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 "Dwarf Cavendish" موز رقم  مانیزندههای کشت بر رشد و درصد تأثیر تاریخ

*خواهابراهیم لطیفی
  4حجت دیالمی و 3عزیز تراهی، 2مینا طباطباییسیده ، 1

پژوهشکده خرما و ، کشور یعلوم باغبان قاتیموسسه تحقاعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  -6و  3 ،9

 ی، اهوازریگرمس یهاوهیم

 دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکتری اصالح نباتات، -2
 

 (7/92/9316تاریخ پذیرش:  -22/1/9316تاریخ دریافت: )

 چکیده

 2به مدت  9312ترین تاریخ کاشت موز رقم دوارف کاوندیش آزمایشی از مردادماه سال دستیابی به مناسببا هدف 

کشت در نیمه مرداد و  کیلومتری غرب شهرستان چابهار اجرا گردید. 924ماه در مزرعه تحقیقاتی زرآباد واقع در  6سال و 

های کاشت  کیلوگرم مربوط به تاریخ 21/93و  96ترتیب با  باعث شد که بیشترین وزن خوشه به 9312نیمه اسفند ماه سال 

نتایج آماری در داشت.  را  (کیلوگرم 33/4)وزن خوشه  نکمتری 13الذکر باشد در صورتی که کشت در پانزدهم تیرماه  فوق

 94کاشت  به طوری که تاریخداری وجود داشت، نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختالف معنی مانیزندهخصوص درصد 

شدند و  مشخصبه عنوان بهترین تاریخ کاشت  مانیزندهدرصد  12، و 9/12به ترتیب با  9312اسفند سال  94و مرداد 

های . تاریخندنشان داد ( رادرصد 6/77)پاجوش  مانیزندهکمترین میزان  9313کشت شده در پانزدهم تیرماه سال  گیاهان

. بیشترین تعداد پاجوش رشد ندتعداد پاجوش، تاریخ گلدهی و وزن خوشه داشتداری بر کشت مختلف همچنین اثر معنی

بود.  9313اردیبهشت  94فروردین و  94مربوط به  آنو کمترین  9312کرده روی بوته مادری مربوط به پانزدهم مهر 

زمان از کاشت روز(  629)و بیشترین روز(  392)به ترتیب کمترین  9312کاشت در نیمه بهمن  و 9312آذر  94کاشت در 

 . را داشتندتا شروع گلدهی 

 دوارف کاوندیش، مانیزنده درصد، تاریخ گلدهی پاجوش،: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

  Email:elatifikah@gmail.com                                                                                                  نویسنده مسئول *
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 مقدمه 

هکتار  6467های بارور  در ایران  مساحت موزستان

(. نبود مدیریت فنی صحیح در 9316، نامبیاست )

های موز باعث شده است که این محصول احداث باغ

کمیت و کیفیت پایینی نسبت به ارقام خارجی وارداتی 

 (. 9329داشته باشد )امانی، 

گیاهان مهم و با ارزشی در مناطق گرمسیری دنیا 

ها موز به علت یابند که در میان آنکشت و پرورش می

کوتاهی زمان باردهی و سوددهی اقتصادی از موقعیت 

برخوردار است. موز از جمله گیاهان مناطق ای ویژه

گرمسیری است که در بسیاری از گرمسیری و نیمه

یابد )امانی، کشورهای منطقه حاره کشت و پرورش می

ها در جهان (. میوه این گیاه یکی از مهمترین میوه9329

آید و محصول آن پس از مرکبات مهمترین به شمار می

، 9گردد )روبینسونمیوه در تجارت جهانی محسوب می

(. میوه موز دارای ترکیبات مختلف بوده و منبع 9111

باشد که برای می Cو  A, B1, B2های غنی از ویتامین

(. از 9329بهبود زخم معده مناسب و مفید است )امانی، 

دهی و دوره میوه مانیزندهجمله عوامل مؤثر بر میزان 

بهترین گیاه موز، تاریخ کاشت آن در طول سال است. 

             گردد:زمان کاشت موز توسط دو فاکتور تعیین می

برداشت محصول با قیمت باالی بازار همزمان گردد.  -9

                                                           
1. Robinson 

کاشت محصول جهت سود جستن یا بر حذر شدن از  -2

شرایط محیطی نامناسب مثل سرما و یا بادهای گرم و 

(. در 9116، 2بندی گردد )بوس و میتراسوزان زمان

نمایند ای عمل میمواقع این دو فاکتور به گونه بسیاری

کنند. زمان کاشت که به شدت زمان کاشت را محدود می

گردد و برای بازار فقط شامل برداشت اولین محصول می

های بعدی تولید میوه ممکن است که از این لحاظ دوره

 (. 9116 سودی را به دنبال نداشته باشد )بوس و میترا،

گرمسیری مرطوب آمریکای مرکزی، زمان در مناطق 

بندی کشت موز در ارتباط زمان کاشت موز اغلب با برنامه

گیرد و نیست، چرا که کشت مجدد به ندرت صورت می

گردد. اضافه تولید سالیانه نیز با توازن مناسبی صادر می

ها البته در این مناطق نیز کاشت در فصل اوج بارندگی

شود ها معموالً انجام نمییزومبه دلیل خطر پوسیدگی ر

 (. 2447، 3)ترنر و همکاران

باشند و در مناطقی که دارای یک فصل خشک می

مناسب  ،شودعملیات آبیاری نیز در این فصل انجام نمی

-ترین زمان کاشت درست قبل از آغاز فصل بارندگی

در طول فصل  های استواییدر کمربند جنگل هاست.

)سه چرخه  اییخشک و در یک دوره برداشت سه مرحله

افت  244درصد آسیب و بیش از  34تا  24رشد( 

عملکرد دیده شده است و عملکرد باال برحسب تن در 

                                                           
2. Bose and Mitra 
3. Turner et al.  
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تنها یک بار برداشت در هکتار در آب و هوای نامساعد 

  (.9126، 9هر دوره سه ساله گزارش شده است )ابیفونا

گرمسیری کوئینزلند شمالی، کشت به در مناطق نیمه

وت تا اکتبر( افصول زمستان )می تا ژوئن( و بهار )

 های نوامبر تا آوریلمحدود شده است. در این مناطق ماه

و هم  جهت گیرایی موفق پاجوش، هم بسیار گرم بوده

ها نیز اتفاق بسیار مرطوب هستند و پوسیدگی ریزوم

افتد. عالوه بر این کشت در فصل بهار با برداشت می

زمستان و بهار منطبق خواهد شد که به طور کلی قیمت 

(. در شمال 9116 باشد )بوس و میترا،محصول باال می

های بسیار گرم است، غربی استرالیا که دارای تابستان

شود، چرا که در فصل زمستان انجام میکشت فقط 

های تازه رشد کرده موز قادر به تحمل دمای زیاد نهال

فصول گرم سال نیستند. در نیجریه ضرر و زیان ناشی از 

 بادهای شدید، عامل اصلی محدود کننده کشت موز 

(. کشت در آگوست تا 9111 باشد )روبینسون،می

اهد داشت، در دسامبر، بهترین محصول را به دنبال خو

ها در فصل حالی که کشت در ژانویه تا می که میوه

رسند منجر به کاهش خشک و بادخیز به مرحله بلوغ می

گردد درصدی در میزان محصول در اثر آسیب باد می 24

 (. 9116 )بوس و میترا،

                                                           
1. Obiefuna 

گرمسیری و تعیین زمان کاشت موز در مناطق نیمه

هستند با  های سردای که دارای زمستانمدیترانه

مشکالت متعددی همراه است. در فلسطین اشغالی، 

ها بسیار سرد بوده، کاشت در فصل بهار )ماه زمستان

 (. 2442، 2گیرد )نیولی و همکارانمارس( صورت می

ترین میزان محصول در این شرایط پایین بود و مهم

ریزی زمانی برای انتخاب مساله در این منطقه برنامه

ش در ژوئن یعنی سه ماه بعد از کاشت اولین نسل پاجو

است. این عمل در مقابل باعث آغازش و ظهور گل در 

گردد و برداشت در فصل گرم بهار و تابستان سال بعد می

های نوامبر و دسامبر رخ خواهد داد که این شرایط در ماه

آل خواهد بود از نظر کیفیت میوه و قیمت بازار ایده

 (. 9116 )بوس و میترا،

های متفاوت کاشت از عوامل کاهش تاریخبنابراین 

خواه،  )لطیفی باشدمیعملکرد و کیفیت میوه موز 

بالقوه چابهار و  با توجه به پتانسیلهمچنین (. 9322

مطالعه  ،کنارک در زمینه کاشت و پرورش این محصول

شت بر روی میزان گیرایی و اهای متفاوت  کاثرات تاریخ

ضروری به نظر ارف کاوندیش خواص کمی موز رقم دو

 .رسدمی

 

 ها مواد و روش

                                                           
2. Newley et al. 
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های این آزمایش به منظور مطالعه اثرات تاریخ

و خواص کمی موز  مانیزندهمتفاوت کشت روی میزان 

های کامل قالب طرح بلوکرقم دوارف کاوندیش در 

تیمار که همان تاریخ  92تصادفی در سه تکرار و با 

ماه  مرداد 94هر  ماه بود با شروع کشت از  94کاشت در 

 924در مزرعه تحقیقاتی زرآباد واقع در  9312سال 

متر از  96کیلومتری غرب شهرستان چابهار با ارتفاع 

سیلتی  سطح دریا اجرا گردید. بافت خاک مورد آزمایش

و هدایت الکتریکی آب مورد  9/7برابر با   pHلومی با 

زیمنس بر متر بود. بیشینه و کمینه دسی 1/9استفاده 

درجه سلسیوس ثبت  6/1و  36دمای منطقه به ترتیب 

بار و در گردید. دور آبیاری در تابستان هر چهار روز یک 

شد. روز یک بار به روش غرقابی انجام می 94زمستان هر 

های نر ماه پس از کشت و حذف گل 1ها حذف پاجوش

 92ماه پس از کشت انجام شد. در هر تیمار )کرت(  92

ماه با وزن یکسان پس از  6تا  3پاجوش با سن تقریبی 

سازی زمین شامل شخم، دیسک و حفر گودال آماده

متر از یکدیگر  4/9×2کشت به عمق نیم متر با فاصله 

کشت گردیدند. کلیه عملیات  برای هر تیمار در یک کرت

های هرز، داشت شامل آبیاری، کودپاشی، مبارزه با علف

صورت های خشک بههای اضافی و برگحذف پاجوش

دامی به میزان  شامل کود دهییکسان انجام گرفت. کود

ده تن در هکتار و کود شیمیایی ازت، فسفر و پتاس و 

کودهای میکرو شامل آهن، روی، گوگرد و منگنز در سال 

گرم برای هر  244سه مرحله و در هر مرحله به میزان 

  کار برده شد. صفات مختلف از جمله درصد بوته به

، ها، تعداد برگ، ارتفاعها، رشد بوتهپاجوش مانیزنده

تعداد پاجوش، زمان شروع گلدهی، طول دوره گلدهی تا 

گیری شد. آنالیز زمان برداشت، وزن و طول خوشه اندازه

انجام شد و  SASواریانس با استفاده از نرم افزار 

ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال پنج میانگین

 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 

 

 و بحثنتایج 

ها نشان داد که بین واریانس دادهنتایج تجزیه 

، ارتفاع بوته، مانیزندهتیمارهای مختلف از نظر درصد 

دهی و تعداد مدت زمان بر حسب روز از کشت تا گل

برگ در سطح احتمال یک درصد و از نظر تعداد پاجوش 

کرده بر روی گیاه مادری، طول خوشه، وزن خوشه  رشد

درصد اختالف  و تعداد میوه در هر خوشه در سطح پنج

 (. 9د اری وجود داشت )جدول معنی

های ها نشان داد که تاریخمقایسه میانگین داده

به ترتیب  9312اسفند  94آبان و  94مرداد،  94کاشت 

و  12، 9/12های را با میانگین مانیزندهباالترین درصد 

 مانیزندهدرصد داشتند، در حالی که کمترین درصد  12

 6/74با  9313خرداد  94یخ کاشت نیز مربوط به تار

 (.2درصد بود )جدول 

ها نشان داد که مقایسه میانگین داده همچنین
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  کاوندیشموز رقم دوارفهای مورد ارزیابی در ثیر تیمارهای مورد استفاده بر شاخصأتجزیه واریانس ت -9جدول 

تعداد میوه در هر 

 خوشه
 وزن خوشه

طول خوشه 

 موز
 تعداد برگ

مدت زمان از 

کشت تا 

 گلدهی

 ارتفاع بوته
 تعداد

 پاجوش

  درصد

 مانیزنده

 درجه

 آزادی
 تغییر منابع

ns623/627 ns141/99 ns46/66 **24/92 ns 9/224 ns 4/996 ns 7/4 **6/394 2 بلوک 

 تیمار 99 4/926** 6/9* 4/9432** 3/2243** 131/2** 61/444** 13/22** 224/2279**

462/442 91/4 47/17 4/2 2/239 3/941 7/4 31 22 
ی خطا

 آزمایشی

26 33/29 46/96 32/92 4/6 44/4 2/6 9/6 -- 
ضریب 

 )%( تغییرات
ns49/4و  44/4** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال  ، * و 
 

مربوط بیشترین تعداد پاجوش تولیدی روی گیاه مادری 

آن متعلق  و کمترین 9312ماه  مهر 94به تاریخ کاشت 

 (. 2بود )جدول  9313فروردین ماه  94به تاریخ کاشت 

  در بین  هاداری بین ارتفاع بوتهاختالف معنی

که  های مختلف کاشت مشاهده شد. با توجه به اینتاریخ

هایی که در ابتدا کشت شدند، همگی همسان و پاجوش

های دختری متفاوت بودند، اما ارتفاع پاجوشیک اندازه 

 94های کاشت بود. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تاریخ

 9313فروردین  94متر( و سانتی 7/296) 9312اسفند 

متر( بود و کمترین ارتفاع بوته مربوط به سانتی 7/242)

 94متر( و سانتی 7/969) 9312مهر  94تاریخ کاشت 

 (. 2متر( بود )جدول یسانت 964) 9313تیر 

   اختالف  همچنین نتایج حاصل نشان داد که

داری از نظر مدت زمان از کشت تا گلدهی بر معنی

های مختلف کاشت وجود داشت، به حسب روز بین تاریخ

 392، 9312آذر  94ها در تاریخ کاشت طوری که بوته

 94روز بعد از کشت گل دادند. در حالی که تاریخ کاشت 

روز بعد از کشت، گل بر روی گیاه  629، 9312بهمن 

 (. 2ظاهر شد )جدول

داری بین تعداد برگ در تیمارهای اختالف معنی

مختلف وجود داشت. بیشترین تعداد برگ روی گیاه 

 96با متوسط  9312اسفند  94مربوط به تاریخ کاشت 

تیر  94رین آن  مربوط به تاریخ کاشت برگ و کمت

 (. 2برگ بوده است )جدول  1با متوسط  9313

متر سانتی 27بلندترین طول خوشه موز با متوسط 

و کمترین طول  9312اسفند  94مربوط به تاریخ کاشت 

متر مربوط به تاریخ کاشت سانتی 67/67آن با متوسط 

 (. 2بوده است )جدول  9313تیر  94

و  3/66کمترین عرض برگ به ترتیب با بیشترین و 

 9312بهمن  94متر متعلق به تاریخ کاشت سانتی 3/92

 (. 2باشد )جدول می 9312شهریور  94و 

 بیشترین وزن خوشه موز بر حسب کیلوگرم  همچنین
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 تحت تیمارهای مختلف زمان کاشت موز رقم دوارف کاوندیش گیری شده دراندازهمقایسه میانگین صفات مختلف  -2جدول 

 داری ندارند.با هم اختالف معنی %9در سطح احتمال دانکن بر اساس آزمون اند هدر هر ستون با حروف مشترک نشان داده شد هایی کهمیانگین  *

 درصد   تیمار )تاریخ کاشت(

 مانیزنده

ارتفاع بوته  تعداد پاجوش

 متر()سانتی

عرض برگ  تعداد برگ

 )سانتی متر(

طول خوشه 

 )متر)سانتی

  وزن خوشه

 )کیلوگرم(

تعداد پنجه 

 در هر خوشه

تعداد میوه در هر 

 خوشه

 a* 9/12 ab 6/9 abc 7/914 abc 67/92 abc 6/36 abc 24 a 96 ab 94 ab 924  12پانزدهم مرداد 

 a 3/16 ab 2 ab  3/242 ab  93 d 3/92 ab  67/23 a 44/93 abcd 1 ab  7/924  12پانزدهم شهریور 

 ab 3/14 a 3/2 d   7/969 bc 66/1 abcd 6/34 de 67/43 abc 44/94 abc 2 abc 67/14  12پانزدهم مهر 

 a 12 abc 6/4 ab 7/243 ab 33/93 ab 62 abcd 67/76 abc 99 abcd 2 ab  7/941  12پانزدهم آبان 

 a 4/16 abc 6/4 cd 979 bc 66/1 abcd 22 bcde 69 c  7 cd 7 abc 67  12پانزدهم  آذر 

 a 4/17 abc 9 bcd 7/976 abc 33/94 abc 3/31 abcde 44/66 bc 44/7 cd 7 bc 66  12پانزدهم دی 

 ab 3/26 abc 3/9 ab 7/242 abc 92 a 3/66 abcde 33/72 abc 97/99 abcd 1 abc 3/944  12پانزدهم بهمن 

 a 12 abc 3/9 a 7/296 a 96 abcd 6/32 a 27 a 21/93 a 33/94 a 7/922  12پانزدهم اسفند 

 ab 1/24 b 4 a 7/242 abc 67/92 cd 94 abc 67/22 a 93/93 abc 66/1 ab 3/924  13پانزدهم فروردین 

 ab 3/14 b 4 ab 3/243 abc 92 bcd   6/29 abcd 33/74 ab 14/92 abcd 1 ab 996  13پانزدهم اردیبهشت 

 b 6/74 abc 66/4 bcd  7/977 bc 66/1 bcd   24 cde 33/47 bc 64/7 bcd   33/7 abc 76  13پانزدهم خرداد 

 b 6/77 ab 6/9 d 964 c 1 bcd   6/29 e 67/67 c 33/4 d 33/6 c 67/62  13پانزدهم تیر 
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فروردین و  94اسفند و  94های کاشت مربوط به تاریخ

تیر،  94های کاشت کمترین وزن خوشه مربوط به تاریخ

 (. 2باشد )جدول خرداد می 94آذر و  94

 33/94بیشترین تعداد پنجه در خوشه با متوسط 

و کمترین  9312اسفند  94پنجه مربوط به تاریخ کاشت 

تیر  94مربوط به تاریخ کاشت  33/6آن با متوسط 

 (. 2بوده است )جدول  9313

بیشترین تعداد میوه در هر خوشه نتایج نشان داد که 

و کمترین تعداد  9312اسفند  94مربوط به تاریخ کاشت 

 9313تیر  94میوه در هر خوشه مربوط به تاریخ کاشت 

 (.2می باشد )جدول 

(GDD)رشد -درجه روز تاریخ کاشت روی
اثر دارد   

از کاشت تا ظهور شاخه یکسان باشد بقیه  GDDو اگر 

ولی در تاریخ کاشت ،ها برابر استپارامترها نیز در آن

باشد یکسان نمی (GDD) رشد  -درجه روز های متفاوت

 (.2447ترنر و همکاران، )

از آنجایی که شهرستان چابهار از نظر شرایط آب و 

در   ،هوایی و خاک برای کشت و کار موز مساعد است

این آزمایش سعی شده است با سنجش برخی از 

فاکتورهای مرتبط با عملکرد بهترین تاریخ کشت مناسب 

 معرفی شود که نتایج ذکرشده شباهت با نتایج گزارش

وابسته به  کساله مرکز تحقیقات تولیدات گیاهیشده ی

  داشت 2441سال در کشور عمان  وزارت کشاورزی

دست آمده بهتر است . با توجه به نتایج به(2441، نامبی)

که ارقام مختلف موز بعد از بادهای گرم و سوزان منطقه 

 کشت شوند. 

دهد که دست آمده از این آزمایش نشان مینتایج به

ماه چندان مناسب  ها در خرداد و تیرکشت پاجوش

های گرم نهال تازه رشد کرده قادر چرا که درماه ،نیست

به تحمل دمای زیاد نیست و بادهای گرم و سوزان باعث 

د که با نتایج آسیب جدی به گیاه موز خواهد ش

آل منطبق است. همچنین دمای ایده (9111روبینسون )

 27 دمای (2442) و همکاراننیولی برای موز طبق گفته 

 توجه به نتایج باشد. باگراد میدرجه سانتی 34الی 

های اوج بارندگی به شود که در ماه، مشاهده میحاضر

د که شوتوصیه نمیها کشت دلیل خطر پوسیدگی ریزوم

همچنین  باشد.منطبق می( 9116میترا و بوس ) با نتایج

ها در های این آزمایش، کشت پاجوشبا توجه به یافته

شود چرا که در این ماه هوا در دی ماه نیز توصیه نمی

ها ها سرد است و باعث از بین رفتن پاجوشبعضی از سال

خواهد شد که نتایج با نتایج تحقیقاتی که در برگرشال و 

بوس و باشد )همسو می ،شده استقای جنوبی انجام آفری

 مشاهده کردند  (2442) و همکاران نیولی(. 9116 میترا،

گراد درجه سانتی 93که رشد موز در دمای کمتر از 

گراد درجه سانتی 6از  کمتر بسیار محدود و در دمای

در پژوهشی که توسط ترنر و همکاران  بیند.خسارت می

 ،انجام شد، نشان دادند که دمای پایین( روی موز 2447)

 زمانی که تخمدان در حال تمایزیابی است باعث تشکیل
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ها  های تغییر شکل یافته خواهد شد که این میوه میوه

ها در اثر سرما بازاریابی خوبی ندارند، درون این میوه

ای که در تخمدان تشکیل  جداگانه های تعداد حفره

نتیجه از کیفیت میوه موز  یابد و در شود، کاهش می می

کاسته خواهد شد که مشابه نتایج بدست آمده در این 

  باشد. پژوهش می

و آفریقای جنوبی کشت  ه سرد برگرشالقدر منط

)بوس  مناسب شناخته شده استتابستانه به عنوان تاریخ 

ماه به  نیز مرداد حاضرکه در نتایج  (9116و میترا، 

عنوان تاریخ کاشت مناسب معرفی شده است. از طرف 

    دیگر کشت بهاره منجر به آغازش گل در زمستان 

باعث ایجاد مشکل در کیفیت  این مسئلهگردد که می

دگی ای بنام پوسیمیوه خواهد شد و این شرایط عارضه

. (9116)بوس و میترا،  را به دنبال خواهد داشت 9نوامبر

کشت پاییزه باعث ایجاد یک سیکل طوالنی به مدت دو 

فصل زمستان پیاپی، کاهش میزان محصول ساالنه و 

     پایین رفتن قیمت محصول در اثر برداشت در فصل بهار

ر حالی که کشت تابستانه به دلیل برداشت . دگرددمی

صل پاییز و زمستان باعث تولید محصول میوه در ف

فراوان، با کیفیت مطلوب و با قیمت باال در بازارهای 

نتایج پژوهش بر  (.9116 بوس و میترا ،) شودمحلی می

نشان داد که کشت در اواسط  2روی موز رقم ویلیامز

                                                           
1. Novemnber dump  
2. Williams 

متر و یک  2×2( با فاصله کشت ساسفندماه )ماه مار

باالترین عملکرد را پاجوش در داخل هر چاله کشت، 

داشت که مشابه نتایج به دست آمده در این پژوهش 

ن پژوهش مشخص شد که درصد اباشد. در هم می

، درصد قند و درصد اسیدیته کل TSSنشاسته، درصد 

های متفاوت کشت موز تغییر  داری با تاریخ به طور معنی

( 9119) 6(. قس و حسین2493، 3نکرد )الخاواگا

انی که موز در تاریخ مناسب کشت مشاهده کردند زم

شود در نتیجه شرایط برای فعالیت برگ فراهم است و 

باعث افزایش و تجمع مواد غذایی در برگ و دیگر 

ماه )ماه های کاشت اسفند  های گیاه شد، آنها تاریخ اندام

وت( را توصیه نمودند که مشابه ا( و مرداد ماه )سمار

. در پژوهش نتایج بدست آمده در این پژوهش است

دیگری نتایج نشان داد که بهترین زمان کشت موز 

"گراندناین"های  رقم
"کاوندیشدوارف"و  4

در شرایط  6

های  هندوستان در ماه 7گرمسیری منطقه الکنو نیمه

ماه  ن( و تیرژوئبهشت ماه )ماه می(، خرداد ماه )ماه یارد

والی( است که با نتایج تحقیقات ما مطابقت ندارد و ژ)

احتماالً به خاطر شرایط آب و هوایی متفاوت با منطقه 

                                                           
3. El-Khawaga 

4. Ghose and Hossain 

5. 'Grand Nain' 

6. 'Dwarf Cavendish' 

7. Luck now 
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 ،9و کورین هندباشد )بِ مورد مطالعه در این تحقیق می

2496.) 

 

  گیری کلینتیجه

های کاشت مختلف بر روی  از آن جایی که تاریخ

ها، رشد و نمو، عملکرد و کیفیت میوه  پاجوش مانیزنده

موز تأثیر دارد و با توجه به نتایج حاصله از این آزمایش 

ها در نیمه اسفند ماه و نیمه مرداد ماه هر  کشت پاجوش

شود. کشت در نیمه مرداد ماه و نیمه  سال توصیه می

باعث شد که بیشترین وزن خوشه  9312اسفند ماه سال 

های  کیلوگرم مربوط به تاریخ 21/93و  96به ترتیب با 

باشد در  12 سالکاشت پانزدهم مرداد و پانزدهم اسفند 

کمترین وزن  13صورتی که کشت در پانزدهم تیرماه 

کیلوگرم داشت. با مقایسه سایر  33/4خوشه را با 

های  فاکتورهای رویشی و زایشی بدست آمده در تاریخ

ها، تعداد  اجوشپ مانیزندهکاشت مختلف مانند میزان 

ها، تعداد میوه در هر خوشه و تعداد میوه در هر  پاجوش

دست، طول خوشه و وزن آن مشخص شد که 

ها در نیمه اسفند و  های کاشت پاجوش مناسبترین تاریخ

 باشد.  نیمه مرداد هر سال می

 

 سپاسگزاری 

                                                           
1. Bhende and Kurien 

دریغ جناب های بی های ارزشمند و کمکاز راهنمایی

و دکتر تراهی به ترتیب رئیس و  آقایان دکتر مستعان

های گرمسیری معاون پژوهشی پژوهشکده خرما و میوه

 کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
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Abstract  

In order to determine the best planting date for dwarf Cavendish an experiment was carried out 

with twelve treatments in Zarabad Research field located in 185 km western of Chabahar for 32 

months (2013-2015). Planting date significantly affected growth, cycling time and yield of banana. 

Bananas planted on march 6, 2014 and August 6, 2013 significantly promoted all growth characters, 

as well as the weight of bunches (13.29 and 14 Kg) with maximum weight (2 and 2.5 Kg) while 

bananas planted on July 6, 2014 and January 5, 2014 showed the lowest weight. Results showed 

that survival percentage were different so that, 6 August and 6 March were the best times of 

planting with 98.1 and 98 % of survivals, respectively. Planting on 6 July showed the least survival 

(77.6 %). Different dates of planting affected the number of suckers and the time between planting 

till flowering. The highst number of suckers was observed in 6 October and the least number of 

suckers was recorded in the suckers planted on 6 April and 6 may. Planting on 6 December after 

318 days and planting on 6 February 2005 after 421 days in sequence were the lowst and the highst 

date of planting till flowering. Planting on 6 August and 6 March showed the most positive effect 

on weight and length of banana bunch, length and number of fruits in each bunch  
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