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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت
مهدیه سلیمانی ساردو ،*1غالمرضا افشارمنش ،2زهرا رودباری
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-1دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت
 -2عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت
 -3دانشجوی دکتری اصالح نباتات دانشکده کشاورزی ،دانشگاه باهنر کرمان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهmahdieh_soleymani@yahoo.com :
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چکیده
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو در جیرفت در
سال زراعی  89-90آزمایشی بصورت ،کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در
 3تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت اجرا شد .تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی
در چهار سطح شامل (  29 ،21 ،15 ،8تیر ماه) و تراکم به عنوان عامل فرعی در سه سطح ( 20 ،10و 30
بوته در متر مربع ) مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع
بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،عملکرد دانه و بیوماس تاثیر معنی داری داشت .اثر تراکم بوته بر
تعداد نیام در بوته و بیوماس معنی دار بود .اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته جز بر ارتفاع بوته و بیوماس
بر سایر صفات معنی دار نبود ارتفاع بوته بیشتر ( 91/3سانتیمتر)در  8تیر و 30بوته در متر مربع بدست
آمد .بیشترین عملکرد دانه با میانگین  1001کیلوگرم به تاریخ کاشت  15تیرماه و کمترین آن با میانگین
 714 /3کیلوگرم به تاریخ کاشت  29تیرماه تعلق داشت .اگر چه از لحاظ آماری تراکم کاشت بر عملکرد
دانه معنی دار نبود ،اما بیشترین عملکرد دانه با میانگین  907/98کیلوگرم در هکتار به تراکم  30بوته در
متر مربع تعلق داشت .با عنایت به نتایج یکساله بهترین تاریخ کاشت  15تیرماه به همراه تراکم بوته  10بوته
در متر مربع در شرایط منطقه جیرفت می تواند قابل توجه باشد.

کلمات کلیدی :ارتفاع بوته ،بیوماس ،تعداد نیام.
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مقدمه

حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از

کیفی محصول تاثیر می گذارد (.)Khajepour, 2011

عظیمی را تشکیل می دهند به شمار می رود.

کسب نهاده های رشد وجود دارد می تواند بر میزان

پروتئین ،خصوصا مردم کم درآمد جهان که بخش

28

رشد رویشی وزایشی و در نهایت ،عملکرد کمی و

( )Kaur and Singh, 2005طبق آمار منتشره FAO

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

سطح زیر کشت انواع حبوبات جهان در سال ،2004

 71میلیون هکتار و تولید آن  63/8میلیون تن است
( .)FAO, 2008در سال های اخیر استفاده از حبوبات

که هم دارای خواص کاربردی و هم ارزش تغذیه ای

می باشند ،رشد چشمگیری در سبد غذایی خانوارها

به صورت ارزان ترین و فراوان ترین منبع پروتئینی
داشته است ( .)Moure et al., 2006برنامه ریزی برای

افزایش تولید و استفاده بیشتر از سایر محصوالت
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تامین کننده کالری و پروتئین مانند حبوبات موجب

بهبود تغذیه و کاهش فشار بر تقاضای فزاینده
مصرف گندم می شود (.)Sepahvand, 2005

یکی از حبوبات سازگار با شرایط آب و هوایی

ایران ماش است .ماش سبز با نام علمی Vigna radiata

سرشار از فسفر و بهعلت داشتن دوره رشد کوتاه،

مناسب تناوب زراعی در زراعت های فشرده است.

ماش گیاهی گرمسیری است که از سایر حبوبات

به گرما مقاوم تر بوده و خشکی را تا حدود زیادی
تحمل می کند ( .)Sabagh pour, 1995تنوع در

عملکرد می تواند از تنوع در دیگر فاکتورهای آب
و هوایی تاریخ کاشت ،تراکم کاشت و مدیریت

عملیات زراعی ناشی گردد ( .)Kinola, 1988یکی از

نیازهای مهم در برنامه ریزی زراعی به منظور حصول

عملکرد باال و با کیفیت مطلوب ،تعیین مناسبترین
زمان کاشت محصول است .تاریخ کاشت از طریق

انطباق مراحل رشد و نمو گیاه با وضعیت حرارت

خاک و هوا ،طول روز ،پتانسیل تبخیر و تعرق،
بارندگی ،رطوبت هوا و سایر خصوصیات جوی بر

رقابتی که بین گیاهان و اندام های مختلف برای

فتوسنتز و در نهایت بر ماده خشک تجمع یافته
موثر باشد .حتی اگر آب و عناصر غذایی به حد

کافی در دسترس جامعه گیاهی قرار داشته باشد

(که معموالً در شرایط مزرعه چنین نیست) رقابت

برای جذب تشعشع اجتناب ناپذیر است .با اعمال

مدیریت صحیح و توزیع یکنواخت تر تشعشع
در جامعه گیاهی می توان از شدت رقابت کاست

( .)Moure et al., 2006یکی از فاکتورهای زراعی
موثر بر عملکرد ،تراکم بوته در واحد سطح است این
فاکتور با تاثیر بر فرم رویشی بوته و اجزا عملکرد،

عملکرد نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد .لذا یافتن

تراکم مناسبی که منجر به تولید حداکثر عملکرد

شود ،بسیار مفید است )Majnoun-Hosseini, 1996(.

گزارش ها نشان می دهد که دامنه تراکم مناسب

برای کاشت ماش بستگی زیادی به فاصله بین
بوته ها دارد.

شوکال و دیکسیت ()Shukla and Dixit, 2000

گزارش کردند که کاهش فاصله بین بوته ها در
ماش سبب افزایش سرعت رشد محصول در دوره

رشد رویشی و زایشی ،جذب بیشتر نور در فصل

رشد و عملکرد می گردد .حسن زاده و همکاران

( )Hassanzadeh et al., 1991اظهار داشتند که

هر چند در تراکم کشت بیشتر ،عملکرد بیولوژیک
بیشتری تولید می شود ،ولی به دلیل تولید شاخه
فرعی بیشتر و بالطبع تولید نیام و دانه بیشتر در
هر بوته در تراکم کشت پایین ،تراکم کاشت تاثیری

برعملکرد دانه ندارد .فتحی ( )Fathi, 2005گزارش

کرد که تاخیر در کاشت ماش موجب کاهش عملکرد

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش ...

دانه به علت برخورد مراحل رشد با حرارتهای باال و

بوته ،تعداد دانه در نیام ،وزن هزار دانه ،بیوماس

محدود کننده خواهد شد .با توجه به اینکه ماش

و عملکرد صفات مورد بررسی در این آزمایش

گندم پاییزه مورد کشت قرار می گیرد و باید تا

براي اطمینان از تراکم مورد نظر بذور با

گیاهی است که در منطقه جیرفت پس از برداشت
قبل از شروع فصل زراعی جدید در پاییز برداشت

بودند.

تراکم بیشتر کشت و پس از استقرار کامل بوته ها

این مطالعه به آن پرداخته شده است.

طول  6متر و با عرض  2/5متر بود .فاصله بین

مناسب بوته در منطقه امری ضروری می باشد که در

مواد و روش ها

شد .هر کرت آزمایشی شامل  6ردیف کاشت به

ردیفهاي کاشت  50سانتیمتر بود .عملیات
داشت شامل آبیاري و کنترل علفهاي هرز

درحدود  20کیلومتري شهرستان جیرفت و در

 3 -4روز یک مرتبه و بتدریج در طول دوره رشد،

و  40دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  57درجه

در طی سه مرحله به صورت مکانیکی انجام شد.

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت واقع

منطقه خضر آباد در عرض جغرافیایی  27درجه

شدید هوا در ابتداي دوره رشد آبیاری با فواصل

دور آبیاري افزایش یافت .کنترل علف هاي هرز

و  45ثانیه شرقی انجام شد .ارتفاع شهرستان

با رسیدن گياهان به مرحله رسيدگی

بارندگی سالیانه  150میلی متر ،متوسط رطوبت

داخلی انتخاب و اجزای عملکرد (تعداد نیام در بوته،

 48درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت صفر

ثبت شدند .وزن هزار دانه با توزين  4نمونه 250تايي

جیرفت از سطح دریا  625/6متر ،متوسط میزان

نسبی  55تا  65درصد ،حداکثر درجه حرارت آن

فیزیولوژیکی ،تعداد  5بوته از هر كرت از خطوط
تعداد دانه در نیام) برای یک بوته ،میانگینگیری و

درجه و به ندرت در بعضی از سال ها به ندرت به

با ترازوي حساس 0/01گرم مشخص گرديد .به هنگام

بافت خاك محل اجراي آزمایش لومی شنیpH ،

در نظر گرفتن اثرات حاشیه ای برای تعیین عملکرد

یک تا دو درجه سانتیگراد زیر صفر می-رسد.

حدود  7/5و از لحاظ میزان امالح و شوري هیچ
گونه محدودیتی نداشت .این آزمایش مزرعه اي
به صورت اسپلیت پالت در قالب بلوك هاي کامل
تصادفی در  3تکرار اجرا شد .تاریخ کاشت به

عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل ( ،15 ،8

 21و  29تیر ماه) و تراکم به عنوان عامل فرعی

در سه سطح ( 10 ،20 ،30بوته در متر مربع)
مورد بررسی قرار گرفتند .رقم مورد استفاده در
این آزمایش پرتو بود .ارتفاع بوته ،تعداد نیام در

رسیدگی محصول ،بوته های مربوط به دو متر مربع با

دانه برداشت شد .قبل از جداسازي دانه از نیام ها،
وزن کل بوته ها با ترازو توزين و عملکرد بيولوژيک
محاسبه شد .شاخص برداشت به صورت درصد ،از

نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک ضرب
در عدد  100بدست آمد .داده ها با استفاده از نرم

افزار  MSTAT-Cمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند
و مقایسه میانگین ها براساس آزمون چند دامنه ای

دانکن در سطح  5درصد انجام پذیرفت .برای رسم
نمودارها از نرم افزار  EXCELاستفاده گردید.
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این بررسی در تابستان سال  1389در مزرعه

بالفاصله پس از کاشت آغاز شد .با توجه به گرماي

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

گردد .لذا تعیین بهترین تاریخ کاشت همراه با تراکم

در مرحله  3تا  4برگی ،گیاهچه های اضافی حذف
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نتایج و بحث
ارتفاع بوته
نتایج نشان داد که ارتفاع بوته تحت تاثیر
تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته
به ترتیب در سطح احتمال  1و  5درصد معنی دار
شد (جدول  ،)1به طوری که بیشترین ارتفاع بوته در
تاریخ کاشت  8تیرماه با تراکم  30بوته در مترمربع
و کمترین آن در تاریخ کاشت  29تیر ماه با  20و
ﺑﺤﺚ مربع حاصل شده است .همانطور که
ﻧﺘﺎﻳﺞ ودر متر
 30بوته
ﺑﻮﺗﻪ شده در شکل  1مشخص است ارتفاع
ارﺗﻔﺎعارائه
از نتایج
کاهشی ﺗــﺎرﻳﺦ
روندـﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ
کاشتﻪ ﺗﺤـ
تاخیرﻛﻪدرارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗ
ﻧﺸﺎن داد
نشان
ﻧﺘﺎﻳﺞهفته
بوته با هر
بیشتریــﻪراﺑــﻪ
فرصتــﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗ
ﻛﺎﺷــﺖ و ﺗ
ـﺎرﻳﺦ
کاشتﻣﺘﻘﺎﺑـ
ﻛﺎﺷﺖ و اﺛﺮ
در
تیرماه
بوتهـﻞدرﺗـ8
میدهد.
دار ﺷــﺪ
ﻣﻌﻨــﻲ
رشد 5درﺻـ
اﺣﺘﻤﺎل  1و
ﺗﺮﺗﻴﺐ
است.
داده
رویشیـﺪقرار
ﺳﻄﺢ افزایش
بوتهدرجهت
اختیار
برابر
بوته در
افزایشﻃـتراکم
همچنین
مربعــﻪ در
مترـﺎع ﺑﻮﺗ
سطح ارﺗﻔـ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
ـﻮري ﻛــﻪ
)ﺟﺪول  ،(1ﺑﻪ
مواد
کسبدرنور و
جهت
ها
رقابت 8بین
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ
 30ﺑﻮﺗــﻪ
ـﺮاﻛﻢ
ﺗﻴﺮﻣﺎهبوتﺑﺎهﺗـ
افزایشﻛﺎﺷﺖ
با ﺗﺎرﻳﺦ
منجر30به
 29نور
کسب
بطوریکه
بوده،
بیشتر 20و
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﻛﺎﺷﺖ
در ﺗﺎرﻳﺦ
بیشتر آن
غذاییﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
و
تراکم،
افزایش
بوته
ﻣﺮﺑﻊگردد.
ارتفاع می
ـﺎﻧﻄﻮر ﻛــﻪ از
ـﺖ.باﻫﻤـ
ارتفاع اﺳـ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
افزایش در ﻣﺘﺮ
ﺑﻮﺗﻪ

افزایش یافته است)Shukla and Dixit, 2000(.

تعداد نیام در بوته
نتایج جدول  1نشان می دهد که تعداد نیام در
بوته تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در سطح
احتمال  5درصد قرار گرفت .بیشترین تعداد نیام
در بوته در  15تیر ماه با تعداد  63نیام در بوته و
کمترین تعداد نیام در بوته ،در تاریخ  29تیر ماه با
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗــﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
بوتهﺷﻜﻞ 1
در در
نیامﺷﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ29اراﺋﻪ
بیشترین
همچنین
حاصل شد.
تعداد
ﻛﺎﻫﺸــﻲ ﻧﺸـ
10روﻧــﺪ
تراکمــﺖ
ـﺎﺧﻴﺮدردر ﻛﺎﺷ
درﻪ ﺗـ
نیامﻫﻔﺘـ
تعدادﻫــﺮ
ﺑﺎ
مترمربعـﺎنبا
بوته در
بوته
تراکمرا در
ﺑﻴﺸﺘﺮي
بوتهدر و 8ﺗﻴﺮﻣﺎه
ﻛﺎﺷﺖدرﺑﻮﺗﻪ
30
ﻓﺮﺻﺖ در
کمترین آن
دﻫﺪ .نیام
ﻣﻲ 60
تعداد
داده اﺳﺖ.
تعدادرﺷﺪ
ﺟﻬﺖ بااﻓﺰاﻳﺶ
حاصل
روﻳﺸﻲدرﻗﺮاربوته
 39نیام
ﺑﻮﺗﻪ مربع
اﺧﺘﻴﺎر متر
بوته در
مترﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
بوتهﻣﺘﺮدرﻣﺮﺑﻊ
20ﺳﻄﺢ
ﺑﻮﺗﻪ در
اﻓﺰاﻳﺶدرﺗﺮاﻛﻢ
مربع
تراکم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ نیام
شد .تعداد
ملک
تراکم
داری با
اﻓﺰاﻳﺶمعنی
اختالف
نداشت .ﻣــﻮاد
دیگرـﺐ ﻧــﻮر و
ـﺖ ﻛﺴـ
دوــﺎ ﺟﻬـ
ﺑﻮﺗﻪﻫ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ
)Malek
Molki
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪal.,
ﺑﻮده2011( ،
همکاران
ملکی و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
 etﻧﻮر
ﻛﺴﺐ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
افزایش
در اﻓـبوته با
ارﺗﻔﺎعنیام
ﮔﺮدد.تعداد
کاهش
اﻓﺰاﻳﺶکردند،
گزارش
ـﺰاﻳﺶ ﺗــﺮاﻛﻢ،
ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻲ
.(Shuklaدر بوته
تعداد شاخه
کاهش
خاطر
گیاهی
تراکم
ﻳﺎﻓﺘﻪبهاﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ
در and
Dixit,
)2000

ﺟﺪول  -1ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ،وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ،ﺑﻴﻮﻣﺎس
Table 1- Analysis of variance plant height, Number of pod plant, Number of seeds pod, 1000-Seed weight, Seed yield,
Biomass
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares
ﺑﻴﻮﻣﺎس
Biomass
)(kg ha-1

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
Seed yield
)(kg ha-1

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-seed
)weight(gr

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در
ﻧﻴﺎم
Number of
seeds pod-1

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در
ﺑﻮﺗﻪ
Number of
pod plant-1

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Plant height
)(cm

درﺟﻪ آزادي
D.f

*233329.71

*136886.92

64.98

*5.26

*2466.5

**202.25

3

98268685.98

20705.22

75.89

0.55

673.03

45.00

6

**59703.68

11766.41ns

29.75ns

0.10ns

*1289.52

9.92ns

2

*146244.53

8225.75ns

21.76ns

0.52ns

152.87ns

*175.83

6

66109.00

8251.76

42.89

0.49

220.29

78/67

16

13.23

10.33

18.61

5.85

30.68

13.92

-

nsو * و**ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
S.O.V

398618.52

30514.33

242.42

0.95

2506.71

942.64

2

ﺗﻜﺮار
Repeact
ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ
Sowing date
ﺧﻄﺎ a
)Error (a
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ
Plant density
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
Interaction
ﺧﻄﺎ b
)Error (b
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V

*and **no significant an significantd at the 5% and 1% levels of probability respectively.

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻧﻴــﺎم در
ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ و ﺗــﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗــﻪ در ﺳــﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌــﺪاد ﻧﻴــﺎم در

ns,

و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﺗﻴﺮ ﻣــﺎه ﺑــﺎ
ﺗﻌﺪاد  29ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ  10ﺑﻮﺗــﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺑــﺎ
ﺗﻌﺪاد  60ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺮاﻛﻢ  30ﺑﻮﺗﻪ

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش ...

تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه
تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه تحت تاثیر تاریخ
کاشت در سطح احتمال  5درصد قرار گرفت .مقایسه

اظهار داشت تاخیر در کاشت موجب کاهش عملکرد

توجه مشاهده شد .حسنزاده ()Hassanzadeh, 1991

دانه خواهد شد .بهعلت رشد رویشی کم و در نتیجه
انتقال مواد غذایی و توانایی گیاه در انتقال مواد
a

cd

D2
D3

 10و 30

S4
48/68

S3
58/63

S2
66/67

S1
77/5

41/6

65/13

75/05
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D2

33/3

60/75

72/68

91/33

D3
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ﺷﻜﻞ  -1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Fig
1Mean
effect
iteraction
ﺑﺪﺳﺖ date
ﺣﺎﺻﻞon plant
ﺑﻮﺗﻪ height
comparisonاﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮده
ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻛﻤﺘﺮ
between densityﺑﻴﻮﻣﺎس
 andﻛﺎﺷﺖ
 sowingدر
آﻣﺪ .ﺗﺄﺧﻴﺮ

ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

) 20 July ، S3= 21 July،S2= 6 July ،S1= 29 Julyا= S4و  D2= 20plants m ٠،D1= 10 plants mو (D3= 30plants m

ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺗﺮاﻛﻢ  20ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ

-2

-2

ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﻜﺮد.
ﺷـــﺪه ﻛـــﻪ ﺗـــﺎ ﺗـــﺎرﻳﺦ  15ﺗﻴـــﺮ ﻣـــﺎه اﺧـــﺘﻼف

اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ دو ﺗــﺮاﻛﻢ دﻳﮕــﺮ ﻧﺪاﺷــﺖ .ﻣﻠــﻚ

abcd abcde

f

ﻣﻌﻨﻲداري را از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ،وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن
a
2500

 2000ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ.
defﻛــﺎﻫﺶ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮي و ﻗﺎﺑــﻞ
( Biomass(kg.ha

(Malek
ﻣﻠﻜــﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران )Molki et al., 2011
ef
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ab abcde
abc
cde

ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮD2ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﻮﺗــﻪ

ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ.
در ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـ
ـﺎﻫﺶ 500

D3

S4
اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑــﺖ ﺑــﻴﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺘﺤﻲ )(Fathi, 2005
865.3
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1450اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻪاﻧــﺪاز
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1583

ﺑﻴﻮﻣﺎس

ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ D1ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم gدر ﺑﻮﺗــﻪ gﺑــﺎ اﻓــﺰاﻳﺶ

1500
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ﺣﺴﻦزاده )1991
1000
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ﻋﻠﺖ رﺷﺪ
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D1
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ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ
ـﺎﻻاﺛﺮراﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻜﻞ

Mean
comparison
effect
iteraction between
density
and sowing
ﺗﻌــﺪاد on
ﻋﺎﻣــﻞ ﻛــﺎﻫﺶbiomass
2ـﻪFigﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻋﺎﻣــﻞﻧﺘﻴﺠـ
(Madani
et al.,
)2009
واﻧﭽــﺎي
ﻧﻤــﻮد.
dateﮔــﺰارش
ﻧﻴــﺎم
) 20 July ، S3= 21 July،S2= 6 July ،S1= 29 Julyﺍ= S4ﻭ  D2= 20 plants m ٠،D1= 10 plants mﻭ = 30plants m
و ﻫﻤﻜــــﺎران ) (Wanchai, 1993و ﺣﺴــــﻦزاده
ﺗﻮاﻧﺪ(D3ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ و
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ در ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻧﻤﻲ
-2

) (Hassanzadeh, 1991ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻲ را ﻣﺒﻨــﻲ ﺑــﺮ

-2

-2

ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻛــﺎه را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﻗــﺮار دﻫــﺪ .ﻓﺘﺤــﻲ

ﺟﺪول  - 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف ،وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﺑﻴﻮﻣﺎس

ـﺎﻫﺶ
) (Fathi, 2010ﮔﺰارش ﻛــﺮد ﻛــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻳــﺎ ﻛـ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔــﺰارش
Table 2 Mean comparison plant height, Number of pod plant, Number of seeds pod, 1000-seed weight, Seed yield,
Biomass

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
000-seed
)eight (gr

ﺑﻴﻮﻣﺎس
Biomass
)(Kg ha-1

ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﻪ
eed yield
)(Kg ha-1

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در
ﻧﻴﺎم
umber of
seed Pod
plant-1

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
درﺑﻮﺗﻪ
umber of
od plant-1

ﺗﻴﻤﺎر
Treatment

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻧﻴﺎم و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ

ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ ﻣــﺎش
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
lant hieght
)(cm

ﻛﺮدﻧﺪ.

31
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

بوده است .فتحی ( )Fathi, 2005افزایش رقابت بین
بوته ای در استفاده از امکانات محیطی و اثر سایه انداز
بر قسمت تحتانی جامعه ی گیاهی در تراکم باال
را عامل کاهش تعداد نیام گزارش نمود .وانچای و
همکاران   ( )Wanchai, 1993و حسنزاده (�Has
 )sanzadeh, 1991نتایج مشابهی را مبنی بر کاهش
تعداد نیام در بوته تحت افزایش تراکم گزارش کردند.

میانگین ها (جدول  )2نشان می دهد که بیشترین
تعداد دانه در نیام در تاریخ کاشت  8تیر ماه با تعداد
 13دانه در نیام و کمترین آن در  29تیر ماه با  11دانه
در نیام بدست آمده است .با تاخیر در تاریخ کاشت از
 8تیر ماه به بعد از تعداد دانه ماش کاسته شده که تا
تاریخ  15تیر ماه اختالف معنی داری را از لحاظ آماری
نشان نداد ،ولی بعد از آن کاهش چشمگیری و قابل

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗــﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋــﺚ زﻳــﺎد ﺷــﺪن

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪاي و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ

S3
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S1
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865.3
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2369
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D2

664.1
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1704
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ﺷﻜﻞ  -2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس
Fig 2- Mean comparison effect iteraction between density and sowing date on biomass
) 20 July ، S3= 21 July،S2= 6 July ،S1= 29 Julyﺍ= S4ﻭ  D2= 20 plants m-2 ٠،D1= 10 plants m-2ﻭ(D3= 30plants m-2

مهدیه سلیمانی ساردو ،غالمرضا افشارمنش ،زهرا رودباری

ﺟﺪول  - 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف ،وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﺑﻴﻮﻣﺎس
Table 2 Mean comparison plant height, Number of pod plant, Number of seeds pod, 1000-seed weight, Seed yield,
Biomass
ﺑﻴﻮﻣﺎس
Biomass
)(Kg ha-1

ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﻪ
Seed yield
)(Kg ha-1

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-seed
)weight (gr

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در
ﻧﻴﺎم
Number of
seed Pod
plant-1

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
درﺑﻮﺗﻪ
Number of
pod plant-1

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Plant hieght
)(cm
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2234.00a

863.42ab

31.59a

12.94a

60.72a

80.44a

2284.41a

1000.84a

37.80a

12.22ab

63.29a

71.46b

2062.54a

937.33a

36.53a

11.83bc

40.88ab

61.50c

1193.20b

714.26b

34.84a

11.11c

28.60b

41.40d

1657.10b
2128.89a

845.71a
883.29a

35.97a
33.38a

2044.62a

907.29a

36.22a

ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
)Plant density ( m-2
12.13a
11.97a
11.97a

59.40a
46.88ab

64.67a
63.57a

38.83b

62.86a

ﺗﻴﻤﺎر
Treatment
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ
Sowing date

 8ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
29 July
15ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
6July
21ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
12 July
 29ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
20 July

10
20
30

اﻋﺪاد ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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Means of each column having similar letters are not significatly different according Duncan Multiple Range Test.

فتوسنتزی از منبع به مخزن کاهش می یابد .مدنی

 10و  30بوته حاصل بدست آمد .تأخیر در کاشت

که عامل تغییر در تراکم بوته در لوبیا نمیتواند

بیوماس کمتر می شود .این اثر به حدی بوده که

و همکاران ( )Madani et al., 2009نتیجه گرفتند

عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تاثیر قرار دهد.
فتحی ( )Fathi, 2010گزارش کرد که افزایش یا

کاهش تراکم هر دو عامل محدود کننده عملکرد دانه
ماش محسوب می شوند .افزایش تراکم باعث زیاد
شدن رقابت بین گونه ای و کاهش تراکم سبب عدم

دستیابی به پتانسیل گیاهی میشود.

وزن هزار دانه و بیوماس
وزن هزار دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم
بوته قرار نگرفت .بیوماس تحت تاثیر تاریخ کاشت
و تراکم بوته و اثر متقابل آنها قرارگرفت (جدول.)1
کمترین بیوماس از تاریخ کاشت  29تیر ماه و تراکم

سبب کاهش رشد رویشی گیاه و در نتیجه تولید
تغییر تراکم کاشت جبران این کاهش را نکرد.
نتیجه گیری کلی

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش

به نظر می رسد که :کاشت ماش در شرایط آب و
هوایی جیرفت در تاریخ  15تیر ماه از طریق افزایش

رشد رویشی و زایشی گیاه منجر به افزایش عملکرد
دانه گردید .کاشت گیاهان با تراکم  20 ،10و 30

بوته در متر مربع تاثیر مشابهی بر عملکرد داشته در
نتیجه محدودیتی از این نظر در کاشت وجود ندارد

اما جهت استفاده بهینه از آب تراکم  10بوته در متر

مربع پیشنهاد می گردد.

... بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش
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A B ST R AC T
The effects of sowing date and plant density on yield and yield
components of mung bean cv were studied in a split-plot experiment,
based on a randomized complete block design in three replications,
which was performed at the research farm of Islamic Azad University
of Jiroft in 2010-2011. The main-plots were devoted to sowing date
at four levels (June 29, July 6, July 12 and July 20) and the sub-plots
were devoted to density at three levels (10, 20 and 30 plants m-2).
Analysis of variance revealed that sowing date significantly influenced
plant height at the 1% level of probability and the number of pods per
plant, the number of grains per pod, grain yield and biomass at the
5% level of probability. The effect of plant density was significant on
the number of pods per plant and biomass at the 5 and 1% probability
levels, respectively. The interaction of sowing date and plant density
was significant only for plant height and biomass yield. The highest
grain yield (1001 kg ha-1) was obtained from July 6 and the lowest one
(714.3 kg ha-1) from July 20. Although the effect of plant density was
not statistically significant on grain yield, the highest grain yield (907.98
kg ha-1) was related to the density of 30 plants m-2. Considering the oneyear results, the best sowing date can be regarded as to be July 6 with
the density of 10 plants m-2 under the regional conditions of Jiroft.
Keywords: Biomass, Plant Height, Pod Number
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