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 چکيده

 
 در مزرعه تحقيقاتي گروه زراعت و        ١٣٧٩به منظور بررسي صفات كمي ارقام ماش آزمايشي در تابستان              

الح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز با استفاده از طرح فاكتوريل در قالب بلوك هاي                   اص

، ٢٠،  ١٥در اين آزمايش فواصل بين بوته ها روي رديف  در چهار سطح             .  كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد      

 و  ٨٠٠٠٠،  ١٠٠٠٠٠،  ١٣٣٣٣٣تيب تراكمهاي   به تر ( سانتي متر بين رديفها      ٥٠ سانتي متر با فاصله ثابت       ٣٠ و   ٢٥

در   . مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته اند       ١‐٦٢‐٣٢ و   -A١٩٧٣VCو سه رقم پرتو،      )   بوته در هكتار   ٦٦٦٦٦

 بار نمونه برداري از سطح مزرعه، وزن خشك اندام هوائي،  وزن خشك برگ،              ٦طول مراحل مختلف رشد گياه با       

 و همچنين در مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي بعضي خصوصيات رويشي و            وزن خشك غالف و وزن خشك دانه      

نتايج اين بررسي نشان داد كه      .  زايشي، عملكرد دانه،عملكرد بيولوژيكي و وزن خشك برگ گياه اندازه گيري شد           

و ماده خشك كل را     )   كيلوگرم در هكتار   ٣٣/١٧٢٣( نسبت به دو رقم ديگرباالترين عملكرد دانه          ١‐٦٢‐٣٢رقم  

 ٣٠ و   ٢٠فواصل    .را توليد كرد  )   كيلوگرم در هكتار   ٦٤/١٤٣٨(شت در حاليكه رقم پرتو پايين ترين عملكرد دانه         دا

٧٠/١٣٧٨(وپايين ترين عملكرددانه   )  كيلو گرم در هكتار    ٤٤/١٧١٣(سانتي متر بين بوته ها به ترتيب باالترين           

 گياه، تعداد گره در ساقه اصلي و تعداد روز تا          به استثناء طول غالف در       .  را توليد نمودند  )  كيلوگرم در هكتار  
تحت تأثير تراكم گياهي واقع     %    ١گلدهي، ساير صفات اندازه گيري شده از نظر آماري در سطح احتمال              %  ٥٠

. افزايش يافتند )  افزايش تراكم (عملكرد بيولوژيكي و وزن خشك برگ با كاهش فاصله بين بوته ها                 .  شدند

 عملكرد و صفات اندازه گيري شده نشان داد كه باالترين همبستگي مثبت و معني دار              مطالعات مربوط به همبستگي   

وجود )  r=  ٣٧/٠ و r=  ٧٤/٠به ترتيب   (بين عملكرد با وزن پوسته غالف و تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي                 

 .دارد
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 مقدمه
  يكي از گونه هاي     [Vigna radiata (L.) wilczek]ماش  

 ٢٤–٢٧خانواده بقوالت ميباشد كه دانه آن بواسطه داشتن              
 ١٠٠ كالري انرژي كه از مصرف         ٣٤٠درصد پروتئين و حدود      

گرم دانه خشك آن حاصل ميشود از منابع مهم تأمين كننده              
 ). ٥(رود  پروتئين گياهي براي انسان به شمار مي

 است كه در اكثر مناطق         گياهاني ترين  ماش از معمولي   
 گرمسيري و نيمه گرمسيري ايران بعد از برداشت گندم كشت            
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 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧ ‐١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٢٨

ماش به علت   .  شده و قبل از شروع كشت پائيزه برداشت ميشود        
هوا، تقويت زمين   نيتروژن  دوره رشد و نمو كوتاه، قابليت تثبيت        

به منظور كشت     و جلوگيري از فرسايش خاك بر ساير گياهان         
تواند در بعضي مناطق به شرطي        اين گياه مي  .  م برتري دارد  دو

كه توجيه اقتصادي داشته باشد به صورت كود سبز در تناوبهاي           
 ،٥،  ٢(كار گرفته شود  ه  زراعي جهت نيل به كشاورزي پايدار ب        

٧، ٦.( 
يكي از فاكتورهاي زراعي كه روي عملكرد تأثير دارد تراكم           

ور با تأثير بر روي فرم رويشي       اين فاكت .  بوته در واحد سطح است    
بوته و اجزاء عملكرد، نهايتاً عملكرد را تحت تأثير قرار ميدهد لذا            
يافتن تراكم مناسبي كه منجر به توليد حداكثر عملكرد شود              

 ).  ٧، ٦( بسيار مفيد است
تعداد گياهان الزم در واحد سطح جهت حداكثر توليد،              

حداكثر بهره  .  ردبستگي به نوع گياه زراعي و محيط آن دا             
برداري از عوامل الزم جهت رشد گياه، وقتي حاصل ميشود كه            
. جمعيت گياهي حداكثر فشار را بر تمام عوامل توليد وارد كند            

با افزايش  .  رابطه بين توليد دانه و تراكم جمعيت متفاوت است          
تراكم بوته ها، عملكرد دانه تا حد نهايي خود افزايش يافته و در             

يني ثابت مانده و سپس با افزايش فشار جمعيت،          يك دامنه مع  
حتي وقتي رطوبت و مواد غذايي عامل محدود كننده نباشند،             

 ).٣(يابد  عملكرد بذر به سرعت كاهش مي
 توليد ماده خشك كل لزوماً رابطه مستقيمي با بيشترين            
عملكرد دانه ندارد، زيرا مسير تشكيل عملكرد بيولوژيكي               

 عملكرد نهايي اقتصادي     لذا.  وت است وعملكرد اقتصادي متفا   
نتيجه توليد و توزيع مواد فتوسنتزي در طي مراحل مختلف              

توزيع اسيميالت در بين اندامهاي گياهي نه         .  رشد و نمو است    
تنها براي تشكيل محصول نهايي بلكه براي سرعت رشد و                

بنابراين، توزيع ماده خشك    .  عملكرد نهايي نيز حائز اهميت است     
ي از گياه، اهميتي به اندازه توليد كل ماده خشك            در هر بخش  

 ).  ٦(دارد 
در آزمايشي با دو رقم ماش      )  ١٩٩٨(ليتل جونز و همكاران     

و سه سطح تراكم  و چهار فاصله رديف به اين نتيجه رسيدند كه 
با كاهش فواصل رديف، عملكرد دانه افزايش يافت ولي تأثير              

 كيلو گرم در     ٨٠٠تر از   فاصله رديفها زمانيكه عملكرد دانه كم      

 و  ٥/١٧كاهش فاصله رديفها به     .  هكتار بدست آمد معني دار نشد    
 كيلو  ٨٠٠ سانتي متر، فقط وقتي كه عملكرد دانه بيشتر از            ٢٥

تراكم بوته در داخل رديف بر       .  گرم در هكتار بود معني دار شد      
. روي ميانگين عملكرد دانه به طور معني داري تأثير گذاشت            

 مصرفي باالتر وقتي كه آب قابل دسترس زياد بود             مقادير بذر 
با بررسي  )  ١٩٨٥(پائو و گيلديال    .  باالترين عملكرد را نشان داد    

روي فتوسنتز، گره   )  Sink(و مخزن   )  Source(تغييرات منبع   
بندي، نيتروژن برگ و محتوي كلروفيل در ارتباط با رشد و                

و نتيجه   گياه ماش انجام دادند        ١٦PSصفات عملكرد واريته     
گرفتند كه احتمال محدوديت منبع در تعيين عملكرد وجود             

و مشخص گرديد كه مخزن مستقيماً با حركت دادن و              .  دارد
مصرف نيتروژن برگ و غير مستقيم در گره بندي ريشه در جلو             

وانچاي و  .  انداختن كاهش فتوسنتز و پيري برگ موثر مي باشد        
ت بر روي عملكرد دو     با بررسي اثر تراكم كاش    )  ١٩٩٣(همكاران  

واريته ماش نتيجه گرفتند كه با افزايش تراكم تعداد نيام در هر             
ش مي يابد و تراكم گياه تأثيري روي تعداد دانه در نيام،  كاهگياه  

با بررسي چهار    )  ١٩٩٥( هاكو    .وزن دانه و كيفيت دانه ندارد       
تراكم كاشت روي رشد و عملكرد گياه ماش نتيجه گرفت كه              

 هزار بوته در هكتار بدست      ٣٣٣عملكرد دانه در تراكم     بيشترين  
با بررسي واكنش گياه ماش به           )  ١٩٨٦( بارليس     .مي آيد

تراكمهاي مختلف كاشت نتيجه گرفت كه ارتفاع گياه، تعداد             
غالف در بوته و عملكرد دانه به طور معني داري تحت تأثير                 
تراكمهاي مختلف كاشت قرار گرفت و عملكرد محصول با                

 ٢٨٤٠(باالترين عملكرد    .  ايش تراكم كاشت افزايش يافت      افز
 هزار بوته در هكتار      ٤٠٠از تراكم كاشت     )  كيلو گرم در هكتار    

از تراكم  %  ٣٢عملكرد دانه اين تراكم بوته به مقدار         .  بدست آمد 
) ١٩٨٦(مي آه    .   هزار بوته در هكتار بيشتر بود         ١٣٣كاشت  

زان بذر روي   آزمايشي تحت سه فاصله رديف مختلف و سه مي          
 گياه ماش در مقابل شاهد محلي انجام دادند و            ٥٥MBواريته  

 كيلو گرم در هكتار و فاصله         ١٥نتيجه گرفتند كه مقدار بذر        
.  سانتي متر براي كاشت اين واريته مناسب ميباشد           ٢٠رديف  

 به طور معني دار با واريته محلي اختالف        ٥٥MBعملكرد واريته   
در آزمايشي كه در روي     )  ١٣٧٤(ه  رضائي و حسن زاد   .  نشان داد 

در بين سه رقم     دو تراكم نتيجه گرفتند كه       باسه رقم ماش سبز     
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 بيشترين عملكرد دانه را نشان        –A١٩٧٣VCمورد بررسي رقم    
اثر تراكم بر كليه خصوصيات رشد رويشي، بجز طول             داد و    

ساقه هاي فرعي و عملكرد دانه و تعداد دانه در هر غالف ساقه               
در تراكم بوته كمتر، تعداد      .  نظر آماري معني دار بود    اصلي از   

ساقه فرعي، غالف و دانه بيشتري در هر بوته توليد شد ولي                 
لذا .  طول ساقه اصلي علي رغم افزايش تعداد گره كاهش يافت           

علي رغم تعداد بوته بيشتر در تراكم باال، بخاطر كاهش عملكرد            
تراكم تقريباً  هر بوته، ميزان عملكرد در واحد سطح در دو                

 با بررسي تراكم بوته     )١٣٧٣  (عابدي و مجد نصيري   .  مساوي بود 
ماش نتيجه گرفتند كه       ١‐٦١‐١٦بر روي اجزاء عملكرد الين      

 بوته در متر مربع نسبت به ديگر        ٥٠ يعني تراكم    ٥٥  ×  ٥تراكم  
 وآفيفان  .  تيمارهاي تراكم، باالترين عملكرد دانه را نشان داد          

مايشي را با پنج رقم ماش با يك تراكم            آز )١٩٨٣(پوك پاكدي 
١٤در بين ارقام     .   هزار بوته در هكتار انجام دادند        ٣٢٠ثابت  
CES            باالترين عملكرد و رقم محلي پايين ترين عملكرد دانه را 
 به سبب تعداد بذر در نيام بيشتر        ١٤CESعملكرد باالي   .  داشت

 مقدار   پايين ترين Pag-asaدر بين پنج رقم ماش،      .  اين رقم بود  
ماده خشك كل را داشت بخاطر اينكه اين رقم پايين ترين وزن             

ممكن است مقدار ماده خشك ذخيره شده       .  شاخه را توليد كرد   
در ديواره غالف كه به دانه منتقل نگرديد سبب عملكرد پايين             

بنابراين هر گونه عمليات زراعي كه سبب شود دوره          .  دانه باشد 
 است در انتقال كربوهيدراتها از      پر شدن دانه افزايش يابد ممكن     

 ديواره غالف به دانه كمك كند و در نهايت سبب افزايش                 
نموي و    با مطالعات )  ١٩٩٣(نايدو و همكاران    .  عملكرد دانه شود  

مرفوفيزيولوژيكي ماش اعالم داشتند كه همبستگي مثبت و            
معني داري بين عملكرد دانه با ماده خشك ساقه و ازت شاخه در           

 درصد گلدهي با تعداد     ٥٠تعداد روز تا    .   وجود دارد  اوج گلدهي 
روز تا رسيدگي و ارتفاع گياه، تعداد روز تا رسيدگي با ارتفاع                
گياه، ارتفاع گياه با وزن خشك ساقه، وزن خشك ساقه با ازت              

نخفروش و  .  ساقه، همبستگي مثبت و معني داري نشان دادند        
تيجه در يك مطالعه روي عدس به اين ن            )  ١٣٧٧(  كوچكي

رسيدند كه همبستگي عملكرد دانه با تعداد شاخه هاي فرعي            
شاخص برداشت،    اوليه، تعداد غالف در بوته، عملكرد بيولوژيك و       

گزارش )  ١٩٨٩(پتل و همكاران     .  مثبت و معني دار مي باشد       

كرده اند كه ارتباط بين عملكرد دانه با تعداد غالف در گياه و                
يب همبستگي مثبت بين تعداد     وجود ضر .  تعداد دانه مثبت است   

غالف و عملكرد دانه در بوته در گزارشات ديگر نيز مشاهده شده            
 ). ٢٥، ١٦، ١٥، ١٣(است 

 : به شرح ذيل بوده استهدف از انجام اين بررسي 
 تعيين اثر تراكم كاشت بر صفات كمي و تشخيص                  ‐

مهمترين صفات موثر و سهم نسبي آنها در افزايش عملكرد دانه            
  ژنوتيپ ماش در اهوازدر سه
 تعيين وجود اختالف در ژنوتيپ هاي مختلف از نظر                ‐

 عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه در شرايط اهواز
 تعيين روند رشد ماده خشك كل، برگ، ساقه، غالف، و              ‐

 دانه در طول فصل زراعي در ماش
 بررسي ضرايب همبستگي صفات اندازه گيري شده با              ‐

 عملكرد دانه
ن بهترين رقم و مناسب ترين تراكم براي زراعت ماش          تعيي ‐

  در اهواز
 

 ها مواد و روش
بررسي حاضر در مزرعه تحقيقاتي گروه زراعت و اصالح              

در سال  نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز          
اين مزرعه در جنوب غربي شهر اهواز و در            .  انجام شد   ١٣٧٩

كه در عرض    .  ع شده است   حاشيه غربي رودخانه كارون واق      
 ٤٨ دقيقه شمالي و طول جغرافيايي       ٢٠ درجه و    ٣١جغرافيايي  

النهار گرينويچ قرار گرفته و        دقيقه شرقي از نصف     ٤١درجه و   
از نظر تقسيم بندي   .    باشد  متر مي  ٥/٢٢ارتفاع آن از سطح دريا      

بندي  خشك طبقه  اقليمي، شهر اهواز جزء مناطق خشك و نيمه        
 ماه از سال يعني از فروردين ماه تا          ٧ين منطقه   در ا .  شده است 

خاك .  پايان مهر ماه جزو ماههاي كامالً خشك محسوب ميشود         
.  بود ١٥/٨ آن حدود     PHمزرعه مورد آزمايش شني رسي و          

آزمايش به صورت طرح فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل                
فاكتورفاصله بوته در چهار    .  تصادفي در چهار تكرار پياده گرديد      

 سانتي متر بين بوته ها روي رديف با         ٣٠ و   ٢٥،  ٢٠،  ١٥(طح  س
كه )   سانتي متر فاصله بين رديفهاي كاشت       ٥٠در نظر گرفتن    

 بوته  ٦٦٦٦٦ و   ٨٠٠٠٠،  ١٠٠٠٠٠،  ١٣٣٣٣٣تراكمهاي معادل   



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧ ‐١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٣٠

 فاكتور رقم متشكل از سه رقم پرتو،       .  در هكتار را بوجود آوردند    
A١٩٧٣VC–    ركز هر سه رقم توسط م       .   بود ١‐٦٢‐٣٢ و

 .تحقيقات كشاورزي اهواز و دزفول در اختيار قرار گرفتند
بر عمليات تهيه زمين شامل شخم در بهار و كود پاشي                

 كيلوگرم در هكتار فسفات      ١٥٠به ميزان   اساس آزمون خاك     
 كيلو گرم   ٥٠ كيلو گرم سولفات پتاسيم و مقدار          ١٠٠آمونيم،  

وط گرديد و   اوره به عنوان استارتر بود كه با خاك بخوبي مخل           
 پس از آماده سازي زمين، كشت در تاريخ         .  سپس تسطيح شد  

 بذر كاشته شد و ٤‐٥در ابتدا در هر كپه  انجام شد و ٥/٤/١٣٧٩
هر .  سپس در هفته سوم به يك بوته در هر كپه تنگ گرديد               

 . متر بود٥ رديف كاشت به طول ٧كرت شامل 
نجام  ا ٦/٤/٧٩ اولين آبياري موسوم به خاك آب در تاريخ           

براي زود سبز شدن و استقرار بهتر گياه فواصل آبياري هاي           .  شد
اوليه كم بود، به طوريكه دومين آبياري سه روز بعد انجام شد و              

از آن پس . مزرعه سبز كرده بود% ٩٥ روز پس از كاشت حدود ٧
 بار ١٠مجموعاً تا برداشت نهايي . آبياري در مواقع الزم انجام شد

  .آبياري صورت گرفت
 مرتبه در مواقع الزم انجام ٤مبارزه با علفهاي هرز با دست و 

از زمان سبز كردن بذور تا برداشت نهايي هيچگونه عالئم            .  شد
آفت و بيماري روي محصول مشاهده نشد و نيازي به مبارزه               

 . نبود
 :خصوصيات زير براي هر كرت اندازه گيري و ثبت شد

س از حذف نيم متر سه رديف مياني هر كرت پ: عملكرد دانه
 متر مربع بر حسب      ٦ آنها به مساحت      ابتدا و انتهاي  حاشيه از   

 . درصد رطوبت١٣كيلو گرم و تصحيح شده بر اساس 
سه رديف مياني هر كرت پس از حذف          :  وزن پوسته غالف  

 متر مربع بر حسب     ٦نيم متر حاشيه از طرفين آنها به مساحت          
 .رطوبت درصد ١٣كيلو گرم و تصحيح شده بر اساس 

به اين منظور پنج بوته كه به طور             :  عملكرد بيولوژيكي 
 ساعت در   ٤٨تصادفي از هر كرت انتخاب شده بود به مدت              

 درجه سانتي گراد در آون الكتريكي خشك شدند و به           ٧٠دماي  
طور جداگانه وزن خشك دانه، ساقه، برگ و غالف محاسبه               

) درصدرطوبت صفر    (گرديد و در مجموع عملكرد بيولوژيكي          
 . حاصل شد

 :صفات اندازه گيري شده جهت تجزيه و تحليل رشد
فواصل (به منظور بررسي نحوه تأثير عوامل مورد بررسي             

بر الگوي رشد در طول رويش گياه، بعد         )  بوته مورد نظر و ارقام    
از استقرار كامل گياه ماش در شش نوبت نمونه برداري به                 

 روز پس از     ٢٠اري   روز يكبار و اولين نمونه برد         ١٣فواصل  
همچنين براي   .انجام آناليز رشد صورت گرفت       كاشت جهت 

 بوته به طور    ٥مطالعه صفات رويشي و زايشي در موقع برداشت          
تصادفي از سه رديف مياني هر كرت پس از در نظر گرفتن                  

 رديفها انتخاب شد و صفات بر اساس         ابتدا و انتهاي  حاشيه در   
 .  بوته ميانگين گيري شدتك بوته اندازه گيري و براي يك

 طول غالف در گياه به سانتي متر  ‐
 تعداد گره در ساقه اصلي  ‐
 تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي  ‐
 تعداد گره در شاخه فرعي  ‐
 تعداد گره غالفدار در شاخه فرعي  ‐
 گلدهي  % ٥٠تعداد روز از كاشت تا  ‐

 زارخصوصيات اندازه گيري شده با استفاده از نرم اف                 
  مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند و           MSTATC  كامپيوتري

سپس ميانگينها با آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال           
همبستگي بين بعضي از صفاتي كه در        .   درصد مقايسه شدند   ٥

اين آزمايش اندازه گيري شده اند، با استفاده از برنامه آماري              
MSTATCبدست آمد  . 

 
 نتايج و بحث

  عوامل آزمايش بر خصوصيات مورد بررسياثر
به منظور درك بهتر الگوي رشد، انتقال، توزيع و مقاصد              
فتوسنتزي، در طول فصل زراعي مراحل مختلف رشد در گياه             

در اين منحني ها سه     ).  ١شكل(ماش مورد بررسي قرار گرفت        
اول مرحله رشد آهسته كه در اين          :  مرحله قابل تمايز است    

ع مواد فتوسنتزي در برگ و ساقه مشابه           مرحله سرعت تجم   
دوم .   درجه روز رشد ادامه يافت     ٨٥٠است و اين روند تا دريافت       

 درجه روز    ٨٥٠كه با دريافت     )  لگاريتمي(مرحله رشد سريع     
رشد، رشد سريع آغاز شده كه اين مرحله همزمان با ظهور گلها             

 روند افزايش تجمع مواد فتوسنتزي در برگهاي ماش       .  بوده است 
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 درجه روز رشد شيب تندي داشته و سپس با           ١٤٥٠تا دريافت   
اين در حالي است كه روند افزايش       .  سرعت ثابت ادامه پيدا كرد    

وزن خشك  .  تجمع مواد فتوسنتزي در ساقه هنوز ادامه دارد          
 درجه روز رشد به حداكثر خود رسيده و          ١٦٠٠برگ با دريافت    

از بين رفتن و    اين كاهش  به علت      "  قاعدتا.  سپس كاهش يافت  
ريزش برگها با سرعتي بيش از سرعت تشكيل برگهاي جديد و            

در اين زمان   .  انتقال مواد فتوسنتزي به ساقه ها و دانه ها باشد         
وزن خشك ساقه هنوز در حال افزايش است و نشان مي دهد كه            

ساقه ها به عنوان   .  هنوز اندام دريافت كننده اسيميالت مي باشد      
هستند و بخش زيادي از اسيميالت توليد        مخازن ثانويه مطرح    

شده اضافي در اين اندامها ذخيره شده و سپس در مراحل                 
انتهايي رشد به دانه منتقل مي شوند، لذا در مرحله رشد سريع             

سوم مرحله پايان    .  وزن خشك ساقه ها در حال افزايش است         
 درجه روز   ١٧٥٠رشد سريع كه در اين مرحله گياه با دريافت            

ايان رشد سريع رسيده و وزن خشك برگ و ساقه در             رشد به پ  
اين مرحله شروع به كاهش كردند، در صورتيكه تجمع مواد               

در ادامه اين    .  فتوسنتزي در غالفها ودانه ها هنوز ادامه دارد          
در اين مرحله با    .  مرحله وزن خشك تجمعي گياه كاهش يافت       

عال زياد شدن سن گياه قسمت عمده اي از ساختمان گياه غير ف           
برگهاي تحتاني در سايه قرار گرفته و يا به علت پيري            .  مي شود

چنين برگهايي ريزش   .  قدرت فتوسنتزخود را از دست مي دهند      
. اين امر نشان دهنده از دست دادن وزن خشك است          .  مي كنند

كاهش وزن خشك ساقه ها نتيجه انتقال و توزيع مجدد                  
از ساقه به   اسيميالت ذخيره شده طي فصل رشد رويشي گياه           

 درجه  ١٩٠٠در ادامه اين مرحله گياه با دريافت         .  دانه مي باشد 
روز رشد به بلوغ فيزيولوژيكي و سپس رسيدگي كامل رسيده             

در پايان اين مرحله وزن خشك غالف و دانه به ميزان               .  است
حداكثر خود رسيده است و گياه بيشترين اسيميالت توليدي و           

 . مها اختصاص داده استذخيره شده خود را به اين اندا
اثر فواصل مختلف بين بوته ها بر عملكرد دانه، عملكرد               
بيولوژيكي، وزن خشك برگ، وزن پوسته غالف، تعداد گره در             
شاخه فرعي و تعداد گره غالفدار در شاخه فرعي از نظر آماري              

بيشترين عملكرد دانه و وزن     .  معني دار بود %  ١در سطح احتمال    
 ١٠تراكم  ( سانتي متر بين بوته ها        ٢٠له  پوسته غالف در فاص    

با كاهش فاصله بين بوته ها       .  حاصل شد )  بوته در متر مربع     

عملكرد بيولوژيكي، وزن خشك برگ و تعداد         )  افزايش تراكم (
گره غالفدار در ساقه اصلي افزايش يافت ولي تعداد گره در                
شاخه فرعي و همچنين تعداد گره غالفدار در شاخه فرعي                

بيشترين طول غالف در گياه،       ).  ٢ و    ١جداول  (ت  كاهش ياف 
 سانتي متر   ٢٠گلدهي در فاصله       %  ٥٠همچنين تعداد روز تا      

بين بوته ها حاصل شد ولي اثر فواصل مختلف بوته بر اين صفات            
 .از نظر آماري معني دار نبود
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كليه صفات رويشي، زايشي، فيزيولوژيك و فنولوژيك              

% ١اندازه گيري شده در بين ارقام از نظر آماري در سطح احتمال 
بيشترين عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، وزن         .  معني دار بود 

تعداد  گره در ساقه اصلي      خشك برگ، وزن پوسته غالف، تعداد     
 تعداد گره غالفدار در شاخه فرعي       گره غالفدار در ساقه اصلي و     

 بود و كمترين عملكرد دانه و وزن           ١‐٦٢‐٣٢مربوط به رقم     
 ).٢ و   ١جداول  (پوسته غالف مربوط به رقم پرتو بوده است            

 مشاهده ميشود در رقم پرتو        ٢همانطور كه در جدول شماره        
تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي از نظر           وزن پوسته غالف و      

گروه بندي نسبت به دو رقم ديگر در گروه بعدي قرار گرفته                
است و اين علت اصلي عملكرد پايين رقم پرتو ميتواند باشد و               
همچنين از نظر اختصاص اسيميالت توليدي به اندامهاي مولد           

  ).٦(اقتصادي ضعيف عمل نموده است 

ل 
ن ك
وز

)
ربع
ر م
 مت
 در
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گ
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 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧ ‐١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٣٢

 گينهاي عملكرد دانه، اجزاء آن و صفات فيزيولوژيك مقايسه ميان ‐١جدول 
 )كيلو گرم در هكتار(عملكرد  وزن خشك برگ وزن پوسته غالف طول غالف در گياه

 دانه بيولوژيك )كيلوگرم در هكتار( )كيلوگرم در هكتار( )سانتي متر(
 منابع تغييرات

 فواصل بوته     
a ٦٤٧/٧ a ٨٥/٩٢١ a ٣٣/١٨٣٧ a ٩٠/٧٠٣٦ ab سانتي متر١٥ ٣٣/١٦٠٣  
a ٧٠٠/٧ a ٤٦/٩٥٢ b ٠٦/١٦٢٩ b ٠٠/٥٩١٨ a سانتي متر٢٠ ٤٤/١٧١٣  
a ٥٨٢/٧ a ٩٦/٨٦٤ b ٩٦/١٥٦٩ c ٨٠/٥٠٤٢ ab سانتي متر٢٥ ٥٨/١٦٣٨  
a ٥٢٥/٧ b ٧٣/٦٨٧ c ٦٨/١٢٤١ c ٨٥/٤٨٩٩ b سانتي متر٣٠ ٧٠/١٣٧٨  

 ارقام     
a ٤٤٤/٨ c ٥٤/٥٦٦ a ٥٧/١٦٤١ b ٧٥/٥٣٧٧ b پرتو ٦٤/١٤٣٨ 
b ٢٦٧/٧ b ٨٣/٨٥٥ b ٩٧/١٤٠٨ b ٠١/٥٠٨١ ab ٥٧/١٥٨٨ A١٩٧٣– VC 
b ١٢٨/٧ a ٨٩/١١٤٧ a ٩٨/١٦٥٧ a ٤١/٦٧١٤ a ١‐٦٢‐٣٢ ٣٣/١٧٢٣ 

و در هر    درصد مقايسه شده اند      ٥ميانگين ها بطور جداگانه براي فواصل مختلف بين بوته ها و ارقام با آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال                         
 .ستون تفاوت بين ميانگينهايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك ميباشند معني دار نيست

 
 هاي صفات رويشي، زايشي و فنولوژيك  مقايسه ميانگين ‐٢جدول 

تعداد روز تا 
 گلدهي% ٥٠

تعداد گره غالفدار 
 در شاخه فرعي

تعداد گره غالفدار 
 در ساقه اصلي

تعداد گره در 
 شاخه فرعي

د گره در ساقه تعدا
 اصلي

 منابع تغييرات

 فواصل بوته     
ab ٥٨/٤٣ c ٤٣٣/٢ a ٦٤٦/٦ c ٤٠٧/٥ a سانتي متر١٥ ٣٥/١٦  
a ٢٥/٤٤ b ٩٥٨/٢ ab ٨٣٣/٥ b ٩٦٧/٥ a سانتي متر٢٠ ٩٨/١٥  
b ٠٨/٤٣ b ١٠٠/٣ ab ٩٦٧/٥ b ٤٠٨/٦ a سانتي متر٢٥ ٥٢/١٦  
ab ٧٥/٤٣ a ٥٠٠/٣ b ٦٣٣/٥ a ١٥٠/٧ a سانتي متر٣٠ ٢٨/١٦  

 ارقام     
a ٠٦/٥٠ a ١٥٦/٣ c٢٠٠/٥ a ٨٧٤/٧ b پرتو ١٦/١٧ 
c ٧٥/٣٤ b ٥٨٨/٢ b ٥٨٤/٥ c ٢٢٥/٤ c ١٩/١٣ A١٩٧٣- VC 
b ١٩/٤٦ a ٢٥٠/٣ a ٢٧٥/٧ b ٦٠٠/٦ a ١‐٦٢‐٣٢ ٥٠/١٨ 

 درصد مقايسه شده اند و در هر        ٥انكن در سطح احتمال      ميانگين ها بطور جداگانه براي فواصل مختلف بين بوته ها و ارقام با آزمون چند دامنه اي د                   
 .باشند معني دار نيست هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك مي ستون تفاوت بين ميانگين

 
 كمتر از دو رقم       -A١٩٧٣VCوزن خشك برگ در رقم        

ديگر بوده است ولي عملكرد دانه اين رقم،  بيشتر از رقم پرتو                
ره در ساقه اصلي و شاخه فرعي و         همچنين تعداد گ  .  بوده است 

 كمتر از   -A١٩٧٣VCتعداد گره غالفدار در شاخه فرعي در رقم         
دو رقم ديگر بوده است ولي تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي در             

 ).٢ و   ١جداول  ( بيشتر از پرتو بوده است         VC‐A١٩٧٣رقم  
 مشاهده ميشود تعداد گره       ٣همانطور كه در جدول شماره         

ساقه اصلي همبستگي مثبت و معني دار را با عملكرد غالفدار در 
دانه نشان ميدهد و اين صفت موجب افزايش عملكرد اين رقم             

  .شده است
توليد ماده خشك كل لزوماً رابطه مستقيمي با بيشترين             
عملكرد دانه ندارد، زيرا مسير تشكيل عملكرد بيولوژيكي               

ماً علت اصلي   لذا اين عامل لزو   .  وعملكرد اقتصادي متفاوت است   
 نسبت به دو رقم ديگر       ١‐٦٢‐٣٢توليد باالي عملكرد دانه در       
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نميباشد زيرا عملكرد نهايي اقتصادي نتيجه توليد و توزيع مواد           
در ).  ٦و٣(  فتوسنتزي در طي مراحل مختلف رشد و نمو است          

  و ١‐٦٢‐٣٢  اين آزمايش نيز افزايش عملكرد ارقام جديد           
A١٩٧٣‐VC      علت افزايش جريان مواد       نسبت به رقم پرتو به 

 همچنين  فتوسنتزي به اندامهاي مولد عملكرد اقتصادي ميباشد      
همبستگي بسيار بااليي بين وزن پوسته غالف، تعداد گره                
غالفدار در ساقه اصلي و عملكرد دانه وجود دارد و از نظر آماري             

 ١‐٦٢‐٣٢ارقام در گروه  بندي متفاوتي قرار دارند و رقم                  
وسته غالف و تعدا گره غالفدار در ساقه اصلي را           باالترين وزن پ  

نشان داد كه مي تواند عامل اصلي افزايش عملكرد دانه باشد              
 مشاهده ميشود عملكرد    ١ همانطور كه در جدول       ).٢و١جدول(

 با رقم پرتو از نظر آماري در يك         -A١٩٧٣VCماده خشك رقم    
ز رقم پرتو   عملكرد اقتصادي اين رقم باالتر ا      گروه قرار دارند ولي   

 كه علت اصلي آن       بوده است  ١‐٦٢‐٣٢و تقريباً به اندازه رقم       
باال بودن وزن پوسته غالف و تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي              

وزن خشك برگ نشان دهنده وزن اندامهاي         .  آن رقم ميباشد  
 وزن خشك   VC‐A١٩٧٣در رقم   .  فتوسنتز كننده گياه ميباشد   

د با اين حال عملكرد دانه اين       برگ كمتر از دو رقم ديگر ميباش      
و ميتوان نتيجه گرفت كه اين رقم  ميباشد  رقم باالتر از رقم پرتو      

در انتقال مواد فتوسنتزي به اندامهاي مولد عملكرد اقتصادي            
 . )٦و١ (موثرتر عمل نموده است

  ميمبار  ،)١٩٩٨(، ليتل جونز       )١٩٨٩(كومار و شارما       
) ١٩٨٦(و بارليس    )  ١٣٧٣(عابدي و مجد نصيري         ،)١٩٩٣ (

گزارش كرده اند كه با افزايش تراكم عملكرد دانه زياد شد، اما در            
يك تراكم خاص اختالف معني داري بين فواصل بوته روي رديف          

نتيجه گرفتند كه   )  ١٩٩٣(وانچاي و همكاران    .  مشاهده ننمودند 
پانوار و  .  تراكم گياه تأثيري روي تعداد دانه در نيام ندارد              

گزارش دادند كه تحت تراكم باالتر به علت          )  ١٩٨٧(  سيروهي
كاهش تعداد شاخه، تعداد گل و تعداد ميوه، عملكرد تك بوته             
كاهش يافت ولي عملكرد دانه در هكتار با افزايش در تراكم                

 . كه اين گزارشات با نتايج اين آزمون مطابقت داردافزايش يافت
ولوژيك در اين تحقيق عملكرد دانه در هكتار با عملكرد بي           

، وزن پوسته غالف و تعداد گره غالفدار در            )ماده خشك كل  (
همانطور كه    .ساقه اصلي همبستگي مثبت و معني دار نشان داد        

 مشاهده ميشود در بين صفات اندازه گيري         ٣در جدول شماره    
شده وزن پوسته غالف، تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي و                

ند كه در بين آنها       عملكرد بيولوژيكي مهمترين صفات ميباش      
با عملكرد دانه   )  r=  ٧٤( پوسته غالف    باالترين همبستگي را وزن   

% ١ و اين صفات از لحاظ آماري در سطح احتمال               نشان داد 
معني دار هستند و نتايج اين تحقيق با گزارشات نايدو و همكاران   

، ١٢(و ساير گزارشات     )  ١٣٧٧(، نخفروش و كوچكي      )١٩٩٣(
  .داردمطابقت ) ٢٤، ١٥، ١٤

 
 ميزان همبستگي بين عملكرد، اجزاء عملكرد و ساير صفات اندازه گيري شده  ‐٣جدول 

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ نوع صفت
١ ‐) كيلو گرم در هكتار( عملكرد دانه  ١          

٢ ‐) كيلوگرم در هكتار(عملكرد بيولوژيك  *١ ٣٠/٠         
٣ ‐) كيلو گرم در هكتار(وزن خشك برگ  ١ ٦٤/٠** ٢٢/٠        
٤ –) كيلو گرم در هكتار(وزن پوسته غالف  **٧٤/٠ **١ ١٤/٠ ٤٠/٠       

٥ ‐) سانتي متر(طول غالف  ٥٦/٠** ١٩/٠ ‐٠٩/٠ ‐٢٧/٠‐ ١      
٦ –تعداد گره در ساقه اصلي  ٣٩/٠** ٤١/٠** ٠٣/٠ ١ ١٨/٠ ١٨/٠     
٧ ‐تعداد گره در شاخه فرعي  ٥٥/٠** ‐٢٩/٠* ٠١/٠ ‐٠٥/٠ ‐٢٤/٠ **١ ٦٠/٠    
٨ –تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي  *٣٤/٠* ٦٨/٠** ٢٥/٠ ٥٥/٠** ٣٧/٠‐ **١ ‐٠٣/٠ ٥٢/٠   
٩ ‐تعداد گره غالفدار در شاخه فرعي  ٦٧/٠** ٣٦/٠* ١٣/٠ ‐١١/٠ ‐٢٦/٠ ‐١٤/٠ ‐٢١/٠ ١١/٠ ١  

١٠ ‐گلدهي % ٥٠تعداد روز تا  ٣٧/٠** ٢٢/٠ ‐٠٩/٠ ٥٣/٠** ‐١٦/٠ **٧٣/٠‐ **٨٤/٠ ٠٤/٠ **٤١/٠ ١ 

 %١و  % ٥ به ترتيب معني دار در سطح احتمال** و *  



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧ ‐١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٣٤

عملكرد بيولوژيك با وزن خشك برگ، وزن پوسته غالف،            
تعداد گره در ساقه اصلي و تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي                

همچنين وزن خشك    .  همبستگي مثبت و معني دار نشان داد       
گلدهي %  ٥٠قه اصلي و تعداد روز تا         برگ با تعداد گره در سا      

 كه در بين اين صفات        همبستگي مثبت معني داري نشان داد     
وزن خشك برگ و تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي به ترتيب              

 باالترين همبستگي مثبت و معني دار را با             r=٥٥ و    r=٦٤با  
عملكرد بيولوژيك نشان دادند كه در نهايت در عملكرد دانه               

 . ندمؤثر ميباش
وزن پوسته غالف با تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي                 

دارند كه هر دو در عملكرد دانه         معني دار  و  همبستگي مثبت   
 با طول غالف و تعداد گره در شاخه         اين صفات   و  مؤثر ميباشند   

 

 .)٣جدول(ندفرعي همبستگي منفي معني دار نشان داد
رد  مشاهده مي شود عملك    ٢ و    ١همانطور كه در جداول       

بيولوژيك، وزن پوسته غالف و تعداد گره غالفدار در ساقه اصلي            
 ١‐٦٢‐٣٢در ارقام در گروه بندي متفاوتي قرار گرفته اند و رقم            

در بين ارقام مورد بررسي از نظر اين صفات در گروه اول قرار                
دارد و در نتيجه بيشترين عملكرد دانه را داشته است و بايستي             

ام اين صفات بيشتر مورد توجه قرار          در انتخاب و توصيه ارق      
نتايج كلي اين آزمايش نشان داد كه در بين ارقام مورد             .  گيرند

 بهترين و مناسب ترين رقم براي منطقه        ١‐٦٢‐٣٢بررسي رقم   
مي باشد زيرا باالترين عملكرد دانه را توليد نمود و از بين چهار              

 ١٠  تراكم( سانتي متر    ٢٠سطح فاصله بوته روي رديف، فاصله        
 .مناسب ترين فاصله مي باشد) بوته در متر مربع
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