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 هاترین یافتهمهم

های کاشت و عدم تأثیر بین ردیف هزمان بسته شدن کانوپی با کاهش فاصل مدت نتایج آزمایش حاکی از کاهش

متر( سانتی 43و  42های کم )بذر بر این زمان بود. زودتر بسته شدن کانوپی در فاصله بین ردیف هدار اندازمعنی

 هدار تعداد غال  و دانه در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک، عملکرد غال  سبز و عملکرد دانفزایش معنیا سبب

ازای هر روز زودتر بسته شدن متر شد. نتایج نشان داد که بهسانتی 53و  32ردیف  هخشک نسبت به دو فاصل

واریانس، اثر اندازه  اساس نتایج تجزیهکیلوگرم در هکتار بر عملکرد غال  سبز افزوده شده است. بر  334 ،کانوپی

 43و  42های بین ردیف در فاصلهدار بود. ها بر عملکرد دانه خشک معنیاثر متقابل آن و بذر و فاصله بین ردیف

بین ردیف  ههای مختلف بذر وجود نداشت اما در دو فاصلداری بین عملکرد دانه در اندازهمتر اختال  معنیسانتی

حداکثر عملکرد با  دست آمد. لذا، برای تولید، بیشترین عملکرد دانه از بذور درشت بهمتر(سانتی 52و  32) دیگر

 شود. متر پیشنهاد میسانتی 42 بین ردیف هحداقل مقدار بذر، استفاده از بذرهای ریزتر و کشت با فاصل

 مقدمه )شرح مساله(

، های محیطیتنش بدونرود. در شرایط شمار میال بهثر بر عملکرد باقؤترین عوامل ماز مهمیکی تراکم بوته 

خشک و دانه همراه خواهد  هشود با افزایش عملکرد ماد ی که موجب بهبود استفاده از نورافزایش تراکم بوته تا حد

در  های کاشتبین ردیف هافزایش تراکم بوته از طریق کاهش فاصلمتعدد،  هایپژوهشهای بود. بر اساس یافته

بدون تشدید رقابت بین  زیرا ،گذاردمی ها در ردیف تأثیر مثبت بیشتری بر عملکردبین بوته هبا کاهش فاصلمقایسه 

شود. مطالعات در گیاه زراعی می هوسیلخورشیدی به نورتر کانوپی و دریافت بیشتر ها موجب بسته شدن سریعبوته

توجه عملکرد قابل ،نهایت ازه بذر بر سبزشدن، استقرار و درکه تأثیر اند اندرابطه با ارزیابی قدرت گیاهچه نشان داده

نتایج متفاوتی به مختلف  زراعی تأثیر اندازه بذر بر رشد و عملکرد در گیاهان هزمینتحقیقات در کلی، طوربهاست. 

مصر   ،ترریز هایاستفاده از بذر ،نداشته باشد تأثیر محصول عملکردبر اگر اندازه بذر  بنابراین، منتهی شده است.

  .دهدهای کشت در واحد سطح را کاهش میبذر و هزینه
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 اهمیت موضوع

های کاشت و بین ردیف هفاصل هوسیلبهو  است دانه عملکرد اصلی اجزای از یکی واحد سطحدر  بوته تعداد

استفاده از عوامل  افزایش تراکم بوته تا یک حد معین از طریق افزایش شود.تعیین میها در داخل ردیف بوته هفاصل

 هطور معمول، افزایش تراکم بوته از طریق کاهش فاصلشود. بهمحیطی مؤثر بر رشد موجب افزایش عملکرد دانه می

طور گسترده در استان بذر باقال رقم برکت که به. گذاردمی های کاشت تأثیر مثبت بیشتری بر عملکردبین ردیف

ذخیره غذایی بذرهای کوچک نیز برای رسد نظر میبهکه طوریبه ،شود بسیار درشت استگلستان کشت می

بر رشد و عملکرد تأثیر نداشته باشد، مورد استفاده اگر اندازه بذر  ،رواز این .باشدحمایت از رشد گیاهچه کافی 

ی ریز هااستفاده از بذر. درشت استفاده کردبذرهای از خوراکی ریز و برای مصر   هایتوان برای کاشت از بذرمی

دلیل بازارپسندی به ،و از سوی دیگرشود میموجب کاهش مصر  بذر و در نتیجه کاهش هزینه تولید  برای کاشت

که با توجه به اینرو، . از اینگرددمی خالص کشاورز تر موجب افزایش فروش و درآمددرشت هایبیشتر بذرو قیمت 

بذرهای  هدر تحقیق حاضر تأثیر اندازرود، شمار میکشور به ترین مناطق تولید باقال دراستان گلستان یکی از مهم

های کاشت بر عملکرد غال  سبز و بین ردیف همورد استفاده برای کاشت و تغییر تراکم بوته از طریق تغییر فاصل

  شود.دانه بررسی می
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 در شکل زیر نشان داده شده است.    سبز و روز تا بسته شدن کانوپیعملکرد غالرابطه رگرسیونی بین 

)روز تا بسته شدن کانوپی در فاصله بین  دست آمده، با کم شدن زمان تا بسته شدن کانوپیبر اساس نتایج به

ز افزایش پیدا عملکرد غال  سبروز بود(  334و  344، 334، 324ترتیب برابر با به 53و  32، 43، 42 هایردیف

ه فزودابر عملکرد غال  سبز  کیلوگرم در هکتار 334 در بسته شدن کانوپی تسریعروز  ازای هرکه بهطوریکرد، به

در طول فصل رشد و کارآیی استفاده از  هاکاهش میانگین تشعشع دریافت شده توسط بوته که رسدنظر میشد. به

ن صورت که در فاصله ای افزایش روز تا بسته شدن کانوپی باشد. بهکاهش عمکرد غال  سبز با  اصلی دلیلتشعشع، 

دلیل دیر بسته شدن کانوپی، بخش بیشتری از تشعشع رسیده به باالی متر( بهسانتی 53و  32) هابیشتر بین ردیف

لکرد میزان مواد فتوسنتزی تولید شده در واحد سطح و عم و در نتیجه، شودمیجذب نها توسط برگجامعه گیاهی 

  . کندمیپیدا کاهش و دانه  غال  سبز

 
  ی در باقال رقم برکت در شرایط محیطی گرگانکانوپ شدن بسته تا روز و سبز غالف عملکردبین  رابطه

** 


