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محدثه حیدرزاده ،1سید محمدرضا احتشامی *1و محمد ربیعی

1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن و 2مؤسسه تحقیقات برنج کشور ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت ،1398/09/13 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/07/02 :

چکیده
بهمنظور تعیین بهترین تراکم و تاریخ کاشت گوار در شرایط آبوهوایی گیالن و اثر آن بر کیفیت ،عملکرد و اجزای عملکرد بذر ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامالً تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج رشت واقع در روستای
گیل پردهسر سنگر در سال  1396اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در چهار سطح ( 22اردیبهشت ٥ ،خرداد 19 ،خرداد2 ،
تیر) و تراکم بوته در سه سطح ( 40 ،20و  60بوته در مترمربع) بودند .نتایج این تحقیق نشان داد که تأخیر در تاریخ کاشت از  ٥خرداد به 2
تیرماه میزان پروتئین ،میزان گاالکتومانان ،ارتفاع بوته ،وزن خشک بوته در مرحله گلدهی ،تعداد غالف در بوته ،وزن  100بذر ،عملکرد بذر
و عملکرد بیولوژیک را بهترتیب  77/14 ،13/82 ،62/72 ،62/42 ،2٥/26 ،4٥/09 ،42/٥٥و  ٥8/96درصد کاهش داد .بیشترین عملکرد بذر
( 6987/2٥کیلوگرم در هکتار) ،پروتئین ( 28/2درصد) و گاالکتومانان ( 27/٥درصد) در تاریخ کاشت  ٥خرداد و تراکم  40بوته در
مترمربع مشاهده شد .همچنین صفات فوق با افزایش تراکم از  20به  40بوته در مترمربع روند افزایشی داشتند .ولی افزایش بیشتر تراکم به
 60بوته در مترمربع ،کاهش این صفات را در پی داشت .میزان کربوهیدرات نیز با تأخیر در کاشت افزایش پیدا کرد .تعداد بذر در غالف و
میزان روغن تحت تأثیر تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت قرار نگرفت .همچنین نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت ،طول فصل رشد
کاهش می یابد .نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب نقش مؤثری در افزایش عملکرد ،اجزای
عملکرد و برخی ویژگیهای کیفی بذر (میزان پروتئین ،گاالکتومانان ،کربوهیدرات و روغن) گوار دارد و تاریخ کاشت  ٥خردادماه و تراکم
 40بوته در مترمربع ،بهدلیل برخورداری از فصل رشد طوالنیتر و مناسببودن شرایط آبوهوایی ،ضمن تولید غالف و وزن  100بذر
باالتر ،نسبت به سایر تیمارها عملکرد بذر باالتری داشت.
کلمات کلیدی :پروتئین ،تاریخ کاشت ،عملکرد ،فواصل کاشت ،گاالکتومانان ،لوبیای خوشهای

مقدمه

خشک و نیمهخشک است از اینرو کشت گیاهان صنعتی

لگومها نقش کلیدی در کشاورزی مناطق خشک و نیمهخشک

مناسب با آبوهوای گرم و خشک ،طول فصل رشد نسبتاً

جهان بازی میکنند و بهعنوان یک منبع اصلی پروتئین بشمار

کوتاه ،هزینه تولید و نیاز آبی نسبتاً کم برای برقراری یک نظام

میروند ( .)Sohrawardy and Hossain, 2014ایران کشوری

زراعت کم نهاده قابل استفاده است (.)Sudhir et al., 2015
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گوار یا لوبیای خوشهای

 Taub.یک لگوم یکساله ،خودگردهافشان و از خانواده بقوالت

و  18می و  30ژوئن ( 2004معادل  17اردیبهشت و  5تیرماه

است که میتواند تنش شوری و خشکی را بهخوبی تحمل کند

در سال  1382و  28اردیبهشت و  9تیرماه در سال  )1383بر

( .)Grover et al., 2016این گیاه مانند اکثر بقوالت یکساله،

پروتئین و صمغ گاالکتومانان چهار رقم گوار در ایتالیا مورد

بهدلیل قابلیت همزیستی با باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن ،در

ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در کاشت زودهنگام

تعادل عناصر معدنی خاك در اکوسیستم زراعی حائز اهمیت

میزان پروتئین ( 27/7درصد) و گاالکتومانان ( 30/6درصد) به

است ( )Naseri et al., 2015و بر همین اساس در تناوب با

مراتب بیشتر از کاشت تأخیری بود و رقم  Lewisبیشترین

غالت و گیاهان دانه روغنی که نیاز نیتروژنی باالیی دارند ،قابل

میزان پروتئین ( 31/5درصد) و رقم  Kinmanبیشترین میزان

توصیه است ( .)Stacy Lawson Gill, 2009اهمیت کشت این

گاالکتومانان ( 31/8درصد) را داشتند .در گزارش  Naikو

گیاه بهطور عمده بهدلیل غلظت باالی گاالکتومانان موجود در

همکاران ( )2013اثر فصول مختلف سال (پاییز ،بهار و

بذر آن است که با عنوان تجاری صمغ گوار شناخته شده است

تابستان) بر خصوصیات کیفی بیست و دو ژنوتیپ گوار در هند

( .)Gendy et al., 2013پس از استخراج این ماده صمغی،

مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که درصد صمغ،

باقیمانده آن بهعنوان کنجاله گوار شناخته شده و به علت درصد

ویسکوزیته و درصد پروتئین تحت تأثیر فصول مختلف کاشت

باالی پروتئین آن برای مصرف دام و طیور مناسب است

قرار نگرفتند .مطالعات انجامشده توسط  Meftahizadeو

( .)Hassan et al., 2008گوار در صنایع مختلفی از جمله

همکاران ( )2019در منطقه ایرانشهر درباره تأثیر تاریخ کاشت

فرآوری مواد غذایی ،تولید کاغذ ،مواد منفجره معدنی ،نساجی،

بر ارقام مختلف گوار نشان داد که کاشت ارقام گوار (

حفاری ،داروسازی ،مواد آرایشی و بهداشتی و چاههای نفت و

 RGC-1066 ،RGC-1033 ،563و  )RGC-986در ماه آگوست

گاز کاربرد دارد ( .)Gresta et al., 2017تاکنون تحقیقات بسیار

(مردادماه) بهترتیب باعث کاهش معنیدار ( 39/5 ،38/6 ،38و

اندکی بر ویژگیهای کیفی و زراعی این گیاه در ایران انجام

 32/6درصد) وزن صد دانه در مقایسه با کاشت آن در ماه

شده و از آنجاییکه برای تولید مطلوب محصول شناخت این

فوریه (بهمنماه) شد .در تحقیقی در شهر پاربهانی واقع در

ویژگیها ضروری است ،انجام بررسیهای علمی روی آنها

غرب هند ،کاشت گوار در بیست و هشتم ماه می (معادل 7

اجتنابناپذیر است .زمان کاشت یکی از مهمترین عوامل

خردادماه) بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد

تعیینکننده عملکرد بذر گوار است که بر دوره رشد رویشی و

( .)Jagtap et al., 2011گزارشات دادهشده توسط  Singlaو

زایشی ،طول فصل رشد و روزهای رشد ،آفات و بیماریها

همکاران ( )2016درباره تأثیر تاریخ کاشت بر چهار ژنوتیپ

تأثیر میگذارد ( .)Jackson et al., 1982کاشت زودهنگام در

گوار حاکی از آن بود که در کشتهای تأخیری ،بعد از اواسط

گوار باعث استقرار قوی گیاهچهها و استفاده حداکثر از منابع

ماه ژوئن (معادل  25خرداد) عملکرد بذر کاهش یافت.

HG-

طبیعی طی فصل رشد و کنترل بهتر علفهایهرز میشود.

یکی از عوامل موفقیت در تولید محصول ،تراکم بهینه در

کمبودن دمای هوا در طول فصل رشد ،رطوبت باال و طول روز

واحد سطح است .افزایش تراکم بوته منجر به افزایش رقابت

کوتاه در کشتهای تأخیری ،عملکرد بذر گوار را کاهش

بین گیاهی ،بستهشدن سایهانداز گیاهی و همچنین عدم توزیع

میدهد درحالیکه باالبودن دمای هوا و طول روز بلند باعث

مناسب تشعشع نوری در جامعه گیاهی و کمبود مواد غذایی

تسریع در رشد ،افزایش فتوسنتز ،افزایش زیستتوده و افزایش

قابل دسترس میشود ( .)Gill and Narang, 1993تراکم

عملکرد بذر گوار در کشتهای زودهنگام میشود

مطلوب به عواملی نظیر میزان حاصلخیزی خاك ،نحوه تهیه

( .)Ramanjaneyulu et al., 2016در گزارش  Grestaو

زمین ،میزان رطوبت خاك ،نوع کشت (آبی یا دیم) ،تاریخ
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کاشت ،وضعیت آفات ،شوری خاك و روش کاشت بستگی

جهت دستیابی به باالترین کیفیت ،عملکرد و اجزای عملکرد

دارد .افزایش میزان تراکم بوته باعث افزایش عملکرد دانه در

بود.

واحد سطح تا تراکم بهینهشده ،اما پس از آن ،تحت تأثیر رقابت،
مییابد ( .)Siadat et al., 2013گزارش شده است که با افزایش

این پژوهش طی بهار و تابستان سال  1396در مزرعه تحقیقاتی

تراکم بوته ،فواصل ردیف کاهش یافته و عملکرد کل در هکتار

مؤسسه تحقیقات برنج رشت واقع در روستای گیل پردهسر

افزایش مییابد ،بنابراین ،افزایش تعداد بوته در واحد سطح،

سنگر با عرض جغرافیایی  37درجه و  16دقیقه شمالی و طول

میتواند کاهش تعداد غالفهای بوته را جبران کند و تعداد

جغرافیایی  51درجه و  3دقیقه شرقی از نصفالنهار گرینویچ

غالف در مترمربع را افزایش دهد ( .)Deka et al., 2015نتایج

اجرا گردید .بافت خاك محل اجرای آزمایش شنی لومی

بود.

بررسیهای پژوهشگران روی سه تراکم کاشت ( 22 ،15و 33

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجرای آزمایش از

بوته در مترمربع) گوار نشان داد که تراکم  33بوته در مترمربع

عمق صفر تا  30سانتیمتری ،در جدول  1ارائه شده

است.

باعث افزایش درصد صمغ (گاالکتومانان) ،پروتئین ،ارتفاع

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامالً

بوته ،تعداد برگ ،تعداد غالف ،تعداد بذر در غالف ،وزن 100

تصادفی با سه تکرار انجام شد.

دانه ،طول غالف ،عملکرد بذر در مقایسه با سایر تراکمها

تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت ( 22اردیبهشت5 ،

گردید ( .)Nandini et al., 2017نتایج آزمایش  Siddarajuو

خرداد 19 ،خرداد 2 ،تیر) و تراکم بوته ( 40 ،20و  60بوته در

همکاران ( )2010روی سه تراکم کاشت ( 7/5 ،15و  5/5بوته

مترمربع) بودند .تراکمهای کاشت فوق ،با استفاده از فواصل

در مترمربع) در گوار نشان داد که تراکم  7/5بوته در مترمربع

ردیفهای بهترتیب برابر با  30 ،15و  45سانتیمتر اعمال

بهطور قابل توجهی باعث افزایش تعداد خوشه ،تعداد غالف

شدند .فاصله بوتهها روی ردیف ،در هر سه سطح تراکم،

در هر خوشه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته و

بهطور ثابت  10سانتیمتر بود .رقم گوار مورد بررسی توده

شاخص برداشت شد درحالیکه باالترین عملکرد بذر در تراکم

پاکستانی بود که از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد .عملیات

 15بوته در مترمربع بهدست آمد.

تهیه زمین شامل شخم ،دیسک و کرتبندی در اوایل

اصوالً تاریخ کاشت هر گیاه زراعی با توجه به رقم مورد نظر

اردیبهشت صورت پذیرفت .هر کرت آزمایشی شامل چهار

متفاوت است ،بهعالوه تعیین بهترین زمان برای کشت ارقام

ردیف کاشت به طول  4متر و فاصله بین دو تکرار  1متر در نظر

اصالحشده و اطالع از رشد ،عملکرد و کیفیت آنها در

گرفته شد .کشت با فواصل مورد نظر در عمق  2سانتیمتری

Lakshmi Kalyani,

بهصورت دستی انجام شد .کاشت بهصورت جوی و پشته بود.

 .)2012با توجه به احساس و درك عمیق موضوع اهمیت تولید

آبیاری بهطور یکنواخت در تمام تیمارها انجام شد .در طول

محصوالت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و گسترش و

دوران رشد و نمو ،کلیه فعالیتهای داشت شامل وجین

بهبود کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی در راستای پایداری

(بهصورت دستی) ،سلهشکنی ،تنککردن ،مبارزه با آفات و

تولیدات کشاورزی از یک طرف و نقش و اهمیت گیاه گوار از

بیماریها بهطور همزمان در کلیه کرتها طی فصل رشد انجام

نظر ارزش غذایی و تحمل به تنشهای محیطی از سوی دیگر

شد .قبل از اولین تاریخ کشت ،میزان  50کیلوگرم در هکتار

هدف کلی از انجام این پژوهش ،بررسی اثر تاریخ کاشت و

کود سوپرفسفات تریپل و  30کیلوگرم در هکتار کود پتاس

تراکم بوته در گیاه گوار بهعنوان یک گیاه بقوالتی جایگزین

براساس آزمون خاك به زمین اضافه گردید و سپس کود اوره

برای شرایط آبوهوایی گیالن و سایر مناطق با اقلیم مشابه،

در سه مرحله ،زمان کشت و مرحله  2-3برگی و شروع

زمانهای مختلف کاشت ،ضروری است (
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
فسفر

پتاسیم

نیتروژن کل

)(mg.kg-1

144

کربن آلی
)(%

21/1

0/15

اسیدیته خاك

هدایت الکتریکی

بافت خاك

7/22

1/05

شنی -لومی

1/51

بهکار برده شد .برداشت در زمان قهوهایشدن غالفهای 75

( .)AOAC, 1984نیتروژن کل با روش کجدال و میزان پروتئین

درصد بوتههای هر کرت پس از حذف اثر حاشیهای در سطح

با ضربکردن درصد نیتروژن حاصل در  6/25بهدست آمد

یک مترمربع از هر کرت انجام شد .صفات مورد بررسی در این

( .)AOAC, 1983برای محاسبه میزان کربوهیدرات نیز از روش

آزمایش شامل روز تا گلدهی ،روز تا رسیدگی فیزیولوژیک،

 Duboisو همکاران ( )1956استفاده شد .تجزیه و تحلیل

ارتفاع بوته ،وزن خشک بوته در مرحله گلدهی ،تعداد غالف

آماری این پژوهش با نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها

در بوته ،تعداد بذر در غالف ،وزن صد بذر ،عملکرد بذر،

براساس آزمون  Tukeyانجام شد .برای رسم نمودارها از

عملکرد بیولوژیک ،میزان صمغ (گاالکتومانان) ،میزان پروتئین،

نرمافزار  Excelاستفاده شد.

میزان کربوهیدرات و روغن بودند .در طول فصل رشد،
یادداشتبرداریهای الزم جهت مطالعه صفات تعداد روز تا

نتایج و بحث

رسیدن به مرحله گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

روز تا گلدهی :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر

با حذف اثر حاشیه از تمام کرتها صورت گرفت .در مرحلهی

تاریخ کاشت و تراکمهای مختلف در تعداد روز تا گلدهی،

رسیدگی فیزیولوژیک ،میانگین ارتفاع بوته ،تعداد غالف در

بهترتیب در سطح آماری  1و  5درصد معنیدار بود (جدول .)2

بوته ،وزن صد بذر و تعداد بذر در غالف با اندازهگیری از 10

مقایسه بین تاریخ کاشتها نشان داد که بیشترین ( 72روز) و

بوته در هر کرت بهدست آمد .برای محاسبه عملکرد بذر و

کمترین ( 57روز) تعداد روز تا گلدهی بهترتیب در تاریخ

عملکرد بیولوژیک از ردیفهای میانی با رعایت اثر حاشیهای،

کاشت  22اردیبهشت و  2تیر بوده است (شکل  .)1بهنظر

بوتهها از مساحت دو مترمربع از هر کرت آزمایشی برداشت

میرسد بوتهها در تاریخ کاشت زودتر بهدلیل جذب میزان نور

شد .جهت تعیین عملکرد بیولوژیک ،پس از جداسازی بذر،

کمتر و کسب دمای کمتر در زمان بیشتری وارد فاز زایشی

بوتههای برداشتشده بهمدت  48ساعت در دمای  75درجه

میشوند .به اظهار بسیاری از پژوهشگران تغییر در تاریخ کاشت،

سانتیگراد ،خشک و بهوسیله ترازوی دقیق توزین شد .برای

فنولوژی و درجه روز رشد ( )Growth Degree Daysرا

تعیین وزن صد بذر ،از محصول هر واحد آزمایشی نمونههای

تحتتأثیر قرار میدهد .بهنظر میرسد با تأخیر در کاشت،

تصادفی ،انتخاب و توزین شد .برای جداسازی صمغ ابتدا

میانگین دمای محیط در طول دوره گلدهی افزایش یافته و این

بذرها بهمدت  7ساعت در آب خیس شده و بعد با مالش

مسأله باعث تسریع در رشد گیاه ،کاهش شاخص سطح برگ و

سطحی پوسته بذر جدا شد .سپس با فشاردادن بیشتر بذر،

ایجاد رقابت شدید بین برگها و گلها شده و منجر به کاهش

صمغ از جنین و آندوسپرم مجزا گردید .صمغ جداسازیشده

طول دوره میشود .بهطور کلی ،کاشت بسیار زودهنگام گیاهان

بهمدت  7ساعت در آون و در دمای  50درجه سانتیگراد قرار

زراعی گرمادوست ممکن است استقرار گیاهچه را بهدلیل

داده شد .سپس صمغ حاصل وزن شده تا میزان صمغ نسبت به

خنکی هوا در مخاطره قرار دهد ،کاشت دیرهنگام نیز معموالً

جنین و آندوسپرم بهدست آید (.)Sabahelkheir et al., 2012

با محدودیت رشد رویشی و گلدهی زودهنگام گیاه همراه
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس برخی صفات اندازهگیریشده گوار تحت تأثیر تراکم و تاریخهای کاشت
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

روز تا گلدهی

روز تا رسیدگی

وزن خشک بوته

ارتفاع بوته

تعداد غالف در بوته

*70/194

*63/45

78/790ns

**1488/34

66/79ns

تاریخ کاشت

3

تراکم بوته

2

*

**830/1

421/806

**

70/861

**1949/48
**

334/9

392/48

**991/95

**304/44

ns

**

269/71

187/06

تاریخ × تراکم

6

8/639ns

32/61ns

**377/70

*618/82

**461/21

خطا

22

22/770

16/05

52/67

198/58

30/593

ضریب تغییرات ()%

-

7/03

9/92

15/20

8/9

17/21

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  ٥و  1درصد
ادامه جدول -2
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
تعداد بذر در غالف

وزن صد بذر

عملکرد بذر

عملکرد بیولوژیک

بلوك

2

0/347ns

*0/115

7173/60ns

11277/17ns

تاریخ کاشت

3

ns

0/298

**

0/420

**

57368/55

**

1290211/18

تراکم بوته

2

0/498ns

0/024ns

**274868/54

*691244/79

تاریخ × تراکم

6

0/309ns

0/024ns

**57487/99

*542635/38

خطا

22

0/360

0/035

6358/93

23146/12

ضریب تغییرات ()%

-

6/82

5/45

21/91

18/01

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  ٥و  1درصد

شکل  -1تغییرات تعداد روز تا گلدهی در تاریخهای مختلف کاشت .حروف مشابه نشاندهنده عدموجود اختالف معنیدار در سطح
احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

است (مندهپور و همکاران .)1393 ،در یک مطالعه توسط

گوار مدت زمان فتوسنتز بیشتر ،بارندگی و میزان ساعت آفتاب

 Meftahizadeو همکاران ( )2019گزارش شده است که در

کمتر در ماه فوریه (معادل اسفندماه) منجر به گلدهی زودتر و
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بلوك

2

**
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یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

متعاقباً تشکیل زودهنگام غالف و پرشدن غالف شده

است.

همکاران ( )2014در ذرت گزارش شده است.

بررسی تأثیر تراکم بوته نشان داد که بیشترین ( 70روز) و

ارتفاع بوته :با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اثر تاریخ

کمترین ( 66روز) تعداد روز تا گلدهی بهترتیب در تراکم 20

کاشت بر ارتفاع بوته در سطح آماری  1درصد معنیدار بود ،در

و  60بوته در مترمربع بهدست آمد (شکل .)2

حالیکه تراکم بوته اثر معنیداری بر ارتفاع بوته نشان نداد

روز تا رسیدگی فیزیولوژیک :اثر تاریخ کاشت و تراکم

(جدول  .)2اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته نیز در سطح

بوته بر تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در سطح احتمال

آماری  5درصد معنیدار بود (جدول  .)2با توجه به نتایج

یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد

مقایسه میانگینها بیشترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت 5

که بیشترین طول فصل رشد در تاریخ کاشت  22اردیبهشت

خرداد و تراکم  40بوته در مترمربع و کمترین ارتفاع بوته در

( 121روز) و کمترین آن در تاریخ کاشت  2تیر ( 102روز)

تاریخ کاشت  2تیر و تراکم  60بوته در مترمربع ( 25/26درصد

مشاهده شد که  15/48درصد کاهش نشان داد (شکل  .)3بر

کاهش) بهدست آمد (شکل  .)5در این مطالعه مشخص شد که

این اساس میتوان نتیجه گرفت که تاریخ کاشت  22اردیبهشت

گیاهان کاشتهشده در  5خرداد ،نسبت به سایر تاریخهای

طول دوره رسیدگی طوالنیتری در مقایسه با دیگر تاریخهای

کاشت ،دارای ارتفاع باالتری هستند .بهنظر میرسد ،گیاه در

کاشت دارد .بهنظر میرسد یک رابطه عکس در کاشت گوار و

این تاریخ کاشت ،بهدلیل شرایط آبوهوایی مطلوب ،فرصت

طول دوره رشد وجود دارد و با تأخیر در کاشت ،طول دوره

کافی برای رشد داشته و افزایش طول ساقه و درنهایت افزایش

رویشی و زایشی گوار کاهش مییابد .نتایج فوق با مطالعات

ارتفاع گیاه را بهدنبال خواهد داشت .این نتیجه با نتایج  Dekaو

 Aghayariو همکاران ( )2016مطابقت دارد .بررسی اثر طول

همکاران ( )2015مطابقت دارد که در تاریخهای کاشت

دوره رشد گوار در تیمارهای تراکم بوته ،رابطه مستقیم و

زودهنگام بهعلت رشد رویشی مناسب ،ارتفاع بوتهها بیشتر

معنیداری را نشان داد .بیشترین و کمترین تعداد روز تا

بود .با تأخیر در کاشت بهدلیل اینکه بوتهها دارای دوره رویشی

رسیدگی بهترتیب در تراکمهای  20بوته در مترمربع (112

کوتاهتری هستند ،از میزان ارتفاع بوته آنها بهطور معنیداری

روز) و  60بوته در مترمربع ( 103روز) مشاهده شد (شکل .)4

کاسته شد .بهنظر میرسد که در تراکم  40بوته در مترمربع

بهنظر میرسد در تراکمهای باالتر ،بهدلیل افزایش رقابت برای

ارتفاع بوته با در اختیارداشتن فضای بیشتر ،دسترسی به منابع

مواد غذایی ،نور و رطوبت بوتههای گوار زودتر به پایان دوره

بیشتر و رقابت بین گونهای کمتر افزایش داشته است .نتایج

رسیدگی نزدیک شدند .نتایج مشابهی توسط  Mendehpourو

فوق با یافتههای  Singhو همکاران ( Nandini ،)2012و
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احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

شکل  -4تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تراکمهای مختلف بوته .حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال
یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

شکل  -٥تغییرات ارتفاع بوته تحت اثر متقابل تراکم و تاریخهای مختلف کاشت .حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در
سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.
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وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

همکاران ( )2017و  Sasmitaو همکاران ( )2017مشابه است.

همکاران ( )2017بود.

وزن خشک بوته در مرحله گلدهی :نتایج تجزیه

تعداد غالف در بوته و تعداد بذر در غالف :بر طبق نتایج

واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت ،تراکم بوته و اثر متقابل

جدول تجزیه واریانس مشخص شد که تعداد غالف در بوته

تاریخ کاشت در تراکم بر وزن خشک بوته در مرحله گلدهی

در سطح آماری  1درصد بهطور معنیداری تحت تأثیر تاریخ

در سطح آماری  1درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه

کاشت و تراکم بوته و برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم بوته

میانگینهای برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم بوته نشان داد

قرار گرفت ،درحالیکه اثر تیمارهای بهکار بردهشده بر تعداد

که بیشترین وزن خشک کل ( 77/25گرم) مربوط به تاریخ

بذر در غالف اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول .)2

کاشت  5خرداد و از تراکم  40بوته در مترمربع بهدست آمد

بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم نشان داد که تعداد

(شکل  .)6در تاریخ کاشت  22اردیبهشت بیشترین وزن

غالف در بوته فقط در تاریخ کاشت  5خرداد در بین تراکمهای

خشک در واحد سطح در تراکم  60بوته در مترمربع بهدست

مورد ارزیابی تفاوت معنیداری داشت (شکل  .)7بوتهها در

آمد .در تاریخ کاشت  19خرداد ،بیشترین وزن خشک کل در

تراکم  40بوته در مترمربع بیشترین تعداد غالف در بوته (55

تراکم  20بوته در مترمربع بهدست آمد که تفاوت معنیداری با

عدد) را داشتند .بهنظر میرسد عامل اصلی افزایش تعداد غالف

تراکم  40بوته در مترمربع نداشت .در تاریخ کاشت  2تیر نیز

در بوته در تاریخ کاشت زودهنگام ،شرایط آبوهوایی مطلوب

بین تراکمهای بوته از نظر وزن خشک کل تفاوت معنیداری

در طول دوره رشد گیاه ،طوالنیترشدن دوره رشد رویشی و

وجود نداشت .با تأخیر در کاشت وزن خشک بوته در کلیه

زایشی و تولید اندامهای زایشی بیشتر در آنها باشد .همچنین

تراکمها کاهش یافت که میتوان دلیل آن را به کاهش طول

کاشت زودهنگام با توسعه زودتر و بیشتر سطح برگ موجب

Nandini et

جذب بیشتر نور ،افزایش فتوسنتز و درنتیجه فراهمآوردن مواد

 .)al., 2017با تأخیر در کاشت از طول دوره رویشی گیاه و

فتوسنتزی بیشتر جهت تکامل غالفها میگردد .در کاشتهای

دوره فتوسنتز فعال گیاه کاسته شده و درنتیجه ماده خشک

دیرهنگام ( 19خرداد و  2تیر) احتماالً کوتاهشدن دوره رشد

کمتری در گیاه تجمع مییابد .نتایج حاضر در رابطه با وزن

رویشی و زایشی و فتوسنتز کمتر بوتهها ،باعث کاهش تولید

خشک بوته در مرحله گلدهی همسو با نتایج  Kumarو

گل و غالف میشود .این نتایج با یافتههای بهدست آمده از

فصل رشد بهویژه مرحله رویشی گیاه نسبت داد (
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معنیدار در سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

مطالعات انجامشده توسط  )2012( Lakshmi Kalyaniروی

اختالف معنیداری یافت نشد (جدول  .)2بیشترین وزن صد

گیاه گوار مطابقت دارد .بهنظر میرسد در تراکم  40بوته در

بذر ( 3/69گرم) در تاریخ کاشت  5خرداد حاصل شد .کمترین

مترمربع ،بوتههای گوار محدودیت چندانی برای دسترسی به

وزن صد بذر ( 3/18گرم) در تاریخ کاشت  2تیر بهدست آمد،

نور ،جذب آب و عناصر غذایی کافی نداشته و در هر بوته

هر چند با تاریخ کاشت  19خرداد تفاوت معنیداری نداشت

گلدهی بیشتر و نیز تعداد غالف افزایش مییابد .دلیل کاهش

(شکل  .)8نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت وزن صد بذر

تعداد غالف در بوته در تراکم  60بوته در مترمربع در تاریخ

کاهش یافت .وزن صد بذر در تاریخ کاشت  19خرداد و  2تیر

کاشت  22اردیبهشت و  5خرداد میتواند کاهش نفوذ نور به

بهترتیب  11/92و  13/82درصد کاهش یافت .وزن صد بذر،

قسمتهای داخلی بوتهها و رقابت شدید بین بوتهها برای

بهعنوان یکی از اجزای مهم عملکرد در گیاه گوار ،نشاندهنده

جذب آب و مواد غذایی باشد که سبب افزایش درصد ریزش

رابطه بین منبع و مخزن حاصل از پدیده فتوسنتز در طول زمان

گلها در حین تلقیح یا پس از آن میگردد (شکل  .)7نتایج

پرشدن غالفها است ( .)Dantuma and Thompson, 1983در

آزمایش  Marinaو همکاران ( )2007نشان داد که رقابت بین

تاریخ کاشت  5خرداد چون گیاه رشد رویشی خود را در زمان

گیاهان دسترسی به عوامل محیطی را محدود میکند و

طوالنیتری داشته سطح برگ بیشتری تولید نموده ،که این

سایهانداز قسمتهای پایین کانوپی در تراکم بیشتر دلیل

افزایش سطح برگ باعث افزایش میزان فتوسنتز شده و

کاهش تعداد غالف در بوته است .دیگر محققان نیز گزارش

آسیمیالت بیشتری را به بذرها منتقل نموده که این خود باعث

کردند که در تراکمهای بیش از حد مطلوب بهعلت رقابت بین

میشود که وزن بذرها افزایش یابد .اگرچه وزن صد بذر بهطور

بوتهها برای بهدستآوردن منابع محدود تعداد غالف در بوته

عمده متأثر از میزان مواد فتوسنتزی ،تعداد دانه و ظرفیت هر

کاهش مییابد (.)Habibzadeh et al., 2008; Nandini, 2017

بذر است ،اما شرایط آبوهوایی طی دوره رشد و نمو گیاه نیز

وزن صد بذر :جدول تجزیه واریانس نشان داد که از نظر

بر آن مؤثرند .از اینرو بهنظر میرسد که کاهش وزن صد بذر

وزن صد بذر بین تاریخ کاشتهای مختلف ،اختالف

در تاریخ کاشت  2تیر میتواند بهعلت مواجهشدن با شرایط

معنیداری در سطح آماری  1درصد وجود دارد اما بین

نامناسب آبوهوایی ،کاهش طول دوره رویشی و برخورد دوره

تراکمهای مختلف و برهمکنش تاریخ کاشت در تراکم بوته

گلدهی این گیاه با درجه حرارتهای پایین باشد که درنتیجه
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درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

میزان فتوسنتز کاهش یافته و مقدار پرورده کمتری تولید و به

بوته از تاریخ کاشت  5خرداد بهدست آمد ،درنهایت بیشترین

دانهها منتقل میشود .همسو با یافتههای تحقیق حاضرKalyani ،

عملکرد بذر در هکتار نیز از همین تاریخ کاشت بود .افزایش

 )2012( Lakshmiگزارش کرد که کاشت زودهنگام ارقام

عملکرد در تاریخ کاشت زودتر اساساً بهدلیل افزایش تعداد

گوار ،وزن صد بذر بیشتری در مقایسه با تاریخ کاشتهای

غالف در بوته و در واحد سطح است (

دیرهنگام داشت و دلیل آن نیز شرایط آبوهوایی مطلوب

 .)2012عملکرد باالی بذر در  5خرداد بهدلیل باالبودن

حاصل از تاریخ کاشت مناسب بود.

پارامترهای رشدی و عملکردی و همچنین مصادفشدن دوره

Rahmani et al.,

عملکرد بذر :نتایج حاکی از آن است که اثر تاریخ کاشت

پرشدن دانه و رسیدگی با دمای هوای مطلوبتری نسبت به

و تراکم بوته و همچنین اثر متقابلشان بر عملکرد بذر ،در

تاریخهای کاشت دیرهنگام بود که دوره پرشدن دانه و

سطح آماری  1درصد معنیدار بوده است (جدول  .)2بیشترین

رسیدگی آنها با کاهش دما و روزهای خنکتر همراه بود.

عملکرد بذر در تاریخ کاشت  5خرداد ( 3332/75کیلوگرم در

بهنظر میرسد ،با نزدیکشدن به فصل پاییز بهدلیل کوتاهشدن

هکتار) در تراکم  40بوته در مترمربع بهدست آمد ،اما در تاریخ

طول روز ،کاهش طول فصل رشد و کاهش دمای هوا،

کاشت  19خرداد بیشترین عملکرد با  47/47درصد کاهش در

بوتههای گوار فتوسنتز کمتری انجام داده و با کاهش ماده

تراکم  60بوته در مترمربع حاصل شد (شکل  .)9به عبارت

خشک ،عملکرد بذر کمتری بهدست میآید (

دیگر در تاریخ کاشت  19خرداد از مطلوبیت کشت گوار با

 .)2015از آنجاکه تاریخ کاشت بر عملکرد بذر و طول دوره

تراکم  40بوته در مترمربع کاسته شده و تراکم  60بوته در

رشد گیاه تأثیر میگذارد و طول گلدهی و پرشدن بذر

مترمربع عملکرد بیشتری داشت .از جمله دالیل برتری تراکم

ارتباط مثبتی با عملکرد بذر دارند ،لذا بهنظر میرسد با کاهش

 60بوته در مترمربع در تاریخ کاشت  19خرداد میتوان به این

فاصله سبزشدن گیاه تا گلدهی و همچنین گلدهی تا رسیدگی

موضوع اشاره کرد که تأخیر در کاشت باعث افت عملکرد بذر

فیزیولوژیک ،گیاه قبل از رسیدن به شاخص سطح برگ مناسب

گوار شد ،اما تراکم  60بوته در مترمربع افت عملکرد تک

وارد فاز زایشی گردیده و لذا کاهش دریافت انرژی نورانی

بوتهها را از طریق افزایش تعداد غالف در بوته (شکل )9

توسط برگها ،باعث کاهش عملکرد در تاریخهای کاشت

جبران کرد و درنهایت عملکرد باالتری در مقایسه با تراکمهای

دیرهنگام میگردد ( .)Beatty et al., 1982نتایج آزمایشات

دیگر بهدست آمد .با توجه به اینکه بیشترین تعداد غالف در

 Akhtarو همکاران ( )2012و  Nandiniو همکاران ()2017

Deka et al.,
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سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

نشان داد که کشت گوار در تاریخ کاشتهای زودتر باعث

(جدول  .)2همانطور که در شکل  10مشاهده میشود تاریخ

افزایش عملکرد بذر شد .این محققین یکی از دالیل افزایش

کاشت  5خرداد ( 6987/25کیلوگرم در هکتار) در تراکم 40

عملکرد گوار در تاریخهای کاشت زودتر را وجود برگهای

بوته در مترمربع از بیشترین عملکرد بیولوژیک برخوردار بود

عریض بیان کردند که میتوانند در جذب تشعشات خورشیدی

و به تأخیرافتادن کاشت تا  19خردادماه و  2تیرماه بهترتیب

مثمرثمر واقع شوند .ایشان همچنین اظهار داشتند که کاشت

کاهش  48/88و  58/96درصدی عملکرد بیولوژیک را نسبت

زودهنگام گوار باعث استقرار مناسب گیاه ،افزایش ارتفاع بوته و

به کشت  5خردادماه باعث شد .این مقدار کاهش عملکرد را

تسریع در گلدهی شده و درنهایت منجر به افزایش عملکرد

میتوان به کاهش طول دوره رویشی گیاه و همچنین استقرار

محصول میگردد .در این مطالعه ،با افزایش تعداد غالف در هر

نامناسب بوتهها نسبت داد .تأخیر در کاشت ،هم رشد رویشی

بوته ،عملکرد بذر نیز افزایش پیدا کرد .همچنین  Sultanو

و هم رشد زایشی را در گیاه گوار تحتتأثیر قرار داده و در

همکاران ( )2012گزارش کردند که رابطه مثبتی بین تعداد

نتیجه ،مقدار عملکرد بیولوژیک تولید شده ،کاهش مییابد .در

غالف در بوته و نیز ارتفاع بوته با عملکرد نهایی محصول

تاریخ کاشت  5خرداد ،بهدلیل شرایط مطلوب آبوهوایی رشد

وجود دارد .با توجه به مشاهدات  Kumarو  )2015( Ramو

رویشی بسیار خوب بود و هنگام ظهور اندامهای زایشی ،چون

 Shekhawatو  )2005( Singhaniaتعداد غالف در هر گیاه،

دمای محیط کامالً با شرایط بهینه گیاه جهت تلقیح مطابقت

تعداد بذر در هر گیاه و وزن صد بذر بیشترین تأثیر را بر

داشت ،درنتیجه عملکرد و ماده خشک افزایش بیشتری نشان

عملکرد نهایی بذر گوار دارند.

داد .در تاریخ کاشت  22اردیبهشت با وجود رشد رویشی

عملکرد بیولوژیک :نتایج بیانگر آن است که بین تاریخ

مناسب ،و با توجه به حساسبودن مرحله زایشی نسبت به

کاشتهای مختلف در صفت عملکرد بیولوژیک تفاوت بسیار

رویشی ،کاهش دمای محیط باعث کاهش تلقیح بوتهها نسبت به

معنیداری در سطح آماری  1درصد مشاهده شد .بین تراکم

تاریخ کاشت  5خرداد گردید و درنتیجه منجر به کاهش

بوته نیز از نظر عملکرد بیولوژیک اختالف معنیداری در سطح

عملکرد شد .علت بیشتربودن عملکرد بیولوژیک در تراکم 40

آماری  5درصد وجود داشت .اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم

بوته در مترمربع وجود فضای کافی جهت برخورداری بیشتر

بوته نیز در سطح  5درصد تفاوت قابل توجهی را نشان داد

گیاهان از عوامل محیطی ذکر شده است .با نتایج این پژوهش
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معنیدار در سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

بهنظر میرسد تراکم  20و  40بوته در مترمربع منجر به توزیع

باشد .با تأخیر در کاشت از میزان پروتئین بذر کاسته شد

مطلوبتر شاخص سطح برگ و بهرهوری بهتر جامعه گیاهی از

(شکل  )11که این با نتایج  Ericksonو )1982( Beversdorf

نور و درنتیجه تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح گردیده

در مورد سویا مطابقت دارد .گزارش شده است که همبستگی

است .دیگر محققان به نتیجه مشابهی در مورد گوار و سایر

مثبت و معنیداری بین میزان پروتئین ،وزن صد بذر و عملکرد

Singh et al., 1979; Rabert

بذر در گوار وجود دارد .بدین صورت که هر چقدر عملکرد

گیاهان زراعی دست یافتهاند (
.)and Andro, 2004

بذر بیشتر باشد ،به همان میزان مقدار ماده خشک افزایش

میزان پروتئین :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که

خواهد یافت و عملکرد پروتئین بیشتر خواهد شد که با نتیجه

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان پروتئین در سطح آماری

بهدست آمده در این مطالعه مطابقت دارد (.)NRAA, 2014

 1درصد ،درحالیکه اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم در سطح

همچنین با افزایش تراکم ،رقابت بین بوتهها برای دسترسی به

آماری  5درصد معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه میانگین اثر

نیتروژن بیشتر میشود و درنتیجه از میزان پروتئین بذر کاسته

متقابل تاریخ کاشت در تراکم نشان داد که بیشترین میزان

میشود .بهعبارت دیگر با افزایش فاصله بین دو بوته (کاهش

پروتئین ( 28/2درصد) و کمترین آن ( 16/2درصد) بهترتیب

تراکم) در ردیف بر میزان پروتئین بذر افزوده میشود .نتایج

در تاریخ کاشت  5خرداد و تراکم  40بوته در مترمربع و تاریخ

مشابهی توسط  Nandiniو همکاران ( Sharma ،)2017و

کاشت  2تیر و تراکم  60بوته در مترمربع بوده است (شکل

همکاران ( )1984و  Singhو  )1989( Singhدر گوار گزارش

 .)11بهنظر میرسد کاشت زودتر موجب طوالنیشدن دوره

شده است.

رشد رویشی شده و این امر موجب کاملشدن ترکیبات بذر از

میزان صمغ (گاالکتومانان) :با توجه به جدول تجزیه

جمله پروتئین میشود چون بیشترین میزان پروتئین در بافت

واریانس ،میزان گاالکتومانان موجود در بذر گوار که تعیین-

ذخیرهای بذر تجمع مییابد که با پرشدن بافت ذخیرای بذر در

کننده ارزش اقتصادی گوار است نسبت به تاریخهای مختلف

طی مراحل تکامل ،نیتروژن بیشتری در بافتهای گیاهی

کاشت و تراکم و همچنین برهمکنش آنها واکنش معنیداری

تجمع یافته و نهایتاً به بذرها انتقال مییابد .این میتواند دلیل

نشان داد (جدول  .)3نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که

پروتئین باالتر بذرهای گیاه گوار در تاریخ کاشت  5خرداد

بیشترین میزان گاالکتومانان ( 27/5درصد) در تاریخ کاشت 5
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی گوار تحت تأثیر تراکم و تاریخهای مختلف کاشت
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

پروتئین

صمغ (گاالکتومانان)

کربوهیدرات

روغن

بلوك

2

**10/01

**13/54

**9/45

**7/76

217/81

تاریخ کاشت

3

تراکم بوته

2

**

5/87

196/76

**

5/36

193/88

**

14/43

0/141ns
ns

0/129

تاریخ × تراکم بوته

6

*1/67

**5/39

**8/41

0/05ns

خطای آزمایشی

22

0/77

0/82

1/45

0/198

ضریب تغییرات ()%

-

4/05

4/36

5/61

17/14

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  ٥و  1درصد

شکل  -11تغییرات میزان پروتئین تحت اثر متقابل تراکم و تاریخهای مختلف کاشت .حروف مشابه نشاندهنده عدموجود اختالف معنیدار
در سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

خرداد و از تراکم  40بوته در مترمربع و کمترین آن (15/1

فوق با یافتههای  Kumarو  )2012( Rodgeو

درصد) در تاریخ کاشت  2تیر و از تراکم  60بوته در مترمربع

 )2012( Kalyaniمطابقت دارد.

Lakshimi

بهدست آمد (شکل  .)12البته تفاوت بین تراکم  40بوته و 20

میزان روغن :جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات

بوته در مترمربع معنیدار نبوده است .بهنظر میرسد کاهش

اصلی تراکم و تاریخهای مختلف کاشت و نیز اثر متقابل آنها

گاالکتومانان در کاشت زودهنگام ،بهدلیل پایینبودن درجه روز

بر میزان روغن معنیدار نبود (جدول  .)3روغن با ارزشترین

رشد و میزان باالی بارندگی در این تاریخ کاشت در مقایسه با

جز بذر بوده و ترکیب روغن بذر بهصورت ژنتیکی توسط

کاشتهای دیرهنگام باشد .به اظهار بسیاری از پژوهشگران

جنین تعیین میشود .از جمله دالیل برای تغییرات اندك میزان

طول روز بیشتر در مرحله تولیدمثلی و همچنین شرایط مناسب

روغن در این شرایط این است که مقدار روغن بذر صفتی کمی

آبوهوایی در مراحل پرشدن بذر و مراحل بلوغ رشد محصول

است که توسط تعداد زیادی ژن کنترل میشود و بنابراین

منجر به افزایش میزان گاالکتومانان گیاه گوار شده است .نتایج

احتمال آسیبدیدن قسمتی از ژنهای کنترلکننده این صفت

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday February 27th 2021

**

**

**

210

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

معنیدار در سطح احتمال یک درصد آزمون  Tukeyبین آنهاست.

بسیار کم است .میزان روغن بذر صفتی ارثی با وراثتپذیری

درصد روغن در کلزا گردید (.)Mailer and Cornish, 1987

باال است (محتشمی و همکاران .)1397 ،البته شاید بتوان عدم

مشاهدات  )1965( Canvinنشان داد که از میان عوامل محیطی

معنیدارشدن میزان روغن تحتتأثیر تراکم بوته را به باالتربودن

مؤثر بر مقدار روغن ،دما مهمترین عامل محسوب میشود و

اسیدهای چرب غیراشباع در روغنهای گیاهی که دوره پر

با افزایش آن درصد روغن کاهش مییابد.

شدن دانه آنها در هوای بسیار گرم صورت میگیرد ،نسبت داد

میزان کربوهیدرات :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

(سرودی .)1382 ،ضمن اینکه گزارش شده است همبستگی

که میزان کربوهیدرات تحتتأثیر تاریخ کاشت ،تراکم بوته و

منفی بین مقدار روغن با وزن صد دانه وجود دارد که مطابق با

اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفته و در سطح

نتایج این تحقیق است .این امر میتواند بهدلیل افزایش درصد

آماری  1درصد معنیدار بوده است (جدول  .)3از آنجا که بین

Werkniven

ذخیره پروتئین و کربوهیدرات در بذر رابطه منفی وجود دارد،

 .)and Massantini, 1967تحقیقات انجامشده روی گیاه سویا

میتوان انتظار چنین روندی را داشت .همچنین نتایج برخی از

( )Kebraii et al., 2009و گیاه کلزا ()Yazdifar et al., 2007

تحقیقات نشان دادهاند که با افزایش سن گیاهان علوفهای،

نشان داد که درصد روغن بذر تحتتأثیر تراکم بوته قرار

میزان لیگنین و کربوهیدراتهای ساختمانی موجود در پیکره

Voldeng

آنها افزایش و در مقابل میزان کربوهیدرات غیرساختمانی

( )2000نشان داد که افزایش تراکم بوته در سویا باعث کاهش

کاهش مییابد ( .)Eastridge, 2002درنتیجه گیاهانی که دوره

درصد روغن و افزایش پروتئین بذر میشود .آنان بیان داشتند

رشد کوتاهتری داشتهاند ،شادابتر و جوانتر بوده و دارای

که بین درصد پروتئین و روغن بذر یک همبستگی منفی وجود

کربوهیدرات غیرساختمانی بیشتری هستند که با نتایج این

دارد .در آزمایشی دیگر گزارش شده است که با تأخیر در

تحقیق مطابقت دارد .نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دادهها

کاشت با وجود کاهش طول دوره رویشی ،تاریخ رسیدگی

نشان داد که تیمارهای برهمکنش تراکم  40بوته در مترمربع در

فیزیولوژیک و نیز تاریخ برداشت دیرتر شده و درنتیجه با

زمان کشت  2تیر (با میانگین  28/6درصد) دارای بیشترین

دماهای باالتری مصادف شده بود و سبب کاهش معنیدار

میزان کربوهیدرات و تیمار تراکم  60بوته در مترمربع در زمان

پوست دانه و درنتیجه کاهش میزان روغن باشد (

نگرفته است .مطالعات انجامشده توسط  Coberو
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کشت  22اردیبهشت (با میانگین  16/8درصد) دارای کمترین

دمای کمتر در زمان برداشت ،بارندگی بیشتر و طول روز کمتر

میزان کربوهیدرات بودند (شکل  .)13الزم به ذکر است که

در انتهای فصل رشد شده و باعث افت عملکرد بذر ،میزان

تاریخ کاشت  22اردیبهشت و  5خرداد به لحاظ آماری اختالف

پروتئین و گاالکتومانان شد .در تراکم باالی بوته افزایش رقابت

معنیداری با هم ندارند.

درون گونهای و ضعف بوتهها به حدی بود که باعث کاهش
عملکرد تک بوتهها نشد و عملکرد بذر کمتری در مقایسه با

نتیجهگیری

تراکمهای پایین بهدست آمد .همچنین در بین تراکمهای مورد

نتایج این آزمایش نشان داد که کشت گوار در تاریخ  5خرداد

بررسی نیز تراکم  40بوته در مترمربع بهترین تراکم برای کاشت

بهترین نتیجه را از نظر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی

گوار در منطقه است و تعداد بوته بیشتر و کمتر از این حد

ویژگیهای کیفی داشت و با تأخیر در کاشت ،طول فصل رشد

مطلوب سبب بهرهوری نامناسب از شرایط و نهادهها در

رویشی و زایشی گوار کاهش یافت .تاریخ کاشتهای دیرهنگام

راستای تولید بهینه خواهد شد.

باعث مواجه شدن بوتههای گوار با شرایط نامطلوب از جمله
منابع
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ذرت هیبرید کارون  701در خوزستان .فیزیولوژی گیاهان زراعی .105-118 :6
محتشمی ،ف ،.تدین ،م .ر .و روشندل ،پ )1397( .ارزیابی تأثیر سطوح کمآبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای گلرنگ.
بهزراعی کشاورزی دانشگاه تهران .547-561 :20
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Abstract
In order to investigate the effect of planting date and plant density on some quantitative and qualitative traits, yield and
yield components of Guar in Guilan province, an experiment was conducted in a factorial experiment in a randomized
complete block design with three replications in a research station of Rice Research Institute located in Gilpardesar
village at Sangar in 2017. Experimental treatments included planting dates at four levels (12 May, 26 May, 9 June, 23
June) and plant density at three levels (20, 40 and 60 plant.m-2). Results showed delaying in planting date from 26 May
to 23 June, protein percentage, galactomannan percentage, plant height, dry weight at flowering stage, number pods per
plant, 100 seed weight, seed yield and biological yield were decreased 42.55%, 45.09%, 25.26%, 62.42%, 62.72%,
13.82%, 77.14% and 58.96%, respectively. The highest seed yield (6987.25 Kg.ha -1), protein (28.2%) and
galactomanan (27.5%) was obtained from 26 May sowing date and plant density of 40 plant.m -2. The above traits also
increased with increasing density from 20 to 40 plant.m-2. But a further increase in density to 60 plant.m-2 resulted in a
decrease in these traits. Carbohydrate also increased with delay in planting. The number of seeds per pod and fat
percentage was not affected by different planting dates and densities. The results also showed delaying in planting
reduced the length of the growing season. The results of the present study indicated that proper planting date and plant
density played an important role in yield enhancement and quality characteristics of guar seed and planting date of 26
May and density of 40 plant.m-2, due to longer growing season and appropriate climatic conditions. In addition, pod
yield and seed weight, had higher seed yield than other treatments.
Key words: Cluster bean, Galactomanan, Planting date, Planting intervals, Protein, Yield
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