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 چکیده
 فنولوژیکی، کیفی، ظرفیت فتوسنتزی و اجزای عملکرد توده بومی گوار،به منظور ارزیابی اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر خصوصیات 

های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ایرانشهر در سال زراعی خرد شده در قالب طرح بلوکهای آزمایشی به صورت کرت

ر مربع( و عامل فرعی، چهار سطح کود بوته در مت 85و  60، 45، 25اجراء گردید. عامل اصلی با چهار سطح تراکم بوته ) 1397-1396

ها نشان داد اثر تراکم بوته بر کیلوگرم در هکتار کود اوره( بود. نتایج تجزیه واریانس داده 150، 100، 50، صفرنیتروژن از منبع اوره )

. مقایسه میانگین تراکم بوته نشان داد بوددار درصد معنی 1در سطح  ،کربوهیدرات، صمغ و پروتئینبه جزء  ،تمامی صفات مورد بررسی

 ترتیب بهبوته در مترمربع،  85و  45. تیمار بودندبوته در مترمربع به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی  85و 25تیمار 

 در کود نیتروژن کیلوگرم 100بل. اثر متقانددارای بیشترین و کمترین میانگین عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیکی )کیلوگرم در هکتار( بود

بوته در مترمربع دارای حداقل  45تراکم  وبوته در مترمربع دارای بیشترین درصد پروتئین و اثر متقابل صفر کیلو کود نیتروژن  60تراکم 

کیلوگرم کود  50ربع وبوته در مترم 45. نتایج نشان داد برای دستیابی به عملکرد بذر و صمغ مطلوب، تیمار تراکم بودنددرصد پروتئین 

 نیتروژن در هکتار برای توده بومی گرمبیت پیشنهاد می شود.
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ABSTRACT 
In order to evaluate the effect of plant density and nitrogen fertilizer on phonological, qualitative, photosynthesis 

capacity and yield components of guar native population, an experiment was carried out as split plot based on 

randomized complete blocks design with three replications in 2018 at Iranshahr, Iran. The main factor was four levels 

of plant density (25, 45, 60 and 85 plants/m2) and the sub factor, nitrogen fertilizer from the source of urea (0, 50, 

100, 150 kg / ha). The results of variance analysis showed that the effect of plant density on all traits was significant, 

except carbohydrate, protein and gum at 1% level. Comparison of mean plant density showed that 25 and 85 plants / 

m2 had the highest and lowest number of branches, respectively. Treatments of 45 and 85 plants /m2 had the highest 

and lowest mean of seed yield and biological yield per hectare, respectively. The interaction of 100 kg N fertilizer 

and 60 plants/ m2 devoted the highest percentage of protein and interaction of 0 kg N fertilizer and 45 plants/m2 has 

minimum protein percent. Results showed that, in order to obtain high seed and gum yield product, density of 45 

plants/m2 followed by 50 kg nitrogen/ha in Grembite landraces were recommended. 
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 مقدمه

 ،تئینوپر از غنی گیاهی منابع از یکی انبهعنو تحبوبا

 رشما به ننساا ییاغذ منبع مهمترین تغال از بعد

 دبهبو ضمن وژننیتر تثبیت با نگیاها یناند. رومی

 در یا و پوششی نگیاها رتصو به ك،خا یحاصلخیز

 از یجلوگیر در عیزرا نگیاها از یربسیا با وبتنا

 یارپاید در مهمی نقش و دهبو مؤثر كخا فرسایش

 ,.Naseri et al) مینمایند یفاا یورزکشا یهامنظا

های بومی عملکرد مطلوب تودهاطمینان از  (.2015

های های تجاری در برنامهجهت جایگزینی واریته

زراعی امری ضروری است. از جمله عوامل زراعی در 

افزایش راندمان محصول در حبوبات، تراکم کاشت و 

 Baloch) باشداستفاده از سطوح کودهای نیتروژن می

et al., 2002). 

تراکم مطلوب به عوامل مختلفی از قبیل خصوصیات 

گیاه، طول دوره رشدی گیاه، روش کاشت، اندازه گیاه و 

در . (Shirtliffe & Johnston, 2002)... بستگی دارد 

های های باال به علت کاهش نفوذ نور به قسمتتراکم

پایینی گیاه باعث کاهش تشکیل غالف در این بخش از 

های قسمت پایینی ها و غالفش گلگیاه شده و نیز ریز

باشد. های پایین زیادتر میهای باال از تراکمدر تراکم

اولین جزء از عملکرد که در اوایل مرحله زایشی گیاه 

شود، تعداد غالف در گیاه است که عمدتا تشکیل می

بیشترین واکنش را به هر گونه تنش محیطی و مدیریت 

اثر تراکم (. (Salehi, 2014دهد زراعی از خود نشان می

گیاهی عمدتا به علت تفاوت در چگونگی نحوه توزیع 

باشد و افزایش جذب تابش انرژی تابشی خورشیدی می

شود خورشیدی منجر به افزایش عملکرد محصول می

(Baloch et al., 2002). 

استفاده از کود نیتروژن با قابلیت رهاسازی آهسته، 

نموده و موجب افزیش های هوایی را تحریک رشد اندام

شاخص سطح برگ بیشتر در مراحل رشد زایشی به 

ویژه در زمان پر شدن دانه شده و در نهایت موجب 

 Kaushal et) شودافزایش عملکرد دانه در حبوبات می

al., 2006) .سطوح کود نیتروژن بر اجزای  تأثیر

عملکرد سایر گیاهان خانواده حبوبات مورد بررسی قرار 

تواند اثر نامطلوبی بر نیتروژن میفقدان است.  گرفته شده

 .Cheema et alکیفیت و عملکرد گیاهان داشته باشد. 

گزارش دادند که تعداد غالف در گیاه با ( 2001)

  کند.افزایش سطوح نیتروژن در باقال افزایش پیدا می

 Cyamopsis) ای( با نام علمیگوار )لوبیای خوشه

tetragonoloba  (L.) Taub) گیاهی دارویی و صنعتی ،

ای و یک ساله این گیاه دولپه .از خانواده بقوالت است

باشد های تثبیت کننده نیتروژن میاست دارای ریشه

های نسبتا های آن کركها و غالفکه بر روی ساقه

این گیاه به . (Gresta et al., 2018)تیزی وجود دارد 

ته و جنین های پوسدلیل داشتن پروتئین باال در بخش

بذر و همچنین صمغ از نوع گاالکتومانان درآندوسپرم 

های زیادی از صنایع غذایی، دانه، امروزه در بخش

داروسازی، حفاری، خوراك دام و ... مورد استفاده قرار 

های اکثر واریته. (Meftahizade et al., 2017)گیرد می

تجاری گوار کاشته شده در دنیا، از کشور هندوستان 

اما در استان سیستان و بلوچستان،  ،شوندتهیه می

ها سال گذشته در این چندین توده بومی در طی ده

 Meftahizadehشود. مناطق در سطح کم کاشته می

& Asareh (2019 به بررسی مقایسه بذرهای )

های تجاری های بومی گوار ایران با واریته توده

توده پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

سرباز، -که از منطقه ما بین چابهار "گرمبیت"بومی

نظیر  هاجمع آوری شده بود، در بسیاری از شاخص

رس بودن، عملکرد بذر، تعداد غالف و ... نتایج زود

های تجاری داشته است. بهتری نسبت به سایر واریته

بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی واکنش توده بومی 

تراکم بوته و کود نیتروژن  تأثیرت گوار )گرمبیت( تح

 در شرایط آب وهوایی ایرانشهر اجرا گردید.

 

 ها مواد و روش

شده در قالب های خرداین آزمایش به صورت کرت

های کامل تصادفی با سه تکرار در طرح بلوك

شهرستان ایرانشهر با مشخصات عرض جغرافیایی 

ارتفاع درجه و  48/60درجه، طول جغرافیایی  59/27

-1397در سال زراعی  متر از سطح دریا 569متوسط 

گردید. عامل اصلی  با چهار سطح تراکم  اجرا 1396

بوته در متر مربع( و عامل  85و  60، 45، 25بذر )

، 50، صفرسطح  کود نیتروژن از منبع اوره ) 4فرعی، 

کیلوگرم/هکتار( بود. برای کاشت از بذر  150، 100
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ز استان سیستان و بلوچستان توده محلی گرمبیت، ا

استفاده شد که بذر آن از مرکز تحقیقات کشاورزی 

 ییژگیهاو تعیین جهتبلوچستان، بمپور تهیه گردید. 

خاك مزرعه آزمایشی، نمونه شیمیایی  و فیزیکی

ی خاك در شش نقطه متر سانتی 30گیری در عمق 

انجام گرفت که برآیند این مقدار خاك برای آنالیز به 

ارائه  1در جدول  شگاه ارسال شد که نتایج آنآزمای

های هواشناسی دوره مورد مطالعه در شده است. داده

تیرماه  10ارائه شده است. کشت در تاریخ  1شکل 

برگی و  4انجام گرفت. کود اوره در دو مرحله )مرحله 

مرحله اواخر گلدهی( در اختیار گیاه قرار گرفت. 

ها درصد غالف 80) سیدگیر مرحله در نهایی شتدابر

مهرماه  30ها خشک و سفت( شدند و در تاریخ و دانه

 رکنا از پس بوته 30 نهایی شتدابر انجام گرفت. در

 تکر هر سطو از فیدتصا ربهطو ،حاشیه شتناگذ

 .شد هبرید كخا سطح از ستید روشبه و بنتخاا

ع گیاه، تعداد شاخه تفاار شامل سیربر ردمو یصفتها

ها از )پس از برداشت محصول، بوتهفرعی، عمق ریشه 

زمین کنده شده و عمق ریشه محاسبه گردید(، تعداد 

در خوشه، تعداد بذر در غالف،  خوشه، تعداد غالف

طول غالف، تعداد بذر درگیاه، عملکرد بذر، درصد 

کربوهیدرات، شاخص سطح برگ با استفاده از دستگاه 

 Area meter AM 300 ADC Bio)سطح برگ سنج 

Scientific Ltd،)  طول دوره رشدی )از زمان کاشت تا

برداشت محصول(، تعداد روز تا آغاز گلدهی )از زمان 

دهی )از کاشت تا آغاز گلدهی(، تعداد روز تا آغاز غالف

دهی(، درصد صمغ، طول کل زمان کاشت تا آغاز غالف

دوره رشد گیاه، درصد پروتئین، عملکرد بیولوژیک، 

 دوره رویشی بودند. محتوی کلروفیل و طول

Arnon (1949 )محتوی کلروفیل با استفاده از روش 

انجام شد. به این ترتیب که نیم گرم بافت تازه برگ را با 

گیری درصد به طور کامل عصاره 80لیتر استن میلی 20

نموده، سپس با دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل 

Spectronic, 2D  ساخت شرکتMilton Roy  کشور

 645و  663های میزان کلروفیل در طول موجآمریکا( 

( 1نانومتر خوانده شد. محتوی کلروفیل کل از رابطه )

 دست آمد.   به

 (1رابطه 
Ca=12.7 (A663)-2.69 (A645) × V/1000W 

 Cb=22.9 (A645)-2.69 (A663) × V/1000W 

CT=20.2 (A645) + 8.02 (A663) × V/1000W 

A ،میزان جذب نوری C  ،میزان غلظتV حجم عصاره 
 وزن نمونه است.  Wو 

 

 
 های هواشناسی در طی دوره انجام تحقیق )ایرانشهر، سیستان و بلوچستان(. داده1شکل 

Figure 1. The thermo-pluviometric diagram at the research field (Iranshahr, Sistan va Balouchestan province) 

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش. ویژگی1جدول 

Table 1. The soil physical and chemical characteristics of the experimental field 
Depth 

(cm) 
EC 

(ds/m) 

K 
) mg/kg) 

P 

 )mg/kg) 
N  
(%) 

C 
(%) 

Clay  
(%) 

Silt  

(%) 

Sand  
(%) 

0-30 3.13 224 6.42 0.21 1.93 36 39 25 
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سازی صمغ از دانه گوار، درصد صمغ، درصد جدا

et al.  Sabahelkheir (2012 )روش اساس پروتئین بر

ها از وسط دو تکه شد. انجام شد. بدینصورت که ابتدا دانه

سپس جنین از پوسته و آندوسپرم جدا گردید. در مرحله 

جدا گوار  ها دانه کن پوستبعدی پوسته بذر نیز با دستگاه 

صمغ حاصله نیز جداسازی شد.  در نهایتگردید و 

نیتروژن کل با روش کجدال و درصد پروتئین مطابق 

 (.AOAC, 1983) آمد دست به (2رابطه )

 درصد نیتروژن= درصد پروتئین ×25/6       (2رابطه 

 

 Dubois برای محاسبه میزان کربوهیدرات از روش

ای از استفاده شد. بدینصورت که ابتدا نمونه (1956)

پودر صمغ تهیه شده با استفاده از اسید سولفوریک 

لیتر آب مقطر به آن میلی 20هیدرولیز شده و سپس 

 با استفاده ازآمده  دست بهاضافه گردید. محلول 

نانومتر، میزان  480اسپکتروفوتومتر در طول موج 

 کربوهیدرات آن محاسبه شد. 

م گرفت نجاا SAS 23ار فزا منر سیلهو به هاداده تجزیه

 چند نموآز توسط سیربر ردمو تصفا میانگین مقایسه و

 انجام شد. صددر 1ل حتماا سطح در نکندا یامنهدا

 

 و بحث نتایج

ها نشان داد که اثر تراکم بوته واریانس دادهنتایج تجزیه 

صفات  جز به ،بررسی بر تمامی صفات مورد تنهاییبه

درصد  1در سطح  ،درصد کربوهیدرات، صمغ و پروتئین

(. مقایسه میانگین 3و  2 های جدولدار شده است )معنی

بوته در  85سطوح مختلف تراکم بوته نشان داد تیمار 

( متر سانتی 25/90میزان ارتفاع )مترمربع دارای بیشترین 

بوته در متر مربع دارای کمترین میزان ارتفاع  25و تراکم 

با افزایش تراکم گیاه،  ( بودند.متر سانتی 76/ 46بوته )

رقابت برای دسترسی به نور زیادتر شده و موجب افزایش 

دست آمده در این  شود که نتیجه بهارتفاع گیاه می

که گزارش دادند،  Xiao et al. (2006)تحقیق با نتیجه 

افزایش تراکم، همسویی باالیی با افزایش ارتفاع در لوبیا 

کند. طول غالف به دلیل اینکه تعداد دارد، مطابقت می

دهد، شاخص مهمی در عملکرد دانه را در خود جای می

 باشد.می

 دارای ترتیب بهبوته در مترمربع  60و 45تراکم  

 8/116و  8/113سطح برگ  هایی با میانگین بوته

بوته در  85 تراکمکه  مربع بودند، در حالی متر سانتی

مترمربع کمترین میزان سطح برگ از خود نشان داد 

مربع(. همچنین نتایج نشان داد که  متر سانتی 08/93)

بوته در مترمربع دارای کمترین  85تیمار با تراکم 

تیمارها ( و بین سایر 17/3تعداد غالف در شاخه بوده )

 (.4داری مشاهده نشده است )جدول معنی تفاوت

ها در مورد صفت عملکرد مقایسه میانگین داده

بوته در  85و  45بیولوژیک نشان داد که تیمار 

 11103/ 3مترمربع، به ترتیب دارای بیشترین میزان ) 

کیلوگرم در هکتار(  6/3941کیلوگرم در هکتار( و )

در اختصاص دادند. عملکرد بیولوژیک را به خود 

سطوح باالتر کود نیتروژن و تراکم باالی بوته، عملکرد 

 یشافزا با طتباار بیولوژیک بشدت کاهش یافت. در

 انمیتوبا افزایش سطح تراکم بوته  یکژبیولو دعملکر

 دیجاا سبب به بوته کماتر یشافزا با که دکر نبیا

پیدا  کاهش نیز هـبوت رـه خشک دهماارمقد ،قابتر

 Moradi آمده توسط دست کند که این با نتایج بهمی

Talavat et al (2018)  .در یک مطالعه، مطابقت دارد

گزارش شد که با کاهش تراکم، میزان وزن تر، وزن 

خشک و در نتیجه بیوماس گیاهی در استویا افزایش 

 (. Tabrizi et al., 2017یابد )می

بیشترین بوته در مترمربع دارای  45همچنین تیمار 

( و تیمار وزن ترگرم/گرم میلی 06/33میزان کلروفیل )

بوته در مترمربع دارای کمترین میزان کلروفیل بودند  85

(. مقایسه میانگین تراکم وزن ترگرم/گرم میلی 99/28)

بوته در  60بوته بر صفات فنولوژیکی نشان داد که تیمار 

طی روز   03/30مترمربع طول دوره رشد رویشی را در 

 1ست که بین سایر تیمارها در سطح ا کرد، این در حالی

بوته در  85ی مشاهده نشد. تیمار دار معنی اختالفدرصد 

بوته در  45روز تا گلدهی و تیمار  3/36مترمربع، 

روز برای رسیدن به مرحله گلدهی نیاز  6/32مترمربع، 

، دهی غالفداشتند. همچنین در مورد صفت تعداد روز تا 

بوته در متر مربع، به  85و  60شان داد که تیمار نتایح ن

طی کردند.  دهی غالفروز تا آغاز  7/48و  08/50ترتیب 

در نهایت در مورد صفت تعداد روز تا آغاز برداشت 

بوته در متر  60محصول )طول دوره رشدی گیاه(، تیمار 

روز( بوده  8/110ترین دوره رشد )مربع به عنوان طوالنی
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داری وجود نداشت. مارها تفاوت معنیو بین سایر تی

 (.4)جدول

مقایسه میانگین تیمار تراکم بوته در مورد صفت 

بوته در  25تعداد شاخه فرعی در گیاه نشان داد که تیمار 

بوته  85( و تیمار 46/27) متر مربع دارای بیشترین تعداد

(. 15در مترمربع کمترین تعداد شاخه فرعی داشته است )

بوته در  85در خصوص تعداد خوشه در گیاه نیز تیمار 

بوده و بین سایر  25/12مترمربع دارای کمترین میزان 

 85و  45ی وجود نداشت. تیمار دار معنی اختالفتیمارها 

ترین و کمترین تعداد دارای بیش ترتیب بهبوته در مترمربع 

 ادتعد (.4( در گیاه بودند )جدول 3/39و  17/93غالف )

باشد می نهدا دعملکر مهماجزای  از یکی گیاه در فغال

های تولید شده در گیاه که ارتباط مستقیمی با تعداد گل

دارد و بشدت تحت تأثیر عوامل محیطی مختلفی از قبیل 

 هبرگیرند در ایرزگیرد. رطوبت، گرما و تراکم قرار می

 ردمو یفتوسنتز ادمو هکنند تأمین همچنین و نهدا ادتعد

 ,.Ahmad et al) باشدمی نهدا وزن نهایت در و زنیا

. در این تحقیق با افزایش تراکم بوته و همچنین (2007

سطوح کود نیتروژن، تعداد غالف در بوته ابتدا افزایش و 

د کو یشافزا با بوته در فغال ادتعدسپس کاهش یافت. 

به علت  ستا ممکن یشافزا ینا. یافت یشافزا وژننیتر

 یشیی زاقسمتها ایبر یفتوسنتز ادمو بیشتر تخصیص

 Shafaroodiتر بوده باشد )پایین دیکو حسطو به نسبت

et al.,  2012 .) 

خصوص صفت طول غالف، نتایج مقایسه در 

بوته در  25ها نشان داد که تیمار میانگین داده

 65/8هایی با میانگین طول مترمربع، دارای غالف

داری معنی بوده و بین سایر تیمارها اختالف متر سانتی

در این تحقیق با افزایش سطوح نیتروژن،  .نداردوجود 

طول غالف نیز افزایش یافته است که این با نتیجه 

Zangani & Kashani (2001)  ،که گزارش دادند

ی حداکثر طول غالف با حداکثر سطوح نیتروژن رابطه

مستقیمی دارد. در این مطالعه، تعداد شاخه فرعی نیز 

با افزایش تراکم بوته، کاهش یافت که دلیل این امر، 

های کمبود فضای کافی جهت رشد و توسعه شاخه

باشد که این با افزایش تراکم بوته می واسطه فرعی به

 مطابقت دارد. Shahein et al. (1995)یجه نت

بوته در  45در خصوص صفت عملکرد بذر، تیمار  

 9/2775مترمربع دارای بیشترین میانگین عملکرد )

بوته در مترمربع دارای  85کیلو گرم در هکتار( و تیمار 

کیلو گرم در  4/985کمترین عملکرد بذر در هکتار )

در این مطالعه نیز با  (.4هکتار( بوده است )جدول 

بوته در متر مربع، افزایش  45افزایش تراکم بوته تا 

 85و  60عملکرد حاصل شد، اما با افزایش تراکم به 

بوته، بشدت از عملکرد کاسته شد. نتیجه حاصل با 

که  Stephen et al. (2004)دست آمده توسط  نتیجه به

ه و اظهار داشتند، تراکم زیاد موجب افزایش ارتفاع شد

تواند منجر به خوابیدگی گردد، مطابقت این امر می

کیلو در  50دارد. همچنین افزایش کود نیتروژن تا 

دار عملکرد دانه شد و در هکتار موجب افزایش معنی

سطح باالتر از این مقدار، عملکرد بشدت کاهش یافت. 

 وژننیتر فمصر یشافزا از ناشی نهدا دعملکر یشافزا

 نهدا ادتعد یعنی یقو نمخز دیجاا لیلدبه ،ندامیتو

 بیشتر گبر سطح شاخص یعنی منبع فعالیت و بیشتر

 .Asghari et al نتایج با که ؛باشد آن تردیاز دوام و

 که اعتقاد دارند دارد. اصوال کشاورزان مطابقت (2006)

 باید ماا داد، یشافزا را دعملکر انمیتو کماتر یشافزا با

 ب،مطلو حداز بیشتر یکمهااتر در که شتدا توجه

 دعملکر یشافزا که ستا یبهحد بوتهها وزن کاهش

 خنثی حد سطحوا در بوته ادتعد یشافزا از ناشی

 حد تنها کم کاشتاتر یشافزا طرفی د ازمیشو

 موجب ستامناسب  کماتر نهما ایبر که مشخصی

   .(Rao et al., 1996د )شومی دعملکر یشافزا

نشان داد اثر کود ها نتایج تجزیه واریانس داده

نیتروژن بر بیشتر صفات نظیر ارتفاع، تعداد غالف در 

گیاه، طول غالف، تعداد بذر درگیاه، عملکرد بیولوژیک، 

درصد 1درصد صمغ در سطح  و محتوی کلروفیل

(. مقایسه میانگین 2)جدول  شده است دار معنی

تیمارهای کود نیتروژن در خصوص صفت ارتفاع بوته 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن  150نشان داد تیمار 

تولید کرده  متر سانتی 3/82هایی با میانگین ارتفاع بوته

افزایش ارتفاع به علت تأثیر نیتروژن روی رشد . است

باشد که ساقه میهای ها و به ویژه میانگره طولی سلول

های باعث افزایش سرعت تقسیم سلولی و رشد در سلول

 کندساقه گردیده و در نتیجه ارتفاع بوته افزایش پیدا می

(Heidarzadeh et al., 2020) . همچنین در خصوص
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کیلوگرم در هکتار  50صفت تعداد غالف در خوشه، تیمار

ده کود نیتروژن دارای بیشترین تعداد غالف در خوشه بو

کیلوگرم در هکتار دارای کمترین  150( و تیمار 83/4)

 (.3( بوده است )جدول 75/3میزان )

 
 .صفات گواراثر نیتروژن و تراکم بوته بر برخی  تجزیه واریانسنتایج . 2جدول 

Table 2. Results of variance analysis effect of nitrogen and plant density on some traits of guar.  
Means of squares 

df 
Source of 
variation Seed yield Seed/plant 

Pod 
length 

Seed/pod Pod/plant Pod/cluster 
No 

cluster 
No branch 

Root 
depth 

Plant 
height 

68392 ns 2735.6 ns 7.52 ns 5.68 ns 1351.2 ns 1.52 ns 8.36 ns 3.31 ns 2.14 ns 11.94ns 2 Block 
1902969 ** 76118 ** 2.86 ** 1.46 ns 2546.1 ** 2.58 ** 21.6 ns 4.75 ns 462.3 ns 27.91** 3 N 

1734 ns 6972 ns 1.48 ** 1.04 ns 394.07 ns 0.27 ns 6.72 ns 3.06 ns 420.9 ns 8.37 ns 6 Error (N) 
800018 ** 320007 ** 1.66 ** 5.85 ** 6207** 6.36 ** 124.6 ** 334.06 ** 402.6 ns 1137.1 ** 3 PD 
17983 ns 7193.2 ns 1.32 ** 1.63 ns 271.8 ns 0.41 ns 7.89 ns 5.76** 373.9 ns 3.34 ns 9 N   × PD 

155209 6208 0.59 0.9 139.1 0.6 9.1 1.96 392.3 11.45 6 
Error 
(PD) 

17.95 17.95 9.48 15.5 16.54 18.44 18.1 6.42 8.75 4.38 -- CV (%) 

ns  د  درص 1دار در سطح احتمال  دار و تفاوت معنی و **: به ترتیب نبود تفاوت معنی 
ns and **: Non-significantly difference and significantly different at the 1% of probability levels, respectively  
       

 .صفات گواراثر نیتروژن و تراکم بوته بر برخی  تجزیه واریانسنتایج . 2جدول ادامه 
Continued table 2. Results of variance analysis effect of nitrogen and plant density on some traits of guar. 

Means of squares 
df 

Source of 
variation 

Crop  
cycle 

Gum  
 

Day to  
podding 

Day to  
flowering 

Vegetative  
periods 

Protein  
 

LA Carbohydrate Chlorophyll 
Biological  

yield 
169.08 ** 3.24 ns 70.56 ** 73.1 ns 50.52 ** 10.08 47.34** 2.92 ns 14.36 ns 109427ns 2 Block 

28.3 ** 
32.48 

** 
3.57 ns 2.63 ns 2.08 ns 21.9 ** 428.7 ns 7.39 ns 15.76 ** 30447 ** 3 N 

13.11 ns 3.25 1.61 ns 6.84 ns 1.6 ns 1.72 ns 26.1 ns 4.04 ns 2.58 278911 ns 6 Error (N) 
58.9 ** 1.55 48.7 ** 37.1 ** 24.7 ** 5.18 ns 1339 ** 1.27 ns 38.97 ** 128002 ** 3 PD 
12.3 ns 0.554 9.07 ** 8.52 ns 4.6 ns 9.87** 237 ns 2.5 ns 3.01 ns 287745 9 N   × PD 
25.8 1.56 1.81 4.47 3.53 3.24 179.9 3.96  3.44 248336 6 Error (PD) 
4.69 4.32 2.81 6.04 6.72 5.4 12.45 6.53 5.87 5.67 -- CV (%) 

ns  ددرص 1دار در سطح احتمال  دار و تفاوت معنی و **: به ترتیب نبود تفاوت معنی   
ns and **: Non-significantly difference and significantly different at the 1% of probability levels, respectively        
 

 .بر برخی صفات گوار نیتروژن اثر مقایسه میانگین .3جدول 
Table 3. Means comparison effect of nitrogen on some tarits of guar. 

Gum  
(%) 

Crop 
cycle  
(day) 

Chlorophyll  
(mg/g FW) 

Protein  
(%) 

Biological 
yield 

(kg/ha) 

Seed 
yield 

(kg/ha) 
seed/plant 

Pod 
length 
(cm) 

Pod/plant Pod/cluster 
Plant 
height 
(cm) 

Nitrogen  
(kg/ha) 

29.2 b 108.9 b 30.6 b 32.83 b 7386.6 c 1846 b 369.3 b 7.44b 62.17b 4 ab 75.5 b 0 
31.75a 108.4 b 33.18 a 32.57 b 11058.3 a 2764.5 a 552.9 a 8.23 ab 91.58 a 4.83a 76.4b 50  
27.85bc 109.5a 31.52 ab 35.42a 8523.3 b 2130.8 b 426.1 b 8.13 ab 73 b 4.25 ab 77.9 b 100  
27.04 c 106 b 30.88 b 32.58 b 8136.6 b 2034.1b 406.9 b 8.62 a 59.4b 3.75 b 82.3  a 150  

 درصد تفاوت معنی داری ندارند. 1در سطح احتمال حروف مشترك هستند،  با حداقل یکدر هر ستون، میانگین هایی 
In each column mean followed by at least a common letter, are not significantly difference at 1 % probability level. 

 
 .گوار بر برخی صفاتتراکم بوته  اثر . مقایسه میانگین4جدول 

Table 4. Means comparison effect of plant density on some tarits of guar. 
Crop 
cycle  
(day) 

Day to  
podding 

Day to  
flowering 

Vegetative periods  
(day) 

Chlorophyll  
(mg/g FW) 

Biological yield  
(kg/ha) 

Pod/cluste
r 

LA 
(cm2) 

Plant 
height 
(cm) 

Plant density 
(plant /m2) 

105.4 b 46.9 b 33.1bc 27.08 b 31.6 b 10215 b 4.67 a 107.2 ab 67.46 d 25  
108.4 b 45.5 b 32.6 c 27.5 b 33.06 a 11103 a 4.75 a 113.8a 72.96 c 45  
110.8 a 50.08 a 35.4 ab 30.03 a 32.5b 9845 b 4.25 a 116.8 a 74.25 b 60  
108.1 b 48.7 a 36.3 a 27.06 b 28.99 c 3941.6c 3.17 b 93.08b 90.25 a 85  

 درصد تفاوت معنی داری ندارند. 1در هر ستون، میانگین هایی با حداقل یک حروف مشترك هستند، در سطح احتمال 
In each column mean followed by at least a common letter, are not significantly difference at 1 % probability level. 

 
 .اثر تراکم بوته بر برخی صفات گوار مقایسه میانگین. 4ادامه جدول 

Continued table 4. Means comparison effect of plant density on some tarits of guar. 
Seed yield (kg/ha) Pod length (cm) Seed/pod Pod/plant Pod/cluster No cluster No branch 

Plant density 
(plant/m2) 

2553.7 b 8.65a 6.83 a 76.33 b 6.47  a 16.25 a 27.46 a 25  
2775.9 a 7.99 b 6.08 ab 93.17 a 4.75 a 19.67 a 23.33 b 45  
2461.2 b 7.91 b 6.58 a 76.33 b 4.25  a 18.25 a 23.92b 60  
985.4 c 7.81 b 5.25c 39.3 c 3.17  b 12.25 b 15 c 85  

 درصد تفاوت معنی داری ندارند. 1در هر ستون، میانگین هایی با حداقل یک حروف مشترك هستند، در سطح احتمال 
In each column mean followed by at least a common letter, are not significantly difference at 1 % probability level.  
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 50تیمار دهدها نشان میمقایسه میانگین داده

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن، دارای بیشترین تعداد 

( بود و بین سایر تیمارها تفاوت 58/91غالف در گیاه )

داری مشاهده نشد. راجع به صفت طول غالف نیز معنی

تروژن دارای کیلوگرم در هکتار کود نی 150تیمار

( و تیمار شاهد متر سانتی 62/8بیشترین طول غالف )

(. در متر سانتی 44/7کمترین طول غالف نشان داد )

خصوص صفات عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک نیز نتایج 

کیلوگرم  150ها نشان داد که تیمارمقایسه میانگین داده

و  5/2764دارای  ترتیب بهدر هکتار کود نیتروژن 

 (.3کیلوگرم در هکتار بود )جدول 3/11058

صفات درصد پروتئین و درصد صمغ به عنوان دو 

شاخص کیفی برای سنجش کیفیت بذر گوار شناخته 

کیلوگرم در هکتار  100شوند. نتایج نشان داد تیمارمی

 42/35کود نیتروژن دارای بیشترین میزان پروتئین )

دارای  کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 50درصد(، تیمار

درصد( و در مقابل  75/31بیشترین میزان صمغ )

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن دارای کمترین  150تیمار

افزایش کود درصد(.   04/27میزان صمغ بوده است )

کیلوگرم در هکتار تأثیر مستقیم  100نیتروژن تا غلظت 

-است اما در غلظتداری بر درصد پروتئین داشته و معنی

های باالتر، تأثیر آن منفی بوده است. گوار همانند سایر 

بقوالت، از نظر دسترسی به نیتروژن در  خانوادهگیاهان 

که باشد. یک مرحله زمانیدو مرحله دارای محدودیت می

شود تدریج در خاك مستقر می زند و گیاه بهبذر جوانه می

ها و مرحله دیگر زمانیکه گلدهی تمام شده و نیام و دانه

کنند. بنابراین اضافه کردن کود شروع به رشد و نمو می

نیتروژن در مرحله دوم موجب افزایش درصد پروتئین در 

ادن د (.Sinclair & Dewit, 1975شود )های گوار میدانه

کود معدنی در این مراحل، تولید ماده خشبک و عملکرد 

دهد، اما اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می

قادیر زیاد نیتروژن بر گره بندی و تثبیت بیولوژیکی م

ه با نتیجه ک (Gan et al., 2003نیتروژن تأثیر منفی دارد )

  حاصل شده مطابقت دارد.

مقایسه میانگین اثر متقابل صفت تعداد شاخه فرعی 

تراکم  در کود نیتروژنکیلوگرم  50متقابل اثرنشان داد 

( 33/28مترمربع دارای بیشترین شاخه فرعی ) /بوته 25

بوته  85تراکم  و کود نیتروژن کیلوگرم 150متقابل  اثرو 

( را به خود 5/12در مترمربع کمترین تعداد شاخه فرعی )

(. در خصوص صفت طول 2اختصاص داده است )شکل 

تراکم  کود نیتروژن و کیلوگرم 100غالف نیز، اثر متقابل 

 66/9هایی با میانگین ع دارای غالفبوته در مترمرب 25

 100تولید کرده و در مقابل اثر متقابل  متر سانتی

بوته در مترمربع  60تراکم  وکیلوگرم کود نیتروژن 

( را به خود متر سانتی 96/6کمترین طول غالف )

 آوردن ستد به رمنظو به (.3اختصاص داده است )شکل 

راکم بوته ت تعیین ب دانه،مطلو کیفیت و باال دعملکر

 شاخص یک ندامیتومناسب و سطوح مختلف کودی 

 قابتر حاصل نهدا دعملکر .باشد عیزرا یهابرنامه در مهم

 و ستا شدر محیطی ملاعو ایبر گیاه درون و ونبر

 دشو می حاصل هنگامی سطح حدوا در دعملکر کثراحد

 ملاعواز ندابتو هگیا و هسیدر قلاحد به قابتهار ینا که

 ,Khajehpour)ببرد  را دهستفاا کثراحد دموجو شدر

، به دلیل سطح حدوا در بوته کماتر یشافزا . با(2009

های فرعی، توانایی گیاه  اندازی و کاهش تعداد شاخهسایه

-در انتقال مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن کاهش می

 .(Gill et al., 1993)شود یابد و از عملکرد کل کاسته می

در کیلوگرم کود نیتروژن  100همچنین اثر متقابل 

مترمربع دارای بیشترین میزان پروتئین  /بوته 60تراکم 

 در درصد( و اثر متقابل صفر کیلوگرم کود نیتروژن 3/36)

مترمربع دارای حداقل میزان پروتئین  /بوته 45تراکم 

(. صفت تعداد روز تا 4)شکل  نشان داددرصد(  30)

کیلوگرم کود 150دهی نیز توسط اثر متقابل غالف

بوته در مترمربع دارای بیشترین  60تراکم  ×نیتروژن 

 در ( و دو تیمار صفر کیلوگرم کود نیتروژن53تعداد روز )

 در مترمربع و صفر کیلوگرم کود نیتروژن/ بوته 25تراکم 

دهی مترمربع دارای کمترین روز تا غالف/ بوته 45تراکم 

 (.5دند )شکل روز( بو 45)

 

 همبستگی صفات

نتایج همبستگی صفات نشان داد که عملکرد بذر با 

صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد خوشه در گیاه، تعداد 

غالف درگیاه، شاخص سطح برگ و تعداد بذر در گیاه 

داری و با صفت ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی

ی همبستگی منفی مشاهده شد. بیشترین میزان همبستگ

هد هر عملکرد بذر با عملکرد بیولوژیک بود که نشان می
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توده گیاهی  چقدر سطح شاخص برگ و در نهایت زیست

افزایش یابد، منجر به افزایش عملکرد بذر خواهد شد. 

همچنین عملکرد بیولوژیک با شاخص سطح برگ، 

کلروفیل، تعداد غالف درگیاه، تعداد شاخه و تعداد خوشه 

داری نشان داد ثبت و معنیدر گیاه همبستگی م

 (.5)جدول
 

 

 

 

 
 .گوار اثر متقابل تراکم بوته و نیتروژن بر تعداد شاخه فرعیمقایسه میانگین . 2شکل 

Figure 2. Mean comparison interaction effect of plant density and nitrogen on branch number of guar. 

 

 
 .گوار طول غالفمقایسه میانگین اثر متقابل تراکم بوته و نیتروژن بر . 3شکل 

Figure 3. Mean comparison interaction effect of plant density and nitrogen on pod length of guar. 

 

 
 گوار  درصد پروتئینمقایسه میانگین اثر متقابل تراکم بوته و نیتروژن بر . 4شکل 

Figure 4. Mean comparison interaction effect of plant density and nitrogen on protein content of guar. 
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 گوار. دهی روز تا آغاز غالفتعداد  مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم بوته و نیتروژن بر . 5شکل 

Figure 5. Mean comparison interaction effect of plant density and nitrogen on day to podding of guar. 

 

 .صفات گواراثر نیتروژن و تراکم بوته بر برخی همبستگی نتایج . 5جدول 

Table 5. Result of correlation effect of nitrogen and plant density on some traits of guar.  

Traits 
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Plant height 1                

Root depth 0.017 1               

No branch -0.85** 0.077 1              

No cluster -0.477** -0.131 0.421** 1             

Pod/cluste -0.608** -0.177 0.588** 0.345* 1            

Pod/plant -0.59** -0.179 0.543** 0.808** 0.810** 1           

Seed/pod -0.34* 0.005 0.390** -0.304 0.002 -0.066 1          

Seed/plant -0.68** -0.155 0.663** 0.713** 0.728** 0.870** 0.414** 1         

Seed yield -0.68** -0.155 0.663** 0.713** 0.728** 0.870** 0.414** 1** 1        

BiologicY -0.08 -0.155 0.663** 0.713** 0.728** 0.870** 0.414** 1** 1** 1       

Chlorophy -0.41** -0.063 0.451** 0.582** 0.503** 0.664** 0.361* 0.812** 0.789** 0.748** 1      

LA -0.292* 0.13 0.365** 0.329* 0.209 0.291* 0.421** 0.502** 0.445** 0.456** 0.771** 1     

Carbohydr 0.031 -0.069 -0.044 -0.098 0.122 0.017 -0.048 -0.013 -0.011 -0.0145 -0.018 -0.141 1    

protein 0.193 0.091 0.23 -0.132 -0.138 -0.166 0.003 -0.161 -0.123 -0.145 -0.112 -0.068 -0.126 1   

C. cycle 0.197 -0.231 -0.069 0.68 -0.137 -0.551 0.195 0.057 0.047 0.036 0.221 0.325* -0.151 -0.015 1  

Gum -0.0103 0.141 0.123 0.241 0.218 0.266 * -0.072 0.178 0.118 0.0126 0.276 * 0.199 0.153 -0.156 -0.006 1 
 Significantly different at 1% of probability level :**.                                                     .درصد 1  احتمال سطح در دار معنی اختالف وجود**: 

 

 گیری کلینتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد توده بومی گوار )گرمیبت(، به 

 دلیل سازگاری در شرایط آب و هوایی منطقه ایرانشهر، با 

های فرعی وجود اینکه دارای ارتفاع کم و تعداد شاخه

باشد، اما عملکرد نسبتا مناسبی دارد. توصیه زیادی می

 کیلوگرم کود 50بوته در مترمربع و  45کاشت با تراکم 

برگی و ابتدای  4نیتروژن در دو مرحله )مرحله 

ترین تیمارهای کود نیتروژن از منبع ( مناسبدهی غالف

باشند. مسلما برای اوره و تراکم بوته در واحد سطح می

بایست، های زراعی میگنجاندن این توده بومی در برنامه

سایر تیمارهای کودی، بررسی بهترین تاریخ کشت، دور 

 . نیز بررسی شود.آبیاری و ..
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