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 بررسی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه ماش
 2و بصیر صمدی فیروز آباد *1رضا سخاوت

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین -2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول  -1
*Sekhavat.reza@yahoo.com 

 

 چکیده

این آزمایش به صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح  به منظور تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته ماش ،

 1-6-16ی در سه تکرار و دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجراء شد. دو الین امید بخش بلوک های کامل تصادف

 30و  23در متر مربع و با فاصله ردیف های کاشت  50،  23،  20،  13در کرت های اصلی ، پنج تراکم بوته شامل  NM-94و 

د. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال معنی سانتیمتر به صورت فاکتوریل در داخل کرت های فرعی کشت گردیدن

دار شد بنابراین نتایج دو سال به طور جداگانه بررسی شد. نتایج دوسال آزمایش نشان داد که دو الین امید بخش از لحاظ عملکرد 

ختلف تاثیر معنی داری بر عملکرد نهایی دانه تفاوت معنی دار ی با هم نداشتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم های م

بوته در متر مربع مشاهده شد. نتایج تجزیه واریانس ساده سال  50و  13نهایی دانه داشتند. بیشترین عملکرد دانه ماش در تراکم های 

در فاصله کاشت سانتیمتر تاثیر معنی داری بر عملکرد نهایی دانه داشتند.  30و  23اول آزمایش نشان داد که دو فاصله ردیف کاشت 

کیلوگرم در  85/1681سانتیمتر عملکرد نهایی دانه  23کیلوگرم در هکتار و در فاصله کاشت  1408سانتیمتر عملکرد نهایی دانه  30

هکتار بود. فواصل کاشت تاثیری بر تعداد غالف در بوته ، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه نداشت. نتایج تجزیه واریانس ساده 

سانتیمتر تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نداشت. لذا  30و  23آزمایش نشان داد که دو فاصله ردیف کاشت  سال دوم

بوته در متر  13با تراکم  NM-94و یا  1-6-16توصیه می شود که جهت کاشت ماش می توان از هر کدام از الین های امید بخش 

 ت استفاده کرد.سانتیمتر کاش 30مربع و فاصله ردیف های 

 واژه های کلیدی: ماش، الین امیدبخش، تراکم ، آرایش کاشت

 

 مقدمه

ماش از جمله محصوال ت مهم در تناوب کشت های رایج در مناطق گرمسیری ایران می باشـد. سـطح زیـر کشـت حبوبـات در 

و سطح زیر کشت ماش در ایـران در حـدود  کیلوگرم در هکتار بوده 1000میلیون هکتار )آبی و دیم( با میانگین عملکرد  1/1ایران 

(. جهت دست یابی به بیشترین عملکرد دانه ، دسترسی بـه الیـن هـای برتـر و 1هکتار می باشد) 3000هکتار و در خوزستان  13000

 آرایش کاشت مناسب و تعیین بهترین تراکم در ماش از عوامل بسیار مهم است. عملکرد دانه حبوبات حاصل خصوصیات متفـاوتی

است که تحت عنوان اجزاء عملکرد معرفی شده اند. این اجزاء دارای همبستگی باالیی با عملکرد دانه هستند و به لحاظ اینکه کمتر 

از عملکرد تحت تاثیر عوامل اقلیمی می باشند معیار مناسبی برای انتخاب خواهند بود. بنـابراین بررسـی سـهم خصوصـیات مختلـف 

یزان عملکرد و تعیین اثر عوامل مهم زراعی )آرایش کاشت و میزان عملکرد بذر( بـر آنهـا مـی توانـد ساقه های اصلی و فرعی در م

(. در آزمایش های بررسی تراکم های مختلف بوته در واحد سـطح بـه منظـور برداشـت 5راهنمای موثری در توجیه عملکرد باشد )

(. در 2سـانتیمتر مناسـب بـود ) 30ه ردیـف هـا از همـدیگر سانتیمتر بوته روی ردیف کاشت و فاصل 10جهت دانه خشک ، فواصل 

هـزار بوتـه در هکتـار بـرای  800تا  600هزار بوته در هکتار برای کاشت در فصول بارانی و  500تا  200بعضی از منابع دیگر تراکم 
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بوتـه و بـه موجـب آنهـا (. در آزمایشی مشخص شد که بیشترین تعداد ساقه هـای فرعـی و گـره در 8فصل تابستان تعیین شده است)

.در آزمایش دیگـری گـزارش شـد کـه طـول سـاقه بـا ) Kumar&Sharma1989)عملکرد دانه در تراکم کاشت پایین به دست آمد

افزایش تراکم گیاهی به طور خطی افزایش یافت. عدم تاثیر تراکم های مختلف کاشت بر ارتفاع مـاش و تعـداد سـاقه هـای آن نیـز 

(. طی تحقیقی گزارش شد که نقش طول ساقه اصلی و اجزاء عملکـرد آن در عملکـرد دانـه Khan et al 1988گزارش شده است )

(. محققین دیگری گزارش کردند کـه Lampang et al 1988بوته بسیار بیشتر از سهم تعداد ساقه و اجزاء عملکرد ساقه فرعی است)

افزایش می یابد و ضرایب همبستگی تعداد دانـه و وزن صـد  با کاهش تعداد غالف در گیاه عملکرد دانه کاهش ولی وزن صد دانه

اهداف این پژوهش تعیـین آرایـش و (. Akinola&Davies 1978درصد گلدهی منفی بود) 30دانه با تعداد روز تا رسیدن به مرحله 

 تراکم کاشت ارقام امید بخش ماش بود. 

 

 مواد و روش ها

این آزمایش به صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طـرح  کم بوته ماش ،به منظور تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و ترا

اجـراء شـد. دو الیـن  1530و  1583بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در سال هـای 

بوتـه در متـر مربـع بـا آرایـش  53و  50،  23،  20،  13در کرت های اصلی ، پنج تراکم بوته شامل  NM-94و  1-6-16امید بخش 

سانتیمتر و به صورت فاکتوریـل در  23سانتیمتر و دو ردیفه به فاصله ردیف های  30کاشت یک ردیفه به فاصله ردیف های کاشت 

داخل کرت های فرعی کشت گردیدند. کرت های آزمایش شامل چهار خط به طول چهار متر بود. کود های شیمیایی مصـرفی بـر 

 2خاک داده شد. آبیاری ها ی مورد نیاز طبق عرف منطقه انجام شد و جهت کنترل علف های هرز از ترفالن به میزان  اساس آزمون

لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک استفاده شد. یادداشت برداری های مختلف شامل اندازه گیری عملکرد دانه دو خط 

تدا و انتهای خطوط کاشت و اجـزاء عملکـرد نظیـر متوسـط تعـداد غـالف در بوتـه ، وسط هر کرت آزمایشی با حذف نیم متر از اب

بوتـه انتخـابی در هـر کـرت  3متوسط تعداد دانه در غالف ، وزن صدد دانه ، ارتفاع بوته و متوسط تعداد شاخه های اصلی بوته ، از 

تجزیه واریانس شده  Mstatcا استفاده از نرم افزار آزمایشی پس از رسیدگی فیزیولوژیکی ثبت شده و در پایان داده های آزمایش ب

 درصد مقایسه شدند.  3و میانگین داده ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث

از لحاظ عملکرد نهایی دانه ، ارتفاع بوته ، تعداد غالف در بوته ، تعداد دانه  NM-94و  1-6-16طی دو سال آزمایش الین های 

 aشاخه در کالس  4با   1-6-16ن صد دانه اختالف معنی داری با هم نداشتند ولی تعداد شاخه های هر بوته در الین در غالف و وز

(. از نظر تراکم های مختلف مورد آزمایش طی دو سال ، 1قرار داشتند )جدول  bشاخه در بوته در کالس  2/5با  NM-92و الین 

در بوته ، متوسط تعداد دانه در غالف ، وزن صدد دانه ، ارتفاع بوته و متوسط تعداد  عملکرد دانه و اجزاء آن )متوسط تعداد غالف

(. بنابراین 2بوته در مترمربع تفاوت معنی داری با سایر تراکم ها مورد آزمایش نداشتند )جدول  13شاخه های اصلی بوته( در تراکم 

در  Sharmaو   Kumarدست آورد. این نتایج با نتایج آزمایش  می توان با حداقل تراکم بوته در هکتار ، حداکثر محصول را به

مطابقت دارد. آنها طی آزمایش خود بر روی تاثیر ردیف های کاشت و تراکم های مختلف بوته حبوبات گزارش کردند 1383سال 

 Kan به دست آمد. همچنین  که بیشترین تعداد ساقه های فرعی و گره در بوته و به موجب آنها عملکرد دانه در تراکم کاشت پایین

اعالم داشتند که عدم تاثیر تراکم های مختلف کاشت بر ارتفاع ماش و تعداد ساقه های آن نیز گزارش  1388و همکاران در سال 
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سانتیمتر بود ولی  23سانتیمتر کمتر از فاصله ردیف  30شده است. هر چند در سال اول آزمایش عملکرد نهایی دانه در فاصله ردیف 

ر سال دوم این دو فاصله ردیف تفاوت معنی داری روی عملکرد و اجزاء عملکرد نداشتند ، در تجزیه مرکب فواصل ردیف های د

(. بنابراین جهت کاشت ماش به  دلیل سهولت 5کاشت تفاوت معنی داری روی عملکرد و اجزاء عملکرد ماش نداشتند )جدول 

سانتیمتری کاشته شود. همچنین در تجزیه  30شود که این گیاه روی ردیف های سانتیمتر ، توصیه می  30کاشت روی ردیف های 

مرکب تفاوت معنی داری بین اثر متقابل فواصل ردیف ها و تراکم های مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش مشاهده نشد و در 

سانتیمتر به دست  30ر متر مربع و فواصل ردیف بوته د 13تجزیه ساده دو سال آزمایش باالترین عملکرد و اجزاء عملکرد در تراکم 

آمد چون ماش گیاهی است که در تراکم های مختلف تعداد شاخ و برگ خود را متناسب با تراکم تنظیم می کند. بنایراین توصیه 

مربع و بوته در متر 13با تراکم  NM-94و یا  1-6-16می شود جهت کاشت ماش می توان از هر کدام از الین های امید بخش 

 سانتیمتر استفاده کرد. 30فاصله ردیف های 

 
 %3نتایج آزمون دانکن عملکرد و اجزاء عملکرد الین های امید بخش آزمایش در سطح احتمال  -1جدول 

تعداد دانه در  تعداد شاخه بوته

 غالف

تعداد غالف 

 در بوته

 ارتفاع بوته

(Cm) 

 وزن صد دانه

(g) 

 عملکرد دانه

(kg/ha) 

ید الین های ام

 بخش

a0/4 a34/10 a0/48 a6/36 a3/5 a2020 16-6-1 

b2/5 a33/10 a5/41 a2/36 a86/5 a2013 NM-94 

 

 %3نتایج آزمون دانکن عملکرد و اجزاء عملکرد تراکم های مختلف بوته در سطح احتمال  -2جدول 

تعداد شاخه 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف

تعداد غالف 

 در بوته

 ارتفاع بوته

(Cm) 

 صد دانهوزن 

(g) 

 عملکرد دانه

(kg/ha) 

تراکم بوته )تعداد 

 بوته در مترمربع(

a5/5 a03/11 a4/40 a1/33 a85/5 ab2103 13 

a5/5 a26/10 a3/40 a4/33 a0/4 ab2008 20 

a8/5 a33/10 a3/43 a3/34 a38/5 ab2125 23 

a6/5 a63/10 a0/43 a2/81 a88/5 b1806 50 

a8/5 a03/10 a3/43 a2/84 a30/5 a2246 53 

 

 %3نتایج آزمون دانکن عملکرد و اجزاء عملکرد فواصل ردیف های کاشت در سطح احتمال  -5جدول 

تعداد دانه در  تعداد شاخه بوته

 غالف

تعداد غالف 

 در بوته

 ارتفاع بوته

(Cm) 

 وزن صد دانه

(g) 

 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 فواصل ردیف های کاشت

a3/5 a3/10 a5/40 a32 a8/5 a1363 30 سانتیمتر 

a3/5 a6/10 a43 a81 a3/5 a2143 23 سانتیمتر 
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