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ي در شرايط كشاورزي گندم در پاسخ به كاهش كود نيتروژن و بذر مصرفدانه عملكرد  ارزيابي عملكرد و اجزايبه منظور 

مركز در  هاي كامل تصادفي با چهار تكراردر قالب طرح پايه بلوك فاكتوريل -هاي خرد شدهكرتآزمايشي به صورت ، پايدار
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(شامل صفر،  كود نيتروژن از منبع اوره ) به همراه شش سطحكيلوگرم در هكتار 250و  200، 150، 100، 50(شامل  تراكم بذر

نتايج تجزيه واريانس هاي فرعي قرار گرفتند. كرت در ) به صورت فاكتوريلكيلوگرم در هكتار 250و  200، 150، 100، 50

دار معنينه در سطح احتمال يك درصد رد دارقم، كود نيتروژن و بذر مصرفي بر عملكرد و اجزاي عملك راثداد كه نشان ها داده

مصرف . داري نسبت به رقم بهرنگ داشتكيلوگرم در هكتار برتري معني 70/4130 رقم چمران با ميانگين عملكرد دانه بود. 
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  مقدمه

نقش استراتژيك محصول گندم در نظام مصرفي كشور 

برد و رسالت سنگيني كه در رسيدن به خودكفايي و پيش

ريزي و ي دارد، بر اهميت و لزوم برنامهمل اهداف توسعه

 Rezaeiافزايد (هاي توليد ميمديريت بهينه منابع و عامل

et al., 2012.( سطح زير  زايشاز راه افيا يد افزايش تول

پذير امكانميزان عملكرد در واحد سطح  افزايش و ياكشت 

دليل محدوديت سطح زير به ).Von Braun, 2007( است

تحقيقات زيادي در خصوص افزايش عملكرد گندم كشت، 

آن استفاده از  احد سطح انجام شده است كه از جملهدر و

سيستم شامل كشاورزي اين نوع  .باشدكشاورزي پايدار مي

 ,.Melero et alورزي است (خاكورزي و بيخاككم

مفهوم كشاورزي پايدار دستيابي به حداكثر . )2012

ظرفيت باروري و توليد مستمر اراضي كشاورزي همراه با 

حفاظت از منابع پايه (آب، خاك و تنوع زيستي) است 

)Kluson, 2006.( ر مهم در كشاورزي پايدا يكي از اصول

هاي شيميايي ي مصرف نهادهيبهينه و افزايش كارآ استفاده

 استهاي كشاورزي نظاماز جمله كودهاي شيميايي در بوم

)Gharineh and Nadian, 2011 .(  

ترين عنصر غذايي است كه براي كود نيتروژن مهم

 Camara etشود (افزايش عملكرد گياه زراعي استفاده مي

al., 2003 .(تواند د نيتروزن ميمصرف بيش از ح

هاي مشكالتي از قبيل خوابيدگي ساقه (ورس)، آلودگي آب

دنبال داشته باشد  زيرزميني و هزينه زياد را به

)Malakouti, 1993مصرف كودهاي نيتروژنه  ،). بنابراين

به ميزان الزم و در زمان معين براي حصول عملكرد گندم 

گياه مناسب م تراك .)Fatima et al., 1992باشد (مهم مي

ثر در توليد محصوالت نيز يكي از عوامل مودر واحد سطح 

). اگر كليه شرايط Elhani et al., 2007( استكشاورزي 

ولي  ،الزم از جمله رقم مناسب، كود و غيره فراهم باشد

مناسب نباشد، حداكثر محصول در واحد سطح گياه تراكم 

 .)Asdollahzadeh et al., 2010دست نخواهد آمد (هب

بذركاري به مقدار مطلوب موجب كاهش هزينه بذر، 

 وضعيت گياه در برابركاهش خوابيدگي محصول و بهبود 

 Mazaheri andهاي گياهي خواهد شد (بيماري

Majnon Hosseini, 2008( و همكاران . هيلتبرونر

)Hiltbrunner et al., 2007هاي كاشت مطلوب )، تراكم

حداكثر عملكرد  دن بهدر گندم را كليدي براي رسي

مردان بر دولت لش اساسي امروز دانشمندان واچ دانند.مي

يا حداقل حفظ استانداردهاي فعلي محيط  سر افزايش و

ريزي افزايش توليد در مسير برنامه هوا در خاك، آب و

هاي نوين خاك از توجه به مديريتواحد سطح است. 

بع خاك هدف حفاظت از مناورزي حفاظتي با جمله خاك

و آب يك استراتژي مناسب جهت برون رفت از اين تنگنا 

 .)Hemmat and Eskandari, 2006( آيدبه حساب مي

هاي با توجه به فقر مواد آلي خاك به خصوص در بخش

و روش مرسوم سوزاندن  استان خوزستان مياني و جنوبي

سازي بستر الزم براي ، مخصوصاً براي آمادهكاه و كلش

بررسي راهكارهايي به منظور جايگزين  ،ديهاي بعكشت

كه ضمن حفظ منافع توليد طوريهب نمودن روش سوزاندن،

دنبال داشته ه افزايش كيفيت خاك و محيط را ب ،كننده

بر اين اساس، آزمايش  .رسدنظر ميه بباشد، ضروري 

 و كود براي دستيابي به امكان كاهش ميزان بذر حاضر

ها و استفاده بهينه از نهادهراي عنوان راهكاري بمصرفي به

ورزي (كشت گندم در بقاياي ذرت در خاكبه صورت بي

تعيين پائيزه آبي) با هدف  گندم راستاي زراعت پايدار

براي كشت  نيتروژن كودمناسب  سطح مناسب بذر تراكم

   .انجام شدورزي خاكدر نظام بي گندم



  هامواد و روش

كشاورزي واقع  ةرعدر مز 1390ز سالييآزمايش در پا

با طول دزفول، كيلومتري جنوب شهرستان  30در 

ثانيه و عرض  44دقيقه و  10درجه و  32ي يجغرافيا

 88ثانيه و ارتفاع  59دقيقه و  20درجه و 48ي يجغرافيا

 1/24د. ميانگين دماي ساليانه اجرا شمتر از سطح دريا 

 9/172و ميانگين بارندگي ساليانه  سلسيوس هدرج

 1 جدول در زرعهخصوصيات خاك م باشد.متر ميميلي

در سال قبل از اجراي  يآزمايش مزرعه. ارايه شده است

آزمايش به صورت  .داشت آزمايش زير كشت ذرت قرار

هاي كامل فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك - پالتاسپليت

بهرنگ د. دو رقم گندم با چهار تكرار اجرا شتصادفي 

 و پنج سطحاصلي هاي در كرت )چمران (نان و (دوروم)

كيلوگرم  250و  200، 150، 100، 50(شامل  تراكم بذر

 كود نيتروژن از منبع اوره ) به همراه شش سطحدر هكتار

كيلوگرم در  250و  200، 150، 100، 50(شامل صفر، 

هاي فرعي قرار كرت در ) به صورت فاكتوريلهكتار

ر اساس مصرف گرفتند. مقادير تراكم بذر و كود مصرفي ب

مصرف بذر  ميانگينطوري كه بهمنطقه انتخاب شدند، 

و كيلوگرم در هكتار  150گندم در شهرستان دزفول 

كيلوگرم در هكتار  150ميانگين مصرف كود نيتروژن نيز 
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قبل از كشت و  كودنيمي از سطوح كودي، در تمام است. 

زني ل مرحله پنجهيصورت سرك در اوانيم ديگر آن هم به

د. همچنين بر اساس نتايج هاي مورد نظر توزيع شكرت در

كود كيلوگرم در هكتار  100مقدار تجزيه شيميايي خاك، 

 250 مقدار آمونيوم و فسفات منبع) از 5O2P(فسفره 

 سولفاتاز منبع  )O2Kكود پتاسه (كيلوگرم در هكتار 

راي تمام قطعات آزمايشي طور يكنواخت بپتاسيم به

بدون انجام  1390ماه سال آباند. كشت در مصرف ش

ورزي به صورت كاشت مستقيم با عمليات خاكگونه هيچ

هاي مستقيم (گاسپاردو) با توجه به تراكم ماشين كشت

. كشت هم روي انجام شدمورد نظر در بقاياي مزرعه ذرت 

 صورت گرفت. ذرت هاي مزرعهپشته و هم درون جوي

خط كشت با  17 شدهدستگاه گاسپاردو در هر نوار كشت

شده خطوط كشت، كندمتري كشت ميسانتي 17فاصله 

كه هر كرت طوريهب ،بندي شددستگاه كرتاين توسط 

 5متر ( 5/1متر و عرض  5رديف كاشت، به طول  7شامل 

دو متر و فاصله  هاي اصلي) بود. فاصله بين كرت5/1× 

 75نكاشت ( رديفهاي فرعي به اندازه يك بين كرت

  . در نظر گرفته شدتر) مسانتي

) Leaf Area Index( براي تعيين شاخص سطح برگ

 چوبيروز)، كادر  15برداري (به فواصل در هر مرحله نمونه

ت كردر هر طور تصادفي بهمتر سانتي 20 × مترسانتي 20

بر و به هاي آن محدوده كفانداخته شد و سپس كل بوته

ي هر هابرگ يهلآزمايشگاه منتقل شدند. در آزمايشگاه ك

برگ به طور  10ها جدا و نهايتاً ساقه از كرت آزمايشي

ها تصادفي از هر بوته انتخاب و طول و عرض برگ

 1 هاز رابطبا استفاده ها مساحت برگگيري و سپس اندازه

  : )Gharineh and Nadian, 2011(شد محاسبه 

  مساحت برگ =طول برگ  ×عرض برگ  × 75/0     )      1(

برگ  ها، شاخص سطحاز تعيين مساحت برگ پس

)LAI محاسبه شد:  2) با استفاده از رابطه  

)2                   (                               
GA

LA
LAI =  

مساحت  LAشاخص سطح برگ،  LAIدر اين رابطه، 

  شده است. مساحت زمين اشغال GAبرگ و 

 دهتصادفي ارتفاع  ه طوربراي محاسبه ارتفاع گياه، ب

حسب  سطح خاك تا نوك ريشك بر از كرتبوته در هر 

و ميانگين  گيري شداندازهمتر در زمان برداشت سانتي

براي تعيين تعداد  ارتفاع بوته در هر كرت به دست آمد.

زني تعداد پنجه در بوته، بعد از پايان و تكميل پنجه

ايشي شمارش و از هر كرت آزم تصادفي بوته 10هاي پنجه

جهت  د.شعنوان تعداد پنجه در بوته تعيين ميانگين آن به

هاي تعيين تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد كل سنبله

متر مربع در هر كرت آزمايشي  يكسطح  برداشت شده در

 عنوان تعداد سنبله در مترمورد شمارش قرار گرفت و به 

با  نيز بلهسنبلچه در سن دتعدا .شد مربع در نظر گرفته

از تصادفي سنبله  دههاي شمارش تمامي سنبلچه

متر مربع از هر  يكهاي برداشت شده در سطح سنبله

. براي دست آمدها بهمحاسبه ميانگين آنكرت و سپس 

سنبله  دهتعداد دانه در سنبله، به طور تصادفي  گيرياندازه

و  انتخابمربع  يك متر برداشت شده ازهاي از كل سنبله

تعداد دانه در ها، ميانگين هاي آنهمه دانهاز شمارش  پس

ها در سنبله گيري وزن دانه. اندازهدست آمدههر سنبله ب

ين صورت كه پس ه اپس از برداشت نهايي صورت گرفت، ب

ها هاي آنسنبله از هر كرت، دانه ده تصادفي از انتخاب

 ها تقسيمن و بر تعداد سنبلهجدا، پاكسازي و سپس توزي

 پس از حذف حاشيه دانه، عملكرد گيريبراي اندازهد. ش

سطح يك مترمربع در هر هاي برداشت شده از كل سنبله

دست ههاي بسپس دانه و دكوبي شكرت با دست خرمن

ه و در مربع محاسب در متردانه آمده توزين و عملكرد 

از ها تجزيه داده انجام براي د.نهايت به هكتار تبديل ش

از  هامقايسه ميانگينانجام براي  ،SAS ver. 9.1 افزارنرم

 EXCELافزار آزمون دانكن و براي رسم نمودارها از نرم

  د.شاستفاده 

  

متري سانتي 30در عمق صفر تا  مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش -1جدول 

Table 1. Physico-chemical characteristics of the experimental field (0-30 cm)  

  هدايت الكتريكي

EC 

  اسيديته

pH 

  سديم نسبت جذب

NAR 

  كربن آلي

Organic carbon 

  ازت

N 

  فسفر

P 

  پتاسيم

K 

  شن

Sand 

  الي

Silt 

  رس

Clay 

4.7  7.57  2.26  0.88  700  8.4  168  22%  52%  26%  
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  نتايج و بحث

رقم، بذر  رها نشان داد كه اثواريانس داده تجزيهنتايج 

بر ارتفاع گياه، تعداد پنجه، تعداد ن تروژني مصرفي و كود

سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن 

يك  سطح احتمالها در سنبله و عملكرد دانه در دانه

  ).2د (جدول بودار معنيدرصد 



 عملكرد دانه ارقام گندم عملكرد و اجزايتجزيه واريانس  -2جدول 
 Table 2. Analysis of variance (mean squares) yield and yield components of wheat cultivars 

  منابع تغييرات

Source of variation 

درجه 

  آزداي

df 

   بوتهارتفاع 

Plant 
height 

تعداد پنجه

Tiller 
number 

  تعداد سنبله 

Spike 
number  

تعداد 

  سنبلچه 

Spikelet 
number 

تعداد دانه در 

  سنبله

No. of grain 
per spike 

  وزن دانه

Grain 
weight  

  عملكرد دانه 

Grain yield  

  تكرار

Replication (R) 

3 **1.225  n.s0.50  **966569.00 *1.74 **14072.29 **9.48 **73743803.6 

  رقم

Cultivar (C) 

1  **652.872  **218.88  **56524.84  **394.75  **271.36  **7.64 **32120166.7  

  رقم× تكرار 

R × C 

3  *1.148  n.s0.81  n.s1884.16  n.s0.50  **13.11  **0.12 n.s695936.9  

  تراكم

Density (D) 

4  **351.633  **63.24  **139913.18  **43.35  **141.01  **0.39 **24476416.7  

  نيتروژن

Nitrogen (N) 

5  **961.626  **22.59  **104969.67  **2.65  **64.88  *0.17 **31263766.7  

  تراكم× رقم 

C × D 

4  **210.965  **30.64  **51849.22  **17.49  **67.50  **0.28 **10419750.0  

  نيتروژن× رقم 

C × N 

5  **89.078  **9.84  **30.481.53  **6.08  **145.08  **0.09 **15616566.7  

  نيتروژن× تراكم 

D × N 

20  **53.118  **6.81  **11303  **3.30  **35.29  **0.14 **12556016.7  

  نيتروژن× م تراك ×رقم 

C × D × N 

20  **67.284  **5.36  **23752.54 **3.48  **34.72  **0.10 **12644150.0  

  ي آزمايشخطا

Error 

174  0.645  0.66  1233.85  0.66  2.75  0.002  327985  

  )درصدضريب تغييرات (

CV (%) 

-  4.78  16.82  10.10  4.49  4.76  3.31  15.20  

ns ،*  1و  %5 احتمال حودار در سطمعنيدار و معنيغيربه ترتيب  :**و% .  

 ns, * and ** : Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.  

 

 )LAI(برگ شاخص سطح

يكي از معيارهاي اساسي و مهم در شاخص سطح برگ 

گردد. بر اساس تعيين قدرت فتوسنتزي گياه محسوب مي

در هكتار بيشترين كيلوگرم بذر  100، مصرف نتايج

شاخص سطح برگ را در بين تمامي سطوح مصرفي بذر 

هاي گندم در اين ميزان بوته ). احتماال1ًداشت (شكل 

تر از شرايط محيطي مصرف بذر استفاده بيشتر و مطلوب

ها، بيشتر ها به دليل رقابت كمتر بين بوتهداشته و برگ

برگ افزايش پيدا كرده  اند، لذا شاخص سطحتوسعه يافته

است. گزارش شده كه با افزايش تراكم بوته، ميزان شاخص 

 ,.Momtazi et al( برگ نيز افزايش يافته استسطح

اندازي اما در مصارف زيادتر بذر به دليل سايه .)2005

هاي پائيني و كمبود فضا، هاي باال بر روي برگبرگ

ر شوند و اين ها نتواستند از رشد مناسبي برخوردابرگ

هاي باالتر از برگ در تراكم موضوع باعث كاهش سطح

). با مصرف 1د (شكل شكيلوگرم بذر در هكتار  100

كيلوگرم در هكتار شاخص  100نيتروژن تا سقف 

برگ روند افزايشي داشت. كمبود نيتروژن باعث سطح

يي استفاده از آكاهش كلروفيل برگ و در نتيجه كاهش كار

برگ ي و نيز باعث كاهش شاخص سطحتشعشع خورشيد

ن نور جذب شده جامعة گياهي و در نتيجه كاهش ميزا

. )Olsen et al., 2002; Delfin et al., 2005(د شومي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار،  100ولي با مصرف بيشتر از 

 250كه تيمار طوريهبرگ كاهش يافت بشاخص سطح

خص سطح برگ را تار كمترين شانيتروژن در هك كيلوگرم

توان افزايش بيش از حد رشد دليل آن را مي كه داشت
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ها و كاهش فضا براي رشد رويشي، افزايش تراكم بوته

). ميزان 2ها در سطوح باالي نيتروژن دانست (شكل برگ

اي باشد كه گياه ضمن نيتروژن در دسترس بايد به اندازه

دازة كافي برگ مناسب، دوام آن را نيز به انرسيدن به سطح

برگ در ارقام بهرنگ و چمران از  حفظ كند. شاخص سطح

برگ در  يك روند سيگموئيدي تبعيت نمود، شاخص سطح

زني نسبت به رقم چمران افزايش رقم بهرنگ از زمان پنجه

يافت و اين روند در تمام مراحل رشد ادامه داشت، حداكثر 

دهي شاخص سطح برگ هم در هر دو رقم در مرحلة گل

پس از اين مرحله و با آغاز رشد  رو،از ايندست آمد. هب

ها ها به دانهخطي دانه، مواد معدني ذخيره شده در برگ

ها شروع به زردشدن نمودند كه اين منتقل شده و برگ

يني به سمت باال ادامه يافت يهاي پازردشدن از قسمت

برگ در رقم  ). دليل بيشتر بودن شاخص سطح3(شكل 

توان به خصوصيات ژنتيكي هر رقم و مي بهرنگ را

زني كمتر در ارقام دوروم و توسعه سطح برگ در هر پنجه

برگ  بوته در اين شرايط و در نتيجه افزايش شاخص سطح

دانست. خصوصيات ژنتيكي از جمله عواملي است كه باعث 

 گرددهايي در شاخص سطح برگ ميوجود آمدن تفاوتهب

)Ouzuni Douji et al., 2008.( و همكاران پور نواب

)Navabpour et al., 2011 نيز گزارش كردند كه (

شاخص سطح برگ در رقم گندم دوروم بيشتر از ارقام 

گندم نان افزايش يافت. نتايج برخي تحقيقات نشان 

برگ معيار مناسبي براي برآورد دهد كه شاخص سطحمي

باشد ميزان تغييرات عملكرد گياهان زراعي مي

)Lebaschy and Sharifi Ashour Abadi, 2004( .

برگ  رقم چمران نسبت به رقم بهرنگ از شاخص سطح

اما توانست در مدت زمان كمتري به  ،كمتري برخوردار بود

برگ برسد و از عملكرد دانه باالتري  حداكثر شاخص سطح

رسد اگر شاخص بنابراين بنظر مي .نيز برخوردار باشد

تري به سطح مطلوب تاهبرگ در مدت زمان كو سطح

   شود.برسد، حداكثر عملكرد دانه حاصل مي

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

در اين پژوهش با توجه به كاهش مصرف بذر و كود 

ورزي، خاكنيتروژن در هكتار و كشت به صورت بي

برخوردار سطح برگ مناسبي  صهاي گندم از شاخبوته

ر بودند و شايد دليل متفاوت بودن عملكرد دانه د

تيمارهاي مختلف، باال بودن شاخص سطح برگ در 

 تيمارهايي بود كه از عملكرد دانه باالتري برخوردار بودند.

دهد كه نتايج برخي تحقيقات در اين ارتباط نشان مي

شاخص سطح برگ معيار مناسبي براي برآورد ميزان 

 Lebaschy and( باشدتغييرات عملكرد گياهان زراعي مي

Sharifi Ashour Abadi, 2004.  
 

  ارتفاع گياه 

گياه يكي از صفاتي است كه تحت تأثير عوامل  ارتفاع

افزايش ارتفاع معموالً  ي و محيطي قرار دارد.ژنتيك

ارتفاع  يير ناشي از رشد در گياهان است.بارزترين تغ

يك جامعه گياهي تواند از نظر رقابت با ساير گياهان در مي

ج افزايش ارتفاع گياه، يكي از نتاي .تي محسوب شودمزي

ي آيجديد در باالي گياه است كه كارهاي تشكيل برگ

d
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( نيتروژن سطوح مختلف

 Different levels of Nitrogen (kg/ha)

  بذرهاي برگ در تراكمروند تغييرات شاخص سطح - 1شكل 
 Figure 1. Change of leaf area index affected by 

seed density 

 روند تغييرات شاخص سطح برگ در سطوح نيتروژن - 2شكل 
Figure 2. Changes of leaf area index affected by 

nitrogen levels  
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 Damania and( بيشتري در استفاده از نور خورشيد دارد

Jackson, 2006.(  تراكم به عنوان يك عامل زراعي مهم

با افزايش گياه دارد،  اي در ارتفاعتأثير قابل مالحظه

پيدا كرد، زايش ارتفاع گياه نيز افدر هكتار  مصرف بذر

كيلوگرم  250 كه بيشترين ارتفاع گياه در تراكمطوريهب

 پايينيهاي دليل كمبود نور در قسمتهبذر در هكتار، ب

كيلوگرم  50و كمترين ميزان ارتفاع گياه در تراكم گياه 

). با افزايش تراكم گياه 4حاصل شد (جدول بذر در هكتار 

ع گياه ممكن است تا و رقابت براي دستيابي به نور، ارتفا

حدود زيادي افزايش يابد، در شرايطي كه تراكم خيلي زياد 

ساقه،  ينييهاي پاباشد به دليل نرسيدن نور به قسمت

كنند و غير مقاوم مي رشد زياد ميهاي اولي و دوميانگره

 بيشتر خواهد بود هاخوابيدگي بوتهشوند و خطر مي

)Nourmohammadi et al., 2010.( ي و مظاهر

 ,Mazaheri and Majnoon Hosseini( حسينيمجنون

ها و در نيز گزارش كردند نور رشد و نمو ميانگره )2008

كند. نتايج نشان داد نتيجه رشد طولي ساقه را محدود مي

كه با مصرف بيشتر كود نيتروژن، ارتفاع گياه هم افزايش 

 250كه بيشترين ارتفاع گياه در سطح داشت بطوري

كود نيتروزن در هكتار و كمترين ارتفاع گياه در  كيلوگرم

تواند )، دليل آن مي5سطح شاهد بدست آمد (جدول 

افزايش رشد رويشي در اثر افزايش ميزان مصرف نيتروژن 

باشد. در شرايطي كه رطوبت مطلوب باشد، نيتروژن خيلي 

گردد و در هاي ساقه ميشدن ميانگرهزياد باعث طويل

يابند و كانيكي ساقه توسعه چنداني نميهاي منتيجه بافت

هاي كند، توسعة بافتاستحكام ديواره ساقه كاهش پيدا مي

اي موجب تحريك فعاليت بعضي حشرات مانند سبزينه

ها و همچنين حساسيت گياه نسبت به سرما، خشكي، شته

خوابيدگي و بعضي از امراض و تأخير در رسيدگي محصول 

 و همكاران . ايوب)Khagepour, 2006( شودمي

)Ayoub et al., 1994 نيز ثابت كردند با افزايش ميزان (

يابد. بين ارقام مصرف كود نيتروژن، ارتفاع گياه افزايش مي

داري از نظر ارتفاع گياه وجود داشت، هم تفاوت معني

متر در رقم سانتي 44/81حداكثر ارتفاع بوته با ميانگين 

متر سانتي 15/78ميانگين بهرنگ و حداقل ارتفاع بوته با 

). دامنه تغييرات 3برتري در رقم چمران ثبت شد (جدول 

اين اختالف  دار بودنمتر بود و معنيسانتي 3ارتفاع بوته 

  نشان از تنوع باالي اين صفت در ارقام مورد ارزيابي داشت.
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  برگ در ارقام بهرنگ و چمران روند تغييرات شاخص سطح -3شكل 

Figure 3. Changes of leaf area index in the behrang and chamran cultivars 
 

  تعداد پنجه

 81/5چمران با ميانگين تعداد نتايج نشان داد كه رقم 

 90/3پنجه در بوته نسبت به رقم بهرنگ با ميانگين تعداد 

). 3زني برتري دارد (جدول پنجه در بوته، از نظر پنجه

زني كمتر گندم دوروم نسبت به پنجهتوان دليل آن را مي

گندم معمولي (نان) از نظر زنتيكي دانست. ميزان افزايش 

 ,Hay and Walker( تعداد پنجه تابع ژنوتيپ است

زني روند نزولي داشت و در پنجه ،با افزايش تراكم ).1989

 83/6با تعداد كيلوگرم بذر در هكتار  50اين ميان تراكم 

كيلوگرم بذر  250زني و تراكم ن پنجهپنجه در بوته باالتري

پنجه در بوته كمترين تعداد پنجه  06/4با تعداد در هكتار 

). يكي از خصوصيات مشترك براي اكثر 4را داشت (جدول 

غالت تشكيل انشعاباتي به نام پنجه است. در شرايط تراكم 

پنجه به ازاي هر گياه  10-50توانند ريز ميكم غالت دانه

پنجه به ازاي هر گياه توليد  150تا  استثناييو در شرايط 

هاي زايشي توليد كنند و تواند اندامكنند كه هر كدام مي

 ،سهمي در عملكرد دانه داشته باشند. در شرايط تراكم زياد

فقط تعداد كمي به بلوغ شود و پنجه كمتري توليد مي
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كنند. بقيه عمدتاً در طي دوره رسيده و دانه توليد مي

 Power and( روندهي تا گلدهي از بين ميدساقه

Alessi, 1978.( هاي با افزايش ميزان كوددهي در كرت

كه طوريهزني نيز افزايش يافت بآزمايشي، ميزان پنجه

كيلوگرم نيتروزن در هكتار با ميانگين تعداد  250تيمار 

زني و تيمار شاهد با پنجه در بوته بيشترين پنجه 17/6

زني را داشت پنجه در بوته كمترين پنجه 4ميانگين تعداد 

اي و ذخيرة ). با افزايش نيتروژن، رشد سبزينه5(جدول 

يابد و توان گياه براي توليد ها افزايش ميكربوهيدرات

 ,.Ayoub et alيابد. ايوب و همكاران (پنجه افزايش مي

با افزايش كود نيتروژن ميزان  ) نيز نتيجه گرفتند1994

  يابد. يش ميزني افزاپنجه



  

دانه عملكرد و اجزاي عملكردمورد مطالعه از نظر  گندم مقايسه ميانگين ارقام -3جدول 

Table 3. Mean comparison of the studied wheat cultivars for grain yield and yield components 

  رقم

Cultivar 

  ارتفاع گياه

Plant 
height 

تعداد 

  پنجه

Tiller 
number 

  د سنبلهتعدا

Spike 
number 

تعداد سنبلچه در 

  سنبله

Spikelet number 

تعداد دانه در 

  سنبله

Number of 
grain per 

spike  

ها در وزن دانه

  سنبله

Grains 
weight per 

spike  

  عملكرد دانه

Grain 
yield  

81.44a  بهرنگ
 3.90b

 330.15b 16.85b
 33.66b

 1.71a
 3400.00b 

78.15b 5.81a  چمران
 362.78a 19.41a

 35.94a
 1.36b

 4130.70a 

   ندارند. دانكنبا استفاده از آزمون  دارياختالف آماري معنيهاي داراي حروف مشابه در هر ستون، ميانگين

Means with the same letters in each column have not significantly differences using Duncan’s test. 
 

 
  تعداد سنبله

 8/362رقم چمران با ميانگين تعداد قام، در بين ار

سنبله در واحد سطح نسبت به رقم بهرنگ با ميانگين 

داري سنبله در واحد سطح برتري معني 1/330تعداد 

هاي بارور در هر يا پنجه). تعداد سنبله 3داشت (جدول 

طور ژنتيكي كنترل هباشد كه بلين جزء عملكرد ميگياه او

تعداد سنبله در  ).Donaldson et al., 2001( شودمي

 250هاي باالتر بيشتر بود و تراكم واحد سطح در تراكم

سنبله در  3/419با ميانگين تعداد كيلوگرم بذر در هكتار 

كيلوگرم بذر  50مربع بيشترين تعداد سنبله و تراكم  متر

مربع  سنبله در متر 7/273با ميانگين تعداد در هكتار 

). در غالت 4اشتند (جدول كمترين تعداد سنبله را د

زمستانه و بهاره افزايش تراكم جمعيت گياهي تا محدوده 

معيني باعث افزايش تراكم جمعيت سنبله در واحد سطح 

اي كم بوتهكه رقابت بين پايينهاي خواهد شد، در تراكم

هاي باروري كه هر بوته توليد است ممكن است تعداد پنجه

سنبله در واحد سطح كافي  نمايد براي جبران تعداد كممي

 راهنما و همكاران ).Hiltbrunner et al., 2007( نباشد

)Rahnama et al., 2000(  گزارش كردند كه افزايش

تواند سنبله در واحد سطح را زيادتر ميزان بذر مصرفي مي

كند. اثرات سطوح مختلف نيتروزن بر تعداد سنبله در 

بق جدول با ط .شده است ارايه 5واحد سطح در جدول 

ها افزايش افزايش كود مصرفي در هكتار، تعداد سنبله

ن در هكتار ژكيلوگرم نيترو 250كه تيمار  طوريهيافت، ب

سنبله در هكتار باالترين تعداد  3/411با ميانگين تعداد 

تعداد سنبله  3/265سنبله و تيمار شاهد با ميانگين تعداد 

د سطح را دارا در واحد سطح كمترين تعداد سنبله در واح

تواند افزايش رشد رويشي و در نتيجه بودند. دليل آن مي

زني در اثر مصرف نيتروژن باشد. در باال رفتن ميزان پنجه

چنين شرايطي ميزان پنجه بارور در واحد سطح افزايش 

تعداد سنبله در واحد سطح نيز  در نتيجهپيدا كرده و 

 Donaldson et( يابد. دونالدسون و همكارانافزايش مي

al., 2001،( و همكاران زادهرحيمي )Rahimizadeh et 

al., 2010) و ايوب و همكاران (Ayoub et al., 1994 ،(

يش مصرف نيتروژن، تعداد سنبله اافز كه نيز گزارش كردند

  دهد. در واحد سطح را افزايش مي

  

  سنبلچه در سنبله دتعدا

ه رقم رقم بر تعداد سنبلچه نشان داد ك بررسي اثر

سنبلچه در هر سنبله  41/19چمران با ميانگين تعداد 

سنبلچه در  85/16نسبت به رقم بهرنگ با ميانگين تعداد 

كه با  دادنشان  ). نتايج3هر سنبله برتري دارد (جدول 

تعداد سنبلچه در سنبله كاهش پيدا ، بوته افزايش تراكم

كه بيشترين تعداد سنبلچه در سنبله در طوريكرد، به
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 41/19با ميانگين تعداد كيلوگرم بذر در هكتار  50تراكم 

 250سنبلچه در هر سنبله و كمترين تعداد آن در تراكم 

سنبلچه در  9/16با ميانگين تعداد كيلوگرم بذر در هكتار 

توحيدي و همكاران ). 4دست آمد (جدول هر سنبله به

)Tohidi et al., 1996 تاكي و همت () وTaki and 

Hemmat, 1998 نيز نتيجه گرفتند كه با افزايش تراكم (

يابد. همچنين با تعداد سنبلچه در سنبله كاهش مي

افزايش نيتروژن مصرفي نيز تعداد سنبلچه در سنبله 

كيلوگرم  250كه سطح كودي طوريافزايش يافت، به

سنبلچه در  52/18نيتروژن در هكتار با ميانگين تعداد 

سنبلچه در سنبله  32/17داد سنبله و شاهد با ميانگين تع

و كمترين تعداد سنبلچه در سنبله را  به ترتيب بيشترين

  ).5دارا بودند (جدول 

  

دانه  هاي مختلف بر عملكرد و اجزاي عملكردتراكم اثر -4جدول 

Table 4. Effects of different seed densities on grain yield and yield components 

  تراكم

Density 

  تفاع گياهار

Plant height 

  تعداد پنجه

Tiller 
number 

  تعداد سنبله

Spike 
number 

  تعداد سنبلچه 

Spikelet 
number  

  تعداد دانه در سنبله

Grain number 
per spike 

  در سنبلهوزن دانه 

Grains weight 

  عملكرد دانه

Grain yield 

50 75.47d 6.83a
 273.66e 19.41a

 35.23b
 1.60b

 3100.0c 

100 79.56c 4.82b
 322.66d 18.64b

 37.39a
 1.66a

 4975.0a 

150 80.50b 4.45c
 353.04c 17.98c

 34.55c
 1.49c

 3737.5b 

200 80.60b 4.10d
 368.66b 17.73c

 34.13c
 1.48c

 3529.2b 

250 82.86a 4.60d
 419.29a 16.90d

 32.71d
 1.44d

 3487.5b 

   ندارند. دانكنبا آزمون  دارياختالف آماري معني، هاي داراي حروف مشابه در هر ستونميانگين

Means with the same letters in each column have not significantly differences by Duncan’s test. 
 
 

  تعداد دانه در سنبله

مورد بررسي، رقم چمران با ميانگين رقم دو از بين 

ز رقم بهرنگ دانه در سنبله نسبت باالتري ا 94/35تعداد 

). تعداد 3دانه در سنبله داشت (جدول  66/33با تعداد 

هاي يك هاي يك سنبله بستگي به تعداد سنبلچهدانه

 هاي بارور شده درون سنبله داردسنبله و تعداد گل

)Nourmohammadi et al., 2010( ، بنابراين رقم

ت داشتن سنبله و سنبلچة بارور بيشتر در چمران به عل

، از تعداد دانة باالتري در هر سنبله نسبت به واحد سطح

رقم بهرنگ برخوردار بود. همچنين با افزايش تراكم، تعداد 

كه حداكثر آن در تراكم دانه در سنبله كاهش يافت بطوري

دانه  39/37با ميانگين تعداد كيلوگرم بذر در هكتار  100

كيلوگرم بذر در  250در سنبله و حداقل آن در تراكم 

دانه در سنبله بدست آمد  71/32با ميانگين تعداد  هكتار

). از آنجا كه تشكيل دانه بستگي به تأمين مواد 4(جدول 

غذايي الزم و شرايط محيطي مناسب در مرحلة تبديل 

مريستم رويشي به زايشي و مراحل بعد از آن دارد، به نظر 

آيد با افزايش تراكم باالتر و به دنبال محدوديت مواد مي

يابد. ي و نور، توليد واحدهاي زايشي كاهش ميغذاي

چند تعداد سنبله باالتري در  ، افزايش تراكم هربنابراين

ولي تعداد دانه در سنبله را  ،كندواحد سطح توليد مي

نيز گزارش كرد كه  )Bavar, 2008دهد. باور (كاهش مي

با افزايش تراكم تعداد دانه در سنبله كاهش پيدا كرد. 

كود نيتروژن تعداد دانه در مقدار افزايش همچنين با 

سنبله افزايش يافت و در بين سطوح مختلف نيتروژن 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار با ميانگين تعداد  250تيمار 

 مربع و تيمار شاهد با ميانگين تعداد دانه در متر 08/38

مربع به ترتيب بيشترين و كمترين  دانه در متر 65/32

). رويو 5را ايجاد كردند (جدول  واحد سطحتعداد دانه در 

)، بيان داشتند كه Royo et al., 2006و همكاران (

عملكرد دانه وابسته به تعداد بوته در واحد سطح، سنبله در 

بوته، سنبلچه در سنبله، دانه در سنبله و وزن تك دانه 

است، اين اجزاي مهم تعيين كننده عملكرد بشدت تحت 

بع از جمله آبياري و نيتروژن قرار تأثير فراهمي منا

گيرند. بطور كلي اجزايي كه تا قبل از ظهور خوشه مي

شوند مانند تعداد دانه در سنبله، افزايش مصرف تعيين مي

)، Bavar, 2008گردد (ها مينيتروژن موجب باال رفتن آن

اما با افزايش نيتروژن از يك مقدار مشخصي از تعداد دانه 

 Ayoub etشود. ايوب و همكاران (مي در سنبله كاسته

al., 1994اي بر روي گندم جداگانه )، نيز طي آزمايش

كه با افزايش كاربرد كود نيتروژن، تعداد  گزارش كردند

  يابد.دانه در سنبله افزايش مي
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گندم  سطوح نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد اثر -5جدول 

Table 5. Effects of nitrogen levels on grain yield and yield components of wheat 

  سطوح نيتروژن

Nitrogen 
levels 

(kg/ha) 

ارتفاع گياه 

  متر)(سانتي

Plant height 
(cm) 

  تعداد پنجه 

Tiller 
number  

تعداد سنبله 

  (مترمربع)

Spike 
number (m2) 

  تعداد سنبلچه 

Spikelet 
number 

تعداد دانه در 

  سنبله

Grain 
number per 

spike 

وزن دانه در 

  سنبله (گرم)

Grain weight 
per spike (g) 

عملكرد دانه 

(كيلوگرم در 

  هكتار)

Grain yield 
(kg/ha) 

0 72.73f 4f
 265.20f 17.32b

 32.65e
 1.43d

 2735c
 

50 75.99e 4.34df
 311.70e 17.94b

 33.05d
 1.48c

 3575b
 

100 78.24d 4.46dc
 345.65d 18.16ab

 33.52d
 1.50b

 3695b
 

150 82.88c 4.90bc
 359.15c 18.38ab

 34.78c
 1.59ab

 4050ab
 

200 84.12b 5.08b
 391.80b 18.49ab

 36.75b
 1.62a

 4350a
 

250 84.81a 6.17a
 411.300a 18.52a

 38.08a
 1.64a

 4490a
 

   ندارند. دانكن با استفاده از آزمون دارياختالف آماري معنيهاي داراي حروف مشابه در هر ستون، ميانگين

Means with the same letters in each column have not significantly differences using Duncan’s test. 
 

  ها در سنبلهوزن دانه

گرم  71/1از نظر ارقام، رقم بهرنگ با ميانگين وزن 

 36/1دانه در سنبله، نسبت به رقم چمران با ميانگين وزن 

). در بين ذرات 3داشت (جدول برتري  دانه در سنبله گرم

هاي كربن دانه گندم دوروم، فضاي نشاسته و هيدرات

خالي وجود نداشته و اين موضوع موجب افزايش وزن دانه 

)، لذا Ghorbanijavid, 2005شود (در گندم دوروم مي

وزن دانه ها در سنبله گندم بهرنگ باالتر از رقم چمران 

جوواني و همكاران  (گندم معمولي يا نان) بود.

)Giovanni et al., 2004 نيز بيان كردند كه وزن دانه ،(

بيشتر تحت كنترل ژنتيك است. همچنين نتايج نشان داد 

ها در سنبله روند نزولي پيدا كه با افزايش تراكم وزن دانه

ها در سنبله در تراكم كه حداكثر وزن دانهكند بطوريمي

ميانگين وزن دانه در سنبله با كيلوگرم بذر در هكتار  100

 250ها در سنبله در تراكم گرم و حداقل وزن دانه 65/1

ها در سنبله با ميانگين وزن دانهكيلوگرم بذر در هكتار 

). با افزايش تعداد دانه در 4گرم بدست آمد (جدول  45/1

يابد ولي در شرايط سنبله وزن تكدانه در سنبله كاهش مي

ر دانه در سنبله توانست جبران اين آزمايش تعداد زيادت

كاهش وزن تكدانه را داشته باشد و با وجود تعداد بيشتر 

ها در سنبله هاي كمتر، وزن دانهدر سنبله در تراكم دانه

 ,.Tohidi et alهم افزايش يافت. توحيدي و همكاران (

ها ) نيز گزارش كردند كه با افزايش تراكم، وزن دانه1996

)، اثرات سطوح مختلف 5يابد. جدول (در سنبله كاهش مي

ها در سنبله را نشان كود نيتروژن بر روي وزن دانه

ها در دهد، افزايش نيتروژن موجب افزايش وزن دانهمي

رسد با افزايش كاربرد نيتروژن سنبله گرديد. به نظر مي

ها افزايش پيدا اي به دانهميزان توليد و انتقال مواد ذخيره

ها در سنبله افزايش يافت. سطح كودي كرده و وزن دانه

ها در كيلوگرم نيتروژن در هكتار با ميانگين وزن دانه 250

ها در سنبله گرم و شاهد با ميانگين وزن دانه 64/1سنبله 

ها در ترين وزن دانهگرم به ترتيب باالترين و پائين 43/1

 250سنبله را ايجاد كردند، همچنين سطح كودي 

 200و  150در هكتار با سطوح كودي  كيلوگرم نيتروژن

ها در سنبله كيلوگرم نيتروژن در هكتار، از نظر وزن دانه

 دهندة)، نشان6جدول (داري ايجاد نكرد. اختالف معني

ها در سنبله و عملكرد همبستگي باال و مثبت بين وزن دانه

  باشد.دانه مي

 
  عملكرد دانه

در جدول تفاوت عملكرد دانه ارقام بهرنگ و چمران 

)، نشان داده شده است، رقم چمران با ميانگين عملكرد 3(

كيلوگرم در هكتار نسبت به رقم بهرنگ با  7/4131دانه 

كيلوگرم در هكتار برتري داشت.  3400ميانگين عملكرد 

)، نشان دادند كه  et alVarga,. 2001و همكاران ( وارگا

اختالف هاي مختلف گندم از نظر عملكرد دانه بين ژنوتيپ

داري وجود دارد. رقم بهرنگ با وجود وزن دانة بيشتر معني

در سنبله عملكرد كمتري از رقم چمران داشت. عملكرد 

باالي ارقام جديد گندم به تعداد دانه بيشتر در سنبله ربط 

نيل و ). مكFelehkora et al., 2012داده شده است (

 )، در پژوهش خودMcNeal and Davis, 1954ديويس (

گزارش كردند در بعضي از ارقام، افزايش عملكرد دانه به 
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خاطر افزايش تعداد سنبله در واحد سطح بود، در حالي كه 

در بعضي از ارقام، بيش از نيمي از افزايش عملكرد دانه به 

خاطر افزايش تعداد دانه در سنبله با افزايش وزن دانه و يا 

دانه نشان داد  ها بود. اثرات تراكم بر عملكردهر دوي اين

كيلوگرم بذر در  100كه بهترين عملكرد دانه در تراكم 

كيلوگرم  250و  200، 150هاي حاصل شد و تراكمهكتار 

دار تر و بدون اختالف معنيدر سطح پائينبذر در هكتار 

در واقع در شرايط اين آزمايش افزايش  .قرار داشتند

انه را كيلوگرم در هكتار، عملكرد د 100مصرف بذر تا 

دليل ههاي باالتر برسد در تراكمافزايش داد و بنظر مي

رقابت زياد و شرايط نامساعد رشد و كاهش شاخص سطح 

لي پيدا كرده است. در برگ، عملكرد دانه روند نزو

 كه با افزايش تراكم ه استمشابه گزارش شد هايآزمايش

 ديابكاهش ميداري طور معنيهبدانه ، ميزان عملكرد بوته

)Salehi et al., 2006; Bavar, 2008  .(  





  دانه در اين آزمايش  ضرايب همبستگي ساده بين عملكرد و اجزاي عملكرد -6جدول 
Table 6. Simple correlation coefficient among grain yield and yield components in this experiment  

وزن دانه در 

  سنبله
Grain weight 

per spike  

عداد دانه در ت

  سنبله
Grain number 

per spike 

  تعداد سنبلچه
Spikelet 
number 

  تعداد سنبله
Spike 

number 

  تعداد پنجه
Tiller 

number 
  

  Tiller number  تعداد پنجه  1        

      1  sn0.01 عداد سنبله ت  Spike number  

  Spikelet number  تعداد سنبلچه   0.56**  -0.15**  1    

  1  n.s90.0-  sn0.06-  sn0.02  عداد دانه در سنبلهت   Grain number per spike  

1  **0.41  **0.24-  sn0.05-  **0.16-  وزن دانه در سنبله   Grain weight per spike  
**0.36  **0.17  *0.12  **0.40  sn0.07  ملكرد دانهع   Grain yield  

ns، *  1و  %5ال ح احتمودار در سطمعني دار وغير معني به ترتيب: **و% .  
ns, * and ** : Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

  

  

كيلوگرم بذر در هكتار كمترين عملكرد را  50تراكم 

Donald ,( ). دونالد4ها داشت (جدول در بين تراكم

، از ) نتيجه گرفت كه اگر تراكم گياه خيلي كم باشد1986

شود و چناچه زياد تمام ظرفيت توليد كامالً استفاده نمي

باشد به عّلت رقابت زياد از حد گياهان در جذب آب، مواد 

غذايي، دي اكسيد كربن و نور راندمان كل محصول كاهش 

ها در واحد يابد. تراكم مناسب و توزيع متعادل بوتهمي

نور سطح موجب استفاده بهتر از رطوبت مواد غذايي و 

 Maleki etشود (گردد و موجب افزايش عملكرد ميمي

al., 2012ه با توجه به نتايج اين آزمايش، ب طور كليه). ب

دانه را  رسد كه مصرف بذر كمتر در هكتار عملكردنظر مي

توان با مصرف بهينه بذر مي رواز اينكاهش نداده است. 

كه با توجه به شرايط خاك و آب و هوايي هر منطقه 

 جويي در مصرف بذر از عملكردمتفاوت است، ضمن صرفه

نشان داد اين آزمايش نتايج دانه مطلوب نيز برخوردار شد. 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار از نظر عملكرد  150كه مصرف 

كيلوگرم  250و  200داري با مصرف دانه اختالف معني

)، 5طور كه در جدول (و همان شتنيتروژن در هكتار ندا

 150داده شده است عملكرد دانه در مصرف نشان 

كيلوگرم در  4050كيلوگرم نيتروژن در هكتار با ميانگين 

كيلوگرم نيتروژن  250و  200رديف با تيمارهاي هكتار هم

 4490و  4350با ميانگين عملكرد دانه به ترتيب در هكتار 

و ساير تيمارها عملكرد دانة  شتدر هكتار قرار دا كيلوگرم

كه با  نشان دادي توليد كردند. نتايج اين تحقيق ترپائين

مطلوب (با نيتروژن تا مقدار  مقدار مصرف كودافزايش 

، عملكرد افزايش )ي هر منطقهبه شرايط آب و هواي توجه

كود نيتروژن، از مقدار بهينه بيشتر  با مصرف يابد، امامي

كند. نيتروژن با عملكرد به همان نسبت افزايش پيدا نمي

شود تا نسبت هاي بالغ سبب مييش تعداد برگافزا

آسميله و فتوسنتز به تنفس افزايش يافته، توليد مواد 

ا اگر نيتروژن مصرفي بيش از حد عملكرد افزايش يابد، ام

هاي هوايي خيلي زياد شده و در مطلوب باشد، توسعة اندام
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گيرند، افزايش هايي كه در سايه قرار مينتيجه تعداد برگ

فتوسنتز به تنفس كاهش و مواد آسميله كمتري  و نسبت

هاي مواد به مصرف برگبه دانه هدايت خواهد شد و بيشتر 

بالغ و نابالغي كه در سايه قرار گرفته و همچنان مصرف 

). Emam and Niknezhad, 2005رسد (اند، ميكننده

 150در شرايط اين آزمايش نيز تيمارهاي كودي باالتر از 

ژن در هكتار، ارتفاع بوته باالتري داشتند و كيلوگرم نيترو

اين موضوع حاكي از اين مطلب است كه افزايش نيتروژن 

خشك را بيشتر معطوف به رشد رويشي نموده و توزيع ماده

سهم كمتري در توليد دانه و افزايش وزن آن داشته است، 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار، اندام  150بنابراين تيمار 

ري توليد نمود اما در مقابل تعداد دانة باال رويشي كوتاهت

با وزن مناسب توليد و در نهايت عملكرد دانة بااليي هم 

و  200، 150داشت كه موجب شد تا بين تيمارهاي كودي 

داري از نظر كيلوگرم نيتروژن در هكتار اختالف معني 250

و همكاران  فردسليمانيعملكرد دانه وجود نداشته باشد. 

)Soleimanifard et al., 2009 ،(اثر كود  بررسي نيز در

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار) 240و  160، 80، 0( نيتروژن

 بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم گندم در استان ايالم،

بيشترين عملكرد دانه و عملكرد  گزارش كردند كه

كيلوگرم در  14360و  5100بيولوژيك به ترتيب به ميزان 

كيلوگرم در هكتار  240و  160ح كودي هكتار در سطو

 كودهاي مصرف رغم اينكهعلي حاضر حال در .بدست آمد

 و معادل جهاني متوسط مصرف از باالتر ايران در شيميايي

 است، يافته توسعه كشورهاي در كود مصرف متوسط

شناخت  دليل عدم به سطح عمدتاً واحد توليد در ميزان

 غذايي، عناصر بين دم تعادلع و نياز زمان واقعي گياه، نياز

بنابراين  .)Malakouti, 1993كشورهاست ( اين از ترپايين

تواند نتيجة توان نتيجه گرفت كه مصرف بهينة كود ميمي

بهتري در عملكرد دانه نسبت به مصرف زياد از حد كود 

كه با صرف هزينه زياد و آلودگي محيط زيست همراه است 

 باشد.كشاورزي پايدار ميداشته باشد و اين از اهداف 

عملكرد دانه همبستگي بااليي با تعداد دانه در سنبله و 

كيلوگرم  100تراكم   وزن دانه در سنبله داشت، بنابراين

كيلوگرم نيتروژن در  250بذر در هكتار و تيمار كودي 

هكتار، با داشتن بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن دانه 

ن عملكرد را توليد كنند (جدول در سنبله توانستند بيشتري

)، گزارش Rezaei et al., 2012رضايي و همكاران (). 6

كردند كه در شرايط آبياري كامل، همبستگي عملكرد دانه 

با تعداد سنبلچه در سنبله و دانه در سنبله مثبت و 

 Hasheminejadنژاد و همكاران (دار است، هاشميمعني

et al., 2012ابط بين خصوصيات )، نيز در بررسي رو

مختلف گندم گزارش كردند كه  مورفولوژيك در ارقام

دار با عملكرد دانه داراي بيشترين ارتباط مثبت و معني

  صفات تعداد بذر در سنبله و وزن بذر در سنبله بود. 



  كلي گيرينتيجه

بوته كه تراكم  نشان دادطور كلي نتايج اين آزمايش هب

در افزايش  عوامل اصليعنوان  توانند بهو كود نيتروژن مي

 رقم چمران مقايسه عملكرد دانه عملكرد گندم مؤثر باشند.

(گندم نان) و رقم بهرنگ (گندم دوروم) نشان داد كه رقم 

نسبت به رقم بهرنگ از عملكرد دانة باالتري  چمران

 100بهترين عملكرد دانه در تراكم  برخوردار است.

لوگرم كي 250ي كيلوگرم بذر در هكتار و سطح كود

با توجه به اينكه بين سطوح  .نيتروژن در هكتار حاصل شد

كيلوگرم نيتروژن در هكتار اختالف  250و  150كودي 

كيلوگرم بذر  100 تراكمتوان داري وجود نداشت، ميمعني

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  150در هكتار و سطح كودي 

)4N4Dايش عملكرد ترين تيمار در افزعنوان مناسبه) را ب

 حاضر پژوهش در اين آزمايش معرفي كرد. در دانه

ظه شد كه با كاهش مصرف بذر و كود نيتروژن مالح

ضمن  ،ورزيخاكمصرفي در هكتار و كشت به صورت بي

دانه در هكتار نيز  رعايت اصول پايداري از ميزان عملكرد

براي توليد كه رسد به نظر مي ،بنابراين .كاسته نشد

ترين محصول كافي در گندم به عنوان مهمنه داعملكرد 

كشور، نيازي به افزايش مصرف بذر و كود مصرفي در 

ها و افزايش هزينه موجب فقطكار اين و هكتار وجود ندارد

را نتيجة دلخواه  تواندمي د ووشمي محيطيخطرات زيست

با تعيين مقدار بهينه بذر و  نابراين،ب .نداشته باشددر بر نيز 

يابي به بهترين توان ضمن دستي شيميايي ميكودها

 عالوه بر آن،ها كاست و در عملكرد، از ميزان هزينه

 محيطي را نيز كاهش داد. هاي زيستآلودگي
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Abstract 

To investigate yield and yield components of wheat in response to reduced nitrogen fertilizer and 
seed consumption under sustainable agriculture conditions, an experiment was carried out as split plot 
factorial based on randomized complete block design with four replications in Dezfol Agricultural 
Researc Center, Dezfol, Iran, in 2011-2012. Two wheat cultivars (Chamran and Behrang) in main 
plots and five levels of seed density (50, 100, 150, 200 and 250 kg.ha-1) together with six levels of 
nitrogen fertilizer from urea source (0, 50, 100, 150, 200 and 250 kg.ha-1) as factorial in sub-plots were 
considered. The result of analysis of variance showed that the effects of cultivar, nitrogen fertilizer and 
seed density were significant on grain yield and yield components at 1% probability level. Chamran 
with the average grain yield of 4130.70 kg./ha-1 was significantly higher than Behrang. Seed 
consumption more than 100 kg.ha-1 was reduced grain yield and the highest grain yield with the 
average of 4975 kg.ha-1 was obtained from seed density of 100 kg.ha-1. In contrast, increasing nitrogen 
fertilizer up to 150 kg.ha-1 significantly increased grain yield and then there was no significant change.  
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