتی نيز صورت گرفت. های آخر در مواقعتاريخ کاشت

های آن برداشت و و بوته شده مشخص ،مربع غير از حاشيهدر هر واحد آزمايشی يک متر

ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد  نظر شاملهای موردگيریاندازه

حله صورت پذيرفت. در مر مربع و تعداد دانه در غالفيک متر رغالف در بوته، وزن تر غالف د

صفات مختلف  وانجام  (مربعيک متر)به مساحت  هااز بوتهبرداری رسيدگی فيزيولوژيک نيز نمونه

ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در شامل 

 اساس عملکرد دانه()بر عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت ،دانهعملکرد  ،انهد 311غالف، وزن 

 های هوايی شامل ساقه، برگ، پوسته غالف ومنظور محاسبه وزن خشک اندامبه. گيری شداندازه

گراد قرار گرفتند. درجه سانتی 75کن با دمای خشکساعت در دستگاه  44مدت ها بهنمونه ،هادانه

ز حاشيه در هر مربع غير امنظور تعيين عملکرد نهايی يک مترحله رسيدگی برداشت بهمچنين در مره

 ها تهيه وگرمی از آن 211يک نمونه  ،ها و توزينو پس از جدا نمودن دانه برداشت واحد آزمايشی

ها گراد قرار گرفت و رطوبت آندرجه سانتی 331کن با دمای ساعت در دستگاه خشک 44مدت به

مقايسه ها، دادهبرای تجزيه و تحليل آماری دست آمد. درصد محاسبه و عملکرد نهايی به 32 اساسبر

برای  .استفاده شد 7 نسخه Sigma plot و 3 نسخه SASافزار از نرمها و تجزيه رگرسيون ميانگين

افزار ز نرمبا استفاده ا نيز هاشکل يمترسدرصد استفاده و  5 حدر سط LSDها از آزمون مقايسه ميانگين

Excel  .انجام شد 
 

  
 .ساله 6و دوره  میانگین دما در طول فصل رشد -2شکل  .ساله 6و دوره  میانگین بارندگی در طول فصل رشد -1 شکل
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 خصات نمونه خاک محل اجرای آزمایش. مش -1جدول 

 مشخصات خاک
 متر()سانتی برداریعمق نمونه

21-1 41-21 61-41 

 42/3 27/3 15/3 زيمنس بر متر(کی )دسیالکتريهدايت

 1/7 1/7 2/7 اسيديته

 6/1 3/3 5/3 کربن آلی )درصد(

 16/1 33/1 35/1 نيتروژن کل )درصد(

 2 4/4 6/4 گرم بر کيلوگرم(فسفر قابل جذب )ميلی

 314 221 111 گرم بر کيلوگرم(پتاسيم قابل جذب )ميلی

 14 11 24 درصد رس

 52 52 54 درصد سيلت

 34 34 34 درصد شن

 سيلتی کلی لوم بافت خاک

 

 نتايج و بحث

 و تمال يک درصدرقم و تاريخ کاشت در سطح احاثر ج تجزيه واريانس نشان داد که ينتا: ارتفاع بوته

جدول دار بود )معنیبر ارتفاع بوته باقال درصد  5تاريخ کاشت نيز در سطح احتمال  ورقم متقابل  اثر
 متر( وسانتی 4/217شهريور ) 21ريخ کاشت شترين ارتفاع بوته را رقم برکت در تاکه بي طوریه( ب2

خود اختصاص داد  متر( بهانتیس 3/74) بهمن 24کاشت در تاريخ  لزدی اتونورا رقم ميزان کمترين 
 باشد. طبق نتايجمی کاشت با تأخير در کاهش ارتفاع بوته دهندهنتايج تجزيه رگرسيون نشان (.1 )شکل

متر از ارتفاع بوته ارقام سانتی 63/1 و 63/1، 73/1ميزان به ترتيببهازای هر روز تأخير در کاشت هب

دليل طوالنی شدن هنگام بههای زوددر تاريخ کشت .(4جدول شد )کاسته  لزدی اتونوبرکت، هيستال و 
سطح برگ مناسب در زمانی دليل توليد فصل رشد گياهان از منابع محيطی حداکثر استفاد را بردند و به

استفاده ها ع بوته در اين تاريخ کاشتارشد رويشی زيادی نمودند که يکی از داليل افزايش ارتف ،کوتاه
زودتر  کاشت هایتاريخ در بوته ارتفاع افزايش داليل جمله ازباشد. منابع و زمان کافی برای رشد می از

تفاده بهينه از شرايط محيطی و در نتيجه افزايش تعداد ، استر شدن دوره رشد رويشیطوالنی به توانمی
 دليل .(2131 ،زينلی و همکاران) نموداشاره  های زودتردر تاريخ کاشت گره و طول ميانگره در ساقه

 بازه در نور و غذايی بيشتر مواد تخصيص تواندزودتر می کاشت هایتاريخ در بوته ارتفاع افزايش

( اظهار داشتند که با تأخير در 2112) پرسل و همکاران (.2133اشد )ربيعی، ب گياه در زمانی ترطوالنی
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ده و اين امر سبب کاهش کوتاه ش زنی تا گلدهیرشد رويشی مطلوب بين مرحله جوانه هدورکاشت 

بين ارتفاع بوته و  یدارمثبت و معنی اساس نتايج تجزيه همبستگی، همبستگیبرارتفاع بوته شد. 

و تعداد  اصلی عملکرد بيولوژيک، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره در ساقه ف سبز،عملکرد دانه، غال
  .(5جدول ) غالف در بوته وجود داشت

 

 
 .تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته و رقماثر متقابل  -3شکل 

 

تاريخ کاشت بر تعداد تأثير  که استنتايج تجزيه واريانس حاکی از آن  :در بوتهجانبی  شاخهتعداد 

دار معنی اثر متقابل تاريخ کاشترقم و  اثر دار بود ولیدر بوته در سطح احتمال يک درصد معنی خهشا

و شاخه در بوته  3/3شهريور با  21تاريخ کاشت برای در بوته  شاخهبيشترين تعداد  .(2جدول ) نشد

اساس نتايج بر (.1جدول ) دست آمدبه بهمن 24تاريخ کاشت  از 4/2در بوته با  شاخه کمترين تعداد

هر  ازایگرديد و بهدر تعداد شاخه در بوته  یکاهشموجب روند  تأخير در کاشت رگرسيون تجزيه

ترين عوامل افزايش از مهم. (4شکل ) کاهش يافت 11/1 روز تأخير در کاشت تعداد شاخه در بوته

 ه و طوالنی بودن دورهبهتر گياهچتوان به استقرار های اوليه میتعداد شاخه در بوته در تاريخ کاشت

گزارش کردند تأخير در کاشت از  (2116)فرجی و همکاران  .(2133 ،)ربيعی رشد رويشی اشاره کرد

آنان همچنين افزايش  .شودمیدار تعداد شاخه رشد رويشی سبب کاهش معنیدوره طريق کاهش 

 اثر در مطالعه( 2131مکاران )زينلی و ه .تر در کلزای زمستانه را تأييد کردنددهی در دمای پايينشاخه

با  روی باقال در گرگان اظهار نمودندموقع و ديرهنگام( دی )کشت به 2 آبان و 24 تاريخ کاشت دو
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ميانگين تعداد شاخه در بوته کاهش پيدا  فرعی هدليل کاهش فرصت تشکيل شاخبهتأخير در کاشت 

داری بين تعداد شاخه در بت و معنیمث نشان داد که همبستگی بين صفات همچنين همبستگی کند.می

 .(5جدول ) ردعملکرد دانه، غالف سبز، عملکرد بيولوژيک و تعداد گره در ساقه اصلی وجود دا بوته و
 

 
 

 رابطه بین تاریخ کاشت و تعداد  شاخه در بوته. -4شکل 

 

سطح احتمال يک اصلی در تأثير رقم و تاريخ کاشت بر تعداد گره در ساقه  :تعداد گره در ساقه اصلی

 داری نشان نداداختالف معنی اين صفتولی اثر متقابل رقم و تاريخ کاشت بر  دار شددرصد معنی

بيشترين که  داشتندکه رقم برکت و هيستال که به لحاظ آماری در يک گروه قرار  طوریهب (2جدول )

خود اختصاص دادند  هب گره در ساقه اصلی 2/33و  4/33 با ترتيببهرا تعداد گره در ساقه اصلی 

صورت خطی کاهش گره در ساقه اصلی به دها نشان داد که با تأخير در کاشت تعدايافته(. 1 جدول)

 ،گره در ساقه اصلی شد دکاهش در تعدا 17/1( و هر روز تأخير در کاشت موجب 5يافت )شکل 

داری با مثبت و معنیکه تعداد گره در ساقه اصلی همبستگی نتايج تجزيه همبستگی مؤيد آن بود 

 غالف سبز، عملکرد بيولوژيک، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد غالف عملکرد عملکرد دانه،

 کاشت هایتاريخ برای افزايش تعداد گره در ساقه اصلی داليل جمله از(. 5جدول داشت ) در بوته

افزايش  در نتيجهايش ارتفاع بوته و که موجب افز بودتر دهی طوالنیشاخه ودوره رشد رويشی زودتر 

ارتفاع  ،با تأخير در کاشت کردند که اظهار( 2131)زينلی و همکاران  (.2133 ،)ربيعی شدتعداد گره 

در  کردندگزارش ( 2116)حور  صداقت آبادی وهاشميابد. بوته و تعداد گره در ساقه کاهش می

 .يافتافزايش  ساقه روی هاگره تعدادشود و میروی ساقه کمتر  هاميانگره طول ،های زودهنگامکشت
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نيز در تحقيقات خود کاهش تعداد گره در ساقه را با ( 2133)جيالنی و  (2114)باستيداس و همکاران 

تأخير در کاشت تأييد کردند ايشان نيز دليل کاهش تعداد گره در ساقه را کاهش رشد رويش عنوان 

 .کردند
 

 
 .گره در ساقه اصلی تعداد وشت تاریخ کا بین رابطه -5شکل 

 

 متقابل و اثر يک درصداثر تاريخ کاشت در سطح احتمال  که ها نشان داديافته: تعداد غالف در بوته

تعداد غالف در اما  ،دار بوداد غالف در بوته معنیدرصد بر تعد 5تاريخ کاشت در سطح احتمال  ورقم 

نتايج تجزيه رگرسيون بيانگر آن بود که با هر روز  .(2جدول )نداشت داری بين ارقام تفاوت معنیبوته 

، 14/1 ترتيببه لزدی اتونوتأخير در کاشت تعداد غالف در بوته در هر يک از ارقام برکت، هيستال و 

در ميان اجزای عملکرد دانه در حبوبات، تعداد کلی  طوربه. (6)شکل  يافتکاهش  31/1و  17/1

 ،در بيشتر موارددهد و ا در واکنش گياه به تغييرات محيطی نشان میر تغييرغالف در بوته بيشترين 

رشد  هوقتی دور .(2131 ،)زينلی و همکاران کندرا توجيه میتغيير در عملکرد دانه  بخش عمده

صورت کاهش در هکوتاه شود اثر آن در باقال معموالً ب زنی تا گلدهیرويشی مطلوب بين مرحله جوانه

پرسل و ) کندبروز می کاهش تعداد غالف در بوته و تعداد گره در ساقه اصلی ارتفاع گياه، کاهش

 توليد درصد 51 تا 11 هنگام، زود کشت که کردند ( بيان2116شاللده ) و تلجی. (2112 ،همکاران

 کشت تاريخ در رشد دوره کوتاهی به توانمی را غالف تعداد دهد و کاهشمی افزايش را غالف

 گزارش (3337همکاران ) لوس و داد. ارتباط گرددمی رويشی دوره سريع پايان که باعث ديرهنگام

 در است، ترطوالنی غالف شدن پر و افشانیگرده و گلدهی دوره طول زودهنگام کشت در که نمودند
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( در بررسی سه 2133ربيعی ) دارد. را هاغالف کردن پر و غالف توليد برای کافی فرصت گياه نتيجه

های ترين تعداد غالف در بوته از تاريخآبان گزارش نمود که بيش 31مهر و  25مهر،  31تاريخ کاشت 

دست آمد. وی دليل اين اختالف را طوالنی بودن دوره رشد رويشی و ذخيره مهر به 25و  31کاشت 

طه نتايج تجزيه همبستگی نيز نشان داد که رابها در دو تاريخ کاشت اول بيان کرد. مناسب کربوهيدارت

داری بين تعداد غالف در بوته با عملکرد دانه، غالف سبز، عملکرد بيولوژيک، ارتفاع مثبت و معنی

 (. 5جدول بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد گره در ساقۀ اصلی وجود داشت )
 

 
 .تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته ورقم  متقابل اثر -6شکل 

 

در سطح  تاريخ کاشت دار بودن تأثيره واريانس حاکی از معنینتايج تجزي: تعداد دانه در غالف

 (.2جدول ) باشدمیدرصد کاشت در سطح احتمال پنج اثر متقابل رقم و تاريخ  احتمال يک درصد و

عداد دانه تو کمترين  4/4با  مهر 27رقم برکت در تاريخ کاشت  مربوط بهبيشترين تعداد دانه در غالف 

نتايج حاکی از  (.7 )شکل باشدمی بهمن 24تاريخ کاشت  در به رقم برکتمربوط  4/2در غالف با 

شيب خط معادله بيانگر ميزان  وباشد غالف با تأخير در کاشت می روند کاهش خطی تعداد دانه در

 بيشتر غالف در دانه تعداد چند هر(. 4جدول باشد )از ارقام می در هر يک کاهش تعداد دانه در غالف

 نظربه حال اين با د،ندهمی قرار تأثيرتحت را آن کمتر محيطی شرايط و بوده ژنتيکی املعو تحت کنترل

رشد رويشی  طول دورهتوان کوتاه بودن ماه را میدليل کاهش تعداد دانه در تاريخ کاشت بهمن رسدمی

بسيار  هایدانه تعداد کاشت در اين تاريخگردد. کاهش تعداد دانه در غالف میدانست که منجربه 
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کوتاه شدن دوره رشد رويشی و در  تواندکه دليل آن می در غالف زياد بود و غيرقابل برداشت کوچک

ز توسط . نتيجه مشابهی نيباشدها ها جهت انتقال مجدد ذخاير غذايی به دانهنتيجه ضعيف بودن بوته

آبان اظهار  31 و هرم 25و  31ثير سه تاريخ کاشت أبا بررسی ت ارائه شده است. وی (2133)ربيعی 

زينلی و همکاران ولی  آمددست همهر ب 31داشت که بيشترين تعداد دانه در غالف از تاريخ کاشت 

که تاريخ کاشت  عنوان کردند( 2112) پرسل و همکاران (،2116) حور صداقت و آبادیهاشم(، 2131)

  داری بر تعداد دانه در غالف ندارد.تأثير معنی

 
 .تعداد دانه در غالف بر بل رقم و تاریخ کاشتاثر متقا -7شکل 

 

در سطح  دانه 311تأثير رقم و تاريخ کاشت بر وزن تجزيه واريانس نشان داد که  :دانه 111وزن 

 نداشت دانه 311داری روی وزن ها تأثير معنیولی اثر متقابل آن دار بوداحتمال يک درصد معنی

هيستال ترتيب مربوط به رقم به گرم 3/312و  3/314 با انهد 311که بيشترين وزن  طوریه( ب2جدول )

 دانه 311(. همچنين بيشترين وزن 1جدول بود که به لحاظ آماری در يک گروه قرار گرفتند )برکت و 

بود  گرم( 2/313) آذر 27و  گرم( 2/344) آبان 21های مربوط به تاريخ کاشت هاخ کاشتيدر بين تار

شهريور،  21های را تاريخ کاشت دانه 311و کمترين وزن  داشتند گروه قرارلحاظ آماری در يک  که به

لحاظ  خود اختصاص دادند که به گرم( به 1/333و  5/321، 3/324 با ترتيببه) بهمن 24و  دی 23

 311نتايج تجزيه رگرسيون نشان داد که در ابتدا وزن  (.1جدول آماری نيز در يک گروه قرار گرفتند )

 ميزان از متأثر عمده طوربه دانه 311 وزن. (4)شکل  يابدافزايشی داشته و سپس کاهش میروند  دانه
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 گياه نمو و رشد دوره طی هوايی و آب شرايط و ژنوتيپ اما باشدمی هر دانه ظرفيت و فتوسنتزی مواد

خ کاشت يهای آبان و آذر ماه )تاردر تاريخ کاشت دانه 311دليل افزايش وزن  .است مؤثر آن بر نيز

از . (2)شکل  توان وجود دمای مناسب طی دوره رشد رويشی و زايشی دانستمیرا متداول منطقه( 

های پايانی کوتاه شدن دوره رشد رويشی و در دانه در تاريخ کاشت 311جمله داليل کاهش وزن 

همکاران زينلی و باشد. ها میجهت انتقال مجدد ذخاير غذايی به دانه هانتيجه ضعيف بودن بوته

 دانه 311وزن  ،با تأخير در کاشت که کردندگزارش  ،روی باقال در گرگان ایدر مطالعه( 2131)

بر عملکرد دانه  منظور بررسی اثر شش تاريخ کاشت( در آزمايشی به3332)ان گچو يابد.کاهش می

در تاريخ کاشت  در ايستگاه تحقيقاتی عراقی محله گرگان مشاهده کرد که با تأخير 1سويا رقم گرگان 

به کاهش  تير( کاهش وزن دانه منجر 35شدت کاهش يافت و در تاريخ کاشت ششم )وزن دانه به

 در باقال گياه دانه 311 وزن کاشت، در تأخير با که نمود گزارش (2133) جيالنیشديد عملکرد گرديد. 

 .يافت چشمگيری کاهش زودتر کاشت تاريخ با مقايسه
 

 

  .دانه 111تاریخ کاشت و وزن رابطه بین  -8کل ش

 تأثير تاريخ کاشت بر عملکرد دانهدهد که نشان می سنتايج تجزيه واريان :و غالف سبز عملکرد دانه

 رقم و اثر متقابل رقم و تاريخ کاشتتأثير  لیدار بود ودر سطح احتمال يک درصد معنی و غالف سبز

 خطیکاهش  هدهندرگرسيون نشان هنتيجه تجزي (.3 جدول) بودن دارمعنیيک از صفات مذکور هيچبر 

بين اولين  هدر فاصل اساس اين نتايج،. بر(3)شکل  باشدمیبا تأخير در کاشت  عملکرد دانه خشک
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ازای هر روز تأخير در ( تاريخ کاشت به.از سال ه.ش 114 )روز ( و آخرين.از سال ه.ش 375 )روز

نتايج حاصل  .(4جدول ) کاهش يافته است در هکتار کيلوگرم 44 ميزانخشک به هدانکاشت عملکرد 

از سال  375حاکی از آن است که بين اولين تاريخ کاشت )روز  عملکرد غالف سبز زيه رگرسيوناز تج

اختالف عملکرد وجود  مهر 26تقريباً تاريخ کاشت  .(از سال ه.ش 232روز ) تاريخ کاشت ( تا.ه.ش

با هر روز تأخير در کاشت عملکرد غالف  به بعد .(سال ه.ش از 232روز تاريخ کاشت ) ندارد ولی از

توان تاريخ می ،. بر اين اساس(4جدول و  31)شکل  يافت کيلوگرم در هکتار کاهش 265ميزان سبز به

کاهش عملکرد  معرفی نمود. باقال در اين آزمايشغالف سبز  عنوان تاريخ کاشت بحرانیمهر را به 26

 ها و در نتيجهتر در اين تاريخ کاشتدوره رشد رويشی کوتاه توان بهمی های ديرهنگام رادر کشت

ترميم  برایها توانايی بوتهعدم  و تعداد غالف در بوته بر روی ساقه، تعداد گره کاهش ارتفاع بوته،

)زينلی و  تعميم داد به حد کافی برای حداکثر دريافت تشعشع سطح برگ رساندنهای خالی و فضا

باعث  باقال بذر زودهنگام کشت که ( بيان کردند2116حور ) و صداقت آبادیهاشم .(2131 ،همکاران

 در باعث تأخير تواندمی بوته طول شود. افزايشمی بوته طول افزايش و نهايتاً  آن مناسب استقرار

 پرسل و همکاران گردد. محصول عملکرد افزايش برای بهتر محيطی شرايط از بهتر استفاده دهی وگل

ی کوتاه شود، اثر دهزنی تا گلوقتی دوره رشد رويشی مطلوب بين مراحل جوانه اظهار داشتند (2112)

نتايج تجزيه همبستگی نشانگر ند. کو عملکرد دانه بروز می بوتهصورت کاهش ارتفاع آن در باقال به

گره  دادر بوته، تعددار عملکرد دانه و غالف سبز با ارتفاع بوته، تعداد شاخه همبستگی مثبت و معنی

  .(5جدول ) .در ساقه اصلی، تعداد غالف در بوته و عملکرد بيولوژيک بود
 

 
 

 .رابطه بین تاریخ کاشت و عملکرد غالف سبز -11شکل  .رابطه بین تاریخ کاشت و عملکرد دانه خشک -9شکل 
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تاريخ کاشت بر عملکرد  و رقم اثر متقابل تأثير تاريخ کاشت وکه  نشان دادنتايج  :عملکرد بیولوژیک

درصد  5ملکرد بيولوژيک در سطح احتمال و تأثير رقم بر عوژيک در سطح احتمال يک درصد بيول

أخير در کاشت که با ت بود نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون حاکی از آن. (2جدول ) بود دارمعنی

ازای هر روز تأخير در هب ،. بر همين اساس(33)شکل  يافتصورت خطی کاهش عملکرد بيولوژيک به

( .شاز سال ه. 114روز ( تا آخرين تاريخ کاشت ).شسال ه.از  375)روز  کاشت از تاريخ کاشت اول

کيلوگرم در  366و  344، 377 ميزانبه ترتيببه لزدی اتونوو  هيستال ،م برکتارقاعملکرد بيولوژيک 

عملکرد بيولوژيک در تاريخ کاشت کاهش ( 2131)زينلی و همکاران  .(4جدول ) هکتار کاهش يافت

موقع و عدم به ه شدندر بست کانوپیعدم توانايی  ،را به کاهش طول فصل رشد آبان 24دی نسبت به  2

های که در کشت کردندبيان ( 2116) حور صداقت و آبادی. هاشمنداستفاده کافی از منابع نسبت داد

استفاده بهينه از شرايط محيطی،  ن فصل رشد ودليل اسقرار بهتر گياهچه، طوالنی بودزودهنگام به

 کاشت از زمان چه هر که داشتند اظهار نيز (3332) سينگيابد. تجمع ماده خشک در بوته افزايش می

عملکرد بيولوژيک  ،طبق نتايج تجزيه همبستگی يابد.می افزايش بوته در خشک ماده تجمع بگذرد

غالف سبز، تعداد غالف در بوته، ارتفاع بوته، تعداد  عملکرد دانه، داری بامعنی مثبت و همبستگی

  .(5جدول ) اصلی داشت هگره در ساق دشاخه در بوته و تعدا

 

 

 

  .رابطه بین تاریخ کاشت و عملکرد بیولوژیک -11شکل 
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داشت در سطح احتمال يک درصد تأثير تاريخ کاشت بر شاخص برها، اساس يافتهبر :شاخص برداشت

(. 2جدول دار نشد )بر شاخص برداشت معنی خ کاشت و رقميرقم و اثر متقابل تاراثر  یلدار بود ومعنی

 23/1و کمترين شاخص برداشت با  17/1بهمن با  24 تاريخ کاشت مربوط به برداشت بيشترين شاخص

نتايج تجزيه رگرسيون حاکی از افزايش خطی  (.1جدول شهريور بود ) 21مربوط به تاريخ کاشت 

شاخص برداشت در تاريخ  کم بودن دليل (32)شکل  باشدت با تأخير در کاشت میشاخص برداش

ملکرد دانه در چند ع هر در اين تاريخ کاشت باشد هارشد رويشی زياد بوته ندتواشهريور می 21کاشت 

يگر ها خيلی بيشتر از دولی رشد رويشی بوته بودزياد غالف در بوته باال  ددليل تعدااين تاريخ کاشت به

تواند يکی از داليل اصلی کاهش شاخص برداشت در اين تاريخ کاشت اين امر میکه ها بود تاريخ کاشت

با بررسی اثر چهار تاريخ  ها؛ آنمطابقت دارد (3334)طالعی و همکاران  دست آمده با نتايجنتيجه به باشد.

کرد ماش در منطقه کرج عنوان عملکرد و اجزای عملتير بر  31خرداد و  25 و 31هشت، ارديب 25 کاشت

 31خرداد شاخص برداشت بيشتری نسبت به دو تاريخ کاشت  25 و 31های که تاريخ کاشت کردند

عزيزی و  و (2132) و همکارانبا نتايج فراهانی پاد  دست آمدهشت ولی نتيجه بهتير دا 31ارديبهشت و 

داشتند که تاريخ کاشت زودهنگام  اظهار نااين محققروی سويا مطابقت ندارد.  (2115)همکاران 

  .دداخود اختصاص  ها بهبيشترين شاخص برداشت را در بين تاريخ کاشت
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( جهت توصیف تغییرات c, b, a( و ضرایب مختلف رگرسیونی )RMSE(، جذر میانگین مربعات )2Rضریب تبیین ) -4جدول 

بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد دانه خشک،  روته، تعداد شاخه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غالف دارتفاع ب
  عملکرد غالف سبز، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت سه رقم باقال در شش تاریخ کاشت.

 2R RMSE a± SE b± SE c± SE مدل صفت

-73/1 ± 31/1 23/127± 36/27 55/31 32/1 خطی ارتفاع بوته رقم برکت  - 

-63/1 ± 14/1 75/247± 27/23 63/31 31/1 خطی ارتفاع بوته رقم هيستال  - 

-63/1 ± 33/1 13/271± 33/24 41/34 44/1 خطی لزدی اتونوارتفاع بوته رقم   - 

-23/1 ± 15/1 41/46 ± 41/7 71/1 36/1 خطی تعداد شاخه در بوته  1113/1±1115/1  

-17/1 ± 117/1 72/17 ± 43/3 34/1 36/1 خطی ساقه اصلی تعداد گره در  - 

-14/1 ± 13/1 17/11 ± 47/1 31/3 44/1 خطی تعداد غالف در بوته رقم برکت  - 

-163/1 ± 114/1 31/25 ± 34/2 14/3 34/1 خطی تعداد غالف در بوته رقم هيستال  - 

-13/1 ± 13/1 72/11 ± 47/4 41/2 47/1 خطی لزدی اتونوتعداد غالف در بوته رقم   - 

-117/1 ± 114/1 65/5 ± 22/3 63/1 16/1 خطی تعداد دانه در غالف رقم برکت  - 

-1114/1±112/1 23/4 ± 67/1 11/1 12/1 خطی تعداد دانه در غالف رقم هيستال  - 

-115/1 ± 112/1 35/5± 52/1 26/1 61/1 خطی لزدی اتونوتعداد دانه در غالف رقم   - 

- 37365±31/711 736/3233 37/1 خطی خشکعملکرد دانه  313/47 ± 63/2  - 

±36353 646/2133 34/1 ایتکهدو غالف سبز عملکرد 4/5714  -265±  31/21  - 

±61544 472/2675 36/1 خطی عملکرد بيولوژيک رقم برکت 44/2641  - 325/376 ± 11/31  - 

±54156 423/3464 34/1 خطی عملکرد بيولوژيک رقم هيستال 31/3473  - 752/341 ± 33/7  - 

±53232 414/1154 33/1 خطی لزدی اتونوعملکرد بيولوژيک رقم  64/1164  - 375/365 ± 31/32  - 

25/1 ± 14/1 12/1 41/1 خطی شاخص برداشت  1112/1±1111/1  - 

 

 های متفاوت کاشت.ضرایب همبستگی خطی بین صفات عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم باقال در تاریخ -5جدول 

 
ارتفاع 

 تهبو

تعداد 

شاخه در 

 بوته

تعداد گره 

در ساقه 

 اصلی

عملکرد 

غالف 

 سبز

عملکرد 

 دانه

تعداد 

غالف 

 در بوته

تعداد 

دانه در 

 غالف

وزن 

311 

 دانه

عملکرد 

 بيولوژيک

       3 ارتفاع بوته

      3 732/1** تعداد شاخه در بوته

     3 433/1** 324/1** تعداد گره در ساقه اصلی

    3 451/1** 637/1* 425/1** بزعملکرد غالف س

   3 334/1** 426/1** 725/1** 414/1** عملکرد دانه

  3 325/1** 411/1** 453/1** 441/1** 416/1** تعداد غالف در بوته
  3 216/1 413/1 511/1 136/1 354/1 141/1 تعداد دانه در غالف

  3 -171/1 -124/1 334/1 236/1 327/1 -133/1 336/1 دانه 311وزن 

 3 131/1 147/1 341/1** 335/1** 444/1** 336/1** 462/1** 326/1** عملکرد بيولوژيک

 -134/1 117/1 143/1 -323/1 147/1 -313/1 -143/1 -131/1 -142/1 شاخص برداشت
 باشد.درصد می 5بودن در سطح احتمال يک درصد و دار دهنده معنیترتيب نشانبه *و  **
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 كلي گيرینتيجه

در اين مطالعه عملکرد غالف سبز، عملکرد دانه خشک، عملکرد بيولوژيک و اجزای عملکرد دانه 

ازای هر روز تأخير در بهطوری که به ،به تاريخ کاشت واکنش نشان دادند ایطور قابل مالحظهبهباقال 

نتايج  کيلوگرم در هکتار يافت. طبق 44و  265ترتيب کاشت عملکرد غالف سبز و دانه خشک به

و  67/41336شهريور با  21دست آمده بيشترين عملکرد غالف سبز و دانه خشک از تاريخ کاشت به

 4/2241و  41/4645ترتيب با به بهمن 24کيلوگرم در هکتار و کمترين عملکرد از تاريخ کاشت  3575

قم در مورد بيشتر دست آمد. همچنين نتايج نشان داد که در اين مطالعه تأثير رکيلوگرم در هکتار به

بر اين بررسی واکنش اجزای مختلف عملکرد دانه به دار نبود. عالوهگيری شده معنیصفات اندازه

دانه و غالف سبز نشان داد که علت  تاريخ کاشت و رقم و همچنين رابطه بين اين اجزا و عملکرد

بل توصيه اهر حال برای ق عمده تغييرات عملکرد، تغيير در تعداد غالف در واحد سطح بوده است. به

ای در چند سال و محل انجام شود ولی نتايج اين آزمايش نشان بايست مطالعات گستردهشدن نتايج می

با يد و آدست میهای زودهنگام بهعملکرد غالف سبز و دانه خشک از تاريخ کاشت داد که بيشترين

  يابد.شدت کاهش میدر کاشت عملکرد به تأخير
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Abstract 2 

In order to investigate the response of grain and green pod yield and grain yield 
component of three faba bean cultivars to six sowing dates, a study was carried out 

as factorial in randomized complete design with four replications during growing 

season of 2012-2013 crop year in Gorgan agricultural research station. Analysis of 

variance showed that a significant effect of sowing date on the all traits, included: 
plant hight, number of lateral branches per plant, number of node on the main stem, 

number of pod per plant, number of grain per pod, 100 seed weight, grain yield and 

green pod yield, biological yield, harvest index, and the cultivar had significant 
effect on plant height, number of node on the main stem, 100-seed weight, 

biological yield of faba bean; also interaction between cultivar and sowing date had 

significant effect on the number of pod per plant, number of grain per pod, 

biological yield and plant height. Regression results indicated error disintegration 
of dry grain yield, green pod and biological yield with delay in planting. Based on 

these results, dry grain yield declined at a rate of 48 kg.ha-1 in distance between 

first and last sowing date for each day by delay in planting. the results of regression 
analysis indicated that green pod yield was decreased with 265 kg.ha-1 with each 

day of delay in cropping from 18 October sowing date. Based on these findings can 

be introduced 18 October sowing date as critical sowing date for faba bean at in 
experiment.  
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