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 چکيده
 (VC-1973A )ژنوتیا   مااش  عملكرد اجزای و عملكرد بر آبیاری و بوته تراكم كاشت، تاريخ تأثیر بررسي ورمنظبه
 آزمااي   از بررساي  ايا   در شد. انجام گرگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه تحقیقاتي مزرعه در 1390 تابستان در آزمايشي
 و مارداد 15 و تیر30 تیر،15 كاشت تاريخ سه شد. استفاده تكرار سه در و تصادفي كامل هایبلوک طرح قالب در فاكتوريل

 آبیااری  شاراي   دو در آزمااي   شادند.  تركیاب  هماديگر  با فاكتوريل صورتبه مربعمتر در بوته25 و 5/12 بوته تراكم دو
 تااريخ  تاأثیر  ديام،  و آبي شراي  دو هر در كه داد نشان نتايج شد. انجام ديم و (بندیغالف شروع و گلدهي شروع )مراحل
 تااريخ  بهتاري   ديام  و آباي  شراي  دو هر در تیر15 كاشت تاريخ بود. دارمعني آماری نظر از صفات تمامي روی بر كاشت
 ديام  شاراي   در و هكتاار  در كیلاوگرم 2900 تیار 15 كاشات  تااريخ  در آباي  شاراي   در داناه  عملكارد  میزان .بود كاشت
 شاد  باعا   بنادی غالف شروع و گلدهي شروع مرحله دو در آبیاری آبي، راي ش در همچنی  بود. هكتار در كیلوگرم1636
 در و شد زايشي مرحله وارد ترسريع گیاه ،دير كشت در باشد. داشته توجهيقابل افزاي  خشک ماده و دانه عملكرد میزان
 نشاان  نتايج داشت. دنبالبه را دانه عملكرد كاه  كه شد غالف در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد كاه  موجب نتیجه
 كاشات  تااريخ  آباي،  و ديام  شاراي   دو هار  تحت و رددا منطقه هواييوآب شراي  در بااليي تولید پتانسیل ماش گیاه داد
 شود. توصیه منطقه در ماش زراعت برای تواندمي مربعمتر در بوته25 تراكم و تیر15

 
 ماش خشک، ماده گرگان، دانه، عملكرد خشكي، تن  :یکليد هایواژه

 

   1 مقدمه
 حبوباات  از يكاي  .Vigna radiata L علماي  ناام  باا  ماش
 حاادود و غنااي پروتئینااي مااواد نظاار از آن دانااه و بااوده باااارزش

 عملكارد  افازاي   ظرفیات  حاضار درحال دارد. پروتئی  درصد25
 نهاايي  حد تا زيادی ةفاصل غالت با مقايسه در ماش نظیر حبوبات
 جهت بوته تراكم و كاشت تاريخ بهتري  یی تع دارد. خود مطلوب
 اسات  برخاوردار  فراواناي  اهمیات  از عملكرد حداكثر به دستیابي

.(Ghavami, 1997) داناه  عملكارد  بار  مؤثر عوامل تري مهم از 
 بای   در هابوته فاصله تنظیم طريق از كه است بوته مطلوب تراكم

 ,Aradatmand (Asli & Baer) شودمي تنظیم هارديف روی و

2009 . Lawn (2000) استفاده امكان مناسب بوته تراكم رعايت 
 تعاادل  همچنای   و نور و غذايي عناصر آب، ويژهبه منابع از بهینه
 و بیولوژيااک عملكارد  كنناده تعیای   كااه گیااه  نماو  و رشاد  دوره

                                                           
 j.fadaei1364@gmail.com ،09112719079تلف  همراه:  نویسنده مسئول:*

 Koochaki & Bonayan) كناد ماي  فاراهم  را اسات  اقتصادی

Aval, 1996). George & Barrens (2000) بررسااي بااا 
 كاشت تاريخ كه گرفت نتیجه استرالیا لندزكوين در ماش واريته16
 كاه طاوری باه  دارد؛ داناه  عملكارد  و خشاک  مااده  بر ایعمده اثر

 كاشات  هاای تااريخ  در دانه عملكرد و خشک ماده تجمع حداكثر
 همچنی  .شد حاصل ،بود مناسب محیطي شراي  كه تیر و خرداد
 از بیشاتر  سایاه  هاای مااش  گاروه  در داناه  عملكرد و خشک ماده
 باا  Nanda & Saini (1989) باود.  ديارر   و سابز  هاای مااش 
 )از مختلاف  كاشات  هاای تااريخ  در سابز  مااش  واريته دو مقايسه
 وزن كاشت در خیرأت با كه دريافتند نودهلي در مرداد( تا فروردي 
 نتااايج يابااد.مااي افاازاي  برداشاات شاااخ  و كاااه  دانااه صاد 

 سابز،  مااش  روی Dhingra & Sekhon (1988) هاای بررساي 
Pandey et al, (1978) و ساایاه ماااش هااایژنوتیاا  روی 

Anderson & Vasilas (1985) كااه داد نشااان سااويا روی 
 باودن  تار طوالني خاطر به زودتر كاشت هایتاريخ در دانه عملكرد
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 اهاواز،  در تحقیقاي  درپژوهشاگران   .بود بیشتر رويشي رشد دوره
 خارداد  پنجم را ماش 1-62-32ژنوتی  كاشت مانز تري مناسب
 اعااالم هكتااار در كیلااوگرم1309 دانااه عملكاارد میااانگی  بااا
 Sarparast گرگان در . (Hatami & Lakzadeh, 1993)دكردن

 مااش  هاای ژنوتیا   مقايساه  و ساازگاری  بررساي  طاي  (2004)
-VC ژنوتیا   كاه  كارد  گزارش غالت از بعد دوم كشت عنوانبه

1973A داشت پرتو شاهد به نسبت یدارمعني برتری . Esmaili 

 بای   اخاتالف  ماش هایالي  و ارقام سازگاری بررسي در(2003)
 دارمعني ،غالف در دانه تعداد لحاظ به را بررسيمورد هایژنوتی 
  كرد. گزارش

 تحات  و گلساتان  اساتان  در گنباد  منطقه در آزمايشي طي
 و تیار 30 تیار، 15 یار، ت يک كشت تاريخ چهار بی  از ديم شراي 
 اول، 1-61-16 ژنوتیا   ماش كاشت زمان تري مناسب ،دمردا15

 گازارش  هكتاار  در كیلاوگرم 1618 دانه عملكرد میانگی  با تیرماه
 .(Daneshmand Khosravi & Sabaghpour, 1994)شااد

Littlejohns et al, (1998) و بوتاه  تاراكم  ساه  تاأثیر  بررسي با 
 كه كردند گزارش ماش يتهوار چهار كردعمل بر كاشت تاريخ چهار

 در بوتاه 20 تاراكم  و بهاار  اول نیماه  كاشت تاريخ در دانه عملكرد
 هاای تااريخ  سااير  باه  نسابت  بیشاتر  غالف تولید علتبه مربعمتر

 باا  هناد  در Tomar & Tiwari (1991) اسات.  بیشاتر  كاشات 

 هاای تاراكم  و كشات  هاای تااريخ  در سابز  مااش  عملكرد بررسي
 تااريخ  در ML-131ژنوتیا   كاه  رسایدند  نتیجاه  اي هب متفاوت
 ايا   در بااال  هاای تاراكم  و موسامي  یهاآنبار فصل شروع كشت
 شاد  سعي تحقیق اي  در .نمود ايجاد را عملكرد باالتري  آزماي 

 عملكرد با مرتب  مختلف صفات گیریاندازه با و علمي صورتبه تا
 بار  بوتاه  تاراكم  و مختلف شتاك هایتاريخ تأثیر و محصول نهايي
 تااريخ  تري مناسب و بهتري  ماش، دانه عملكرد اجزای و عملكرد
 جهات  ديام  و آباي  شاراي   دو تحات  مااش  برای تراكم و تكاش

 و گرگاان  منطقاه  كشااوزران  باه  ،داناه  عملكارد  حاداكثر  افزاي 
 شود. معرفي آن مشابه هواييوآب شراي  با مناطقي

 

 هاروش و مواد
 دانشاگاه  تحقیقاتي مزرعه در 1390ستانتاب در آزماي  اي 

 طاول  دارای منطقاه  ايا   شاد.  انجاام  گرگاان  واحد اسالمي زادآ
 و درجااه36 عاار  شاارقي، دقیقااه25 و درجااه54 جغرافیااايي

 بارنادگي  دارای و درياا  ساط   از متر30 ارتفاع و شمالي دقیقه52
 در را هواشناساي  آمار 1جدول است. مترمیلي450 تا 400 ساالنه
 1390 زراعاي  سال طي ،گرگان ايستگاه در ماش رشد دوره لطو
  دهد.مي نشان گرگان شهرستان مدتبلند آمار با مقايسه در

 

  1390 زراعی سال طی در گرگان ایستگاه در ماش رشد دوره طول در هواشناسی آمار -1 جدول 
Table 1. Meteorological statistics period of Mung bean in Gorgan field station in growing season 2011 

 

 آفتابی ساعات

 )ساعت(
(hour) hour Sun 

 بارندگی

 (مترميلی)

Precipitation (mm) 

 حرارت درجه حداکثر

 (گرادسانتی )درجه

(C) temperature. axm Average  

 حرارت درجه حداقل

 (گرادسانتی )درجه
Average min. temperature (C) 

 ماه 
Month  

 ندمدتبل

Long time 

 1390سال

Year 2011 
 مدت بلند

Long time 

 1390سال

Year 2011 
  بلندمدت

Long time 

 1390سال

Year 2011 
 بلندمدت

Long time 

 1390سال

Year 2011 
  .Jul تیر 23.1 19.3 35.1 32.7 51.2 43.4 306.1 132

  .Aug مرداد 25.4 22 40.8 37.7 43.3 23.4  328.1 134

  .Sepشهريور   20.8 15.8 32.8 28.8 49.3 25.8 269.7 131.2

  
 فاكتوريل صورتبه ديم( و آبي )شراي  جداگانه آزماي  دو 
 اجارا  تكارار  ساه  در تصاادفي  كامال  هایبلوک پايه طرح قالب در
 فاكتور عنوانبه مرداد15 و تیر30 تیر،15 كاشت تاريخ سه .ندشد
 5/12 و (مترسانتي10 رديف ویر )فاصله 25 بوته تراكم دو و اول

 فاكتور عنوانبه مربعمتر در بوته (مترسانتي20 رديف روی )فاصله
 شاروع  )مراحال  آبیاری شراي  دو در آزماي  شدند. انتخاب دوم

 كارت  دو بی  فاصله شد. انجام ديم و (بندیغالف شروع و گلدهي
 از لقبا  .شاد  گرفتاه ردرنظ متار دو  تكرارهاا  بی  فاصله و متر يک

 شاده  گرفته نظر در منظوراي  برای كه زمیني در آزماي  اجرای
 ساط   از یمتار ساانتي 30 تاا  صافر  عمق از خاک هاینمونه ،بود
 بخا   آزمايشاگاه  باه  و تهیاه  غاذايي  عناصار  تعیای   برای خاک

 طبیعاي  مناابع  و كشااورزی  تحقیقات مركز آب و خاک تحقیقات
 كودهاای  مقاادير  صال، حا نتايج اسا  بر و ارسال گلستان استان
 محال  خااک  شیمیايي و فیزيكي خصوصیات شد. تعیی  نیازمورد
 آماده  2جدول در یمترسانتي30 تا صفر عمق در آزماي  اجرای
 در كیلاوگرم 40 ،خااک  آزماون  از حاصال  نتاايج  اساا   بر است.
 پتاسیم سولفات هكتار در كیلوگرم60 و تريپل فسفاتسوپر هكتار
 نیتاروژن  تثبیات  دلیال باه  ،مااش  گیاه كهييجاآن از .شد مصرف
 ؛نادارد  نیتاروژن  كود به چنداني نیاز ،ريزوبیوم هایباكتری توس 
 از نیتاروژن  هكتاار  در كیلاوگرم 25 ترسريع اولیه رشد جهت تنها
 شد. مصرف اوره منبع
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  آزمایش اجرای محل متر(سانتی 0-30) خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -2 جدول
Table 2. Chemical and physical characteristics of soil (0-30 Cm) in experimental field 

 

 بافت
Texture 

 الکتریکی هدایت

 (مربعمترسانتی بر موس )ميلی 
) 2-cm (mmhos EC  

 اسيدیته

 pH 

  )درصد( کل نيتروژن

 (%)Total N 
 ام(پیپی( جذب قابل فسفر

Absorbable P (ppm) 

 ام(پیپی(جذب قابل پتاسيم
Absorbable K (ppm) 

 لوم-كلي-سیلت
Silt-Clay-Loam 

1.6 7.6 0.13 6.1 190 

 
 كردننرم و ديسک پايه، كود شخم، شامل زراعي عملیات 
 كاشات  تااريخ  هار  بارای  آزمااي   نقشه كردنپیاده و هاكلوخه
 اقادام  هرزهایعلف با مبارزه جهت رشد دوره طي در شد. انجام
 مزرعاه  در شدهمشاهده هرزهایعلف شد. دستي وجی  دوبار به

 تااريخ  هار  در بودناد.  تاو   و قیاا   اويارساالم،  گاوپنباه،  شامل
 برگي،سه تا دو مرحله به ماش یهابوته واردشدن از بعد كاشت،
 در گرفات.  صاورت  كاشات  یهاا رديف روی بر كردنتنک عمل
 محصاول  روی بیمااری  و آفات  ميعال گونههیچ رشد فصل طول
 ،آباي  شراي  تحت .نبود هاآن با مبارزه به نیازی و نشد هدهمشا
 نیااز  تأمی  و مزرعه ظرفیت حد به خاک رطوبت رساندن جهت

 بنادی غاالف  شروع و گلدهي شروع مرحله دو در گیاه، رطوبتي
 از بعاد  فیزيولوژياک،  رسایدگي  در .شد تكمیلي آبیاری به اقدام
 رعايات  باا  چهاارم  و ساوم  خ  یهابوته حاشیه، خطوط حذف
 غالف پوسته از كردنجدا از بعد هادانه و گرديد برداشت حاشیه

 وزن تعیای   بارای  شادند.  تاوزي   درصاد 12 رطوبت احتساب با
 داناه، هازار  تعاداد  تیماار  هار  شاده برداشت هایدانه از ،دانههزار
 شادن وزن از بعاد  و انتخااب  تصادفي صورتبه و دست وسیلهبه
 تجزياه  شاد.  يادداشات  تیماار  هار  بارای  هدانهزار وزن عنوانبه

 مقايساه  و SASافزارنرم از استفاده با آزماي  هایداده واريانس
 انجاام  درصاد  پانج   ساط  در LSD آزمون روش به هامیانگی 
 .شد ترسیم Excel افزارنرم با مربوطه نمودارهای و گرفت
 

 بحث و نتایج
 بوته در غالف تعداد 

 هام  كاه  داد نشاان  هاداده نسواريا تجزيه از حاصل نتايج 
 بوته، در غالف تعداد نظر از ديم، شراي  در هم و آبي شراي  در
 وجاود  (P<0.01) یدارمعناي  اخاتالف  كاشات  هاای تاريخ بی 

 در هام  ،مرباع متار  در بوتاه 5/12 و 25 تراكم دو بی  اما ،داشت
 نظار  از یدارمعناي  اخاتالف  ديام،  شاراي   در هم و آبي شراي 
 تعاداد  میاانگی   ةمقايسا  نتايج (.3 )جدول نشد همشاهد آماری
 شراي  در مختلف كاشت هایتاريخ تیمار بی  در بوته در غالف
 تااريخ  به متعلق بوته در غالف تعداد بیشتري  كه داد نشان آبي

 تااريخ  باه  متعلاق  كمتاري   و غاالف  عدد7/58 با تیر15 كاشت
 (.4 ول)جاد  باود  بوتاه  در غاالف  عادد 8/24 با مرداد15 كاشت

 داد نشان ديم شراي  در هاداده میانگی  ةمقايس نتايج همچنی 
 باه  و تیار 15 كاشات  تاريخ در بوته در غالف تعداد بیشتري  كه

 شاراي   ايا   در هام  بوتاه  در غالف كمتري  و عدد8/33 تعداد
 در غاالف  عدد9/18 تعداد به و مرداد15 كاشت تاريخ به متعلق
 از يكاي  بوتاه  در غاالف  تعاداد  كلاي طوربه (.5 )جدول بود بوته

 در غاالف  تعداد .است متفاوت ،مختلف ارقام در كه است صفاتي
 باشاد ماي  حبوباات  داناه  عملكرد اجزای تري متغیر از يكي بوته
(Esmaeli, 2003.) Khademhamzeh et al, (2004) 

 دانشااكده تحقیقاااتي مزرعااه در سااويا گیاااه روی باار آزمايشااي
 باار ياک  هاای كرت صورتبه اصفهان يصنعت دانشگاه كشاورزی

 تكارار  چهار در تصادفي كامل هایبلوک طرح قالب در شدهردخُ
 خارداد،  پانزدهم خرداد، اول كاشت هایتاريخ به 1373 سال در

 شاراي   در و دادناد  انجام گندم( برداشت از )پس تیرماه چهارم
 توصایه  را مااه تیار  اوايال  در كاشات  تااريخ  اصافهان  هواييوآب

 در مااش  ارقاام  بررساي  در Afsharmanesh (1998) كردناد. 
 را بررساي  مورد ارقام بی  اختالف بیشتري  جیرفت ديم شراي 
 ايا   میازان  بیشاتري   و گازارش  بوته در غالف تعداد به مربوط
 اعاالم  بوته در غالف51 میزانبه 1-6-62 ژنوتی  برای را صفت
 ايا   تاوان ماي  شات كا در تأخیر با را غالف تعداد بودنكم .كرد
 همچنای   و گیااه  زايشي دوره طول كاه  كه كرد توجیه طور

 و بوتاه  در هاگل تلقی  عدم باع  گلدهي مرحله در دما اختالف
 وقتاي  عباارتي، باه  اسات.  گرديده غالف تعداد كاه  نتیجه در

 ،باشد داشته قرار هاگل دستر  در كافي فتوسنتزی مواد میزان
 بیشاتر  غالف تعداد تولید به و شده ارورب هاآن از بیشتری تعداد
 از يكاي  كاه  هاا گال  ريازش  پديده ترتیب،بدي  .گرددمي منجر
 رخ كمتار  ،شاود ماي  محسوب ماش در خودتنظیم كارهایوساز
 از اعام  گیااه  كل در غالف تعداد گره، تعداد شدنكم با .دهدمي
 دوره برخاورد  .ياباد ماي  كااه   نیاز  فرعي شاخه و اصلي ساقه
 باعا   حارارت، درجاه  كااه   باا  آخار  هایكاشت تاريخ زايشي
 همچنای   و فرعاي  شااخه  و اصالي  ساقه در غالف تعداد كاه 
 در غاالف  تعاداد  آزماي  اي  در .شودمي گیاه ضعیف بندیدانه
 كاشات  در تاأخیر  باا  و گرفت قرار كاشت تاريخ تأثیر تحت بوته
 هدور طاول  از دركاشات،  تاأخیر  با يافت. كاه  مشخ  طوربه

 كااه   باا  همچنای   شاد؛  كاسته برگ خشک وزن و دانه رشد
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 ساط   و كام  تشعشاع  دريافت دانه، شدنرپُ دوره طي هوا دمای
 كاه  مناسب غالف تعداد تشكیل نتیجه در و كاه  فتوسنتز
 در Shahmoradi (2003) نتاايج  باا  تحقیاق  ايا   نتايج يافت.
 Shahsavari و كاابلي  نخود در Sabaghpour (2002) سويا،

 داشت. مطابقت معمولي لوبیای در (1993)

 
 غالف در دانه تعداد

 درحبوباات  عملكارد  اجازای  از يكاي  غاالف  در دانه تعداد
 و آباي  شراي  در هم واريانس تجزيه جدول به توجه با .باشدمي
 هاای تااريخ  بی  غالف، در دانه تعداد نظر از ديم، شراي  در هم

 داشات  وجاود  صاد درياک  ساط   در یدارمعني اختالف كاشت
 نظر از كه داد نشان هاداده واريانس ةتجزي همچنی  (.3 )جدول
 )فاصاله  مرباع متر در بوته25 تراكم دو بی  غالف، در دانه تعداد
 روی )فاصاله  مربعمتر در بوته5/12 و (مترسانتي10 رديف روی
 ديام  شاراي   در هام  و آباي  شراي  در هم (مترسانتي20 رديف
 تعاداد  میاانگی   ةمقايس نتايج نشد. مشاهده یردامعني اختالف
 در مختلاف  كاشات  هاای تااريخ  تیمارهای بی  در غالف در دانه

 به متعلق غالف در دانه تعداد بیشتري  كه داد نشان آبي شراي 
 تااريخ  به متعلق كمتري  و دانه عدد5/10 با تیر15 كاشت تاريخ
  (.4 دول)ج بود غالف در دانه عدد9/7 با مرداد15 كاشت

 كاشات  تااريخ  كه داد نشان ديم شراي  در نتايجهمچنی  
 را غااالف در دانااه تعااداد میااانگی  بیشااتري  تیاار30 و تیاار15
 خاود باه  غاالف  در داناه  عادد 08/8 و 30/8 تعاداد  باا  ترتیببه

 قارار  آمااری  گاروه  يک در دو هر نظر اي  از كه دادند اختصاص
 متعلاق  شراي  اي  در مه غالف در دانه تعداد كمتري  گرفتند.

 باود  غاالف  در داناه  عادد 55/7 تعاداد  باه  و مارداد 15 تاريخ به
 كاشات  هاای تااريخ  در غاالف  در دانه تعداد افزاي  (.5 )جدول
 محیطي مطلوب شراي  از ناشي تواندمي آبي شراي  در و زودتر
 باشاد  لقااح  و افشانيگرده دوره طي مناسب حرارتدرجه نظر از
 ,Ahmadi) گاردد ماي  غاالف  در دانه تعداد  افزاي موجب كه

 بار  كاشات  مختلاف  هاای آرايا   اثار  بررسيمنظور به .(2008
 مركز در تحقیقي، گوهر رقم ماش دانه عملكردی اجزا و عملكرد
 فاصله تیمار سه درآمد. اجرا مرحله به ايالم كشاورزی تحقیقات

عناوان  باه  (متار ساانتي  80 و 65 ،50) كاشات  هاای ردياف  بی 
 و 5/7 ،پانج ) رديف روی بوته فاصله تیمار سه و اصلي هایكرت
 شاد.  درنظرگرفتاه  فرعاي  فاكتورهاای عناوان  به (مترسانتي 10
 سط  واحد در دانه عملكرد كمتري  و بیشتري  داد نشان نتايج
 متار ساانتي 80 و 50 ردياف  بای   فاصاله  تیمارهای به ترتیببه
 داشت. تصاصاخ (مربعمتر در گرم6/94 و 120 ترتیببه)

 
 دیم و آبی شرایط دو تحت ماش در شدهگيریاندازه صفات برای مرکب واریانس تجزیه -3 جدول

Table 3. Combined analysis of variance for measured traits in Mung bean under two irrigated and rainfed conditions 
 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

index 

 عملکرد

 ژیکیبيولو
Biological 

yield 

 دانه عملکرد
Seed yield 

 وزن

 دانههزار
1000 seed 

weight 

 غالف تعداد

 بوته در
Seed no. 

per pod 

 تعداد

 در غالف

 بوته
Pod no. 

per plant 

 درجه

 آزادی

df 
 

S.O.V تغييرات منابع 

**788 **29716126 **11018305 **207 ** 8.51 ** 1824 1 Condition (C)  محی شراي()  

2189 1600280 62786 1.36 0.201 48.7 4 Error a  اصلي خطای 

**374 **21203557 **6997633 **133 **5.95 **1816 2 Planting date (P) كاشت تاريخ 

ns 0.562 ns 939833 ns219820 ns0.401 ns0.303 ns 72.6 1 
Plant density 

(D) 
 بوته تراكم

** 17.9 ns 113737 ns 114485 ns 1.16 ns 0.066 ns 285.1 2 P×D تراكم × كاشت تاريخ 

ns 3.14 **3582241 **11018305 ns 0.257 ns 1.42 ns 16.4 2 P×C شراي ×كاشت تاريخ 

ns13.1 ns136296 ns 11610 ns 8.41 ns 0.047 ns 10786 1 D×C شراي  × تراكم 

ns 11.4 ns 140493 ns 104377 ns 2.02 ns 0.083 ns 33.3 
 
4 

 

P×D×C 
 كاشت تاريخ

 شراي  × تراكم ×

3.61 164495 58344 1.76 0.149 36.6 20 
 

Error b  
 

 فرعي خطای

5.21 9.18 10.8 2.25 4.57 9.35  CV (%) درصد( تغییرات ضريب( 

 دارمعنيغیر ns:؛ درصد يک و پنج سط  در دارمعني ترتیببه :** و *

* and **: Significant at 5 and 1% respectively; ns: no significant 
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 (1390) گرگان آبی درشرایط مختلف بوته هایتراکم و کاشت تاریخ در ماش عملکرد با مرتبط صفات و دانه عملکرد ميانگين -4 جدول

Table 4. Mean comparison of planting date and plant density on seed yield and related traits of Mung bean under 

irrigated condition of Gorgan (2011) 
 

  

 در غالف تعداد

  بوته
Pod no. per 

plant 

 در غالف تعداد

  بوته
Seed no. per 

pod 

 )گرم( دانههزار وزن
1000 seed weight 

(g)  

 )کيلوگرم دانه عملکرد

  هکتار( در
)1-ha (kg yield Seed 

 ژیكبيولو عملکرد

  هکتار( در )کيلوگرم
)1-ha (kg yield lBiologica 

 برداشت شاخص

 )درصد(
Harvest index 

(%) 

کاشت تاریخ   

Planting date 

 July 58.7 a 10.5 a 64.5 a 2900a 6400 a 45.3 a 6 تیر15

 تیر 30
 

21 July 
 

37.6 b 8.8 b 61.5 b 2137 b 5049 b 42.3b 

 Aug. 24.8 c 7.9 c 58.1 c 1274 c 3614 c 35.2 c 6  مرداد 15

 (مربعمتر در )تعداد بوته تراکم

)2-m (Plant density Plant 
12.5 38.9 a  8.82 a 60.7 a 2169 a  5203 a 41.6 a 

25 41.8 a  9.07 a 61.9 a 2361 a  5550 a 42.5 a 

 ندارند. یدارمعني اختالف درصد پنج سط  در LSD آزمون اسا  بر هستند، مشابه حرف دارای كه ستون، هر در هامیانگی  *

 Means in each column, followed by the same letter are not significantly different at the 5% probability level-using LSD, Range Test. 

 
 (1390) گرگان دیم درشرایط مختلف بوته هایتراکم و کاشت تاریخ در ماش عملکرد با مرتبط صفات و دانه عملکرد ميانگين -5 جدول

Table 5. Mean comparison of planting date and plant density on seed yield and related traits of Mung bean under 

rainfield condition of Gorgan (2011) 
 

  

 در غالف تعداد

  بوته
Pod no. per 

plant 

 در غالف تعداد

  بوته
Seed no. per 

pod 

 دانههزار وزن

 )گرم(
1000 seed weight 

(g)  

 در )کيلوگرم دانه عملکرد

  هکتار(
)1-ha (kg yield Seed 

 ژیكبيولو عملکرد

  هکتار( در )کيلوگرم
 (kg yield Biological

)1-ha 

 برداشت شاخص

 )درصد(
Harvest index 

(%) 

کاشت تاریخ   

Planting date  

 July 33.8 a 8.30 a 60.3 a 1636 a 4276 a 38.2 a 6 تیر15

 July 25.8 b 8.08 a 56.6 b 1138 b 3580 b 31.7 b 21 تیر 30

 Aug. 18.9 c 7.55 b 53.1 c 703 c 2673 c 26.3 c 6  مرداد 15

 مربع(متر در )تعداد بوته تراکم

)2-m (Plant density Plant 
12.5 26.2 a 7.92 a 56.2 a 1098 a 3409 a 31.9 a 
25 28.3 a 8.03 a 56.9 a 1219 a 3612 a 33.7 a 

 ندارند. داریمعني اختالف درصد پنج سط  در LSD آزمون اسا  بر هستند، مشابه حرف دارای كه ستون، هر در هامیانگی  *

 Means in each column, followed by the same letter are not significantly different at the 5% probability level-using LSD, Range Test. 

  
 بای   فاصاله  كاه  با سط ، واحد در دانه عملكرد افزاي 

 خشک وزن (،7/8) غالف در دانه تعداد افزاي  دلیلبه ها،رديف
 گرم4/315) بیولوژيكي عملكرد و (مربعمتر در گرم2/73) غالف
 داریمعناي  تأثیر رديف روی بوته فاصله تیمار بود. (مربعمتر در
 شااخ   و دانههزار وزن یاستثنا به آن یاجزا و دانه عملكرد بر

 كاشت آراي  در مربعمتر در عملكرد بیشتري  نداشت. برداشت
 كااه   باا  دانه عملكرد كاه  شد. مشاهده (مترسانتي55*5)

 (.Mirzaei & Modhej, 2005) نباود  دارمعناي  هابوته فاصله
 تطاابق  موجاب  ،موقاع باه  كاشت آزماي  اي  در رسدمي نظربه

 تعاداد  تشاكیل  نتیجه در و مناسب حرارتدرجه با لدهيگ زمان

 رويشاي،  رشاد  ةدور طاول  ترشادن طوالني ،بیشتر غالف و دانه
 ماواد  انتقاال  و پتانسایل  افازاي   و رويشاي  هایاندام گسترش

 شااد.  دانااه ماننااد  ایذخیااره هااایاناادام  بااه فتوساانتزی
Hassanzadeh (1991) اصافهان  منطقه در خود آزماي  طي 

 گازارش  را غاالف  در داناه  تعاداد  بر كاشت تاريخ دارنيمع تأثیر
 هاای تاريخ اثر روی بر بررسي در Sadaghipour (2001) د.كر

 در مااش  ارقاام  دانه عملكرد اجزای و عملكرد بر مختلف كاشت
 باا  غاالف  در داناه  تعداد بیشتري  كرد گزارش ری شهر منطقه
 .آماد  سات دباه  خرداد25 كاشت تاريخ برای عدد98/6 میانگی 

Esmaeli (2003) مااش  هایالي  و ارقام سازگاری بررسي در 
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 در داناه  تعداد لحاظ به را بررسي مورد هایژنوتی  بی  اختالف
 ايا   میازان  بیشاتري   محقاق  اي  كرد. گزارش دارمعني غالف

 نماااود. بیاااان عااادد66/10 باااا پرتاااو رقااام بااارای را صااافت
Ghafarikhaligh & Zand (2005) و لكارد عم مقايساه  در 

 و دزفاول  منطقاه  دو در مااش  ارقاام  و هاا الي  سازگاری تعیی 
 از ،مااش  هاای اليا   و ارقاام  بی  را یدارمعني اختالف ورامی 
 غاالف  در داناه  تعاداد  صافت  برای VC-1973A ی ژنوت جمله
 غاالف  در دانه تعداد بیشتري  كه نمودند اعالم و كردند گزارش
 ؛باود  داناه 73/8 تعداد ی میانگ با pusa-9173ژنوتی  به مربوط
 عادد VC-1973A، 25/8 ژنوتیا   بارای  تعداد اي  كهحالي در
 و 06/7 ترتیببه گوهر و پرتو يعني آزماي  هایشاهددر  و دانه
 پاياان  باا  غاالف  در داناه  تعاداد  تعیای   بحراني دوره .بود 96/6
 و باوده  مصاادف  داناه  شدنرپُ شروع و غالف شدنطويل ةمرحل
 تااريخ  باه  خاود  كاه  دوره ايا   طي در هواييوآب شراي  نق 
 و طاول  .اسات  برخاوردار  ایويژه اهمیت از ،است وابسته كاشت
 در ایوياژه  اهمیات  از دانه رشدنپُ ةدور شدنسپری زمانمدت

 & Ghangali)است برخوردار غالف در دانه تعداد شدنتشكیل

Malakzadeh, 2003) . گیااه  برای آب اهمیت زمان تري مهم 
 شادن پُار  و هاا غالف توسعه مرحله در گیاه كه است زماني اشم

 آبیااری  بار  عالوه ماش گیاه در عملكرد كليطوربه .باشدمي دانه
 در گیااه  نماو  و رشد و دارد بستگي نیز بارندگي توزيع و مدتبه

 پذيرد.مي تأثیر آب از رشد ةدور طول
 

 دانههزار وزن
 بای   ،داناه هازار  وزن نظار  از ديم، و آبي شراي  دو هر در 
 نظار  از یدارمعناي  اخاتالف  بوتاه  تراكم دو و كاشت هایتاريخ
 كاشات  تااريخ  آباي،  شاراي   در (.3 )جدول داشت وجود آماری
 بااا ماارداد15 كاشاات تاااريخ و بیشااتري  گاارم5/64 بااا تیاار15
 همای  به (.4 )جدول داشتند را دانههزار وزن كمتري  گرم1/58

 گاارم3/60 بااا تیاار15 كاشاات اريختاا دياام، شااراي  در ترتیااب
 وزن كمتااري  1/53 بااا ماارداد15 كاشاات تاااريخ و بیشااتري 

 مراحل در آبیاری (.5 )جدول دادند اختصاص خودبه را دانههزار
 وزن افازاي   در زياادی  تاأثیر  بندیغالف اوايل و گلدهي اوايل
 داشات.  VC1973A ژنوتیا   در هادانه رشدنپُ بهتر و دانههزار
 ساه  بررساي  در Hassanzadeh (1991) ،ديگار  ایلعاه مطا در

 وزن باار كاشاات تاااريخ اثاار اصاافهان منطقااه دو در ماااش رقاام
 طاول  از دركاشات،  تاأخیر  باا  كرد. گزارش دارمعني را دانههزار
 كاه  با همچنی  .شودمي كاسته خشک وزن و دانه رشد دوره
 ديرهنگاام،  كاشات  تااريخ  در داناه  شادن پُر دوره طي هوا دمای
 انتقاال  نتیجه در و كاه  فتوسنتز سط  و كم تشعشع دريافت
 كه رسدمي نظربه يابد.مي كاه  دانه وزن و دانه به غذايي مواد

 شاراي   چاه  و آبي شراي  در چه تیر(،15) موقعبه كاشت تاريخ
 مناساب  حارارت درجاه  و هاوايي وآب شراي  وجود دلیلبه ديم،
 .شاود ماي  داناه هازار  وزن افازاي   باعا   ،هادانه رشدنپُ جهت
 نشاان  آزمااي   ايا   در دانههزار وزن هایمیانگی  بودننزديک
 ژنتیكاي  هایمكانیسم توس  زيادی حد تا مذكور صفت كه داد

 ياا  ديرر  كاشت، تاريخ تأثیر نبايد طرفي از اما .شودمي تعیی 
 آبیااری  شاود.  گرفتاه  نادياده  رشد تی  و آبیاری بودن، زودر 
 در كه دارد غالف در دانه تعداد و وزن افزاي  در يسزايهب نق 
 و غاالف  تعاداد  .شاود ماي  گیاه در عملكرد افزاي  باع  نهايت
 با را ژنوتیپي و فنوتیپي همبستگي بزرگتري  گیاه در دانه تعداد

 تااريخ  آزمااي   ايا   در كاه  رساد مي نظربه دارند. دانه عملكرد
 و هاوايي وآب ي شارا  وجاود  دلیال باه  (تیار 15) موقعبه كاشت
 باعا   غاالف،  در هاا داناه  رشادن پُ جهات  مناسب حرارتدرجه
 مرحلاه  دو در آبیااری  همچنای   .شودمي دانههزار وزن افزاي 
 وزن افازاي   در زياادی  تأثیر بندیغالف شروع و گلدهي شروع
 غاالف،  تعاداد  داشات.  غاالف  در هادانه رشدنپُ بهتر و دانههزار
 ياا  مستقیم طوربه ندتوانمي دانههزار زنو و غالف در دانه تعداد
 هاايي ژنوتی  شناسايي برای انتخابي معیار عنوانبه مستقیمغیر
 شوند. استفاده باال عملكرد با

 
 دانه عملکرد

 عملكارد  نظار  از كه داد نشان هاداده واريانس تجزيه نتايج
 شاراي   در هم و آبي شراي  در هم كاشت، هایتاريخ بی  دانه،
 (،3 )جادول  داشت وجود آماری نظر از یدارمعني اختالف ديم،

 نشاد.  مشاهده یدارمعني اختالف بوته تراكم دو بی  كهدرحالي
 كیلاوگرم 2900 میاانگی   با تیر15 كاشت تاريخ آبي، شراي  در
 میااانگی  بااا ماارداد15 كاشاات تاااريخ و بیشااتري  هكتااار در

 داشااتند ار دانااه عملكاارد كمتااري  هكتااار در كیلااوگرم1274
 بااا اول كاشاات تاااريخ دياام، شااراي  در همچناای  (.4 )جاادول
 باا  مارداد 15 كاشات  تاريخ و بیشتري  هكتار در كیلوگرم1636
 اختصاص خودبه را دانه عملكرد كمتري  هكتار در كیلوگرم703
 اثار  بررساي  منظاور به Kane et al, (2004) (.5 )جدول دادند
 انجاام  پاكساتان  در را يآزمايشا  ساويا،  رقام  دو بر كشت تاريخ
 اجزای و عملكرد كاشت، در تأخیر با نمودند گزارش هاآن دادند.
 میازان  آزمااي   اي  در .يافت كاه  مداوم طوربه دانه عملكرد
 كاشات  تااريخ  يک در كشت همچنی  و بهینه و مناسب آبیاری

 غاذايي  ماواد  تاأمی   باا  گیااه  كاه  شاد  باعا   تیر(15) موقعهب
 خاوبي به شراي  كلیه از بتواند مناسب فتوسنتز انجام و نیازمورد

 و تولیاد  بیشتری غالف در دانه و بوته در غالف تعداد و استفاده
 افازاي   باعا   آبیاری شود. بااليي دانه عملكرد دارای نهايت در

 ترشادن سانگی   همچنی  و غالف در دانه بوته، در غالف تعداد
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 باا  شاود.  جلوگیری هاانهد شدنپوچ از شد باع  و گرديد هادانه
 بارگ  خشاک  وزن و داناه  رشاد  دوره طاول  از دركاشت، تأخیر
 كاشات  تااريخ  در هاوا  دمای كاه  با همچنی . شودمي كاسته
 ساط   و كام  تشعشاع  دريافات  داناه،  شادن پُار  دوره طي ديرتر

 در و كام  دانه به غذايي مواد انتقال نتیجه در و كاه  فتوسنتز
 در Hassanzadeh (1991) افات. ي كااه   دانه عملكرد نهايت

  كاشاااات تاااااريخ بهتااااري  اصاااافهان، دسااااتگرد منطقااااه
 داناه  عملكارد  میاانگی   باا  ماهتیر17 را ماش 16-61-1 ژنوتی 
 Daneshmand.آورد دسااتبااه هكتااار در كیلااوگرم1959

Khosravi & Sabaghpour (1992) منطقه در آزمايشي طي 
 و تیار 30 ،تیار 15 تیار،  ياک  كشات  تااريخ  چهاار  بی  از گنبد،
 را 16-61-1 ژنوتیا   مااش  كاشت زمان تري مناسب مرداد،15
 هكتاار  در كیلاوگرم 3618 داناه  عملكارد  میاانگی   باا  تیار  يک

 تري مناسب ديم شراي  در اهواز در تحقیقي در .نمودند گزارش
 میاانگی   باا  و خارداد  پنج ماش 32-62-1 ژنوتی  كاشت زمان

 & Hattami).شاد  اعالم هكتار در كیلوگرم1309 دانه عملكرد

Lakzadeh, 1993) از پاس  دوم محصول عنوانبه ماش كاشت 
 سردنیمه و سرد زمستان با اقلیمي نواحي در كلزا و جو برداشت

 از اسات  الزم كشات  ايا   در موفقیت برای .باشدمي پذيرمكانا
 شاود.  اساتفاده  VC-1973Aنظیار  زودر  هایژنوتی  و ارقام
 بهااره  محصاول  برداشات  از پاس  و زودتر هچهر بايستي كاشت

 پاايیزی  زودر  سرمای با محصول رسیدگي دوره تا آيد عملبه
. (Kochaki & Bonayan Aval, 1994) نكنااد برخااورد

(Khademhamzadeh et al, (2004) روی بار  آزمايشي طي 
 باا  غاالف  در داناه  تعاداد  كه كردند اعالم اصفهان در سويا گیاه
 ساوم  كاشت تاريخ كهیطوربه ،يابدمي ي افزا كاشت در تأخیر
 را درصاد 9 معاادل  افزايشي درغالف، دانه4/2 با تیرماه( )چهارم
 حصاول  جهات  .داشات  خرداد( )اول اول كاشت تاريخ به نسبت
 و دقیاق  ماديريتي  باه  نیااز  محصول هر كشت از نتیجه بهتري 
 عملیاات  هار  در ماديريتي  اقدامات از يكي .باشدمي شدهحساب
 در و خاود  نیااز  انادازه  گیاه كهاي  يعني باشد،مي آبیاری عيزرا

 تان   ايجاد باع  كمتر آبیاری و كند دريافت آب مناسب زمان
 از بای   آبیااری  و شودمي سبب را عملكرد افت و شده گیاه در
 و )آب( ملاي  عظایم  سارمايه  ايا   رفات  هادر  موجاب  نیاز  حد

 داناه  لكارد عم حاداكثر  .شودمي ور  احتمال افزاي  همچنی 
 نیااز  تاأمی   و كاود  مصرف آبیاری، تراكم، كاشت، تاريخ نیازمند
 در دانه دتعدا و غالف تعداد كليطوربه .باشدمي مناسب حرارتي
 متفااوت  مختلف ارقام در كه هستند مهمي صفات از يكي غالف
 باا  ارقاام  برخاي  در فرعي ةشاخ تعداد كاه  كهطوریهب ؛است
 در غالف تعداد كاه  بر دال مختلف تكاش هایتاريخ و آبیاری
   .باشدمي بوته

 بيولوژیك عملکرد
 متغیرهاای  از يكاي  سط  واحد در تولیدشده خشک ماده 
 تولیادی  توان بیانگر صفت اي  است. زراعيبه تحقیقات در مهم
 در هام  و آباي  شاراي   در هم .باشدمي رشد فصل طول در گیاه

 در بیولوژياک  عملكرد ظرن از كاشت، هایتاريخ بی  ديم، شراي 
 وجاود  آمااری  نظر از یدارمعني اختالف فیزيولوژيک، رسیدگي
 یدارمعناي  اخاتالف  بوتاه  تاراكم  دو بای   كاه درحاالي  داشت؛
 تیار 15 كاشت تاريخ آبي، شراي  تحت (.3)جدول نشد مشاهده

 باا  مرداد15 كاشت تاريخ و بیشتري  هكتار در كیلوگرم6400 با
 داشاتند  را بیولوژياک  عملكرد كمتري  تارهك در كیلوگرم3614
 تیار 15 كاشت تاريخ ديم شراي  در ترتیب، همی به (.4 )جدول

 باا  مرداد15 كاشت تاريخ و بیشتري  هكتار در كیلوگرم4276 با
 خاود باه  را بیولوژيک عملكرد كمتري  هكتار در كیلوگرم2673

 از بسایاری  ،كاشات  تااريخ  تغییر با (.5 )جدول دادند اختصاص
 از بسایاری  ،تغییرات اي  دنبالبه و نموده تغییر محیطي شراي 

 گاره،  و ساقه تولید جمله از عملكرد در مؤثر گیاهي خصوصیات
 تحات  كه هاآن شدنپُر و هادانه و هاغالف گل، هایجوانه ظهور
 جهات  در ،هساتند  شب و روز حرارت و روز طول مستقیم تأثیر

 .(Lawn, 2000) نماياد ماي  تغییار  عملكارد  كااه   يا افزاي 
Ahmadi (2008)  بای   اخاتالف  مااش،  در كاه  كارد  گازارش 

 )عملكارد  خشاک  مااده  تولیاد  میازان  نظار  از كاشت هایتاريخ
 میازان  بیشاتري   بود. دارمعني درصد يک سط  در بیولوژيكي(

 میازان باه  مااه( خارداد  30) دوم كاشات  تاريخ برای خشک ماده
 Kane et al, (2004) آماد.  دسات هب هكتار در كیلوگرم5981

 آزمايشاي  ساويا  رقم دو روی بر كشت تاريخ اثر بررسي منظوربه
 در تاأخیر  باا  نمودناد  گازارش  هاآن دادند. انجام پاكستان در را

 كااه   ماداوم  طاور باه  داناه  عملكارد  اجزای و عملكرد كاشت،
 Anderson & Vasilas (1985) شاده انجام هایبررسي .يافت
 و معماولي  لوبیاای  روی Pandey et al, (1978) مااش،  روی

Dhingra & Sekhon (1988) تولیاد  كه داد نشان سويا روی 
 ةدور تربودنطوالني دلیلبه موقعبه كاشت تاريخ در خشک ماده
 Muchow & Edwards (1982) .باشدمي بیشتر رويشي رشد
 كاشات  در كاه  ناد كرد گزارش استرالیا، در ماش گیاه بررسي با
 درصاد 60 تنهاا  ساط   واحاد  در خشاک  مااده  تجمع مهنگادير

 كاه  اسات  شاده  گازارش  ديگر ایمطالعه در بود. موقعبه كاشت
 هاوايي  هایاندام خشک وزن تجمع میزان مناسب كاشت تاريخ
 امار  ايا   دلیل. دهدمي افزاي  را دانه عملكرد و سط  واحد در

 تشعشااع جااذب درنتیجااه و باارگ سااط  شاااخ  افاازاي 
 باشاد ماي  محصاول  رشاد  سارعت  افازاي   و بیشتر خورشیدی

.(Purcell et al, 2002)   خشاک  مااده  تجماع  مقادار  كااه 
 كاشت با كهیطوربه ،شودمي ماش در غالف تعداد كاه  ببس
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 رشاد  مرحلاه  بای   خشک ماده تجمع میزان مرداد15 تاريخ در
 اثبات آزماي  اي  در همچنی  .يابدمي كاه  زايشي و رويشي
 زود كاشات  هاای تااريخ  در خشاک  مااده  شاتر بی تولیاد  كه شد
 در .باشاد مي زايشي و رويشي رشد دوره تربودنطوالني خاطربه
 موجاب  مناساب  آبیااری  و موقاع باه  كاشات  تاريخ آزماي  اي 
 تار بای   خشک ماده تجمع و رويشي رشد ةدور طول شدنبلند
 محیطاي  شاراي   از بسایاری  كاشات  تاريخ تغییر با كه شودمي
 خصوصیات از بسیاری تغییرات اي  دنبالبه .كندمي تغییر تولید
 ظهاور  گاره،  و سااقه  تولیاد  جملاه  از عملكارد  در ماؤثر  گیاهي
 تاأثیر  تحات  كه هاآن شدنپُر و هادانه و هاغالف گل، هایجوانه

 جهاات در ،هسااتند شااب و روز حاارارت و روز طااول مسااتقیم
 .نمايدمي تغییر بیولوژيک عملكرد كاه  يا افزاي 
 

 برداشت اخصش
 كشاورزی، شاخ  يا و انتقال ضريب يا برداشت شاخ 

 سامت باه  گیااه  در تولیدشاده  فتوسانتزی  مواد توزيع ييآكار
 درصاد  بیاانگر  گیااه  برداشات  شاخ  دهد.مي نشان را هادانه

 باه  (أ)مباد  گیااه  رويشاي  هاای اندام از فتوسنتزی مواد انتقال
 وارياانس،  زياه تج نتاايج  اساا   بار  .باشاد ماي  )مقصد( هادانه

 برداشات  شاخ  نظر از كاشت مختلف هایتاريخ بی  اختالف
 درصاد ياک  ساط   در ديام  شاراي   هام  و آباي  شراي  در هم

 داد نشاان  هاداده واريانس تجزيه نتايج همچنی  بود. دارمعني
 در بوتاه 5/12 و 25 تاراكم  دو بی  برداشت شاخ  نظر از كه
 اخاتالف  ديام  راي شا  در هام  و آباي  شاراي   در هم مربعمتر
 تاريخ آبي شراي  در 4جدول مطابق نشد. مشاهده یدارمعني
 كاشات  تااريخ  و بیشاتري   دارای درصد3/45 با تیر15 كاشت
 باود.  برداشات  شاخ  كمتري  دارای درصد2/35 با مرداد15

 هاای تااريخ  میاانگی   ةمقايسا  نتاايج  ديم شراي  در همچنی 
 درصااد2/38 بااا یاارت15 كاشاات تاااريخ كااه داد نشااان كاشاات
 كمتاري   درصاد 3/26 باا  مارداد 15 كاشات  تااريخ  و بیشتري 
 Sabaghpour (.5 )جاادول بودنااد دارا را برداشاات شاااخ 

 بهتاري   تعیای   و بررساي  برای سالهسه آزمايشي در (2002)
 اساتان  در هاشام  نخاود  جدياد  رقم كاشت تاريخ و بوته تراكم

 باای  از هكاا دريافاات گنبااد و گرگااان منطقااه در و گلسااتان
 مرداد پانزده و مرداد اول تیر، پانزده تیر، اول كشت هایتاريخ
 درصاد 5/45 برداشت شاخ  میانگی  با تیر، اول كشت تاريخ
 علات باه  كشات،  در خیرأتا  باا  .باود  كاشت تاريخ تري مناسب
 از پاايیزه  یهاا ناباار  باا  برداشات  شادن مواجاه  و دماا  كاه 
 مثبات  بساتگي هم .شاد  كاساته  برداشات  شااخ   و عملكرد
 و غاالف  تعاداد  باا  بوتاه  در برداشات  شااخ   و داناه  عملكرد

 وجاود  آزماي  اي  در غالف در دانه تعداد و بوته در آذي گل

 مساتقیم  رابطاه  يک آزماي  اي  در كه رسدمي نظربه داشت.
 در كاه طاوری هبا  ؛دارد وجاود  برداشت شاخ  با عملكرد بی 
 تعاداد  ،مناساب  زمان در آبیاری همراهبه موقعهب كاشت تاريخ
 كه يافت افزاي  عملكرد میزان و غالف در دانه بوته، در غالف
 آزمااي   ايا   در برداشات  شاخ  باالرفت  باع  موضوع اي 
 شد.

 

 گيرینتيجه
 تاراكم  و كاشات  تااريخ  تاري  مناسب تعیی  كلي، طوربه
 منظاور باه  زراعاي  ريزیبرنامه در ایويژه اهمیت از ماش بوته

 گرگااان منطقااه در مطلااوب كیفیاات و باااال كااردعمل حصااول
 مهماي  عوامال  بوتاه  تاراكم  و كاشات  تااريخ  اسات.  برخوردار
 بای   تاوازن  و زايشي و رويشي رشد دوران طول بر كه هستند

 عملكارد  نهايتاا   و برداشات  كیفیت ،تولید عوامل ساير و هاآن
 زماان  تطاابق  باه  منجر موقعبه كاشت د.نگذارمي اثر محصول
 تشكیل نتیجه در و مناسب روز طول و حرارتدرجه با گلدهي
 خاوبي به تحقیق اي  نتايج گردد.مي بیشتر دانه و غالف تعداد
 مناساب  ماديريت  صاورت  در مااش  گیااه  كشت كه داد نشان
 پتانسایل  گیااه  ايا   و باوده  مطلاوب  گرگان منطقه در زراعي
 رتاأخی  با است.ردا منطقه هواييوآب شراي  در را بااليي تولید
 پیادا  كااه   محسو  طوربه گیاه رشد دوره طول كاشت در
 عملكارد  اجازای  روی تاوجهي قابال  تاأثیر  كااه   اي  و كرد

 هار  تحت مختلف هایتراكم و كشت هایتاريخ بی  در داشت.
 در بوتاه 25 تراكم و تیر15 كاشت تاريخ آبي، و ديم شراي  دو
-VC تیا  ژنو برای متر(سانتي10 رديف روی )فاصله مربعمتر

1973A در ديم، و آبي شراي  دو هر در شود. توصیه تواندمي 
 در VC-1973A ژنوتیا   ،بررسي مورد كاشت هایتاريخ بی 
 رشاد  دارای بیشاتر  بوتاه  تاراكم  و موقاع باه  كاشت هایتاريخ
 بااالتر  آن تولیادی  خشاک  ماده میزان و بوده بیشتری رويشي
 ايا   رويشاي  شاد ر طوالني دوره طول از ناشي امر اي  كه بود
 ديام  و آباي  شاراي   دو هار  در تیار 15 كاشت تاريخ .بود الي 

 در داناه  عملكارد  میازان  كهطوریبه بود؛ كاشت تاريخ بهتري 
 دياام شااراي  در و هكتااار در كیلااوگرم2900 آبااي شااراي 
 اوايال  مرحله دو در آبیاری انجام بود. هكتار در كیلوگرم1636
 و داناه  عملكارد  میازان  دشا  باع  بندیغالف اوايل و گلدهي
 داشاته  تاوجهي قابل افزاي  ديم شراي  به نسبت خشک ماده
 تااريخ  كاه  رساد ماي  نظربه مطالعه اي  نتايج به توجه با باشد.
 گزيناه  تواناد ماي  مرباع متار  در بوته25 تراكم و تیر15 كاشت
  باشد. منطقه در ماش كشت برای مناسبي
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Introduction 
The food legumes are given high priority in world agriculture because they constitute 2.3 or more of 

protein in the diet of the inhabitants of the tropics and they are the potential source to fill the protein-gap. 

Mung bean belongs to plant family Fabaceae, and is the most important pulse crops of the world. It has great 

value as a food, fodder and green manure. Potential yield of Mung bean can be achieved through optimum 

use of inputs and agronomic practices. Plant density and suitable sowing time are the most important factors 

affecting the yield. Plant density is considered as one of the important determinative factors of yield of this 

plant. The purpose of proper density is more efficient use of the plant from different environmental potential 

such as water, nutrients, light, etc. to achieve higher yield. Too early sowing may not successfully germinate, 

while yield from too late sown crop may be low due to unfavorable condition for growth and development of 

Mung bean. The aim of this study was to determine the optimum sowing date and plant density to achieve 

maximum performance of the Mung bean in both irrigated and rainfed conditions. 

 

Material & Methods 

In order to evaluate the effects of planting date, plant density and irrigation on yield and yield 

components of Mung bean (VC-1973A genotype) an experiment was performed in Research Station of 

Islamic Azad University, Gorgan Branch at 2012. In this study, a factorial experiment in a randomized 

complete block design with three replications was used. Three planting dates (6 July, 21 July and 6 August) 

and two densities (12.5 and 25 plant per square meter) were the treatments. The experiments were conducted 

in two separate conditions of irrigation (at the beginning to flower and pod stages) and rainfed. Dry weight of 

the seeds in physiological maturity was determined. Also in full maturity, after removing the effect marginal, 

yield and yield components were calculated. Analysis of variance was carried out using the SAS software. 

Comparison of means also was performed using LSD test at 5% level and corresponding graphs were plotted 

with Excel software. 

 
Results & Discussion 

  The results of analysis variance showed that both in irrigation and rainfed conditions, there was a 

significant difference between planting dates in terms of number of pods per plant, seeds per pod, seed 

weight, biological yield and harvest index. But there was no statistically significant difference for these 

factors between densities (12.5 and 25 plant/m2). The highest and lowest number of pods per plant, number 

of seeds per pod and seed weight observed in 6 July and 6 August planting dates, respectively. In irrigation 

condition, planting dates of 6 July and 6 August had the highest (6400 kg per hectare) and lowest (3614 kg 

per hectare) biological yield. Also, in rainfed condition, maximum and minimum of biological yield were 

obtained for planting date of 6 July (4276 kg) and 6 August (2673 kg per hectare), respectively. Planting date 
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July 6th had the highest harvest index under both irrigated (45.3%) and rainfed (38.2%) conditions. Planting 

date July 6th also had the highest seed yield under both irrigated (2900 kg/ha) and rainfed (1636 kg/ha) 

conditions. Irrigation in beginning of flowering and pod stages increased seed yield and aboveground dry 

mater, significantly. Late planting date decreased vegetative stage, caused reducing in pod number per plant 

and seed number per pod, resulted in reduction of seed yield. The results showed that Mung bean crop has a 

high production potential under climate condition of the Gorgan. 
 

Conclusion 

 The results of analysis variance showed that under both irrigation and rainfed conditions, there was 

significantly differences between planting dates in terms of number of pods per plant, seeds per pod, seed 

weight, biological yield and harvest index. But there was no statistically significant difference for these 

factors between densities (12.5 and 25 plant/m2). In both irrigated and rainfed conditions, date of planting 6 

July, was the best planting date. The grain yield under irrigated and rainfed conditions were 2900 and1636 

kg per hectare, respectively. Irrigation at early flowering and early pod stages, led to an increase in grain 

yield and dry matter compared to the rainfed conditions. The results showed that this plant has a high 

production potential in weather conditions of Gorgan. Thus, cultivation of Mung bean in Gorgan is 

recommended. Moreover, planting date July 6th and density of 25 plants /m2 can be a good choice for Mung 

bean cultivation in this region. 
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