
 

 

 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران- دوماهنامه علمي

 )1393( 621- 633، صفحه 4، شماره 30جلد 

 

   هاي ژنوتيپ زراعي و مرفولوژيك صفات بر بوته تراكمتأثير 

  ).Linum usitatissimum L( ييدارو بزرك
 

  3تدين رضا محمود و 2ترابيان شهرام ،*1تدين علي

  Tadayyon.sku@gmail.com: الكترونيك  ، پستشهركرد دانشگاه، كشاورزي دانشكده، دانشيارنويسنده مسئول،  -*1

  شهركرد دانشگاه ،كشاورزي دانشكده ،ارشد كارشناسي آموخته دانش -2

  ، دانشگاه شهركرد، دانشكده كشاورزيدانشيار -3

  

  1391 آذر: پذيرش تاريخ             1391 آذر: نهايي اصالح تاريخ           1391 فروردين: دريافت تاريخ

  

 كيدهچ
 يها تراكم در ).Linum usitatissimum L( دارويي بزرك مختلف يها ژنوتيپ زراعي و فولوژيكرم هاي ويژگي بررسي منظور به
 .گرديد اجرا مزرعه در تكرار سه در تصادفي كامل بلوك طرح قالب در فاكتوريلصورت  به اي مزرعه آزمايش يك ،بوته مختلف

 و يكاناداي ،يياستراليا ايراني، بزرك  ژنوتيپ چهار و اول فاكتورعنوان  به مترمربع در بوته 1000 و 500 ،300 مختلف هاي تراكم
 .شد انجام فيزيولوژيك رسيدگي و دهي گل %50 رويشي، رشد مرحله سه در برداري نمونه .گرديد منظور دوم فاكتورعنوان  به فرانسوي

 ارتفاع،  رويشي، رشد مرحله در ياهگ ييهوا خشك ماده وزن ارتفاع، صفات نميانگي بر داري معني اثر بوته تراكمكه  داد نشان نتايج
 .داشت رسيدگي مرحله در خشك وزن و فرعي شاخه تعداد ،ساقه قطر ارتفاع، دهي، گل %50 مرحله در خشك وزن ساقه، قطر

 .گرفت قرار بوته تراكمتأثير  تحت نيز برداشت شاخص و دانه عملكرد ،هزاردانه وزن بوته، در كپسول تعداد صفات درضمن
 تعداد صفات .داشت داشتبر سه هر در فرعي شاخه تعداد و ساقه قطر ارتفاع، صفات روي داري معني اثر بزرك مختلف يها ژنوتيپ
 رسيدگي و دهي گل %50 تا روز تعداد و برداشت شاخص دانه، عملكرد هزاردانه، وزن كپسول، در بذر تعداد  بوته، در كپسول

 به مربوط هكتار در كيلوگرم 899 ميانگين با دانه عملكرد حداكثر .گرفت قرار بزرك يها ژنوتيپ دار معنيتأثير  تحت نيز فيزيولوژيك
 در بذر كيلوگرم 1375 ميانگين توليد كپسول، در بذر 40/6 ميانگين توليد با بزرك، ايراني ژنوتيپ .بود مترمربع در بوته 1000 تيمار

 فيزيولوژيك رسيدگي تا روز 123 و دهي گل %50 تا روز 65 ميانگين با و بيشترين ،23/21 برداشت شاخص ميانگين هكتار،
  .بود ژنوتيپ ترين  ديررس

 

  .دهي گل %50 مرحله دانه، عملكرد فيزيولوژيك، رسيدگي تراكم، بزرك، يها ژنوتيپ :كليدي هاي واژه
 

  مقدمه

 انگليسي نام و Linum usitatissimum علمي نام با كتان
flax )ليفي كتان( يا و linseed )يكساله گياهي ،)روغني كتان 

 ,.Tadesse et al( باشد مي )Linaceae( كتان خانواده از

 كشت در مناسب مناطق در كتان گياه رشد دوره طول ).2009
 .رسد مي روز 250 تا يزهيپا كشت در و روز 150 تا 90 بهاره

 14 روز طول گاه  هر و است بلند روز گياهي كتان كلي طور هب
 انجام روز 15 تا 10 مدت در گياه دهي گل باشد ساعت 18 تا
پور،  خواجه ؛1379 اميدبيگي،( رسيد خواهد اتمام به و

  .)Bernath, 1993 ؛Omidbaigi et al., 2001؛ 1383
 سالمتي بر بزرك روغن مفيد اثرات اخير هاي سال در
 .)Green, 2000( است گرفته قرار بررسي مورد انسان

 دنيا در 3 امگا روغن مصرف به زيادي توجه امروزه
 هاي گونه از برخي در آبزيان بر  عالوه ماده اين .است شده

 مضر اثرات 3 امگا .شود مي يافت نيز بزرك مانند گياهي
 و )Thompson et al., 1996( ندارد را حيواني هاي چربي
 خون گليسريد تري و )LDL( بد كلسترول كاهش باعث

 آن، مفيد اثرات ديگر از ).Paschos et al., 2007( شود مي
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 Chen et؛ Silva, 2005( سرطاني هاي كلون تشكيل كاهش

al., 2006 ؛Denis et al., 1999( سرطان از جلوگيري و 
 دانه از حاصل بزرك روغن كاربرد كل در .باشد مي سينه

 تغذيه در آن بذر مصرف و ارزشمند داروي يك عنوان به
   ).Wang et al., 2007( است گرفته قرار بررسي مورد انسان
 بزرك گياه هنوز ايران مناطق از بسياري در اين،وجودبا
 معمول چندان آن كشت و است ناشناخته كشاورزان براي

 مطالعاتي اخير هاي سال در ).1383 پور، خواجه( نيست
 آغاز كشور در بزرك گياه روي بر محدودي اگرونوميكي

   .)1383 پور، خواجه( است شده 
 بوته تراكمتأثير  تحت مستقيم  طور هب گياهان نمو و رشد

 واكنش و گيرد مي قرار گياهان براي دسترسي قابل فضاي يا
 گياهي گونه به بستگي متفاوت كاشت هاي تراكم به گياهان

 از است قادر بزرك گياه ).Leitch & Sahi, 1999( دارد
 تراكم تغيير به بيشتر كپسول و فرعي شاخه توليد طريق

 كاشت هاي تراكم در ييتوانا اينباوجود  و داده نشانواكنش 
دهد  كاهشرا  دانه عملكرد هرز علف غلبه و ينيپا بسيار

)Leitch & Sahi, 1999.( منطقه هر در مناسب بوته تراكم 
 گياه استقرار بر مؤثر محيطي فاكتورهايتأثير  تحت تواند مي

 بذر، اندازه لحاظ از بزرك يها ژنوتيپ همچنين .گيرد رارق
 و متفاوت يكديگر با ورس به مقاومت و فرعي شاخه تعداد

 متفاوت است ممكن كشت براي مطلوب بذر ميزان نتيجه در
 منابع برخي در ).Gubbles & Kenaschuk, 1989( باشد
 مترمربع در بوته 800 روغني كتان براي مناسب تراكم

 استراليا در اگرچه ،)1383 پور، خواجه( است شده گزارش
 در بوته 1932 و 1344 ،1061 ،807 ،498 هاي تراكم

 در داري معني تفاوت و گرفت قرار بررسي مورد مربع متر
 ,Lisson & Mendham( است نداده نشان كتان عملكرد

 به 500 از كاشت تراكم افزايش با دانه عملكرداما ، )2000
 هكتار در كيلوگرم 1279 به 1135 از مترمربع در بذر 700

 تراكم افزايشكه با  طوري به داد، نشان ي رادار معني افزايش
 عملكرد افزايش بر داري معني اثر مترمربع در بذر 900 به

 بينالبته  ).Mohammadi Mirik et al., 2009( نداشت دانه
 زراعي صفات در نيز شده مقايسه مورد هاي ژنوتيپ

  .داشت وجود داري معني تفاوت شده گيري اندازه
 ديگر و عملكرد اجزاء و عملكرد بر بوته تراكم اثر
انجام نشده  اي مطالعه شهركرد منطقه در بزرك زراعي صفات

 هاي روغن از استفاده و توليد اهميت به نظربنابراين  .است 

 در آن دانه مصرف و بزرك گياه از باال كيفيت با خوراكي
 اقليم شرايط در گياه اين سازگاري به توجه با و انسان تغذيه
 استان اقليمي مناسب شرايط بودن فراهم و خنك و معتدل

 و زراعي هاي ويژگي بررسي بختياري، و چهارمحال
 يها ژنوتيپ با آن مقايسه و ايراني  ژنوتيپ مورفولوژيك

 گام تواند مي آن كشت مختلف هاي تراكم در بزرك خارجي
 و تغذيه در دانه مصرف به عادت معرفي، در را مؤثري

  .آورد فراهم استان اين در را محصول اين خودكفايي
  
  هاروش و مواد

 كشاورزي دانشكده تحقيقاتي مزرعه در آزمايش اين
 براساس .گرديد اجرا 1389 سال در شهركرد دانشگاه

 با سرد و معتدل اقليم داراي شهركرد كوپن، بندي طبقه
 داراي مزرعه خاك .باشد مي خشك و گرم هاي تابستان

 بر گرم 4/1 ظاهري مخصوص جرم رسي، لومي بافت
 بر زيمنس دسي EC=  104/1 و pH=  8 مكعب، متر سانتي

 140 ترتيب به ساليانه دماي و بارندگي ميانگين .باشد مي متر
 پژوهش اين .باشد مي گراد سانتي درجه 5/14 و متر ميلي

 كامل  بلوك طرح قالب در فاكتوريل آزمايشصورت  به
 بزرك بذر ژنوتيپ چهار .گرديد اجرا تكرار سه در تصادفي
 اول فاكتورعنوان  به )ايران و فرانسه كانادا، استراليا،( خوراكي

 )مربع متر در بوته 1000 و 500 ،300( بوته تراكم سه و
 خارجي هاي ژنوتيپ بذر .گرديد لحاظ دوم فاكتورعنوان  به
 از ايراني  ژنوتيپ و مربوطه كشورهاي از مستقيم طور هب

 مشخصاتالبته  .شد خريداري اصفهان بذر پاكان شركت
 .باشد نمي اختيار در شده استفاده يها ژنوتيپ ژنوتيپي
 متر 2 عرض و 5/1 طول به آزمايش هاي كرت در آزمايش

 و متر 2 طول به كاشت رديف 10 شامل كرت هر .شد كشت
 ايجاد براي .بود متر سانتي 10 كاشت هاي رديف فاصله
 تراكم با ها كرت تمامي در كشت ابتدا نظر مورد هاي تراكم
 استقرار مرحله دربعد  و گرديد انجام يكسان طور به كافي

 فاصله دستي، تنك عمل با نامساعد عوامل رفع و ها گياهك
 رديف روي كشت فواصل .شد تنظيم رديف روي ها بوته
 1 و 2 ،3 ترتيب به 1000 و 500 ،300 هاي تراكم براي

   ها فيرد بين فاصله .شد گرفته نظر در متر سانتي
 ابتدا كشت، بستر تهيه منظور به .گرديد لحاظ متر تينسا 10
 بود آيش تناوب در قبل سال در كه كشت مورد زمين در

 آناليز براساس نياز مورد عناصر و شد زده متوسط شخم
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 نيتروژن كيلوگرم 100 كشت، محل در كودي توصيه و خاك
 )P2O5( فسفر كيلوگرم 60 اوره، منبع از هكتار در خالص
 كيلوگرم 70 و تريپل سوپرفسفات مبع از هكتار در فسفر
 براساس هكتار در پتاسيم سولفات منبع از )K2O( پتاس

 زير سكيد توسط وشد  اضافه خاك به كشت مورد مساحت
 %50 و كاشت از قبل نياز مورد نيتروژن %50 .گرديد خاك
 و اضافه خاك هب دهي گل از قبل سرك صورت هببقيه 
 عمليات .گرديد انجام كوددهي از پس زمين بندي كرت

 رشد مراحل طي روز10 تا 7 فاصله با آبياري شامل داشت
 صورت به آبياري از بعد هرز هاي علف با مبارزه و گياه

 از نيمي شدن اي قهوه با برداشتمنظور  به .شد انجام دستي
  .گرديد قطع آبياري ها كپسول

 و گلدهي %50 رويشي، رشد مرحله 3 در برداري  نمونه
 كوادرات مساحت در )كامل رسيدگي( فيزيولوژيك رسيدگي

  ژنوتيپ هر براي آزمايشي كرت هر در متر سانتي 25 × 25
 هر براي كامل رسيدگي زمان .شد انجام مجزاصورت  به

 كرت هر در ها كپسول %70 حدود كه هنگامي  ژنوتيپ
 دادن تكان با مرحله اين در و شدند اي قهوه آزمايشي

 تعيين شد، مي شنيده كپسول در ها دانه حركت صداي ها، بوته
 و رويشي رشد مرحله دو در مطالعه مورد صفات .گرديد

 قطر بوته، در فرعي شاخه تعداد بوته، ارتفاع دهي، گل 50%
 از استفاده با( مينز نزديك ساقه قسمت ترين ينيپا در ساقه

 رسيدگي مرحله در و ييهوا اندام خشك وزن و )كوليس
 دانه تعداد كپسول، در دانه تعداد بوته، در كپسول تعداد كامل

 روز تعداد هزاردانه، وزن هكتار، در عملكرد ميزان ، بوته در
 برداشت شاخص و رسيدگي تا روز تعداد دهي، گل %50 تا

 بوته 10 ميانگين براساس صفات گيري  اندازه .بودند
 محاسبه براي .شد انتخاب كوادرات هر در تصادفي صورت به

 آون در ساعت 48 مدت به ها نمونه ،ها بوته خشك ماده وزن
 توزين بعد و شده خشكانده گراد سانتي درجه 75 دماي با

 خشك ماده كل مقدار به توجه با آزمايش اين در .گرديدند
 برداشت شاخص كوادرات در كتان عملكرد و توليدي
 × 100 فرمول طريق از نيز برداشت شاخص .گرديد محاسبه

 ها داده .شد محاسبه )اقتصادي عملكرد /بيولوژيك عملكرد(
 هاي ميانگين .شد آناليز SAS آماري افزار نرم از استفاده با

 مورد %5 احتمال سطح در LSD آزمون با شده دار معني
   .گرفت قرار آماري مقايسه

 

  نتايج

 شاخه تعداد ساقه، قطر ارتفاع، تغييرات آزمايش اين در
 در گياه ييهوا قسمت خشك ماده ميزان و بوته در فرعي

 رسيدگي مرحله و دهي گل %50 رويشي، رشد مرحله سه
 تعداد :شامل ها پارامتر ساير .گرفت قرار گيري اندازه مورد

 در دانه عملكرد كپسول، در دانه تعداد گياه، در كپسول
 رسيدگي تا روز دهي، گل %50 تا روز هزاردانه، وزن هكتار،

 فيزيولوژيكي رسيدگي مرحله در فقط برداشت شاخص و
   .گرديد انجام

 

  بوته ارتفاع

تأثير  تحت )p ≥ 0.01 ( داري معني طور هب گياه ارتفاع
 و دهي گل %50 رويشي، رشد مرحله سه هر در بوته تراكم

 در گياه ارتفاع ميانگين .گرفت قرار فيزيولوژيكي رسيدگي
 با برداشت اول مرحله در مترمربع در بوته 1000 تراكم

 با برداشت دوم مرحله در متر، يتسان 08/30 ارتفاع ميانگين
 برداشت سوم مرحله در و متر سانتي 99/39 ارتفاع ميانگين

 بلندتر داري معني طور هب متر سانتي 33/46 ارنفاع ميانگين با
اينكه  عالوه به ).1 جدول( بود مترمربع در بوته 300 تراكم از

 و رويشي رشد مرحله در ،1 جدول در موجود نتايج مطابق
 1000 و 500 تراكم بين داري معني اختالف دهي گل 50%
 مرحله در كه صورتي در ،نگرديد مشاهده مترمربع در بوته

 1000 و 500 هاي تراكم بين داري معني تفاوت رسيدگي
  .گرديد مالحظه هكتار در بوته

 تفاوت نيز بزرك مختلف هاي ژنوتيپ در گياه ارتفاع
 ژنوتيپ .داد نشان رشد مرحله سه هر در را داري معني بسيار
 ژنوتيپ و ترين بلند داراي ها ژنوتيپ ساير با مقايسه در كانادا

 جدول( داشتند مراحل تمام در را ارتفاع ترين كوتاه استراليا
 هاي ژنوتيپ در ارتفاع ميانگين رويشي، رشد مرحله در ).2

 با ولي اند نداشته داري معني اختالف استراليا و فرانسه
 ).2 جدول( دادند نشان را داري معني اختالف ايراني  ژنوتيپ

 در ترتيب به نيز دهي گل% 50 مرحله در ارتفاع ترين بلند
  ژنوتيپ بين و بود ايران و استراليا فرانسه، كانادا، هاي ژنوتيپ
 مرحله در .نشد مشاهده يدار معني اختالف ايران و استراليا

 از بعد ارتفاع ميانگين ترين طويل فيزيولوژيك رسيدگي
 استراليا و فرانسه ايران، هاي ژنوتيپ ترتيب به كانادا  ژنوتيپ

 ايران و كانادا ها ژنوتيپ بين و دادند اختصاص خود به را
 ايران  ژنوتيپ بين همچنين .نشد مشاهده يدار معني اختالف
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 و كانادا هاي ژنوتيپ بين ولي نبود دار معني اختالف فرانسه و
 و تراكم متقابل اثر ).2 جدول( بود دار معني اختالف فرانسه
 مرحله و رويشي رشد مرحله در گياه ارتفاع بر  ژنوتيپ

 را )p ≥ 0.05( داري معني تفاوت فيزيولوژيكي رسيدگي
 تراكم در كانادا  ژنوتيپ رويشي، رشد مرحله در .داد نشان
 تراكم در ايران  ژنوتيپ برابر دو حدود ارتفاع با مترمربع 500
 مرحله اين در ).1 شكل( كرد توليد را مترمربع در بوته 300
 دامنه دو اين بين در مختلف هاي تراكم در ها ژنوتيپ بقيه
 ترين بلند رسيدگي، مرحله در كه صورتي در .داشتند قرار

   تراكم در ايران و كانادا ها ژنوتيپ به متعلق ارتفاع
 استراليا  ژنوتيپ در آن ترين كوتاه و مترمربع در بوته 1000

 مترمربع در بوته 1000 و 500 ،300 تراكم سه هر در
   ).3 جدول( گرديد مالحظه

 
  ساقه قطر

 در ساقه قطر روي )p ≥ 0.01 ( داري معني اثر بوته تراكم
 هر در .داشت فيزيولوژيك رسيدگي و دهي گل %50 مراحل

 ترين ضخيم رسيدگي، و دهي گل %50 رشد مرحله دو
 01/2 و 63/1 ميانگين با ترتيب به( ساقه قطر ميانگين

 آن ترين نازك و مترمربع در بوته 300 تراكم در )متر ميلي
 بوته تراكم در )متر ميلي 44/1 و 24/1 گينانمي با ترتيب به(

 تراكم ).1 جدول( گرديد مشاهده عمترمرب در بوته 1000
 در برداري نمونه مرحله دو هر در نيز مترمربع در بوته 1000
را  داري معني تفاوت مترمربع در بوته 300 تراكم با مقايسه

 در موجود نتايج مطابق اين، بر  عالوه ).1 جدول( داد نشان
 رسيدگي و دهي گل %50 رشد مرحله در ،1 جدول

 1000 و 500 تراكم بين نيز داري معني اختالف فيزيولوژيك
   .گرديد مشاهده مترمربع در بوته

 بسيار تفاوت نيز مختلف هاي ژنوتيپ در ساقه قطر
 قطر بيشترين .داد نشان رشد مرحله سه هر در را داري معني
 فيزيولوژيك رسيدگي و گلدهي %50 مرحله دو در ساقه

  ژنوتيپ به متعلق متر ميلي 08/2 و 74/1 ميانگين با ترتيب به
 جدول( داشت تعلق كانادا  ژنوتيپ به آن كمترين و بود ايران

 ميانگين با ساقه قطر بيشترين رويشي، رشد مرحله در ).2
 ايراني  ژنوتيپ با كه بود كانادا  ژنوتيپ در متر ميلي 12/1

 از استراليا  ژنوتيپ كه حالي در نداد، نشان داري معني اختالف
 خود به مرحله اين در را ساقه قطر كمترين آماري نظر

 تمام در ساقه قطر افزايش ).2 جدول( داداختصاص 

 نحوي  به ،يافته افزايش بزرك گياه رشد افزايش با ها ژنوتيپ
 ميزان تا رسيدگي مرحله در ايران  ژنوتيپ در ساقه قطر كه
   .بود يافته افزايش رويشي مرحله به نسبت برابر دو

 رشد مرحله در ساقه قطر بر  ژنوتيپ و تراكم متقابل اثر
 تفاوت فيزيولوژيكي رسيدگي و دهي گل درصد 50%

 در ساقه قطر بيشترين .داد نشان را )p ≥ 0.05( داري معني
 دو هر در مترمربع در بوته 300 تراكم با ايران  ژنوتيپ
 آمد دستب رسيدگي و )2 شكل( دهي گل %50 مرحله

 در بوته 1000 تراكم در ساقه قطر كمترين ).3 جدول(
 .گرديد مشاهده رشد آخر مرحله دو هر در كانادا  ژنوتيپ
 مختلف، هاي تراكم در ها ژنوتيپ ساير در ساقه قطر افزايش

   .بود كانادا  ژنوتيپ از بيشتر و ايران  ژنوتيپ از كمتر
 

  بوته در فرعي شاخه تعداد

 در شده توليد فرعي شاخه تعداد رشد، مرحله سه بين در
 فيزيولوژيكي رسيدگي مرحله در فقط مختلف هاي تراكم

 شاخه تعداد بيشترين .داد نشان را داري معني  بسيار اختالف
 بوته تراكم در عدد 38/3 ميانگين با مرحله اين در فرعي
 در 1000 تراكم در عدد 53/2 نگينامي با آن كمترين و 300

 تراكم در فرعي شاخه تعداد ).1 جدول( آمد بدست مترمربع
 طور هب عدد 82/2 ميانگين با مترمربع در بوته 500
 از بيشتر و مترمربع در بوته 300 تراكم از كمتر داري معني
   ).1 جدول( بود مترمربع در بوته 1000 تراكم

 رشد مرحله سه هر در بزرك مختلف يها ژنوتيپ
 بر داري معني بسيار اختالف رسيدگي و دهي گل رويشي،

 مرحله سه هر در .ندداد نشان بوته هر در فرعي شاخه تعداد
 طور هب فرانسوي و ايراني بزرك يها ژنوتيپ رشدي،

 ).2 جدول( كردند توليد را فرعي شاخه بيشترين داري معني
 و استراليا يها ژنوتيپ در فرعي شاخه تعداد ميانگيندر 

 داري معني اختالف فيزيولوژيكي رسيدگي مرحله در كانادا
   ).2 جدول( نشد ديده

 مرحله در فقط %5 سطح در تراكم و  ژنوتيپ متقابل اثر
 رشد از مرحله اين در .شد دار معني فيزيولوژيك رسيدگي
 با مترمربع در بوته 300 تراكم در ايراني بزرك  ژنوتيپ
  ژنوتيپ و فرعي شاخه تعداد بيشترين عدد 1/4 ميانگين

 در فرعي شاخه تعداد كمترين عدد 2 ميانگين با يايكاناد
 خود به را مترمربع در بوته 1000 تراكم در را بوته

 بين گي،درسي مرحله در ).3 جدول( داد اختصاص
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 از يك هيچ در يياستراليا بزرك  ژنوتيپ مختلف يها ژنوتيپ
 اختالف مترمربع هر در بوته 1000 و 500 ،300 هاي تراكم
 در مشاهده نشد، فرعي شاخه تعداد نظر از داري معني
 فرعي شاخه باالتر هاي تراكم در ها ژنوتيپ ساير در كه حالي

  ).3 جدول( گرديد توليد كمتري
 

  گياه يهواي خشك ماده

 داري معني اثر مترمربع در بوته تراكمكه  داد نشان نتايج
) p ≥ 0.01( رشد مرحله دو در خشك ماده وزن روي 

 ماده تغييرات روند .دارد فيزيولوژيك رسيدگي و رويشي
 ،بود يكسان مرحله دو اين در مختلف هاي تراكم در خشك

 با بوته در خشك وزن ميانگين بيشترين كه نحوي به
 به مربوط بوته در گرم 43/38 و 42/21 ترتيب به ميانگين

 با ترتيب به آن كمترين و مترمربع در بوته 1000 تراكم
 بوته 300 تراكم در بوته در گرم 92/25 و 63/14 ميانگين

 مرحله در خشك ماده ميزان ).1 جدول( بود مترمربع در
 گرم 94/17 ميانگين با مترمربع 500 تراكم در رويشي رشد

 از كمتر و بوته 300 تراكم از بيشتر داري معني طور هب بوته در
   ).1 جدول( بود مترمربع در بوته 1000 تراكم

 رسيدگي مرحله در فقط  ژنوتيپ تيمار آزمايش، اين در
 ماده وزن روي )p ≥ 0.01 ( داري معني اثر فيزيولوژيكي

 ،2 جدول در موجود نتايج براساس .داشت توليدي خشك
 در خشك ماده گرم 55/39 ميانگين با ايراني بزرك  ژنوتيپ

 كمترين گرم 82/26 با ياسترالياي  ژنوتيپ و بيشترين بوته
 خشك ماده ميزان .است كرده توليد را بوته در خشك ماده

 فرانسه و كانادا يها ژنوتيپ در مرحله اين در شده توليد
 جدول( بود ايراني بزرك  ژنوتيپ از كمتر داري معني طور به
 بين متقابل اثر برداري، نمونه مراحل از يك هيچ در ضمناً ).2

  .نشد دار معني  ژنوتيپ و تراكم
 

  بوته در كپسول تعداد

 كپسول تعداد روي )p ≥ 0.01 ( داري معني اثر بوته تراكم
 تعداد ميانگين .داد نشان ينهاي برداشت در بوته در توليدي
 عدد 24/11 و 21/11 ميانگين با ترتيب به بوته در كپسول

 طور هب مترمربع در بوته 1000 و 500 هاي تراكم در
 بوته 300 تراكم از بيشتر عدد 74/8 ميانگين با داري معني

 1000 و 500 تراكم بينالبته  ).4 جدول( بود مترمربع در
 تفاوت بوته در توليدي كپسول تعداد نظر از مترمربع در بوته

   ).4 جدول( نداشت وجود داري معني

 روي را )p ≥ 0.01 ( داري معني اثر نيز  ژنوتيپ تيمار
 ميانگين .داد نشان برداشت مرحله در بوته در كپسول تعداد
 ايراني و فرانسوي يها ژنوتيپ در بوته در كپسول تعداد
و  81/11 ميانگين با ترتيب به داري معني طور هب بزرك

 55/8 ميانگين با ييكانادا  ژنوتيپ و باالترين عدد 33/11
 ژنوتيپ و تراكم بين متقابل اثر ).5 جدول( بود كمترين عدد
 در توليدي كپسول تعداد ميانگين نظر از  رسيدگي مرحله در

 ميانگين باالترين .بود دار معني اختالف %5 سطح در بوته
 و 500 تراكم در ايراني  ژنوتيپ را بوته در كپسول تعداد

 9/12 و 7/12 ميانگين با ترتيب به مترمربع در بوته 1000
 در عدد 4/6 ميانگين با آن كمترين وكرد  توليد بوته در بذر

 جدول( بود مترمربع در بوته 300 تراكم در كانادا  ژنوتيپ
 دو بين محدوده در مختلف هاي تراكم در ها ژنوتيپ ساير ).3

  ).3 جدول( داشتند قرار ييكانادا و ايراني بزرك  ژنوتيپ
 

  كپسول در بذر تعداد

 در بوته هر در كپسول در بذر تعداد آماري نظر از هچ اگر
 ميانگين ولي نداد، نشانرا  داري معني اثر مختلف هاي تراكم
 در بذر 24/5 ميانگين با عددي نظر از كپسول در بذر تعداد

 بود حداكثر مترمربع در بوته 500 تراكم در كپسول هر
 كپسول در بذر تعداد ميانگين آزمايش اين در ).4 جدول(

 تعداد بر  ژنوتيپ تيمارالبته  .نگرفت قرار تراكمتأثير  تحت
 كه نحوي به داد، نشان را داري معني  اختالف كپسول در بذر

 نظر از كپسول در بذر 40/6 ميانگين با بزرك ايراني  ژنوتيپ
 يياستراليا  ژنوتيپ و كپسول در بذر ميانگين حداكثر آماري

 كردند توليد را كپسول در بذر حداقل بذر 66/3 ميانگين با
 تعداد نظر از فرانسوي و ييكانادا يها ژنوتيپ ).5 جدول(

 مرتبه در و نداشته داري معني تفاوت هم با كپسول در بذر
كه  طوري به ).5 جدول(گرفتند  قرار ايراني  ژنوتيپ از بعد
 كپسول در توليدي بذر تعداد در تراكم و  ژنوتيپ متقابل اثر

  .نشد دار معني
 

  هزاردانه وزن

 را داري معنيتأثير  بذر هزاردانه وزن بر بوته تراكم
 اثر صفت اين در  ژنوتيپ تيمار كه صورتي در ،نداشت

 با هزاردانه وزن ميانگين بيشترين .داد نشان را داري معني
 در گرم 13/4 با آن كمترين و استراليا  ژنوتيپ در گرم 37/5

 آماري نظر از ).5 جدول( گرديد مشاهده كانادا  ژنوتيپ
 72/4 ميانگين با ترتيب به بزرك فرانسوي و ايراني  ژنوتيپ



 بزرك دارويي   هاي تأثير تراكم بوته بر صفات مرفولوژيك و زراعي ژنوتيپ  626

 

 نظر از و بودند يكساني هزاردانه وزن داراي گرم 67/4 و
 جدول(داشتند  قرار يياستراليا  ژنوتيپ از بعد مرتبه در مقدار

 و تراكم بين متقابل اثر تيمار در هزاردانه وزن صفت ).5
 اين در بزرك هزاردانه وزنالبته  .نگرديد دار معني  ژنوتيپ

 مترمربع در بوته تراكم به نسبت داري معني واكنش آزمايش
  .نداد نشان

 
  دانه عملكرد

 ،300 كاشت مختلف هاي تراكم در دانه عملكرد ميزان
   داري معني اختالف هم با مترمربع در بوته 1000 و 500

)p ≥ 0.01(  عملكرد ميانگين كه  نحوي  به دادند، نشانرا 
 به نسبت برابر دو به نزديك بوته 500 تراكم در آمده بدست
 جدول( است داده نشانافزايش  مترمربع در بوته 300 تراكم

 از بيش مترمربع 1000 تراكم در دانه عملكرد همچنين ).4
 افزايش مترمربع در بوته 300 تراكم به نسبت برابر دو

 اثر نيز بزرك مختلف يها ژنوتيپ ).5 جدول( است داشته
 .دادند نشان هكتار در دانه عملكرد روي داري معني بسيار
 تفاوت دانه عملكرد نظر از بزرك يها ژنوتيپ تمامي
 عملكرد ميانگين كه  نحوي به دادند، نشان باهم را يدار معني
 در كيلوگرم 401 و 467 ،500 تن، 4/1 با ترتيب به دانه

 و ياسترالياي فرانسوي، ايراني، هاي ژنوتيپ در هكتار
 در دانه توليد ميزان باالترينالبته  ).5 جدول( بود ييكانادا
  ژنوتيپ از بيشتر برابر سه به نزديك ايراني  ژنوتيپ در هكتار
   .بود يكاناداي

 در دانه عملكرد صفت براي تراكم و  ژنوتيپ متقابل اثر
 عملكرد باالترين .بود دار معني %1 سطح در رسيدگي مرحله

 در بوته 1000 تراكم در ايراني بزرك  ژنوتيپ به متعلق دانه
 بوته 300 تراكم در استراليا  ژنوتيپ در آن كمترين و مترمربع

 ايراني  ژنوتيپ براي دانه عملكرد ).3 جدول( بود مترمربع در
 ها تراكم ساير با داري معني طور هب نيز مترمربع 500 تراكم در

 ايراني كتان  ژنوتيپ نتايج، براساس ).3 جدول( بود متفاوت
 عملكرد ها ژنوتيپ ساير به نسبت بوته تراكم سه هر در

 اين بهتر سازگاري دهنده نشان كه، داد نشانرا  باالتري
  .باشد مي ها ژنوتيپ ساير به نسبت شهركرد اقليم در ژنوتيپ

 
  برداشت شاخص

 نشان برداشت شاخص روي داري معني بسيار اثر تراكم
 به متعلق 28/14 ميانگين با برداشت شاخص بيشترين .داد

 26/9 ميانگين با آن كمترين و مترمربع در بوته 1000 تراكم

 ).4 جدول( بود مترمربع در بوته 300 تراكم به متعلق
 مقايسه در مترمربع در بوته 500 تراكم در برداشت شاخص

 نداشت داري معني تفاوت مترمربع در بوته 1000 تراكم با
 شاخص روي داري معني بسيار اثر نيز ها ژنوتيپ ).4 جدول(

 ميانگين با برداشت شاخص بيشترين .داشتند برداشت
 با داري معني طور هب كه بود ايراني  ژنوتيپ به متعلق 23/21

 ميزان كمترين .داشت تفاوت بزرك يها ژنوتيپ ساير
 ربراب سه حدود ميزان به كانادا  ژنوتيپ در برداشت شاخص

 جدول، همين مطابق ).5جدول( بود ايراني ژنونيپ از كمتر
 از را داري معني اختالف فرانسوي و يياستراليا هاي ژنوتيپ

   .ندادند نشان برداشت شاخص نظر
 در برداشت شاخص روي  ژنوتيپ و تراكم متقابل اثر
 ،3 جدول مطابق .بود دار معني %1 سطح در رسيدگي مرحله

 با مترمربع در بوته 1000 تراكم در بزرك ايراني  ژنوتيپ
 با  آن كمترين و برداشت شاخص حداكثر 1834 ميانگين
 در بوته 300 تراكم در كانادايي  ژنوتيپ در 4/6 ميانگين
  ژنوتيپ در برداشت شاخص جدول اين مطابق .بود مترمربع

 برابر 6 از بيش مترمربع در بوته1000 تراكم در ايران
 .بود مترمربع در بوته 300 تراكم در )كانادا( حداقل  ژنوتيپ

 و 300 تراكم در ايراني  ژنوتيپ در برداشت شاخص صفت
  ).3 جدول( ندادند نشان را داري معني اختالف مترمربع 500

 

  فيزيولوژيكي رسيدگي و دهي گل %50 تا روز تعداد

 كامل رسيدگي تا دهي گل %50 تا روز تعداد صفت
 در ،نگرفتند قرار تراكمتأثير  تحت )فيزيولوژيك رسيدگي(

تأثير  تحت داري معني بسيار طور به پارامترها اين كه صورتي
 ميانگين با ايراني يها ژنوتيپ .گرفتند قرار ها ژنوتيپ

 11/60 با كانادايي روز، 77/61 با استراليايي روز، 22/65
 هم، از داري معني اختالف با روز 22/57 با فرانسوي و روز

 بودند دهي گل %50 تا روز تعداد ترين باال داراي ترتيب به
 تا روز تعداد صفت نظر از شهركرد، اقليم در ).5 جدول(

 و ترين ديررسعنوان  به ايراني بزرك  ژنوتيپ رسيدگي،
 ترين زودرسعنوان  به فرانسوي و كانادايي بزرك  ژنوتيپ
 با نيز استراليا  ژنوتيپ ).5 جدول( شدند شناخته ها ژنوتيپ
 يكعنوان  به كامل رسيدگي تا روز 77/102 ميانگين
در ضمن،  .شد معرفي پژوهش اين در رس متوسط  ژنوتيپ

 روز تعداد صفت دو هر براي  ژنوتيپ و تراكم بين متقابل اثر
 نشد دار معني فيزيولوژيك رسيدگي و گلدهي %50 تا
  ).5 جدول(
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  هاي مختلف كاشت بزرك مقايسه ميانگين صفات ارتفاع، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعي در بوته و وزن خشك در تراكم -1جدول 

 تراكم  مرحله رشد رويشي  گلدهي %50مرحله   )رسيدگي كامل(مرحله رسيدگي فيزيولوژيك 

  تعداد بوته(

  )در مترمربع

  وزن خشك

 )بوتهگرم در (

  تعداد

  شاخه فرعي

 ساقه قطر

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

  وزن خشك

 )گرم در بوته(

  تعداد

  شاخه فرعي

 قطر ساقه

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

  وزن خشك

 )گرم در بوته(

  تعداد

  شاخه فرعي

 ساقه قطر

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

c 92/25 a 38/3 a 01/2 c 33/40 a 24/33 a 08/3 a 63/1  b 96/36 c 63/14 a 05/4 a 06/1  b 99/23 300 

b 51/33 b 82/2 b 65/1 b 21/43 a 47/34  a 13/3 b 41/1 ab 49/38 b 94/17 a 71/3 a 01/1 a 19/29 500 

a 43/38 c 52/2 c 44/1 a 33/46 a 90/32 a 94/2 c 24/1 a 99/39 a 42/21  a 88/3 a 02/1 a 08/30 1000 

23/3 29/0 09/0 78/1 92/6 44/0 1/0 61/1 01/3 46/0 06/0 86/1 LSD  

  .(LSD)داري ندارند  تفاوت معني %5هاي داراي حرف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  ميانگين

  

  بزرك مختلف يها ژنوتيپ خشك وزن و بوته در فرعي شاخه تعداد ساقه، قطر ارتفاع، صفات ميانگين مقايسه -2 جدول

  مرحله رشد رويشي  گلدهي %50ه مرحل  )رسيدگي كامل(رسيدگي فيزيولوژيك مرحله 

  وزن خشك   ژنوتيپ

 )گرم در بوته(

  تعداد

  شاخه فرعي

 ساقه قطر

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

  وزن خشك

 )گرم در بوته(

  تعداد

  شاخه فرعي

 ساقه قطر

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

  وزن خشك

 )گرم در بوته(

  تعداد

  شاخه فرعي

 ساقه قطر

 )متر ميلي(

  ارتفاع

 )متر سانتي(

c 82/26 b 47/2 b 77/1 c 03/38 a 15/33 b 73/2 b 39/1 c 62/35 a 16 b 66/3 c 90/0  bc 03/26 استراليا 

b 92/32 b 51/2 c 45/1 a 70/46 a 31/30 c 14/2 c 24/1 a 43/43 a 02/18 c 10/3 a 12/1 a 51/32 كانادا 

b 20/31 a 33/3 c 49/1 b 36/43 a 26/32 a 51/3 b c34/1 b 92/39 a 88/18 a 40/4 b 03/1 b 88/27 فرانسه 

a 55/39 a 33/3 a 08/2 ab 07/45 a 42/38 a 81/3 a 74/1 c 95/34 a 08/19 a 36/4 ab 06/1 c 58/24 ايران  

73/3 33/0 1/0 06/2 99/7 51/0 11/0 86/1 48/3 54/0 07/0 15/2 LSD  

  .(LSD) ندارند داري معني تفاوت %5 احتمال سطح در ستون هر در مشابه حرف داراي هاي ميانگين
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  بزرك رويشي رشد مرحله در ها ژنوتيپ و  تراكم مقابل اثر تيمار در بوته ارتفاع ميانگين مقايسه -1 شكل

  .(LSD) ندارند داري معني تفاوت %1 احتمال سطح در ستون هر در مشابه حرف يك حداقل داراي هاي ميانگين

  

  
  دهي گل %50 مرحله در بزرك  ژنوتيپ و  تراكم مقابل اثر تيمار در ساقه قطر ميانگين مقايسه -2 شكل

  .(LSD) ندارند داري معني تفاوت% 1 احتمال سطح در ستون هر در مشابه حرف يك حداقل داراي هاي ميانگين
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  رسيدگي مرحله در بزرك  ژنوتيپ و تراكم قابلتم اثر تيمارهاي در بررسي مورد صفات ميانگين مقايسه -3 جدول

  شاخص

  برداشت

  عملكرد

 )كيلوگرم در هكتار(

  تعداد كپسول

 در گياه

  تعداد

 شاخه فرعي

  قطر ساقه

  )متر ميلي(

  ارتفاع

  )متر  سانتي(
   ژنوتيپ

  تراكم

  )بوته در مترمربع(

e 4/7 j 5/265 cde 7/8 de 2/4  b 01/2 d 3/37 

 استراليا

300  

cd 0/11  h 1/436 bcde 0/9 cde 5/2 bc 79/1  d 4/38  500  

c 6/13 d 5/700 abc 1/12  de 4/2 de 51/1  d 3/38  1000  

f 9/3 k 3/122 e 4/6 bcd 1/3 cd 69/1  bc 2/42  
  كانادا

300  

de 9/9 f 0/596 abcd 7/10 de 4/2 e 35/1  ab 8/45  500  

e 9/7 g 6/487 cde 5/8 e 0/2 e 34/1  a 1/50  1000  

e 9/7 i 4/300 abcd 4/11 ab 9/3 cd 64/1  d 3/39  
  فرانسه

300  

c 9/12 e 5/623 ab 5/12 cd 0/3 de 54/1  bc 2/44  500  

de 2/9 f 1/577 abcd 4/11 cd 1/3 e 30/1  ab 5/46 1000  

b 7/17 c 8/979 de 4/8 a 1/4 a 71/2  cd 4/40  
  ايران

300  

b 45/19 b 0/1259 a 7/12 abc 3/3 b 94/1  bc 4/44  500  

a 4/26 a 1/1834 a 9/12 cde 5/2 cd 61/1  a 3/50  1000  

819/2 18/23 602/3 7973/0 2447/0 860/4 LSD 

  .(LSD)ندارند  داري معنيتفاوت % 1هاي داراي حداقل يك حرف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  ميانگين

  
هاي مختلف كاشت بزرك مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي در تراكم -4جدول 

  تا روز

 رسيدگي

  تا روز

 گلدهي 50%

  شاخص

 برداشت

  عملكرد

 )كيلوگرم در هكتار(

  وزن

 )گرم( هزاردانه

  تعداد بذر

 كپسول در

  تعداد كپسول

  در بوته

 تراكم

  )تعداد بوته در هكتار(

a 16/105 a 16/61 b 26/9 c 417 a 65/4 a 74/4  b 74/8 300 

a 08/105 a 61 a 34/13 b 64/728 a 77/4 a 24/5 a 21/11 500 

a 08/105 a 08/61 a 28/14 a 81/899 a 73/4 a 96/4 a 24/11 1000  

37/0 38/0 03/1 52/8 28/0 53/0 32/1 LSD 

  .(LSD)ندارند  داري معنيتفاوت  %5هاي داراي حرف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  ميانگين
  

مختلف كاشت كتان يها مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي ژنوتيپ -5جدول 

  تا روز

 كامل رسيدگي

 %50 تا روز

 گلدهي

  شاخص

 برداشت

  عملكرد

 )هكتار در كيلوگرم(

 هزاردانه وزن

 )گرم(

  بذر تعداد

 كپسول در

  كپسول تعداد

  بوته در
  ژنوتيپ

b 77/102 b 77/61 b 67/10 c 36/467 a 37/5 c 66/3 bc 92/9 استراليا 

c 22/97 c 11/60 c 26/7 d 95/401 c 13/4 b 14/5 c 55/8 كانادا 

c 22/97 d 22/57 b 02/10 b 30/500 b 67/4 b 73/4 a 81/11 فرانسه 

a 22/123 a 22/65 a 23/21 a 65/1357 b 72/4 a 40/6 ab 33/11 ايران  

43/0 44/0 19/1 84/9 32/0 61/0 53/1 LSD  

  .(LSD)ندارند  داري معنيتفاوت % 5هاي داراي حرف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  ميانگين
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  بحث

 بزرك هاي بوته در ارتفاع افزايش بوته، تراكم افزايش با
 گياه معموالً زيرا .است پذير توجيه روند اين كه شد مشاهده

 بدست براي اي، گونه درون رقابت ايجاد و ، تراكم افزايش با
 براي رقابت .كنند مي رقابت باهم غذايي مواد و نور آوردن
 آزمايش در .انجامد مي ارتفاع افزايش به نهايت در نور كسب

Lisson  وMendham )2000( در تراكم هاي تيمار بين 
 با و شد مشاهده يدار معني اختالف ارتفاع صفت براي بزرك

 Khalili Moheleh .يافت افزايش بوته ارتفاع تراكم افزايش
 كه كردند مشاهده خود آزمايش در نيز )2007( همكاران و
 افزايش بوته ارتفاع اي، علوفه سورگوم بوته تراكم افزايش با

 مشابهي نتايج به نيز )1384( همكاران و محمودي .يابد مي
  ژنوتيپ در ارتفاع افزايش .دست يافتند لوبيا گياه مورد در

  ژنوتيپ اين ودنب رس دير دليل به رسد مي نظر هب ايراني بزرك
  ژنوتيپ .است بوده نمو و رشد براي گياه بيشتر فرصت و

 كانادا  ژنوتيپ و پاكوتاه يژنوتيپ عنوان به توان مي را استراليا
 يها ژنوتيپ كشت .كرد معرفي پابلندتيپي ژنو عنوان به را

 مناسب رسد مي نظر هب كوتاهي پا دليل به بزرك پاكوتاه
 ).1385 باشي، خدام و سعيدي( نباشد مكانيزه برداشت
 طول بر  عالوه مختلف يها ژنوتيپ در بوته ارتفاع اختالف

 نيز گياه ژنتيكي خصوصيات به مربوط تواند مي رشد، دوره
 به مشروط پابلند يها ژنوتيپ فيزيولوژيكي نظر از .باشد
 بذر و گل نهايتاً و بيشتر برگ بيشتر، فرعي ساقه تعداد توليد

  .رسند مي نظر به تر مناسبتر بيش
 .است تراكم به وابسته هاي فاكتور از يكي نيز ساقه قطر

 تعداد و ساقه قطر يابد، افزايش تراكم چه هركه  طوري به
 اين در آمده بدست هاي يافته .يابد مي كاهش نيز برگ

 در )Mendham )2000و  Lisson پژوهش با خصوص
  )1384( همكاران و محمودي .دارد تطابق بزرك گياه مورد

 گياه در اصلي ساقه قطر مقدار بيشترين كه كردند مشاهده نيز
 بوته باالي تراكم در .آمدبدست  بوته تراكم كمترين در لوبيا

 ساقه طول افزايش و شود مي تر طويل گياه معموالً هكتار، در
 نظر از .گردد مي گياه ساقه كمتر ضخامت به منجر

 عملكردقابليت  تر ضخيم قطر با يها ژنوتيپ فيزيولوژيكي
  .باشند داشته توانند مي را بيشتري
 بيشتر، رشدي فضاي وجود دليل به بوته كمتر تراكم در
 فرعي شاخه تعداد ها بوته تر، زياد هاي تراكم به نسبت

-Danesh مطالعه در نيز مشابهي نتايج .كردند ايجاد زيادتري

Shahraki و آمد دستب گلزا گياه روي )2008( همكاران و 
 طور به كلزا فرعي شاخه تعداد بوته، تراكم افزايش با

 همكاران و محمودي نتايج طبق .يافت كاهش داري معني
 بوته تراكم كمترين در فرعي شاخه تعداد بيشترين )1384(

  .شد توليد لوبيا
 در خشك ماده ميانگين بررسي مورد صفات ديگر از
 خشك ماده بوته، تراكم افزايش با داد نشان نتايج .بود بوته

 و Khalili Moheleh .داد نشانرا  افزايشي روند توليدي
 بيشترين تراكم، باالترين در كه دادند نشان )2007( همكاران

 توليد اي علوفه سورگوم گياه در علوفه خشك وزن
 شده توليد خشك ماده ميانگين نسبي مقايسه .است شده

 اين رسيدگي مرحله در كه دهد مي نشان گياه ييهوا قسمت
 دليل .است دهي گل مرحله از كمتر محسوسي طور به ميزان

 و گياه رسيدگي و رشد مرحله اواخر در كه است آن امر اين
 از تعدادي هوا، خشكي و گرم طيشرا با گياه شدن مواجه
 كل رسيدگي مرحله دربنابراين  نموده، ريزش مسن هاي برگ
  .است شده دهي گل %50 مرحله از كمتر توليدي خشك ماده

 گل تعداد صفت شده گيري اندازه فاكتورهاي داتعد ليلد به
 ينپاي تراكم در داد، نشان عيني مشاهده .نشد لحاظ بوته در

 اين .گرديد توليد گل بيشتري تعداد )مترمربع در بوته( 300
 شود تبديل بيشتري كپسول تعداد به نهايت در بايد گل تعداد
 بين رقابت دليل به شايد علت .نشد چنين عمل در ولي

 دليل به صورت اين در كه باشد توليدي فرعي هاي ساقه
 توليد به موفق ها گل از كمي تعداد پرورده مواد براي رقابت
 كمي تعداد مترمربع در بوته 1000 تراكم در .اند شده كپسول

 .گرديد تبديل كپسول به آن هاي گل همه ولي كرد توليد گل
Lisson  وMendham )2000( براي خود آزمايش در 

 مختلف تيمارهاي بين بزرك بوته در كپسول تعداد صفت
 همكاران و Angadi .كردند مشاهده آماري اختالف تراكم

 و )1987( McNeillyو  Munir كلزا، گياه در )2003(
McGregor )1987( كه كردند گزارش نيز منداب گياه در 

 و گيرد  قرار تراكمتأثير  تحت شدت به تواند مي كپسول تعداد
 امر اين دليل كه يافته افزايش كپسول تعداد تراكم، افزايش با

   .است بوده مترمربع در بوته تعداد افزايش
 نيز بزرك كپسول در بذر تعداد بر تراكم نبودن دار معني

 .گرديد گزارش )Mendham )2000و  Lisson توسط
Angadi 2003( همكاران و(،Munir  وMcNeilly )1987( 

 بر يتأثير بوته تراكم كه كردند گزارش نيز )1380( رهمناو 
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 كانوال، روغني گياهان ترتيب به هاي كپسول در بذر تعداد
  .ندارد كلزا و منداب

 عملكرد زراعي، گياهان در عملكرد اجزاء پايدارترين
 تراكمنوسانهاي تأثير  تحت بندرت معموالً و است آن دانه
 )Mendham )2000و  Lisson آزمايش .گيرد مي قرار بوته
 هزاردانه وزن بر داري معني اثري تراكمكه  داد نشان نيز

 تراكمكه  كرد گزارش نيز )1373( راد شيراني .ندارد بزرك
 وزن كه حالي در .استتأثير  بي كلزا هزاردانه وزن بر كاشت

 .گرفت قرار بزرك مختلف يها ژنوتيپتأثير  تحت دانهرهزا
  ژنوتيپ در شده مشاهده بزرك هزاردانه وزن باالترين
 را شده مقايسه يها ژنوتيپ ساير با مقايسه در استراليا

   .دانست آن ژنتيكيقابليت  بودن فاوتتم دليل به توان مي
  ژنوتيپ و بوته تراكمتأثير  تحت آزمايش اين در دانه عملكرد

 و بوته تعداد فاكتور از تابعي دانه عملكرد كه جا ازآن .گرفت قرار
 در بنابراين باشد، مي سطح واحد در كپسول تعداد نهايت در

 باالتر، عملكرد اجزاء و بيشتر بوته تعداد دليل به باالتر هاي تراكم
هاي  آزمايش با نتيجه اين .است كرده توليد بيشتري دانه عملكرد

 Angadi et( كانوال مانند روغني گياهان ساير روي شده انجام

al., 2003( كلزا و )،؛1373 راد، شيراني ؛1380 رهنما Danesh-

Shahraki et al., 2008( همكاران و محمودي. دارد مطابقت نيز 
 در سطح واحد در بوته تراكم افزايش با دادند نشان نيز )1384(

  .يابد مي افزايش نيز دانه عملكرد لوبيا،
Patil 1986( همكاران و( و Leitch  وSahi )1999( 

 كپسول در دانه تعداد بوته، در كپسول تعداد كه گرفتند نتيجه
 در دانه عملكرد بر مستقيمي و مثبت نقش هزاردانه وزن و

 در كپسول تعداد فاكتورها، اين بين در .داشتند بزرك گياه
 .بود بوته در دانه عملكرد كننده تعيين جزء مهمترين بوته

 مراحل در كافي رطوبت با همراه خنك و معتدل هواي
 اندازه دانه، عملكرد افزايش موجب دانه رسيدگي و دهي گل
 ,Sosulski & Gore( گردد مي دانه روغن درصد و دانه

 به نسبت بوته تراكم سه هر در ايراني بزرك  ژنوتيپ ).1964
 امر اين كه داد نشان تريباال عملكرد ها ژنوتيپ ساير
 اقليم در ژنوتيپ اين بهتر سازگاري دهنده نشان تواند مي

 آزمايش با نتايج اين .باشد  ها ژنوتيپ ساير به نسبت شهركرد
Danesh-Shahraki دارد مطابقت )2008( همكاران و. 

 بوته، تراكم حداكثر در كه اشتد آن ازحكايت  آنها نتايج
  .دارد كلزا گياه را برداشت شاخص بيشترين

 ويژه به دهي گل %50 تا روز تعداد به مربوط اطالعات

 است صفاتي مهمترين از فيزيولوژيك رسيدگي تا روز تعداد
 .است گذار ثيرتأ تاريخ مناسب زمان تعيين  ريزي برنامه در كه
 تا روز تعداد و دهي گل تا روز تعداد پژوهش اين در

 .گرفت قرار  ژنوتيپتأثير  تحت فقط فيزيولوژيك رسيدگي
 فيزيولوژيك رسيدگي و دهي گل %50 تا روز تعداد باالترين

 رشد دوره طول دهنده نشان كه شد مالحظه ايراني  ژنوتيپ در
 ساير با مقايسه در  ژنوتيپ اين بودن ديررس و بيشتر

   .است بزرك يها ژنوتيپ
 مراحل بندي زمان بر معموالَ گياه تراكم تئوري لحاظ از

و  Law-Ogbomo .استتأثير  بي گياه نمو و رشد مختلف
Egharevba )2009( بر يتأثير كاشت تراكمكه  دادند نشان 

 باشي خدام و سعيدي .ندارد گوجه دهي گل% 50 تا روز
 از بزرك ژنوتيپ و كاشت تاريخكه  دادند نشان )1385(

 تا روز تعداد و گلدهي %50 تا روز تعداد بر ثرؤم عوامل
   .باشد مي بزرك رسيدگي

 مناسب تراكمگيري كرد كه  توان نتيجه طور كلي مي به
 با .شود مي معرفي مترمربع در بوته 1000 بزرك كشت براي
 رطوبت با همراه خنك و معتدل هواي و آب كه اين به توجه
 افزايش موجب دانه نمو و زايشي مراحل طي در كافي

 انتظار شهركرد اقليم در توان مي شود، مي بزرك عملكرد
 محيط با سازگار ژنوتيپ .داشت را بزرك از مناسبي عملكرد

 محيط در خوبي به كه بود ايراني  ژنوتيپ آزمايش اين در
 ايجاد را قبولي قابل عملكرد نهايت در و كرد نمو و رشد
 كوتاه هاي بزرك شده گيري اندازه فاكتورهاي بين در .كرد

دليل  به هاآن بودن پرشاخه و ورس به بودن تر مقاوم دليل هب
 روغن و دانه توليد پتانسيل بيشتر، كپسول و بيشتر گل توليد

 رسيدگي نظر از كه يهاي ژنوتيپ .داشت خواهند را بيشتري
 رشد دوره با شدن مواجه به مشروط هستند ديررس
  .دارند را بيشتري عملكرد توليد يتواناي تر طوالني

  
   استفاده مورد منابع

 ).سوم جلد( دارويي گياهان فرآوري و توليد .1379 ،.ر ،   اميدبيگي -
  .379 صفحه رضوي، قدس آستان انتشارات

 واحد دانشگاهي جهاد .صنعتي گياهان .1383 ،.ر.م پور، خواجه -
  .صفحه 564 اصفهان، صنعتي

 كشت تراكم و شيوه ترين مناسب تعيين و بررسي .1380 ،.ا.ع رهنما، -
 كلزا زراعي به هاي طرح نهايي گزارشات .خوزستان شمال در كلزا
  .صفحه 80 ،79- 80 زراعي سال در



 بزرك دارويي  هاي زراعي ژنوتيپ تأثير تراكم بوته بر صفات مرفولوژيك و  632

 

 برخي زراعي صفات ارزيابي .1385 ،.م باشي، خدام و .ق سعيدي، - 
 در كاشت تاريخ دو در خوراكي روغن كيفيت با بزرك هاي ژنوتيپ
  .309- 321 ):4(10 ،طبيعي منابع و كشاورزي فنون و علوم .شهركرد

 بر بوته تراكم و كاشت تاريخ اثر بررسي .1373 ،.ح.ا راد، شيراني -
 كارشناسي نامه پايان .كلزا  ژنوتيپ دو زراعي صفات و رشد روند
  .صفحه 161 ،مدرس تربيت دانشگاه زراعت، رشته ارشد

 ،.ر.ح دري، ،.ا.ع ،قنبري ،.ا قالوند، ،.خ عزيزي، .م محمودي، -
 گياهي تراكمتأثير  .1384 ،.م .تشكري و .ا سلطاني، ،.ع .محمودي
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Abstract 
In order to evaluate the morphological and agronomical traits of linseed  
(Linum usitatissimum L.) genotypes in different plant densities, a field experiment was 
conducted as a factorial experiment in RCBD design with three replications in the field. 
Plant densities of 300, 500, and 1000 plant/m2 as first factor and four linseed genotypes 
(Iran, Australia, Canada, and France) as second factor were used. Plants were harvested at 
three stages of vegetative growth, 50% flowering, and maturity stage. Results showed that 
plant densities had significant effect on plant height and above-ground dry weight in 
vegetative stage; plant height, stem diameter and dry weight in 50% flowering; and plant 
height, stem diameter, stem branch number, and dry weight in maturity stage. In addition, 
the number of capsules per plant, 1000 seeds weight, grain yield and harvest index were 
significantly affected by plant densities. Different linseeds genotypes showed significant 
effect on the characteristics of plant height, stem diameter, and stem branch number, in all 
three harvest stages. Traits as number of capsules per plant, number of seeds per capsule, 
1000 seeds weight, grain yield, harvest index, and 50% of flowering and maturity also were 
affected significantly by linseeds genotypes. The maximum grain yield was obtained in the 
density of 1000 plants/m2.  Maximum values were recorded for Iranian linseed genotype 
with an average production of 6.40 seeds per capsule, an average production of 1375 kg of 
seeds per hectare, and a mean harvest index of 21.23. It was also identified as the latest 
genotype for both days to 50% flowering (65 days) and days to maturity (123 days). 
 
Key words: Linseed genotypes, density, maturity, grain yield, 50% of flowering stage. 
 

 


