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 چکیده

کاهش جه و در نتیهای مهم مدیریت زراعی است که برای کاهش بذر مصرفی تراکم یا میزان بذر مطلوب یکی از جنبهتعیین 

در شده )تجاری( گندم چهار رقم اصالحواکنش شود. در این بررسی، یا افزایش تولید در واحد سطح انجام می تولید هزینه

ر گرفتند. آزمایش مورد ارزیابی قرا 1398های مختلف در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی تراکم

ی در چهار های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد که شامل عامل رقم گندم تجاربلوکطرح به صورت فاکتوریل در قالب 

 در متروته ب 400 و 350، 300، 250، 200( و عامل تراکم کاشت در پنج سطح )M75-5و قدس، مرودشت  ،سطح )ارقام مهدوی

انه، عملکرد بیولوژیک و مربع( بود. صفات ارتفاع، تعداد پنجه و سنبله بارور، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد د

راکم بوته در اغلب ان داد که واکنش ارقام گندم به تغییرات تها نشگیری شدند. نتایج تجزیه واریانس دادهشاخص برداشت اندازه

ارقام گندم  واکنش داری داشتند.جز تعداد پنجه، عملکرد دانه و ماده خشک در واحد سطح تفاوت معنیه صفات مورد مطالعه ب

های باالتر راکمارقام در تبه طوری که بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک همه  ،داشت یمورد بررسی به تراکم بوته روند مثبت

سنبله بارور تعداد ن متر( و بیشتریسانتی 5/86بوته ) بیشترین ارتفاعگندم قدس با دست آمد. ه مربع( ب در متربوته  400و  350)

 350تراکم ن داد که کاربرد در مجموع، نتایج نشا برتر بود. M75-5مربع( نسبت به ارقام مهدوی، مرودشت و  سنبله در متر 164)

نقاط مشابه آن در  توان به عنوان بهترین تراکم کاشت برای ارقام گندم تجاری پاییزه در منطقه کرج ومربع را می بوته در متر

 نماید.جلوگیری می شدهنظر گرفت، که از هدر رفت بذر ارقام اصالح
 

 هاعملکرد پتانسیل، عملیات زراعی، ماده خشک، هزینه نهاده ،ارقام گندم :واژگانکلید

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 

mhoseini@ut.ac.ir *  نویسنده مسئول: ایمیل  

 

https://www.doi.org/10.34785/J020.2022.455


 
  1401، 1، شماره 3 و ژنتیک گیاهی، جلد تولید  

 مقدمه

( درصد 7/48 حدود نیمی از اراضی زراعی در ایران )معادل

ها که به طور فراگیر در همه استان استتحت کشت گندم 

گردد. به گزارش خبرگزاری های گوناگون کشت میبا اقلیم

( رشد تولید گندم در ایران IANA, 2019کشاورزی ایران )

برابر شده، و تولید گندم  3اخیر به طور متوسط سال  60در 

میلیون تن برآورد شده  14برابر  1398-99در سال زراعی 

ترین بخش مصرف گندم در ایران مربوط به است. عمده

عرضه گندم(، و بخشی نیز به  %85تولید نان است )شامل 

رسد. مصرف بذر مورد نیاز مصرف بذری و مصرف دامی می

 شودتن برآورد می یک میلیونشور بالغ بر کشت ساالنه در ک

که توسط عواملی چون تهیه نامناسب زمین، روش کشت 

عفونی سنتی، اراضی ناهموار و کوچک، عدم بوجاری و ضد

 Majnoun Hosseini, 2011).یابد )نکردن بذر افزایش می

با توجه به اینکه تولید و زراعت بسیاری از گیاهان از طریق 

شود، کاشت میزان مناسب بذر مصرفی در بذر انجام می

 ینتریابی به تراکم مطلوب کشت یکی از مهمهکتار و دست

باشد. تراکم بوته از طریق عوامل در افزایش عملکرد می

اگر تراکم  .گرددمیزان بذر مصرفی در هکتار کنترل می

ها کمتر یا بیشتر از حالت معمول باشد مشکالتی مانند بوته

واسطه تعداد بوته کمتر یا بیشتر در بهکاهش عملکرد )

های ضعیف و وقوع ورس، افزایش رشد هکتار(، تولید بوته

های هرز و رویشی گیاه )دیررسی(، افزایش خسارت علف

 Bastos, etگسترش بیماری و آفات به وجود خواهد آمد )

al., 2020 .) 

های مهم مدیریت تراکم یا میزان بذر مطلوب یکی از جنبه

است که برای کاهش بذر مصرفی )کاهش هزینه( یا  زراعی

شود. با تراکم مطلوب افزایش تولید در واحد سطح انجام می

تولید عملکرد باال حداکثر استفاده از منابع محیطی  عالوه بر

البته در  .آیدنور و خاک به عمل می ،از جمله آب و هوا

کشت دیم شرایط متفاوت است، زیرا متوسط رطوبت موجود 

کننده میزان بذر مصرفی در خاک از عوامل اصلی تعیین

به طوری که در مناطق کم  (Lloveras, et al., 2004)است 

-70باران )در زراعت دیم( میزان متوسط بذر کمتر )حدود 

مرطوب و مرطوب هکتار( و در مناطق نیمهدر  کیلوگرم 60

در  کیلوگرم 180-200)در زراعت آبی( بذر بیشتری )حدود 

 Majnoun Hosseini, 2011).) شودیهکتار( مصرف م

Hiltbrunner ( تراکم2007و همکاران ،) های کاشت مطلوب

در گندم را کلیدی برای رسیدن به حداکثر عملکرد 

ها بیان داشتند که تراکم گیاهی دانند. همچنین، آنمی

متناسب با تغییر عواملی نظیر منطقه، تاریخ کاشت، شرایط 

متفاوت خواهد  ،توزیع بارش، نوع خاک و رقم یژهواقلیمی به

عوامل مدیریتی افزایش عملکرد گندم،  ینتر. در بین مهمبود

یابی به تراکم کاربرد میزان بهینه بذر مصرفی برای دست

 ,Lollatoرود )شمار میه مطلوب در مزرعه از عوامل مهم ب

et al., 2019طور قطع هزینه(. کاهش میزان بذر مصرفی به 

دهد، اما می کاهش داریمعنی طورهای تولید را بهنهاده

ها در شرایط مختلف بایستی دقت شود که استقرار بوته

(. Jaenisch, et al., 2019اقلیمی در نظر گرفته شود )

کمتر از میزان بهینه، کارایی تولید و عملکرد را مصرف بذر 

کاهش داده، در حالی که مصرف بذر بیشتر از حد متعارف 

ها و ورس و باعث افزایش هزینه تولید، افزایش بروز بیماری

 ,.Fischer, et alشود )در نهایت کاهش عملکرد دانه می

عبارت دیگر، بهترین بررسی آن است که آزمایش ه ب. (2019

اساس نوع  بر تا( باشد site by siteای )منطقه ،یا مطالعه

خاک، ساختار بستر کاشت، رطوبت موجود در خاک، آب و 

هوای زمان کاشت و در نظر داشتن خسارت مربوط به آفات 

ها در مزرعه ن برای استقرار مناسب بوته. همچنیعمل کند

اساس تعداد بذر در واحد  بر ،جای مقدار بذره بهتر است ب

 متفاوتسطح عمل شود زیرا اندازه بذر برای ارقام مختلف 

تا  25طور مشخص بایستی . میزان بذر در متر مربع بهاست

درصد بیشتر از تعداد بوته الزم در واحد سطح باشد تا  50

 ,.Dorval, et alرا جبران نماید ) زنیاهش جوانهک گونههر

صنعتی -(. بر اساس مطالعات سازمان تحقیقاتی2015

HGCA (2000کاهش میزان بذر در کشت ) های مطلوب

عملکرد  گونه کاهشی در، بدون هیچ%70تواند تا حدود می

ارقام مختلف، انجام یابد. کاهش میزان بذر ممکن است خطر 

در مقادیر  اما ،در مزرعه افزایش دهدرا خالی  هایفضاایجاد 

باالی مصرف بذر خطر خوابیدگی ساقه، احتمال وقوع 

های گیاهی و افزایش هزینه نهاده بذر وجود دارد. بیماری

ین یقدر پادر تراکم بوته مناسب میزان بذر مصرفی آن

طور اساسی به یادشدهخواهد بود که احتمال وقوع خطرهای 

 .یابدکاهش می

دهد میزان بذر کافی بررسی منابع مختلف در ایران نشان می

داری کمتر از میزان بذری است که طور معنیبه و اقتصادی،

نمایند. علت عمده کاران مصرف میدر حال حاضر اکثر گندم

این مصرف اضافی عدم اطمینانی است که زارعین از استقرار 

ها در مزرعه دارند. از طرف دیگر ارزیابی دقیق تعداد بوته

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00054/full#B28
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00054/full#B19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00054/full#B19
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00054/full#B19


 
کاشت مختلف تراکم به گندم ارقام عملکرد و زراعی صفات واکنش  

واسطه اثرات ، در شرایط مزرعه بهیافتههای استقراربوته

متقابل عوامل متعددی چون وضعیت خاک، شرایط آب و 

ی قبل و بعد از کاشت، تراکم بوته و روش کاشت بسیار یهوا

(. برخی محققان Majnoun Hosseini, 2011دشوار است )

زنی، دارای گندم به دلیل داشتن خاصیت پنجه دمعتقدن

باشد پذیری باالیی از نظر تراکم بوته میانعطاف

(Samadnia and Kochaki, 1989) ،ای نیز بر این ولی عده

باورند که عملکرد بهینه دانه با میزان تراکم بهینه بوته 

ای تنگاتنگ دارد؛ و چنانچه میزان تراکم کم باشد از رابطه

گردد ل تولید به نحو مطلوب استفاده نمیپتانسی

(Kochaki, and Khalqani, 1995). 

 Chegini (2014 در بــررسی عملکرد سه رقم گنــدم )

، 225)بهار، پیشتاز و چمران( تحت تأثیر پنج تراکم بوته )

آباد مترمربع( در خرمدر  بوته 500و  450، 375، 300

دار ارتفاع معنیگزارش نمود، افزایش تراکم باعث کاهش 

دار شاخص سطح برگ، شمار سنبله در گیاه و افزایش معنی

واحد سطح، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شــاخص 

بوته  450برداشت گردید. رقم بهار با تراکم کاشت مطلوب 

در متر مربع از نظر تولید عملکرد دانه برتر از سایر ارقام بود. 

 Moayedi (2006) و Sayyah-Farدر آزمایشی دیگر 

بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک در گندم آبی رقم چمران 

های مربع به ترتیب با میانگین بوته در متر 500را در تراکم 

کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه  21310و  7495

را از در هکتار کیلوگرم  19470و عملکرد بیولوژیک  6815

 گزارش کردند.مربع  بوته در متر 300تراکم 

تعداد سنبله  ،تعداد پنجه معموالً ،کاشت گندم در تراکم زیاد

 Staggenborg, etخواهد داشت ) کمتری در پیو عملکرد 

al., 2003در تراکم بوته کم در واحد سطح  ،(، با این وجود

ر گکه نشان شودمی حاصلنیز تعداد دانه و عملکرد کمتری 

باشد کم بوته میواکنش هذلولی عملکرد دانه به ترا

(Holliday, 1960یکی دیگر از عوامل کاهش .)نده ده

های قارچی مانند زنگ عملکرد گندم پاییزه، بروز بیماری

موجب کاهش تولید گندم تا  برگ و ساقه است، که مجموعاً

(. در USDA-ARS, 2017شود )در سال می %25حدود 

کاهش  تواند تا حدودیمقاومت ژنتیکی ارقام می ،که حالی

های قارچی را برطرف سازد ریعملکرد ناشی از بیما

(Perronne, et al., 2017)شده ارقام اصالح زمانی و اگر ؛

)تجارتی( با عملکرد باال بعد از چند سال این مقاومت را از 

عفونی کش و ضدوقت کاربرد سموم قارچدست بدهند، آن

. مطالعات (Bhatta, et al., 2018ثر باشد )ؤتواند مبذر می

عفونی بذر ارقام تجارتی با نشان داده است تیمار ضد

نسبت به  %10عملکرد دانه گندم را تا حدود  ،هاکشقارچ

های قارچی افزایش داده است ارقام حساس به بیماری

(Thompson, et al., 2014.) 

زیرا  است متفاوتواکنش ارقام گندم در نقاط مختلف 

یا واکنش پالستیکی تفاوت دارند و ها از نظر توانایی ژنوتیپ

ها یا وزن دانه در واحد ها، دانهها، سنبلهبا تغییر تعداد پنجه

سطح، در تراکم بوته کم یا زیاد، قادرند که تولید ناکافی 

. البته، ارقام تجارتی نسبت به نماینداجزاء عملکرد را جبران 

کمتری نیاز به میزان بذر یا ترکم بوته  ارقام محلی معموالً

با وجود تفاوت  (.Wiersma, 2002در واحد سطح دارند )

عملکرد پتانسیل با عملکرد واقعی گندم در نقاط مختلف 

تک عملیات زراعی کشور، و اطالعات محدود در خصوص تک

رسد که بررسی واکنش ارقام نظر میه کار، بکشاورزان گندم

ا تواند تمختلف کاشت در مزرعه می هایگندم به تراکم

حدودی اختالف زیاد عملکرد دانه بین ارقام گندم را کمتر 

حاضر به منظور بررسی امکان  پژوهش، بنابرایننماید. 

یزه یکاهش میزان بذر مصرفی در هکتار جهت کشت گندم پا

شده و تجاری مناسب در آبی، که با انتخاب ارقام اصالح

 هایمین آبیاری و کود کافی، کنترل علفأشرایط مطلوب )ت

 .انجام شد ،گرددها( میسر میآفات و بیماری ،هرز

 

 هامواد و روش

شده )تجاری( گندم در در این بررسی، چهار رقم اصالح

های مختلف بوته در واحد سطح در مزرعه تحقیقاتی تراکم

 1398دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی 

محل  ییمورد ارزیابی قرار گرفتند. طول و عرض جغرافیا

 از سطح دریا ارتفاع، 35° 48´و  50° 57´آزمایش به ترتیب

رسی بود. هنگام عملیات -یمتر و بافت خاک لوم 1313

درصد(،  %85) تهیه زمین در پاییز، بر اساس میزان ماده آلی

( خاک محل ppm 150( و پتاسیم )ppm 14فسفر )

آزمایش، میزان کود پایه و سرک اوره، سوپر فسفات و 

کیلوگرم در هکتار  250 -50 -50پتاسیم به نسبت سولفات 

های آزمایشی یکنواخت در کرت توره صتوصیه شد که ب

آبان ماه انجام شد. هر کرت  23پخش گردید. کاشت در 

متر با فاصله  6آزمایشی شامل چهار خط کاشت به طول 

عفونی شده مطابق تیمارها متر بود. بذور ضدسانتی 20بین 

متری با دست کشت سانتی 5در عمق ها در وسط پشته



 
  1401، 1، شماره 3 و ژنتیک گیاهی، جلد تولید  

کرت در هر تکرار(. آبیاری اول بالفاصله  20 شدند )مجموعاً

های بعدی تا موقع کاری( و آبیاریبعد از کاشت )خشکه

ای به کمک لوله تیپ انجام گرفت. از برداشت به روش قطره

( با غلظت مناسب برای کنترل D4 ،2-کش توفوردی )علف

از ظهور ساقه استفاده شد. آزمایش  های هرز تا پیشعلف

های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

با چهار تکرار اجرا گردید که عامل رقم گندم تجاری در 

-M75قدس، مرودشت و  ،چهار سطح )شامل ارقام مهدوی

، 250، 200( و عامل تراکم کاشت بذر در پنج سطح )5

بع( در نظر گرفته شد. مر بذر در متر 400، و 350، 300

اساس وزن هزار دانه آن محاسبه شد  میزان بذر هر رقم بر

کش ویتاواکس تیرام به میزان و پیش از کاشت بذرها با قارچ

های الزم در برداریعفونی گردید. یادداشتدر هزار ضد 2

های دو ردیف وسط هر کرت به طول رویش گیاه از بوته

( بر روی صفاتی 25× 25کمک چارچوب مربع )کوادرات 

بارور در واحد سطح انجام  یمانند تعداد پنجه و تعداد سنبله

گرفت. در هنگام رسیدگی فیزیولوژیک ارقام گندم مورد 

مربع  متر 3ها از مساحت بررسی پس از حذف حاشیه

مانده برداشت شدند و صفاتی مانند میانگین های باقیبوته

هر سنبله، وزن هزار دانه ارتفاع )ده بوته(، تعداد دانه در 

گیری شدند و )گرم(، عملکرد دانه و ماده خشک کل اندازه

سپس درصد شاخص برداشت محاسبه گردید. نتایج حاصل 

مورد تجزیه آماری قرار گرفت  SAS-9افزار از آزمایش با نرم

ای دانکن انجام ها به روش مقایسه چند دامنهو میانگین داده

 افزار اکسل صورت گرفت.نرمشد و رسم نمودارها با 

 

 نتایج و بحث

( نشان داد 1ها )جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

جز تعداد پنجه که ارقام مورد بررسی گندم در اغلب صفات به

داری تفاوت معنی ،مربع، عملکرد دانه و ماده خشک در متر

بارور  یداشتند. تغییرات تراکم بوته بر صفات تعداد سنبله

داری ثیر معنیأمربع، تعداد سنبلچه در هر سنبله ت در متر

اما عملکرد گندم و ماده خشک کل اختالف  ،داشت

اثر متقابل رقم در تراکم همچنین، داری نشان ندادند. معنی

داری نداشتند. مورد بررسی اختالف معنیصفات بوته برای 

های مختلف میانگین صفات و عملکرد ارقام گندم در تراکم

( نشان داد که ارقام از لحاظ ارتفاع بوته و 2کاشت )جدول

که گندم  یطوربارور تفاوت داشتند به یتولید تعداد سنبله

تعداد متر( و سانتی 5/86) بوته بیشترین ارتفاعقدس با 

مربع( نسبت به  سنبله در متر 164بارور ) یسنبلهباالی 

 نشان داد یبرتر M75-5ارقام مهدوی، مرودشت و 

(. تعداد سنبلچه در هر سنبله و تعداد دانه در 2جدول)

سنبله و  نیز درصد شاخص برداشت رقم قدس نیز با سایر 

 (.2نشان داد )جدول داریمعنی ارقام اختالف آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
کاشت مختلف تراکم به گندم ارقام عملکرد و زراعی صفات واکنش  

 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات مختلف ارقام گندم در واکنش به تغییرات تراکم بوته –1جدول 

شاخص 

 برداشت

کل ماده 

 خشک

وزن  عملکرد دانه

هزار 

 دانه

 /دانه

 سنبله

تعداد 

 سنبلچه

متر /سنبله ارتفاع بوته

 مربع

پنجه/ 

متر 

 مربع

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییرات

4/117  46890875 17081027 196 8/151  0/4  9/41  تکرار 3 2117 872 

*7/22 8345041ns 1452990ns 322** 7/589 ** 6/4 ** 8/358 ** 9487** 775 ns 3 ارقام 

6/6 ns 2358312ns 510935 ns 5/4 ns 95/1 ns 8/1 * 3/7 ns 10662** 4453 

ns 

 بوتهتراکم  4

10/9 ns 4317125ns 617474 ns 4/1 ns 26 ns 0/33 ns 2/4 ns 1269 ns 3003 

ns 

 تراکم× رقم  12

3/6  5140480 1127682 5/14  5/41  71/0  1/21  5/881  اشتباه 57 5219 

5/5  4/14  9/14  2/8  2/14  0/5  6/5  2/20  3/17 ضریب  - 

 تغییرات

 دارغیر معنی nsدرصد،  1و  5دار در سطح ** به ترتیب معنی و *

 

 
 

 

 

 واکنش به تغییرات تراکم بوتهمیانگین صفات مختلف ارقام گندم در  -2 جدول

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

 ماده خشک

 )کیلوگرم/هکتار(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم/هکتار(

وزن 

هزار 

دانه 

 )گرم(

تعداد 

 سنبله/دانه

تعداد 

در سنبلچه 

 سنبله

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

متر /سنبله

 مربع

پنجه/متر 

 مربع

 صفات

 ارقام گندم

45/3 a 15003 a 6800a 45/9b 43/9b 16/6 b 80/3 b 135b 417ns مهدوی 

45/7 a 15253 a 7029 a 42/3 c 50/7 a 17/3 a 86/5 a 164 a 422 ns قدس 

43/6 b 16180a 7040a 51/5 a 38/4 c 2/16  76/3 c 122 b 408 ns مرودشت 

45/9 a 16280a 7448a 44/1c 48/3 a 16/7 b 81/7 b 166 a 415 ns M75-7 

 

 متر مربع در بوتهتراکم 

45/1 a 15478  a 6993  a 46/6ns 48/8 a 17/2 a 80/8 ns 107 c 401 ns 200 

45/2 a 15178  a 6864  a 45/5ns 46/3 ab 16/8 ab 81/0 ns 137 b 412 ns 250 

44/9 a 15659  a 7036  a 45/3ns 45/5 ab 16/6 ab 81/2 ns 157ab 421 ns 300 

44/9 a 16178  a 7180  a 46/5ns 42/8 b 16/4 b 82/0 ns 158 ab 402 ns 350 

46/1 a 15900  a 7328  a 45/7ns 43/2 b 16/3 b 81/0 ns 175 a 441 ns 400 

1/45  15679 7081 9/45  3/45  7/16  2/81  میانگین 416 147 

ns آزمون چند دامنه دانکن(هاست دار بین آنها عدم وجود تفاوت معنیدار، حروف مشابه در مقایسه میانگینغیر معنی( 
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 مربع( م گندم در تراکم مختلف بوته )مترهکتار( ارقادر  مقایسه عملکرد دانه )کیلوگرم -1شکل 

 هاست. دار بین میانگینحروف مشابه نشانگر عدم وجود تفاوت معنی

 

 

 

 

 
 مربع( بوته )مترم گندم در تراکم مختلف هکتار( ارقادر  مقایسه ماده خشک کل )کیلوگرم -2شکل 

 هاست. دار بین میانگینحروف مشابه نشانگر عدم وجود تفاوت معنی

 

( به ترتیب 1 شکلباالترین و کمترین میانگین عملکرد دانه )

هکتار( و در  کیلوگرم 7448) M75-5مربوط به ارقام 

 بیشترین مچنین،هکتار( بود. هدر  کیلوگرم 6800مهدوی )

( به ترتیب 2 شکلو کمترین میانگین کل ماده خشک )

هکتار( و در  کیلوگرم 16333) M75-5مربوط به ارقام 

هکتار( بود. واکنش ارقام در کیلوگرم  15002مهدوی )

بذر  400و  350گندم مورد بررسی به تغییرات تراکم باال )

بیشترین  که به طوری ،مربع( روندی مثبت داشت در متر

های ارقام در تراکم در تمامیو کل ماده خشک  عملکرد دانه

اگر چه از نظر آماری  ،(2و  1های شکلباالتر به دست آمد )

و  Bastosبر اساس نظر داری نداشتند. البته، اختالف معنی

عملکرد گندم به تراکم بوته واکنش  (2020)همکاران 

a
a a aa

a a aa
a

a a
a

a
a

a

a
a a

a

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Mahdavi Ghodes Marvdasht M75 - 7

200 250 300 350 400

ارقام گندم و تراکم مختلف بوته  

رد
لک

عم
نه 

دا
(

تار
هک

در 
رم 

وگ
کیل

)

a

a a
aa

a a aa
a

a

aa
a

a a

a

a
a

a

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Mahdavi Ghodes Marvdasht M75 - 7

200 250 300 350 400



 
کاشت مختلف تراکم به گندم ارقام عملکرد و زراعی صفات واکنش  

ثبات است و هنوز مکانسیم آن روشن نیست. اما، در بی

جز عامل محیطی رسد که بهحاضر چنین به نظر میمطالعه 

کنترل عملکرد را  نیز )شرایط یکسان مزرعه(، عامل ژنتیکی

ارقام دار و اندک که بین غیر معنی در دست داشته و تفاوت

 گندم به آن علت بوده که همگی ارقام ، احتماالًشدهمشاهده 

 شده و مطلوب هستند و تفاوت زیادیاصالحمورد آزمایش، 

در واکنش به مدیریت زراعی )تغییرات تراکم بوته( نشان 

 اند.نداده

 کیلوگرم M75-5 (8152باالترین عملکرد دانه گندم رقم 

هکتار( در در  کیلوگرم 7625هکتار( و در گندم قدس )در 

مربع و کمترین عملکرد دانه  متردر  بوته 350و  400تراکم 

رقم قدس  هکتار( ودر  کیلوگرم 6391در رقم مهدوی )

بوته در  250و  200هکتار( در تراکم در  کیلوگرم 6450)

(، در بررسی 2014و همکاران )  Farniaمربع حاصل شد. متر

مربع بر  بذر در متر 400و  350، 300، 250اثر چهار تراکم 

، سرداری، رصد و پرتو گزارش 2عملکرد چهار رقم گندم آذر

 بذر در متر 300-350کردند که بیشترین عملکرد در تراکم 

 350تراکم  Imam (2006)و  Momtaziدست آمد. مربع به

مربع را بهترین تراکم بوته برای گندم زمستانه  بوته در متر

رقم شیراز در منطقه باجگاه و نقاط مشابه آن توصیه نمودند 

که با نتایج عملکرد ارقام مورد بررسی در پژوهش حاضر که 

مربع  بوته در متر 400تا  350 باالترین عملکرد در تراکم

 حاضر ( حاصل شد، مطابقت دارد. نتایج پژوهش2 شکل)

نشان داد که مصرف بذر بیشتر به هنگام کاشت تنها موجب 

شده خواهد افزایش هزینه تولید و هدرروی بذر ارقام اصالح

شد. تعداد پنجه و تعداد سنبله در واحد سطح نیز روندی 

ت و در تراکم باال این صفات عملکرد دانه داشبا مشابه 

در تراکم که  یطور(، به2میانگین باالتری داشتند )جدول 

 یبوته در واحد سطح بیشترین تعداد پنجه و سنبله 400

های های پاییزه همه پنجهالبته، در گندم دست آمد.بارور به

کنند بارور نبوده و سنبله تولید نمی لزوماً یجادشدها

(Donaldson, et al., 2001در پژوهش .) نیز با وجود  حاضر

در واحد سطح  ،های بذر باالترافزایش تعداد پنجه در تراکم

از شمار تعداد سنبله، سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در 

طور وزن هزار همین داری کاسته شد.طور معنیسنبله به

دار( و بیشترین مقادیر این دانه کاهش یافت )غیر معنی

مربع حاصل شد )جدول  بوته در متر 200کم صفت در ترا

( مطابقت 2001و همکاران ) Donaldsonکه با گزارش  ،(2

واکنش ارقام گندم مورد بررسی به تغییرات تراکم  داشت.

 M75-5که ارقام قدس و  یطوربوته متفاوت بوده، به

در را ( 2و  1های شکلبیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک )

مربع تولید کردند )عدم  بوته در متر 400تا  350تراکم 

این  ؛دار(جدول اثر متقابل به دلیل تفاوت غیر معنی یهئارا

 یواسطه دارا بودن بیشترین تعداد سنبلهه افزایش عملکرد ب

بارور در واحد سطح و بیشترین تعداد سنبلچه و دانه در 

 هاها بود، اگرچه وزن هزار دانه آندر آن (دارمعنی)سنبله 

 (.2دار( نشان داد )جدول )غیر معنی هشکا

 

 گیری کلینتیجه

را  مربع بوته در متر 350تراکم نتایج کلی نشان داد کاربرد 

جاری توان به عنوان بهترین تراکم بوته برای ارقام گندم تمی

. مورد بررسی در منطقه کرج و نقاط مشابه آن در نظر گرفت

کاشت که موجب در نتیجه، از مصرف بذر بیشتر به هنگام 

شده ر ارقام اصالحوافزایش هزینه تولید و هدررفت بذ

ها از نظر توانایی زیرا ژنوتیپ؛ جلوگیری خواهد شدگردد، می

ها، نجهو با تغییر تعداد پ با هم متفاوتندیا واکنش پالستیکی 

وته ها یا وزن دانه در واحد سطح، در تراکم بها، دانهسنبله

ان لید ناکافی اجزاء عملکرد را جبرکم یا زیاد، قادرند تو

مقایسه ارقام از لحاظ مجموعه صفات عملکرد و  .نمایند

ن میزان با بیشتری M75-7اجزاء عملکرد نشان داد که رقم 

عملکرد دانه، ماده خشک کل و شاخص برداشت، همچنین 

طح سباال در واحد  تعداد پنجه، تعداد سنبله و دانه نسبتاً

شناخته شد و پس از  رتر در این بررسیعنوان رقم گندم ببه

آن رقم گندم قدس برای کشت در شرایط مشابه آب و 

 باشد.ی کرج قابل توصیه مییهوا
 

 سپاسگزاری

بدینوسیله از مدیر محترم گروه زراعت و اصالح نباتات، 

همچنین مدیر محترم مزرعه پردیس کشاورزی و منابع 

امکانات اجرای این طبیعی دانشگاه تهران در فراهم نمودن 

 گردد.بررسی صمیمانه قدردانی می
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Abstract  
Determine the optimal seed density is one of the most important aspects of crop management to reduce seed 

consumption (cost reduction) or increase yield per unit area. In this study, the response of four commercial wheat 

cultivars at different plant densities was evaluated at the research farm of the Faculty of the University of Tehran 

in 2019. The experiment was conducted as factorial based on randomized complete blocks design with four 

replications. Wheat seeds of four cultivars (Ghods, Mahdavi, Marvdashat and M75-5) were sown at five levels 

(200, 250, 300, 350, and 400 plants per square meter). Traits height, number of tillers and spikes, number of seeds 

per spike, 1000-seed weight, grain yield, biological yield, and harvest index were measured. The results of analysis 

of variance showed that the response of wheat cultivars to changes in plant density was significantly different in 

most traits except tiller number, grain yield, and dry matter per unit area. The response of wheat cultivars to plant 

density was a positive trend so that the highest grain and biological yield of all cultivars was obtained at higher 

densities (350 and 400 plants per square meter). Ghods wheat cv. with the tallest plant (86.5 cm) and high fertility 

spike (164 spike per square meter) was superior to Mahdavi, Marvdasht, and M75-5 cultivars. Overall, the results 

showed that the application of density of 350 plants per square meter can be considered as the best plant density 

for autumn commercial wheat cultivars in Karaj region and similar places, which prevented the surplus 

consumption of improved cultivars seed (cost reduction), in approved with many researchers. 
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