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Abstract
In order to investigate the effect of plant density on
morphological characteristics and yield of garlic (Allium
sativum L.( , a factorial experiment was carried out in a
randomized complete block design with three
replications at Research Center of Agricultural Jihad and
Agricultural Research Center of Kalbad in 2012. The
plan included four intervals between the rows (20, 25, 30
and 35 cm). In this experiment, the number of leaves per
plant, leaf area, bulb weight, bulb diameter, number of
bulbil, bulbil weight, bulbil length, bulbil diameter and
garlic yield were measured. The results of analysis of
variance showed that the row spacing was significant on
all traits. As the distance between the rows increased, all
traits were added so that the maximum leaf area (105.04
cm), the weight of bulb (52.41 g), the diameter of bulb
(6.23 cm), the weight of bulbil (4.01 g), bulbil length
(1.56 cm), bulbil diameter (0.52 cm) and plant yield
(6.72 ton per hectare) were observed between the rows of
35 cm per cm The highest number of leaves (9.12) and
the number of bulbil (15.53) were observed at 30 cm
distance, and the lowest leaf number (6.72), the lowest
leaf area (93.67 cm), weight bulb (46.67), bulb diameter
(5.32 centimeters), number of bulbil (13.22), bulbil
weight (3.44), bulbil length (1.40), bulbil diameter (0.43)
and yield Plant (5.82 tons per hectare) in a row spacing
of 20 cm. The results of this study showed that the
cultivation distance of 35 cm is the best crop distance for
garlic.
Keywords: Bulb, Bulbil, Cultivation row spacing,
Garlic, Yield
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چکیده
به منظور بررسی اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد

 آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالبAllium sativum L.)( گیاه سیر
طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ترویج و
 این طرح. اجرا گردید1931 خدمات جهاد کشاورزی دهستان کلباد در سال
 در این. سانتیمتر) بود35  و30 ، 25 ، 20 ( شامل چهار فاصله بین ردیف

 تعداد، قطر سوخ، وزن سوخ، سطح برگ،آزمایش تعداد برگ در بوته
 قطر سیرچه و عملکرد سیر اندازهگیری، طول سیرچه، وزن سیرچه،سیرچه
یدار فاصله ردیف بر
  نتایج تجزیه واریانس دادهها حاکی از اثر معن.شدند
 بر کلیه صفات، با افزایش فاصله بین ردیف.کلیه صفات مورد بررسی بود
،) سانتی متر مربع105 / 04 ( افزوده شد به گونهای که بیشترین سطح برگ
 وزن سیرچه،) سانتیمتر6/ 23 (  قطر سوخ،) گرم52 / 41 ( میزان وزن سوخ
 سانتیمتر) و0/ 52 (  قطر سیرچه،) سانتیمتر1/ 56 (  طول سیرچه،) گرم4/10(
 سانتیمتر35  تن در هکتار) در فاصله بین ردیف6/ 72 ( عملکرد گیاه
 عدد) و تعداد سیرچه9/ 12 ( سانتیمتر مشاهده شد و بیشترین تعداد برگ
،)6/ 72 (  و کمترین تعداد برگ، سانتیمتر مشاهده شد30  ) در فاصله15 / 53 (
،) گرم46 / 67 (  میزان وزن سوخ،) سانتیمتر مربع39/ 67 ( کمترین سطح برگ
،)3/44(  وزن سیرچه،) 13 /22(  تعداد سیرچه،) سانتیمتر5/ 32 ( قطر سوخ
 تن در5/ 82 ( ) و عملکرد گیاه0/ 43 (  قطر سیرچه،)1/ 40 ( طول سیرچه
 نتایج این تحقیق نشان. سانتیمتر بدست آمد20 هکتار) در فاصله ردیف
. سانتیمتر بهترین فاصله کشت برای گیاه سیر است35  فاصله کشت،داد
 فاصله ردیف کشت، عملکرد، سیرچه، سیر، سوخ:کلمات كليدي
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مقدمه و کلیات

به زراعی و شرایط محیطی قراردارد ،در این بین

بشر به دلیل نیازهای روزمره خود وابستگی کامل به

تراکم گیاهی یکی از فاکتورهای زراعی بسیار مؤثر در

یکند تا با
گیاهان دارد .این نیاز او را ترغیب م 
شهای علمی نوین
بهرهگرفتن از دانش و رو 

تعیین

عملکرد

یباشد(زینالخوانقواه،
م

.) 80 31

شناخت دقیق اثر متقابل بین عملکرد تک بوته و

اطالعات بیشتری در مورد گیاهان به دست آورد.

تعداد بوته در واحد سطح اثر تعیین کننده برای

گیاهان گوناگون شرایط خاصی را جهت رشد و نمو

موفقیت در زراعت دارد و تغییر ساختار عملکرد تک

خود دارند به طوریکه مجموع این شرایط ارتباط بین
ینماید(امیدبیگی.) 1374 ،
گیاه و محیط را توجیه م 

بوته توسط تغییرات تراکم یکی از عوامل اصلی در
تعیین عملکرد م 
یباشد .تراکم مطلوب یکی از عوامل

سیر( (Allium sativum L.گیاهی تک لپه از خانواده

مهم در موفقیت زراعت در سیستمهای تک کشتی

 Alliaceaeمیباشد .گیاهی است دایمی و علفی به

است .اگر میزان تراکم بوته در حد مطلوب باشد

ارتفاع  40 - 70سانتیمتر که دارای برگهای سبز رنگ
و پهن و پیاز توپری متشکل از سیرچه کوچک است
که در پوستهای غشایی قرار دارند(مجنونحسینی و
دوازدهامامی  .) 86 31سیر از نظر تولید ماده خشک در
صدر همه سبزیها قرار دارد و از نظر تولید جهانی
در بین گیاهان پیازی ،بعد از پیاز در درجه دوم
اهمیت قراردارد( .)Brewster, 1994سیر دارای

خواصی همچون قدرت ضدعفونی کنندگی ،حشره-

کشی ،ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضدسرطانی و
یباشد که ناشی از
نآورنده قند و چربی خون م 
پایی 
وجود موادی مانند سینسیترین ،پروتئین ،فیبر ،چربی،
ویتامی 
نهای  ،A,B,Cقندهای طبیعی و مقدار زیادی از
ریزمغذیها(مس ،آهن ،قلع ،کلسیم) م 
یباشد( Bayat
 .)and Nosrati, 2001سیر جز گیاهانی است که
مقاومت زیادی به سرما داشته و میتواند دورههای
طوالنی سرمای زیر صفر را تحمل کند ،به همین دلیل
در مناطق پاییزه این محصول متداول بوده و حتی
گزارشهایی مبنی بر بیشتر بودن عملکرد کشت پاییزه
سیر نسبت به کشت بهاره در این مناطق ارائه شده
است( .)Orlowski et al., 1994عملکرد یک گیاه
زراعی عالوه بر پتانسیل ژنتیکی آن تحت تأثیر اصول

گیاهان از عوامل محیطی مانند رطوبت ،نور و مواد
غذایی حداکثر استفاده را مینمایند( Pedersen and

 .)Bruin, 2008اگر ميزان تراكم بوته بيش از حد
مطلوب باشد ،عوامل محيطي به اندازه كافي در اختيار
يگيرد و برعكس چنانچه تراكم بوته كمتر
بوته قرار نم 
از حد مطلوب باشد از امكانات محيطي موجود به نحو
يشود كه اين امر منجر به كاهش
مطلوب استفاده نم 
يشود(مظاهری،
محصول م 

 Redpay .) 1373و

همکاران(  ) 1999گزارش کردند که با کاشت سیر در
یک تراکم گیاهی مناسب ،هزینههای مختلف تولید
یها) و زیان ناشی از
(کاشت ،کنترل آفات و بیمار 
یتواند به حداقل برسد .تراکم و آرایش
ورس م 
کاشت به طرق مختلف همچون تغییر در فضای
موجود برای رشد هر بوته و در نتیجه تغییر در رقابت
گیاهی برای مواد غذایی و عوامل محیطی از جمله
نور ،بر خصوصیات گیاهی اثر م 
یگذارد( Redpy et
 .)al., 1999مطالعات فراوانی ،تأثیر فاصله ردیف
( )Rahim and Hussain, 1984و تراکم جمعیت
گیاهی( )Kilgori et al., 2007را بر روی عملکرد
یدهد که
سیر ارزیابی کردهاند .این مطالعات نشان م 
یداری باعث افزایش عملکرد
تراکم کاشت بطور معن 

اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک27 ...

یشود و تراکم  30 - 40بوته در هر متر مربع به
م

فرآیند پژوهش

عنوان بهترین تراکم توصیه کرد(.)Ferrararsi, 1985

این آزمایش درسال  1931در مزرعه مرکز ترویج و

ینژاد(  ) 2007اثر فاصله بین ردیف را
احمدی و روحان 

خدمات جهاد کشاورزی دهستان کلباد ،در 7

بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر مازند در سیستان

کیلومتری غرب شهرستان گلوگاه در استان مازندران

بررسی کردند این محققین فاصله بین ردیف  20و

به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل

بین بوته  6-01سانتیمتر را برای کشت این رقم

تصادفی در سه تکرار انجام شد .شامل چهار فاصله

توصیه کردند(.)Ahmadi and Rohani Nejad, 2007

بین ردیف  30 ، 25 ، 20و  35سانتیمتر به ترتیب

شناخت دقیق اثر متقابل بین عملکرد تک بوته و

معادل  33 ، 40 ، 50و  29بوته در متر مربع بود.

تعداد بوته در واحد سطح اثر تعیین کننده برای

سیرچهها با فاصله  01سانتیمتر از همدیگر روی

موفقیت در زراعت دارد و تغییر ساختار عملکرد تک

ردیف و فاصله بین دو بلوک  2متر در نظر گرفته شد.

بوته توسط تغییرات تراکم یکی از عوامل اصلی در

قبل از کاشت ،از نقاط مختلف مزرعه از عمق 0- 30
سانتیمتری خاک به طور تصادفی نمونهبرداری

یباشد ،مهم این است که دانسته شود
تعیین عملکرد م 

صورت گرفت .مشخصات خاک محل آزمایش در

هر عامل مؤثر در عملکرد تک بوته گیاه زراعی با

جدول( )1آمده است .با توجه به مثلث طبقهبندی

یدهد ،این
تغییر در تراکم چگونه واکنش نشان م 

یباشد(جدول
خاک ،بافت این خاک از نوع سیلتی م 

تحقیق با هدف بررسی اثر فاصله کاشت بر

. )1

خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر در
شرق استان مازنداران انجام شد.

جدول  -1آنالیز خاک

هدایت الکتریکی

)(EC×103

pH

کربن آلی ()%

Table 1- Analyze of Soil
فسفر قابل جذب
نیتروژن کل ()%
()ppm

پتاسیم قابل جذب

()ppm

بافت خاک ()%
رس سیلت شن

0/ 59

7/ 35

1/ 24

0/ 12

11

352

63 22

14

محصول قبلی زمین محل آزمایش ،گندم پاییزه(کشت

عملکرد سیر به خاک اضافه شد و در نهایت عملیات

مربوط به سال قبل) بود که پس از خروج کاه از

تسطیح زمین اجرا گردید .کاشت سیرچهها بصورت

زمین ،بمنظور رساندن رطوبت خاک به حد ظرفیت

هیرمکاری و با دست در تاریخ  15آذر ماه سال 1931

مزرعه ،تحت آبیاری قرار گرفت .پس از گاورو شدن

انجام گردید .سیرچههای مورد استفاده رقم متداول

زمین دو دیسک عمود بر هم به عمق تقریبًاًا 25

منطقه(مازندران) با وزن  3/5گرم بود به منظور

سانتیمتر انجام شد .به منظور تأمین نیاز غذایی گیاه و

ضدعفونی سیرچهها با قارچکش ،سیرچهها داخل

بر اساس نتیجه تجزیه خاک و توصیه کودی ،قبل از

ظرفی ریخته شدند و سپس ویتاواکس دو درصد و

کاشت  38کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیوم و

بنومیل دو درصد با مقدار خاکستر الک شده به آن

 50کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در هکتار

اضافه گردید و بالفاصله بعد از این عمل کاشت در

بعنوان کود پایه و  193کیلوگرم کود اوره  46درصد

عمق  7سانتیمتر انجام شد و سپس با خاک روی آنها

با رعایت تقسیط جهت افزایش رشد رویشی و

پوشانده شد .به منظور تراکم مورد نظر پس از استقرار
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کامل بوتهها ،در مراحل رویشی(حدود  01روز پس

نتایج و بحث

از سبز شدن) اقدام به حذف بوتههای اضافی شد

اثر فاصله کاشت بر تعداد برگ و شاخص سطح

بطوریکه فاصله سیرچهها روی همه خطوط کاشت
 01سانتیمتر تنظیم شد .عملیات کنترل علفهای هرز
پس از سبز شدن سیر ،در  3تا  4نوبت به فواصل 01
روز از زمان رویش(پس از عملیات تنک) انجام شد.
جهت مبارزه با آفات(مگس و کرم سیر) از سم
دیازینون به مقدار  1لیتر در هکتار بصورت محلول
پاشی روی گیاه استفاده شد و با توجه به عدم
مشاهده بیماری ،از هیچ گونه قارچکشی استفاده نشد
سپس آبیاری بر حسب نیاز در فصل بهار به فاصله هر
 15روز یکبار تکرار گردید .برداشت براساس خشک
شدن نوک و زرد شدن  50درصد از برگها و عالئم
خوابیدگی در گیاه انجام شد و در هر نمونهبرداری
 30بوته از هر واحد آزمایشی با رعایت اثر حاشیه
یک کرت بصورت تصادفی از کرتهای میانی و در
انتخاب آنها سعی شد بوتههایی که معرف آن کرت
باشد برداشت شود ،سپس نمونهها پس از قرار گرفتن
در کیسههای پالستیکی به آزمایشگاه منتقل شدند و
صفات مورد نظر از قبیل تعداد برگ در بوته ،شاخص
سطح برگ در مراحل هشت برگی(دستگاه سطح برگ
سنج) ،وزن سیرچه و وزن سوخ(ترازوی دیجیتال با
دقت  0/1 00گرم) ،قطر سوخ و قطر سیرچه(کولیس
دیجیتال با دقت  0/10میلیمتر) ،تعداد سیرچه ،طول
سیرچه ،عملکرد کل سیر در واحد سطح اندازهگیری
نها به
گردید .تجزیه واریانس دادهها ،مقایسه میانگی 
روش چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1و 5
درصد و آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SASانجام شد.

برگ :تأثیر فاصله ردیف بر تعداد برگ در بوته و

شاخص سطح برگ در سطح احتمال  1درصد معنی-
دار بود(جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد،
بیشترین میزان تعداد برگ(  9/ 12عدد) در فاصله

ردیف  30سانتیمتر مشاهده شد .همچنین کمترین
میزان آن(  6/ 72عدد) مربوط به فاصله ردیف 20
سانتیمتر بود .بنا به نتایج مقایسه میانگینها فاصله
کشت  35سانتیمتر(  105 / 04سانتیمتر مربع) بیشترین
یداری با
میزان سطخ برگ را داشت که اختالف معن 
فاصله کاشت  30سانتیمتر نداشت( 104 /83سانتیمتر
مربع)(جدول Katahira and Motomura .)3

(  ) 1999که معتقدند تراکم بوته در واحد سطح
یتواند بر تعداد برگها تأثیر داشته و با افزایش
م
تراکم بوته و فاصله گرفتن از تراکم مطلوب ،تعداد
شاخههای فرعی گیاه و در نتیجه تعداد برگ کاهش
مییابد از سوی دیگر با افزایش تراکم بوته کارایی
یرود ،با توجه به اثر کارائی مصرف
مصرف آب باال م 
آب در افزایش محصول برای دستیابی به یک عملکرد
باال ،تراکمهای باال در حد مطلوب مورد نیاز است
( )Katahira and Motomura, 1999که با نتایج این
تحقیق که نشان داد با افزایش تراکم تعداد و در نتیجه
سطح برگ کاهش مییابد مطابقت دارد با افزایش
تراکم گیاهی تعداد شاخههای فرعی و عملکرد شاخه
ییابد که علت این کاهش افزایش
در گیاه کاهش م 
رقابت بین بوتهها و کاهش فضای در دسترس
م
یباشد( .)Modali, 2004در واقع ،در فاصله
فهای کم سهم ساقه اصلی از عملکرد کل دانه
ردی 
فهای زیاد ،سهم ساقه
بیشتر است و در فاصله ردی 
اصلی کاهش پیدا میکند و سهم شاخهها افزایش پیدا

اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک29 ...

یکند .کاشت محصول باید در تراکمی صورت گیرد
م

و قطر سیرچه(  0/ 43سانتیمتر) مربوط به فاصله کشت

که گیاه به خوبی سبز شده ،استقرار یافته و در هر یک

 20سانتیمتر بود(جدول  .)3عملکرد سیر تابعی از

از مراحل رشد ،فضای کافی جهت حداکثر استفاده از

یباشد
تعداد بوته در واحد سطح و وزن سیرچهها م 

عوامل محیطی را داشته باشد و تا حد امکان با شرایط

که این اجزای عملکرد تحت تأثیر شرایط محیطی،

نا مساعد روبرو نشود .زیرا مراحل نموی و رشد گیاه

یگیرد
اعمال مدیریتی و رقم کاشته شده قرار م 

یگیرد و این
تحت تأثیر تراکم و آرایش کاشت قرار م 

( .)Modali, 2004تأثیر فاصله ردیف سیر یا تراکم

یتواند بر عملکرد گیاه زراعی مؤثر واقع شود
م

گیاهی روی جذب نور ،عملکرد و مشخصات کانوپی

(.)Norsworthy and Emerson, 2005

از سال  960 1مورد بررسی قرارگرفته است( Weber

اثر فاصله کاشت بر وزن و قطر سوخ و تعداد،

 .)et al., 1966کاشت با تراکم مطلوب و زمان مناسب

وزن ،قطر و طول سیرچه :اثر فاصله ردیف کاشت

یکی از روشهای زراعی افزایش عملکرد در واحد

بر وزن و قطر سوخ و تعداد ،وزن ،قط و طول سیرچه
یدار بود(جدول .)2
در سطح احتمال  1درصد معن 
نتایج نشان داد ،بیشترین میزان وزن سوخ( 52 / 41
گرم) در فاصله ردیف  35سانتیمتر مشاهده شد.
همچنین کمترین میزان آن(  46 / 67گرم) مربوط به
فاصله ردیف  20سانتیمتر بود .بنا به نتایج مقایسه
میانگینها بیشترین میزان قطر سوخ در فاصله کشت

سطح است(.)Sarmadnia and Koocheki, 2001
تنظیم کردن فاصله ردیف و تراکم گیاهی باعث
کاهش تبخیر از سطح خاک و افزایش جذب نور و
مواد غذایی و در نهایت افزایش اجزای عملکرد
م
یشود(.Jason and) Pedesen, 2008
اثر فاصله کاشت بر عملکرد گیاه سیر :اثر فاصله
ردیف کاشت بر عملکرد گیاه سیر در سطح  1درصد

یمتر) که اختالف
سانتیمتر بود(  6/ 32سانت 

معنی دار شد(جدول  .)2نتایج مقایسه میانگینها نشان

معنیداری با فاصله کشت  30سانتیمتر نداشت( 6/ 12

داد ،بیشترین عملکرد(  6/ 72تن در هکتار) در فاصله

35

سانتیمتر)(جدول  .)3بیشترین میزان تعداد سیرچه
(  15 / 53عدد) در فاصله ردیف  30سانتیمتر مشاهده

یداری با
کشت  35سانتیمتر بود که اختالف معن 
فاصله کشت

30

سانتیمتر(  6/ 68تن در هکتار)

شد .همچنین کمترین میزان آن( 13 /22عدد) مربوط

نداشت .و کمترین عملکرد(  5/ 82تن در هکتار)

به فاصله ردیف  20سانتیمتر بود .بنا به نتایج مقایسه

مربوط به فاصله کشت  20سانتیمتر بود(جدول .)3

میانگینها بیشترین میزان وزن سیرچه( 4/10گرم)
مربوط به فاصله ردیف  35سانتیمتر بود و کمترین
وزن سیرچه( 3/44گرم) مربوط به فاصله ردیف
کشت

20

سانتی متر بود .بنا به نتایج مقایسه

نها بیشترین میزان طول سیرچه(  1/ 56و 1/55
میانگی 
سانتیمتر مربع) و قطر سیرچه (  0/ 52و

0/ 51

سانتیمتر) به ترتیب مربوط به فاصله ردیف  35و 30
سانتیمتر بود .و کمترین طول سیرچه(  1/ 40سانتیمتر)

نتایج تحقیق حاضر با نتایج  ) 200 4(Modalمطابقت
دارد ،او گزارش کرد کاشت محصول باید در تراکمی
صورت گیرد که گیاه به خوبی سبز شده ،استقرار یافته
و در هر یک از مراحل رشد ،فضای کافی جهت
حداکثر استفاده از عوامل محیطی را داشته باشد و تا
حد امکان با شرایط نا مساعد روبرو نشود .زیرا
مراحل نموی و رشد گیاه تحت تأثیر تراکم و آرایش
یتواند بر عملکرد گیاه
یگیرد و این م 
کاشت قرار م 
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زراعی مؤثر واقع شود .به طور کلی با یک آرایش

نامساعد روبرو نشود زیرا مراحل نموی و رشد گیاه

کاشت و تراکم مناسب ترکیب مطلوبی از عوامل

یگیرد و این
تحت تأثیر تراکم و آرایش کاشت قرار م 

یشود
محیطی برای حصول حداکثر عملکرد تأمین م 

یتواند بر عملکرد گیاه زراعی مؤثر واقع شود .به
م

).)Modali, 2004

طور کلی با یک آرایش و تراکم مناسب ،ترکیب

تراکم و آرایش کاشت به طرق مختلف همچون تغییر

مطلوبی از عوامل محیطی برای حصول حداکثر

در فضای موجود برای رشد هر بوته و در نتیجه تغییر

عملکرد تأمین میشود(خواجه پور .) 88 31 ،افزایش

در رقابت گیاهی برای مواد غذایی و عوامل محیطی

تراکم باعث زیاد شدن رقابت درون گونهای و کاهش

یگذارد
از جمله نور ،بر خصوصیات گیاهی تأثیر م 

تراکم سبب عدم دستیابی به پتانسیل گیاهی میشود و

کاشت محصول باید در تراکمی صورت گیرد که گیاه

همچنین موجب عدم استفاده بهینه از تمام سطح زمین

به خوبی سبز شده ،استقرار یافته و در هر یک از

فهای هرز م 
و نیز گسترش عل 
یشود( Keramati et

مراحل رشد ،فضای کافی جهت حداکثر استفاده از

.)al., 2008

عوامل محیطی را داشته باشد و تا حد امکان با شرایط
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه سیر

Table 2- Results of variance analysis of the effect of plant density on morphological characteristics and garlic yield
درجه

تعداد برگ در

آزادی

بوته

ب لو ک

1

فاصلهکشت

3

ع تغییرات
مناب 

خ طا

سطح برگ

وزن سوخ

11/040ns

ns

01/ 000

**21 /031

**

878/ 90 1

5/ 12

23

ns
**

8/ 68

قطر سوخ

0/ 007
152/241

01/ 74

ns

0/ 007

**

1/ 496

تعداد سیرچه

0/ 718

ns

0/ 007

**

22/758

وزن سیرچه

4/ 97

ns

0/ 007

**

4/910

ط و ل س ی رچ ه

قطر سیرچه

0/045ns

ns

**

**

0/451

9/ 787

عملکرد
ns

1/ 600

**

0/510

1/ 640

3/484

8/ 85

** اختالف معنیدار در سطح  * ،%1اختالف معنیدار در سطح  n.s ،%5عدم وجود اختالف معنیداری

0/ 006

14 /241
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Table 3- Comparison of average levels of planting density on morphological characteristics
تیمار فاصله کشت

تعداد برگ در

(سانتی متر)

بوته

D1

6/ 72

D2

8/ 05

D3

9/ 12

D4

8/ 66

d
c
a
b

سطح برگ
39/ 67
98 / 03

c

46 / 67

b

104 /83
105 / 04

وزن سوخ

a
a

50 / 06
51 / 32
52 / 41

d

قطر سوخ
5/ 32

c

c

b

b

a

a

5/ 87

6/ 12
6/ 23

a

تعداد سیرچه
13 /22
14 / 72
15 / 53
14 / 76

وزن سیرچه

ط و ل س ی رچ ه

c

d

b

b

c

b

a

b

ab

b

a

a

3/ 44

3/ 62
3/ 73

4/ 10

1/ 40
1/ 47

1/ 55
1/ 56

قطر سیرچه
0/ 43
0/ 48
0/ 51
0/ 52

b
b
ab
a

عملکرد
5/ 82
6/ 15
6/ 68
6/ 72

c
b
a
a

* :حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است.

یمتر
یمتر =D2 ،فاصله ردیف کاشت  25سانت 
* 20 =D1 :فاصله ردیف کاشت سانت 
یمتر
یمتر =D4 ،فاصله ردیف کاشت  35سانت 
 = D3فاصله ردیف کاشت  30سانت 
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