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  در شرایط دیم در مراغه) .Vicia spp(اي  عملکرد ماشک علوفه کشت بر  تاثیر عمق

  
  *2اسماعیل کریمی - 1جلیل اصغري میدانی

  8/9/1389:تاریخ دریافت
  7/2/1392:تاریخ پذیرش
  

  چکیده
لذا به منظـور  . باشدعمق کشت مناسب می افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادي در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت

 Vicia ,اي، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه با سـه گونـه ماشـک    هاي مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه تعیین اثر عمق
sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbonensis velox67عنوان فـاکتور اصـلی و سـه عمـق کشـت       به)8-10و 5-7 ، 2 -4 

هاي کامل تصادفی به مدت سه سال زراعی  تیمار در سه تکرار و بر اساس طرح پایه بلوك 9به عنوان فاکتور فرعی بصورت استریپ پالت با ) مترسانتی
، 364/5تر به ترتیـب بـا   سانتی م 8-10معنی دار بوده و عمق کشت % 1نتایج نشان داد که اثر عمق کشت بر عملکرد ماشک در سطح . به اجرا در آمد

سانتیمتر به ترتیـب بـا    2 – 4تن در هکتار داراي بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه و عمق کشت  081/1و  389/4، 416/3
ردهاي یاد شده متعلق به گونه در این میان بیشترین عملک. تن در هکتار کمترین عملکردهاي مذکور را به همراه دارد 825/0و  729/3، 813/2، 888/4

درصـد   10عالوه بر این مطالعه رطوبت خـاك در زمـان   . تن در هکتار 065/1، و 614/4، 532/3،  632/5داسی کارپا بوده و به ترتیب عبارت بودند از 
دارد، به طوریکه متوسط درصد رطوبت متري سانتی 30گلدهی ماشک نشان داد که گونه داسی کارپا کمترین تخلیه رطوبتی از خاك را در عمق صفر تا 

  . بود 5/22و ناربنوسیس  76/23، ساتیوا 31/26وزنی خاك براي رقم داسی کارپا 
  

  رطوبت وزنی خاك، شرایط دیم، عمق کاشت، ماشک: کلیدي واژه هاي
  

   ٢ ١ مقدمه
در ارتبـاط بـا    طی دو دهه اخیر تحقیقات وسیعی توسـط ایکـاردا  

زارهـا  اي جهت کشت در دیـم گوم علوفهشناسایی و معرفی گیاهان ل
بـه دلیـل    Vicia sppهـا  که در این راسـتا ماشـک  . شروع شده است

). 3(انـد  اي قـرار گرفتـه  مورد توجه ویـژه  مقاومت به سرما و کم آبی
بـا طـول دوره رشـد کوتـاه و      ،اياز گیاهـان علوفـه   )Vicia(ک ماش

در بـوده و  ) Fabaceae( از خانواده بقـوالت  گونه 140، داراي یکساله
قابـل کشـت بـوده و     آبـی  وهوایی به صورت دیم  اکثر شرایط آب و

ماشـک  ). 2( به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار گیـرد تواند  می
در  ايهـاي ریشـه  تواند به دلیل تثبیت نیتـروژن اتمسـفر در گـره    می

کـاربرد   بـه خـاك   نیتـروژن  با افزودن ه شده وکاشت اراضی کم بازده
، بـا قابلیـت کشـت در    )19 و 15(ي نیتروژنی را کاهش دهـد  کودها

کمک نماید، به دلیل رشـد  فرسایش خاك  زمینهاي شیبدار در کنترل
                                                        

 )مراغه(عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور  -1
  گروه خاك شناسی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه مراغه عضو هیات علمی -2

  )Email: sm_ka80@yahoo.com                    :نویسنده مسئول -(*

سریع در اول سال که هنوز یونجه در مناطق معتدله سـرد در خـواب   
و عالوه بر ) 10(تواند علوفه مورد نیاز دامها را تامین نماید باشد میمی

کنترل علف هاي هرز تابستانه و رعایت تناوب ، تهیه کود سبزاین در 
 ). 4(کاربرد داشته باشد ) حذف آیش( زراعی

با توجه به نیاز کشور در زمینه تولید علوفه و قرار گرفتن بخـش  
گیري از گیاهی اي از اراضی قابل کشت کشور در دیمزارها، بهرهعمده

این راستا ، در )4(رسد نظیر ماشک در شرایط دیم ضروري به نظر می
اي به تـامین  با توجه به مشکل خشکی و وقوع خشکسالی توجه ویژه

شرایط مناسب جهت استفاده مطلوب از بارشهاي جوي مورد نیاز است 
وري حداکثري از منابع آبی محـدود ضـامن موفقیـت در    چرا که بهره

صرف نظر از گزینش ارقام مناسب و . دیمکاري و تولید اقتصادي است
ه روشهاي خاکورزي با توجه به تمرکز بارشها در اوایـل  اعمال شایست

فصل بهار، کمک به جوانه زنی به موقع بذور و رشد سـریع گیاهچـه   
تواند منجر به دسترسی به شرایط مطلوب رطوبتی در بهار شـده و  می

، تعیین عمق مناسب کشت )8( افزایش عملکرد را در پی داشته باشد 
ـ   کاشـت در عمـق   ). 12و  7(باشـد  یاز عوامل دخیل در این زمینـه م

شود چرا مناسب باعث سبز کردن یکنواخت و ظهور اکثریت بذرها می
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توانـد جوانـه   که اگر بذر در عمق کم کشت شود، خشک شده و نمـی 
تر از حد معمول کاشته شود عالوه بر تاخیر در سـبز  بزند و اگر عمیق

آفات  شدن باعث کاهش درصد سبز کردن در نتیجه افزایش خسارت
ظهور یکنواخت ). 16و  11، 9(شود ها میو بیماریها و خفگی گیاهچه

بذر و رشد به موقع آن بدلیل فزونش در اندوخته فتوسنتزي و توزیـع  
مجدد آن در شرایط تنشهاي معمول آخر فصـل رشـدي در دیمزارهـا    

 و 1(تواند در پر کردن دانه و افزایش عملکرد دخالت داشته باشـد  می
اي با کشت چهار گونه علوفه در برزیل در  آزمایشات مزرعه نتایج). 9

متر نشان داده کـه   سانتی 6و  4، 2، )پاشش سطحی(هاي صفر  عمق
متري موجب افزایش ارتفاع علوفه بـه انـدازه    سانتی 6کشت در عمق 

مطالعـه  ). 13(گردد متر و بیشتر شدن عملکرد آن می سانتی 3 - 4/4
متر  سانتی 7و 4، 1هاي  علوفه در عمقدر مراکش با کشت چند گونه 

نشان داده که عمق کشت مناسب براي چندین رقم علوفه در محدوده 
متري بوده و بهترین حالـت اسـتقرار گیـاه درعمـق یـک       سانتی 4-1

-سانتی 3عمق ) 14(کیو و ماسجید ). 7(شود متري مشاهده می سانتی
. انـد ش کـرده گزار lespedzaمتري را بهترین عمق براي جوانه زنی 

اگر چه عمق کاشت بذر با توجه به اندازه بذر و بافت خاك متغیر است 
اما وجود رطوبت کافی جهت جوانه زنی آنهـا را تحـت الشـعاع قـرار     

هاي اصولی اخیراً در ایران مورد  کشت ماشک به روش). 5(خواهد داد 
نژادي آن کم و بـیش اقـدماتی    توجه قرار گرفته و در مورد مسائل به

زراعی این  هاي موجود، مسائل بهاما طبق بررسی). 2(بعمل آمده است 
هاي مختلف محصول، مخصوصاً تعیین عمق مناسب کشت براي گونه

تواند نقش به سزایی در افزایش عملکرد محصول داشته  علوفه که می
این بررسـی بـه منظـور    . اي مطالعه نشده استباشد در شرایط مزرعه

اي در شرایط دیم با سه گونه ماشک علوفه تعیین عمق مناسب کشت
  .تاکید بر میزان رطوبت خاك به اجرا درآمده است

  
  ها مواد و روش

به منظور بررسی اثـر اعمـاق مختلـف کشـت بـر روي عملکـرد       
تکرار  3تیمار در  9هاي مختلف ماشک علوفه اي، این مطالعه با  گونه

زي دیم مراغـه،  سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاور 3و به مدت 
و بر اساس طرح پایه بلوکهاي کامل ) نواري(به صورت استریپ پالت 

 20ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي دیـم مراغـه در      . تصادفی اجرا شد
ایـن منطقـه داراي   . هشترود واقع شده است -کیلومتري جاده مراغه 

هاي معتدل و زمستان هاي سرد بوده و بـا در نظـر گـرفتن     تابستان
روترمیک منطقه و نقشه بیوکلیماتیک ایـران جـزو اراضـی    منحنی آمب

براساس نتایج آزمون خاك، خاك محـل اجـراي   . باشد سرد استپی می
آزمایش بافت خاك رسی و بدون محدودیت شوري و قلیائیت بوده و 

در ایـن آزمـایش   . باشدمی) 1جدول(مشخصات اقلیمی آن مطابق با 
ور اصـلی و عمـق کشـت    اي به عنوان فـاکت گونه هاي ماشک علوفه

فـاکتور  . اي به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدندماشک علوفه
ــدوده    ــه مح ــامل س ــق ش  =2D1= ،7- 5D2=، 10-8D3–4(عم

  :عبـارت بودنـد از   ١ايهـاي ماشـک علوفـه   بـوده و گونـه  ) متر سانتی
 V1=Vicia sativa) V2=Vicia dasycarpa-kouhak, 

V3=Vicia narbonensis velox 67,(  .هـاي   ابعاد هر یک از کرت
در فصل پاییز محـل اجـراي   . متر در نظر گرفته شد 15× 5آزمایشی 

در پاییز شخم با گاوآهن قلمی (ورزي  طرح پس از انجام عملیات خاك
 10متـر و اسـتفاده از هـرس بشـقابی بـه عمـق        سـانتی  25به عمق 

مختلف  هاي به منظور تهیه بستر بذر مناسب و تامین عمق) متر سانتی
با   ايهاي ماشک علوفهدر فصل بهار تمامی گونه. کشت، آماده گردید

دانه در متر مربع توسط خطی کـار بـا فاصـله خطـوط      200احتساب 
میزان کود مصرفی بر اساس تجزیه (متر کشت گردید  سانتی 20کشت 

کلیـه  ). بـود  N50P25خاك محل اجراي مطالعه بـا فرمـول کـودي    
هاي هرز، مبـارزه بـا آفـات بـا      از کنترل علف هاي زراعی اعم مراقبت

در مورد تمامی تیمارها ) سم سوین و سبوس(استفاده از طعمه مسموم 
در طول اجراي طرح، هـر سـال در   . به صورت یکنواخت انجام گرفت

 10-20، 0 - 10مرحله گلدهی علوفه، میزان رطوبت خاك در اعماق 
گلدهی هر % 10در زمان  .شد گیري و ثبت  متر اندازه سانتی 20-30و 

گیـري عملکـرد    اي نسـبت بـه انـدازه   یک از گونه هاي ماشک علوفه
از هـر کـدام از تیمارهـا انجـام     ) هواخشک(علوفه تر و علوفه خشک 

گرفت، براي این منظور از سه نقطه یک ردیف به طول یک متر و به 
پـس از  . اي انجـام شـد  بر نمونه بـرداري ماشـک علوفـه   صورت کف

کامل، برداشت محصول تمامی تیمارهـاي آزمایشـی بطـور    رسیدگی 
-جداگانه انجام و عملکرد کاه و کلش و دانه هر یک از تیمارها اندازه

هاي سه ساله با استفاده از برنامه نرم تجزیه واریانس داده. گیري شد
اي ها بـا آزمـون چنـد دامنـه    و مقایسه میانگین MSTAT-Cافزاري  

  .شد انجام  (DMRT)دانکن 
  

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب اثر سال، گونـه ماشـک و   
عمق کشت ماشک بر روي عملکرد علوفه تر و علوفه خشـک نشـان   

دار داد که اثر سال بر روي عملکرد علوفه تر و علوفـه خشـک معنـی   
نبوده، ولی بر روي عملکرد کـاه و کلـش و عملکـرد دانـه در سـطح      

گونه (اثر سطوح فاکتور اصلی ). 2جدول (باشد میدار معنی% 1احتمال 
% 10بر عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در زمـان  ) ايماشک علوفه

گلدهی ماشک و نیز بر روي عملکرد کـاه و کلـش و دانـه در سـطح     
  ). 2جدول (معنی دار بود % 1احتمال 
  

                                                        
بین اینها داسی کارپا رقم بوده و به نام مراغـه معرفـی گردیـده اسـت، ولـی       از -1

 .باشند دوتاي بعدي هنوز به صورت ژنوتیب می
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  )1382- 1385(آمار اقلیمی مربوط به سالهاي مطالعه  - 1جدول 

رندگی با سال
mm 

رطوبت  متوسط دما حداکثر دماي مطلق حداقل دماي مطلق
نسبی 

 )درصد(

  تبخیر
mm  
  فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 

83 – 1382  404  10-  34 22/13  7/52  8/1006  
84–1383  368  5/16 - 4/31 22/14  5/51  984  
85–1384  1/382  5/4- 4/35  5/15  68/42  1079  

  
بـر  ) ايگونه ماشـک علوفـه  (در فاکتور اصلی اثرات متقابل سال 

دار نبـود  عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلـش و دانـه معنـی   
از نظر عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه ). 2جدول (

% 1در سطح احتمال ) عمق کشت ماشک(در بین سطوح فاکتور فرعی 
معنی دار شدن عمـق   دلیل). 2جدول (اختالف معنی دار وجود داشت 

توان در قرار گـرفتن  کشت بر عملکرد علوفه تر و علوفه خشک را می
هـاي  چون بر طبق یافتـه . بذور در اعماق مرطوب خاك جستجو کرد

موجـب   (D3)سـانتی متـر    8 –10این تحقیق کشت بذور در عمـق  
-شود تا بذور کاشته شده بتوانند از رطوبت زیادتري در خاك، بهره می

زنـی و اسـتقرار زود هنگـام و    ، ایـن امرجوانـه  )4جـدول  (نـد  مند گرد
هاي اولیه فصل بهار شود، طوریکه از بارشاستحکام ریشه را سبب می
تر بذور این امکان ولی کشت سطحی. نمایدنیز حداکثر استفاده را می

کشد تا با جذب رطوبت را بوجود نیاورده و بذور مدت زمانی طول می
هاي سطحی خاك وجود دارد، بتوانـد جوانـه   محدودي که در قسمت 

کشت ماشک در . تر خاك برسانندزده و ریشه خود را به عمق مرطوب

، اندام هاي هوایی هر سـه گونـه ماشـک علوفـه اي را     عمق مطلوب
افزایش داده و به تبعیت از آن عملکرد کاه و کلش و عملکرد دانه نیز 

ـ  . شودبیشتر می  Viciaه اي گونـه  این مطلب در مورد ماشـک علوف
dasycarpa-kouhak   ــر ــته و از نظـ ــتري داشـ ــذاري بیشـ تاثیرگـ

اي  پارامترهاي اندازه گیري شده، نسبت به دو گونه دیگر ماشک علوفه
عمـق  (اثر متقابل سـال در فـاکتور فرعـی    . مورد بررسی، برتري دارد

بر عملکرد علوفه تر، علوفـه خشـک، کـاه و    ) ايکشت ماشک علوفه
اثرات متقابل فاکتورهاي اصلی و ). 2جدول (دار نبود عنیکلش و دانه م

بر عملکرد علوفه تر، علوفه ) گونه ماشک و عمق کشت ماشک(فرعی 
 1دار نبوده، اما بر عملکرد کاه و کلـش در سـطح   خشک و دانه معنی

اثرات متقابل سـال در فـاکتور اصـلی    ). 2جدول (دار بود درصد معنی
عمـق کشـت ماشــک   (اکتور فرعـی  در فــ) ايگونـه ماشـک علوفـه   (

بر عملکرد علوفه تر، علوفه خشـک، کـاه و کلـش و دانـه     ) اي علوفه
  ).2جدول (دار نشان نداد اختالف معنی

  
  تجزیه واریانس مرکب اثر سال، گونه ماشک، عمق کشت ماشک و اثرات متقابل آنها  بر عملکرد  - 2جدول 

  کرد کاه و کلش و دانه در زمان برداشتگلدهی، عمل% 10علوفه تر و علوفه خشک در زمان 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

 میانگین مربعات

 کاه و کلش علوفه خشک علوفه تر
عملکرد 

 دانه
  2 ns 13/0    ns 37/0  **75/28   **85/0   (Y) سال

 043/0  16/2 15/0  35/0   6  اشتباه
 28/0**  23/7** 42/4**  79/5**   2  گونه علوفه 

  ns 09/0   ns 12/0   ns 34/0    ns 01/0   4  ونه علوفهگ× سال 
  01/0   21/0  07/0   26/0   12  اشتباه

 44/0**  09/3** 51/2**  55/1**   2  عمق کشت
 ns 004/0 ns 15/0 ns 004/0   4  عمق کشت ×سال 
 01/0 05/0 006/0 25/0  12  اشتباه

  ns 09/0  ns 09/0  **23/0  ns 02/0  4  عمق کشت ×گونه علوفه 
 ns 06/0 ns 002/0 ns 07/0 ns 007/0  8  عمق کشت  ×گونه  ×سال 
 007/0 056/0 08/0 18/0  24  اشتباه

  93/8  88/5  01/9  21/8  -  ضریب تغییرات 
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از نظـر  ) گونـه ماشـک  (مقایسه میانگین سـطوح فـاکتور اصـلی    

گلـدهی ماشـک    10%عملکرد علوفه تـر و علوفـه خشـک در زمـان     
نسبت به  Vicia dasycarpa-kouhakاد که گونه اي، نشان د علوفه

و  632/5هاي ماشک برتر بوده، و به ترتیـب بـا میـانگین    سایر گونه
تن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه تـر و علوفـه خشـک را     532/3

و  745/4با میـانگین   Vicia narbonensis velox67داشت و گونه 
عملکـرد علوفـه تـر و    تن در هکتار به ترتیب داراي کمتـرین   741/2

از نظـر کـاه و کلـش و دانـه عملکـرد      ). 3جـدول (علوفه خشک بود 
ها زیادتر بوده نسبت به سایر گونه Vicia dasycarpa-kouhakگونه

 Viciaتن در هکتـار بـود، گونـه     065/1و  614/4و به ترتیب برابر 
narbonensis velox67 تـن   875/0و  689/3با میانگین  به ترتیب

کمترین عملکرد کاه و کلش و دانه را به خود اختصاص داد  در هکتار
ها باشـد  رسد مرتبط با پتانسیل عملکردي گونهبه نظر می). 3جدول (

توانـد  به لحاظ خصوصـیات مورفولـوژیکی مـی    هاکه هر یک از گونه
علت برتري ). 6(مستقل از هم بوده و با یکدیگر قابل مقایسه نباشند 

ر پارامترهاي اندازه گیري شده نسبت به سایر ماشک داسی کارپا از نظ
توان به مورفولـوژي متفـاوت آن و توانـایی در اسـتفاده     ها را میگونه

بـا  ) 20(لیوورا و همکـاران  . مطلوب از آب در دیمزارها مرتبط دانست
واریته ماشک اختالفات زیادي را از نظر عملکـرد   16بررسی عملکرد 

حالی که متوسط عملکرد علوفه ماشک در . اندمیان آنها گزارش کرده
کیلوگرم بر هکتار  5470اي نامبردگان در شرایط دیم در شرایط مطالعه
 2680کیلوگرم در هکتار و بدترین رقم داراي  7533بود بهترین رقم 

  .کیلوگرم در هکتار داراي عملکرد بود

عمـق کشـت ماشـک    (مقایسه میانگین سـطوح فـاکتور فرعـی    
ملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه بر روي ع) اي علوفه

نسبت بـه سـایر    (D3)سانتی متر  8 - 10نشان داد که عمق کشت 
، 416/3، 364/5هاي کشت برتر بوده و به ترتیـب بـا میـانگین     عمق
تن در هکتار بیشترین عملکـرد علوفـه تـر، علوفـه      081/1و  389/4

 2-4عمق کشت . خشک، کاه و کلش و دانه را به خود اختصاص داد
 729/3، 813/2، 888/4با میانگین  (D1)اي متر ماشک علوفهسانتی

تن در هکتار به ترتیب کمترین عملکرد علوفـه تـر، علوفـه     825/0و 
بنابر این ) 2جدول (خشک، کاه و کلش و دانه را به خود اختصاص داد 

سانتی متر مناسب ترین عمق  8 - 10رسد که عمق کشت به نظر می
  .استقرار بذر باشد براي

هاي درصد رطوبت وزنی خاك بـراي  تجزیه واریانس مرکب داده
سه سال اجراي آزمایش نشان داد که اثر سال بر میزان رطوبت وزنی 

معنی دار نبوده در حـالی کـه اثـر     گیري شدهخاك در سه عمق اندازه
در هر سه عمـق نمونـه   ) ايگونه ماشک علوفه(سطوح فاکتور اصلی 

برداري از خاك بر روي درصد رطوبت وزنی خاك، در سطح احتمـال  
دار شـدن اثـر   دالیل معنی). 4جدول (دار نشان داد اختالف معنی% 1

بر روي میـزان رطوبـت وزنـی    ) ايگونه ماشک علوفه(فاکتور اصلی 
هـاي مرفولـوژیکی و فیزیولـوژیکی    توان ناشی از ویژگـی خاك را می

با توجه به اینکه . اي دانستهاي ماشک علوفهتفاوت هر یک از گونهم
شود لـذا بایسـتی بـه تخلیـه     اغلب ماشک به جاي آیش پیشنهاد می
  ).18(رطوبتی خاك نیز توسط آن توجه نمود 

  
  مقایسه میانگین اثر سال، گونه ماشک  و عمق کشت ماشک بر عملکرد علوفه تر و علوفه خشک  - 3جدول 

  گلدهی، عملکرد کاه و کلش و دانه  در زمان برداشت% 10 در زمان

 تیمار
 عملکرد دانه کاه و کلش علوفه خشک علوفه تر

  تن در هکتار

  سال
 Y1 a030/5 a032/3 b134/3 b762/0) سال اول(
 Y2 a153/5 a 220/3 ab766/3 a114/1) سال دوم(
 Y3 a152/5 a 007/3 a152/5 ab97/0) سال سوم(

 (LSD1%)   598/0  395/0  98/0  209/0  

 گونه ماشک

V1:vicia sativa  b957/4 b987/2 b749/3 b906/0 
V2 :vicia dasycarpa-kouha  a632/5 a532/3 a614/4 a065/1 

V3:vicia narbonensis velox6  b745/4 c741/2 b689/3 b875/0 
 (LSD1%)  422/0 217/0 382/0 108/0 

 عمق کاشت

 D1 b888/4 c813/2 c729/3 c825/0) مترسانتی  2 – 4 (
 D2  ab082/5 b030/3 b934/3 b940/0) سانتی متر 5 – 7 (
 D3  a364/5 a416/3 a389/4 a081/1) سانتی متر 8 – 10 (

 (LSD1%)  412/0 206/0 191/0 102/0 
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بر روي درصد رطوبت وزنی خاك در اعماق مختلف در زمان  تجزیه واریانس مرکب اثر سال، گونه ماشک، عمق کشت و اثرات متقابل آنها - 4جدول 
  گلدهی ماشک علوفه اي% 10

 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییرات

  
10- 0 

 سانتیمتر
20- 10 

 سانتیمتر
30- 20 

 سانتیمتر
 2 ns07/27 ns 69/18 ns 92/13 (Y) سال

 46/13 24/10 67/6  6  اشتباه
  46/97**  34/94**  19/105**  2  گونه علوفه

 ns 07/0 ns 29/0 ns 47/0  4  گونه علوفه×سال 
 78/1 24/2 29/1  12  اشتباه

  85/65**  9/78**  35/70**  2  عمق کشت
 ns 07/0 *09/1 ns 34/1  4  عمق کشت ×سال 
 49/0 34/0 42/0  12  اشتباه

  38/8**  28/7**  77/17**  4  عمق کشت ×گونه علوفه 
 ns07/0 ns 04/1 ns 86/0  8  عمق کشت ×گونه علوفه  ×سال 
 98/0 84/0 8/0  24  اشتباه

  86/3  81/3  91/3  -  ضریب تغییرات
  

بـا داشـتن    Vicia dasycarpa-kouhak رسـد کـه   به نظر مـی 
گیري رطوبت، مقدار هاي باریک و برگهاي نازك در زمان اندازه ساقه

کند، دو گونه دیگر، از اوایل رشـد و  کمی از رطوبت خاك را جذب می
مو به علت دارا بودن ساقه هاي ضخیم و برگهاي پهـن از رطوبـت   ن

هاي گونه همچنین ساقه. نمایندموجود در خاك حداکثر استفاده را می
داسی کارپا بر خالف دو گونه دیگر بصورت خزنده بـوده و بـا ایجـاد    

. کنـد پوشش گیاهی مناسب، از تبخیر رطوبت خـاك جلـوگیري مـی   
تري است و به هاي عمیقکارپا داراي ریشهعالوه بر این، گونه داسی 

رسد در استفاده از رطوبت اعماق خاك نسبت به دو گونه دیگر نظر می
باشند، بهتـر عمـل نمایـد، ایـن     که داراي ریشه سطحی و افشان می

سازد تا بر خالف داشتن سطح تعرق باال این گونه را قادر می ،ویژگیها
ري نسبت به دوگونـه دیگـر در   با توجه به حجم زیتوده، رطوبت بیشت

گونـه ماشـک   (اثر متقابل سـال در فـاکتور اصـلی    . خاك حفظ نماید
). 3جدول (دار نبود بر روي درصد رطوبت وزنی خاك معنی) ايعلوفه

در هـر سـه   ) ايعمق کشت ماشـک علوفـه  (اثر سطوح فاکتور فرعی 
برداري از خاك از نظر درصد رطوبت وزنی خاك، در سطح عمق نمونه

که دلیل ایـن  ). 4جدول (دار مشاهده گردید اختالف معنی% 1احتمال 
امر را باید در تاثیر عمق کشت بر روي رشـد ماشـک و نهایتـاً تـاثیر     

 و 12(پوشش سبز بر روي تبخیر و تعرق از سطح خاك جستجو کرد 
اي بـر روي  اثرات متقابل سال در عمـق کشـت ماشـک علوفـه    ). 17

متـر در سـطح   سـانتی  10 - 20مـق  درصد رطوبت وزنی خـاك در ع 
دار بوده و در محدوده دو عمق دیگر مـورد بررسـی   معنی% 5احتمال 

تـوان  با توجه به ثابت بودن عمق کشت مـی ) 4جدول (دار نبود معنی
اثـرات  ). 1جدول (آنرا ناشی از تغییرات سالیانه دما و بارندگی دانست 

بـر  ) ق کشـت گونه ماشـک و عمـ  (متقابل فاکتورهاي اصلی و فرعی 
بـرداري از خـاك در سـطح    رطوبت وزنی خاك در هر سه عمق نمونه

اثـرات متقابـل سـال در    ). 4جدول (دار بود اختالف معنی% 1احتمال 
در هـیچ  ) عمق کشـت (در فاکتور فرعی ) گونه ماشک(فاکتور اصلی 

-کدام از اعماق نمونه برداري شده بر درصد رطوبت وزنی خاك معنی
  .)4جدول (دار نشد 

مقایسه میانگین اثر سال بر روي درصد رطوبت وزنی خاك نشان 
داد که در سال دوم بیشترین درصد رطوبـت وزنـی در خـاك وجـود     

  ).  5جدول (داشت، اما از لحاظ آماري معنی دار نبود 
نشان داد که ) گونه ماشک(مقایسه میانگین سطوح فاکتور اصلی 

هر سه عمق خاك  درVicia dasycarpa–kouhak اي ماشک علوفه
درصد بیشترین رطوبت  79/27و  17/26، 97/24به ترتیب با میانگین 

باشد در هاي ماشک علوفه اي را دارا میوزنی در مقایسه با سایر گونه
بـا   Vicia narbonensis velox67اي گونه حالی که، ماشک علوفه

داراي کمترین درصد رطوبت وزنی  11/24و  51/22، 08/21میانگین 
عمـق  (مقایسه میانگین سـطوح فـاکتور فرعـی    ). 5جدول (اك بود خ

براي درصد رطوبت وزنی خاك، نشان داد که ) کشت ماشک علوفه اي
اي نسبت به سایر ماشک علوفه (D3)سانتی متر  8 - 10عمق کشت 

اعماق کشت داراي بیشترین میزان رطوبت وزنی بوده و مقادیر آن به 
این در حالی . درصد 07/27و  65/25، 15/24: ترتیب عمق عبارتند از 
، 04/21بـا میـانگین    (D3)سانتی متـر   2 - 4است که عمق کشت 

  ).4جدول (داراي کمترین درصد رطوبت وزنی بود  99/23و  27/22
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ماشک در عمق کشت مقایسه میانگین هر یک از اثرات سال، گونه ماشک علوفه اي، عمق کشت ماشک علوفه اي و اثرات متقابل گونه  - 5جدول 

  ايگلدهی ماشک علوفه% 10بر روي رطوبت وزنی اعماق مختلف خاك در زمان 
 درصد رطوبت وزنی اعماق مختلف خاك  تیمار

 سانتیمتر 20-30 سانتیمتر 10-20 سانتیمتر 10-0   

  (Y)سال 

 Y1  a81/21   a38/23  a12/25) سال اول(
 Y2  a81/23  a02/25  a49/26) سال دوم(
 Y3  a90/22  a97/23  a42/25) سال سوم(

 (LSD5%)   72/1 13/2 44/2 

  *گونه ماشک
V1   b 48/22  b 68/23  b12/25 
V2  a97/24  a17/26  a79/27 
V3   c08/21 b 51/22  b11/24 

 (LSD1%)  944/0 25/1 11/1 

 عمق کاشت
  سانتی متر

) 4 – 2 (D1  c 04/21 c 27/22 c 99/23 
) 7 – 5 (D2  b 33/23 b 45/24 b 96/25 
) 10 –8 (D3  a 15/24 a 65/25 a 07/27 

 (LSD1%)   537/0 485/0 58/0 

  گونه در عمق 

V1*D1 e 50/19 d 08/21 d 59/22 
V1*D2  b 57/24 b 86/24 b 27/26 
V1*D3 bc 37/23 b 10/25 b 51/26 
V2*D1  b52/24  b35/25  b24/27 
V2*D2 bc 30/24 b 79/25 b 38/27 
V2*D3 a 10/26 a 38/27 a 76/28 
V3*D1 e 10/19 d 40/20 d 14/22 
V3*D2 d 13/21 c 67/22 c 24/24 
V3*D3 c 99/22 b 47/24 b 96/25 
LSD1%    29/1   21/1 31/1 

V1:(Vicia sativa) , V2: (Vicia dasycarpa-kouhak), V3: (Vicia narbonensis velox67)*  
  

گونه و (مقایسه میانگین اثرات متقابل فاکتورهاي اصلی و فرعی 
بر روي درصد رطوبت وزنی خاك نشان داد کـه اثـرات   ) عمق کشت

 Vicia dasycarpa-kouhakاي گونه ماشک علوفه( V2D3متقابل 
نسـبت بـه سـایر    ) ايسانتی متر ماشک علوفـه  8-10و عمق کشت 

بـرداري از خـاك بـه    عمق نمونهاثرات متقابل برتر بوده و در هر سه 
بیشترین درصد رطوبت وزنی را بـه    76/28و  38/27، 11/26ترتیب 

اي ماشک علوفه( V3D1در حالیکه اثرات متقابل . خود اختصاص داد
سـانتی   2 - 4و عمق کشـت   Vicia narbonensis velox67گونه 

کمتـرین   14/22و  40/20، 11/19با میـانگین  ) ايمتر ماشک علوفه
  ).5جدول (رصد رطوبت وزنی خاك را به خود اختصاص داد د

  
  گیري نتیجه

هاي مختلف یک گیاه زراعی داراي تواناییهاي متفـاوتی در  گونه
گیري از شرایط محیطی دارند که ریشه در تفاوتهاي ژنتیکی آنها بهره

هاي ماشک مورد مطالعه در این پژوهش گونه داسی در بین گونه. دارد
در شرایط زراعی یکسان توانست بیشترین عملکرد را به  کوها–کارپا 

لذا کشت این رقم در شرایط مشابه منطقه مراغه . خود اختصاص دهد
دیمزارها نتـایج   با توجه به محدودیت وجود آب در. گرددپیشنهاد می

مطالعه حاضر نشان داد که رعایت عمـق کاشـت مناسـب در کشـت     
عمـق کاشـت   . ینه رطوبتی باشدتواند منجر به استفاده بهماشک، می

باشد، در این عمق بذر خوب سانتیمتر می 8-10مناسب براي ماشک 
یابد نتیجه این امر افزایش عملکـرد  جوانه زده و استقرار آن بهبود می

اي بودن مطالعه قابل توصیه به باشد که با توجه به مزرعهماشک می
یه رطـوبتی خـاك   به عالوه تخل. باشدکشاورزان در مناطق مشابه می

دیمزارها در زمان کشت متوالی محصوالت و حذف آیـش موضـوعی   
قابل تامل است که نباید از نظر دور داشت، چرا کـه موجـب نقصـان    
عملکرد محصوالت گرامینه بعدي خواهد شد، با توجه به این امـر بـه   

کارپا با مصرف آب کمتر نسبت بـه دو گونـه   رسد گونه داسینظر می
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الزم بـه ذکـر   . هتري جهـت کشـت در دیمزارهـا باشـد    دیگر گزینه ب
دانیم با توجه به روند کنونی و رایج الگـوي کشـت در دیمزاهـاي     می

کشور با توجه به چالشـهاي موجـود در بحـث خاکشناسـی خاکهـاي      

کشور، ورود ماشک یا سایر گیاهـان لگـوم در چرخـه تنـاوب زراعـی      
ر دراز مـدت خواهـد   اندکی از این چالشها را تعدیل خواهد بخشید و د

   .توانست در برون رفت از این چالشها موثر باشد
  
  منابع

 ذرت دانه عملکرد و عملکرد اجزاء بر کاشت عمق و بذر اندازه کاشت، تاریخ اثر .1387. مؤمنی. ج راد، و شیرانی .ح .ا خورگامی، .ع، .چگنی، ه -1
  .130-138، صفحات 2شماره ،4جلد  کشاورزي علوم در پژوهش هیبرید نشریه

ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون ماشک تلخ بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی . 1386. بقایی. واعظی و ن. ، ش.ر. عباسی، م -2
 113-128، صفحات 2، شماره 15پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی جلد -فصللنامه علمی. مورفولوژیکی

پردیس کشاورزي و منابع  ،اي کشوراولین سیمنار گیاهان علوفه .اي ماشک وخلر در دیم زارهاي کشوراهان علوفهتوسعه گی .1384 .خ علیزاده، -3
  .65-67صفحه .طبیعی دانشگاه تهران

 .1373-102نشریه شماره . ها و مراتع انتشارات موسسه تحقیقات جنگل. زراعت ماشک. 1373. اکبرنیا. و ا. الهی، ا فرج -4
5- Alam Z. and S. J. Locascio. 1965. Effect of seed size and depth of planting on Broccoli and Beans. Florida State 

Horticulture Society. 107-112. 
6- Amanullah A. Kh. and Kh. Hakim. 2005. Forage potential of vetch varieties at Peshawar. J. Agric. 21(3):323-325.  
7- Arif, A. 1994. Perennial forage grasses as affected by depth, rate and date of seeding in a semi-arid area of central 

Morocco. Al-Awamia. 87: 105-123.  
8- Fowler, D. B. 1992. Winter wheat production manual. Published by, Ducks Unlimited Canada, Yorkton, 

Saskatchewan and CPS conservation production system Ltd, SaskATOON, Saskatchewan, Canada. 
9- Gopal, Ch. 1995. Fundamental of agronomy. New Delhi Oxford 
10- Gurmani, Z. A., M. Shafiq Zahid, and M. Bashir. 2006. Performance of Vetch, Vicia sativa cultivars for fodder 

production under rain fed condition of Pothwar region. J. Agric. Res. 44(4): 291-299 
11- Johnson, D. A., K. H. Asay, S. B. Monsen, and S. G. Kitchen. 1994. Selection for enhanced seedling establishment 

in cool-season range grasses. Proceedings - ecology and management of annual rangelands. General, Technical, 
Report, Intermountain, Research, Station, USDA, Forest, Service. 313: 337-341. 

12- Mahdi, L., C. J. Bell, and J. Royan. 1998. Establishment and yield of wheat after early sowing at various depths in 
a semiarid Mediterranean environment. Field crop res. 58:187-196 

13- Obeid, J. A., J. A. Gomide, M. E. Cruz, S. P. D. A. Silva, and Da. Silva. 1994. Sowing tropical forage grasses. I . 
Sowing depth. Revista, da. Sociedade, Brasileira, de. Zootecnia. 23: (6) 877-888. 

14- Qiu, J., and J. A. Mosjidis. 1993. Genotype and planting depth effects on seedling vigor in sericea lespedza. 
Journal of Range Management. 46 :(4) 309-312. 

15- Rebole A., C. Alzueta,  L. T. Ortiz, C. Barrol, M. L. Rodriguez, and R. Caballero .2004. Yields and chemical 
composition of different parts of the common vetch at flowering and at two seed filling stages. Spanish Journal of 
Agricultural Research 2(4): 550-557 

16- Seguin Ph. 1998. Review of factors determining legumes sod-seeding outcome during pasture renovation in North 
America. Biotechnol. Agron. Soc. Environ 2 (2): 120–127. 

17- Sepaskhah, A. R. and S. Ilampour. 1996. Relationship between yield, crop water index (CWSI) and transpiration of 
cowpea (Vigna sinensis). Agronomie, 16:269-279. 

18- Unger, P. W. and M. F. Vigil. 1998. Cover crop effects on soil water relationships. 53 (7): 200-207.  
19- Walker, D., D. Baumgartner, K. Fitzsimmons, and C.P. Gerber. 2006. Chapter 18: Surface Water Pollution, In 

Environment and Pollution Science. Eds. I.L. Pepper, C.P. Gerber, and M.L. Brusseau. p. 283. 
20- Lloveras, J., P. Santiveri, A. Vendrell, D. Torrrent, and A. Ballesta. 2011. Varieties of vetch (Vicia sativa L.) for 

forage and grain production in Mediterranean areas. ressources.ciheam.org/om/pdf/.../ 04600139.p 
  


