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  اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه چاي ترش

 )L. Hibiscus sabdariffa( هوایی جیرفت و در شرایط آب 
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  چکیده

 مزرعـه تحقیقـاتی   در 1392-93 سال در آزمایشی گیاه چاي ترش عملکرد عملکرد و اجزاي گیاهی بر تراکم کاشت و تاریخ اثر بررسی منظور به
 اصلی شامل فاکتور بود. تکرار سه با کامل تصادفی هاي بلوك پایه طرح قالب در شده ردخُ هاي کرت استفاده مورد آماري شد. طرح انجام جیرفت دانشگاه

 متر سانتی 100و 75، 50و سه فاصله بین ردیف بوته  1393خرداد یک اردیبهشت و  15فروردین،  25و  10، 1392اسفند  20ي ها آنپنج تاریخ کاشت در زم
در بوتـه، وزن   گیري شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشـک  فاکتور فرعی انتخاب شد. صفات مورد اندازه عنوان به

، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت کاسبرگ بودند. توده زیستکاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، عملکرد 
کاهش ارتفاع، تعداد شاخه در کاشت سبب  تأخیرداري داشتند.  نتایج نشان داد تاریخ کاشت و فاصله بین ردیف بوته بر اکثر صفات مورد مطالعه اثر معنی

 فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشک در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوتـه، عملکـرد کاسـبرگ، عملکـرد دانـه و عملکـرد      
فاصله بین ردیف ارتفاع،  تیمار تاریخ کاشت قرار نگرفتند. با کاهش تأثیرکل گردید. شاخص برداشت کاسبرگ و شاخص برداشت دانه تحت  توده زیست

کل افزایش و تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه، وزن خشک غوزه در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته،  توده زیستعملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، وزن 
برداشـت کاسـبرگ وجـود     داري بین فاصله ردیف بوته بر صـفت شـاخص   وزن دانه در بوته و شاخص برداشت دانه روند کاهشی داشتند. اختالف معنی

با شرایط  متر سانتی 50ردیف بوته بین در نیمه دوم اسفند تا اواسط اردیبهشت با فاصله آمده تاریخ کاشت گیاه چاي ترش  دست بهنداشت. با توجه نتایج 
  رسد. نظر می هاقلیمی جیرفت مناسب ب

  
  کاسبرگ ،شاخص برداشت، غوزه، فاصله بین ردیف کلیدي:هاي  واژه

  
   3 2 1مهمقد

کننـد الزم اسـت    امروزه کشاورزان در هر شرایطی که زندگی می
هاي جدید باز نگه دارنـد. تغییـرات در    هاي خود را رو به فرصت چشم

هاي ایجاد شده، همراه با تغییر الگـوي   ها و ارزش فرصت قیمت نهاده
گیـري کشـاورزان را از    مصرف مواد غذایی در جهان، قـدرت تصـمیم  

هـاي کشـاورزي    ن گیاهان زراعی جدیـد بـه سیسـتم   طریق وارد کرد
هـاي   افزایش خواهد داد. تنوع گیاهی از طریق افزایش کارکرد سیستم

زراعی در بازار تولیـد محصـوالت خـود یـک مـدیریت ریسـک را در       
منظور پایـداري و   هسازد. ب هاي مدرن زراعی امروزه فراهم می سیستم
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هـاي   الزم اسـت سیسـتم   اي بشـر،  نیازهاي تغذیـه  تأمیناطمینان از 
هاي زراعی جدیـد و یـا گیاهـان     کشاورزي از طریق وارد کردن گونه

شده در الگوهاي مختلف کشت زمینه را براي اشتغال، ثبـات   فراموش
 ,Rezvani Moghaddam( تولید و امنیت غذایی بشر فراهم سـازند 

 از خـانواده  Hibiscus sabdariffaعلمی  نام با ترش ). چاي2008
 تمـام  در کـه  طـوري  بهبومی قاره آفریقا بوده  ،(Malvaceae)ختمی 
خاستگاه این گیاه ایران نیست،  .شود می کشت گرم و استوایی مناطق

 است شده شناخته ترش و چاي قرمز چاي یا مکی چاي هاي نام به و
)Torabi, 2004 .(  مطـرح   4جدیـد  گیـاه یـک   عنـوان  بـه چاي تـرش

(دارویـی)،   استفاده خـوراکی جهت  بوده وگیاهی دو منظوره  ،باشد می
-Abid( گیرد قرار می زرع و مورد کشت ،یا هر دو نوع چوب، و الیاف

Askari et al., 1995.( ساله، روزکوتاه،  چاي ترش گیاهی است یک
خودگشن و از نظر شرایط اقلیمی به سرما و یخبندان حسـاس اسـت   
                                                        
4- New crop  
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)Duke, 2006 .(  و  شـود  یساعت/روز آغاز م 5/12-12گلدهی آن با
بهترین شرایط رشد و نموي در مناطق گرم با رطوبت باال و متوسـط  

 Hacket and( دهـد  روي مـی  گـراد  سـانتی درجـه    35تـا   25دماي 
Carolene, 1982 در نـواحی گرمسـیري و   واقـع  ). این گیاه در ایران

را  رشـد  تـرین  بـیش از سطح دریا  متري  900 گرمسیري تا ارتفاع نیمه
  .دارد

امکـان   کـه  باشـند  کشـور مـی   غنی منابع از یکی ارویید گیاهان
 زمینه رشد در شرایط اکولوژیکی نظر از دارد. ایران وجود ها آن صادرات
 ،شـود  مـی محسـوب   جهـان  منـاطق  بهترین از یکی دارویی گیاهان

باشـد   کشور ورود ارز براي منبع تواند می ها آن صادرات دلیل همین به
)Samsam Shariat, 1995است شده سبب دارویی گیاهان یت). اهم 

از  کشـت  نـوع  تغییـر  بـا  کشـاورزان  از تـري  بـیش  ساله تعداد هر که
آگاهی  عدم اما آورند، روي دارویی گیاهان کشت به معمول هاي زراعت
 گیاهـان  و برداشت داشت کاشت، مراحل اکولوژیک، نیازهاي از کافی

 ,Sharma( تاس کرده اساسی روبرو مشکالت با را کشاورزان دارویی،
2004.(  

 اثر باید جزئیات جدید منطقه یک در گیاه یک کردن زراعی براي
شـود   اقلیمی مشـخص  و شرایط ژنتیکی زراعی، عوامل با گیاه متقابل

)ADAS, 2002گیاه یک مناسب کاشت زمان مورد در گیري ). تصمیم 
 کسب جهت مهم جزء عوامل و از اهمیت زیادي برخوردار بوده زراعی
 بـر  محیطـی  عوامل تأثیر. باشد میگیاهان زراعی  در عملکرد حداکثر
 به اي منطقه از کاشت تاریخ که شود می گیاه باعث فنولوژیکی مراحل
 متفاوت هاي یک گیاه ژنوتیپ بین منطقه یک در و حتی دیگر منطقه
. )Hadley and Summer Field, 1983; Sandhu, 1984( باشـد 
 گیـاه  یـک  مطلـوب  کاشت زمان نیافت تاریخ کاشت، تعیین از هدف

 سـبز  زمـان بـراي   آن در محیطی عوامل مجموعه که طوري بهاست، 
 باشـد و  گیاه مناسب گیاهچه و ادامه رشد و نمو بقاء و استقرار شدن،

  ). Khajepoor, 2009مواجه نشود ( محیطی نامساعد شرایط با گیاه
 تولیـد  بـر رشـد و   گذار تأثیر عوامل ترین مهم جمله از گیاه تراکم
) و Omidbeigi and Hasani Malayeri, 2007( دارویـی  گیاهـان 

عامل مؤثري در حصول عملکرد بهینه است. هدف از فاصله مناسـب  
ها آن است که ترکیبی مناسب از عوامل محیطی (آب، هوا،  میان بوته

نور و خاك) براي تولید حداکثر عملکـرد ممکـن بـا کیفیـت مطلـوب      
مختلفی مانند خصوصیات گیاه و طـول دوره  فراهم گردد و به عوامل 

خیزي خاك، هـدف   ، زمان و نوع کاشت، وضعیت حاصلها آنرویشی 
هاي برداشت بستگی دارد  کاشت، عملیات مدیریتی، در مزرعه و روش

)Mazaheri and Majnoon Hosseini, 2002 .(  
در تحقیقی بر روي تاریخ کاشت و تـراکم گیـاه چـاي تـرش در     

خرداد و افـزایش   24اردیبهشت تا  14کاشت از  تأخیربا  منطقه بیرجند،
بوته در هکتار، موجب کاهش تعداد غـوزه   80000تراکم گیاه بیش از  

 ,Moosaviدر گیاه، عملکرد کاسـبرگ و عملکـرد بیولوژیـک شـد (    

2012  .(Mir et al, 2011  کاشت گیاه چاي ترش از  تأخیردر زابل با
درصـد   69/30اهش عملکرد کاسبرگ را اردیبهشت ک پنج اسفند تا   20

هایی بر روي فنوتیپ  در بررسی Ahmad et al, 2009گزارش کردند. 
هاي چاي ترش در سـودان تـراکم مطلـوب بوتـه را حـدود       و ژنوتیپ

) در هکتار متر سانتی 50و بین بوته  75هزار بوته (فاصله بین ردیف  27
ثر تراکم بر عملکرد اي بررسی ا در نظر گرفتند. در یک آزمایش مزرعه

 تـرین  بـیش در هنـد    (.Abelmoschus esculentus L)گیاه بامیـه  
ارتفاع، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی و عملکرد تک بوته در کمتـرین  

). در مطالعـه  Maurya et al., 2013فاصله بین گیاهان حاصل شد (
 Hibiscus)ژنوتیپ و زمان برداشت بـر عملکـرد گیـاه کنـف،      تأثیر

cannabinus L.)، گزارش کردند افـزایش دوره کاشـت تـا     محققین
روز، گیاهان ماده خشک و الیاف  105و  85روزه نسبت به  135برداشت 

 ,Shakhes et al., 2009( .Rassam et al( کنند ي تولید میتر بیش
ــون       2007 ــاه انیس ــت گی ــاریخ کاش ــراکم و ت ــر ت ــژوهش اث در پ

(Pimpinella anisum L.)  33/13هـاي   را در تراکموقتی گیاهان ،
بوته در مترمربع کشت کردند، اگرچه با باالتر رفـتن تـراکم    40و  20

ولی از تعداد چتـر در   ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت
تاریخ کاشت  که آنجا گیاه، تعداد دانه و شاخص برداشت کاسته شد. از

ـ   تـا   اهی اسـت و و تراکم از عوامل مهم تولید عملکرد مطلوب هـر گی
 روي گیاه چاي ترش انجـام  بر زیادي در این زمینه تحقیقاتی کنون

و  کاشـت  تاریخ ترین مناسب تعیین هدف با پژوهش این. است نگرفته
 شد. انجام تراکم بوته در منطقه جیرفت

  
  ها مواد و روش

در مزرعـه تحقیقـاتی   1392-1393در سـال زراعـی   این آزمایش 
دقیقـه شـمالی و    40درجـه و   28فیـایی  جغرا جیرفـت (عـرض  دانشگاه 

متري از سطح  650دقیقه شرقی و ارتفاع  44درجه و  57جغرافیایی  طول
آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه . اجرا گردید دریا)

نشان داد بافت خاك شنی لومی بوده که  متر سانتی 30-صفر در عمق
خـاك معـادل   ds m-1( 8/1 ، pH( الکتریکی عصاره اشـباع آن  هدایت

 ترتیـب  بـه ، میزان ماده آلی و عناصر نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم     7/8
باشد. بر اساس  می ppm3/22 ،141 ppm درصد، 046/0درصد ،  40/0

-1392میانـده جیرفـت (   ایستگاه هواشناسی سیزده سال گزارش آمار
 متر، میلی 22/131مکان مورد آزمایش  سالیانه بارندگی متوسط )،1379

و  64/33متوسـط   ترتیـب  بهمتوسط حداکثر و حداقل دماي ساالنه و 
 Research Station Agricultural Meteorologyبـود (  32/17

Miandeh Jiroft, 2014  سـازي زمـین در    ). عملیات شخم و آمـاده
ــاییز ســال  ــل  انجــام گرفــت. کودهــاي ســوپر 1392پ فســفات تریپ

کیلوگرم در هکتار) قبل  150پتاسیم ( کیلوگرم در هکتار)، سولفات 100(
سرك در سـه   صورت بهکیلوگرم در هکتار)  200از کاشت و کود اوره (
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در  3/1در مرحله رویشی و  3/1با کاشت،  زمان هم 3/1ترتیب  هنوبت ب
هـاي   کرت صورت بهمرحله گلدهی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش 

اده از بـذور  هاي کامل تصادفی بـا اسـتف   شده در قالب طرح بلوك ردخُ
چاي ترش تهیه شده از مرکز جهاد کشاورزي چابهار، با سه تکرار اجرا 

اسـفند   20يهـا  آنهاي اصلی شامل پنج تاریخ کاشت در زم شد. کرت
و سـه  1393خـرداد  یـک  اردیبهشت و  15فروردین،   25و  10، 1392

بـا فاصـله بـین دو بوتـه      متـر  سانتی 100و 75، 50فاصله بین ردیف 
مربـع)   بوتـه در متـر   4و  3/5، 8هـاي   تـراکم  ترتیب به( ترم سانتی 25
هر کرت آزمایشـی   ابعاد هاي فرعی در نظر گرفته شد. کرت عنوان به

متر و یک ها،  مربع)، فاصله بین کرت متر 18متر (مساحت  ششدر  سه
در  دسـت  با نظر مورد هاي تاریخ در متر تعیین شد. بذور 2بین تکرارها 

ـ متـر  سـانتی  سه-دوشده به عمق  داخل شیارهاي ایجاد صـورت   هي ب
 مرحلـه  شـد. در  پوشـیده  نـرم  خاك با ها آنخطی ریخته شده و روي 

هـاي   بوتـه  نظر موردهاي  یابی به تراکم برگی جهت دست شش-چهار
 دسـتی  وجین الزم دفعات به رشد فصل سبز شده تنک گردیدند. طی

 چهار هر ها بوته استقرار تا اي سیستم قطره صورت بهشد. آبیاري  انجام
 و هوایی و آب شرایط به بسته برداشت تا زمان آن از پس و بار یک روز
برداشت گیاهـان در تـاریخ    .گرفت انجام روز هفت فاصله به گیاه نیاز
 عملکرد کاسبرگ و عملکرد گیري اندازه انجام شد. براي 1393آذر  10

 با حذف کرت هر وسط مترمربع از سهدر  2سطحی معادل  ،توده زیست
 خشک کـردن  از شدند. بعد برداشت گیاهان از سطح خاك حاشیه اثر

 صفات ارتفـاع،  چنین همشدند.  گیاهان در هواي آزاد و در سایه وزن
فرعی در بوته، وزن غـوزه خشـک در    شاخۀ تعداد غوزه در بوته، تعداد

 از بوته بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته و وزن دانه در بوته در پنج
و  برداشت تصادفی صورت به کرت هر وسط هاي جاور ردیفم خطوط
شاخص برداشت کاسبرگ و شاخص برداشت دانـه   .شدند گیري اندازه

کل  توده زیستاز نسبت عملکرد کاسبرگ و عملکرد دانه به  ترتیب به
و مقایسـه    SASافزار ها به کمک نرم محاسبه شد. تجزیه آماري داده

انجـام   پنج درصدر سطح احتمال د LSDها به کمک آزمون  میانگین
 گرفت.
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی

تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در هر بوتـه   تأثیر
). حــداکثر ارتفــاع بوتــه   1(جــدول ≥P) 01/0دار بــود ( معنــی

آمد که با تاریخ کاشت  دست به)، در تاریخ کاشت اول متر سانتی 181(
) در تاریخ متر سانتی 122داري نداشت و حداقل آن ( اختالف معنیدوم 

در کاشت از تعداد شاخه فرعـی   تأخیرکاشت پنجم مشاهده گردید. با 
هـاي اول تـا سـوم نسـبت بـه       تـاریخ کشـت   ،در هر بوته کاسته شد

داري نداشتند و کمترین تعـداد شـاخه فرعـی     اختالف معنی دیگر یک

). کاهش 2م و چهارم مشاهده شد (جدولدر تاریخ کشت پنج ترتیب به
 رشـد  دوره شـدن  تـر  با کوتـاه  احتماالً کشت در تأخیر  با بوته ارتفاع

است که کاهش ارتفاع بوته  مرتبط گرما با برخورد دلیل به گیاه رویشی
 Faramarzi etهمراه داشته اسـت.   هو تعداد شاخه فرعی در بوته را ب

al, 2012  بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    در بررسی اثر تاریخ کاشت
ارتفاع بوته را در تاریخ  رینت بیش) .Gossypium hirsutum Lپنبه (

بررسـی  خرداد مشاهده کردند. در تحقیـق   20اردیبهشت نسبت به  10
جهـت اسـتفاده در فضـاي     ترین تاریخ کاشت گیاه چاي ترش مناسب

اردیبهشـت نسـبت بـه     10تـاریخ کاشـت    سبز شهري شـهر کرمـان  
بهتـرین تـاریخ کاشـت از نظـر      عنوان بهاردیبهشت  30و دین فرور20

مناسب، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد گل در بوته و  ي ارتفاع بوته
). Behzadi et al., 2014افزایش طول دوره گلـدهی معرفـی شـد (   

افزایش طول دوره رشد گیـاه کنـف موجـب افـزایش طـول سـاقه و       
زمـان   این افزایش را طول مـدت عملکرد ساقه شد. این محققین دلیل 

مناســب رشــد رویشــی جهــت تولیــد ســاقه و الیــاف عنــوان کردنــد 
)Bledsoe and Webber, 2001; Shakhes et al., 2009.(  

ارتفاع  کاهش فاصله بین ردیف، بر با داد نشان ها میانگین مقایسه
و از تعداد شاخه فرعی در هـر بوتـه کاسـته شـد.      گردیده بوته افزوده

و تعـداد شـاخه فرعـی در هـر بوتـه       ارتفاع بوتـه  حداکثر که يطور به
   ).3 شد (جدول اول مشاهده سوم و در تراکم ترتیب به

Maurya et al,2013 فرعی   افزایش ارتفاع و کاهش تعداد شاخه
را در تراکم باال نسبت   (.Abelmoschus esculentus L)گیاه بامیه
در بامیه دلیل برخی محققین  هاي پایین تر مشاهده کردند.  به تراکم

هـاي کمتـر را کـاهش     تر در گیاهان با تراکم تعداد شاخه فرعی بیش
که گیاهان  طوري رقابت براي نور و سایر منابع رشدي بیان کردند، به

قادر به استفاده از حداکثر انرژي نورانی براي تولید تعداد شاخه فرعـی  
با نتایج ایـن تحقیـق   باشند، که  تر می دنبال آن سطح برگ بیش و به
 ).Saha et al.,  2005خوانی داشت ( هم

  
  هاي عملکرد عملکرد و شاخصه

 تـاریخ  که اثـر  داد نشان واریانس داده ها، تجزیه از حاصل نتایج
تعـداد غـوزه در بوتـه، وزن غـوزه      و فاصله بین ردیف بوته بر کاشت

خشک در بوته، وزن کاسبرگ خشـک در بوتـه، وزن دانـه در بوتـه،     
دار  دار و اثر متقابل تیمارها معنی ملکرد دانه و عملکرد کاسبرگ معنیع

تـرین   ها نشان داد بیش ). مقایسه میانگین1(جدول  ≥P) 01/0نبود (
گــرم)، وزن  2/92)، وزن  خشــک غــوزه در بوتــه (105تعـداد غــوزه ( 

گـرم)،   8/26گرم)، وزن دانه در بوته ( 21/22کاسبرگ خشک در بوته (
کیلـوگرم) در   1073کیلوگرم) و عملکرد کاسبرگ ( 1351(عملکرد دانه 
اسفند حاصل شد، بجز صـفت تعـداد غـوزه در بوتـه،      20تاریخ کاشت 

داري نداشتند و  فروردین اختالف معنی 10مابقی صفات با تاریخ کاشت 
  ).3و  2زمان با تأخیر در کاشت کاهش یافتند (جدول  هم
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قدار عملکـرد دانـه و کاسـبرگ    ترین م در تاریخ کاشت اول بیش

کیلوگرم در هکتار حاصل شد که بـا تـاریخ    1073و  1351ترتیب با  به
داري نداشت، در تاریخ کاشـت یـک خـرداد     کاشت دوم اختالف معنی

دسـت آمـد. کـاهش تعـداد غـوزه، وزن       کمترین میزان این صفات به
، خشک غوزه در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته

 میتوان را کاشت تأخیر در موازات عملکرد دانه و عملکرد کاسبرگ به
 رویشـی،  رشـد  دوره شـدن  کوتـاه  گیاه، رشد دوره طی دما به افزایش

 و تابسـتان  اوایل گرم هواي شرایط با گیاه زایشی رشد مراحل برخورد
 سـطح  شـدن  کـم  و هـا  بـرگ  رطـوبتی، کـاهش سـطح    تنش شدید

 کـاهش تولیـد   کـه در نهایـت سـبب    دنسـبت دا  گیاه کننده فتوسنتز
گل و غوزه خواهد شد. در تحقیقی  تعداد جمله از زایشی گیاه هاي اندام

ترین عملکـرد کاسـبرگ در تـاریخ     هوایی بیرجند بیش و در شرایط آب
خرداد حاصل شـد و   24و  4هاي کشت  اردیبهشت نسبت به تاریخ 14

درصد کاهش  9/44روزه در تاریخ کاشت عملکرد کاسبرگ را  41تأخیر 
زیـره   بر عملکـرد  کاشت تاریخ اثر مطالعه ). درMoosavi, 2012داد (
 عملکرد دانه کمترین و ترین ، بیش(.Cuminum cyminum L)سبز 

 به با آمد و دست به اسفند 10 و آذر 20 کاشت هاي تاریخ در ترتیب به
یافـت   کـاهش  آن دانـه  عملکـرد  کاشـت،  تـاریخ  انـداختن  تـأخیر  

)Ghorbani et al., 2009(.  
آفتـابگردان   کاشت سبب کاهش عملکرد دانـه  درتأخیر  چنین هم

)Helianthus annuus L. و کاهش تعداد غوزه، تعداد دانه در غوزه (
 Luebs et al., 2002; Faramarziو عملکرد وش در گیاه پنبه شد (

et al., 2012نشان داد با بـاال رفـتن    چنین همها  ). مقایسه میانگین
کم گیاه تعـداد غـوزه در بوتـه، وزن خشـک غـوزه در بوتـه، وزن       ترا

کاسبرگ خشک در بوته و وزن دانه در بوته کاهش، و عملکرد دانه و 
). عملکرد 3و  2(جدول یافتعملکرد کاسبرگ در واحد سطح افزایش 

نسبت  متر سانتی 50ردیف بوته بین دانه و عملکرد کاسبرگ در فاصله 
، 5/16و 19، 9 ترتیب به متر سانتی 100و  75 ردیف بوتهبین به فاصله 

  افزایش نشان داد. درصد50
در آزمایش اثر تراکم بر عملکرد گیاه چاي ترش، کـاهش تعـداد   

عبـارتی   هاي هر گیاه با افزایش تراکم گیاهی مشاهده شد به کاسبرگ
تراکم باالي گیاهان کاهش وزن کاسبرگ و تعداد دانه در هر کپسول 

 El Naim et al., 2012 .(Shaker et al, 2014شت (را به دنبال دا
تعـداد غـوزه و    تـرین  بـیش هواي داراب گزارش کردند  و در شرایط آب

فـروردین و   15ر و خشک کاسبرگ چـاي تـرش در تـاریخ    عملکرد تَ
در ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه       حاصـل شـد.   50×100فاصله کاشت 

رسـد در   مـی  نظـر  هزمان رشد رویشی طوالنی گیاه چاي ترش، ب مدت
و با دو برابـر شـدن تـراکم گیـاه      متر سانتی 50فاصله بین ردیف بوته 

، فضا و مواد غذایی کمتري در اختیـار  متر سانتی100نسبت به فاصله 

اي شـده   رو سبب تشدید رقابت بین بوتـه  گیاه قرار گرفته باشد، از این
فت. بوته کاهش یا تعداد غوزه، وزن غوزه، وزن کاسبرگ و دانه در تک

اما افزایش تعداد گیاهان در واحد سطح سبب افزایش عملکرد دانـه و  
در تحقیق اثر تـاریخ کاشـت و    Mir et al, 2011کاسبرگ کل شد. 

تراکم بوته بر گیاه چاي ترش در منطقه زابل گزارش کردند اگرچه بـا  
افزایش تراکم گیاه تعداد غوزه، وزن غوزه و کاسبرگ تک بوته کاهش 

لکرد کاسبرگ در واحد سطح روند افزایشی داشـت و بـا   میابد ولی عم
اردیبهشت عملکرد کاسـبرگ کـاهش    پنجاسفند تا  20کاشت از  تأخیر

 یافت که با نتایج این تحقیق در یک راستا قرار دارد.
  

، شاخص برداشـت دانـه و شـاخص    توده زیستعملکرد 
  برداشت کاسبرگ 

 گیاه توده زیست عملکرد بوته بر فاصله بین ردیف کاشت و تاریخ
 به توده زیست عملکرد ترین بیش ).1(جدول  ≥P) 01/0دار بود ( معنی
 پنجم کاشت درصد افزایش نسبت به تاریخ  90/59با  کاشت اول تاریخ

 دوره طـول  افزایش دادن با زودتر کاشت ).3 اختصاص داشت (جدول
 فـراوان  فرعی هاي شاخه تولید و برگ سطح توسعه زیادتر گیاه، رشد

   .همراه داشته است هب را توده زیست عملکرد افزایش
افزوده  توده نیز زیست عملکرد بر گیاهی تراکم افزایش با چنین هم

 سوم توده در فاصله بین ردیف عملکرد زیست حداکثر که طوري به شده
  ).3آمد (جدول دست اول به فاصله بین ردیف در آن حداقل و

ـ    ه و شـاخص برداشـت   اثر تاریخ کاشت بر شـاخص برداشـت دان
دار نبـود، بـین فاصـله ردیـف اول و سـوم اخــتالف       کاسـبرگ معنـی  

 1(جدول ≥P) 05/0داري در شاخص برداشت دانه مشاهده شد ( معنی
تر شده و سـهم   ). با افزایش تراکم گیاهی، رشد رویشی گیاه بیش3و 

یابـد. از طرفـی مقایسـه     کمتري به عملکرد اقتصادي اختصـاص مـی  
دهد کاهش فاصـله بـین ردیـف بوتـه (افـزایش       ان میها نش میانگین

توده کل شده  تراکم) سبب افزایش عملکرد اقتصادي و عملکرد زیست
است، در تیمار فاصله بین ردیف بوته بـا افـزایش تـراکم از شـاخص     

 کـرد،  گـزارش  Shareh, 2000). 3برداشت دانه کاسته شد (جـدول  
 موجـب  چـه  اگـر  )L Pimpinella anisum(.انیسـون   افزایش تراکم
 ولـی  شـود،  مـی  شـاخص برداشـت   و انیسـون  عملکرد کاهش اجزاي

 افزایش گیاهی افزایش تراکم با گیاه بیولوژیک عملکرد و دانه عملکرد
یابند. در تحقیقی با افزایش تراکم آفتابگردان، عملکرد دانه و روغن  می

افزایش ولی شاخص برداشت کاهش یافت، محققین دلیل این کاهش 
 Daneshian etزایش ماده خشک در واحد سطح اعالم کردنـد ( را اف

al., 2010 .(  
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شاخص  Mir et al, 2011آمده از تحقیق  دست بهبر اساس نتایج 

هاي مختلـف کشـت    برداشت کاسبرگ گیاه چاي ترش در بین تاریخ
و کمترین شاخص برداشت در منطقـه   ترین بیشروند خاصی نداشت، 

 5اسفند و  20فروردین و  21و  6 هاي ر تاریخ کشتد ترتیب بهزابل را 
بوتـه در   8و  4مربـع نسـبت بـه     بوته در متـر  3/5اردیبهشت و تراکم 

مربع گزارش کردند. در آزمایشی مبنی بر اثر تاریخ کاشت و تراکم  متر
بوته در منطقه بیرجند اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت کاسـبرگ  

بوته  3/13به هشت افزایش تراکم گیاه از  که با در حالی .دار نبود معنی
). در Moosavi, 2012مربع از میزان این صـفت کاسـته شـد (    در متر

مربع  بوته در مترهشت و  3/5به  چهاراین تحقیق با افزایش تراکم از 
شـاخص برداشـت    تـرین  بـیش از شاخص برداشت دانه کاسته شـد و  

اما این تفاوت  ،آمد تدس به متر سانتی 75کاسبرگ در فاصله بین ردیف 
). بـا توجـه بـه نتـایج     3دار نبـود (جـدول    ها از لحاظ آمـاري معنـی  

هاي متفاوت گیاه چـاي   هاي مختلف، رشد رویشی و عملکرد پژوهش
رسد به راحتی نمیتـوان تـراکم    نظر می ههاي گوناگون ب ترش در اقلیم

ـ  این گیاه در سطح را افزایش داد از این ف و رو رعایت فاصله بین ردی
روي ردیف بوته بمنظور حصول شـاخص برداشـت دانـه و کاسـبرگ     

 مناسب اهمیت دارد.
  
  گیري نتیجه

آمده از این تحقیق میتـوان اظهـار داشـت     دست بهبر طبق نتایج 
در تاریخ کاشت سبب کاهش تعداد غوزه، وزن غـوزه خشـک و    تأخیر

کـاهش عملکـرد دانـه و کاسـبرگ شـد.       ها آنکاسبرگ و به موازات 
، سبب کاهش متر سانتی 50به  100ها از  ش فاصله بین ردیف بوتهکاه

تعداد غوزه، وزن غوزه خشک، وزن کاسبرگ خشـک و وزن دانـه در   
را بوته ولی عملکـرد دانـه و عملکـرد کاسـبرگ در واحـد سـطح        تک

عملکـرد دانـه و    تـرین  بیشاسفند  20افزایش داد. اگرچه تاریخ کاشت 
داري ایـن   توجه به عدم افـزایش معنـی  کاسبرگ را تولید کرد ولی با 

فروردین میتـوان بـازه زمـانی     10تاریخ کشت نسبت به تاریخ کاشت 
هاي تولید عملکرد کاسبرگ از نیمه  منظور کاهش هزینه هتري ب کوتاه

با  متر سانتی 50اول فروردین تا اواسط اردیبهشت با فاصله ردیف بوته 
  شرایط اقلیمی جیرفت در نظر گرفت.
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Introduction  

Details of the mutual effect with the agronomic factors, genetic and climatic conditions should be identified 
to crop a plant in a new area. The purpose of sowing date determination is to find the desired planting time as 
environmental factors at the time that is suitable for growing, seedling and plant’s survival and resume of growth 
and development and the plant does not meet unfavorable conditions. The plant density is the most important 
influencing factors on the development and production of medicinal plants and is an important factor in 
achieving optimal performance. This research has been conducted for determination of best sowing date and 
intra row Roselle cultivation in Jiroft area. The objectives of the study were to evaluate the effects of plant 
density and sowing date on yield, yield components and some of morphological traits on Rosellee (Hibiscus 
sabdariffa L.) and also determine the optimum intra-row spacing and sowing date in order to obtain better yield 
in Jiroft environment conditions. 

Materials and Methods  

The field experiment was split plot in a randomized complete blocks design with three replications in 
agricultural research field (Long. 57°44  ́ E., Lat. 28°40  ́ N., Alt. 650 m) of Jiroft University at 2013-2014 
growing season. Main plots were sowing date at five levels of 11th and 30th March, 14th April, 5th and 22th May 
and intra-rows were spaced of 100, 75 and 50 cm as sub plot. Each plot was 3×6 m. The spacing was 1 m 
between sub-plots, 2 m between main plots and replications. Traits such as plant height, the number of branches, 
the number of bolls per plant, boll dry weight of plant, sepal yield, seed yield, biomass yield, seed harvest index, 
and sepal harvest index were measured. 

Plants were harvested on 1th December, 2014. An area equivalent to 2 × 3 square meters from the center of 
each plot was harvested by removing the effect of marginal plants from the soil surface to measure the yield of 
sepal and biomass. After drying the plants were weighed in open air and the shade. In addition, properties of the 
height, the number of bolls per plant, the number of branches per plant, sepal dry weight per plant and seed 
weight per plant, randomly were picked and measured by the five plants of adjacent lines of each plot middle 
rows. Sepal and seed harvest index, was calculated from the sepal and seed yield proportion to total biomass, 
respectively.  

Results and Discussion  
The results indicated that sowing date and intra- rows of plants had a significant effect on most of the studied 

traits. Delayed sowing date reduced plant height, the number of branches, the number of bolls per plant, dry boll 
weight per plant, sepal yield, seed yield and biomass yield.  Sepal harvest index and seed harvest index were not 
affected by sowing date treatment. By reducing the distance between the row increased height, sepal yield, seed 
yield, biomass yield  and the number of branches per plant, the number of bolls per plant, dry boll weight per 
plant, seed weight per plant and seed harvest index was decreased. The intra-row had not a significant effect on 
sepal harvest index. Yield of the seed and sepal in 50cm row spacing showed increment than 75 and 100 cm row 
spacing about 9%, 19% and 16.5%, 50%, respectively. In this study, according to long-term growth of Roselle 
plant, it seems that in the distance between 50 cm plant row and with doubling plant density than a distance of 
100 cm, has been provided less space and food material for plant. Therefore it causes intensifying the Inter- 
specific competition and the number of bolls per plant, boll weight, seed weight and sepal weight per plant 
decreased. But increasing the number of plants per area unit led to increased seed and sepal yield.  

Conclusions  
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According to the obtained results of this study can be say that the delay in sowing date led to reduce the 
number of bolls, dry boll and sepal weight, as well as reduction of seed and sepal yield. Reduction the distance 
between rows of plants from 100 to 50 cm causes to reduce the number of bolls, dry boll weight, dry sepal 
weight and seed weight per single plant but increased seed and sepal yield per unit area. 11th March sowing date 
produced the highest seed and sepal yield. However, according to the no significant increase of the sowing date 
relative to 30th March sowing date in order to reduce production costs, Roselle sowing date in the first half of 
March to mid of May with plant row spacing of 50 cm, seems to be appropriate by the good climatic conditions 
of Jiroft. 
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