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  چکيده
  

  به منظور بررسي اثر مرحله تنش آبي و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي آن در زيرة سبز

(Cuminum cyminum)در مزرعة تحقيقاتي پژوهشكدة كشاورزي ٨١‐ ٨٢ن آزمايش در سال زراعي ي، ا 

گلدهي ک بار تنش قبل ازيدر اين آزمايش تيمار مرحله تنش آبي شامل . دانشگاه زابل اجرا گرديد

، در زمان گلدهي، در زمان پر شدن دانه و در زمان سخت شدن دانه همراه با آبياري كامل )ل غنچهيتشک(

آزمايش به صورت اسپليت پالت بر .  بوته در متر مربع بود٢٠٠و ١٥٠، ١٠٠، ٥٠، ٢٥و تيمار تراكم شامل 

د كه تنش اثر بسيار معني داري بر نتايج نشان دادن.  تكرار اجرا شد٣پاية طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 

حداکثر تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملكرد . کليه صفات مورد بررسي داشت

لوگرم ي ک٤/٩٧٢ گرم و ٢٠٣/١ گرم، ٧٧/٢، ٩٢/٢٠، ٤٥/٢٠ب با يبوته و عملكرد دانه در هكتار به ترت

 باعث كاهش تعداد چتر در يشيل دوره رشد زاي در اواتنش آب مخصوصاً.  کامل بودياريمربوط به آب

با توجه به تأثير . گياه، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملكرد بوته و عملكرد دانه در هكتار گرديد

کم تنش بر وزن هزار دانه و تعداد دانه در چتر، تأثير تنش بر تعداد چتر در گياه مهمترين عامل کاهش 

 تأثير تراکم. داري بر كليه صفات بجز وزن هزار دانه داشتز اثر بسيار معنييتراكم ن. عملکرد دانه بود

بوته بر تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر، عملكرد بوته و عملكرد دانه در هكتار بسيار زياد بود به 

، ٢/١٠ به ٠٩/٣٠ه از  بوته در متر مربع، تعداد چتر در گيا٢٠٠ بوته به ٢٥ که با افزايش تراکم از يطور

افت اما عملكرد ي گرم کاهش ٥٢٣/٠ به ٧٤٢/١ و عملكرد بوته از ٩١/١٨ به ٧/٢١تعداد دانه در چتر از 

دار تراكم معني × اثر متقابل تنش آب. افتيش يلوگرم در هکتار افزاي ک٣/١٠٤٣  به ٦/٤٣٥دانه از 

 پر شدن دانه، تنش در زمان سخت شدن  تنش در زمانيمارهاين تي بي دارياگرچه تفاوت معن. نگرديد

د اما ي بوته در مترمربع از نظر عملکرد دانه مشاهده نگرد٢٠٠ و ١٥٠ن تراکم ي کامل و همچنياريدانه و آب

  . کامل بدست آمدياري بوته در متر مربع و آب٢٠٠حداکثر عملكرد از تراکم 

  

  .ياري آب چتر، وزن هزار دانه،:ي کليديواژه ها

  

  مقدمه
  يعلم و نامCumin  يعموم با نام  سبزهزير

L. Cuminum cyminum ان يي يكساله از خانوادة چترگياه
)Apiaceae(باشدي م )Komarow, 1986 .(زيره هايدانه 

  تركيبات و آهن كاروتن، بااليي مقادير حاوي سبز

 به نوين و سنتي طب در كه است دارويي و مهم ثانوي
  مورد استفاده قرار نفخ ضد و اكسيدان آنتي عنوان

 سردرد، هاضمه، سوء اسهال، درمان دررد و يگيم
 مؤثر است.  .. وگلو، و دهان زخم تب، سرماخوردگي،

)Mazandarani et al., 2004.(  
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 & Champawat)زيره فصل رشد نسبتاً كوتاهي دارد

Pathak, 1988) و اين مسئله در مناطقي كه ميزان 
از . هميت باشدتواند حائز ابارندگي كم است مي
توان به نياز آبي كم و  ميزيرهاختصاصات مهم ديگر 

منطبق بر فصل بارندگي مناطق خشك و نيمه خشك 
كشور، عدم تالقي فصل كاري آن با فصل كاري محصوالت 
ديگر در مناطق مورد كشت و ارزش اقتصادي و صادراتي 

. (Kafi & Rashed mohassel,1992)اشاره كرداين محصول
مت يق ط را دارد و با توجه بهين شراي که اياهاني گ ازيکي

   تواند با مصرف آب کمتر،ي که دارد مييباال
 ره سبز استي داشته باشد، زيي بااليارزش اقتصاد

)Alizadeh et al., 2004.(  
كمبود آب (      تنش آب رشد گياه را به طور مستقيم

   كنترل)كمبود آب در خاك( و غيرمستقيم) در گياه
كمبود آن مهمترين عامل . )Alizadeh, 1990( ندكمي

 رودمحدود كنندة توليد محصوالت كشاورزي به شمار مي
(Begg & Turner, 1976) مي تواند هم با تأثير بر منبع  كه

  و هم بر مخزن سبب كاهش عملكرد نهايي شود
)Taiz & Zeiger, 1991( . ظرفيت زراعي مرحلهآبياري در 

 ظرفيت زراعي باعث ٣/١ و ٣/٢ان نسبت به آبياري در زم
افزايش عملكرد دانه، وزن هزار دانه و متوسط تعداد چتر 

 ,.Farahzad Kazemi et al)ره سبز گرديديدر بوته ز

 )Aminpoor & Moosavi )1995 در بررسي. (2002
 بر عملكرد دانه و تعداد يدار و منفكمبود رطوبت اثر معني

پذيري خشكي با ببين شاخص آسي. چتر در بوته داشت
شده همبستگي منفي و معني داري مشاهده  عملكرد دانه

  .)(Dhuyal et al., 1997 است
 آبياري )Aminpoor & Moosavi )1995 در بررسي

د محصول شد با اين وجود يكامل مزرعه باعث حداكثر تول
عدم آبياري در مرحلة پر شدن دانه با آبياري كامل تفاوتي 

ع در مورد تعداد چتر در گياه، تعداد اين موضو. نشان نداد
كاهش تعداد . ز صدق کرديدانه در چتر و وزن هزار دانه ن

چتر در بوته باعث گرديد مواد فتوسنتزي به تعداد چتر 
كمتري اختصاص و تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه 

مرحله پر (آبياري در مرحله آخر رشد گياه  . افزايش يابد
در افزايش عملكرد نداشته و تا حدي ي تأثير) شدن دانه

د در حالي كه آبياري در مراحل يباعث كاهش آن نيز گرد
قبل از آن، باعث افزايش معني دار تعداد چتر در بوته، 
تعداد دانه در بوته، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد كاه و 

  ).(Ahmadian et al., 2006 عملكرد دانه شد
Jangir & Singh  (1996)  را بر ياري مرتبه آب۶ و ۵، ۴اثر 

 آنها نشان داد که يج بررسينتا.  کردنديره بررسيعملکرد ز
 ي بر عملکرد دانه و اجزاي داري اثر معنياريم آبيرژ

ش ي باعث افزاياري مرتبه آب۵عملکرد داشت و اعمال 
 يد ولي کمتر گردياريسه با تعداد آبيعملکرد در مقا

وزن هزار دانه . داشت نيدياثر مف)  مرتبه۶(شتر ي بياريآب
 Alizadeh et al. .افتيشتر، کاهش ي بياريدر دفعات آب

ره مالحظه ي بر زياري آبيهامي اثر رژي با بررس)2004(
 بر عملکرد دانه، يتأثير ياري مختلف آبيمارهايکردند که ت

 يتعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر از نظر آمار
ن وزن هزار دانه، يتر کامل کمياريمار آبينداشت اما ت

. ومس کل را داشتين بيشترين شاخص برداشت و بيکمتر
 به يازين) متريلي م١٨٥حدود  (ي کافيبارندگبا وجود 

 بوته به ۶۰ افزايش تراكم گياهي از . مشاهده نشدياريآب
 بوته در متر مربع در مشهد، عملكرد دانه را افزايش ۱۸۰
  هايخهافزايش تراكم باعث كاهش تعداد شا. داد

جانبي، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار 
 .)(Armin et al., 2006 ديدانه و شاخص برداشت گرد

Movahedi et. al.) 2004(اه ي گي خود بر روي در بررس
دند که وزن هزار دانه يجه رسين نتيغال به ايتي ماريداروئ

  . باشدينه من جزء عملکرد در ارتباط با تراکم دايبا ثبات تر
 تعيين حساسترين مرحلة رشد شين آزمايهدف از ا

زايشي به كمبود آب و تعيين مناسبترين تراكم در شرايط 
  . بوديوجود تنش آب

  

  هامواد و روش
 در مزرعة ١٣٨١‐ ٨٢آزمايش در سال زراعي 

 يلومتري ک٣٠پژوهشكدة كشاورزي دانشگاه زابل واقع در 
 طرح در شمار ياجرامحل . دي آن اجرا گرديجنوب شرق

دما در زمستان .  باشديم گرم و خشک تابستانه مياقل
زان يم. ها ادامه دارديت رستني صفر است و فعاليعمدتاً باال
ر ساالنه حدود يمتر و تبخيلي م٥٥ ساالنه حدود يبارندگ
ا يارتفاع منطقه از سطح در. متر استيلي م٤٠٠٠‐٥٠٠٠
، يقه شمالي دق٥٤ درجه و ٣٠ يياي متر، عرض جغراف٤٨٣

 و متوسط يقه شرقي دق٤١ درجه و ٦١ ييايطول جغراف
خاک  PH . باشديگراد مي درجه سانت٧/٢١ ساالنه يدما

ر ي فقيي و خاک از نظر مواد غذا۸ش حدود يمحل آزما
  .  بود ر کشت جويش در سال قبل زين تحت آزمايزم. است
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ک بار تنش ي چهار مرحلة تنش آب شامل يدر اين بررس
، در زمان گلدهي، )در زمان تشكيل غنچه(از گلدهي قبل 

همراه   در زمان سخت شدن دانه ودر زمان پر شدن دانه
، ٥٠، ٢٥ تراكم ٥ و يبا آبياري كامل به عنوان فاکتور اصل

 ي بوته در مترمربع بعنوان فاکتور فرع٢٠٠ و ١٥٠، ١٠٠
هاي  خرد شده با طرح پاية بلوكيهاک آزمايش کرتيدر 

مار يت.  تكرار مورد بررسي قرار گرفتند٣ادفي دركامل تص
 آذر تا اسفند ي خوب در ماههايل بارندگي به دلياريآب

 ١٠٠مقدار .   دوره رشد اعمال شدييفقط در مراحل انتها
كيلوگرم فسفر با منشأ فسفات آمونيم در زمان کاشت و 

تروژن با منشأ فسفات آمونيم و اوره مورد يلوگرم ني ک١٠٠
 بصورت يشيکود اوره در دوره رشد رو. قرار گرفتاستفاده 

در زمان الزم . دي مصرف گردياريسرک و همراه با آب
ن با دست انجام شد و با توجه به عدم وجود يات وجيعمل

در اين . دي استفاده نگرديچ آفت کشي از هيماريآفت و ب
بذور در . آزمايش از توده محلي فردوس استفاده گرديد

 ي سانتيمتر و فواصل بوته رو٢٠يفيرد به فواصل يخطوط
  ٧/٩/٨١ سانتيمتر در تاريخ ٢٠ و ١٠، ٥، ٣٣/٣، ٥/٢ف يرد

در مراحل تشكيل غنچه، گلدهي، اوايل پر . دنديکشت گرد
 ي خودارياريشدن دانه و سخت شدن دانه از انجام آب

 بوته ١٠پس از رسيدن بذور، به طور تصادفي تعداد . گرديد
 چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعدادانتخاب و صفات 

جهت . اندازه گيري شدندوزن هزار دانه و عملکرد بوته 
تعيين عملكرد كل نيز با حذف دو رديف كناري و انتهاي 

.  متر مابقي برداشت گرديد٥/٠دو رديف وسط به طول 
جهت تجزيه . بذور پس از خشك شدن توزين گرديدند

  هاقايسة ميانگين و جهت مSASافزاز ها از نرمداده
   استفاده  درصد٥  سطح اي دانكن در از آزمون چند دامنه

 Excel 2003افزار ز با استفاده از نرميها نشکل. گرديد
  .ديم گرديترس

  
  نتايج و بحث

 تجزية واريانس صفات مورد بررسي را نشان ١جدول 
 باعث اختالف بسيار معني داري از نظر آبتنش . مي دهد

تعداد چتر در گياه، تعداد دانه (رد بررسي كلية صفات مو
 عملكرد بوته و عملكرد دانه در وزن هزار دانه،در چتر، 

ن تنش بر كلية يگرديد كه نشانگر تأثير بسيار زياد ا) هكتار
تراكم بوته نيز بر كلية صفات . صفات مورد بررسي مي باشد

ات اين امر بيانگر ثب. فوق بجز وزن هزار دانه تأثير گذار بود
رات ييوزن هزار دانه نسبت به ساير صفات در مقابل تغ

  . تراکم بوته مي باشد
   عملکرد و عملکرد دانهي بر اجزاي تنش آبريتأث

اه يرا بر تعداد چتر در گ ي اعمال تنش آبريتأث ١شکل 
 ي در مرحله قبل از گلدهي با اعمال تنش آب.دهدنشان مي

 کامل  ياري چتر و در آب۰۹/۱۳تعداد ) ل غنچهيتشک(
 درصد ۳۶دهنده د شد که نشانياه تولي چتر در گ۴۵/۲۰

 اعمال تنش در مراحل پرشدن و سخت. باشديکاهش م
 از نظر تعداد چتر در بوته با يداريشدن دانه تفاوت معن

ن يخوب اانگر مقاومتيمسئله بنيا.  کامل نشان ندادياريآب
  .باشديمي شيزا  رشديي در مراحل انتهايآباه به تنشيگ

اه يه تعداد چتر در گي شبيتعداد دانه در چتر روند
 دانه ۵۵/۱۸ل غنچه يبا اعمال تنش در زمان تشک. داشت

 ۹۲/۲۰ کامل ياري که با آبيد در حاليل گرديدر چتر تشک
ش يثبات تعداد دانه در چتر ب). ۲شکل(د يل گرديدانه تشک

  .اه بودياز تعداد چتر در گ

  
   تنش آب و تراکم بوتهيمارهايره سبز تحت تين مربعات صفات مورد بررسي زيانگي م تجزية واريانس‐١جدول 

  (MS)ميانگين مربعات 
  آزادي  درجه  منبع تغيير

  عملكرد كل  عملكرد تك بوته  وزن هزار دانه  تعداد دانه در چتر  تعداد چتردرگياه
  ٣٥١٤٢  ٠٦٧/٠  ٠٠٦/٠  ٩٠٧/٢  ٣٣٣/٩  ٢  تکرار

  ٦٧٤٣٤٠ **  ٠١٥/١ **  ٤٣٩/٠ **  ٤٣٥/١٤ **  ٥١/١٥٣**  ٤  تيمار تنش
  ٣٧٠١٠  ٠٣٧/٠  ٠٣٣/٠  ٣٥/١  ٢١٣/٧  ٨  اشتباه اصلي
            ١٤  پالت اصلي
  ١٢٠٨٠٧١ **  ٣٤٢/٣**  ٠٣/٠  ٨٨/١٦**  ٧/٨٨٢ **  ٤  تيمار تراکم

  ١٩٩٩١  ٠٤٧/٠  ٠٢٤/٠  ٦٢٧/٠  ١٢٥/٦  ١٦  تراکم × تنش
  ١٨١١٥  ٠٢٦/٠  ٠٢٤/٠  ٠٨٩/٢  ٨٨١/٦  ٤٠  اشتباه فرعي
    ٦٠  يپالت فرع

  . درصد١احتمال  دار در سطحمعني : **    
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 تعداد چتر در ميانگين مرحله تنش آبياري بر تأثير ‐۱شکل
دار در حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني .زيره سبز گياه

  .باشدمي%٥سطح احتمال
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  ميانگين تعداد دانه در مرحله تنش آبياري بر تأثير ‐۲شکل

دار در حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني. چتر زيره سبز
  .باشدمي%٥سطح احتمال

  

 در مراحل پر شدن و سخت شدن دانه ياعمال تنش آب
 کامل نشان ياري از نظر وزن هزار دانه با آبيتفاوت آمار

 بر وزن هزار دانه در ير زمان تنش آبيتأث). ۳شکل(نداد 
ن ي ا دريتنش آب. گر بوديش از مراحل دي بيزمان گلده

 وزن هزار دانه نسبت به ي درصد۱۴مرحله باعث کاهش 
  . دي کامل گردياريآب

ر تنش يعملکرد بوته و عملکرد کل در هکتار تحت تأث
تنش ). ۵ و ۴ يهاشکل( دوره رشد قرار نگرفت ي انتهايآب
د يل غنچه باعث کاهش شدي در مرحله تشکياريآب

ن مرحله يادر . ديعملکرد بوته و عملکرد کل در هکتار گرد
لوگرم ي ک۹/۴۹۹ گرم و  عملکرد کل ۶۲۴/۰عملکرد بوته 

د ي کامل باعث تولياري که آبيدانه در هکتار بود در حال
لو گرم دانه در هکتار ي ک۴/۹۷۲ گرم دانه در بوته و ۲۰۳/۱
 يشيه رشد زاي تنش در مراحل اوليبه طور کل. ديگرد

   صفات، ني ب در . دي گرديشي زايشتر اجزايباعث کاهش ب
 قرار گرفت ير تنش آبيتعداد دانه در چتر کمتر تحت تأث

ه ي توان گفت که چون طرح اولين ميبنابرا%). ۱۴حداکثر(
خته شده است، تنش فقط مانع ين قبل از تنش ريگل آذ

 بر تعداد دانه در ي شده و تأثير کمي آخريرشد چترها
 از تنش يز تأثير کميوزن هزار دانه ن. چتر گذاشته است

بوده % ۱۵ که حداکثر اختالف حدود يرفت به طوريپذ
در هر صورت زمان وقوع تنش بر وزن هزار دانه مؤثر . است

ز ي ناچيشي رشد زايين تأثير در مراحل انتهايا. بوده است
اه و تعداد ياد بودن تعداد چتر در گيبا توجه به ز. بوده است

 در ي بدون تنش و تنش آبيمارهايدانه در چتر در ت
ن دانه ها در ي بي رسد رقابتي، به نظر ميشي دوره زايتهاان

 ياه به خوبي وجود نداشته و گيجذب مواد فتوسنتز
ش از تعداد دانه ياه بيتعداد چتر در گ. فتوسنتز کرده است

. در چتر و وزن هزار دانه تحت تأثير قرار گرفته است
کاهش سه جزء فوق باعث کاهش عملکرد بوته در حدود 

پس با توجه به تأثير کمتر تنش بر وزن . ديرد درصد گ۵۲
هزار دانه و تعداد دانه در چتر، تأثير تنش بر تعداد چتر در 

ن عامل کاهش عملکرد دانه يتوان مهمتريم اه رايگ
ه رشد ي در مراحل اولياه به خشکيت گيحساس. دانست

ن مراحل از ين آب در اي باشد و تأميشتر مي بيشيزا
) Taiz & Zeiger) 1991. کنديم يريکاهش عملکرد جلوگ

و مخزن ) فتوسنتز(معتقدند که تنش آب با تأثير بر منبع 
) دانه تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار(

ج يج فوق با نتاي نتا.شوديسبب کاهش عملکرد دانه م
تعداد چتر در رابطه با ) Ahmadian et al) 2006  .يبررس

 & Minpoor ونه دربوته و عملکرد دانهدر بوته، تعداد دا

Moosavi  )1995 ( در رابطه با تعداد چتر در بوته و
  .عملکرد دانه مطابقت دارد
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   عملکردميانگيننش آبياري بر  مرحله تتأثير ‐۴شکل

دار در حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني .بوته زيره سبز
  .باشدمي%٥سطح احتمال
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  عملکرد کلميانگين  مرحله تنش آبياري بر تأثير ‐۵شکل

دار در سطح حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني .زيره سبز
  .باشدمي%٥احتمال

  
   و عملکرد دانه عملکرديتأثير تراکم بر اجزا

 بر وزن هزار دانه نداشت ي داريتراکم بوته تأثير معن
 ۱۵۰مار ي گرم از ت۶۹/۲حداکثر وزن هزار دانه با ). ۶شکل(

 گرم از ۶۱/۲بوته در متر مربع و حداقل وزن هزار دانه با 
 بوته در متر مربع به دست آمد که نشان دهنده ۵۰مار يت

 يدر بررس. باشدي م درصد۳کاهش وزن هزار دانه در حدود
Movahedi et al.) 2004(خ کاشت يز تأثير تراکم و تاري ن

ر يغال نسبت به سايتي ماريياه دارويبر وزن هزار دانه گ
  . صفات کمتر بود

اد بود يار زياه بسيتأثير تراکم بوته بر تعداد چتر در گ
 چتر ۰۹/۳۰ بوته در متر مربع  ۲۵ که در تراکم يبه طور

ل شد ي چتر تشک۲/۱۰ بوته در متر مربع ۲۰۰و در تراکم 
 درصد کاهش ۶۶اه حدود ي تعداد چتر در گيعني) ۷شکل(
 ۲۰۰ن وجود تعداد چتر در متر مربع در تراکم يبا ا. افتي

 برابر تعداد چتر در متر مربع در تراکم ۷۱/۲با يبوته تقر
  . بوته در متر مربع بود۲۵
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  ن هزار دانه زيره سبزوز ميانگين تراکم بوته بر تأثير ‐۶شکل

دار در سطح حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني
  .باشدمي%٥احتمال
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   تعداد چتر ميانگين تراکم بوته بر تأثير ‐۷شکل

دار در حروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني .در گياه زيره سبز
  .باشدمي%٥سطح احتمال

  
 بود ار کميتأثير تراکم بوته بر تعداد دانه در چتر بس

 بوته ۲۰۰ بوته در متر مربع به ۲۵ش تراکم از ي با افزايعني
 درصد کاهش ۱۳در متر مربع، تعداد دانه در چتر کمتر از 

د در ي دانه در چتر رس۹۱/۱۸ به ۷/۲۱و از ) ۸شکل(افت ي
 بوته در ۲۰۰ که تعداد دانه در مترمربع در تراکم يحال

 ۱۶۳۲۳بع  بوته در مترمر۲۵ و در تراکم ۳۸۵۷۶مترمربع 
 با توجه به عدم تأثير تراکم بوته بر وزن هزار دانه،. بود

ن کننده ييتعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر تع
تأثير تراکم بوته بر عملکرد آن . ره بودندياه زيعملکرد در گ

 بوته در ۲۰۰ بوته به ۲۵ش تراکم از يبا افزا. اد بوديار زيبس
افت و از ي درصد کاهش ۷۰متر مربع، عملکرد بوته حدود 

ن وجود يبا ا) ۹شکل(د يگرم رس۵۲۳/۰ گرم به ۷۴۲/۱



 ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰ران، دوره  ايعلوم گياهان زراعيمجله   ۶۸

 ۶/۴۳۵ برابر شد و از ۴/۲عملکرد کل در هکتار حدود 
  ). ۱۰شکل(د يلوگرم در هکتار رسي ک۳/۱۰۴۳لوگرم به يک

انگر عدم جبران تراکم بوته کم توسط يجه بين نتيا 
 تراکم بوته  کهيگر با وجوديبه عبارت د. عملکرد بوته است

  ) بوته در مترمربع۲۵ بوته به ۲۰۰از (افته ي برابر کاهش ۸
  . برابر شده است۳۴/۳اما عملکرد تک بوته فقط 

 Popzan et al.)2004( و Armin et al.) 2006(ج يز نتاي ن
  .شات خود گزارش کردندي از آزمايمشابه
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  ه سبزري زميانگين تعداد دانه در چتر تراکم بوته بر تأثير ‐۸کلش
  .باشديم%٥دار در سطح احتماليرمشابه نشانگر اختالف معنيحروف غ

  
ار کم وزن هزار دانه از ي بسيريبا توجه به تأثيرپذ

 ۱۴حداکثر  (ياريو تنش آب)  درصد۳حداکثر (تراکم بوته 
ن ياه و تعداد دانه در چتر مهمتري، تعداد چتر در گ)درصد

ير تراکم بوته بر تعداد تأث. عوامل موثر بر عملکرد دانه بودند
  کهي بود به طورياريشتر از مرحله تنش آبياه بيچتر در گ

اه يد تعداد چتر در گيش تراکم بوته باعث کاهش شديافزا
 بر تعداد چتر در ير تنش آبيثأاما ت)  درصد۶۶تا (د يگرد
ها در تراکم د بوتهيرقابت شد).  درصد۳۶تا (اه کمتر بود يگ
ن يد اما ايعملکرد دانه آنها گردد ياد باعث کاهش شديز

ش تراکم بوته بود لذا عملکرد در واحد يکاهش کمتر از افزا
  .ش از تراکم کم بوديسطح در تراکم باال ب
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  ره سبزي عملکرد بوته زميانگين تراکم بوته بر تأثير ‐۹شکل

  .باشدمي%٥دار در سطح احتمالحروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني
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 ره سبزيعملکرد کل زميانگين تراکم بوته بر ر تأثي ‐ ۱۰شکل

 .باشدمي%٥دار در سطح احتمالحروف غيرمشابه نشانگر اختالف معني

  
  

  يريگجهينت

ن مرحله از مراحل يش، حساستريدر سال انجام آزما
 ل غنچه و سپسي به کمبود آب، مرحله تشکيشيزا

ن مراحل باعث حداکثر ي در اين آب کافي بود و تأميگلده
ز ين) بوته در مترمربع۱۵۰‐ ۲۰۰(تراکم باال  .ملکرد شدع

  ش عملکرد دانه با وجود کاهش عملکرديباعث افزا
  .ديبوته گرد
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