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  جعفري گیاه عملکرد ءبر عملکرد و اجزاکشت تراکم  تاریخ کاشت واثرات 
  

  2ایمان یوسفی جوان ،1بهنام مرادي ،1مژگان رئیسی نژاد ،*1سمیه تخم کار
  ) s.tokhmkar@yahoo.com( دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه1

  )  iman.javan@yahoo.com(عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه  2
  

  چکیده
در منطقه ارومیه آزمایشی در  جعفريبه منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی برروي عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه 

ت پالت در قالب پلیدر مزرعه ي تحقیقات کشاورزي ارومیه انجام شد. طرح آماري مورد استفاده اس 1393-1394سال 
به عنوان فاکتور  فروردین )  20فروردین و  5اسفند ,  20(بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار  شامل سه سطح تاریخ کاشت 

نتایج نشان داد که تاریخ  .عنوان فاکتور فرعی انتخاب شد بوته در متر مربع)  به 30و20،10اصلی و سه سطح تراکم بوته (
کاشت، سطوح تراکم و اثر متقابل آنها بر اکثر صفات مورد مطالعه  تاثیر معنی داري داشته اند و با تاخیر در کاشت کاهش 

روند تعداد چتر نا بارور در گیاه ارتفاع بوته مشاهده شد . در  وعملکرد دانه  ,چتر در گیاه، تعداد دانه در چتر معنی دار در تعداد
فزایش یافتند. اما از . با افزایش تراکم بوته , عملکرد دانه و ارتفاع  گیاه  ااشت افزایش معنی داري  مشاهده شدبا تاخیر  در ک

جعفري رد دانه تعداد دانه در چتر در گیاه کاهش یافته و بر تعداد چتر نابارور افزوده شد. در مجموع باالترین عملک ،تعداد چتر
نتایج داده هاي خام حاصل از کرتها توسط نرم افزار آماري بوته در مترمربع بدست آمد.  30در تاریخ کاشت اول  و تراکم 

MSTATC  .مورد آنالیز قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد  
  
 

 ، ارتفاع گیاه,تاریخ کاشت ,تراکم بوته , اجزا عملکرد  جعفري:  واژه هاي کلیدي
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  مقدمه :
اسـت کـه در صـنایع غـذایی، دارویـی، عطرسازي و آرایشی  (Umbelliferae) گیـاهی دو سـاله از تیـرة چتریان جعفـري

. جعفـري داراي )1999(لوپز،مـیگـردداستفاده مـیگـردد گیـاه در کـشورهاي آسـیایی بـه صـورت وسـیعی کـشت 
و عناصر معـدنی مختلـف از جملـه آهـن بوده و مصارف فراوانی در تهیه اغذیه دارد که از این نظر در  A, B, C ویتامینهاي

جوشانده بخشهاي مختلـف گیـاه در مـوارد ادم . یابد. ریشه جعفـري اثـر مـدر و اشـتهاآور دارد اغلب نواحی پرورش می
فـتهـا، خیـز عمومی بدن، سنگ کلیه، اختالالت دستگاه گوارش، نفـخ، زردي، بیماریهاي کبد و طحال، تنگی نفـس، قطـع با

هاي سرخک را تسریع  قاعـدگی ناشـی از ضعف در زنان جوان و بیماریهاي جلدي به کار میرود. مـصرف آن ظاهر شدن دانه
ریشه آن دارد. بعـالوه اثـر آن در رفـع تبهاي نوبه نافع است. از برگهاي صفات درمانی شبیه  دانه)(میکند. میوه جعفـري 

جعفري بعنـوان یـک فـاکتور هیپوگلیسمیک در بیماران دیابتی استفاده میشـود. اثـرات مهـم دیگر آن درمان پرفشاري خون، 
ا و کاهنـده استرس اکـسیداتیو بـوده و دهنـده ظرفیـت احیـاء در پالسـم آرتریـت و سـل اسـت. ترکیبـات برگ گیاه افـزایش

این گیاه بومی آمریکاي جنوبی  ).1996 (زرگري،هـمچنـین خـواص ضـد میکروبـی و آنتیاکسیدانی آن شناخته شده است
است و از آنجا به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. هم اکنون گیاه مذکور در هر پنج قاره جهان وجود دارد. جعفري معطر 

ها، دورکنندگی  جمله این استفاده . ده هاي فراوانی از در فرهنگ مردم بومی آمریکاي جنوبی و آفریقا شرقی دارداستفا
دریافتند که ). 1997وسود ون و همکاران، (حشرات، نوشیدنی، چاشنی، زینتی، استفادههاي پزشکی و مراسم مذهبی می باشد

گزارش کردند که با تاخیر در . )2002، همکاران و فیلیپو یابد(افزایش میبا افزایش تراکم گیاهی عملکرد بذر در چغندر قند 
 (هزار دانه بیان نمودندتاریخ  کاشت عملکرد سیاهدانه کاهش یافت آنها دلیل این کاهش را کاهش تعداد دانه در بوته و وزن 

یابد و علت آن را همان اندازه کاهش میگزارش کرده است هر چه کشت شوید به تاخیر افتد عملکرد نیز به . )1982گاپتا، 
هر چه کاشت زیره  .)1371،رحیمیان  مشهدي(ش تعداد چتر دربوته ذکر کرده استکوتاه شدن دوره ي رشد رویشی وکاه

گزارش .)1386(رضوانی مقدم واحمد زاده، می یابدسبز تاخیر افتد تعداد چتر، تعداد دانه، وزن هزار دانه وعملکرد کاهش 
در بررسی  بر روي زیره سبز . )1371، کافی وراشدمحصل(یابدافزایش تراکم ارتفاع بوته گیاه سیاهدانه افزایش میکردند با 

نتیجه گرفتند با کاهش تراکم بوته سرعت رشد محصول وشاخص سطح برگ به دلیل از دست رفتن بخش اعظم تشعشع در 
بوته در متر  36اظهار داشت که با تراکم . )2004(مک ویکار، تمراحل اولیه رشد کمتر بوده و عملکرد دانه کاهش خواهد یاف

)در مورد تاثیر تراکم بر عملکرد 1995 (بهاتی، در آزمایشی کیلو گرم در هکتار بدست آمد. 1731مربع میزان تولید بذر گشنیز 
در چتر به صورت خطی کاهش  ابراز نمود با افزایش تراکم بوته در واحد سطح تعداد چتر وتعداد دانه جعفريواجزاي عملکرد 

  ترین تراکم گیاهی انجام گرفت.تحقیق با هدف یافتن مناسب ترین تاریخ کاشت و مطلوب .دهدنشان می
  

 ها :مواد و روش
کیلومتري جنوب شهر ارومیه با  5در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزي ارومیه، واقع در  1393 -1394این آزمایش در سال 

متر از  1749دقیقه شمالی و ارتفاع  7درجه و  31دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  14درجه و  57موقعیت طول جغرافیایی 
ورت رها شد. تا اسفند ماه به همان ص و عمیقی زده شد "شخم نسبتا1393سطح دریا اجرا شد. زمین مورد نظر در در پاییز 

تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه  4در قالب بلوك هاي کامل تصادفی در  "اسپلیت پالت  "آزمایش براساس طرح 
بوته در  20بوته در متر مربع، 30و سه سطح تراکم گیاهی(  فروردین )  20فروردین و  5اسفند ,  20(سطح تاریخ کاشت

مترمربع درنظر  8متر و به مساحت  4در  2بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی و هر کرت آزمایش به ابعاد 10ومترمربع 
 -1سانتیمتري  ایجاد شده به عمق 20بذور در تاریخ هاي مورد نظر با دست در داخل شیارهاي خطی به فاصله  گرفته شد.

برگی جهت دستیابی به تراکم مورد نظر بوته هاي  2پوشانده شد در مرحله سانتیمتري ریخته شده و روي آنها با خاك نرم 5/0
 30بوته در متر مربع)و 20سانتیمتري(تراکم 20 بوته در متر مربع)،30(تراکم سانتیمتري 10ده بر روي ردیف به فاصلهسبز ش

عملکرد در عملکرد و اجزاي  یاه،گیري صفات ارتفاع گبوته در متر مربع ) تنک گردیدند. جهت اندازه 10سانتیمتري(تراکم
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بوته پس از حذف اثر حاشیه اي به صورت تصادفی از هر کرت انتخاب و ارتفاع گیاهان از سطح  5مرحله ي رسیدگی  تعداد 
 زمین تا چتر اصلی اندازه گیري  و متوسط آنها بعنوان عدد نهایی ثبت گردید. سپس اجزاي عملکرد شامل تعداد چتر درگیاه،

براي تعیین  تعداد دانه در هر چتر در بوته هاي انتخابی تعیین گردید. تعداد چتر غیر بارور در گیاه، چتر بارور در گیاه،تعداد 
عملکرد دانه یک متر مربع پس از حذف اثر حاشیه اي به صورت تصادفی از هر کرت انتخاب و پس از خشک کردن(در آون 

ها  وسایر زوائد جدا و وزن آن براي از ساقه جعفريهاي ساعت) آنگاه دانه 48دت درجه سانتیگراد وبه م75تهویه دار با دماي 
مورد آنالیز   MSTATCیک هکتار محاسبه گردید. و در پایان نتایج داده هاي خام حاصل از کرتها توسط نرم افزار آماري 

  قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد.
  

  :نتایج و بحث
دار % معنی1سطوح تراکم گیاهی بر صفت تعداد چتر در گیاه  و تعداد دانه در چتردر سطح احتمال  تاثیر تاریخ کاشت،

 30). مقایسه میانگین نشان داد، حداکثر تعداد چتر درگیاه  و تعداد دانه در چتردر تاریخ کاشت اول وتراکم 1بود(جدول شماره
).  کاهش تعداد چتر، 2و کاهش تراکم از تعداد آن کاسته شد(جدول شمارهیر در کاشت با تاخ بوته در متر مربع حاصل شد و

تولید شاخه هاي فرعی، کم شدن  زات تاخیر در کاشت را می توان به کوتاه شدن دوره ي رشد رویشی که منجربه کاهشابه مو
زایشی گیاه از جمله تعداد چترنسبت داد.  سطح فتوسنتز کننده گیاه را در پی داشته و نهایتا سبب کاهش تولید اندام هاي

رسام ()  برگیاه انیسون و 1382،زهتاب و همکاران()، 1386، رسام وهمکاران(نتایج این بررسی با تحقیقات انجام شده توسط 
   بقت دارد.) بر روي گیاه شوید مطا1385،وهمکاران

بوته وکمترین تعداد چتر 10یمارتاریخ کاشت اول و با تراکم بررسی اثرمتقابل نشان داد که باالترین تعداد چتر مربوط به ت
ها تاریخ کاشت وتراکم گیاهی و اثر متقابل آن 0بوته در متر مربع اختصاس دارد 30مربوط به تیمارتاریخ کاشت سوم و با تراکم 

تعداد چترغیر بارور مربوط به ). بررسی اثرمتقابل نشان داد که باالترین 1دار بود(جدولبر صفت تعداد چتر غیر بارور معنی
ته در بو 10بارور مربوط به تیمارتاریخ کاشت اول و با تراکم  بوته وکمترین تعداد چترغیر 30تیمارتاریخ کاشت سوم و با تراکم 

د افزایش تراکم گیاهی تعداد چتر نا بارور در گیاه افزایش یافت این افزایش تعدا تاخیر در کاشت و 0متر مربع اختصاس دارد
در مورد تاثیر تراکم  )1995بهاتی، ( چتر نابارور با تاخیر در کاشت را به افزایش دما طی دوره ي رشد گیاه می توان نسبت داد.

تعداد دانه در چتر به صورت  ابراز نمود با افزایش تراکم بوته در واحد سطح تعداد چتر و جعفريبر عملکرد واجزاي عملکرد 
  راکم هاي باالتر میوه شاخه هاي فرعی ایجاد شده به رسیدگی کامل نمی رسند. خطی کاهش نشان می دهد در ت

%  معنی دار گردید 1تراکم گیاهی بر ارتفاع گیاه در سطح  نتایج حاصل از تجزیه جدول واریانس  نشان داد تأثیر تاریخ کاشت،
). کاهش ارتفاع گیاه با تاخیر در 2ت(جدولکاهش یاف جعفري). با تاخیر در کاشت و کاهش تراکم گیاهی ارتفاع گیاه 1(جدول

شوند گیاهان با محدودیت نور مواجه می ،با افزایش تراکم کاشت احتماال با کوتاه شدن دوره رشد رویشی  گیاه مرتبط است و
هند. نتایج ددر نتیجه بین گیاهان جهت دستیابی به نور رقابت ایجاد شده و براي جذب نور مورد نیاز خود ارتفاع را افزایش می

رضوانی () بر روي گیاه شوید 1385، رسام وهمکاران( ) بر روي گیاه انیسون،1382،زهتاب و همکاران(این بررسی، با نتایج 
  ) گیاه سیاهدانه مطابقت دارد.1386، مقدم واحمد زاده

بررسی با کاهش تراکم، ). براساس نتایج این 1تاریخ کاشت وتراکم گیاهی تاثیر معنی داري برعملکرد دانه داشت(جدول
تواند به این دلیل بوته در مترمربع نسبت به سایر تراکم ها می 10یابد کمتر بودن عملکرد در تراکم عملکرد دانه کاهش می

باشد که هر چند در این تراکم تعداد چترو تعداد دانه در چتر نسبت به سایر تراکم ها باال تر بود اما تعداد کم بوته در واحد 
بب شد تا مقدار کمی این صفات در واحد سطح کاهش یافته وعملکرد دانه که در واقع حاصل ضرب (تعداد بوته در سطح س

بوته نسبت به سایر تراکم ها کمتر باشد. نتایج این بررسی با تحقیقات ،  10واحد سطح) در (وزن دانه در بوته) است در تراکم 
)Pospisiil  در 1389، ثقه السالمی واحمدي()در بررسی 1371، راشد  محصل(فی و)  چغندر قند، کا2000، وهمکاران (

  مطالعه شنبلیله مطابقت دارد.
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بر اساس این بررسی با تاخیر در کاشت مقدار عملکرد دانه کاهش می یابد کاهش عملکرد دانه را می توان به کوتاه شدن دوره 
رسام ( ) در مطالعه شنبلیله،1389، ثقه السالمی واحمدي(ي ي رشد رویشی گیاه نسبت داد. نتایج این آزمایش با بررسی ها

قربانعلی ()، 1382، زهتاب و همکاران() زیره سبز، 1371، رحیمیان  مشهدي()در مطالعه ي گیاه شوید، 1385، وهمکاران
)، Hornok ،1980( )، در بررسی گیاه سیاهدانه،2002، و همکارانFilippo( ) در مطالعه گیاه انیسون، 1386، وهمکاران

لعه زیره سبز ) مطا1371، رحیمیان  مشهدي(در مطالعه ي گیاه شوید،  )Randhava ،1991( )،1385، رسام وهمکاران(
  مطابقت دارد.

با تاخیر در کاشت و تراکم پایین  کاهش می یابد و بیشترین عملکرد جعفري نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد دانه 
بوته در متر مربع می باشد. با توجه به این که باالترین تراکم  بیشترین عملکرد دانه  30مربوط به تاریخ کاشت اول  و تراکم 

نابر این پیشنهاد می شود که تراکم هاي  . بافزایش عملکرد دانه همراه  باشد نیز داشته است احتمال دارد تراکم هاي بیشتر با
زمون قرار گیرد  همجنین از آنجایی که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت آبوته در متر مربع نیز مورد  30باالتر از 

 اول بوده بهتر است تاریخ کاشت زود تر نیز مورد بررسی قرار گیرد . 

  
  اثیر تاریخ کاشت وترکم گیاهی بر صفات مورد مطالعه در آزمایشجدول تجزیه واریانس میانگین مربعات ت- 1
  

  دار عدم اختالف معنی ns% و5دار در سطح احتمال %،* معنی1دار در سطح احتمال ** معنی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جدول مقایسه میانگین تاثیر تاریخ کاشت وتراکم گیاهی بر صفات مورد مطالعه در آزمایش - 2 

    

  تعداد چتردر  درجه آزادي  منابع تغیرات
  گیاه

  تعدادچترغیر بارور
  در گیاه

  ارتفاع گیاه
  (سانتیمتر)

  عملکرد دانه  درچتردانهتعداد 
(کیلو گرم در 

  هکتار)
  بلوك(تکرار)
  تاریخ کاشت
  خطاي الف
  تراکم بوته

  درتراکمکاشتتاریخ
  خطاي کل

  

3  
2  
6  
2  
4  
18  

 **593/490  
 **861/2818  

454/164  
**861/2303  
**764/152  

1/15  

 **806/35  
 **528/168  

306/0 7  
**361/336  

*6/19  
75/6  

 **803/69  
 **757/314  

609/27  
**674/194  

ns944/2  
410/4  

**806/31  
 **861/196  

639/6  
**528/113  

ns 944/1  
139/3  

**673/388065  
 **3/4950506  

086/33092  
**914/311487  
** 922/29772  

378/8483  

CV   3/3  9/5  2/7  5  2/4  
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  .دار نداردهاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون دانکن اختالف معنی میانگین
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      265-274) : 2(26فصلنامه علی  پژوهش تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران . 
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  ارتفاع گیاه  تعداد چتر غیر بارور درگیاه  تعداد چتر درگیاه  تاریخ کاشت
  (سانتیمتر)

  عملکرد دانه  درچتردانهتعداد 
  (کیلو گرم در هکتار)

  اسفند 20
  فروردین  5
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a667/133  
b 250 /114  
c 417 /103 

b 500 /41  
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a 333 /48 
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