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 چکيده

 پنن  دانه و کلروفیل برگ  پُرشدندانه، دوره  پُرشدنبر عملکرد و اجزای عملکرد، سرعت  سَرزنیتعیین اثر  منظوربه
تحقیقناتی دانشنهاه    ی کامل تصادفی با سنه تکنرار در مزرعنه   هابلوکفاکتوريل در قالب طرح  صورتبهرقم باقال آزمايشی 

بند، سرازيری و سطح )زهره، شامی، شش پن اجرا شد. عامل اول ارقام باقال با  1393-1394گنبد کاووس در سال زراعی 
فقن  بنر طنول ،نال ،      سَنرزنی بنود. نتناي  بررسنی نشنان داد کنه       سَرزنیو عدم  سَرزنیبرکت( و عامل دوم با دو سطح 

تعنداد  عملکنرد )  یهنا مؤلفهبر  رقم عاملنداشت.  دارییمعنذاشت و بر ساير صفات اثر و ارتفاع بوته تأثیر گ دانه100وزن
، عملکنرد داننه و شناخر برداشنت(،     داننه 100وزنشاخه در بوته، تعداد ،ال  در بوته، تعداد دانه در ،ال ، طول ،نال ،  

شند.   داریمعنن تنها روی ارتفاع بوتنه   نیسَرزاثر متقابل رقم در که یحالدر داشت. داریمعندانه اثر  پُرشدنسرعت و دوره 
 ترتیببه يریرقم سراز دانه و عملکرد دانه به100حداکثر وزن شد. دانه100وزن يشباعث کاهش طول ،ال  و افزا سَرزنی
 ترتینب بهگرم در مترمربع 180گرم و  74/63با میکه رقم شادرحالی تعلق داشت.در متر مربع گرم 2/262وگرم  23/83با 

 در رقم سنرازيری بنا   ترتیببهشاخر برداشت ترين ين و پايینباالتر .و عملکرد دانه برخوردار بود دانه100وزنرين از کمت
با توجه به شراي  گنبد کاووس رقم سرازيری، زهنره   درصد مشاهده شد. در مجموع54/24با میدرصد و در رقم شا32/32

 هستند. رتمطلوببند و ششمیو برکت نسبت به دو رقم ديهر، شا
 

 کلروفیل دانه، پُرشدن سرعت سَرزنی،دانه،  پُرشدن دوره باقال، :يدیکل کلمات
 

   1 مقدمه
از بقنوالت زراعنی    يکنی  .Vicia faba Lمیباقال با نام عل

طنور وسنیعی در منناطق معتدلنه و     اسنت کنه بنه   میبسیار قدي
 & Parsaشنود ) ارتفاعات بلند مناطق گرمسنیری کشنت منی   

Bagheri, 2008 يک منبع ،نی از پنروتیین در   عنوانبه(. باقال
خشنک،   ةدانن و همچننین   شنود یمن رژيم ،ذايی انسان استفاده 

،نذای دام اسنتفاده    عننوان بنه ،ال  سبز و پوشنال خشنک آن   
ی خشنک بناقال   هنا داننه (. برداشنت  Sainte, 2011شنود ) یمن 
زرد و رينزش نماينند و رنن      هنا برگشود که یمانجام میهنها
ای تغییر يابد. در برخنی منناطق کشنور    از سبز به قهوه ها،ال 

پن  تن گنزارش   تانظیر گلستان محصول خشک باقال حدود دو 
 (. Parsa & Bagheri, 2008شده است )

                                                           
 alirahemi@yahoo.com نویسنده مسئول:*

(2013 )Nakhzari Moghaddam   گننزارش کننرد کننه
باعث جلوگیری از ادامه رشد رويشنی شنده و شنراي  را     سَرزنی

لنذا   ،کنند تزی به ،ال  فراهم مییشتر مواد فتوسنببرای انتقال 
 De( 1997) .باشدمیپس از شروع رشد زايشی مطلوب  سَرزنی

Pascale &  Barbieri  بناقال باعنث    سَنرزنی دند که کرگزارش
شنود. دلینل افنزايش عملکنرد، انتقنال      افزايش عملکرد دانه می

ها رشد و توسعه آندرحال یهامطلوب مواد فتوسنتزی به ،ال 
گنزارش نمودنند    Aufhammer & Gotze-Lee (1991) بنود. 

پايین باقال، تعداد ،ال  و وزن دانه را افزايش  یهاکه حذ  گل
 انتهنايی بسنیار کنم اسنت.     یهنا اما تنأثیر حنذ  گنل    ،دهدیم
(1978 )Chapman et al,  از قسنمت   سَرزنیبیان داشتند که

یشترشندن ارتبناک کارآمند بنین منبنع و      بباالی ساقه منجر به 
و اين درحالی است که تقاضا هننوز بناال بنوده و     شودیم مخزن

حذ  برگ با کاهش ظرفیت فتوسنتزی موجود منجر به کاهش 
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ممکن اسنت بنا هند  افنزايش      سَرزنی .شودیموزن نهايی دانه 
 انجام شود. در گیاه دارويی خنارمريم  نیز کیفیت گیاهان دارويی

 بیشنترين . افنزايش کیفینت اينن گیناه شند      زودتر باعث سَرزنی
 ظهنور  مرحلنه  در سَنرزنی از  ترتینب بنه  دارويی مؤثرمواد  مقدار

 Ebdali mashhadi) آمد دستبه شاهد و برگی هفت کاپیتول،

et al., 2008) در آزمايشی بر روی گیاه دارويی .Bupleurum 

falcatum  زايش عملکرد ريشنه  باعث اف سَرزنیمشاهده شد که
  (.Seong et al., 1996) شودیمدرصد 56اين گیاه تا 

Mehr Aeen et al, (2013)  نشان دادند که حذ  دو يا
چهار برگ بااليی بوته ذرت منجر به افزايش تعداد دانه در بالل، 

یمهمچنین  .و در نتیجه بهبود عملکرد ذرت گرديد هادانهوزن 
را بدون کاهش عملکرد دانه بنه مصنر     هابرگقسمتی از  توان

 Rezaei Nejad & Hassanvand  (2013) دام رسنناند.
در  یداریمعن طوربهی اگلخانهگزارش کردند که حذ  برگ رز 

تر نسبی و در نتیجه افنزايش عمنر گنل    افزايش تعادل آبی، وزن
 است. مؤثربريده 

یر تنأث اسنت و تحنت    عملکنرد وزن دانه يکی از اجزای مهم 
، هاانهدید دانه، رقابت تولیل پتانسیاه از نظر گیکی ژنتیات خصوص

گیننرد یمننیطننی قننرار محي  شنرا و  هننادانننه پُرشنندنطنول دوره  
(Shanahan & Smith, 1984.)Mitiku & Wolde   (2015) 

 داننه 100وزنارقنام از نظنر    نند با بررسی روی ارقام باقال بیان کرد
 ةدانن 100وزنکنه   یيهنا دانهدار داشتند و همچنین اختال  معنی
برخنوردار بودنند. سنرعت     از عملکنرد بناالتری   ،شنتند بیشتری دا
ی ولیکی بوده ژنتعوامل  کنترليادی تحت زدانه به مقدار  پُرشدن
 ,Quarrie & Jonesی  است )محیر تأثدانه تحت  پُرشدنمدت 

ی ينک محصنول   اقتصناد  عملکنرد  عنوانبه کهی بذر(. نمو 1979
 پُرشندن ی دو مرحلنه سنرعت   داراشنود،  یمی درنظر گرفته ادانه

گنر  ینان بداننه   پُرشندن باشد. سنرعت  یمدانه  شدنپُردانه و دوره 
ی نمنو داننه اسنت    خطن ی مرحله طدر زمان و  خشکتجمع ماده 

(Kafi et al., 2001 .) (1992یقنات ) تحقي  نتنا Barma et al, 
يی بناال یم مثبنت و  مسنتق یر تنأث يشنی  روطول دوره  کهنشان داد 

ز تنا  دانه و تعنداد رو  پُرشدندوره  کهدرحالی ،داشت عملکردی رو
بنا   هنا داننه  بیشتری آن داشت. وزن روی منفیم مستقیدن اثر رس

ينان همنراه اسنت    جرينن  ا کنردن یطنوالن و  هادانهيع سر پُرشدن
(Radmehr, 1997( بنننه گفتنننه .)1987) Bruckner & 

Frohberg  دانه بنا   پُرشدنیکی سرعت ژنتی همبستهبا توجه به
يش افنزا ينق  طر بناال از  عملکنرد یابی بنه  دسنت دانه،  پُرشدندوره 
ير پنذ نامکنا دانه  پُرشدنطول دوره  کاهشدانه و  پُرشدنسرعت 
توقننع عرضننه مننواد  دلیننلبننهدانننه  پُرشنندندوره  کنناهشاسننت. 
یکی متنابول یت فعالی آب دانه و يا توقع محتو کاهشی، فتوسنتز
 کناهش (. چنانچه Ahmadi et al., 2005تواند باشد )یممخزن 

داننه جبنران نهنردد،     پُرشندن ت يش سنرع افزايق طروزن دانه از 
داننه نسنبت داده    پُرشندن مدت  کاهشيی دانه به نهاوزن  کاهش
 (.Hosseinpour et al., 2006شود )یم

Shokouh far & Abouftileh nejad (2013)   بینان
کردند که میزان کلروفیل در گیاهان زنده يکنی از عوامنل مهنم    

ش از نظنر  ی است. بین ارقام مختلع منا فتوسنتزحفظ ظرفیت 
 VCوجنود داشنت و رقنم     دارییمعنن میزان کلروفیل تفناوت  

 Ghanbari & Dariدارای بناالترين شناخر کلروفینل بنود.    

چیتی نشان های لوبیاينالبا بررسی مراحل فنولوژيک   (2005)
ی امالحظنه ی تفناوت قابنل  گلنده هنا تنا مرحلنه    ينال کهدادند 

 روز-ها از نظر درجنه ينالين مرحله به بعد تفاوت انداشتند و از 
 ,Afshari Behbahani Zadeh et alمشننهود بننود.  رشنند

ینل  دلبنه اعالم کردند با حذ  منابع فعال فیزيولوژيکی  (2011)
کاهش تولید مواد فتوسننتزی، طنول مندت مراحنل فنولوژينک      

یری نشنان  چشنمه کاهش يافته و در نتیجه عملکرد نیز کاهش 
بیان داشنتند کنه    ,Hassan Zadeh et al (2013)داده است. 

بننا تننأخیر در کاشننت بنناقال، منندت زمننان رسننیدن بننه مراحننل  
یل برخورد به گرمای آخر فصل رشد و تسريع در دلبهفنولوژيک 

 يابد.یمرشد آن کاهش 
ايش عملکنرد در گیاهنان زراعنی و بنه    های افنز يکی از راه

يا قطنع بخنش انتهنايی     سَرزنیخصوص رشدنامحدود مثل باقال 
بررسنی اثنر    منظنور بنه گلدهی است. لذا اين مطالعه  گیاه بعد از
دانه،  پُرشدنبر عملکرد و اجزای عملکرد، سرعت و دوره  سَرزنی

 میزان کلروفیل و برخی مراحل فنولوژيک ارقام باقال انجام شد.
 

 هاروشمواد و 

در مزرعننه  1393-1394ايننن آزمننايش در سننال زراعننی  
ی دانشننهاه گنبنند طبیعننتحقیقنناتی دانشننکده کشنناورزی و منننابع

هرز یهاعلعکاووس در شراي  ديم، عدم آبیاری و عاری از آفات، 
 12درجنه و   55گنبد کناووس در  های باقال اجرا گرديد. یماریبو 
یايی و جغراف عرض یقهدق 16درجه و  37 یايی،جغرافطول  یقهدق

. قبنل از اجنرای   قنرار دارد  ينا متر باالتر از سنطح در  45 در ارتفاع
برداری انجنام  متری خاک نمونهیسانت 30ز عمق صفر تا آزمايش ا

و خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک تعیین شد که بنر اسناس   
 1/1نتاي  حاصله بافت خاک لوم رسی سیلتی، هندايت الکتريکنی  

 بود. 6/7آن  ةیديتاسبر متر و  زيمنسیدس
حرارت از جمله میانهین حداقل درجهمیی اقلیهامشخصه
حرارت ماهانه و بارنندگی ماهاننه در سنال    ثر درجهماهانه، حداک

در دوره رشد باقال از ايستهاه هواشناسی گنبد  1393-94زراعی 
ين حنداقل  کمتر( که بر اساس نتاي ، 1کاووس تهیه شد )شکل 

ين در خرداد و همچنین بیشترحرارت ماهانه در دی ماه و درجه
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ين در تربیشن حرارت ماهاننه در بهمنن و   ين حداکثر درجهکمتر
ين مینانهین بارنندگی   بیشنتر ين و کمتر .شدخرداد ماه مشاهده 

و اسنفند بنا    متنر یلنی مخرداد با يک  یهاماهیب مربوک به ترتبه
 .بودمتر میلی 9/76
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 گنبد کاووسيمی اقل ةمشخص -1شکل

Fig. 1. Climatic characteristics of Gonbad Kavoos 
 

 

در پنن    دو عامنل رقنم   با يلصورت فاکتوربه يشآزمان اي
 سَنرزنی و سرازيری و  میبند، برکت، شاسطح شامل زهره، شش
دهی در در زمان ،ال  سَرزنیو  سَرزنیدر دو سطح شامل عدم 

تکرار اجرا شد. کشت  سهبا  یکامل تصادف یهاقالب طرح بلوک
متر، فاصله به طول چهار  رديع10کرت صورت رديفی، در هر به

متنر  سنانتی 5/12متر و فاصله بوتنه روی ردينع   سانتی50رديع 
کشت ستفاده در سال قبل از آزمايش زيرشد. زمین مورد اانجام 

بنا انجننام عملیننات شننخم   1393گنندم بننود و در مهرمنناه سننال 
شننده در زمننان کاشننت، برگردانننده شنند. میننزان کننود توصننیه 

کنود اوره در  کیلنوگرم  50کیلوگرم سوپرفسنفات تريلنل و   100
تیرام به میزان دو یکربوکسهکتار بود. بذور قبل از کاشت با سم 

هنای ايجادشنده در عمنق    ينع رددر هزار ضدعفونی شنده و در  
پوشانده شد. پس از سبزشدن  هاآنمتری کشت و روی یسانت5

کردن انجنام  برگ حقیقی، عمل تنک 6تا4بذور در مرحله حضور
 شد.

ی بنند داننه د روز از کاشت تا مراحل فنولوژيک شامل تعدا
(R5) ( و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزيولوژيکR7  ثبنت )

بوته معین و بر اسناس  10گرديد. ثبت مراحل فنولوژيک بر روی
(. در 1انجام شند )جندول   Fehr & Cavieness( 1977روش )

روزدرمیان جهنت  ابتدای ورود گیاه به فاز زايشی، به فواصل يک
با ينک روبنان قرمنز     هابوتهوژيک در هر کرت، ثبت مراحل فنول

بوته کنه بنا   10دند و مراحل فنولوژيک روی اينی شگذارعالمت
. الزم به ذکر است کنه اينن   شدندگرفت، ثبت یممشاهده انجام 

در قسمتی از کرت که برای برداشت نهايی استفاده شند،   هابوته
 ی شدند.گذارعالمت

 
 

 (1977ياه به روش فهر و کاوینس )ثبت مراحل فنولوژیک گ -1جدول 
Table 1. Record plant phenological stages by Fehr & Cavieness (1977) 

 توان دیدهای انتخابی میبوته بيشتردرصد یا  50تعریف: در 
Definition: 50% or more can be seen in the choice plants 

 نام مرحله

Stage Name 
 متر رسیده است میلی 2-3شمارش ساقه اصلی به يی قابلانتهاگره  چهاريکی از گردی دانه در ،ال  در 

 ير(زقوه و تاباندن نور از )بررسی با کمک چراغ
The round seeds per pod in the main stem of one of the four end node quantifiable has reached 2-3 mm 

(check with the help of a flashlight and shine a light below) 

 (R5دانه ) پُرشدنشروع 
Start seed filling (R5) 

های طبیعی ساقه اصلی رسیده باشديکی از ،ال   

One of the main stem has reached a natural pods 

 (R7رسیدگی فیزيولوژيک )
Physiological 

maturity (R7) 
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ی انجنام  دهن ،ال در مرحله  20/1/1394در تاريخ  سَرزنی

شد. برای تعیین عملکنرد و اجنزای عملکنرد، بعند از رسنیدگی      
و تغییر رن  ،ال ، سطحی معادل سه مترمربنع از   هابوتهکامل 

جنا برداشنت شند.    يک صورتبه 13/2/1394هر کرت در تاريخ 
برای اين کار، دو رديع حاشیه و سه بوته از دو طر  سه رديع 

یننری گاننندازه. بننرای باقیمانننده حننذ  و مننابقی برداشننت شنند 
تا رسیدن بنه   گرادیسانتدرجه 60در دمای هانمونه، خشکوزن

بوتنه،   خشنک وزنو صنفات   وزن ثابت درون آون قنرار گرفتنند  
،ال ، تعداد داننه در بوتنه و    تعداد ،ال  در بوته، تعداد دانه در

گیری شد. بررسی تعیین درصند شناخر   اندازه دانهخشک وزن
ضنرب   100وزن کنل بوتنه تقسنیم و در    برداشت، وزن داننه بنر  

دانه از اختال  تعداد روز از کاشت تا شروع  پُرشدنگرديد. دوره 
،ال  و تعداد روز از کاشنت تنا رسنیدگی فیزيولوژينک      پُرشدن
داننه در واحند سنطح از     پُرشدن. همچنین، سرعت آمد دستبه

داننه بنه گنرم در     پُرشندن تقسیم عملکرد داننه بنر طنول دوره    
آوردن دسننتبننه منظننوربننهدر روز محاسننبه گردينند. مترمربننع 

 DELTA-Tمندل   اسنلد  سنن  کلروفیل، از دسنتهاه کلروفینل  
 SASافنزار از ننرم  هنا دادهينانس  وارينه  تجزاستفاده شد. جهت 

Ver.9.1.3   هنا از آزمنون   و بررسی مقايسنه مینانهینLSD  در
 (.Soltani, 2007سطح پن  درصد استفاده شد )

 

 نتایج و بحث
 ع بوتهارتفا

رقنم بنر    سَنرزنی تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابنل  
 ،(2بنود )جندول    داریمعنن ارتفاع بوتنه در سنطح ينک درصند     
فیزيکی استفاده شد.  یدهبرشبنابراين برای مقايسه میانهین از 
، سطوح ارقام برای صنفت  سَرزنیبه اين صورت که در هر سطح 

. مقايسنه مینانهین   (3 ارتفاع بوته مقايسه میانهین شدند )شکل
ين کمتنر ين و بیشترنشان داد که  سَرزنیارتفاع بوته در شراي  

متنر( و  تیسنان 26/96)بنا ارتفناع    مییب به رقم شنا ترتبهارتفاع 
متر( تعلق داشت. مقايسه میانهین سانتی65/80برکت )با ارتفاع 
ين ارتفناع بوتنه بنا    بیشنتر نشان داد کنه   سَرزنیدر شراي  عدم 

 کنه درحنالی  ،ی بنود مربنوک بنه رقنم سنرازير     متریتسان55/99
متر مربوک به رقم برکت بود کنه  یسانت50/89ين ارتفاع با کمتر

بودن ژنتیکی اين رقم نسبت به ساير ارقام بود. بنا  نشان از کوتاه
بودن و وضعیت بارش کم باران در طی فصل رشد ديم ،اين حال

اع در ارقنام  سبب تسريع در رسیدگی و در نهاينت کناهش ارتفن   
  ,Baghban Amin et al بنا اينن حنال،   (. 1گرديند )شنکل  

بوتة بناقال را تنا    در شراي  گنبد کاووس حداکثر ارتفاع (2014)
بیان داشت نیز   Della(1988) و گزارش کردند متریسانت199

 .گیردیمثیر شراي  ديم قرار که ارتفاع ارقام باقال تحت تأ

 
 دانه و روز تا رسيدگی فيزیولوژیک پُرشدنروز تا  ،دانه، کلروفيل، ارتفاع بوته پُرشدندانه، سرعت  رشدنپُتجزیه واریانس دوره  -2جدول

Table 2. Analysis of variance for grain filling period, grain filling rate, chlorophyll, plant height, days to seed filling 

and days to maturity 

 کلروفيل
chlorophyll 

دانه پُرشدندوره   
grain filling 

period 

 سرعت 

دانه پُرشدن  
grain filling 

rate 

هارتفاع بوت  
plant 

height 

تعداد روز تا    

 رسيدگی فيزیولوژیک
days to physiological 

maturity 

تعداد روز تا شروع 

دانه پُرشدن  
days to seed filling 

درجه 

 آزادی
df 

يرمنابع تغي  
S. O.V 

 (Rتکرار ) 2 1.90 0.30 77.10 104.2 29.43 60.61

13.10ns 0.83ns 4.72ns 277.1** 0.03ns 0.30ns 1 سَرزنی (TR) 

23.94ns 6.03* 411.9** 160.1** 0.13ns 1.03ns 4 ( رقمV) 

34.93ns 0.98ns 75.90ns 41.86** 0.20ns 0.13ns 4 

رقم در 

 سَرزنی

(V×TR) 

 (Eخطا ) 18 1.08 0.15 5.58 69.74 1.87 18.68

23.86 5.27 23.30 3.25 0.25 0.75 - 

ضريب 

 تغییرات

(C.V) 

ns** ،* ،: 1و  %5دار در سطح احتمال یمعنداری و عدم معنی ترتیببه%  
ns ,* and **: Non-significant, significant at 5%  and 1%  probability levels, respectively 

TR= Top removal       V= Variety        E= Error  
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 بر روی ارتفاع بوته سَرزنیمقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و  -2شکل 

  سَرزنیو )ب( عدم  سَرزنی)الف( تحت تأثير 
Fig. 2. Mean comparisons of cultivars and topping on plant height 

(A)Top removal and (B) Non-top removal 

 

 دانه پُرشدنانه و سرعت د پُرشدندوره 
جدول تجزيه واريانس نشان داد که تنها اثر رقنم بنر دوره   

بننود  داریمعننندانننه در سننطح احتمننال پننن  درصنند   پُرشنندن
روز 33/27داننه بنا    پُرشندن (. حنداکثر متوسن  دوره   2)جدول

تفناوت  روز 66/26. رقم زهره با باشدیممربوک به رقم سرازيری 
 پُرشندن دوره  ينکمتنر نداشنت.  بنا رقنم سنرازيری     دارییمعن

با  دارییمعنروز بود که تفاوت 00/25با  بندششمربوک به رقم 
جندول تجزينه وارينانس     (.3و برکت نداشت )شنکل میارقام شا

داننه در سنطح    پُرشندن نشان داد که تنها اثر رقم روی سنرعت  
حنداکثر سنرعت    (.2بنود )جندول    داریمعناحتمال يک درصد 

در روز مربنوک   مترمربنع گرم در 71/49نهین نه با میادا پُرشدن

ولنی   ،دار داشتیمعنبه رقم برکت بود که با ساير ارقام اختال  
 (.3بنا يکنديهر نداشنتند )شنکل     دارییمعنن ساير ارقام اختال  

Nasrollah Zadeh et al, (2011)    دار در یمعنن نینز تفناوت
دانننه را بننا حننداکثر سننرعت در رقننم برکننت و  پُرشنندنسننرعت 
يری بیان کردند و نتیجه گرفتند تفاوت در وزن دانه ارقنام  سراز

دانه بود، زيرا دوام  پُرشدندر سرعت  هاآنباقال ناشی از اختال  
ی ژنوتیلی از لحنا   هاتفاوتی ارقام مشابه بود. برادانه  پُرشدن

تفناوت در   دلینل بنه ی ادانهی هالهوموزن دانه در ارقام مختلع 
نیننز  ,Nathalie et al (1998) داننه توسنن   پُرشنندنسنرعت  

 گزارش شده است. 
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 دانه پُرشدن)ب( ميانگين سرعت  و دانه پُرشدنمقایسه ميانگين اثر رقم بر روی )الف( دوره  -3شکل 

Fig. 3. Mean comparisons of the variety effect on the (A) Grain filling period, (B) Average grain filling rate 
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 عملکرد و اجزای عملکرد 

بر اساس نتاي  تجزيه واريانس، تعداد شاخه در بوته، تعداد 
، داننه 100وزن،ال  در بوته، تعداد دانه در ،ال ، طول ،نال ،  

عملکرد دانه و شاخر برداشت تحت تأثیر ارقنام قنرار گرفتنند.    
ک درصد و بنر  بر طول ،ال  و ارتفاع بوته در سطح ي سَرزنیاثر 
 نظربه(. 3)جدولشد  داریمعندر سطح پن  درصد  دانه100وزن
ی ارديبهشنت و  هنا مناه  یادرجنه  1/37و  4/28دمنای   رسدیم

تأثیر  سَرزنیبودن کشت باعث شد خرداد، کاهش بارندگی و ديم
 بر روی صفات مورد بررسی نداشته باشد. دارییمعن

ین تعداد شاخه در به طور کلی میانه تعداد شاخه در بوته:
(. کمتنرين تعنداد   4متغینر بنود )جندول     75/4تا  63/3بوته از 

و  63/3شاخه در بوته مربنوک بنه سنه رقنم زهنره و برکنت بنا        
بنا   ینب ترتبهکه  بندششو  میبود. دو رقم شا 83/3سرازيری با 

 نظنر بنه داشتند. ين تعداد شاخه در بوته را بیشتر 70/4و  75/4
داد شاخه در بوته به ژنوتیپ گیاه بستهی اختال  در تع رسدیم

  ,Rezaeyan Zadeh et al. نتنناي  مشننابهی توسنن   دارد
 Nakh (1998)ست. بر روی ارقام نخود گزارش شده ا (2011)

Foroush et al,   مختلنع   هنای یپژنوتگزارش کردند که بین
فیزيولوژينک و مورفولوژينک تفناوت     یهنا شاخرعدس از نظر 

 ت.وجود داش داریمعن

 
 و رقم سَرزنیتجزیه واریانس )ميانگين مربعات( عملکرد و اجزای عملکرد باقال تحت تأثير  -3جدول 

Table 3. Analysis of variance (mean square) faba bean yield and yield components influenced by detopping and varity 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

عملکرد 

 بيولوژیک
Biological 

yield 

عملکرد 

 دانه
Grain 

yield 

دانه100وزن  
100-grain 

weight 

 طول غالف
Pods 

length 

دانه در  تعداد

 غالف
Number of 

grain/pods 

 تعدادغالف

بوته در  
Number of 

pods/plant 

 تعداد شاخه 

 در بوته
Number of 

branch/plant 
 

درجه 

 آزادی
df 

منابع 

 تغيير
S.O.V 

 (Rتکرار ) 2 0.387 0.301 0.003 1.046 363.62 3109.25 740.206 74.82

0.12ns 12051.25ns 1086.53ns 312.405* 5.166** 0.016ns 2.352ns 1.240ns 1 
 سَرزنی

(TR) 

 (Vرقم ) 4 **1.933 **6.771 **2.589 **44.186 **394.308 **7458.54 14478.59 **57.89

14.209ns 7413.73ns 269.70ns 31.86ns 1.015ns 0.111ns 0.727ns 0.223ns 4 

رقم در 

 سَرزنی

(V×TR) 

 (Eخطا ) 18 0.335 0.941 1.414 0.611 68.91 1846.30 14339.63 14.809

13.12 15.51 18.97 11.51 6.15 8.73 14.52 14.10 - 

ضريب 

 تغییرات

(C.V) 

ns** ،* ،: 1و  %5دار در سطح احتمال یمعنداری و عدم معنی ترتیببه%  
ns ,* and **: Non-significant, significant at 5%  and 1%  probability levels, respectively 
TR= Top removal       V= Variety        E= Error 

 

نهین تعداد ،ال  در بوته حداکثر میا :تعداد غالف در بوته
بنا   بنند شنش رقنم   .بنود منی ،ال  مربنوک بنه رقنم شنا    86/7با 
 ينکمتنر نداشنت.   منی با رقم شنا  دارییمعن فاوت،ال  ت65/7

،ال  بنود کنه   33/5بوته مربوک به رقم برکت با  تعداد ،ال  در
 (.3دار نداشنت )جندول   با ارقام سرازيری و زهره اختال  معننی 

بنه   تنوان یمکاهش تعداد ،ال  در بوته در ارقام مختلع باقال را 
با   Salehi et al, (2008)کاهش تعداد شاخه فرعی نسبت داد.
دار بین ارقام را بنه ژنتینک   یمعنبررسی ارقام لوبیاقرمز اختال  

رقننم از نظننر پتانسننیل تشننکیل ،ننال  نسننبت دادننند. نتنناي    
همبستهی نشان داد تعداد ،ال  در بوته با تعداد دانه در ،نال   

( دارای r=-64/0و  r=-69/0بنننا  ترتینننببنننهو طنننول ،نننال  )
 (.5همبستهی منفی بود )جدول 

میانهین تعنداد ،نال  در    کهدرحالی داد دانه در غالف:تع
اما تعداد داننه در   ،حداکثر بود بندششو  میگیاه در دو رقم شا
 ینب ترتبنه در اينن دو رقنم    .ديهر بنود  یمارهایت،ال  کمتر از 

تعنداد داننه در    ينبیشنتر دانه در ،ال  تولید شد. 50/2و 79/2
ود کنه دارای اخنتال    دانه بن 22/4قم برکت با ر،ال  مربوک به 

ی زراعنی و  هنا روش(. 2)جندول   داری با ساير ارقنام بنود  یمعن
در تعداد دانه در ،ال  ايجناد   میشراي  آب و هوايی اختال  ک

تعداد دانه در ،ال  بنه موقعینت ،نال  در گیناه هنم       .کنندیم
ی بیشنتر ی دانه حاوهای پايین گرهیانمی ها،ال بستهی دارد. 
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يابند  یمن ی گیاه کاهش باالنه در ،ال  به سمت بوده و تعداد دا
(Kouchaki & Banayan, 2004)  نتاي  مشابهی در اختال .

 Miri et al., (2008); Zeynali etتعداد دانه در ،ال  توس  

al, (2013); Hassanvand et al, (2015)    گنزارش شنده
 است.

بنا   سَرزنیمقايسه میانهین نشان داد که عدم  طول غالف:
بنننا  سَنننرزنیطننول نسنننبت بنننه تیمننار    متنننریسننانت 11/13
ی را دارا بود. حنذ  بنرگ باعنث    بیشترمتر، طول یسانت28/12

نظنر  یجنه بنه  نت درشنود،  یمن کاهش ظرفیت فتوسنتزی موجود 
باعث کناهش مننابع فتوسننتزی شنده و ،نال        سَرزنیرسد می
کنرده و طنول ،نال  کناهش      يک منبع برای بذر عمل عنوانبه

. همبسنتهی مثبنت و   (Chapman et al., 1978)يافته اسنت  
( نشان داد r=9/0حداکثر در طول ،ال  با تعداد دانه در ،ال  )

که با افزايش طول ،ال  تعداد دانه در ،ال  افزايش يافته است 
نقنش   ،گینرد یمن (. طول ،ال  کنه داننه در آن قنرار    5)جدول 
یناه بنا   که تعداد ،ال  در گطوریبه ،دانه دارد در عملکردمهمی 

طول ،ال  و تعداد دانه در ،ال  به طنول ،نال  بسنتهی دارد    
(Panbekar et al., 2015). 
،ال  مربنوک بنه   ين طول بیشتربا مقايسه میانهین ارقام، 

بنا   داریمعنمتر بود که دارای اختال  یسانت71/16رقم برکت با 
بوک به مر متریسانت51/9طول ،ال  با  ينکمترارقام ديهر بود. 

 (.  4بود )جدول  میشا رقم
 

 مقایسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف باقال -4جدول 
Table 4. Mean comparisons of yield and yield components of different varieties of Faba bean 

 شاخص برداشت
Harvest index 

(%) 

 عملکرد دانه

 درگرم)

(مترمربع  
Grain yield 

(gr/m2) 

 دانه100وزن

 )گرم(
100-grain 

weight 

(gr) 

دانه در غالف تعداد  
Number of 

grain/pod 

بوته درتعدادغالف  
Number of 

pods/plant 

 طول غالف

(متریسانت)  
Pods 

length 

(cm) 

 تعداد شاخه در بوته
Number of 

branch/plant 

 رقم
Variety 

31.80a 258.5a 77.65ab 3.33b 6.38b 13.01b 3.63b زهره 
Zohre 

25.54b 180b 63.74c 2.79c 7.86a 11.02c 4.75a 
 شامی

Shami 

28.52ab 203.9b 66.59c 2.50c 7.65a 9.51d 4.70a 
 شش بند

Shish Band 

32.32a 262.2a 83.23a 3.20b 6.16b 13.23b 3.83a 
 سرازيزی
Saraziri 

29.36a 227.6ab 69.28bc 4.22a 5.33b 16.71a 3.63b برکت 

Barekat 
4.66 52.12 10.06 2.906 0.34 1.176 0.703 LSD (5%) 

 داری با يکديهر ندارند.یمعناختال   α=05/0هايی که در هر ستون، حداقل يک حر  مشترک دارند، در سطح یانهینم
Means within each column with a same letter are not significantly different at α=0.05. 

 

گنرم نسنبت   33/75با  سَرزنیمیانهین تیمار  :نهدا100وزن
 بنود. گنرم از وزن بیشنتری برخنوردار    87/68بنا   سَرزنیبه عدم 
(2013) Nakhzari Moghaddam    بیان داشت اعمنال تیمنار
قبل از گلدهی موجب افزايش داننه در ،نال  و حصنول     سَرزنی
( 4نهین ارقام )جدول. مقايسه میاشودیم دانه100وزن ينبیشتر
گنرم دارای برتنری   23/83اين است که رقم سرازيری بنا  هر بیان

مربنوک بنه رقنم     دانه100وزنين کمترنسبت به ساير ارقام بود. 
 (2008)نداشت.  بندششبا رقم  دارییمعنبود که تفاوت میشا

Salehi et al,    هننایينننالدر  دانننه100وزنبننین اخننتال 
ن ضنريب همبسنتهی مثبنت بننی    .منز را گنزارش کردننند  قرلوبینا 
( و شنناخر r=64/0بننا عملکننرد دانننه خشننک )  دانننه100وزن

 دهند یمن ( که نشان 5( معنی دار بود )جدول r=59/0برداشت )
 .مهمی دارددر اين دو نقش  دانه100وزن

مقايسه میانهین نشان داد که رقم سرازيری،  عملکرد دانه:
گنرم در   6/227 و 5/258، 2/262بنا   ترتینب بنه زهره و برکنت  

 (2011)(. 4)جدول عملکرد دانه بودند ينبیشتردارای  مترمربع
Nasroallah Zadeh et al,   با بررسی روی سه رقم باقال بیان

بنا يکنديهر    دارییمعنن ارقام برکت و سرازيری اخنتال    ندکرد
نسبت  بیشتریل تعداد دانه دلبه HBP-Bنداشتند و برتری رقم 

بینان  ,Sadeghipour et al   (2005) باشد.یمبه دو رقم ديهر 
کردند که تأثیر رقم بر عملکرد دانه در ارقام لوبیاقرمز در سنطح  

دار بود. همبستهی مثبت و قنوی بنین   یمعناحتمال يک درصد 
عملکرد دانه خشک با عملکنرد بیولوژينک و شناخر برداشنت     

(7/0=r نشان )( که در افنزايش عملکنرد داننه    5)جدول دهدیم
در منی نقش مهر برداشت ارقام باقال، عملکرد بیولوژيک و شاخ

 جهت مثبت دارند.
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ت مربوک به رقنم  حداکثر شاخر برداش شاخص برداشت:
بنا ارقنام    دارییمعنن درصد بود که اخنتال   32/32سرازيری با 

و  36/29،  80/31بننا  یننبترتبننه بننندشننشزهننره، برکننت و  
بنا رقنم    دارییمعنن نیز تفاوت  میدرصد نداشت. رقم شا52/28
نشندن عملکنرد   داریمعنن ( با توجه به 4)جدول نداشت بندشش

بیولوژيک، شاخر برداشت تنها تحت تأثیر عملکنرد داننه قنرار    
اخنتال  بنین ارقنام بناقال در شناخر برداشنت توسن          گرفت.
(2015)Mitiku & Wolde  (2015) وAbdallah et al,   

 بیان شده است.
 

 گيرینتيجه
داشنت. از  تأثیر زيادی بنر صنفات منورد بررسنی ن     سَرزنی

دينم بنود و    صنورت بنه جايی که شنراي  محیطنی آزمنايش    آن
در  متنر یلیم9/14ودن میزان بارندگی به مقدار بهمچنین پايین
انجنام شند و از    سَنرزنی دهی يعننی زمنانی کنه    زمان بعد ،ال 

درجنه در همنین   30حرارت حدودطرفی میانهین حداکثر درجه
ته باشند و بنه   مرحله باعث شد باقال رشد رويشنی خنوبی نداشن   

کنه  نحنوی عبارتی باعث تسريع در رشد زايشی گیناه گرديند بنه   
روز کاهش يافت و اين باعث شند  25میانهین دوره رشد دانه به 

تفاوتی مشناهده نشنود.    سَرزنیو عدم  سَرزنییمارهای تکه بین 

تعداد شاخه در بوتنه، تعنداد   عملکرد ) یهالفهؤماثر رقم بر اکثر 
، داننه 100وزندانه در ،ال ، طول ،نال ،   ،ال  در بوته، تعداد

داننه   پُرشندن عملکرد دانه و شاخر برداشت( و سرعت و دوره 
عملکرد بیولوژيک  اما ،بود داریمعندر سطح احتمال پن  درصد 

 کنه ينن او کلروفیل تحت تأثیر رقم قرار نهرفتنند. بنا توجنه بنه     
هر میزان کلروفیل، میزان فتوسنتز و تولید ماده خشک بنا يکندي  

گفنت   تنوان یم (Chapaneh et al., 2010) هستند ارتباکدر 
اخننتال  در  عنندم ،نداشننتن تفنناوت در میننزان کلروفیننل ارقننام

 داننه بنه  100حنداکثر وزن  .سازدیمعملکرد بیولوژيک را توجیه 
گننرم و 65/77و  23/83بننا  ترتیننببننهو زهننره  يریرقننم سننراز

و  يریسنراز دو رقم  ینهمبه  یزن عملکرد دانهحداکثر  ینهمچن
 گرم در مترمربع تعلق داشنت. 5/258و  2/262با  ترتیببهزهره 
و  ارقنام سنرازيری، زهنره   شاخر برداشت مربنوک بنه    ينباالتر
آن  ينکمتنر بنود و   36/29و 80/31، 32/32 بنا  ترتیببهبرکت 

داننه   پُرشندن حنداکثر دوره   ،بود 54/24 با میمربوک به رقم شا
 یانهین سرعتروز و حداکثر م 33/27با  يریمربوک به رقم سراز

رسند بنا   . به نظر میتعلق داشت 71/49به رقم برکت با  پُرشدن
توجه به شراي  گنبند کناووس رقنم سنرازيری، زهنره و برکنت       

 هستند. ترمطلوب (بندو شش میشا) نسبت به دو رقم ديهر
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Introduction 

Faba bean with scientific name Vicia faba L one of the very old legume crops, is widely planted in 

temperate regions and high altitude tropical regions. Faba bean used in the human diet and also dry beans, 

green pods and dry straw used as livestock feed. One way to increase the yield in crop plants unlimited 

growth such as faba bean is top removal or cut off part of the plant after flowering. So in this regard the 

effect of top removal and variety on yield and yield components, grain filling rate, grain filling period and 

chlorophyll of Faba bean were studied.  

 

Materials & Methods 

A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three 

replications at farm research of Gonbad University in crop year 2014-2015. The first factor was included 

faba bean varieties (Zohreh, Shami, Sheshband, Saraziri and Barekat) and the second factors include top 

removal and non-top removal. In the experiments, seeds of different cultivars of faba bean were planted by 

hand in ten rows with four meter long and spacing of 12.5-cm between rows. Phenological stages, including 

the number of days from planting to poding (R5) and the number of days from planting to physiological 

maturity (R7) were recorded. Phenological stages on 10 plants were determined based on methods Fehr & 

Cavieness (1977). Top removal treatment was in stage poding. At harvest, after all plants reached 

physiological maturity, three m2 of each experimental plot was harvested to determine the yield components, 

number of pods per m2 and number of grains per pod. In addition, weight of pods, vegetative tissue weight, 

and seperated leaves from stems with petioles, were measured. Grain yield and weight of thousand grains as 

dry weight in three m2 of each experimental unit were evaluated. Harvest index was obtained by dividing 

grain dry weight on the total dry weight at the time of physiological maturity. Grain filling period was 

calculated from the difference between the number of days from planting to start filling pods and number of 

days from planting to maturity, respectively. Average of grain filling rate was calculated by dividing the 

grain yield on the grain filling period (gr/m2/day). Total chlorophyll was measured by using chlorophyll 

meter device (SPAD) DELTA-T model 

 

Results & Discussion 

Results showed that pod length, 100-seed weight and plant height were affected by top removal. While 

on other traits there was no significant effect. The effect of variety on biomass, chlorophyll, the number of 

days from planting to filling and the number of days from planting to maturity was not significant but on the 

other components of the yield (number of branches per plant, number of pods per plant, number of seeds per 

pod, pod length, 100- seed weight, grain yield and harvest index), rate and grain filling period was 

significant. While the interaction of top removal and variety was significant on plant height. Top removal 

reduced the length of the pod and 100-seed weight. The highest 100-seed weight and grain yield for Saraziri 

variety was 83.23 gr/m2 and 77.65 gr/m2 respectively. While the lowest of 100-seed weight and grain yield 

belonged to Shami variety with 63.74 gram and 180 gr/m2, respectively. The lowest harvest index with 
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32.32% and the highest of harvest index with 24.54% were observed in Saraziri and Shami varieties, 

respectively. The results correlation analysis indicated that positive correlation between seed weight with 

grain yield (r = 0.64) and the harvest index (r = 0.59) were significant, which shows that these two have an 

important role on seed weight. Strong positive correlation was observed between grain yield with biological 

yield and harvest index. 

 

Conclusion 

Top removal did not have a great impact on study traits because of dry conditions of the farming 

location. Low rainfall in the time of poding and high temperature during growth season, especially in after 

poding stage decreased the growth length of Faba bean. Overall, results of this study revealed that according 

to the condition of Gonbad-Kavoos, Sarazeri, Zohreh and Barekat varieties were more favorable than other 

varieties. 
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