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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
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  1تاثیر مصرف خشک کننده شیمیایی پاراکوات برعملکرد بذر شبدر الکی رقم البرز 

 
The effect of application of Paraquat chemical drying on seed yield of Crimson 

clover cultivar Alborz 1 
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 .ا ران ،رشاورزی، ررج
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 چکیده
های  . نشریه علمی یافته1خشک ر  ده ایمیا ی پارارواال برعملکرد ب ر ابدر الری رقم البرز    تاثیر مصرف.  1400  ، علیزاده، ب. ملک پور، ف.زمانیان، م.

 .1 -9(: 1)  10 تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 

ها و برداشت زود هنگام  تر بوته شیمیایی پاراکوات بر روی خشک شدن سریع به منظور بررسی اثرخشک کننده  
های کامل تصادفی در سه تکرار با  ، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک 1بذر شبدر الکی رقم البرز  

کوات  ( اجرا شد. عامل اول میزان مصرف ماده خشک کنندة شیمیایی پارا1391- 93تیمار به مدت دو سال )  12
دز توصیه شده )چهار    =3aدرصد کمتر از دز توصیه شده،    2a=50خشک کننده،  عدم مصرف    = 1aشامل چهار سطح )

درصد بیشتر از دز توصیه شده( و عامل دوم، زمان فنولوژی گیاه به هنگام مصرف خشک    4a =  50لیتر در هکتار( و  
درصد    50ای شدن  قهوه   =2bسبز بودن گل آذین یا رسیدگی فیزیولوژیک بذر،    =1bکنندة که شامل سه سطح )

مصرف پاراکوات  ای شدن کامل گل آذین( بودند. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف میزان  قهوه   = 3bگل آذین،  
داری بر عملکرد بذر، تعداد بذر در گل آذین و وزن هزار  در هر سه مرحله فنولوژیک نسبت به شاهد تاثیر معنی

  2b3aکیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار    83/585دانه داشتند. نتایج دو ساله نشان داد که بیشترین عملکرد بذر با  
ی بین مصرف دو و چهار لیتر در هکتار علف کش خشک کننده پاراکوات  بود، ولی با توجه به اینکه از نظر آمار

با   2b2aداری وجود ندارد، پس تیمار  ها تفاوت معنیدرصد گل آذین  50ای شدن  )گراماکسون( در مرحله قهوه 
درصد عملکرد بذر برای تولید بذر شبدر الکی رقم    25کیلوگرم در هکتار بذر و افزایش حدود    00/585میانگین  

 در منطقه کرج قابل توصیه است. 1البرز

 
 صفات زراعی، شبدر الکی ، خشک کننده های شیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد بذر.  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

بییا تییر ییفییولیییییوع  اییییبییدر ییا  عییلییمییی   نییاع 

 (Trifolium spp.)    میهیم از جی یی  ییای   یکیی 

تر ن  (. مهم8علوفه ای خانواده لگومی وز   ین د  

در   ارقییاع جیید یید  رشییییا  میوفیتییییا   عییامییف 

عروه رشاورزان تولید ب ر رافی و قابف دسنر  

 کی از ارقاع اویهی   1بودن ون اسیا. رقم البرز  

توسی   1389ایده ایبدر الری اسیا ره در سیار 

موسی یه تحتیتاال اویهی و تهیه نهار و ب ر ررج 

 1معرفی ایید.  کی از مشییکهال تولید ب ر البرز  

جیدا ایییدن  لایه  یای ذیاوی بی ر از محور  یف 

وذ ن بعید از رسیییییدن  یف وذ ن و ر زو بی ر بیه 

  گاع بردااییا اسییا و برای به ذداقف رسییاندن  

ا ن مشییکف ایی اسییا ی اوییور وییحیر تولید ب ر  

ا رمنر ن افا و ر زو ضییروری  سییالم و رافی ب

 کی     ا علف رش  رامار یون اسیا. پارارواال

  بیای   روه  از خشیییک ر  یده  یای اییییمییا ی از

ره باعث خشیک ایدن ایا  و  بوده   اپیر د لیوع

ایییود و بیا ا ن روو می توان بیا برگ  ییاه می

برداایا به موق  ب ر از ر زو ون ممانعا ررد، 

مکان  چون   گاع خشییک اییدن  ف وذ ن  ا و ا

برداایا ب ر   وز سیاقه و برگ  ا سیبز   ین د و 

نیدارد   بوتیه وجود  (.  1امکیان بردااییییا ریف 

 محض تما   به  اسیدی  خاویا  بدلیف  پارارواال

 و سیییلولی   یایبین رفنن د واره بیاعیث از  ییاه،  بیا

 ایدن  ایقهوه  و  و زرد   یاه  سیر   ایدن  نکروزه

(. ننا    ک بررسیی نشیان داد 1ایود  می   ابرگ

سینفاده از خشیک ر  دش اییمیا ی در مزار   ره ا

میی بیی ر  میییزان تیولیییید  رییا یش  بیر  عیهوه  تیوانیید 

رطوبیا دانیه بیاعیث ریا ش خ یییارال فیز کی در  

( در سیییار 7(. رابرال و  مکیاران  4بی ر  ردد  

بیا بررسیییی بر روی اسییینفیاده از خشیییک    2002

 یا برای برداایییا زود   گیاع لوبییا نشیییان ر  یده

از   اسییینیفییاده  رییه  در  یکینییار    560دادنیید   یرع 

 رع در  کنیار  ه فوسیییییا    840پیارارواال و  

باعث را ش عملکرد ب ر، عملکرد ماده خشیک 

ای ریه فت  و وزن  زار دانیه بی ور لوبییا در مرذلیه

 ا زرد اییده بودند ایید اما  درویید فهف 7تا  5

 77ای ره  ا در مرذلهراربرد ا ن خشییک ر  ده

  یا زرد ایییده بودنید تیاثیردروییید فهف  85تیا  

داری بر خصیییووییییاال رمی و ریفی ب ور  مع ی

 2000( در سییار 3لوبیا ندااییا. اندرو و د و د  

در بررسیییی بر روی تیاثیر اسییینفیاده از خشیییک  

 یای اییییمییا ی قبیف از برداایییا بر روی  ر  یده

ی تشیییکییف قیدرال بی ور سیییو یا در چهیار مرذلیه

فهف، سیبزی فهف، ایرو  رسیید ی و مرذله  

خشیک ر  ده  ا   رسیید ی رامف نشیان دادند ره

زنی ب ور و افزا ش  باعث افزا ش دروییید جوانه

 یای فیرعیادی در مرذلیه ایییرو  تعیداد  ییا ایه

( در بررسی  2رسید ی ادند. ملکی و  مکاران  

بر روی تیاثیر مصیییرف قبیف از برداایییا متیاد ر  

رش پارارواال بر رمییا و ریفیا مخنلف علف

 دانه رلزا در دو اسیینان مازندران و لرسیینان نشییان

لینر در   5/2و   2، 5/1دادند مصیییرف سیییه متدار  

 کنیار در سیییه زمیان رسییییید ی فیز ولو  یک،  

اواسی  رسیید ی و رسیید ی رامف  یاه اخنهف  

داری را نشیان ندادند و سیه تیمار اعمار ایده مع ی

رش( در سییه  با  م و با تیمار اییا د  بدون علف
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زمان رسییید ی فیز ولو  ک تعر ف اییده برای  

میعی  تیفییاوال  و  ییریلیزا  جی یکیز  نییدااییینی یید.  داری 

( بیا مصیییرف دو خشییییک ر  یده 5 مکیاران  

پیارارواال و د کواال در سییییه مرذلیه ف ولو ی  

رلزا  نشییان دادند ره عملکرد رلزا در تیمار ای  

محلور پیاایییی ایییده بیا تیمیار یای بیدون محلور 

( با بررسیی  روه  6پاایی ایده مشیابه بود. رازوبا  

ارقیاع   یای مخنلف ایییبیدر ا رانی نشیییان داد ریه  

منوسییی  ر  در متیا  ییییه بیا ارقیاع زودر  و 

د رر ، عملکرد بی ر بیشییینری دارد و عملکرد  

ب ر در تک بوته  ای ارقاع منوسیی  ر  بیش از  

د گری  ننیا   تحتیتیاال   رع در بوتیه اسیییا.    24

تاخیر در    اییبدر ا رانی  در ه اسییا رهنشییان داد

 لید ی ریامیف   تیا مرذلیه  علوفیه  زمیان برداایییا

  (.9  می اودب ر  عملکردباعث را ش 

 یدف از اجرای ا ن پوو ش اراهیه  یک میدر 

ایییمیا ی جها بردااییا به موق  ب ر    –زراعی  

و در نهیا یا افزا ش    1ایییبیدر الری رقم البرز  

 تولید ب ر در واذد سطر بود.

 

 مواد و روش ها

 کناری   400ا ن تحتیق در مزرعه پوو شییی  

رج موسی یه تحتیتاال اویهی وتهیه نهار و ب ر ر

به ویورال وزما ش فارنور ف در قالب طری پا ه  

تیمیار و سیییه   12بلوک  یای ریامیف تصیییادفی بیا  

 1392  –  93و    1391  – 92تکرار طی سیییار  ای  

بیه میدال دو سیییار اجرا اییید. عیامیف اور میزان 

ایییمیا ی پارارواال   همصییرف ماده خشییک ر  د

خشییک  عدع مصییرف   = 1aاییامف چهارسییطر  

دروید رمنر از دز تووییه ایده،  2a  =50ر  دش ، 

3a =    4دز تووییه ایده وa = 50   دروید بیشینر از

دز توویه اده( و عامف دوع، زمان ف ولو ی  یاه 

به   گاع مصییرف خشییک ر  ده ره اییامف سییه  

بودن  ییف وذ ن  ییا  مییان   =  1bسیییطر   سیییبز 

ای اییدن قهوه =  2bرسییید ی فیز ولو  ک ب ر،  

اییدن رامف ای  قهوه =  3bدرویید  ف وذ ن،   50

ابیعییاد ریرال بیود.  وذ ین(  میربی   10 ییا   ییف   مینیر 

منر و فاوله  ساننی  50منر( با فاوله رد ف  2×    5  

ریرال اجیرای بییین  جیهییا  بیود.   مینیر  دو     ییا 

م ییییاذییا    بییه  زمییی یی  قیطیعییه  پیوو یش   ا ین 

منر مرب  در نظر  رفنیه و ابنیدا در    1000ذیدود  

ن یییبیا بیه تهییه زمین   ایییخم ،   1391تیاب ییینیان  

 رع رود  50اقداع و سپی میزان   د  ک و لولر(

 200ریلو رع در  کنیار( و    50اوره در ررال    

 200 رع در ررال رود سییوپر ف ییفاال تر پف   

ایییید.  ریلو رع در  کنییار(  در خییاک پخش 

 مزمیان بیا عملییاال تهییه زمین، از بی ور مصیییرفی 

اویهی ایده در موسی یه     1ایبدر الری رقم البرز 

نمونه    ر ررج تحتیتاال اوییهی و تهیه نهار و ب

و بعید از تعیین قوه نیامییه میزان بی ر     یا ی تهییه

ریلو رع در  کنار مشیخ    20مصیرفی بر مب ای 

اهر ور    20و پی از وماده سازی زمین در تار خ  

اقداع به رااییا ایید.   1392و    1391سییار  ای  

، رقمی اسیا  ک سیاله،  1ایبدر الری رقم البرز  

فیه  پیا یزه و زودر  ریه درسییییار  یک چین علو

تولید می ر د. در ا ن وزما ش عهوه بر عملکرد  

بی ر، وزن  زار دانیه و تعیداد بی ر در  ر  یف وذ ن  

تعییداد   انییدازه  یری  برای   انییدازه  یری ایییید. 
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 یف   10بی ر در  ر  یف وذ ن، از  ر تیمیار تعیداد  

وذ ن بطور تصیییادفی اننخیاس و سیییپی بعید از  

اسینحصیار ب ور از فهف  ا ایمارو و میانگین 

ثبیا اییید.  ما ین برای انیدازه  یری وزن    ونهیا

 زار دانه، از  ر تیمار بطور تصیییادفی  ک نمونه  

ب ر توسی   1000ب ر اننخاس و بعد از  ایمارو  

تیوز ین  یرد یید.   تیعییییین تیرازوی دقیییق  جیهییا 

بوتییه  ییای  در  بیی ر  عملکرد   تیمییار،   وط  خط ر 

منر از ابندا و اننهای خ   اثر   5/0وسی  با ذ ف  

بعد از اسیینحصییار ب ور،   بردااییا و  ای(ذاایییه

و   بر ذ ییییب ریلو رع در پهال  بیی رعملکرد  

بعد از ت یا  ک واخنی داده  . محاسیبه اید کنار  

داده  ای وزما ش توسی    وماری   ای  تجز ه ا، 

 متا  یه میانگینو   رفا  ویورال  SASنرع افزار  

اسیینفاده از وزمون ذداقف تفاوال مع ی  تیمار ا با

 .انجاع اد درود 5در سطر  (LSD)دار 

 

 نتایج و بحث 

 عملکرد بذر

دو سییییالییه   ننییا   تجز ییه وار ییانی مررییب 

( نشییان داد ره اثر سییار، میزان و زمان  1 جدور   

مصیییرف علف رش خشیییک ر  یده پیارارواال  

میزان  دو ییانییه  منتییابییف  اثر  و    رامییار یییون( 

مصیرف× زمان مصیرف پارارواال و سیار× میزان 

مصیرف خشیک ر  ده و  ما ین اثر منتابف سیه  

 انه سار× میزان مصرف × زمان مصرف خشک  

دروید مع ی ر  ده بر عملکرد ب ر در سیطر  ک  

دار بود و ا ن بیانگر ا ن اسیا تیمار ای خشیک  

ر  یده پیارارواال در سیییار  یای مخنلف بر بهبود 

تیاثیر مع ی  1عملکرد بی ر ایییبیدر الری رقم البرز

داری داایینه اند. متا  ییه میانگین میزان مصییرف  

( نشیییان داد 2خشیییک ر  ده پارارواال   جدور  

یمار لینر در  کنار( و ت 4تیمار دز توویییه اییده  

لینر در   2درویید رمنر از دز توویییه اییده   50

 کنیار( تفیاوال ومیاری مع ی داری نیدارنید بیه  

طوری ره در میانگین دوسیییار تیمار دز تووییییه 

ریلو رع در  کنار   05/528اییده با عملکرد ب ر  

درویید رمنر  50تفاوال قابف مهذظه ای با تیمار 

ریلو  88/528از دز توویییه اییده با عملکرد ب ر  

 6ر  کنیار نیداایییا و  ر دو تیمیار ذیدود   رع د

درود ن با به اا د برتری داان د. ا ن موضو   

می تواند به علا را ش سییر   تر رطوبا سییاقه 

 و برگ توسیی  خشییک ر  ده و امکان بردااییا 

به موق  بوته  ا و جلو یری از ر زو ب ور ابدر 

( و 4بااییید. ا ن ننیا   با ننا   جیمز و  مکاران  

( ره مصیرف خشیک ر  ده 7ران  رابرال و  مکا

را  زارو دادنیید،  لوبیییا  افزا ش عملکرد  بر   ییا 

مطابتا دااییا. متا  ییه میانگین دو سییاله زمان  

( نشیان داد مصیرف 3مصیرف پارارواال  جدور 

خشک ر  ده پارارواال در مرذله قهوه ای ادن 

د گر    50 بییه  ن یییبییا  وذ ن  ییا   درویییید ییف 

رقم  افزا ش عملکرد ب ر ایبدر الری   مراذف، بر

موثر بوده به طوری ره مصییرف خشییک   1البرز  

 50ر  یده پیارارواال در مرذلیه قهوه ای ایییدن  

ریلو  رع   58/559دروید رپ یور  ا باعث تولید 

 در  کنیار بی ر ایییید و ن یییبیا بیه بردااییییا

فیییز یولیو  ییک    رسییییییید یی  درمیرذیلییه  بیی ر 

درود برتری نشان داد. ا ن برتری می تواند  8/11
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یاه برای اننتار به دلیف داایینن فروییا م اسییب  

مواد فنوسیی نزی به دانه و پر اییدن دانه در مرذله  

دروید  ف وذ ن  ا ن یبا به   50قهوه ای ایدن  

اییا د می باایید. متا  ییه میانگین دو سییاله اثر  

منتابف زمان مصییرف و میزان مصییرف پارارواال  

 50( نشیان داد مصیرف 4بر عملکرد ب ر  جدور  

ا دروییید رمنر از دز تووییییه ایییده پارارواال ب

دز    00/585 تیییمییار  و  در  یکینییار  بیی ر  ریییلیو یرع 

ریلو رع ب ر در  کنار   83/585توویییه اییده با 

دروید  ف وذ ن  ا،  50ای ایدن در مرذله قهوه

بیشنر ن عملکرد را ن با به سا ر تیمار ا به خود 

اخنصیییاا دادنید. در  مین زمی یه انیدرو و د و د  

( از بررسیییی اثر خشیییک ر  ده  ا بر عملکرد  3 

و یا در مراذیف مخنلف ف ولو  یک ننیجیه بی ر سییی 

 رفن ید ریه مصیییرف خشیییک ر  یده  یا بیاعیث  

افزا ش عملکرد ب ر سییو ا می اییود ره با ننا   

 ا ن تحتیق مطابتا دارد.

  تعداد بذر در گل آذین

( نشییان داد 1تجز ه وار انی مررب  جدور  

ریه اثر سیییار، میزان مصیییرف خشیییک ر  یده 

ان مصییرف پارارواال و اثراال منتابف سییار× میز

خشییک ر  ده و میزان مصییرف خشییک ر  ده× 

زمان مصیرف خشیک ر  ده بر تعداد ب ر در  ف 

وذ ن در سیطر اذنمار  ک دروید و اثر سیار× 

زمان مصیرف خشیک ر  ده بر تعداد ب ر در  ف 

وذ ن در سیییطر اذنمیار پ   دروییید مع ی دار  

( نشیان داد دز  2 ا  جدوربودند. متا  یه میانگین

چهار لینر در  کنار خشیک  تووییه ایده  مصیرف 

 44/48ر  یده پیارارواال( در مجمو  دو سیییار بیا  

دروید   10عدد ب ر در  ف وذ ن ن یبا به ایا د 

برتری دااییا.  ما ین مصییرف بیشیینر خشییک  

ر  ده باعث خشیک ایدن سیر   تر و بیش از ذد  

بوتیه  یا و  یف وذ ن  یا اییید ریه  مین امر بیاعیث  

ر زو  لایه  یای ذیاوی دانیه در  یف وذ ن و 

ا ش تعداد دانه در  ف وذ ن ن ییبا به اییا د ر

اید. متا  یه میانگین زمان مصیرف خشیک ر  ده 

( نشیان داد ره زمان مصیرف تاثیر مع ی 3 جدور

دار و مثبنی روی تعیداد دانه در  ف وذ ن دارد به 

طوری ره مصییرف خشییک ر  ده پارارواال در  

زمان رسیید ی فیز ولو  کی ب ر در طی دو سیار 

نه در  ف وذ ن، ن یبا به مرذله  عدد دا 58/47با 

قهوه ای اییدن رامف  ف وذ ن   روو مرسییوع  

درود برتر ی نشان داد. متا  ه    11بردااا ب ر(  

میانگین دو سیاله اثر منتابف زمان مصیرف و میزان 

( 4مصیییرف پیارارواال بر عملکرد بی ر  جیدور  

 نشیییان داد تیمیار دز توویییییه ایییده پیارارواال  

عدد   50ی ب ر با در مرذله رسیید ی فیز ولو  ک

بی ر در  یف وذ ن بیشییینر ن تعیداد بی ر در  یف  

 وذ ن را به خود اخنصاا داد.

 وزن هزار دانه 

( نشییان داد 1تجز ه وار انی مررب   جدور  

اثر سیییار، میزان مصیییرف خشیییک ر  ده، زمان  

مصییرف خشییک ر  ده و اثر منتابف سییار× زمان  

مصیرف خشیک ر  ده و میزان مصیرف خشیک 

ف خشیک ر  ده پارارواال بر ر  ده× زمان مصیر

وزن  زاردانه در سیطر اذنمار  ک دروید مع ی 

میزان مصیییرف  دار بودنیید. متییا  ییییه میییانگین 

( نشیان داد ره بیشینر ن وزن  2پارارواال  جدور  
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 رع مربوط بیه عیدع مصیییرف   11/3 زار دانیه بیا  

مصیییرف خشیییک   ز را  پارارواال  ایییا د( بود 

  ر  ده پارارواال باعث خشیک ایدن  یاه و عدع

اننتار رافی مواد ف ا ی و پر ایدن دانه می ایود. 

متا  یه میانگین زمان مصیرف پارارواال   جدور  

( نشیان داد ره بیشینر ن وزن  زار دانه مربوط به  3

 رع   02/3زمان قهوه ای ادن رامف  ف وذ ن با  

بود. ا ن ننا   نشیان داد  ر چ د ویفا وزن  زار  

با  یاه  دانه  ننیکی اسییا ولی  ر چه ارتباط دانه

مواد   بیاایییید از طر ق اننتیار مجیدد  طوالنی تر 

ف ا ی بیشییینری به دانه م نتف و وزن دانه بیشییینر 

خوا د اید. ا ن ننا   با ننا   ب ییاری از محتتین 

(، انیدرو و د و ید  7از جملیه رابرال و  مکیاران  

( مطابتا دارد. متا  یییه میانگین 7( و رازوبا  3 

و میزان مصیرف  دو سیاله اثر منتابف زمان مصیرف  

( نشیییان داد 4پیارارواال بر عملکرد بی ر  جیدور  

 رع مربوط به   15/3ره بیشینر ن وزن  زاردانه با 

عدع مصییرف خشییک ر  ده پارارواال و مرذله  

قهوه ای ایییدن ریامیف  یف وذ ن بود. تیمیار عیدع  

مصییرف خشییک ر  ده پارارواال و مرذله قهوه  

درویید  ف وذ ن با وزن  زار دانه   50ا ی اییدن 

  رع در رتبه بعدی قرار دااا. 10/3
 

 ننا   تجز ه وار انی مررب تاثیر خشک ر  ده ایمیا ی پارارواال بر عملکرد و اجزا  -1جدور 

 1عملکرد ب ر ابدر الری رقم البرز  

 
 م اب  تغییراال  درجه وزادی تعداد ب ر در  ف وذ ن وزن  زاردانه  عملکرد ب ر 

 سار  1 01/396** 54/1** 12/166753**
 تکرار  سار( 4 47/5 0/ 022 61/2523

 میزان مصرف خشک ر  ده  3 38/101** 0/ 263** 90/11005**
**84/54587 ns 078/0 **09/138 3  میزان مصرف خشک ر  ده   ×سار 

**34/675 **083 /0 ns57/1 2  زمان مصرف خشک ر  ده 
ns79/119 **246 /0 *56/2 2  زمان مصرف خشک ر  ده   ×سار 

 زمان مصرف خشک ر  ده × میزان مصرف خشک ر  ده  6 68/6** 0/ 328** 04/11576**
**87/321 ns030 /0 ns458 /0 6  زمان مصرف خشک ر  ده × میزان مصرف خشک ر  ده   ×سار 

 خطا 44 0/ 790 0/ 025 85/97
 درود ضر ب تغییراال     9/05 37/5 21/6

ns،*،**   :باا ددرود می  1و   5اذنمار  دار در سطرمع یو  دارفیرمع یترتیب  به 

 
 در متاد ر 1البرز متا  ه میانگین دو ساله عملکرد و اجزا عملکرد ب ر ابدر الری رقم  -2جدور

 مخنلف مصرف خشک ر  ده پارارواال  
 

 عملکرد ب ر 

  ریلو رع در  کنار(

 وزن  زاردانه 

   رع(
 تعداد ب ر در  ف وذ ن

  عدد(
 میزان مصرف خشک ر  ده 

498/88b 3/11a 43/99c  )اا د  عدع مصرف 
528/88a 2/95b 46/05b  50   کنار(درود رمنر از دز توویه اده  دو لینر در  
528/05a 2/93b 48/44a   چهار لینر در  کنار( دز توویه اده  
477/77c 2/81c 43/11d  50  )درود بیشنر از دز توویه اده  اش لینر در  کنار 

  5در سطر اذنمار   (LSD)وزمون ذداقف تفاوال مع ی دار  می باا د، بر اسا دارای ذروف مشابه  ی ره در  رسنون میانگین  ا 
 ندارند.  تفاوال مع ی داری درود
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در زمان  ای   1متا  ه میانگین دو ساله عملکرد و اجزا عملکرد ب ر ابدر الری رقم البرز  -3جدور

 مخنلف مصرف خشک ر  ده پارارواال 
 

 عملکرد ب ر 

  ریلو رع در  کنار(

 وزن  زاردانه 

   رع(
 تعداد ب ر در  ف وذ ن

  عدد(
 زمان مصرف خشک ر  ده 

500/41b 2/92b 47/58a  ب ر  یرسید ی فیز ولو  ک 
559/58a 2/91b 45/79b   ف وذ ن  درود  50ای ادن قهوه  
465/15c 3/02a 42/83c   ای ادن رامف   ف وذ نقهوه 

  (LSD)در  رسنون میانگین  ا ی ره دارای ذروف مشابه می باا د، بر اسا  وزمون ذداقف تفاوال مع ی دار 
 درود تفاوال مع ی داری ندارند.  5در سطر اذنمار 

 

متا  ه میانگین اثر منتابف بین چهار سطر میزان مصرف خشک ر  ده سه سطر زمان مصرف   -4جدور 

 1عملکرد ب ر ابدر الری رقم البرز خشک ر  ده عملکرد و اجزا  
 

 میزان مصرف 
 خشک ر  ده 

 زمان مصرف 
 خشک ر  ده

  میانگین دو سار 
 تعداد ب ر در  ف وذ ن

  عدد(
 وزن  زاردانه 

   رع(
 عملکرد ب ر 

  ریلو رع بر  کنار( 
 46/83c 3/08ab 486/66e رسید ی فیز ولو  ک ب ر 

 44/00e 3/10ab 549/16b  ف وذ ن  درود  50ای ادن قهوه  اا د  عدع مصرف(

 41/16f 3/15a 460/83g ای ادن رامف  ف وذ نقهوه  

 48/16b 2/86cd 511/66d رسید ی فیز ولو  ک ب ر 

 46/83c 3/03abc 585/00a  ف وذ ن  درود  50ای ادن قهوه  رمنر از دز توویه اده درود  50

 43/16e 2/96abc 489/99e وذ نای ادن رامف  ف قهوه   دو لینر در  کنار(

 50/00a 3/00abc 528/33c رسید ی فیز ولو  ک ب ر 

 49/00ab 2/89cd 585/83a  ف وذ ن  درود  50ای ادن قهوه  دز توویه اده 

 46/33cd 2/91bcd 469/99fg ای ادن رامف  ف وذ نقهوه   چهار لینر در  کنار(

 45/33d 2/75de 475/00f رسید ی فیز ولو  ک ب ر 

 43/33e 2/65e 518/33cd  ف وذ ن  درود  50ای ادن قهوه  بیشنر از دز توویه اده   درود  50

 40/66f 3/05abc 440/00h ای ادن رامف  ف وذ نقهوه   اش لینر در  کنار(

درود تفاوال   5در سطر اذنمار   (LSD)در  رسنون میانگین  ا ی ره دارای ذروف مشابه می باا د، بر اسا  وزمون ذداقف تفاوال مع ی دار 
 . مع ی داری ندارند

 

 

 توصیه ترویجی

ننیجه ا ن تحتیق نشیییان داد در ایییبدر الری  

از زمان ایرو  راید مجدد بوته  ا در   1رقم البرز  

ابنیدای بهیار تیا  یف د ی ریامیف ذیدود  یک میاه و 

از  ف د ی تا رسییدن و زمان برداایا ب ر  ک  

ماه د گر  جمعا ذدود دو ماه( زمان الزع اسییا. 

روز بعد از مصیییرف خشیییک ر  ده   2-4ذدود  

ه  ا خشک اده و وماده بردااا پارارواال،  بوت

می اوند و چ اناه ا ن زمان به تاخیر بیفند  لاه  

 یای ذیاوی بی ر در  یف وذ ن بر اثر ضیییربیه و بیاد 

دچار ر زو می اییوند. ننا   دو سییاله نشییان داد 

ریه مصیییرف دو و چهیار لینر در  کنیار خشیییک  

 50ر  یده پیارارواال در مرذلیه قهوه ای ایییدن  

تولید و عملکرد ب ر  درویید  ف وذ ن  ا از نظر 
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تفاوال مع ی داری ندارند پی از نظر اقنصیادی و 

با توجه به ا ن ره در ذار ذاضیر  ر لینر خشیک 

 زارتومن در بیازار    150ر  یده پیارارواال ذیدود  

تیمییار   دارد،  در    2b2aقیمییا  لینر   مصیییرف دو 

 کنیار خشیییک ر  یده پیارارواال در مرذلیه قهوه  

انگین دروییید  یف وذ ن  یا( بیا میی   50ای ایییدن  

ریلو رع در  کنار ب ر و افزا ش ذدود  00/585

درویید عملکرد ب ر   ن ییبا به اییا د( برای   25

در م طته ررج   1تولید ب ر ایبدر الری رقم البرز

 (.1قابف توویه اسا    اکف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارارواال و زمان مصرف ون بر عملکرد ر  ده اثر منتابف میزان مصرف خشک  -1اکف 

 1ب ر ابدر الری رقم البرز  
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