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 مرتفع درمناطق 2آذر رقم دیم گندم زراعی وخصوصیات برعملکرد بذر ومیزان ردیف فاصله اثر

  ایران

  *روحی ابراهیم

و  آموزش تحقیقات، سازمان ،کردستان استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکزبخش تحقیقات  اصالح و تهیه نهال و بذر، 

  ایران ،سنندج کشاورزي، ترویج

  

  چکیده

به تغییرات فاصله ردیف و میزان بذر و تعیین تراکم مطلوب در شرایط دیم  2به منظور بررسی پاسخ گندم آذر

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم قاملو واقع در استان ) 1387-1389( یک بررسی دو ساله ،مناطق سردسیر

، 5/17، 15چهار فاصله ردیف . دبوهاي نواري با سه تکرار کرتقالب آماري آزمایش بصورت . کردستان انجام شد

به ترتیب فاکتورهاي افقی و  ،دانه در متر مربع 500و  450، 400، 350 شامل متري و چهار میزان بذرسانتی 25و  20

در متر مربع  سنبلهدار فاصله ردیف بر عملکرد دانه،  تعداد گر اثر معنینتایج  بیان. عمودي آزمایش را تشکیل دادند

. داري بر سایر صفات مورد بررسی نداشت میزان بذر نیز به جز وزن هزار دانه اثر معنی. و شاخص برداشت بود

ترین آن در کیلوگرم در هکتار و کم 3506متر به مقدار سانتی15دانه در فاصله ردیف ترین میزان عملکرد  بیش

 638متر با تولید سانتی 15فاصله ردیف . کیلوگرم در هکتار مشاهده شد 2624متر به میزان سانتی 25فاصله ردیف 

) گرم 29(ترین وزن هزار دانه بیش. برخوردار بود )>05/0P( دار سنبله نسبت به فواصل ردیف دیگر از برتري معنی

ترین میزان تولید دانه در متري بیشسانتی 25حالی که فاصله ردیف در. متري مشاهده شدسانتی 15در فاصله ردیف 

 2کاشت رقم آذرآرایش بهترین  ،دار بین مقادیر بذر به دلیل عدم تفاوت معنی ).دانه در هر سنبله 22( را داشت سنبله

دانه در متر مربع یا   400تا  350متر و میزان بذر سانتی 15فاصله ردیف کردستان، فع دیم در مناطق سرد و مرت

  .بدست آمدکیلوگرم در هکتار  160تا140

  

  فاصله ردیف، میزان بذر، گندم، عملکرد دانه، اجزاي عملکرد: هاي کلیديواژه

                                                              

  24/4/1394: تاریخ پذیرش        29/11/1393: تاریخ دریافت    roohiebrahim@yahoo.com: مسئولنگارنده    *
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  مقدمه

به دلیل دارا بودن بیش  ایران سرد و کوهستانی مناطق

میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم دیم با  3/2از 

هاي محیطی تنشو انواع  هاي متفاوت بارندگی میزان

 .)1378بی نام، (دناي در تولید گندم داراهمیت ویژه

هاي زنده و غیر زنده در این مناطق عالوه بر تنش

آگروتکنیکی نیز مانند محدود کننده تولید عوامل 

تاریخ و عمق کاشت، تناوب، تراکم و تغذیه از جمله 

عواملی هستند که کنترل و بهینه کردن آنها نقش 

 مطلوب تراکم. مهمی در افزایش تولید گندم دارد

. باشد بهینه می تولید در مؤثر ازعوامل یکی گندم

 که است سطح تراکمی واحد در بوته مطلوب تراکم

 مورد به طورکامل محیطی عوامل تمامی آن در نتیجه

 هايرقابت حال ودرعین گیاه قرارگرفته استفاده

 ترتیب، این به. باشد اي حداقلبوته وبرون درون

 دسته ب باکیفیت مطلوب ممکن عملکرد حداکثر

 احدسطحه در وتعدادبوت). 1380خواجه پور،(آید می

 زنی، جوانه قابلیت بذر، به میزان بستگی

دارد  هابقاء گیاهچه و استقرار و درصدسبزشدن

)Joseph et al.,1985 .( در کاشت با بذرکاررسیدن

به یک تراکم مطلوب از طریق تنظیم بهینه فواصل 

در . باشدردیف کاشت و میزان بذر امکان پذیر می

هاي وري از توانایی ترین بهرهکشت گندم براي بیش

هر منطقه  محیط، انتخاب فواصل خطوط مناسب در

هاي مطالعات انجام شده در اقلیم .اهمیت زیادي دارد

متفاوت بر این نکته تاکید دارند که یک آرایش 

مربعی که در آن فاصله ردیف و فاصله بذر روي 

بهترین آرایش کاشت  ،ردیف به هم نزدیک شوند

   ).Hiltbrunner et al., 2005(باشدمی

سنبله در عملکرد دانه گندم حاصل سه جزء تعداد 

. واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه است

میزان بذر و توزیع گیاهی در یک منطقه روي اجزاي 

 Joseph et(گذارد عملکرد گندم تاثیر می

al.,1985 .(تر از حد نرمال آن کاهش میزان بذر کم

اي در مرحله رشد تواند به کاهش رقابت بین بوتهمی

اي در مرحله رشد رون بوتهرویشی و افزایش رقابت د

زایشی به دلیل افزایش تعداد پنجه در هر بوته و 

 Marshall and( افزایش وزن هر سنبله منجر شود

Ohm,1987 .(تر  مصرف بذر، عکس در مقادیر بیش

اي در این حالت اتفاق افتاده و رقابت درون بوته

 Tompkins et(تر خواهد شد مرحله رشد زایشی کم

al., 1991 .( اما در هر صورت یک آرایش مطلوب

تواند به توازن از نظر فاصله ردیف و میزان بذر می

اي براي عوامل محیطی مانند رقابت درون و برون بوته

 ,.Arduini et al(نور، آب و مواد غذایی منجر شود

2006 .(  

یابی به یک مطالعات متعددي در خصوص دست

مختلف دنیا آرایش مطلوب کاشت گندم در نقاط 

گزارش ) 1991(اختر و همکاران  .انجام شده است

کردند که عملکرد دانه در دو سال آزمایش روي سه 

تر از متر بیشسانتی 20رقم گندم در فاصله خطوط 

سولی و . متر بوده استسانتی 30یا  25فاصله خطوط 

در اوکالهاماي آمریکا با بررسی ) 1991(همکاران 

هاي ارش کردند که ردیففواصل ردیف مختلف گز

تري را به دنبال باریک تر افزایش عملکرد بیش

کاهش فاصله ردیف از طریق افزایش .خواهند داشت

هاي بارور و به دنبال آن افزایش تعداد تعداد پنجه

سنبله در واحد سطح موجب افزایش عملکرد دانه 

در بررسی اثرات ) 1999(احمد و همکاران . شودمی
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مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد فواصل ردیف 

گندم دریافتند که افزایش فاصله ردیف موجب 

هاي بارور و کاهش تعداد دانه در کاهش تعداد پنجه

ترین عملکرد در این بررسی بیش. سنبله شد

متري و سانتی 20بیولوژیکی در فاصله ردیف 

متري حاصل سانتی 60ترین آن در فاصله ردیف  کم

 30ی بود که فاصله ردیف شد و این در حال

ترین میزان عملکرد دانه را تولید متري بیش سانتی

در بررسی اثر فواصل ) 2010(اقبال و همکاران . کرد

تر را بر هاي پهنردیف بر عمکرد گندم ردیف

هاي باریک ترجیح داده و گزارش کردند که ردیف

تري در متر افزایش بیشسانتی 5/22فاصله ردیف 

 25/11و  15هاي نسبت به ردیف عملکرد دانه

در ) 2010(سوین و همکاران . متري داشت سانتی

بررسی اثر کاهش فاصله ردیف بر میزان تبخیر از 

سطح خاك، کارآیی مصرف آب و تولید گندم در 

تر هاي باریکشرایط آبی گزارش کردند که ردیف

شوند می منجر اگرچه به کاهش تبخیر از سطح خاك

اري بر افزایش عملکرد دانه و کارآیی ولی اثر معنی د

  .ندمصرف آب نداشت

در یــک بررســی دو ) 2008(چنــگ ســی و همکــاران 

ساله بر روي گندم بهـاره دریافتنـد کـه فاصـله ردیـف      

تر اثر بهتري بر عملکـرد دانـه نسـبت بـه فاصـله      باریک

 ،و بــا افــزایش فاصــله ردیــف تتــر داشــردیــف پهــن

افزایش مقدار بذر در واحد سـطح تـاثیري بـر افـزایش     

ــا ) 2001(جانســون و استیونســون . عملکــرد نداشــت ب

ــرروي     ــذر ب ــدار ب ــوط و مق ــل خط ــر فواص ــی اث بررس

عملکــرد دانــه و اجــزاي آن روي چنــدین رقــم گنــدم 

پاییزه اعالم داشتند که به طور میانگین عملکـرد گنـدم   

داد سـنبله در  تحت تاثیر مقدار بذر قـرار نگرفـت و تعـ   

تـر از سـایر   متر مربع، جزیی از عملکرد بـود کـه بـیش   

اجزاء تحـت تـاثیر فاصـله خطـوط و مقـدار بـذر قـرار        

  . گرفت

تـر بـذر در ایـران جبـران     از دالیل مصرف مقادیر بیش

کاهش عملکرد ناشی از مدیریت نادرست مزرعه و یـا  

بنـدان زمسـتانه و   ها نظیر تنش یـخ خسارت بعضی تنش

کـه آب بـه   ایـن امـر در صـورتی   . باشدل بهارمییا اوای

اي خاك را اندازه کافی موجود نباشد، رطوبت ذخیره

ــات   ســریع ــا ممکــن اســت موجب ــه کــرده و ی ــر تخلی ت

ــد  ــراهم کن عبــدالرحمنی و . خوابیــدگی محصــول را ف

در بررسی اثر مقادیر مختلف بذر ) 1385(فیضی اصل 

هـاي  واریتهدانه در متر مربع بر  550و  450، 350، 250

بـا قـدرت پنجـه زنـی متفـاوت در شـرایط دیـم مراغـه         

دریافتند که اثر میزان بـذر بـر عملکـرد دانـه در سـطح      

بود ولی با توجه به عدم اخـتالف  دار  معنییک درصد 

دانـه در   550و  450، 350قابل توجه بـین مقـادیر بـذر    

دانه در متر مربـع را بـه    250همان مقدار بذر  ،متر مربع

ــ ــور صـ ــذر رفهمنظـ ــرف بـ ــویی در مصـ ــب  ،جـ مناسـ

. دیمزارهــاي اســتان آذربایجــان شــرقی تعیــین کردنــد 

همچنین آنها در این بررسی اثر متقابـل معنـی داري را   

  . بین رقم و میزان بذر گزارش نکردند

مطالعات انجام شده در ایران مربوط به مقدار بذر و یا 

فاصله ردیف به تنهایی بوده و اثرات هم زمان این دو 

به عالوه سالیان . تر بررسی شده استعامل کم

متمادي است که کاشت با بذر کارهاي عمیق کار با 

) ردیفه 9بذرکارهاي (سانتی متر  25فاصله ردیف 

براي شرایط دیم توصیه شده است که معایب خاص 

افزایش میزان تبخیر غیر مفید، حساسیت ( خود را دارد

کاهش تعداد بوته در هاي هرز، بندان، غلبه علفبه یخ

...). گذاري کود در زیر بذر و واحد سطح، عدم جاي
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در این بذرکارها تغییراتی  طی چند سال گذشته

هاي هر بذر  صورت گرفت و با افزایش تعداد کارنده

، 11کار انواع مختلفی از بذرکارهاي بهبود یافته شامل

هاي ردیفه در کارخانجات تولید ماشین 15و  13

شود که عالوه بر کاهش فاصله ولید میکشاورزي ت

گذاري کود را در زیر بذر نیز ها قابلیت جايردیف

جاست که با کاهش فاصله نکته این. باشنددارا می

ردیف احتماالً فاصله بذر روي ردیف نیز باید تغییر 

اي کند تا حداقل شرایط رقابتی بین و درون بوته

راي شرایط کدام فاصله ردیف ب کهاین. فراهم شود

دیم مناطق مرتفع و سرد مناسب است؟ و با کاهش 

فاصله ردیف چه میزان بذر باید در واحد سطح 

سئوالی است که بی پاسخ مانده و در  مصرف شود؟

  .پرداخته شود  آناین پژوهش سعی شدتا به 

  

  ها مواد و روش

-88هـاي  این بررسی طی دو سال زراعـی شـامل سـال   

ــات کشــاورزي   1388-89و  1387 ــتگاه تحقیق در ایس

ــع در   ــاملو واق ــم ق ــتان   75دی ــرق شهرس ــومتري ش کیل

. متـر از سـطح دریـا انجـام شـد      1860سنندج با ارتفاع 

مدت حداقل دماي مطلق در ایـن ایسـتگاه   بلندمیانگین 

و میـانگین حـداکثر آن    -4/21 ،در سردترین ماه سـال 

میـانگین  . باشد درجه می 2/34معادل  ،ترین ماهدر گرم

روز بـوده کـه    119بنـدان  مدت تعداد روزهاي یخ بلند

تقریبـا برابـر یـک ســوم کـل طـول دوره رشـد غــالت       

دو سال آزمایش از لحاظ بارندگی و شـرایط  . باشد می

ــه        اي کــه در ســالدمــایی بســیار متفــاوت بــود بــه گون

ــا   88-1387 ــدگی   353ب ــزان بارن ــاران می ــر ب ــی مت میل

متـر کـاهش نشـان    نه میلی ،نسبت به میانگین بلند مدت

میـزان بارنـدگی بـالغ     1388-89که سـال  در حالی. داد

متـري  میلـی  62متر بود کـه داراي برتـري   یلیم 424بر 

درصـدي نسـبت بـه     20نسبت به میانگین بلند مـدت و  

بنـدان در  هاي یخانگین روزمی). 1جدول(سال قبل بود 

روز  123برابـر  ) 1387-88( سال اول اجراي آزمـایش 

روز  30)  1388 -89(بــود کــه نســبت بــه ســال دوم    

  .افزایش نشان داد

هـاي نـواري در سـه    آزمایش در قالب طرح کرت این

 هاي افقی و عمـودي  تکرار اجرا شد که در آن فاکتور

 .به ترتیب عبارت بودند از فاصله ردیـف و میـزان بـذر   

عبـارت  ) فـاکتورافقی (سطوح مختلف فواصل ردیـف  

  :بودند از

ها در بـذرکارهاي  فاصله تقریبی ردیف(سانتی متر  15

  )ردیفه 15

ــر  5/17 ــانتی متـ ــی ردیـــف (سـ ــله تقریبـ ــا در فاصـ هـ

  )ردیفه 13بذرکارهاي 

بـذرکارهاي  ها در فاصله تقریبی ردیف(سانتی متر  20

  )ردیفه  11

ها در بذرکارهاي فاصله تقریبی ردیف( سانتی متر  25

  )ردیفه 9

ــزان  ــف می ــطوح مختل ــذر  س ــاي ب ــاکتورعمودي(ه ) ف

  :عبارت بودند از

 40بـا احتسـاب وزن هـزار دانـه     (دانه در متر مربع  350

  ) کیلو گرم در هکتار 140گرم معادل 

 40ر دانـه  بـا احتسـاب وزن هـزا   (دانه در متر مربع  400

  )کیلو گرم در هکتار 160گرم معادل 

 40بـا احتسـاب وزن هـزار دانـه     (دانه در متر مربع  450

  )کیلو گرم در هکتار 180گرم معادل 

 40بـا احتسـاب وزن هـزار دانـه     (دانه در متر مربع  500

  )کیلو گرم در هکتار 200گرم معادل 
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قبل از با بذر کار آزمایشی وینتر اشتایگرکاشت 

هرکرت در شش . هاي موثر پاییزه انجام شدگیبارند

خط شش متري و با فاصله ردیف و میزان بذر 

جا که عرض از آن. متناسب با هر تیمار کاشت شد

ها داشت، سطح بستگی به فاصله بین ردیف هرکرت

شامل چهار خط با طول چهار متر و برداشت 

متر به ترتیب  9/0و  05/1، 2/1، 5/1هاي معادل  عرض

 15و  5/17، 20، 25هاي با فواصل ردیف براي کرت

در نهایت پس از برداشت و توزین، . متري بودسانتی

. عملکرد به صورت کیلوگرم در هکتار محاسبه شد

توزیع کود بر اساس نتایج آزمون خاك و بر اساس 

 40که کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره  60

لوگرم در کی 20زمان با کاشت و همکیلوگرم آن 

هاي مبارزه با علف. انجام شداوایل ساقه دهی در بهار 

 5/1با استفاده از علف کش تو فور دي به نسبت  هرز

برگی  2-4لیتر در هکتار قبل از ساقه دهی و در زمان 

 آفت سنمبارزه بر علیه . هاي هرز انجام شدعلف

لیتر در  3/0گندم با استفاده از سم دلتامترین  به نسبت 

  . انجام شدار فقط در سال اول هکت

  

  1388-89و  1387-88ي زراعی ها هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم قاملو طی سال اطالعات -1جدول

  ماه

  بارندگی

میلی متر                

  دماي مطلق حداقل

  درجه سانتی گراد

  دماي مطلق حداکثر

  سانتی گراددرجه 

  دما میانگین

  درجه سانتی گراد

  تعداد روز

  یخبندان 

88-87  89-88  88-87  89-88  88-87  89-88  88-87  89-88  88-87  89-88  

0/3 0  مهر  8/1-  0/7-  5/29  5/28  8/14  7/12  0/4  0/7  

4/89  آبان  4/95  0/6-  4/3-  0/23  0/19  9/5  2/8  0/13  0/9  

7/21  آذر  5/30  0/17-  4/12-  0/12  0/12  3/1  3/1  0/24  0/22  

3/43  دي  0/8  0/24-  6/10-  5/13  5/14  2/1-  9/4  0/24  0/13  

4/44  بهمن  5/57  0/21-  0/16-  0/13  5/17  8/0  1/2  0/20  0/18  

1/24  اسفند  2/49  4/10-  0/9-  0/22  0/26  4/4  1/9  0/23  0/8  

3/81  فروردین  4/78  8/7-  2/9-  0/16  5/21  0/6  1/9  0/12  0/10  

0/44  اردیبهشت  2/100  8/3-  0/2-  0/27  0/25  7/11  5/12  0/3  0/4  

5/5  خرداد  0/2  8/0  0/2-  0/32  5/34  91/16  1/18  0/4  0/2  

2/424  7/353  میانگین/جمع  -  -  -  -  7/6  6/8  0/127  0/93  

  

  نتایج و بحث

گر اختالف تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه بیان

و اثر متقابل                    اثر سال، فاصله ردیف دار معنی

از جمله میزان بذر  هابقیه اثر .فاصله ردیف بود× سال 

دار  معنیمیزان بذر غیر × و اثر متقابل فاصله ردیف 

شرایط دمایی و رطوبتی بسیار ). 2جدول(بودند 

نسبت به سال قبل و  1388- 89مناسب در سال زراعی 

بلند مدت ایستگاه سبب شد تا یک شرایط میانگین 

اي ویژه براي تولید در این سال فراهم شود به گونه

که میانگین تولید در شرایط این آزمایش معادل 

کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به سال  4558

  .داشت درصدي 156زراعی قبل برتري 

افزایش فاصله نشان داد که با مقایسات میانگین 

هاعملکرد دانه در هر دو سال اجراي آزمایش ردیف
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در سال اول آزمایش که سال . )1شکل(کاهش یافت

ترین عملکرد دانه در نامناسبی براي تولید بود، بیش

کیلوگرم در  2424(مترسانتی5/17فاصله ردیف 

 25ترین آن نیز در فاصله ردیف و کم) هکتار

 .حاصل شد) کیلوگرم در هکتار 1885(متري  سانتی

این روند در سال دوم نیز ادامه داشت و بازهم فاصله 

متري به ترتیب با سانتی 25متري و سانتی 15ردیف 

ترین  عملکرد ترین و کمداراي بیش 3364و  4803

بنابراین به طور میانگین فاصله ). 1شکل(دانه بودند

متر در مجموع هر دو سال با تولید سانتی 15ردیف 

 25هکتار باالترین و فاصله ردیف کیلوگرم در  3507

کیلوگرم در هکتار،  2625متري با تولید سانتی

ترین میزان عملکرد را به خود اختصاص  کم

توان به جواب این به جا شاید در این). 2شکل(دادند

سالیان زارعین منطقه تعدادي از سئوال که چرا 

از همان بذرکارهاي روسی با فاصله ردیف متمادي 

در این حالت . پاسخ داد ؟کنندفاده میباریک است

چون آرایش کاشت به سمت آرایش مربعی تمایل 

دارد، یعنی فواصل بین ردیف و فاصله بذر روي 

شوند، حداقل رقابت ردیف به هم نزدیک تر می

اي وجود داشت و میزان بهره درون و برون بوته

آب، نور و مواد (ها از منابع موجود برداري بوته

ترین حالت خود قرار ر مناسبد) غذایی

در حقیقت با ). Hiltbrunner et al., 2005(داشت

مثبت کاهش فاصله ردیف  این آرایش کاشت آثار

هاي کاشت، کاهش نظیر کاهش رقابت روي ردیف

هاي هرز در علف تبخیر غیر مفید و کاهش جمعیت

تر خود را نشان داده و از بیش ،ترهاي باریکردیف

 ند،تر شدها باریککه هرچه ردیف این لحاظ است

بر همین اساس وینود و  .عملکرد دانه افزایش یافت

در فواصل ردیف گزارش کردند ) 1996(همکاران

درصد  و ترتر رقابت براي دریافت نور کمباریک

تري از نور جذب شده و به افزایش ظرفیت بیش

توان گفت که در واقع می.شدمنجر فتوسنتزي گیاه 

تر از هاي باریک میزان کارآیی تشعشع بیشدر ردیف

 به عالوه). Tomar, 2004(باشدهاي پهن میردیف

بسته  ناشی ازدر این شرایط میزان تبخیر غیر مفید 

ترکانوپی و کاهش برخورد مستقیم نور به شدن سریع

 ,.Suyin et al(یافت ها کاهشفضاي بین ردیف

و  و ایرکولی) 2008(چنگ سی و همکاران). 2010

نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند  )1995(ماسونی

و هیلتبرونر و ) 2001(که کاکار و همکاران حالیدر

اظهار داشتند که با کم شدن فاصله ) 2005(همکاران

  .یافتعملکرد دانه کاهش  ،ردیف

داري بر عملکرد  هاي مختلف بذر تاثیر معنیمیزان

و  ترینکه تفاوت بین بیشدانه نداشتند طوري

ترین میزان عملکرد در تیمارهاي مختلف بذري  کم

 مقدارکیلوگرم در هکتار بود که البته  94برابر 

به ) کیلوگرم در هکتار 3077( حداکثري عملکرد

دانه در متر مربع  400طور میانگین در میزان بذر

اختالف عملکرد بین حداقل و  ).3شکل(حاصل شد

 55حداکثر میزان بذر مصرف شده در سال اول معادل 

کیلوگرم در هکتار بود که  133و در سال دوم برابر 

دار  با توجه به عدم معنی. ي نداشتنددار معنیتفاوت 

رغم تفاوت آشکار میزان بذر علی ×شدن اثر سال

شرایط آب و هوایی دو سال آزمایش از لحاظ 

ی و دما به ویژه میزان بارندگی در فصل بهار و بارندگ

، به نظر )1جدول(بندان چنین تعداد روزهاي یخهم

رسد این تلقی که در مناطق مرتفع و سرد افزایش می

تري از جمعیت گیاهی طی میزان بذر سبب بقاي بیش
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هاي سخت شده و در نهایت منجر به تولید  زمستان 

به عنوان مثال در . تر خواهد شد، صحیح نباشدبیش

تر و هم تعداد روزهاي یخ بندان بیش1387- 88سال 

چنین گیاهان سرماهاي شدیدتري را در طول زمستان 

به عالوه در بهار نیز که میزان بارندگی . تجربه کردند

در شرایط دیم نقش تعیین کننده دارد، مقدار 

بارندگی به ویژه در اردیبهشت هم زمان با فاز خطی 

تر از سال متر کممیلی 56گندم حدود رشد رویشی 

که عامل تعیین  توان گفتمیبنابراین . بود 1388- 89

کننده تراکم مطلوب براي نیل به یک عملکرد 

حداکثري در شرایط دیم مناطق سردسیر فاصله 

سالک زمانی و توکلی . باشد نه میزان بذرردیف می

هاي مختلف بذر در نیز در بررسی میزان) 1383(

ي از لحاظ عملکرد دار معنیشرایط دیم مراغه تفاوت 

دانه در  400و  350، 300، 250ي بذر هادانه بین میزان

مشاهده  2متر مربع ارقام مختلف گندم از جمله آذر

  .نکردند

اجزاي عملکرد دانه داراي روابط جبرانی با هم هستند 

ایر و به طور معمول افزایش یک جزء سبب کاهش س

اگرچه افزایش میزان بذر ممکن است . شوداجزاء می

بر روي اجزاء عملکرد نظیر تعداد سنبله در واحد 

سطح اثر بگذارد ولی لزوماً منجر به افزایش عملکرد 

تر بذر افزایش ناشی از زیرا در مقادیر بیش. شودنمی

هاي هاي اصلی با کاهش در تعداد پنجهتعداد سنبله

در تعداد دانه در سنبله جبران  بارور و یا کاهش

به طور معمول در واکنش به افزایش میزان . شود می

بذر عملکرد دانه غالت ابتدا افزایشی بوده و سپس 

تر کاهش خواهد افقی شده و با مصرف مقادیر بیش

در این آزمایش نیز با ). Carr et al., 2003(یافت

مربع، دانه در متر  400به  350افزایش میزان بذر از 

عملکرد دانه افزایش و سپس با مصرف مقادیر بیشتر، 

این نتیجه برخالف نتایج  )3جدول(کاهش یافت

گزارش شده توسط شریفی و رحیمیان مشهدي 

باشد که افزایش عملکرد دانه را بر اثر ، می)1380(

افزایش میزان بذر در شرایط دیم شیروان گزارش 

نیز در ) 1991(همکاران  چنین تامپکینز وهم. کردند

هاي بررسی مقادیر مختلف بذر در کاشت گندم

زمستانه گزارش کردند که با افزایش مقادیر بذر از 

دانه در متر مربع عملکرد دانه افزایش  400به  65

زیرا که افزایش در تعداد دانه در سنبله در . یافت

تر، قابل به جبران کاهش تعداد سنبله هاي کمتراکم

این امر احتماال ناشی از شرایط . در واحد سطح نشد

به هر . باشدمحیطی از جمله مقدار رطوبت خاك می

هاي دیگري نیز وجود دارد که داللت بر حال گزارش

شدن اثر میزان  بذر بر عملکرد دانه  دار معنیعدم 

متر بارندگی میلی 300اي با شایلنگر در منطقه. دارد

بررسی مقادیر  ساالنه در شمال غرب اقیانوس آرام  در 

مختلف بذر در سه محصول گندم، جو و یوالف 

ها از گزارش کرد که با کاهش میزان بذر تعداد سنبله

طریق افزایش تعداد دانه در سنبله، جبران شده و لذا 

  .تغییري در عملکرد دانه هر سه محصول حاصل نشد

در بررسی اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه 

رت پنجه زنی متفاوت در شرایط دیم ارقام گندم با قد

 550و  450، 350داري بین مقادیر مراغه تفاوت معنی

عبدالرحمنی و فیضی (دانه در متر مربع مشاهده نشد

نیز اثر ) 2001(جانسون و استیونسون). 1385اصل،

دار گزارش میزان بذر را بر عملکرد دانه غیر معنی

  .کردند
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  خالصه جدول تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه و اجزاي آن بر اساس میانگین مربعات -2جدول

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن هزار 

 د انه

دانه در 

 سنبله

سنبله در متر 

 مربع

درجه  عملکرد دانه

 آزادي

 منبع تغییر

 سال  1 *66201980.5 **2479665.3 *761.6 *1002.9 *263.6 **184909362.0

 تکرار داخل سال 4 841577.8 3379.6 42.3 5.3 29.9 3029051.4

 فاصله ردیف 3 *3756880.9 **112880.3 12.7 41.1 **663.5 575629.7

 فاصله ردیف ×سال 3 **2411552.5 *77408.5 14.3 8.1 221.9 **16493693.0

 1اشتباه  12 531591.2 18850.9 18.5 45.8 65.9 2470568.5

 میزان بذر 3 234793.9 22301 24.6 *91.4 75 827553.6

 میزان بذر ×سال  3 24231.3 29549.1 19.2 2.1 **119.5 225388

 2اشتباه  8 98368.8 9984.1 17.8 13.2 26.6 2526053.4

 میزان بذر ×فاصله ردیف   9 180761.7 *32610.8 8.8 23.9 52.5 **3913086.6

  ×فاصله ردیف×سال  9 346755.8 **46789.0 11.8 43.8 81.7 **3674965.5

 میزان بذر

 3اشتباه  24 229840.1 16175.8 12.2 34.3 83.3 1466861.8

47/23  33/28  55/16  15/15  28/21  22/5  (%)ضریب تغییرات  

   و : درصد 1درصد و  5در سطح احتمال  دار معنیبه ترتیب اختالف 

  

در جنوب شرق دشت آناتولی ) 2009(کاباکسی 

میلی متر بارندگی و تابستان گرم و  303ترکیه با 

خشک گزارش کرد که مقادیر مختلف بذر در دو 

هاي کاشت متفاوت شرایط آبی و دیم حتی در سیستم

 داري در مقدار عملکرد دانه گندم دورومتاثیر معنی

نداشت، اگرچه تعداد گیاه در متر مربع تفاوت 

  . ي نشان داددار معنی

طور کلی تغییرات میزان بذر با شخم، رقم، تاریخ  به

به . کاشت و عوامل محیطی داراي اثر متقابل هست

عنوان مثال کاشت زود هنگام بذر در مناطق سرد به 

چرا که فرصت کافی براي تري نیاز داردبذر کم

و پنجه زنی قبل از خواب زمستانه فراهم توسعه ریشه 

در یک ). Robertson and Stark, 2004(شود می

و همکاران  آندرو بررسی در اونتاریوي کانادا،

هاي زمستانه را در مقادیر مختلف بذر گندم) 1992(

هاي کاشت مختلف، بررسی کرده و نتیجه تاریخ

تر در کاشت گرفتند که براي رسیدن به عملکرد بیش

با انجام  .تري مورد نیاز بوددیرهنگام، بذر بیش

هاي مختلف در نیوزیلند مطالعات متعددي درمحیط

گزارش شد که در شرایط کاشت دیر هنگام، ضعف 

هاي حاصلخیزي خاك و عدم کنترل به موقع علف

ي با افزایش میزان بذر  دار معنیهرز، عملکرد به طور 

ر این آزمایش د). Stephen et al., 2005(تر شدبیش

چون تاریخ کاشت به موقع بود و از طرفی بذر به 

تر بود، درستی جایگذاري شد و تلفات بذري کم

دانه در متر مربع با حداقل تلفات  350بنابراین کاشت 

هاي گندم را بذري توانست جمعیت کافی از بوته

فراهم کند و لذا افزایش میزان بذر تاثیر چندانی در 

همکاران و رابرتسون . انه نداشتافزایش عملکرد د

هاي زمستانه و معتقدند که در کاشت گندم) 2004(
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هاي انتهایی آخر فصل مقادیر زیاد در مناطقی با تنش

تواند به تسریع و توسعه رشد رویشی در بهار و بذر می

لذا تخلیه سریع رطوبت خاك منجر شده که در نتیجه 

رطوبتی مواجه آن دوره پر شدن دانه با محدودیت 

  .خواهد شد

عملکرد دانه تابعی از اجزاي آن یعنی تعداد سنبله در 

باشد لذا  واحد سطح، دانه در سنبله و وزن دانه می

تغییرات عملکرد به تغییر در اجزاي آن مربوط 

نتایج این آزمایش نشان داد که اثر فاصله . شود می

ود و ب  دار معنیردیف فقط بر تعداد سنبله در متر مربع 

بقیه اجزاء به تغییرات فاصله ردیف واکنش چندانی 

ترین تعداد سنبله در متر بیش). 2جدول(نشان ندادند 

سانتی متر و  15در فاصله ردیف  )سنبله 638(مربع 

سانتی  25در فاصله ردیف ) سنبله 474(ترین آن کم

  ).4شکل(متري به دست آمد
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خص برداشت در فواصل ردیف و میانگین دو ساله عملکرد دانه، سنبله در متر مربع، دانه در خوشه، وزن هزار دانه و شا: 3جدول

  هاي مختلف بذر میزان

  فاصله ردیف

  )سانتی متر(

  میزان بذر

دانه در متر (

  )مربع

 عملکرد دانه

در  کیلوگرم(

)هکتار  

سنبله در متر 

 مربع

وزن هزار  دانه در سنبله

 دانه

)گرم(  

شاخص 

 برداشت

)%(  

عملکرد 

 بیولوژیک

کیلوگرم در (

)هکتار  

15  

350  

400  

450  

500  

35220 8/713  1/18  9/30  7/40  0/7357  

36164 8/568  1/20  6/32  7/46  2/7804  

34454 2/751  1/19  2/26  5/41  1/7941  

34415 0/517  3/22  4/27  6/49  0/6418  

17.5  

350 

400 

450 

500 

31977 0/494  8/20  5/30  7/37  4/8910  

296432/649 8/19  4/25  9/33  1/6900  

6/2707  2/549  4/22  4/25  2/37  5/7165  

318373/561  2/22  6/26  7/39  3/7742  

20  

350 

400 

450 

500 

5/2634  4/521  1/20  6/28  4/34  0/6865  

30943 0/602  7/18  9/30  8/34  7/8858  

26059 4/492  9/22  0/24  1/38  0/7414  

25579 4/500  7/20  9/24  7/33  1/7486  

25  

350 

400 

450 

500 

27078 8/475  8/21  7/26  0/31  5/7299  

263252/510  5/20  0/27  1/28  2/7693  

26555 0/449  7/21  0/27  4/34  4/8077  

25033 3/460  1/22  2/24  5/35  0/7812  

LSD5%   0/675  3/159  6/4  1/8  8/8  3/1443  

  

  

نیز در بررسی اثر فاصله ) 1999(احمد و همکاران 

ردیف بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم 

دریافتند که تعداد سنبله در متر مربع با افزایش فاصله 

این امر احتماالً ناشی از کاهش .یافتها کاهش ردیف

 تر هاي بارور در فواصل ردیف پهنتعداد پنجه

 ).Solie et al.,1991; Kakar et al., 2001(باشد می

تري اگرچه به ظاهر افزایش فاصله ردیف فضاي بیش

جا که در یک کند ولی از آنمیبراي هر بوته فراهم

شود تا ردیف سبب میمیزان بذر ثابت، افزایش فاصله 

تر شود، لذا رقابت ها برروي خط کمفاصله بین دانه

هاي هر ردیف شدیدتر شده و در نهایت این بین بوته

تشدید فضاي رقابتی منجر به کاهش تعداد پنجه 

در  بررسی ) 1996(مک لود و همکاران . خواهد شد

متري گزارش کردند سانتی 36و  18اثر فاصله  ردیف 
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سانتی متري به دلیل افزایش  18له ردیف که در فاص

یکنواختی در توزیع بذور روي خط و در نتیجه 

تري اي تعداد پنجه بیشکاهش رقابت بین بوته

  . تشکیل شد

  
  

واحد داري بر تعداد سنبله در بذر تاثیر معنی میزان

توان به  علت این امر را می). 2جدول(سطح نداشت

. وجود رابطه جبرانی بین اجزاي عملکرد نسبت داد

معموال کاهش میزان بذر از طریق افزایش تعداد پنجه 

بنابراین اگرچه افزایش میزان . بارور جبران خواهد شد

تري خواهد هاي اصلی بیشبذر منجر به تولید سنبله

تر بذر در رسد که مقادیر کمنظر میشد ولی چنین به 

هاي بارور  واحد سطح از طریق افزایش در تعداد پنجه

 ,.Ahmad et al(خواهند نموداین فاصله را کم 

و مارشال و اهم ) 2009(و همکاران  سومرو ).2000

هاي هاي خود افزایش تعداد پنجهدر بررسی) 1987(

ر مقادیر بذر بارور و در نتیجه تعداد سنبله در گیاه را د

  .تر گزارش کردندکم

بر تعداد سنبله در میزان بذر × اثر متقابل فاصله ردیف 

در  سنبلهترین تعداد دار بود و بیشمعنیمتر مربع 

دانه در  450سانتی متري و میزان بذر 15فاصله ردیف

ترین تعداد سنبله کم).3جدول (متر مربع به دست آمد 

سانتی  25فاصله ردیف نیز در همین میزان بذر و در 

رسد که آرایش چنین به نظر می. متري به دست آمد

 450متر و میزان بذر سانتی 15کشت با فاصله ردیف 

دانه در متر مربع در شرایط این آزمایش سبب شد تا 

هاي ناشی از ساقه اصلی توازن مناسبی بین تعداد سنبله

براي دریافت آب، مواد غذایی و هاي بارور و پنجه

بنابراین در این آرایش کاشت . برقرار شودنور 

ترین تعداد سنبله در واحد سطح تولید شد و در  بیش

نهایت توانست در رتبه دوم از لحاظ عملکرد دانه 

) 2002(آندرید و همکاران ). 3جدول(قرار گیرد

معتقدند که در یک میزان بذر ثابت کاهش فاصله 

ها ههاي کاشت موجب توزیع یکنواخت بوتردیف

هاي شده که خود موجب کاهش رقابت بین اندام

چنین رقابت براي آب و مواد غذایی و نور گیاه و هم

  . شودمی

در فاصله ردیف  سنبلهترین تعداد دانه در اگرچه بیش

دانه در متر مربع  450یزان بذر سانتی متر و م 20
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 هايولی در هر صورت اثر) 3جدول (دست آمدب

جزء فاصله ردیف بر این × اصلی و متقابل میزان بذر 

تامپکینز ). 2جدولو 5شکل( دار نبود معنی از عملکرد

در ) Tompkins et al., 1991(وهمکاران 

اي خود افزایش تعداد دانه در سنبله را ه بررسی

 ،ها گزارش کردندعلت افزایش فاصله ردیف به

فاصله  افزایش) 1999(که احمد و همکاران حالیرد

. دانستند سنبلهردیف را موجب کاهش تعداد دانه در 

دار با این وجود محققین دیگر چنین اثري را غیر معنی

تر یک صفت ژنتیکی گزارش کرده و آن را بیش

 یردگ تر تحت تاثیر محیط قرار میکه کم دانندمی

)Hiltbrunner et al., 2005 .( در این آزمایش

هزار دانه بیشتري نسبت  تر از وزنهاي باریکردیف

ترین وزن بیش. تر برخوردار بودندهاي پهنبه ردیف

 15گرم در فاصله ردیف  29هزار دانه به مقدار 

ترین وزن هزار که کمحالیمتر حاصل شد درسانتی

متر به سانتی 25گرم در فاصله ردیف 26دانه به مقدار 

با این حال تفاوت بین فواصل ). 6شکل(دست آمد

این برخالف . نبود دار معنیاز لحاظ آماري  ردیف

نتایج گزارش شده توسط هیلت برونر و همکاران 

تر بین باشد که در آن فواصل بیشمی) 2005(

 . ها را سبب افزایش وزن هزار دانه دانستندردیف

هاي بذر تاثیري بر بر خالف رقم سرداري که میزان

با  2ردر رقم آذ) 1392روحی،(وزن هزار دانه نداشت

از  ،دانه در متر مربع 400از  بیشافزایش میزان بذر 

این امر ناشی از افزایش رقابت . کاسته شد هاوزن دانه

باشد که نقش بسیار براي نور، آب و مواد غذایی می

هاي تامپکینز و یافته. ها دارندبارزي در پرکردن دانه

نیز بر ) 2005(و استفان و همکاران ) 1991(همکاران

وزن  ،واقعیت داللت دارد که با افزایش میزان بذراین 

بررسی اثر متقابل فاصله ردیف و . ها کاهش یافتدانه

میزان بذر نیز نشان داد که با افزایش فواصل  بین 

ها و میزان بذر وزن هزار دانه کاهش یافت ردیف

ترین فاصله ترین و بیشکه تفاوت بین کمطوري به

احتماالً ). 3جدول (م رسیدگر 9ردیف و میزان بذر به 

زمان با ها همکه با افزایش فاصله ردیفبه این دلیل

تري توسط که آب بیشافزایش میزان بذر، ضمن این

جامعه گیاهی قبل از ورود به مرحله زایشی مصرف 

شد، تلفات تبخیري نیز به دلیل باز بودن کانوپی و 

 ها، افزایشبرخورد مستقیم نور به فضاي بین ردیف

تري براي دوره پرشدن دانه یافت و لذا رطوبت کم

 ).Suyin et al., 2010( باقی ماند

شاخص برداشت از دیگر صفاتی که بود که تحت 

تاثیر فاصله ردیف قرار گرفت و اثر آن در سطح یک 

چنین اثر سال نیز هم). 2جدول(شد دار معنیدرصد 

دهد آرایش که نشان می بود دار معنیبراي این صفت 

اثر متفاوتی بر  مورد مطالعههاي کاشت طی سال

به عنوان مثال در فاصله . شاخص برداشت داشت

 6/44متر میزان شاخص برداشت سانتی 15ردیف 

هاي  تر شدن ردیفکه با پهندرصد بود در حالی

کاهش یافت و در نهایت در فاصله  دارکاشت این مق

 ).7شکل(درصد رسید 4/32سانتی متري به  25ردیف 

تر هاي باریک افزایش شاخص برداشت در ردیف

ناشی از افزایش عملکرد دانه و کاهش عملکرد 

بیولوژیک بود اگرچه این کاهش عملکرد بیولوژیک 

ترین و تفاوت بین بیش). 3جدول(نبود  دار معنی

 341ترین مقدار عملکرد بیولوژیک فقط  کم

 تر، بهکه مقدار بیشکیلوگرم در هکتار بود، ضمن این

بنابراین . سانتی متر تعلق داشت 25فاصله ردیف 

شود اگرچه فاصله ردیف باریک، مشاهده می
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تري داشت ولی به دلیل عملکرد بیولوژیک کم

مناسب بودن فضاي رقابتی و توزیع یکنواخت بذور بر 

تري از ماده خشک تولیدي روي ردیف درصد بیش

  . به تولید دانه اختصاص یافت

  

  
 در فواصل ردیف مختلف 2شاخص برداشت گندم آذر : 7شکل 

  

ان گفت با توجه به نقش مثبت تو میدر مجموع 

ها در افزایش عملکرد دانه گندم کاهش فاصله ردیف

شدن میزان  دار معنیدر شرایط دیم و با توجه به عدم 

ترین فاصله ردیف براي کاشت در این شرایط بذر، به

 15منطبق با بذرکارهاي (سانتی متر 15فاصله  ردیف 

دانه در متر مربع  400تا  350و میزان بذر  )ردیفه

.باشد می
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Effect of row spacing and seeding rate on grain yield and agronomic traits of rainfed bread 

wheat cultivar Azar-2 in high-land of Iran 

E. Roohi* 

Kordestan Agricultural and Natural Resources Research center, AREEO, Sanandaj, Iran 

 

Abstract 

Response of bread wheat cv. Azar-2 to row spacing and seeding rate was investigated under 

cold rainfed conditions in Qamloo research station during 2008-2010 growing seasons. Four row 

spacing (15, 17.5, 20 and 25 cm) and four seeding rates (350, 400, 450 and 500 seed/m2) were 

assigned as horizontal and vertical factors, respectively. A strip-plot design was employed in a 

randomized complete block with three replications. The results showed that the row spacing had 

significant effects on grain yield, but the seeding rates did not affect grain yield. The row spacing 

had significant effect on grain yield, number of spike per square meter and harvest index. 

Seeding rate did not have significant effects on the measured traits except for thousand kernel 

weight. The maximum grain yield (3506 kg/ha) was obtained by 15 cm row spacing treatment, 

whereas the minimum grain yield (2624 kg/ha) was observed in 25 cm rows spacing. Row 

spacing of 15 cm also had the highest spike number (638 spikes/m2) and thousand kernels weight 

(29 g), whereas the maximum number of grain per spike (22 grain) was observed in 25 cm rows 

spacing. These data indicate that yield and economic benefits are sufficient to support the 

production of Azar-2 in narrow rows (15 cm) and seeding rate of 350-400 seed/m2. 
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