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ای در شرایط دیم و آبیاری  اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ماشک علوفه

 تکمیلی

 
 3داريوش اقبالی و 2خسرو عزيزی ،1سعید حیدری ،3سمیه ديرکوندی، *1زيدی طوالبی ...نورا

  
 ، خرم آباد، ايراندانشگاه لرستان ،دانشکده کشاورزیزراعت، گروه زراعت و اصالح نباتات، کارشناس ارشد  -1*

 ، خرم آباد، ايراندانشگاه لرستان ،دانشکده کشاورزیصالح نباتات، دانشیار، گروه زراعت و ا -2

 ، خرم آباد، ايراندانشگاه لرستان ،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصالح نباتات، کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی،  -3

 

 13/4/09: تاريخ وصول
 24/2/01: تاريخ پذيرش

 

 چکیده

ای در شرايط ديم و آبیاری تکمیلی، دو های ماشک علوفهملکرد و اجزای عملکرد بذر گونهبه منظور بررسی اثر تراکم بوته بر ع

های در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوك 88-88آزمايش در سال زراعی 

عدد  299و  159، 199)تراکم بذری  3با  مولی و کرکدارپهن، مع ای برگگونه ماشک علوفه 3تکرار بر روی  3کامل تصادفی در 

در شرايط ديم از ماشک معمولی در ( کیلوگرم در هکتار 4012)ی خشک  بیشترين عملکرد علوفه .صورت گرفت( بذر در متر مربع

ماشک کرکدار از تراکم در شرايط آبیاری تکمیلی از ( کیلوگرم در هکتار 1859)چنین کمترين آن بوته در متر مربع، هم 159تراکم 

در شرايط آبیاری تکمیلی ( کیلوگرم در هکتار 1421و  4282)بیشترين و کمترين عملکرد غالف  .بوته در متر مربع حاصل شد 199

و کمترين عملکرد دانه بیشترين  .بوته در متر مربع بدست آمد 159و  299های پهن و کرکدار در تراکماز ماشک برگبه ترتیب 

 159و  299های و کرکدار در تراکم پهنماشک برگترتیب از به در شرايط آبیاری تکمیلی  (کیلوگرم در هکتار 3/889و  3352)

ترتیب از به شرايط آبیاری تکمیلی در  (گرم 83/20و  1/133)و کمترين وزن هزاردانه بیشترين . بوته در متر مربع مشاهده شد

کیلوگرم در  8243)عملکرد بیولوژيکی بیشترين . بوته در متر مربع مشاهده گرديد 299و  199و کرکدار در تراکم  پهنماشک برگ

شرايط آبیاری در  (کیلوگرم در هکتار 3218)بوته در متر مربع و کمترين آن  159معمولی در تراکم ماشک از  ديم در شرايط (هکتار

 19/21و 82/52)ترين و کمترين شاخص برداشت بیش. بوته در متر مربع بدست آمد 159از ماشک کرکدار در تراکم  تکمیلی

حاصل نتايج . بوته در متر مربع بدست آمد 159و  199های  پهن و کرکدار در تراکمدر شرايط ديم به ترتیب از ماشک برگ( درصد

حتمال سطح ا)، علوفه خشک و شاخص برداشت %(1سطح احتمال )در دو آزمايش نشان داد که بین وزن هزاردانه ( t)آزمون از 

 .داری وجود دارداختالف معنی%( 5

 ای، تراکم، عملکرد، ديم، آبیاری تکمیلی ماشک علوفه :کلیدی های واژه
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 مقدمه

ها در ای و نقش آنبا توجه به اهمیت گیاهان علوفه

چنین نیاز جمعیت در های دامی و همتغذیه دام و فرآورده

توجه کمتری نسبت  ها،حال افزایش کشور به این فرآورده

ایر محصوالت به تولید این گونه گیاهان در مقایسه با س

از این رو بذل توجه به کشت محصوالت زراعی شده، 

خصوص در کشور ما که با  ای با شیوه علمی، بهعلوفه

بر یابد، کمبود مراتع غنی روبروست، اهمیت خاصی می

 151حدود  (هاماشک) Vicia در جنس این اساس 

های قدیم کشت ی مختلف وجود دارد که در زمان گونه

ا در کشورهای اروپایی و آسیایی متداول هتعدادی از آن

ی تر و خشک، مرتع، بوده و امروزه هم برای تهیه علوفه

 (.4)شوند پوشش خاک، تولید بذر و کود سبز زراعت می

های نشان دادند که بین گونه( 6112)نان و همکاران 

پهن، معمولی و کرکدار از نظر تولید علوفه ماشک برگ

در ( 1981)طوالبی زیدی. داردداری وجود اختالف معنی

های مختلف ماشک گونهبررسی اثر تراکم بوته بر 

پهن، معمولی و کرکدار نشان داد که بیشترین عملکرد  برگ

ی خشک، عملکرد بذر، وزن هزاردانه، شاخص علوفه

بوته در متر  151برداشت و عملکرد بیولوژیکی از تراکم 

( 6111)ن اگان و ریچاردسو .مربع حاصل گردیده است

های بهاره برای تولید بذر و علوفه  بیان داشتند که بارندگی

مونیم و ژیبیائونان  (.11)در ماشک مساعدتر است 

طی نتایج به دست آمده در چین نشان دادند که ( 6116)

پهن به شرایط سخت سازگار بوده و یک ماشک برگ

است یی هالگوم ای قابل اطمینان در مقایسه بالگوم علوفه

( 1989)اصغری میدانی . کنند که موفقیت آمیز عمل نمی

 65در کشت بهاره ماشک کرکدار در فاصله خطوط 

و  1162متری، عملکرد دانه و زیست توده را معادل سانتی

آیسن و همکاران . کیلوگرم در هکتار گزارش نمود 9154

های گیاهی مختلف ماشک در بررسی تراکم( 6114)

به این نتیجه رسیدند  (.Vicia panonica L)مجارستانی 

ی خشک، بر ماده( تراکم بذری)دانه مصرف که میزان 

عملکرد و اجزای عملکرد دانه اثر قابل توجهی دارد، به 

طوری که تراکم گیاهی بیشتر باعث افزایش عملکرد 

در این راستا (. 3)ی خشک و عملکرد دانه شد علوفه

عنوان یک  بهرا تراکم گیاهی  (6114)تاواها و ترک 

ها های کیفی لگومفاکتور مهم در عملکرد کمی و ویژگی

 هایالیندر بررسی ( 6118)ایلماز  .کنندمحسوب می

پهن نتیجه گرفت که عملکرد دانه، مختلف ماشک برگ

کود فسفر و ی خشک با افزایش تراکم علوفه سبز و ماده

 . یابددر واحد سطح افزایش میتراکم بوته 

مهداری و محصهوالت دامهی در منطقهه     از آنجا کهه دا 

 باشهد، بنهابر  ای برخوردار میلرستان از اهمیت فوق العاده

برداری بهتر از عوامهل محیطهی، مطالعهه و    این جهت بهره

پههن، معمهولی و   ههای ماشهک بهرگ   ارزیابی کمهی گونهه  

ههای مختلهف بهذری در شهرایط دیهم و      کرکدار با تهراکم 

ت و اقدام بهه اجهرای   آبیاری تکمیلی مورد توجه قرار گرف

 .این دو آزمایش شد

 

 ها مواد و روش
بهه منظهور    81-88سال زراعی ( ماهآبان)این پژوهش در 

عملکهرد و اجهزای   عملکرد علوفه و اثر تراکم بوته بر بررسی 

ای طهی دو  های مختلهف ماشهک علوفهه   گونه عملکرد بذر

آزمایش جداگانه، تحهت شهرایط دیهم و آبیهاری تکمیلهی      

-ی گلدهی با ظاهر شدن غهالف ر اواخر مرحلهیک بار د)

در مزرعههه تحقیقههاتی دانشههکده کشههاورزی دانشههگاه ( ههها

اندیمشهک بها   -جاده خرم آباد 16واقع در کیلومتر  لرستان

دقیقه و عرض جغرافیائی  61درجه و  48طول جغرافیائی 

 متر از سهطح دریها بها    1111دقیقه و ارتفاع  9درجه و  96

میزان بارندگی نازل شهده   .گردید اقلیم نیمه خشک اجراء

در سههال زراعههی فههوق در منطقههه مههورد آزمههایش برابههر  

سازی زمین  آماده برای .(1جدول )بود ( مترمیلی 16/941)

دار ابتدا در پاییز دو شخم عمود برهم با گاوآهن برگهردان 

هها از دیسهک   ت خهرد کهردن کلوخهه   انجام گرفت و جهه 

ی یهای فیزیکی وشهیمیا تعیین ویژگیبرای . استفاده گردید

بها اسهتفاده از متهه    ( متهر سهانتی  91صفر تا )خاک از عمق 

-برداری به صورت زیگزاگ از چند نقطه زمین نمونهه گود
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ی انتخاب و با هم مخلوط گردید، سپس به مقدار الزم یها

ی مرکب انتخاب و جهت انجام مراحل آزمایش یک نمونه

نتهایج تجزیهه    وبه آزمایشگاه خاکشناسهی منتقهل گردیهد    

آزمهایش بهه صهورت     .شهود مشاهده می 6جدولدر خاک 

 (RCBD)های کامل تصادفی فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

بعاد کرت به ا 3دارای ( تکرار)هر بلوک  در سه تکرار، که

 شهیارها توسهط کهج بیهل    . خط کاشت بهود  2متر با  4×6

. گردیهد  متری از هم ایجهاد سانتی 65به فاصله ( شیارکش)

پههن  ماشهک بهرگ   گونهه  9این آزمایش بهه ترتیهب از   در 

(Vicia narbonensis) معمولی ،(V. sativa ) و کرکدار

(V. dasycarpa) 111 هههای مختلههف بههذری در تههراکم ،

عدد بذر در متهر مربهع اسهتفاده و در تهاری       611 و 151

قبهل از کاشهت،    .به طور هم زمان کشت شهدند  91/8/81

ضهد  در هزار  6ب به نسبت کش مانکوزبذور توسط قارچ

عملیات داشت صرفاً منحصر بهه کنتهرل    .گردیدندعفونی 

های هرز شد و هیچ گونه کودی در مرحله کاشت و علف

بنابراین طی . نگردیدمصرف داشت در دو آزمایش مذکور 

و  61/1/88ههای  های هرز در تهاری  دو مرحله کنترل علف

زمههانی ( 61/4/88)ی یبرداشههت نههها. شههد انجههام 4/6/88

ها مشاهده آثار رسیدگی زراعی در گونه صورت گرفت که

ا شهروع بهه زرد و   هه  هها و غهالف   که بهرگ شد، به طوری

شرایط )برداری به طور همزمان  نمونه خشک شدن کردند،

 111×65با استفاده از قابی در ابعاد ( دیم و آبیاری تکمیلی

ردیهف از طهرفین و    6)متر با حذف اثهرات حاشهیه    سانتی

. انجهام گرفهت  ( ف چند بوته از ابتدای هر خط کشتحذ

گیهری در آون خشهک و    تیمارهای مورد نظر پس از نمونه

در واحد سهطح  ( برداشت نهایی)ی خشک عملکرد علوفه

جهت تعیین عملکرد  .به کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید

گیری با قاب مورد نظر از نمونه دو اجزای عملکرد بذر بع

در وزن نمهوده و  و  هها جهدا  ذور از غهالف در هر تیمار، ب

جههت  . نهایت به کیلهوگرم در هکتهار تعمهیم داده شهدند    

عهدد   1111تعیین وزن هزاردانه توسط دستگاه بذر شهمار  

هها محاسهبه   ه آننه بذر از هر تیمار شمارش و وزن هزاردا

 .گردید

 محاسبات آماری
گیری ههر یهک از صهفات    های خام حاصل از اندازهداده

زمایش با استفاده از روش تجزیه واریانس آزمهایش  مورد آ

تکرار  9های کامل تصادفی درفاکتوریل بر پایه طرح بلوک

تجزیه وتحلیهل   MSTAT- Cبا کمک نرم افزار آماری  و

ای ها با استفاده از آزمون چند دامنهه مقایسه میانگین. شدند

جهت مقایسه صهفات مهورد    ،انجام( درصد 5و  1)دانکن 

( t)ر شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از آزمون تی آزمایش د

 .شداستفاده 

 

 نتايج و بحث

 (برداشت نهايی) ی خشکعملکرد علوفه
اثر متقابل  ،با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس

آبیاری و  شرایط دیم تحت( تراکم گیاهی در گونه)

در ( ییبرداشت نها)ی خشک بر عملکرد علوفه تکمیلی

در شرایط دیم، . (4و  9جداول )دار بود معنی%( 1سطح )

ی خشک تولیدی به ترتیب از ترین مادهبیشترین و کم

( پهن برگ) d1V1و ( ماشک معمولی) d2V2تیمارهای 

بوته در متر مربع معادل  111و  151های گیاهی در تراکم

حاصل گردید، از طرفی کیلوگرم در هکتار  6112و  4316

 ،پهنتراکم در ماشک برگدر همین شرایط با افزایش 

، به طوری که بیشترین افزایش در عملکرد حادث گردید

 9628بوته معادل  611تراکم )d3V1 عملکرد از تیمار 

در ماشک معمولی  ،بدست آمد( کیلوگرم در هکتار

مشاهده ( بوته 151)بیشترین عملکرد از تراکم متوسط 

 شد، از طرفی در ماشک کرکدار با افزایش تراکم سیر

نزولی عملکرد حادث شد که احتمال دارد به رطوبت 

 چنینهم. (2جدول )پسند بودن ابن گونه وابسته باشد 

بیشترین و کمترین آن تحت شرایط آبیاری تکمیلی به 

 D1V3و ( ماشک معمولی) D3V2ترتیب از تیمارهای 

مربع بوته در متر 111و  611های  در تراکم( کرکدار)

در ، بدست آمد گرم در هکتارکیلو 1151و 4193معادل 

بوته واکنش  111پهن در تراکم ماشک برگاین شرایط 

، به طوری  مثبتی به اعمال یک با آبیاری تکمیلی نشان داد
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به خود کیلوگرم در هکتار را  6562که عملکردی معادل 

که نسبت به تیمار مشابه در شرایط  اختصاص داده بود

در ، را نشان دادولید کیلوگرم در هکتار اضافه ت 511دیم 

 4193)خشک ی بیشترین عملکرد علوفهماشک معمولی 

 درماشک معمولی ) D3V2از تیمار ( کیلوگرم در هکتار

ثبت گردید که نسبت به تیمار مشابه ( بوته 611تراکم 

(d3V2 ) ،کیلوگرم در هکتار برتری  1631در شرایط دیم

ن در ایماشک کرکدار چنین هم ،محسوس را نشان داد

تیمارها چون  ،محیط افزایش در عملکرد را نشان نداد

ها ی تراکمکمترین مقدار را در کلیه ،نسبت به شرایط دیم

بنابراین چنین استنباط شد که اعمال یک بار  ،نددارا بود

ی خشک علوفهبر میزان تولید  یاندکآبیاری تکمیلی تأثیر 

ود به رداشته است که احتمال میدر مرحله برداشت نهایی 

 (.1و  2جداول ) آبیاری وابسته باشد زماننامناسب بودن 

هم نشان داد که بین عملکرد  (t) آزمونحاصل از نتایج 

خشک در کشت دیم و آبیاری تکمیلی اختالف ی علوفه

درصد وجود دارد، در این آزمون  5داری در سطح معنی

بیشترین و کمترین میانگین علوفه خشک به ترتیب در 

 2/6114و  5/9111)یم و آبیاری تکمیلی معادل شرایط د

زیدی  .(5جدول )مشاهده گردید ( کیلوگرم در هکتار

های ماشک در شرایط گونهدر بررسی  (1981)طوالبی 

( برداشت نهایی)ی خشک دیم بیشترین و کمترین علوفه

 151پهن و کرکدار در تراکم را به ترتیب از ماشک برگ

کیلوگرم در  1518و  9846)مربع معادل بوته در متر

در این راستا گورمانی و همکاران . گزارش نمود( هکتار

در بررسی ارقام مختلف ماشک حداکثر عملکرد ( 6112)

کیلوگرم در هکتار بدست  2234معادل را خشک  یعلوفه

با کشت ارقام ماشک ( ب 1989)اصغری میدانی  .آوردند

اغه تغییر در پهن، معمولی و کرکدار در شرایط دیم مربرگ

شرایط اقلیمی را عامل مؤثری بر تولید علوفه بیان نمود، 

ی خشک را از به طوری که بیشترین عملکرد علوفه

گرم در هکتار بدست کیلو 9393ماشک کرکدار معادل 

نشان دادند ( 6112)از طرفی یاووز و همکاران (. 1)آورد 

ف های ماشک باعث اختالهای ژنتیکی بین گونه که تفاوت

خشک ی در اجزای عملکرد علوفه و در نهایت تولید ماده

شود که این نتیجه بیانگر کیلوگرم در هکتار می 9621تا 

احتماالً از دالیل عمده در  .باشدصحت آزمایش حاضر می

با ( 1981)زیدی طوالبی ی خشک اختالف عملکرد علوفه

بارندگی )توان به شرایط اقلیمی حاضر را می هایآزمایش

( مترمیلی 8/643معادل  82-81مناسب در سال زراعینا

 شهایی خشک در آزمایاز مقایسه علوفه (.6)نسبت داد 

 D3V2تیمار صورت گرفته چنین استنباط شد که احتماالً 

با توجه به رطوبت  (بوته 611ماشک کرکدار در تراکم )

علوفه بیشتری را نسبت به تیمار مشابه  ،بودن دپسن

(d3V2 )و  2جداول ) نموده استحاصل دیم  در سرایط

توان نتیجه گرفت که در شرایط دیم تراکم بنابراین می .(1

های گونهدر ( بوته در متر مربع 151)گیاهی متوسط 

استفاده متعادل از عوامل پهن و معمولی، ماشک برگ

حاصل علوفه بیشترین عملکرد  کهمحیطی مؤثر بوده 

-ا آزمایش زیدیگردیده است که این افزایش تولید ب

به عبارتی تراکم گیاهی . مطابقت دارد( 1981)طوالبی 

زیاد به عنوان یک عامل بازدارنده رشد در این آزمایش 

کمبود )محسوب شده، به طوری که بدلیل رقابت به ویژه 

در شرایط دیم، عوامل رشد گیاه نیز بخوبی عمل ( رطوبت

بر ( تهبو 611)نکرده و تنش ناشی از تراکم گیاهی زیاد 

اجزای عملکرد علوفه اثرگذار بوده است و در نتیجه رشد 

ی از عملکرد علوفه .و تولید علوفه را کاهش داده است

خشک حاصل از تیمارهای فوق چنین نتیجه گرفته شد که 

در پهن و معمولی نسبت به ماشک کرکدار ماشک برگ

و به نظر  را حاصل نمودند بهتریشرایط موجود، عملکرد 

های مطلوبی در جهت تولید علوفه خشک که لگومرسید 

  .باشند

 

 وزن خشک غالف 
حهاکی از  ها میانگین هایهنتایج تجزیه واریانس و مقایس

 خشهک دار بودن اثر متقابهل تهراکم و گونهه بهر وزن     معنی

جهداول  ) بود%( 1سطح ) دو آزمایش حاضر بود غالف در

ترتیب به  در شرایط دیم تولیدو کمترین بیشترین  .(4 و 9
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( کرکدار) d3V3و  (پهنماشک برگ) d1V1های تیماراز 

 9811مربع معهادل   بوته در متر 611و  111 هایدر تراکم

-ههم (. 2جهدول  )بدست آمد کیلوگرم در هکتار  1442و 

چنین بیشترین و کمترین ایهن صهفت در شهرایط آبیهاری     

( پههن ماشک برگ) D3V1های تکمیلی به ترتیب به تیمار

و  611ههای   در تهراکم ( کرکهدار ماشهک  ) D2V3 رتیماو 

کیلهوگرم در   1462و  4686بوته در متر مربع معهادل   151

نتایج نشان داد کهه در  (. 1جدول) داشت اختصاصهکتار 

ههای کشهت شهده در تهراکم     شرایط آبیاری تکمیلی، گونه

و  D3V1 ،D3V2)بوته در متر مربهع در تیمارههای    611

D3V3 ) و تیمارD1V2 بوته در مقایسه با  151اکم در تر

تیمارههای مشههابه در شههرایط دیههم، افههزایش وزن خشههک  

تأثیز مثبت آبیاری ی غالف صورت گرفت که نشان دهنده

های باال بوده اسهت  تکمیلی بر روند تولید غالف در تراکم

بیهانگر عهدم    (t) آزمهون حاصل از نتایج (. 1و  2جداول )

دیم و آبیهاری  در کشت غالف  خشکوزن دار بودن معنی

تکمیلی بود، به طوری که بیشترین و کمترین وزن خشهک  

غالف به ترتیب از شرایط آبیاری تکمیلهی و دیهم معهادل    

حاصل گردید که ( در هکتارکیلوگرم  6/6539و  6/6131)

آبیهاری اعمهال شهده در مرحلهه دانهه      تواند به می احتماالً

 که در نهایهت موجهب  مرتبط باشد غالف و تشکیل بستن 

در ایهن   (.5جهدول )افزایش در وزن خشهک غهالف شهد    

نشههان داد کههه بیشههترین و ( 1981)طههوالبی راسههتا زیههدی

ماشهک  به ترتیب از تیمارهای وزن خشک غالف  کمترین

بوته در متهر   611و  151 هایدر تراکمو کرکدار پهن برگ

. بدسهت آمهده اسهت    کیلهوگرم  595و  6562مربع معادل 

پههن از نظهر وزن   که ماشک بهرگ  بنابراین نتایج نشان داد

-شت که احتماالً میکل غالف بر دو گونه دیگر برتری دا

تواند به ساختار مورفولوژیکی و ژنتیکی این گونه بستگی 

در شهرایط دیهم   علت افزایش وزن کل غالف  .داشته باشد

پهن را بوته در متر مربع و گونه ماشک برگ 111در تراکم 

حفه  تعهادل در    -1:  عامل 6ر ثیأتوان تحت تاحتماالً می

شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص در طی دوره 

انتقال بهتر و بیشتر مهواد فتوسهنتزی تحهت اثهر      -6رشد  

ههها و نیههز سههاختار ظههاهری  رقابههت متعههادل بههین بوتههه 

تهوان  می عالوه بر این این گیاه توجیه نمود،( مورفولوژی)

 بر تولید بهذر مؤثر را ( ژنوتیپ) هر دو عامل تراکم و گونه

طبعهاً توزیهع    بیهان داشهت  ( 1382)دونکن . استنباط نمود

ها سبب استفاده مؤثر از منهابع و تهأخیر در   یکنواخت بوته

ای خواهد شهد کهه ایهن امهر     زمان آغاز رقابت درون گونه

باعث انتشار نور در سیستم شده و جذب خهالص نهور را   

بهرای  که رقابت در این صورت ضمن این باال خواهد برد،

( کنهوپی )انهداز گیهاه   رسهد سهایه  جذب نور به حداقل می

تشعشع موجود را به طور کامل دریافهت کهرده و بهه ایهن     

ابهد، ایهن   یترتیب رانهدمان عملکهرد درگیهاه افهزایش مهی     

افهزایش ممکهن اسههت بهه خهاطر تغییراتههی باشهد کههه در      

های رویشی و زایشهی  تخصیص مواد فتوسنتزی بین اندام

ههای زایشهی   د فتوسنتزی به سمت اندامدهد و موارخ می

 آبیهاری تکمیلهی  نتایج حاصهل از آزمهایش   . روند پیش می

ی ماشهک  که بهه ازای افهزایش تهراکم در گونهه     نشان داد

هها  تغییهرات قابهل تهوجهی در وزن کهل غهالف     پهن برگ

غهالف بهر دو   خشهک  از نظهر تولیهد وزن    که حادث شد

  .اشتدیگر برتری د یگونه

 

 عملکرد دانه
عملکهرد دانهه تحهت    ها بر گونه و تراکم و اثر متقابل آن

شهد  %( 1سهطح  )دار شرایط دیم و آبیاری تکمیلهی معنهی  

بیشههترین و کمتههرین عملکههرد دانههه در . (4 و 9جههداول )

ماشهک  ) d1V1شرایط دیم به ترتیب مربوط به تیمارهای 

 111ههای گیهاهی   با تهراکم ( کرکدار) d3V3و ( پهنبرگ

کیلهوگرم در   4/396و  9112ر مربع برابر بوته در مت 611و

چنههین بیشههترین و هههم(. 2جههدول )تعلههق داشههت هکتهار  

کمتههرین آن در شههرایط آبیههاری تکمیلههی بههه ترتیههب از   

( کرکهدار ) D2V3و ( پهنماشک برگ) D3V1تیمارهای 

 9956بوته در متر مربع معهادل   151و  611های در تراکم

طهور  همهان  (.1 جدول)کیلوگرم مشاهده گردید  9/811و 

در بحث وزن خشک غالف بیان شهد، در شهرایط   که قبالً 

 تیمارههای آبیاری تکمیلی عملکرد دانه ههم بهه تبعیهت از    
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(D3V1 ،D3V2  وD3V3 )  و تیمهههار   611در تهههراکم

D1V2  بوته در مقایسه با تیمارهای مشهابه   151در تراکم

افزایش در عملکرد دانه صورت پهذیرفت   در شرایط دیم،

ی اثهرات مثبهت آبیهاری تکمیلهی بهر میهزان       ان کنندهکه بی

(. 1و  2جهداول  )ها بوده اسهت  د دانه در ابن تراکمرعملک

در دو  عملکرد دانهدار بودن حاکی از غیر معنی (t) آزمون

کشت مذکور بود، بر این اساس در کشت آبیاری تکمیلهی  

با اعمال آبیاری عملکرد دانه افزایش و در کشت دیم ایهن  

 یر نزولی را به دنبال داشت که مهمترین علهت را صفت س

در ( تهنش )توان به شرایط اقلیمهی و کهاهش رطوبهت    می

ها نسهبت داد کهه در ایهن رابطهه وزن     هنگام پر شدن دانه

. ایهت عملکههرد دانهه نیههز کهاهش یافههت   هزاردانهه و در نه 

احتماالً از دالیل عمده در افزایش عملکرد بذر در آزمایش 

توان بهه شهرایط اقلیمهی و رطوبهت     ا میآبیاری تکمیلی ر

مناسب و از طرفی بهه انتقهال مهواد فتوسهنتزی از سهاقه و      

 ،(1339)وو  (.5جهدول )برگ به مقصد دانه اشهاره نمهود   

در نتهایج مشهابهی در ارزیهابی    ( 1336)ژانگ و همکاران 

نشهان  ( پههن، معمهولی و کرکهدار   بهرگ )های ماشک  گونه

هها تفهاوت قابهل    فهه آن دادند که بین عملکرد بهذر و علو 

( 1981)در این راستا زیهدی طهوالبی    ،توجهی وجود دارد

بیشهترین و کمتهرین    ،در مطالعات خود بر این سهه گونهه  

پههن و کرکهدار   عملکرد بذر را به ترتیب از ماشهک بهرگ  

بدست آورد که بها نتهایج آزمهایش حاضهر تطهابق الزم را      

العهاتی  بهه اتفهاق در مط  ( 6116)سیمور و همکهاران  . دارد

های ماشک بهر  نشان دادند که میزان بذر در بعضی از گونه

های مورفولوژیک و عملکرد بذر آنها  رفتار رشدی، ویژگی

نیههز در بررسههی ( 6114)آیسههن و همکهاران  . مهؤثر اسههت 

 Vicia)های گیهاهی مختلهف ماشهک مجارسهتانی      تراکم

panonica )  به این نتیجه رسیدند که میزان تراکم بذر بهر

ی خشک، عملکرد و اجزای عملکهرد دانهه اثهر قابهل     ماده

توجهی دارد، به طهوری کهه تهراکم گیهاهی بیشهتر باعهث       

ی خشک و عملکهرد دانهه خواههد    افزایش عملکرد علوفه

بر این اساس نتهایج آزمهایش حاضهر بها نتهایج ایهن       . شد

پههن و معمهولی در   ماشک بهرگ  .باشدمحققین منطبق می

ی کرکههدار دارای ههههای مختلههف نسههبت بههه گونهه تههراکم

ههای  بیشترین عملکرد دانه بودند و بهه نظهر رسهید لگهوم    

 .مطلوبی از لحاظ تولید دانه باشند

 

 وزن هزاردانه
 تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمارها تحت

دار معنی آبیاری تکمیلی بر وزن هزاردانهو  شرایط دیم

در شرایط دیم، (. 4و  9جداول %( )1سطح )است 

 یشترین و کمترین وزن هزاردانه به ترتیب از تیمارهایب

d2V1 (پهنماشک برگ ) وd2V3 ( کرکدارماشک ) در

و  5/196بوته در متر مربع معادل  151تراکم گیاهی 

بیشترین و  چنین، هم(2جدول )گرم بدست آمد  14/91

کمترین آن تحت شرایط آبیاری تکمیلی به ترتیب از 

( D3V3)و کرکدار ( پهنگماشک بر) D1V1تیمارهای 

 1/191بوته در متر مربع معادل  611و  111های در تراکم

-مقایسه میانگین. (1جدول)مشاهده گردید گرم  19/63و 

نشان داد که وزن  و آبیاری تکمیلی ها در شرایط دیم

ی گونه( بوته 611و  151، 111)های هزاردانه در تراکم

به  ،ان ندادندماشک کرکدار هیچ گونه تغییری را نش

کالس در تیمارها از نظر آماری  ،در شرایط دیمعبارتی 

قرار  eدر شرایط آبیاری تکمیلی در کالس و  fآماری 

ماشک )ها دیگر گونهدر تیمارهای در این راستا ، گرفتند

در وزن هزاردانه آنها ایجاد  یاختالف (پهن و معمولیبرگ

فولوژیکی با توجه به ساختار مور شایان ذکز است ،شد

از لحاظ که ها ماشک کرکدار در مقایسه با دیگر گونه

خشک ی و به عبارتی عملکرد علوفه اندازه بذر، قطر ساقه

پهن و معمولی دارای کمترین مقدار نسبت به ماشک برگ

فوق با توجه به موارد آن وزن هزاردانه ، بر این اساس بود

دو  این، از طرفی در کاهش یافتآباد ی خرمدر منطقه

با افزایش تراکم در  (میلیکشرایط دیم و آبیاری ت) محیط

سیر نزولی وزن هزاردانه ایجاد شد  کشت شده،های گونه

نشان داد که بین وزن هزاردانه  (t) آزمون. (1و  2جداول )

داری وجود در کشت دیم و آبیاری تکمیلی اختالف معنی

دانه بیشترین و کمترین وزن هزار(. درصد 1سطح )دارد 



 زیدی طوالبی و همکاران... نورا                                   …ای اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک علوفه
 

04 

 19/16)به ترتیب از شرایط آبیاری تکمیلی و دیم معادل 

حاصل گردید که بیانگر مثبت بودن روند ( گرم 41/21و 

آبیاری بر افزایش وزن هزاردانه تحت شرایط آبیاری 

در ( 1981)زیدی طوالبی (. 5جدول )تکمیلی بوده است 

های مختلف ماشک، بیشترین و کمترین وزن بررسی گونه

پهن و کرکدار در را به ترتیب از ماشک برگ هزاردانه

 1/113بوته در متر مربع معادل  151و  611های تراکم

گرم گزارش نمود که نتایج آزمایش حاضر با  22/96و

ی مفرد ایچنین دارهم .ی پژوهش وی مطابقت داردنتیجه

پهن نشان داد که وزن هزاردانه ماشک برگ( 1982)

چنین تولید علوفه باال در ، هممربوط به ارتفاع زیاد ساقه

شود که واحد سطح بوده است، بنابراین استنباط می

ی اختالف زیادی در خصوص یاحتماالً شرایط آب و هوا

از طرفی آیاز و همکاران . نمایدوزن هزاردانه ایجاد می

نشان دادند که افزایش تراکم در ( 6118)و ایلماز ( 6114)

دانه  111وزن  پهن باعث کاهشزراعت ماشک برگ

بیان داشتند که ( 1919)کوچکی و بنایان اول . خواهد شد

ای است، اما مقدار وزن هزاردانه یک خصوصیت واریته

آن متأثر از شرایط دوره رسیدگی نیز هست، این شرایط 

درصد در وزن  91تا  61ممکن است موجب تغییراتی بین 

( 1331)نیگم و همکاران بر این اساس . هزاردانه شوند

داری بین عملکرد نشان دادند که همبستگی مثبت و معنی

که  بذر با وزن هزاردانه در ماشک معمولی وجود دارد

 .باشد فوق می های بیانگر صحت آزمایش

 

 عملکرد بیولوژيک
بر عملکرد بیولوژیک ( تراکم گیاهی در گونه)اثر متقابل 

در سطح ( دیم و آبیاری تکمیلی)در دو آزمایش حاضر 

بیشترین و کمترین  (.4 و 9جداول )دار شد عنیم% 1

تیمار  عملکرد بیولوژیک در شرایط دیم به ترتیب از

d2V2 (ماشک معمولی ) وd3V3 (کرکدار )در تراکم-

 9111و  8649بوته در متر مربع معادل  611و  151های 

الزم به ذکر . (2جدول )کیلوگرم در هکتار حاصل گردید 

این متغیر در شرایط آبیاری  بیشترین و کمتریناست که 

( پهنبرگ ماشک) D3V1 تکمیلی به ترتیب از تیمارهای

بوته در  151و  611های  در تراکم( کرکدار) D2V3و 

کیلوگرم در هکتار بدست  9628و  1436متر مربع معادل 

ی اثرات مثبت دهندهنشان آزمایش نتایج  .(1جدول)آمد 

های باال ر تراکمد یبر عملکرد بیولوژیک آبیاری تکمیلی

در تیمارهای این افزایش تولید به طوری که  ،بوده است

(D3V1 ،D3V2  وD3V3 ) در قابل روئیت بوده که

بیشترین مقدار تیمارهای مشابه در شرایط دیم  امقایسه ب

این نتیجه با نتیجه آزمایش  (.1و  2جداول ) بودرا دارا 

د که در زمینه بررسی عملکر( 1982)دارایی مفرد 

پهن در سیستم مخلوط با جو تحت بیولوژیک ماشک برگ

باشد مطابقت دارد می (تراکم گیاهی)تأثیر نسبتهای بذری 

به طوری که با کاهش نسبت دانه ماشک و افزایش نسبت 

دانه جو این شاخص افزایش یافت که علت امر را رقابت 

. ای دو جزء مخلوط دانست ای و برون گونه درون گونه

 عملکرد بیولوژیکدار بودن حاکی از غیر معنی (t) آزمون

تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی بود، در این راستا 

بیشترین و کمترین میانگین این متغیر به ترتیب از کشت 

کیلوگرم  8/5511و  1/5234)دیم و آبیاری تکمیلی معادل 

( 1981)طوالبی زیدی(. 5جدول )بدست آمد ( در هکتار

پهن، معمولی و کرکدار  ماشک برگهای  هی گون در مطالعه

بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک از  کهنشان داد 

بوته در متر  151پهن و معمولی در تراکم ماشک برگ

کیلوگرم در هکتار بدست آمده  6691و  5183مربع معادل 

 .است

 

 شاخص برداشت 
تراکم و )که اثر متقابل  جدول تجزیه واریانس نشان داد

بر شاخص برداشت به ترتیب در دو آزمایش دیم و  (گونه

 دار استدرصد معنی 5و  1آبیاری تکمیلی در سطوح 

بیشترین و کمترین این شاخص در  (.4و  9جداول )

-ماشک برگd1V1 (شرایط دیم به ترتیب به تیمارهای

بوته  151و  111های در تراکم( کرکدار) d2V3و ( پهن

جدول )تعلق داشت % 11/61و% 86/56در متر مربع معادل 
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چنین در شرایط آبیاری تکمیلی بیشترین و کمترین هم .(2

 و( پهنماشک برگD2V1 (آن به ترتیب از تیمارهای 

D3V3 (کرکدار )بوته در متر  611و  151های در تراکم

. (1جدول)حاصل گردید % 93/62و % 12/44مربع معادل 

ری آبیادیم و در شرایط از مقایسه شاخص برداشت 

در  با افزایش تراکمچنین نتیجه گرفته شد که تکمیلی 

از طرفی در  حاصل شد، نزولیشاخص برداشت سیر 

های ماشک شرایط آبیاری تکمیلی، شاخص برداشت گونه

 ،بوته 611و  151، 111های پهن و کرکدار در تراکمبرگ

در همگی تیمارها در یک کالس آماری قرار گرفتند، 

م اختالف در شاخص برداشت یدکه در شرایط صورتی

چنین  (t) از نتایج آزمون .(1و  2جداول )مشاهده گردید 

استنباط شد که بین شاخص برداشت در دو کشت دیم و 

وجود % 5داری در سطح آبیاری تکمیلی اختالف معنی

بیشترین و کمترین میانگین شاخص برداشت به . دارد

عادل ترتیب از شرایط آبیاری تکمیلی و کشت دیم م

حاصل گردید که ( 5جدول ( )درصد 39/96و  56/95)

باال و ( دانه)توان به عملکرد اقتصادی  علت افزایش را می

چنین شرایط اقلیمی از طرفی عملکرد بیولوژیک کمتر، هم

مناسب در شرایط آبیاری تکمیلی در مقایسه با شرایط دیم 

احتماالً عامل افزایش شاخص برداشت در . نسبت داد

پهن و معمولی عالوه بر تغییر در عملکرد برگ ماشک

برداری بهتر از عوامل محیطی و رشد ، بهرهیبیولوژیک

تر این دو گونه باشد، بنابراین نتیجه گرفته شد که متعادل

افزایش وزن خشک و عملکرد بذر سهم نسبی در افزایش 

دهند و به عبارتی بدون افزایش شاخص برداشت نشان می

ی سهم بیشتری از ماده( ی خشکماده) ییکعملکرد بیولوژ

( شاخص برداشت)قتصادی خشک تولیدی به عملکرد ا

در بررسی ارقام ( 1332)آلدوس و همکاران  .تعلق گرفت

پهن به این نتیجه رسیدند مختلف ماشک معمولی و برگ

دار است، به که اختالف بین شاخص برداشت معنی

% 5/3تا % 6ی که که این شاخص برای ماشک معمولطوری

بود که بیانگر % 8/11تا % 2/9پهن و برای ماشک برگ

پائین بودن شاخص برداشت در شرایط آب و هوایی 

ی بنابراین نتایج این دو آزمایش نشان دهنده. ریاض بود

تأثیر عوامل اقلیمی بر انتقال مواد فتوسنتزی و تخصیص 

زیدی طوالبی . های مختلف گیاهی استآن به بخش

های مختلف ماشک گونهاثر تراکم بر در بررسی  (1981)

پهن، معمولی و کرکدار نشان دادند که اختالف قابل برگ

به طوری که  ،توجهی بین شاخص برداشت وجود دارد

ماشک به بیشترین و کمترین شاخص برداشت به ترتیب 

بوته در متر مربع معادل  611معمولی و کرکدار در تراکم 

از نتایج محققین فوق و . اشتتعلق د% 1/41و % 9/85

آزمایش حاضر چنین نتیجه گرفته شد که احتماالً تغییر در 

تواند عامل مؤثری در  می( اقلیم)شرایط آب و هوائی 

 .جهت تغییر شاخص برداشت باشد
 

 گیرینتیجه
نشان داد که آبیاری تکمیلی تأثیر اندکی بر نتایج  -1

د و عملکر روند وزن خشک غالف، عملکرد دانه

 . داشته استو شاخص برداشت بیولوژیک 

پهن و ماشک برگ با توجه به ساختار مورفولوژیک -6

که از نظر قطر ساقه، سطح و ضخامت برگ معمولی 

کمی نسبت به ماشک تولید و به عبارتی از نظر 

های به نظر رسید که گونه ،برتری داشتندکرکدار 

 .مطلوبی از لحاظ تولید علوفه و بذر باشند

پهن در تراکم در شرایط دیم ماشک معمولی و برگ -9

خشک، وزن ی عملکرد علوفه)شترین یبوته ب 151

. را دارا بودند( هزار دانه و عملکرد بیولوژیک

بیشترین وزن خشک غالف و عملکرد دانه تحت این 

بوته در متر  111پهن در تراکم شرایط از ماشک برگ

 .مربع بدست آمد

ی کمیلی بیشترین عملکرد علوفهدر شرایط آبیاری ت -4

-بوته، هم 611خشک از ماشک معمولی در تراکم 

عملکرد بیولوژیک، وزن خشک )چنین بیشترین 

پهن در تراکم از ماشک برگ( غالف و عملکرد دانه

پهن در و بیشترین وزن هزاردانه از ماشک برگ 611

 .بوته در متر مربع حاصل گردید 111تراکم 
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مجله دانشورعلوم زراعی
 /

جلد اول
 /

شماره 
6 /

اسفندماه
 

1981
 

سازمان هوا )در منطقه خرم آباد ( 81/8/88تا  1/1/81)1881 – 88ای هواشناسی در سال زراعی هداده -1جدول 

 (شناسی کشور

 
 

 (درجه سانتیگراد)حداکثر دما (درجه سانتیگراد)حداقل دما (میلی متر)بارندگی

   
 2/34 4/8 9 1381مهر سال 

 28 2/9 2/85 1381آبان سال 

 8/18 -8/5 00 1381آذر سال 

 8/11 -1/1 01/18 1381سال  دی

 4/10 -8/2 11/32 1381بهمن سال 

 0/25 -3 8/0 1381اسفند سال 

 23 -1/2 2/83 1388فروردين سال 

 34 1/1 8/21 1388ارديبهشت سال 

 2/38 19 8/3 1388خرداد سال 

 25/21 -18/9 13/38 میانگین در فصل زراعی

   82/348 کل بارندگی در فصل زراعی

 
 نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیائی خاك مزرعه تحقیقاتی -2جدول

فسفر 
(PPm) 

 پتاسیم

(PPm) 

 آهن

(PPm) 

 منگنز

(PPm) 

 بر
(PPm) 

 روی

(PPm) 

 مس

(PPm) 

 اسیديته

(pH) 
 

کربن 
 آلی

)%( 

نیتروؤن 
کل 
)%( 

 آهک
)%( 

بافت 
 خاك
)%( 

(EC ) 
 شوری

(ds/m) 
لوم  39 902/9 08/9 8 1 82/9 11/9 4 5 419 18

 رسی

58/9 

 
 

 های مربوط به صفات مورد آزمایش در کشت دیمتجزیه واریانس داده -8جدول 
 میانگین مربعات صفات

ns  ،**  درصد احتمال 5و  1به ترتیب عدم معنی دار و معنی دار در سطوح  *و 

 
 

 
 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

عملکرد علوفه 
 خشک

 (برداشت نهائی)

وزن خشک 
 غالف

 عملکرد بیولوژيک وزن هزار دانه عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

 ns801/135 ns 32/010 ns 88/4115 ns 611/1 ns 41/8388 ns 21/9 2 تکرار

 5/123 ** 02/8248102 ** 662/85 ** 95/192311 ** 23/2411481 ** 230310 /85** 2 تراکم

 83/090 ** 98/8582858 ** 41/22214 ** 85/5183845 ** 31/112108 ** 38/110908 ** 2 گونه

 41/11 ** 01/1122019 ** 48/11 ** 81/388911 ** 14/488859 ** 91/188825 ** 4 گونه*تراکم

 9/  8 12/11331 14/1 95/5551 00/1912 84/1251 11 خطا

CV  55/2 88/3 88/3 09/1 25/2 18/2 
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 میلیهای مربوط به صفات مورد آزمایش در کشت آبیاری تکتجزیه واریانس داده -4جدول 

میانگین مربعات صفات
 

ns  ،**  درصد احتمال 5و  1به ترتیب عدم معنی دار و معنی دار در سطوح  *و 

 

 یلیدیم و آبیاری تکم طمربوط به صفات مورد آزمایش در شرای Tآزمون  -5جدول 

ns  ،**  درصد احتمال 5و  1دار در سطوح دار و معنیبه ترتیب عدم معنی *و 

 

 آزمایش دیم( درصد 1دانکن )مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف در صفات مورد آزمایش  -6جدول 

 تیمار
 ی خشکعملکرد علوفه

 (Kg/h)ی برداشت نهاي

 وزن خشک غالف

(Kg/h) 

 عملکرد دانه

(Kg/h) 

 وزن هزاردانه

(g) 

 عملکرد بیولوژيک

(Kg/h) 

 شاخص برداشت

)%( 

d1V1 2911 
g
 3898 

a
 

a 3981 b 89/122 c 5822 a 82/52 

d2V1 
de 3928 a 3824 a 2088 a 95/132 b 1852 b 1/44 

d3V1 
bc 3218 d 2118 d 1843 c 19/111 d 5431 de 95/32 

d1V2 
de 3911 c 2051 c 2139 d 18/59 c 5018 c 10/35 

d2V2 
a 4012 b 3331 b 2488 d 88/48 a 8243 e 95/39 

d3V2 
e 2842 d 2382 d 1831 e 59/44 d 5214 d 29/33 

d1V3 
b 3349 e 1884 e 1180 f 21/31 d 5214 fg 81/22 

d2V3 
cd 3142 ef 1118 ef 1914 f94/39 e  4890    g 19/21 

d3V3 
f 2324 f 1441 f 4/032 f 91/31 f 3889 f84/24 

 .باشددار میحروف مشابه معرف عدم تفاوت معنی
d1V1 ،d2V1 ،d3V1 = بوته در متر مربع 611و  151، 111های تراکمدر  پهنماشک برگ 

d1V2 ،d2V2 ،d3V2 = بوته در متر مربع 611و  151، 111های تراکمدر  معمولیماشک 

d1V3 ،d2V3 ،d3V3 =  بوته در متر مربع 611و  151، 111های تراکمکرکدار در ماشک 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

عملکرد علوفه 

 خشک

 یيبرداشت نها

وزن خشک 

 غالف
 عملکرد بیولوژيک دانهوزن هزار عملکرد دانه

شاخص 

 برداشت

 ns13 /2288 ns 01/ 31245 ns  29 / 61649 ns  3  /1 ns  82 / 30291 ns 22  /4 2 تکرار

 32/ 90 ** 3384112 /45  ** 111 /53 ** 184119 / 43 ** 318808/ 992 ** 1888913/  81 ** 2 تراکم

 823/ 19  ** 25581314 /14  ** 66255 /96 ** 8013020 / 81 ** 19889918/ 05  ** 4888888 / 85 ** 2 گونه

 22/ 19  * 218824 /18  ** 12 /90 ** 158354 / 35 ** 185128 / 04  ** 154113/  28 ** 4 گونه*تراکم

 4/  81 49553 /  01 3  / 889 22159 /13 21391 /13 21885 /82 11 خطا

CV  48  /5 89  /5 49  /8 10  /2 11   /3 14  /1 

 تیمار
 یعملکرد علوفه

 (Kg/h) خشک

 وزن خشک غالف

(Kg/h) 

 عملکرد دانه

(Kg/h) 

 وزن هزار دانه

(g) 

 عملکرد بیولوژيک

(Kg/h) 

 شاخص برداشت

)%( 

 a  52/3191  ns24/2503  ns05/1018   b41/18  ns81/5104   b04/32  کشت ديم

 b 19/2894   ns22/2808   ns35/2934   a13/82  ns82/5591 a  52/35 آبیاری تکمیلی

(Prob) T * ns
 

ns 
** ns * 



 زیدی طوالبی و همکاران... نورا                                   …ای اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک علوفه
 

03 

آزمایش آبیاری ( درصد 1دانکن )مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف در صفات مورد آزمایش  -1جدول 

 تکمیلی

 تیمار
 ی خشکعملکرد علوفه

 (Kg/h)یيبرداشت نها

 وزن خشک غالف

(Kg/h) 

 عملکرد دانه

(Kg/h) 

 دانهروزن هزا

(g) 

عملکرد 

 (Kg/h)بیولوژيک

 شاخص برداشت

)%( 

D1V1 2521 cd  b 3521 b 2898 a 1/133 b 1952 a 82/44 

D2V1 
cd 2511     b  3404 b 2109 a 5/132 b 1919 a 81/44 

D3V1 
b 3219   a 4282 a 3352 b 3/110 a 8402 a 84/44 

D1V2 
c 2805 bc 3144 bc 2382 c 80/58 b 5049 b 11/49 

D2V2 
b 3205    c 2889 c 2148 d 11/53 b 1185 c 80/34 

D3V2 
a 4130  c 3941 c 2113 cd 98/58 a 8180 d 98/39 

D1V3 
e 1859 d 1102 d 89/051 e 39/34 d 3441 d 11/28 

D2V3 
e 1842      d 1421 d 39/889 e 25/31 d 3218 d 43/21 

D3V3 
d 2218     d 1101 d 1944 e 83/20 c 3050 d 30/21 

 . باشددار میحروف مشابه معرف عدم تفاوت معنی

D1V1 ،D2V1 ،D3V1 = بوته در متر مربع 611و  151، 111های تراکمدر  پهنماشک برگ 

D1V2 ،D2V2 ،D3V2 = بوته در متر مربع 611 و 151، 111های تراکممعمولی در ماشک 

D1V3 ،D2V3 ،D3V3 =  بوته در متر مربع 611و  151، 111های تراکمدر  کرکدارماشک 
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 منابع 
های مختلف تأثیر عمق .1981 .اصغری میدانی، ج -1

ای در کاشت بر روی عملکرد سه رقم ماشک علوفه

شرایط دیم مراغه مجموعه مقاالت اولین همایش 

 ،(اقلیم جنوب غرب کشور)ای ای گیاهان علوفهمنطقه

  .25صفحه

منطقه . )نامه سازمان هواشناسی کشورآمار. 1981نام بی -6

 .1982-81سال زراعی  ،(آبادخرم
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Abstract 
In order to study effect of plant density on yield and seed yield components of forage vetch in rain-

fed and supplemental irrigation conditions, two separate experiments  were conducted at the research 

filed of faculty of agriculture, Lorestsn University, during 2008-2009. Three species of forage vetch 

(Vicia narbonensis, V. sativa and V. dasycarpa) and in three plant densities (100, 150 and 200 

plant/m
2
) were combined factorially based on a randomized complete block design in each 

experiment. The highest dry forage yield (4912 kg/ha) was found in V. sativa under rain-fed condition 

and 150 plant/m
2
. Also the lowest dry forage yield (1750 kg/ha) was found in V. dasycarpa under 

supplemental irrigation condition and 100 plant/m
2
. The highest and the lowest pods yield (4282 and 

1426 kg/ha) were recorded under supplemental irrigation condition and 100, 150 plant/m
2
 for V. 

narbonensis and V. dasycarpa, respectively. The highest and the lowest seed yield (3352 and 870/3 

kg/ha) were recorded under supplemental irrigation condition for 200, 150 plant/m
2
 for V. 

narbonensis and V. dasycarpa, respectively. The highest and the lowest 1000 grain weight (133.10 

and 29.73 gr) were recorded under supplemental irrigation condition for 100, 200 plant/m
2
 for V. 

narbonensis and V. dasycarpa, respectively. The highest biological yield (8243 kg/ha) was found in 

V. sativa under rain-fed condition and 150 plant/m
2
. Also the lowest biological yield (3268 kg/ha) was 

found in V. dasycarpa under supplemental irrigation condition and 150 plant/m
2
. The maximum and 

the minimum harvest index (52/82% and 21/10%) were recorded under rain-fed condition for 100, 

150 plant/m
2
 for V. narbonensis and V. dasycarpa, respectively. The 1000 grain weight of the two 

experiments were significantly different using T- test (P 1%) and dry forage yield and harvest index 

of the two experiments showed significant difference using T-test (P= 5%). 

Keywords: forage vetch, density, yield, rain-fed, supplemental irrigation 
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