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یک  پاییزه،جدید  گلرنگ سه رقم بر عملکرد و اجزای عملکردتاثیر فواصل ردیف و تراکم کاشت  به منظور بررسی

مزرعه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. در  1395-96و  1394-95سال زراعی  بررسی طی دو

ای هاکتورف. استفاده شد تکرار چهارهای کامل تصادفی در طرح بلوك در این بررسی از آزمایش فاکتوریل بر پایه

متر سانتی 60و  30فاصله ردیف کاشت گلدشت، دو  ومهر گل ،پدیده هاینامسه رقم گلرنگ به  شامل ترتیبآزمایش به

در این تحقیق  .( بودندبوته در مترمربع 60و  40تراکم بوته ))یک خط کشت روی پشته و دو خط کشت روی پشته( و دو 

دانه در غوزه و اثر ساده فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد، اثر ساده تراکم بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و تعداد 

دار بود. همچنین سه رقم گلرنگ از نظر ارتفاع بوته، تراکم بوته بر تعداد دانه در غوزه معنی×اثر متقابل فاصله کاشت

دار داشتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه عملکرد دانه و عملکرد روغن تفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار( بدست  2263بوته در متر مربع ) 60کیلوگرم در هکتار( و تراکم  2312متر )یسانت 30در فاصله ردیف 

مهر عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با رقم پدیده داشتند. بدین ترتیب بهترین توصیه آمد. همچنین ارقام گلدشت و گل

دو خط کشت متر )سانتی 30فاصله ردیف  برای الگوی کاشت ارقام گلرنگ در مناطق معتدل سرد برای کشت پاییزه

 بوته در مترمربع است. 60( و تراکم روی پشته
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 مقدمه

هان  یا نگ یکی از گ  آستتتتراستتتته تیرهگلر

(Asteraceae) ست گونه مختلف این گیاه  25 .ا

تا یا  يان یا  از استتت قا و  رس آستتت مال آفری  وشتتت

های اند. وجود تیپهندوستتتتان كراکنده شتتتده

سر کشور كراکنده سرا اند مختلف وحشی که در 

نشتان از ستازگاری با ی این گیاه رو نی با آس 

 .(4) و هوای کشور ما دارد

درصد  90رو ن گلرنگ با دارا بودن بیش از 

استتتیدهای  رس  یراشتتتباص بخيتتتو  استتتید 

لینولئیك و اولئیك همواره به عنوان یك رو ن 

با ارزش مطرح بوده است. رو ن گلرنگ امروزه 

درميتار   ذایی، تهیه ستا د و کره مارگارین 

در شتتمال آمریکا کاربرد فراوان دارد و همينین 

شونده در تهیه به عنوان یك رو ن ز شك  ود خ

 .(1)مير  دارد رو ن جال 

در محيتتتو ت زراعی تراکم مناستتتب بوته 

وری بیشتر از عوامل محیطی موجب جذس و بهره

شتتتود. گردد که منجر به افزایش عملکرد میمی

صله سبب میکاهش فا شت  شود های ردیف کا

که مزرعه زودتر به شتتاخن نهایی ستتطگ بر  

واد فتوسنتزی برای رشد رسیده و مقدار بیشتری م

به افزایش  که این امر  ید  ما فت ن یا رویشتتتی در

 (. 8و  6، 5) گرددعملکرد دانه منتهی می

العمل ارقام نتایج بررستی ستازگاری و عک 

های گلرنگ زمستتتانه به شتترایط محیطی و  ین

قه داراس، اصتتتفهان و کرج طمختلف در ستتته من

ق و نشتان داد که در مناط 79تا  76های طی ستال

هتتای مورد بررستتتی بین ارقتتام تفتتاوت ستتتتال

بندی ارقام گروه. داری وجود داشتتته استتتمعنی

براساس شیب رگرسیونی و میانگین عملکرد دانه 

و رو ن و همينین انحرا  از خط رگرستتتیونی 

سازگاری  دارای LRV 51-51نشان داد که رقم 

مام محیط یاد در ت با  وها عمومی ز  عملکرد 

 (.2)بود در هکتار( کیلوگرم  2205)

مطالعات انجام شتتتده بر روی گلرنگ نشتتتان 

داد که در اثر کاهش فاصتتتله ردیف کاشتتتت، 

عملکرد دانه بیشتتتر شتتد. هر  ند که اگر فاصتتله 

شود و  شته  شت ثابت نگه دا بوته روی ردیف کا

های کاشتتت کاستتته شتتود، تراکم فاصتتله ردیف

آید ستتتبب افزایش بیش از حدی که بوجود می

به کاهش تعداد رقابت شتتتد در   وزهه و منجر 

نه در  ته، دا نه می  وزهبو  گرددو وزن هزار دا

خواجتته13و  10) گزارش 3) كور(. آذری و   )

کردند که افزایش فاصتتتله ردیف و تراکم بوته 

شد. آنها  سریع اکثر مراحل نمو گلرنگ  سبب ت

نتیجه گرفتند که بیشتتترین عملکرد دانه با فاصتتله 

شت  بوته در  40متر و تراکم سانتی 30ردیف کا

مد. در تحقیق دیگری در  به دستتتتت آ مترمربع 

صله ردیف  شترین عملکرد با فا ستان بی  30هندو

ير  سانتی کیلوگرم ازت در هکتار  50متر و م

 (. 12) بدست آمد

ای دو ستتتتالتته در در یتتك تحقیق مزرعتته

، 75000 هار تراکم بوته شتتتامل از هندوستتتتان 

بوتتته در هکتتتار  225000و  150000، 100000

ستفاده  شان داد که تراکم  شد وا  225000نتایج ن

ید نمود ه بوته در هکتار بیشتتتترین عمکرد را تول

یك بررستتتی، (. 9)استتتت  ترین اقتيتتتادیدر 
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ير   کیلوگرم ازت  78عملکرد گلرنگ را با م

در هکتتتار بوتتته  128000در هکتتتار و تراکم 

مد بدستتتتت  (. در تحقیق دیگری تراکم 12)آ

شترین محيول 266667  41/3) بوته در هکتار بی

(. گیراس و 11) تن در هکتتتار( را تولیتتد نمود

( نشتتتان دادند که میزان محيتتتول 9) همکاران

بوته در هکتار نسبت  222000تراکم  درگلرنگ 

به سایر تیمارها از افزایش بیشتری برخوردار بوده 

ته بر میزان رو ن و کود ازت بر  ولی تراکم بو

 داری نداشته است. ارتفاص گیاه تأثیر معنی

 در آزمایش دیگری، تاثیر ستته فاصتتله ردیف

 75، 0) متر( و سه سطگ ازتسانتی 40و  30، 20)

کیلوگرم در هکتتتار( بر عملکرد و میزان  153و 

تایج  رو ن گلرنگ مورد بررستتتی قرار گرفت. ن

محيول در نتیجه افزایش فاصله  حاکی از افزایش

. (7) ردیف کاشتتتت و افزایش ستتتطوح ازت بود

اصالح گیاه رو نی گلرنگ اصو ً براساس یافتن 

با ، افزایش کمی وکیفی  نه  با عملکرد دا ارقامی 

ها وآفات و رو ن، زودرستتی، مقاومت به بیماری

با توجه به اهمیت  (.12)خاری استتتتوار استتتت بی

تعداد ردیف بر عملکرد دانه و میزان تراکم بذر و 

عملکرد و کیفیتت رو ن آزمتایشتتتی بتا هتد  

بر تاثیر فواصتتل ردیف و تراکم کاشتتت  بررستتی

در  گلرنگ ستتته رقم عملکرد و اجزای عملکرد

مؤسسه تحقیقات اصالح و کشت كاییزه در مزرعه 

 انجام شد.تهیه نهال و بذرکرج 

 

 هامواد و روش

مختلف های به منظور بررستتتی اثرات ردیف

شت بر عم سه رقم گلرنگ لک کرد دانه و رو ن 

شی در  سه تحقیقات آزمای س مزرعه تحقیقاتی مو

 موقعیتت اصتتتالح و تهیته نهتال و بتذرکرج بتا 

شتتترقی و عر   50˚و  75´طول جغرافیتتایی 

یایی فاص 35˚و  59´جغراف مالی و ارت  1313 شتتت

 فاکتوریلآزمایش به صتتورت متراز ستتطگ دریا 

یه طرح بلوك كا مل تيتتتتادفی در بر  کا  های 

و  1394-95 زراعی در طی دو ستتال  هار تکرار

شد.  1395-96 ساس  براجرا  ستم طبقها بندی سی

کوكن، منطقه کرج دارای اقلیم معتدل ستترد نیمه 

و متر میلی 243 سالیانه متوسط بارندگی با خشك

گراد درجه ستتانتی 5/13متوستتط درجه حرارت 

لومی  ش،یبافت خاك مزرعه آزماباشتتتد. می

شخيات خاك محل آزما سی بود و م در  شیر

 ارائه شده است. 1جدول 

 ستتته رقم شتتتامل اکتورهای آزمایش به ترتیبف  

 دو مهر،گل و به اسامی كدیده،گلدشت گلرنگ

 

 خيوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش -1جدول 
 
 عمق

 خاك
 بافت خاك

 اسیدیته 

 خاك
(pH) 

 درصد

 کربن

 آلی

 هدایت الکتریکی

 )دسی زیمن  بر مربع(

 درصد

 نیتروژن

 کل

 فسفر قابل جذس

 )میلی گرم بر کیلوگرم(
 كتاسیم قابل جذس

 )میلی گرم بر کیلوگرم(
 درصد

 شن
 درصد

 رس
 درصد

 سیلت

 49 27 24 256 6/12 06/0 22/2 58/0 24/7 رسی –لومی  30-0
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)یك متر ستتانتی 60و  30فاصتتله ردیف کاشتتت 

خط کشتتت روی كشتتته و دو خط کشتتت روی 

 بوته در مترمربع 60و  40 میزان تراکمكشته( و دو 

 ك  از دو شتتتخمنظر  زمین مورد . تعیین شتتتدند

نیتروژن  .شدعمود بر هم و دیسك با لولر مسطگ 

قدار  به م مایش  یاز این آز کیلوگرم  75مورد ن

عادل  تار )م کیلوگرم اوره(  150نیتروژن در هک

کیلوگرم  80کیلوگرم فستتفر )معادل  17همراه با 

کیلوگرم كتاستتتیم  35ستتتوكرفستتتفات تریيل( و 

ميتتر   کیلوگرم ستتولفات كتاستتیم( 85)معادل 

شد. نیتروژن در سه قسط مير  شد و ثلث آن 

ترتیب در مرحله كیش کشتتتت و دو ثلث دیگر به

دهی دهی و نیز مرحله  نيهدر مرحله شروص ساقه

ميتتر  شتتد. کودهای فستتفره و كتاس به عنوان 

کود كایه قبل از کاشتتت به زمین افتتافه شتتدند. 

 زراعی دو ستتالو در  کاشتتت به صتتورت دستتتی

تاریخبه 1395-96 و 1394-95 یب در  های ترت

آبیاری طبق نیاز گیاه مهرماه انجام شتتد.  13و  11

، در مراحل مختلف رشتتتد شتتتامل ستتتبز شتتتدن

كایان ، شتتتروص گلدهی ،دهی نيه، دهیستتتاقه

در هر دو بندی صتتتورت گرفت. گلدهی و دانه

ستتال آزمایش زمان رستتیدگی در رقم گلدشتتت 

كدیده در  مهر ودر دهه اول تیرماه و در ارقام گل

بت شتتتتد.  ماه ث هه ستتتوم تیر در طول اجرای د

آزمایش از مراحل مختلف رشتتتد و نموشتتتامل 

 ،دهی نيه، دهیستتتاقه، های ستتتبزشتتتدنتاریخ

بنتدی كتایتان گلتدهی و دانته، شتتتروص گلتدهی

یادداشتتتت برداری انجام و صتتتفاتی نظیر ارتفاص 

نه در  عداد تبوته،  عداد دا وزه،  وزه در بوته، ت

گیری ، عملکرد دانه و رو ن اندازهوزن هزار دانه

گیری اجزای عملکرد، ارتفاص . برای اندازهشتتتد

بوته بطور تيادفی  10 ،بوته و تعداد شاخه فرعی

یادداشتتتت از نقاط مختلف هر کرت انتخاس و 

شتتتد. درصتتتد رو ن انجام  هااین بوتهاز  برداری

ستفاده از دستگاه   یسیرزونان  مغناطدانه نیز با ا

 گیری شد.( اندازهNMRی )اهسته

همينین برای تعیین عملکرد دانتته ك  از 

حذ  نیم متر از ابتدا و انتهای هر کرت، محيول 

واریان  . تجزیه شتتتددو خط وستتتط برداشتتتت 

برای صفات مورد نظر انجام شد و مقایسه  مرکب

ای دانکن آزمون  ند دامنه ها با استفاده ازمیانگین

 .در سطگ كنج درصد صورت گرفت

 

 نتایج و بحث

تجزیه واریان  مرکب عملکرد دانه و رو ن 

دار فتاصتتتلته و اجزای عملکرد بیتانگر اثر معنی

ردیف بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و تراکم 

بوته در متر مربع بر عملکرد دانه، عملکرد رو ن 

نه در  وزه بود )جدول  عداد دا (. بررستتتی 2و ت

فاو که ت یان  نشتتتتان داد  یه وار تایج تجز ت ن

نه و معنی ته، عملکرد دا فاص بو داری از نظر ارت

عه  عملکرد رو ن برای ارقام گلرنگ مورد مطال

وجود دارد. در این بررستتتی اثر متقابل فاصتتتله 

نه در  وزه × ردیف  ها بر تعداد دا تراکم بوته تن

 (.2دار بود )جدول معنی

بیشتتتترین میزان عملکرد دانه و رو ن از رقم 

 567و  2219ادیر ترتیتتب بتتا مقتتگلتتدشتتتتت بتته

(. 3کیلوگرم در هکتار حاصتتتل شتتتد )جدول 
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گل ته در رقم  فاص بو مهر همينین بیشتتتترین ارت

مشتتاهده شتتد و رقم كدیده نیز از این نظر تفاوت 

شت )جدول داری با رقم گلمعنی ( این 3مهر ندا

ست که تفاوت معنیدر حالی سایر ا داری از نظر 

ه در  وزه( صفات )تعداد  وزه در بوته، تعداد دان

 (.3در ارقام مورد بررسی مشاهده نشد )جدول 

قدار  تایج این تحقیق نشتتتتان داد بیشتتتترین م ن

نه و رو ن ) کیلوگرم در  843و  2312عملکرد دا

صله ردیف  شد سانتی 30هکتار( در فا صل  متر حا

(. همينین بیشتتترین میزان عملکرد دانه و 4)جدول 

هکتتتار( د 575و  2263رو ن ) لوگرم در  ر کی

 (. 4بوته در مترمربع به دست آمد )جدول  60تراکم

در این بررستتی بیشتتترین میزان عملکرد دانه 

صل ردیف  شت ارقام در فوا متر و سانتی 30ازک

بوته در متر مربع حاصتتل شتتد )جدول  60تراکم 

(. در این شتترایط با وجود کاهش عملکرد دانه 4

ها، در تك بوته به دلیل افزایش رقابت بین بوته

ملکرد دانه در هکتار به سبب افزایش محسوس ع

به عالوه  فت.  یا عداد بوته در متر مربع افزایش  ت

ضای  ستقیم نور به ف شرایطی برخورد م در  نین 

بین ردیف کاهش یافته و از میزان تبخیر  یرمفید 

ظار  که انت مانطور  جلوگیری شتتتتده استتتتت. ه

رفت با کمتر شدن فواصل ردیف ارتفاص بوته می

تواند به ( که این امر می4افت )جدول افزایش ی

شی از جمله  ساعد رشد روی شرایط م دلیل ایجاد 

رطوبت نستتتبی با تر داخل تاج كوشتتتش، عدم 

به  تابش نور مستتتتقیم و وجود نور  یرمستتتتقیم 

مل موثر در رشتتتتد رویشتتتی در  عا یك  عنوان 

شد. بخش سایه قرار دارد با ساقه که در  هایی از 

عث اف با مل  یانگره مجموص این عوا زایش طول م

ست. از آنجا که عملکرد  شده ا )افزایش ارتفاص( 

دانه و رو ن در گیاه گلرنگ تابعی از اجزای آن 

نه در  وزه و  یعنی تعداد  وزه در بوته، تعداد دا

باشتتد تغییرات عملکرد به تغییر وزن هزار دانه می

شود. نتایج این آزمایش در اجزای آن مربوط می

فاصتتله ردیف و کشتتت دو نشتتان داد که کاهش 

خط روی كشتتتته با افزایش تعداد  وزه در بوته، 

تعداد دانه در  وزه، وزن هزار دانه و به دنبال آن 

کیلوگرم در هکتار(  2312افزایش عملکرد دانه )

کیلوگرم در هکتتتار(  843و عملکرد رو ن )

(. همينین در این تحقیق 4همراه استتتت )جدول 

دانه و رو ن از مشخن شد که بیشترین عملکرد 

 60بیشتتتترین مقدار بذر در واحد ستتتطگ )تراکم

 بوته در مترمربع( حاصل شد. 

تراکم بر تعداد ×نتایج اثر متقابل فاصتله ردیف

بوته در  40دانه در  وزه نشتتتان داد که در تراکم 

تعداد  داری از نظرمتر مربع هیچ گونه تفاوت معنی

له ردیف فاصتتت نه در  وزه در   60و  30های دا

 60متر مشتتاهده نشتتد. در مقابل در تراکم انتیستت

بوته در متر مربع، تعداد دانه در  وزه در فاصتتتله 

داری بیشتتتر از متر به طور معنیستتانتی 60ردیف 

متر سانتی 30تعداد دانه در  وزه در فاصله ردیف 

رسد افزایش تعداد  وزه (. به نظر می1بود )شکل 

ر مربع )به دلیل بوته در مت 60در مترمربع در تیمار 

سطگ(، کاهش تعداد  افزایش تعداد بوته در واحد 

نه در  وزه را در کشتتتتت های متراکم جبران دا

کرده استتتت و در نهایت ستتتبب افزایش عملکرد 

 (. 1و شکل  4دانه شده است )جدول 
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 های متفاوتعملکرد ارقام گلرنگ در فواصل ردیف و تراکمتجزیه واریان  مرکب عملکرد دانه و اجزای  -2جدول 
 

 منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات
   عملکرد دانه عملکرد رو ن تعداد  وزه در بوته تعداد دانه در  وزه وزن هزاردانه ارتفاص

1241/68ns 4/01ns 0/347ns 18ns 31207/9ns 361816/8ns 1 سال 

63/339  09/61  778/2  73/30  41/165710  09/3081904  سال( /)تکرار  1اشتباه  4 

 فاصله ردیف 1 *2964612/50 *216513/79 *373/55 *58/681 **165/01 **2701/12

11/681ns 0/681ns 25/681ns 0/056ns 13967/05ns 145800ns 1 سال×فاصله ردیف 

23/34ns 1/681ns 39/014* 1/389ns 100405/01* 1502222/2* 1 تراکم 

2/347ns 7/347ns 2/347ns 0/889ns 1237/6ns 15312/5ns 1 سال×تراکم 

21/125ns 8/681ns 48/34* 18ns 1542/43ns 29282ns 1  تراکم×فاصله ردیف 
17/014ns 6/125ns 17/01ns 1/38ns 2778/22ns 22542/7ns 1 سال×تراکم×فاصله ردیف 

419/59** 2/681ns 28/12ns 3/931ns 35821/6* 76575866* 2 رقم 
31/431ns 5/26ns 3/76ns 0/292ns 11707/67ns 169997/68ns 2 سال×رقم 

38/62ns 3/014ns 3/34ns 7/097ns 10015ns 166343/62ns 2 فاصله ردیف×رقم 

3/34ns 0/431ns 18/76ns 0/181ns 5768/22ns 51128/37ns 2 سال×فاصله ردیف×رقم 

95/59ns 2/34ns 11/76ns 2/431ns 2913/71ns 36275/01ns 2 تراکم×رقم 
9/59ns 1/097ns 24/34ns 3/347ns 6121/04ns 124365/04ns 2 سال×تراکم×رقم 

4/29ns 1/347ns 11/93ns 9/042ns 4855/81ns 93531/54ns 2 فاصله ردیف×تراکم×رقم 

60/18ns 2/375ns 15/84ns 2/68ns 3095/99ns 26203/18ns 2 سال×فاصله ردیف×تراکم×رقم 
77/19ns 3/14ns 263/10  63/3  51/3827  64/5248  2اشتباه  44 

21/5  72/5  37/19  91/15  52/11  81/10  درصد فریب تغییرات - 
 دارمعنی یر ns: ،درصد 1و  5دار در سطگ احتمال ترتیب معنیبه :**و*
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 های صفات زراعی در ارقام گلرنگ با تراکم کاشت و فاصله ردیف متفاوت مقایسه میانگین -3جدول 

 1395-96و  1394-95های زراعی در سال
 

 ارتفاص

 متر()سانتی

 وزن هزاردانه

 )گرم(
 تعداد  وزه در بوته تعداد دانه در  وزه

 عملکرد رو ن

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 هکتار()کیلوگرم در 
 ارقام

3/175 ab 7/31 a 17/17 a 8/11 a 493b 1941b كدیده 

3/180 a 8/31 a 3/15 a 6/11 a 551a 2197a گلمهر 

6/170 b 5/30 a 2/17 a 4/12 a 567a 2219a گلدشت 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5سطگ در  دانکن ایدامنه  ند آزمون از استفاده باهای هر ستون در هر گروه تیماری که دارای حر  مشترك است اختال  میانگین

 

 بوته در مترمربع برای ارقام گلرنگ  های صفات زراعی در سطوح مختلف فاصله ردیف و تراکممقایسه میانگین -4جدول 

 1395-96و  1394-95های زراعی در سال
 

 ارتفاص

 متر()سانتی

 وزن هزاردانه

 )گرم(
 تعداد  وزه در بوته تعداد دانه در  وزه

 رو ن عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
 تیمار

175a 6/32 a 43/17 a 25/14 a 843a 2312a 30 
 متر(فاصله ردیف )سانتی

162b 3/29 b 63/15 b 69/9 b 593b 1916b 60 

2/168 a 31a 8/15 b 83/11 a 500b 1975b 40 
 تراکم )تعداد بوته در مترمربع(

3/169 a 30a 3/17 a 11/12 a 575a 2263a 60 
 باشند.دار نمیدرصد معنی 5در سطگ  دانکن ایدامنه  ند آزمون از استفاده باهای هر ستون در هر گروه تیماری که دارای حر  مشترك است اختال  میانگین
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در این بررستتتی عملکرد رو ن همبستتتتگی 

 عملکرد دانتته داشتتتتتداری بتتا مثبتتت و معنی

(. همينین وزن هزار دانه و ارتفاص بوته 5)جدول 

بت و معنی نه همبستتتتگی مث داری با عملکرد دا

دهد که (. این نتایج نشتتتان می5داشتتتت )جدول 

فارغ از تراکم بوته در متر مربع و فاصتتتله ردیف 

در کاشت در ارقام گلرنگ عملکرد رو ن تابعی 

 باشد.از عملکرد دانه می

 

 توصیه ترویجی

طورکلی در منطقه کرج و مناطقی با شرایط به

اقلیمی مشتتابه )مناطق معتدل ستترد( برای کشتتت 

شترین عملکرد  ستیابی به بی كاییزه گلرنگ برای د

متر سانتی 30دانه و رو ن فواصل ردیف کاشت 

شتتتود. بوته در مترمربع توصتتتیه می 60با تراکم 

ر به متستتانتی 60کشتتت گلرنگ با فاصتتله ردیف 

انجام  هاشتتتت یك خط روی كشتتتتهاکصتتتورت 

که در الگوی کشتتت با فاصتتله شتتود درحالیمی

دو شتتتت روی اخط ک دو ،مترستتتانتی 30ردیف 

گیرد. بر این استتاس ها صتتورت میكشتتتهطر  

به تراکم  یابی  ته در متر مربع  60برای دستتتت بو

 مقتتدار بتتذر ميتتترفی توصتتتیتته شتتتتده برای

هکتار و در کیلوگرم در  30تا  25رقم گلدشتتت 

 کیلوگرم  25تتتا  20مهر ارقتتام كتتدیتتده و گتتل

شود. برای کشت دو ردیف در هکتار توصیه می

 توانمتری میستتتتانتی 60هتتای بر روی كشتتتتتته

از بذرکارهای مرستتتوم  الت با مستتتدود نمودن 

لوله سقوط میانی و کشت دو خط کناری استفاده 

 کرد. 

 رقم گلتتدشتتتتت یتتك رقم بهتتاره گلرنتتگ

سرما است که در مناطق با خيوصیت تح مل به 

كاییزه و ثل کرج برای کشتتتتت  تدل ستتترد م  مع

ست.  سب ا شت بهاره منا سرد برای ک در مناطق 

این رقم بتا ارتفتاص بوتته متوستتتط، بتدون ختار 

بوده و دارای گتتل مز رنتتگ زودرس  قر هتتای 

 باشد.می

ست رقم گل ستانه گلرنگ ا مهر یك رقم زم

 کتته در منتتاطق معتتتدل ستتترد مثتتل کرج برای 

 باشتتد. این رقم دیررس کشتتت كاییزه مناستتب می

گل نگ  خار بوده و ر بدون   های آن قرمز و 

 است. 

رقم كدیده به عنوان یك رقم زمستانه دیررس 

تدل ناطق ستتترد و مع كاییزه در م  برای کشتتتتت 

 ستتترد توصتتتیه شتتتده استتتت. این رقم دیررس،

گل نگ خاردار بوده و دارای  نارنجی ر های 

 باشد.می
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های مقایسه میانگین صفت تعداد دانه در  وزه در سطوح مختلف فواصل ردیف و تراکم -1شکل 

 مختلف بوته در مترمربع

 

 های بوتهتراکم فرایب همبستگی بین صفات زراعی ارقام مورد بررسی در فواصل ردیف و  -5جدول 
 

 ارتفاص وزن هزاردانه تعداد دانه در  وزه تعداد  وزه عملکرد رو ن عملکرد دانه 
      1 عملکرد دانه

     1 **0/95 عملکرد رو ن
    0/19ns 0/13ns 1 تعداد  وزه

   0/14ns 0/13ns -0/23ns 1 تعداد دانه در  وزه
  0/55ns 0/30ns 0/14ns 1 **0/63 وزن هزاردانه

 0/47ns 0/38ns 0/17ns 0/27ns 1 *0/40 ارتفاص
 درصد 1و  5دار در سطگ احتمال ترتیب معنیبه :**و*

:ns دارمعنی یر 
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