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  چکیده
 اجرا شد تا 1382 و 1381هاي در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در سال آزمایشی دو ساله            
بذرهاي سه رقم باقال شامل برکت، . ارزیابی شودقال اندازي روي روند پر شدن دانه و عملکرد ارقام باتیر سایهأتا

هر دو آزمایش بصورت اسپلیت پالت با طرح .  اردیبهشت ماه  با دست کاشته شدند15 و هشت در HBP-Bسرازیري و 
. هاي فرعی قرار گرفتندارقام درکرت هاي اصلی و سایه در کرتسطوح.  سه تکرار بودندباهاي کامل تصادفی پایه بلوك

براي ارقام  پر شدن دانه رهدو.  درصد سایه بود70 درصد و 48 درصد، 18، )شاهد(سایه شامل، بدون سایهمارهاي تی
اگرچه، . بود HBP-Bارقام برکت و سرازیري بیشتر از و حداکثر وزن دانه  ، ولی سرعت پر شدن دانهباقال مشابه بود

 از نظر تولید دانه در بوته و محصول دانه HBP-Bرقم  بود، ولی  HBP-Bوزن صد دانه برکت و سرازیري بیشتر از 
 روز طوالنی تر از شاهد بود که به تولید  چهار تاسه دوره پر شدن دانه در سایه. در واحد سطح برتري آشکاري داشت
بیشتر در نتیجه میانگین عملکرد دانه باقال در واحد سطح براي گیاهان تحت سایه . دانه هاي درشت تر در سایه منجر شد

  توان در کشت مخلوط و آگروفارستري که نور یک عامل محدودکننده  بنابراین، باقال را می.از گیاهان بدون سایه بود
   .ستفاده قرار دادد اباشد، یه طور موفقیت آمیزي مورمی

  
  عملکرد رقم، ، باقال، پر شدن دانه، سایه اندازي:کلیديهاي واژه
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Abstract 

           Two field experiments were conducted at the Research Farm of Tabriz University in 2002 

and 2003, to evaluate effects of shading on rate and duration of grain filling and yield of faba bean 

cultivars. Seeds of three faba bean cultivars including Barakat, Saraziri and HBP-B were sown by 

hand on 28 April 2002 and 7 May 2003. Both experiments were split- plot, based on 

randomizedcomplete block design with three replications. Shading levels and cultivars were 

allocated to the main and sub-plots, respectively. Shading treatments consisted of no shade 

(control), 18%, 48% and 70% shade. Grain filling duration was similar for faba bean cultivars. 

However grain filling rate and maximum grain weight of Barakat and Saraziri were higher than 

HBP-B. Although, mean grain weight of barakat and saraziri were significantly higher than HBP-B, 

but HBP-B was clearly superior in production of the number of grain per plant  and grain yield per 

unit area. Grain filling duration under shade was 3-4 days longer than under control, which resulted 

in producing comparatively larger grains under shade. Consequently, mean grain yield of faba bean 

per unit area for shaded plants was higher than that for unshaded plants. Therefore, faba bean can be 

successfully used in intercropping and agro forestry, where shadind is a limiting factor. 

 

Key word:  Cultivar, Faba bean, Seed filling, Shading , Yield  

 
   مقدمه

متابولیسم کربن در گیاهان به تغییر در شرایط 
بعضی از . محیطی بویژه نور، بسیار حساس است

اند که شدت پایین نور بطور قابل  مطالعات نشان داده
هاي غیر ساختاري را در توجهی ذخیرة کربوهیدرات

بطور . )1998زائو و استرهیس (دهد  گیاه پنبه کاهش می
وسیله شدت نور تحت تأثیر قرار کلی فتوسنتز گیاهی به 

نشان داد ) 1999( پژوهش ورگیس و همکاران. گیرد می

که باالترین عملکرد نخود در تیمارهاي نور کامل و 
گیاهان . ترین آن در تیمارهاي سایه بدست آمد پایین

موجود در مقابل نور کامل خورشید، به سرعت کانوپی 
ر نمود تا باالترین  آنها را قاد خود را بستند و  این مسئله

PARمشخص شده است که سطوح پایین .  را جذب کنند
شود   را سبب میCO2اشباع نوري، محدودیت ذخایر 

  .)1998زیسلین و مور (
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        در ذرت در مرحلۀ قبل از گرده افشانی، تیمارهایی 
هاي نوري، طویل  نظیر کمبود آب و محدودیت فوتون

کند و ا را محدوده میه ها، و توسعه گلچه شدن ابریشم
ستر ( دشو هاي پر می در نتیجه موجب کاهش تعداد دانه

سایه نه تنها مواد غذایی تهیه شده ). 2001و همکاران 
دهد، بلکه ممکن است  براي دانه را تحت تأثیر قرار می

روي سایر فرآیندها مانند جذب مواد غذایی و پیر شدن 
 خشک دانه در افزایش ناچیز وزن. برگها نیز مؤثر باشد

برنج به دلیل فقدان مواد غذایی ساخته شده در شرایط 
ها شود سایه، ممکن است باعث حبس نیتروژن در برگ

نشان دادند ) 2000(کوباتا و همکاران). 1997مارشنر (
که سایه شدید، کاهش مشخصی در تولید ماده خشک، 
حتی پس از حذف سایه بر اثر حبس نیتروژن در 

گزارش شده است که در . گردد را سبب میبرگهاي برنج 
کاهش پیدا  شرایط سایه، وزن کاه و کلش برنج نیز

اي ناشی از  مواد ذخیره). 1986کوباتا و تاکامی، (کند  می
سایه اندازي در اوایل دوره پر شدن دانه، عملکرد نهایی 

کند، حتی اگر  را در پایان دوره پر شدن آن محدود می
کوباتا و همکاران (ده، حذف شود سایه در دوره باقیمان

کاهش فتوسنتز در طول دوره پر شدن دانه به ). 2000
تواند موجب کاهش اساسی در  دلیل سایه اندازي می
سایه به عنوان یک عامل اصلی، . وزن خشک دانه شود

گیاهان  . دهد وزن خشک تولیدي را تحت تاثیر قرار می
رداشت قرار گرفته در سایه، ماده خشک کمتري در ب

این مسئله به دلیل کاهش نور . کنند نهایی تولید می
عبوري و جذب نور فعال فتوسنتزي مورد نیاز است 

هاي با وجود گزارش). 1999ورگیس و همکاران (
فراوان در مورد تاثیر نامطلوب سایه بر روي کاهش 

هاي  گونه. عملکرد دانه، نتایج متناقضی نیز وجود دارد
هاي اثر نامطلوب و کاهشی شدتمقاوم به سایه اغلب 

نوري پایین بر روي عملکرد را با افزایش سطح برگ و 
ها جبران اختصاص مواد فتوسنتزي بیشتري به برگ

در این رابطه گزارش شده است که گیاهان . کنند می
لوبیاي رشد کرده در سطوح مختلف سایه اختالف 

داري را با گیاهان رشد کرده در نور کامل  معنی
هادي و (اند  ید از لحاظ عملکرد دانه نداشتهخورش

مطالعات مزرعه اي روي میزان  ).2006همکاران 
فتوسنتز باقال نشان داده است که با افزایش سطح برگ، 

 در رابطه با ذخیره مواد غذایی و  CO2میزان جذب 

استفاده از آن در رشد و عملکرد افزایش می یابد، به 
ت د و ش9/6 طوریکه در شاخص سطح برگ حدود

 وات در متر مربع به حداکثر مقدار خود می 700نوري 
بعالوه، همبستگی معنی داري بین دوام و پایداري . رسد

سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه وجود 
بنابراین، براي تضمین پایداري عملکرد، افزایش . دارد

-اندازه و طول عمر بخشهاي هوایی گیاه از اهمیت ویژه
با ). 1991کارامانوس و گیمانز (رخوردار است اي ب

در این پژوهش کوشش توجه به اهمیت این موضوع، 
شده اشت تا تغییرات سرعت و دوام پر شدن دانه ارقام 

نوري مورد ارزیابی قرار گرفته باقال در سطوح مختلف 
و میزان تاثیر آن بر عملکرد دانه این گیاه زراعی مهم 

   .تعیین گردد
  

  ها وشمواد و ر
 در 1382 و 1381 طی سالهاي پژوهشاین 

واقع مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز 
آب و هواي این منطقه در زمره . انجام شدکرکج در 

 و در  گیرد اقالیم استپی و نیمه خشک جهان قرار می
جعفرزاده ( مجموع داراي فصل خشک تابستانی است

کرت هاي خرد ( پالت آزمایش بصورت اسپلیت).  1377
 تکرار سهبا طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در ) شده

 سطح به چهارعامل اصلی، شدت سایه در . اجرا گردید
 48 درصد سایه، 18، )نور کامل خورشید(شاهد : ترتیب

 درصد سایه و عامل فرعی شامل سه 70درصد سایه و 
واحدهاي .  و سرازیري بودHBP-Bرقم باقالي برکت، 

 متر ایجاد و در هر واحد 3/3×2/3مایشی در ابعاد آز
 25 متر و به فاصله سه ردیف به طول 12آزمایشی 

 .سانتیمتر از همدیگر در جهت شمالی ـ جنوبی ایجاد شد
 HBP-Bبذر سه رقم باقال شامل برکت، سرازیري و   

 1381 اردیبهشت ماه سال هشتبا استفاده از دست در 
)Y1 ( 1382سال  اردیبهشت ماه 15و) Y2 ( کاشته

  .شدند
هاي  اندازها، از پارچه سازي سایه       براي آماده

. گردیدبرزنتی مخصوص با ضخامت مناسب استفاده 
هاي مربوطه به صورت ردیفی برش داده شده و  پارچه

با توجه به ابعاد ( متر 3×3 ابعاد باروي چارچوبهایی 
رار نصب و در ارتفاع یک متري روي کرتها ق) کرتها
هایی   درصد سایه، شبکه25براي اعمال تیمار . گرفتند
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،  براي سه به  یکاي با نسبت متشکل از نوارهاي پارچه
 درصد 75 و براي یک به یک درصد سایه از نسبت 50

با استفاده از . ، استفاده شدیک به سهاز نسبت 
هاي رشدي باقال مراحل رشدي مهم تعیین و ثبت  مقیاس

 درصد 50ها در  با مشاهده ظهور گلتاریخ گلدهی . شد
بر اساس همین مقیاس . گیاهان هر کرت مشخص گردید
 نیام از هر گیاه به سهرشدي، ظهور گل حداقل در 

  . عنوان مبنا براي زمان گلدهی در نظر گرفته شد
  دوبه  منظور  ارزیابی  روند  پر شدن  دانه در هر   

 بعد از  روز58سال آزمایش، برداشت دانه ها حدود 
 روز در 104 روز در سال اول و 102کاشت آغاز و تا 

 از طریق وزنیرسیدگی . سال دوم ادامه پیدا کرد
بررسی روند پر شدن دانه تعیین و به عنوان معیاري در 

بر اساس . برداشت محصول، مالك عمل قرار گرفت
 زمانی است که دانه به حداکثر وزنی رسیدگی ،تعریف

به این ترتیب، تعداد . برسدادر وزن خود روي گیاه م
براي .  برآورد شدوزنیروزهاي از گلدهی تا رسیدگی 

برداشت دانه ها، پس از حذف اثر حاشیه، از هر واحد 
 مترمربع برداشت و 25/0آزمایشی سطحی در حدود 

دانه آنها پس از خشک کردن و رساندن رطوبت آنها به 
  درجه3-5 درصد، به یخچالی با دماي 16حدود 

براي ارزیابی روند پر شدن . سانتیگراد منتقل گردید
 دانه در مراحل مختلف رسیدگی با 100دانه، وزن 

 گرم تعیین و یادداشت 001/0استفاده از ترازوي با دقت 

هاي کناري و نیم  ردیفدر موقع رسیدگی کامل، . گردید
متر از ابتدا و انتهاي هر ردیف به عنوان حاشیه حذف و 

یمانده در سطح دو مترمربع از هر کرت هاي باق بوته
هاي برداشت شده براي  بوته. برداشت گردید

عملکرد تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و گیري  اندازه
  . دانه در واحد سطح، مورد استفاده قرار گرفتند

اندازي و وزن  براي توصیف رابطه بین سایه
گیري از  دو تکه اي زیر با بهره دانه باقال، معادله خطی

هاي حاصل    بر روي داده SAS  و Excelافزار  نرم
  : برازش گردید

                           GW=a+bt  (I)     و     GW=a+bt0 (II)   )1( معادله
  : در این معادله

 GW ،وزن دانه ،t روزهاي بعد از کاشت و a و b 
  .ضرایب معادله هستند

  
  نتایج و بحث

  هروند پر شدن دان
روند پر شدن دانه در ارقام باقال و تیمارهاي          

 و 1جدول (اي سایه به صورت رگرسیون خطی دو تکه
تیمارهاي  وزن دانه  دردهد که  نشان می)2و1هاي شکل

 و پس از رسیدن   یافتهمختلف به صورت خطی افزایش
  حداکثر . کندنمی به حداکثر مقدار خود تغییر چندانی

  

  رایب معادالت خطی تغییرات وزن دانه ارقام باقال نسبت به روزهاي بعد از کاشت در سطوح مختلف سایه ض-1جدول 

  عامل

  رقم  سایه
 ضریب رگرسیون خطی  (a)عرض از مبداء 

(b) 
t0 ضریب تبیین  

  99/0  0104/95  02859030/0  -696722090/1  برکت  -

  99/0  8183/95  0284768/0  -672096/1  سرازیري  -
-  HBP-B 44191119/1-  02475183/0  4855/95  99/0 

 99/0  4758/93  02643739/0  -543873/1  -  شاهد 

 99/0  9348/96  02674986/0  -562524/1  -   درصد18

 98/0  3018/97  02776906/0  -65089455/1  -   درصد48

 99/0  2205/96  0273275/0  -603995/1  -   درصد70
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  )HBP-B - سرازیري، ج- برکت، ب-الف( روند پر شدن دانه در ارقام باقال -1شکل 
    

 تا 95وزن دانه براي ارقام مورد آزمایش در محدوده 
 روز بعد از کاشت حاصل شد و از این نظر تفاوت  96

ولی . ها مشاهده نگردیداي در  بین  آنقابل مالحظه
و  در  نتیجه  ) شیب خط(  پر  شدن  دانه  سرعت

حداکثر وزن  دانه  در  ارقام  برکت  و سرازیري  بیشتر 
بنابراین، ). 1 و شکل 1جدول ( بود HBP-Bاز  رقم 

 ___) بینی شدهپیش(وزن دانه 
 n )مشاهده شده( دانه نوز

 ___) بینی شدهپیش(وزن دانه 
 n )مشاهده شده( دانه نوز

 ___) بینی شدهپیش(وزن دانه 
 n )مشاهده شده( دانه نوز
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ها در تفاوت در وزن دانه ارقام باقال از اختالف آن
  سرعت پرشدن دانه ناشی شده است، زیرا دوام پر شدن 

هاي ژنوتیپی از تفاوت.  بوده استدانه براي ارقام مشابه
اي  به  هاي  دانهلحاظ وزن دانه در ارقام مختلف لگوم

سایر  دلیل تفاوت در سرعت پر شدن دانه توسط
ناتالی و همکاران (پژوهشگران نیز گزارش شده است 

متناسب با روزهاي بعد از کاشت، وزن دانه با ). 1998
افزایش شیب مشابهی براي تیمارهاي مختلف نوري 

  تفاوت یعنی بین این تیمارها). 2 و شکل 1جدول (  یافت
. چندانی از نظر سرعت پر شدن دانه مشاهده نگردید

در حدود ) بدون سایه(حداکثر وزن دانه در تیمار شاهد
 روز بعد 96-97 روز و در تیمارهاي سایه در حدود 93

نابر این، طول دوره پر شدن دانه ب. از کاشت حاصل شد
 شاهد   از تیمار روز بیشتر  3-4   سایه براي تیمارهاي

-هاي درشت تر در تیمار همین امر به تولید دانه بود و
پس از این مرحله، وزن  ).2شکل (هاي سایه منجر شد 

با این وجود، . ها تغییر نکردیک  از تیمار دانه  در  هیچ
 ی بر کاهش وزن دانه در شرایطهاي فراوان مبنگزارش
؛ ورگیس 1988سینگس و همکاران   ،1975فیشر ( سایه

، وجود )2000 و کوباتا و همکاران 1999و همکاران 
 پژوهش انجام گرفته در مورد گندم توسط ایوانس. دارد

حاکی از تاثیر ناچیز تشعشع بر عملکرد ) 1978ایوانس (
روي ) 1991( حتی در تحقیقات ونگ. دانه بوده است

گیاهان مناطق گرمسیري، حداکثر عملکرد دانه در 
  .سطوح پایین نوري حاصل شده است

  
  تعداد دانه در بوته

اثر سال و رقـم بـر روي تعـداد دانـه در بوتـه                
ــی ــودمعن ــم ). 2جــدول ( دار ب ــه HBP-Bرق  تعــداد دان

بیشتري در گیاه تولید کـرد و از ایـن جهـت بـر دو رقـم                 
ــري   ــل مالحظــه اي داشــت برکــت و ســرازیري برت . قاب

میانگین تعداد دانـه در بوتـه رقـم سـرازیري نیـز بطـور               
برخـی  ). 2جـدول (معنی داري بیشتر از رقم برکـت شـد          

گزارشها حاکی از آن است که تعداد دانه در بوتـه تحـت             
ــدي ( تــاثیر ســایه قرارمــی گیــرد  ــی و هالی  و 1971ویل

ر در این آزمایش، سـایه تـاثی      ). 2003جرمانا و همکاران    
جـدول  (داري را بر تعداد دانه در بوته نداشته است       معنی

تعداد دانـه در بوتـه تولیـدي در سـال دوم آزمـایش              ). 2
این نتیجـه را نیـز مـی تـوان بـه            . بیشتر از سال اول بود    

نامناسب بودن شرایط آب و هوایی در طول دوره رشـد           
  .در سال اول نسبت داد

  ه رقم باقال تحت سطوح مختلف سایه مقایسه میانگین عملکرد دانه س-2جدول 
  )تن در هکتار( عملکرد دانه  )گرم (وزن صد دان  تعداد دانه در بوته  تیمار

    سایه
  a 5/24  b 3/92  * c 495/2  شاهد

  a 46/24  a 9/103  c872/2   درصد18
  a 12/27  a 4/104  b429/3   درصد48
  a 3/23  a 5/101  a 470/3   درصد70

    رقم
  c 98/14  a 6/103  b 949/2  برکت
  b 55/22  a 1/105  b 813/2  سرازیري
HBP-B  a 01/37  b 8/92  a 438/3  

    سال
  b93/17  b 3/94  a975/2  سال اول
  a 76/31  a 7/106  a158/3  سال دوم

  .باشدمی % 5دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی           *
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  %)70:  دو % 48 :ج  ، %18 :، ب)هیبدون سا(  شاهد:الف( هی پر شدن دانه باقال در تیمارهاي سا -2شکل 
    

 ___) بینی شدهپیش(زن دانه و
 n) مشاهده شده(وزن دانه 

 ___) بینی شدهپیش(زن دانه و
 n) مشاهده شده(وزن دانه 

 ___) بینی شدهپیش(زن دانه و
 n) مشاهده شده(زن دانه و

 ___) بینی شدهپیش(زن دانه و
 n) مشاهده شده(وزن دانه 
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   وزن صد دانه
 دانه در 100نتایج نشان داد که میانگین وزن             

داري بیشتر از تیمار شاهد تیمارهاي سایه بطور معنی
یه از این نظر بود، ولی بین تیمارهاي سا) بدون سایه(

برتري ). 2جدول (اختالف معنی داري وجود نداشت 
تیمارهاي سایه را نسبت به تیمار شاهد از لحاظ وزن 

 دانه می توان به طوالنی تر بودن دوره پر شدن 100
ارقام ). 2جدول (دانه باقال در شرایط سایه نسبت داد 

هاي درشت تري را نسبت به رقم برکت و سرازیري دانه
HBP-B تولید کردند، ولی وزن دانه ارقام برکت و 

). 2جدول (تفاوت معنی دار نداشت  یکدیگر سرازیري با
 با ساختار HBP-Bکوچکتر دررقم هاي دانهتولید 

مطالعات بر روي گیاه نخود . ژنتیکی آن در ارتباط است
-نیز نشان داده است که گیاهان سایه اندازي شده، دانه

نور (در مقایسه با شاهد هاي به مراتب ریزتري را 
در ). 1999ورگیس و همکاران، (تولید کرده اند ) کامل

هیچ ) 2006هادي و همکاران، (مقایسه، هادي و همکاران 
اثر معنی داري را از سطوح مختلف سایه بر روي وزن 

ها، با توجه به این گزارش. دانه لوبیا بدست نیاوردند
 سایه نمایانگر افزایش وزن دانه ارقام باقال در شرایط

   قابلیت سازگاري این گیاه به تنش کمبود نور است
  

  عملکرد دانه
 نتایج مربوط به عملکرد دانه در دو سال              

آزمایش نشان داد که میانگین محصول دانه تولیدي در 
 درصد سایه بطور قابل توجهی 48 و 70 تیمارهاي

درصد  18و ) بدون سایه( شاهد تیمارهايبیشتر از 
، ولی در بین دو تیمار اول تفاوت معنی باشدسایه می

برتري عملکرد دانه در ). 2جدول (نداشت وجود  داري 
توان با طوالنی می سایه را  درصد 70 و 48 تیمارهاي

درشت در هاي دانهتر بودن دوره پر شدن دانه و تولید 
با اینکه میانگین ). 2جدول  (نستدامرتبط این شرایط 

 تا حدودي کمتر از دو رقم دیگر HBP-Bنه رقم وزن دا

بود، ولی این رقم تعداد دانه بسیار بیشتري را نسبت به 
جدول (ارقام برکت و سرازیري در هر بوته تولید کرد 

تفاوت . و به عملکرد دانه بسیار باالي آن منجر شد) 2
  با سایر ارقام در تیمار شاهدHBP-Bعملکرد دانه رقم 

دار نبود، ولی این  درصد سایه معنی70و ) بدون سایه(
 درصد سایه محصول دانه 48 و 18 تیمارهايرقم در 

بسیار بیشتري را در مقایسه با ارقام برکت و سرازیري 
به دلیل شاید انتظار می رفت که   ).3شکل (تولید کرد 

کاهش مقدار نور عبوري از کانوپی گیاهان و تقلیل 
ده توسط گیاه، ماده میزان نور فعال فتوسنتزي جذب ش

خشک کمتري نیز تولید شود، بطوري که ساکسنا و 
و  اگیزو ه) 1980ساکسنا و شلدریک، (شلدریک 
در گندم، ) 1975(نخود، و فیشر  در ) 1987(همکاران 

کاهش عملکرد را به تقلیل ماده خشک تولیدي ناشی از 
محدودیت تشعشع دریافتی در شرایط کمبود نور نسبت 

در آزمایشهاي ایوانز ر خالف این نتایج ب. داده اند
اعمال سایه به ، کاهش عملکرد دانه گندم بر اثر )1987(

 از نظر آماري معنی  روز پس از ظهور سنبله،10مدت 
  .دار نبوده است

همچنین نشان داده شده است که گونه هاي 
مقاوم به سایه حتی محصول دانه بیشتري را نیز در 

ونگ و همکاران، (ی کنند شرایط کمبود نور تولید م
 با وجوددر این آزمایش نیز ). 1995 و آندراده، 1985

محدودیت نوري ایجاد شده، بیشترین عملکرد دانه ارقام 
این برتري تا .  سایه اختصاص یافتتیمارهايباقال به 

نصراله زاده و (حد زیادي از تولید پوشش سبز بیشتر
 شدن دانه  و طوالنی تر شدن دوره پر)2007همکاران، 

بنابر این، . ارقام باقال در تیمارهاي سایه حاصل شد
کشت باقال در سایه درختان و یا استفاده از آن در 

مورد هاي مخلوط می تواند به عنوان یک مزیت کشت
  .گیردتوجه قرار 
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