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 1-12، صفحه 1391، )21(1، شماره ششم جلدمجله علمي ـ پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي،                                     

  المي ايمنطقه مختلف كاشت بذر در ريواكنش سه رقم گندم نان به مقاد
  

   2 و احمد طهماسبي2پگاه سيدان، 1عباس ملكي
  

  
  چكيده 

 در 1386- 87در سال زراعي آزمايشي  ،كاشت بذر مختلف مقاديرواكنش سه رقم گندم نان به به منظور بررسي 
مقدار هاي كامل تصادفي با چهار رت فاكتوريل در قالب بلوكآزمايش به صو. منطقه سرابله استان ايالم انجام شد

 چناب، فالت مارقاشامل حسب سال معرفي  بري بررسهاي مورد رقم. در چهار تكرار اجرا گرديدو سه رقم  كاشت بذر
نتايج .  بذر در متر مربع بودند500 و 400، 300، 200 شامل چهار سطح  كاشت بذرريمقادسطوح مختلف  و و چمران

 ريمقادداري ميان ارقام و همچنين سطوح مختلف آزمايش نشان داد كه در بيشتر صفات مورد بررسي، اختالف معني
 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان 89/39 درصد و رقم چناب با 5/45با رقم چمران .  وجود داشتكاشت بذر

 بذر در 300 درصد بدون اختالف با تراكم 77/46نگين  بذر در مترمربع با ميا400 مقدار كاشتشاخص برداشت و 
 بذر در مترمربع كمترين شاخص برداشت را به خود اختصاص 500 مقدار كاشت بيشترين شاخص برداشت و مترمربع

 كيلوگرم در 75/4143دار با رقم چمران و رقم چناب با  بدون اختالف معني87/4896با  فالترقم  ،همچنين. دادند
 كيلوگرم در هكتار 82/5185 بذر در مترمربع با 400 مقدار كاشترتيب بيشترين و كمترين عملكرد دانه و هكتار به ت

 بررسي نتايج ضرايب همبستگي نشان داد كه.  عملكرد دانه را توليد كرد بذر در مترمربع كمترين200 مقدار كاشتو 
 بيشترين همبستگي را با )r=59/0*( زن هزار دانه و،)r=79/0**( تعداد دانه در سنبلهو ) r=84/0**( شاخص برداشت

  .عملكرد دانه داشتند
  
  

  .، عملكرد دانه مختلف كاشت بذرريمقاد گندم نان،: واژگان كليدي

                                                 
  maleki_5996@yahoo.com          )ي مسئول نگارنده ( ايالمگروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  استاديار -1
  4/7/90:   تاريخ دريافت                                                                                                                  ايالمدانشگاه آزاد اسالمي واحد  عضو هيئت علمي -2

26/4/91: تاريخ پذيرش  
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  مقدمه
امان بي جمعيت جهان با سرعتي سرسام آور و

در حال افزايش است كه اين امر موجب گرديده كه 
 ناشي از آمار گرسنگي و سوء تغذيه و مرگ و ميرهاي

اي ذهن جهانيان را مشغول طور نگران كنندههآن ب
سازد و آنان را براي يافتن راه حلي عاجل و عملي به 

  . )et al., 1991 Kamali(انديشه وا دارد 
اي است كه در جهان كشت ترين غلهگندم مهم

هاي زيادي در سراسر جهان، نسبت شود و زمينمي
آن اختصاص داده به ساير گياهان زراعي، به كشت 

پتانسيل عملكرد گندم تحت كنترل دو . شده است
عامل ژنوتيپ و محيط بوده و ارقام مختلف پتانسيل 
متفاوتي از خود نشان داده و توانايي عملكرد آنها از 

كند محيطي به محيط ديگر فرق مي
)Noormohammadi et al., 2002( .كلي به به طور

طح انجام توام منظور افزايش عملكرد در واحد س
نژادي ضروري است و هنگامي زراعي و بهعمليات به

شوند از اثربخشي كه اين دو با هم به كار گرفته مي
يكي از مواردي كه مورد توجه . بيشتري برخوردارند

فراواني قرار گرفته است تعيين بهترين تراكم براي هر 
 ,Sarmadnia and Koochaki(محصول زراعي است 

 از جمله گياهاني است كه قادر است در  گندم).1993
هاي مختلف از كم تا زياد، انعطاف پذيري بااليي تراكم

 Noormohammadi et( در توليد عملكرد نشان دهد

al., 2002(. لمرلي و همكاران )Lemerle et al., 

 كه پس از مطالعه توانايي رقابتند اظهار داشت) 1996
 سراسر جهان،  ژنوتيپ گندم از250 هرزيهابا علف

داري بين كاهش عملكرد گونه همبستگي معنيهيچ
هرز يا كاهش ماده خشك گندم ناشي از رقابت با علف

و توانايي رقابت با تراكم كاشت مشاهده نگرديد و علت 
هاي زراعي افزايش توانايي رقابت در طي سال

آزادسازي ارقام، احتماالً عواملي غير از تراكم كاشت 
  . است

 بر اين است كه گندم به دليل خاصيت اعتقاد
زني داراي انعطاف پذيري بااليي از نظر مقدار پنجه

كه در دامنه به طوري. كاشت بذر و تراكم بوته است
وسيعي از مقدار بذر مصرفي و تراكم بوته، تعداد 
سنبله قابل برداشت و عملكرد توليد شده، مشابه 

به . )Sarmadnia and Koochaki, 1993(خواهد بود 
طوركلي با افزايش مقدار بذر مصرفي و در نتيجه 
تعداد بوته در واحد سطح، تعداد سنبله در هر بوته 

 با افزايش تعداد دانه در ،همچنين. يابدكاهش مي
 اين بدان مفهوم ،يابدسنبله، وزن هر دانه كاهش مي

است كه در يك عملكرد مناسب، تمامي اجزاي 
 نسبت به هم داشته باشند عملكرد بايد موازنه مناسبي

)Soraghi, 1995(.  
) Mozaffari et al., 2006(مظفري و همكاران 

، 350، 300هاي با كاشت ارقام مختلف گندم در تراكم
 بذر در متر مربع نتيجه گرفتند كه اثر 450 و 400

رقم و تراكم بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و 
اجزاي عملكرد دار نشد و از بين شاخص برداشت معني

 سنجري. فقط وزن هزاردانه تحت تاثير قرار گرفت
)Sanjari, 1996 ( در آزمايشي با بررسي تراكم مناسب

 و 300، 250، 200، 150 تراكم 5در ارقام گندم در 
 اختالف بين ارقام  بوته در متر مربع نتيجه گرفت350

  .دار نشدو تراكم از نظر عملكرد دانه معني
و راهنما ) Tabatabaei, 1993(طباطبايي 

)Rahnama, 1993 ( به 300با افزايش تراكم بوته از 
 بوته در متر مربع دريافتند كه با افزايش مقدار 600

بذر مصرفي عملكرد دانه افزايش يافت اما اختالف 
. داري بين سطوح مختلف تراكم مشاهده نشدمعني

اظهار ) Ghobadi et al., 2000( قبادي و همكاران
تند بين اجزاي مختلف گندم حالت جبران داش

 با افزايش تراكم يا تعداد مثالً. كنندگي وجود دارد
هاي بارور در واحد سطح افزايش ها، تعداد سنبلهپنجه
ها كاهش در سنبله و وزن دانهاما تعداد دانه بد يامي
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  راكمي كاهش تعداد دانهها  و افزايش وزن دانههيافت
اگرچه با افزايش تراكم بوته، تعداد  .كندجبران مي

يابد اما تعداد دانه در سنبله در متر مربع افزايش مي
سنبله و وزن هزار دانه و در نتيجه عملكرد دانه كاهش 

 رشد هنژادي بر دور تأثير به،همچنين. كندميپيدا 
. آن در ارقام مختلف بررسي شده استي فنولوژگياه و 

ل گندم و ارقام قديمي، بين ارقام جديدتر و پرمحصو
در ارقام .  لحاظ بيوماس، تفاوت زيادي وجود ندارداز

جديدتر وزن تك دانه به ميزان اندكي كاهش پيدا 
كرده است، ولي تعداد دانه افزايش يافته است 

)Sanavi and Soroushzadeh, 2004 Egli, 2006;(. در 
-ها به دانه تبديل ميارقام جديد تقريباً تمام گلچه

علت همين به ها ند و افزايش تعداد دانه در سنبلهشو
ان داده است ـدر همين راستا مطالعات نش. بوده است

ها چندان اهميتي ندارد، زيرا در هر تعداد سنبلچه
كه تبديل   آن اهميت دارديوسطگلچه سنبلچه فقط 
تعداد سنبله هم اهميت ندارد زيرا . شودبه دانه مي

قوي تواند ها، نمينجهده روي پــ تشكيل شهسنبل
نژادي در افزايش  محققان براي تعيين سهم به. باشد

هاي مختلف را در عملكرد، ارقام معرفي شده در دوره
  . كنندرايط يكسان مقايسه ميـش

ند كه در شـرايط   هست تعدادي از محققان معتقد   
هـاي  هاي يكسان و مشابه، ژنوتيـپ     مطلوب و در تراكم   

يي رقابت كمتـري نـسبت بـه        پرمحصول جديد از توانا   
برخوردارنـد و ارقـام     هاي كـم محـصول قـديم        ژنوتيپ

دهنـد  قديمي بيوماس علف هرز را بيشتر كـاهش مـي         
)Zand et al., 2002; Khan et al., 2001; Wang et 

al., 1993(. وستينئآ )Austin, 1999(  توانايي رقابـت 
  و ارقام امـروزي را بيـشتر از ارقـام قـديم ذكـر كـرده              

ترين دليل اين امر را افزايش تراكم پـذيري ايـن             ياصل
  . ستا ارقام دانسته

 تـراكم   نيتـر  مناسب تعيين قي تحق نيهدف از ا  
 ي و بررس  )مقدار كاشت بذر مصرفي   ( مربع   بوته در متر  

 و عملكرد در ارقـام      يكي صفات فنولوژ  يرو تراكم   ريتاث
  .بوده استمورد مطالعه   نان در منطقهمختلف گندم

  هامواد و روش
 در ايستگاه تحقيقات 1386ايش در آذرماه آزم

كشاورزي شيروان و چرداول استان ايالم به اجرا 
اين ايستگاه در شمال شرق استان ايالم در . درآمد

 كيلومتري مركز 30شهرستان سرابله و در فاصله 
 متر از سطح دريا قرار گرفته 975استان ايالم با ارتفاع 

 ،ز آزمايش خاكاساس نتايج به دست آمده ا بر. است
 سيلتي 30-60 و 0-30بافت خاك مزرعه در اعماق 

در اين خاك به طور  pH.  استتعيين شدهرسي 
 درصد 3/1 بوده و مواد آلي آن حدود 46/7متوسط 

 20اساس آمار هواشناسي در يك دوره  بر. باشدمي
 550ساله، متوسط بارندگي ساالنه در منطقه 

 درجه 42وسط  به طور متدمامتر و حداكثر  ميلي
 درجه -7 و حداقل دما به طور متوسط لسيوسس
اي اين آزمايش در عمليات مزرعه. باشدمي لسيوسس

 به طول 1387 شروع و تا تيرماه 1386آذرماه 
 زماني آزمايش هآمار هواشناسي در محدود. انجاميد

 555دهد كه در اين دوره، ميزان بارندگي نشان مي
  . متر بوده است ميلي

طرح پايه ش به صورت فاكتوريل در قالب آزماي
در . چهار تكرار انجام شدبا   هاي كامل تصادفيبلوك

اين آزمايش مقادير مختلف كاشت بذر عبارت بودند از 
ايجاد تراكم .  بذر در مترمربع500 و 400، 300، 200

مطلوب در مزرعه به طور كامالً دقيق امكان پذير 
، در بذرهازدن د از جوانهدر اين آزمايش بع. نيست

ها صورت مرحله دوبرگي، شمارش از تمامي كرت
ها با تراكم مورد نظر گرفت و چون اختالف تراكم

آزمايش ناچيز بود، بنابراين نيازي به تنك كردن و 
  . ها احساس نشدتنظيم مجدد تراكم

چمران، فالت (در اين آزمايش از سه رقم گندم 
ها نتخاب اين ژنوتيپا. استفاده گرديد) و چناب
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براساس سال معرفي و زمان كاشت آنها در مناطق و از 
. ارقام معرفي شده توسط مراكز تحقيقاتي بوده است

  : باشندهاي اين ارقام به شرح زير ميبرخي ويژگي
ي ــال زراعــم طي سـاين رق: رانـ چم-الف

المللي ارسالي از   از طريق آزمايش بين74-1373
اين گندم از تيپ بهاره، . معرفي شدمؤسسه سيميت 

متر  سانتي85-100 آن هاع بوتـزاپلوئيد و ارتفـهگ
 گرم، دانه زرد و 38-42 آن هوزن هزار دان. باشدمي

عملكرد دانه اين رقم در . باشد دار ميسنبله ريشك
  . تن در هكتار بوده است5/6-7كرت آزمايشي 

 1369-70اين رقم طي سال زراعي :  فالت-ب
طريق آزمايش بين المللي ارسالي از مؤسسه از 

اين گندم از تيپ بهاره، . سيميت معرفي شد
متر  سانتي85-100 آن هاع بوتـزاپلوئيد و ارتفـهگ
 گرم، دانه زرد 38-42 آن هوزن هزار دان. باشدمي

عملكرد دانه اين . باشددار مياي و سنبله ريشكشيشه
ر گزارش  تن در هكتا5/6-7رقم در كرت آزمايشي 

  . شده است
-1362اين رقم طي سال زراعي :  چناب-ج
اين گندم از تيپ .  از پاكستان وارد شده است1360

متر  سانتي95-100 آن هبهاره، هگزاپلوئيد و ارتفاع بوت
 گرم، دانه زرد 38-40وزن هزار دانه آن . باشدمي

عملكرد دانه . باشددار ميشيشه اي و سنبله ريشك
 تن در هكتار بوده 5/4ت آزمايشي اين رقم در كر

  . است
 در سال قبل از كاشت به استفادهزمين مورد 
بذر ارقام فوق از مركز تحقيقات . صورت آيش بود

ايالم تهيه شد و بعد   استانيعيو منابع طب كشاورزي
،  درصد خلوص و ارزش مصرف بذر، ناميههاز تعيين قو

  با ويتاواكس ضدعفوني شدند و بربذور مورد استفاده
 و وزن هزار دانه، كاشت بذر  مختلفريمقاداساس 

ميزان بذر الزم براي هر خط كاشت مشخص و پس از 
با توجه به آزمايش . توزين، بسته بندي گرديدند

كود فسفاته به  تجزيه خاك، مقدار كود مصرفي شامل
 كيلوگرم در هكتار از منبع سوپر فسفات 150مقدار 

آماده  كه به صورت پايه و هنگام تريپل استفاده شد
كود نيتروژنه به . سازي زمين در خاك توزيع گرديد

 كيلوگرم در هكتار از منبع نيترات آمونيوم 220مقدار
  درصد50 پايه و  درصد50در دو مرحله به صورت 

مابقي به صورت سرك در مرحله ساقه رفتن استفاده 
كاشت بذر به طور يكنواخت به وسيله دست . گرديد

كه با توجه به اين.  گرفت صورت10/9/1386در تاريخ 
زمين مورد استفاده در سال قبل از كشت آيش بوده 

هاي هرز باريك برگ و پهن برگ در است، ميزان علف
كش باشد نبود و معدود حدي كه نياز به مبارزه با علف

هاي هرز مشاهده شده هم در دو نوبت توسط علف
 رويش هطي دور .رديدندـرل گـوجين دستي كنت

مشاهده در مزرعه گونه آفت يا بيماري خاصي هيچ
  . نگرديد

، روز تا رسيدگي، ارتفاع بوتهها شامل گيري اندازه
عملكرد ، دهيسنبله روز تا، تا رسيدگي دهيسنبله
به منظور  . بودتعداد دانه و شاخص برداشت، دانه

 عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي و شاخص يريگاندازه
 متر 1هايي از هر كرت و به مساحت برداشت نمونه

 .مربع برداشت و صفات مورد نظر اندازه گيري شد

 ،برداري از تعداد پنج بوتهدر طي مراحل نمونه
ها شمارش و از طريق تقسيم بر تعداد بوته سنبله

وزن هزار . عداد متوسط سنبله در بوته تعيين گرديدت
 بوته انتخابي و با 5ها در  از طريق توزين دانهدانه

از سطح هر كرت . ها تعيين گرديدشمارش تعداد دانه
ها، برداشت صورت گرفت و بعد از پس از حذف حاشيه

به كيلوگرم در ) دانه+ كاه (توزين عملكرد بيولوژيكي 
 شد و شاخص برداشت محاسبه هكتار تعميم داده

  . گرديد
پس از اندازه گيري و محاسبه صفات مورد نظر، 

آوري شده از نرم هاي جمعبراي تجزيه آماري داده
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ها  ميانگينهمقايس. استفاده شد Minitab و SASافزار 
اي  با استفاده از آزمون چند دامنه درصد5در سطح 

 .دانكن، صورت گرفت

  نتايج و بحث
  وته ارتفاع ب

ارتفاع  هاي مربوط به دادهنتايج تجزيه واريانس
مقدار كاشت بين سطوح مختلف د كه دا نشان بوته
 و همچنين بين ارقام  درصد5 در سطح آماري بذر
 اختالف  درصد1ي در سطح آماري ـورد بررسـم

 متقابل رقم و تراكم اما بين اثر. وجود داشتدار معني
نتايج  ).1 جدول (داري مشاهده نشداختالف معني

 ارتفاع بوته ،مقدار كاشت بذرنشان داد كه با افزايش 
 بذر در مترمربع با 500مقدار كاشت . يابدافزايش مي

 بذر 200 مقدار كاشت بذرمتر و  سانتي6/88ميانگين 
متر به ترتيب  سانتي4/86در مترمربع با ميانگين

 جدول (بيشترين و كمترين ارتفاع بوته را توليد كردند
از نظر صفت ارتفاع بوته، رقم چناب با ميانگين ). 2
 9/80انگين ـمتر و رقم فالت با مي سانتي4/93

متر به ترتيب بيشترين و كمترين ارتفاع بوته را سانتي
با افزايش تراكم ناشي از مقادير  ).3 جدول(داشتند 

زايش ـاي افونهـرفي، رقابت درون گـباالي بذر مص
يجه رقابت براي به دست آوردن نور هم يابد در نتمي

ود موجب افزايش ارتفاع گياه ـده كه خــبيشتر ش
 ارتفاع ،زايش تراكمـگردد، به همين دليل با افمي

از . )Kousalov, 1990( شده استها هم بيشتر ساقه
نظر فيزيولوژيكي با افزايش مقدار بذر مصرفي و در 

به قرمز در نتيجه تراكم بوته، نسبت نور مادون قرمز 
سطوح پايين كانوپي افزايش يافته كه موجب طويل 

 Sarmadnia and( شودها ميشدن ميانگره

Koochaki, 1993.(  
 وزن هزار دانه

ان ـ نشوزن هزار دانهزيه واريانس ـايج تجـنت
مقدار سطوح مختلف  و رقمدهد كه منابع تغيير مي

سطح آماري يك درصد داراي اختالف  در كاشت بذر
اما بين اثرات متقابل رقم و تراكم باشند داري مييمعن

مقدار  ).1 جدول(داري مشاهده نشد اختالف معني
 بذر در مترمربع با ميانگين وزن هزار دانه 200كاشت 

 بذر در 500مقدار كاشت  گرم بيشترين و 8/34
 گرم كمترين مقادير را در 05/33مترمربع با ميانگين 

اين ). 2 جدول(  دادنداين آزمايش به خود اختصاص
 Mozaffari et (هاي مظفري و همكاراننتيجه با يافته

al., 2006(،يان و همكاران ) Yan et al., 2008 ( و
با توجه به . مطابقت دارد )Behnia, 1995 (بهنيا

ها، از نظر صفت وزن هزار دانه  ميانگينهجدول مقايس
 گرم و رقم فالت با 8/34رقم چناب با ميانگين 

 گرم به ترتيب بيشترين و كمترين وزن 6/31انگين مي
ضريب همچنين ). 3 جدول(هزار دانه را داشتند 

) r=59/0*( با عملكرد دانه همبستگي وزن هزار دانه
  ). 4 جدول(دار بود مثبت و معني

، تعداد دانه در متر مربع و بوته با افزايش تراكم
 يابد ومخازن موجود در واحد سطح نيز افزايش مي

شود كه مواد منتقل شده بين مخازن  موجب مي
ها كاهش بيشتري تقسيم شوند، در نتيجه وزن دانه

 ;Reynolds et al., 1999; Yan et al., 2008( يابدمي

Behnia, 1995(.   
مقايسه ارقام امروزي و ارقامي كه در گذشته 

ارقام دهد كه نشان ميگرفتند، مورد استفاده قرار مي
اند كه با وجود كاهش اي اصالح شدههامروزي به گون

وزن تك دانه، به دليل افزايش تعداد دانه آنها در هر 
-Rahimian( سنبله، عملكرد افزايش يافته است

Mashhadi and Khiabani, 1997; Sarmadnia and 
Koochaki, 1993.(  

  تعداد دانه در سنبله
بين  كه ها نشان دادنتايج تجزيه واريانس داده

وجود دار  اختالف معني درصد1در سطح آماري ارقام 
 و  كاشت بذرريمقاد، اما بين سطوح مختلف داشت
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  مختلف كاشت بذرريمقادمتقابل رقم و  بين اثر
 ريمقاد ).1 جدول (داري مشاهده نشداختالف معني

 بذر در مترمربع به ترتيب با ميانگين 400 و 200
 مقدار كاشت بيشترين و  دانهعدد 05/42 و 08/42

كمترين  دانه 1/40 ربع با ميانگين بذر در مترم500
جدول (تعداد دانه در سنبله را به خود اختصاص دادند 

ها، از نظر صفت با توجه به نتايج مقايسه ميانگين). 2
 دانه 5/45تعداد دانه در سنبله رقم چمران با ميانگين 

 دانه 6/37ميانگين در سنبله بيشترين و رقم چناب با 
در سنبله كمترين تعداد دانه در سنبله را دارا 

تعداد دانه در سنبله با عملكرد  ،همچنين. باشند مي
) r=79/0**(داري را معنيدانه همبستگي مثبت و 

در اين آزمايش ارقام فالت و  ).4 جدول(نشان داد 
ران با داشتن تعداد دانه باالتر توانستند عملكرد چم

-يشتري توليد نمايند و از نظر آماري اختالف معنيب

 هاي ايگلياين نتيجه با يافته. داري با هم نداشتند
)Egli, 2006(بهنيا ،) Behnia, 1995 ( و وانگ و

هاي كه توليد دانه )Wang et al., 1993(همكاران 
 ،دانندبيشتر را دليل عملكرد بيشتر ارقام امروزي مي

قيقات ديگر نشان داده است نتايج تح. مطابقت دارد
كه اهميت توليد تعداد دانه بيشتر از نظر تاثير در 

هاي  بيشتر از توليد دانهخيليافزايش عملكرد 
 ;Sarmadnia and Koochaki, 1993 (تر استسنگين

Rahimian Mashhadi and Khiabani, 1997(.  

  عملكرد دانه
داد كه نتايج تجزيه واريانس عملكرد دانه نشان 

 و ارقام در سطح مقدار كاشت بذربين سطوح مختلف 
دار بوده است، اما بين  اختالف معني درصد5آماري 

-الف معنيــ اختذرـتراكم كاشت ب متقابل رقم و رـاث

 هبا توجه به نتايج مقايس ).1 جدول (داري مشاهده نشد
 83/5185 توسط ما باالترين عملكرد بهاميانگين

 بذر در 400 مقدار كاشتكيلوگرم در هكتار در 
  توليددست آمد و حداقل عملكرد باهبمترمربع 

 بذر در 200  كيلوگرم در مقدار كاشت50/4037
 رقم فالت ، همچنين).2 جدول(حاصل گرديد مترمربع 

 كيلوگرم در هكتار بيشترين و 87/4896با ميانگين 
 كيلوگرم در هكتار، 75/4143رقم چناب با ميانگين 

). 3جدول (د دانه را توليد كردند كمترين عملكر
مقايسه ميانگين صفات نشان داد ارقامي كه از نظر 
اجزاي عملكرد مانند تعداد دانه، وزن هزار دانه و 
شاخص برداشت وضعيت بهتري داشتند عملكرد 

بيشترين همبستگي بين . توليد كردندنيز باالتري 
و سپس با ) r=79/0**(  تعداد دانه در سنبلهباعملكرد 

با زمان هم .مشاهده شد) r=59/0*( وزن هزار دانه
يابد تا به   عملكرد دانه افزايش ميبوتهافزايش تراكم 

يك حد مطلوبي برسد و از آن مقدار بيشتر رو به 
 400در اين آزمايش عملكرد دانه تا . گذارد كاهش مي

. بذر در مترمربع افزايش و سپس كاهش نشان داد
  كاشت بذرريمقادگزارش كرد كه ) Koc, 1996( كاك

 بذر در متر مربع در گندم نان و گندم 450باالتر از 
. داري در عملكرد دانه ايجاد نكرددوروم افزايش معني

اظهار ) Shiranifar, 1995 (فردر همين راستا شيراني
داشت كه اثر متقابل رقم و مقدار بذر بر عملكرد ماده 

دار بود و برداشت معنياخص ـخشك، دانه و ش
 بذر در متر مربع 400بيشترين عملكرد دانه در مقدار 

و ) Tabatabaei, 1993( طباطبايي .به دست آمد
مشاهده كردند كه با ) Rahnama, 1993( راهنما

 عملكرد ، دانه600 به 300افزايش مقدار دانه از 
 ،ديگرافزايش يافت ولي بين سطوح مختلف تراكم 

  .داري وجود نداشتاختالف معني
 شاخص برداشت

بين كه  نتايج تجزيه واريانس اين صفت نشان داد
ارقام مورد بررسي و سطوح مختلف تراكم تفاوت معني 

  ديده شد ولي بين اثرصد در1داري در سطح آماري 
داري  و رقم تفاوت معنيمقدار كاشت بذرمتقابل 

با توجه به نتايج مقايسه  ).1 جدول(مشاهده نشد 
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 بذر در مترمربع با ميانگين 400 مقدار كاشت ،هاميانگين
 بذر در مترمربع با 500بيشترين و تراكم درصد  77/46

به كمترين شاخص برداشت را درصد  39/40ميانگين 
 رقم چمران ،همچنين). 2جدول (خود اختصاص دادند 

بيشترين و رقم چناب با درصد  44/46با ميانگين 
 داشتند كمترين شاخص برداشت را 89/39ميانگين 

 به علت افزايش مقدار كاشت بذرزايش ـبا اف). 3جدول (
يابد اما اگر  ها، شاخص برداشت افزايش مي سنبلهتعداد

 بيش از حد مطلوب باشد به رمقدار كاشت بذافزايش 
ها و عملكرد دانه موجب كاهش علت كاهش وزن سنبله

در اين آزمايش افزايش مقدار . شاخص برداشت مي شود
 بذر در مترمربع 400 مقدار كاشتبذر مصرفي تا 

 بذر در 400شاخص برداشت افزايش و با كاشت بيش از 
ت ارقام امروزي گندم نسب. مترمربع رو به كاهش گذاشت

به ارقام قديمي به دليل توليد عملكرد اقتصادي باالتر 
نسبت به عملكرد بيولوژيكي، داراي شاخص برداشت 

يكي از علل افزايش . )Behnia, 1995(باالتري هستند 
شاخص برداشت، كاهش ارتفاع ارقام و در واقع پاكوتاهي 

پاكوتاه بودن ارقام، اختصاص . ارقام امروزي است
سنتزي به مخازن زايشي كه همان هاي فتوآسيميالت

ها هستند را افزايش داده و در نتيجه شاخص دانه
 ,Sarmadnia and Koochaki (شودبرداشت بيشتر مي

1993; Rahimian Mashhadi and Khiabani, 
1997(. 

  دهيسنبلهتعداد روز تا 
 آمده 1نتايج تجزيه واريانس اين صفت در جدول 

 ريمقادين سطوح مختلف با توجه به جدول فوق ب. است
 1 و بين ارقام مورد بررسي در سطح آماري كاشت بذر

 ، اما بين اثري وجود داشتدار اختالف معنيدرصد
 اختالف ذرـ مختلف كاشت بريادـمقمتقابل رقم و 

 هبا توجه به نتايج مقايس.  مشاهده نشديدارمعني
 بذر در 500 و 400، 300  كاشتريمقاد ،هاميانگين

 بذر 200 مقدار كاشتداري را با اختالف معنيرمربع ـمت

 500 مقدار كاشت). 2جدول ( در مترمربع نشان دادند
 مقدار كاشت روز و 167/134بذر در مترمربع با ميانگين 

 روز به ترتيب 833/131 بذر در مترمربع با ميانگين 200
هي را به خود دسنبلهبيشترين و كمترين تعداد روز تا 

 هبا توجه به نتايج مقايس). 2 جدول(اختصاص دادند 
 در اين  سنبلهها، از نظر صفت تعداد روز تا ظهور ميانگين

 روز و رقم 063/139آزمايش رقم چناب با ميانگين 
 روز به ترتيب بيشترين و 563/129فالت با ميانگين 

  ). 3 جدول( را داشتند  سنبلهكمترين تعداد روز تا ظهور 
خيز با توجه به شرايط اقليمي بيشتر مناطق گندم

ايران و به ويژه محل انجام اين آزمايش كه در اواخر دوره 
رشد خود، در مرحله زايشي با كاهش و قطع نزوالت و 
گرم شدن سريع هوا، شدت تبخير و تعرق گياهان زراعي 

يابد، ارقامي كه بتوانند با كمترين كاهش در افزايش مي
رحله عبور كنند ـ عملكرد و محصول از اين مزايـاج
در اين . توانند عملكرد اقتصادي مناسبي توليد كنندمي

آزمايش رقم فالت و چمران با كمتر بودن تعداد روز تا 
دهي و تا رسيدگي محصول توانستند عملكرد سنبله

اند محققان اظهار داشته). 3 جدول(باالتري توليد كنند 
شوند كه با ي اصالح مياه گونهارقام جديد امروزي ب

كوتاه كردن دوره رشد، بتوانند شرايط سخت محيطي را 
اين . عملكرد مناسبي توليد نمايندبا موفقيت گذرانده و 

محققين همبستگي مثبتي بين عملكرد و تعداد روز تا 
اند دهي مشاهده و گزارش كردهرسيدگي و سنبله

)Evans, 1977; Kousalov, 1990; Khan et al., 

2001.(  
  تا رسيدگي  ظهور سنبلهتعداد روز از  

 1نتايج تجزيه واريانس اين صفت در جدول 
، ارقام مقدار كاشت بذرنشان داد بين سطوح مختلف 

الف ـراكم اختـ متقابل رقم و تمورد بررسي و اثر
 بذر 300 كاشت مقدار بذر. داري مشاهده نشدمعني

 مقدار كاشتيشترين و  روز ب333/41در مترمربع 
 روز كمترين 583/40 بذر در مترمربع با ميانگين 200
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دهي تا رسيدگي را به خود سنبلهتعداد روز از 
با توجه به نتايج مقايسه ). 2 جدول(اختصاص دادند 

ها از نظر اين صفت، رقم چمران با ميانگين ميانگين
 روز به 375/39 روز و رقم چناب با ميانگين 438/42
دهي را سنبلهيب بيشترين و كمترين تعداد روز تا ترت

رقم چمران از ). 3 جدول(به خود اختصاص دادند 
ارقام متوسط رس محسوب شده كه براي كشت در 

اين رقم . مناطق گرم و نيمه خشك اصالح شده است
دهي و رسيدگي و با كاهش تعداد روز تا مرحله سنبله

دهي  از سنبلهتعداد روز( افزايش مرحله پر شدن دانه
در . توانست عملكرد بااليي توليد نمايد) تا رسيدگي

مقابل، رقم ديررس چناب با تعداد روز تا رسيدگي 
بيشتر و كمتر بودن دوره پرشدن دانه، نتوانسته است 

ها اختصاص مقدار مواد فتوسنتزي مناسبي به دانه
. عملكرد كمتري توليد كرده استبنابراين داده و 

داد روز از ــدار بين تعي مثبت و معنيوجود همبستگ
 كنددهي تا رسيدگي اين موضوع را تاييد ميسنبله

)*48/0=r.(   
اند كه در ارقام امروزي محققان تالش كرده

فاصله بين زمان سبز شدن و گرده افشاني را كاهش 
دهند ولي در عوض زمان بين گرده افشاني تا 

دوره پر ( اهرسيدگي يا به عبارت ديگر دوره زايشي گي
را به دليل افزايش انتقال مواد ) هاشدن دانه

 ,Austin,1999; Kousalov (دهند فتوسنتزي افزايش

1990(.  
  تعداد روز تا رسيدگي

تعداد روز تا ها براي نتايج تجزيه واريانس داده
مقدار بين سطوح مختلف  كه  نشان دادرسيدگي

 1ري  و بين ارقام مورد بررسي در سطح آماكاشت بذر

 اما بين اثر.  استوجود داشتهدار   اختالف معنيدرصد
داري  اختالف معنيذرـدار كاشت بــمقمتقابل رقم و 
 هبا توجه به نتايج مقايس ).1 جدول (مشاهده نشد

 بذر در مترمربع با 500 مقدار كاشتها، ميانگين
 بذر 200 مقدار كاشت بذر روز و 250/175ميانگين 

 روز به ترتيب 417/172نگين در مترمربع با ميا
بيشترين و كمترين تعداد روز تا رسيدگي را به خود 

در اين آزمايش رقم چناب ). 2 جدول(اختصاص دادند 
 روز و رقم فالت با ميانگين 438/178با ميانگين 

 روز به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد روز 688/170
  ). 3 جدول(تا رسيدگي را داشتند 
تر بت به ارقام قديمي زودرسارقام جديد نس

توانند در برابر شرايط سخت هستند در نتيجه بهتر مي
 از عناصر غذايي ،محيطي مقاومت كنند و همچنين

 به نحو بهتر و بيشتري استفاده ندتوانزمين هم مي
  ). Austin, 1999; Wang et al., 1993(نمايند 

  گيري كلينتيجه
ص گرديد با توجه به نتايج اين آزمايش، مشخ

كه در مقادير بذر مورد بررسي، عملكرد دانه از مقدار 
ر مربع به صورت ـ بذر در مت400دار ـ تا مق200
 بذر در متر 500داري افزايش يافت اما در مقدار معني

از بين اجزاي . مربع كاهش چشمگيري نشان داد
عملكرد، تعداد دانه در سنبله تحت تاثير مقدار بذر 

با توجه به نتايج به دست آمده، از . مصرفي قرار نگرفت
 بذر 400بين ارقام مورد بررسي، رقم فالت در مقدار 

مصرفي در متر مربع بيشترين عملكرد دانه را توليد 
كرده و رقم چناب كمترين عملكرد دانه را به خود 

  .اختصاص داد
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   و رقمي بذر مصرفزاني متيمارهايدر گيري شده تجزيه واريانس صفات اندازه- 1جدول
Table 1- Analysis of variance for measured traits in density and cultivar treatments 

  

  )MS (ميانگين مربعات

  وزن هزار دانه
1000 G.W  

  

 تعداد دانه

 در سنبله

no. seed 
per spike  

شاخص 
  برداشت

HI  

  عملكرد دانه
seed yield  

  دهيسنبله

 تا رسيدگي

heading 
to 

maturity  

روز تا 
  دهيسنبله

day to 
heading  

روز تا 
  رسيدگي
day to 

maturity  

  ارتفاع بوته
plant 

height 
  

درجه 
 آزادي

df  

 منابع تغييرات

S.O.V  

0.0507 n.s  *135.41  1.238 n.s  510483.46 n.s  **35.24  3.743 n.s  **55.72  *7.991  3  تكرار 

replication  
**12.0784  **252.51  **47.937  *1134281.13  31.77 n.s  **421.75  *247.77  **630.33  2  

 cultivar رقم
)c(  

**6.2026  11.467 n.s  *24.202  *1207262.86  1.18 n.s  **11.799  **17.83  *12.005  3  
  مقدار بذر

seed density 
)D(  

1.1814 n.s  17.341 n.s  5.728 n.s  201716.14 n.s  1.16 n.s  0.361 n.s  1.52 n.s  3.396 n.s  6  مقدار بذر ×رقم 
DC  

  error خطا  33 3.07 8.253 4.39 9.819 333882.73 7.86  41.15  1.79

 ضريب تغييرات  20.1  1.65  1.57  7.64  12.74  6.43  15.56  3.9

C.V (%) 

 and ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively *                                   درصد 1  و 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال ** و * 

   
  
  

  ي بر صفات مورد بررسي بذر مصرفزانيمقايسه ميانگين اثر م -2جدول 
Table 2- Mean comparisons of seed density on measured traits 

 
  وزن هزار دانه
1000 G.W 

(g)  

  شاخص برداشت
HI (%)  

  عملكرد دانه
seed yield 
(kg.ha-1)  

  دهيسنبلهروز تا 
day to heading  

  روز تا رسيدگي
day to maturity  

   بوتهارتفاع
plant height 

(cm)  

 ي بذر مصرفزانيم
plants/m2 

a 34.87 40.59b 4037.5c 131.83b 172.41b 86.417c 200  
ab 34.1 46.72a 4671.83b 133.16a 174.5a 86.958bc 300  
b 33.11 46.77a 5185.82a 133.58a 174.5a 87.917ab 400  
b 33.05 40.39b 4304.16bc 134.17a 175.25a 88.667a 500  

  دار آماري ندارند درصد تفاوت معني5 در سطح احتمال دانكنهايي كه داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون يندر هر ستون ميانگ
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's test  
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 ي صفات مورد بررساز نظر  رقام تحت مطالعها ميانگين مقايسه - 3جدول 

Table 3- Mean comparisons of cultivar effects on measured traits 
 

  وزن هزار دانه
1000 G.W 

(g)  

تعداد دانه در 
 سنبله

no. seed 
per spike  

  شاخص برداشت
HI (%)  

  عملكرد دانه
seed yield 
(kg.ha-1)  

  روز تا 
  دهيسنبله

day to 
heading  

روز تا 
  رسيدگي
day to 

maturity 

   بوتهارتفاع
plant height 

(cm)  
  )cultivar (رقم

34.8a 45.5a 46.44a 4608.87a 130.93b 173.37ab 88.15b 
 چمران

)Chamran(  
31.69b 40.5ab 44.51a 4896.87a 129.56b 170.68b 80.92c فالت )Falat(  
34.85a 37.65b 39.89b 4143.75b 139.06a 178.43a 93.41a چناب )Chenab(  

  دار آماري ندارند درصد تفاوت معني5 در سطح احتمال دانكنهايي كه داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون در هر ستون ميانگين
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's 
test  

  
  

  گيري شده با عملكرد دانه در تيمارهاي آزمايشيهمبستگي صفات اندازهضرايب  -4جدول 
Table 4- Correlation coefficients among measured traits and seed yield in experimental treatments 

 
Character  صفت  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

plant 
height  X1 1 ارتفاع بوته        

day to 
maturity  X2 1 **0.94  روز تا رسيدگي       

day to 
heading  X3 0.17 **0.88 دهيروز تا سنبله ns 1      

heading to 
maturity  X4 0.38 تا رسيدگي دهيسنبله ns -0.03 ns 0.15 ns 1     

1000 G.W  X5 0.41 *0.46 *0.48- وزن هزار دانه ns -0.29 ns 1    
no. seed 
per spike  X6 0.28- تعداد دانه در سنبله ns -0.54* -0.68** 0.13 ns 0.17 ns 1   

grain yield  X7 0.35- *0.46- عملكرد دانه ns -0.11 ns 0.48 * 0.59* 0.79** 1  

HI  X8 0.38- شاخص برداشت ns -0.37 ns -0.25 ns -0.15 ns 0.52* 0.46* 0.84** 1 

 and ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively *                     درصد 1  و 5مال به ترتيب معني دار در سطح احت** و * 
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