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بررسي اثر آرايش هاي مختلف کاشت بر عملكرد و 
اجزاي عملكرد دانه ماش در رقم گوهر

چکيد ه
به منظور بررسي اثر آرايش هاي مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ماش رقم گوهر اين تحقيق در سال 
زراعي83-1382 در مرکز تحقيقات کشاورزي ايالم به مرحله اجرا در آمد. آزمايش به صورت کرت هاي يك بار خرد 
 ش�ده و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام گرفت. س�ه تيمار فاصله بين رديف هاي کاش�ت
)50، 65 و 80 س�انتي متر ( به عنوان کرت هاي اصلي و س�ه تيمار فاصله بوته روي رديف ) 5، 7/5 و 10 س�انتي متر ( 
به عنوان فاکتورهاي فرعي در نظر گرفته ش�دند. نتايج نش�ان داد بيشترين و کمترين عملکرد دانه در واحد سطح به 
ترتيب به تيمارهاي فاصله بين رديف 50 و 80 س�انتي متر )به ترتيب 120 و 94/6 گرم در متر مربع( اختصاص داش�ت. 
افزايش عملکرد دانه در واحد س�طح، با کاهش فاصله بين رديف ها، به دليل افزايش تعداد دانه در غالف )8/7(، وزن 
خش�ك غالف )73/2 گرم در متر مربع( و عملکرد بيولوژيکي )315/4 گرم در متر مربع( بود. تيمار فاصله بوته روي 
رديف تاثير معني داري بر عملکرد دانه و اجزاي آن به اس�تثنای وزن هزار دانه و ش�اخص برداشت نداشت. بيشترين 

عملکرد در متر مربع در آرايش کاشت )5×50 سانتي متر( مشاهده شد. 

کلمات کليد ی: آرايش کاشت، عملکرد، اجزای عملکرد و ماش
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Effects of plant spacing on grain yield and yield components of Vigna radiata L. (cv. Gohar)
By: H. Ali Fallahi, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resource Research Center of Golestan, A. 
Mirzaei, M. M. Siabidi, Members of Scientific Board of Agricultural and Natural Resource Research Center of Ilam 
and S. A. Siyadat and F. Fotohi, Members of Scientific Board of Azad University Dezful                                   
In order to study effects of different planting  pattern on yield and yield components of mung bean cv. Gohar , a field 
experiment was conducted in summer season of 2003. The experiment was designed as a randomized complete block 
with a split-plot arrangement and four replications. Main plots were row spacing (50, 65 and 80 cm ) and subplots were 
within row distance (5, 7.5 and 10 cm). Results indicated that the highest and the lowest grain yield was produced 
at 50 and 80 cm ( 120 and 95.6 g.m-2) row spacing treatments, respectively. with a reduce in row spacing, the grain 
yield increased that might be attributed to higher grain per pod (8.7), pods dry weight (73.2 g.m-2) and biological 
yield (315.4 g.m-2). Within row distance did not have any significant effect on yield and yield components with the 
exception of 1000 grain weight and HI. The highest yield was produced by 50*5 cm planting pattern. 

Key words: Plant spacing, Yield, Yield components and mung bean    

مقد مه
       م��اش)Vigna radiata( گیاه��ي یک س��اله از خانواده بقوالت مي 
باش��د، به عقیده واویلوف ماش بومي هند اس��ت، ولي از مركز آس��یا نیز به 
عنوان منش��اء این گیاه نام برده ش��ده اس��ت)31(. ماش یكي از حبوبات با 
ارزش بوده و سرش��ار از فسفر اس��ت، دانه ماش از نظر مواد پروتییني غني 
بوده و حدود 25 درصد پروتیین دارد. قابلیت هضم دانه ماش نسبت به سایر 
حبوبات بیشتر و دانه های سبز آن در تهیه كنسرو استفاده مي شود. جوانه 
هاي سبز ماش سرشار از ویتامین ث، ریبو فالوین و تیامین بوده و در تهیه 

انواع ساالد و غذا مورد استفاده قرار مي گیرد)14(.
  سطح زیر كشت ماش در دنیا در حدود 5/3 میلیون در هكتار و تولید ساالنه 
این گیاه در دنیا 2/3 میلیون اس��ت. متوسط عملكرد ماش در جهان770-

580 كیلوگرم در هكتار مي باشد)3(. آمار نشان مي دهد كه ماش بیشترین 
س��طح زیر كشت آبي را در استان لرستان و بیشترین سطح زیر كشت دیم 

را در استان مازندران دارد)8(.
آرایش كاش��ت در مزرع��ه نقش موثري در چگونگي توزیع نور در پوش��ش 
گیاهي دارد) 6 ، 16 (. طبعاً توزیع یكنواخت بوته ها در ردیف هاي نزدیكتر 
كاش��ت س��بب اس��تفاده موثرتر از منابع و تاخیر در زمان آغاز رقابت درون 
گونه اي خواهد ش��د كه این امر باعث انتش��ار نور در سیستم شده و جذب 
خالص نور را باال خواهد برد. در این صورت ضمن این كه رقابت براي جذب 
نور به حداقل مي رس��د سایه انداز گیاهي تشعش��ع موجود را به طور كامل 
دریافت كرده و به این ترتیب راندمان عملكرد در گیاه افزایش مي یابد، این 
افزایش ممكن اس��ت بخاطر تغییراتي باشد كه در تخصیص مواد فتوسنتزي 
بین اندام هاي رویش��ي و زایش��ي رخ مي دهد و مواد فتوس��نتزي به سمت 

اندام هاي زایشي پیش مي روند) 17، 18 (.
عملكرد دانه حاصل اجزاي متفاوتي اس��ت ك��ه تحت عنوان اجزای عملكرد 
معرف��ي ش��ده اند، این اجزا داراي همبس��تگي باالیي با عملكرد دانه اس��ت 

بررسي اثر آرايش هاي مخلتف...

و معیار مناس��بي براي بررس��ي تاثیر عواملي نظیر تراكم، و ش��رایط آب و 
هوایي در عملكرد دانه مي باش��د)32(. در تحقیق��ات مختلف اثرات تراكم، 
فاصل��ه روي ردی��ف و بی��ن ردیف بر عملك��رد دانه و اج��زای عملكرد دانه 
گیاه ماش در ش��رایط آب و هوایي مختلف مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
"Shukla و Dixit )30( میالدي گزارش كردند كه عملكرد ماش در فاصله 
ردی��ف هاي 30 س��انتي متر در مقایس��ه ب��ا فاصله هاي 20 و 40 س��انتي 
متر بیش��تر بود. بیش��ترین تعداد دانه در غالف در وزن هزار دانه در تیمار 
 فاصل��ه بین ردیف 40 س��انتي متر بدس��ت آمد)30(. مصطفای��ي )15( اثر 
تراك��م هاي مختلف كاش��ت )فواصل بوته 5 ، 10 و 15 س��انتي متر( را بر 
عملك��رد رقم NCM-1 ماش مورد بررس��ي ق��رار داده و نتیجه گرفت كه 
تراكم هاي مذكور از نظر آماري بر عملكرد دانه تاثیر معني دار نداشته ولي 

باالترین عملكرد در تراكم 40 هزار بوته در هكتار بدست می آید)15(.
بعضي تحقیقات گزارش ها نشان داده اند كه در تراكم هاي بوته باال، عملكرد 
 دان��ه در ماش)21 ، 24، 28(، س��ویا )4(، لوبی��ا )20( و باقال)27( افزایش 
مي یابد، اما در برخي تحقیقات دیگر عدم تاثیر تراكم مختلف بوته از طریق 
تغییر آرایش كاش��ت بر عملكرد لوبیا و س��ویا گزارش شده است. تفاوت در 
نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف، به شرایط آب و هوایي محل آزمایش 
و نحوه اجراي آزمایش مرتبط مي باش��د. در عین حال به نظر مي رس��د در 
اكثر تحقیقات انجام شده، با افزایش تراكم در واحد سطح، عملكرد در واحد 

بوته به دلیل افزایش رقابت، تا حدودي كاهش مي یابد) 19، 24(.
Muchow و Edwards )23( پنج تراكم مختلف كاشت )از 100 تا 500 
هزار بوته در هكتار( را بر عملكرد دانه و تجمع ماده خش��ک یک رقم ماش 
س��یاه و دو رقم ماش سبز گزارش كردند كه ماده خشک تولیدي در هر دو 
گون��ه به طور خطي با افزایش تراكم افزایش یافت، طبق نتایج این محققین 
میزان رش��د غالف ها و ماده خش��ک غالف در بوته با كاهش تراكم و جذب 
بهتر نور، افزایش داشت، این محققین با بررسي عملكرد دانه نتیجه گرفتند 
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كه عملكرد دانه و بیولوژیكي در ارقام ماش س��یاه نس��بت ماش سبز بعلت 
دوره رش��د طوالني تر به ش��كلي معني داری بیش��تر ب��ود) 23،22 (. عالء 
)1376( اث��رات آرایش هاي متفاوت كاش��ت)10، 13، 20و40 بوته در متر 
مربع( را به سه رقم ماش مورد مطالعه قرار داد و گزارش نمود كه بیشترین 
و كمتری��ن عملك��رد دانه به ترتی��ب در تراكم ه��اي 20 و 10 بوته در متر 
مرب��ع ب��ود او در مطالعه خود مالحظ��ه كرد كه با كاه��ش تراكم، عملكرد 
تک بوته افزای��ش می یابد)7(. درك ارتباط بین خصوصیات مورفولوژیک و 
فیزیولوژیک در ارقام ماش مورد بررس��ي در هر منطقه، در راستاي استفاده 
كارآم��د از عوام��ل اقلیمي و مدیریت هاي زراعي م��ي تواند عاملي موثر در 
جهت افزایش تولید ماش باش��د، بنابراین تعیین الگوهاي مدیریتي مطلوب 
نظیر تراكم و الگوي كاش��ت با توجه به ش��رایط آب و هوایي در هر منطقه 

ضروري به نظر مي رسد.

مواد و روش ها
ای��ن تحقیق در مزرعه تحقیقاتی مركز تحقیقات كش��اورزي ایالم واقع 
در 35 كیلومتري اس��تان ایالم و 8 كیلومتري ش��هر س��رابله با مشخصات 
جغرافیای��يَ 44 ْ 33 ش��مالي وَ 35 ْ 46 غربي و ارتفاع 975 متر از س��طح 
دری��ا به مرحله اج��را درآمد. خاك محل آزمایش از نوع لومي س��یلتي بود. 
قبل از انجام آزمایش جهت تعیین خصوصیات فیزیكي و ش��یمیایي خاك ، 

نمونه برداري گردید.
 آزمای��ش ب��ه صورت ك��رت هاي ی��ک بار خ��رد ش��ده در قالب طرح 
 بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا گردید0 س��ه تیمار فاصله بین 
ردیف به) فواصل 50، 65 و 80 سانتي متر ( به عنوان فاكتور اصلي و فاصله 
روي ردی��ف ها )5، 7/5و 10 س��انتي متر( به عنوان فاكت��ور فرعي در نظر 
گرفته شدند. هر كرت اصلي به طول 6 متر و به مساحت 24 مترمربع بود.

عملیات تهیه زمین ش��امل ماخار، ش��خم با گاو آهن، دو دیس��ک عمود بر 
هم و ماله ب��ود. كود نیتروژن به میزان100 كیلوگرم در هكتار از منبع اوره 
و كود فس��فر به میزان 100 كیلوگرم P2O5 از منبع فس��فات آمونیوم پس 

از دیس��ک اول در مزرعه توزیع و با دیس��ک دوم به زیر خاك برده شد. در 
مرحله انجام كاشت پس از تعیین قوه نامیه و درجه خلوص بذور، میزان بذر 
مصرفي تعیین و با رعایت فواصل بین و روي در خطوط كش��ت با توجه به 
هر یک از تیمارهاي اعمال شده، كشت صورت گرفت. عملیات داشت نظیر 
آبیاري، تنک، وجین علف هاي هرز در تمامي تیمارهاي آزمایشي به  صورت 
مطلوب و یكس��ان انجام شد. با علف هاي هرز از طریق وجین دستي مبارزه 
ش��د .با توجه به اینكه گلدهي و همچنین غالف دهي و رس��یدگي غالف ها 
در م��اش به صورت همزمان اتفاق نمي افتد، برداش��ت نهایي پس از حذف 
حاش��یه ها از خطوط میانی هر كرت انجام گرفت. به منظور تعیین عملكرد 
دانه از خطوط میانی هر كرت به طول یک متر در نظر گرفته شد. به منظور 
جلوگیري از ریزش دانه ها، برداش��ت هر هفته یک بار از غالف هاي رسیده 
برداشت شد. پس از برداشت غالف ها، تعداد دانه در غالف، وزن دانه ها در 
غالف و وزن خش��ک غالف با اس��تفاده از جدا كردن غالف ها از بوته و قرار 
دادن نمونه ها به مدت 48 س��اعت در آون در دمای 75 درجه سانتی گراد 
شمارش و توزین شدند. عملكرد بیولوژیكي از طریق توزین ماده خشک كل 
اندام هاي مختلف در دو خط  طولي و همچنین ش��اخص برداشت از طریق 

تقسیم عملكرد دانه بر عملكرد بیولوژیكي محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري Minitab انجام 
گرفت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانكن و رسم 

نمودارها با استفاده از نرم افزار گرافیكي Excel  انجام شد. 

نتايج و بحث
عملکرد دانه

نتایج نش��ان داد كه تف��اوت عملكرد دانه براي فاكت��ور فاصله بین ردیف و 
اث��ر متقابل فاصله بین ردیف و روي ردیف  بس��یار معني دار بود)جدول1(، 
در حالي ك��ه تف��اوت عملكرد دانه در تیم��ار فاصله روي ردی��ف معني دار 
 نب��ود. در مطالع��ه Shukla و Dixit)30( نیز فاصله بی��ن ردیف ها، تاثیر 
معن��ي داري بر عملكرد دانه گیاه ماش داش��ت، كه ب��ا نتایج تحقیق حاضر 

جدول1- خالصه نتايج تجزيه واريانس داده هاي عملکرد دانه و صفات وابسته به آن

*،** به ترتيب معني  دار در سطح احتمال 0/01 و ns ،0/05 عدم اختالف معني دار
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جدول 2 - مقايسه ميانگين هاي عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در تيمار فاصله بين رديف و روی رديف

مطابقت داشت)30(.
مقایس��ه میانگین هاي عملكرد دانه ماش نش��ان داد كه بیشترین و كمترین 
عملكرد دانه به ترتیب به فاصله بین ردیف 50 س��انتي متر و 80 س��انتي متر 
اختصاص داش��ت)جدول2(، ب��ا كاهش فاصله بین بوته ه��ا و افزایش تراكم، 
عملك��رد دانه افزایش یافت، این نتایج با گزارش های Ruth و همكاران)25( 
 مبن��ي بر افزای��ش عملكرد دانه با كاه��ش فاصله بین ردیف ه��ا از60 به30 
سانتي متر مطابقت داشت)25(، این نتایج توسط رنهار نیز گزارش شد)26(. 
بیش��ترین عملكرد دانه در فاصله روي ردیف پنج س��انتي متر بدس��ت آمد، 
هرچن��د كه تف��اوت عملكرد دان��ه در تیمارهاي فاصل��ه روي ردیف معني 
دار نش��د)جدول 2(. مطالعه عملكرد دانه در تیماره��اي فاصله بین و روي 
ردیف نش��ان داد كه بیش��ترین عملكرد دانه فاصله بین ردیف 50 سانتیمتر 
و روي ردیف پنج سانتي متر بود، كمترین عملكرد دانه در تیمار فاصله 80 

سانتیمتر بین ردیف و پنج سانتي متر روي ردیف مشاهده شد.
    تحقیقات انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه كاهش فاصله بین ردیف ها به 
علت كاهش رقاب��ت گیاهان مجاور هم از نظر بهره برداري از نهاده ها براي 
گی��اه موثر تر از حالتي اس��ت كه فاصله بین ردیف ها زی��اد و فاصله  روي 

ردیف كم باشد)6(.
    ب��ه نظ��ر مي رس��د با افزای��ش تراكم در اث��ر كاهش فاصل��ه روي و بین 
 ردی��ف ها توزیع نه��اده هاي محیطي نظیر نور، م��واد غذایي و رطوبت بین 
بوت��ه ها به ش��كل مطلوب تري صورت گرفته و ای��ن عكس العمل منجر به 
افزای��ش عملكرد در واحد س��طح گردید)جدول3(، این نتایج با گزارش��ات 
ریاحي پور و همكاران مطابقت داش��ت)5(. عابدي و نصیري در سال 1368 
گ��زارش كردند كه بیش��ترین عملكرد دانه ماش در رقم مورد بررس��ي آنها 

 در آرای��ش كش��ت با فاصله بین ردیف 55 س��انتي مت��ر و روي ردیف پنج 
سانتي متر به دست آمد)8(. كوچكي نیز گزارش كرد كه بیشترین عملكرد 
دانه در فاصله بین ردیف 50 سانتي متر و روي ردیف پنج سانتي متر حاصل 

شد)11(. گزارشات محققین فوق با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت.

 تعداد دانه در غالف
     تع��داد دان��ه در غالف با  ثبات ترین جزء در حبوبات اس��ت، تعداد دانه 
در غ��الف داراي واریانس ژنتیكي اس��ت، بنابراین كمت��ر تحت تاثیر عوامل 
محیطي قرار مي گیرد، روش هاي زراعي و ش��رایط آب و هوایي اختالفات 
كم��ي در تعداد دان��ه ایجاد مي نماید، تعداد دان��ه در هر غالف به موقعیت 
 غ��الف در گی��اه بس��تگي دارد، غالف ه��اي میانگره هاي پایی��ن تر حاوي 
 دان��ه ه��اي بیش��تر ب��وده وتع��داد دان��ه در غالف به س��مت ب��اال كاهش 

مي یابد)9(.
  دوره بحراني تش��كیل تعداد دانه در هر غالف با پایان مرحله طویل ش��دن 
غالف و شروع دوره پر شدن دانه مصادف است، تاثیر رشد در طي این دوره 
از نظر تعداد دانه هاي تش��كیل شده در هر غالف و اندازه دانه بسیار بحراني 
 اس��ت، طول دوره از زمان طویل ش��دن غالف تا پر ش��دن دانه نیز بر تعداد 
دانه هاي هر غالف موثر اس��ت، دانه هاي كامال توس��عه نیافته كه دانه هاي 
ناق��ص نیز نامیده مي ش��وند در كاه��ش تعداد دانه هاي هر غالف س��هیم 
هس��تند، نتایج برخي محققین نشان مي دهد كه شرایط نامساعد محیطي 
نظی��ر اختالل در تغذی��ه، باروري ضعیف و عوام��ل ژنتیكي در طي گلدهي 

منجر به سقط جنین و كاهش تعداد دانه در غالف مي گردد)10(.
تفاوت تع��داد دانه در غالف در تیمارهاي فاصل��ه بین ردیف، روي ردیف و 
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اثر متقابل بین آنها، معني دار نبود)جدول1(. این نتایج با گزارش��ات ریاحي 
و هم��كاران )5( مبني بر ع��دم تاثیر معني دار فواصل بین  و روي ردیف بر 
تعداد دانه در غالف مطابقت داش��ت. به هر حال بیشترین و كمترین تعداد 
دان��ه در غ��الف در تیمار فاصله بی��ن ردیف ها به ترتیب ب��ه فواصل 50 و 
 80 س��انتي متر بین ردیف اختصاص داش��ت، فواصل روي ردیف 10 و پنج 
س��انتي متر به ترتیب بیش��ترین و كمترین تعداد دانه در غالف را به خود 
اختصاص دادند) جدول2(، اگرچه اثر این تیمار ها معني دار نبود. تعداد دانه 
در غالف در فاصله 65 س��انتي متر بین ردیف و10 س��انتي متر روي ردیف 

بیشترین ارزیابي شد.

وزن هزار دانه
   مواد ذخیره اي در مرحله طویل ش��دن غالف با س��رعت و به شكل مداوم 
تجمع مي یابند. در هنگام افزایش ماده خشک دانه ها، رطوبت آنها به تدریج 
كاهش یافته و به محض رس��یدن رطوبت به 55 تا 60 درصد، فرایند انتقال 
تس��ریع مواد به دانه ه��ا كاهش مي یابد وزن دانه ی��ک خصوصیت ژنتیكي 
است، اما تا حدودي متاثر از طول دوره رشد نیز مي باشد، این شرایط ممكن 

است موجب تغییراتي بین 20 تا 30 درصد در وزن دانه شوند)5(.
تف��اوت وزن ه��زار دانه در تیماره��اي فاصله روي ردیف، بی��ن ردیف و اثر 
متقابل بین آنها در س��طح احتمال 1% معني دار بود)جدول1(. بیشترین و 
كمتری��ن وزن ه��زار دانه در تیمار فاصله بین ردیف ه��ا به ترتیب به فواصل 
80 و50 س��انتي متر اختصاص داش��ت)جدول 2(. به نظر مي رسد افزایش 
فاصل��ه بین ردیف فضاي تغذیه اي هر ی��ک از بوته ها به تنهایي را افزایش 
داده و سهم دانه ها از مواد اسمیالتي در این شرایط افزایش یافته و منجر به 
Dixit و Shukla افزایش وزن هزار دانه شده است، این نتایج با گزارشات

در س��ال 1996 مبني بر افزایش وزن ه��زار دان��ه در فاص���له بین ردیف 
40 سانتي متر نس����بت به20 و30 س��انتي متر تا ح���دودي م��طابقت 

داشت)30(. 
   كاهش فاصله روي ردیف باعث كاهش وزن هزار دانه ش��د، به ش��كلي كه 
كمترین وزن هزار دانه در فاصله پنج س��انتي متري روي ردیف و بیشترین 
مقدار وزن هزار دانه در فاصله 10 س��انتي متر روي ردیف حاصل ش��د. این 
نتایج نیز با گزارش��ات ش��وكال و دیكزت مطابقت داش��ت)30(. بین هر سه 
تیمار مورد بررس��ي از لحاظ وزن هزار دانه تفاوت معني دار بود)جدول 2(. 

جدول 3-  مقايسه ميانگين هاي عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در آرايش هاي مختلف کاشت

آرایش كاش��ت با فواصل بین ردیف 80 و 65 س��انتي متر و روي ردیف 10 
سانتي متر بیشترین میزان وزن هزار دانه را دارا بودند.

عملکرد بيولوژيکي 
    عملكرد بیولوژیكي، حاصل تجمع مواد آلي تولید شده در جریان فتوسنتز 
است كه در اندام هایي نظیر برگ، دمبرگ، ساقه و سایر اندام ها ذخیره مي 
شود)5(. بررسي نتایج تجزیه واریانس عملكرد بیولوژیكي در تیمارهاي مورد 
مطالعه نش��ان داد كه تفاوت عملكرد بیولوژیكي براي فواصل بین ردیف در 

سطح احتمال 5% معني دار بود، در حالي كه تفاوت این پارامتر براي فواصل 
روي ردیف و اثر متقابل فاصله بین و روي ردیف معني دار نشد)جدول 1(.

بیشترین و كمترین میزان عملكرد بیولوژیک در تیمارهاي فاصله بین ردیف 
مورد بررس��ي، به ترتیب به فواصل 50 و 80 س��انتي متر اختصاص داشت، 
تفاوت بین این دو تیمار معني دار ارزیابي ش��د)جدول 2(. به نظر مي رسد 
كه كاهش فواصل بین ردیف ها منجر به توزیع مطلوب تر ش��اخص س��طح 
ب��رگ و بهره وري بهتر جامعه گیاهي از نور و در نتیجه تولید ماده خش��ک 
بیش��تر در واحد س��طح گردید، این نتایج با گزارش��ات ریاح��ي و همكاران 
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مطابقت داش��ت)1(. فواصل 10 و 7/5 س��انتي مت��ر روي ردیف به ترتیب 
بیش��ترین و كمترین عملكرد بیولوژیک را به خود اختصاص دادند، اگر چه 

تفاوت این تیمارها معني دار نشد)6(.
 ب��ه نظر مي رس��د كه كاه��ش رقابت بوته ه��ا هنگام افزای��ش فاصله روي 
ردیف ها منجر به افزایش فضاي گیاه براي رشد و تجمع بیشتر ماده خشک 
گردیده اس��ت، این نتایج با گزارش��ات ابراهیمي و همكاران در سال 1376 
مطابقت داشت)1(. عملكرد بیولوژیک در فاصله 50 سانتي متر بین ردیف و 

10 سانتي متر روي ردیف بیشترین بود.

وزن خشك غالف در واحد سطح 
    ماده خش��ک غالف در واحد س��طح در تیمارهاي فواصل بین ردیف در 
سطح احتمال 1% معني دار شد، در حالي كه تفاوت این صفت در تیمارهاي 

فاصله روي ردیف معني دار نبود) جدول 1(.
    كاهش فاصله بین ردیف ها و در نتیجه آن افزایش تراكم منجر به افزایش 
ماده خش��ک غالف در واحد س��طح گردید به ش��كلي به ماده خشک غالف 
در تیمار 50 س��انتي متر به ش��كل معني دار از س��ایر تیمارها بیشتر بود) 
جدول 2(. مبص��ر و همكاران)13( گزارش كردند كه با افزایش تراكم، ماده 
خش��ک غالف در واحد سطح افزایش یافت. نتایج تحقیق حاضر با گزارشات 
این محققین مطابقت داش��ت. افزایش فاصل��ه روي ردیف ها باعث افزایش 
وزن  ماده خش��ک  غالف در واحد س��طح شد، اگرچه تفاوت این پارامتر در 
تیمارهاي فاصله روي ردیف معني دار نبود، به نظر مي رس��د افزایش فاصله 
روي ردیف توس��عه بیش��تر شاخص هاي فرعي و توس��عه تولید غالف ها را 
موجب ش��د. بیشترین ماده خشک غالف در واحد سطح در الگوي كاشت با 

فاصله بین ردیف 50 سانتي متر و روي7/5 سانتي متر مشاهده شد.

شاخص برداشت 
فاصله روي ردیف در سطح احتمال 1% معني دار شد، در حالي كه فاصله بین 
ردیف معني دار نبود)جدول1(. بیش��ترین میزان شاخص برداشت در تیمار 

بین ردیف به فاصله 50 سانتي متر بین ردیف اختصاص داشت اگرچه تفاوت 
این تیمار معني دار نش��د)جدول2(. به هر حال محققین گزارش كردند كه 
با افزایش تراكم میزان عملكرد اقتصادي بیش از عملكرد بیولوژیكي افزایش 
 م��ي یابد) 29( این عكس العمل موجب افزایش میزان ش��اخص برداش��ت 
مي ش��ود. بیش��ترین و كمترین شاخص برداش��ت در فواصل روي ردیف به 
ترتی��ب به تیمارهاي پنج و 10 س��انتي متر روي ردیف اختصاص داش��ت، 

تفاوت این دو تیمار از این نظر معني دار بود)2(.
ابراهیمي و همكاران گزارش كردند كه اثرات فاصله بین ردیف بر ش��اخص 
برداش��ت غیر معن��ي دار و اثر فاصل��ه روي ردیف بر این صف��ت معني دار 
ش��د، این محققین بیان كردند كه با كاهش فاصل��ه روي ردیف ها در گیاه 
نخود س��فید به دلیل مش��اركت كمتر ش��اخه هاي پاییني در تولید غالف 
ش��اخص برداش��ت در اث��ر كاهش عملكرد دان��ه در بوته كاه��ش یافت)1( 
نتای��ج ای��ن محققی��ن با نتای��ج تحقیق حاضر مغایرت داش��ت. بیش��ترین 
 ش��اخص برداش��ت در آرایش كشت با فاصله 50 سانتي متر روي ردیف و 5 

سانتي متري روي ردیف مشاهده شد.

همبستگي ها در واحد سطح 
    بررس��ي ماتریس ضرایب همبس��تگي بین عملكرد دانه، صفات وابسته به 
آن نشان داد كه همبستگي مثبت و معني دار در سطح احتمال 01 /0 بین 
عملكرد دانه و ماده خشک غالف در بوته وجود داشت ) جدول 4(. این نتایج 
با گزارش��ات ریاحي پور و همكاران مطابق بود )5(. همبستگي بین عملكرد 
دان��ه در واحد س��طح و وزن ه��زار دانه منفي و معني دار بود، همبس��تگي 
بین عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیكي نیز معني دار در س��طح احتمال %1  

ارزیابي شد ) جدول 4(.

نتيجه گيري
       نتایج تجزیه واریانس داده هاي مربوط به عملكرد دانه و صفات وابسته 
به آن نش��ان داد كه تفاوت عملكرد دانه براي فاكتور فاصله بین ردیف و اثر 

جدول 4- ضرايب همبستگي بين عملکرد دانه وصفات وابسته به آن

*،**به ترتيب معني دار در سطح احتمال 0/01 و 0/05
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متقابل فاصله بین ردیف و روي ردیف در س��طح احتمال 1% معني دار بود، 
در حالي ك��ه تفاوت عملكرد دانه در تیمار فاصله روي ردیف معني دار نبود. 
مقایس��ه میانگین هاي عملكرد دانه ماش نشان داد كه بیشترین و كمترین 
عملكرد دانه به ترتیب به فاصله بین ردیف 50 س��انتي متر و 80 س��ا نتي 
متر اختصاص داش��ت. با كاهش فاصله بین بوته ها و افزایش تراكم عملكرد 
دان��ه افزایش یافت. مطالع��ه عملكرد دانه در تیماره��اي فاصله بین و روي 
ردیف نش��ان داد كه بیشترین عملكرد دانه فاصله بین ردیف 50 سانتي متر 
 و روي ردیف پنج سانتي متر بود، كمترین عملكرد دانه در تیمار فاصله 80 

سانتي متر بین ردیف و پنج سانتي متر روي ردیف مشاهده شد.
     تع��داد دانه در غ��الف با ثبات ترین جزء در حبوبات اس��ت، تعداد دانه 
در غ��الف داراي واریانس ژنتیكي اس��ت، بنابراین كمت��ر تحت تاثیر عوامل 
محیطي قرار مي گیرد، روش هاي زراعي و ش��رایط آب و هوایي اختالفات 
كم��ي در تعداد دانه ایجاد م��ي نماید، خالصه نتایج تجزی��ه واریانس داده 
هاي مربوط به تعداد دانه در غالف در تیمارهاي مورد بررس��ي نش��ان داد 
تفاوت تعداد دانه در غالف در تیمارهاي فاصله بین ردیف، روي ردیف و اثر 
متقاب��ل بین آنها، معني دار نبود. بیش��ترین و كمترین تعداد دانه در غالف 
در تیمار فاصله بین ردیف ها به ترتیب به فواصل 50 و 80 سانتي متر بین 
ردیف اختصاص داش��ت، فواصل روي ردیف 10 و پنج سانتي متر به ترتیب 
بیش��ترین و كمترین تعداد دانه در غالف را به خود اختصاص دادند. تعداد 
دانه در غالف در فاصله 65 س��انتي متر بین ردیف و 10 س��انتي متر روي 

ردیف بیشترین ارزیابي شد.
     تف��اوت وزن ه��زار دانه در تیمارهاي فاصله روي ردیف، بین ردیف و اثر 
متقابل بین آنها در س��طح احتمال 1% معني دار بود. بیش��ترین و كمترین 
وزن ه��زار دان��ه در تیمار فاصله بین ردیف ها به ترتیب به فواصل 80 و 50 
س��انتي متر اختصاص داش��ت، به نظر مي رس��د افزایش فاصله بین ردیف 
فضاي تغذیه اي هر یک از بوته ها به تنهایي را افزایش داده و سهم دانه ها 
از مواد اس��میالتي در این شرایط افزایش یافته و منجر به افزایش وزن هزار 
دان��ه گردید. كاهش فاصله روي ردیف باعث كاهش وزن هزار دانه ش��د، به 
شكلي كه كمترین وزن هزارر دانه در فاصله پنج سانتي متري روي ردیف و 
بیش��ترین مقدار وزن هزار دانه در فاصله 10 سانتي متر روي ردیف حاصل 

شد.
    بررس��ي نتایج تجزی��ه واریانس عملكرد بیولوژیك��ي در تیمارهاي مورد 
مطالعه نش��ان داد كه تفاوت عملكرد بیولوژیكي براي فواصل بین ردیف در 
سطح احتمال 5% معني دار بود ، در حالي كه تفاوت این پارامتر براي فواصل 
روي ردیف و اثر متقابل فاصله بین و روي ردیف معني دار نش��د. بیش��ترین 
و كمتری��ن میزان عملكرد بیولوژیک در تیماره��اي فاصله بین ردیف مورد 
بررس��ي، به ترتیب به فواصل 50 و 80 سانتي متر اختصاص داشت. فواصل 
10 و 7/5 س��انتي متر روي ردیف به ترتیب بیش��ترین و كمترین عملكرد 
 بیولوژی��ک را ب��ه خود اختصاص دادن��د. عملكرد بیولوژی��ک در فاصله 50 

سانتي متر بین ردیف و 10 سانتي متر روي ردیف بیشترین بود.
    تف��اوت ماده خش��ک غالف در واحد س��طح در تیماره��اي فواصل بین 
 ردی��ف اث��ر متقابل بی��ن فاصله بی��ن و روي ردیف در س��طح احتمال %1 
 معني دار شد، در حالي كه تفاوت این صفت در تیمارهاي فاصله روي ردیف 
معن��ي دار نبود. كاهش فاصله بین ردیف ه��ا و در نتیجه آن افزایش تراكم 
منجر به افزایش ماده خشک غالف در واحد سطح گردید به شكلي به ماده 

خش��ک غالف در تیمار 50 سانتي متر به ش��كل معني دار از سایر تیمارها 
بیشتر بود. بیش��ترین ماده خشک غالف در واحد سطح در الگوي كاشت با 

فاصله بین ردیف 50 سانتي متر و روي 7/5 سانتي متر مشاهده شد.
     تف��اوت صفت ش��اخص برداش��ت براي فاصله روي ردی��ف و اثر متقابل 
فاصله بین و روي ردیف در س��طح احتمال 1% معني دار ش��د، در حالي كه 
براي  تیمار این فاصله بین ردیف معني دار نبود. بیش��ترین میزان شاخص 
برداش��ت در تیمار بین ردیف به فاصله 50 سانتي متر بین ردیف اختصاص 
داش��ت.   بیش��ترین و كمترین شاخص برداش��ت در فواصل روي ردیف به 
ترتیب به تیمارهاي پنج و 10 س��انتي متر روي ردیف متعلق بود بیشترین 
 ش��اخص برداش��ت در آرایش كشت با فاصله 50 سانتي متر روي ردیف و 5

 سانتي متري روي ردیف مشاهده شد.
     بررس��ي ماتریس ضرایب همبس��تگي بین عملكرد دانه، صفات وابس��ته 
به آن نش��ان داد كه همبستگي مثبت و معني دار در سطح احتمال 01 /0 
بین عملكرد دانه و ماده خش��ک غالف در بوته وجود داش��ت. همبس��تگي 
بی��ن عملكرد دانه در واحد س��طح و وزن هزار دان��ه منفي و معني دار بود ، 
همبس��تگي بین عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیكي نیز معني دار در س��طح 

احتمال 1%  ارزیابي شد.
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