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چکیده به منظور بررسی اثر فسفر بر رشد و عملکرد باقال، آزمایشی با طرح پایه بلوک های کامل
تصادفی در 3 تکرار در شهرستان رودسر واقع در استان گیالن به مرحله اجرا در آمد. تیمار های مورد

بررسی عبارت بودند از: (عدم مصرف کود فسفر یا شاهد)،20 ،40 ، 60 ، 80 ، 100 ، 120 ، 140
کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل. این مقادیر به صورت نواری در دو طرف خطوط کاشت مصرف

شدند خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: صفات برداشت اول غالف سبز، برداشت دوم غالف
سبز، عملکرد کل غالف سبز، تعداد غالف قابل برداشت در متر مربع، تعداد غالف نارس در متر مربع،
تعداد انشعابات ساقه، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت غالف خشک، شاخص برداشت

دانه خشک، عملکرد قسمت های هوایی، وزن صد دانه، وزن خشک پوسته غالف، عملکرد غالف خشک و
عملکرد دانه خشک. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد مقادیر مختلف مصرف فسفر
بر برداشت دوم غالف سبز، عملکرد غالف سبز، تعداد غالف قابل برداشت در متر مربع، ارتفاع بوته،

عملکرد بیولوژیک، عملکرد قسمت های هوایی، وزن خشک پوسته غالف، عملکرد غالف خشک و عملکرد
دانه خشک اثر معنی داری داشتند. مقایسه میانگین صفات بررسی شده نشان داد با افزایش مقدار

مصرف فسفر تا 100 کیلوگرم در هکتار به تدریج کلیه صفات افزایش پیدا کردند اما با افزایش بیشتر
مقدار مصرف فسفر تا 140 کیلوگرم در هکتار روند افزایش این صفات متوقف شده بر اساس نتایج

به دست آمده بهترین مقدار مصرف فسفر برای افزایش رشد و عملکرد باقال در منطقه 120 کیلوگرم
در هکتار سوپر فسفات تریپل به دست آمد.

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: فسفر، باقال، عملکرد غالف، عملکرد دانه.

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/5170
/fa/thesis/bodyView/5170
http://www.tcpdf.org

