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  بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک  تراکم بوتهو  کشت اثر متقابل روش
  گیالنشرایط اقلیمی هاي جدید بادام زمینی در الین

 

  ، 4، ابوطالب رهبر ضیابري3مهران غالمی، 2امین نوبهار ،1راد فت مصطفويمعر
  6، شایگان ادیبی6، ابراهیم اکبرزاده5حبیب جهانساز

  بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش  مربیکارشناس و ، استادیار ترتیب به3و  2، 1
  آموزش کشاورزي، رشت، ایران قات وکشاورزي و منابع طبیعی گیالن، سازمان تحقی

  قات و آموزش کشاورزي، رشت، ایرانکارشناس زراعت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گیالن، سازمان تحقی4
  سابق سازمان جهاد کشاورزي گیالن، رشت، ایران معاونت بهبود تولیدات گیاهی5

  زراعت سازمان جهاد کشاورزي گیالن، رشت، ایرانمدیر 6
  21/05/1399تاریخ پذیرش:      17/02/1399تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 50تا  40ترتیب داراي بهکه دانه و کنجاله آن  است با عادت رشد نامحدود بادام زمینی یکی از گیاهان مهم روغنی :سابقه و هدف

که  شوداي کشت میصورت جوي و پشتهبادام زمینی بها در بسیاري از کشوره. باشدمیدرصد پروتئین  35تا  30صد روغن و در
در  گیـاه مناسـب  تراکم  ،. همچنینکنداز روتاري یا کولتیواتور کمک می هاي مکانیکی با استفادههاي هرز با روشبه کنترل علف

حاضـر،   خشد و عملکرد کمی و کیفی دانه بادام زمینی را افزایش دهد. در مطالعـه فرآیند فتوسنتز را بهبود بتواند می واحد سطح
هاي جدید بادام زمینـی تحـت شـرایط اقلیمـی     بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک در برخی الین تراکم بوتهتاثیر روش کاشت و 

  گیالن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  

 بـادام  جدیـد هـاي  الیـن برخی براي بهبود عملکرد دانه  تراکم بوتهمنظور تعیین بهترین روش و این آزمایش به :هامواد وروش
هاي کامل تصـادفی بـا سـه    بار خرد شده با طرح پایه بلوكصورت کرت هاي دوبه 1397و  1396زمینی در طی دو سال زراعی 

هکتـار  در  تـراکم بوتـه  )، سـه  مسـطح اي و تکرار در رشت انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل دو روش کشت (جوي و پشـته 
)125000D1= ،100000D2=  83333و D3=  ترتیـب  ) بـه 208و  201، 192، 176، 128امیـدبخش بـادام زمینـی (   ) و پنج الیـن
  هاي اصلی، فرعی و فرعی فرعی بود.عنوان کرت به
  

کیلوگرم در هکتار)، تعداد دانه در غالف  3128ترین عملکرد دانه بادام زمینی (بیش 192 جدید الینکه  نتایج نشان داد ها:یافته
کیلوگرم در هکتار در سال دوم) در واکـنش   8693کیلوگرم در هکتار در سال اول و  8983توده ( زیستعدد) و عملکرد  08/2(

تراکم  ،بادام زمینی مسطحروش کشت اثر متقابل بین تولید کرد. به عالوه،  در هکتار بوته 125000تراکم و  مسطحبه روش کشت 
درصـد) را نشـان داد. بـاالترین     67/57دانـه ( ترین درصـد روغـن   بیش وبادام زمینی  176 جدید الینو  در هکتار بوته 83333

در  بوتـه  100000 تـراکم و  مسطحبادام زمینی در شرایط کشت  128درصد) در الین  29/40شاخص برداشت دانه بادام زمینی (
  مشاهده گردید.  هکتار

                                                             
مسئول نویسنده :mmostafavirad@gmail.com 
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، سبب افزایش 192 جدید نالیو  بوته در هکتار 125000تراکم  ،مسطحکشت روش نتایج نشان داد که کلی، طوربه: گیرينتیجه
بادام زمینی بـر روش کشـت جـوي و     مسطحدر این مطالعه، روش کشت  شد. گیالنعملکرد دانه بادام زمینی در شرایط اقلیمی 

بیانگر این آزمایش، نتایج . متفاوت بودنددر واحد سطح هاي جدید بادام زمینی از نظر عملکرد دانه و الین اي برتري داشتپشته
توانـد ناشـی از بهبـود جـذب      که می افزایش یافت در واحد سطح، تراکم بوته افزایشدلیل بهبادام زمینی عملکرد دانه  که بودآن 

براساس نتایج  باشد. یو کاهش رقابت بین گیاه استفاده بهینه از واحد سطح زمین ،رفیت فتوسنتزيظتشعشع خورشیدي، افزایش 
تواند در راستاي افزایش عملکرد دانه بادام  می 192 جدید الینو  بوته در هکتار 125000راکم ت ،مسطحکشت روش این آزمایش، 

  زمینی در گیالن قابل توصیه باشد.
  

  .صفات فیزیولوژیک، ايروش جوي و پشتهجذب تشعشع خورشیدي، ، بادام زمینی :کلیدي هاي واژه
  

 مقدمه
تـرین  تـرین و اقتصـادي  بادام زمینی یکـی از مهـم  

در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري  هاي روغنی دانه
هـا،  است که سرشار از مواد معدنی، ویتـامین و معتدل 

اسیدهاي چرب، فیبـر و ترکیبـات فنلـی و چهـارمین     
محصول مهم روغنـی و سـومین منبـع مهـم پـروتئین      

درصد  50الی  40گیاهی است. دانه بادام زمینی حاوي 
 کشـی حـاوي  روغن و کنجاله آن پس از فرآیند روغن

باشـد کـه نقـش    درصد پـروتئین خـام مـی    50تا  30
  . )1( ها داردسزایی در تغذیه انسان و دام به

کمیت و کیفیت عملکرد بادام زمینی تحـت تـأثیر   
نـور، طـول روز،   شرایط اقلیمی منطقه مانند رطوبـت،  

خاك، تغذیـه و نـوع رقـم    هاي  ویژگیدرجه حرارت، 
پیشـین   نتـایج تحقیقـات  ). 18( باشـد قرار متفاوت می

 بـادام زمینـی  عملکرد و اجزاي عملکـرد   نشان داد که
). 17( هاي مختلف کشت قرار گرفتیر روشتحت تاث
شـرایط   بـه  بـا توجـه   و روش  مناسـب  رقـم  انتخاب

 و رشد اولیه محیطی براي استقرار بهتر گیاه در مراحل
). 16( نهایی حـائز اهمیـت اسـت    عملکرد بر آن تأثیر

شـرایط   بـه  بـا توجـه   ناسـب م رقـم  انتخاب عالوه، به
 و رشد اولیه محیطی براي استقرار بهتر گیاه در مراحل

 .)17نهایی حـائز اهمیـت اسـت (   د عملکر بر آن تأثیر
تـوده بـه   همچنین، گزارش شده است که تولید زیست

شاخص سطح برگ و مقدار تشعشع دریافت شـده در  

طول دوره رشد وابسته است کـه ایـن مهـم از طریـق     
بهینه گیاه در واحد سـطح میسـر خواهـد    م تراکتعیین 

  ).3( بود
مطلوب بوته بسته بـه نـوع رقـم و    تراکم با تعیین 

منـدي گیـاه   الین بادام زمینـی در واحـد سـطح، بهـره    
هاي زراعی افزایش زراعی از منابع طبیعی رشد و نهاده

سـهولت انجـام   هاي هـرز بـه  یابد و مبارزه با علفمی
در مطالعه برخی ارقـام   ). محققان دیگري18( شود می

همراه شاهد منطقه (محلی گیالن) جدید بادام زمینی به
از نظـر   در هکتـار  بوتـه  83333تراکم نشان دادند که 

 55555تراکم سطح نسبت به  دعملکرد غالف در واح
). برخـی محققـان   10برتـري داشـتند (   در هکتار بوته

 فمختل ارقام براي مطلوبتراکم اعمال  با که دریافتند
 غـذایی،  مـواد  از بهینـه  ضمن اسـتفاده  زراعی، گیاهان
 آسـانی به هم هرز را  هايعلف تواننور می و رطوبت

). برخـی محققـان گـزارش    19 و 15، 12( کـرد  مهار
 تشـدید  دلیـل بـه  هـاي بـاالتر  تراکم بوته کردند که در

 در دانه تعداد تعداد غالف در بوته، ها،بوته بین رقابت
ولی عملکرد  کاهش بوتهتک عملکرد نهایت در و بوته
  ). 5افزایش یافت ( سطح واحد در

همچنین، در مطالعه بـر روي ذرت، آفتـابگردان و   
، تـراکم بوتـه  سویا گزارش شده است که بـا افـزایش   

سـویا   درهر چند کـه  ). 9عملکرد دانه افزایش یافت (
 شد هدانه کاست پروتئین محتواي تراکم بوته، با افزایش
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ین، نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است ). همچن12(
دسـت  هباال ب تراکم بوتهکه باالترین مقدار عملکرد در 

 افـزایش  بـا  که کردند ). برخی محققان گزارش7آمد (
 تعـداد  و بوتـه  در بـارور  هـاي گـل  تعـداد  ،تراکم بوته

اي ). در مطالعه مشابه20کاهش یافت ( بوته در غالف
ـ گزارش کردند که بـا افـزایش    در واحـد   راکم بوتـه ت

) و 8( سطح، تعداد دانه در غالف لوبیا کاهش پیدا کرد
در واحـد سـطح،    تـراکم بوتـه  با افزایش میزان بذر و 

بـادام  ). 6عملکرد دانه و درصد روغن کاهش یافـت ( 
ــاس هکتــار در  5000زمینــی در ســطحی معــادل  مقی

هکتار آن به  2800گردد که بیش از کشوري کشت می
ویژه منطقه آسـتانه اشـرفیه اختصـاص    بهاستان گیالن 

دارد و درصد باالیی از مردمان این خطه از این طریـق  
عـالوه، بـادام زمینـی در روش    کنند. به امرار معاش می

و  شود میسنتی بر روي خطوط  و زمین مسطح انجام 
دهی پاي بوته هـا  هاي هرز خاكدر زمان وجین علف

ورهاي جهان بادام . در بسیاري از کششود مینیز انجام 
اي کشـت  صورت مکـانیزه و جـوي و پشـته   زمینی به

هاي هـرز  شود. در این روش امکان مبارزه با علف می
صورت مکـانیزه فـراهم مـی    و برداشت بادام زمینی به

دهی پاي بوتـه در روش کنتـرل   گردد. همچنین، خاك
وسـیله روتیواتـور و یـا    هـاي هـرز بـه   مکانیکی علف

گیرد و این امـر سـبب کـاهش    میکولتیواتور صورت 
هـاي تولیـد و افـزایش صـرفه اقتصـادي بـراي       هزینه

ــین مــی  ــردن ارقــام جدیــد در    زارع شــود. وارد ک
هاي پژوهشی و ایجاد بستر مناسبی براي امکان  فعالیت

اي صورت جوي و پشـته کشت مکانیزه بادام زمینی به
تواند براي بهبود وضعیت کشت و کار بادام زمینـی  می

نق اقتصادي این محصول در منطقـه مفیـد واقـع    و رو
با هدف بررسی اثر  حاضر آزمایشراستا، این در . شود

هاي جدید بر عملکرد الین تراکم بوتهمتقابل روش و 
  انجام شد. رشتبادام زمینی در 

  

  ها مواد و روش
تـرین روش و  منظور تعیین مناسباین آزمایش، به

زاي عملکـرد  جهت بهبـود عملکـرد و اجـ    تراکم بوته
در واقع هاي جدید بادام زمینی در گیالن (رشت) الین

ــایی  ــه و  49طــول جغرافی ــرض  57درج ــه و ع دقیق
متري از  25دقیقه و ارتفاع  39درجه و  33جغرافیایی 
در طی  هاي دوبار خرد شدهکرتصورت بهسطح دریا 

ــه تکــرار  1398و  1397 دو ســال ــا س ــد.  ب اجــرا ش
و روش کشـت جـوي و   تیمارهاي آزمایشـی شـامل د  

ــته ــطحاي و پشـ ــت مسـ ــه کشـ ــه، سـ ــراکم بوتـ  تـ
)125000D1= ،100000D2=  83333و D3= ــنج ) و پ

ــادام زمینــی ( و  201، 192، 176، 128الیــن جدیــد ب
هـاي اصـلی، فرعـی و     عنـوان کـرت  ترتیب به) به208

   فرعی فرعی بود.
 ، براســاس نتــایج آزمــون خــاكدر ایــن آزمــایش

گرم سوپرفسفات تریپـل و  کیلو 100مقدار ) 1(جدول 
 کاشــتدر زمـان  کیلـوگرم اوره در هکتـار    60دار مقـ 

 300مقــدار  ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. همچنــین 
دهـی پـاي   قبل از زمـان خـاك  گچ کیلوگرم در هکتار 
مشخصات اقلیمی رشت در جـدول  بوته استفاده شد. 

در طــول دوره آزمــایش، برخــی درج شــده اســت.  2
تـوده،  ع بوته، عملکرد زیستی نظیر ارتفاصفات زراع

شاخص برداشت، طول و عرض غالف، تعداد غـالف  
دانه و درصـد   100در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن 

گیـري  پروتئین و درصد روغن دانه بادام زمینی انـدازه 
هـاي  گیري شـاخص برداشـت، انـدام   اندازه شد. براي

ساعت در دسـتگاه آون   72مدت هوایی بادام زمینی به
قرار داده شدند تـا کـامال    سلسیوسدرجه  75با دماي 

خشک شوند. سپس از نسبت وزن کل ماده خشک بـه  
وزن دانه خشک، شاخص برداشت بر حسـب درصـد   
محاسبه شـد. در مرحلـه برداشـت محصـول پـس از      

هاي کـرت برداشـت و پـس از    حذف حاشیه کل بوته
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هـاي بـادام زمینـی از    اد دانـه خشک شده در هـواي آز 
ها جدا و عملکرد دانه در هکتار محاسـبه گردیـد.   بوته

ترتیـب  براي تعیین روغن و پروتئین دانه بادام زمینی به
بـراي  و کجلدال اسـتفاده شـد.    سوکسلههاي از روش

هـا  ي بـادام زمینـی ابتـدا دانـه    هاروغن موجود در دانه
مـدت   بـه سلسیوس درجه  75آسیاب و سپس در آون 

ــد.  آنگــاه  48 ــق روش  ســاعت خشــک گردی از طری
کلروفـرم بـا   -آلی متانول سوکســله و توســط حالل

در سه تکـرار   هاروغن موجود در دانه 2به  1نســبت 
ــد  ـــتخراج ش ــه  اسـ ـــی از ک ــطحیکـ ـــن مس تریـ

ایـــن   در. باشـــد میگیري روغن ي اندازههــا روش
ــرار   ــه در مجــاورت حــالل آلــــی ق ــاده اولی روش م

کلیه چربی نمونـۀ مـورد   ، پس از مدت معینی گیرد می
حالل حل شـده و پـس از تبخیـر حـالل      آزمایش در
درصد نیتروژن دانـه   براي تعیین. )14( گرددتوزین می

ضرب درصد حاصل از روش کجلدال استفاده شد و از
بـادام  پـروتئین دانـه    میزان 65/2نیتروژن دانه در عدد 

ــی  ــهزمین ــدب ــت آم ــا). 13 ،22( دس ــه واری نس تجزی
پس از انجام آزمون بارتلت و اطمینان  بکواریانس مر

ــی   ــتباه آزمایشـ ــواختی اشـ ــتفاده از  از یکنـ ــا اسـ بـ
هـا بـا   ، مقایسه میانگین9.1نسـخه   SASآماري افزار  رمن

پنج درصد و در سطح احتمال  LSDاستفاده از آزمون 
  انجام شد. Excelافزار رسم نمودارها با نرم

  
 .خاك مزرعه آزمایشیهاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of experimental field soil. 

  بافت
  خاك

 شن
  (درصد)

 لوم
  (درصد)

 رس
  (درصد)

قابل  پتاسیم
(قسمت  جذب

  در میلیون)

 فسفرقابل جذب
(قسمت در 

  میلیون)

  نیتروژن
 کل

 (درصد)

  کربن

 آلی
 (درصد)

 الکتریکی   هدایت
زیمنس  (دسی

  ر متر)ب

  اسیدیته
  خاك

عمق خاك 
 برداري نمونه

 متر) (سانتی

Soil 
texture 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

Available 
potassium 

(ppm) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Total 
nitrogen 

(%) 
Organic 
carbon 

(%) 
EC 

(dS/m) 
pH  

 
Soil 

depth 
(cm) 

Si.C 42 28 30 220 10.9 0.175 1.83 5.62 6.5 0 - 30 
  

  .1398و  1397مشخصات آب و هوایی منطقه رشت در سال زراعی  - 2جدول 
Table 2- The climatic properties of Rasht region in 2017 and 2018 cropping seasons. 

2019 2018 

میزان 
  بارندگی

 متر)(میلی

میانگین 
  حداقل دما
(درجه 

 سلسیوس)

 میانگین
  حداکثر دما
(درجه 
 )سلسیوس

 میانگین
  دما

(درجه 
 سلسیوس)

میزان 
  بارندگی

 متر)(میلی

میانگین 
  حداقل دما
(درجه 

 سلسیوس)

 میانگین
  حداکثر دما

درجه (
 )سلسیوس

  دما   میانگین
درجه (

 ماه )سلسیوس
Month  

Amount 
of 

rainfall  
(mm) 

Average of 
minimum 

temperature 
(•c) 

Average of 
maximum 

temperature 
(•c) 

Average of 
temperature 

(•c) 

Amount 
of 

rainfall 
(mm) 

Average of 
minimum 

temperature 
(•c) 

Average 
of 

maximum 
temperature 

(•c) 

Average of 
temperature 

(•c) 

97.3  7.7 19.2  13.7 111.3 7.4 18.8  13.1 (April)  فروردین 

8.5  16.3  26.3  20.5 11.2 15.5  25.7  20.6 (May) یبهشتارد 

11.3  20.3 28.9  24.6 15.3 19.8 28.8  24.3 (June) خرداد 

13.7  22.8 31.4  27.4 15 22 30.8  26.4 (July) تیر 

1.1  22.1 33.9  26.9 1.3 21.2 33.2  27.2 (August) مرداد 

38.4 21.7 33.2 25.7 42.2 20.9 32.9 26.9 
(September) 

 شهریور
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  نتایج و بحث
تجزیـه واریـانس مرکـب داده هـا      نتـایج : ارتفاع بوته

×  تـراکم بوتـه  × نشان داد که اثر متقابل روش کشـت  
سطح احتمال یـک  الین بادام زمینی بر ارتفاع بوته در 

). نتـایج نشـان داد کـه    3دار بود (جـدول  درصد معنی
 83333تــراکم و  مسـطح در روش کشـت   201الیـن  

متر) سانتی 45/89الترین ارتفاع بوته (با در هکتار بوته
متر) بـه   سانتی 85/52ترین ارتفاع بوته (را داشت و کم

شـرایط   در در هکتار بوته 125000تراکم و  192الین 
. در )5اي مشـاهده شـد (جـدول    کشت جوي و پشته

اي سـبب کـاهش   این آزمایش، روش جـوي و پشـته  
توانـد  زمینی گردید. علت این امر میارتفاع بوته بادام 

اي در مقایسه ش جوي و پشتهتر آب در روبخیر بیشت
در ایـن  شـد.  بر روي بسـتر مسـطح با   مسطحبا روش 
هـا از  دلیل تمـاس پشـته  به رطوبت خاكتبخیر روش، 

باال و طرفین با هواي آزاد و تشعشع خورشیدي بیشتر 
صورت دیم کشـت   بادام زمینی بهگیالن در منطقه بود. 

ه آبیاري تکمیلی شود و در صورت ضرورت اقدام بمی
نیـز برحسـب نیـاز آبیـاري      ،در این آزمـایش شود. یم

کشـت  یکسان در هر دو روش آبیاري با دور تکمیلی 
محققان نشان انجام گردید. اي متدوال و جوي و پشته

دادند که افزایش تراکم بوته سبب افزایش ارتفاع بوتـه  
تواند ناشـی از رقابـت   ) که می21بادام زمینی گردید (

 اشد.براي جذب نور خورشید ب

نتایج نشـان داد کـه اثـر روش    : تعداد غالف در بوته
الین بادام زمینـی بـر   × ه تراکم بوتاثر متقابل و  کشت

بوتـه در سـطح احتمـال یـک درصـد      تعداد غالف در 
تـرین  ). نتایج نشان داد که بیش3دار بود (جدول معنی

) غالف 46/26بادام زمینی ( 176الین تعداد غالف در 
و  )4مشاهده گردیـد (جـدول    مسطحدر روش کشت 

. اي برتـري نشـان داد  روش کشـت جـوي و پشـته   بر 
 94/35تـرین تعـداد غـالف در بوتـه (    همچنین، بـیش 

 در هکتار بوته 100000تراکم و  176) در الین غالف

). نتایج نشـان داد کـه افـزایش    5دست آمد (جدول به
سبب افزایش تعـداد   بوته در هکتار 100000تا تراکم 

 هـاي تـراکم گردیـد و در   176بوته در الین غالف در 
تعـداد غـالف در   در هکتـار   بوتـه  83333و  125000

گر آن است کـه افـزایش   بوته کاهش یافت. نتایج بیان
بوته بادام زمینی تا حـد معینـی سـبب افـزایش     تراکم 

تر هاي کمتراکم بوتهشود و عملکرد دانه در هکتار می
سبب افت عملکرد  مطلوب تراکم بوتهو باالتر از حد 

شـود. محققـان   دانه بادام زمینی در واحـد سـطح مـی   
اند گزارش کردهبادام زمینی  بر روي دیگري در مطالعه

 افزایش ،تراکم بوتهبوته با افزایش  در غالف که تعداد
  ).17( پیدا کرد

نتایج نشان داد که اثر سال، اثـر  : تعداد دانه در غالف
الین، اثـر متقابـل    × تراکم بوته× متقابل روش کشت 

الیـن  × روش کشت × الین و اثر متقابل سال × سال 
در سطح احتمال یـک درصـد   بر تعداد دانه در غالف 

 192). در این آزمـایش، الیـن   3دار بود (جدول معنی
در  بوته 125000تراکم  و مسطحبادام زمینی در کشت 

عـدد) را   08/2ترین تعداد دانه در غـالف ( بیش هکتار
تـرین تعـداد   کمبادام زمینی  201رد و در الین تولید ک

و  مســطحعــدد) را در کشــت  78/0دانــه در غــالف (
). از 6 داشـت (جـدول  در هکتـار   بوته 83333 تراکم

شود که در تـراکم  نتایج این آزمایش چنین استنباط می
بوته باال تعداد غالف در بوته کاهش و تعـداد دانـه در   

ان داد که بین اجـزاي  نتایج نش. یابدغالف افزایش می
عملکرد دانه بادام زمینی رابطه جبرانـی وجـود دارد و   
افزایش یکی از اجزاي عملکرد دانه سبب کاهش جزء 

قش جبرانی اجزاي عملکرد مکانیسمی شود. ندیگر می
مهم براي بهبود عملکرد در شرایط تنش و پس  بـسیار

گنـدم،   اي بـر روي . در مطالعه مشـابه باشداز تنش می
تعـداد دانـه در سـنبله پـس از     زارش شده است کـه  گ

بـدین   ).7( افزایش یافـت کاهش تعداد سنبله در بوته 
توان یکی از ترتیب، افزایش تعداد دانه در غالف را می
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هاي مهم افزایش عملکرد دانه در تراکم باالتر شاخص
ي ادر مطالعـه مشـابه  بوته در واحـد سـطح برشـمرد.    

تراکم بوته، تعداد دانه  گزارش شده است که با کاهش
  ).11 ،8 ،4( پیدا کرد در غالف افزایش

  
  کاشت و تراکم بوته.بخش بادام زمینی تحت تاثیر روش دهاي امیگیري شده در الینصفات اندازهمرکب تجزیه واریانس   -3جدول 

Table 3- Combined variance analysis of measured traits in promising peanut lines as affected by planting method and 
plant density. 

  طول
 غالف
Pod 

length 

  100وزن 
 دانه

100-seed 
weight 

تعداد دانه 
 در غالف
Seed 

number 
per pod 

غالف در  تعداد
 بوته
Pod 

number per 
plant 

  ارتفاع
 بوته

Plant 
height 

درجه 
  آزادي
df  

 تغییر بعامن
S.O.V 

218.76ns 129ns 0.38** 116.08ns 1051.97ns 1 
Year (Y) 

  سال

139.82 25.54 0.011 27.85 239.11 4 
Y (Replication)  

 سال (تکرار)

36.46ns 3.53ns 0.099** 222.68** 1363.28** 1 
Planting method (PM)  

  روش کشت

7.59ns 264.62** 0.106** 0.32ns 0.000001ns 1 
Year (Y) * PM 

 تروش کش ×متقابل سال اثر 

5.79 26.96 0.035 2.38 8.81 4 
Ea   

 اشتباه اصلی 

233.57** 722.81** 1.237** 543.96** 2402.39** 2 
Plant density (PD) 

  تراکم کاشت

7.05ns 148.98** 0.076** 1.02ns 9.28ns 2 
PD * Y  

 تراکم کاشت  ×اثر متقابل سال 

13.14ns 530.43** 2.41** 0.82ns 123.85** 2 
PM * PD  

 تراکم کاشت ×ثر متقابل روش کشت ا

9.93ns 189.65** 0.09** 0.61ns 0.41ns 2 
Y * PM * PD   

  تراکم کاشت ×روش کشت ×اثر متقابل سال 

5.02 25.025 0.023 1.48 6.01 16 
Eb  

 اشتباه فرعی

98.67** 1270.98** 0.59** 555.02** 1550.99** 4 
Peanut lines (PL) 

 الین بادام زمینی

1.17** 77.64** 0.29** 1.71** 41.04** 4 
PL * PM 
روش کشت ×اثر متقابل الین بادام زمینی   

7.56ns 265.44** 0.132** 115.02** 35.63** 8 
PL * PD  
تراکم کاشت ×اثر متقابل الین بادام زمینی   

9.19ns 14.80** 0.128** 0.62ns 48.01** 8 
PL * PM * PD 

تراکم کاشت  ×روش کشت ×اثر متقابل الین بادام زمینی   

4.69ns 61.95** 0.041** 0.67ns  11.41ns 4 
Y * PL  

تراکم کاشت ×اثر متقابل سال   

2.83ns 51.37** 0.026*  0.71ns 1.74ns 8 
Y * PM * PL  

تراکم کاشت ×روش کشت ×اثر متقابل سال   

4.99ns 10.48*  0.004ns 0.64ns 2.17ns 8 
Y * PD * PL  

الین بادام زمینی ×کم کاشت ترا ×اثر متقابل سال  

4.46ns 9.71ns 0.007ns 0.96ns 2.67ns 8 
Y * PM * PD * PL  

زمینیالین بادام  ×تراکم کاشت  ×روش کشت  × اثر متقابل سال  

4.94 4.90 0.008 1.26 5.09 96 
Ec   

 اشتباه فرعی فرعی
ns ،*  درصد. 1و  5دار در سطح احتمال ، معنیيدارترتیب عدم وجود معنی: به**و  

ns, * and **:  non significant, significant at 5 and 1 probability level, respectively. 
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  کاشت و تراکم بوته.هاي امیدبخش بادام زمینی تحت تاثیر روش گیري شده در الینصفات اندازهمرکب تجزیه واریانس   - 3جدول ادامه 
Continuance of Table 3- Combined variance analysis of measured traits in promising peanut lines as affected by 

planting method and plant density.  
  پروتئین

 دانه 
Seed  

protein 

  روغن
 دانه 

Seed  
oil 

 شاخص
 برداشت 

Harvest 
index 

عملکرد 
  زیست توده
Biological 

yield 

 عملکرد
 دانه 

Seed  
yield 

  عرض
  غالف
Pod 

diameter  

 بع تغییرامن
S.O.V 

191.76** 36.01ns 1277.76** 3693701ns 1502068** 50.91ns 
Year (Y) 

  سال

14.67 63.16 39.14 2258350 35528 42.71 
Y (Replication)  

 سال (تکرار)

0.78 181.36** 7.90ns 2098440** 405270** 45.27** 
Planting method (PM)  

  روش کشت

2.99ns 1.88ns 0.47ns 3083ns 1222ns 0.04ns 
Year (Y) *  PM 

 روش کشت ×اثر متقابل سال 

1.66 3.83 8.92 678916 17437 0.805 
Ea   

 اشتباه اصلی 

55.85** 164.43** 79.66** 35726165** 5464435** 59.47** 
Plant density (PD) 

  تراکم کاشت

0.16ns 0.61ns 18.31ns 7625 ns 2523ns 0.15ns 
PD * Y  

 تراکم کاشت  ×اثر متقابل سال 

0.17ns  6.48* 51.43** 48135775** 7042159** 3.17ns 
PM * PD  

 تراکم کاشت ×اثر متقابل روش کشت 

2.32ns 1.10ns 3.05ns 50562ns 3639ns 1.05ns 
Y * PM * PD   

  تراکم کاشت ×روش کشت ×اثر متقابل سال 

0.97 3.28 5.93 155397 15406 0.796 
Eb  

 اشتباه فرعی

12.94** 281.59** 173.38** 3866692** 1072559** 38.21** 
Peanut lines (PL) 

 الین بادام زمینی

0.36ns 3.82ns 12.19ns 8954551** 1015679** 1.38** 
PL * PM 
روش کشت ×اثر متقابل الین بادام زمینی   

1.47ns 10.80** 8.83 ns 2313903** 263522** 1.48* 
PL * PD  

تراکم کاشت ×ثر متقابل الین بادام زمینی ا  

0.36ns 2.96ns 5.79ns 2156818** 345561** 0.83ns 
PL * PM * PD 

تراکم کاشت×روش کشت ×اثر متقابل الین بادام زمینی  

1.11ns 0.30ns 20.78* 822996** 4568ns 0.76ns 
Y * PL  

تراکم کاشت ×اثر متقابل سال   

1.32ns 0.44ns 14.84ns  4120819** 1677ns 0.98ns 
Y * PM * PL  

تراکم کاشت ×روش کشت ×اثر متقابل سال   

0.11ns 0.48ns 5.67ns 81956 ns 1871ns 0.68ns 
Y * PD * PL  

الین بادام زمینی ×تراکم کاشت  ×اثر متقابل سال  

1.69ns 0.47ns 13.3* 376327** 5152ns 0.45ns 
Y * PM * PD * PL  

الین بادام زمینی ×تراکم کاشت×روش کشت×اثر متقابل سال  

0.89 1.61 5.26 97052 9620 0.592 
Ec   

  اشتباه فرعی فرعی
ns ،*  درصد. 1و  5دار در سطح احتمال ، معنیيدارترتیب عدم وجود معنی: به**و  

ns, * and **:  non significant, significant at 5 and 1 probability level, respectively. 
  

براساس نتایج این آزمایش، اثر متقابل : دانه 100وزن 
× روش کشت × روش کشت، اثر متقابل سال × سال 

×  تـراکم بوتـه  × و  اثر متقابل سـال  بادام زمینی الین 
دار بــود دانــه بــادام زمینــی معنــی 100الیــن بــر وزن 
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 100تـرین وزن  ). نتایج نشان داد کـه بـیش  3(جدول 
و روش کشت جـوي   208ر الین گرم) د 31/65دانه (

دسـت  بـه  در هکتـار  بوته 100000 تراکماي با و پشته
ر الیـن  گـرم) د  37/32دانه ( 100ترین وزن آمد و کم

 83333تـراکم  اي و و روش کشت جوي و پشته 192
افزایش تراکم  همچنین، .مشاهده گردید در هکتار بوته

 100وزن بوته در هکتار سبب کاهش  125000بوته تا 
گر آن اسـت کـه در   ن). نتایج بیا6(جدول دانه گردید 

بـه   100000 ازتـراکم  اي کـاهش  روش جوي و پشته
دانه در  100سبب کاهش وزن  در هکتاربوته  83333

اهش ولی میزان ک ،هاي مورد مطالعه گردیدتمامی الین
ي هـا تر از بقیه الیـن شبی 192دانه در الین  100وزن 
ام زمینـی از نظـر وزن   هاي بـاد الین بود. تفاوت دیگر
ها در هاي ژنتیکی آنتواند ناشی از تفاوتدانه می 100

ـ   ر شـرایط محیطـی رشـد گیـاه باشـد.     واکنش به تغیی
 بـا  بـادام زمینـی  دانه  100نشان دادند که وزن  محققان
 پیـدا کـرد   کـاهش  در واحد سطح، تراکم بوته افزایش

تولید  هايغالف هاي باال،طوري که در تراکمبه .)17(
و مواد فتوسنتزي بین  یابدمی در هر گیاه افزایششده 

شـود  تري تقسیم میها) بیشمخازن فیزیولوژیک (دانه
دانـه   100تـر و وزن  کوچکاندازه دانه  و بدین ترتیب

  یابد.کاهش می
و اثر الین بادام زمینی بـر   تراکم بوتهاثر : طول غالف

 ،دار بودد معنیطول غالف در سطح احتمال یک درص
داري بر طول غالف بـادام  ولی بقیه تیمارها تاثیر معنی
). در ایــن مطالعــه، روش 3زمینــی نداشــتند (جــدول 

بـر  داري  اثر معنـی  مسطحیا اي و کشت جوي و پشته
. بلندترین طول غالف نداشتطول غالف بادام زمینی 

 بوتـه  83333تـراکم  متر) در میلی 96/33بادام زمینی (
تـرین طـول غـالف بـادام     دست آمد و کمبه اردر هکت
در  بوتـه  125000تـراکم  متر) در میلی 03/30زمینی (

تـرین  مشاهده گردید. همچنین، بیشترین و کـم  هکتار
ترتیـب بـه   متر) بهمیلی 83/30و  74/34طول غالف (

بادام زمینـی اختصـاص داشـت     128و  208هاي الین
افـزایش تـراکم   در اثـر  نتایج نشان داد که ). 5(جدول 

بوته در  125000به  83333گیاه زراعی بادام زمینی از 
تر گردید. هاي بادام زمینی کوچکهکتار  اندازه غالف

تواند رقابت گیاهان براي منابع طبیعی دلیل این امر می
در نظیر نور خورشید، آب و مواد غـذایی باشـد.    رشد

ه اي گزارش شده است که با کاهش فاصلمطالعه مشابه
کاشـت و افـزایش تـراکم بوتـه در واحـد      هاي ردیف
غالف در  طولها، دلیل تشدید رقابت بین بوتهبه سطح
 ).5یافت (کاهش  غالفتعداد دانه در  و بوته

و اثـر   تـراکم بوتـه  اثـر روش کشـت،   : عرض غالف
بر عرض غالف بادام زمینی  تراکم بوته× متقابل الین 

). 3دار بـود (جـدول   دار و بقیه تیمارها غیر معنیمعنی
از نظـر عـرض غـالف     مسطحدر این آزمایش، روش 

بادام زمینی بر تیمارهاي دیگر برتري داشت و عـرض  
اي و غالف بادام زمینی در روش کشت جوي و پشـته 

متـر بـود   میلی 92/12و  92/11ترتیب به مسطحکشت 
). همچنین، نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل 4(جدول 

-هاي بادام زمینی نشان داد که بـیش الینو  تراکم بوته

متـر) بـه   میلی 41/15ترین عرض غالف بادام زمینی (
اختصـاص   در هکتـار  بوته 83333تراکم و  208الین 

متر) بـادام  میلی 81/10ترین عرض غالف (داشت. کم
 در هکتـار  بوته 125000تراکم با  201زمینی در الین 

 176هـاي  الینداري با مشاهده گردید که تفاوت معنی
تایج نشان داد ). ن5بادام زمینی نداشت (جدول  192و 

تـا سـطح   تـراکم  اي و افزایش که روش جوي و پشته
بادام زمینـی  بسته به نوع الین  بوته در هکتار 125000

  سبب کاهش عرض غالف گردید.
نتایج نشان داد که اثر متقابل روش : درصد روغن دانه

تراکم بوته بر × بل الین تراکم بوته و اثر متقا× کشت 
دار و اثـر بقیـه   درصد روغن دانـه بـادام زمینـی معنـی    

). در ایـن مطالعـه،   3دار بود (جدول معنی تیمارها غیر
دار درصـد  اي سبب کاهش معنـی روش جوي و پشته
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 مسـطح روغن دانه بـادام زمینـی در مقایسـه بـا روش     
تـرین درصـد روغـن دانـه     گردید. به طوري که بـیش 

بـادام زمینـی    مسـطح رصد) در روش کشت د 94/52(
ه میانگین اثـر  ). همچنین، مقایس4دست آمد (جدول به

هاي بادام زمینی نشان داد که الین× متقابل تراکم بوته 
درصد) در الیـن   67/57ترین درصد روغن دانه (بیش
ــراکم  176 ــی و ت ــادام زمین ــه 83333ب ــار بوت  در هکت

 53/48دانـه ( ترین محتـواي روغـن   دست آمد و کم به
 در هکتاربوته  125000و تراکم  208درصد) در الین 

 128هـاي  داري با الینمشاهده گردید که تفاوت معنی
اي، بیـان  ). در مطالعه مشـابه 5نداشت (جدول  201و 

بر کاهش فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته شد که با 
و افـزایش تـراکم بوتـه در واحـد      روي ردیف کاشت

.)17( کـاهش یافـت  بادام زمینی  سطح، درصد روغن
   

  .هاي جدید بادام زمینیگیري شده در الینتیمارهاي مورد مطالعه بر برخی صفات اندازه سادهمقایسه میانگین اثرات  - 4جدول  
Table 4 - Mean comparison of the simple effects of studied treatments on some measured traits in new peanut lines. 

 پروتئین دانه
  (درصد)
Seed 

protein 
(%)  

 دانه روغن

  (درصد)
Seed oil 

(%)  

  غالف عرض
  متر)(میلی

Pod diameter 
(mm)  

  غالف طول
  متر)(میلی

Pod length 
(mm)  

  غالف تعداد
  در بوته
Pod 

numbers 
per plant  

  هاتیمار
Treatments  

ns 50.93b 11.92b ns  24.24b Ridge اي) (جوي و پشته   وش کشتر 
Planting method  ns  52.94a 12.92a ns  26.46a Flat )مسطح(  

22.50a  -  -  30.03c -  D1  تراکم بوته  
Plant density  21.42b  -  -  32.29b -  D2  

20.54c -  -  33.96a -  D3  
21.60a  -  -  30.83c  -  Line 128    

  هاي بادام زمینیالین
Peanut lines  

20.45b  -  -  31.14c -  Line 176  
21.78a  -  -  31.04c  -  Line 192  
21.96a -  -  32.72b -  Line 201 
21.71a  -  -  34.74a  -  Line 208  

  ندارند. LSDآزمون  درداري در سطح احتمال پنج درصد باشند اختالف معنیهایی که در هر ستون براي هر تیمار داراي حروف مشترك میمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% probability level in LSD test. 

 
  .بادام زمینی الین×  بوتههاي جدید بادام زمینی تحت اثر متقابل تراکم بوته گیري شده در الینمقایسه میانگین برخی صفات اندازه -5جدول 

Table 5 - Mean comparison of Some measured traits in new peanut lines as affected by the interaction effect between planting 
density × peanut line. 

  (درصد) روغن دانه
Seed oil (%) 

  متر)عرض غالف (میلی
Pod diameter 

(mm) 

  تعداد غالف در بوته
Pod numbers per 

plant 

   )Treatments( هاتیمار
  بادام زمینی هايالین

Peanut lines 
  تراکم بوته

Plant density 
49.35e 11.48f 32.29f Line 128  

D1 
54.30b 10.84g 23.84f Line 176  
50.52d  11.01fg  31.7b Line 192  
48.64e 10.81g 28.62c Line 201 
48.53e 12.84d 20.33h Line 208  
54.70b 12.01ef 25.65de Line 128  

D2  
58.33a 11.39fg 35.94a Line 176  
51.51cd 12.11e 31.69b Line 192  
51.80c 12.64de 26.56d Line 201 
51.54cd 14.32b 21.71g Line 208  
51.75c 12.79d 19.51h Line 128  

D3  
57.67a 12.35d 20.96gh Line 176  
49.93de 12.82de 27.84c Line 192  
50.14de 13.54c 24.78e Line 201 
50.31de 15.41a 18.35i Line 208  

  ند.رندا LSDآزمون در  داري در سطح احتمال پنج درصدباشند اختالف معنیهایی که در هر ستون براي هر تیمار داراي حروف مشترك میمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% probability level in LSD test 



 1400)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد چهاردم

60 

در این آزمایش، اثر سال، تـراکم  : درصد پروتئین دانه
بوته و اثر الین بادام زمینی بـر درصـد پـروتئین دانـه     

دار دار و اثر بقیه تیمارهاي مورد مطالعه غیرمعنـی معنی
). نتایج نشان داد که روش کشت جوي 3بود (جدول 

حتواي پـروتئین  تاثیري بر م مسطحاي و کشت و پشته
دانه بادام زمینی نداشت. ولی، تراکم بوته کـه موجـب   

در واحـد سـطح    گیـاه زراعـی  تغییر پراکنش و تراکم 
شود سبب بروز تغییـرات در میـزان پـروتئین دانـه      می

تـرین میـزان   طـوري کـه بـیش   بادام زمینی گردید. بـه 
تـرین محتـواي   درصـد) و کـم   50/22پـروتئین دانـه (  

هـاي  ترتیب در تـراکم درصد) به 54/20پروتئین دانه (
دست آمد. نتـایج  به در هکتاربوته  83333و  125000

نشان داد که در تراکم باالتر بوته بادام زمینی در هکتار 

پروتئین دانه افزایش یافت. حال آن که محتواي ت ظغل
کـاهش   در هکتـار بوته  125000روغن دانه در تراکم 

سـنتز روغـن و    دهـد بـین فرآینـد   یافت که نشان مـی 
هـاي  در بین الیـن پروتئین رابطه معکوس وجود دارد. 

 45/20ترین میزان پروتئین دانـه ( مورد مطالعه نیز بیش
ترین محتواي پروتئین دانـه  و کم 208درصد) در الین 

دست آمد بادام زمینی به 176درصد) در الین  45/20(
اي بـر  محققان دیگري در مطالعـه مشـابه  ). 4(جدول 

افزایش فاصـله   بادام زمینی نشان دادند که در اثرروي 
ها بـر روي ردیـف و   هاي کاشت و فاصله بوتهردیف

کاهش تراکم بوته در واحد سـطح، محتـواي پـروتئین    
  ).17دانه بادام زمینی کاهش یافت (

 
  بادام زمینی. الین×  بوتهتقابل تراکم بوته هاي جدید بادام زمینی تحت اثر مگیري شده در الینمقایسه میانگین برخی صفات اندازه -6جدول 

Table 6 - Mean comparison of Some measured traits in new peanut lines as affected by the interaction effect between 
planting density × peanut line. 

   روغن دانه
  (درصد)

Seed oil 
(%)  

عرض غالف 
  متر) (میلی

Pod diameter 
(mm)  

  تعداد غالف
  در بوته 

Pod numbers  
per plant  

 هاتیمار
Treatments  

  هاي بادام زمینیالین
Peanut lines 

  تراکم بوته
Plant density 

49.35e 11.48f 32.29f Line 128  

D1  
54.30b 10.84g 23.84f Line 176  
50.52d  11.01fg  31.7b Line 192  
48.64e 10.81g 28.62c Line 201  
48.53e 12.84d 20.33h Line 208  
54.70b 12.01ef 25.65de Line 128  

D2  
58.33a 11.39fg 35.94a Line 176  
51.51cd 12.11e 31.69b Line 192  
51.80c 12.64de 26.56d Line 201  
51.54cd 14.32b 21.71g Line 208  
51.75c 12.79d 19.51h Line 128  

D3  
57.67a 12.35d 20.96gh Line 176  
49.93de 12.82de 27.84c Line 192  
50.14de 13.54c 24.78e Line 201  
50.31de 15.41a 18.35i Line 208  

  نداند. LSDآزمون  در داري در سطح احتمال پنج درصدباشند اختالف معنیهایی که در هر ستون براي هر تیمار داراي حروف مشترك میمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% probability level in LSD test. 
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  .هاي جدید بادام زمینیگیري شده در الینمقایسه میانگین اثر متقابل  متقابل تیمارهاي مورد مطالعه بر صفات اندازه -7جدول 
Table 7 - Mean comparison of the interaction effects between studied treatments on measured traits in new peanut lines. 

 تیمارها
Treatments  

ارتفاع بوته 
 متر)(سانتی

Plant 
height 
(cm) 

تعداد دانه در 
 غالف
Seed 

numbers 
per pod 

 100وزن 

 دانه (گرم)
100-seed 

weight (g) 

  عملکرد دانه
(کیلوگرم در 

 ر)هکتا
Seed yield 
(kg.ha-1) 

  هاي کاشتروش
Planting 
methods  

  تراکم بوته
Plant density  

  هاي بادام زمینیالین
Peanut lines  

روش جوي و 
  ايپشته

Ridge method 

D1 

Line 128 54.19h 1.25g 51.27de 1388j 
Line 176 56.67gh 1.48e 40.12h 1356j  
Line 192 52.85h 1.24g 38.83h 1436ij 
Line 201 70.74d 1.19gh 49.43ef  1620h 
Line 208 53.46h 1.24g 42.68gh 998l 

D2  
 

Line 128 61.71f 1.25g 59.28b 1818fg 
Line 176 62.55f 1.50e 46.29fg 2460b 
Line 192 57.51g 1.31fg 53.64d 2159d 
Line 201 76.33bc 1.31fg 56.50c 1890f 
Line 208 58.60g 1.26fg 65.31a 1714gh 

D3 

Line 128 65.01ef 1.35fg 51.85de 1296jk 
Line 176 67.15e 1.58de 44.14g  1401ij 
Line 192 63.17f 1.58de 32.37j 1346jk 
Line 201 77.99b 1.27fg 47.45f 1432ij 
Line 208 63.35f 1.36f 59.53b 1403ij 

روش کشت 
  مسطح

Flat method 

D1  
 

Line 128 58.21g 1.62d 59.08b 2275c 
Line 176 63.75f 1.74c 45.41fg 1953ef 
Line 192 55.32h 2.08a 47.24f 3128a 
Line 201 65.88ef  1.17gh 51.99de  1817fg 
Line 208 58.22g 1.85b 49.91ef 2010e 

D2 

Line 128 68.37de 1.21g 57.99bc 1874f 
Line 176 68.65de 1.01hi 40.71h 1503i 
Line 192 63.47f  1.09h 49.80ef 1781fg 
Line 201 78.57b 0.97i 50.06e 1338jk 
Line 208 64.58ef 1.25g 54.29cd 1542hi 

D3 

Line 128 74.46c 1.33fg 56.01cd 1537hi 
Line 176 77.94b 1.25g 45.39fg 1238k 
Line 192 73.49c 1.27fg 36.28h 1358j 
Line 201 89.45a 0.76 j 43.93g 845m 
Line 208 63.51f 0.90i 54.80cd 944lm 

  ند.رندا LSDآزمون  در درصد داري در سطح احتمال پنجباشند اختالف معنیمیراي هر تیمار داراي حروف مشترك هایی که در هر ستون بمیانگی
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% probability level in LSD test 

  
براساس نتایج این آزمایش، اثر سـال و  : عملکرد دانه

الیـن بـادام   × تـراکم بوتـه   × اثر متقابل روش کشـت  
). 3دار بـود (جــدول  زمینـی بـر عملکــرد دانـه معنــی   

× ل روش کشـت  براساس مقایسه میانگین اثرات متقاب
ترین عملکرد هاي بادام زمینی، بیشالین× تراکم بوته 

کیلوگرم در هکتـار) در الیـن    3128دانه بادام زمینی (
 125000بـا تـراکم    مسـطح تحت شرایط کشت  192
دست آمـد. ولـی، کـاهش تـراکم تـا      به در هکتاربوته 

سبب کاهش عملکرد دانه  بوته در هکتار 83333سطح 
بـادام   201لوگرم در هکتـار در الیـن   کی 845به میزان 

در این راستا گـزارش شـده   ). 7زمینی گردید (جدول 
است که افزایش تراکم بوته تا حـدي سـبب افـزایش    

همـراه  شـود و پـس از آن افـت تولیـد را بـه     تولید می
همچنین، نتـایج تحقیقـات پیشـین    ). 2( خواهد داشت

 دیدتشـ  دلیـل بـه  باال هايتراکم که در نشان داده است
 و بوته در دانه تعداد تعداد غالف و ها،بوته بین رقابت

 عملکرد دانـه در  و کاهش بوتهتک عملکرد نهایت در
). محققان دیگري 6(یابد  می زمین افزایش سطح واحد

 دانـه  عملکـرد  باال هايتراکم گزارش کردند که در نیز
پیـدا کـرد.    افـزایش  داريمعنی طوربه  سطح واحد در
ققان دیگري نشان دادند که با افزایش فاصله مح). 14(

در واحـد  هـاي کاشـت و کـاهش تـراکم بوتـه      ردیف
و بـا افـزایش   عملکرد دانه بادام زمینی کـاهش  سطح، 

  ). 17پیدا کرد (تراکم بوته در واحد سطح افزایش 
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× روش کشت × اثر متقابل سال : تودهعملکرد زیست
توده رد زیستالین بادام زمینی بر عملک×   تراکم بوته

ــود (جــدول معنــی ). براســاس نتــایج مقایســه 3دار ب
 8983توده (ترین عملکرد زیستها، بیشمیانگین داده

بادام زمینی در سـال   192کیلوگرم در هکتار) در الین 
 125000تـراکم  بـا   مسطحی اول و روش کشت زراع
داري بـا  دست آمد که تفـاوت معنـی  به در هکتار بوته

کیلـوگرم در هکتـار) در    8693ده (تـو عملکرد زیست
سال دوم زراعی نداشت. نتایج نشان داد که در شرایط 
یکسان، افـزایش عملکـرد دانـه بـا افـزایش عملکـرد       

تـرین  توده بادام زمینی در هکتار همراه بود. کـم زیست
کیلـوگرم در هکتـار) در    2702تـوده ( عملکرد زیست

وش اکـنش بـه ر  در و 201سال اول زراعی و در الین 
مشـاهده   در هکتار بوته 83333تراکم با  مسطحکشت 

شود کـه  ). از نتایج چنین استنباط می7گردید (جدول 
تـوده و بـاال رفـتن ظرفیـت     افزایش عملکـرد زیسـت  

ر الین فتوسنتزي یکی از دالیل افزایش عملکرد دانه د
 در هکتـار  بوتـه  125000تـراکم  بادام زمینی در  192
کمبـود منـابع   نشـان داد کـه   نتایج  ،همچنین. باشدمی

تواند یکی از دالیل کاهش عملکرد دانـه  فتوسنتزي می
  در ارقام بادام زمینی محسوب شود.

× در این آزمایش، اثر متقابل سـال  : شاخص برداشت
الیـن بـادام زمینـی بـر     ×  تـراکم بوتـه  × روش کشت 

). نتـایج  3دار بود (جـدول  شاخص برداشت دانه معنی
 29/40ین شاخص برداشت دانـه ( ترنشان داد که بیش

ــادام  128درصــد) در ســال زراعــی اول و در الیــن  ب
 100000تـراکم  بـا   مسطح زمینی تحت شرایط کشت

داري بـا  دست آمد که تفـاوت معنـی  به در هکتار بوته
درصـد)   16/37( 176شاخص برداشت دانه در الیـن  

 100000تراکم اي با تحت شرایط کشت جوي و پشته
و برخــی تیمارهــاي دیگــر نداشــت.  ردر هکتــا بوتــه

درصـد) در   98/20ترین شـاخص برداشـت دانـه (    کم
در واکــنش بــه روش  201سـال دوم زراعــی و الیـن   

ــا  مســطحت کشــ  در هکتــار بوتــه 83333تــراکم و ب
). در ایـن آزمـایش، علیـرغم    7دست آمـد (جـدول    به

اینکه شاخص برداشت در بـادام زمینـی پـایین اسـت     
دانه بـادام زمینـی منجـر بـه      افزایش شاخص برداشت

دلیل ایـن امـر   افزایش عملکرد دانه در هکتار نگردید. 
و کـاهش سـطح    تودهزیستتواند کاهش عملکرد می

نتایج نشان ترتیب،  باشد. بدین ها)ي گیاه (برگفتوسنتز
و یـا  داد چنانچه افزایش شاخص برداشت با افـزایش  

توسـنتزي  عنوان منبـع ف هاي هوایی بهاندامثابت ماندن 
تواند منجر بـه افـزایش عملکـرد    می ،گیاه همراه باشد

دانه شود. در حالی که افزایش شـاخص برداشـت بـا    
هاي فتوسنتز کننده گیـاه تـوام باشـد    کاهش رشد اندام

 تواند سبب افت عملکرد دانه در واحد سطح گردد.می

  
  گیري کلینتیجه

م ملکرد دانه بـادا عنتایج نشان داد که طور کلی، به
بوتـه   125000تراکم  و مسطحکشت روش در زمینی 

بـادام  عملکـرد دانـه    افـزایش  .در هکتار افزایش یافت
در واحـد  تـراکم بوتـه    افـزایش  واکنش بـه  در زمینی
افزایش تعداد غالف در واحد تواند ناشی از می سطح،

ود جــذب تشعشــع خورشــیدي، افــزایش بهبــســطح، 
د سطح زمـین  استفاده بهینه از واح ظرفیت فتوسنتزي،

هاي هاي هرز در بین ردیفکاهش تعداد علف ،زراعی
کاشت بادام زمینی و کاهش رقابت بین گیـاهی بـراي   

ـ در حـالی کـه    باشد. جذب نور، آب و مواد غذایی ا ب
بـرداري  کاهش تراکم بوته در واحد سطح امکان بهـره 

نطیـر نـور، آب، مـواد    حداکثر از منابع طبیعـی رشـد   
  شود.میسر نمیغذایی و خاك زراعی 
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