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مقدمه
باقا گیاهی روز بلند، یک ساله، علفی و ایستاده، با رشد 
آب و هوای  با  مناطقی  است.  وسیع  سازگاری  دامنه  نامحدود و 
گرم و معتدل، مانند مناطق مدیترانه ای، برای رویش باقا مناسب 
هستند؛ در مناطق سردسیر نیز کشت بهاره باقا امکان پذیر است. 
چرخه  شکستن  نیتروژن و  زیستی  تثبیت  زیاد  میزان  به سبب 
غات و  با  تناوب  برای  گزینه  بهترین  باقا  بیماری های غات، 
دانه های روغنی است. باقا در بسیاری از کشورها به عنوان یک 
منبع پروتئین ارزان قیمت کشت می شود و از لحاظ درصد باای 
پروتئین، نسبت های اسید آمینه، میزان اماح معدنی و کلسیم 
حائز اهمیت است. همچنین باقا منبع غنی پیش ماده سازنده 
دوپامین )L-dopa(1 است. بهترین زمان کاشت باقا در کشت 
پاییزه از نیمه دوم مهر تا اوایل آذر است. برداشت غاف سبز 
اواخر  تا  از فروردین در استان های گرمسیر شروع می شود و 
مناسب ترین  دارد.  ادامه  استان های شمالی  در  اردیبهشت 
خاک برای کشت این محصول خاک رسی شنی عمیق با 
بارندگی  زهکشی مناسب و pH بین ۵ تا 7 است. میزان 
1- levo-dihydroxy phenylalanine
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4۵0 تا ۵۵0 میلی متر، دمای بااتر از 2- درجه سانتی گراد 
در فصول سرد و میانگین دمای 16 تا 2۵ درجه سانتی گراد 
در زمان گل دهی شرایط ایدئال کشت این محصول است. 
مهم ترین نکات در کشت این محصول عبارت اند از: تهیه بذر و 
بستر کاشت مناسب، مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز، 

آبیاری به موقع، و بازاررسانی به موقع محصول. 
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معرفی گیاه باقا
از   Fabaceae تیره  به  متعلق   Vicia faba L باقا  گیاه 
جنس Vicia تحت عنوان Faba است. حوزه مدیترانه و نواحی 
خاور نزدیک مکان های احتمالی خاستگاه باقا هستند و احتمااً 
مناطق  این  در  گیاه  این  میاد  از  قبل  پنجم  هزاره  حدود  از 
نشده اند.  شناسایی  هنوز  آن  وحشی  اجداد  شده است.  اهلی 
است و  ایران  و  عراق  خاور نزدیک،  باقا  پیدایش  مرکز  اولین 
لحاظ  از  است.  اتیوپی  و  افغانستان  آن  پیدایش  دومین مرکز 
درصد پروتئین )27 تا 34 درصد(، دامنه سازگاری وسیع، 
قابلیت تثبیت زیستی نیتروژن و عملکرد زیستی حائز اهمیت 
از آسیا و آمریکای اتین منبع  باقا در آفریقا، بخشی  است. 
پروتئین غنی و ارزان قیمت محسوب می شود. در زبان فارسی 
 Faba Bean به این گیاه باقا می گویند و به زبان انگلیسی با نام
 شناخته می شود. در اروپا انواع بذر ریز و متوسط را Field bean و 
انواع بذر درشت را Broad bean می نامند. این گیاه به ایتالیایی 
 Haba comun و به آلمانی Feve به عربی فولو، به فرانسوی ،Fava

نامیده می شود و در ایران در گویش های مختلف به اسامی باقلی، 
کوسک، کالوسک، فول، جمی، جرجر و باقله نامیده می شود. 
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اهمیت باقا
بر پایه گزارش فائو باقا بعد از لوبیا، نخودفرنگي و نخود 
چهارمین حبوبات از نظر اهمیت و سطح زیر کشت است. باقا 
یکی از مهم ترین حبوبات دانه ای است و به عنوان منبعی غنی از 
پروتئین، سلولز و مواد معدنی در کشورهای درحال توسعه برای 
انسان و در کشورهای صنعتی برای حیوانات استفاده می شود. 
علوفه آن نیز به واسطه داشتن درصد پروتئین باا دارای ارزش 
بیش تر  بقوات  پروتئین  غذایي  ارزش  است.  فراوانی  غذایی 
تریپتوفان و  به علت تعادل اسیدهاي آمینه ضروري مخصوصاً 
ایزولوسین است. گیاه باقا با داشتن 20 تا 3۸ درصد پروتئین 
باایي  غذایي  ارزش  داراي  حبوبات  سایر  همانند  )جدول 1( 
است. این گیاه یکی از کارآمدترین تثبیت کننده های نیتروژن 
است و میزان تثبیت نیتروژن آن تا 260 کیلوگرم در هکتار 
برآورد شده است. از دیگر مزایای کشت این محصول هزینه کم 

تولید آن است.



13باقا، کاشت، داشت و برداشت

جدول 1 - درصد پروتئین و میزان تثبیت نیتروژن در برخی حبوبات

میزان تثبیت نیتروژن 
كیلوگرم در هکتار 

)Kg ha-1(
درصد پروتئین

گیاه

حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل

۸4 24 20 26 16 نخود

260 13۸ 29 3۸ 20 باقا

1۸9 167 26 30 20 عدس

100 22 2۵ 27 22 ماش

باقا در جهان و ایران
در میان حبوبات، باقا نقش مهمی در زندگی اقتصادی 
کشاورزان ایفا می کند: در بیش از ۵0 کشور جهان کشت می شود و 
چین،  مانند  کشورها  از  بسیاری  در  عمده  حبوبات  از  یکی 
انگلستان است. کشور چین  و  استرالیا  اتیوپی، سودان،  مصر، 
با ۵3 درصد سهم کل تولید جهانی در مقام اول و اتیوپی با 
11 درصد در مقام دوم قرار دارد. باقا در خاورمیانه )به خصوص 
در مصر، سوریه، ترکیه و اردن(، چین و حتي نقاطي از 
اروپا و استرالیا به عنوان منبع پروتئین در تغذیه انسان و دام 
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به شدت مورد توجه است. در شمال آفریقا این گیاه منبع اصلی 
تأمین کننده پروتئین اکثر مردم است. از سال 1962 تاکنون 
سطح زیر کشت این محصول ۵6 درصد کاهش یافته است؛ 
ولی به علت افزایش تقریباً دو برابری عملکرد در واحد سطح، 
تولید آن تنها 20 درصد کاهش یافته است. این گیاه یکی از 
لحاظ  از  ما  کشور  و  است  ایران  زراعی  گیاهان  قدیمی ترین 
کشت و تولید باقا مقام دوازدهم را در جهان داراست. باقا 
کاشان،  اصفهان،  لرستان،  خوزستان،  استان های  در  عمدتاً 

گلستان و مازندران کشت می شود.

باقا در استان گلستان
استان گلستان از نظر سطح زیر کشت باقا بعد از استان 
لرستان مقام دوم کشور را به خود اختصاص داده است. سطح 
زیر کشت آن در استان گلستان 2,9۵0 هکتار است و عمده 

برداشت آن به صورت غاف سبز و تازه خوری است. 
از مزایای کشت باقا می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

زمستان  در  آن  رویشي  فصل  عمده  اینکه  با توجه به   -1
است، امکان استفاده از نزوات آسماني را دارد؛ 

2- به دلیل برداشت زود هنگام غاف سبز آن و آماده شدن 
به موقع زمین برای کشت گیاهانی مثل پنبه و سویا مناسب است؛ 
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3- باتوجه به تثبیت نیتروژن در خاک، قرارگرفتن آن در 
تناوب باعث افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش استفاده از 

کود های شیمیایی می شود؛
4- پس از برداشت غاف سبز از بقایای آن به عنوان کود سبز 

استفاده می شود؛ 
۵- باقا گیاه بسیار مناسبی در تناوب با غات است و عاوه 
موجب  آن،  ساختمان  اصاح  و  خاک  به  نیتروژن  افزودن  بر 
شکستن چرخه بسیاری از بیماری های متداول غات می شود. 
افزایش سهم غات  به علت  نماتد خاک  هنگامی که میزان 
تناوب، جمعیت  باقا در  قراردادن  افزایش می یابد،  تناوب  در 
نماتدها و آفات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث کاهش مصرف 

سموم شیمیایی )کمک به محیط زیست و اقتصاد( می شود.

گیاه شناسی باقا 
یک ساله،  بهار،  و  پاییز  در  قابل کشت  است  گیاهی  باقا 
علفی، ایستاده با ارتفاع بین 130 تا 1۸0 سانتی متر که با شروع 
رشد زایشی تمایل به ادامه رشد رویشی در آن دیده می شود. 
برگ های آن به شکل متناوب روی ساقه قرار می گیرد و 
تعداد آن ها بین 3 تا ۵ عدد است. ریشه آن مانند ریشه 
اغلب حبوبات طویل است و تا عمق 100 تا 120 سانتی متر 
در خاک نفوذ می کند و گره های تثبیت نیتروژن نیز بر روی 
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چهارگوش،  توخالی،  ضخیم،  باقا  ساقه  دیده می شود.  آن ها 
افراشته و قوی و بدون شاخه جانبی است یا حداکثر ۵ شاخه 
جانبی دارد که از پایین ترین محور برگ منشعب می شوند. 
گل های باقا درشت و به رنگ های صورتی )گونه های وحشی(، 
قرمز، بنفش و قهوه ای است که لکه های سیاه یا ارغوانی و 
بنفش با خال های سیاه روی آن مشاهده می شود. رنگ زمینه 
گلبرگ سفید است و در بسیاری از ژنوتیپ ها رنگ دانه های 
آنتوسیانین در بال وجود دارد. دو ژن باعث ایجاد نقاط رنگی در 
بال می شوند و به طور ژنتیکی با وجود تانن در ارتباط است. در 
برخی منابع اشاره شده است که میزان تانن با مقادیر ویسین و 
کویسین1 هم بستگی مثبت، مستقیم و معنا داری دارد. البته 
برای اثبات این موضوع به تحقیقات جامع در این زمینه نیاز 
با  ژنوتیپ هایی  بررسی،  در دست  ارقام جدید  بین  در  است. 
رنگ گل کامًا سفید و فاقد لکه های سیاه رنگ روی گلبرگ ها 
یا  این سری ژنوتیپ ها صفر  تانن  قابل توجه هستند. میزان 
تولید  اخیر  سال های  در  ایکاردا  مرکز  است.  صفر  به  نزدیک 
ارقامی با تانن کم را گسترش داده است و در اروپا اولین و 
از  باقا  ارقام صفر و دو صفر  تولید  به نژادی  مهم ترین هدف 
عوامل  انواع  دانه های حبوبات حاوی  است.  تانن  میزان  لحاظ 
1- ویسین )Vicine( و کویسین )Covicine( دو ماده موجود در دانه و پوسته دانه و 

عوامل ایجادکننده فاویسم در باقا هستند.
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تانن ها و  آلکالوئید ها،  فنل ها،  لکتین،  جمله  از  ضد تغذیه ای 
تانن های متراکم1 و  گروه  دو  در  تانن ها  هستند.  گلیکوزید ها 
تانن های قابل هیدرولیز2 قرار دارند. تانن در دانه، ساقه، برگ و 
ریشه گیاه موجود است. تانن های متراکم کیفیت باقا را برای 
باند شدن  از طریق  تانن ها  انسان و دام کاهش می دهند.  تغذیه 
با مواد مغذی به ویژه آهن، پروتئین و کربوهیدرات، آن ها را از 
دسترس خارج می سازند. درنهایت هضم و جذب کاهش می یابد. 
دو ژن باعث ایجاد نقاط رنگی در بال می شوند و به طور ژنتیکی با 
 zt-2 و zt-1 وجود تانن در دانه در ارتباط هستند. دو ژن مجزای
محتوای تانن صفر را در باقا کنترل می کنند و از لحاظ ظاهری 
رنگ گل آن سفید است. از سال 13۸9 به بعد 12 رقم بدون تانن 
بررسی  درحال حاضر  )شکل 1(.  است  شده  وارد  ایران  به  باقا 
نهایی این ارقام در خزانه ارقام پیشرفته باقا در دست انجام 
است. در بین این های جدید بدون تانن، این WRB-2-6 از 
لحاظ عملکرد و مقاومت به بیماری برتر بود که این این در 

سال 1397 با نام مهتا در کشور معرفی شد.
یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی عملکرد باقا ریزش 
گل هاست. در واقع ۸7 درصد گل ها به غاف تبدیل نمی شوند. 
ارقام دانه درشت باقا در هر گره زایشی بین 1 تا 2 غاف، و ارقام 

1- Condenced tannin
2- Hyrolyseable
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دانه ریز بین 2 تا ۵ غاف تولید می کنند. به طور متوسط، در 
انواع دانه  درشت حدود 1۵ غاف در هر بوته و در انواع دانه ریز 
تا 60 غاف به وجود می آید. میوه، غافی پوشیده از کرک به 
طول 10 تا 20 سانتی متر است. به طور معمول در هر گره 1 یا 
2 غاف با 3 تا 4 دانه مورد انتظار است. تعداد کمی از ژنوتیپ ها 
غافی با طول 20 سانتی متر با بیش از 6 دانه در غاف و وزن صد 
دانه بااتر از 100 گرم دارند. رنگ دانه های تازه سبز هستند و 
تیره  و  متوسط  روشن،  دسته  سه  به  رنگ دانه  شدت  نظر  از 
تقسیم می شوند. از نظر رنگ پوسته دانه خشک به غیر از رنگ 
سبز چهار رنگ اصلی دیگر شناسایی شده است که عبارت اند 
ژنتیک و  مهندسان  درحال حاضر  سیاه.  و  قرمز  بنفش،  بژ،  از 
حال  در  تنوع  این  از  استفاده  با  سبزی  به نژادی  متخصصان 
تولید و معرفی باقا به رنگ های مختلف هستند. گرده افشانی 
در این گیاه به کمک حشرات انجام می شود و باتوجه به وزن 
جمعیت  مختلف و  ژنوتیپ های  در  گل  ساختمان  دانه گرده و 
زنبور درصد دگرگشنی متغیر است. دگرگشني در باقا بسته 
به نوع رقم و شرایط اقلیمي از 4 تا ۸4 درصد متغیر است و این 

گیاه جزو گیاهان دگرگشن است.
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شکل 1- گیاه باقا در مرحله گل دهی
 )راست: رقم دارای تانن؛ چپ: رقم بدون تانن( 

ارزش غذایی باقا 
دانه باقا به دو صورت تازه یا خشک شده در تغذیه انسان، 
دام و طیور استفاده می شود. درصد ترکیبات غذایی موجود در 
باقا سبز و خشک به شرح جدول 2 است. دانه باقا به علت 
مانند  اسیدهای آمینه ای  با  پروتئین  باای  درصد  دارا بودن 
لیزین و آرژنین ارزش غذایی فراوانی دارد. دانه باقا همچنین 
حاوی مقدار زیادی پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی، 
ویتامین های  آ، تیامین )ب1(، ریبوفاوین )ب2(، نیاسین، ای و 
سی است. نکته  حائز اهمیت در باقا وجود نداشتن ارتباط 
منفی بین محتوای پروتئین با توان عملکرد است. باقا منبع 
که  است   levo-dihydroxy phenylalanine (L-dopa) غنی 
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پیش ماده سازنده دوپامین در مغز است و در درمان بیماری 
را  آن  اهمیت  فوق  می شود. خصوصیِت  استفاده  پارکینسون 
کمبود  است.  کرده  دو چندان  جهان  پیشرفته  کشورهای  در 
اسیدهای آمینه گوگرددار مانند متیونین، سیستئین و تریپتوفان 

در دانه باقا با مصرف آن همراه با غات جبران می شود.
جدول 2- ترکیبات دانه باقا 

مقدار )در 100 گرم ماده خشک(تركیب
34-20پروتئین )گرم(
4۵/6-42نشاسته )گرم(
1/63لیپید )گرم(

3/7-3/4خاکستر )گرم(
1۸0کلسیم )میلی گرم(
660فسفر )میلی گرم(
13۵منیزیم )میلی گرم(
9/63-2/97آهن )میلی گرم(
4/9-1روی )میلی گرم(
2/9-1/۵منگنز )میلی گرم(
1930-4۵0پتاسیم )میلی گرم(
0/۵2تیامین )میلی گرم(

0/16ریبوفاوین )میلی گرم(
1/۸نیاسین )میلی گرم(
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خصوصیات اکولوژیكي باقا
باقا گیاهی با عملکرد باا و دامنه سازگاري وسیع است. 
دامنه کشت این گیاه در جهان از حدود 9 درجه شمالي تا 
بیش از 40 درجه شمالي و از سواحل تا ارتفاعات 2,000 متر 
آن  به مدیترانه اي  مشهور  انواع  دارد.  امتداد  دریا  سطح  از 
نقاط  از جمله  نیمه گرمسیري  نواحي  به کشت زمستانه در 
که  اروپایي  انواع  دارند.  خوبي  سازگاري  مدیترانه  کم ارتفاع 
در  به ترتیب  هستند،  زمستانه  اکوتیپ های1 بهاره و  شامل 
مطالعات  شده اند.  سازگار  اروپایي  نواحي  در  زمستان  بهار و 
باقا،  در  روز  طول  به  واکنش  ارتباط  در  نشان می دهد 
چهار نوع باقا از نوع زودگل بهاره تا دیرگل همگي واکنش 
یکسانی به افزایش طول روز دارند، یعني تسریع در گل دادن 
معتدل،  القا مي شود. آب وهوای گرم و  بلند  روزهاي  از طریق 
مانند مناطق مدیترانه ای، برای رویش باقا مناسب هستند. در 
مناطق سردسیر نیز کشت بهاره باقا امکان پذیر است. این گیاه 
بهار مناطق گرمسیری  زراعی در آب وهوای خنک زمستان و 
رشد خوبی دارد و به بارندگی های مایم )یا آبیاری تکمیلی( 
واکنش مناسبی نشان می دهد. موفقیت در کاشت باقا مستلزم 
تنظیم دقیق تاریخ کشت بر اساس شرایط اقلیمی و در واقع 

1- اکوتیپ  در واقع ژنوتیپی است که به یک منطقه جغرافیایی سازگار شده است.
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انتخاب تاریخ کاشت و الگوی مناسب است. رژیم حرارتی 
20 درجه سانتی گراد در روز و 10 تا 1۵ درجه سانتی گراد در 
شب موجب تسریع گل دهی می شود، نوع باقای فصل خنک 

دمای تا ۵- درجه را تحمل می کند.

خاک
رسی  نسبتاً  بافت  باقا،  کشت  برای  خاک  بافت  بهترین 
حاصلخیز و رسی شنی است. ولی بهترین محصول در خاک های 
نسبتاً غنی از مواد آلی به دست می آید و خاک های هوموس دار 
باقا  باقا مناسب هستند.  با نفوذ پذیری باا نیز برای کشت 
در خاک های با بافت رسی سنگین و فاقد زهکشی نمی تواند 
خوب رشد کند. باقا تحمل خاک های متراکم و آسیب دیده 
استقرار خوبی  و  از رشد  باا   pH با  در خاک هایی  ندارد و  را 
برخوردار است. سطوح پایین pH باعث اختال سیستم جذب 
خاک  شوری  به  گیاه  این  می شود.  برگ ها  زرد شدن  و  گیاه 
می شود و  باقا  گیاه  رشد  مانع  خاک  شوری  است و  حساس 
این،  بر  گیاه مختل می شود. عاوه  نتیجه سیستم جذب  در 
شوری خاک موجب توقف فعالیت گرهک های ریشه می شود. 
مناسب ترین درجه pH خاک برای باقا ۵/2 تا ۸ است. 
باکتری های ریزوبیوم به مولیبدن قابل جذب خاک نیاز دارند. 



23باقا، کاشت، داشت و برداشت

به طور کلی مولیبدن در خاک ها به مقدار کافی وجود دارد، اما 
قابلیت جذب آن تحت تأثیر PH خاک قرار دارد. 

ارقام
دو نوع رقم باقا در کشور کشت می شود: ارقام دانه درشت و 
ارقام دانه متوسط که بسته به بازار مصرف و سازگاری در هر 
منطقه کشت می شوند. سازگاري ارقام به شرایط متفاوت 
هر  مناسب  رقم  انتخاب  و  به نژادي  برنامه هاي  در  محیطی 
به نژادی  برنامه های  پوشش  تحت  دارد.  بستگی  منطقه 
بین المللی ICARDA 1 ، در سال 19۸7 واریته ILB1269 با 
نام »برکت« در ایران تولید و معرفی شد. رقم برکت به سبب 
بیماری ها،  به  به رغم حساسیت  بازارپسندی و  باا و  عملکرد 
به رقم غالب در استان های شمالی و استان اصفهان بدل شده 
است. رقم های دانه ریز در مناطق سردسیری کشت می شوند و 
رقم های دانه متوسط تا درشت مخصوص مناطق مدیترانه ای، 
گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. رقم های اصاح شده باقا 
برای مناطق جنوبی کشور )خوزستان و فارس( شامل باقای زهره، 
الجزایری، شامی، شاخ بزی و سرازیری هستند. همچنین رقم 
بلوچی در استان سیستان و بلوچستان و رقم بروجرد در استان 
1- International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas
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پی  در  32 سال و  گذشت  از  پس  می شوند.  کشت  لرستان 
تحقیقات و بررسی های مقدماتی، سازگاری )تجزیه پایداری( و 
توسط  مهتا  شادان و  فیض،  جدید  3 رقم  تحقیقی ترویجی، 
گروه به نژادي باقا در کشور معرفی شد. در سال 1396 رقم 
دانه درشت فیض معرفی و نام گذاری شد. این رقم با خصوصیاتی 
نظیر شاخص برداشت باا، زودرسی، و تعداد دانه در غاف زیاد 
برای کشت در مناطق شمالی کشور توصیه می شود )شکل 2(. 
دانه و  عملکرد  نظیر  خصوصیاتی  با  شادان  دانه متوسط  رقم 
دامنه  باقا، و  لکه برگی  بیماری های  به  مقاوم  باا،  پروتئین 
سازگاری وسیع در سال 1396 معرفی شد )شکل 3(. در سال 
1397 نیز رقم مهتا با درصد پروتئین زیاد و تانن نزدیک به 

صفر نام گذاری شد )شکل 4(.

   

)G-Faba-1-1( شکل 2- فرم بوته و غاف رقم فیض
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)G-Faba-133( شکل 3- فرم بوته و غاف رقم شادان

شکل 4- رقم مهتا
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مراحل کاشت
آماده سازی زمین برای کشت

به خوبی  بذر  بستر  باید  نتیجه  بهترین  به  دستیابی  برای 
آماده شود. باقا به کندی جوانه می زند؛ بنابراین آماده سازی 
بستر یکنواخت به افزایش سرعت جوانه زنی و در نتیجه افزایش 
قدرت مقابله با علف های هرز اوایل فصل رشد کمک می کند. 
اصواً در زراعت باقا کشت هیرم بر خشکه کاری ترجیح 
داده می شود. پس از آماده کردن زمین به وسیله کولتیواتور یا 
تا70 سانتی متر   40 فاصله  به  شیارهایی  پنجه غازی  گاوآهن 
ایجاد می کنند. سپس با دست یا ردیف کار اقدام به ریختن بذر 
فواصل حدود 10 سانتی متر می کنند و  به  در داخل جوی ها 
به  بسته  فاصله ردیف  نرم می پوشانند.  با خاک  را  بذور  روی 
شرایط اقلیمی، حاصلخیزی خاک، تعداد شاخه فرعی، نوع رقم و 
باقا  کاشت  عمق  است.  متغیر  داشت  مراحل  مدیریت  نحوه 
بین ۵ تا 7 سانتی متر در نظر گرفته می شود. باقا گیاهی 
کم توقع شناخته شده است و نیاز به کود چندانی ندارد؛ ولی 
کمبود مواد غذایی در خاک تأثیر زیادی در عملکرد باقا دارد. 
در آغاز فصل رشد باقا به 20 کیلوگرم نیتروژن به عنوان 
استارتر و 40 کیلوگرم فسفر برای افزایش گره بندی نیاز دارد. 
برای استفاده از کودهای مورد نیاز گیاه، ترجیحاً باید پس از 
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نمونه گیری و آزمون خاک اقدام کرد. در توصیه عمومی، کود 
میزان 100 تا 120 کیلوگرم در هکتار  به  فسفات دی آمونیوم 
قبل از کاشت و کود اوره به میزان ۵0 کیلوگرم در هکتار 
به عنوان استارتر در نظر گرفته می شود. گیاه باقا به سبب 
قابلیت تثبیت زیستی نیتروژن نیاز به نیتروژن کم تری دارد. 
میزان تثبیت نیتروژن به خصوصیات خاک )مواد آلی و بافت(، 
شرایط اقلیمی و رقم بستگی دارد. در آزمایِش اثر نیتروژن بر 
عملکرد باقا گزارش شد مصرف کود نیتروژن به میزان 20 تا 
120 کیلوگرم در هکتار به طور معنا داری باعث افزایش عملکرد 
دانه شده است. شایان ذکر است اضافه کردن کودهای فسفره در 
اراضی رسی شنی در افزایش میزان محصول بسیار مؤثر است. 
داد فسفر می تواند  نشان  باقا  اثر فسفر در گیاه  آزمایِش  در 
به مقدار زیادی در افزایش عملکرد دانه و رشد ریشه تأثیر 
داشته باشد. در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیل 
به اهداف کشاورزی پایدار، بخش زیادی از نیاز غذایی باقا را 

می توان با مصرف کودهای زیستی تأمین کرد. 

آماده سازی بذر قبل از کاشت
قبل از کاشت و برای آماده سازی بذر، بوجاری و ضدعفونی 
بذر ضرورت دارد. سموم مناسب برای ضدعفونی مانکوزب 
میزان  است.  هزار سی سی  در  2 گرم  مقدار  به  کاربندازیم  یا 
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بذر ازم برای یک هکتار در کشت ردیفی بسته به اندازه بذر، 
قوه نامیه، روش کاشت و بستر کاشت متفاوت است.

تاریخ کاشت
تاریخ کاشت یکی از مهم ترین عوامل مدیریتی تعیین کننده 
عملکرد در گیاهان زراعی است. هدف از تعیین تاریخ کاشت، 
از  استفاده  در آن ضمن  است که  زمان  از  یافتن محدوده ای 
عوامل مساعد محیطی برای سبزشدن و استقرار و رشد رویشی، 
مراحل نمو گیاه نیز با شرایط نامساعد محیطی برخورد نکند. 
ازآنجایی که تاریخ کاشت نسبت به سایر تیمارهای عوامل زراعی 
فیزیولوژیکی  و  فنولوژیکی  بر خصوصیات  را  تأثیر  بیش ترین 
گیاه زراعی می گذارد، انتخاب تاریخ کاشت مناسب می تواند 
بیش ترین تطابق را میان روند رشد گیاه و شرایط اقلیمی 
مختلف  مناطق  در  نیز  باقا  کاشت  زمان  بنابراین  ایجاد کند. 
متغیر است. در مناطق معتدل مناسب ترین زمان کاشت باقا 
هنگامی است که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان 
شروع نشده باشد. در مناطق سردسیر کشور کشت باقا در اواخر 
زمستان یا اوایل بهار از خسارت سرمازدگی جلوگیری می کند. 
تأخیر در کاشت یکی از راهکارهای کنترل بیماری است. 
با توجه به موارد فوق، »بهترین زمان کاشت در مناطق معتدل 
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در  سبز  غاف  و  است  مهر«  گرمسیری  مناطق  در  و  آبان 
اردیبهشت و دانه خشک در خرداد  قابل برداشت است. براي 
برداشت غاف سبز در اواخر اسفند مي توان باقا را در اوایل 
افزایش عملکرد و  باعث  باقا  مهر کشت کرد. کاشت به موقع 
تأخیر در کاشت باعث کاهش زیست توده، کاهش دوره پرشدن 
غاف، کاهش عملکرد، افزایش احتمال مواجه با تنش کم آبی و 
گرمای آخر فصل و کاهش کیفیت بذر می شود و به ازای هر 
هفته تأخیر در کاشت 1۵0 تا 2۵0 کیلوگرم در هکتار افت 
کشت  دیگر،  سوی  از  )شکل ۵(.  می شود  پیش بینی  عملکرد 

زود هنگام افزایش شدت بیماری  های قارچی را به دنبال دارد.

   

شکل ۵- تأثیر تأخیر در کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقا؛ 
کشت 1۵ آبان
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ادامه شکل ۵- تأثیر تأخیر در کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقا؛ 
کشت 1۵ دی 

تراکم بوته
افزایش تراکم جمعیت گیاهی باعث افزایش گسترش 
بیماری های برگی، و کاهش تراکم گیاهی در اغلب مواقع باعث 
کاهش آن ها می شود. تراکم بوته مطلوب برای ژنوتیپ هایی با 
وزن صد دانه ۵0 تا 70 گرم، بین 2۵ تا 30 بوته در مترمربع 
است. تراکم بوته مطلوب برای ارقامی با وزن صد دانه متوسط 
برای  و  مترمربع  در  2۵ بوته  تا   1۵ بین  110 گرم(  تا   ۸0(
ژنوتیپ هایی با وزن صد دانه بااتر )110 تا 160 گرم( بین ۸ تا 
12 بوته در مترمربع است. میزان بذر مصرفی را به صورت زیر 

می توان محاسبه کرد:
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میزان بذر مصرفی در صورت استقرار 100 درصد )كیلوگرم در هکتار(= 
)وزن صد دانه × تراكم(÷10

مسلماً با کاهش درصد استقرار )که به شرایط مزرعه وابسته 
بذر مصرفی  میزان  دانه  افزایش وزن صد  و  نامیه  قوه  است(، 

افزایش می یابد.
به طور معمول فاصله ردیف بین 1۵ تا 6۵ سانتی متر متغیر است. 
فاصله ردیف بیش تر به تأخیر در بسته شدن کنوپی، کاهش رطوبت و 
لکه  شکاتی کمک می کند )شکل 6(.  نظیر  بیماری  هایی  کنترل 
برخی زارعان فاصله ردیف 60 تا 7۵ سانتی متر یا آرایش کاشت 
ردیف  های جفتی را انتخاب می کنند. در این شرایط کنوپی با 
تأخیر بیش تری بسته می شود و رطوبت نسبی و شدت بیماری و 
قارچ کش ها و  محلول پاشی  شرایط  این  در  می یابد.  کاهش  ورس 
علف کش ها راحت تر و با دقت بیش تری انجام می شود. عمق کاشت 
به طول  تا 12 روز  است، جوانه  زنی 4  تا ۸ سانتی متر  مناسب ۵ 

می  انجامد و دمای مطلوب جوانه زنی 20 درجه سانتی گراد است.
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شکل 6- تراکم مناسب در باقا )فاصله ردیف 60 تا

6۵ سانتی متر و فاصله روی خط 10 تا 12 سانتی متر(

تیمار بذور
باقا بهترین تثبیت کننده زیستی نیتروژن در بین حبوبات 
است. باکتری هم زیست باقا که به شکل فعال روی ریشه عمل 
می کند رایزوبیوم لگومینوزارم1 است. با تلقیح بذور با باکتری 
رایزوبیوم می توان میزان تثبیت زیستی نیتروژن را افزایش داد. 

1- Rhizobium Leguminosarum
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بر اساس یک رابطه هم زیستی، باکتر های مستقر در گرهک های 
ریشه نیتروژن هوا را تثبیت و به شکل قابل جذب برای گیاه 
تبدیل می کنند. بر اساس ژنوتیپ، منطقه مورد کشت باقا و 
نوع خاک، میزان تثبیت زیستی نیتروژن متفاوت است. تلقیح 
باکتری ممکن است میزان گره زایی، تعداد غاف در  با  بذور 
بوته و عملکرد را 2 تا 4 برابر افزایش دهد و در طول فصل رشد 
حدود 160 تا 2۵0 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تثبیت مي کند. 
با استفاده از زادمایه حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن 

می توان بذور را پوشش داد.

تناوب زراعی
باقا و سایر گیاهان خانواده حبوبات در تناوب زراعی نقش 
مهمی را از نظر اضافه کردن نیتروژن به خاک ایفا می کنند. این 
گیاه در تناوب با پنبه، سویا و ذرت، عاوه بر امکان برداشت 
دو محصول در یک سال، در تقویت خاک مؤثر است و بقایای 
محصول علوفه مناسبی برای دام های منطقه فراهم می کند. 
با پنبه و غات است و باعث  باقا گیاه مناسبی برای تناوب 
افزایش کیفیت الیاف پنبه و افزایش درصد پروتئین دانه غات 
می شود. نباید باقا را دو سال متوالی در یک زمین کشت کرد و 
بهتر است بعد از گیاهان وجینی در تناوب قرار گیرد. هنگامی 
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تناوب  در  افزایش سهم غات  به علت  نماتد خاک  میزان  که 
افزایش می یابد، قراردادن باقا در تناوب، جمعیت نماتدها 
را کاهش می دهد. افزایش جمعیت نماتد در اراضی تحت 
از معضات کنونی زراعت گندم در استان  کشت گندم یکی 
گلستان است. باتوجه به توانایی تثبیت زیستی نیتروژن خاک، 
این گیاه هر ساله 100 تا 2۸0 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 
کشاورزی  در سیستم های  می تواند  که  می کند  اضافه  خاک 
ارگانیک حائز اهمیت باشد. کشت شالی بعد از برداشت باقا 
عاوه  گیاه  این  )شکل 7(.  است  رایج  تناوب های  از  یکی  نیز 
ریشه های عمیق  به کمک  نیتروژن خاک،  زیستی  تثبیت  بر 
از  استفاده  تأثیر  می کند.  اصاح  نیز  را  خود ساختمان خاک 
زنبور برای افزایش عملکرد درخور توجه است. باتوجه به انجام 
گرده افشانی در باقا به کمک حشرات، در صورت وجود زنبور 
درصد باایی از گل ها تلقیح می شوند و تعداد غاف در بوته و 

عملکرد افزایش می یابد.
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شکل7- کشت برنج بعد از برداشت باقا

داشت
آبیاری

باقا دوره رشد طوانی دارد و در برابر کم آبی مقاوم نیست. 
کشت در زمینی که قبًا آبیاری شده  است، به تسریع جوانه زنی 
کمک می کند. معمواً در استان گلستان بار ش های پاییزه 
مقدار رطوبت مورد نیاز در زمان کاشت و ابتدای فصل رشد 
آبیاری  رشد  از  مراحل  این  در  کشاورزان  تأمین می کند و  را 
انجام نمی دهند. در روش مرسوم آبیاری، نیاز آبی باقا )همانند 
آبی  احتیاجات  از  گیاهان مشابه زمستانه که بخش عمده ای 
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بار  تا حداکثر سه  یک  با  می شود(  تأمین  باران  توسط  آن ها 
خوب  مرطوب  آب وهوای  در  باقا  می شود.  مرتفع  آبیاری 
این گیاه هنگام  برای  آبیاری  رشد می کند و مهم ترین مراحل 
گل دهی و آغاز غاف بندی است. نیاز آبی باقا بسته به روش 
آبیاری مورد استفاده و میزان و پراکنش نزوات جّوی متغیر است. 
در شهرستان گرگان با متوسط بارندگی سالیانه 4۵0 میلی متر، 
نیاز آبی باقا در روش های مختلف سطحی )شکل ۸(، بارانی و 
قطره ای به ترتیب 1,700 و 1,000 و ۸۵0 مترمکعب در هکتار 
است. هر نوع تأخیر در اولین آبیاری باعث کاهش طول دوره 
گل دهی و در نتیجه کاهش عملکرد می شود. حساس ترین 
مرحله نیاز آبی مرحله ۵0 درصد گل دهی تا زمان 7۵ درصد 
حساس  خاک  شوري  به  باقا  است.  فیزیولوژیک  رسیدگی 
است و بهتر است هدایت الکتریکی )EC( آب آبیاری بیش تر از 

4 دسی زیمنس بر متر نباشد. 
به  دانه  پرشدن  و  غاف  تشکیل  زمان  در  رطوبتی  تنش   

کاهش عملکرد، وزن صد دانه و قدرت بذر منجر خواهد شد.  
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شکل ۸- آبیاری نشتی و هدایت آب در داخل فاروها )باا( و
آبیاری قطره ای )پایین(
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بیماری های باقا
بیماری های قارچی باقا

برق زدگی1،  از  عبارت اند  باقا  بیماری های  مهم ترین 
استمفیلیومی4 )شکل 9(،  سوختگی  زنگ3،  لکه شکاتی2، 
لکه برگی سرکوسپورایی۵، لکه برگی آلترناریایی6، پوسیدگی 
اسکلروتینیایی7 و پژمردگی آوندی۸. این بیماری ها با خسارت 
به برگ و محدودکردن فتوسنتز، باعث کاهش تولید باقا در 
واحد سطح می شوند. در این بین، بیماری های لکه شکاتی، 
مهم ترین  از  استمفیلیومی  سوختگی  و  آلترناریایی  لکه برگی 
بیماری های قارچی باقا به شمار می روند. درصد کاهش 
عملکرد در مواجهه با بیماری ها 2۵ درصد تخمین زده شده  
هم  ۵0 درصد  تا  بیماری  خسارت  مساعد  شرایط  در  و  است 
می رسد. برخی بیماری های بذرزاد نظیر برق زدگی عاوه بر 
کاهش عملکرد، کیفیت بذر را نیز کاهش می دهند )شکل 10(.
1- Ascochyta fabae

2- Botrytis fabae Sard

3- Uromyces Viciae-fabae

4- Stemphylium vesicarium

5- Cercospora zonata

6- Alternaria alternate

7- Sclerotinia sclerotiorum

8- Fusarium oxysporum
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شکل 9- به ترتیب عائم مربوط به: لکه شکاتي )الف(؛
 لکه برگی آلترناریایی )ب(؛ زنگ باقا )ج( و

 سوختگی استمفیلیومی )د(
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شکل 10- عائم و خسارت بیماری برق زدگی
 روی غاف و بذر باقا

کنترل بیماری 
از قارچ کش ها  کنترل مؤثر بیماری به استراتژی استفاده 
بستگی دارد. مطمئن ترین، ارزان ترین و ایمن   ترین روش 
کنترل بیماری ها استفاده از ارقام مقاوم است )شکل 11(. البته 
توجه به سایر موارد مدیریتی شدت بیماری را کاهش می دهد.
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 استفاده از قارچ کش هایی نظیر مانکوزب، داکونیل و رورال تی اس  _
به نسبت 2 در هزار در هنگام شروع بیماری در بوته های جوان، 

در کنترل بیماری مؤثر هستند. 
ایـن  _ شـامل  بیمـاری  کنترل کننـده  زراعـی  عملیـات   

از  عـاری  و  سـالم  بـذر  از  اسـتفاده  تنـاوب،  فعالیت هاسـت: 
بیماری هـای بـذرزاد، ضدعفونی بـذر، حذف گیاهـان داوطلب، 
شـخم، تنظیـم تراکـم، تاریـخ کاشـت مناسـب و نـوع و تغذیه 
خـاک. درحال حاضـر و بـر اسـاس نتایـج ارزیابی هـای اخیـر 
 WRB-2-6، F6 مقاومـت به بیمـاری در کشـور، ژنوتیپ هـای
 latt/7/08، Icarus، Ascot، Flip03-35FB، F6 latt/388/08،
 FLIP14-013FB، Barkat × Giza 717، Barkat × BPL465
بـه بیماری هـای لکه برگـی باقـا مقـاوم هسـتند و به عنـوان 
والـد مقـاوم بـه بیمـاری در خزانـه کراسـینگ بلوک اسـتفاده 
می شـوند. همچنیـن ارقـام شـادان و مهتـا بـا هـدف افزایـش 

مقاومـت بـه بیمـاری در باقـا معرفـی شـده اند. 

شکل 11- این حساس و این مقاوم به بیماری لکه شکاتی
 )ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان- فروردین 139۸(
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بیماری های ویروسی باقا
از بیماری های ویروسی باقا نیز می توان به این بیماری ها 
اشاره کرد: ویروس موزاییک یونجهAMV( 1(، ویروس پیچیدگی 
ویروس   ،)BYMV( لوبیا3  موزاییک  ویروس   ،)BLRV( برگ2 
باقا  پژمردگی  ویروس  و   )BWYV( چغندرقند4  زردی 

 .)BBWV(۵

ویروس های شایع روی  _ از  یکی  لوبیا:  زرد  موزاییک  ویروس     
باقا در خوزستان است و همه ساله در اغلب مزارع دیده می شود. 
عائم آن شامل رنگ پریدگی برگ ها همراه با موزاییکی شدن، 
کم رشدی بوته ها، کوچک شدن غاف ها و دانه های باقاست. 
بوته ها  سایر  به  ناقان  توسط  و  است  بذرزاد  ویروس  این 

منتقل می شود )شکل 12(.
ویروس پیچیدگي برگ باقا یا پیچیدگي برگ نخود فرنگي:  _    

این ویروس به گستردگی در مزارع باقای خوزستان دیده می شود و 
در جهان اهمیت آن روی باقا چنان زیاد است که به تازگی نام آن 
 تغییر داده شده است و ویروس پیچیدگی برگ باقا نامیده می شود. 
این ویروس باعث پیچیدگی شدید برگ ها می شود، به گونه ای 

1- Alfalfa mosaic virus
2- Bean leafroll virus
3- Bean yellow mosaic virus
4- Beet western yellows virus
5- Broad bean wilt virus
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که برگ ها از دور به شکل قاشقی دیده می شوند و بسته به زمان 
آلودگی، رشد بوته ها متوقف می شود، گل دهی به شدت کم 
می شود و میزان تولید محصول کاهش چشمگیری پیدا می کند. 
به طورکلی، برای کاهش خسارت بیماری های ویروسی در باقا 
استفاده از بذر سالم و عاری از ویروس، کنترل علف های هرز در 
سطح مزرعه، مبارزه علیه ناقان بیماری های ویروسی و استفاده 

از ارقام مقاوم توصیه می شود.

   
   

شکل 12- بیماری های ویروسی باقا، عائم بیماری ویروسی موزاییک
BYMV باقا )الف(، عائم بیماری ویروسی موزاییک  1PSbMV در باقا 

)ب(، عائم بیماری پیچیدگی برگ، زردی و کوتولگی BLRV در باقا )ج(، 
عائم بیماری زردی و کوتولگیSCSV 2 در باقا )د(

1- Pea seed-borne mosaic virus
2- Stunting and yellowing
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آفات باقا
شته سیاه باقا

مهم ترین آفت باقا »شته سیاه باقا« است که عامل انتقال 
این  بیماری های ویروسی است )شکل 13(. ظهور  از  بسیاری 
آفت از اواخر زمستان شروع می شود و در مرحله گل دهی به 
اوج خود می رسد و باعث تغییر شکل در رنگ برگ و ساقه 
می شود و رشد بوته را نیز متوقف می کند. خسارت آفت همراه 
با ترشح عسلک است. برای مبارزه با این آفت از ارقام مقاوم، 
کنترل علف های هرز مزرعه و استفاده از دشمنان طبیعی نظیر 
کفشدوزک هفت نقطه ای استفاده می شود. برای کنترل شیمیایی 
استفاده از سموم فسفره از قبیل مااتیون ۵7 درصد، دیازینون 
60 درصد به مقدار 1/۵ لیتر در هکتار، گوزاتیون 3۵ درصد 
به میزان 2 لیتر در هکتار، و پریمور به مقدار 0/۵ کیلوگرم 
فیزیولوژیک  رسیدگی  زمان  در  می شود.  توصیه  هکتار  در 
گاهی برجستگی هایی سیاه رنگ و شبیه زگیل بر روی غاف ها 
مشاهده می شوند. این نقاط آثار نیش حشرات مکنده در اوایل 
دوره تشکیل غاف هستند که هم زمان با نمو غاف برجسته و 
تیره می شوند. کنترل آفات مکنده در دوره تشکیل و نمو غاف 

به رفع این معضل کمک می کند. .
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شکل 13- کلونی شته سیاه باقا روی گل آذین
 )اسفند 1397- ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان(
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علف های هرز
علف هاي هرز نه تنها عملکرد و کیفیت محصول را 
کاهش مي دهند، بلکه کنترل آن ها هزینه  زیادي را به کشاورزان 
تحمیل مي کند. باقا به دلیل رشد نسبتاً کند در اوایل دوره رشد، 
قدرت رقابت با علف هاي هرز را ندارد. بنابراین کنترل علف های هرز 
در  مسئله  مؤثر ترین  دارد.  زیادي  اهمیت  رشد  اولیه  مراحل  در 
بر اساس کشت  انتخاب مزرعه  باقا  کنترل علف های هرز مزارع 
قبلی است. علف کش های محدودی برای مبارزه با علف های هرز 
پهن برگ ثبت شده اند. بنابراین انتخاب یک بستر با تراکم پایین 
رعایت  و  کاشت  از  قبل  آبیاری  کاشت،  زمان  رعایت  علف هرز، 
تراکم مناسب می تواند به کنترل علف های هرز مزارع باقا کمک 
کند. نوع و تعداد علف هاي هرز در مناطق مختلف متفاوت است 

)شکل 14(، اما مهم ترین آن ها عبارت اند از:
 تاج خروس1، چغندرقند وحشي2، کیسه کشیش3، سلمک4، کاسني۵،

پنیرک10،  خردل وحشي9،  شاه تره۸،  سام7،  اویار  صحرایي6،  پیچک 
بارهنگ کاردی11.

1- Amaranthus viridis 7- Cyperus rotundus
2- Betta maritime  8- Fumaria oicinalis
3- Capsella burspastoris 9- Sinapis arvensis
4- Chenopodium murale 10- Malva sylvestris
5- Cicorium intybus 11- Plantago lanceolata
6- Convolvulus arvensis



47باقا، کاشت، داشت و برداشت

شکل 14- علف های هرز رایج باقا در ابتدای فصل رشد به ترتیب 
 Gundelia الف(؛ کنگر وحشی( Capsella bursa-pastoris کیسه کشیش

tuornefortii )ب( و پیچک صحرایی Convolvulus arvensis )ج(
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کنترل علف های هرز
برای کنترل علف هاي هرز از روش هاي غیرشیمیایی )مبارزه 
مکانیکی و زراعی( و شیمیایي استفاده مي شود. »علف کش های 
قابل استفاده در باقا محدود هستند و باید با احتیاط )دوز و 
زمان مصرف( استفاده شوند« )جدول 3(. روش هاي غیر شیمیایي 
عبارت اند از شخم عمیق، استفاده از دیسک و هرس در زمان تهیه 
زمین، استفاده از بذر سالم و بوجاري شده عاري از بذر علف هاي هرز، 
باقا،  از سبزشدن  قبل  کاشت و  از  بعد  کولتیواتور  از  استفاده 
وجین دستي، استفاده از کودهاي دامي پوسیده، جلوگیري 
از به گل رفتن علف هاي هرز، جلوگیري از ورود علف هاي هرز از 
طریق کانال هاي آبیاري و ماشین آات و ادوات کشاورزي به داخل 
مزرعه، رعایت تناوب زراعي مناسب و آیش. بازاگران )بنتازون( 
به مقدار 2 لیتر در هکتار پس از سه برگی شدن محصول 
4 برگی  2 تا  مرحله  )در  پهن برگ  علف های هرز  کنترل  در 
تا  علف کش  این  که  است  ذکر  شایان  است.  مؤثر  علف هرز( 
حدودی موجب سوختگی لبه برگ های باقا می شود، ولی در 

کاهش عملکرد باقا تأثیری ندارد.
همچنیـن محققـان بـراي مبـارزه بـا علف هاي هـرز و 
افزایـش میـزان محصـول باقـا در دزفـول، پـس از بررسـی 
تیمارهای مختلـف، انجـام ایـن اقدامات را توصیـه کرده اند: 
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کاربـرد علف کش هاي بنتازون + هالوکسـي فوپ اتوکسـي 
اتیـل بـه میـزان 0/2۵ +0/7۵ یـا 0/2۵+1 کیلوگـرم مـاده مؤثر 
در هکتـار به صـورت پس رویشـي، یـا کلرتال دیمتیل بـه میزان 
7/۵ یـا 9 کیلوگـرم ماده مؤثر در هکتار به صورت پیش رویشـي، 
یـا اعمـال دو بـار وجیـن دسـتي ۵ و 11 هفتـه بعد از کاشـت، و 
کاشـت باقـا بـا فاصله بیـن ردیـف 4۵ سـانتي متر و فاصله بین 

بوتـه روي ردیـف 10 یا 20 سـانتي متر. 
جدول 3- سموم علف کش قابل توصیه در مزارع باقا

میزان مصرف نام تجاری
)هکتار(

علف های هرز 
زمان مصرفحساس

اکثر علف های  هرز 2/۵ لیترترفان*
پهن  برگ و باریک  برگ

پیش از کاشت و 
مخلوط با خاک

اکثر علف های  هرز 7۵0 سی سیسنکور*
پهن  برگ و باریک  برگ

پس از کاشت قبل از 
سبزشدن

اکثر علف های  هرز 3 لیتراستامپ
پیش  رویشیپهن  برگ و باریک  برگ

600 سی سیپرسوئیت
اکثر علف های هرز 

پهن برگ و باریک برگ 
یک ساله

پیش  رویشی

سلکت سوپر + 
پرسوئیت*
)شکل 1۵(

1 لیتر + 600 
سی سی

اکثر علف های  هرز 
پهن  برگ و تمام 

علف های  هرز 
باریک  برگ

پس  رویشی )ارتفاع 
بوته ها بایستی زیر 
10 سانتی متر باشد(

*موارد فوق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان زیر نظر کارشناسان 
بررسی شده است و نتیجه رضایت بخش بوده  است.



باقا، کاشت، داشت و برداشت ۵0

میزان مصرف نام تجاری
)هکتار(

علف های هرز 
زمان مصرفحساس

اکثر علف های  هرز 1/۵ لیتربازاگران
پس  رویشیپهن  برگ

تمام علف های  هرز 1 لیترآژیل
پس  رویشیباریک  برگ

تمام علف های  هرز 1 لیترسلکت سوپر
پس  رویشیباریک  برگ

تمام علف های  هرز 1 لیترگاانت سوپر
پس  رویشیباریک  برگ

تمام علف های هرز 3 لیترگاانت
پس  رویشیباریک  برگ

تمام علف های  هرز 3 لیترنابواس
پس  رویشیباریک  برگ

تمام علف های  هرز 3 لیترفوزیلید
پس  رویشیباریک  برگ

شکل 1۵- یک هفته پس از مصرف ترکیب  علف کش های سلکت سوپر + 
پرسوئیت )1 لیتر + 600 سی سی در هکتار( 

ادامه جدول 3- سموم علف کش قابل توصیه در مزارع باقا
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تذكرات مهم
یخ بنـدان  و  سـرد  روزهـای  در  علف کـش  مصـرف  1- از 

خودداری شـود.
2- از مصرف خودسرانه و اختاط علف کش با کودهای مایع، 

حشره کش ها و قارچ کش ها جداً خودداری شود.
3- زمان مصرف علف کش از نظر مرحله رشد علف هرز و 

مرحله رشد باقا رعایت شود.
4- باتوجه به مقاومت علف های هرز به علف کش ها، تناوب 

مصرف علف کش در مزارع رعایت شود.
از مصرف سموم بدون برچسب خودداری شود. در ضمن، 
باقا به اثرات باقی مانده برخی علف کش های استفاده شده در 

سال های قبل حساس است. 

تأثیر تنش های محیطی بر عملكرد باقا
تنش های محیطی در مرحله گل دهی و تولید غاف 
نظیر  تنش هایی  دارند.  عملکرد  بر  را  منفی  تأثیر  بیش ترین 
گرما، سرما )شکل 16(، خشکی، نور کم و گرده افشانی ضعیف 
در مرحله گل دهی باعث کاهش تعداد غاف در بوته و در 

نتیجه افت عملکرد می شود )شکل 17(. 
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شکل 16- تأثیر دمای پایین و یخ زدگی در رشد رویشی )باا( و
مرحله تشکیل غاف بر روی باقا )پایین(
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شکل 17- کاهش تعداد غاف در بوته در مواجهه با تنش های محیطی
 نظیر تغییرات دما، باد شدید، نور کم و خشکی )باا(،

 مراحل بحرانی رشد باقا در مواجهه با تنش زیستی )پایین( 



باقا، کاشت، داشت و برداشت ۵4

باد و دمای باا
در بین حبوبات باقا تحمل کم تری به تنش گرما و خشکی 
دارد. دمای بااتر از 27 درجه باعث ریزش گل ها می شود. 
دمای بااتر از 30 درجه سانتی گراد نیز تشکیل گل و برگ را 
شدید  باد  با  مناطقی  در  بادشکن  از  استفاده  متوقف می کند. 
توصیه می شود. باقا در دوره های اولیه گسترش حساسیت 
بیش تری نسبت به بادهای گرم دارد. در مرحله گل دهی این 
حساسیت کاسته می شود. چنانچه وزش بادهای گرم با کاهش 
رطوبت خاک همراه شود، میزان خسارت وارده افزایش می یابد. 
از دیگر تبعات باد ورس ریشه و ساقه است. ورس ریشه و ساقه 

تشکیل گره، تولید غاف و برداشت را مختل می کند.

نور کم
در نور کم فتوسنتز مختل می شود. نور کم باعث کاهش 
ضخامت و استحکام ساقه ها می شود. همچنین نور کم باعث 
ریزش گل ها و کاهش درصد تبدیل گل به غاف می شود. 
ابری  هوای  و  کم  نور  متوالی  4 روز  گل دهی  از  بعد  چنانچه 
باعث  و  مواجه می شود  مشکل  با  گرده افشانی  باشیم،  داشته 
زیاد و  تراکم  شد.  خواهد  غاف  تشکیل نشدن  و  گل  ریزش 
کشت زود هنگام در مناطقی با بارندگی زیاد باعث کاهش نور 
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در داخل کنوپی می شود، در نتیجه شاهد ریزش گل ها و 
افزایش شدت بیماری لکه شکاتی خواهیم بود.

تنش ماندابی
باقا به تنش ماندابی حساس است. مدیریت آبیاری باید 
به نحوی انجام شود که در مزرعه ماندابی وجود نداشته باشد. 
باعث  برگ ها،  ریزش  و  زردی  رشد،  توقف  بر  عاوه  ماندابی 
لکه شکاتی و  نظیر  لکه برگی  بیماری های  شدت  افزایش 
در  7 روز  از  بیش  ماندابی  وقوع  می شود.  طوقه  پوسیدگی 
در  و  غاف  کاهش  و  گل ها  تلقیح  عدم  به  گل دهی،  مرحله 
برخی  در  )شکل 1۸(.  منجر می شود  عملکرد  کاهش  نتیجه 
منابع به 40 درصد کاهش عملکرد بر اثر وقوع تنش ماندابی 

اشاره شده است. 

شکل 1۸- تأثیر تنش ماندابی به مدت 10 روز در مرحله گل دهی در باقا
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تنش خشكی
خشکی یکی از اصلی ترین عوامل کاهنده عملکرد است. کاهش 
نزوات آسمانی و پراکنش نامنظم آن باعث وقوع تنش خشکی 
در طول دوره رشد گیاهان زراعی می شود. واقع شدن دوسوم 
زمین های زراعی در مناطق نیمه خشک و دیم خیز ضرورت 
تولید ارقام مقاوم به خشکی را روشن می کند. اصاح بر اساس 
فنولوژی و فیزیولوژی گیاه با هدف صرفه جویی در مصرف 
آب یکی از مهم ترین اهداف به نژادی است. باتوجه به تنش 
مناطق  کشور،  نقاط  اغلب  در  فصل  آخر  گرمای  و  خشکی 
کشت باقا بسیار محدود شده  است. چنانچه ارقام متحمل 
به تنش خشکی و گرمای آخر فصل معرفی شوند، سطح 
زیر کشت باقا به عنوان گیاهی ارزشمند در تناوب و تأمین 
امید بخش  این های  بین  در  افزایش می یابد.  پروتئین 
به خشکی  رقم فیض  و   G-Faba-332، G-Faba-11 باقا 
متحمل ترند. تنش خشکی در بین اجزای عملکرد بیش ترین 
تأثیر منفی را بر تعداد غاف در بوته می گذارد و تأثیر کم تری 
بر تعداد دانه در غاف و وزن صد دانه دارد )جدول 4(. توسعه 
مناسب ریشه به تحمل تنش کمک زیادی می کند. نفوذ ریشه 
به عمق، رطوبت مورد نیاز در طی دوره تنش را تأمین می کند. 
از  بیش تر  از عمق  به علت محدودیت دریافت رطوبت  باقا 
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۸۵ سانتی متر و ناتوانی ریشه در جذب آب در رطوبت  پایین، 
به تنش خشکی حساس است. در یک بررسی در شرایط 
رطوبتی مشابه، باقا تنها توانست ۵0 درصد گندم و جو آب از 
عمق استخراج کند. راهکارهای مدیریت تنش خشکی در باقا 
عبارت اند از کاشت ارقام زودرس و مقاوم به خشکی، کاشت 
زود هنگام در مناطقی با تنش خشکی و گرمای آخر فصل، 
کاشت در بقایای گیاه قبلی )شکل 19(، استفاده از مالچ، و 

کنترل علف های هرز تابستانه.

جدول 4- انواع تنش خشکی در باقا

پیامدنوع تنش

کاهش بارندگی طی فصل رشد
استقرار ضعیف

رشد کم و کوتاه ماندن بوته ها
ایجاد مشکل در برداشت

بهار کم باران بعد از بارندگی
 کافی در زمستان

کاهش عملکرد
کاهش وزن صد دانه

چروکیدگی دانه ها

باد گرم و آب وهوای
 خشک در بهار

کاهش تعداد گل
کاهش درصد تبدیل گل به غاف

کاهش وزن صد دانه
کاهش عملکرد
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شکل 19- کاشت باقا در بقایای محصول قبلی
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برداشت باقا
محصـول باقـا را بـه دو صـورت سـبز و خشـک می تـوان 

کرد:  اسـتفاده 
الف- باقای سبز را پیش از زردشدن برگ ها و غاف ها باید 
برداشت کرد، به طوری که دانه های داخل غاف سبزی و تازگی 

خود را کامًا حفظ کرده باشند.
ب- برداشت دانه خشک موقعی است که اکثر غاف ها از سبز به 
قهوه ای تغییر رنگ دهند و قاعده غاف ها سیاه شده باشد و 
رطوبت در حدود 14 درصد باشد. خشکی و تنش گرما در زمان 
صد دانه و  وزن  کاهش  و  بذر  چروکیدگی  باعث  دانه  پرشدن 
ضخامت بذر می شود )شکل 20-الف(. تأخیر در برداشت 
باعث ریزش بذرها، جوانه زدن بذر، شل شدن و پارگی پوسته 
)شکل 20-ب( و بروز پوسیدگی ها و بیماری قارچی روی بذر 
برداشت  برداشت و  از  پس  باا  رطوبت  به علت  )شکل 20-ج( 
برداشت )کاهش  تأخیر در  دیرهنگام می شود. همچنین 
بیش ازحد رطوبت بذر( و رعایت نکردن اصول فنی در هنگام 
برداشت باعث آسیب دیدن پوست بذر و شکستن بذر می شود. 
تهویه، رطوبت و دمای مناسب  انبار  در  بذر  نگهداری  زمان  در 
نقش مهمی در حفظ قوه نامیه و سامت بذر دارند. افزایش دما و 
رطوبت تأثیر منفی بر قوه نامیه بذر می گذارند. همچنین رطوبت، 

دمای باا و تهویه نامناسب باعث تیرگی پوسته بذر می شود.
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شکل 20- چروکیدگی بذر و کاهش وزن صد دانه )الف(، 
شل شدن و پارگی پوسته بذر )ب( و 

بروز پوسیدگی ها و بیماری قارچی روی بذر )ج(
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تولید بذر 
به سبب نقش مهم این گیاه در کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، 
باید برای افزایش مهم ترین نهاده تولید اهمیت ویژه ای قائل 
شد. مهم ترین نهاده در تولید هر محصولی بذر است. تولید و 
عرضه بذر استاندارد، کیفیت و کمیت تولید محصول را 
افزایش می دهد. خصوصیاتی همچون ژنتیک بذر، قوه نامیه، 
نقش  بذر  تأیید  در  بذر  و سامت  ژنتیکی  و  فیزیکی  خلوص 
باقا در کشور در سال زراعی  مهمی دارند. سطح زیر کشت 
9۵-1394 معادل 17 هزار هکتار بود. با درنظرگرفتن میانگین 
90 تا 110 کیلوگرم مصرف بذر در هکتار، ساانه به 2,۵۵0,000 
کیلوگرم بذر گواهی شده باقا در کشور نیاز داریم. سطح قرارداد 
تولید بذر باقا در کشور در سال 139۵ تنها 1۵/۵ هکتار و میزان 
بذر گواهی شده استحصالی از آن 30/0۸ تن بوده است. بنابراین 
نیاز بذری  باقا عمًا سهمی در مرتفع کردن  بذر گواهی شده 
کشور نداشته است. ازاین رو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت 
مزرعه ای و  بازدیدهای  انجام  طریق  از  باقا  گواهی شده  بذر 
آزمون های آزمایشگاهی می تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه 

بذر گواهی شده این محصول داشته باشد.
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نكات اساسی تولید بذر باقا
الف( نوع رقم و درصد دگرگرده افشانی آن رقم 

میـزان  از  آگاهـی  مسـئله  مهم تریـن  بـذر  تولیـد  در 
دگر گرده افشـانی و نحـوه کنتـرل دگرگرده افشـانی گیـاه در 
دسـت تکثیر اسـت. میزان دگرگشـنی در باقا بسـته به رقم، 
متفـاوت  شـرایط محیـط و جمعیـت حشـرات گرده افشـان 
اسـت و دامنـه آن بیـن 4 تـا ۸4 درصـد گزارش شـده اسـت. 
بیولـوژی گل در باقـا بـه نحـوی اسـت کـه حـد واسـط بین 
خودگرده افشـان و دگرگرده افشـان اجبـاری اسـت. سـاختار 

گل بـا حشـرات گرده افشـان مطابقـت دارد.
ب( اندازه مزرعه تکثیر بذر و رعایت فاصله ایزواسیون

دستیابی به بذری با خلوص باا و کنترل دگرگرده افشانی 
)جدول ۵( و  ایزواسیون  فاصله  رعایت  به وسیله  باقا  در 
توجه  با  است.  امکان پذیر  ایزواسیون  قفس های  از  استفاده 
به سنگین بودن دانه گرده، باد نقشی در دگرگرده افشانی 
گیاهان  از  استفاده  با  دگرگرده افشانی  کنترل  بنابراین  ندارد. 
کنترل  به  زیادی  حد  تا  نیز  حشره کش ها  و  حشرات  جاذب 
افزایش خلوص و کاهش  برای  دگرگرده افشانی کمک می کند. 
 ،Brassica دگرگشنی پات های تکثیر، بذر با گونه های مختلف
نظیر کلزا ).Brasica napus L( و خلر به عنوان جذب کننده 
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از  استفاده  همچنین  می شود.  محصور  گرده افشان  حشرات 
حشره کش هایی نظیر کونفیدور در سه مرحله اوایل گل دهی، 
برای حصول  گل دهی  و ۸0 درصد  گل دهی  زمان ۵0 درصد 

اطمینان بیش تر توصیه می شود.
ج( فاصله ایزواسیون

الف- وجود فاصله 60 متری، درصد دگرگرده افشانی را تا 
3 درصد کاهش می دهد. 

وجود فاصله 90 تا 1۸4 متری، درصد دگرگرده افشانی  ب - 
را تا 1/2 درصد کاهش می دهد )جدول ۵(.

طبقات بذر
به منظور تأمین نیاز کشور به بذور ارقام اصاح شده انواع 
باقا، طی پنج طبقه بذری شامل پرورشی 1، پرورشی 2، 
پرورشی 3، مادری و گواهی شده بذور مورد نیاز تولید می شود و 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

۱- پرورشی۱ )بذر نوکلئوس یا بذر اصاح گر( 
بذور مورد نیاز این طبقه بذری، از طریق انتخاب بوته های 
مناسب از نظر ویژگی های مورفولوژیکی و فرم بوته در مرحله 
بوته  هر  این طبقه،  در  تأمین می شود.  پرورشی 3  بذر  تولید 
معادل یک این نامیده می شود. برای هر رقم، حداقل 100 بوته 
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بذور هر این روی دو خط 3 متری  انتخابی کشت می شود. 
و  تا 7۵ سانتی متر  کاشت 6۵  ردیف  فاصله  می شوند.  کشت 
فاصله بذور روی خطوط کاشت، 20 سانتی متر است. تکثیر 
هسته اولیه بذر توسط به نژادگر و با استفاده از روش انتخاب 
آغاز  در  این روش، غنچه ها   در  توصیه می شود.   S11 دوره ای 
گل دهی با پاکت های روغنی پوشانده می شوند؛ بعد از یک هفته 
تا ده روز پاکت ها برداشته می شوند و زیر گره گل خودگشن شده 
اتیکت نصب می شود. به منظور صرفه جویی در زمان، خودگشنی و 
از رسیدگی غاف ها،  بعد  انجام می شود.  انتخاب در یک سال 

سلکسیون مثبت انجام می شود. 
باشد  داشته  وجود  ژنتیکی  اختاط  نباید  مرحله  این  در 
)درصورتی که روی خطوط کشت هر این اختاط ژنتیکی 
مشاهده شود، ابتدا بوته های خارج از تیپ حذف می شوند و در 

صورت غیریکنواختی زیاد، کل خطوط حذف می شوند(.

۲- پرورشی۲ 
بذور مورد نیاز این طبقه بذری، از مرحله تولید بذر پرورشی1 
تأمین می شوند. بذور این های انتخابی مرحله پرورشی1 
رقم،  هر  از  کشت می شوند.  رقم  به عنوان  و  می شوند  تجمیع 

که  صورت  بدین  جمعیت  هاست،  خالص سازی  برای  اصاحی  روش های   -1
تک  بوته   های برتر انتخاب و خودگشن می شوند.
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حداقل ۵00 مترمربع کشت می شود. بذر هر بوته  انتخابی در دو 
ردیف دو متری کشت می شوند. در مزرعه سوپر الیت به منظور 
تسهیل عمل مخلوط کشی، بذرها با فاصله ردیف 6۵ و فاصله 
روی خط 20 سانتی متر کشت می شوند. کنترل دگرگرده افشانی 
با کشت کلزا و خردل وحشی به صورت  الیت  در مزرعه سوپر 
ارقام  بوته های سایر  است.  امکان پذیر  مزرعه  اطراف  در  نواری 
)تعداد  با درنظرگرفتن صفات کلیدی  بازدید  طی چند مرحله 
گل و غاف در هر گره، طول غاف، زاویه غاف با ساقه، تعداد 
می شود.  انجام  به نژادگر  توسط  دانه(  اندازه  و  غاف،  در  دانه 
مرحله  دو  طی  حداقل  و  انجام  باید  مزرعه  از  منظم  بازدید 
به اختاط  از تیپ و مشکوک  بوته های خارج  نسبت به حذف 
اقدام شود. میزان تولید بذر در این طبقه ۵0 کیلوگرم به ازای هر 

۵00 مترمربع است.

۳- پرورشی۳ )سوپر الیت(
بذور مورد نیاز این طبقه بذری، از مرحله تولید بذر پرورشی2 
تأمین می شود. بسته به نیاز بذری هر رقم، باید حداقل سطح 
این طبقه  در  نیاز  مورد  نیاز کشت شود. حداقل سطح  مورد 

۵,000 مترمربع است.
برای دستیابی به بهترین کیفیت بذر در این طبقه، روش 
کاشت ترجیحاً به صورت جوی و پشته و سیستم آبیاری به صورت 
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نشتی است. در این مرحله نیز طی بازدیدهای مزرعه ای، 
بوته های خارج از تیپ و مشکوک به اختاط حذف می شود. 
به ازای هر هکتار، 1,۵00 کیلوگرم  میزان تولید بذر پرورشی3 
است. بذور مورد نیاز طبقه بذری پرورشی1، از این طبقه بذری و 
با انتخاب بوته های مطلوب در سطح مزرعه فراهم می شود. این 
طبقه بذری با نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 
تولید می شود و همه استانداردهای بذری مورد تأیید مؤسسه 

مذکور را شامل می شود.

4- بذر مادری )الیت(
بذور مورد نیاز این طبقه بذری، از مرحله تولید بذر پرورشی3 
تأمین می شود. در محصواتی با سطح تولید بذر زیاد این طبقه 
بذری با نظارت مؤسسات تحقیقاتی و توسط بخش غیردولتی و 
خصوصی تولید می شود. در گیاه باقا بذر مادری نیز در 
ایستگاه و تحت نظر به نژادگر تولید می شود. میزان تولید بذر 
این  است.  2,000 کیلوگرم  حداقل  هکتار  هر  به ازای  مادری 
بذر و  گواهی  ثبت و  تحقیقات  مؤسسه  نظارت  با  بذری  طبقه 
نهال تولید می شود و همه استانداردهای بذری مورد تأیید 

مؤسسه مذکور را شامل می شود.
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5- بذر گواهی شده
بذور مورد نیاز این طبقه بذری، از مرحله تولید بذر مادری 
تأمین می شود. این طبقه بذری نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات 
ثبت و گواهی بذر و نهال و توسط بخش غیردولتی و خصوصی 
تولید می شود و تمامی استانداردهای بذری مورد تأیید مؤسسه 
مذکور را شامل می شود. میزان تولید بذر گواهی شده به ازای هر 
هکتار حداقل 2,۵00 کیلوگرم است. برای تولید بذر گواهی شده، 
بذر مادری به پیمانکار بذر تحویل داده می شود. از مزرعه 
پیمانکار بذر در 3 مرحله زمانی کاشت، داشت و برداشت بازدید 
به عمل می آید. تمامی عملیات از جمله سطح زیر کشت، میزان 
بذر در هکتار، تاریخ کاشت، استفاده از کودهای متفاوت و... تا 
زمان برداشت تحت کنترل است و عاوه بر یاد داشت برداری، 
توصیه ها و دستورهای ازم نیز داده می شود. در تمام مراحل 
رشد محصول، نمونه های مورد نیاز اخذ و جمع آوری می شوند. 
آزمایشگاه  کارکنان  قبلی،  هماهنگی  با  بذر،  خرید  هنگام  در 
خرید  مراکز  در  نهال  و  بذر  گواهی  ثبت و  واحد  بذر  تجزیه 
مستقر می شوند و از محموله های بذری تحویلی پیمانکاران و 
کشاورزان نمونه تهیه می کنند تا پس از تجزیه آزمایشگاهی و 
تعیین درصد خلوص، آفات، سایر ارقام، علف های هرز و در 
نهایت دارا بودن استانداردهای ازم )جدول ۵(، اجازه تخلیه بذر 
صادر شود و سپس نسبت به بوجاری آن ها اقدام می شود. بذرهای 
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بوجاری شده در کیسه هایی با مشخصات شرکت تولیدکننده بذر 
بسته بندی می شوند و اتیکت مخصوص بذر با مشخصات بذر، 
رنگ  نصب می شود.  بذر  قوه نامیه  و  بذر،  خلوص  کیسه،  وزن 
اتیکت استاندارد و نصب شده روی کیسه های بذر مشخص کننده 

نوع طبقه بذر است. 

جدول ۵- استانداردهای تولید بذر باقا

عوامل
طبقه بذری

گواهی شدهمادریسوپر الیت
مزرعه

322تناوب )حداقل سال(

فاصله مزرعه از سایر مزارع 
200200100)حداقل متر(

1:10003:1000۵:1000سایر ارقام )حداکثر بوته(

علف های هرز غیرمجاز 
001:1000)گل جالیز( تعداد در متر مربع

00/۵1برق زدگی

--0لکه  شکاتی

بذر

خلوص فیزیکی
9۸9۸9۵ )حداقل درصد(



69باقا، کاشت، داشت و برداشت

عوامل
طبقه بذری

گواهی شدهمادریسوپر الیت

بذر

22۵مواد جامد )حداکثر درصد(

000/2بذر سایر محصوات )درصد(

حداکثر تعداد بذر 
علف های هرز غیرمجاز

 )گل جالیز( در یک کیلوگرم 
000

حداکثر بذر سایر علف های هرز 
0/10/2۵0/2۵)درصد(

۸۵۸0۸0حداقل قوه نامیه )درصد(

121212حداکثر رطوبت بذر )درصد(

00/41برق  زدگی

نگهداری بذر در انبار
رطوبت بذر در زمان انبارداری باید 12 درصد باشد. بذر باقا 
را باید در شرایط مناسب از لحاظ تهویه، رطوبت و دما در انبار 
با کاهش دما و رطوبت می توان  بدیهی است  نگهداری کرد. 
مدت زمان نگهداری بذر در انبار را افزایش داد )جدول 6(. با 
افزایش رطوبت و دمای انبار رنگ بذرها تغییر می کند و 

ادامه جدول ۵- استانداردهای تولید بذر باقا
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تیره می شود. پس از گذشت 9 ماه این تغییر رنگ مشهود است و 
از کیفیت بذر برای عرضه به بازار کاسته می شود )شکل 21(.

جدول 6- اثر دما و رطوبت بر مدت زمان انبارداری بذر باقا

دمای انبار
)درجه 

سانتی گراد(

درصد رطوبت

11121314161۸20/۵23

2۵312216177420/۵
20۵۵402۸191373/۵1/۵
1۵1007۵۵030201263
102001409۵603۸20114/۵
۵3702701701107039209

تعداد هفته  برحسب  را  انبار  در  بذر  ماندگاری  جدول  داخل  اعداد   *
نشان می دهد )برای مثال، در دمای 1۵ درجه سانتی گراد و رطوبت 16 درصد، 

مدت زمان انبارداری بذر 20 هفته خواهد بود(.
 

شکل 21- تیره شدن رنگ پوسته بذر در اثر رطوبت و دمای باای انبار
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کنترل آفات انباری
آفات انباری حبوبات بر کیفیت و کمیت محصول و بذر اثر سوء 
می گذارند. سوسک چهارنقطه ای حبوبات »بروخوس«1 نام دارد 
هستند(  میزبانی  تنوع  دارای  که  )آفاتی  پلی فاژ  حشره ای  که 
نخود،  لوبیا،  مانند  مختلف  بقوات  دانه های  از  آن  ارو  است. 
ماش، عدس و باقا تغذیه می کند و به نام آفات انباری حبوبات 
شروع می شود و  مزرعه  از  ماده  حشرات  فعالیت  است.  مشهور 
تخم های خود را به صورت انفرادی، در زمان گل دهی روی غنچه 
گل بقوات قرار می دهد و آن ها را به وسیله ماده لزجی به سطح 
دانه ها می چسباند. این آفت به صورت مزرعه ای- انباری است و 
برای جلوگیری از انتقال این آفت به انبار و کاهش خسارت آن 
ازم است آفت در مزرعه کنترل شود. برای مبارزه با این آفت 
در مزرعه دو نوبت سم پاشی با دیازینون 600 گرم خالص در 
هکتار توصیه می شود که نوبت اول در اواسط گل دهی و زمان 
ظهور غاف های اولیه، و نوبت دوم 10 روز بعد از سم پاشی اول 
است. شایان ذکر است اگر انبار سرد باشد یا این آفت در معرض 
کرد؛  کنترل  به خوبی  را  آن  می توان  قرار گیرد،  پایین  دمای 
به طوری که اگر محصول آلوده به میزان 72 ساعت در معرض 
سرمای 1۸ درجه سانتی گراد زیر صفر قرار گیرد، باعث نابودی 

1- Callosobruchus maculatus
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100 درصد آن ها می شود. به منظور کنترل آفات انباري، 
ضدعفوني انبار با سم مااتیون به نسبت 2 گرم ماده خالص 
در هر مترمربع، 1۵ روز قبل از انبار کردن بذر توصیه می شود. 
از  مي توان  انباري  آفات  در صورت مشاهده  بذر،  انبار  از  بعد 
گاز متیل بروماید )CH3Br( به میزان 32 گرم در مترمکعب یا 
از فستوکسین و فسفید آلومینیم به میزان 3 تا ۵ قرص 3 گرمي 

براي هر تن دانه استفاده کرد. 

نحوه انجام ارزیابی های باقا در پروژه های 
تحقیقاتی

محققان و دانشجویان ازم است در ارزیابی های باقا صفاتی 
را بررسی کنند )جدول 7(. در این بخش سعی شده است نحوه 
سنجش این صفات بر اساس استانداردهای بین المللی آورده 
شود. میزان بذر، نوع تیمار آزمایشی )بررسی رقم، سطوح کود، 
سطوح آبیاری، تاریخ کاشت، مقاومت به بیماری و...( و امکانات 
موجود در تعیین اندازه کرت های آزمایشی نقش دارند. بهترین 
ابعاد کرت های آزمایشی 6 خط 4 متری است. در بررسی اجزای 
عملکرد دو خط به عنوان حاشیه کرت، دو خط برای تعیین 
عملکرد و  اجزای  تعیین  برای  دو خط  و  عملکرد غاف سبز، 

دانه خشک در نظر گرفته می شوند.
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جدول 7- صفات مورد اندازه گیری در آزمایش های باقا و
 نحوه سنجش آن ها

توضیحاتاصطاح اتینصفت

روز از کاشت تا 1
سبزشدن

Days to 

emergence

تعداد روز از زمان کاشت یا وجود رطوبت 
کافی در بستر بذر برای شروع جوانه زنی 
تا زمانی که ۵0 درصد بوته های کرت  از 

خاک بیرون آمده باشد.

وضعیت استقرار2
 )درصد سبز(

Stand 

(STAND)

)1( 90 درصد یا بیش تر = خیلی خوب، 
)2( ۸0 تا ۸9 درصد = خوب،

)3( 70 تا 79 درصد = قابل قبول، 
)4( 60 تا 69 درصد = ضعیف، و 

)۵( کم تر از 60 درصد = خیلی ضعیف

روز از کاشت تا 3
گل دهی

50% 

Flowering 

(DFLR)

تعداد روز از زمان کاشت یا وجود رطوبت 
کافی در بستر بذر برای شروع جوانه زنی 
تا زمانی که در ۵0 درصد بوته های کرت  

اولین گل تشکیل شده باشد.

4
روز از کاشت 
تا ۵0 درصد 
غاف  دهی

50% 

poding(DP)

وجود  یا  کاشت  زمان  از  روز  تعداد 
رطوبت کافی در بستر بذر برای شروع 
۵0 درصد  در  که  زمانی  تا  جوانه زنی 
تشکیل  غاف  اولین  کرت   بوته های 

شده باشد.

روز تا رسیدگی ۵
فیزیولوژیک

کرت  یک  غاف های  از  درصد   ۵0 در 
پوسته غاف شروع به ازدست دادن آب 

می کنند و تغییر رنگ می دهند.

روز تا رسیدگی 6
کامل

Maturity

(DMAT)

تعداد روز از زمان کاشت یا وجود رطوبت 
کافی در بستر بذر برای شروع جوانه زنی 
آماده  کرت ها  90 درصد  که  زمانی  تا 

برداشت باشند.
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توضیحاتاصطاح اتینصفت

Shatteringریزش7

اندازه گیری آن چند روز پس از رسیدگی 
صورت می گیرد: 
1= بدون ریزش،

2= کم تر از ۵ درصد ریزش، 
3= بین 6 تا 10 درصد ریزش، 

4= بین 11 تا 2۵ درصد ریزش، و
۵= بیش تر از 2۵ درصد ریزش

Plant typeتیپ بوته۸
E= ایستاده، SE= نیمه ایستاده، 

SP= نیمه خوابیده و P= خوابیده

Lodgingخوابیدگی9

1= بدون ورس، 
2= کم تر از 2۵ درصد ورس، 

3= بین 2۵ تا ۵0 درصد، 
4= بین ۵1 تا 7۵ درصد، و 

۵= بیش تر از 7۵ درصد

ارتفاع بوته10
Plant height 

(PH)

میانگین ارتفاع از طوقه تا نوک ساقه در 
زمان غاف دهی

11

ارتفاع 
پایین ترین 

غاف از
 سطح زمین

Height of 

lower pod 

(HLP)

بـا غـاف روبه پاییـن  در ژنوتیپ هایـی 
در  و  30 سـانتی متر  ارتفـاع  حداقـل 
ژنوتیپ هایـی با غـاف روبه بـاا حداقل 
ارتفـاع 2۵ سـانتی متر تیپ بوتـه را برای 

برداشـت مکانیـزه مناسـب می سـازد.

12
تعداد 

برگچه های
 هر برگ

Lealets per 

leaf (L/L)

ادامه جدول 7- صفات مورد اندازه گیری در آزمایش های باقا و
 نحوه سنجش آن ها
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توضیحاتاصطاح اتینصفت

ضخامت ساقه13
Stem 

thickness (ST)
ضخامت ساقه بااتر از اولین گره

تعداد غاف14
 در بوته

Pod number/

plant (PN/P),

تعداد دانه 1۵
در غاف

Number of 

grain per pod 

(Ng/P)

طول غاف16
Pod 

length(cm)

(PL)

معمواً در زمانی که غاف ها سبز هستند 
اندازه گیری می شود.

17
تعداد ساقه هر 
بوته در زمان 

گل دهی

Branching 

from basal 

nodes/ plant 

(BN/P)

تعداد غاف1۸
در هر گره

Pods per 

Node(P/N)

عملکرد دانه19
Seed 

Yield(YLD)

در سطح مشخص  دانه  عملکرد  میزان 
)گرم در پات(

عملکرد زیستی20
Biological 

Yield (BYLD)

وزن بخش هوایی بوته در سطح مشخص 
)گرم در پات(

شاخص برداشت21
Harvet 

Index(HI)
نسبت عملکرد دانه به عملکرد زیستی

ادامه جدول 7- صفات مورد اندازه گیری در آزمایش های باقا و
 نحوه سنجش آن ها
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توضیحاتاصطاح اتینصفت

وزن صد دانه22
100-Seed 

Weight 

(100SW)

دوره کمون23
Latent period 

(LP)

روز از سبزشدن تا مشاهده اولین عائم 
بیماری

=DSDSشدت بیماری24
∑nisi
N9

100

2۵
سطح زیر 

منحنی پیشرفت 
بیماری

AUDPCAUDPC =
n

∑
i=1

1
2

{(y
i+1

+y
i
)(x

i+1
-x

i
)}

26

سطح زیر 
منحنی 

استانداردشده 
پیشرفت بیماری

sAUDPCsAUDPC =
AUDPC (genotype)

T

ادامه جدول 7- صفات مورد اندازه گیری در آزمایش های باقا و
 نحوه سنجش آن ها
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