
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري سبزیکارياهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی              

1

تعیین مناسب ترین تاریخ انتقال نشاء ارقام کاهو در خوزستان

٣، جواد مهدوي مجد٢، مهرزاد طاوسی*١غالم عباس مشرف قهفرخی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خوزستانوتحقیقات بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،مرکزمحقق -2و1
آموزش کشاورزي و منابع طبیعی وتحقیقات بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،مرکزدانشجوي کارشناسی ارشد -3. رانکشاورزي،اهواز،ای

.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،اهواز،ایرانخوزستان

Education - abbasmosharraf@yahoo.com نویسنده مسئول:*

چکیده
باشد. این آزمـایش بـه   تولید محصوالت کشاورزي و همچنین بهبود کیفیت این محصوالت میتاریخ کاشت از عوامل مهم در 

طرح بصورت یک آزمایش کرتهاي نواري خرد .ر محصول کاهو صورت گرفتپترین تاریخ انتقال نشاء ارقام منظور تعیین مناسب
تـوده متـداول کشـت در    ارقام مورد استفاده چهارهاي اصلی، کرتتکرار اجرا گردید. 4شده در قالب بلوکهاي کامل تصادفی در 

و (دیـررس)  خوزستان شامل توده کاهوپیچ اهوازي، کاهو دزفولی، کـاهو سـوري و کـاهو سلکسـیون شـده از کـاهو پـیچ اهـوازي        
نس مرکـب  نتـایج تجزیـه واریـا   بـود.  آذر 15آبان و 30آبان، 15مهر، 30مهر، 15پنج تاریخ انتقال نشاء به ترتیب هاي فرعی کرت

اثـر  داري مشـاهده نگردیـد.  اخـتالف معنـی  دار است ولی بین تاریخ انتقال نشاءنشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد اختالف معنی
% و براي وزن بوته در سطح 5متقابل رقم در تاریخ انتقال نشاء از نظر عملکرد، طول بوته، عرض بوته و طول برگ در سطح احتمال 

کیلـوگرم در هکتـار بیشـترین    32620با مهر30ز نظر عملکرد اثر متقابل کاهو سوري و تاریخ انتقال نشاء ا. بوددار % معنی1احتمال 
.شتداري نداآبان و رقم کاهو پیچ اهوازي اختالف معنی30عملکرد و ترکیب تیماري را داشته است ولی با تاریخ نشاء 

.، کاهوهم، تاریخ انتقال نشاء، خزانارقا:کلیديکلمات
مقدمه

Lactucaکاهو با نام علمی  sativaسطح زیر کشت کاهو در استان خوزسـتان در  باشد. ها (کومپوزیته) میپركاز خانواده کاله
باشد.کیلوگرم در هکتار می30392هکتار و عملکرد متوسط3085برابر 82-83سال 

دهـد زود گـل دادن بوتـه    کنند که خیلی زود گل کرده و بـذر مـی  یشوند تولید نهالی متجربه نشان داده بذوري که دیرسبز می
باشد. حساسیت به طول مدت روشنایی در روز براي انـواع مختلـف کـاهو    کاهو تابع عامل دیگري نیز هست که طول مدت روز می

منظور باید چهار تا شـش هفتـه   اینل باید داراي چهار برگ باشد برايمتفاوت است در زمان انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی نها
نهال در مزرعه بذر را در خزانه کاشت.قبل از نشاء

ان عملکرد مـورد مقایسـه قـرار    زرقم کاهو را از نظر می15براي تعیین ارقام پرمحصول در کرج طی 1369) در سال 4(هرسینی
در اهواز نشان داد کـه بـاالترین   ) 3(شوشتري صباغتحقیقات یک نسبت به شاهد اختالف نداشت. نتایج داد و نتیجه گرفت که هیچ

تـن در هکتـار و پـس از آن کـاهوپیچ دیـررس از نـوع      3/41عملکرد مربوط به رقم کاهوپیچ اهوازي (شاهد) بـا میـانگین عملکـرد    
(Cosluttuce) تن در هکتار بود و ارقام02/41با میانگین عملکردGreat Lakes,Rolet  نـد در  دنشـان ندا ینسبت به شـاهد اختالفـ
,Divinaحالیکه ارقام  Festivedداري نشان دادند.نسبت به شاهد کاهش عملکرد معنی

هامواد و روش
ترین تـاریخ  به منظور تعیین مناسبدر قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی و هاي نواري خرد شدهکرتاین آزمایش به صورت 

هـاي اصـلی، ارقـام مـورد     کـرت سال اجرا گردیـد.  2ان در چهار تکرار به مدت خوزستهاي کاهو در انتقال نشاء جهت کشت توده
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توده متداول کشت در خوزستان شامل توده کاهوپیچ اهوازي، کاهو دزفولی، کاهو سوري و کاهو سلکسیون شـده از  استفاده چهار
بـود.  آذر 15آبـان و  30آبـان،  15مهر، 30مهر، 15پنج تاریخ انتقال نشاء به ترتیب هاي فرعی و کرتکاهو پیچ اهوازي (دیررس) 

متـر و  5آب و در دو طرف پشته کاشته شـدند طـول خطـوط کاشـت     خط کشت بود و نشاءها در محل داغ4هر کرت فرعی شامل 
متر در نظر گرفته شد در زمان برداشت دو خـط میـانی  سانتی25ها روي خطوط کاشت متر بودند فاصله بوتهسانتی50ها عرض پشته

گیري شد.درمترمربع رکو5/4و یک بوته از انتهاي هر خط و در مساحت ر تیمار با حذف یک بوته از ابتداخط کاشته شده ه4از 
کشی انجام گردیـد. مقـدار   قبل از کاشت عملیات آماده کردن خزانه و تهیه زمین اصلی شامل شخم، دیسک و کودپاشی و ماله

250کـود ازتـه بـه میـزان     ون خاك و توصیه بخشی خاك و آب به صورت زیر انجام گردیـد. کود شیمیایی مورد نیاز براساس آزم
کیلوگرم در هکتار بصورتی که نیمی از آن قبل از کاشت و نیم دیگر در دو نوبت به صورت سرك یکی در مرحله اولیه رویـش و  

. قبل از کاشت مصرف گردیدکیلوگرم در هکتار 70و 50به میزان و پتاسه یک ماه بعد از نشاءکاري به زمین داده شده کود فسفره 
عملیات داشت شـامل آبیـاري، وجـین    ت بصورت یکنواخت به زمین داده شدتن در هکتار قبل از کاش20کود حیوانی نیز به میزان 

در هـزار صـورت   2زان هاي چهارم و پنجم انتقال نشاء به میپاشی بر علیه شته با سم دیازینون یک نوبت در تاریخعلفهاي هرز و سم
% آنـالیز شـدند، آنـالیز    5% و 1دار و در سـطح معنـی  MSTATCافـزار  پذیرفت. تجزیه واریانس و مقایسات میانگین با استفاده از نرم

ها پس از اجراي طرح طی دو سال انجام گرفت.مرکب داده
تجزیه مرکب دو سالهنتایج 

دار اسـت  % معنـی 5در سـطح  و بـر وزن بوتـه   % 1ملکرد و عرض بوتـه در سـطح   عنس نشان داد که اثر سال برنتایج تجزیه واریا
% 5از نظر طـول بوتـه در سـطح    و % 1ارقام از نظر عملکرد میوه، وزن بوته، عرض بوته و عرض برگ در سطح همچنین).9(جدول 

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد 30430نشان داد که رقم کاهو سوري با هامیانگینمقایسه ).9(جدول داشتنددار اختالف معنی
. وضعیت مشـابعی بـراي وزن بوتـه مشـاهده گردیـد.      دار نداشتهوازي اختالف معنیارقام کاهو دزفولی و کاهو پیچ ارا داشته و با

ه بـین  تجزیـه واریـانس نشـان داد کـ    ).10. (جـدول  و بـرگ را دارا بـود  متر بیشترین عرض بوتـه  سانتی3/13و 4/17کاهو سوري با 
% و براي عرض برگ در 1انتقال نشاء از نظر طول بوته و عرض بوته در سطح هايتاریخ

میانگین مربعات اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد و سایر صفات مورد بررسی در دو سال آزمایش-9جدول 
عرض برگطول برگعرض بوتهطول بوتهوزن بوتهعملکرد میوهدرجه آزاديمنبع تغییر

Y(1**1649906568*1/155194n.s78/42**07/524n.s13/0n.s53/16(سال
R(3*4/204086275n.s1/34950n.s12/14n.s22/8n.s47/36n.s81/5(تکرار

a39/180710780/1421786/2147/569/1309/3خطاي 
V(3**3/146035589**0/69153*35/32**59/37n.s3/21**23/66(رقم
V×Y3**8/251591420n.s4/32620*80/37n.s34/2n.s9/22**01/15

b188/270623776/1263148/991/497/1186/1خطاي 
D(3n.s1/5337266n.s5/10675**48/75**05/47n.s72/6*94/10(تاریخ انتقال

D×Y3**2/1618006044**7/368583**05/146**26/79**94/56**72/42
c186/537041756/1604981/821/877/698/2خطاي 

D×V9*9/47084844**6/28793*78/19*56/8*27/16n.s63/3
D×V×Y9**1/97137124n.s4/10614n.s90/2n.s89/4n.s89/5n.s84/0

d544/232204127/729219/838/338/679/2خطاي 
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C.V162/18104/112/113/14صد در
n.s ،** درصد5و 1دار در سطوح احتمال دار و معنی: به ترتیب غیر معنی*و

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ارقام مختلف در دو سال آزمایش-10جدول 
(cm)عرض برگ (cm)عرض بوته (cm)طول بوته (gr)وزن بوته (kg/h)عملکرد ارقام

ab28320ab451a7/29b4/15b0/11کاهو پیچ اهوازي
b25440b424ab9/28b1/15b1/10کاهو دیررس سلکسیون شده

a30430a533ab6/28a4/17a3/13کاهو سوري
ab29310ab471b3/27ab7/16a5/12کاهو دزفول
دار نیستتند%معنی5ند به روش دانکن در سطح احتمال هایی که داراي حرف مشترك هستدر هر ستون میانگین

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تاریخ انتقال نشاء مختلف در دو سال آزمایش-11جدول 
(cm)عرض برگ (cm)عرض بوته (cm)طول بوته تاریخ انتقال نشاء

a8/29a3/17a6/12مهر ماه30
a9/29ab13/16ab7/11آبان ماه15
ab9/27ab5/16b4/11آبان ماه30
b8/26b5/14b3/11آذر ماه15

دار نیستتند%معنی5هایی که داراي حرف مشترك هستند به روش دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین
یشدر دوسال آزماتیمارلدر اثر متقابعملکرد و عرض بوته،وزن بوتهمیانگین مقایسه -12جدول 

(cm)عرض بوته (kg/h)عملکرد (gr)وزن بوته تاریخ انتقال نشاءرقم

کاهو پیچ اهوازي

cd404bcd25490cde0/15مهر ماه30
bcd425abcd27500bcde9/15آبان ماه15
abcd494abc31270bcde0/16آبان ماه30
abcd479abcd29040de9/14آذر ماه15

ررس سلکسیون شدهکاهو دی

d383cd24430abcd9/16مهر ماه30
d387abcd26040de6/14آبان ماه15
abcd514d23590bcde3/15آبان ماه30
cd413abcd27710e6/13آذر ماه15

کاهو سوري

a587a32620abc0/18مهر ماه30
abc543abcd29500ab1/18آبان ماه15
abcd525abcd30380abc0/18آبان ماه30
abcd478abcd29220abde5/15آذر ماه15

کاهو دزفول

ab565ab31750a5/19مهر ماه30
abcd473abc30760abcd8/16آبان ماه15
cd412abcd25890abcd8/16آبان ماه30
bcd435abcd28830de9/13آذر ماه15

دار نیستتند%معنی5هایی که داراي حرف مشترك هستند به روش دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین
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9/29بـا  15/8). مقایسات میانگین نشان داد که از نظـر طـول بوتـه تـاریخ انتقـال نشـاء      9(جدول بوددار % اختالف معنی5سطح 
ندمتـر بیشـترین عـرض بوتـه را داشـت     سانتی3/17با 30/7بوته تاریخ انتقال نشاء از نظر عرضمتر بیشترین طول بوته را داشت.تیسان

دار اسـت. مقایسـات میـانگین    اثر سال در اثر متقابل ارقام و تاریخ انتقال نشاء براي عملکرد بسـیار معنـی  نتایج نشان داد). 11(جدول 
یلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت ولی بـا تـاریخ نشـاء    ک32620با مهر30در تاریخ انتقال نشاء نشان داد که کاهو سوري

بـا  مهـر 30ري و تاریخ انتقـال نشـاء   داري ندارد. از نظر وزن بوته اثر متقابل کاهو سواهوازي اختالف معنیآبان و رقم کاهو پیچ30
مهر بیشـترین عـرض بوتـه را    30نتقال نشاء و تاریخ ا.  از نظر عرض بوته کاهو دزفولین وزن متوسط بوته را داشتگرم بیشتری587

).12(جدول داشت
گیريبحث و نتیجه

شـهریور بـا   15گیـري آن  به دلیل اینکه زمـان خزانـه  مهر15خ انتقال نشاء اول یعنی توان اعالم نمود که تاریبا توجه به نتایج می
گـراد و  سـانتی 6/25اشد. دماي متوسـط حـداقل شـهریور   بپذیرد و مطلوب نمیشود و تولید نشاء با مشکل انجام میگرما مواجه می

35تـا  25) حداکثر دماي قابل تحمل براي بذر کـاهو را  6گراد بوده است. دانجانویک و همکاران (سانتی2/44متوسط حداکثر آن 
.شـد ) نیـز دیـده   5(نـگ و همکـاران   نتـایج در گـزارش چ  که با نتایج بدست آمده مطابقت دارد. این دادگراد گزارش درجه سانتی

باشـند و  از چهار رقم مورد آزمایش سه رقم کاهوپیچ اهوازي، کاهو سوري و کاهو دزفولی در استان خوزستان مناسب میهمچنین
ارقام کاهو توان اعالم کرد که بهترین تاریخ انتقال نشاء براي نتایج مینمایند همچنین طبقا تولید میعملکرد اقتصادي قابل قبولی ر

باشد.میمهر 30اي کاهو سوري و دزفولی و برآبان30اهوازي پیچ
منابع

ریزي. آمارنامه محصوالت مدیریت طرح و برنامه1382-83. برآورد سطح تولید و عملکرد سال زراعی 1383نام، بی-1
کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان.

. مؤسسه تحقیقات خاك و آب.199باغی نشریه فنی شماره توصیه بهینه کودي براي محصوالت زراعی و -2
مرکز تحقیقات کشاورزي خوزستان.1373صباغ شوشتري، ه. گزارش پژوهشی سال -3
. کرج. مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.1369هرسینی، م. -4

5- Cheng-Yufu, Jiang-Ounyun, Zhao-you wei, 2000. Sowing date and varieties comparison of autumn lettuce
China, Vegetable 2000 No. 1-14-16.
6- Damjanovic-M, Zdraukovic-J, Dordevic-R, Jevtic-S (ed), Lazic-B 1997. The over wintering ability and
quality of lettuce varieties grown outdoors and in greenhouses provedings of the first Balkan symposium on
Vegetables and Potatoes, Belgrade Yugoslavia 4-7 June 1996: Volume 1.ncta. Horticalturae 1997. No 462, 125-
131, 5.

Determination of the best seedling transplanting date of lettuce varieties Khuzestan

Gh. A. Mosharraf Ghafarrokhi¹*,M. Tavoosi², J. Mahdavi Majd³

1&2-Researcher of “Seed and Plant Improvement Research” Department,Khuzestan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center,AREEO,Iran.3- M.Sc.Student of “Seed and Plant Improvement
Research” Department,Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center,AREEO,Iran.

*Corresponding author: Education - abbasmosharraf@yahoo.com
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Lettus is a transplanted crop and date of transplanting is the main factor in this crop. This
experiment was carried out at the Khuzestan agricultural research center from 2005 to 2007. The
objective of this experiment was to evaluate the best date of Transplanting and appointment of adapted
variety in Khuzestan condition. This research was conducted in the form of a strip plot in basis of
randomized complete black design with four replications. The main plot was four land races (Pich- e-
Ahwazy, Dezfouly, soori and late matury line) and sub plot was four dates of transplanting (22 Oct., 6
Nov., 21 Nov., 6 Dec.). The results show that the year and date of transplanting effects were
significant, But the cultivars don't have any significant different the other of results showed that in the
second year of experiment the highest yield obtained also when the date of transplanting was 22 Oct..
Interaction effect showed that soori land race at (22 Oct.) had more yield than other treatments. It
concluded that the suitable transplanting date is from 22 Oct. to 21 Nov.
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