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باقال یکی از حبوباتی است که دانه های آن در تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز انسان و دام مورد
توجه قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر سوپر فسفات ساده بر رشد و عملکرد گیاه باقال در منطقه

لشت نشاء آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در3 تکرار درسال زراعی1397 با 7 تیمار
به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای این آزمایش ازمقادیر مختلف مصرف کود سوپرفسفات ساده شامل

20، 40، 60، 80، 100 و 120 کیلوگرم در هکتار این کود تشکیل شده بودند. این نیمارها به همراه یک
تیمار عدم مصرف کود بلوکهای آزمایشی را تشکیل دادند. صفات مورد ارزیابی در این بررسی عبارت

بودند از: ارتفاع بوته، تعداد انشعابات ساقه، تعداد غالف در بوته، عملکرد غالف سبز، عملکرد دانه سبز،
عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد غالف خشک، عملکرد دانه خشک، وزن صد دانه، شاخص برداشت و

مقدار نیتروژن دانه خشک باقال در زمان رسیدگی فیزیولوژیک. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد
بررسی نشان داد تعداد انشعابات ساقه، تعداد غالف در بوته و تعداد غالف در متر مربع از لحاظ آماری
معنی دار نشدند. اما صفات عملکرد غالف سبز، عملکرد دانه سبز، عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد
غالف خشک، عملکرد دانه خشک، وزن صد دانه، شاخص برداشت و مقدار نیتروژن دانه خشک باقال در
زمان رسیدگی فیزیولوژیک در تیمارهای مختلف مصرف کود سوپرفسفات ساده تفاوت آماری معنی
داری را نشان دادند. در این برررسی بیشترین مقدار صفات مورد ارزیابی در مقادیر 80 کیلوگرم در
هکتار و باالتر از آن مشاهده شد. اما تفاوت صفات بررسی شده در مقادیر مصرف 80، 100 و 120
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات ساده تفاوت آماری معنی داری را نشان ندادند.. بر اساس نتایج به

دست آمده مصرف 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات ساده در منطقه محل انجام آزمایش بیشترین
تاثیر را بر رشد و عملکرد باقال داشت.

کلمات کلیدی : باقال، سوپرفسفات ساده، عملکرد غالف، شاخص برداشت

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/8512
/fa/thesis/bodyView/8512
http://www.tcpdf.org

