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تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد
گلرنگ در تربت حیدریه
محمد کريمی فرزقی ،1زهرا

منعمیزاده*2

1دانشجوي دكتري ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
2دانشجوي كارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد
تاريخ پذيرش39/11/6 :

تاريخ دريافت39/4/11 :

چکيده
اين تحقيق به منظور بررسی تاثير تراكم و تاريخ كاشت بر رشد و نمو ،عملکرد ،اجزاي عملکرد ،درصد روغن
گلرنگ ،رقم بیخار واريته  IL–111در تربتحيدريه انجام شد .آزمايش بصورت كرتهاي خرد شده در قالب
طرح بلوکهاي كامل تصادفی با 4تکرار انجام شد كه در اين آزمايش تاريخ كاشت بهعنوان فاكتور اصلی (11
فروردين 11 ،ارديبهشت 11 ،خرداد) و تراكم بعنوان سطوح فاكتور فرعی ( 13 ،43 ،03و 03بوته در مترمربع)
درنظر گرفته شدند .نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملکرد و اجزاي
عملکرد معنیدار بود و تاخير در تاريخ كاشت باعث كاهش عملکرد شد .بيشترين عملکرد از تاريخ كشت اول
بدست آمد كه نسبت به كاشتهاي دوم و سوم بيشتر شد كه اين تاثير تاريخ كاشت بر روي عملکرد عمدتا از
طريق تاثير بر روي تعداد طبق در مترمربع و تعداد دانه در طبق اعمال شده است .تاريخ كاشت زودتر باعث
افزايش تعداد طبق در واحد سطح و تعداد دانه در طبق شد و افزايش تراكم بهعلت افزايش تعداد طبق ،باعث
افزايش عملکرد شد .همچنين درصد روغن و درصد پوست تحتتاثير تاريخ و تراكم كاشت قرار گرفت ،به-
طوريكه كمترين درصد پوست و بيشترين درصد روغن بهترتيب در تاريخ كشت اول و تراكم  03بوته در
مترمربع بدست آمد.
واژههاي کليدي :اجزاي عملکرد ،تراكم و تاريخ كاشت ،رقم بیخار ،روغن گلرنگ

مقدمه

1

با بسياري از اراری زراعی كشور كه عمدتاً در منواطق

روغنهاي خوراكی از منابع مهم تامين انرژي براي

مواجه با كمبود آب قرار دارند سازگاري خوبی دارند.

انسان میباشند و بخاطر نقشی كه اين موواد در توامين

با توجه بوه اينکوه گلرنوگ در مقايسوه بوا بسوياري از

چربووی ،پووروتئين و ويتووامينهووا دارنوود پووس از مووواد

گياهان زراعی از مقاومت به خشکی و شووري بواييی

نشاستهاي در زمره موواد روروري موورد نيواز انسوان

برخوردار مویباشود و همچنوين داراي ارقوام بهواره و

محسوب میشوند (فتحوی .)1001 ،از بوين دانوههواي

پاييزه با مقاومت بوه سورماي مناسوب اسوت ،بنوابراين

روغنی سازگار با شوراي كشوور ،گلرنوگ از جايگواه

توسعه كشت اين دانه روغنی دركشور میتواند آينوده

ويژهاي برخوردار است .اين گيواه از نظور اكولووژيکی

نويدبخشی داشته باشد(باي بوردي .)1030 ،تحقيقوات
نشان داده است كه تاريخ و تراكم كاشت بر عملکورد
واجزاي عملکرد ،درصد و كيفيت روغن تاثير بسوزايی

*نويسنده مسئولzahra.monemizadeh@gmail.com :
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دارد Beech .و  )1100( Normanنشووان دادنوود كووه

است كه هدف اصلی يعنی رسيدن بوه خودكفوايی در

توراكم و تواريخ كاشوت روي عملکورد تواثير مسوتقيم

توليد روغن خوراكی را دنبال می كند .اميد اسوت كوه

داشته بهطوريكه عملکرد دانه ،ميزان روغن و كيفيوت

ايوون گيوواه در آينووده بيشووتر از گذشووته مووورد توجووه

روغن (عدد يدي) با تاخير زمان كشوت كواهش و بوا

پژوهشگران و سياسوتگزاران كشواورزي كشوور قورار

افزايش تراكم بوته ،تعداد كالپرک زياد و ميزان روغن

گيرد لذا شايسته اسوت كوه مطالعوات بيشوتري بوراي

 1/7تا  01/7درصد افزايش داشته است .همچنين مجد

شناخت بهتر اين گياه و اسوتعدادهاي آن انجوام شوود.

نصيري ( )1030در ارزيابی عملکرد و اجزاي عملکرد

مهمترين اهداف اين پژوهش تعيين مناسبترين تاريخ

ژنوتيپهواي گلرنوگ در كشوت بهواره و تابسوتانه در

كاشت گلرنگ در شراي آب و هوايی تربتحيدريوه،

اصفهان مشاهده كردند كه بيشوترين عملکورد دانوه در

تعيين مناسبترين توراكم گيواهی در واحود سوطح بوا

هوور دو توواريخ كاشووت از تووراكم  43بوتووه درمترمربووع

توجه شراي منطقه ،بررسی خصوصيات فنولووژيکی،

نموود كوه

رشد ونمو و نيوز بررسوی خصوصويات كيفوی درصود

تاريخ كاشت اول و دوم ( 11مهر و  23مهر) بهترتيوب

روغن ،پوست و بررسی امکان كشت دوم گلرنوگ در

با عملکردي برابر  2204و  2101كيلووگرم در هکتوار

منطقه بود.

حاصل شد .نيکپوور ( )1074نيوز گوزار

اختالف معنیداري نداشتند و نسبت بهتواريخ كاشوت
سوم ( 10آبان) عملکردشان بيشوتر بوود .همچنوين بوا

مواد و روشها

توواخير در كاشووت و كوواهش تووراكم گيوواهی عملکوورد

محل و زمان انجام آزمايش :ايون آزموايش در سوال

كاهش يافت .احسانزاده ( )1032طوی تحقيقواتی كوه

زراعی 1013در مزرعه شخصی در روستاي عوين آبواد

براي بدست آوردن اثر تراكم بوته گلرنگ بر عملکورد

در  01كيلووومتري شوومال تربووتحيدري وه انجووام شوود.

و اجزاي عملکرد انجام داد بوهايون نتيجوه رسويد كوه

عمليات آمادهسازي زمين :عمليات آمادهسازي بسوتر

تعداد شاخه فرعی در بوته ،تعداد غوزه در بوته ،تعداد

بذر پس از مساعد شدن هوا در اوايول فوروردين مواه

دانه در غوزه و شاخص برداشت بهطور معنیداري بوا

آغاز شد .زمين مورد استفاده در سال زراعی قبول زيور

افزايش تراكم بوته كاهش يافت و اثر كاهش ذكر شده

كشت گندم بوده كه پس از برداشت بوسيله گواوآهون

در مورد دانه با تغيير توراكم گيواهی تغييور معنویداري

برگرداندار شخم زده شده بود .پس از انجوام عمليوات

پيدا كرد .در اين راستا داوري و همکواران ( )1030در

ديسکزنوی و تسوطيح اوليوه براسوا

آناليز رشد گلرنگ بهاره در اراک نيوز مشواهده كردنود

تجزيه خاک 113،كيلوگرم در هکتار فسوفات آمونيووم

كه بين توراكمهواي بوتوه مختلو

توصويه نتوايج

بيشوترين عملکورد

 71كيلوگرم در هکتار سولفات پتاسيم و 213كيلووگرم

مربوووب بووه تيمووار كشووت بووا فاصووله رديو هوواي 13

كود ازته از نوع اوره مورد استفاده قرار گرفت .تموامی

سانتیمتر و فاصله روي ردي

 13سانتیمتر بود.

فسفات آمونيوم و سولفات پتا

يکی از امتيازهاي ارزشمند گياه گلرنگ در ايوران،

و يک سوم كود ازته

قبل از كاشت و بقيه كود ازته طی 2مرحله ساقهدهی و

بومی بودن و داشتن خصوصويات ارزشومند ،بوهويوژه

قبل از گلدهی بهصورت سرک به هر يوک از كورت-

سازگاري با شراي محدوديت رطوبت و امکان كشت

هاي آزمايشی داده شد.

بهوواره و پوواييزه آن در بسووياري از منوواطق كشووور و

طرح آزمايشی :در اين تحقيق تراكم با  4سوطح (،03

همچنين اثرات مفيد قورار دادن آن در تنواوب زراعوی

 13 ،43و  03بوته در مترمربع) ،تواريخ كاشوت در 0
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سطح ( 11فوروردين 11 ،ارديبهشوت 11 ،خورداد) بوا

میباشد ،لذا طول دوره زايشی آن در يک بوته ممکون

استفاده از طرح اسولليت پوالت در قالوب طورح پايوه

است  13تا  43روز نيز اداموه داشوته باشود ،لوذا ثبوت

بلوکهواي كامول تصوادفی در 4تکورار اجورا گرديود.

مراحل رشد زايشی به استثناء رسيدگی كامول در روي

فاكتور اصولی تواريخ كاشوت و فواكتور فرعوی توراكم

طبقهاي اصلی انجام شد .بدينمنظوور از هور يوک از

درنظر گرفته شدند .مجموعوا  43كورت و هور كورت

كرتها در مراحل مذكور ،يادداشتبورداري گرديود و

بوا فاصوله  13سوانتیمتور

هر مرحله از رشد با قرار گرفتن  13درصد از گياهوان

بطول  0متر ،شامل  0ردي

هر تيمار در آن مرحله مشخص گرديد.

بووود .فاصووله كوورتهوواي هوور بلوووک از يکووديگر
133سانتیمتر و بين بلوکها و تکرارها  2متر در نظور
گرفته شد.

مشخصات مرفولوژيک

عمليات کاشتت و داشتت :بوذور رقوم  IL-111در

ارتفاع :براي اندازهگيري ارتفاع ،در مرحلوه 13درصود

خشوکهكواري و بوا

گلدهی و در واقع حداقل رشد رويشی ،ارتفاع تعوداد

دست كاشته شد .بذور قبل از كاشت بوا قوار كوش و

 23بوته گياه گلرنگ از سطح زمين توا بوايترين نقطوه

يتاواكس دو در هزار ردعفونی گرديد .عموق كاشوت

اندازهگيري انجام گرديد.

توس و ش ويار بووازكنهوواي دسووتی در حوودود  0تووا 1

تعداد شاخه جانبی :از آنجا كه گلرنوگ گيواهی رشود

سانتیمتر در نظر گرفته شد .در هر يک از تواريخهواي

نامحدود میباشد لذا طول دوره رشود افزايشوی آن در

كاشت ،روي هريک از ردي ها بهميزان بيشوتري بوذر

يک بوته ممکن است  13تا  03روز ادامه داشته باشد،

كاشته شد و پس از سبز شودن و قبول از سواقه رفوتن

لذا تعداد شاخههاي جانبی نيز در هموين زموان موورد

براي رسيدن به تراكمهاي موردنظر تنکكواري انجوام

اندازهگيري قرار گرفت.

گرفت .اولين آبياري بالفاصله پس از كاشوت بوهرو

تعداد برگ :براي اندازهگيري تعداد برگ ،از هر تيموار

تاريخهاي كاشت طورح بوه رو

نشتی انجام شد .آبياري دوم در تاريخ كاشت اول بعود

تعداد  13بوته در زمان رسيدگی فيزيولوژيک انتخواب

از 1روز ،در توواريخ كاشووت دوم بعوود از  4روز و در

و برگهاي آن شمار

تاريخ كاشت سوم بعد از  0روز انجوام گرديود .مودار

اجزاي عملکرد :اجزاي عملکرد شامل تعداد كالپورک

آبياري پس از سوبز شودن  13روزه بوود .تنوکكوردن

در مترمربع ،تعداد دانوه در هور كالپورک و وزن هوزار

بوتهها قبل از ساقه رفتن گياه با استفاده از خو كوش
مدرج و شمار

و ثبت گرديد.

دانه میباشد .براي تعيين تعداد دانه در كالپرک ،تعداد

بوتوه بوا دسوت انجوام و بوتوههواي

 13كالپرک بصورت تصادفی انتخاب و پوس از جودا

ارافی حذف شدند.

كردن دانه از آنها ،ميوانگين تعوداد دانوه هور كالپورک

صفات اندازهگيري شده در طی فصل رشد :براسا

مشخص مویشوود .وزن بوذور بور مبنواي  14درصود

تقسيمبندي كه براي مراحل رشد گلرنگ وجوود دارد،

رطوبت و با دقت  3/31گرم انودازهگيوري گرديود .در

مراحل سبز شدن ،دوره روزت ،ساقهدهی ،طويل شدن

تعيين وزن هزار دانه ،دانههاي جدا شده از طبقها پس

ساقه ،شاخهدهی ،ظهور جوانههاي زايشی ،گولدهوی،

از شمار

كامل شدن طبقها كوه مصوادف بوا زموان گولدهوی و

استفاده از يک نسوبت سواده (نسوبت بوه هوزار دانوه)

گردهافشانی است ،رسيدگی فيزيولوژيکی و رسويدگی

و توزين بوسويله تورازوي الکترونيکوی بوا

محاسبه گرديد.

كامل ثبت شدند .چون گلرنگ گياهی رشود نامحودود
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محاسبه شاخص برداشت :براي اندازهگيري شواخص

( ×133وزن خشک كل نمونه /وزن خشک پوسوت)=

برداشت تعداد  1بوته بصورت تصادفی از هر كرتچوه

درصد پوست

از سطح زمين برداشت گرديد .پس از تووزين و ثبوت

اندازهگيري درصد روغن دانههتا :از رو

وزن محصول بيولوژيک ،دانه ها از كالپرکهوا جودا و

با حالل اتر انجام شد .لذا  133گورم گلرنوگ پوس از

مابقی براي خشک شودن بوه آون منتقول گرديود و در

خرد شدن در داخل دسوتگاه سوكسوله بوا حوالل اتور

درجه حورارت  71درجوه بوهمودت  43سواعت قورار

گذاشته شد .پس از طی مراحل  2تا  4سواعت روغون

گرفووت .در معادلووه ذيوول محصووول اقتصووادي شووامل

آن جدا ،و وزن روغن و درصودگيري آن انجوام شود.

عملکوورد بووذر و محصووول بيولوووژيکی مجموووع وزن

تجزيه و تحليل آماري با نورمافوزار  MSTATCانجوام

خشک كليه اندامهواي هووايی گيواه اسوت .بوراسوا

پذيرفت .نمودارها با برنامه  Excelرسم شد.

سوكسوله

فرمول زير شاخص برداشوت محاسوبه گرديود×133 :
(محصول بيولوژيکی/محصوول اقتصوادي)= شواخص

نتايج

برداشت

بررسی مراحل فنولوژيک :در اين آزمايش زمان سوبز

اندازهگيري عملکرد دانه در واحد ستح  :عمليوات

شدن در تاريخ كاشتهاي دوم و سوم( 11ارديبهشوت

برداشت نهايی براي كليه تيمارها در تواريخ  1مهرمواه

و  11خوورداد) نسووبت بووه توواريخ كاشووت اول (11

انجام گرفت ،در اين زمان كليه طبقهاي گيواه خشوک

فوووروردين) كووواهش يافوووت .طوووول دوره روزت در

شده و پوست بذور روي طبقهاي گياه كامال سوفت و

تاريخهاي كاشوت مختلو

تفواوت داشوت .بيشوترين

براق بودند .براي اين منظور پوس از حوذف  2رديو

طووول دوره روزت مربوووب بووه توواريخ كاشووت اول و

حاشويه و  13سووانتیمتوور از بوواي و پووايين هوور كوورت،

كمترين آن مربوب به تاريخ كاشت سوم بوود (جودول

سووطحی معووادل  4مترمربووع جهووت مقايسووه عملکوورد

 .)1با تاخير در تاريخ كاشت طول دوره ساقه رفوتن و

اختصاص داده شد .در سطح مذكور كليوه بوتوههوا از

شاخهدهی نيز در مجموع كاهش يافت ،بوهطووريكوه

محل طوقه بوسيله قيچوی باغبوانی جودا شود ،سولس

طول ايون دوره در تواريخ كاشوت اول و دوم و سووم

تمامی طبقهاي موجود در گياهوان ،برداشوت شوده و

بهترتيب  17 ،10و  13روز بوود (جودول  .)1مجمووع

دانهها بصورت دستی جدا و توزين شودند و بور ايون

درجه روز دريوافتی از زموان كاشوت توا گولدهوی در

اسا

عملکرد كل محاسبه گرديد.

كاشت دوم و سوم در مقايسوه بوا تواريخ كاشوت اول

اندازهگيري درصد پوست دانهها :براي انودازهگيوري
درصوود پوسووت دانووه از رو

كاهش يافت (جدول  .)1حوداقل مجمووع درجوه روز

 Beechو Norman

موردنياز براي رسيدگی در تواريخ كاشوت  11خورداد

( )1100استفاده گرديد .براي اين منظور ابتدا  13گورم

بدست آمد .در اين تواريخ درجوه روز در مقايسوه بوا

دانه گلرنگ وزن شد و سلس با تيغ تيوز بوذور بوه دو

تاريخهواي كاشوت اول و دوم بوهترتيوب  171و 113

نيمه جدا و مغز از پوست جدا گرديد و براسوا

ايون

كمتر بود.

رابطه درصد پوست محاسبه گرديد:
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جدول  :1نتايج اثر تاريخ كاشت بر روي طول دوره و مراحل مختل

فنولوژيکی و درجه روز تجمعی مراحل مختل

رشد

گلرنگ
 11فروردين

تاريخ كاشت

 11خرداد

 11ارديبهشت

روزهاي پس

درجه روز

روزهاي پس از

درجه روز

روزهاي پس از

درجه روز

از كاشت

تجمعی

كاشت

تجمعی

كاشت

تجمعی

سبز شدن

10

130/1

12

100

3

100

روزت

11

201

0

173

4

100

ساقه رفتن

21

103

27

107

24

117

شاخه دهی

41

1331

02

1101

03

1112

گلدهی

40

1300

42

1703

43

1030

رسيدگی

20

2131

21

2327

23

2314

جمع كل

107

دوره رشد

127

143

مشخصات مرفولوژيکی

گيوواه افووزايش يافووت جوودول ( .)2ارتفوواع گيوواه در

ارتفاع گياه :بيشترين ارتفاع سواقه مربووب بوه تواريخ

تراكمهاي  03، 13، 43بوته درمترمربوع در مقايسوه بوا

كاشت اول و كمترين ارتفاع مربوب به تواريخ كاشوت

اي ون صووفت در تووراكم  03بوتووه در مترمربووع حوودود

سوم بوود جودول ( .)2بطووركلی ارتفواع گيواه رونود

 11/1،7،1سانتیمتر بيشتر بود.

كاهشی نشان داد (شکل  .)1با افوزايش توراكم ارتفواع

شکل  :1ميانگين ارتفاع بوته در تاريخهاي مختل

كاشت

تعداد شاخه جانبی :نتايج نشان داد كه تاثير تاريخ

جانبی در گياه گرديد .تراكمهاي  03، 13، 43بوته در

كاشت بر تعداد شاخه جانبی گلرنگ معنیدار است

مترمربع در مقايسه با تراكم  03بوته در مترمربع

(جدول  .)2بيشترين تعداد شاخه جانبی در تاريخ

بهترتيب  07/1 ،20/3و  11درصد كاهش شاخه جانبی

كاشت اول و كمترين آن در تاريخ كاشت سوم

داشتند.

مشاهده شد .افزايش تراكم سبب كاهش تعداد شاخه
17
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تعداد برگ در گياه :با تاخير در تاريخ كاشت تعداد

 11فروردين كمتر بود (شکل  .)2با افزايش تراكم

برگ در گياه كاهش يافت .اين صفت متناسب با

گياهی تعداد برگ در بوته كاهش نشان داد .به طوري

ارتفاع و تعداد شاخه جانبی بود .در تاريخ كاشت اول

كه در تراكم هاي  03 ،43 ،13 ،03بوته در مترمربع

در هر گياه تعداد  122/0برگ وجود داشت .در تاريخ

بهترتيب تعداد برگ در هر گياه ، 34/71 ،01/1 ،17/1

دوم و سوم بهترتيب  02/10و  72/31برگ نسبت به

 132/3عدد بود.

جدول  :2خالصه تجزيه واريانس صفات مورد ارزيابی مورفولوژيکی در آزمايش اثر تاريخ و تراكم كاشت بر عملکرد گلرنگ بهاره
منابع تغيير

درجه آزادي

ارتفاع گياه (سانتیمتر)

تعداد شاخه جانبی

تعداد برگ در گياه

تکرار

0

0/711

1/711

02/472

تاريخ كاشت

2

٭٭

1777

٭٭

77/271

٭٭

24733/133

خطاي اول

0

1/011

1/711

40/370

تراكم

0

٭٭270/121

٭٭100/11

٭٭4100/21

تاريخ كاشت×تراكم

0

3/1

1/11

071/033

خطاي دوم

27

2/174

3/721

03/120

2/211

7/72

3

رريب تغييرات

شکل  :2ميانگين تعداد برگ در تراكم ها و تاريخهاي كاشت مختل

اجزاي عملکرد

تعداد طبق در واحد سطح كاهش يافت.تاريخ كاشت

تعداد کالپرک (طبق) در مترمربع :تاثير تاريخهاي

اول با ميانگين  170/1طبق درمترمربع بيشترين طبق را

كاشت بر روي تعداد طبق در واحد سطح تفاوت

در واحد سطح وتاريخهاي كاشت بعدي بهترتيب

معنیدار داشت (جدول  .)0با تاخير در تاريخ كاشت

 241/0 ،130عدد ،كمتر طبق داشتند .تراكم اثر
17
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معنیداري بر تعداد طبق در واحد سطح داشت

با تعداد  000/3كالپرک كمترين تعداد طبق را داشت

(جدول  .)0تراكم  03بوته در مترمربع با تعداد 140/1

(شکل .)0

كالپرک بيشترين تعداد و تراكم  03بوته در مترمربع
جدول  :9خالصه تجزيه واريانس اجزاي عملکرد در آزمايش بررسی اثر تاريخ و تراكم كاشت بر عملکرد گلرنگ بهاره
درجه

تعدادكالپرک در

تعداد دانه

آزادي

مترمربع

در طبق

دانه

برداشت

تکرار

0

13/13

3/332

3/172

3/121

2474

تاريخكاشت

2

٭٭240033/040

٭٭02/407

٭٭3/221

٭٭227/000

٭٭11717403/77

٭٭23/100

خطاي اول

0

07/471

3/303

3/331

3/317

000/403

3/112

3/124

تراكم

0

٭٭71373/011

٭٭21/037

٭٭17/143

٭٭21/174

٭٭240030/722

٭٭10/011

٭٭41/144

0

2144/11n.s

3/230n.s

3/310 n.s

3/22n.s

٭٭21213/020

2/131n.s

2/140n.s

27

41/171

3/42

3/312

3/43

311/200

3/144

3/031

منابع تغيير

تاريخكاشت
×تراكم
خطاي دوم

وزن هزار

شاخص

عملکرد

درصد

درصد

پوست

روغن

3/332

3/370
٭٭104/303

شکل  :9ميانگين تعداد طبق در تراكم ها و تاريخهاي كاشت مختل

تعداد دانه در طبق :تاريخهاي كاشوت از نظور تعوداد

بهترتيب معادل  20/34و 20/11و 13/10بود .در تاريخ

دانه در طبق اختالف معنیداري داشتند بهطوريكه بوا

كاشتهاي دوم و سوم بهترتيب  11و 02درصد كمتور

تاخير در كاشت تعداد دانوه در طبوق كواهش يافوت و

از تعداد دانه در تاريخ كاشت اول بود (شکل .)4
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شکل  :4ميانگين تعداد دانه در طبق در تراكم ها و تاريخهاي كاشت مختل

از نظر تعوداد دانوه

در مقايسه با تاريخ كاشت اول  21و  21درصد كاهش

در طبووق اخووتالف معنوویداري داشووتند (جوودول .)0

يافت .شاخص برداشت در تواريخ كشوت اول 21/14

بطوريكه از 24/00دانه در طبق در تراكم  03بوتوه در

بووود .نتووايج نشووان داد در توواريخ كاشووت اول تعووداد

متر مربع به  21/10دانه در طبق در تراكم  03بوتوه در

كالپرک درمترمربع ،تعداد دانه در كالپورک نسوبت بوه

كاشوت

ساير تاريخ كاشتها بيشتر بود و اين امور را مویتووان

وزن هزار دانه اختالف معنیداري داشت (جودول .)0

بدليل انطباق مراحل رشدي گلرنوگ بوا شوراي آب و

لذا اختالف معنیداري بين تواريخهواي كاشوت دوم و

هوايی منطقه در تواريخ كاشوت اول دانسوت .در ايون

سوم وجوود نداشوت ولوی در كاشوت اول نسوبت بوه

بررسی بعلت كاهش تعوداد دانوه در طبوق و افوزايش

تاريخهاي كاشت دوم و سوم معنیدار شد .وزن هوزار

طبقهاي نابارور در تاريخهاي كاشت ديرتر وزن هزار

دانووه كشووت اول برابوور بووا 21/20گوورم ،كشووت دوم

دانه در هر گياه كاهش ،لذا شاخص برداشوت كواهش

21/37گرم و كشوت سووم  21گورم بوود .توراكمهواي

شاخص برداشت اختالف

وزن هزار دانه :تراكمهاي مختل

مترمربع كاهش يافت .در تاريخهواي مختلو

يافت .در تراكمهاي مختل

از نظر وزن هزار دانه تفواوت معنویدار نشوان

معنیداري داشته است (جدول  .)0تراكمهاي 43 ، 03

دادند (جدول  ،)0بهطوريكه از  11/31گرم در توراكم

 13 ،و  03بوته در مترمربع بوهترتيوب داراي شواخص

 03بوتووه در مترمربووع بووه  23/47گوورم در تووراكم ،13

برداشوووت  23/00 ،21/01 ،22/71و  11/00درصووود

 21/10گرم در تراكم  43و 22/10گورم در توراكم 03

بودند.

بوتووه در مترمربووع افووزايش يافووت .تووراكم  03بوتووه

عملکرد دانه :تاريخ كاشت بر عملکورد اثور معنویدار

درمترمربع داراي وزن هزار دانه بيشتري بود.

داشت (جدول  .)0بهطوريكه تواخير زيواد در كاشوت

شاخص برداشت :اثر تاريخهاي كاشوت بور شواخص

سبب كاهش عملکرد شد .بيشترين عملکرد بوه ميوزان

برداشت (وزن دانه به كل گياه) معنیدار شود (جودول

 0204كيلوگرم در هکتار از تاريخ كشوت اول بدسوت

 .)0در تاريخهاي كاشت دوم و سوم شاخص برداشت

آمد كه نسبت به كاشتهاي دوم وسوم بهترتيب 27/7

مختل
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و  01/2درصد بيشتر بود .نتايج نشان داد كه توراكم اثور

تاريخهاي كاشت اول تا سوم بترتيوب درصود پوسوت

معنی داري بر عملکرد دانه دارد (جودول  .)0توراكم 03

دانووه برابوور بووا  10/23 ، 11/00 ، 13/72بووود .در اي ون

بوته در مترمربع با مقدار  2441كيلوگرم در هکتار داراي

آزمايش از كل وزن خشک بذر  11/77درصد مربووب

بايترين عملکرد و تراكم  03بوته بوا  2130كيلووگرم در

به پوست آن بود .تراكم گياهی بر درصود پوسوت اثور

هکتار داراي كمترين عملکرد بودند .تراكمهواي  43و13

معنی دار داشت (جدول  .)0در چهوار توراكم  03و43

بوتوووه در مترمربوووع نيوووز داراي عملکووورد 2240و2030

و 13و 03بوته درمترمربع درصد پوست دانوه برابور بوا

كيلوگرم درهکتار بودند .در مقايسه تراكمهواي مختلو

 12/33 ،11/13،10/11و 12/10درصد بود.

با  1/0برابر شدن تراكم از  03به  13و  2برابور شودن از

درصد روغن :درصود روغون در تواريخهواي مختلو

 03تووا  03بوتووه در مترمربووع عملکوورد  1/317و 1/10

اختالف معنیداري داشت(جدول .)0بطوريکه در سوه

افزايش يافت .اثر متقابل تاريخ كاشت و تراكم از نظور

تاريخ كاشت اول تا سوم مقدار آن بوهترتيوب ، 03/30

عملکرد تفاوت معنیدار داشت (جودول  .)0بيشوترين

 23/11و  22/74بود .لذا بوا تواخير در تواريخ كاشوت

عملکرد در كاشت اول و تراكم  03بوته درمترمربع بوا

درصد روغن كاهش يافت .درصود روغون در كاشوت

مقدار  0430كيلوگرم درهکتار بدسوت آمود ،كمتورين

اول  03/30درصد بوود ،و تواريخهواي كاشوت دوم و

مقدار عملکورد نيوز از توراكم  03بوتوه در مترمربوع و

سووم بووهترتيوب  21/1و 43/0درصوود روغون كمتووري

كاشت سوم حاصل شد.

داشتند .در تراكمهاي مختلو

درصود روغون تفواوت

خصوصيات کيفی

معنیداري داشت (جدول .)0بيشترين درصد روغن در

درصد پوستت :در ايون آزموايش اثور تواريخ كاشوت

تراكم 03بوتوه درمترمربوع و كمتورين آن در توراكم03

بردرصد پوست معنیدار شد (جدول .)0بوهطووريكوه

بوته درمترمربع بدست آمد (شکل .)1

با تاخير تاريخ كاشت درصد پوست افزايش يافت ،در

شکل  :5ميانگين درصد روغن دانه در تراكمهاي مختل
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نيکلووور ( ،)1170( Able ،)1074شوومس و همکوواران

بحث
در بررسی مراحل فنولوژيک نتايج آزموايش نشوان

( )1037مطابقت دارد )1170( Able .مشاهده كرد كوه

داد با تاخير در تاريخ كاشت طول دوره ساقه رفوتن و

همراه با افزايش تراكم گياهی

شاخهدهی نيز در مجموع كاهش يافت،

كاهش فاصله بين ردي

موجب افزايش ارتفاع در ارقام گلرنگ میگردد .نتايج

Zimmerman

( )1170مشاهده كرد كه طول دوره روزت در گلرنوگ

ايوون آزمووايش بووا مطالعووات انجووام شووده توسو زنوود

به ژنوتيپ ،درجه حورارت و طوول روز بسوتگی دارد.

( ،)1077نيکلووور ( )1074مطابقووت دارد .در پووارامتر

ميزان تاثير حرارت و طول روز بسته به درجه حرارت

تعداد شاخه جانبی كوه افوزايش توراكم سوبب كواهش

و نوع ژنوتيپ فرق دارد .وي نتيجه گرفت كه در يوک

تعداد شاخه جانبی در گياه گرديد ،شمس و همکواران

طول روز ثابت با كاهش درجه حورارت ،مودت زموان

( )1037نيز عنووان كردنود تواريخ كاشوتهواي زود و

يزم براي شروع طويل شدن ميانگرههاي ساقه افزايش

تراكمهاي باي از نظر اينکه باعث میشووند كوه اولوين

میيابد و در يک درجه حرارت ثابوت افوزايش طوول

شاخه فرعی در سطح بايتري از زمين تشکيل شووند،

روز مدت دوره روزت را كاهش میدهد .بنوابراين در

براي برداشت مکانيزه بهتر مویباشوند كوه بطوور كلوی

شراي روزهاي طوينی و درجه حرارتهاي باي طول

علت برتري تاريخ كاشت اول نسوبت بوهسواير تواريخ

اين دوره به حداقل میرسود (خواجوهپوور .)1030 ،از

كاشتها ،كشت بهموقوع و افوزايش طوول دوره رشود

اين رو طول دوره روزت در كشت پاييزه طوينیتر از

رويشی و زايشی بود .بوهدليول افوزايش تعوداد شواخه

كشت بهاره خواهد بوود .لوذا كواهش دوره روزت در

فرعی ،تعوداد غووزه در بوتوه و تعوداد دانوه در غووزه

تاريخ كاشتهاي دوم و سوم را میتووان بوه افوزايش

عملکرد بايتري را نسبت به ساير تراكمها نشوان داد و

درجه حرارت و طول روز نسبت داد.

نتايج اين آزمايش با آزمايشات مجود نصويري()1031

گلرنگ بهعنوان يک گياه زراعی روز بلنود معرفوی

نيز مطابقت داشت كه در كشت بهاره بهدليل ايون كوه

شده است .هرچند در مواردي آن را در زموره گياهوان

بوتهها پس از طی مدت زموان طووينیتوري از زموان

خنثی روز نيز دانستهاند و طوينیتر شدن روزها ،طول

كاشت به مرحله جوانه زايشوی كوه در حقيقوت آغواز

دوره ساقه رفتن و رسيدن به مرحله گلدهی را كوتواه-

مرحلووه زايشووی اسووت رسوويدهانوود و طووی ايوون موودت

تر میكنود (خواجوه پوور .)1030 ،طوول فصول رشود

توانستهاند از اندامهاي هوايی گستردهتور و بوا ذخوا ر

گلرنووگ در شووراي اقليمووی متفوواوت و همچنووين در

فتوسنتزي افزونتر نسبت به كشت تابستانه برخووردار

فوورق مویكنوود .كوواظمی

شوند .اين شراي موجب شده است تا در كشوت اول

( )1077مشاهده كرد كوه بوا تواخير در كاشوت از 11

تعداد شاخه فرعی بيشتر و بهدنبال آن تعوداد جوانوه و

ارديبهشت تا  11خرداد طول دورههاي بين كاشوت توا

در نتيجه تعداد گل و طبق بيشوتري حاصول شوود .در

سبز شدن ،كاشت تا ظهور طبق و نيز كاشت تا رسيدن

مووورد تعووداد بوورگ در گيوواه نيووز

 Beechو Norman

فيزيولوژيکی كاهش يافت )1171( Able .مشاهده كرد

( )1100مشاهده كردند كه با تاخير در تاريخ كاشوت،

كووه توواخير در كاشووت ،طووول دوره گلوودهی كوتوواهتوور

تعداد برگ در زمان رسيدگی كاهش مویيابود و در 4

میشود.

توواريخ كاشووت بهوواره  1مووی 1 ،ژو وون 1 ،ژويي و 1

تواريخهوواي كاشوت مختلو

آگوست تعداد برگ در هر گياه بهترتيب برابر ،32 ،14

نتايج آزمايش ارتفاع گياه كه در تراكم هاي بوايتر

 10 ،7بود.

ارتفاع گياه بيشتر بود كه با مطالعات انجام شده توس
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بود .در اين آزمايش تراكم  03بوتوه درمترمربوع داراي

اجزاي عملکرد
در شاخص تعداد كالپرک (طبوق) در مترمربوع بوا

وزن هزار دانه بيشتري بود Hoag .و همکاران ()1103

تاخير در تاريخ كاشوت تعوداد طبوق در واحود سوطح

نمودنود كوه وزن

در مطالعه بر روي گلرنوگ گوزار

Able

هزار دانه تحت تاثير تراكم كاشت قرار مویگيورد و بوا

( ،)1170فارلی كاخکی و همکاران( )1030نيز چنوين

افزايش توراكم وزن دانوه كوم مویشوود .در شواخص

نتووايجی را مشوواهده كردنوود .نتووايج ايوون بررسووی بووا

برداشت نتايج نشان داد در تواريخ كاشوت اول تعوداد

مطالعوووووات انجوووووام شوووووده توسووووو  Beechو

كالپرک درمترمربع ،تعداد دانه در كالپورک نسوبت بوه

 Hill ،)1100(Normanو  )1103( Knowlesنشووان

ساير تاريخ كاشتها بيشتر بود و اين امور را مویتووان

دادند كه افزايش تراكم باعث كاهش كل تعداد طبق در

بدليل انطباق مراحل رشدي گلرنوگ بوا شوراي آب و

گياه شد مطابقت دارد .نتايج تعداد دانه در طبق كه بوا

هوايی منطقه در تواريخ كاشوت اول دانسوت .در ايون

تاخير در كاشت تعداد دانه در طبوق كواهش يافوت بوا

بررسی بهعلت كاهش تعداد دانوه در طبوق و افوزايش

مطالعات انجام شده توس  Lyonو همکاران ()1111

طبقهاي نابارور در تاريخهاي كاشت ديرتر وزن هزار

مطابقووت دارد .مطالعووات حيوودري زولووه و همکوواران

دانه در هر گياه كاهش ،لذا شاخص برداشت كم شود.

( )2331و كافی ( )2330نيز معلوم كردنود كوه تعوداد

در اين آزمايش عملکرد بيولوژيک به نسوبت بيشوتري

دانه در طبق میتواند در اثر تواخير در تواريخ كاشوت،

از عملکرد اقتصادي در تراكمهاي بواي افوزايش يافتوه

كاهش يابد .همچنين نتايج آزمايش وزن هزار دانوه بوا

درنتيجوووه شووواخص برداشوووت محصوووول كووواهش

مطالعووات انجووام شووده توسوو  Hoagو همکوواران

يافت Beech .و  )1171( Normanنيز بوه ايون نتيجوه

( ،)1170( Able ،)1103فارلی كواخکی و همکواران

رسيدند كه افزايش بوته در واحد سطح باعث كواهش

( )1030مطابقووت دارد .در تووراكم 03بوتووه درمترمربووع

شاخص برداشت شد.

كووواهش يافوووت Hoag ،و همکووواران (،)1103

بعلت داشتن تعداد طبق نابارور ،متوس تعداد دانوه در

در پارامتر عملکرد دانه تاخير زياد در كاشت سبب

طبق كاهش قابل مالحظهاي داشت .لذا احتماي در اين

كاهش عملکرد شد عامل اصلی در كاهش عملکرد بوا

آزمايش نيز كاهش بدليل انطباق مرحله پر شودن دانوه

توواخير در توواريخ كاشووت ،كوواهش تعووداد كالپوورک

با هواي گرمتر ،رقابت بين اندامهاي زايشی و رويشی

درمترمربع است Lyon .و همکاران (،)1111

بوده است .بنظر رقابت بوين انودامهوا در ايون مرحلوه

و همکووواران ( Alessi ،)1133و همکووواران (،)1131

بيشتر بر تعداد دانه در طبق موثر بوده و بور وزن هوزار

نيکلور ( ،)1074فارلی كاخکی و همکواران (،)1030

دانووه توواثير كمتووري دارد Alessi .و همکوواران ()1131

دانشيان و همکاران ( )1037مشاهده كردنود عملکورد

مشاهده كردنود وزن هوزار دانوه گلرنوگ تحوت تواثير

دانه در تاريخهاي كاشت ديرتر كاهش يافوت .در ايون

تاريخ كاشت قرار نگرفت اما بوا توجوه بوه مشواهدات

آزمايش در كاشت سوم مراحل روزت و رشد ساقههوا

 Lyonو همکاران ( .)1111اظهار داشتند كه تواخير در

كاهش يافت كه احتماي باعث تجموع موواد ذخيورهاي

كاشت باعث كاهش وزن هزار دانه میگردد .در موارد

كمتر در هنگام رشد ساقهها و كاهش تعداد طبق كمتر

اخير تفاوت وزن هوزار دانوه در تواريخهواي مختلو

در گياه شد اما با افزايش رشود گيواه موواد فتوسونتزي

كاشت به دليل دامنه وسيعتر تيمارهاي تاريخ كاشت و

موجود صرف رشد شواخههواي ثوانوي شود بوهعلوت

شراي سخت آب و هوايی در زمان پر شودن دانوههوا

همزمانی رشد آنها با هواي گرم و كاهش سوطح بورگ
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Hashim

تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد...

در گياه تمامی آنها نابوارور ماندنود .در ايون زموان بوا

( .)Hetholt, 1985; Pawlosski, 1961در ايون آزموايش

توجه به رقابتی كه در مرحله پر شدن دانوه بوين رشود

از كل وزن خشک بذر  11/77درصد مربوب به پوسوت

شاخههاي ثانوي و اندامهواي زايشوی ،تعوداد دانوه در

آن بود .نيکلور ( )1074درصود پوسوت  40/0درصود و

طبق و وزن هوزار دانوه كواهش يافتنود بودين ترتيوب

صمدانی ( 40/7 )1073درصد مشاهده كردند .نتايج اين

عملکرد بيشتر دانه در تاريخهاي كاشت زودتر عمودتا

بررسی متضاد با مطالعات انجوام شوده توسو  Hoagو

ناشی از توليد بيشتر مواد فتوسنتزي و انتقال مواد موثر

همکاران ( )1103نشان داد كه افزايش تراكم گيواهی در

آنها به اندامهاي زايشی و نيز اختصاص بيشتر مواد بوه

واحد سطح موجب كاهش وزن هزار دانه ،پوسوت دانوه

رشد دانه در طبقها بود .نتايج نشان داد كه با افوزايش

میشود .با تاخير در تاريخ كاشت درصد روغن كواهش

تراكم عملکرد دانه افزايش يافت كه اين روند با توجه

يافووت Simons .و همکوواران( Hill ،)1131و همکوواران

بووه مشوواهدات  Beechو  ،)1100( Normanنيکلووور

( ،)1103فارلی كاخکی و همکواران ( )1030مشواهده

شده است .اگرچه افزايش توراكم

گلرنوگ تحوت

( )1074نيز گزار

كردند كه درصد روغن ارقوام مختلو

ميزان توليد ماده خشک را در واحد سطح افزايش داد،

تاثير تاريخهاي كاشت قرار گرفوت و بوا تواخير كاشوت

اما در مراحل آخر رسيدگی سهم طبقهوا از كول مواده

ميزان آن كاهش يافت كه با توجه به مشاهدات  Lyonو

خشک گياه كاهش يافت .با توجوه بوه نتوايج گلرنوگ

همکواران ( Nevzat ،)1111و همکوواران ( )1110نشووان

به تراكم نيست و در دامنوه وسويعی از

دادند تاريخ كاشت اثري بر درصود روغون بوذر نودارد،

گياهی حسا

تراكم قادر به رشد است .لذا با كاهش توراكم بوتوه از

نتايج اين آزمايش با مطالعات انجام شده توسو

 03بووه  03بوتووه در مترمربووع ( )%13عملکوورد كوول در

و  ،)1100( Normanنيکلووور ( )1074مطابقووت نشووان

حدود  11/4درصد كاهش يافت اين توانوايی مرهوون

داد .مطالعووات انجووام شووده توسوو نيکلووور (،)1074

قدرت ترميم گياه و ايجاد شاخههاي بيشتر در توراكم-

 Hoag ،)1101( Pawlosskiو همکوواران ( )1103نشووان

هاي كمتر است .البته افزايش عملکرد در تواريخهواي

داد تراكم بر درصد روغون تواثير داشوته اسوت .در كول

كاشت زودتر و تراكم باي ،ناشی از افزايش تعداد بوته

نتايج مرفولوژيک نشان داد افزايش تراكم باعث كواهش

در واحد سطح ،تعداد درصد طبقهاي بوارور بيشوتر و

قطر ساقه و كاهش تعداد شاخه در گياه گرديد .ايون دو

تعداد دانه بيشتر در گياه بود .با كواهش توراكم بعلوت

خصوصيت باعث تسهيل در برداشت مکانيزه محصوول

وجود فضاي كافی و ادامه رشد رويشی گياه بخشی از

میشود و همچنين باعث يکنوواختی رسويدگی بوذر در

مواد صرف رشد شواخههواي نابوارور شوده و اجوزاي

بوته میگردد .از اين جهت تراكم  03بوتوه در مترمربوع

مربوب به عملکرد بهويژه تعوداد دانوه در طبوق و وزن

ارجحيووت بيشووتري دارد .افووزايش عملکوورد در توواريخ

هزار دانه كاهش يافتند.

كشت زود را میتوان به افزايش طول دوره رشود گيواه،

Beech

افزايش تعداد برگ ،تعداد بوته در واحد سطح و تعوداد
و درصد طبقهاي بوارور بيشوتر و تعوداد دانوه در گيواه

خصوصيات کيفی
با تاخير تاريخ كاشت درصد پوست افزايش يافوت،

نسبت داد كه میتواند بهعلت تعداد منبع بيشتر و توليود

پوست در بذر گلرنگ عامل موثري بور كواهش درصود

مواد بيشتر باشد .از طرفی افوزايش طوول دوره رشود و

روغن و پروتئين محسووب مویشوود و نسوبت روغون

افزايش مدت مادهسازي و بهرهگيري موثرتر از تشعشوع

موجود در بذر تحتتواثير ايون خصوصويت قورار دارد

سبب شده رمن ذخيوره موواد در سواقه موواد بيشوتري
77

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال نهم ،شماره  ،63زمستان  / 3636صفحات13-58 :

جهت پرشدن دانهها اختصاص و عملکرد دانه افوزايش

بذر گلرنگ بايد با رو هاي اصالح نباتی هم از طريوق

يابد كه سبب میشود مواد بيشتري جهت رشد طبوقهوا

كاهش پوسته بذر و هم افزايش روغن در جنوين اقودام

و پرشدن دانهها اختصاص داده شود .با افزايش تراكم و

نمود .از آنجا كه يکی از اهداف آزمايش بررسی امکوان

تاخير در كاشت ،سهم طبقهاي اوليه با بذور سنگينتور

كشت گلرنگ بهعنووان كشوت دوم در منطقوه بوود ،بوا

از وزن كل دانه كاهش میيابد ،اما در تراكمهاي كمتر و

توجه بهنتايج آزمايش بدليل عدم نياز به آبياري گلرنوگ

تاريخهاي كاشت دير ،بهعلوت وجوود فضواي كوافی و

در بعد از 11خرداد و كوتواهی فصول رشود  ،امکوان

ادامه رشد گياه ،اجزاي مربوب به عملکرد بهويژه تعوداد

كشووت گلرنووگ ب وهعنوووان كشووت دوم منطقووه ،تووراكم

دانه در طبق و وزن هزار دانه كاهش يافتند .اين آزمايش

حداقل 03بوته درمترمربع توصيه میشود.

نشان داد كوه تواريخ كشوت اول هوم از لحواا اجوزاي
عملکوورد و هووم از جنبووه خصوصوويات مورفولوووژيکی

نتيجهگيري نهايی

نسبت به سواير تواريخهواي كشوت ،ميوانگين عملکورد

نتايج كلی آزمايش نشان داد كه گلرنگ مویتوانود

بيشتري توليد كرد .از طرفی بررسوی درصود پوسوت و

بعنوان يک كشت بهاره و كشت دوم بعود از برداشوت

درصد روغن نشوان داد كوه بيشوترين درصود روغون و

جو در منطقه مطرح شود .مقايسه تراكمها نشان دادكوه

كمترين درصد پوست در تاريخ كشت اول بدست آمود.

تراكم حداقل  03بوته در مترمربع در تمامی تاريخهاي

هر چه تواريخ كشوت بوه تواخير بيفتود درصود پوسوت

كاشت بيشترين عملکورد را دارد زيورا در ايون توراكم

افزايش يافته و از درصد روغن كاسته میشود ،بوهعلوت

سبب میشود تا ميزان جذب تشعشع در كليوه مراحول

اينکه پوست در بذر گلرنگ عامول مووثري بور كواهش

رويشی افزايشيافته و اين امور سوبب افوزايش ميوزان

درصد روغن و پوروتئين محسووب مویشوود و نسوبت

فتوسنتز و مادهسوازي شوده و توليود در واحود سوطح

روغن موجود در بذر تحت تاثير اين خصوصويت قورار

افزايش میيابد .نتايج اين آزمايش نشان داد كه تواريخ

دارد رمناً در تاريخهاي مناسب كشت ،گيواه مویتوانود

كشت اول هم از لحاا اجزاي عملکرد و هم از جنبوه

حداكثر تعداد بذر در طبق را توليد نمووده و در نهايوت

خصوصيات مورفولوژيکی نسبت بهسواير تواريخهواي

عملکرد مناسبی نيوز داشوته باشود .بوهعبوارتی ،در ايون

كشت ديرتر ،ميانگين عملکرد بيشتري توليود كورد .از

ورعيت گياه از فاكتورهاي محيطی مثل رطوبت ،درجوه

طرفی بررسی درصد پوست و درصد روغن نشوان داد

حرارت ،نور و مواد غذايی ،حداكثر استفاده را بوهعمول

كه بيشترين درصد روغن و كمترين درصد پوسوت در

آورده ،دوران رويشی گياه بهطور طبيعی سلري میگردد

تاريخ كشت اول بدست آمد.

در صورتیكه در اثر تاخير در كاشوت ،عوالوه بور عودم
استفاده گياه از فاكتورهاي محيطی ،سوبب روبورو شودن

منابع

گياه با شراي نامساعد محيطی ،درجه حرارت و تبخيور

احسان زاده ،پ .)1932( .اثر تراكم بوته بر عملکورد

و تعرق باي و محدوديت رشد گشته و در نتيجه تعوداد

و اجزاي عملکرد و برخی ويژگویهواي رشود دو

دانه در طبق كاهش میيابد (دانشيان و همکاران1037 ،؛

رقم گلرنگ در شراي آب وهواي اصفهان .علووم

ميرشکاري و همکاران .)1033 ،همبسوتگی مثبوت بوين

و فنووون كشوواورزي و منووابع طبيعووی .انتشووارات

اندازه بذر و درصد روغون بوهخواطر روغون بيشوتر در

دانشگاه صنعتی اصفهان .سال هفوتم .شوماره اول.

جنين بذر است و لذا بوراي افوزايش درصود روغون در

صفحات .121-143
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بتتاي بتتوردي ،ا .)1936( .تغذيووه گيوواهی گلرنووگ.

فاضلی کاخکی،

انتشارات پريور .صفحات .03-31

 .صتدرآبادي حقيقتی ،ر .زارع

فيض آبادي ،ا .و عزت احمدي ،م .)1936( .اثر

خواجه پور ،م.ر .)1939( .گياهان صنعتی .انتشوارات

تاريخ كاشت و تراكم بوته بور عملکورد و اجوزاء

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصوفهان .صوفحه

عملکرد گلرنگ ( )Carthamus tinctorious L.در

.104

كشت بهاره در جلگه رخ تربت حيدريوه .مجلوه
پوژوهشهواي زراعوی ايوران ،جلود  ،1شوماره .2

دانشيان ،ج .جمشتيدي ،ا .قالونتد ،ا .و فرختی ،ا.

صفحات .027-002

( .)1931تعيين مناسبترين تراكم بوتوه و تواريخ
كاشت بوراي هيبريود جديود ()CMS-26*R-103

فتحی برچلتويی ،ح .)1963( .دانوه هواي روغنوی و

آفتابگردان .مجلوه علووم زراعوی ايوران .جلود،13

روغن هواي خووراكی .از سوري انتشوارات بوازار

شماره  .1صفحات .72-30

جهانی كايها .موسسه مطالعوات و پوژوهش هواي

داوري ،م.ر .)1932( .بررسی تاثير رو ها و توراكم-

وزارت بازرگانی جمهوري اسالمی ايران.

كاشت بر خصوصيات كمی و كيفوی

کاظمی ،م .)1911( .اثر تاريخ كاشت و تراكم كاشت

گلرنووگ بهوواره در اسووتان مركووزي .پايوواننامووه

بر عملکرد آفتاب گردان .پاياننامه كارشناسیارشد

كارشناسوویارشوود .دانشووگاه آزاد اسووالمی واحوود

دانشگاه فردوسی مشهد .دانشکده كشاورزي.

خوراسگان دانشوکده تحصويالت تکميلوی گوروه

مجد نصيري ،ب .)1939( .مطالعه عملکورد ،اجوزاي

هاي مختل

عملکرد و خصوصيات فيزيولوژيک ژنوتيوپهواي

كشاورزي.

گلرنگ بهواره و تابسوتانه .هشوتمين كنگوره علووم

زند ،ا .)1911( .مبنواي مرفولوژيوک و فيزيولوژيوک

زراعت و اصالح نباتات ايران ،صفحه .171

اختالف عملکرد در گلرنگ .پايان نامه كارشناسوی

مجد نصيري ،ب .)1933( .بررسی اجزاي عملکرد و

ارشووود .دانشوووگاه فردوسوووی مشوووهد .دانشوووکده

خصوصيات فيزيولووژيکی گلرنوگ در فصوول و

كشاورزي.

تراكمهاي مختل

شمس ،ک ،.پتازكکی ،ع.ر .و کبرايتی ،س.)1931( .

كاشت .همايش ملی ايده هواي

نو در كشاورزي 27-23 .بهمن ماه.

بررسی اثر تاريخ كاشت و تراكم بور عملکورد و

ميرشکاري ،ب .خدابنده ،ن .آلياري ،ه .و سلحانی ،ا.

اجوزاء عملکورد گلرنوگ پواييزه ( Carthamus

 )tinctorious L.در شراي ديم كرمانشاه .مجله

( .)1931بررسی اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر

زراعت و اصالح نباتات ايران جلود  ،4شوماره .2

روي اجزاي عملکرد آفتابگردان .هيبريد آذرگل در

صفحات .20-00

شراي آب و هوايی تبريز .مجله دانش كشاورزي،

صتتمدانی ،ب .و دانشتتور فرزانگتتان،

.)1911( .

جلد  ،11شماره .1صفحات .1-11

بررسی اثرات تاريخ كاشوت بور عملکورد و سواير

نيکپور ،ع.ر .)1914( .بررسوی اثور تواريخ كاشوت و

صووفات زراعووی ارقووام گلرنووگ پوواييزه در منطقووه

تراكم بور عملکورد و اجوزاء عملکورد گلرنوگ در

پژوهشی .دانشکده علوم دانشگاه

منطقه مشهد .پايان نامه كارشناسی ارشود زراعوت.

اصفهان .گزار
اصفهان.
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