
 
 Rhaphanus(اثر تراكم بذر و فواصل كاشت بر عملكرد و برخي اجزاي رشد گياه ترب 

sativus cv. Longipinatus( در كشت دوم در شاليزار  
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  چكيده

 در كشـور  بـرنج  قـات يتحقموسسـه   در ، آزمايشـي تـرب  اهيـ گ بر عملكرد و صفات رويشي كشت يها فيرد صلواف و بذر اكمتر اثر يبررس ظورنم به
 تكـرار  3 بـا  يتصـادف  كامـل  هـاي  بلوك طرح قالب در با استفاده از آزمايش فاكتوريل و برنج از پس دوم كشت به صورت 1387 سال در رشت شهرستان

 در لـوگرم يك 15 و 10 ،5 ( سـطح  سه در بذر تراكم و )متر يسانت 30 و 20( سطح دو در كاشت يها فيرد فاصله شامل هشد اعمال يمارهايت. گرفت انجام
 ارتفـاع  برگ، و هشاخ وزن :و صفات مورفولوژيكي شامل غده وزن بوته، تك وزن ،در هكتار كل عملكردميزان  شامل شده يريگ اندازه صفات. بود )هكتار
متـر بـا عملكـرد     سانتي 20كيلوگرم در هكتار بذر در فاصله كاشت  5نتايج نهايي نشان داد كه مصرف . بود غده قطر و طول برگ، طول برگ، تعداد بوته،

  .شود تن در هكتار بيشترين ميزان محصول را توليد كرده و براي منطقه توصيه مي 38/45
 

  تك بوتهترب، صفات مورفولوژيك، عملكرد كل، قطر غده، وزن  :هاي كليدي واژه
  
  ١مقدمه

 Rhaphanus sativus cv. Longipinatus يعلمـ  نـام  با ترب
 ها اندازه در اين گياه. )18(باشد  ميي گوشت ليپوكتيه با كسالهي ياهيگ
 بخصـوص  كشـور  مختلـف  نقاط در يعيوس بطور مختلف يها رنگ و

 اهيـ گ نيا يشرق يايآس در كه ييآنجا از. شوديم كشت النيگ استان
 نظـر  از آن تيـ اهم كننـد، يمـ  مصرف شده كنسرو و پخته بصورت را
 تـرب  اييغذ تياهم همچنين .است زياد اريبس زمستان در ث نيتاميو
   ).2( است آن معطر مواد و يطب مختلف خواص در

چون در روش كاشت رديفي گياهان عالوه بر آسان شدن وجـين  
و علف هاي هرز فوايدي چون مصرف بذر كمتر، سله شكني، آبيـاري  

تنك آسانتر است، امروزه اكثر سبزي ها را به ايـن روش كشـت مـي    
 و مهـم  عوامـل  از يكاريسـبز  در كاشـت  يهافيرد فاصله). 2(كنند 

تراكم باال يكي از عوامل محدود كننده  .باشديم عملكرد كننده نيييتع
هنگامي كه گياه در شرايط بهينه . رشد در بسياري از گياهان مي باشد

د رشد قسمت هوايي و زيرزميني به نسبت ثابتي صورت يابپرورش مي

                                                            
ده ني، دانشكيب دانشيار و دانشجوي كارشناسي ارشد گروه علوم باغباترتبه  -2و  1

  كشاورزي، دانشگاه گيالن
  )Email: hassanpurm@guilan.ac.ir              :نويسنده مسئول -(*
  ربي موسسه تحقيقات برنج كشور رشتم -3

   ).7(گيرد مي
در فضاي متراكم در سطح خاك نور قابـل دسترسـي بـراي تـك     

هايي كه بوته كم است و اين فضا از نظر نور مادن قرمز نسبت به بوته
در زير خاك نيـز  . در فاصله بيشتري از هم واقع شده اند غني تر است

عامل محدود كننده تامين مواد غـذايي ضـروري و    تواندتراكم باال مي
گياهان جوان هنگامي كه تحت شرايط نـوري پـرورش   ). 7( آب باشد

يابند كه بصورت نسبي در طيف نوري خود داراي مقدار زيـادي قرمـز   
هـاي آنهـا بصـورت غيـر     دور در مقابل قرمز باشد، ساقه ها و دمبـرگ 

ور و انعكاس نور در طول از آنجاييكه عب. طبيعي گسترش پيدا مي كند
موج قرمز دور باالست، هيچ تضميني وجود ندارد كه گياهان بتوانند در 

بنابراين بيشتر گياهان با تغيير در كيفيت نـور  . تراكم باال پرورش يابند
كنند كه اين شرايط به آنهـا اجـازه   وجود گياهان مجاور را احساس مي

  ).7(ه آنها جلوگيري كنند مي دهد كه با طويل شدن ساقه از تاثير ساي
تر سطح زمـين  كاهش فواصل رديف كاشت باعث پوشاندن سريع

ها و كاهش تبخير از سطح خاك، بهبود جذب مواد غذايي توسط برگ
بـه طـور كلـي    . شـود هاي هـرز مـي  از خاك و جلوگيري از رشد علف

هاي پاييزه، بهتـر بـر   تر به ويژه در كشتهاي باريكگياهان در رديف
چنين محققان هم. كنندهاي هرز غلبه و از رشد آنها جلوگيري ميعلف

ها بيشـتر باشـد بـه دليـل     اند كه هرچه فاصله بين رديفگزارش كرده
ها روي يك رديـف  ها، رقابت بين بوتهكاهش يكنواختي در توزيع بوته
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زودتر اتفاق خواهد افتـاد و جـذب تشعشـعات خورشـيدي بـه حـداقل       
 و نـور  هوا، آب، مثل يطيمح عوامل مطلوب، متراكدر  ).12(رسد  مي

 حال نيع در و رنديگ يم قرار اهيگ ارياخت در يتر مناسب نحو به خاك
يكي  ).3( رسديم حداقل به يا بوته درون و يا بوته نيب يها رقابت

ديگر از عواملي كه بر تراكم بوته در واحد سطح اثـر دارد ميـزان بـذر    
طـي  ) 1376( زرزا و تفضـلي  .باشـد مصرف شده در واحـد سـطح مـي   

هايي كه بر روي فاصله كشت تربچه انجام دادنـد، سـه فاصـله    بررسي
ســانتي متــر را بــراي ايــن گيــاه در نظــر گرفتنــد  15و  10، 5رديــف 

متر بيشترين عملكـرد اقتصـادي را   سانتي 5وگزارش كردند كه فاصله 
هـاي  ضـمن بررسـي تـراكم   ) 1387(وفـادار و همكـاران    .داشته است

مختلف بوته در چغندر قند بـر روي عملكـرد و صـفات مورفولـوژيكي     
الخصوص عملكرد ريشـه بـا افـزايش    بيان داشتند كه اكثر صفات علي

ايـن در حاليسـت كـه بيـات و همكـاران       .يابـد تراكم بوته بهبود مـي 
هاي مختلف در چغندر قند گزارش دادنـد كـه   با بررسي تراكم) 1380(

طالقاني و همكـاران  . ي بر عملكرد ريشه نداردتغييرات تراكم اثر چندان
كه با كاهش فواصل بـين خطـوط كاشـت مقـدار      نشان دادند) 1383(

يابد، زيرا در خطوط باريك تر استفاده بهينه از ماده خشك افزايش مي
  .نهاده ها و توليد بيشتر فراورده هاي فتوسنتزي امكانپذير است

بررسـي تـاثير تـراكم     تحقيقي را جهت)1962(بان گا و همكاران 
بوته و شدت تابش بر روي نسبت وزن برگ و ريشه در تربچـه انجـام   

نتـايج  . اسـتفاده كردنـد   9×9و  3×3دادند و در آن از دو فاصله كاشت 
وزن بـرگ و تعدادغـده بيشـتري     3×3نشان داد كه در فاصله كاشـت  
گرچه وزن تك غده بيشـتر شـده    9×9توليد شده است ولي در فاصله 

 دانـووان  .ميزان كل عملكـرد در واحـد سـطح كـاهش يافتـه بـود      اما 
ــا) 1994( ــ ب ــر يبررس ــراكم اث ــگ ت ــرد فاصــله و ياهي ــلغم در في  ش

(Brassica Rapa) ــم ــف يرو Tobin رق ــرز عل   buckwheat ه
Tatary توانـد يم مربع ترم در اهيگ 200 حدود تراكم كه گرفت جهينت 

 و شده محصول بر هرز علف خسارت كاهش سبب يدار يمعن طوره ب
  .دهدعملكرد محصول شلغم را نيز افزايش مي نيهمچن

 50بـا اسـتفاده از فاصـله رديـف     ) 1384(محمد نيـا و همكـاران   
سانتيمتر در چغندر قنـد بيشـترين عملكـرد     15سانتيمتر و فاصله بوته 

 25و  20سـانتيمتر و فاصـله بوتـه     60ريشه را نسبت به فاصله رديف 
ي به منظور تعيين تاريخ كاشت و تراكم بوته. ردندسانتيمتر به دست آو

در ) 81 -83(سال زراعـي   2مناسب براي گياه سير آزمايشي به مدت 
هـاي كـامال   ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان در قالب طرح بلـوك 

فاكتور مورد مطالعه فاصـله كاشـت و فاصـله روي    . تصادفي انجام شد
زايش فواصل بين رديـف، عملكـرد   نتايج نشان داد كه با اف. رديف بود

 7×20سير كـاهش يافـت و بيشـترين عملكـرد محصـول در فاصـله       
در مطالعـه  ) 2000(پوسپيسل و همكاران  ).4(متر حاصل گرديد سانتي

اثر تراكم گياهي بر توليد چغندر قند دريافتند كه با افزايش تراكم گياه 

. شـان داد عملكرد كل افزايش يافت ولي وزن غده در بوتـه كـاهش ن  
سـانتيمتر   25تا  10بهترين فاصله كشت را براي شلغم ) 1998(ورنون 

بنجـامين و  . سانتيمتر روي رديف گزارش كرد 10تا  5/7بين رديف و 
اثر تراكم بذر را روي رشد قسمتهاي مختلف گيـاه چغنـدر    )2009(بل 

لبويي مورد بررسي قرار دادند و اعالم داشتند كه با افزايش تراكم بـذر  
بـا  ) 2006(اليـوت و همكـاران    .يابداي گياه افزايش ميعملكرد ريشه

سـانتيمتري بـر روي شـلغم     40و  35 ،30هـاي  بررسي فاصله رديـف 
. باالترين عملكرد غده را مربوط به كمترين فاصله رديف بيـان كردنـد  

در بررسي اثر تـراكم بـر رشـد و عملكـرد     ) 1995(لوييس و همكاران 
فاصله روي رديف اثر معنـي داري بـر عملكـرد     تربچه بيان كردند كه

  . سانتي متر بيان كردند 7تربچه دارد و بهترين فاصله را 
هكتار از شاليزارهاي استان گيالن نيمي از سـال   238000بيش از

به منظور خارج نمـودن كشـاورزي از تـك    . مانندبي استفاده باقي مي
تـوان  گيالني مـي محصولي، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد كشاورزان 

ها را با ايجاد زهكش مناسب در فصل پاييز و زمستان به زير اين زمين
كشـت دوم محصـوالت زراعـي يكـي از      .1)9( كشت سـبزيجات بـرد  

. باشـد وري در كشـاورزي مـي  هاي مورد توجه در افزايش بهـره راهكار
، كـه  )9( باشديم هكتار 4346 النيگ استان در ترب كشت ريز سطح

 بر يقيتحق متاسفانه ،مردم اييغذ ميرژ در ترب اديز مصرفعلي رغم 
 بـه  توانـد  يم اهيگ نيا چون يطرف از .است نشده انجام اهيگ نيا يرو

 يزارهايشـال  در برنج از بعد دوم كشت جهت ارزش با اهيگ كي عنوان
 ضـرورت  انجام شـود بنـابراين   ،هستند استفاده كه بدون كشور شمال
 بـذر  تراكم نيبهتر نييتع هدفي با سبز نيا يروحاضر  قيتحق انجام

 حــداكثر ديــتول جهــت كشـت  فيــرد فاصــله نيمناســبتر و هكتـار  در
  .انجام شد محصول

  
  ها روش و مواد
 اصـل وف و بـذر  زانيم فاكتور دو اثر يبررس ظورنم به شيآزما نيا
 در كشـور  بـرنج  قـات يتحق موسسه محل در ترب اهيگ در كشت فيرد

 5 در موسسـه  نيـ ا. شـد  انجـام  1387-88 سـال  در رشت شهرستان
و طـول   ايـ در سطح از متر 9/24 ارتفاع با رشت شهر جنوب يلومتريك

 دقيقه شـمالي  19درجه و  37دقيقه و عرض  39درجه و 49جغرافيايي 
ــرار ــايش كــه از عمــق   .دارد ق  0-30خصوصــيات خــاك محــل آزم
همچنـين  . نشـان داده شـده اسـت    1متري انجام شد در جدول  سانتي
نشـان   2صات آب و هوايي در زمان انجام آزمايش نيز در جدول مشخ

  .داده شد
. گرفت صورت برنج از پس دوم كشت عنوان تحت حاضر يبررس

                                                            
هزار هكتار از شاليزارهاي استان گيالن از قابليت كشـت   30در حال حاضر فقط  -1

  .دوم برخوردار هستند
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 بـا  يتصادف كامل هاي بلوك طرح بصورت فاكتوريل در قالب شيآزما
 سـه  در بـذر  زانيـ شـامل م  شـده  اعمال يمارهايت. شد انجام تكرار 3

 در كاشـت  يهافيرد فاصله و هكتار در لوگرميك )15 و 10 ،5 ( سطح
 20هـا بـراي تيمـار    تعـداد رديـف   .بود )متر يسانت 30 و 20( سطح دو

رديـف بـود و مسـاحت     7متـر   سـانتي  30و براي تيمـار   10متر  سانتي
 متـر  سـانتي  2-3در عمـق   روبـذ . بود) متر 2×5(مترمربع  10ها كرت

ماه عمليات شخم  پس از برداشت برنج، در اوايل شهريور. كشت شدند
كيلوگرم در  72سازي زمين محل آزمايش و كوددهي به ميزان و آماده

 82كيلـوگرم در هكتـار فسـفر خـالص و      96هكتار نيتروژن خـالص،  
به منظور جلـوگيري  ). 2(انجام گرفت  خالص كيلوگرم درهكتار پتاسيم

از آب گرفتگــي و پوســيده شــدن بــذور، اطــراف زمــين مــورد كشــت 
سانتي متـر   30سانتي متر و به عمق  35تا  30ه عرض هايي بزهكش

به صورت دستي و براسـاس   ورماهيدراواخرشهركاشت بذر . احداث شد
هاي عمليات داشت شامل حذف علف. ميزان بذر هر تيمار انجام گرفت

 .هرز و سله شكني بسترها براي همه تيمارها به طور يكسان انجام شد
بـا حـذف    ديرس بازارپسند اندازه به )اه ترب( ريشه گياه كه نيا از پس

دي ماه با  28مرحله و از تاريخ  3در  برداشت ها،محصول حاشيه كرت
زيـر   صـفات  هـا پـس از شستشـوي ريشـه   . روز انجام شـد  14فاصله 
 و هشـاخ  وزن، غـده  وزن بوته، تك وزن كل، عملكرد :شد يريگ اندازه
اخت شـركت  سـ  GE2101ي ديجيتال مـدل  ترازو از استفاده با( برگ

Sartorius طـول دمبـرگ  ( بوتـه  ارتفاع ،)كشور كانادا توزين گرديد +
 يريگ اندازه كش خط به وسيله( برگ طول ،برگ تعداد ،)پهنك برگ

 سيكـول بـا اسـتفاده از   ( دمبـرگ  قطـر  و غـده  قطـر  غده، طول ،)شد
 Excel افـزار  نـرم  وارد هـا  داده سپس. )گرديد يريگ اندازه يتاليجيد

 آزمـون  بـا  هـا نيانگيم و شدند يآمار هيتجز SAS افزار نرم با و شده
  .ندشد مقايسه% 5 احتمال سطح در دانكن

  بحث و جينتا
  كل عملكرد
هـا  از جدول تجزيـه واريـانس داده   آمده دست به نتايج به توجه با

 سـطح  در ،عملكـرد  صـفت  يبـرا  شـده  اعمـال  بذر زانيم )3 جدول(
جدول (ها مقايسه ميانگين اساسبر نيهمچن. شد دار يمعن% 1 احتمال

 بـر  در را عملكرد نيشتريب هكتار در لوگرميك 5 سطح در بذر تراكم) 4
  .تاس داشته

 امـا  نشـد  دار يمعن كشت فاصله ماريت يبرا عملكرد صفت گرچه
 بـا  و داد نشان خود از عملكرد در را ينسب يبرتر متر يسانت 20 فاصله

 يشـتري را نسـبت بـه   تن در هكتـار عملكـرد ب   38/45 عملكرد زانيم
-با توجه به اين كه ترب يك سبزي ريشه .داشت متريسانت 30 فاصله

اي است بنابراين فاصله كاشت بذور در انـدازه غـده تاثيرگـذار    اي غده
اي جهت اين كه رشـد مناسـبي داشـته باشـند و     هاي غدهسبزي. بود

د بتوانند از منابع نوري و خاكي بـه نحـو مطلـوبي اسـتفاده كننـد، بايـ      
بنابراين همـان طـور   . رشد غده در اختيار گياه باشد برايفضاي كافي 

كيلوگرم بذر در هكتار بـه   5كه در اين تحقيق نيز مشاهده شد، تراكم 
دليل تعداد بوته كمتر و درنتيجه فضاي بيشتر نسبت به دو سطح ديگر 

ها از اندازه يكدست برخوردار شدندو توانسته اسـت بـه دليـل    بذر غده
). 4جدول (ش وزن تك بوته غده، عملكرد بيشتري را توليد نمايد افزاي

به عبارت ديگر در ميزان بذر بيشتر فضـاي كـافي بـراي رشـد و نمـو      
توانـد بـه خـوبي رشـد     ها وجود نداشته و در نتيجه غده ترب نميبوته

ها سـبب  كوچك بودن غده. باشدنموده و از وزن كمتري برخوردار مي
 .هر پسندي از وضعيت مطلوب برخـوردار نباشـد  شود كه از نظر ظامي

) 1379(و طـاهري  ) 1385(نتايج اين تحقيق با محمـدنيا و همكـاران   
  .مطابقت دارد

  
 )آزمايشگاه خاكشناسي موسسه تحقيقات برنج كشور: منبع(محل آزمايش  خصوصيات خاك -1جدول 

  بافت خاك  درصد رس  درصد سيلت  درصد شن (%)ازت كل (%)كربن آلي اسيديته كل اشباع  )dS/m(هدايت الكتريكي
  رسي سيلت  33  41  26 193/0 63/1 72/6  52/1

  
 )استان گيالناداره آمار هواشناسي : منبع(مشخصات آب و هوايي منطقه در زمان انجام آزمايش  -2جدول 

  درصد رطوبت نسبي  )متر ميلي( ميزان بارندگي )درجه سانتي گراد(حداقل دما )داگردرجه سانتي( حداكثر دما ماه
  %78  9/62 6/13  3/25 مهر
  %82  8/50 1/10  7/20 آبان
  %83  2/239 ١/۴  9/13 آذر
  %89  9/169 -3/2  4/5 دي
  %82  2/103 0  9/8 بهمن
  %72  1/19 2/4  5/18 اسفند
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  وزن بوته

 در بوتـه  وزن)  3جـدول (ها با توجه به جدول تجزيه واريانس داده
اختالف معني داري را نشان  درصد 5 احتمال سطح در بذر زانيم ماريت

مشـاهده  ) 4جـدول  ( هـا نيانگيم سهيمقا جدولهمان طور كه در . داد
 را بوتـه  وزن ميانگين نيشتريب هكتار دربذر  لوگرميك 5 زانيمشود مي
 در هكتـار  در لـوگرم يك 10 بـذر  زانيـ م و است داشته ها ماريت نيب در

توان گفـت كـه افـزايش    ن نتايج ميبا توجه به اي. دارد قرار دوم درجه
ميزان بذر باعث افزايش تعداد بوته در واحـد سـطح شـده و درنتيجـه     

به عبـارت ديگـر   . سطح قابل استفاده براي هر بوته كاهش يافته است
شـود كـه   رقابت بين بوته ها براي دستيابي به منابع غذايي بيشتر مـي 

از ميـان دو فاصـله   . كاهش متوسط وزن بوته را در پي خواهد داشـت 
هـايي  متـر، بوتـه   سانتي 20كشت انتخاب شده در اين آزمايش فاصله 

گـرم از   30گرم توليد كرد كه اين مقـدار تقريبـا    381باميانگين وزني 
اگرچـه  .باشـد متر بيشتر مـي  سانتي 30ها در فاصله ميانگين وزني بوته

ها در فاصـله كاشـت   ميرود كه به دليل كمتر بودن فاصله رديف انتظار
ها فضاي رشد كمتري داشته و كـوچكتر شـوند امـا    بوته متر سانتي 20

بايد توجه داشت كه با مصرف ميزان بـذر يكسـان در ايـن دو فاصـله     
كاشت،به دليل اينكه تعداد رديف در واحد سطح بـراي فاصـله كاشـت    

نتيجه بوته كمتـري   تعداد بذر كمتر و در شدمتر بيشتر مي با سانتي 20
توليد مي شود يا به عبارت ديگر فاصـله بـذور در روي    در روي رديف

رديف كمتر مي شود كه اين خود به دليل داشتن فضاي كـافي بـراي   
نتـايج حاصـل از بررسـي    . تواند سبب افزايش وزن بوته شـود رشد مي

ادت يـار و همكـاران   صفت وزن بوته با نتايج به دست آمده توسط سع
متري نسـبت   سانتي 15(كه اظهار داشت فواصل كاشت كمتر ) 1381(

باعـث عملكـرد بيشـتر در وزن بوتـه مـي شـود       ) متـري  سانتي 35به 
  . مطابقت دارد

  
  وزن غده

 وزن متوسـط ) 3 جدول(ها با توجه به جدول تجزيه واريانس داده
دار شـد، همـين    معني% 1 حتمالا سطح در بذر زانيم ماريت يبرا غده
 بـه  توجـه  با. بود دار يمعن% 5 حتمالا سطح در زين كشت فاصله طور

بذر  لوگرميك 5 در تيمار غده وزن ،)4جدول ( هانيانگيم سهيمقا جدول
هرچنـد   بود گريد سطح دو به نسبت يشتريب نيانگيمي دارا هكتار در

 فاصله زين كشت فاصله ماريت در. دار نبودكه از نظر آماري تفاوت معني
 بـه  نسـبت  يشـتر يب غـده  وزن نيانگيـ مي دارا متر يسانت 20 كشت
تـوان بـه   بود كه اين وزن اضافي را نيز مي متريسانت 30 كاشت فاصله

هـا دانسـت ولـي از نظـر     دليل داشتن فضاي رشدي بيشتر براي غـده 
 اثراتشود مشاهده مي 1همان طور كه در شكل . دار نبودآماري معني

 دار يمعن درصد 5 احتمال سطح در غده وزن صفت در اهماريت متقابل
نتايج حاصل از تجزيه صفت وزن غده با نتايج بان گا و همكاران . شد

  .مطابقت دارد) 1381(و سعادت يار و همكاران ) 13(
  
  برگ تر وزن

تجزيه واريانس تـاثير تـراكم بـذر و فواصـل      3 با توجه به جدول
 بـا  امـا . معني دار نشد% 1و  %5كاشت بر وزن برگ در سطح احتمال 

 بـذر  تراكم كه اظهار داشت توانيم هانيانگيم سهيمقا جدول به توجه
 خـود  بـه  را برگ تر زنو متوسط زانيم نيشتريب هكتار در لوگرميك 5

كيلـوگرم بـذر در هكتـار     5از آنجاييكه در تراكم . است داده اختصاص
شـتر رشـد كـرده و از    ها بيها بيشتر بوده درنتيجه برگفضاي بين بوته

ريشه گياهاني كـه بـا محـدوديت رشـد     . وزن بيشتري برخوردار شدند
اند نسبت به گياهاني كه فضاي كافي جهت رشـد دارنـد، بهتـر    مواجه

رشد كردهو در نتيجه در شادابي گياه و به دنبال آن در وزن شاخسـاره  
ند كه در نيز بيان كرد) 16(اليوت و همكاران ). 6(تاثير گذار خواهد بود 

فواصل رشدي بيشتر به دليل فضـاي كـافي بـراي رشـد، قسـمتهاي      
  .رويشي گياه قابلبت رشد بيشتري دارند

  
  برگ طول و بوته طول

تيمارهـاي   كـه  هسـتند  يصـفات  جملـه  از برگ طول و بوته طول
  . نشان ندادند% 5و % 1اعمال شده اثر معني داري را در سطح احتمال 

  
  تعداد برگ

 فاصله ماريت در برگ تعداد ول تجزيه واريانسبا توجه به جد
 در. داد نشان خود از را يداري معن اختالف% 5 احتمال سطح در كشت
 رتميسانت 30 فاصله به نسبت يشتريب برگ تعداد متريسانت 20 فاصله

 برگ تعداد صفت يرو بر يدار يمعن اثر بذر زانيم يول شد ديتول
جهت رشد مواجه هستند،  ريشه هايي كه با محدوديت فضا. اشتند

ممكن است نسبت به گياهاني كه اين محدوديت را ندارند ميزان 
و مقدار ) سيتوكنين و ژيبرلين ها(كمتري از مواد تسريع كننده رشد 

هاي زيادي اتيلن دارا باشند كه اين منجر به ممانعت از رشد قسمت
در فاصله احتماالبه دليل توزيع يكنواخت تر بذور  ).6(شود هوايي مي

سانتيمتر در واحد سطح، ريشه گياه فضاي مناسبتري براي  20كاشت 
نتايج به دست آمده در مورد تعداد برگ با نتايج زرزا . رشد داشته است

  .در مورد صفت تعداد برگ در تربچه مطابقت داشت) 1376(و تفضلي 
  

  طول و قطر غده
انس واري هيتجز 3 جدول از آمده دست به جينتا به توجه با
 كه شود يم مشاهده غده قطر و طول صفت دو از حاصل يها داده

 سطح در را يدار يمعن اختالف صفت دو هر در بذر زانيم ماريت
  . داد نشان خود از% 5 حتمالا



  99     ...اثر تراكم بذر و فواصل كاشت بر عملكرد و برخي اجزاي رشد

  
 شاخص هاي كمي و كيفي در ترب يريگ اندازه از حاصل يها داده تجزيه واريانس -3 جدول

منابع
  راتييتغ

 درجه
 يآزاد

 بوته طول برگ تر وزن غده وزن بوته وزن لك عملكرد
 تعداد
 برگ

 غده قطر غده طول برگ طول
 به بوته
 رفته گل

8546/3825  3668/136* 2بلوك ns 0189/1206 ns2572/737 ns6950/2470 ns1727/0 ns`0444/2687 ns 0561/2157 ns 5132/2556 ns 0972/10 ns 

8337/15242* 4829/401** 2 بذر زانيم  **7105/8108  3243/1174 ns6059/3194 ns5040/0 ns2021/391 ns *0849/5683  *4998/13916  *180/70  

فاصله
3112/107 1 كاشت ns 7568/3985 ns *5600/3043  4313/63 ns 0640/1123 ns *3112/2  5538/1365 ns 0612/4956 ns 6928/10975 ns 5000/4 ns 

زانيم
 ×بذر

 فاصله
  كاشت

2 ns3911/80  77/360 ns *9344/2811  6737/461 ns 211/4931 ns 1320/0 ns 3498/672 ns *8266/5444  2888/10097 ns 041/1 ns 

2726/2785 142/33 10 خطا  0677/603  2344/1050  8244/4253  3974/0  8417/1808  2916/1179  147/3297  7631/14  

بيضر
 راتييتغ

 - 41030/13 41/14  7566/10  5022/23  0946/5  4336/5  2744/9  1779/4 2640/8  3718/47  

  غير معني دار ns ، %1 سطح در دار يمعن ** ، %5 درسطح دار يمعن *
  

 در ترب شده يريگ اندازه صفات نيانگيم سهيمقا -4 جدول

  تيمار

 عملكرد
 تن( كل

در 
 )هكتار

 بوته وزن
 )گرم(

 وزن
 غده

 )گرم(

تر  وزن
 برگ

 )گرم(

 بوته طول
 )متر ميلي(

 تعداد
 برگ

  )عدد(

 برگ طول
 )متر ميلي(

 غده طول
 )متر ميلي(

 غده قطر
 )متر ميلي(

 رفته گل به بوته
 )مترمربع(

  ميزان بذر
(Kg/ha) 

5 a448/50  a22/410  a34/258 a99/151 a27/1305 a79/11 a32/463 a02/856 66/728 a b41/4 

10 153/44 a 12/377 ab a26/239 a86/137 a40/1275 a72/11 a16/463 ab07/812 14/716 a 75/8 b 

15 b22/34 b22/311 b31/187 a92/123 a87/1259 a26/11 a25/449 b71/796 69/639 b  16/11 a 

 فاصله كاشت
(cm) 

20  a38/45 a07/381 a30/241 a77/139 a08/1288 a95/11 a29/467 a21/838 a57/719 a611/7 

30 a50/40 a31/351 b30/215 a01/136 a28/1272 b23/11 a87/449 a99/804 a14/670 a611/8 

  داراشتن حرف مشترك در هر ستون نشان دهنده اختالف غير معنيد
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  ترب وزن غده اثرات متقابل فواصل كاشت و تراكم بذر بر - 1 شكل

  
طول و  نيشتريب بذر هكتار در لوگرميك 5 مقدار ،صفت دو هر در

 اثر غده طول صفت در نيهمچن. داد اختصاص خود به را قطر غده
 حتمالا سطح در زين كاشت يهافيرد فاصله و بذر زانيم نيب متقابل

اثر متقابل ميزان بذر و فاصله كاشت بر  2شكل .شد دار يمعن% 5
براي اين كه غده ها شكل مناسب و  .دهدطول غده را نشان مي

بازارپسندي را توليد كنند، فضاي كافي يكي از فاكتورهاي الزامي 
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ا در تراكم هاي باال كشت شوند غده ها فضاي اگر ترب ه. باشد مي
شوند در حالي كه غده هاي گرد از تر ميكمتر داشته و كشيده

از طرف ديگر در فاصله كاشت . بازارپسندي مناسب تر برخوردار است
شود به دليل هايي كه توليد ميكمتر و ميزان بذر بيشتر، تعداد غده

بااليي ترب يا به محدوديت فضا باعث بيشتر سبز شدن قسمت 
ها شده درنتيجه از نظر طعم نيز تند شده و عبارتي محل يقه ترب

هاي حاصل با نتايج زرزا و يافته. دهدبازارپسندي خود را از دست مي
  .روي تربچه مطابقت داشت) 5(تفضلي 
  

  تعداد بوته به گل رفته
دهد كه صـفت تعـداد   نشان مي) 3جدول (جدول تجزيه واريانس 

معنـي دار  % 5گل رفته در تيمار ميزان بذر در سـطح احتمـال    بوته به
 گل به بوته تعداد كمترين هكتار دربذر  لوگرميك 5 زانيمبوده است و 

 در لـوگرم يك 15 بـذر  زانيم تيمار كه يحال در است كرده ديتول را رفته
به گل  .است داده اختصاص خود به را بوته به گل رفته بيشترين هكتار

-قابل استفاده شدن غده ها نمـي اي ترب فقط باعث غيررفتن بوته ه
هاي به گل رفته هم بايد با صرف هزينه از زمين جمع شود، بلكه غده

 15با توجه به نتايج حاضر نتيجه گيري شد كه ميزان بذر  .آوري شوند
هاي بـه  كيلوگرم در هكتار محصول كمتر با غده كوچكتر و تعداد بوته

  .كردگل رفته بيشتري توليد 
  گيري كلي نتيجه

-تـوان نتيجـه  با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر مي
 20گيري كرد كه براي كاشت محصول تـرب بايـد بـذرها بـا فاصـله      

سانتي متر كشت شوند و بهترين تراكم بذر ترب به عنوان كشـت دوم  
ه با افزايش تراكم بذر ب. باشدكيلوگرم در هكتار مي 5در منطقه، تراكم 

هـاي كـوچكتري توليـد    كيلوگرم در هكتار محصول كمتـر و غـده   15
  .خواهد شد

  
  سپاسگزاري

از موسسه تحقيقات برنج كشور به جهت حمـايتي كـه در اجـراي    
  .گردداين تحقيق نموده اند تشكر و قدرداني مي

  

  
 غده ترببذر و فاصله كاشت بر طول  تراكماثرات متقابل  - 2 شكل

  
  منابع
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