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 چکيده
 منطقته  در متاش  عملکتردی  و رشتیی  خصوصتیا   بتر  کاشتت  الگوی و بذر تراکم اثر بررسی منظور به تحقیق اين
 فاکتورهتای  شی. انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک قالب در فاکتوريل صور  به آزمايش اين گرديی. اجرا باغملک
 )شتاهی،،  پتاش دستت صتور   به کاشت الگوی و مترمربع در بذر 36 و 28 ،20 سطح سه در بذر تراکم شامل مطالعه مورد
 و شتت کا الگتوی  ،بتذر  تتراکم  اثتر  کته  داد نشتا   آزمتايش  نتتاي   بود. مترسانتی30 فاصله با رديفی و 15 فاصله با رديفی

 در دانته  تعتیاد  بوته، در غالف تعیاد بوته، ارتفاع شامل مطالعه مورد صفا  تمامی بر کاشت الگوی و تراکم بین برهمکنش
 کاشت الگوی سه هر در .بود دارمعنی برداشت شاخص و بیولوژيک عملکرد دانه، عملکرد هزاردانه، وز  بوته، در دانه غالف،
 بیشترين ولی شی، مشاهیه مترمربع در بذر 36 تراکم در بوته در دانه و غالف در دانه ته،بو در غالف تعیاد ارتفاع، کمترين

 در بتذر  36 تراکم در دانه عملکرد بیشترين شی. حاصل برداشت شاخص و بیولوژيک عملکرد دانه، عملکرد ،دانه1000وز 
 گرمکیلتو 5/1027 بتا  مقیار کمترين و هکتار در گرمکیلو5/2317 با مترسانتی30 فاصله با رديفی کاشت الگوی و مترمربع

 و کاشتت  الگتوی  ترکیتب  ايتن  توا می که گرفت تعلق پاشدست کاشت الگوی و مترمربع در بوته 20 تراکم در هکتار در
  کرد. پیشنهاد دانه عملکرد حیاکثر به دستیابی و محیطی شرايط از بهینه استفاده منظور به منطقه شرايط در را تراکم

 
  دانه عملکرد بیولوژيکی، عملکرد بوته، در دانه تعیاد بوته، ارتفاع کليدی: ایهواژه

 

   1 مقدمه
 بترای  تقاضتا  افتزايش  جهتا   جمعیت روزافزو  افزايش با
 غتال ،  از پت   .استت  افتزايش  حتا   در گیتاهی  پروتئین منابع

 متاش  میتا   ايتن  در و بتوده  غتذايی  منبتع  ينتتر مهتم  حبوبا 
(Vigna radiate L.، بتا  که باشیمی حبوبا  ينترمهم از يکی 

 از مهمتی  بختش  کننتیه مینأت پروتئین، درصی20-25 دارابود 
 را مهمتی  نقتش  زمینته  اين در و است انسا  نیاز مورد پروتئین

 ،.Samadi Firouzabadi & Farahani, 2013) کنیمی ايفا

 عوامتل  تترين مهتم  از يکی سطح واحی در عملکرد افزايش
 و کمیتت  بتر  مؤثر زراعی عوامل از است. تولیی برد باال در مؤثر

 بوتته  تتراکم  و کاشت الگوی به توا می گیاها ، عملکرد کیفیت
 منتابع  به دسترسی میزا  که آنجا از نمود. اشاره سطح واحی در

 قابتل  آب خورشتییی،  تشعشتع  جمله از گیاه يک استفاده مورد
 لتذا  دارنتی،  گیاهی تراکم با زيادی ارتباط غذايی مواد و استفاده
 منتابع  ايتن  موجتودی  میتزا   استا   بر گیاهی جمعیت تنظیم
 ،.Fathi, 2010) بود خواهی اهمیت حائز عملکرد افزايش جهت

                                                           
 marashi_47@yahoo.com :نويسنیه مسئو *

 به را تراکم تغییر شرايط در عملکرد کاهش اصلی دلیل محققا 
 و آب نتور،  نظیر طبیعی منابع از استفاده در هاآ  رقابتی قیر 
 ،.Nienhuis & Singh, 2004) انتی داده نستبت  غذايی عناصر
 بترای  ایگونهدرو  و برو  رقابت حاصل واقع در عملکرد میزا 
 در عملکترد  حتیاکثر  و باشتی متی  محیطی عوامل از برداریبهره
 حتیاقل  به ها رقابت اين که شودمی حاصل هنگامی سطح واحی
 بنمايتی  را استتفاده  حتیاکثر  رشی عوامل از بتوانی گیاه و رسییه

(Dhanjal et al., 2001.،  
(2017، al, et Sardoo Soleymani اثتتر بررستتی در 
 جیرفتت  منطقته  در مترمربع در ماش بوته 30 و 20 ،10 تراکم
 عملکترد  بوته، در نیام تعیاد بر کاشت تراکم اثر که نمودنی بیا 

 بته  دانته  عملکرد بیشترين و دارمعنی دانه عملکرد و بیولوژيکی
Dainavizadeh &  داشتت.  تعلتق  مترمربع در بوته 30 تراکم

Mehranzadeh (2013) متاش  مصترف  مقتادير  اثر بررسی در 
 بیشترين هکتار، در گرمکیلو5/27 و 25 ،5/22 ،5/17،20 ،15)

 نمودنی. مشاهیه هکتار در گرمکیلو20 شرايط در را دانه عملکرد

(Sandha et al, (2007  لوبیتا  ارقتام  کته  کردنتی  بیتا   چنتین 
 و آب شترايط  بته  بسته متوسط، تا کم هایراکمت در بلبلیچشم
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 بودنتتی. بیشتتتری غتتالف در دانتته و غتتالف تعتتیاد دارای هتتوايی
(2013، Asadipour & Haj Seyed Hadi اثتتر ارزيتتابی در 

 تعتیاد  ،تتراکم  افتزايش  با که دريافتنی بلبلیچشم لوبیا در تراکم
 هتای شتاخه  کتل  تعتیاد  ولتی  ،کتاهش  بوته تک در فرعی شاخه
 بتر  نیتز  کشتت  الگتوی  يابتی. متی  افتزايش  سطح واحی در فرعی

 نقتش  و استت  مؤثر گیاهی جامعه درو  در نور مناسب پراکنش
 در تفتاو   علتت  بته  گیتاه  نمتو  و رشتی  بتر  کاشت آرايش اصلی

 کته  بتوده  گیاهی جامعه داخل در نور پراکنش و توزيع چگونگی
 افتزايش  موجتب  خورشییی، تشعشع جذب در افزايش دلیل به

 ،.Asadipour & Haj Seyed Hadi, 2013) شودمی عملکرد
 ستازی دگرگو  طريق از گیاها  پراکنیگی نحوه و کاشت الگوی
 شتود. متی  عملکترد  افتزايش  بته  منجر گیاهی انیاز سايه ساختار
 عملکرد افزايش برای کاشت آرايش ترينمناسب تعیین بنابراين
 ،.Kazemi et al., 2008) باشتی متی  ضتروری  زراعتی  گیاهتا  

(2009،Baghestani   هتا بوته بین فاصله کاهش که نمود بیا 
 رشتی  دوره در محصتو   رشتی  سترعت  افتزايش  ستبب  ماش در

 عملکترد  افزايش نهايت در و بیشتر نور جذب و زايشی و رويشی
 فاصتله  در متاش  دانته  عملکرد ديگر، ایمطالعه در شود.می دانه

 کاشت فاصله در و هکتار در گرمکیلو1408 ،مترسانتی30کاشت
 & Sekhavat) بتود  هکتتار  در گرمکیلتو 1681 ،متتر سانتی23

Samadi Firouzabadi, 2012،. همچنتتین Mirzaee & 

Modhaj (2005) کاشتت  هتای رديف بین فاصله اثر بررسی در 
 و 5/7 ،5) رديتف  روی بوتته  فاصله و ،مترسانتی 80 و 65 ،50)

 عملکترد  بیشتترين  کته  کردنی بیا  ماش گیاه در ،مترسانتی10
 شتی.  مشتاهیه  ،مترسانتی 50×5) کاشت آرايش در مترمربع در
 بوتته  فواصتل  کاهش با که داشتنی اظهار همچنین محققا  اين
 ،کتاهش  بوتته تتک  دانته  عملکرد کاشت، های رديف روی و بین
   يابی.می افزايش سطح واحی در عملکرد میزا  ولی

 نقتش  کشت گویال و بوته تراکم مذکور مطالب به توجه با
تعیتین  و کنیمی ايفا گیاها  نمو و رشی دوره در کلییی و مهم

 عتوزيت  مصترفی،  بتذر  میتزا   استتفاده،  قابتل  رشی فضای کننیه
 جهتت  منابع اين از بهتر استفاده و غذايی مواد نور، آب، متعاد 
 اثتر  بررستی  منظور به آزمايش اين لذا .باشیمی عملکرد افزايش
 هتای تتراکم  و ،ستنتی ) پتاش دستت  و رديفتی  کاشتت  الگوهای
 اجترا  متورد  بته  ماش دانه عملکرد افزايش جهت در بذر مختلف
 شی. گذاشته
 

 هاروش و مواد
 واقتع  باغملک شهرستا  در 1394 تابستا  در تحقیق اين

 59 جغرافیتايی  موقعیتت  بتا  خوزستتا   استتا   شرقی شما  در
 عتر   دقیقته  31 و درجه 37 و شرقی طو  دقیقه 49 و درجه
 نظر از باغملک شی. اجرا دريا سطح از متر 830 ارتفاع با شمالی
 ستاالنه  میتانگین  شتود. می محسوب معتی  مناطق زوج اقلیمی
 بستیار  حتا   عین در و مترمیلی 3/479 منطقه اين در بارنیگی
 بارنیگی بیو  شهريور، مرداد، تیر، خرداد، هایماه است. نامنظم

 .استت  غیرمتوثر  یهتا  ابتار  یدارا ارديبهشتت  و مهتر  هایماه و
 بتا  ماهدی به مربوط سا  طو  در حرار  درجه حیاقل متوسط
 بتا  مترداد  بته  مربتوط  آ  حیاکثر وگراد سانتی درجه 5 متوسط

 ايتن  ،.Anonymous, 2016) باشتی میگراد سانتیدرجه 5/41
 کامتل  هتای بلتوک  طتر   قالتب  در فاکتوريتل  صور  به تحقیق
 شتامل  مطالعته  متورد  فاکتورهای شی. ااجر تکرار سه با تصادفی
 و مترمربتع  در بتذر  36 و 28 ،20 ستطح  سته  در کاشتت  تراکم
 بتا  رديفتی  )شتاهی،،  )سنتی، پاشدست صور  به کاشت الگوی
 ،خاک وضعیت اهمیت به توجه با بود. مترسانتی30 و 15 فاصله

 در آ  نتتاي   کته  شتی  گیتری نمونته  متریسانتی0 -30 عمق از
  .است شیه داده نشا  1 جیو 

 
 خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of soil  

 بافت
Texture 

  )درصد(رس
Clay 

 (%) 

  )درصد( سيلت
Silt 
(%) 

 )درصد( شن
Sand 

 (%) 

  شوری

 زیمنس )دسی

 متر( بر
Salinity 
(ds/m) 

pH 

 آلی کربن

 )درصد(

OC (%) 

 نيتروژن

 درصد()

N 
 (%) 

 فسفر

 گرم )ميلی

 گرم(کيلوبر
Phosphor 
(mg/kg) 

 پتاسيم

 گرم )ميلی

 گرم(کيلوبر
Potassium 

(mg/kg) 
  رسی لومی

Clay loam 
35 47 18 0.68 6.6 0.5 0.11 11.3 241 

 
 تستطیح  و ديسک شخم، شامل زمین سازیآماده عملیا 

 و تروژنته نی پايته  کودهتای  زمتین  سازیآماده از پ  .بود زمین
 مخلتوط  ديستک  توستط  ختاک  با مترسانتی15 عمق در فسفره
 گرمکیلتو 80 میزا  به درصی، 46) اوره منبع از نیتروژ  .گرديی

 ،کاشتت  از قبتل  درصتی  50 صور  به هکتار در خالص نیتروژ 
 و گلیهی مرحله در درصی 25 و رفتنساقه مرحله در درصی 25
 گرمکیلتو 100 میتزا   هب تريپل سوپرفسفا  منبع از هفسفر کود
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 استتفاده  پايته  عنتوا   بته  درصتی،  48) ختالص  فسفر هکتار در
   گرديی.

 مقتادير  در بتذور  رديفتی،  کشتت  و پتاش دستت  کشت در
 يکنواختت  و دستتی صتور   بته  تتراکم  تیمار به توجه با مختلف
 فواصتل  و متتر  يک آزمايشی هایکر  بین فاصله گرديی. کشت
 بالفاصتله  آبیاری اولین شی. تهگرف نظر در متر 5/1 تکرارها بین
 وضتعیت  اسا  بر بعیی هایآبیاری و گرديی انجام کشت از بعی

 وجتین  .شتی  انجتام  منطقته  عرف و معمو  طور به گیاه ظاهری
 شی. انجام دستی روش به رشی مختلف مراحل در هرز هایعلف
 نشتی.  مشتاهیه  رشتی  دوره طتو   در خاصتی  بیمتاری  يا و آفا 

 و زرد از پ  و کامل رسییگی مرحله در يینها برداشت عملیا 
   شی. انجام گیاها  کامل شی خشک

 طتور هب بوته 10 در کر  هر در ا گیاه ارتفاع گیریانیازه
 تعتیاد  میانگین اسا  بر بوته در غالف تعیاد شی. انجام تصادفی
 براستا   غتالف  در دانته  تعیاد گرديی. تعیین بوته 10 در غالف
 هتا آ  از گیتری میتانگین  و غتالف  15 رد غتالف  در دانته  تعیاد

 در دانته  تعتیاد  ضترب حاصل از بوته در دانه تعیاد شی. مشخص
 محاستبه  منظور به گرديی. محاسبه بوته در غالف تعیاد و غالف

 اگتر  و نمتوده  جتیا  بتذور  از تايی 500 دسته دو ،دانه1000وز 
 عنوا  به هاآ  وز  مجموع بود، درصی 6 از کمتر هاآ  اختالف
 عملکترد  .،Tajbakhsh, 1996) گرديتی  تعیتین  دانه1000وز 

 ستپ   و هتا بوتته  کتل  توزين از پ ترتیب به دانه و بیولوژيکی
 مساحت به میانی خط دو در هاغالف کل بوجاری و کوبیخرمن

 شتتاخص گرديتتی. تعیتتین یآزمايشتت واحتتی هتتر در مترمربتتع دو
 بته  يکیبیولتوژ  عملکرد به دانه عملکرد تقسیم طريق از برداشت
   گرديی. محاسبه درصی صور 

 SAS 9.2 آمتاری  برنامه از استفاده با هاداده آماری تجزيه
 پن  احتما  سطح در دانکن روش به تیمارها میانگین مقايسه و

   شی. انجام درصی
 

 بحث و نتایج
 بوته ارتفاع

 الگتوی تتأثیر   کته  داد نشتا   هتا داده واريان  تجزيه نتاي 
 بود دارمعنی بوته ارتفاع بر هاآ  رهمکنشب و بوته تراکم کاشت،
  ،.2 )جیو 

 

 

 ماش عملکردی خصوصيات و بوته ارتفاع بر بوته تراکم و کاشت الگوی اثر واریانس تجزیه -2 جدول
Table 2. Analysis of variance for effect of plant density and planting patterns on plant height and  

yield characteristics of mung bean 
 

 (MS) مربعات ميانگين

 درجه

 آزادی
df 

 تغييرات منابع
S.O.V 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

index 

 عملکرد

 بيولوژیک
Biological 

yield 

 عملکرد

 دانه
grain 
yield 

  وزن

 دانه هزار
1000-grain 

weight 

  دانه تعداد

 بوته در
Grain number 

per plant 

  دانه تعداد

 غالف در
Grain 

number  
per pod 

  غالف تعداد

 بوته در
Pod number 

per plant 

 ارتفاع

 بوته
Plant 
height 

39.3  226.4  178.3  32.1  177.4  5.5  8.3  401.2  2 
  تکرار

Replication 

**643.2 **33572.5 **18569 **744.5 **2988.2 **89.2 **321.4 *119.5 2 

  کاشت الگوی

Planting 
pattern (P)  

*31.5 **29768.2 **15927.2 *692.4 **2583.5 **76.4 **308.5 *117.3 2 
 بوته تراکم

Plant density 

(D) 

**433.8 **25746.5 **13946.4 **477.8 ** 1693.2 ** 70.5 ** 211.2 *747.4 4 

 ×کاشت الگوی

 تراکم
D×P 

 Error خطا 18 41.2 13.7 6.3 111.7 44.5 152.7 331.9 12.5

15.54 11.9 12.3 9.72 10.2 13.5 14.1 12.3  

 تغییرا  ضريب

 )درصی،

CV (%) 
ns، * درصی يک و درصی پن  سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی تفاو  بیانگر ترتیببه :** و 

ns, *, **: not significant and significant at 5% and 1%, respectively  
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  ماش عملکرد یاجزا و بوته ارتفاع بر بوته تراکم و کاشت الگوی اثر -3 جدول
Table 3. Effect of plant density and planting patterns on plant height and yield components of mung bean 

 

  (Yield components)عملکرد اجزای 

 کاشت الگوی
Planting pattern 

 بوته تراکم

 مترمربع( در )بوته 

Plant density 

)2ant/m(pl 

  بوته ارتفاع

 (مترسانتی)
Plant height 

(cm) 

  غالف تعداد

 بوته در
Pod number 

per plant 

  دانه تعداد

 غالف در

Grain number 

per pod 

  دانه تعداد

 بوته در

Grain number per 

plant 

 دانه1000وزن

 )گرم(
1000-grain 

weight(g) 

 مترسانتی30 رديف فاصله
Row spacing with 30 cm 

20 77.31 ab 23.05 a 9.7 a 223.5 a 36.8 bc 

28 80.82 a 21.1 b 8.9 a 178 b 40.2 b 
36 72.62 b 16.1 de 7.4 b 144 cd 44.7 a 

 مترسانتی15 رديف فاصله
Row spacing with 15 cm 

20 72.34 b 22.6 ab 8 ab 180.8 b 34.6 c 

28  75.80 ab 19.7 c 7 b 137.9 cd 37.5 bc 
36 67.61 c 17.4 d 6.6 c 114.8 e 41.7 ab 

 پاشدست
Hand scattering of seeds 

20 69.74 b 21.4 b 7 b 149.8 c 34.1 c 
28 73.33 b 19.2 c 6 cd 115.2 e 36.2 bc 
36  65.11 c 15.5 e 6.5 c 107.9 ef 39.7 b 

 نیارنی. يگريکی با داریمعنی اختالف آماری لحاظ از درصی 5 سطح در دانکن ایچنیدامنه زمو آ اسا  بر ،هستنی مشابهی حروف دارای که تیمارهايی میانگین

Means followed by the same letter in each column are not significantly different in probability level of 5% by Duncan test..  

 
 رديفی کاشت الگوی به مترسانتی81 بوته ارتفاع بیشترين

 کمتترين  و مترمربتع  در بوته 28 تراکم و مترسانتی30 فاصله با
 تتراکم  و پاشدست کاشت الگوی شرايط در مترسانتی65 ارتفاع
 & Shapiro ،.3 )جتیو   شتی  حاصتل  مترمربتع  در بوتته  36

Wortman (2006)  افتزايش  که کردنی بیا  خود مطالعا  در 
 امتا  دهی،می افزايش را وتهب ارتفاع مشخصی حی تا گیاهی تراکم
 و هتا بوتته  بتین  شتیيی  رقابتت  ايجاد دلیل به زياد هایتراکم در

 بوتته  ارتفتاع  غتذايی  متواد  و آب جتذب  ريشته،  رشی از ممانعت
 در بوتته  36 تراکم در بوته ارتفاع کاهش احتماالً يابی.می کاهش
بوتته  از حاصتل  ایگونهدرو  شیيی رقابت دلیل به نیز مترمربع

 پتاش دست کاشت الگوی در هابوته نامناسب توزيع و ماش های
 در متاش  ارتفاع کاهش نیز Fathi ،2010) همچنین است. بوده

 رطوبت نظیر رشیی منابع محیوديت به را تراکم افزايش شرايط
 است. داده نسبت غذايی مواد و

 

 بوته در غالف تعداد
 یالگتو تتأثیر   تحتت  دارمعنتی  طور به بوته در غالف تعیاد

 ،.2 )جتیو   گرفتت  قترار  هتا آ  برهمکنش و بوته تراکم کاشت،
 کاشتت  الگتوی  شترايط  در 1/23 بوتته  در غالف تعیاد بیشترين
 و مترمربتع  در بوتته  20 تتراکم  و متتر سانتی30 فاصله با رديفی
 و پتاش دستت  کاشت الگوی برهمکنش به 5/15 ،تعیاد کمترين
 ايتن  در ،.3 )جتیو   گرفتت  تعلتق  مترمربتع  در بوتته  36 تراکم

 کته  انتی کترده  بیتا   Nabila Zaki et al, (2007) خصتو  
 ای،گونته درو  رقابتت  کاهش طريق از هابوته بین فاصله افزايش
 طريتتق از غتذايی  عناصتر  و آب فراهمتتی افتزايش  انتیازی، ستايه 

 همچنتین  و هتوايی  هتای انتیام  و زيرزمینتی  هایانیام گسترش
 منجتر  گیاه در ایذخیره کربن هایهییرا  بیشتر مقادير تولیی

 افتزايش  نهايتت  در و بوتته  در غالف تعیاد گل، تعیاد افزايش به
 غالف تعیاد افزايش که رسیمی نظربه شود.می بوتهتک عملکرد

 تتراکم  و متتر سانتی30 فاصله با رديفی کاشت الگوی در بوته در
 بهتر رشی به مربوط آزمايش اين شرايط در مترمربع در بوته 20
 محیطتی  شترايط  از گیاه بهتر استفاده و زيرزمینی هوايی، امانی

 Sandha et al, (2007) باشی. ديگر کاشت الگوی دو به نسبت

 متوستط،  تتا  کتم  هایتراکم در ماش ارقام که کردنی گزارش نیز
 غتالف  در دانه و غالف تعیاد دارای هوايی و آب شرايط به بسته

   بودنی. بیشتری
 

 غالف در دانه تعداد
 تحت دارمعنی طور به غالف در دانه تعیاد داد نشا  تاي ن
 گرفتت  قترار  هتا آ  برهمکنش و بوته تراکم کاشت، الگویتأثیر 

 در عید 10 میانگین با غالف در دانه تعیاد بیشترين ،.2 یو ج)
 تتراکم  و متتر ستانتی 30 فاصتله  بتا  رديفی کاشت الگوی شرايط
 عتید  شِتش  میانگین اب آ  تعیاد کمترين و مترمربع در بوته20
 مترمربتع  در بوتته  36 و 28 تراکم و پاشدست کاشت الگوی به

 ايتن  بتین  آماری لحاظ از داریمعنی اختالف و داشت اختصا 
 ايتن  در ،.3 )جیو  نشی مشاهیه پاشدست الگوی در تراکم دو

 William et al, (2002) و Singh et al, (1991) خصتو  
 دوره کته  استت  شتیه  بیتا   نتی. يافت دست مشابهی نتاي  به نیز

 و غالف شی طويل مرحله پايا  با غالف در دانه تشکیل بحرانی
 به منجر که عامل هر لذا، است مصادف دانه پرشی  دوره شروع
 در دانته  تعتیاد  کتاهش  بته  منجتر  ،گردد دوره اين طو  کاهش
 رستی متی  نظربه لذا ،.Karatian et al., 2002) گرددمی غالف
 عوامتل تتأثیر   تحتت  غتالف  در دانته  تعتیاد  زمتايش آ اين در که

 محیطتی  شترايط  همچنین و کاشت تراکم فاصله، نظیر محیطی
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 کتاهش  بته  منجتر  رقابتت  افزايش دلیل به تراکم افزايش و بوده
  است. شیه غالف در دانه تعیاد

 

 بوته در دانه تعداد
 و بوتتته تتتراکم کاشتتت، الگتتوی اثتتر نتتتاي ، بتته توجتته بتتا

 ،.2 )جتیو   بود دارمعنی بوته در دانه تعیاد رب هاآ  برهمکنش
 بترهمکنش  از 5/223 میتانگین  بتا  بوتته  در دانه تعیاد بیشترين
 تتراکم  و متتر ستانتی 30 رديتف  فاصتله  بتا  رديفی کاشت الگوی
 میتانگین  بتا  بوتته  در دانته  تعیاد کمترين و مترمربع در بوته20
 در هبوت 36 تراکم و پاشدست کاشت الگوی برهمکنش از 108

 بتا  آزمتايش  اين از حاصل نتاي  ،.3 )جیو  شی حاصل مترمربع
 و Fernando et al, (2002) ازجملته  محققتانی  آزمايش نتاي 

Youe & Poehlman (2002) ايتتن در داشتتت. همختتوانی 
 در رديتف  فاصتله  افتزايش  با همزما  بوته تراکم کاهش آزمايش
 غالف یادتع افزايش به منجر رديفی کاشت الگوی در ماش گیاه
 بوتته  در دانته  تعیاد آ  دنبا  به و غالف در دانه تعیاد بوته، در
 دوره طتو   افتزايش  دلیتل  به کم هایتراکم در حقیقت در شی.
 خشتک  متاده  تولیتی  افزايش برای بیشتری فرصت گیاها  رشی،
 داليتل  از يکی حالت اين که رسیمی نظر به لذا داشت. ینخواه

 باشتتی. تتتراکم کتتاهش شتترايط رد بوتتته در دانتته تعتتیاد برتتتری
 مطلتوب  فیزيولوژيکی تعاد  ايجاد که است شیه بیا  همچنین

 و مهتم  عوامل از يکی فتوسنتزی مواد ذخیره مخز  و منبع بین
 باشتی متی  گیتاه  در دانته  تعتیاد  نظیتر  عملکترد  اجتزای  بر موثر
(Fernando et al, 2002.،  

 

 دانه1000وزن
 طتور  به دانه1000وز  که داد نشا  واريان  تجزيه نتاي 

 بترهمکنش  و بوتته  تتراکم  کاشتت،  الگتوی تأثیر  تحت دارمعنی
 داد نشتا   میانگین مقايسا  نتاي  ،.2 )جیو  گرفت قرار هاآ 
 الگتوی  از گترم  7/44 میتانگین  بتا  دانته 1000وز  بیشترين که

 در بوتتته 36 تتتراکم و متتر ستتانتی30 فاصتتله بتا  رديفتتی کاشتت 
 بته  گترم  1/34 میتانگین  بتا  دانته 1000وز  کمترين و مترمربع
 حاصتل  مترمربتع  در بوتته  20 تراکم و پاشدست کاشت الگوی
 باعت   دانته  تعتیاد  افتزايش  کته  است شیه بیا  ،.3 )جیو  شی

 آ  وز  کتاهش  و هتا دانته  بته  فتوستنتزی  متواد  انتقتا   کاهش
 ايتن  در ،.Kocheki & Banayan Aval, 1994) شتود متی 

 دانته  تعتیاد تتأثیر   تحت دانه1000وز  رسی می نظربه آزمايش
 يافتته  کاهش دانه1000وز  بوته در دانه تعیاد افزايش با و بوده

 بیتا   نیتز  Asadipour & Haj Seyed Hadi (2013) استت. 

 بوته در دانه تعیاد افزايش طريق از بوته تراکم کاهش که کردنی
 شتیه  بیتا   همچنتین  گردد.می دانه1000وز  کاهش به منجر
 تعتیاد  افتزايش  طريتق  از معمتوالً  کاشت راکمت کاهش که است
 بته  منجتر  بوتته  در دانته  تعتیاد  افتزايش  همچنین و غالف گل،

 و انتیازه  کتاهش  و هادانه از کیام هر به فتوسنتزی سهم کاهش
 Kaur et al., 2004; Toker et) گرددمی هامیوه و بذور وز 

al., 2004.، اثتر  زايشتی  رشتی  فرآينتی  در کته  رستی می نظر به 
 در اساستی  نقتش  دانته  بته  آ  انتقتا   و بتر   جتاری  فتوسنتز
 ,.Radmehr et al) استت  داشتته  دانته  وز  و دانته  پُرشتی  

 تعتیاد  کاهش است ممکن آزمايش اين در که نحوی به ،2004
   باشی. شیه دانه وز  افزايش باع  خطی صور  به بوته در دانه

 

 دانه عملکرد
 کاشتت،  الگتوی  دارمعنیتأثیر  بیانگر واريان  تجزيه نتاي 

 ،.2 )جتتیو  بتتود دانتته عملکتترد بتتر هتتاآ  بتترهمکنش و تتتراکم
 از هکتتار  در گرمکیلو5/2317 میانگین با دانه عملکرد بیشترين
 در بوتته  36 تتراکم  و 30 رديتف  فاصتله  با رديفی کاشت الگوی

 در گرمکیلو5/1027 میانگین با دانه عملکرد کمترين و مترمربع
 مترمربتع  در بوته 20 تراکم و پاشدست کاشت الگوی به هکتار
 افتزايش  که داد نشا  تحقیق اين نتاي  ،.4 )جیو  گرفت تعلق
 افتزايش  اصتلی  عامل سطح واحی در بوته تعیاد و دانه1000وز 
 عملکرد افزايش دلیل ديگر عبار  به است. بوده دانه عملکرد در
 افزايش و ا گیاه بیشتر تعیاد به توا می را بیشتر هایتراکم در
 در Mirzaee & Modhaj (2005) داد. نستبت  هتا دانته  وز 

 مترسانتی 80 و 65 ،50 کاشت هایرديف بین فاصله اثر بررسی
 عملکترد  بتر  متتر ستانتی  10 و 5/7 ،5 رديف روی بوته فاصله و

 آرايتش  در مترمربتع  در عملکترد  بیشترين که کردنی بیا  ماش
 کردنتی  بیتا   محققا  ينا .شی مشاهیه مترسانتی 50×5 کاشت
 ستطح،  واحی در بوته تعیاد افزايش و هابوته فاصله کاهش با که

 کتاهش  ايتن  ولی ،يابیمی کاهش بوتهتک در دانه عملکرد میزا 
 منجتر  نهايتتاً  و شیه جبرا  سطح واحی در بوته تعیاد افزايش با
 مطالعته  در .گتردد متی  ستطح  واحتی  در دانه عملکرد افزايش به

 10 از کشت تراکم تغییر با که شی اظهار چنین اشم بر ديگری
 غتالف  تعتیاد  لحتاظ  از دارمعنتی  تفاو  مترمربع در بوته 20 به

 ولتی  ،نشتی  مشتاهیه  دانه1000وز  و غالف در دانه تعیاد بوته،
 يافتت  افتزايش  مترمربتع  در بوتته  تعتیاد  افزايش با دانه عملکرد

(Alavi Fazel et al., 2015) 
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 ماش برداشت شاخص و بيولوژیک عملکرد دانه، عملکرد بر بوته تراکم و کاشت گویال اثر -4 جدول
Table 4. Mean comparison for effect of plant density and planting patterns on grain yield, biological yield and  

harvest index of mung bean 

 کاشت الگوی
Planting Pattern 

 بوته تراکم

 مترمربع( در ه)بوت 

 density Plant )2(plant/m 

  دانه عملکرد

 هکتار( در )کيلوگرم
Grain yield (kg/ha) 

 بيولوژیک عملکرد

 هکتار( در )کيلوگرم
Biological yield (kg/ha) 

 برداشت شاخص

 )درصد(
Harvest index (%) 

 مترسانتی30 رديف فاصله
Row spacing with 30 cm 

20 1645.5 c 4295.3 c 38.5 ab 

28 2003.6 b 4985.5 b 40.2 a 

36 2317.2 a 5783.7 a 40 a 

 مترسانتی15 رديف فاصله
Row spacing with 15 cm 

20 1251.1 e 3659.4 de 34.1 d 

28 1447.9 d 3946.5 cd 36.5 c 

36 1436.6 d 3845.4 d 37.3 bc 

 پاشدست
Hand scattering of seeds 

20 1027.5 f 3174.2 f 31.5 ef 

28 1167.4 ef 3510.6 e 33.2 de 

36 1542.1 cd 4389.8 c 35.1 cd 

 نیارنی. همیيگر با داریمعنی اختالف آماری لحاظ از درصی 5 سطح در دانکن ایچنیدامنه آزمو  اسا  بر ،هستنی مشابهی حروف دارای که تیمارهايی میانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly different in probability level of 5% by Duncan test. 

 
 بيولوژیک عملکرد

 تتراکم  کاشت، الگوهای اثر که داد نشا  واريان  تجزيه نتاي 
 بتود  دارمعنتی  بیولتوژيکی  عملکترد  بتر  هاآ  بین برهمکنش و بوته

 عملکترد  بیشترين که داد نشا  میانگین مقايسا  نتاي  ،.2 )جیو 
 کاشتت  الگتوی  از هکتتار  در گرمکیلتو 5784 میتانگین  با بیولوژيکی
 و مترمربتع  در بوتته  36 تراکم و مترسانتی30 رديف فاصله با رديفی
 از هکتتار  در گرمکیلتو 3174 میانگین با بیولوژيک عملکرد کمترين
 یآمت  دستت به مترمربع در بوته 20 تراکم و پاشدست کاشت الگوی
 متیيريت  و گیتاهی  محیطی، عوامل که است شیه بیا  ،.4 )جیو 
 يیآکتار  کته ايتن  وجود با دارنی.تأثیر  نور مصرف يیآکار روی زراعی
 زيستت  بته  نتور  تبیيل در گیاه بهتر استعیاد نشانگر زياد نور مصرف
 در بوتته  تعتیاد  بته  بستتگی  تودهزيست عملکرد ولی ،باشیمی توده
 لتذا  ،.Sarmadnia & Kochaki, 2012) دارد نیتز  ستطح  واحتی 
 زمتین  از حتیاکثر  وریبهره برای کشت فاصله و تراکم بهترين اتخاذ
 و دانته  عملکترد  در نهايتت  در و گیتاه  ستازی متاده  بتر  زيادیتأثیر 

 بوتته  تتراکم  و کاشتت  الگوی اثر بررسی در دارد. بیولوژيکی عملکرد
 شتی.  صتل حا بوتته  تتراکم  بیشتترين  از بیولوژيک عملکرد بیشترين
 بته  نستبت  مترمربع در بوته 36 تراکم در بیولوژيک عملکرد افزايش
 و گیتاه  تعتیاد  افتزايش  دلیتل  بته  مترمربتع  در بوته 28 و 20 تراکم

 بود. سطح واحی در خشک ماده تولیی افزايش همچنین
Fathi (2010) مختلتف  هتای  تتراکم  بتین  کته  کرد بیا  نیز 

 وجتود  داریمعنتی  اختتالف  خشتک  ماده تولیی نظر از ماش کاشت
   داشت.

 
 
 

   برداشت شاخص
 شتتاخص کتته داد نشتتا  ،2 )جتتیو  واريتتان  تجزيتته نتتتاي 

 و بوتته  تتراکم  کاشت، الگوهایتأثیر  تحت دارمعنی طور به برداشت
 شتاخص  بیشتترين  آزمتايش  ايتن  در گرفتت.  قرار هاآ  برهمکنش
 بتا  رديفی کاشت الگوی برهمکنش به درصی 40 میانگین با برداشت

 تعلتق  مترمربع در بوته 36 و 28 تراکم و مترسانتی30 رديف صلهفا
 برداشت شاخص کمترين نشی. مشاهیه هاآ  بین اختالفی و داشت

 و پتاش دستت  کاشتت  الگتوی  برهمکنش از درصی 5/31 میانگین با
 تحقیتق  اين در ،.4 )جیو  آمی دستبه مترمربع در بوته 20 تراکم
 دانته  تعتیاد  حتیاکثر  بتین  یهايجادشت  رقابتت  کته  رستی می نظر به

 به فتوسنتزی مواد انتقا  کاهش به منجر پايین تراکم در تولییشیه
 ديگر عبار  به است. شیه دانه وز  و انیازه کاهش نتیجه در و دانه
 دانته  عملکترد  کتاهش  طريتق  از تتراکم  کتاهش  که رسیمی نظر به

   است. شیه برداشت شاخص کاهش به منجر
 

 گيرینتيجه
 کمتترين  کاشت الگوی سه هر در که داد نشا  مايشآز نتاي 

 تتراکم  در بوتته  در دانته  و غالف در دانه بوته، در غالف تعیاد ارتفاع،
 دانته،  عملکترد  ،دانته 1000وز  بیشتترين  ولی ،مترمربع در بذر 36

 عملکترد  بیشترين شی. حاصل برداشت شاخص و بیولوژيک عملکرد
 فاصتله  بتا  رديفتی  کاشت گویال و مترمربع در بذر 36 تراکم در دانه
 بتا  مقتیار  کمتترين  و هکتتار  در گرمکیلتو 5/2317 بتا  مترسانتی30
 الگتوی  و مترمربتع  در بوته 20 تراکم در هکتار در گرمکیلو5/1027

 ترکیتب  ايتن  توا می اسا ، اين بر .دست آمیبه پاشدست کاشت
 هبهینت  استفاده منظور به منطقه شرايط در را تراکم و کاشت الگوی

   کرد. پیشنهاد دانه عملکرد حیاکثر به دستیابی و محیطی شرايط از
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Introduction 

Mung bean (Vigna radiata L.) as one of the most important beans, has 20-25% protein and is a protein 
supplier that is needed by humans and plays an important role in this regard. Increasing yield per unit area is 
one of the most important factors for increasing production. Planting pattern and plant density per unit area 
are two important factors affecting the growth and yield of plants. Therefore, the aim of this study was to 
evaluate the effect of these parameters on growth and yield characteristics of mung bean under Baghmalek 
weather conditions.  

 

 Materials & Methods 

In order to evaluate the effect of plant density and planting pattern on growth and yield characteristics of 
mung bean under Baghmalek weather conditions, an experiment was carried out as factorial in a randomized 
complete block design. The studied factors includ, planting density in three levels of 20, 28 and 36 seeds per 
square meter, and the second factor include, hand scattering of seeds (control), between row distances of 15 
cm and 30 cm. In hand scattering of seeds (control) (traditional) and row planting, the seeds were cultivated 
manually and uniformly in different amounts according to the plant densities. Field preparation included 
plowing, disks and leveling. After preparation of the field, nitrogen and phosphate fertilizers were mixed 
with the disk machine at a depth of 15 cm. Nitrogen from the source of urea (46%) was 80 kg nitrogen per 
hectare, 50% before planting, 25% in stem elongation and 25% in flowering stage and phosphorus fertilizer 
from the source of triple superphosphate at a rate of 100 kg/ha P (48%) was used. Statistical analysis was 
performed using SAS 9.2 and comparing of the means was based on Duncan method at 5% probability level. 

 

Results & Discussion 
The results showed that planting pattern with 30 cm spacing compared to hand scattering of seeds 

improved yield, number of seeds per plant, seeds per pod, pods per plant, 1000-grain weight and plant 
height. The maximum plant height as 81 cm was obtained from a row planting pattern with a spacing of 30 
cm and 28 plants per square meter and the minimum height with an average of 65 cm from density 36 plants 
per square meter. The maximum grain yield with 2317 kg/ha was obtained from row pattern with 30 cm 
distance and density of 36 seed per square meter. The minimum grain yield with 1027 kg/ha belonged to 
hand scattering of seeds and density of 20 seed per square meter. Increasing of 1000-grain weight and 
number of plants per unit area was the main cause for increasing of grain yield. In other words, the reason for 
increasing yields in more densities can be attributed to the greater number of plants per unit area and 1000-
grain weight. The highest biological yield as 5784 kg/ha was observed from the row planting pattern with a 
row spacing of 30 cm and a density of 36 plants per square meter, and the lowest biological yield was 3174 
kg/ha and a density of 20 plants per square meter. The increase in biological yield at 36 plants per square 
meter was higher than the density of 20 and 28 plants per square meter due to increase in plant number and 
also increase in dry matter production per unit area. The maximum percentage of harvest index with an 
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average of 40% was belonged to the interaction of row planting pattern with a distance of 30 cm and density 
of 28 and 36 plants per square meter.  

 

Conclusion 

In general, the results of the experiment showed that in all three planting patterns, the lowest height, 
number of pods per plant, seeds per pod and seeds per plant were obtained at 36 plants per square meter. The 
maximum grain yield was obtained at 36 plant density per square meter and the row planting pattern with a 
distance of 30 cm by 2317.5 kg/ha and the lowest was obtained by 1027.5 kg/ha at a density of 20 plants per 
square meter and hand scattering of seeds (control). Therefore, this combination of planting pattern and plant 
density in region can be suggested for optimal use of environmental conditions and maximum grain yield. 
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