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  چكيده 

به تحقيق اين . شود باعث كاهش هزينه هاي توليد مي عملكرد افزايش زود رسي و كاشت متراكم گلرنگ از طريق
به ) زنده رود رقم(گلرنگ بهاره و عملكرد  لوژيكيفيزيومورفو برخي از صفات بركپه اي كاشت منظور بررسي اثرات 

در منطقه پيربكران اصفهان به اجرا در 1388صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در تابستان 
  .در هكتار بودملكرد دانه روش كشت دو بوته در هر كپه وكاشت در طرفين پشته داراي  باالترين ع.. آمد

  دانهكاشت كپه اي، عملكرد  ،بهاره گلرنگتراكم بوته، : كليديواژگان 

  مقدمه

با توجه به كاهش بارندگي و كاهش ميزان آب هاي زيـر زمينـي در چنـد سـال اخيـر بايـد بـه فكـر جـايگزين كـردن           
. با محصوالتي كه نياز آبـي بـااليي دارنـد بـود     رنگمانند گل محصوالتي با سازگاري بيشتر با كم آبي و راندمان توليدي باال

اين بررسي با هدف تعيين اثر افزايش تراكم از  .هاي كشت به صورت متراكم كشت به صورت كپه اي مي باشد يكي از راه
طريق ثابت نگه داشتن فاصله بين بوته ها روي رديف از طريق كشت كپـه اي وآرايـش هـاي مختلـف كشـت روي پشـته       

  .صورت گرفت

  ها روش مواد و

از طريـق كشـت بـه روش كپـه اي و     بوته هاي باالي به منظور بررسي اثرات تراكم  1388در تابستان سال  آزمايش اين
در روستاي پيربكران اصـفهان   گلرنگ بهارهلوژيكي فيزيوبرخي از خصوصيات مرفو وبر عملكرد آرايش كاشت روي پشته 

تيمـار هـاي    ..شـد  اسـتفاده تكرار  4تصادفي در  لكامهاي  در قالب بلوككتوريل فا بررسي از آزمايشاين در . اجرا گرديد
 هـر و كاشت سه بوته در  (a2)كاشت دو بوته، (a1)، كه خود شامل كاشت يك بوته(A)كشت كپه اي -1: آزمايش شامل 

و كشـت بـه   (b2) طرف پشـته  ، دو (b1)كه شامل كاشت روي راس پشته ،(B)كاشت روي پشته شيوه -2 .بود (a3)كپه
  . بود (b3)راس پشته صورت دوطرف و
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  بحث يج ونتا

 روش با اهيگ ارتفاع كهي صورت در نگرفت قرار كپه در بذر تعداد ريتاث تحت اهيگ ارتفاع داد نشان نتايج :بوته ارتفاع
 بوته ارتفاع با زين كاشت روش و كپه در بذر تعداد متقابل اثر. بود داري معن درصد 5 احتمال سطح در روي پشته كاشت

ي م فهيرد تككشت  صورت به كشت روش ماريت به مربوط متري سانت 67/85 اندازه به اهيگ ارتفاع نيشتريب .نبود داري معن
 )1386( انيدنو و رنجبر .باشدي م 91/74 اندازه به فهيرد سه صورت به كاشت ماريت به مربوط بوته ارتفاع نيكمتر و باشد
ي معن طور به ساقه قطر: ساقه طرق .يافت كاهش پنبه اهيگ ارتفاع كپه در بذر شيافزا توسط راكمت شيافزا با كردند اعالم
 احتمال سطح در را قطر ساقه كاشت روش نيهمچن) %1احتمال سطح در( گرفت قرار كپه در بذر تعداد ريتاث تحتي دار
 .بود دار يمعن اختالف فاقد ساقه قطر بر كاشت روش و كپه در بذر تعدادتيمارهاي  متقابل اثرات. داد قرار ريتاث تحت% 1
 ساقه قطر نيكمتر و كپه در بوته تك ماريت به مربوط متري ليم 37/9 اندازه بهي ا كپه كشت حالت در ساقه قطر نيشتريب

 داد نشان  ساقه قطر يها نيانگيم سهيمقا جدول نيهمچن بود متر يليم  37/7 اندازه به كپه در بوته سه ماريت به مربوط
 سه صورت به كشت روش در ساقه قطر نيكمتر و متري ليم 25/9 زانيم به فهيرد تك كشت روش در ساقه قطر نيشتريب

 قرار تراكم تاثير تحت ساقه قطر ديگرد مشخص )1388(يطهماسب مطالعه در .آمد دست به متري ليم 50/7 اندازه به فهيرد
   .گرفت

  تجزيه واريانس برخي از صفات اندازه گيري شده گلرنگ - 1- جدول 

  

   

  يآزاد درجه     رات ييتغ منابع
  مربعات ميانگين

 عملكرد دانه  سرعت رشد محصول شاخص سطح برگ قطر ساقه ارتفاع گياه

 ns023/39 3 تكرار
ns269/0 ns910/11  ns52 % ns62/83758 

 ns886/179 **840/12 **633/39 * 22% **87/3811202 2 كپه در بذر تعداد

 981/610168* %36** 164/22* 028/10** 381/354* 2 روي پشته كاشت روش

 ns119/156 ns122/2 ns121/4 ns36% **56/554425 4 متقابلاثر

 46/111571 %24 831/103 081/1 180/5 65 خطا

 %63/8 %62/32 %60/34 %19/12 %62/12 ------  % راتييتغ بيضر
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گـل دهـي انـدازه گيـري شـده      % 70كه درمرحله  يبررس نياشاخص برگ  انسيوار هيتجز جينتا :برگ سطح اخصش
 كاشـت  شيوه. گرفت قرار ريتاث تحت درصد1 احتمال سطح در برگ سطح شاخصي ا كپه كاشت حالت در داد نشان است

ـ م متقابـل  اثرات .داد قرار ريتاث تحت درصداحتمال سطح در را برگ سطح شاخص زين شتهروي پ  و كپـه  در بـذر  تعـداد  اني
 بـه  كشـت  رد بـرگ  سـطح  شاخصي ها نيانگيم سهيمقا جدول. نداد قرار ريتاث تحت را برگ سطح شاخص كاشت روش

 نيكمتـر  و 8/ 35 زانيـ م بـه  كپـه  در بوته سه كاشتشيوه  به مربوط برگ سطح شاخص نيباالتر داد نشاني ا كپه صورت
 روي پشـته  هاي مختلف كاشت در شيوه و بود 73/4 زانيم به بوته تك شيوه به كشت به مربوط برگ سطح شاخص زانيم
 بـه  مربـوط  بـرگ  سطح زانيم نيكمتر و 07/8 زانيم به پشتهي رو فيرد سه شيوه به كشت به مربوط برگ، سطح نيشتريب

 شـاخص  سـطح  واحـد  در بوته شمار شيافزا با كرد انيب )1993(شاو بالك. بود 42/5 زانيم به فيرد يك در كاشت روش
 سطح در را محصول رشد سرعت كپه در بذر تعداد .نشان داد نتايج: محصول رشد سرعت .ابدي يم شيافزا زين برگ سطح

 تحت درصد 1در سطح  را صولمح رشد سرعتي داري معن صورت به زين كاشت روش. نمود داري معن درصد 5  احتمال
 كپـه  صـورت  بـه  كشتشيوه  در داد نشان محصول رشد سرعتي ها نيانگيم سهيمقا از حاصله جينتا .است داده قرار ريتاث
 نيكمتـر  و روز در مربـع  متر بر گرم 87/0 زانيم به  كپه در بوته تك كشت در محصول رشد سرعت زانيم نيشتريب ،يكار
 بر كاشت شيوه در .بود روز در مربع متربر گرم 63/0 زانيم به كپه در بوته سه كاشت به وطمرب محصول رشد سرعت زانيم

 و فـه يرد تـك  صـورت  بـه  كشت به مربوط روز در مربع متربر گرم 95/0 زانيم به محصول رشد زانيم نيشتريب پشتهي رو
 .بـود  روز در مربـع  متـر  بر گرم 60/0 زانيم به پشتهي رو فيرد سه كاشت شيآرا به مربوط محصول رشد سرعت نيكمتر
 بـاال ي هـا  تـراكم  دري دهـ  گـل  مرحلهي ط محصول رشد سرعت افتنديدر تابستانهي كلزا در) 1990(همكاران و سونيمور

 دهـد ي مـ  نشـان ) 1جـدول (انسيوار هيتجز از آمده دست به نتايج  :دانه عملكرد.است بوده ناچيز كمي ها تراكم به نسبت
 عملكـرد  زيـ ن كاشت شيوه ).1/0 احتمال سطح در(گرفت قرار كپه در بذر تعداد ريتاث تحتي دار يمعن طور به دانه عملكرد

ـ م متقابل اثرات داد نشان تجزيه واريانس  جينتا .نمود داري معن درصد 5 احتمال سطح در را دانه  و كپـه  در بـذر  تعـداد  اني
 عملكردي ها نيانگيم سهيمقا جدولنتايج  .داد قرار خود ريتاث تحت درصد 1 احتمال سطح در را دانه عملكرد ،كاشت شيوه
ـ آرا و در هر كپه بوته دو كشت شيوه به مربوط دانه عملكرد زانيم نيباالتر داد نشان دانه  زانيـ م بـه  فـه يرد دو كاشـت  شي

 سه اشتك شيآرا و بوته سهي ا كپه روش ماريت به مربوط دانه عملكرد زانيم نيكمتر و باشدي م هكتار در گرم لويك 4626
ـ گرد مشـخص  پنبـه  اهيـ گي رو )1386(رنجبـر  و انيـ ويدن مطالعه در .باشدي م هكتار در گرم لويك 2778 زانيم به فهيرد  دي

   .تحت تاثير قرار دادي داري معن طور به را افيال عملكردي ا كپه صورت به كاشت
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