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 چکيده
 

 به  آزمايشي  رويشي و زايشي تره ايراني،       خصوصيات  کاشت بر  تاريخ و تراکم    به منظور ارزيابي اثر   

گروه علوم   تکرار در مزرعه تحقيقاتي      ٣  در صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي         

( سطح ٧ تراکم کاشت در     يتيمارها  . گرديد باغباني پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران اجرا        

 فروردين  ١٥(و تاريخ کاشت در دو سطح     )  بوته در متر مربع     ١٦٠٠ و   ٨٠٠  ،٥٣٣،  ٤٠٠،  ٢٦٦،  ٢٠٠ ،   ١٣٣

نتايج نشان داد که با افزايش تراکم مقدار زيست توده عملکرد کاهش مي يابد و در                  . بود ) شهريور ١٥و  

بيشترين ميزان بذر، زيست توده      .  ترين ميزان را داشت       بوته در متر مربع کم       ١٦٠٠اين بين تراکم     

.  بوته در متر مربع حاصل شد      ٢٠٠ و   ١٣٣بذر،زيست توده عملکرد و کمترين تلفات بوته از تراکم هاي          

. اگر چه ميزان محصول در تراکم هاي باالتر بيشتر بود ولي اختالف معني دار بين تيمارها مشاهده نشد                    

اختالف معني داري نسبت به تاريخ       )   کيلوگرم در متر مربع    ٦/٤(گين عملکرد تاريخ کاشت بهاره با ميان    

همچنين مشخص شد که تعداد ساقه هاي گل دهنده و ميزان توليد بذر در کشت                 .  کشت ديگر  داشت   

وزن هزار دانه، ميزان فسفر، پتاسيم، سديم، کلسيم، منيزيم، ويتامين           .  بهاره بيشتر از کشت پائيزه مي باشد      

ئين و چربي تحت تاثير تراکم کاشت قرار نگرفتند و به عبارت ديگر تراکم هاي باال در مقايسه                    ث، پروت 

 .با تراکم هاي کمتر، تاثير معني داري بر روند تغييرات مواد دروني محصول نداشتند
 

  تره ايراني، تراکم بوته،زمان کاشت، رشد، عملکرد:هاي کليدي واژه
 

 مقدمه
 و از جمله سبزي     Alliaceaeيره  تره  ايراني متعلق به ت    

هاي برگي پر مصرف در ايران مي باشد که به صورت خام و             
 )١١،  ٥(يا پخته در انواع غذاهاي ايراني استفاده ميشود           

مطالعات اوليه جهت شناخت خصوصيات گياه شناسي و            
جايگاه اين گياه، نام علمي آن را تا حد مجاور زير گونه                
Allium ampeloprasum L.ssp. iranicum w  

مطالعه بعدي بررسي خصوصيات          ).  ٨(کرد مشخص
 توسط موسوي   ١٣٧٣اكولوژيكي تره ايراني بود كه در سال         

و همکاران صورت گرفت، در مطالعه انجام شده بين تره              
هاي   وجود تفاوت      Iranicumايراني و زير گونه              

مورفولوژيکي، مويد اين مطلب است که تره ايراني داراي             

از زير گونه مجاور خويش است که مي توان          هويتي مستقل   
 )١١(آنرا به قرار زير ارائه داد

 Allium ampeloprasum ssp.persicum.mousavi, kashi  
  همچنين پژوهشي جهت بررسي تنوع ژنتيکي و تعيين        

 با استفاده از صفات      Alliumجايگاه تره ايراني در جنس        
و همکاران  مورفولوژي و نشانگرهاي ملکولي توسط دشتي         

صورت گرفته است، با توجه به نتايج اين پژوهش تره ايراني            
به عنوان گياهي مستقل در جنس آليوم شناخته شد و گروه           

 Allium ampeloprasum در گونه    Tareh Iraniمستقل  
 ).٦(براي آن تاييد شد

با وجود سابقه کشت وکار طوالني مدت اين محصول در          
زمينه تاثير عوامل مختلف    کشور، تاکنون هيچ پژوهشي در       
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 و به دليل ماهيت       بر توليد تره ايراني انجام نگرفته است         
ايرانی اين گياه در منابع غير ايرانی نيز مطالب مرتبط با آن             

 های انجام شده   لذا در قسمت مرور منابع بررسی     ,  يافت نشد 
ط کشت مشابه تره ايرانی مد نظر قرار         يبر ساير گياهان شرا   

 . گرفت
 برخي از پژوهشگران نشان داده که همراه با            مطالعات

افزايش تراکم بوته در مراحل اوليه رشد، مقدار محصول نيز           
افزايش مي يابد، چون سطوح فتوسنتز كننده زيادتر مي شود        

ولي در  )  ١٢،  ٧(  درصد جذب نور مي رسد     ٩٥و به هدف     
زمان برداشت در تراکم بيش از حد سايه دهي و کاهش               

كولوتا و  بررسي انجام شده توسط      ).  ٢،٣(يم  فتوسنتز را دار  
  نشا کاشت  تراکم  نشان داد که با افزايش    )  ١٩٩٤( همکاران

ميزان  بوته در متر مربع        ٨٠ و    ٥٤ تا    ٤٠ از    تره فرنگي 
  تن در هكتار افزايش      ٨/٤٨ و    ٣/٤٣ تا    ٧٨/٣٩از  محصول

طي پژوهش خود روي تره فرنگي       )  ١٣٦٧(دشتي  .  يابد مي
كه اگر چه تراكم كاشت اثر معني داري        به اين نتيجه رسيد     

روي عملكرد محصول قابل فروش و طول ساقه مجازي              
نداشته  ولي بر قطر ساقه مجازي و متوسط وزن تك بوته و              
متوسط وزن قسمت قابل فروش اثر معني داري داشته است          

ها در سال باالترين عملکرد و        عالوه بر آن زودترين کاشت     
. شود  عملکرد تره فرنگي مي     تاخير در کاشت باعث کاهش     

با بررسي اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء     )١٣٧٦(غفلتي  
 ١٥عملکرد کنجد به اين نتيجه رسيد که با افزايش تراکم از        

 گياه در متر مربع تعداد شاخه هاي فرعي و شاخص             ٥٢به  
برداشت گياه به طور معني دار کاهش يافت، اما وزن هزار             

. در کپسول تحت  تاثير تراکم واقع نشد         دانه و تعداد دانه      
با بررسي تاثير فاصله رديف و فاصله          )  ١٣٧٩(جمشيدي  

بوته در رديف بر روند رشد بابونه به اين نتيجه رسيد که                
کاهش فاصله  رديف و فاصله بوته در رديف باعث افزايش              

 )١٩٩٣(گري و استکل    ).  ٤(  گردد  عملکرد وزن خشک مي   
کردند که ميزان محصول تره       در مطالعات خود گزارش       

 ٢٧(   آوريل ١٥فرنگي به ازاء هر هفته تاخير در کاشت از            
 تن در   ٦/١ تا   ٤/٠بين   )خرداد ٢٦(تا نيمه ژوئن    )  فروردين

با   )١٣٨٣(امين پور و همکاران     ).  ١٣(  يابد هکتار کاهش مي  
بررسي تاثير تاريخ کاشت و فاصله کاشت بر عملکرد و جوانه           

ين نتيجه رسيدند که با افزايش فاصله بوته        زني بذر پياز به ا    

 سانتي متر، عملکرد دانه و تعداد چتر در واحد          ٣٠ به   ١٠از  
شود،  همچنين کاشت زودتر باعث افزايش           سطح کم مي   

ايلکايي و عزيزي   ).  ١(  تعداد چتر در واحد سطح خواهد شد      
هايي که به ترتيب روي کلزا و ذرت            در پژوهش   )١٣٨٢(

 اين نتيجه رسيدند که وزن هزار دانه در             انجام دادند، به   
 ).٩، ٢( باشد تراكم هاي مختلف ثابت مي

بررسي اثرات شرايط توليد بر خواص مختلف هر                
محصول به ويژه عملکرد کمي و کيفي آن از اهميت بااليي            

اين پژوهش جهت بررسي اثرات تراکم و          .  برخوردار است 
راني انجام  زمان کاشت بر خصوصيات رويشي و زايشي تره اي        

 .شد
 

 ها مواد و روش
گروه علوم باغباني    تحقيقاتي  اين پژوهش در مزرعه       

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در بهار و            
فاکتوريل و  آزمايش به صورت    .    انجام شد   ١٣٨٢پاييز  سال    

انجام  تکرار   ٣   در در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي        
، ٢٠٠،  ١٣٣(   سطح ٧کاشت در   تيمارها شامل تراکم    .  .  شد
 زمانو  )   بوته در متر مربع    ١٦٠٠ و   ٨٠٠  ،٥٣٣،  ٤٠٠،  ٢٦٦

 . بود) شهريور١٥ فروردين و ١٥( کاشت در دو سطح
 براي کاشت از بذور تره ايراني رقم کرج با قوه ناميه                

  ٦/٣ درصد و وزن هزار دانه     ١٠٠ درصد، درجه خلوص     ٢/٩٦
جزيه خاک محل    با توجه به نتايج ت       .  گرم استفاده شد   

 و سيلت  %  ٤٢، شن   %٣١رس  (  بافت لومي رسي  (  آزمايش
٢٧(%  ،PH=7/3      ميلي موس بر     ٥٢/٠ ، هدايت الکتريکي 

 درصد، فسفر قابل جذب      ٧/٠سانتي متر، ازت قابل جذب       
، همزمان با   ) درصد ٤٩/٠ درصد و پتاس قابل جذب        ١٣/٠

 کيلوگرم در    ٥٠آماده كردن زمين براي کاشت، مقادير           
 کيلوگرم در    ١٠٠نيتروژن خالص به صورت اوره،         هکتار  

 کيلوگرم  ١٠٠هکتار پتاسيم به صورت سولفات پتاسيم و           
فسفر خالص به صورت سوپر فسفات با خاک مخلوط گرديد          

 متر مربع آماده شدند و ١ کرت به ابعاد ٤٢و پس از تسطيح  
بذرهاي شمارش شده براي هر تراکم کاشت به صورت               

پس از کاشت و در طي دوره        .  شدندرديفي با دست کاشته     
رشد، آبياري به صورت هفتگي و وجين دستي علف هاي             

 کيلوگرم در هکتار ديگر     ٥٠همچنين مقدار   .  هرز انجام شد  
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کود نيتروژن به صورت سرک در طول فصل رشد به کرت ها   
بعد از اين كه طول بوته ها به اندازه مناسب براي            .  داده شد 

، برداشت نمونه ها و      ) متر  سانتي ٢٥‐٣٠(برداشت رسيد 
شمارش تعداد بوته هاي باقي مانده کليه تيمارها در تمام             

 هفته  ٣تکرارها صورت گرفت و اين كار به طور متوسط هر            
 ١٥(  يك بار طبق روش معمول برداشت اين گياه انجام شد          

 ‐ آذر در کشت بهاره      ٥ آبان و    ١٥ مهر،   ٢٥ مهر،   ٥شهريور،  
 خرداد و   ٢٠ ارديبهشت،   ٣٠،   ارديبهشت ١٠ فروردين،   ٢٠
با توجه به دو ساله بودن گياه،           ). تير در کشت پاييزه     ١٠

بوته ها پس از گذراندن زمستان و قرار گرفتن در معرض              
، در بهار با فراهم     )جهت گلدهي در تابستان   (  دماهاي پايين 

شدن شرايط مطلوب محيطي به رشد مجدد ادامه دادند و            
ماني كه عرض برگ ها بيش از       برداشت مجدد نمونه ها تا ز     

.  صورت گرفت )   سانتي متر  ٢کمتر از   (حد زياد نشده بود      
هاي برداشت شده از هر کرت        بعد از هر بار برداشت، نمونه      

در هر چين توزين و متوسط عملکرد محاسبه و تعداد                
هاي باقي مانده در هرواحد آزمايشي شمارش گرديد             بوته

ها توسط رفراكتومتر    نهجامد قابل حل نمو     سپس درصد مواد  
 گرمي به   ٥٠ نمونه   ٢پس از برداشت،       .  دستي قرائت شد  

منظور تعيين خصوصيات کيفي و درصد ماده خشک در             
هاي کاغذي قرار داده شده و به آزمايشگاه              داخل پاکت 
 درجه  ٨٥ ساعت در آون   ٧٢نمونه اول به مدت   .  منتقل شدند 

ين کامال خشک شدند، سپس درصد ماده خشک آنها تعي           
هاي دوم   براي اندازه گيري خصوصيات کيفي، نمونه      .  گرديد

با استفاده از يک دستگاه آسياب برقي آسياب شدند سپس           
با ( ، پتاسيم و سديم)به روش اسپکتروفتومتري( ميزان فسفر

به روش  (  ، کلسيم و منيزيم   )ر فاليم فتومت  هاستفاده از دستگا  
، )نلبا روش ايندوف    (  ، ويتامين ث    )EDTAتيتراسيون   

با (  و چربي )  به طور غير مستقيم با روش کجلدال      (پروتئين  
بوته ها در مرداد ماه در  .گيري گرديد اندازه) روش گراويمتري

. شرايط دما و طول روز مناسب، اندام زايشي توليد نمودند           
چترهاي گل پس از رسيدن کامل برداشت شده تعداد ساقه          

انه محاسبه  گل دهنده، متوسط توليد بذر و وزن هزار د             
هاي  ها عالوه بر اندازه گيري        به منظور آناليز داده      .گرديد

زيست توده بر حسب     (  هاي بيوماس عملکرد    فوق، فاکتور 
زيست توده بذر بر    (  و زيست توده بذر   )  گرم تقسيم بر تراکم   

تجزيه  .نيز محاسبه گرديد   )  حسب گرم تقسيم بر تراکم      

 MSTATC و   SAS واريانس داده ها با استفاده از نرم افزار       
ها از آزمون چند       انجام گرفت و براي مقايسه ميانگين         

 . استفاده شددانكناي  دامنه
 

 نتايج و بحث
هاي ميزان بذر،    نتايج اين پژوهش نشان داد که شاخص      

زيست توده بذر، زيست توده عملکرد،عملکرد، تعداد بوته           
باقي مانده و تعداد ساقه گل دهنده تحت تاثير تراکم و                

 بوته  ١٣٣از  (  با افزايش تراکم  .  يخ کاشت قرار مي گيرند    تار
ميزان زيست توده   )   بوته در متر مربع    ١٦٠٠در متر مربع به     

 ). ٢ و ١جدول ( در واحد سطح کاهش يافت
 

  تجزيه واريانس عملکرد محصول و تعداد ساقه-١ جدول
 گل دهنده

ميانگين مربعات
تعداد ساقه گل 

 دهنده

ميانگين مربعات
توده زيست 

عملکرد محصول

ميانگين مربعات
عملکرد محصول

درجه 
آزادي
 

 منابع تغييرات

 تکرار ٢ ٥٩/٤٩ ٧٣٥٢٧/٠ ٢٧/٣٢
 تاريخ کاشت ١ ٣٧/١٠٥* ٥٨١٨٩/٢* ٢٨/١٥٤*

 aخطاي ٢ ١٩/١٨٠ ٤٢٤١/٠ ٢٧/١١
ns ٧٦/٥٤ ٣١١/٩* ٤٢/٢ ns تراکم کاشت ٦ 
ns ١٩١/٠ ٨٦/٢  ns ١٨/٢٢٧ ns کاشت تاريخ* تراکم ٦

 bخطاي ٢٤ ٩٥/١١٣ ١١٢٤/٠ ٢٢/٤
١٨/١٦ ٣١/١٨ ٥٩/١٤ C.V 

ns دار بودن را نشان مي دهند  به ترتيب عدم وجود اختالف و معني*و 
 

  مقايسه ميانگين ميزان عملکردو تعدادساقه گل دهنده-٢ جدول
ساقه گل 
 دهنده

)در مترمربع(

تعداد بوته باقي 
 مانده

 )در متر مربع(

زيست توده 
 عملکرد

)ر متر مربعگرم د(

 عملکرد
گرم در متر (

 )مربع

عوامل 
 آزمايشي

 
ab ٩٦/١٤١ 
bc ٩٥/١٢٨ 
c ٢٧/١١٦ 
bc ١٤/١٣٣ 
c ٠٧/١١١ 
a ٤٢/١٤٩ 

ab ٧٤/١٤٤ 
 

b٥٦٧/٩ 
a ٤٠/١٣ 

 
a٨/٨٩ ٧٠ 
ab ٨٤/ ٤٣٨ 
c ٧/٦٧ ٧٣ 
c ٧٩٢/٦١ 
cd ٥٥/ ٦٣٩ 
e ٣٩/ ٧٥٠ 
f ١/٣٠ ٤٥ 

 
a٥/٧٠ ٨ 
b ٨٦/٥١ 

 
e٢/ ٠  

cd٦/٢ 
de٢/٢ 
cd ٥/٣ 
bc٤/ ٠ 
ab ٤/ ٥ 
a٥ /١ 

 
a٠٦/٤ 
b ٦/٢ ٥ 

 
a ٧/٥٠٧٨ 

a ٤٨١٧ 
ab ٩/٤٢١٢ 
ab ٤/٤٦٠٨ 
bc ٦/٤٠٤٥ 
ab ٥/٤٥٢٥ 
bc ٣/٣٩٥٩ 

 
a٢/٤٦٢٥ 
b٨/٣٤٠٤ 

 تراکم
١٦٠٠ 
٨٠٠ 
٥٣٣ 
٤٠٠ 
٢٦٦ 
٢٠٠ 
١٣٣ 

 تاريخ کاشت
 فروردين
 شهريور

در هر ستون تفاوت بين دو ميانگين که يک حرف مشترک دارند در                 
  دار نيستیمعن% ۵سطح احتمال خطای 
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هاي  اي از اندام   ها بخش عمده   با توجه به اين که برگ       
دهد، به دليل  تاثير رقابت بر         هوايي اين گياه را تشکيل مي     

هاي مختلف گياه، روند     نحوه تسهيم مواد فتوسنتزي به بافت     
افزايش وزن خشک در طي فصل رشد با روند افزايش زيست  

هاي باالتر کاهش    توده کل گياه يکسان نبوده و در تراکم          
هاي  ميزان زيست توده مشاهده شد اين نتيجه با يافته              

 آزمايش کولوتا  و همکاران در مورد تره فرنگي مطابقت دارد          
داري در ميانگين عملکرد      افزايش تراکم تاثير معني      ).١٤(

و با وجودي که ميزان محصول       )  ٢ و   ١  جدول(  ايجاد نکرد 
. دار نبود   اين تفاوت معني   هاي باالتر بيشتر بود ولي     در تراکم 
 متوسط تغييرات عملکرد را در طول فصل رشد             ١  شکل

دار تراکم بر عملکرد در         عدم تاثير معني   .  دهد نشان مي 
ها در جذب     سطوح باالي تراکم، ناشي از رقابت بين بوته          

. باشد منابع مشترک و کاهش نفوذ نور به داخل کانوپي مي           
هاي پايين باعث    راکماز طرفي افزايش وزن تک بوته در ت          

جبران کاهش عملکرد ناشي از تعداد کم بوته در واحد سطح   
هاي مختلف اختالف     شده است، به طوري که بين تراکم         

نتايج مشابهي  .  شود داري در عملکرد کل مشاهده نمي      معني
توسط جمشيدي و کولوتا در بابونه و تره فرنگي گزارش              

 ). ١٤ ،٤( شده است

 
 رات عملکرد در طول فصل رشد روند تغيي‐۱شکل 

 
 اثر تاريخ کاشت روي     ١بر اساس نتايج حاصل از جدول       

ميزان عملکرد کل معني دار بوده است و گياهان کشت شده         
تر بودن   به دليل طوالني  )   فروردين ١٥(  در تاريخ کشت اول   

، فرصت  ) شهريور ١٥(فصل رشد، نسبت به تاريخ کشت دوم        
. اند ش سطح برگ داشته    گيري و افزاي   بيشتري جهت کربن  

هاي گري و استکل در گياه تره          اين نتيجه مطابق با يافته     
با مشاهده نتايج آناليز تعداد بوته باقي       ).  ١٣(  باشد فرنگي مي 

شود که با کاهش تراکم،        مانده در هر کرت مالحظه مي        

هاي  شود و در تراکم     ها کمتر مي    شدت از بين رفتن بوته      
تر مربع اختالفي بين تيمارها       بوته در م   ٢٦٦ و   ٢٠٠،  ١٣٣

 ٨٠٠هاي باالي    شود و حداکثر کاهش در تراکم      مشاهده نمي 
افزايش شدت رقابت موجب      .  بوته در متر مربع رخ داد        

دهد که   اين موضوع نشان مي     .  ها شد  کاهش تعداد بوته   
هاي باقي مانده به هنگام رقابت تنها به           کاهش تعداد بوته  

ن بذر و پس از آن محدود        اثرات رقابت در هنگام سبز شد      
شود، بلکه محدوديت منابع رشد در طول فصل موجب           نمي

شود و به تدريج از پتانسيل بقاي  کاهش رشد گياه زراعي مي 
اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد ساقه        ).  ٧(  کاهد گياه مي 

ولي بيشترين ميزان   )  ٢ و ١جدول(  دار نبود  گل دهنده معني  
که دليل  )  ٢شکل(  فتگلدهي در کشت بهاره صورت گر        

عمده اين امر ناشي از رشد رويشي مناسب و توليد ذخيره             
افزايش تراکم  .  باشد مواد فتوسنتزي کافي در کشت بهار مي       

باعث کاهش ميزان زيست توده بذر شد به طوري که                 
 بوته در متر مربع و      ١٣٣بيشترين زيست توده بذر در تراکم     

 بع به دست آمد    بوته در متر مر    ١٦٠٠کمترين آن در تراکم   
 ). ٣جدول(

 
  دهنده اثر تاريخ کاشت بر تعداد ساقه گل‐۲شکل 

 
 نتايج تجزيه واريانس ميزان توليد بذر، زيست توده بذرو ‐٣جدول

 وزن هزار دانه
ميانگين مربعات
وزن هزار دانه 

 بذر

 ميانگين مربعات
 زيست توده بذر

)مترمربع گرم در(

ميانگين مربعات
ميزان بذر توليد 

 شده

درجه 
آزادي
 

 منابع تغييرات

 تکرار ٢ ٠٣٦/١ ٦٠٨/٠ ٠١٢/٠
ns٠٠٠٠١/٠ nsتاريخ کاشت ١ ٢٣/١** ٤٩١/٠ 

 aخطاي ٢ ٤٣/٠ ٦٩٧/٠ ٠٢٣/٠
nsتراکم کاشت ٦ ٥١/٠** ١٢٥/٠** ٠٨/٠ 

ns ٠٣٥/٠ ns٧٣/٠ ٥١٢/٠ ns تاريخ کاشت* تراکم ٦
 bخطاي ٢٤ ٧٣/٠ ٦٠٩/٠ ٠٧٢/٠
٠٣/٨ ١٠٥/٢٣ ٠٥/٢٠ C.V 

ns    ا نشان   دار بودن ر   به ترتيب عدم وجود اختالف و معنی          :  ** و
  دهدمی
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 نيز نتايج مشابهي در گياه      )۱۳۷۹(حميدي و همکاران    
در اين بررسي اختالف معني دار از         .  ذرت مشاهده کردند  

نظر توليد بذر و وزن هزار دانه بين تيمارهاي مختلف                 
 وزن هزار دانه به ميزان         ).  ٣  جدول(  مشاهده نشد  

بوهيدرات ذخيره شده در شروع پر شدن دانه و ژنوتيپ            کر
، )۱۳۸۲(  نتايج تحقيقات ايلکايي   ).  ١(  گياه بستگي دارد   

 نيز در رابطه با تغييرات       )۱۳۷۶(  و غفلتي )  ۱۳۷۲(عزيزي  
هاي زياد در کلزا، ذرت و         اندک وزن هزار دانه در تراکم        

ها به عنوان مقصدهاي      کنجد حاکي از اين است که دانه         
ولوژيکي قوي عمل کرده، به نحوي که کمتر به                  فيزي

). ١٠،  ٩  ،٢(  دهند تيمارهايي نظير تراکم بوته پاسخ مي        
هاي صفات کيفي  بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده

دهند که به جز فاکتور       در تراکم و زمان کاشت نشان مي        
ميزان مواد جامد محلول که در تاريخ کشت دوم بيشتر از             

گيري شده تغيير     بود، ساير فاکتورهاي اندازه     تاريخ اول    
ميزان مواد  ).  ٤جدول(  داري از خود نشان ندادند        معني

 بوته در   ٢٦٦ و   ٢٠٠،  ١٣٣(هاي پايين تر      دروني در تراکم  
بيشتر از تيمارهاي تراکم باال بود، علت اين پديده         )  متر مربع 

در طول دوره   (توان به فراهم بودن بيشتر مواد غذايي          را مي 
 اين نتيجه با      هاي پايين تر ارتباط داد        ، در تراکم   )رشد

پژوهش   ).٢٠(  هاي ايلکايي در گياه کلزا مطابقت دارد        يافته
حاضر نشان داد که هر چند  بيشترين عملکرد بوته در واحد            

 بوته ١٦٠٠ کيلوگرم درمتر مربع در تراکم    ٠٧/٥سطح معادل   
وت آيد، ولي اين نتيجه تفا        در متر مربع به دست مي         

در اين تراکم به دليل باال . داري با ساير تيمارها نداشت   معني
هاي  بعد از هر بار برداشت، تعداد بوته        بودن ميزان رقابت     

روند چون با فرض برابر بودن تمام            زيادتري از بين مي     
هاي باال محدوديت بيشتري     شرايط، طبيعي است که تراکم     

رد دانه معادل   همچنين باالترين عملک  .  براي رشد ايجاد کند   
 بوته در متر    ١٣٣ گرم در بوته، ازگياهان تحت تيمار         ٣١/٤

به اين ترتيب در مزارع تره ايراني جهت          .  حاصل شد مربع  
توان با مصرف بذر کمتر به       توليد اجزاي خوراکي و يا بذر مي      

 .نتيجه دلخواه رسيد

 
  مقدار ماده جامد قابل حل‐۳شکل 

  
 )در صد گرم وزن تر( مواد درونيتجزيه واريانس ميزان‐ ٤جدول

مواد جامد قابل 
 )گرم(حل 

 ّآب
 )درصد(

 چربي
 )گرم(

پروتئين 
 )گرم(

ويتامين ث 
)ميلي گرم(

 فسفر
)ميلي گرم(

 منيزيم
)ميلي گرم(

 کلسيم
 )ميلي گرم(

 پتاسيم
)ميلي گرم(

 سديم
)ميلي گرم(

تيمار 
 آزمايش

 )تعداد بوته در متر مربع(تراکم
٥٨/٢ bc ab٨٣/٨٣ a٨٠/٠ a٣٩/٤ bc٢٢/٩ ab٥٥٢/٠ ab ٦٧٣/٦ bc٦٠/٢٢ ab٩١/٤٣ ab ٢٦٧/٥ ١٦٠٠ 

a ٤٤/٣ ab٠٣/٨٤ a٧٢/٠ a٠٥/٤ a٤٦/١٤ a٦١٥/٠ b ٣٨٣/٥ ab٣٠/٢٩ a٩٦/٤٥ a ٨٠٠ ٧٤٣/٦ 
ab ٧٥/٢ a٧٣/٨٧ a٥٩٣/٠ a٢٩/٢ ab٥٨/١٢ b٤٥٨١/٠ b ٨١٠/٥ ab٥/٣٥ a١٢/٥٨ bc ٧٧٠/٣ ٥٣٣ 

٣٧/٢  bc ٩٠/٨٦  a ٦٤/٠  a a٩٦٦/٢ a٢٤/١٨ b٤٨٠٥/٠ ab ١٦٧/٧ ab٧٩/٣٨ a٣٥/٥٢ ab ٨٤٠/٤ ٤٠٠ 
a ٢٤/٣ ab٢٦/٨٣ a٨٦٣/٠ a٤٣٣/٤ bc٨٠/٨ a٦٢٥٨/٠ a ٢٣٠/٨ a٥٥/ ٦٣ a٧٥/٤ ٠٥/٤٦   ab ٢٦٦ 

٧٤/٢  ab ٢/٨٥ ab a٧٥٦/٠ ab٢٦٠/٣ a٩٤/١٥ ab٥٦٩٩/٠ ab ١٦٣/٧ bc٨٤/٢١ a٤٤/٤٦ a ٢٠٠ ١١٧/٥ 
a ٠٩/٣ ab٢٦/٨٥ a٧٤٣/٠ ab٤٨٠/٣ a٩٠/١٥ b٤٨٩٣/٠ ab ٦٩٣/٧ ab٧٦/۳۸ ab ٠١/٣٩ ab ٢٨٠/٥ ١٣٣ 

 زمان کاشت
b٤٦/٢ a١٦/٨٥ a٨٥٣/٠ a٠٦/٤ a٤٩/٢٢ a ٥٤/٠ a ٣٦/٨ a٥٦٣/٢١ a٦٥٢/٤١ aبهار ٢١/٥ 

٢٧/٣  a ٩/٨٤  a ٧٩٣/٠  a ٠٣٩/٣  a a٧/۲۰ ٤٣/٠  a ١٦٠/٧  a ٠٥/٢١  a ٥٠٩/٣٩  a ٩٩/٤  a پاييز 
  دار نيستیمعن% ۵شترک دارند در سطح احتمال خطای در هر ستون تفاوت بين دو ميانگين که يک حرف م
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