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  چکیده

م رقم یدمنظور بررسی اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم به

آزمایش  در مزرعه تحقیقات گنبد انجام شد. 1398-1399و  1397-98اي در دو سال زراعی قابوس مطالعه

یتروژن شامل هاي کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهاي کود نصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوكبه

تراکم کاشت  هاي اصلی و سطوحکرت کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره در 138و  92، 46صفر، 

مینان از یکنواختی براي اطدانه در متر مربع در کرت هاي فرعی بودند.  525و  450،  375، 300، 225، 150شامل 

هاي آزمایش داده هاتجانس واریانسعدم خطاهاي آزمایشی در آغاز آزمون بارتلت انجام و با توجه به 

سال آزمایش  . نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه در هر دوواریانس شد صورت جداگانه در دو سال تجزیهبه

لف کود نیتروژن، صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله تحت تاثیر سطوح مخت

 تند،سطوح مختلف تراکم کاشت دانه و نیز برهمکنش کود در تراکم کاشت در سطح یک درصد قرار گرف

اکم کاشت مکنش صفت وزن دانه در سنبله در هر دو سال آزمایش تحت تاثیر سطوح کود و سطوح ترولی بره

یلوگرم در هکتار ک 138قرار نگرفت. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تیمارها نشان داد که تلفیق سطوح کودي 

و سطوح کودي  در هکتار کیلوگرم 4957دانه در متر مربع در سال اول آزمایش با عملکرد دانه  300و تراکم 

کیلوگرم در  4408دانه در متر مربع در سال دوم آزمایش با عملکرد دانه  375کیلوگرم در هکتار و تراکم  92
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  مقدمه

ترین گیاه مهم )،.Triticum aestivum L( گندم

زراعی دنیا بوده، باالترین سطح کشت و تولید را 

 ;Costa et al., 2013( در بین سایر غالت دارد

Suleiman et al., 2014.(  سطح زیر کشت جهانی

میلیون هکتار و  216حدود  2019گندم در سال 

 میلیون تن گزارش شده است 766تولید آن حدود 

)FAO, 2019 .( بر اساس گزارش وزارت جهاد

، سطح کشت گندم 1397-98کشاورزي در سال 

 67میلیون هکتار بود که  86/5در ایران در حدود 

درصد آن آبی بوده و میزان  33درصد آن دیم و 

میلیون تن برآورد شده است  7/13 گندم تولیدي

). طبق این آمار استان 1399(احمدي و همکاران، 

میلیون تن رتبه  26/1ا حدود گلستان از نظر تولید ب

هاي کشور به خود اختصاص سوم را در بین استان

 داده است. در این استان گندم دیم با سطحی معادل

درصد کشت گندم  62هزار هکتار (حدود  5/186

جایگاه خاصی را در زراعت گندم منطقه  استان)

، 1397-98داردو سطح کشت گندم آبی در سال 

  ده است.هزار هکتار بو 4/113

تراکم مطلوب بوته گندم یکی از عوامل مؤثر در 

باشد. اثر محیط و سازوکارهاي تولید بهینه می

کننده در غالت باعث شده تا میزان مطلوب ترمیم

بذر در واحد سطح محدوده وسیعی پیدا کند 

وکشاورزان منطقه با استفاده از تراکم بذر بیشتر، در 

تر و را متراکمدهی ظاهر مزرعه خود زمان سنبله

بینند، به همین دلیل رغبت بیشتري به پربارتر می

که این استفاده از میزان بذر باال دارند، در حالی

هایی که تنش خشکی و مقوله به ویژه در سال

هاي گرماي انتهاي فصل بیشتر باشد؛ خسارت

گنبد، کند (محمديجبران ناپذیري بر آن وارد می

) در بررسی اثر 1390). زاهد و همکاران (1395

تراکم بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم 

گندم در ایستگاه عراقی محله گرگان به این نتیجه 

 %1رسیدندکه اثر تراکم بر عملکرد دانه در سطح 

دار است، به این ترتیب که با افزایش تراکم از معنی

بوته در مترمربع عملکرد دانه  375و  262به  150

کیلوگرم در هکتار افزایش  500و  1000ترتیب به

تواند ها بیان نمودندکه تراکم بذر مییافت. آن

عنوان یک جز موثر در افزایش عملکرد گندم به

در غالت، اجزاي اصلی عملکرد را تعداد باشد. 

پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن متوسط هزار 

دهد، گرچه در واقع کلیه صفات از دانه تشکیل می

هاي مرتبط با طول دوره رشد نظیر جمله ویژگی

شدن دانه طول دوره رشد رویشی و طول دوره پر

نیز سهم مهمی در تشکیل عملکرد دانه دارند 

) 1395عبدالرحمنی (). 1392(امیدي و همکاران، 

درتحقیق خود براي تعیین تراکم مناسب ارقام 

گندم دیم گزارش کرد که اثر میزان بذر بر عملکرد 

نه، عملکرد بیولوژیک، طول سنبله، تعداد سنبله دا

در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و تعداد روز تا 

دانه  550دار است و ارقام در تراکم رسیدگی معنی

در مترمربع (باالترین تراکم)، بیشترین عملکرد را با 

اند. ایشان کیلوگرم در هکتار داشته2165مقدار 

هاي اد سنبله در تراکمعلت را در باالتر بودن تعد

  بیشتر نسبت دادند.

علت افزایش ارتفاع در اثر کاربرد اوره را  اصوالً

توان به اثر تشدیدکنندگی نیتروژن در رشد می

ویژه رویشی و تقسیمات سلولی در اندام گیاه به
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یجه وزن برگ درنتساقه نسبت داد و اشاره کرد که 

همکاران، یابد (کنعانی الوار و و ساقه افزایش می

براي دستیابی به عملکرد باال در غالت و ). 1392

عمدتأ گندم که پایه اصلی تغذیه در اکثر جوامع به 

آید، ضرورت افزایش عملکرد این گیاه حساب می

رسد. در واحد سطح اجتناب ناپذیر به نظر می

) براي تعیین تراکم مناسب کاشت 1394( عبدالهی

و  250رف بذر در گندم دیم عنوان نمود، در مص

دانه در متر مربع تفاوتی در عملکرد تیمارها  400

دهد، در ها نشان میوجود ندارد. نتایج پژوهش

شرایط نرمال آب و هوائی در غالت زمستانه حدود 

ها از کاشت تا برداشت بر اثر رقابت درون بوته 50%

یابد، این میزان در اي و سایر عوامل کاهش میبوته

که برداشت است، در حالی %30تا  25غالت بهاره 

ها کافی بهینه زمانی میسر خواهد بود که تعداد بوته

پت و دهانئی مهی). Thiry et al., 2012( باشد

) در بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن 2017(

کیلوگرم در  140و  120، 100و بذر گندم (

کیلوگرم  150و  125، 100هکتارکود نیتروژن  و 

بذر) بر خصوصیات و عملکرد دانه گندم  در هکتار

کیلوگرم در هکتارکود  140عنوان نمودند مصرف 

کیلوگرم در هکتار بذر باالترین  150نیتروژن و 

) 2010کیابلو و همکاران (عملکرد دانه بدست آمد.

در ایتالیا بر روي ارقام مختلف گندم دوروم (داراي 

 تفاوت مورفولوژیک) در دو تیمار مختلف صفر و

کیلوگرم در هکتار نیتروژن اختالف عملکرد  80

بین ارقام مشاهده نمودند. در این میان نقش عناصر 

غذایی در افزایش عملکرد در واحد سطح بسیار 

نحوي که عملکرد محصوالت مهم می باشد، به

زراعی از جمله گندم در بسیاري از نقاط در درجه 

ه اول مربوط به کمبود عناصر غذایی است (بخشند

) 1392بناري و همکاران (). 1392و همکاران، 

گزارش کردند که تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه نیز 

در مراحل حساس رشد گیاه باعث افزایش رشد و 

  گردد. عملکرد دانه می

هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات عملکرد 

دانه و اجزاي عملکرد با افزایش تراکم بذر در 

نیتروژن در رقم جدید قابوس سطوح مختلف کود 

بود که این رقم مطابق با آمار سازمان 

-1400جاري (جهادکشاورزي استان در سال

زارهاي از سطح کشت دیم %30) در حدود 1399

خود اختصاص داده و سطح استان گلستان را به

زیرکشت آن نسبت به سایر ارقام رو به توسعه 

وصیات که اطالعات چندانی از خصاست، در حالی

زراعی این رقم و رفتارهاي این گیاه در برابر مقادیر 

مختلف بذر و مصرف کود نیتروژن در این استان 

  در دسترس نیست. 

  هامواد و روش

این تحقیق در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گنبد 

شرقی و عرض  55°و  12´طول جغرافیاییواقع در 

از  متر ارتفاع 45شمالی و با  37°و  16´جغرافیایی 

-99و  1397 -98 یسال زراعطی دو  سطح دریا در

صورت آزمایش اسپلیت پالت در قالب به 1398

هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا طرح بلوك

 30تا  0قبل از کشت نمونه خاك از عمق  گردید.

متري خاك تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد سانتی

ت. ارائه شده اس 1که نتایج آزمون خاك در جدول 

عامل اصلی مقادیر مختلف کود نیتروژن در چهار 

کیلوگرم  138و  92، 46سطح شامل مقادیر: صفر، 
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نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره و عامل فرعی 

، 375، 300، 225، 150سطح شامل:  6میزان بذر در 

دانه در مترمربع با توجه به وزن هزاردانه  525و  450

ید گندم دیم و ارزش مصرف بذر از رقم جد

هاي وارد شده از پالسمقابوس بود. این رقم از ژرم

سیمیت و معرفی شده توسط محققین موسسه 

تحقیقات دیم کشور با 

باشد و می  Kauz/Pastor//Bav92/Rayonشجره،

توان به ي این رقم میهااز خصوصیات و ویژگی

 3514بهاره بودن آن، میانگین عملکرد دانه 

 85ر، سفید، ارتفاع بوته داکیلوگرم، ریشک

متر، تحمل به خوابیدگی، خشکی و سرما سانتی

). در 1398اشاره نمود (زادحسن و همکاران، 

تیمار در هر تکرار کشت شد. هر  24مجموع تعداد 

خط کاشت به طول چهار متر و  6کرت شامل: 

متر بود. فاصله بین سانتی 20فاصله خطوط کاشت 

فته شد. قطعه زمین مورد ها دو متر در نظر گرتکرار

نظر براي انجام کاشت در سال قبل زیر کشت کلزا 

بود که پس از برداشت محصول بقایاي آن با یک 

شخم توسط گاوآهن به خاك برگردانده شده و 

قبل از کاشت، در رطوبت مناسب خاك، با دو 

دیسک عمود بر هم بستر بذر آماده گردید. 

خاك مزرعه، هاي گیري ویژگیمنظور اندازهبه

نمونه مرکب از خاك مزرعه تهیه گردید با توجه 

کیلوگرم کود  23هاي تحقیقاتی مقادیر به توصیه

فسفاته خالص از منبع کودي سوپر فسفات تریپل 

در سال دوم آزمایش قبل از کاشت به خاك اضافه 

گردید و یک سوم کود نیتروژن مورد نیاز در 

ار داده شد هنگام کاشت همراه با بذر در خاك قر

کود نیتروژن طی دو مرحله (شروع پنجه  و مابقی

صورت سرك به زنی و شروع طویل شدن ساقه ) به

   گیاه داده شد. 

  و بحث جینتا

در  یشیآزما يخطاها یکنواختیاز  نانیاطم يبرا

نس آغاز آزمون بارتلت انجام و با توجه به عدم تجا

 صورت جداگانهبه شیآزما يهاها دادهانسیوار

  شد. انسیوار هیدر دو سال تجز

رشد و نمو محصوالت : شرایط آب و هوایی

، متاثر از شرایط آب و هوائی در طی زراعی دیم

 سال اثر بودن دار معنی هاي مختلف است.سال

 محیطی هواي و آب شرایط بودن متفاوت از ناشی

 که طوريبه. است آزمایش اجراي سال دو طی در

 626 حدود آزمایش ولا سال در بارندگی مجموع

  

  شیآزما دو سال ی) طمتریسانت 30(عمق صفر تا  شیخاك محل اجراي آزما ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص -1جدول 

مواد خنثی 

  شونده

(TNV)
%  

کربن 

  آلی

%OC  

  اسیدیته

pH  

  هدایت الکتریکی

EC  
).m1-dS(  

نیتروژن 

 کل

% N  

  فسفر

P 
(ppm

) 

  پتاسیم

K  
(ppm) 

 بافت خاك

Soil Texture  

  سال

Year 

  1398  لوم رسی سیلتی 853 3/10  11/0 1 8/7 5/1 8/9

  1399 لوم رسی سیلتی 807 2/9 13/0 94/0 5/7 29/1 5/9
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 آزمایش دوم سال در کهصورتی در  ،بود مترمیلی

ل جدو(کرد  پیدا کاهش مترمیلی 376 به مقدار این

توزیع و پراکنش بارندگی نیز در ماه هاي  ).2

دیگر تفاوت دو سال آزمایش با یگمختلف در هر 

به طوري که پراکنش آن در مراحل  ،داشتند

) و دوره پرشدن دانه zadoks=41آبستنی (

zadoks=71-86)(  در سال اول آزمایش بهتر از

تأثیر شرایط  ).zadox et al., 1974(سال دوم بود 

جذب عناصر غذایی آب و هوایی و بارندگی بر 

 .مختلف متفاوت استهاي توسط گیاهان در سال

این تأثیر که از طریق رابطه آب، خاك و گیاه 

ر عوامل مؤثر د ترینتواند از مهمشود، میاعمال می

 باشدجذب عناصر غذایی و افزایش عملکرد دانه 

)kafi et al., 2000(.  

 نتایج تجزیه واریانس نشان داد در: عملکرد دانه

اثرات  هر دو سال آزمایش عملکرد دانه تحت تاثیر

و برهمکنش کود در تراکم در  کود، تراکم کاشت

  ).3دار بود (جدول سطح یک درصد معنی

نتایج مقایسه میانگین برهمکنش سطوح کود در 

ترین عملکرد دانه سطوح تراکم نشان داد که بیش

دانه در  375و  300و تراکم  138در سطوح کودي 

و تراکم  92مترمربع در سال اول و در سطح کودي 

). 4در سال دوم آزمایش به دست آمد (جدول  375

نتایج برهمکنش نشان داد که مدیریت در تیمار 

کیلوگرم در هکتار و تراکم  138سطوح کودي 

دانه در متر مربع در سال اول بیشترین  300بوته 

کیلوگرم در هکتار و در سال  4957عملکرد دانه با 

 کیلوگرم در هکتار و تراکم 92دوم سطوح کودي 

 4408دانه در متر مربع بیشترین عملکرد دانه با  375

ي هاو شکل 4کیلوگرم در هکتار را داشت (جدول 

تواند به واسطه تاثیر ). افزایش عملکرد دانه می2و  1

نیتروژن بر فرایندهاي رشد و نمو گیاه باشد در 

نتیجه تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزاردانه 

ملکرد دانه دارد (سارلی، ترین تاثیر را بر عبیش

) نیز نشان دادند با 1390). زاهد و همکاران (1396

افزایش تراکم بوته عملکرد دانه افزایش یافت، این 

توان به دلیل افزایش تعداد افزایش عملکرد را می

سنبله در واحد سطح دانست. هر چند در آزمایش 

حاضر چنین استنباط گردید که افزایش تراکم و به 

ن افزایش سنبله در واحد سطح تا حدي تبع آ

تواند باعث افزایش عملکرد دانه شود ولی بعد می

اي باعث کاهش گونهدلیل رقابت دروناز آن به

یابی به عملکرد باال و گردد. دستعملکرد می

مناسب، مستلزم انطباق مراحل رشدي گیاه با 

  شرایط جوي مساعد و افزایش کارایی استفاده

باشد ید به واسطه تراکم مطلوب میازعوامل تول

)Hiltbrunner et al., 2007( . 

دهد نشان می 2هاي هواشناسی جدول داده

هاي مناسب پاییز و زمستان در سال اول بارندگی

آزمایش نسبت به سال دوم آزمایش منجر به 

استفاده بهینه گیاه از نیتروژن و توسعه بهتر اجزاي 

در سال اول آزمایش عملکرد گندم شده و در نتیجه 

هاي باالتري در تیمارهاي کود نیتروژن عملکرد

دانه در متر  300کیلوگرم در هکتار با تراکم  138

در حالیکه در سال دوم  مربع حاصل شده است،

در فصول پاییز و پراکنش بارندگی خصوصا میزان
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  و تراکم کاشت با عملکرد دانه گندم در سال اول رابطه بین میزان کود -1شکل 

  

  

y225 = -0.0425x2 + 21.507x + 1877.9
R² = 0.9586

y150 = -0.0457x2 + 22.525x + 2111.1
R² = 0.9996

y300 = -0.0419x2 + 20.581x + 2500.8
R² = 0.9878

y375= -0.0411x2 + 20.16x + 2509.7
R² = 0.992

y 450= -0.0333x2 + 17.26x + 2504.4
R² = 0.9982

y525 = -0.0518x2 + 22.06x + 2594.8
R² = 0.9274
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ت صورهاي آماري ایستگاه هواشناسی سینوپتیک گنبدکاووس بهداده -2جدول 

  میانگین ماهانه در دو سال به تفکیک اجراي آزمایش

متوسط دماي شب و   

  (سانتی گراد) روز

   مجموع بارندگی

  (میلی متر)

  مجموع 

  ساعات آفتابی

  98-99 97-98  98-99 97-98  98-99 97-98  ماه/سال

 5/162 9/161 9/22 8/32 3/22 3/21 مهر

 8/159 3/117 6/54 6/30 1/15 16  آبان

 1/156 4/136 9/11 7/63 8/11 3/12 آذر

 5/196 6/147 4/16 2/81 4/10 4/10 دي

 136 9/175 4/68 3/152 9/9 2/9 بهمن

 3/111 4/133 9/65 1/167 4/12 3/12 اسفند

 3/190 9/239 2/93 2/51 7/13 5/15 فروردین

 6/308 6/296 6/40 5/41 6/19 8/20 اردیبهشت

 2/301 5/196 4/2 3/6 6/27 8/28  خرداد

 3/1722 1656 3/376 7/626 9/15 29/16 میانگین 
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 و تراکم کاشت با عملکرد دانه گندم در سال دوم رابطه بین میزان کود -2شکل

  

اند از ستهها نتوانتر بوده و بوتهمناسبو زمستان نا

کود نیتروژن مصرفی استفاده بهینه را ببرند و 

محدویت آب منجر به کاهش عملکرد تیمارها در 

کیلوگرم در هکتار شده  138کود نیتروژن مصرفی 

و در نتیجه بهترین عملکرد دانه در تیمار کود 

دانه  375کیلوگرم در هکتار و تراکم  92نیتروژن 

 225با تراکم  در متر مربع به دست آمده هر چند

دانه در متر مربع نیز اختالف معنی داري نداشته و 

 ).4هر دو در یک گروه (ا) قرار گرفته اند ( جدول 

صورت امواج رادار) بیانگر تفاوت (به 3شکل 

عملکرد دانه تیمارهاي آزمایش در دو سال 

) است، اعداد خارج بلندترین 1397-1399زراعی(

تلفیق سطح کود موج رادار، تیمارهاي آزمایش(

ترتیب از چپ به راست)  و نیتروژن و تراکم بذر به

ستون اعداد از مرکز به سمت محیط امواج رادار 

مقیاس حدود عملکرد دانه در هر موج بر حسب 

کیلوگرم در هکتار و دو منحنی چندضلعی ترسیم 

شده بر روي امواج، عملکرد دانه تیمارها را به 

دهد یش نشان میتفکیک در دو سال اجراي آزما

طوري که نقاط لوزي شکل بر روي منحنی به

خارجی بیانگر عملکرد دانه در سال اول آزمایش و 

نقاط مربع شکل بر روي منحنی داخلی بیانگر 

عملکرد دانه در سال دوم آزمایش در تیمارهاي 

مختلف هستندکه میزان عملکرد دانه در هر تیمار،  

ن موج مربوطه قابل مقایسه و سنجش با نزدیکتری

راحتی است. با یک نگاه اجمالی و در حالت کلی به

توان مشاهده نمود که سطح منحنی خارجی می

کامالً بیشتر از سطح منحنی داخلی است که  مربوط 

به اختالف عملکرد تیمارها در سال اول و دوم 

طوري که میانگین عملکرد آزمایش است به

ب سال اول هاي مناستیمارها به واسطه بارندگی

تر آن کشت نسبت به سال دوم و پراکنش مناسب

دار میانگین عملکرد دانه منجر به ایجاد تفاوت معنی

اند ها توانستهکه بوته استدر طی دو سال گردیده

گیري از شرایط محیطی مناسب در تیمارهاي با بهره

  با رشد و توسعه بهتر اجزاء عملکرد   اعمال شده و
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  یدر دو سال زراع کیعملکرد گندم قابوس به تفک ياز اجزا یواریانس عملکرد دانه و برختجزیه  -3جدول 

 )Mean of square( میانگین مربعات

درجه 

 منابع تغییر آزادي

  وزن هزار دانه

 (گرم)

  وزن دانه در

 (گرم) سنبله
 عملکرد دانه تعداد سنبله در مترمربع تعداد دانه در سنبله

99-98 98-97 99-98 98-97 99-98 98-97  99-98 98-97 99-98  98-97 

ns54/1 ns81/3 ns26/1 ns09/0 ns25/7 ns 40/12 38/150ns  ns5/2443 ns89/97386 **05/75133 2 تکرار 

**17/36 ns12/6 *90/2  **11/12 **32/101 **17/385 31/113083** **83/166244  **20/3926677  **1/22982632 3 کود 

 1خطاي  6 74/308667 48/66183 55/3193 57/1728 44/13 22/17 53/1 88/1 88/8 36/6

ns71/7 **44/20 **42/9 **49/14 **46/542 **65/699 04/144493** **03/101174 **12/893673 **31/446302 5 تراکم کاشت 

ns14/6 **56/10 ns83/0 ns96/0 **46/33 **79/89 **36/10138 **83/12035 **14/205696 **35/156193 15  کود×تراکم 

 2خطاي  40 66/88395 50/59354 17/1271 97/1438 97/25 72/9 74/0 75/0 09/4 37/3

 (درصد) ضریب تغییرات  51/7 90/6 90/7 61/9 69/12 94/10 70/7 07/15 55/4 38/5

ns  ** درصد  1و  5در سطح  يداریو معن يداربه ترتیب عدم معنیو * و 
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ندم رقم قابوس روي صفات مختلف گ مطالعه در کود نیتروژن و تراکم کاشت برهمکنشمقایسه میانگین  -4جدول 

  طی دو سال اجراي آزمایش

  تیمارها

  هعملکرد دان

  (کیلوگرم)  

  تعداد سنبله در 

  مربع متر

  تعداد دانه 

  در سنبله

وزن هزار 

  (گرم) دانه

  98-97  99-98  98-97  99-98  98-97  99-98  98-97  تراکم  کود

0  150  f1977  i6/2373  i33/250  k7/197  f-d66/35  e-c28/34  a-d66/44 

0  225  f2121  ik2627  i67/260  k-i241  f-d33/36  f-d53/31  a-d66/44 

0  300  f7/2451  jk2847  ih67/308  i-g33/294  d-e36  g-e01/30  a-d33/45 

0  375  f3/2471  k-i6/3014  gh33/354  h-f67/321  g-e33/32  gh48/25  ab46 

0  450  f2521  h-e3584  gh67/360  fg338  fg66/28  f-g45/27  ef41 

0  525  f7/2481  i-g3/3302  gh67/348  h-f67/327  fg33/30  gh08/26  b-f43 

100  150  e3/3306  k-j6/2858  i269  jk219  a57  c-a02/38  ab46 

100  225  d3/3877  i-g3/3369  g382  j-h274  bc33/46  d-a39/35  a-c66/45 

100  300  d-b7/4287  e-c3874  g33/395  fg33/347  ab66/51  f-d50/32  a47 

100  375  ed3/4231  f-c6/3774  f-c509  cd33/468  e-c33/39  j-h03/24 a47 

100  450  ed3/3847  i-g3334  cd33/551  d-b494  fg66/30  l-i78/19  a-e66/43 

100  525  c-a4619  i-g3391  b33/630  bc33/523  fg66/30  kl55/18  d-f33/41 

200  150  c-a4777  h-d3/3601  g67/386  j-h67/274  a33/55  a75/39  a-d66/44 

200  225  ab7/4816  c-a4090  67/384g  h-f67/324  a58  ab06/39  ab46 

200  300  ab3/4795  ab3/4347  f479  ef382  e-c40  d-a69/35  f33/40 

200  375  c-a3/4781  a4408  f-c67/532  de440  cd33/41  f-d84/31  ab46 

200  450  c-a4674 d-b4001  b67/628  bc67/509  g-d66/34  k-h90/22  a66/46 

200  525  c-a4600  d-b6/3983  a68/761  a33/674  g66/26  kl61/17  a-e33/44 

300  150  c-a3/4406  i-g6/3326  g383  i-g33/292  ab66/52  d-e77/32  a-c66/45 

300  225  c-a3/4744  e-c3865  f-c67/542  fg345  e-c40  e-c65/33  a-c66/45 

300  300  a4957  e-c6/3894  ef481  cd481  bc47  gh19/25  a-c45 

300  375  a4898  d-b4001  f-d33/502  d-b483  66/42cd  gh06/25  a-f66/43 

300  450  c-a 3/4668  g-d3/3652  bc571  a67/668  66/34g-d  i17  c-f33/42 

300  525  c-a3/4665  j-h3/3235  e-c33/544  b67/544 f-d 33/35  k-j90/18  d-f33/41 

LSD  52/562  4/403  11/64  16/63  16/8  37/5    

  دهند.داري نشان نمیتفاوت معنی LSD درصد آزمون میانگین داراي حروف مشترك در سطح پنج
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 )1397 -1399مقایسه میانگین عملکرد دانه در اثر متقابل تیمارهاي آزمایش در دو سال زراعی ( -3شکل 

  

درصدي عملکرد دانه  08/11جر به افزایش دانه من

در سال اول آزمایش نسبت به سال دوم گردیدند 

فرورفتگی  3). نکته بارز در شکل 3و  1(جداول 

منحنی خارجی (نمایانگرعملکرد دانه در سال اول 

کشت) در نقاطی (لوزي) است که کود نیتروژن در 

آن استفاده نشده و در تمام سطوح بذري عملکرد 

بسیار ضعیفی داشته و فرورفتگی آشکاري را  دانه

اند که رفته رفته با بیشتر در این منحنی ایجاد کرده

ها کمتر شده و شدن سطح کودي این فرو رفتگی

کیلوگرم در هکتار به سطح  92در تیمار کودي 

شود. این کلی شکل کامل رادار نزدیک می

تغییرات در منحنی داخلی با شدت کمتري انجام 

واسطه شرایط جوي نحوي که بهد بهشومی

هاي منحنی به نامساعدتر نسبت به سال اول بریدگی

مراتب کمتر از منحنی خارجی است و به واسطه 

هاي آزمایش از مقایسه دار بودن اثرسالمعنی

 تیمارها به صورت جزئی در دو سال آزمایش خود

تواند ناشی از ها میداري شده است. این تفاوت

قلیمی در زمان بروز هر مرحله فنولوژي تغییرات ا

گیاه در دو سال متفاوت بوده باشد. به هر حال 

توان استنباط نمود که افزایش کود طور کلی میبه

هاي مختلف ممکن نیتروژن و تراکم بذر در سال

است نتایج متفاوتی را در عملکرد دانه داشته باشد 

و در مدیریت مصرف این دو نهاده بایستی دقت 

یشتري مبذول گردد تا از ضررهاي ناشی از کاهش ب

  هاي اضافه پرهیز گردد. عملکرد دانه و هزینه

نتایج تجزیه  در :مربع تعداد سنبله در متر

شود که سطوح ) مشاهده می3واریانس (جدول 

کودي، تراکم کاشت و برهمکنش کود در تراکم 

بر تعداد سنبله در هر دو سال در سطح یک درصد 

براساس نتایج مقایسه میانگین  .بود معنی دار

برهمکنش سطوح کود در سطوح تراکم بیشترین 
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 92تعداد سنبله در متر مربع در سطوح کودي 

دانه در  525کیلوگرم در هکتار و در سطوح تراکم 

متر مربع در هر دو سال آزمایش بوده، که به ترتیب 

تعداد سنبله در متر مربع در سال  3/674و  9/761

). 4سال دوم آزمایش حاصل شد (جدول اول و 

تعداد سنبله در متر مربع یکی از اجزاي اصلی 

)  2012والسکو و همکاران (عملکرد دانه است. 

بیان نمودند که کود نیتروژن عملکرد دانه را به طور 

عمده از طریق افزایش تعداد سنبله در واحد سطح 

دهد. آنان دریافتند که مصرف صحیح افزایش می

ناسب کودهاي نیتروژن، عملکرد دانه گندم را و مت

طور عمده از طریق افزایش تعداد سنبله در واحد به

ها دهد. اجزاء عملکرد و رابطه آنسطح افزایش می

از تغییر شرایط محیطی، رقم و گونه متاثر است 

)Peltnen-Sainio et al., 2006 در این مطالعه .(

باالترین تراکم  ترین تعداد سنبله در مترمربع ازبیش

هاي نظري و نابتی . یافته)4(جدول دست آمد به

) در خصوص تأثیر تراکم با نتایج این تحقیق 2008(

ترین تعداد که آنان نیز بیشطوريمطابقت دارد، به

دانه در مترمربع )  400ترین تراکم (سنبله را از بیش

 آوردند. دستبه

تجزیه  با توجه به نتایج: تعداد دانه در سنبله

شود که سطوح مشاهده می 3واریانس جدول 

کودي، تراکم کاشت و برهمکنش کود در تراکم 

بر تعداد دانه درسنبله در هر دو سال در سطح یک 

) 4درصد معنی دار بودند. همانطور که در جدول (

ترین تعداد دانه در سنبله در شود بیشمشاهده می

 کیلوگرم در 92مدیریت تلفیقی سطوح کودي 

دانه در متر مربع در هر  150هکتار و سطوح تراکم 

 7/39و  3/55آزمایش بوده، که به ترتیب  دو سال

تعداد دانه در سنبله مربع در سال اول و سال دوم 

هاي آمایش حاصل شد. این نتایج با یافته

) که اظهار داشت با افزایش در تراکم 2008باور(

ما تعداد کاشت، تعداد سنبله در مترمربع افزایش ا

مالً یابد، کادانه در سنبله و وزن هزار دانه کاهش می

) نیز 2012همخوانی داشت. احمدي و همکاران (

گزارش کردند که با افزایش تراکم بوته، رقابت 

اي جهت استفاده از منابع محیطی شامل بین بوته

یابد در نتیجه آب، مواد غذایی و نور افزایش می

ع و امکان تولید مواد سهم هر بوته از این مناب

یابد، فتوسنتزي و تشکیل دانه در سنبله کاهش می

چنین افزایش تراکم به دلیل افزایش رقابت بین هم

ها در مصرف مواد پرورده فتوسنتزي منجر سنبلچه

هاي گردد. دادهبه کاهش تعداد دانه در سنبله می

هواشناسی نشان داد که میزان بارندگی در سال اول 

متر میلی 250متر) حدود میلی 7/626آزمایش (

متر) بود که حدود میلی 3/376تر از سال دوم ( بیش

میلی متر از این افزایش در اسفند ماه رخ داده  100

است که مصادف با مرحله ساقه روي و همزمان با 

هاي گلچه در داخل سنبلچه آن تشکیل آغازه

هاست که شرایط مناسب رطوبت خاك منجر به 

ها هاي بیشتر و با تلقیح آنتعداد گلچهتشکیل 

هاي بیشتري در داخل هر سنبلچه تشکیل شده دانه

است، لذا بیشتر بودن فراهمی آب و نتایج غذایی 

براي رشد گیاهان طی این دوره منجر به افزایش 

درصدي تعداد دانه در سنبله در سال اول  2/28

آزمایش در مقایسه با سال دوم آزمایش گردیده 

هاي مناسب در . البته الزم به ذکر است بارشاست

دي و بهمن ماه در سال اول کاشت نیز که مصادف 
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با مرحله آغازش سنبلچه ست در این افزایش موثر 

  ). 4و  2بوده است ( جداول 

طور که در جدول همان: وزن دانه در سنبله

شود سطوح ) مشاهده می3تجزیه واریانس (جدول 

طح پنچ درصد و در سال کودي در سال اول در س

دوم در سطح یک درصد و تراکم کاشت در هر 

دو سال در سطح یک درصد بر وزن دانه درسنبله 

معنی دار بود، و برهمکنش کود در تراکم بر وزن 

دانه در سنبله در هر دو سال تاثیري نداشت. 

ر ترین وزن دانه در سنبله در سال اول از تیمابیش

گرم بود،  16/1ر با کیلوگرم در هکتا 46کودي 

ولی در شرایط بدون مصرف نیتروژن در سال دوم 

د گرم بیشترین وزن دانه در سنبله حاصل ش 61/0با 

). همچنین در نتایج مقایسه میانگین 5(جدول 

دانه در متر مربع  150مشاهده می شود که تراکم 

 73/0و  22/1در هر دو سال آزمایش به ترتیب با 

در سنبله را داشت (جدول  گرم بیشترین وزن دانه

مصرف صحیح و متناسب کودهاي نیتروژن، ). 5

 عملکرد دانه گندم را بطور عمده از طریق افزایش

برد و افزایش تعداد سنبله در واحد سطح باال می

تعداد دانه در سنبله نقش کمتري در باال بردن 

  ).Giovanni et al., 2004عملکرد دانه دارد (

نتایج تجزیه  ساس جدولبرا: وزن هزار دانه

) وزن هزار دانه در سال اول 3واریانس (جدول

آزمایش تحت تاثیر سطوح تراکم کاشت و 

برهمکنش اثرات سطوح تراکم کاشت و مقادیر 

کود در سطح یک درصد معنی دار قرار گرفت، 

که تحت تاثیر سطوح کود قرار  در صورتی

نگرفت، ولی در سال دوم آزمایش این صفت (وزن 

دانه) فقط تحت تاثیرسطوح کود در سطح  رهزا

دار شد، اما تحت تاثیر سطوح یک درصد معنی

تراکم کاشت و برهمکنش اثرات سطوح تراکم 

). با 3کاشت و مقادیر کود قرار نگرفت (جدول 

مشاهده  5دقت در نتایج مقایسه میانگین جدول 

شود که سطح کودي صفر کیلوگرم در هکتار می

بوته  525گرم و سطح تراکم  99/35در سال دوم با 

ترین وزن هزار دانه گرم بیش 94/34در متر مربع با 

را داشت. با بررسی نتایج مقایسه میانگین مشاهده 

شد که مدیریت تلفیقی سطوح کود در سطوح 

تراکم کاشت در سال اول آزمایش در شرایط 

کیلوگرم کود نیتروژن و سطوح تراکم  46مصرف 

گرم  47ه در متر مربع با بوت 375و  300کاشت 

). 4ترین وزن هزار دانه را داشت (جدول بیش

) بیان کردند که وزن 2004گیوانی و همکاران (

نام و تر تحت کنترل ژنتیک است. نیکدانه بیش

هاي اظهار داشتند که در تراکم )2014(همکاران 

تر و جذب اندازي کمپایین احتماالً به دلیل سایه

خورشیدي، افزایش توان  تر تشعشع بهبیش

افزایش وزن هزار دانه فتوسنتزي در گیاه منجر 

علت کاهش وزن هزار  رسدمینظر شود، لذا بهمی

تواند کاهش نفوذ دانه متناسب با افزایش تراکم می

تر و به اندازي بیشتشعشع خورشیدي در اثر سایه

دنبال آن کاهش تولید مواد فتوسنتزي براي پر 

توان بیان کرد که می د، همچنینکردن دانه باش

تر ممکن است کاهش وزن هزار دانه در تراکم بیش

هاي رویشی و دلیل افزایش رقابت بین اندامبه

اي) باشد. نتایج بوته زایشی گیاه (رقابت درون

هاي این تحقیق نیز با یافته) 2008باور (مطالعات 

مطابقت دارد.
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ندم رقم صفات مختلف گ يو تراکم کاشت رو تروژنیاثرات کود ن نیانگیم سهیمقا -5جدول 

  شیآزما يدو سال اجرا یقابوس ط

  تیمارها  (گرم) وزن دانه در سنبله  (گرم) وزن هزار دانه

 سطوح کود نیتروژن 98-97 99-98 99-98

a99/35 a61/0 b99/0 0 

ab35/34 a60/0 a16/1 100  

b99/32 

b02/33 

a55/0 

a54/0 

a15/1 

a14/1 

200 

300 

05/2 12/1 01/1 LSD 

  تراکم 98-97 99-98 98-99

ab24/34 a73/0  a22/1 150 

ab02/34 b62/0 a19/1 225 

b74/32 bc56/0 a20/1 300 

ab75/33 cd53/0 b10/1 375 

a83/34 cd52/0 c01/1 450 

a94/34 d47/0 c95/0 525 

52/1 72/0 71/0 LSD 

  

ن ) نشا6محاسبه ضرایب همبستگی صفات (جدول 

داد عملکرد دانه باالترین همبستگی مثبت و 

ع مرب بسیارمعنی دار را با صفت تعداد سنبله در متر

)**71/0r=(  داشت. این صفت که از اجزاء اصلی

عملکرد دانه است خود تابع دو متغیر تراکم بذر و 

باشد که تعداد پنجه نیز تعداد پنجه در هر بوته می

است (محمدي، متاثر از عوامل ژنتیکی و محیطی 

). با در نظر گرفتن ثابت بودن رقم مورد 1395

وضعیت  مطالعه در این آزمایش(عامل ژنتیک)، 

شرایط اقلیمی براي بررسی عامل محیطی در مرحله 

زنی که از ظهور نوك برگ چهارم هر بوته تا پنجه

ادامه داشت، نشان  )zadox=31روي (شروع ساقه

هاي که در ماهداد که در این مرحله فنولوژیکی 

ها بهمن و اسفند اتقاق اقتاده است،  مقدار بارندگی

متر به ترتیب بوده است میلی 1/167و  3/152

(جدول هواشناسی)که در مقایسه با میانگین 

و  8/64) که 1371-98ساله منطقه ( 28بلندمدت 

متر بود، به مقدار چشمگیري افزایش میلی 4/60

در هر ماه). میانگین برابر  5/2داشته است (بیش از 

درجه  3/12و  2/9دماي هوا نیز در طی این دو ماه 

سلسیوس به ترتیب بوده است که از میانگین بلند 

 4/1و در اسفندماه  7/0مدت منطقه در بهمن ماه 

ها درجه سلسیوس بیشتر بوده است. به نظر بارندگی

مناسب مرحله  و میانگین دما و شرایط اقلیمی بسیار

نقش بسزائی در افزایش این صفت داشته زنی پنجه

و همبستگی باالي آن با عملکرد دانه در نهایت 

موجب بیشتر شدن عملکرد محصول در این سال 

دار گردیده است. باالترین همبستگی مثبت و معنی
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در این سال کشت در بین سایر صفات در تعداد دانه 

). =48/0r*( و وزن هزار دانه وجود داشتدر سنبله 

رسی روابط عملکرد دانه و اجزاء اصلی متشکله بر

نشان داد که  ) 7(جدول آن در سال دوم کشت 

باالترین همبستگی مثبت و بسیارمعنی دار به مانند 

 سال اول کشت بین این صفت و تعداد سنبله در متر

وجود داشت. هر چند که این ) =51/0r**ع  (مرب

 ترهمبستگی در مقایسه با سال اول کشت ضعیف

هاي زنی در ماهدر مرحله پنجهبود. مقدار بارندگی

 9/65و  4/68ترتیب بهمن و اسفند در این سال به

متر بود (جدول هواشناسی)که در مقایسه با میلی

) که  1371-98ساله منطقه ( 28میانگین بلندمدت 

هاي بهمن ترتیب براي ماهمتر بهمیلی 4/60و  8/64

میانگین دماي هوا نیز و اسفند بودکمی بیشتر است. 

درجه سلسیوس به  4/12و  9/9در طی این دو ماه 

ترتیب بوده است. از همبستگی سایر صفات در سال 

دوم آزمایش باالترین همبستگی منفی و بسیار 

دار بین صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد معنی

که نشان  ).=84/0r**ت (سنبله در متر مربع بوده اس

ها بیشتر بوده، تعداد دانه عداد سنبلهدهد هر چه تمی

ها کمتر شده است و همبستگی قوي و منفی در آن

تواند به شود که میبین این دو صفت مشاهده می

روابط آنتوژنی گندم در تعدیل اجزاء عملکرد دانه 

  ).1395مرتبط باشد (محمدي، 

  

ر سال اول کاشته در رقم گندم دیم قابوس دضرایب همبستگی ساده بین صفات در تیمارهاي مورد مطالع -6جدول    

  وزن هزار دانه  تعداد دانه در سنبله  تعداد سنبله در متربع  عملکرد دانه  

        -  عملکرد دانه

      - 71/0**  تعداد سنبله در مترمربع

    -  -ns34/0  ns38/0  تعداد دانه در سنبله

  -  ns1/0  ns20/0-  *48/0  وزن هزار دانه

ns ، *  درصد 1و  5در سطح  يداریو معن يداررتیب عدم معنیتبه **و. 

ر سال دوم کاشتضرایب همبستگی ساده بین صفات در تیمارهاي مورد مطالعه در رقم گندم دیم قابوس د -7جدول    

  وزن هزار دانه  تعداد دانه در سنبله  تعداد سنبله در متربع  عملکرد دانه  

        -  عملکرد دانه

      - 51/0**  مربعتعداد سنبله در متر

    -  -ns 06/0-  ** 84/0  تعداد دانه در سنبله

  -  -ns 39/0-  ns 33/0-   ns 06/0  وزن هزار دانه

ns ، *  درصد 1و  5در سطح  يداریو معن يدارترتیب عدم معنیبه **و. 
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  نتیجه گیري کلی

کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و بذر با تاثیر بر رشد 

انه سبب ایجاد تغییر در عملکرد و اجزاي عملکرد د

هاي مناسب پاییز و زمستان در بارندگیدانه شد. 

سال اول آزمایش نسبت به سال دوم آزمایش منجر 

 به استفاده بهینه گیاه از نیتروژن و توسعه بهتر اجزاي

 باالخص در بهمن و اسفند ماه که  گندم عملکرد 

شده  منجر به توسعه بهتر تعداد سنبله در واحد سطح

هاي و در نتیجه در سال اول آزمایش عملکرد

ها حاصل شده است، در حالیکه باالتري در کرت

در سال دوم آزمایش میزان و پراکنش بارندگی 

خصوصا در فصول پاییز و زمستان به نسبت کمتر 

بوده و بوته ها نتوانسته اند از کود نیتروژن مصرفی 

جر به استفاده بهینه را ببرند و محدویت آب من

کاهش عملکرد تیمارها در سال دوم نسبت به سال 

 08/11اول شده است که در نتیجه منجر به افزایش 

درصدي عملکرد دانه در سال اول آزمایش نسبت 

 به سال دوم آزمایش شده است. نتایج جدول

دهد که در هر دو سال مقایسه میانگین نشان می

نسبت دانه در متر مربع  375اجراي آزمایش تراکم 

به سایر تیمارها برتر است. طبق این نتایج میزان کود 

کیلوگرم اوره نیز نسبت به سایر تیمارها برتري  300

باران هاي کمدهد که در سالدارد. این نشان می

افزایش مصرف کود اوره باعث کاهش عملکرد 

 138شود. به طور کلی کاربرد مدیریت تلفیقی می

الص در هکتار از کیلوگرم کود نیتروژن خ 92و 

دانه در متر مربع  375و   300منبع اوره و تراکم بوته 

و  4957ترتیب در سال اول و دوم با عملکرد دانه به

ترین تیمارها کیلوگرم در هکتار مناسب 4408

و  1جهت دستیابی به عملکرد بهینه بودند (شکل 

هاي مهم در بررسی این ). یکی دیگر از عامل2

یتروژن بود که نرخ بذر و یا پژوهش، مدیریت ن

شد تواند مناسب بااي میتراکم انتخابی تا یک نقطه

  ولی بعد از آن اثر معکوس دارد.

  

  منابع
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 گوگرد آلی کود مقادیر .  تأثیر1392بشارتی حسین.  وي نیک محسن،  بهدانی، محمدعلی،سمو بناري عباس،

 1 -15): 3( 6. تولید گیاهان زراعی آفتابگردان در آن اجزاء و عملکرد بر نیتروژن تقسیط و

زي . اهداف و دستاوردهاي موسسه تحقیقات کشاور1398زادحسن اسماعیل، علیزاده خشنود، گلکاري صابر. 

  (مشخصات رقم قابوس) صفحه. 146کشور. چاپ سوم.  دیم

.  اثر تراکم بر عملکرد و اجزاي 1390کالته مهدي. ه، لطیفی ناصر، سلطانی افشین، زاهد محبوبه، گالشی سرال

 201 -215): 1( 4عملکرد در ارقام جدید و قدیم گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 

مقادیر کود نیتروژن در فرآیند انتقال مجدد، عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ . تاثیر 1396سارلی حمیدرضا. 

 62شرایط دیم منطقه گنبد کاووس. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژي. دانشگاه گنبد. هاي جو در 

  ص

بردي . تعیین تراکم مناسب ارقام گندم دیم در مناطق سردسیر. نشریه تحقیقات کار1395عبدالرحمنی بهمن. 

 174تا  155اکوفیزیولوژي گیاهی. دانشگاه گنبدکاووس. دوره سوم. شماره اول. صفحات 

. بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم نان در 1394عبدالهی عبدالوهاب. 

 114تا  99. صفحات 2. شماره 4شرایط دیم. نشریه زراعت دیم ایران. دوره 
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Abstract 

In order to investigate the effects of nitrogen fertilizer levels and seeding rate on yield 

and yield components of Qabus wheat cultivar, a study was conducted in the two cropping 

seasons of 2018-19 and 2019-2020 in Gonbad Research Farm, Golestan, Iran. The 

experiment was a split plot in a randomized complete block design with three replications. 

Nitrogen fertilizer treatments included 0, 46, 92 and 138 kg.ha-1 of pure nitrogen from urea 

source were in main plots and different seeding rate included 150, 225, 300, 375, 450 and 

525 seeds per square meter were in subplots. The results of analysis of variance showed that 

in both years of the experiment, grain yield, number of spikes per square meter and number 

of seeds per spike were affected by different levels of nitrogen fertilizer, different levels of 

seeding rate and fertilizer interaction at planting density at 1% but the interaction of grain 

weight per spike in both years of the experiment was not affected by fertilizer levels and 

planting density levels. The results of comparing the mean interaction of treatments showed 

that the combination of fertilizer levels of 138 kg.ha-1and density of 300 plants per square 

meter in the first year of the experiment with grain yield of 4957 kg.ha-1 and fertilizer levels 

of 92 kg.ha-1and density of 375 plants per square meter in The second year of experiment 

with grain yield of 4408 kg.ha-1 had the highest value. 
 

Key words: In-plant competition, Number of grains per spike, Thousand grain weight, 
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