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 چکیذُ

بِ هٌظَر بررسی تاثیر تاریخ کطت ّای هختلف بر  ػولکرد، اجسای ػولکرد، غفات زراػی ٍ هیساى گسترش بیوااری ّاای         

قارچی در ارقام اهیذبخص جَ در دضت هغاى، آزهایطی در هسرػِ تحقیقاتی هرکس تحقیقات کطاٍرزی ٍ هٌابغ طبیؼی استاى اردبیل 

فاکتَرّای آزهایطی ضاهل . بر پایِ بلَک ّای کاهل تػادفی در سِ تکرار اجرا ضذدر پارس آباد بِ غَرت اسپلیت پالت ( هغاى)

در کرت ّاای فرػای   ( رقن ٍ الیي اهیذبخص 6)در کرت ّای اغلی ٍ ارقام جَ ( آباى  30آباى ٍ  15هْر،  30)سِ تاریخ کاضت 

س ارقام ٍ الیي ّای ایي آزهاایص بارای بیطاتر    ًتایج تجسیِ ٍاریاًس ًطاى داد کِ بیي تاریخ ّای هختلف کاضت ٍ ًی. قرار گرفتٌذ

اثر هتقابل تاریخ کاضت ٍ الیي بِ غیر از غفات تؼذاد داًِ در سٌبلِ ٍ ٍزى . غفات هَرد بررسی اختالف هؼٌی داری ٍجَد داضت

در ّکتاار   تاي  234/3باا   2هقایسِ هیاًگیي ػولکرد داًِ ًطاى داد کِ حذاکثر هحػَل باِ الیاي ضاوارُ    . کل بَتِ هؼٌی دار ًطذ

 30ػولکرد داًِ تاریخ کطات ساَم،   . تؼذاد داًِ در سٌبلِ ایي الیي در هقایسِ با بقیِ الیي ّا ٍ ارقام بیطتر بَد. اختػاظ داضت

ارزیابی بیواری ّای قارچی سفیذک ساححی ٍ ککاِ   . در هقایسِ با تاریخ ّای کاضت زٍد باالتر بَد( تي در ّکتار  595/2) آباى 

جاَ  ) 5آباى ٍ رقان ضاوارُ    30هربَط بِ تاریخ ( درغذ 64/9)د کِ کوتریي ضذت آکَدگی سفیذک سححی قَُْ ای هطخع ًوَ

برای افسایص ػولکرد ٍ اجسای هْن ػولکرد ٍ ًیس فرار بَتِ ّای جَ از بیواری ّای سفیذک سححی ٍ ککِ ًَاری . هی باضذ( دضت

 .   آباى ٍ بؼذ از آى غَرت گیرد 30یخ تَغیِ هی ضَد کطت الیي ّای اهیذبخص جَ در هٌحقِ هغاى در تار
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 هقذهِ 

ًیاس رٍسافشٍى تِ زغذیِ احؾام ٍ خافیر ٍیضُ اًثارداری ٍ درفذ تغیار تاالی خرزٍزییي هَورَد در ایراُ ورَ ٍ هقرار           

هسؼذد فٌؼسی آى اس یل طز  ٍ هحذٍدیر سهیي ّای سراػی ٍ ٍوَد هحقَالذ رقیة اس ًظز سراػری ٍ ارسػ اقسقرادی اس   

در ایي زحقیر  عرؼی   . ا ػولنزد تیؾسز را تیؼ اس خیؼ ًوایاى هی عاسدطز  دیگز تزرعی ٍ هطالؼِ تزای یافسي رقوی اس وَ ت

ؽذُ اعر تِ هٌظَر دعسیاتی تِ ارقام خزهحقَل ، دارای خقَفیاذ تززز سراػی ، هقراٍم ترِ تیوراری ّرای ورَ ٍ ّو ٌریي       

اؽر تزای زؾنیل اوشاء ّن چٌیي یافسي تْسزیي زاریخ م. ؽٌاعایی ففاذ هَثز تز ػولنزد،  ارقام  وَ هقایغِ ٍ ارسیاتی ؽًَذ

 . هْن ػولنزد وْر تزداؽر هحقَل ًْائی تیؾسز در ٍاحذ عطح اس اّذا  افلی ایي زحقی  تَدُ اعر

 
 ّاهَاد ٍ رٍش

 30)تِ طَری مِ زراریخ ّرای ماؽرر    . اًجام ؽذ 88-89تِ فَرذ اعدلیر خالذ تا عِ زنزار در عال سراػی آسهایؼ         

 .در مزذ ّای فزػی قزار ازفسٌذ( رقن ٍ الیي 6)مزذ ّای افلی ٍ  ارقام وَدر ( آتاى 30آتاى ٍ  15هْز، 

هیرشاى  . ترَد  ػولیاذ خاك ٍرسی ؽاهل ؽخن ػوی  زَعط ااٍ آّي تزازداى دار ، دیغل ، لَلز ٍ ایجاد فارٍ در سهیي آیؼ  

هٌثرغ فغرفاذ آهرًَین ترِ      ٍ مَد فغفزُ اسمَد هقزفی طث  ًسایج حافل اس زجشیِ آسهایؾگاّی تخؼ زحقیقاذ خاك ٍ آب  

هسز هزتغ تِ  2/4 مذام اس الیي ّا در عطح ّز. فَرذ خایِ ٍ مَد ًیسزٍصًِ اس هٌثغ اٍرُ در دٍ ًَتر خایِ ٍ عزك هقز   ؽذ 

تا اعسفادُ اس دعسگاُ تذرمار آسهایؾی ٍیٌسز اؽسایگز رٍی خؾسِ ّایی ترا   هسزی  عاًسی 5عاًسی هسز ٍ در ػو   20فافلِ خطَط 

ترِ   .داًِ درهسز هزتغ ٍ تز اعاط ٍسى ّشار داًِ زؼییي ؽذ  250هیشاى تذر تز اعاط . ًذؽذ مؾر هسز در عِ زاریخ  6/0ػزك 

ّو ٌیي هثرارسُ ترا ػلر     . ًذهٌظَر خیؾگیزی اس عیاّل ّا تذٍر هقزفی قثل اس مؾر تا قارچنؼ ٍیساٍامظ ضذػفًَی ؽذ

ٍ یرل ًَترر در   در هَاقرغ ضرزٍری   آتیاری  ،ٍ ازاًغسار فَرذ ازفرخَهاعَخز ٍ تاریل تزه تا عوَم  ّای ّزس خْي تزه

 .ًَتر در تْار اًجام ازدیذ 3خائیش ٍ 

       ٍ ػنرظ الؼورل ترِ     در طَل رؽذ ٍ ًوَ ایاُ یادداؽر تزداری اس زاریخ خٌجِ سدى ، زؼذاد رٍس زا عرٌثلِ دّری ٍ رعریذى 

،  عرٌثلِ  ٍسى ّشارداًرِ ، طرَل    خظ اس رعیذى هحقرَل  . اًجام ازفر ّلوٌسغدَریَم عفیذك عطحی ٍ ّای قارچی تیواری 

تارٍر ٍ ؽاخـ تزداؽر  ّز یل اس الیي  ، زؼذاد خٌجِخٌجِمل ، ارزفاع تَزِ ، زؼذاد عٌثلِ ٍسى داًِ در تَزِ ،  زؼذاد  داًِ در 

اًذاسُ ایرزی ٍ ترا آسهرَى ّرای آهراری هقایغرِ       تَزِ زقادفی اس خالذ ّای آسهایؾی  10ماؽر در  ٍ زاریخ ّای هخسل  ّا 

هسزهزتغ ٍ تا اعرسفادُ اس موثرایي هخقرَؿ آسهایؾراذ      4ػولنزد داًِ ّز خالذ آسهایؾی تا حذ  اثز حاؽیِ اس عطح . ًذؽذ

 . غالذ تزداؽر ازدیذ

درفرذ  ٍ ؽرذذ آلرَدای   ّلوٌسغردَریَم  ترز حغرة    یذك عرطحی ٍ  عفّای قارچی تیواری یادداؽر تزداری هشرػِ ای    

در دٍ هزحلِ عاقِ رٍی ٍ ظَْر عٌثلِ اًجرام ٍ هیراًگیي ایرزی      100-00اٍل زا تزه خزچن اس  خَؽؼ تیواری در عطح تزه

  .(1362تاهذادیاى ٍ ززاتی، ) ؽذ

 .   شیِ ٍ زحلیل قزار ازفردادُ ّای حافل خظ اس زٌظین تا اعسفادُ اس ًزم افشارّای ماهدیَززی هَرد زج
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 ًتایج ٍ بحث

تا ٍوَد ایي تیؾسزیي ٍ موسزیي ارزفاع تَزرِ  (   3-1وذٍل ) در ایي آسهایؼ زاثیز زاریخ ماؽر تز ارزفاع تَزِ  هؼٌی دار ًثَد 

 حادش ؽذ( عاًسی هسز 20/99)آتاى  30ٍ زاریخ ماؽر(  عاًسی هسز 29/103) هْز   30تِ زززیة در زاریخ ماؽر 

. ترَد ( عاًسی هسرز  44/6)هْز  30ٍ ( عاًسی هسز 70/7)آتاى  15تیؾسزیي ٍ موسزیي طَل عٌثلِ تِ زززیة هزتَط تِ زاریخ ماؽر 

 .اخسال  هؼٌی دار ٍوَد داؽر% 1تیي الیي ّای هَرد تزرعی در ایي آسهایؼ اس لحاظ طَل عٌثل در عطح احسوال 

در زراریخ ماؽرر   ( زي در ّنسرار   845/2) ػولنزد داًِ، تیؾسزیي هحقَل تا ٍوَد هؼٌی دار ًؾذى اثز زاریخ ماؽر تز رٍی 

آتاى زَلیذ ٍ تا ولَ افسادى زاریخ ماؽر، ػولنزد داًِ وَ در ایي آسهایؼ مراّؼ داؽرر ترِ طرَری مرِ ػولنرزد زراریخ         30

 افردرفذ ماّؼ ی 5ٍ  9آتاى تِ زززیة  30آتاى هاُ در هقایغِ تا زاریخ ماؽر  15هْز ٍ  30ماؽر ّای 

ارسیاتی ؽذذ تیواری عفیذك عطحی ٍ لنِ قَُْ ای ًؾاى داد مِ اس ًظز ؽذذ آلَدای رٍی تَزِ ّای وَ، تریي الیري ّرا ٍ    

موسرزیي ؽرذذ آلرَدای    (.  3-1ورذٍل )ٍوَد دارد% 1زاریخ ّای ماؽر هَرد هطالؼِ اخسال  هؼٌی داری در عطح احسوال 

در زاریخ ّای مؾر اٍل ٍ دٍم در هقایغِ تا زراریخ ماؽرر   . اى تَدآت 30هزتَط تِ زاریخ ماؽر % (  64/9) عفیذك عطحی 

 درفذ افشایؼ یافر  15ٍ  44عَم ؽذذ آلَدای ایي تیواری تِ زززیة 
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 تجسیِ ٍاریاًس غفات هَرد بررسی در آزهایص  -3-1جذٍل

 

 هٌابغ تغییرات
درجِ 

 آزادی

 هیاًگیي هربؼات

ٍسى داًِ در  ػولنزد داًِ عٌثلِطَل  ارزفاع تَزِ

 تَزِ

زؼذاد خٌجِ 

 تارٍر

زؼذاد 

عٌثل ِ در 

 عٌثلِ

زؼذاد داًِ 

 در عٌثلِ 

ٍسى مل  ػولنزد ماُ

 تَزِ

ؽاخـ 

 تزداؽر

عفیذك 

 عطحی

 لنِ قَُْ ای

 01/42 43/49 9/473 99/11 27/8 34/7 42/4 24/0 37/8 82/1 29/1 45/154 2 تكرار

 ns 73/85 ns 44/7 ns 29/0 ns 91/2 *22/0 **00/20 *7/161 *27/29 ns 2/17 ns 8/154 **65/699 **11/662 2 تاریخ کاشت

 68/22 69/14 2/238 6/3 87/2 76/15 56/1 02/0 59/2 554/0 22/1 41/19 4 خطاي اول

 ns 63/2 ns 38/0 **22/60 **6/629 *72/15 *98/19 ns 1/450 **95/49 **58/54 303/1*  45/14** 69/156** 5 الین

 ns 49/62 ns 51/0  ns 11/0 ns 33/5 ns  18/0 ns 92/5 * 16/72 ns 12/7 *17/7 ns 5/378 62/3 07/6 10 الین×  تاریخ کاشت

 46/7 26/4 06/260 63/7 96/4 14/28 02/3 21/0 74/3 446/0 97/0 87/41 30 خطاي دوم

 43/11 04/14 92/27 06/21 98/22 18/13 27/10 02/17 38/24 11/24 77/13 42/6 ررر )%(ضریب تغییرات

 ٍ غیزهؼٌی دار%  1، %  5تِ زززیة هؼٌی دار در عطح احسوال :   nsو  **،  *
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 ًتیجِ گیری کلی
هؾاّذُ ّای هخسل  ماؽر اس لحاظ ػولنزد داًِ  داری تیي زاریخ تز اعاط ًسایج تِ دعر آهذُ اس ایي آسهایؼ زفاٍذ هؼٌی

آتاى زَلیذ ٍ تا ولَ افسادى زاریخ ماؽر، ػولنزد داًِ  30در زاریخ ماؽر ( زي در ّنسار  845/2) ًؾذ ٍلی تیؾسزیي هحقَل 

آتاى هاُ در هقایغِ تا زاریخ ماؽر  15هْز ٍ  30وَ در ایي آسهایؼ ماّؼ داؽر تِ طَری مِ ػولنزد زاریخ ماؽر ّای 

تزرعی ٍ ارسیاتی هشرػِ تیواری ّای قارچی عفیذك عطحی ٍ لنِ قَُْ ای  .یافر درفذ ماّؼ 5ٍ  9آتاى تِ زززیة  30

تزه ّا  هؾخـ ًوَد مِ اس ًظز ؽذذ آلَدای رٍی تَزِ ّای وَ، تیي الیي ّا ٍ زاریخ ّای ماؽر هَرد هطالؼِ اخسال  

 .ٍوَد دارد% 1هؼٌی داری در عطح احسوال 

 . وَ ٍ در زاریخ ّای ماؽر هخسل  فَرذ ایزدی زنویلی  تز رٍی  ارقام وذیذ  چٌیي تزرعی ّا

زاثیز قارچ مؼ ّای هخسل  تزای مٌسزل تیواری ّای تزای وَ در قالة طزح زحقیقازی هغسقل تزرعی ٍ ًسایج آى تزای 

 .  اعسفادُ سارػیي در اخسیار آًْا قزار ایزد
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The effect of yield, yield components, agronomic traits and occurance fungal diseases in 

barley promising varieties Moghan region 

Mohsen zekavat, jalil ajali 

Abstract: 

   To investigate the effects off different cultivation on  yield, yield components, agronomic 

traits and occurance fungal diseases in barley promising varieties Moghan region , 

experimental research in the field of Agriculture and Natural Resources Research Center of 

Ardebil province (Moghan) in Pars Abad Based on a split-plot randomized complete block in 

three replicates was performed.Experimental factors included sowing date (30 October, 15 

Oct and 30 Nov.) in main plots and barley cultivars (six cultivars and promising lines) were 

in sub plots. 

Analysis of variance showed that between different planting dates and cultivars and lines for 

further experiments traits there was a significant difference. Planting date and line interaction 

of the characters except number of grains per spike and total plant weight was not significant. 

Comparison of grain yield revealed that maximum product lines related to No. 2 with 2.234 

t/ha was allocated. Nomber of grain  per spike in this line  compared to the rest of the lines 

and numbers were higher. 

Yield on the third planting , November 30 (2.895 t/ha) compared with early sowing dates 

were higher. 

Evaluation of fungal diseases powdery mildew and brown spots showed  that were lowest 

severity of powdery mildew infection (9.64 percent) to 30 Oct and  line 5 (Dasht). 

Important to increase yield and yield components and plant volatile atmosphere of the disease 

and powdery mildew stains recommended planting advance  lines  in moghan  hopeful 

atmosphere in the region on November 30 and then be done. 
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