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سازی تأثیر عوامل مدیریتی مانند انتخـاب تـاریخ کشـت تابستانه بر واحدهای تجمعـی کمّی این تحقیق با هدفاهداف: 

های ترین ژنوتیپمناسب معرفیو  رشد تجمعی -روز براساس تعداد روز و درجه حرارتـی، فنولـوژی و عملکـرد باقال

 .اجرا درآمدبه ای مناطق حاشیه دریای خزرمدیترانهشرایط آب و هوایی با  سازگار

 

بر تجمع واحدهای حرارتی، فنولوژی و  خارج از فصل )تابستانه(کاشت منظور بررسی تأثیر تاریخ بهها: روش و مواد

کشاورزی  تحقیقـاتیایستگاه در  (4981-4981) ای دو سـالهطالعهم ،(Luzde otono) لوزودی اوتونورقم  باقالعملکرد 

چهار تاریخ کشت تابستانه )اول مرداد، پانزدهم مرداد، اول شهریور و پانزدهم بر  مشتمل آزمایشانجام شد. قراخیل 

  اجرا درآمد.تکرار به بـا سـه های کامل تصادفی کدر قالب طرح بلوشهریور( 

 

کیلوگرم دارای بیشترین  8499مرداد با  41در تاریخ کاشت دوم یعنی  لوزودی اوتونو باقال رقم ،شان دادنتایج ن: هایافته

واحد  درصد افزایش عملکرد داشته است. 421شهریور(  41بوده که نسبت به آخرین تاریخ کاشت ) سبز نیام عملکرد

 کشــت تـاریخدر ( بیشتر بود. 899/9تا  171/9ز )ا 4981( نسبت به سال 929/4تا  999/9)از  4981سال  هلیوترمال در

که  یافتافزایش ( 929/4اول مرداد )نســبت بــه تــاریخ کشــت ( 929/4کارآیی مصرف هلیوترمال ) نمیــزامرداد  41

های مورد همچنین از بین شاخصبود.  آفتابی و تعداد ساعاتمیانگین درجه حرارت هوا افزایش دلیل این موضوع 

باقال رقم لوزودی نیاز حرارتی  (RUE)یی مصـرف ساعات آفتابی آکـارو  (HUE) یی مصـرف حـرارتآکـار ،بررسی

بر  برتـری نسـبی دلیل دارا بودن روند ثابت و منطقیخـوبی بـرآورد کـرده و بهمراحل متفاوت نموی به را دراوتونو 

  دارنـد. (PTI) شاخص فتوترمال و (GDD)د درجه روز رش هـا ماننـدسایر شاخص

های این پژوهش، جهت جلوگیری از همزمانی دوره گلدهی و پر شدن دانه با تنش گرمایی، از براساس یافته: گیرینتیجه

گردد که جهت حصول باالترین های خرداد و تیر اجتناب و توصیه میکشت تابستانه باقال رقم لوزودی اوتونو در ماه

  رداد انجام گیرد.، کشت در اواخر منیام سبز عملکرد

 واحد هلیوترمالسبز،  نیامدرجه روز رشد، ، کاشتتاریخ  تابستانه،: های کلیدیواژه
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Abstract    

Background and Objectives: The aim of this study was to quantify the effect of managerial factors such as 

summer planting date on Heat Summation Unit (HSU), phenology and faba bean yield based on number of 

days and Aggregation Growth Degree Day (AGDD) and to introduce the most suitable genotypes adapted to 

Mediterranean climatic conditions in the Caspian sea was conducted. 

 

Materials & Methods: In order to investigate effect off-season planting date (Summer) on phenology and 

yield of faba bean var. Luzde otono using accumulation of thermal units conducted at the Gharakhil 

Agricultural Research Station in 2014 and 2015. Treatment included four summer sowing dates (July 23, 

August 7, August 23, September 7) by experiment based on randomized complete block design with three 

replications.  

 

Results: The results showed that cultivar Luzde otono in the second planting date (August 7) with 9100 kg 

which has increased by 124% compared to the last planting date (September 7) had the highest yield (green 

pod). The unit of heliothermal was more in 2015 (from 0.800 to 1.320) compared to 2016 (from 0.576 to 

0.983). On August 7, the efficiency of heliothermal consumption (1.320) increased compared to the first date 

of August 1 (1.200), which was due to the increase in average air temperature and the number of hours of 

sunshine. Also, among the studied indicators, the efficiency of heat consumption (HUE) and the efficiency of 

consumption of sunny hours (RUE) as well as estimated thermal requirement of faba bean Luzde otono 

cultivar in different cultivation dates and at different stages of development and in this direction, due to 

having a constant and logical trend, they have a relative superiority over other indicators such as GDD and 

PTI. 

 

Conclusion: According to the findings of this study, in order to prevent the coincidence of flowering period 

and seed filling with heat stress, The summer cultivation of faba bean Luzde otono cultivar has been avoided 

in June and July and recommended in order to obtain the highest yield (green pod) that cultivation be done in 

late August. 
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 همقدم

گیاه  عنوان یکبه( .Vicia faba L) بـاقال

افـزایش  و استراتژیک با تثبیت نیتـروژن اتمسـفر

ای در بهبود شرایط کنندهنقش تعیین، حاصلخیزی خاک

زیسـتی، میکروکلیمایی و پایداری اکوسیستم زراعی 

با سطح  باقال(. 2991د )هاگاردنیلسون و همکاران دار

 11/1و تولید جهانی  میلیون هکتار 11/2زیر کشت 

-شمار میدنیا بهمهم ای بقوالت دانه میلیون تن یکی از

سطح زیر کشت باقال در  (.2949)فواد و همکاران  رود

باشد و استان مازندران با هکتار می 99999ایران حدود 

درصد سطح زیرکشت یکی از بزرگترین  91داشتن 

نام بیشود )های باقال در کشور محسوب میکننده تولید

ناوب با غالت است زیرا باقال گیاه مناسبی در ت(. 2941

های متداول موجب شکستن چرخه بسیاری از بیماری

 دهدشود و جمعیت نماتدها را کاهش مـیغالت می

کشـت گیـاه باقال در تنـاوب (. 2992)پورسل و همکاران 

در اراضـی شـالیزاری  (.Oryza Sativa L) بـا بـرنج

 وری زمین و ایجاد شرایط پایدارسـبب افـزایش بهره

-هگـردد و نیتروژن تثبیت شده ببرای تولید برنج می

-صورت آلی در بقایای ریشه باقی میوسیله بقوالت بـه

تـدریج از طریـق فرآیند معدنی شدن در ماند و بـه

)غالت( قرار گـرفته و از این طریق  اختیار گیاه بعدی

درصد از نیاز برنج به نیتروژن را  19تواند تا می

 احمد و همکاران(. 2999ات و همکاران کند )های برطرف

اند عملکرد برنج در صـورت گزارش کرده( 2999)

 199برنج به میزان  -کاشـت آن در یک تناوب بقوالت 

 کیلوگرم در هکتار بیشتر از عملکرد برنج در 4499تا 

در نیوزیلند برداشت  .بـود بـرنج -یک تنـاوب بـرنج 

ستان یک فرصت زمپاییز یا اوایل محصول باقال در 

در غیر از فصل تابستانه )مضاعف را برای تولید باقال 

شود که  محصول بیشتری ایجاد کرده و باعث می (رایج

)مارتینی و همکاران  روانه بازار گردد ی سبزاز باقال

2942). 

تاریخ کاشت بیشتر در گیاهانی که به عنوان کشت 

ارد گیرند اهمیت ددوم در منطقه مورد توجه قرار می

تواند چرا که تاخیر در کشت این گونه محصوالت می

تاثیر قابل توجهی در کاهش عملکرد آنها داشته باشد. 

های محیطی بویژه در مناطقی که دارای محدودیت

همچون سرمای زودرس یا دیرهنگام و گرمای شدید 

 (.2994باشند )هریس و همکاران اواسط تابستان می

تنها باعث افزایش زراعی نهکشت دوم یا دوگانه گیاهان 

گردد بلکه استفاده بهینه از تولید در واحد سطح می

)هگنس تالر و  شودسایر منابع تولید را سبب می

در منطقه مازندران )دارای آب و هوای  (.2998همکاران 

ای( و تعدادی دیگر از مناطق اقلیمی معتدل و مدیترانه

 Triticum aestivum) مشابه، گیاهان زراعی نظیر گندم

L.) ،جو (Hordeum vulgare L.)  و کلزا(Brassica 

napus L.) شوند و زمان به صورت پائیزه کشت می

باشد. از زمان برداشت این برداشت اوایل تابستان می

گیاهان تا زمان کشت پائیزه، زمین به صورت آیش و 

 9-1ماند که در این فاصله زمانی بدون استفاده باقی می

توان مبادرت به تولید محصوالتی نظیر لگوم ماهه می

برداشت سایر باقال( نمود که قابلیت کشت دوم بعد از )

ایگلی و همکارانش  .(2941)سرپرست  گیاهان را دارد

 گره ( نشان دادند که با کاشت نامناسب تعداد2999)

 آن نتیجة که یابدکاهش می بوته در نیام تعداد و بارور

 تاریخو  استباقال  سبزنیام و دانه عملکرد کاهش

 زودهنگام دهیگل بر تحریک نامناسب عالوه هایکاشت

 دورة کاهش دلیل به فرعی، هایشاخه نمو و محدودیت

-مک .شودمی دانه عملکرد کاهش باعث رشد رویشی،

های ( نشان دادند که در تاریخ4881دونالد و همکاران )

ز سبز تا متفاوت کاشت باقال، کمترین زمان کاشت ا

تا گلدهی  شدن سبزترین زمان روز و طوالنی 19گلدهی 

های درتاریخو  روز بوده است 79برای گیاه باقال 

( علیرغم قرار گرفتن شهریور -مرداد کاشت دیرهنگام )

-بهارهدر درجه حرارت باال، واکنش اندکی به گیاه باقال 
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همچنین به ازاء هر روز تاخیر در  ،نشان داد سازی

کیلوگرم در هکتار از عملکرد کاسته  11 باقال کاشت

در کاشت  4ونوتاودی رقم لوزو ،تحقیقیدر  .خواهد شد

روز، 4/418و  7/449، 7/94پاییزه توانست به ترتیب با 

دهی و رسیدگی را نیامکمترین روز از کاشت تا گلدهی، 

محسوب گردد  رقمترین دست آورده و زودرسبه

 (. 2941)سرپرست 

مطالعه پویای نمو اسـت کـه تـا حدود  فنولوژی

و از نظر گیرد تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میزیادی 

کمـی قابل اندازه گیری است. بسته به خصوصیات 

توان صرفاً به عنوان ژنتیکی گیاه، مراحل نمو را می

گرفت )کالیسکان و  تابعی از دما و فتوپریود در نظر

دو  (2949ن )مکاراپارتاساراتی و ه(. 2999همکاران 

و درجـه  2شـاخص واحـدهای حرارتـی محصـول

های مناسبی عنوان شاخصروزهـای رسـیدگی را به

سـازی گیـاهی گـزارش کـارگیری در مـدلبرای بـه

( و گیلمور و راجرز 2992) نیلسـون و همکـاران. کردنـد

گزارش کردند استفاده از واحدهای حرارتی ( 4889)

تر از تعداد ـیدگی گیاه بهتر و دقیقبرای تخمـین رس

نمود  اظهار( نیز 2991آیکن )باشـد. روز تا رسیدگی مـی

که برای مقایسه مراحل مختلف نمو محصوالت مختلف 

دلیل اختالف در شرایط های متفاوت )بهدر مکان

محیطی( استفاده از واحد تعداد روز از دقت کافی 

واحد گرمایی  برخوردار نیست، در حالیکه استفاده از

برای تعیین زمان و دوام مراحل  ،نسبت به تعداد روز

های مختلف از دقت باالتری ها و سالنمو در مکان

برخوردار است، زیرا شرایط از سالی به سال دیگر و از 

بر این اساس، هر و  کندمحلی به محل دیگر تغییر می

رسد که مقدار گیاه زمانی به مرحله معینی از نمو می

خصی حرارت از محیط گرفته باشد که به صورت مش

شود که این بیان می 1رشد -یا درجه روز 9واحد گرمایی

                                                           
1- Luzde otono  
2 - Heat Unit System 
3 - Heat Unit 
4 - Growing Degree Days (GDD) 

مسأله صرفاً تابع ژنوتیپ است. کارایی تبدیل گرما و 

نور به ماده خشک به فاکتورهـای ژنتیکی، تاریخ کاشت 

(. 2999)رائو و همکاران  و نوع محصـول بسـتگی دارد

های حرارتی مانند واحـد بنابراین دانستن شاخص

عنوان که در بیشتر منابع از آن به 1تجمعـی حرارتـی

شـود و یـاد مـی درجه روزهـــای رســـیدگی

واحــد  هـمچنـین سـایر مشـتقات ریاضـی آن ماننـد

واحـدهای  ،7وترمـالتشــاخص ف، 1هلیوترمــال

و  8کـارایی مصـرف حـرارت، 9حرارتـی محصـول

ای را توانـد اصـول پایهمـی 49ـــبی دمـــااخـــتالف نس

برای تعیین مراحل فنولوژی و تـاریخ کشـت مناسـب 

لیس و همکاران (. ا2949د )اسرینیواس فراهم آور

( اعالم کردند که فتوپریود بحرانی الزم برای 4889)

دهی ارقام مختلف باقال را به تاخیر اندازد اینکه گل

عالوه باشد. بهوزانه میساعت روشنایی ر 49بیشتر از 

ترین فتوپریودی طوالنی ،مشخص شد فتوپریود بحرانی

و این کند دهی را ایجاد گل که حداکثر تاخیر دراست 

باشد و به جز های مختلف باقال یکسان نمیبرای ژنوتیپ

 ،دهند در سایرارقام باقالارقام باقالیی که زود گل می

ل روز بلند تحریک آغازی با درجه حرارت باال و طوگل

( گزارش کرد که دامنه طول 4881شود. اشتوتزل )می

 21دهی ارقام بهاره و پاییزه باقال تا روز الزم برای گل

(  اظهار 2999وورال و همکاران )رسد. ساعت نیز می

طی نمو باقال، منجر به  ،محدود شدن طول روزداشتند، 

  کاهش عملکرد بیولوژیکی باقال می شود.

سازی تأثیر عوامل مدیریتی کمّی قیق با هدفاین تح

مانند انتخـاب تـاریخ کشـت تابستانه بر واحدهای 

براساس  تجمعـی حرارتـی، فنولـوژی و عملکـرد باقال

 و معرفی رشد تجمعی -روز تعداد روز و درجه

شرایط آب و هوایی با  های سازگارترین ژنوتیپمناسب

                                                           
5-  Heat Summation Unit (HSU) 
6 - Helio-Thermal Unit (HTU) 
7 - Pheno-Thermal Index (PTI) 
8 - Crop Heat Unit (CHU) 
9 -Heat Use Efficiency (HUE) 
10 - Relative Temperature Disparity (RTD) 
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در . اجرا درآمدبه رای مناطق حاشیه دریای خزمدیترانه

واقع واحد حرارتی گیاه، یک سیستم راهنمـایی در 

بـرای منطقه  جهـت کمـک کـردن بـه کـشـاورزان

- بهتاریخ کاشت تابستانه باقال ترین انتخـاب مناسب

 و اجتناب الزم رویشی رشد میزانبه  دستیابی منظور

دستیابی  و گرمای شدید تابستانه با گلدهی همزمانی از

 خوریجهت تازه سبزنیامعملکرد باقالی  حداکثر به

 آید.بشمار می

 

 هاروش و مواد

خارج از فصل کاشت منظور بررسی تأثیر تاریخ به

بر تجمع واحدهای حرارتی، فنولوژی و  )تابستانه(

برکت(  وهیستال  ،)لوزودی اوتونو باقال ارقامعملکرد 

 لاو مرداد، 41 مرداد، اول)کاشت  تاریخ چهاردر 

-4981) دو سـاله آزمایش( شهریور 41 و شهریور

های بلوک در قالب طـرحصورت فاکتوریل به (4981

 تحقیقات ایستگاه در کامل تصادفی با سه تکرار

 91 جغرافیایی عرض با شهرقائم قراخیل کشاورزی

 دقیقه 19 و درجه 12 طول و شمالی دقیقه 27و  درجه

بارش  و میزانیا در سطح از متر 41 ارتفاع با ، شرقی

ذکر بجز الزم بهگردید.  اجرا مترمیلی 719ساالنه حدود

هیچیک از ارقام دیگر  لوزودی اوتونوباقال رقم زودرس 

وارد  )تابستانه( کشت دومعنوان به)برکت و هیستال( 

و بنابراین کلیه  ،نگردیدند سبز غالفلید فاز زایشی و تو

ریانس وارد های صفات سایر ارقام در تجزیه واداده

و در نهایت طرح با در نظر داشتن اثر متقابل نشدند. 

لوزودی اوتونو بر روی رقم  تابستانه کاشتهای تاریخ

(Luzde otono) ،با های کامل تصادفی صورت بلوکبه

 کرت آزمایشی هرمورد بررسی قرار گرفت.  سه تکرار

و د تکرارها بین فاصله و متر چهار طول به خط شش در

( نکاشت) خط یک نیز تکرار هر در هاکرت بین و متر

داشت و  عملیات انجام و حاشیه اثر کردن کم جهت

 19 هاردیف بین فاصله. گردید منظور بردارییادداشت

 تیمارها همه برای ردیف روی هابوته بین و مترسانتی

زمیــن محل  .بود مترسانتی 41 با برابر و یکسان

سـازی خـاک آماده .ودآزمایش در ســال قبل آیش ب

توسط گاوآهن برگرداندار، دیسک و ماله  بـرای کشـت

 99انجام شـد. قبل از اجرای آزمایش از عمق صفر تا

برداری انجام و خصوصیات نمونه سانتیمتری خاک

فیزیکی و شیمیایی خاک تعیین شد، که بر اساس نتایج 

میزان  (.4د )جدول بو سیلتی کلی لومخاک  حاصله بافت

کیلوگرم در هکتار  29ود توصیه شده در زمان کاشت، ک

کیلوگرم در هکتار  499به عنوان استارتر و  کود اوره

بذور قبل از کاشت با سم  بود. تریپل سوپرفسفات

میزان دو در هزار، ضدعفونی شده  کربوکسی تیرام به

سانتیمتری کشت  1های ایجاد شده در عمق و در ردیف

ایسـتگاه  هایداده آمار هواشناسی از. شدند

 متـری محـل انجـام 299 هواشناسـی واقـع در فاصـله

 .دریافت گردید )هواشناسی ایستگاه قراخیل(آزمایش 

ایران و ارقام  بومی مناطق شمال رقم برکت رقم

 شرکت از آنها بذر که هیستالو لوزودی اوتونو 

منظور بهگردیدند.  بازرگان کاال با منشاء اسپانیا تهیه

 عملکرد در پایان فصل رشد سی عملکرد و اجزایبرر

بوته انتخاب و صفات مربوط به  49 تعداددهی( نیام)

گیری شد. عملیات برداشت اجزای آن اندازه عملکرد و

پس از حذف  سبز نیامو  منظور محاسبه عملکرد دانهبه

  .مترمربع انجام شد 1 سطحی معادل ها ازحاشیه

اسـتفاده از  های زراعی اقلیمی بـاشاخص

 :های زیر محاسبه شدندفرمول

GDD = Σn [(Tmax + Tmin)/2 ] – Tb             )4 رابطه(                                                   

               

GDD   ،درجه روز رشـدn  ،تعـداد روزهـای رشـد Tmaxو Tmin ترتیب حداکثر و حداقل دمای  به

 گراد(.درجـه سانتی 1دمای پایـه ) bTروزانه و 
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HTU= GDD × Duration of sun shine hours                 ( 2رابطه           )  

HTU  ،واحد هلیو ترمال برحسب ساعات آفتابی در درجه روز رشدGDD  درجه روز رشد و  Duration of sun 

shine hours ، دوره ساعات آفتابی 

HTUE=Yield /HTU                          ( 9رابطه           )  

HTUE هکتار در ساعت در درجه روز رشد،  کارایی مصرف هلیـوترمـال بـر حسـب کیلـوگرم درYield 

 درجه روز رشد GDDکیلوگرم در هکتار و  عملکرد بر حسب

HUE=Yield/GDD                          ( 1رابطه           )  

HUE دردرجه روز رشـد،  صرف حرارت بـر حسـب کیلـوگرم در هکتـارکارایی مYield  عملکـرد بـر حسـب

 درجه روز رشد GDDهکتار و  کیلـوگرم در

PTI=GDD/Growth days                          ( 1رابطه           )  

PTI  شاخص فتوترمال بـر حسـب درجـه روز

ر هر تعداد روز د Growth days رشـد در روز،

)گریجش و  روز رشد درجـه GDDمرحله رشـد و 

 ورتینگتون و هاتچینو  2941سینگ  ،2944همکاران 

   (.2991 سون

 با آزمایشی صفات مرکـب واریانس تجزیه 

 تیمارهای و انجام SAS آماری افزارنرم ازاستفاده 

روش  به هامیانگین مقایسه آزمون طریق از مناسب

 گرفت. انجامدانکن 

 

 خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاك مورد مطالعه -1ل جدو

 بافت  سال زراعی

 

 سیلت

 (% ) 

 رس
 (%) 

 شن
 (%) 

 ماده آلی
 (%) 

 پتاسیم

)1-(mg.kg 

  فسفر

)1-(mg.kg 

 هدایت الکتریکی
)1-.mdSECe( 

 اسیدیته

pH 

 9/7 71/9 91 419 2/2 42 91 12 سیلتی کلی لوم 4981

 89/7 94/9 19 419 9/2 49 91 11 سیلتی کلی لوم 4981

 

 

  نتایج و بحث

باقال رقم لوزودی اوتونو  تابستانه کاشت تاریخاثر

مختلف  هـای حرارتـی در مراحـلبر شـاخص

  فنولوژیکی

 کاشت تا سبز شدن  مرحلـه

رشد بر شرایط  تاریخ کاشت از طریق انطباق مراحل

خصوص درجه حرارت و مطلوب یا نامطلوب محیطی به

زیادی بر رشد و نمو وعملکرد  ثیر بسیارفتوپریود، تا

مشـخص  تجمعیارزیابی درجه روز رشـد  .دارد باقال

باقال رقم لوزودی دریافت شده  درجـه روز رشـد، کـرد

 4981کاشت تا سبز شدن در سال در مرحلـه اوتونو 

 4981( نسبت به سال درجـه روز رشـد 241تا  291)از 

کمتر بود. بیشترین ( درجـه روز رشـد 219تا  221)از 

در تاریخ  4981دریافت شده در سال  درجـه روز رشـد

در تاریخ  4981و در سال  241کاشت اول مرداد با 

در  درجـه روز رشـد و کمترین 219مرداد با  41کاشت 

ل اتفاق افتاد )جدو درجـه روز رشـد 221شهریور با  41

 لهسـاسه طـی یـک مطالعـه ( 2999(. میلر و همکاران )2

گزارش کردند درجه روز رشد مورد نیاز در  (89-81)

درجه روز  299تا  489کاشت تا سبز شدن باقال، مرحله 

 درجه روز رشد 219تا  478و در مورد گیاه نخود  رشد

( 2949باشد. خوشحال و همکاران )میپاییزه  در کاشت

گزارش کردند، درجه روز موثر و فعال برای سبز کردن 
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میانگین درجه روز  و 1/241و  1/414ترتیب کلزا به

درجه  499 برای سبز کردن آفتابگردان رشد تجمعی

( گزارش  2991و همکاران ) یساری. باشدمی روز رشد

طور کلی میانگین نیاز حرارتی الزم از کاشــت بهکردند، 

درجه  491معادل  گیاه گلرنگ درصد سبز شدن 89 تا

از کاشت حاصل  پس روز49روز رشد بود که تقریباً تا 

 . شد

 بوته گلدهیکاشت تا مرحلـه 

برای  متوسط تعداد روز از کاشت تا مراحل گلدهی

 کشت مختلفهای تاریخ باقال رقم لوزودی اوتونو در

روز و در سال  18تا  12، 4981تابستانه در سال 

درجه  میانگین 4981روز بود. در سال  14تا  14، 4981

تجمع ساعات نور ( و 4412تا  912) روز رشد تجمعی

 4981بود که نسبت به سال ( 8117تا  1299) خورشید

تجمع ساعات نور  و  درجه روز رشد تجمعی میانگین

 باالترین میانگین(. 2خورشید بیشتری داشت )جدول 

باقال رقم در مرحله گلدهی برای  درجه روز رشد تجمعی

اول در تاریخ کاشت  4981در سال لوزودی اوتونو 

در  رشد تجمعی درجه روز و کمترین 897با شهریور 

بود. درحالی که در سال  911اول شهریور تاریخ کاشت 

روز تا گلدهی  19با  مرداد 41کاشت تاریخ  4981

را بدست ( 4412) درجه روز رشد تجمعیبیشترین 

( در 8117آورد و باالترین تجمع ساعات نور خورشید )

(. در 2ل وتاریح کاشت اول مرداد بوقوع پیوست )جد

نمو  و هواشناسی در دوره رشد رزیـابی پـارامترهـایا

میانگین درجه حرارت هوا  ، تعداد ساعات آفتابی وگیاه

دارای باالترین مقدار نسبت به بقیه  4981درمرداد سال 

میانگین درجه حرارت هوا در ماه مرداد ها بود. ماه

و میانگین تعداد  (4)شکل  گراددرجه سانتی 4/29

 ترینحساس گلدهی. (2)شکل بود  1/289ات آفتابی ساع

 به تنش حرارتی بوده به نسبت باقال نمو و رشد مرحله

 مواد و تولید فتوسنتز کاهش با احتماالً که طوری

 نهایت در دانه و به مواد انتقال کاهش باعث فتوسنتزی

 هایدانه و هاسقط گل افزایش و شده عملکرد کاهش

عملکرد  کاهش عاملی برای نیز امنی در شده تشکیل تازه

باشد. در این تحقیق مصادف شدن گلدهی با گرمای می

تواند در اواسط تابستان میگراد درجه سانتی 1/99

( اظهار 2999اوپلینگر ) (.4 شکلموید این نکته باشد )

 جنین، رشد اختالالت ایجاد که گرمای زیاد سببنمود، 

گیاه باقالی  در امنی در بذر تعداد کاهش و هاریزش گل

 به منوط گیاه در میوه تشکیل و نمو و رشد شود و

 بنابر این تاریخ است. محیط باالی ورطوبت کم دمای

 که شود تعیین در منطقه طوری کاشت گیاه باقال باید

 آسیب گیاه به دوره گلدهی در خصوص به هوا گرمای

ن همکارا و رادواعظی هاییافته با نتایج که این نرساند.

  دارد. مطابقت (2999)

  بوتهدهی نیامکاشت تا مرحلـه 

تعداد ساعات آفتابی مؤثر در فتوسنتر و دمای 

 بوتهدهی نیامکاشت تا ای بر قابل مالحظه روزانه تأثیر

تا  19 این دوره دارند. مدت زمان این مرحله معموالً بـین

(. در پژوهش حاضر )کاشت 9ل است )جدوروز  79

باقال رقم  دهینیامکاشت تا مرحلـه  تابستانه( در

میانگین درجه حرارت هوا و تعداد  ،لوزودی اوتونو

 4981نسبت به سال 4981سال ساعات آفتابی در 

 میانگین نیاز حرارتیبیشترین  (.2ل )جدوبیشتر بود 

کاشت تا مرحلـه تعداد ساعات آفتابی  والزم  تجمعی

خ کاشت اول ( در تاری42287و  4191ترتیب دهی )بهنیام

 پس از کاشت حاصل شد روز 11تقریباً  4981مرداد 

 تعداد ساعات آفتابی وپایین بـودن (. از طرفی 2ل )جدو

سبب طوالنی ، 4981سال در میانگین درجه حرارت 

)اول و پانزدهم  دهینیاممدت زمان مرحلـه  نشد

باقال در رقم لوزودی  نمو و رشدشهریور( و کند شدن 

بینی آل برای پیششاخص ایده(. 2دول اتونو گردید )ج

است که تعداد واحدهای  نیاز حرارتی گیاهان شاخصی

مرحله رسیدن به حرارتی یک ژنوتیـپ مشـخص بـرای

طور را به )رسیدگی فیزیولوژیکی( مشخصی از رشد

( در آخرین 2 و 4) شکلبا توجه به  .ثابت بـرآورد کنـد

دلیل کم ( بهتاریخ کاشت تابستانه )پانزدهم شهریور



 9011/ سال  4شماره  03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                    سرپرست، علیپور                  904

مواجه شدن رشد و نمو تعداد ساعات آفتابی و شدن 

درجه  1/1گیاه با فصل خنک و افت محسوس دما ) 

گراد در درجه سانتی 8/1و  4981گراد در سال سانتی

باعث گردید عمل گلدهی و زایشی  "عمال( 4981سال 

 نیلسن و همکاران (.1کند و عملکرد کاهش یابد )جدول 

 دردرجه روز رشد تجمعی داشتند کـه اظهار ( 2992)

اکثر موارد واحدهای حرارتی مورد نیـاز بـرای پرشـدن 

درجه  تحقیقکند. در این بیش از حد برآورد می دانـه را

محاسبه نیاز  شاخص مطمئنـی بـرای روز رشد تجمعی

باقال رقم لوزودی حرارتی در مرحله رشد رویشی برای 

شمار به تابستانه تکش های مختلفتاریخ اوتونو در

 آید.می

 
 

  
 )راست( 1931)چپ( و 1931 سال زراعی دو نمودار تغییرات دما و بارندگی در  -1شکل

 
 

( و ساعات آفتابی در طی مراحل فنولوژی مختلف باقال رقم لوزو AGDDدرجه روز رشد تجمعی )تقویم روزانه،  -2جدول 
 دی اوتونو در شرایط کاشت تابستانه

  دهی نیامکاشت تا                 کاشت تا گلدهی            کاشت تا سبز شدن                            
تعداد 
 روز

درجه روز 
 رشد تجمعی

تجمع ساعات  
 نور خورشید

تعداد 
 روز

درجه روز 
 رشد تجمعی

تجمع 
ساعات  نور 

 خورشید

تعداد 
 روز

درجه روز 
 رشد تجمعی

تجمع 
ساعات  نور 

 خورشید

 

4981   
  1189 4997 11 1771 841 12 912 241 44 اول مرداد

  7291 4214 19 1191 871 11 4999 291 49 مرداد 41
  7297 4288 14 1411 897 17 4971 291 8 اول شهریور

  1499 811 74 1199 911 18 119 249 49 شهریور 41
1931  

  42287 4191 11 8117 881 14 2479 211 8 اول مرداد
  49291 4999 19 8499 4412 19 2784 219 9 مرداد 41

  7927 4917 79 1817 4929 19 2124 217 49 اول شهریور
  1819 888 74 1299 912 14 2479 211 8 شهریور 41
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  1931و  1931 در دو سال زراعیتعداد ساعات آفتابی نمودار تغییرات  -2شکل

 

رقم باقال  (HTUE)کارآیی مصرف هلیوترمال 

 تابستانه کشت های مختلفتاریخ لوزودی اوتونو در

که برای  های حرارتی مهم دیگـرشاخص از یکی

کارآیی  ،شـودمطالعه فنولوژی گیاهان استفاده مـی

با توجه به اینکه این . است (HTUE)مصرف هلیوترمال 

رشد و تعداد  ضـرب درجـه روز شاخص حاصـل

 جـه روز رشـد،ساعات آفتابی است، مشـابه بـا در

( 929/4تا  999/9)از  4981سال  واحد هلیوترمال در

( بیشتر بود. 899/9تا  171/9)از  4981نسبت به سال 

کارآیی مصرف  ن میــزامرداد  41 کشــت تـاریخدر 

اول نســبت بــه تــاریخ کشــت ( 929/4هلیوترمال )

دلیل این موضوع که  افزایش داشت( 929/4مرداد )

 و تعداد ساعاتمیانگین درجه حرارت هوا ن بیشتر بود

کارآیی مصرف . درحالیکه (9ل بود )جدو آفتابی

شهریور  41مرداد و  99 کشـتهای در تاریخهلیوترمال 

 نیز روند تصادفی( 2944) روند کاهشی داشت. آمگاین

را در مراحــل فنولوژیــک کارآیی مصرف هلیوترمال 

 ذرت در نپــال گــزارش کــرد. 

 

باقال رقم لوزودی  (HUE) حـرارت ـارایی مصـرفک

 تابستانه کشت های مختلفتاریخ اوتونو در

تمامی  بـرای (HUE) کـارایی مصـرف حـرارت

مرداد در سال  41 مراحل فنولوژیک در تاریخ کشت

 دیگرهای به تاریخ کشت نسـبت 4981و  4981های 

 بیشتر بود. مقدار شاخص کـارایی مصـرف حـرارت

دوره کشت تا رسیدگی فیزیولوژیک در تاریخ  یبـرا

ترتیب به 4981و  4981های مرداد درسال 41 کشت

کلی در تمامی  طورهب .(9ل )جدو( بود 841/1و 179/7)

در تاریخ  فنولوژیک، کـارایی مصـرف حـرارت مراحل

نظر بررسی روند  های دیرتر کاهش داشـت و ازکشت

و قابل  دی ثابتها دارای رونمنطقی تغییرات شاخص

توان از این شاخص برای تعیین بینی بوده و میپیش

سینگ  ( و2944) تاریخ بهینه کشت استفاده کرد. آمگاین

های کشت ای بـین تـاریخیز رابطـهن( 2941) و همکاران

 کاهش در کـارایی مصـرف حـرارتو دیرتر از معمول، 

طوریکه در تاریخ یافتند، بهدست  و کاهش عملکـرد

 های دیرتر با کاهش در کـارایی مصـرف حـرارتکشت

 ت. میزان عملکرد نیز کاهش یاف
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 باقال رقم لوزودی اوتونو در (PTI) وترمالتشاخص ف

 تابستانه کشت های مختلفتاریخ

آورده  9 در جدول( PTI) وترمالتتغییرات شاخص ف

 ،با پیشرفت مراحل نموی گیاه 4981در سال  .شده است

ولی در تاریخ  افزوده شـد وترمالتف صمقدار شاخبه

 شهریور با افت محسوس دما در فصل پاییز 41کاشت 

 ای که در تـاریخ کشـتگونهبهکم شد  وترمالتفص شاخ

 17/22از  فیزیولوژیک رسیدگیدر مرحله  اول شهریور

شهریور رسید  41در تاریخ کاشت  41/41به کمتر از 

پانزدهم مرداد سال  تـاریخ کشـتولی در  .(9ل )جدو

و میانگین درجه حرارت هوا بیشتر بودن  دلیلبه 4981

 (،91/24کـارایی مصـرف ساعات آفتابی )باالتر بودن 

ل )جدورسید  19/99به عدد  وترمالتتغییرات شاخص ف

ت ارقام ذر ند،کرد گـزارش( 2942و همکاران ) رام. (9

(Zea mays L.) با طول دوره رشد طوالنی میـزان 

در مقایسه با ارقام  بیشـتری وترمالتاخص فش

 دارند. تر زودرس

 

عملکرد کـارایی مصـرف ساعات آفتابی و کارآیی مصرف هلیوترمال، کارآیی مصرف، ، حـرارت کـارایی مصـرف -9جدول 

 در طی مراحل فنولوژی مختلف باقال رقم لوزو دی اوتونو در شرایط کاشت تابستانه سبز نیام

ـارایی ک کاشت تاریخ

   مصـرف

 (HUE)حـرارت

کارآیی 

مصرف 

 (HTUE)هلیوترمال

کارآیی 

 (PTI)مصرف 

صـرف مکـارایی 

 (RUE)آفتابی  ساعات

   سبز نیام عملکرد

(1-kg.ha) 

      4981سال 

 1921 18/22 11/48 929/4 824/1 اول مرداد

 9718 19/29 19/29 929/4 179/7 مرداد 41

 1711 82/41 17/22 999/9 199/1 شهریور 4

 1214 41/41 41/41 994/9 989/1 شهریور 41

      4981سال 

 7999 19/44 22/29 171/9 141/1 اول مرداد

 8114 91/24 19/99 899/9 841/1 مرداد 41

 1994 78/41 79/21 918/9 918/1 شهریور 4

 1911 79/41 11/29 899/9 918/1 شهریور 41

 

 کردعملاجزای عملکرد و  ارامترهایپ

، تـأثیر تـاریخ کشـت، تایج تجزیـه واریـانس مرکـبن

عملکرد و  بـر تاریخ کاشت ×سالاثر متقابل  و سال

 1 در جـدول اجزای عملکرد باقال رقم لوزودی اوتونو

و  نیامطول  صفات در است. اثر سال آورده شـده

 اثر سبز در سطح احتمال پنج درصد و نیامعملکرد 

کاشت بر روی تعداد دانه در ، تاریخ آزمایشی تیمار

، و وزن صددانه، نیامدر بوته، طول  نیامتعداد ، نیام

دار سبز در سطح احتمال یک درصد معنی نیامعملکرد 

در تمام صفات  تاریخ کاشت ×سالاثر متقابل  وگردید 

ذکر است که بجز الزم به (.1)جدول  دار بودغیر معنی

از ارقام دیگر  هیچیک لوزودی اوتونوباقال رقم زودرس 

)تابستانه(  کشت دومبه عنوان )برکت و هیستال( 

لذا  دارا نبوده و( را سبز نیاممحصول ) تولیدپتانسیل 

 در تجزیه واریانس آزمایشات لحاظ نگردیدند .
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 ستانهتاب های مختلف کاشتتاریخ درلوزو دی اوتونو عملکرد باقال رقم اجزای عملکرد و  جدول تجزیه واریانس -1جدول 

 تعداد دانه درجه آزادی منابع تغییر

 نیامدر 

 نیامتعداد 

 در بوته

 نیامطول 

 

 ارتفاع وزن صددانه 

 

 سبز نیامعملکرد 

 ns 994/9 ns`914/9 * 499/1 ns914/9 ns 19/49 * 4/4911114 4 سال

 ns944/9 *429/9 ns 917/9 ns11/9 ns19 /21 ns 8/112197 1 تکرار)سال(

 ns 11/2 ** 4/21717899 89/297** 182/19** 991/1** 89/1 ** 9 تاریخ کاشت

 ns 72/9 ns419/9 ns999/4 ns 89/2 ns 94/48 ns 4/997892 9 تاریخ کاشت ×سال

 97/289787 8/12 91/41 429/4 999/9 491/9 42 خطا 

 98/7 42/9 74/2 14/7 78/2 29/48  (%) ضریب تغییرات

ns، *  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشددار، اختالف معنیم وجود اختالف معنیترتیب بیانگر عد به **و. 

 

 بوته ارتفاع

بوته در بیشترین ارتفاع  ها نشان داد،نتایج میانگین

متر و بعد از آن سانتی 49/94مرداد با  41تاریخ کاشت 

متر بیشترین ارتفاع را سانتی 99/99کاشت اول مرداد با 

 41بوته در تاریخ کاشت کمترین ارتفاع د. دست آوردنبه

 در(. 1)جدول متر( بدست آمد سانتی 98/99شهریور )

و کاهش  روز طول تاثیر دلیل به دیر خیلی هایکاشت

 ارتفاع کاهش درجه حرارت هوا و تعداد ساعات آفتابی،

( 2999دوبرمن و همکارانش ) است. بینیپیش قابل گیاه

از  )بعد تابستانه باقال کاشت رد تاخیر بابیان داشتند که 

 هایدرجه حرارت با برخورد علت به برنج( برداشت

 و گیاه رشد سرعت روزهای کوتاه طول و پایین بسیار

( نیز 2949همکاران ) و دگوی شود.کمتر می بوته ارتفاع

در  تأخیر اثر در گیاه ارتفاع نشان دادند که کاهش

طی  در روز طول و ادم تغییرات از ناشی احتماالً کاشت،

 است.  گیاهان زایشی و رویشی نمو

 نیام در دانه تعداد

 بوده و ژنتیکی عوامل تابع بیشتر نیامدر  دانه تعداد 

 تاریخ جمله از محیطی و زراعی تأثیر عوامل تحت کمتر

تا  بوته هر دانه تعداد در تغییر کاشت قرار می گیرد و

خواهد  بوته نآ هاینیام تعداد به وابسته زیادی حدود

تعداد دانه  (. در مقایسات میانگین4891بود )ساکسینا 

تاریخ کاشت اول  لوزودی اوتونوباقال رقم   نیامدر 

دست در بوته باالترین رتبه را به نیام 1/1مرداد با تعداد 

شهریور(  41آورد که نسبت به آخرین تاریخ کاشت )

 و پورصادقی(. 1ل درصدی داشت )جدو 71افزایش 

به  نیام در دانه ( گزارش کردند، تعداد2991مکاران )ه

شدن  طویل دوره طول و گیاه در نیام مکانی موقعیت

 تعداد این دوره، طول افزایش دارد و با بستگی هانیام

 که هایینیامدلیل  همین به یابد.می افزایش نیام در دانه

 دانه حاوی تعداد اند،شده تشکیل گیاه در زودتر

-می دیرتر تشکیل که هستند هایینیام به تنسب بیشتری

 بر (2949همکاران ) و خانجانی چند که شوند. هر

 و دارند تأکید نیام در دانه صفت تعداد بودن ژنتیکی

 محیط تأثیر تحت کمتر اجزای عملکرد که معتقدند

 تعداد صفات از نیام در دانه تراکم .گیردمی قرار اطراف

 به کهطوریشود، بهمی جمنت نیام طول و نیام در دانه

 محاسبه نیام در دانه تعداد ،نیام واحد طول هر ازای

  .گرددمی

 در بوته نیامتعداد 

 یکی بوته در نیام تعداد دانه، عملکرد بین اجزای در

دانه  عملکرد جزء متغیرترین حال عین در و از مهمترین

های کاشت تاریخ در نیام تعداد بودن است. زیادتر

رشد  دوره بودن ترطوالنی از ناشی توانمی را زودتر

 دانست. دگوی بوته در فرعی هایشاخه تولید و رویشی

-می کاشت تاریخ که گرفتند ( نتیجه2949همکاران ) و

مقایسه دهد.  قرار تأثیر تحت را بوته در نیامتعداد  تواند

های مختلف نشان داد که تاریخ  میانگین تاریخ کاشت

اختالف کمی با هم شهریور اول و پانزدهم کاشت 

 41در تاریخ کاشت  لوزودی اوتونو و باقال رقم داشتند
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 21/1شهریور با  41باالترین و کاشت  11/9مرداد با 

ل در بوته را به دست آوردند )جدو نیامکمترین تعداد 

 در گره کل تعداد به بوته در نیام تعداد که ز آنجایی(. ا1

 در تأخیر پس است، بوته وابسته ارتفاع نیز بوته و

 تعداد کاهش رشد، دوره طول کاهش کاشت سبب

 کاهش آن دنبال به و ارتفاع کاهش های فرعی،شاخه

 .(2999همکاران  و صالحی) شودمی بوته در نیام تعداد

 

  نیام طول

 لوزودی اوتونورقم  ،نیام طول در مقایسات میانگین

رین متر بیشتسانتی 1/49در تاریخ کاشت اول مرداد با 

دست آورد که نسبت به آخرین تاریخ را به نیامطول 

 11متر( سانتی 21/42شهریور )با  41کاشت یعنی 

 نیام طول کاهش(. 1ل درصد افزایش داشته است )جدو

 مراحل برخورد به دلیل تواندمی کاشت، در تأخیر با

 دمای با رسیدگی و دهینیام مانند گیاه رشدی حساس

 کشت هایتاریخ رشدی در دنامساع شرایط و پایین

( 2998همکاران ) و ناروئیراد (.4 شکلباشد )دیرهنگام 

 را نیام طول و نیام در دانه تعداد اظهار داشتند که صفت

-می نظر در هاانتخاب ژنوتیپ در کمکی عوامل عنوان به

 تعداد دارای انتخابی، هایتوده که و بیان داشتند گیرند

 بیشتری نیام دازه طولان از ،نیام در بیشتر دانه

-پتانسیل ژنتیکی نظر از مختلف ارقامو بوده  برخوردار

 دارند.  ریز یا درشت هایدانه تولید متفاوتی برای های

 

 صددانه وزن

باقال  گیاه صفات ترینثبات با از صددانه وزن

در  که هاییدانه است ممکن گاهی و شودمی محسوب

شوند می تشکیل امنی انتهای یا گیاه انتهایی هایگره

قابل  ثبات از صددانه وزن اما باشند، داشته کمتری وزن

صددانه  وزن عمده طوربه است. برخوردار توجهی

اما  باشدمی مخزن قدرت و مخزن اندازه از متأثر

 نمو و رشد دوره طی هوایی و آب شرایط و ژنوتیپ

(. 2991همکاران  و حمزهخادم)مؤثرند  آن بر نیز گیاه

لوزودی رقم  صددانه، وزن یسات میانگین مرکبدر مقا

گرم بیشترین  412مرداد با  41در تاریخ کاشت  اوتونو

گرم کمترین رتبه را به دست  499شهریور با  41و در 

 هابوتهمرداد  41در تاریخ کاشت (. 1ل آورد )جدو

 بنابر این، نموده و موجود منابع از را استفاده بیشترین

( 2991اند. فرجی )کرده تولید یزن تریدرشت هایدانه

 را نیام شدن پر دانه و رشد سرعت که داردمی اظهار

 رشد دوره طی خورشیدی در تابش دریافت به توانمی

 با دانه نهایی که اندازه گرفت نتیجه و داد نسبت دانه

 پر طی در و گرمایی آبی تنش و بوته در دانه تعداد

 نامساعد شرایط ن دربنابرای دارد. منفی رابطه دانه شدن

 نخواهد ظهور به نیام در دانه تولید پتانسیل محیطی

 رسید.

 

 سبز نیامعملکرد 

نشان داد که ( 81-81) مقایسه مرکب دو سالهنتایج 

تابستانه کشت  هایدر تاریخسبز باقال  نیامعملکرد 

 اثر سال و قرار گرفت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی

سطح احتمال پنج درصد  عملکرد نیام سبز دربر روی 

داد،  نشان آزمایش این نتایج (.1دار گردید )جدول معنی

تنها ژنوتیپ لوزودی اوتونو در کشت تابستانه موفق به 

حصول عملکرد گردیده و هیچیک از ارقام دیگر )برکت 

و هیستال( توانایی عبور از مرحله رویشی به وارد فاز 

سبز  نیامتولید  زایشی را نداشته و نتوانستند عملکرد و

عملکرد بیولوژیکی گیاه تابعی از میزان داشته باشند. 

تشعشع جذب شده در طول دوره رشد بوده و از طرفی 

میزان تشعشع جذب شده به وسیله گیاه بستگی کامل 

به شاخص سطح برگ و رشد تاج پوشش گیاه دارد 

( بیان 4888اوکپارا و همکاران )(. 4884)لباسچی 

 کاشت تاریخ تأثیر تحت در باقال دانه ردنمودند که عملک

 زمان که شودمی سبب موقع به کاشت دارد و قرار

 نیام نتیجه در و کرده برخورد مناسب دمای گلدهی با

 شود.  تشکیل ی بیشتریدانه و

های  تاریخمرکب دو ساله  هایقایسه میانگینم

، در نشان داد باقال رقم لوزودی اوتونو تابستانه کاشت

واسطه کاشت تابستانه )اول و پانزدهم مرداد( به تاریخ
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و تجمع ساعات نور ( 2)جدول درجه روز رشد تجمعی 

( نسبت به تاریخ کاشت سوم و 2 شکل) خورشید باالتر

چهارم )اول و پانزدهم شهریور( گیاه توانست میزان 

(. در 1ل ماده خشک کل بیشتری بدست آورد )جدو

در  لوزودی اوتونو رقم  سبز باقال نیاممیانگین عملکرد 

کیلوگرم  8499مرداد با  41تاریخ کاشت دوم یعنی 

دارای بیشترین عملکرد بوده که نسبت به آخرین تاریخ 

درصد افزایش عملکرد داشته  421شهریور(  41کاشت )

 کشت هایتاریخ در بیشترسبز  نیام عملکرداست. 

 از بهینه استفاده گیاه، بهتر رشد امکان از زودتر ناشی

 گرده و گلدهی دوره نشدن مواجه و منابع موجود

(. 4ل باشد )جدومی محیطی نامساعد با شرایط افشانی

های کاشت سوم و چهارم از عملکرد کمتری تاریخ

 1912و  1299برخوردار بوده است )به ترتیب با 

به دلیل برخورد انتهای  "کیلوگرم در هکتار( که احتماال

درجه حرارت در اوایل دوره رویشی با افت محسوس 

 افزایش عملکرد در دلیل (.1باشد. )جدول فصل پاییز می

 بهتر اسقرار به دلیل تواندمی زود هنگام کاشت تاریخ

 شدن بسته رویشی، رشد دوره بودن طوالنی گیاهچه،

 عدم و محیطی عوامل از بهینه و استفاده به موقع کنوپی

بخت  انکیباشد ) رشد فصل آخر تنشهای با رویارویی

 . (2941و همکاران 
 
 

 تاریخ های مختلف کاشت تابستانه در عملکرد باقال رقم لوزودی اوتونواجزای مقایسه میانگین عملکرد و  -1جدول 

 کاشت باقالرقم

 لوزودی اوتونو

 ارتفاع بوته

(cm) 

 تعداد دانه

 نیامدر 

 نیامتعداد 

 در بوته

 نیامطول 
(cm) 

 وزن صددانه
(g) 

 بزس نیامعملکرد 
)1-(Kg.ha 

 a 99/99 1/11 a 7/29 b 49/18 a 491 b 1998 b اول مرداد

 a 49/94 1/19 b 9/11 a 49/19 b 412 a 8499 a مرداد 41

 a 19/99 9/79 c 1/81 c 42/91 b 491 b 1299 b اول شهریور

 a 98/99 9/29 c 1/21 d 42/21 b 499 b 1912 c شهریور 41

 .باشنددار در سطح احتمال پنج درصد آزمون دانکن میحداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیهای با در هر ستون میانگین

 

 

 کلی گیری نتیجه

رشد و نمو گیاهان متاثر از عوامل ژنتیکی و محیطی 

شود که بوده و حداکثر عملکرد، تنها زمانی حاصل می

 ترکیب مناسبی از عوامل محیطی برای گیاه فراهم شود.

تعداد روز و میانگین  مختلفی برای متوسط هایگزارش

مختلف نمو، بسته  رشد تجمعی در مراحل -درجه روز 

 غیره، وجود دارد. به نوع گیاه، ژنوتیپ، تاریخ کاشت و

تابستانه نتایج این پژوهش مشخص کرد کـه در کشـت 

به دلیل باالتر بودن درجه روز رشد تجمعی و تجمع 

نسبت به سال  4981ساعات نور خورشید در سال 

در مراحل نموی)از کاشت تا سبز شدن، گلدهی و  4981

 عملکرد، کـارایی مصـرف حـرارت و کـارایی دهی(،نیام

همچنین باالتری بدست آید.  مصرف واحد هلیوترمال

باقال رقم لوزودی نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه 

مرداد در دو سال  پانزدهمکشـت  های تـاریخاوتونو در 

-سبز )بهنیامعملکـرد ( باالترین 4981-4981زمایش )آ

دست کیلوگرم در هکتار( را به 8114و  9718ترتیب 

تـاریخ کشـت سبز در نیامآورد. کمترین عملکرد 

کیلوگرم در هکتار( به  1911و 1214) شهریور پانزدهم

و   HUE ،HTUEهـایهمچنـین شـاخصدست آمد. 

RUE  را در دی اوتونو باقال رقم لوزونیاز حرارتی

مراحل متفاوت نموی  هـای کشـت مختلـف و درتاریخ

دلیلدارا  خـوبی بـرآورد کـرده و در ایـن مسـیربه به

بر سایر  برتـری نسـبی بودن روند ثابت و منطقی

 دارنـد. PTIو  GDDهـا ماننـد شاخص
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