
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان( دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

 1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

 

  اصفهان پيربكران در منطقهگلرنگ بهاره آن در كشت اجزاي  و عملكرد بر كپه اي كاشت اثر

  4، محمدرضا شهسواري3، محمد رضانادري درباغشاهي2، حميد مدني1*فرهاد شيراني بيدآبادي

بخش دانه هاي  عضو هيئت علمي - 4آزاد خوراسگان  دانشيار دانشگاه- 3 دانشيار دانشگاه آزاد اراك- 2كارشناس ارشد زراعت  - 1
 روغني مركز تحقيقات اصفهان

*farhad.shirani@yahoo.com  

  چكيده 

به صورت فاكتوريل در قالب اين آزمايش . يكي از روش هاي افزايش كارايي سطح زير كشت افزايش تعداد بوته در واحد سطح مي باشد
روش كشت دو بوته در هر  نتايج نشان داد .در منطقه پيربكران اصفهان به اجرا در آمد1388في با چهار تكرار در تابستان بلوك هاي كامل تصاد

  .طرفين پشته ها بود كاشت در طرفين پشته داراي باالترين عملكرد دانه و بيشترين عملكرد روغن مربوط به كشت يك بوته در كپه و كپه و

  دانهكاشت كپه اي، عملكرد ، بوته ، تراكمهبهار گلرنگ:  واژه كليدي

  مقدمه

اين بررسي با هدف تعيين اثـر افـزايش تـراكم از طريـق      ..هاي كشت به صورت متراكم كشت به صورت كپه اي مي باشد يكي از راه
  .فتآرايش هاي مختلف كشت روي پشته صورت گر ثابت نگه داشتن فاصله بين بوته ها روي رديف از طريق كشت كپه اي و

   ها روش مواد و

هـاي   در قالب بلوكفاكتوريل  از آزمايش بررسي ايندر . اجرا گرديددر روستاي پيربكران اصفهان  1388در تابستان سال  بررسياين 
كاشـت دو   ،(a1)كه خود شامل كاشت يك بوته ،(A)كشت كپه اي -1: تيمار هاي آزمايش شامل . شد استفادهتكرار  4تصادفي در  لكام
 ، دو طرف پشته (b1)كه شامل كاشت روي راس پشته، (B)شيوه كاشت روي پشته -2 .بود (a3)و كاشت سه بوته در هر كپه (a2)بوته

(b2)و كشت به صورت دوطرف و راس پشته(b3)  براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار بود وMSTAT‐C استفاده شد.  

   :بحث نتايج و

 بـا  بوتـه  در طبـق  تعـداد  .داد قـرار  ريتاث تحت درصد 1 احتمال سطح در را بوته در طبق تعداد، كپه در بذر تعداد :بوته در طبق تعداد
 در بوته در طبق تعداد بر كاشت روش و بوته تعداد متقابل اثرات طور نيهم و گرفت قرار كاشت روش ريتاث تحت درصد1 احتمال سطح
 تـك  كاشـت  شيآرا و بوته دوي كار كپه ماريت به مربوط بوته در طبق تعداد نيترشيبنتايج نشان داد   .شد دار يمعندرصد 1 احتمال سطح
 به فهيرد سه كاشت شيآرا و بوته سهي كار كپه ماريت به مربوط بوته در طبق تعداد نيكمتر و باشدي م بوته در عدد 75/15 زانيم به فهيرد

 تعـداد  از كپـه  در بوتـه  تراكم شيافزا با داشتند اعالم پنبه اهيگي رو بر همطالع در) 1386( رنجبر و انيويدن. باشدي م بوته در عدد 6 تعداد
 كپـه  در بـذر  تعـداد  ريتـاث  تحت درصد1احتمال سطح طبق در در دانه تعداد داد نشان جينتا:  تعداد دانه در طبق. شد كاسته بوته در غوزه
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 روش در طبـق  در دانـه  تعداد نيشتريب .داد قرار ريتاث تحت را طبق در دانه تعداددرصد 1 احتمال سطح در نيز كاشت روش و گرفت قرار
كاشت سـه بوتـه    به مربوط طبق در دانه تعداد نيكمتر و طبق هر در دانه عدد 38/27 زانيم به كپه در بوته يك كاشت به مربوطي كار كپه

 كاشـت  روش بـه  مربوط طبق در دانه دادتع نيشتريب روي پشته مختلفي ها كاشت روش در .بود طبق در عدد97/13 زانيم به كپهدر هر 
ي مـ  طبـق  دردانـه   عـدد  15 /01 زانيـ م به فهيرد سه كاشت روش به مربوط طبق در دانه تعداد نيكمتر و عدد 52/24 زانيم به فهيرد تك
  .دهاي پايين بوكمتر از تراكم   يداري معن طور به طبق در دانه تعداد تراكم نيباالتر در دادند نشان )1968(همكاران و هاچ. باشد

 نگرفت قرار كپه در بذر تعداد ريتاث تحت، مالحظه شد وزن هزار دانه دانه هزار وزنمطابق با نتايج تجزيه واريانس  :زن هزار دانهو
 بر كاشت روش و كپه در بذر تعداد متقابل اثر نيهمچن .داد قرار ريتاث تحت را دانه هزار وزن% 1 احتمال سطح درروش كاشت  ي ول
 هزار وزن نيشتريب داد نشان نيز دانه هزار وزني ها نيانگيم سهيمقا. دار شد يمعن درصد1ي آمار احتمال سطح در دانه هزار وزني رو
 كشت ماريت به مربوط دانه هزار وزن زانيم نيكمتر و گرم 25/38 زانيم به  فهيرد كي كاشت وروش بوته تك ماريت به مربوط دانه
 نگيس توسط هندوستان شرايط در كه اي مطالعه .بود گرم 50/27 زانيم به فهيرد سه كاشت روش و بوته سهي كار كپه

  .يابد يم كاهش دانه هزار وزن گياه، تراكم افزايش با نمود مشخص گرفت انجام) 1992(وهمكاران

 ).1/0 احتمال سطح در(گرفت قرار كپه در بذر تعداد ريتاث تحتي داري معن طور به دانه عملكرد دهدي م نشان نتايج  :دانه عملكرد
 تعداد انيم متقابل اثرات مي دهد نشان تجزيه واريانس  جينتا .نمود داري معن درصد 5احتمال سطح در را دانه عملكرد زين كاشت شيوه
 دانه عملكرد زانيم نيباالتر داد نشاننتايج  .داد قرار خود ريتاث تحت درصد1 احتمال سطح در را دانه عملكرد كاشت شيوه و هكپ در بذر

 عملكرد زانيم نيكمتر و باشدي م هكتار در لوگرميك 4626 زانيم به فهيرد دو كاشت شيآرا و در هر كپه بوته دو كشت شيوه به مربوط
 و انيويدن مطالعه در .باشدي م هكتار در لوگرميك 2778 زانيم به فهيرد سه كاشت شيآرا و بوته سهي ا كپه شرو ماريت به مربوط دانه

  .داد شيافزا را افيال عملكرد و گذاشته اثري داري معن طور به افيال عملكرد بري ا كپه صورت به كاشت ديگرد مشخص )1386(رنجبر

  تجريه واريانس عملكرد واجزا عملكرد گلرنگ - 1جدول 

  يآزاد درجه     رات ييتغ منابع
  ميانگين مربعات 

 عملكرد روغن عملكرد دانه وزن هزار دانهتعداد دانه در طبقتعداد طبق در بوته

 3ns248/4ns023/2ns630/11ns62/83758 ns932/5063 تكرار

 702/591ns361/18**87/3811202 **07/626405**507/62**2 كپه در بذرتعداد

روي  كاشتروش
 پشته

2 **007/114 **239/274 **778/56 *981/610168 *18/223892 

 174/11ns384/10**403/96**56/554425 **341/50310**4 متقابلاثر

 24914/1877/4005/1046/111571 617/507 خطا

 %88/6 %63/8%46/9%34/11%99/12------ % راتييتغبيضر

ns  =     1معني دار در سطح =  **%       5معني دار در سطح=  *بدون معني%  
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 روغن عملكرد زين پشتهي رو كاشتشيوه . قرارداد ريتاث تحتي داري معن طور به را غنرو عملكرد كپه در بوته تعداد: عملكرد روغن
 در را روغن عملكرد كاشت، روش و كپه در بذر تعداد انيم متقابل اثرات .)%5احتمال سطح در(داد قرار ريتاث تحتي داري معن طور به را

 كشت ماريت به مربوط روغن عملكرد نيشتريب داد نشان روغن ملكردعي ها نيانگيم سهيمقا. .تحت تاثير قرار داددرصد1 احتمال سطح
 كپه كشت ماريت به مربوط حاصله روغن عملكرد نيكمتر و هكتار در لوگرميك 1360 زانيم به فهيرد يك كاشت روش و بوته دوي ا كپه
  بوته تراكم شيافزا با نمود اعالم )1382(يهدرباغشاي نادر .بود هكتار در لوگرميك 2/580 زانيم به فهيرد سه كاشت روش و بوته سهي ا

   .يافت كاهش روغن عملكرد
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Abstract 

One way to increase efficiency of cultivation to increase the number of plants per unit area is. The 
factorial experiment in randomized complete block design with four replications in the summer of 
1388 the area was carried Pirbkran Isfahan. Results showed that culture methods and two plants per 
hill in planting parties stack has the highest yield and the highest oil yield related to a plant in mass 
culture and the parties had ridges. 

Keywords:  Spring safflower, plant density, hill planting. Grain yield 
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