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  گلرنگ در منطقه رفسنجانارقام  عملکرد ي تراکم بوته بر عملکرد و اجزاتأثير

 
 

  ۱بيفاطمه خطو  *ين ترابياميبن

  

  )۲/۱۱/۱۳۹۱ :رشيخ پذيتار ؛ ۱۵/۸/۱۳۹۱: افتيخ دريتار(

 

  دهيكچ

 صـورت  به يشيآزما منظور نيبد. شد انجام گلرنگ مختلف ارقام عملکرد ياجزا و عملکرد بر بوته تراکم آثار يابيارز جهت حاضر قيتحق

 بوتـه در    ٩٠ و ٦٥ ،٤٠ (بوتـه  تراکم و) صفه و گلدشت اصفهان، يمحل (رقم فاکتور دو با يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در ليفاکتور

ـ  برداشـت  شاخص و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد صفات بر رقم اثر داد نشان جينتا. درآمد اجرا به تکرار چهار در) متر مربع    داريمعن

 هـزار  وزن طبـق،  در دانـه  تعداد بوته، در طبق تعداد بر تراکم اثر. نداشت يداريمعن اثر عملکرد و بوته در طبق تعداد بر که يحال در بود،

 رقـم  در و) ۱/۳۰ (طبـق  در دانه تعداد صفه رقم در داد نشان ارقام نيانگيم سهيمقا جينتا. بود داريمعن دانه عملکرد و برداشت شاخص دانه،

) ٣٦/٠ (برداشـت  شـاخص  نيکمتـر  اصـفهان  يمحل رقم در. دادند اختصاص خود به را مقدار نيشتريب) گرم ٥/٣٩ (دانه هزار وزن گلدشت

 ٤٠ تراکم. نداشت يداريمعن اختالف ارقام نيب دانه عملکرد زانيم داد نشان جينتا اما. داشت يداريمعن اختالف گريد ارقام با و آمد دست به

 در دانـه  هـزار  وزن. بود) ٤١/٠ (برداشت شاخص و) ٩/٣١ (طبق در دانه تعداد ،)٣٣/٥ (بوته در طبق تعداد نيشتريب يدارا مربع متر در بوته

 تـراکم  در کـه  بود يحال در نيا بود، ريمتغ گرم ٩/٣١ تا ٧/٣١ نيب و نداشتند يداريمعن اختالف گريکدي با بوته مربع متر در ٦٥ و ٤٠ تراکم

  .آمد دست به) مربع متر در گرم ٣/٢٣٥ (دانه عملکرد نيباالتر سطح واحد در شتريب بوته تعداد علت به مربع متر در بوته ٩٠
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۱۳۶  

  مقدمه

ـ ا.  است مرکبانگلرنگ متعلق به خانواده       ياه اصـوال بـرا    يـ ن گ ي

 مـورد کـشت     ي و خـوراک   ي، صنعت ييد رنگ، مصارف دارو   يتول

شتر جهت استخراج روغـن     ياه ب ين گ ي ا راًياخ). ۲۲(رد  يگيقرار م 

 درصد اسـت    ۵۰ تا   ۳۵ن  يزان روغن بذر آن ب    يم. شوديکشت م 

ش از يباشد که در بي تن م۶۰۰۰۰۰ آن حدود يد جهانيتول. )۷(

ـ ا بـه و  يـ  کشور دن  ۶۰ ـ کـا و مکز يژه هنـد، آمر ي ک بـه وسـعت   ي

ر سـطح   يـ  اخ يهـا در سال ). ۱۱(شود  يد م ي هکتار تول  ۸۵۰۰۰۰

ن يشتريـ ش بوده است و ب    يران رو به افزا   يرکشت گلرنگ در ا   يز

اصفهان،  يهاب مربوط به استان   ياه به ترت  ين گ يرکشت ا يسطح ز 

 يت در اراضـ   ياما با توجه به محدود    ). ۱۷(زد است   يخراسان و   

ـ د عملکـرد گلرنـگ از طر      يـ ش تول ي در کشور افزا   يکشاورز ق ي

  .رسدي به نظر ميش عملکرد در واحد سطح ضروريافزا

ش عملکـرد در    ي افـزا  ي بـرا  ي از اهداف مهم کـشاورز     يکي

 ياهـ  از راه  يکـ ي. باشـد ي مـ  يات زراعـ  يواحد سطح بهبود عمل   

م تراکم بوته در واحد سطح      يش عملکرد تنظ  ي افزا ي برا يتيريمد

ـ تراکم بوته از طر   . باشديم ر در سـطح بـرگ و جـذب         ييـ ق تغ ي

تواند عملکرد در واحد سـطح را       يتشعشع در طول دوره رشد م     

  تراکم در محصول عمـدتاً     ين هدف اصل  يبنابرا). ۱۸(ر دهد   ييتغ

ش ي و افـزا   ي کنـوپ  ع نـور در   ي توز يل اختالف در چگونگ   يبه دل 

  ).۲۳( بهبود عملکرد خواهد بود يجذب تشعشع برا

که در گلرنـگ فاصـله      نشان دادند   ) ۱۴( و همکاران    يقاسم

  ر فواصـل  يسه بـا سـا  يدر مقا سانتي متر در روی رديف     ۱۰بوته  

ل يـ ن عملکرد دانه بـود کـه دل       يشتري ب يدارا) متري سانت ۱۵ و   ۵(

، انتـشار بهتـر نـور در        هـا کنواخت بوتـه  يع  ين موضوع را توز   يا

. شتر گزارش شد  ي بارور ب  يهاد طبق ي و تول  ياهيدرون پوشش گ  

ن عملکرد دانـه    يي پا يهانشان دادند در تراکم   ) ۱۳(را و ابرو    يفر

 يهـا د ماده خشک و جذب نور کم نسبت به تراکم         يل تول يبه دل 

ان کردند  يب) ۲۱( و همکاران    يريمجد نص . باال کمتر خواهد بود   

تعداد بذر در   ( عملکرد   يبذر در واحد سطح و اجزا     که عملکرد   

آنهـا نـشان    . رنـد يگي تراکم قرار مـ    تأثيرتحت  ) اه و وزن دانه   يگ

اه، وزن هزار دانه، تعـداد      يدادند با کاهش تراکم تعداد طبق در گ       

اه و عملکرد در واحـد سـطح        ياه و عملکرد بذر در گ     يبذر در گ  

 و همکـاران    يخک کـا  يفاضـل . ابديي کاهش م  يداريطور معن به

 بوتـه   ۴۰ و ۵۰ يهان عملکرد در تراکم   يشترينشان دادند ب  ) ۱۲(

دسـت  بـه )  بوته در متـر مربـع      ۳۰نسبت به تراکم    (در متر مربع    

  .آمدند

رد يگي ارقام قرار م   تأثير تحت   چنين  همعملکرد بذر گلرنگ    

تفاوت عملکرد دانه در ارقام مختلف گلرنگ       ). ۲۴ و   ۲۰،  ۷،  ۲(

ــ ــه دل يم ــد ب ــتوان ــصوص ي ــاوت در خ ــات موفولوژيل تف ک، ي

با مطالعـه بـر     ) ۱۶(در  يخ. ک ارقام باشد  يک و اکولوژ  يولوژيزيف

پ گلرنگ گزارش کرد عملکرد دانه رابطه مثبـت         ي ژنوت ۱۸ يرو

بن صالح  .  با تعداد دانه در طبق و عرض طبق دارد         يداريو معن 

 ين گلـده  ي ب يداريگزارش کردند که رابطه معن    ) ۶(و همکاران   

ـ  ارز چنين  هم. دهنده و عملکرد وجود دارد    ن شاخه گل  ياول  يابي

ات گلرنگ نشان داده است که روابط مثبت        ين خصوص يروابط ب 

 اهياه، تعداد طبق در گيان عملکرد دانه با ارتفاع گ ي م يداريو معن 

بـا  ) ۵( و همکـاران     يبـاقر ). ۲۶( وزن صد دانـه وجـود دارد         و

دند که عملکـرد تـک      پ گلرنگ نشان دا   ي ژنوت ۱۲۱ يمطالعه رو 

اه و وزن   ي، ارتفاع گ  ي با تعداد روز تا گلده     ي مثبت يبوته همبستگ 

ن که تراکم بوته بسته به نوع رقم        يبا توجه به ا   . هزار دانه داشتند  

توانـد  يزان عملکـرد دانـه مـ   ي متفاوت در ميطيط محيو در شرا 

 اثر تراکم بوته بـر      يموثر باشد لذا مطالعه حاضر به منظور بررس       

  . عملکرد ارقام مختلف گلرنگ انجام شديکرد و اجزاعمل

  

  ها مواد و روش

 يقاتي در مزرعه تحق   ۱۳۹۰-۱۳۹۱ يق حاضر در سال زراع    يتحق

. عصر رفسنجان انجـام گرفـت     ي دانشگاه ول  يدانشکده کشاورز 

 ييايـ شهرستان رفسنجان در شمال استان کرمان با عرض جغراف        

 درجه و بـا ارتفـاع       ۵۶ ييايقه و طول جغراف   ي دق ۲۳ درجه و    ۳۰

اقلـيم منطقـه طبـق      . ا قرار گرفتـه اسـت     ي متر از سطح در    ۱۴۶۹

 ۲/۷۵سيستم دومارتن خشك سرد با متوسط بارنـدگي سـاليانه           

 ۱/۲۶۱۴ و متوسـط تبخيـر و تعـرق پتانـسيل سـاليانه              متـر   ميلي

 و  pH ۶/۷ بافت خاک مزرعه سـبک بـا متوسـط           . است متر  ميلي
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  … گلرنگ درارقام تأثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

۱۳۷  

  .باشديمنس بر متر ميزي دس۴/۴ يشور

ـ ش فاکتور يق به صـورت آزمـا     ين تحق يا ل در قالـب طـرح      ي

ـ در ا .  در چهار تکرار به اجرا درآمد      ي کامل تصادف  يهابلوک ن ي

ده ي اصفهان، گلدشت و پد    يش سه رقم گلرنگ شامل محل     يآزما

 قـرار   ي بوته در متر مربع مورد بررس      ۹۰ و   ۶۵،  ۴۰در سه تراکم    

 ين به صورت جـو    ي زم يسازش پس از آماده   ين آزما يا. گرفتند

ن ي فـرورد ۲۰ متـر در   ۴ف به طـول     ي رد ۶و پشته، در هر کرت      

ف يها با فواصل رد    پشته يکشت بذرها بر رو   .  کشت شد  ۱۳۹۱

 يهادن به تراکم  يب جهت رس  يمتر به ترت  ي سانت ۲/۲ و   ۱/۳،  ۰/۵

ــ.  بوتــه در متــر مربــع انجــام شــد ۹۰ و ۶۵، ۴۰  ياريــن آبياول

 روز انجام ۷ تا ۵ هر ي بعديهاياريبالفاصله پس از کشت و آب    

لـوگرم در   ي ک ۱۵۰ش قبـل از کاشـت حـدود         ين آزمـا  ي در ا  .شد

لـوگرم در هکتـار کـود    ي ک۵۰پـل و    يهکتار کود سوپرفسفات تر   

لــوگرم در هکتــار کــود اوره در دو ي ک۱۵۰اوره بعـد از کاشــت  

  .مرحله به صورت سرک استفاده شد

طبـق در   ق شـامل تعـداد      يـ ن تحق ي در ا  يابيصفات مورد ارز  

بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانـه، شـاخص برداشـت و              

ن صـفات در مرحلـه      ي از ا  يادداشت بردار ي. عملکرد دانه بودند  

ـ  تجز يبـرا .  بوته در هر کرت انجـام شـد        ۱۰ ي رو يدگيرس ه ي

ن يانگيـ سه م يمقا. دي استفاده گرد  SASها از نرم افزار      داده يآمار

در سـطح   ) LSD(دار  يمعنـ مارها با آزمـون حـداقل تفـاوت         يت

  . پنج درصد انجام شدياحتمال آمار

  

  ج و بحثينتا

  تعداد طبق در بوته

ج نشان داد اثر تراکم بر تعداد طبق در بوته در سطح احتمال             ينتا

ن تعداد طبق در بوته     يباالتر). ۱ جدول(دار بود   يک درصد معن  ي

داد تعـ . دست آمد  طبق به  ۳۳/۵ن حدود   يانگي و با م   ۴۰در تراکم   

 عـدد   ۸۱/۳ و   ۶۸/۳ حدود   ۹۰ و   ۶۵ يهاطبق در بوته در تراکم    

کـاهش  ). ۲ جـدول ( بـاهم نداشـتند      يداريبود که اختالف معن   

 جـذب  ياهان بـرا  يل رقابت گ  يش تراکم به دل   يتعداد طبق با افزا   

 يي قسمت بااليهاها و شاخه   برگ ياندازهي، نور، سا  ييمواد غذا 

). ۱۰(توانـد باشـد     ي مـ  ي جـانب  يهاوه شاخه يل م يو کاهش تکم  

ل تراکم  ي به دل  ي بر اساس کاهش قدرت شاخه ده      يج مشابه ينتا

ـ  يباال به وسـ    و ) ۴(پـور    و خواجـه   ي، آذر )۱۹ (يچ و سـاه   يله ل

و ) ۱۴( و همکـاران     يقاسم. گزارش شد ) ۱( و همکاران    ياحد

 ينشان دادند کاهش فاصـله بوتـه رو       ) ۲۳( و همکاران    يناصر

ج ي گردد کـه بـا نتـا       يق در بوته م   ف سبب کاهش تعداد طب    يرد

  .ق حاضر مطابقت داشتيتحق

  

  تعداد دانه در طبق

ـ ه وار يج تجز يمطابق نتا     تعـداد دانـه     يانس، تـراکم و رقـم رو      ي

ـ  در سـطح احتمـال       يداريدر طبق اثر معن    ک درصـد داشـتند     ي

 بوتـه در  ۴۰ن تعداد دانه در طبـق در تـراکم        يشتريب). ۱جدول  (

ن آن در   ي بـود و کمتـر     ۹/۳۱ مقدار آن    دست آمد که  متر مربع به  

دسـت آمدنـد کـه بـه        بـه بوته در متر مربع      ۹۰ و   ۶۵ يهاتراکم

ل ياز آنجا که تشک   ). ۲جدول  ( بودند   ۸/۲۱ و   ۰/۲۴ب برابر   يترت

 يطـ يط مناسب مح  ي الزم و شرا   يين مواد غذا  ي به تام  يدانه بستگ 

 و مراحل بعـد از آن       يشي به زا  يشيستم رو يل مر يدر مرحله تبد  

ت مـواد   يرسد تراکم بوته و به دنبال آن محدود       يدارد، به نظر م   

ـ ابـد، و    ي ي کاهش م  يشي زا يد واحدها ي و نور، تول   ييغذا ا در  ي

 به دست آوردن نور و مواد       يش رقابت برا  ي با افزا  يمراحل بعد 

گردند و سرانجام   ي حذف م  يشي زا ي از واحدها  ي، تعداد ييغذا

 توسط  يج مشابه ينتا). ۱۴و   ۹(شود  يد م ي تول يتعداد دانه کمتر  

و ) ۲۵(نگ و همکـاران     ي، سـ  )۱۲( و همکـاران     ي کاخک يفاضل

  .گزارش شد) ۲۸(زوپ و همکاران 

  

  وزن هزار دانه

بـه  ج نشان داد وزن هزار دانه در سطوح مختلف تراکم و رقـم              ينتا

وزن ). ۱جدول  (دار است   يک درصد معن  يپنج و   در سطح   ترتيب  

 ۹/۳۱ب برابر   ي بوته در متر مربع به ترت      ۶۵ و   ۴۰هزار دانه در تراکم     

)  گـرم  ۵/۲۹( بوتـه در متـر مربـع         ۹۵ گرم بود و با تـراکم        ۷/۳۱و  

) ۲۷( و همکـاران     يزارعـ ). ۲جـدول   ( داشتند   يدارياختالف معن 

   بوتـه در متـر مربـع وزن         ۴۰ به   ۱۰ش تراکم از    ينشان دادند با افزا   
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۱۳۸  

  .ر رقم و تراکمي عملکرد گلرنگ تحت تاثيعملکرد و اجزا) ن مربعاتيانگيم(انس يه واريج تجزي نتا.۱جدول 

 عملکرد دانه شاخص برداشت وزن هزار دانه تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته يدرجه آزاد راتييمنابع تغ

 ns٠/٣٦٢٥ ns٠٠٣٨/٠ ns٨٩/١٣ ns٦٦/٤٢ ٩١/١* ٣ بلوک

 ns٥/١٩١٧ ٠٠٩٩/٠** ١٨/٥٣٦** ٧٣/١٧٦** ns٠٨/١ ٢ رقم

 ٨/٨٣٤٢* ٠٠٤٣/٠* ٢٧/١٩* ٥٦/٣٠٤** ٣٥/٩** ٢ تراکم

 ns٩/٣٤٧٩ ns٠٠١٥/٠ ns٥١/٨ ns٧٠/٢٩ ns٥٢/٠ ٤ رقم در تراکم

 ٤/١٩٨١ ٠٠١١/٠ ١٩/٥ ٥٠/١٩ ٣٩/١٣ ٢٤ خطا

 ٠/٢٢ ٥/٨ ٤/٧ ٣/١٧ ٩/١٧ - راتييب تغيضر

  . دهدين م درصد نشا۱ و ۵ش را در سطح احتمال ي دار بودن اثر عامل آزمايب معنيبه ترت:  ** و *

nsدهديش را نشان مي دار بودن اثر عامل آزمايرمعني غ .  

  

  .ر رقم و تراکمي عملکرد گلرنگ تحت تاثيعملکرد و اجزا ياثرات اصلن يانگيسه ميج مقاي نتا.۲جدول 

 شاخص برداشت )گرم(وزن هزار دانه  تعداد دانه در طبق تعداد طبق در بوته شي آزمايفاکتورها
  عملکرد دانه

 )در مترمربعگرم (

      رقم

 a۵۵/۴ b۷/۲۵ b۴/۲۶ b۳۶/۰ a۹/۱۸۵  اصفهانيمحل

 a۹۵/۳ c۹/۲۱ a۵/۳۹ a۴۲/۰ a۸/۱۹۲ گلدشت

 a۳۲/۴ a۱/۳۰ b۱/۲۷ a۳۹/۰ a۳/۲۱۶ صفه

  تراکم بوته

 )بوته در متر مربع(
     

۴۰ a۳۳/۵ a۹/۳۱ a۹/۳۱ a۴۱/۰ b۷/۱۸۳ 

۶۵ b۶۸/۳ b۰/۲۴ a۷/۳۱ b۳۹/۰ b۷/۱۷۶ 

۹۰ b۸۱/۳ b۸/۲۱ b۵/۲۹ b۳۷/۰ a۶/۲۳۴ 

  . ندارنديداريدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معن) LSD(دار ي حروف مشترک با آزمون حداقل تفاوت معنيسطوح دارا

  

کاهش وزن هزار دانـه   . افتي کاهش   يداريطور معن هزار دانه به  

ـ توانـد نمـو دانـه را از طر        يش تراکم م  يبا افزا   از  يريق جلـوگ  ي

از دانـه در طـول      يـ  مورد ن  يهاتي و متابول  ياد فتوسنتز انتقال مو 

ش تـراکم  يافـزا ). ۲۷( قـرار دهـد   تأثيردوره پر شدن دانه تحت   

 يطـ ي کـسب عوامـل مح     يد برا ي باعث رقابت شد   چنين  همبوته  

 يهـا ات انـدام  ير در خـصوص   ييـ ن عامل باعث تغ   يشود، که ا  يم

). ۹(گـردد  يتا کاهش وزن هزار دانـه مـ    ي و نها  يشي و زا  يشيرو

و ) ۳( ارسـالن و همکـاران       يهـا افتـه يق حاضـر بـا      يج تحق ينتا

 بود کـه    ين در حال  يا. مطابقت داشت ) ۱۵(گنزالس و همکاران    

ـ   ) ۴(پور   و خواجه  يآذر  ۵۰ تـا  ۳۰ يهـا ن تـراکم ينشان دادند ب
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  .ر نداشتييبوته وزن هزار دانه تغ

 اصفهان و صـفه نـسبت       يج نشان داد رقم محل    ي نتا چنين  هم

وزن هـزار دانـه     .  داشتند کمتری وزن هزار دانه     رقم گلدشت ه  ب

 گـرم   ۱/۲۷ و   ۴/۲۶ب  يـ  اصفهان و صفه به ترت     ي ارقام محل  يبرا

ــا وزن هــزار دانــه رقــم گلدشــت   اخــتالف ) ۵/۳۹(بــود کــه ب

شتر تحـت   يـ وزن هزاردانـه ب   ). ۲جدول  ( نشان دادند    يدار يمعن

 يد بـذرها  يـ ولو ت ) ۹( ارقام قـرار دارد      يکي ژنت يهايژگي و تأثير

الت هـا بـه بـذر       يجه انتقال مناسب فتواسم   يتر احتماال نت  نيسنگ

، )۱( و همکاران    ي احد يهاافتهيج با   ين نتا يا. باشدين ارقام م  يا

و گنـزالس و    ) ۸(پور   و خواجه  ي، داداش )۳(ارسالن و همکاران    

  .مطابقت دارد) ۱۵(همکاران 

  

  شاخص برداشت

ن ارقام در سطح احتمـال      يبج نشان داد شاخص برداشت در       ينتا

 درصد  پنج مختلف در سطح احتمال      يها درصد و در تراکم    يک

ـ  ). ۱جـدول   (دار بـود    يمعن ن ارقـام مـورد مطالعـه ارقـام         يدر ب

 ۳۹/۰ و   ۴۲/۰ب بـا شـاخص برداشـت        يگلدشت و صفه به ترت    

 ۳۶/۰ اصـفهان بـا      ين مقـدار را داشـتند و در رقـم محلـ           يباالتر

 ۴۰ در تـراکم  چنـين  هم. ت آمد ن شاخص برداشت به دس    يکمتر

ن شاخص برداشت به دسـت آمـد کـه          يبوته در متر مربع باالتر    

 و  ۶۵ يهـا   بود و با شاخص برداشت در تـراکم        ۴۱/۰مقدار آن   

تفاوت در شاخص ). ۲جدول ( نشان داد    يداري اختالف معن  ۹۰

 يهـا يژگـ يل تفـاوت در و    يتواند به دل  ين ارقام م  يبرداشت در ب  

 را  يشترين ارقام ماده خشک ب    ي که ا  يطورشد به  ارقام با  يکيژنت

 بـاالتر وزن تـک بوتـه        يها در تراکم . دهنديبه دانه اختصاص م   

ابد امـا کـاهش     ي ي کاهش م  ين بوته ا  يش رقابت ب  يل افزا يبه دل 

تواند باعث کاهش شـاخص     ي م يشي زا يهاشتر در وزن اندام   يب

ش يزانشان دادنـد بـا افـ      ) ۴(پور   و خواجه  يآذر. شودبرداشت  

 بوته در متر مربع شاخص برداشـت کـاهش          ۵۰ به   ۳۰تراکم از   

 باالتر را به    يهاها کاهش شاخص برداشت در تراکم     آن. ابدييم

در . اه و تعداد دانه در طبق نسبت دادند       يکاهش تعداد طبق در گ    

 بر کاهش تعـداد طبـق در        ي مبن يج مشابه يز نتا يق حاضر ن  يتحق

ش تراکم به دست    يشت با افزا  اه، دانه در طبق و شاخص بردا      يگ

) ۱( و همکـاران     ين مورد توسط احـد    ي در ا  يج مشابه ينتا. آمد

  .گزارش شده است

  

  عملکرد دانه

دار يانس نشان داد اثر رقم بر عملکرد دانه معن        يه وار يج تجز ينتا

 پنج که تراکم بر عملکرد دانه در سطح احتمال          يست، در حال  ين

ـ ج مقا ينتا). ۱جدول  ( داشت   يداريدرصد اثر معن   ن يانگيـ سه م ي

دسـت آمـد     بوته به  ۹۰ن عملکرد دانه در تراکم      ينشان داد باالتر  

 گرم در متر مربـع بـود کـه بـا مقـدار              ۶/۲۳۴که مقدار آن برابر     

 و ۷/۱۸۳ب يــبــه ترت( بوتــه ۶۵ و ۴۰ يهــاعملکــرد در تــراکم

جـدول  ( داشـتند    يدارياختالف معنـ  )  گرم در متر مربع    ۷/۱۷۶

ر ي بوته در متر مربع مقـاد      ۴۰ز در تراکم    ياضر ن ق ح يدر تحق ). ۲

 و استفاده بهتر يان بوتهيل کاهش رقابت بي عملکرد به دل  ياجزا

شتر بـود، امـا بـه       يگر ب ي د يها نسبت به تراکم   يطيط مح ياز شرا 

ل تعداد بوته کمتر در واحد سـطح عملکـرد دانـه در واحـد               يدل

 يهـا افتـه يق حاضـر بـا      يج تحق ينتا). ۴( داشت   يترنييسطح پا 

  .مطابقت داشت) ۱۴( و همکاران يقاسم

ش استنباط شـد    ين آزما يج به دست آمده در ا     يبا توجه به نتا   

ـ  يبا توجه به خاص    ـ  يت جبران  عملکـرد و شـاخص      ين اجـزا  ي ب

 از لحـاظ    يچ گونه تفـاوت   ين ارقام مورد مطالعه ه    يبرداشت در ب  

  استنباط شد  چنين  هم. عملکرد دانه در واحد سطح مشاهده نشد      

 بوته در متر مربع امکان اسـتفاده   ۴۰ن که در تراکم     يبا توجه به ا   

ش عملکرد تک بوته وجـود دارد       ي و افزا  يطيط مح يبهتر از شرا  

ش تعداد بوته در متر مربع کاهش عملکـرد تـک           ياما با افزا  ) ۴(

ن يي نسبت به تراکم پا    يشتريبوته جبران خواهد شد و عملکرد ب      

  .به دست خواهد آمد
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