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Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of planting date and 

plant density on eco-physiological, agronomic, morphological traits and yield components of two 

fava bean genotypes in Dezfoul region. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted in Safiabad-Dezful Research Center as a 

factorial split plot based on randomized complete block design with three replications during the two 

crop years of 2017 and 2018. In this study, the effect of two Fava bean genotypes (Saraziri and line 

62), on three planting dates (11 October, 31 October and 20 November) and at three densities (10, 15 

and 20 plants per square meter) on grain yield, Harvest Index, stem diameter, plant height, seed 

protein percentage, leaf chlorophyll content, photosynthesis rate and leaf stomatal conductance were 

evaluated. 

 

Results: The results showed that the highest grain yield and harvest index were related to the Saraziri 

genotype Planted on October 11th with the density of 15 plants per square meter. Regarding the 

measured morphological and physiological traits, the highest plant height and chlorophyll content 

belonged to the Saraziri genotype cultivated on October 31th with the density of 20 plants per square 

meter and the highest percentage of protein, photosynthesis rate and stomatal conductivity was related 

to the Saraziri genotype cultivated on November 20th with the density of 20 plants per square meter. 

The highest stem diameter was related to the Saraziri genotype planted on the 20th of October with a 

density of 10 plants per square meter. 

 

Conclusion: The results of this study showed that while reducing the growth period leads to a 

decrease in Seed yield along with increasing crop quality, to achieve the desired morphological 

characteristics and obtain good Seed yield in the Faba bean plant in Dezful region, Khuzestan 

province it is better to prolong growth period by planting on October 11th and the density of 15 plant 

per square meter is recommended. 
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 چکیده
 زراعی، ریخت شناسیفیزیولوژیک، -اکوهای کاشت و تراکم بوته بر شاخص زمان اثراتبررسی  منظور به مطالعه اهداف:

 در منطقه دزفول انجام گرفت. باقلا دو ژنوتیپ دانه و عملکرد
 

مل های کابلوک بر پایهفاکتوریل پلات صورت اسپلیت  دزفول به -آباددر مرکز تحقیقات صفیآزمایش  ها:مواد و روش
اجرا شد. در این تحقیق اثرات دو ژنوتیپ باقلا )سرازیری و لاین  0932و  0936دو سال زراعی  طی تصادفی با سه تکرار

بوته در متر مربع( روی صفات عملکرد  71و  01، 01آبان( و با سه تراکم ) 91و  01مهر،  71(، در سه تاریخ کاشت )67
روزنه  نتز و هدایتدانه، شاخص برداشت، قطر ساقه، ارتفاع بوته، درصد پروتئین دانه، محتوای کلروفیل برگ، سرعت فتوس

 ای برگ ارزیابی شدند. 
 

بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت، مربوط به ژنوتیپ سرازیری کشت شده در تاریخ کاشت نتایج نشان داد  یافته ها:
بوته در متر مربع بود. حال آنکه در مورد صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندازه گیری شده  01مهر  با تراکم  71

بوته  71آبان با تراکم  01 ین میزان ارتفاع بوته و محتوای کلروفیل مربوط به ژنوتیپ سرازیری کشت شده در تاریخبیشتر
در متر مربع و بیشترین میزان درصد پروتئین، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای مربوط به ژنوتیپ سرازیری کشت 

ترین میزان قطر ساقه نیز مربوط به ژنوتیپ سرازیری کشت شده بوته در متر مربع بود. بیش 71آبان با تراکم  91شده در 
 بوته به دست آمد.  01مهر با تراکم  71در تاریخ کاشت 

 
نتایج این تحقیق نشان داد در حالیکه کاهش دوره رشد منجر به کاهش عملکرد همزمان با افزایش کیفیت  گیری: نتیجه

برای دستیابی به خصوصیات مرفولوژیک مطلوب و کسب عملکرد دانه مناسب در گیاه باقلا در منطقه  محصول میشود
مهر تا حد امکان افزایش یابد و تراکم بوته  71دزفول، استان خوزستان بهتر است طول دوره رشد با کشت در تاریخ 

 بوته در متر مربع قابل توصیه است.  01مطلوب 
 

 دانه، تاریخ کاشت، تراکم بوته، مورفولوژی باقلا، فیزیولوژی باقلا عملکرد واژه های کلیدی:
 

 مقدمه

( به دلیل دارا بودن مقادیر .Vicia Faba Lباقلا )      
فراوان پروتئین و انرژی از دیر باز به عنوان منبع 

ارزشمند غذای انسان و دام مورد استفاده قرار می گرفته 
. بر اساس داده های (7101)مولتاری و همکاران  است

انتشار یافته بانک اطلاعاتی سازمان خواروبار و 
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(، سطح زیر کشت باقلا FAO Statکشاورزی ملل متحد )
 و هزار هکتار 1، اندکی بیش از 7101در ایران در سال 

کیلوگرم در هکتار  7011عملکرد دانه به طور میانگین 
لا باق اهیرشد و نمو گ. (7101) فائو استات گزارش شد

مرحله رویشی  ،و سبز شدن یمرحله جوانه زن 1شامل 
تشکیل تمام گره ها و )شامل مراحل تشکیل اولین گره، 

باز شدن کامل برگ ها(، مرحله زایشی )شامل تولید 
 تیرهجوانه گل، تولید غلاف، پر شدن غلاف و دانه بندی، 

شدن غلاف ها و خشک شدن دانه(، مرحله پیری غلاف و 
 رشد و نمو، یدر طمی باشد که مرحله پیری ساقه و بوته 

باقلا در  یازهایمراحل، ن نیاز ا یبا گذر کردن متوال
)دائور   دینما یم رییارتباط با درجه حرارت و رطوبت تغ

ست و پس اباقلا محصول فصل خنک  .(7100و همکاران 
تا پنج درجه  یشدن، سرما یتا چهار برگ یجوانه زناز 
باعث کاهش گل  ادیز یکند. گرما یصفر را تحمل م ریز

در  وهیم لیشود، رشد ونمو مطلوب و تشک یم وهیو م
 ادیز یهمراه با رطوبت نسب نییپا یامنوط به دم اهیگ

به دست آوردن محصول خوب در طول مدت  یاست. برا
گراد  یدرجه سانت 71تا  01به  ازیه طور معمول نب شیرو

اگر در  .(7102)لازارازو و همکاران  باشد یحرارت م
 ابدی شیافزا نیاز ا شتریب تدرجه حرار یزمان گلده

)کت و پائول  گردد یم حیعدم تلق گل و ختنیباعث ر
انتخاب تاریخ کاشت مناسب  بر اهمیت از این رو . (7102

باقلا در شرایط آب برای قرار گیری مراحل رشدی گیاه 
همراه با شناخت کامل از نیازهای گیاه و هوایی مناسب، 

در هر مرحله رشدی و واکنشهای صفات مورفولوژیک و 
فیزیولوژیک گیاه به شرایط اقلیمی متفاوت توسط محققان 

بزازی ، 7101)خلیل و همکاران  مختلف تاکید شده است
 .(7100نخ زری مقدم و همکاران  ;7107و همکارن 

است که  یزمان کاشت باقلا زمانباتوجه به موارد فوق 
زمستان شروع  یتابستان تمام شده و سرما یگرما

شت کا یبرا یفاصله زمان نیبهتر لذا به نظر نشده باشد
توسط می باشد که آذرماه  لیدوم مهر تا اوا مهیباقلا از ن

نگ )منی توصیه شده است محققان مختلف تحقیقات قبلی
 و یمیاقل طیمتفاوت بودن شرا لیبدل (.7171و همکاران 

در  و خاک قابل کشت باقلا طیدرجه حرارت مح ،یجو
است. لازم به ذکر  ری، زمان کشت آن متغمناطق مختلف

 یمیاقلمحیطی و کاشت عوامل  خیانتخاب تار دراست که 
ها، علف  ماری، آفات و بژنوتیپ نظیر زیستیو عوامل 

بستر بذر  هیتهو همچنین نوع عملیات مزرعه نظیر هرز، 
بنابراین . (7171)یاسمین و همکاران  موثر می باشد

کاهش سبز شدن علف های باعث  کاشت در زمان مناسب
شود و  یم آفات و امراضهرز و جلوگیری از شیوع 

آب و هوائی با شرایط بهینه هر مرحله از  شرایط تطابق
)مصطفی و همکاران  دارد یخاص تی، اهمرشد و نمو گیاه

نامناسب  یکاشت ها خیدر تار نی. همچن(7170
زودرس )حاصل روز  یگلده کیعلاوه بر تحر (رهنگامی)د
 لیبه دل ،یفرع ینمو شاخه ها تیبلند(، محدود یها

 یباعث کاهش عملکرد دانه م یشیکاهش دوره رشد رو
عدم کشت در زمان مناسب . (7100)برد و همکاران  شود

 میشود کهدر بوته  کاهش تعداد غلاف بارور بهمنجر 
)برد و  آن کاهش عملکرد دانه و غلاف سبز است جهینت

پژوهشگران (. 7111اگلی و بروننینگ  ;0333هارویل 
 کاهش قیهنگام از طر ریگزارش کردند که کشت د یگرید

در  افتهیشاخص برداشت، کاهش تعداد بوته استقرار 
در بوته،  یکاهش تعداد شاخه فرع زیواحد سطح و ن

بررسی اقلیم و عوامل دهد و  یعملکرد باقلا را کاهش م
جهت نه کاشت یبه زمان نییتعمحیطی منطقه برای 

)یو و همکاران  حصول به عملکرد مطلوب الزامی می باشد
از دیگر عوامل تاثیرگذار در عملکرد گیاهان  (. 7171

زراعی، تراکم بوته است. این فاکتور با تاثیر بر عوامل 
مهمی نظیر میزان تبخیر از سطح خاک، دریافت نور 

علف رشد توسط کانوپی، جذب مواد غذایی و همچنین 
های هرز، در نهایت با تاثیر بر صفات مورفولوژیک و 

 ان زراعی تاثیر می گذاردفیزیولوژیک بر عملکرد گیاه
فاصله کاشت در باقلا، . (7103پور و همکاران )حسین

ذر ب دیبه هدف کاشت دارد. اگر هدف تول بستگی ها بوته
 و تیداده شود تا کم شیفواصل کاشت افزا دیباشد با

بز کود س دیاما اگر هدف تول ابد،ی شیمحصول افزا تیفیک
 مد نظر خواهد بود شتریباشد، تراکم ب یو علوفه دام

با تراکم کم به  اهانی. کشت گ(7107)مارتینی و همکاران 
و در نتیجه می باشد از سطح مناسب معنای عدم استفاده 

تراکم کاشت  ی. از طرفرا به دنبال دارد عملکرد کاهش
عدم  و ای رقابت درون گونه تر از توان گیاهان برایبالا

 رای رشد مطلوب،نور و عناصر مورد نیاز گیاه بتکافوی 
)بالم و همکارن  خود موجب کاهش عملکرد خواهد شد

حائز  تاخیریبه ویژه در کاشت های  وتهتراکم ب .(7100
و امکان  ترمیم بوته ها چرا که توان، می باشداهمیت 
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در این شرایط  جهیدر نت کاهش می یابد و انعطاف آنها
جهت جبران خسارت ناشی از بوته های  تر راکمکشت مت

افزایش تراکم تا  به نظر می رسد.تر  آسیب دیده منطقی
حدی به دلیل افزایش شاخص سطح برگ، موجب افزایش 
عملکرد گیاه می شود. تراکم کاشت بیش ازحد مطلوب، 

اندازی برگ ها روی یکدیگر می شود، رقابت  سایهموجب 
چنانچه نسبت تنفس بین بوته ها را افزایش می دهد و 

 ،)تولید( بیش از اندازه افزایش یابد )مصرف( به فتوسنتز
)زینعلی و همکاران  گیاه کاهش می یابد نهایی عملکرد

 یزراع یزری مهم در برنامه یازهایاز ن یکی. لذا (7100
 نییمطلوب، تع تیفیو ک لابه عملکرد با یابیبا هدف دست

الدگوی و همکاران  همچنین. تراکم کاشت است نیبهتر
معتقدند که عکس العمل ارقام نسبت به مکان  (7101)

متفاوت است و برخی ارقام تحمل بیشتری نسبت به 
تغییرات محیط دارند در نتیجه میتوانند عملکرد بهتری در 

ارقام  حال با توجه به اینکهآن منطقه داشته باشند. 
 و کیولوژیزیف ک،یمورفولوژ یها یژگیو یمختلف دارا

 ریتواند تحت تاث یکه م باشند یمختص خود م یعملکرد
راکم و ت خیدر تار رییمناطق مختلف و با تغ یمیاقل طیشرا

به ، آزمایش حاضر دیکاشت به طرق مختلف بروز نما
کاشت و تراکم  خیتار ریو شناخت تاث یمنظور بررس

بر صفات مهم مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد کشت 
شمال  و اصلاح شده باقلا در منطقه یدو رقم محل

 .دیگرد راو اج یطراح خوزستان
 

 ها مواد و روش

 مکاشت و تراک خیاثر تار یاین تحقیق به منظور بررس     
اکو  ک،یصفات مرفولوژ یرو بوته در واحد سطح

قلا با پیعملکرد دو ژنوت یو عملکرد و اجزا کیولوژیزیف
شمال خوزستان، در مرکز تحقیقات  یمیاقل طیتحت شرا

 دزفول آباد صفی یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب
 0932و  0936زراعی  سالهای طی در استان خوزستان

 97عرض با مختصات جغرافیایی محل آزمایش  .شداجرا 
 قهیدق 97درجه و  01طول  ی وشمال قهیدق 77درجه و 

محل  خاکبود.  متر 17 از سطح دریا ارتفاع و یشرق
 90درصد سیلت و  91درصد رس،  90آزمایش با داشتن 

درصد شن از نوع سیلت، رسی لومی بود. اطلاعات 
 7و  0اول هواشناسی مربوط به سالهای آزمایش در جد

 آورده شده است.

 بر پایهفاکتوریل پلات صورت اسپلیت  بهآزمایش     
 خیو با سه تکرار اجرا گردید. تار های کامل تصادفیبلوک

ابان( به  91آبان و   01مهر،  71کاشت در سه سطح )
، 01، 01و عامل تراکم در سه سطح ) یعنوان کرت اصل

)از ارقام  یری)سراز پیبوته در مترمربع( و دو ژنوت 71
 نیو لامحلی با دانه های درشت و بازار پسندی مناسب( 

 یفرع ی( به عنوان کرتهاه()از ارقام جدید و اصلاح شد 67
و هر کرت شامل شش پشته )شش خط( به طول هشت 

در نظر  متریسانت 61کاشت  یها فیمتر با فواصل رد
 ماریتراکم مورد نظر در سطوح ت جادیگرفته شد. جهت ا

. نمود رییکاشت تغ یها فیرد یتراکم فاصله کاشت رو
 71تا  06 نیکاشت ب خیدوره رشد بسته به تار یدر ط

هرز  یمبارزه با علف ها .صورت گرفت یارینوبت آب
 

  1971-79آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در سال زراعی  -1 جدول

ساعات 
 آفتابی

 

میانگین بارندگی 
 )میلی متر(

(mm) 

میانگین 
رطوبت 

 نسبی

(%) 

متوسط 
رطوبت 

 نسبی حداکثر 

(%) 

متوسط 
رطوبت 

 حداقلنسبی 

(%) 

میانگین 
ی  دما

 ماهانه
(°C) 

متوسط دمای 
 حداکثر

(°C) 

متوسط 
 دمای حداقل

(°C) 

 ماه
 

719 1/1  مهر 0/02 2/90 7/71 06 67 93 

037 1/7  آبان 2/00 6/76 7/01 90 26 10 

069 9/06  آذر 9/2 1/01 1/09 00 36 21 

077 1/1  دی 9/6 0/03 1/00 61 31 19 

027 0/71  بهمن 1/1 0/71 0/07 10 31 20 

771 3/07  اسفند 1/00 1/71 9/01 10 39 16 

719 1/9  فروردین 1/06 9/99 3/70 73 17 16 

773 7/0  اردیبهشت 2/71 0/00 7/90 76 21 10 
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  1979-79آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در سال زراعی -2 جدول

ساعات 
 آفتابی

 

میانگین بارندگی 
 متر( )میلی

(mm) 

میانگین 
رطوبت 

 نسبی

(%) 

متوسط 
رطوبت نسبی 

 حداکثر 

(%) 

متوسط 
رطوبت نسبی 

 حداقل

(%) 

میانگین 
 ی ماهانهدما

 (°C) 

متوسط 
 دمای حداکثر

(°C) 

متوسط 
 دمای حداقل

(°C) 

 ماه
 

711 1/1  مهر 0/02 9/91 0/71 77 66 00 

027 1/11  آبان 2/09 7/76 0/01 16 36 26 

072 1/7  آذر 7/3 3/77 1/00 61 011 17 

070 1/1  دی 2/6 3/03 9/07 60 33 17 

020 6/62  بهمن 1/2 3/70 0/01 19 32 21 

771 9/0  اسفند 1/3 0/73 9/71 17 37 11 

701 2/10  فروردین 3/09 1/91 2/77 01 30 61 

911 1/1  اردیبهشت 2/71 1/91 9/73 02 27 00 

    
جهت مبارزه . انجام شد ییایمیو ش یکیدو روش مکانبه 

کاشت از علف کش ترفلان به  شیهرز پ یعلف ها هیبا کل
دو در هزار و به صورت مخلوط با خاک و علف  زانیم

و پنتا کلروفنل به عنوان  نوسبیدا ن،یمازیس یکش ها
مبارزه با  یبرا استفاده شد یشیرو شیعلف کش پ

لا به باق یدیرشد خسارت شد هیباقلا که در مراحل اولشته
باعث  روسیبا انتقال و میمستق ریزند و به طور غ یم

 یباقلا م یبر رو ایزرد لوب کیموزائ یماریگسترش ب
در  تریل 1/0درصد به مقدار  61 نونیازیشود از سم د

 هیاول یدر زمان ظهور غلافها نیهکتار استفاده شد. همچن
ظهور سوسک  از یریجهت جلوگ دیبروما لیاز سم مت

از  یریجهت جلوگ نیاستفاده شد. همچن یچهار نقطه ا
از سم مانکوزب به نسبت دو  یقارچ یها یماریبروز ب

بر اساس نوبت استفاده شد.  کی یدر هزار برا
 یکود هی( و توص9خاک )جدول  طیو شرا اتیخصوص

از منبع سوپر فسفات تریپل، کود  فرکود فس شگاه،یآزما
ه از نوع اور تروژنیپتاس از منبع سولفات پتاس و کود ن

محاسبه، توزین و در کرت ها به صورت پایه، قبل از 
صفات مصادف با  یریکاشت مصرف شد. جهت اندازه گ

با  یرینمونه گ ،در اردیبهشت ماه یزراع یدگیزمان رس
به مساحت سه  از خطوط سوم و پنجم هیاثر حاش تیرعا

 صورت گرفت. ترمربعم
 

 خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش -9جدول 
 کربن آلی

 (%) 

 نیتروژن کل

soil) 1-kg.(mg 

 فسفر

soil) 1-kg.(mg 

 پتاسیم

soil) 1-kg.(mg 

 هدایت الکتریکی

)1-cm.(mmhos 

 اسیدیته

 

 عمق
(cm) 

61/1  97/9  6/6 070 7/0 1/2 91-1 

03/1  66/0  0/1 001 3/1 6/2 61-91 

 

 

  قطر ساقه: و اندازه گیری ارتفاع بوته

ه پنج بوت، قطر ساقهو جهت اندازه گیری ارتفاع بوته      
ه ، ارتفاع بوتانتخاب یشیاز هر کرت آزما یبه طور تصادف

بر  سیآنها با کول یو قطر ساقه اصل ها اندازه گیری
 شد و یریرقم اعشار اندازه گ کیو با  متر یحسب سانت

 . آنها ثبت شد نیانگیم
 

 ندازه گیری محتوای کلروفیل:ا
گیری محتوای کلروفیل از روش تغییر برای اندازه     

گرم  1بدین ترتیب که . ( استفاده شد0362یافته آرنون )
درصد  11استون  لیتراز هر نمونه برگ تازه در پنج میلی

هموژن گردید و بعد از این مرحله از سانتریفوژ با سرعت 
درجه سانتیگراد به مدت  0دور در دقیقه و دمای  09111

دقیقه استفاده شد و مایع رویی برداشته شد و سپس  01
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رسانده شد. در مرحله  لیترمیلی 01حجم آن با استن به 
متر اسپکتروفتوبعد میزان جذب نور با استفاده از دستگاه 

گیری نانومتر اندازه 669و  601، 021های در طول موج
با استفاده ار روابط زیر  b و aشد و غلظت کلروفیل 

 بدست آمد.

100W) V/6450.86 × A -66319.3 × A) کلروفیل = a 

100W) V/6453. 6 × A -64519.3 × A) کلروفیل = b 
و  601، 669 های جذب نور در طول موج A= که در آن:

 بعد از مایع بالاییحجم محلول ) V=، نانومتر 021
 نمونه بر حسب گرموزن  W=و ( وژیفیسانتر

 
 :فتوسنتز و پارامترهای وابسته به آناندازه گیری 

هر برگ )برگ  یبرگچه وسط یدر مرحله پس از گلده     
 چهارم ایکرت سوم  یانیم یاز بوته ها یکیقبل از آخر از 

طوری قرار داده  ری،گی )کرت وسط(( درون اتاقک اندازه
ا نور ت ردیبرگچه به طرف بالا قرار گ یشد که سطح فوقان

 هروزن تیهدا اصلی های داده تیکند. در نها افتیدر یکاف
و سرعت  هیبرمترمربع برثان 2CO مول اساس بر ای

 هیبرمترمربع بر ثان 2CO کرومولیفتوسنتز بر اساس م
( با LCA4)مدل  رگایاستفاده از دستگاه فتوسنتز متر ابا 
جیمز و ) دیاز سه قرائت، گزارش گرد ریگی نیانگیم

 (.7116همکاران 
 

 درصد پروتئین دانه
گرم از نمونه را  7/1 نیپروتئ یرگی اندازه یبرا     

 طور نیو هم ظیغل کیسولفور دیبرداشته و سپس اس
به آن اضافه شد. سپس درصد بدست آمده  زوریکاتال

ضرب شده و درصد  71/6توسط دستگاه کلدال در عدد 
 (.0323بردفورد، بدست آمد ) نیپروتئ

 
 اندازه گیری عملکرد دانه و شاخص برداشت:

عملکرد دانه خشک با برداشت سه متر مربع از وسط هر  
کرت و سپس جدا کردن دانه ها و توزین آن به طور 

از تقسیم شاخص برداشت نیز گردید.  تعیین جداگانه
تعیین  011ضرب در  یعملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک

 .دیگرد

 SAS 9.3تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار 
 میانگین از طریق آزمون دانکن انجام گردید. هو مقایس

 
 نتایج و بحث

 : و شاخص برداشت عملکرد دانه

 تاصف که داد نشان داده ها واریانس تجزیه نتایج     
 تاریخ تیمار اثر تحت و شاخص برداشت دانه عملکرد
 ،(P≤10/1) ژنوتیپ و ،(P≤10/1) تراکم ،(P≤10/1) کاشت

 تراکم و کاشت تاریخ تیمار متقابل اثر تحت همچنین و
(10/1≥P)، ژنوتیپ و کاشت تاریخ (10/1≥P)، و تراکم 

 تاریخ تیمارهای متقابل اثر همچنین و ،(P≤10/1) ژنوتیپ
 از داری معنی تفاوت( P≤11/1) ژنوتیپ و تراکم و کاشت

مقایسه میانگین اثرات متقابل (. 0دادند )جدول  نشان خود
تیمارهای مختلف بر روی صفات عملکرد دانه و شاخص 
برداشت نشان داد که بهترین ترکیب تیماری برای 

عبارت حصول بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت 
مهر ماه  71یخ کاشت بود از کشت رقم سرازیری در تار

که در این شرایط به  وته در متر مربعب 01با تراکم 
کیلوگرم در هکتار دانه با  7/9209صورت میانگین 
درصد تولید شد. این در حالیست  1/01شاخص برداشت 

آبان و  91در تاریخ  67که در نقطه مقابل کشت رقم لاین 
 1/131بوته در متر مربع با تولید تنها  01با تراکم 

 درصد همراه بود 2/70کیلوگرم دانه و شاخص برداشت 
این احتمال وجود دارد که گیاه با تاخیر در . (1)جدول 

کاشت زمان کافی برای رشد و نمو اولیه قبل از رسیدن 
به دماهای محیطی نامطلوب را نداشته و همچنین در 
انتهای فصل رشد نیز با توجه به تشدید درجه حرارت در 
منطقه دزفول، گیاه به ناچار وارد فاز رسیدگی 

اهش عملکرد دانه اتفاق می فیزیولوژیک میشود و نهایتا ک
افتد. بعلاوه همانطور که مشاهده شد احتمالا افزایش 

بوته در متر مربع باعث ایجاد  71بوته به  01تراکم از 
رقابت و کاهش منابع در دسترس برای گیاهان و همچنین 

بوته در متر مربع باعث عدم  01به  01کاهش تراکم از 
ن ات مثبت رقابتی بیالقا رشد مناسب به واسطه نبودن اثر

 کاهش عملکرد دانه اتکه این امر موجب شده استگیاهان 
بنابراین به طور کلی می توان نتیجه . را فراهم نموده است

باقلای رقم سرازیری چنانچه بدون که کشت گیری نمود 
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ت بگیرد می تواند باعث توسط صورمتاخیر و با تراکم 
بود با توجه به به به بیان دیگر ب تر دانه شود.تولید مطلو

شاخص برداشت همزمان با افزایش تولید دانه می توان 
نتیجه گیری نمود که تاریخ کاشت و تراکم بهینه میتواند 
منجر به تسهیم مطلوبتر مواد فتوسنتزی به سمت دانه 

مارسلو و این نتایج با نتایج تحقیق )اندام هدف( شود. 
بل و کانست )مارسلو در انگلستان مطابقت دارد کانستبل

آبان بر  71و  01در بررسی دو تاریخ کشت   .(0316
باقلای رقم برکت در شهرستان رشت،  دانه عملکرد

آبان  01که بالاترین عملکرد، در تاریخ کشت  گزارش شد
و  یگلیا. (7116)هاشم آبادی و صادق پور  به دست آمد

کاشت در تاریخ نشان دادند که  (7111) بروئنینگ
 سویا در بوته امیو تعداد ن بارور تعداد گرهنامناسب 

 بزس امیعملکرد دانه و ن کاهش آن جةیکه نت ابدییکاهش م
 خیتار سویا بود. همچنین در تحقیق دیگری بیان شد

 و زودهنگام یگلده کینامناسب علاوه بر تحر یکاشتها
 کاهش دورة لیبه دل ،یفرع یها نمو شاخه تیمحدود

تولید اسیمیلاتها، کم شدن از  باعث کاهش ،یشیرو رشد

 تعداد غلافها و تعداد دانه در غلاف و در نتیجه کاهش
در  .(7111)لوپز بلیدو و همکاران  شودیعملکرد دانه م

روی  بهمن 09دی و  70و  00بررسی سه تاریخ کشت 
 دردانه عملکرد  بیشترینکه  شدباقلا در اردن گزارش 

 کاهشدیر هنگام  کشتکشت به دست آمد و  تاریخاولین 
نتایج . (7110)تاواها و نرک  را به همراه داشتعملکرد 

طی بررسی اثر سه تارخ کاشت اوایل آبان، مشابهی 
در  بر گیاه باقلا در سوریه ماه اواخر آذر و اوایل بهمن

. بر این ، گزارش شدمنطقه ای با آب و هوای مدیترانه ای
 عملکرد دار درکشت زودهنگام سبب افزایش معنی  اساس

حداکثر عملکرد باقلا در  دانه باقلا گردید به نحوی که
آمد )اوسیس و همکاران تاریخ کاشت اول آبان به دست 

 دانه باقلا عملکرد نیشتریب دیگرمطالعه  یک در(. 7111
به ترتیب در تاریخ در هکتار  لوگرمیک 9160و  9690

آذر و اول آبان به دست آمد)حاتم و همکاران  کشت اول
 آب و هوایی به نظر میرسد متفاوت بودن شرایط .(7111

 

 

 
 

 تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت و تراکم و ژنوتیپ بر عملکرد و برخی صفات باقلا-4 جدول

 عملکرد دانه شاخص برداشت قطر ساقه ارتفاع بوته
درجه 
 آزادی

 منابع تغییر

90713/00 ns 1/00 ns 7/72 ns 6163/10 ns 0 سال 

1/120  130/1  00/7  01/2019  تکرار در سال  7 

63/09011 ** 67/11  تاریخ کاشت 7 **99126720 **7993/73 **

0/10 ns 1/19 ns 7/11 ns 6120/16 ns 7 سال در تاریخ کاشت 

1/11 ns 1/17 ns 7/01 ns 1116/61 ns 1  )خطای )الف 

63/0632 ** 6/1 ** 02/031  تراکم 7 **991006 **

0/67 ns 1/111 ns 7/07 ns 2700/01 ns 7  تراکم ×سال 

13/39 ** 26/1 ** 36/01 ** 6/037101  تراکم  ×تاریخ کاشت 0 ** 

0/70 ns 1/1113 ns 01/7  71/2001  تراکم×تاریخ کاشت  ×سال 0 

63/7 ** 193/1 ** 13/911  ژنوتیپ 0 **1100111 **

90/03 ** 619/1 ** 7/90 ns 2919/2 ns 0 ژنوتیپ  ×سال 

1/01 ns 1/11192 ns 96/1 ** 6/716610  ژنوتیپ  ×تاریخ کاشت 7 **

1/07 ns 93/1 ** 96 ns7/  2601/73 ns 7 ژنوتیپ  ×تاریخ کاشت  ×سال 

1/62 ns 1/111 ns 17/01 * 0/011319  ژنوتیپ  ×تراکم 7 *

21/72 ** 1/191 ns 7/01 ns 2196/01 ns 7 ژنوتیپ  ×تراکم  ×سال 

1/90 ns 1/1110 ns 17/2 * 11/70391  ژنوتیپ  ×تراکم ×تاریخ کاشت 0 *

2/39 ns 1/130 ns 7/79 ns 2193/16 ns 0 ژنوتیپ  ×تراکم  ×تاریخ کاشت  ×سال 

0/00 ns 1/110 ns 90/7  77/2171  خطای )ب( 96 

06/0  119/1  70/0  11/0   ضریب تغییرات)%(  

ns ،*  معنی دار، معنی دار در سطح پنج و یک درصد می باشد.: به ترتیب غیر **و 
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  4 جدول:ادامه 
 منابع تغییر درجه آزادی درصد پروتئین غلظت کلروفیل سرعت فتوسنتز هدایت روزنه

 1/1107ns  1/101ns 1/1112 ns 0/16ns 0 سال 

1176/1  112/1  1110/1  31/3  تکرار در سال  7 
9900/1 ** 0113/03 ** 1106/1 ** 11/973  تاریخ کاشت 7 **

 1/1112ns  1/1167ns  1/1103ns 0/79 ns 7  سال در تاریخ کاشت 

 1/1117ns  1/171ns 1116/1 *  0/71ns 1  )خطای )الف 

723/1 ** 623/9 ** 11121/1 ** 01/31  تراکم 7 **
 1/1117ns 1/1113ns  1/11116ns  0/16ns 7  تراکم  ×سال  

171/1 ** 0091/1 ** 1117/1 ** 06/0 تراکم  ×تاریخ کاشت 0 **  

 1/1110ns  1/173ns  1/11171ns  1/13ns 0 سال× تاریخ کاشت    تراکم×
1116/1 **  1/170ns 11192/1 **  0/99ns 0 ژنوتیپ 

100/1 **  1/1113ns 11131/1 **  0/07ns 0 ژنوتیپ   ×سال  

 1/1170ns  1/1121ns  1/11171ns  1/11ns 7 ژنوتیپ  ×تاریخ کاشت  

1177/1 * 907/1 ** 11199/1 **  7/10ns 7 تاریخ کاشت  ×سال ژنوتیپ  ×  

 1/1196ns  1/196ns 1/11109ns  1/19ns 7 ژنوتیپ  ×تراکم  

1167/1 **  1/119ns  1/11103ns 31/2 تراکم  ×سال 7 ** ژنوتیپ  ×  

 1/1112*  1/111ns  1/11171*  1/11ns 0 تاریخ کاشت× تراکم  ژنوتیپ  ×  

1/1101ns  1/176ns 1/11100ns  7/13ns 0 تاریخ کاشت  ×سال تراکم  × ژنوتیپ  ×  

 1/1101ns  1/1136ns  1/1113ns  1/60ns 96  )خطای )ب 

1111/1  1061/1  11179/1  10/0  ضریب تغییرات )%(  

ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح پنج و یک درصد می باشد.**و : 

 
 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری تاریخ کاشت، تراکم بوته و ژنوتیپ بر برخی صفات باقلا -5 جدول

 تاریخ کاشت تراکم کاشت ژنوتیپ kg.ha)-1(عملکرد دانه (%)شاخص برداشت غلظت کلروفیل هدایت روزنه

61/1 m 771/1 j 0/01 cd 1/7212 d سرازیری 
 بوته 01

 مهر 71

60/1 m 700/1 k 3/91 de 1/7070 e  67لاین 

27/1 k 773/1 i 1/01 a 7/9209 a سرازیری 
 بوته 01

21/1 l 770/1 j 9/09 b 1/9101 c  67لاین 

36/1 i 793/1 gh 1/01 b 9/9992 b سرازیری 
 بوته 71

12/1 j 797/1 hi 6/01 c 9/7211 d  67لاین 

91/0 h 716/1 c 6/91 e 9/7770 f سرازیری 
 بوته 01

 آبان 01

97/0 h 713/1 e 1/90 f 2/0112 g  67لاین 

92/0 fg 710/1 b 1/09 b 2/9106 c سرازیری 
 بوته 01

96/0 g 761/1 d 0/93 cde 1/7000 e  67لاین 

09/0 bc 739/1 a 1/01 c 1/7200 d سرازیری 
 بوته 71

93/0 ef 720/1 d 7/96 f 1/7030 f  67لاین 

07/0 cd 710/1 g 1/72 h 1/0119 ij سرازیری 
 بوته 01

 آبان 91

01/0 de 796/1 hi 2/70 i 1/131 k  67لاین 

00/0 b 762/1 f 7/90 g 2/0111 h سرازیری 
 بوته 01

00/0 bc 701/1 g 6/76 h 1/0006 i  67لاین 

12/0 a 711/ cd 0/72 h 1/0091 i سرازیری 
 بوته 71

11/0 a 712/1 e 1/76 h 7/331 jk  67لاین 

 در سطح پنج درصد ندارند. میانگین های دارای حروف مشترک اختلاف معنی داری
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در مناطق مختلف جهان باعث وجود تفاوت در زمان 

 درت مذکور شده است. همچنین زمایشاآکاشت بهینه در 
ل ابررسی شش تراکم بوته در دو واریته باقلا طی دو س

تیمار تراکم بر  زراعی در دو منطقه مشخص شد که
صد شاخص برداشت در سطح یک دردانه و عملکرد 

 بعلاوه. (0312)کراف و رولند  آماری اثر معنی دار دارد
نیز در بررسی دیگری بر روی تراکم کشت گیاه ماش 

مشخص شد که افزایش تراکم تا یک حد متوسط باعث 
افزایش عملکرد و اجزا عملکرد میشود ولی با افزایش 

ان ز و همکار)یوو کم از میزان عملکرد کاسته شابیشتر تر
نتایج تقریبا مشابهی در مورد اثر تراکم کاشت بر  .(7100

 (7112) عملکرد در آزمایشات ترابی جفرودی و همکاران
 (7117)بزلگلو و همکاران  بر روی گیاه لوبیا و همچنین

 بر کشت گیاه باقلا در ترکیه مشاهده شد.
 

 قطر ساقه و ارتفاع بوته

اع و ارتف نشان داد که قطر ساقه انسیوار هیتجز جینتا     
 خیتحت اثر تار بوته به عنوان دو صفت مرفولوژیک

( و P≤10/1) پی(، ژنوتP≤10/1(، تراکم )P≤10/1کاشت )
تفاوت  (P≤10/1کاشت و تراکم ) خیاثر متقابل تار نیهمچن

مقایسه نتایج  بر اساس .نداز خود نشان داد یدار یمعن
اثرات متقابل سطوح مختلف تراکم بوته و تاریخ  میانگین

کاشت بر قطر ساقه و ارتفاع بوته همانطور که در جدول 
نشان داده شده است در تمام سطوح تاریخ کاشت، با  6

بوته در متر مربع  71و  01به  01از  بوته تراکمافزایش 
بر ارتفاع ساقه افزوده و در مقابل از قطر آن کاسته شد 

در متر مربع بیشترین بوته  71در تراکم  به نحوی که
در هر تاریخ کاشت وجود دارد هرچند در  ارتفاع بوته

برخی سطوح تاریخ کاشت این افزایش ارتفاع بوته منجر 
. (6به تغییر در گروهبندی آماری آنها نشده است )جدول 

همچنین از قطر ساقه نیز همزمان با افزایش تراکم که 
 نیا به همراه داشت، کاسته شد. افزایش ارتفاع بوته را

ه بر ک بیترت نیمنطبق بر فرض صفر ما بود. به ا جهینت
م با افزایش تراک رفت یانتظار م نیشیپ یها افتهی اساس

تفاع گیاهان افزوده و قطر و ایجاد رقابت بر سر نور، به ار
اما به طور . (7111)حاتم و همکاران  پیدا کند آن ها کاهش
نشان می دهد کمترین میزان ارتفاع بوته و  6کلی جدول 

قطر ساقه که بیان گر رشد رویشی گیاه می باشد در 
آبان ماه اتفاق افتاده است. به عبارت  91تاریخ کاشت 

دیگر تاخیر در کاشت منجر به کاهش تولید زیست توده 
 لو نتیجتا ایجاد بوته های کوتاه تر با قطر کمتر شد. حا

آبان ماه  01آنکه بوته های کشت شده در تاریح کاشت 
هم از نظر ارتفاع بوته و هم از نظر قطر ساقه در بالاترین 

(. به بیان دیگر می توان 6گروه آماری قرار گرفتند )جدول 
استنباط نمود که بهترین تاریخ کاشت برای ایجاد بوته 

 آبان ماه می 01های بلند تر و قطور تر تاریخ کاشت 
باشد. در کاشتهای دیر هنگام به دلیل کاهش طول روز و 
کاهش درجه حرارت و تعداد ساعات آفتابی، کاهش ارتفاع 
 گیاه قابل پیش بینی می باشد. دوبرمن و همکارانش

در آزمایش خود نتیجه گرفتند که با تاخیر در  (7119)
کاشت به دلیل برخورد با درجه حرارت های بسیار پائین 

ای کوتاه سرعت رشد گیاه و ارتفاع بوته و طول روزه
نیز ارتفاع  (7101) کمتر میشود. دگوی و همکاران

کوتاهتر گیاهان کشت شده با تاخیر را ناشی از اثرات 
احتمالی تغییرات دما و طول روز در دوره رشد رویشی 

همچنین در تحقیق دیگری نشان داده شد گیاهان دانستند. 
ع عمل گلدهی و رسیدگی که تاخیر در کاشت موجب تسری

فیزیولوژیک شده و از طریق کاهش تعداد غلاف در بوته 
 درصد شد 6/73سبب کاهش عملکرد دانه به میزان 

در یک تحقیق در آلمان  .(0333)محلوجی و همکاران 
مشخص شد که تاخیر یک ماهه در کشت باقلا منجر به 

 بنابراین .(7102)سالم و همکاران  کاهش ارتفاع بوته شد
میتوان به طور کلی نتیجه گیری نمود که رابطه ارتفاع 
بوته و قطر ساقه باقلا در شرایط ایجاد رقابت نوری 
حاصل از تراکم بالا معکوس میشود و گیاهان در تراکم 
زیاد به بهای کاهش قطر ساقه با افزودن بر فواصل میان 
گره ها بر ارتفاع خود میافزایند تا ارتفاع بیشتری داشته 

ند و بتوانند از نور محیط استفاده نموده و خود را از باش
یاهان مجاور خارج سازند اما در مورد اثر سایه انداز گ

تاریخ کاشت این رابطه معکوس وجود ندارد و چنانچه 
گیاهان در زمان مناسب کشت شوند می توانند به واسطه 

رشد رویشی  ،قرار گیری در شرایط محیطی مناسب
مناسبی داشته باشند و هم ارتفاع ساقه و هم قطر ساقه 

 6بیشتری داشته باشند از این رو همانطور که در جدول 
نیز مشاهده میشود به نظرانتخاب بهترین ترکیب تیماری 
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برای حصول به بیشترین قطر ساقه همزمان با بالاترین 
شد اارتفاع بوته که موید رشد رویشی مناسب باقلا می ب

به راحتی صورت نخواهد پذیرفت اما با قطعیت بالاتری 
آبان ماه توصیه  91تاخیر در کشت تا میتوان گفت که 
 (.6نمیشود )جدول 

 
درصد پروتئین، غلظت کلروفیل، سرعت فتوسنتز و 

  هدایت روزنه ای:

ت، نشان داد اثر تاریخ کاش نتایج تجزیه واریانس     
اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر روی تمام این  تراکم و
 در سطوح یک و پنج درصد آماری معنی دار بود صفات

اثر ژنوتیپ تنها بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل  اما

. معنی دار شد (P≤10/1)در سطح یک درصد آماری 
همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم و ژنوتیپ بر 

کلروفیل و هدایت روزنه ای در سطح یک درصد غلظت 
 1در جدول (. 0)جدول  ( معنی دار شدP≤10/1آماری  )

مقایسه میانگین اثر متقابل کلیه تیمارها بر میزان غلظت 
کلروفیل و هدایت روزنه ای نشان داده شده است. بر این 
اساس به طور کلی در مورد غلظت کلروفیل بهترین 

آبان با  01سرازیری در تاریخ  ترکیب تیماری کشت رقم
بوته و جهت حصول بیشترین هدایت روزنه ای  71تراکم 
 71آبان ماه و با تراکم  91فارغ از نوع ژنوتیپ در باقلا 

بوته در متر مربع حاصل شد. ولی پائین ترین میانگین 
مهر  با  ترکیب های 71این  صفات  در  تاریخ  کاشت  

 
 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات باقلا -1 جدول

هدایت 
 روزنه

سرعت 
 فتوسنتز

 

غلظت 
 کلروفیل

درصد 
 پروتئین

 ارتفاع بوته
(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 

شاخص 
 برداشت

(%) 

 عملکرد دانه

)1-(kg.ha 
 تاریخ کاشت تراکم کاشت

609/1 c 11/9 c 701/1 c 71/03 c 99/001 b 62/00 a 6/93 b 3/7131 bc 01 بوته 

201/1 مهر 71 c 72/9 c 771/1 c 1/70 bc 10/071 b 16/00 a 0/06 a 6/9961 a 01 بوته 

300/1 b 12/9 b 796/1 bc 1/79 b 07/099 a 19/00 a 1/07 b 9/9106 ab 71 بوته 

907/0 a 31/9 b 729/1 a 02/77 b 10/073 a 92/00 a 2/96 c 1/7101 c 01 بوته 

969/0 آبان 01 a 71/0 b 729/1 a 11/77 b 71/090 a 01/00 a 9/00 b 7/7200 b 01 بوته 

012/0 a 11/0 a 717/1 a 37/71 ab 07/092 a 17/01 ab 1/91 c 3/7026 bc 71 بوته 

016/0 a 91/0 b 701/1 b 37/71 ab 62/31 d 01/3 b 7/76 d 7/312 d 01 بوته 

009/0 آبان 91 a 63/0 a 710/1 b 11/72 a 10/30 d 11/1 c 3/71 d 6/0199 d 01 بوته 

111/0 a 03/1 a 763/1 a 10/71 a 99/011 c 16/1 c 1/76 d 9/0160 d 71 بوته 

 در سطح پنج درصد ندارند. میانگین های دارای حروف مشترک اختلاف معنی داری

 
(. 1مختلف ژنوتیپ و تراکم به وقوع پیوست )جدول 

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تراکم و همچنین 
تاریخ کاشت نشان داد که بهترین ترکیب تیماری برای 
رسیدن به حداکثر درصد پروتئین، غلظت کلروفیل، 

کشت دیرهنگام سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای 
بوته( بود )جدول  71آبان( با تراکم بالا ) 91)تاریخ کاشت 

دیر هنگام با تراکم زیاد  به بیان دیگر در کشت (.6
صفات مرتبط با عملکرد و انطور که قبلا اشاره شد هم

همچنین صفات مورفولوژی در گیاه باقلا چندان مطلوب 
نبودند اما صفات فیزیولوژیک و مرتبط با کیفیت در این 
ترکیب تیماری )تراکم بالا و کشت دیر هنگام( به نظر بهتر 

کشت با تاخیر جوان  عمل نموده است. به نظر میرسد در
تر بودن گیاه باعث عملکرد بهتر سیستم فتوسنتزی در 
زمان اندازه گیری شده است. به بیان دیگر در تاریخ 
کاشت دیرهنگام حفظ کلروفیل در برگ های جوان و دو 
برگ زیرین به نوبه خود باعث تاخیر در پیری برگ و 
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 وادبالارفتن عمر و ماندگاری آن میشود که بر انتقال م
فتوسنتزی به دانه در طی پر شدن دانه تاثیر قابل ملاحظه 
ای میگذارد در نتیجه افزایش میزان کلروفیل، عمر و 
ماندگاری برگ منجر به افزایش مدت و میزان انتقال مواد 
فتوسنتزی به دانه میشود لذا انتخاب تاریخ کاشت مناسب 

 بمنجر به تطابق مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط مطلو
محیطی شده که می تواند باعث عملکرد بالاتر سیستم 
فتوسنتزی، تولید بهتر، انتقال و تسهیم مطلوب تر مواد 
 پرورده و نهایتا ذخیره مواد فتوسنتزی در دانه ها شود

پزشکپور و همکاران  ;7111)رضوانی مقدم و همکاران 
که البته در آزمایش حاضر قسمت اول این پروسه  (7112

د مواد فتوسنتزی و بهبود فعالیت های یعنی تولی
فیزیولوژیک گیاه در کشت تاخیری اتفاق افتاد اما در ادامه 
کاهش دوره رشد و فرا رسیدن فصل گرما و اجبار جهت 
برداشت محصول در اردیبهشت گرم منطقه دزفول منجر 
به عدم تکمیل فاز دوم این پروسه فیزیولوژیک شد که در 

، قطر ساقه و عملکرد دانه اتفاق نهایت کاهش ارتفاع بوته
 ،غلظت کلروفیل فتاد هرچند افزایش درصد پروتئین،ا

سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای در کشت دیرهنگام 
کاهش هدایت روزنه ای به  با تراکم زیاد مشاهده شد.

موجب کاهش تراکم نیز میتواند واکنشی از سوی گیاه به 
عدم وجود شرایط رقابتی و در دسترس بودن عوامل مهم 
رشد بیش از حد مورد نیاز گیاه باشد به بیان دیگر گیاه 

بوته در متر مربع نیازی به باز کردن  01در شرایط تراکم 
ی ندیده است حال آنکه روزنه های خود برای تبادلات گاز

بوته در متر مربع  71می توان استنباط نمود در تراکم 
گیاه برای ایجاد فشار منفی بیشتر و همچنین حفظ 
گرادیان فشار برای جذب بیشتر آب و مواد معدنی از 
خاک نسبت به باز نگه داشتن روزنه های خود اقدام 

 در نموده است که این امر میتواند به این علت باشد که
آزمایش حاضر هیچ نوع تنش رطوبتی اعمال نشد و لذا 
گیاهان بدون حس کردن کمبود آب نسبت به باز کردن 
روزنه های خود اقدام نمودند که این خود موجب افزایش 
غلظت کلروفیل، سرعت فتوسنتز و در نهایت درصد 
پروتئین در دانه شد. در مطالعات مختلف نشان داده شده 

روژن دانه )مولفه اصلی در تعیین است که درصد نیت
میزان پروتئین( تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار میگیرد برای 

 و در لوبیا (7100ناصری و همکاران، ) در گیاه نخودمثال 
گزارش کردند که با تاخیر  (7111مسعودی کیا و عزیزی )

در کاشت به علت کاهش طول دوره رشد، درصد 
 که با نتایج این آزمایشنیتروژن دانه افزایش یافته است 

در مورد درصد پروتئین دانه مطابقت دارد. همچنین قبلا 
تفاوت میزان  (7111مسعودی کیا و عزیزی ) در تحقیق

در  پروتئین دانه در ارقام لوبیا نشان داده شده است.
، مشخص شد که (7100میرزرگر و همکاران ) تحقیق

تز تنظیم هدایت روزنه ای و در نتیجه سرعت فتوسن
بیشترین تاثیر را از محتوای رطوبت نسبی برگ می پذیرد 
در همین زمینه بررسی ها نشان می دهد که تاریخ کاشت 

)فتحی و  بر محتوای نسبی برگ اثر معنی دار دارد
 . (7110، میشل و همکاران 7100همکاران 

 
 نتیجه گیری کلی

معنی دار بودن اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته در      
تمامی صفات مورد مطالعه در این آزمایش نشان دهنده 
اهمیت بارز انتخاب تاریخ و تراکم مناسب کشت در گیاه 
باقلا می باشد. همچنین با توجه به معنی دار بودن اثر 
ژنوتیپ بر روی غالب صفات و تفاوت هایی که ژنوتیپ 

ش داشتند به نظر می رسد انتخاب های مورد آزمای
ژنوتیپ مناسب برای هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی 

در این  آن منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
آزمایش صفات به طور کلی به سه دسته صفات مرتبط 
با عملکرد )عملکرد دانه و شاخص برداشت(، صفات 

مچنین صفات مرفولوژیک )قطر ساقه و ارتفاع بوته( و ه
فیزیولوژیک و مرتبط با کیفیت )درصد پروتئین، سرعت 

تقسیم  فتوسنتز، غلظت کلروفیل و هدایت روزنه ای(
شدند. بر پایه همین تقسیم بندی عکس العمل گیاهان 
نسبت به تیمارهای مورد آزمایش تقریبا مشابه بود به 
نحوی که در مورد صفات مرتبط با عملکرد کشت 

اکم متوسط دارای بهترین اثر بخشی بر زودهنگام با تر
روی عملکرد دانه و شاخص برداشت بود و تاخیر در 

 میزان کشت و دور شدن از تراکم متوسط باعث کاهش
این صفات شد. همچنین در مورد صفات مرفولوژیک 
نتایج نشان داد که تراکم بوته دارای بیشترین اثر بر روی 

م که با افزایش تراک به نحوی بودقطر ساقه و ارتفاع بوته 
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بر ارتفاع بوته ها افزوده و از قطر ساقه آنها کم شد این 
در حالیست که بین تاریخ کاشت اول و دوم از نظر قطر 
ساقه تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو در یک گروه 
آماری از این نظر قرار گرفتند. بعلاوه در مورد صفات 

خ این صفات در پاس فیزیولوژیک نیز غالبا روند تغییرات
به تیمارهای گوناگون مشابه بود به نحوی که افزایش 
تراکم منجر به افزایش هدایت روزنه ای و به تبع آن 
افزایش غلظت کلروفیل و سرعت فتوسنتز و در نهایت 
درصد پروتئین شد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه با 

ب ین آافزایش تراکم بوته در واحد سطح با عنایت به تام
مورد نیاز گیاهان، تنها عامل محدود کننده میتوانست 
رقابت بر سر نور باشد گیاهان نسبت به باز کردن بیشتر 
روزنه های خود اقدام نمودند که این امر منجر به افزایش 
تبادلات گازی و در نتیجه افزایش هدایت روزنه ای شد 
 .در نتیجه سرعت فتوسنتز و غلظت کلروفیل افزایش یافت

نتیجه ملموس این افزایش سرعت ساخت اسیمیلاتها در 
افزایش ارتفاع بوته بیشتر از عملکرد دانه مشاهده شد. 

 هدف از کاشتبنابراین می توان نتیجه گیری کرد چنانچه 
بوته در متر  01باقلا محصول دانه باشد، تراکم متوسط )

 بیش از مربع( توصیه می شود حال آنکه افزایش تراکم
میتواند باعث افزایش رشد رویشی گیاهان شود.  هااین تن

همچنین بررسی اثر متقابل تیمارها بر روی صفات مورد 
بررسی نیز نشان داد برای رسیدن به بهترین عملکرد دانه 

متوسط در منطقه دزفول کاشت رقم سرازیری با تراکم 
و در اولین تاریخ کاشت با توجه به افزایش طول دوره 

افزایش مدت زمان قرارگیری گیاه در رشد و همچنین 
ابتدای مرحله رشد و استقرار گیاه در شرایط دمایی 
مناسب می تواند مناسب باشد و در نقطه مقابل تاخیر در 

از این میزان در هر دو  کمتر کشت به همراه کاهش تراکم
رقم موجب کاهش عملکرد دانه و کاهش شاخص برداشت 

    شد.
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