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 چکیده
هـاي فنولوژیـک، مرفولوژیـک و زراعـی بـاقال رقـم       منظور بررسی تأثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر برخـی از ویژگـی  این آزمایش به

در مزرعـه   1392-93شده در چهـار تکـرار در سـال زراعـی    هاي خردصورت کرتی بههاي کامل تصادف، در قالب طرح بلوك"برکت"
عنوان عامل اصـلی و  اسفند) به 20بهمن و  22آذر،  28آبان،  18دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. تاریخ کاشت (

سرعت سبزشدن بذور کاشته شده دست آمده  راساس نتایج بهب عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.اندازه بذر (ریز، متوسط، درشت) به
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 مقدمه .1
 2در جهـان   (.Vicia faba L)سـطح زیـر کشـت بـاقال     

میلیـون تـن    4/3میلیون هکتـار و میـزان تولیـد دانـۀ آن     
طور عمـده بـراي تولیـد     ]. در ایران، باقال به24باشد [ می

شـود. سـطح زیـر کشـت بـاقال در       غالف سبز کشت می
هکتـار،   5991حـدود   1392-93ایـران در سـال زراعـی    

تن با عملکـرد غـالف سـبز     58751تولید غالف سبز آن 
]. سطح کشت باقال در 24کیلوگرم در هکتار بود [ 9806

هکتـار   2288، 1392-93استان گلستان در سـال زراعـی   
درصد کل سطح زیر کشت باقال در کشـور)، میـزان    38(

درصد تولید باقال در کشـور) و   35تن ( 20761تولید آن 
کیلــوگرم در هکتــار  52/9073عملکــرد غــالف ســبز آن 
گیاه مناسبی در تناوب با غالت گزارش شده است. باقال 

هاي است زیرا موجب شکستن چرخه بسیاري از بیماري
-ها را کاهش مـی و جمعیت نماتد شود متداول غالت می

 ].  15، 29دهد [
کاشت گیاه زراعی در هر منطقه بایستی در زمانی انجام 

زنی، سبزشدن و مراحل بعدي شود که گیاه در مرحله جوانه
ترین تنش مواجه شود. کاشت گیـاه  ا کمنمو (تا رسیدگی) ب
دلیل ایجاد شـرایط محیطـی مناسـب در    در زمان مناسب، به

گـردد  تمام مراحل رشد گیاه سبب افزایش عملکرد آن مـی 
]. با تأخیر در کاشت مـدت زمـان رسـیدن بـه مراحـل      16[

]. تعداد روز از کاشت تـا  4یابد [فنولوژیک باقال کاهش می
دهـی، رسـیدگی فیزیولوژیـک و    دهی، غالف سبزشدن، گل

تعداد روز تا رسیدگی کامل تحت تأثیر تاریخ کاشت قـرار  
ترین عملکرد دانه ]. در نتایج یک بررسی، بیش4گیرند [می

ترتیـب  هاي اول آذر و اول آبان ماه بـه باقال از تاریخ کاشت
کیلوگرم دانه در هکتار حاصل شـد   3861و  3631با تولید 

ترین عملکرد دانه باقال در واحد ، بیش]. در منطقه گنبد27[
کیلـوگرم   4/3610آذر با عملکـرد   7سطح از تاریخ کاشت 

دي با  17ترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت در هکتار و کم
]. 5دســت آمــد [ کیلــوگرم در هکتــار بــه 5/2171عملکــرد 
دهـی کوتـاه شـود    زنی تـا گـل  که فاصله بین جوانههنگامی

شاخه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی ارتفاع گیاه، تعداد 
]. در تـاریخ  30یابـد [ و تعداد غالف در بوتـه کـاهش مـی   

هاي مناسب، طـوالنی بـودن دوره رشـد رویشـی و     کاشت
افزایش زیست توده گیـاه بـه اختصـاص مـواد فتوسـنتزي      

-ترین تعـداد غـالف بـه   تر به غالف منتهی شد و بیشبیش

 ].7، 22دست آمد [
ر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی مختلف اثر اندازه بذ

اند به نتایج متفاوتی منتهی شده است. محققان گزارش کرده
طور که عملکرد دانه و اجزاي عملکرد بذور درشت باقال به

]. در 22تـر از بـذرهاي متوسـط و ریـز بـود [     ناچیزي بیش
هاي مختلف در ها تفاوت بین بذور با اندازهنتایج تحقیق آن

دانـه، تعـداد شـاخه در بوتـه،     100ن غـالف، وزن  مورد وز
عنوان مثال  تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه ناچیز بود. به

هـاي حاصـل از بـذور ریـز،     تعداد دانه در غالف براي بوته
عـدد، و   62/2و  58/2، 54/2ترتیـب  متوسط و درشـت بـه  

، 06/61هـاي حاصـل از بـذور ریـز     دانه براي بوته100وزن 
]. در نخـود و  22گرم بـود [  58/64و درشت  34/63متوسط 

هـاي حاصـل از بـذور درشـت     عدس مشاهده شد کـه بوتـه  
تـري تولیـد   نسبت به بذور متوسط و مخلوط عملکـرد بـیش  

اي در منطقه سودان به ایـن  ]. محققان طی مطالعه32کنند [می
داري بـر تعـداد   نتیجه رسیدند که اندازه بذر باقال تأثیر معنـی 

هـاي   ]. در بررسـی 21دانه نـدارد [ 100ف و وزن دانه در غال
 بـاقال  هاي مختلف بذراندازه بین داريمعنی دیگر نیز، تفاوت

 ].  22، 23نشد [ مشاهده دانه نظر عملکرد از
در صورتی که اندازه بذر بر عملکرد غالف سبز و دانـه  
-تأثیر نداشته باشد، استفاده از بذر ریز مصرف بذر و هزینه

تـوان  دهـد. در ایـن صـورت، مـی    ا کاهش میهاي تولید ر
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هـاي درشـت   هاي ریزتر براي کاشت و بذرتوصیه کرد بذر
]. از 13براي مصارف خوراکی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد [    

بررسی تـأثیر انـدازة    هدف از انجام پژوهش حاضر،رو،  این
هاي مختلف کاشت  بذر مورد استفاده براي کاشت در تاریخ

 تـوده،  ویـژه عملکـرد زیسـت    باقال به هاي زراعی بر ویژگی
 باشد. غالف سبز و دانۀ خشک می

 
 هامواد و روش

-در مزرعه آموزشـی   1392-93این آزمایش در سال زراعی 

پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی گرگـان در   
از سطح دریا محل آزمایش  ارتفاعاجرا در آمد. شرایط دیم به

 دقیقه شمالی و 49و  درجه 36 آن عرض جغرافیایی ،متر 13
 باشـد. مـی  دقیقـه شـرقی   19درجه و  54آن  طول جغرافیایی

 38سـیلت و   درصـد  52شن،  درصد 10داراي خاك مزرعه 
 6/0هـدایت الکتریکـی    )،سـیلتی رسیبافت لوم( رس درصد
 باشد. می 8/6 ه آنزیمنس بر متر و اسیدیتدسی

آزمـایش   هاي هواشناسی، طی مدت انجامبراساس داده
گـراد متغییـر بـود    درجـه سـانتی   2/37و  -7دماي هوا بین 

تـرین میـانگین دماهـاي    هـا کـم  ). براساس این داده1(شکل
تـرین  ماه و بیشگراد) مربوط بهمندرجه سانتی 7/0کمینه (

گراد) مربوط بـه   درجه سانتی 2/30میانگین دماهاي بیشینه (
ات مقـادیر  خردادماه بود. طـی دوره آزمـایش دامنـه تغییـر    

گـراد بـود،   درجـه سـانتی   7/19میانگین کمینه دماي ماهانه 
-درجـه سـانتی   7/0ترین میانگین کمینه دما در بهمن با  کم

 4/20ترین میـانگین کمینـه دمـا در خـرداد بـا      گراد و بیش
-گراد اتفاق افتاد. میانگین دماي کمینه در بهمندرجه سانتی

 تر و در اردیبهشـت گراد کمدرجه سانتی 2ماه سال آزمایش 
تر از میانگین دماي کمینه گراد بیشدرجه سانتی 2و خرداد 

ماه سـال  ساله بود. همچنین، میانگین دماي کمینه در دي 20
درجـه   5/1تر و در اسفند گراد کمدرجه سانتی 7/0آزمایش 
روز  5 مـاه تر از آمار بلند مدت بود. در ديگراد بیشسانتی

گـراد  وز دما به زیر صفر درجـه سـانتی  ر 12ماه و در بهمن
). 1ها با تنش سـرمایی مواجـه شـدند (شـکل      رسید و بوته

دامنه تغییرات مقادیر میانگین بیشینه دماي ماهانه طـی دوره  
ترین دمـاي بیشـینه،   گراد بود. بیش درجه سانتی 21آزمایش 

تـرین  گراد مشاهده شد. کـم درجه سانتی 1/32در خرداد با 
گراد بـود.   درجه سانتی 1/12نه دما در بهمن با میانگین بیشی

 مـدت  ترین اختالف دماي بیشینه سال آزمایش بـا دراز بیش
تر از گراد بیشدرجه سانتی 9/1در خردادماه مشاهده شد و 

-ترین اختالف دماي بیشینه در ماهساله بود. کم 20میانگین 

تـر و در بهمـن   گراد بـیش درجه سانتی 3/0هاي آبان و آذر 
تر از میانگین دمـاي  گراد کم درجه سانتی 3/0سال آزمایش 

ساله بود. در اکثر روزهاي اردیبهشـت و خـرداد    20بیشینه 
تر از دماي مطلوب هاي باقال بیشدما براي رشد و نمو بوته

 10هاي اردیبهشت و خرداد دماي هوا به مـدت  بود. در ماه
ف) رسید و گراد (دماي سقدرجه سانتی 35روز به باالتر از 

 گیاهان با تنش گرمایی مواجه شدند.
فصل رشد باقال در سال انجام  ولدر ط بارش کلمیزان 

. میـزان بـارش در ســال   تـر بـود  ممیلـی  398ایـن آزمـایش   
سـاله بـود.    20تر از میانگین بارش متر کممیلی 26آزمایش 

هاي مؤثري  هاي آبان، آذر و اسفند بارندگی همچنین، در ماه
هـوا   روز 62 فصـل رشـد   ولدر ط اد. در مجموع،اتفاق افت
متـر،  میلـی  5تر از روز کم 42 بود که میزان بارش در بارانی

متـر  میلـی  10تـر از  روز بیش 9متر و میلی 10تا  5روز  11
 ).2ثبت گردید (شکل
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   ) منطقه در طول فصل رشدoCمیزان کمینه و بیشینه دماي روزانه ( -1شکل 
 اند). دیدي هاشم آباد گرگان ثبت شدهستگاه هواشناسیهمها توسط ای (داده

 

 
   روزانه منطقه در طول فصل رشد) mm(ش بار زانیم .2شکل

 اند). گرگان ثبت شده آباددیدي هاشمها توسط ایستگاه هواشناسی هم (داده

 
هاي خرد شده در قالـب طـرح    صورت کرتآزمایش به

جام شد. تاریخ کاشت تکرار ان 4هاي کامل تصادفی با  بلوك
 20بهمـن و  22آذر،  28آبـان،   18در چهار سـطح شـامل:   

عنوان عامل اصلی و اندازه بذر در سه سطح (بذور اسفند به
گـرم در گـروه بـذور ریـز، بـین       12/1تر از داراي وزن کم

گـرم در   77/1تـر از  گرم متوسط، بذور بیش77/1تا  12/1
ان عامـل فرعـی در   عنـو گروه بذور درشت قرار گرفتند) به

نظر گرفته شد. بنابراین، هر تکرار شامل چهار کرت اصـلی  
هـاي   کـرت فرعـی بـود. کـرت     12(چهار تاریخ کاشت) و 

متر به طول سانتی 50به فاصله  ردیف کاشت 6فرعی شامل 
 10هـا در ردیـف   متـر بودنـد. فواصـل بوتـه     3و عرض  6

در  متـر سـانتی  5متر و عمق کاشت براي همـه بـذور   سانتی
صـورت دسـتی انجـام شـد.     نظر گرفتـه شـد و کاشـت بـه    

کیلــوگرم در  100براســاس نتیجــه آزمــایش تجزیــه خــاك 
در هکتـار   کیلـوگرم  100هکتار کود سوپرفسـفات تریپـل،   

در زمـان   کیلوگرم در هکتار کود اوره 50پتاسیم و سولفات
 کاشت به خاك اضافه شد. 

ل رشـد  براي ثبت مراحل نمو فنولوژیک در ابتداي فص
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وسیله نخ  بوته سالم در هر واحد آزمایشی مشخص و به 10
هایی که طی فصـل  گذاري شدند و در بازدید رنگی عالمت

 10رشد انجام شد مراحـل نمـو فنولوژیـک براسـاس ایـن      
 مهم به مراحل نزمان رسیدبوته، مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 ، شروع)R3(دهی ، شروع غالف)R1(دهی از جمله، گل نمو
، آغـاز رسـیدگی   )R6(بنـدي کامـل   ، دانـه )R5( پرشدن دانه

)R7( رسیدگی کامل ،)R8فهـر و کـاوینس    روش ساس) برا
]. جهت تعیین سرعت و درصد سبزشـدن، در  25ثبت شد [

هر واحد آزمایشی دو ردیف کاشت در نظـر گرفتـه شـد و    
آن در سـطح خـاك قابـل     بذرهایی که قسـمتی از گیاهچـه  

ن بذر سبز شده در نظر گرفته و شمارش عنوامشاهده بود به
-درصد سبزشدن بـه  50]. عکس زمان رسیدن تا 26شدند [

جهـت  ]. 31عنوان سرعت سبزشدن در نظـر گرفتـه شـد [   
اسـتفاده شـد    GDD-calcمحاسبه درجه روز رشد از برنامه 

]. دماي پایه، مطلوب و سقف بـراي رشـد و نمـو گیـاه     9[
گـراد در نظـر   سـانتی  درجـه  35، 25، 5/1ترتیـب   باقال، بـه 

 ]. 11گرفته شد [
گیـري  در مرحله رسـیدگی فیزیولوژیـک بـراي انـدازه    

اجزاي عملکرد دانه، در هر واحد آزمایشـی یـک مترمربـع    
هاي آن برداشت و شـمارش  غیر از حاشیه، مشخص و بوته

عنـوان  بوتـه بـه   10هاي برداشـت شـده   شدند. از بین بوته
هاي مـورد  گیري و اندازه نماینده هر واحد آزمایشی انتخاب

نظر شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعـداد غـالف   
در بوتــه، تعــداد دانــه در غــالف، وزن خشــک دانــه، وزن 

 دانه، عملکرد زیست توده و شـاخص برداشـت انجـام   100
  محاسبه شد. 1شد. شاخص برداشت از رابطه 

)1    ( HI = (GY / BY) × 100   
عملکرد دانـه   GYشاخص برداشت،  HIدر این رابطه، 

عملکرد زیست توده (وزن خشک کل بوتـه   BYدر بوته و 
باشـد. بـراي   شامل برگ، ساقه، پوسـت غـالف، دانـه) مـی    

محاســبه عملکــرد غــالف ســبز در مرحلــه رســیدگی      

فیزیولوژیک در هر واحـد آزمایشـی یـک مترمربـع غیـر از      
-فهاي آن برداشت و وزن تر غـال حاشیه، مشخص و بوته

هـا، تجزیـه   گیري شدند. تجزیه واریانس دادههاي آن اندازه
) بـا اسـتفاده   LSDها (به روش رگرسیون و مقایسه میانگین

 ها با استفاده از نرم افزارو ترسیم نمودار  SASاز نرم افزار 
 ].8انجام شد [ 1اکسل
 

 نتایج 
 زمان تا سبزشدن

در سـطح   اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر روز تا سبزشدن
ترتیـب در  احتمال یک درصد، و بـر سـرعت سبزشـدن بـه    

دار بود (جدول سطح احتمال یک درصد و پنج درصد معنی
). اثر تاریخ کاشت بر کلیه مراحـل فنولـوژیکی گیـاه نیـز     1

هـا بـر   اثر متقابل بین سطوح عامل). 2جدول دار بود ( معنی
دار نبـود (جـدول   روز تا سبزشدن و سرعت سبزشدن معنی

آبـان   18). زمان الزم بـراي سبزشـدن در تـاریخ کاشـت     1
ــن  22روز،  66/36آذر  28روز،  83/17 روز و  91/26بهمـ
ــفند  20 ــا سبزشــدن در   91/17اس ــداد روز ت ــود. تع روز ب

تـر از  داري کـم  طور معنی آبان و اسفند به هاي کاشتتاریخ
آذر و بهمن بود، ولی از این نظر بین دو تاریخ کاشـت اول  

داري وجـود نداشـت   ن) و آخر (اسفند) تفـاوت معنـی  (آبا
، آذر 056/0). همچنین، سرعت سبزشدن در آبان 3(جدول 

ــن 027/0 ــفند 03/0، بهم ــود.   055/0، اس ــه در روز ب بوت
هاي اسـفند و آبـان   سرعت سبزشدن بذور در تاریخ کاشت

دوم (آذر) و  تر از دو تـاریخ کاشـت  داري بیشطور معنیبه
). درجه حرارت تجمعـی بـراي   3(جدول  سوم (بهمن) بود

و بـراي   5/236آبـان   18بذور کشت شده در تاریخ کاشت 
درجـه   88/183بذور کشت شده در تـاریخ کاشـت اسـفند    

 ).3گراد بود (جدول سانتی
 

                                                           
1. Excel 
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دهی و ، گلمورد نیاز تا سبزشدن )GDD(اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر روز و درجه روز رشد  †مقایسه میانگین .3جدول 
 .1392-93درگرگان سال زراعی  "برکت"سرعت سبزشدن باقال رقم 

 تا سبزشدن GDD روز تا سبزشدن تیمارها
 سرعت سبزشدن

 (در روز)
GDD دهیتا گل 

 تاریخ کاشت:
83/17 آبان 18 c 56/236 a 056/0 a 34/890 a 

66/36 آذر 28 a 65/232 a 027/0 c 92/746 b 

91/26 بهمن 22 b 20/232 a 03/0 b 713/754 b 

91/17 اسفند 20 c 88/183 b 055/0 a 56/749 b 

LSD 25/0  13/9  0006/0  38/11  
 اندازه بذر:

5/25 درشت a 81/228 a 042/0 b 21/770 c 

68/24 متوسط b 79/219 b 044/0 a 52/785 b 

31/24 ریز b 39/215 b 045/0 a 00/800 b 

LSD 67/0  91/7  0015/0  85/9  
پنج احتمال  در سطح LSDآزمون س دار براسادر یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیکه هایی میانگینهر ستون در  †

 باشد.درصد می
 

 دهیروز تا گل
ها بـر روز  اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر و اثر متقابل بین آن

دار بـود  دهـی در سـطح احتمـال یـک درصـد معنـی      تا گل
) نشـان  4 هـا (جـدول  ). نتـایج مقایسـه میـانگین   1(جدول 

هـاي حاصـل از   دهد در تاریخ کاشت آبـان و آذر بوتـه   می
دهی شدند. زمـان الزم  بذور درشت زودتر وارد مرحله گل

دهی در تاریخ کاشت آبـان بـراي بـذور    براي رسیدن تا گل

 115روز و بذور ریـز   114روز، بذور متوسط  111درشت 
روز، و در تاریخ کاشت آذر براي بذور درشت، متوسـط و  

روز طول کشـید. درجـه    7/103و  101، 5/99ترتیب یز بهر
هاي تـاریخ  دهی براي بوتهحرارت تجمعی مورد نیاز تا گل

هاي تاریخ کاشـت اسـفند   و براي بوته 34/890کاشت آبان 
 ).3گراد بود (جدول درجه سانتی 56/749

 

 .1392-93درگرگان سال زراعی  "برکت" رقمباقال  )R1( دهیگل تاریخ کاشت و اندازه بذر بر روز تا †اثر متقابل .4جدول 

  اندازه بذر  تاریخ کاشت
 بذر ریز بذر متوسط بذر درشت

00/111 آبان 18 c 00/114 b 00/115 a 

50/99 آذر 28 c 00/101 b 75/103 a 

25/68 بهمن 22 a 75/68 a 00/69 a 

25/53 اسفند 20 a 75/53 a 50/54 a 
 باشد.پنج درصد می احتمال در سطح LSDآزمون  دار براساسف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیکه در یک حر ردیفهر  هايمیانگین †
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 زمان تا رسیدن به مراحل رشد زایشی
-در مورد تعداد روز تا مراحل نمو فنولوژیک شروع غالف

)، R6بندي کامـل ( )، دانهR5)، شروع پرشدن دانه (R3دهی (
) R8رسـیدگی کامـل (  ) و R7آغاز رسـیدگی فیزیولوژیـک (  

دار فقط اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال یک درصد معنی
). با تأخیر در کاشت از تاریخ کاشت آبان تـا  1بود (جدول 

اسفند زمان الزم از کاشـت تـا رسـیدن بـه مراحـل شـروع       
بندي کامـل  )، دانهR5)، شروع پرشدن دانه (R3دهی (غالف

)R6) آغاز رسیدگی ،(R7 ) رسیدگی کامـل ،(R8 ترتیـب  ) بـه
روز کــاهش پیــدا   5/104و  3/102، 96/91، 4/88، /3/80

مقدار درجه حـرارت تجمعـی مـورد نیـاز      ).5کرد (جدول 
تـر  اسفند کم 20براي وقوع مراحل نموي در تاریخ کاشت 

 ). 5آبان بود (جدول  18از تاریخ کاشت 
 

 ارتفاع بوته
انـدازه  دار بودن اثر تاریخ کاشـت و  دهنده معنینتایج نشان

بذر در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته بود، ولی اثر 
). 6دار نبود (جـدول  متقابل تاریخ کاشت و اندازه بذر معنی

، 33/108ارتفاع نهایی بوته در تاریخ کاشـت آبـان    میانگین
متـر بـود.   سـانتی  67/63و اسفند  69/66، بهمن 04/71آذر 

ـ   18ارتفاع بوته در تاریخ کاشت  داري ه طـور معنـی  آبـان ب
). میـانگین  7هاي دیگر بود (جدول تر از تاریخ کاشتبیش

، بـذور  91/79ارتفاع بوته در هنگام استفاده از بذور درشت 
متـر بـود. اخـتالف    سانتی 11/75، بذور ریز 22/77متوسط 

لحـاظ آمـاري   بـذر بـه   بین ارتفاع بوته در تیمارهاي انـدازه 
 ).7دار بود (جدول معنی
 

 شاخه فرعی در بوتهتعداد 
اثر تاریخ کاشت و اندازه بـذر بـر تعـداد شـاخه در بوتـه در      

دار بود اما اثر متقابل تـاریخ کاشـت و   سطح یک درصد معنی
). میـانگین  6(جـدول  دار نبـود  اندازه بذر بر این صفت معنی

طـور  ) بـه 75/3تعداد شاخه در بوته براي تاریخ کاشت آبان (
) 91/2)، بهمن (24/3یخ کاشت آذر (تر از تارداري بیشمعنی

هاي بهمن ). بین تاریخ کاشت7) بود (جدول 61/2و اسفند (
داري از نظر تعداد شاخه در بوته وجود و اسفند تفاوت معنی

نداشت. در آزمایش حاضر میانگین تعـداد شـاخه فرعـی در    
تر از بذور متوسط ) بیش40/3هاي حاصل بذور درشت (بوته

) بود که بین بذور متوسط و ریز تفاوت 91/2) و ریز (06/3(
 ).7داري وجود نداشت (جدول معنی

 

الزم براي رسیدن به مراحل نمو زایشی از  )GDD( عداد روز و و درجه روز رشدتاثر تاریخ کاشت بر  †مقایسه میانگین .5جدول 
 1392-93درگرگان سال زراعی  "برکت"باقال رقم  )R8(تا رسیدگی کامل  )R3(دهی غالف

تاریخ 
 کاشت

 رسیدگی کامل آغاز رسیدگی بندي کاملدانه شروع پرشدن دانه دهیشروع غالف
تعداد 
 GDD روز

تعداد 
 GDD روز

تعداد 
 GDD روز

تعداد 
 GDD تعداد روز GDD روز

 a4/141 a9/1249 a0/156 a7/1366 a1/167 a6/1564 a3/184 a9/1899 a6/190 a3/2012 آبان 18
 b16/124 b6/1142 b0/131 b2/1199 b5/137 b1/1327 b0/152 b9/1632 b1/160 b2/1791 آذر 28
 c1/76 d7/881 c08/90 c1/1165 c9/96 c4/1314 c3/104 c4/1456 c0/110 c8/1554 بهمن 22
 d1/61 c3/932 d6/67 d5/1047 d2/75 d3/1188 d0/82 d0/1311 d1/86 d2/1386 اسفند 20

LSD 39/0 29/6 46/0 16/7 39/0 69/6 33/0 79/5 45/0 36/16 
 باشد. پنج درصد میاحتمال در سطح  LSD دار بر اساسکه در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیهایی میانگیندر هر ستون  †
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، عملکرد زیست توده، دانه100ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، وزن  بر تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر †مقایسه میانگین .7جدول 
 . 1392-93درگرگان سال زراعی  "برکت"رقم باقال 

 ارتفاع بوته تیمارها
(cm) 

تعداد شاخه در 
 بوته

 دانه100وزن 
(gr) 

 غالف سبز (وزن تر)
(kg/ha) 

 زیست توده (وزن خشک)
(kg/ha) 

 تاریخ کاشت:

33/108 آبان 18 a 75/3 a 66/132 a 5/15065 a 9/9843 a 

04/71 آذر 28 b 24/3 b 48/125 a 3/9813 b 56/6085 b 

61/66 بهمن 22 c 91/2 c 54/81 b 0/6788 c 33/5835 b 

67/63 اسفند 20 d 61/2 c 00/59 c 4/3365 d 04/3041 c 

LSD 67/2  35/0  79/10  66/2396  77/137  

 اندازه بذر:

91/79 درشت a 40/3 a 201/103 a 57/9375 a 59/6915 a 

22/77 متوسط b 06/3 b 690/97 b 03/8500 b 09/6160 ab 

11/75 ریز c 91/2 b 132/98 b 07/8390 b 92/5319 b 
LSD 85/1  20/0  96/3  76/800  91/989  

 باشد.پنج درصد می احتمال در سطح LSD دار براساسکه در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیهایی میانگیندر هر ستون  †

 
 توده (ماده خشک کل) زیست

ازه بـذر بـر زیسـت تـوده در سـطح      اثر تاریخ کاشت و اند
هـا   دار بود اما اثر متقابل بین عامـل احتمال یک درصد معنی

). میانگین زیسـت تـوده در تـاریخ    6دار نبود (جدول معنی
ــت  ــان  18کاش ــن  22، 56/6085آذر  28، 39/9844آب بهم

کیلــوگرم در هکتــار بــود  04/3041اســفند  20و  33/5835
هـاي حاصـل از   ر بوتـه ). عملکرد زیست توده د7(جدول 

 92/5319، ریـز   09/6160، متوسـط  59/6915بذر درشت 
 ). 7کیلوگرم در هکتار بود (جدول 

 
 تعداد غالف در بوته

نتایج نشان داد کـه تـاریخ کاشـت در سـطح احتمـال یـک       

داري تـأثیر  درصد بر تعداد غالف در بوتـه بـه طـور معنـی    
خ کاشت و اندازه گذاشته اما اثر اندازه بذر و اثر متقابل تاری

داري نبوده است (جـدول  بذر بر تعداد غالف در بوته معنی
). میانگین تعداد غـالف در بوتـه در تـاریخ کاشـت آبـان      6

عدد بود. طبـق   10/2و اسفند  42/3، بهمن 30/3، آذر 73/4
آبان به  18) تاریخ کاشت 8ها (جدول  نتایج مقایسه میانگین

اســفند  20کاشــت تــرین و تــاریخ  داري بــیش طــور معنــی
آذر و  28ترین تعداد غالف را داشتند. بین تاریخ کاشت  کم
داري وجود نداشت و این دو  بهمن تفاوت آماري معنی 22

تاریخ کاشت از نظر تعداد غـالف در بوتـه در یـک گـروه     
 آماري قرار گرفتند.
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ر بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد دانه خشک، تعداد غالف د بر تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر †مقایسه میانگین .8جدول 
 .1392-93درگرگان سال زراعی  "برکت"رقم شاخص برداشت باقال 

 
 عملکرد دانه خشک تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته

(kg/ha) 

 شاخص برداشت
(%) 

 تاریخ کاشت:

73/4 آبان 18 a 18/4 a 5/4671 a 3/51 b 

30/3 آذر 28 b 91/3 a 5/2295 b 24/59 a 

42/3 بهمن 22 b 30/3 b 0/1600 b 70/50 b 

10/2 اسفند 20 c 38/2 c 5/458 c 02/32 c 

LSD 56/0  29/0  15/862  09/4  
 باشد.پنج درصد می احتمال در سطح LSD دار براساسکه در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنیهایی میانگیندر هر ستون  †

 
 تعداد دانه در غالف

دار بود یر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غالف معنیفقط تأث
و اندازه بـذر تـأثیري بـر تعـداد دانـه در غـالف نداشـت.        
همچنین، اثر متقابل بین تاریخ کاشت و اندازه بذر بر تعداد 

طـور متوسـط   ). بـه 6دار نبود (جـدول  دانه در غالف معنی
، 91/3، آذر 18/4تعداد دانه در غالف در تاریخ کاشت آبان 

تـرین تعـداد دانـه    عدد بود. بیش 38/2و اسفند  39/3بهمن 
تــرین آن   ) در تــاریخ کاشــت آبــان و کــم18/4در غــالف (

طبق نتایج مقایسـه   ) در تاریخ کاشت اسفند تولید شد.3/2(
آذر  28آبـان و   18) دو تاریخ کاشـت  8ها (جدول  میانگین

ـ   در یک گروه آماري قرار گرفتند که نشان می ن دهد بـین ای
داري به لحاظ آمـاري از نظـر    دو تاریخ کاشت تفاوت معنی

 تعداد دانه در غالف وجود ندارد.
 

 وزن دانه
اثر تاریخ کاشت بر وزن دانه در سطح احتمال یک درصد و 

دار بـود.  اثر اندازه بذر در سطح احتمال پـنج درصـد معنـی   
وزن دانه تحت تأثیر اثر متقابل تاریخ کاشت و انـدازه بـذر   

 00/59دانـه از  100). میـانگین وزن  6نگرفت (جدول قرار 
دانـه در تـاریخ   100گرم متغییـر بـود. وزن    66/132گرم تا 

و در  54/81، بهمــن 48/125، آذر 66/132کاشــت آبــان  
گرم بود. بین تاریخ کاشت آبان و  0/59تاریخ کاشت اسفند 

لحاظ آماري وجود نداشت (جدول داري بهآذر تفاوت معنی
دانـه در  100تـرین وزن  ن سه انـدازة بـذر، بـیش   ). در میا7

 دست آمـد  گرم) به 20/103هنگام استفاده از بذور درشت (
گـرم)   13/98گـرم) و ریـز (   69/97و بین بـذور متوسـط (  

 ). 7داري مشاهده نشد (جدول تفاوت معنی
 

 عملکرد غالف سبز
اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال یک درصد و اثـر انـدازه   

حتمال پنج درصد بـر عملکـرد غـالف سـبز     بذر در سطح ا
دار بود. عملکرد غالف سبز تحت تـأثیر متقابـل بـین    معنی
طور ). عملکرد غالف سبز به6ها قرار نگرفت (جدول  عامل

، 3/9813، آذر 5/15065متوسط براي تـاریخ کاشـت آبـان    
کیلوگرم در هکتار بود. بین  4/3365و اسفند  0/6780بهمن 

داري وجـود داشـت. عملکـرد     ت معنیها تفاوتاریخ کاشت
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تـر  داري بیشطور معنیغالف سبز در تاریخ کاشت آبان به
دهنـده  ). نتایج نشـان 7ها بود (جدول از سایر تاریخ کاشت

باشـد.  کاهش عملکرد غالف سبز با تـأخیر در کاشـت مـی   
-عملکرد غالف سبز در هنگام استفاده از بذور درشـت بـه  

هـاي عملکـرد بـذور    یـانگین تـر از م داري بـیش طور معنـی 
 ). 7متوسط و ریز بود (جدول 

 
 عملکرد دانه

دار اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در واحـد سـطح معنـی   
داري بـر عملکـرد دانـه در    بود، ولی اندازه بذر تأثیر معنـی 

واحد سطح نداشت. اثر متقابل بین تاریخ  کاشت و انـدازه  
). 6ود (جـدول  دار نبـ بذر نیـز بـراي عملکـرد دانـه معنـی     

آذر  28، 5/4671آبـان   18عملکرد دانـه در تـاریخ کاشـت    
کیلـوگرم   5/458اسـفند   20و  0/1600بهمن  22، 5/2295

ترین عملکرد دانه  آبان بیش 18در هکتار بود. تاریخ کاشت 
هـاي کاشـت تولیـد کـرد. تـاریخ       را نسبت به سایر تـاریخ 

فتند، و هاي آذر و بهمن در یک گروه آماري قرار گر کاشت
ترین عملکرد دانه را تولید کـرد. بـه    تاریخ کاشت اسفند کم

طور کلی با تأخیر در کاشت عملکـرد دانـه کـاهش یافـت     
 ).    8(جدول 

 
 شاخص برداشت

دار بـود  فقط اثر تاریخ کاشت بر شـاخص برداشـت معنـی   
(درسطح احتمال یک درصد) و اثر اندازه بذر و اثر متقابـل  

). 6دار نبود (جـدول  برداشت معنیها بر شاخص  بین عامل
درصـد، آذر   32/51شاخص برداشت در تاریخ کاشت آبان 

درصـد   02/34درصد و اسـفند   7/50درصد، بهمن  24/59
تـرین شـاخص برداشـت را     آذر بیش 28بود. تاریخ کاشت 

بهمـن بـه طـور     22آبـان و   18هاي  داشت و تاریخ کاشت
ریخ کاشـت  مشترك در یک گروه آماري قـرار گرفتنـد. تـا   

 ترین شاخص برداشت را تولید کرد.  اسفند کم

 بحث
) و 1شرایط محیطی مناسب از جمله دماي مطلوب (شـکل  

) ناشی از چند بارندگی بعد 2رطوبت مناسب خاك (شکل 
از کاشت در نیمۀ دوم آبان و در آذر ماه (براي بذور کاشـته  

 مؤثر قبل و بعد از کاشـت  هاي بارندگیو  )آبان 18شده در 
سبب شد کـه بـذور    )اسفند 20(براي بذور کاشته شده در 

تر از دو تاریخ تر و با سرعتی بسیار بیشدر زمانی بسیار کم
کاشت دیگر سبز شوند. میانگین دماي کمینـه و بیشـینه در   

گراد و میـانگین  درجه سانتی 5/20و  7/10ترتیب ماه بهآبان
 5/15و 2/6ترتیـب  مـاه بـه  دماي کمینه و بیشـینه در اسـفند  

آذر  28گــراد بــود. در مــورد تــاریخ کاشــت درجــه ســانتی
هاي پیش از  رغم وجود رطوبت کافی ناشی از بارندگی علی

، دماي پایین و کاهش شدید بارندگی در دورة پـس  کاشت
بهمـن عـدم بـارش     22از کاشت، و در مورد تاریخ کاشت 

زمـان الزم بـراي سبزشـدن را     دمـاي پـایین   عـالوه  کافی به
اي افـزایش و سـرعت سـبز شـدن را      طور قابل مالحظـه  به

 ).2 و 1هاي  کاهش داد (شکل
طـور متوسـط    زمان الزم براي سبزشدن بذور درشت به

تر از بذور متوسط و ریـز بـوده اسـت    حدود یک روز بیش
). با کـاهش انـدازة بـذر، مقـدار آب الزم بـراي      2(جدول 

بت یابـد. از سـوي دیگـر، نسـ     زنی کاهش مـی  شروع جوانه
طور معمول  رو، به از این شود. تر میسطح به حجم بذر بیش

سبزشـدن بـا    نزنـی و بـه تبـع آ    با کاهش اندازة بذر جوانه
شود. این نتیجه با نتایج بسـیاري   تري انجام میسرعت بیش

]. اگر چه بـا نتـایج   3، 5، 12، 13از محققان مطابقت دارد [
-تحقیقات آن ]. در17، 19مطابقت ندارد [ها  معدودي از آن

ها بذور درشت باقال زودتر سبز شدند کـه شـاید ناشـی از    
 .]17، 19[ ها بوده باشد تر کاشت در مطالعۀ آنعمق بیش

روز،  114هـاي کاشـت آبـان    طور میانگین، در تاریخبه
روز طـول کشـید    54روز و اسفند  69روز، بهمن  102آذر 

ان دیگـر،  ). به بی4دهی شود (جدول تا گیاه وارد مرحلۀ گل
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تر شده و گیـاه   با تأخیر در کاشت دورة رشد رویشی کوتاه
بـاقال   تري وارد دورة زایشی شده اسـت. در مدت زمان کم

این، از آنجایی کـه بـا تـأخیر در     گیاهی روزبلند است. بنابر
تـري بعـد از سبزشـدن بـا     کاشت گیاه در مدت زمـان کـم  

رشـد   شـود، دورة  مواجـه مـی   تـر  و طوالنی تر روزهاي گرم
دهـد و مراحـل    تر شده و زودتر گـل مـی   رویشی آن کوتاه

]. در 6[ کنــد خــود را تکمیــل مــی بعــدي چرخــۀ زنــدگی
ط مـاه، اگرچـه گیـاه در شـرای    هاي زودتر ماننـد آبـان   کشت

شود اما روزهاي کوتاه و دماي رو  تر سبز می دمایی مطلوب
به کاهش موجب کاهش سـرعت نمـو شـده و دورة رشـد     

  شود. ال و سایر گیاهان روزبلند طوالنی میرویشی گیاه باق
در مطالعۀ نمو فنولوژیک گیاه روزبلند نخـود بسـته بـه    

 32تا  21دهی از تاریخ کاشت تعداد روز از سبزشدن تا گل
تـاریخ کاشـت (از    11]. نتایج بررسی اثر 2روز متغیر بود [

دهـی بـاقال نشـان داد    ) بر روز تا گل85تا خرداد  84مرداد 
ترین و تاریخ کاشت  روز بیش 120کاشت شهریور با تاریخ 

دهـی را  ترین زمان تا رسـیدن بـه گـل   روز کم 42خرداد با 
ــتند [ ــریع در  11داش ــی و تس ــد رویش ــاهش دورة رش ]. ک

دهی با تأخیر در کاشت باقال توسـط محققـان متعـددي     گل
 ]. 19، 28گزارش شده است [

داد روز از در بـاقال تعـ   هـا،  همچنین، مطابق با این یافته
دهــی، رســیدگی دهــی، غــالفکاشــت تــا سبزشــدن، گــل

فیزیولوژیک و رسیدگی کامل تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار 
]. در 4گیرد و اندازه بـذر تـأثیري بـر فنولـوژي نـدارد [     می

بررسی دیگر نیز، تاریخ کاشت بر تعداد روز از کاشـت تـا   
 دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیـک گیـاه بـاقال   گل

 کاشت در رسیدگی تا روز تعداد ]. کاهش23تأثیر گذاشت [

کـه   باشـد  باالیی حرارت درجه دلیلبه است ممکن تأخیري
 به ترسریع را خود زندگی چرخه کندمی مجبور را محصول

 شـدت بـه  اجزاي عملکرد و عملکرد نتیجه در رسانده اتمام

 ].28یابد [ کاهش

تـر بـه   تر سـریع  یتر و طوالن گیاه باقال در روزهاي گرم
هاي  دهی در تاریخ کاشترود. تسریع در گلساقه و گل می

هـاي کاشـت بهمـن و اسـفند در ایـن       تأخیري مانند تاریخ
هـا در حـالی وارد مرحلـۀ     آزمایش موجـب شـد کـه بوتـه    

) و 7بـوده (جـدول    تر ها کوتاه دهی شوند که ارتفاع آن گل
نتیجـه،   تـري داشـتند. در  کم )8(جدول  تعداد شاخۀ فرعی

هـا   آذیـن و غـالف در بوتـه    هاي تشکیل گـل  تعداد جایگاه
کاهش یافت. این موجب شد که با تأخیر در کاشت تعـداد  

تـرین جـزء عملکـرد در بوتـه      عنوان مهـم  غالف در بوته به
هاي دیرتر  ). از سوي دیگر، در کشت8کاهش یابد (جدول 

 ها در زمان ورود به مرحله زایشی مادة خشک و سطح بوته
هـا در   هـا و دانـه   تـري داشـتند. در نتیجـه، غـالف    برگ کم
کاهش مواد فتوسـنتزي تخصـیص   دلیل  بههاي دیرتر  کشت

دورة تر شدن دورة رشد غالف و  و کوتاه ها یافته به رشد آن
و تعـداد دانـه در غـالف     و تر شـدند  ، کوچکدانهپر شدن 

ـ    کاهش پیدا کرد. همچنین اندازة دانه دة البتـه، تـأثیر بازدارن
ــاال (شــکل  ــنش خشــکی (شــکل 1دماهــاي ب ) در 2) و ت

کـاهش سـطح   هـا و   ماه در تسـریع پیـري بـرگ   اردیبهشت
ها را نبایـد از نظـر دور    سبز بر رشد غالف و دانههاي  برگ

 .داشت
واکنش کاهشی شدید اجزاي عملکرد دانه در بوته شامل 

و انـدازة دانـه بـه    تعداد دانه در غالف  تعداد غالف در بوته،
خیر در کاشت، کاهش قابل مالحظۀ عملکرد غالف سبز و تأ

دانــۀ خشــک بــاقال بــا تــأخیر در کاشــت را درپــی داشــت. 
کیلـوگرم در   5/15065که عملکـرد غـالف سـبز از     طوري به

اسـفند   20آبان، در تاریخ کاشـت   18هکتار در تاریخ کاشت 
کیلوگرم در هکتار، و عملکرد دانۀ خشک باقال از  4/3365به 
آبـان، در   18کیلوگرم در هکتـار در تـاریخ کاشـت     5/4671

کیلوگرم در هکتار کـاهش   5/458اسفند به  20تاریخ کاشت 
یافت. کاهش عملکرد دانه و غالف سـبز بـاقال بـا تـأخیر در     

]. در 14کاشت توسط محققان دیگر نیز گزارش شده اسـت [ 
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مطالعۀ دیگر نیز که در گرگان انجام شد، عملکرد دانۀ هر سه 
مورد مطالعه با تأخیر در کاشت نسبت به تـاریخ کاشـت   رقم 
کیلوگرم در هکتـار کـاهش پیـدا کـرد      48شهریور)  20اول (

تـوان بـه   هاي دیرهنگام را می]. کاهش عملکرد در کشت14[
ها و در نتیجه تر در این تاریخ کاشتدوره رشد رویشی کوتاه

 کاهش ارتفاع بوته، تعـداد غـالف در بوتـه و عـدم توانـایی     
ها براي ترمیم فضاهاي خالی و رساندن سـطح بـرگ بـه     بوته

]. 7، 14حد کافی براي حداکثر دریافت تشعشـع تعمـیم داد [  
کاهش عملکرد دانه و غالف سبز بـاقال در نتیجـۀ تـأخیر در    

، 28، 30کاشت توسط محققان دیگر نیز گزارش شده اسـت [ 
23 ،20 ،19 ،4.[ 

تري ی بیشهاي حاصل از بذور درشت رشد رویش بوته
هاي حاصـل از   داشتند و ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته

 تـودة  تر بود. در نتیجـه، عملکـرد زیسـت   درشت بیش بذور
طـور   تري داشتند. همچنین، عملکـرد غـالف سـبز بـه    بیش
داري تحت تأثیر اندازة بذر مورد استفاده براي کاشـت   معنی

تر بود. بیشقرار گرفت و در هنگام استفاده از بذور درشت 
دانه 100با این حال، در میان اجزاي عملکرد دانه فقط وزن 

تحت تأثیر اندازة بـذور مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و در      
هر صـورت،   تر بود. بههاي حاصل از بذور درشت بیش بوته

هـاي حاصـل از    هاي تولید شده در بوته تر بودن دانه درشت
دانـۀ خشـک    دار عملکـرد  تر به برتـري معنـی   بذور درشت

منتهی نگردید. در رابطه با تأثیر اندازة بذر بر عملکرد دانـه  
نتایج متناقضی گزارش شده است. در بسیاري از مطالعـات،  

هاي مربوط  همانند مطالعۀ حاضر تأثیر اندازة دانه بر ویژگی
تـر از  شـوند، بـیش   رشد رویشی، که زودتـر تعیـین مـی   به 

شـوند. و   عیـین مـی  صفاتی بوده که در دوره رشد زایشـی ت 
تـر باشـد یـا رقـم      رسد هر چه فصل رشد طوالنی نظر می به

تر باشد، تأثیر اندازة بذر مورد استفاده  مورد استفاده دیررس
تر خواهد براي کاشت بر اجزاي عملکرد و عملکرد دانه کم

هاي گزارش شده توسط تعداد زیادي  بود. این نتایج با یافته
 ].1، 10، 12، 18، 22، 23باشد [ ن مشابه میااز محقق

 
 گیرينتیجه

تأخیر در کاشت سبب کاهش دوره رشد و نمو گیـاه بـاقال   
تر روز بیش 104شد. طول دوره رشد در تاریخ کاشت آبان 

از تاریخ کاشـت اسـفند بـود. رطوبـت و دمـا بـراي رشـد        
ها در تـاریخ کاشـت آبـان مناسـب بـود. ایـن       رویشی بوته

همراه با روزهاي کوتاه که شرایط دمایی و رطوبتی مطلوب 
دهـی  موجب تطویل دورة رشـد رویشـی و تـأخیر در گـل    

سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوتـه و   شوند می
هاي دیرهنگـام  زیست توده شد. در مقابل، در تاریخ کاشت

با هواي گرم  رشد رویشی کافیها خیلی زود و قبل از بوته
ارد مرحلـه زایشـی   و روزهاي طـوالنی مواجـه شـدند و و   

ها خیلی زود با دماهاي بـاال و   زندگی خود شدند. این بوته
مجموع این شرایط موجب شـد   تنش خشکی مواجه شدند.

که در تاریخ کاشت آبان ماه عملکـرد دانـه و غـالف سـبز     
تر از سه تـاریخ کاشـت دیگـر    اي بیش طور قابل مالحظه به

ي کاشـت بـر   باشد. همچنین، اندازه بذر مورد اسـتفاده بـرا  
دانـه، عملکـرد   100ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوتـه، وزن  

کـه  رغـم ایـن   غالف سبز و زیست توده تأثیر داشـت. علـی  
مقــدار بــذر مصــرفی در هنگــام اســتفاده از بــذور درشــت 

باشد، با توجه به تر از مقدار بذر متوسط و بذر ریز می بیش
ت عنـوان هـدف اصـلی کشـ    تر غالف سبز بهعملکرد بیش

باقال در منطقه استفاده از بذور درشـت در صـورت تکـرار    
هاي بعدي قابل توصیه است. براساس این نتیجه در آزمایش

نتایج، با توجـه بـه شـکل پـراکنش بارنـدگی در منطقـه و       
وابستگی شدید عملکرد دانه و غالف سبز به رطوبت قابـل  
استفاده و ازطرف دیگر، حساسیت باقال به دماهـاي بـاال و   

ش خشکی انتهاي فصل، کشت باقال در پاییز و استفاده از تن
 شود. تر براي کاشت توصیه می بذور درشت
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 منابع
 و کاشـت  عمـق  اثـر ) 1390( ا نـژاد تـرك  و ع اپوریآر .1

 ونجـه ی گونـه  شش عملکرد و یزنجوانه بر بذر اندازه
 یعـ یطب يهـا سـتم یاکوس یتخصصـ  نامهفصل. سالهکی
 .21-27: )3( 1. رانیا

) پیش بینی نمـو فنولوژیـک در گیـاه    1383بی ب (ترا .1
 نخود. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگـان. 

 نامه کارشناسی ارشد.گرگان. پایان

ــیرانی  .2 ــامی ع، ش ــی ه، خورگ ــومنی ج چگن راد اح و م
) اثر تاریخ کاشت، اندازه بذر و عمق کاشت بر 1387(

ه اجزاي عملکرد و عملکـرد دانـه ذرت هیبریـد. مجلـ    
 .130-138): 2( 4پژوهش در علوم کشاورزي. 

مقدم ع و بیابانی ريزکاریزکی ع، نخزاده ع، راحمیحسن .3
) اثر توأم تنش گرماي آخر فصل رشد و رقابت 1392ع (

اي بر فنولوژي، عملکرد و اجزاي عملکرد باقال. بین بوته
 .151- 163): 4( 6نشریه تولید گیاهان زراعی. 

) مطالعـه  1391الت م و رئیسی آ (خانقائی ل، نبوي ک .4
زنـی نخـود ایرانـی.    هاي جوانـه اثر اندازه بذر بر مولفه

 .45 -51): 2( 2مجله علوم و تکنولوژي بذر. 

) اصول و مبانی زراعت (چـاپ  1390پور م ر (خواجه .5
 صفحه. 658سوم). دانشگاه صنعتی اصفهان. 

پیــر م، تــورانی م و شــیخ ف زینلــی ا، ســلطانی ا، خــادم .6
) مطالعه واکنش اجزاي عملکرد دانه و غالف سبز 1392(
موقـع و  رقم باقال به فاصله بـین ردیـف در کشـت بـه     2

 .195-210): 4( 15زراعی کشاورزي. دیرهنگام. نشریه به
هاي در تجزیه  SAS) کاربرد نرم افزار1392سلطانی ا ( .7

 صفحه. 182آماري. جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد. 
هاي کاربردي سـاده  ) برنامه1389سلطانی ا و مداح و ( .8

براي آموزش و پژوهش در زراعت. انتشارات انجمـن  

شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران. تهـران.  علمی بوم
 صفحه. 80

صادقی ح، میرشکارنژاد ب، شیدایی س و درویشی ف  .9
) تأثیر اندازه بذر بر صفات کمی، درصد ظهـور  1389(

ه گلرنگ در شرایط مزرعـه. فصـلنامه   و استقرارگیاهچ
 .1-9): 2( 4علمی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی. 

) پیش بینـی زمـان   1387ا ( نوروزي ح و سلطانیعجم .10
مجلـه علـوم    .).Vicia faba L( دهی در باقال وقوع گل

کشاورزي و منابع طبیعی (ویژه نامه زراعت و اصـالح  
 .65-77): 5(  15نباتات). 

ــی .11 ــراعل ــقی زاده ي، م ــامی ا و عش زاده ح ر دي ر، نظ
) پیامد شوري و اندازه بـذر بـر جوانـه زنـی و     1390(

هـاي   خصوصیات رشد گیاهچه عدس. نشریه پژوهش
 .202-210): 2( 9زراعی ایران. 

ــري س (  .12 ــلطانی ا و امی ــانی م ح، س ــأثیر 1386قرب ) ت
شوري و اندازه بذر بـر واکـنش جوانـه زنـی و رشـد      

شاورزي و منـابع طبیعـی.   گیاهچه گندم. مجله علوم ک
14 )6 :(52-44. 

مرگویی آ، شیخ ف و پـوري  بخت م، زینلی ا، سیاهکیان .13
) تأثیر تاریخ کاشت بر عملکـرد و اجـزاي   1394ق م (

عملکرد دانه و غالف سبز سه رقم باقال در شرایط آب 
): 9( 8و هوایی گرگان. نشریه تولیـد گیاهـان زراعـی.    

119-99. 

. زراعت و تولید حبوبات. 1387مجنون حسینی ، ن.  .14
 صفحه. 283انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. 

) 1391راد س (راد م، شریعتی ف و مصطفويمصطفوي .15
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهـار  
رقــم کلــزاي ســازگار بــا منــاطق ســرد در اراك. مجلــه 

 .159-167): 2( 5الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 
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) تـأثیر تـراکم و انـدازه بـذر بـر روي      1392ي ا (مزید .16
 Vicia faba)(رشد، عملکرد و اجزاي عملکـرد بـاقال   

L..  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان. گرگان. پایـان-

  نامه کارشناسی ارشد.

نوري س ا مهر م ح، ساداتمشتطی ع، حجازي ا، کیان .17
زنی و رشد ) اثر وزن بذر بر جوانه1388و قرینه م ح (

گیاهچه گندم رقـم پیشـتاز. مجلـه الکترونیـک تولیـد      
 137-144): 1( 2گیاهان زراعی. 

) 1393کاریزکی ع و کـابلی ع ( مقدم ع، راحمیزرينخ .18
تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر فنولوژي، عملکرد و 
اجزاي عملکرد باقال سبز. نشریه تولید گیاهان زراعـی.  

7 )3 :(229-217. 
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