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  بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم نان در شرایط دیم

  * عبدالوهاب عبدالهی

  کشاورزي، کرمانشاه، ایران معاونت موسسه تحقیقات کشاورزي دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

  

  چکیده

تاریخ کاشت و تراکم از عوامل زراعی تعیین کننده عملکرد بهینه گیاهان زراعی هستند بنابراین آزمایشی 

این بررسی . هاي پیشرفته گندم نان در شرایط دیم اجرا گردید جهت تعیین تاریخ کاشت و تراکم مناسب در ژنوتیپ

رح پایه بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم در قالب آزمایش فاکتوریل و ط

فاکتورها شامل تاریخ کاشت با دو . اجرا گردید  1387-88تا  1385-86کرمانشاه طی سه سال زراعی از  -سرارود

و ) در متر مربع بذر 550و  400، 250(، تراکم با سه سطح )قبل از بارندگی مؤثر و بعد از بارندگی مؤثر(سطح 

:  V1 :Ww33G/Vee"S"//Mrn/4/HD2172/Bloudan //Azd/3/San/Ald"s"//Avd،V2(ژنوتیپ با چهار سطح 

) سرداري: V4و  Gene bank 14)اوحدي: (  PATO/CAL/3/7C//BB/CNO/5/ CAL//CNO ،V3)ریژاو(

کاشت و تراکم و اثر مقابل آنها با  هاي تاریخ نتایج نشان داد که در سال با تنش خشکی شدیدتر، اثر عامل. بودند

با در نظر گرفتن عملکرد دانه بطور کلی تاریخ . باشد بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گندم قابل مالحظه می  ژنوتیپ

دار تراکم بر عملکرد دانه میزان  گردد و با توجه به عدم اثر معنی کاشت قبل از بارندگی مؤثر در کرمانشاه توصیه می

هاي آزمایش نشان  ها در سال بررسی میانگین عملکرد ژنوتیپ. تواند استفاده شود بذر در متر مربع می 250-400بذر 

هاي خشک عملکرد قابل قبول در مقایسه با رقم شاهد  هاي خوب ژنوتیپ برتر و در سال داد که رقم ریژاو در سال
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  مقدمه

ایران از جمله کشورهایی است که زراعت دیم  

استان . در آن از اهمیت زیادي برخوردار است

کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت محصوالت زراعی 

در رتبه پنجم کشور بعد از استانهاي خوزستان، 

خراسان رضوي، فارس و کردستان قرار دارد، با این 

و خوزستان، خراسان رضوي هاي  تفاوت که در استان

، 3/4فارس نسبت سطح مزارع آبی به دیم به ترتیب 

است، ولی در کردستان و کرمانشاه نسبت  5/4و  1/2

و  4/6سطح زیر کشت مزارع دیم به آبی به ترتیب 

درصد سطح زیر کشت  5/62در ایران . می باشد 3/3

درصد تولید کشور  0/31گندم بصورت دیم است که 

با توجه ). 1391 بی نام،( خود اختصاص می دهده را ب

به اینکه نان گندم مهمترین ماده غذایی روزانه مردم 

در اي  هدر کشورمان را تشکیل می دهد و نقش عمد

تأمین انرژي و پروتئین مورد نیاز بدن را به عهده دارد 

، افزایش تولید گندم )1383نورمحمدي و همکاران، (

از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح در کشور با 

به افزایش جمعیت و نیاز به پایداري خودکفایی  توجه

  .حائز اهمیت می باشد

تاریخ کاشت یک عامل مهم مدیریتی در تولید 

هر محصول است، زیرا همراه با تغییر در تاریخ 

دما، . کنند کاشت، پارامترهاي هواشناسی نیز تغییر می

نور خورشید و سایر عوامل هواشناسی به شکل منفرد 

. سازند م رشد و تولید گیاه را متأثر مییا همراه با ه

زمان کشت مراحل فنولوژیکی گیاه و کل تولید 

کند و در کارایی تبدیل بیوماس  بیوماس را کنترل می

 ,Khichar and Niwas(به عملکرد مؤثر است 

هدف از انتخاب تاریخ کاشت بهینه، قرار ). 2006

گرفتن مراحل رشد و نمو با شرایط مطلوب محیطی و 

باشد، که  دم برخورد با شرایط نامساعد محیطی میع

سالمات، (شود  این امر باعث افزایش عملکرد می

اظهار ) Kane et al, 1997(کن و همکاران ). 1388

داشتند که تجمع ماده خشک در چهار رقم سویاي 

مورد آزمایش با تأخیر در کاشت از اوایل اردیبهشت 

مدحج و (مدحج . تا اوایل تیر تقریباً دو برابر شد

گزارش داد که مرحله آبستنی تا ) 1383همکاران، 

هاي  گلدهی، حساس ترین مرحله رشد گندم به تنش

محیطی بود و هر گونه تنش محیطی در این مرحله 

. تعداد دانه نهایی دانه در سنبله را تحت تأثیر قرار داد

با بررسی تاریخ کاشت در ) 1388سالمات، (سالمات 

م گندم در اهواز، عنوان کرد که با ژنوتیپ و رق 10

. تأخیر در تاریخ کاشت عملکرد افزایش یافت

با ) 1381عسکري و همکاران، (عسکري و همکاران 

بررسی اثر تاریخ کاشت بر محدودیت منبع 

هاي گندم پس از گلدهی اظهار داشتند که  ژنوتیپ

محدودیت منبع با تأخیر در کاشت به نحو چشمگیري 

هاي مربوط به تاریخ  ه طوري که دانهافزایش یافت، ب

درصد روبرو  2/44کاشت دیر با محدودیتی حدود 

بودند، در حالی که این مقدار براي تاریخ کاشت اول 

درصد بود، همچنین مقایسه ارقام با هم نشان  8/4تنها 

داد که میانگین محدودیت منبع براي رقم روشن در 

. متر استمقایسه با ارقام فالت و قدس به مراتب ک

در بررسی اثر تاریخ کاشت ) 1992(جین و همکاران 

بر روي عملکرد دانه و اجزاي وابسته به آن در گندم، 

تأخیر در تاریخ کاشت را علت کاهش در اکثر 

صفات وابسته به عملکرد و در نهایت کاهش در 

آزمایش انجام شده . عملکرد دانه معرفی کردند

در ترکیه نشان  )1996( باسانالر توسط توکلو و یاغ

داد که عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن 
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داري تحت تأثیر  هکتولیتر در گندم به طور معنی

آنها گزارش کردند که . گیرد تاریخ کاشت قرار می

تاریخ کاشت مناسب کشت براي ارقام مختلف، 

کالته (کالته عربی و همکاران . باشد متفاوت می

ی اثر تاریخ کاشت با بررس) 1390عربی و همکاران، 

بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه دو رقم گندم در 

گرگان، اظهار داشتند که تاریخ کاشت مناسب یکی 

از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد دانه گندم در 

رود و دماي باال در هنگام  منطقه گرگان به شمار می

گرده افشانی اثر منفی قابل توجهی بر تعداد دانه در 

  .زن هزار دانه و عملکرد دانه داشتسنبله، و

هاي کاشت   تراکم )2007(هیلتبرونر و همکاران       

مطلوب در گندم را کلیدي براي رسیدن به حداکثر 

تراکم گیاهی متناسب با تغییر . دانند عملکرد می

عواملی نظیر تفاوت منطقه، تاریخ کاشت، شرایط 

ام فرق ، نوع خاك و ارق)به ویژه توزیع بارش(اقلیمی 

گواردا و همکاران ). Elhani et al, 2007(کند  می

هاي قدیمی و جدید دریافتند  با بررسی واریته )2004(

که افزایش عملکرد با تغییري اساسی هم در اجزاي 

عملکرد و هم در خصوصیات مورفولوژیکی گیاه 

ها  همراه بوده است، به عبارتی با گذشت زمان واریته

ردند، ارتفاع بوته و وزن با سرعت بیشتري رشد ک

هزار دانه کاهش پیدا کرد و تعداد دانه در واحد سطح 

هاي قدیمی  و شاخص برداشت در مقایسه با واریته

با بررسی سه ) 1390(زاهد و همکاران . افزایش یافت

رقم گندم قدیمی، مرسوم و جدید گندم در سه سطح 

تواند به عنوان یک  می تراکم عنوان کردند که تراکم

بخش مکمل در افزایش عملکرد گندم موثر باشد و با 

بوته در متر مربع عملکرد ارقام  375افزایش تراکم تا 

افزایش یافت و بیشترین افزایش عملکرد در رقم 

) 1380(شریفی و رحیمیان مشهدي . جدید اتفاق افتاد

اثر تنش رطوبت، تراکم و رقم بر گندم دیم با بررسی 

اظهار داشتند که افزایش  رایط شمال خراساندر ش

تراکم موجب کاهش تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله 

و شاخص برداشت و افزایش شاخص سطح برگ، 

وزن خشک کل و وزن خشک مواد مرده در مرحله 

و دونالدسون و ) 1386(باور . گرده افشانی شد

گزارش کردند که با افزایش تراکم  )2001(همکاران 

. کرد بیولوژیک به طور خطی افزایش یافتعمل

بیان نمودن، با افزایش  )2006( همکاران آردوینی و

به ترتیب شاخص  400و  250به  200تراکم بوته از 

به دست آمد که افزایش  35و  34، 32برداشتی معادل 

شاخص برداشت با افزایش تراکم به دلیل کاهش 

. یه بودبیوماس و افزایش عملکرد اقتصادي قابل توج

تعداد سنبله بارور در   )2001(دونالدسون و همکاران

ترین عامل تعیین کننده  واحد سطح را به عنوان مهم

دانند و معتقدند که وجود تراکم بهینه  عملکرد دانه می

. کند به تولید حداکثر سنبله بارور در گندم کمک می

نیز اذعان داشتند که با  )2007(هیلتبرونر و همکاران

ش تراکم، تعداد گیاه، پنجه و سنبله در واحد افزای

نیز ) 1386(باور . سطح به صورت خطی زیاد شدند

گزارش کرد که با افزایش تراکم، تعداد سنبله در متر 

که تعداد دانه در سنبله و  مربع افزایش یافت در حالی

گیونتا و همکاران . وزن هزار دانه کاهش یافت

رقام جدید گندم را افزایش عملکرد دانه در ا )2007(

. اند به افزایش تعداد دانه در متر مربع نسبت داده

با بررسی اثر ) 1381(جعفري حقیقی و همکاران 

تراکم کاشت بر عملکرد دانه و خواص کیفی 

هاي گندم دوروم در اهواز، بیان کردند که  ژنوتیپ

هاي باال داراي بیشترین و تراکم کم داراي  تراکم
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دي بودند، و در مورد درصد کمترین درصد لکه آر

پروتئین دانه برعکس در تراکم کم بیشترین و در 

تراکم باال کمترین میزان بدست آمد، با افزایش 

تراکم عملکرد دانه افزایش یافت و همبستگی منفی 

داري بین کیفیت پروتئین با عملکرد دانه و  معنی

ها و  همچنین درصد پروتئین با عملکرد دانه در تراکم

بنابراین با توجه به . هاي مختلف بدست آمد یپژنوت

اهمیت تاریخ کاشت و تراکم مناسب بر عملکرد 

هاي مختلف  گیاهان زراعی این بررسی در ژنوتیپ

گندم نان جهت رسیدن به عملکرد بهینه در شرایط 

  .دیم اجرا گردید

  ها مواد و روش

این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح پایه 

تکرار در ایستگاه  4امل تصادفی با بلوکهاي ک

کرمانشاه طی سه  - تحقیقات کشاورزي دیم سرارود

. اجرا گردید  1387-88تا  1385-86سال زراعی از 

زراعی اول، دوم و سوم به   مجموع بارندگی در سال

با توجه . میلیمتر بود  3/288و  2/159، 8/551ترتیب 

 به اینکه در سال دوم اجراي آزمایش خشکسالی

حادث گردید و عمالً ) میلیمتر بارندگی 2/159(شدید

در هیچکدام از فاکتورها و سطوح مختلف آنها 

عملکرد قابل حصولی بدست نیامد، بنابراین در این 

دو سال اول و سوم مورد تجزیه و هاي  مقاله فقط داده

به عنوان سال اول و دوم ها  تحلیل قرار گرفتند و از آن

) T(کتورها شامل تاریخ کاشت فا. نام برده شده است

قبل از بارندگی مؤثر و بعد از بارندگی (با دو سطح 

بذر در  550و  400، 250(، تراکم با سه سطح )مؤثر

: V1(با چهار سطح ) V(و ژنوتیپ) متر مربع

Ww33G/Vee"S"//Mrn/4/HD2172/Bloudan//

Azd /3/San/Ald"s"// Avd ،V2 :PATO/CAL 

/3/7C//BB/CNO/5/CAL//CNO ) این ژنوتیپ به

 V3 :14 Gene، )معرفی شد 1391نام ریژاو در سال 

bank ) به نام اوحدي  1390این ژنوتیپ در سال

زمین . بودند)) شاهد(رقم سرداري -4و ) معرفی شد

محل آزمایش در سال قبل آیش بوده، که در بهار 

شخم و قبل از کاشت جهت تهیه بستر بذر دیسک 

از   N30P30مقدار کود بر اساس فرمول . زده شد

منابع کودي سوپرفسفات تریپل و نیترات آمونیم به 

خاك اضافه شد که نصف کود نیتروژن بصورت 

کاشت با .سرك در آخر اسفند ماه مصرف گردید

 6بذر کار آزمایشی انجام شد که هر کرت شامل 

 .متر بود  6سانتیمتر و طول  20ردیف کشت با فاصله 

سانتیمتر و فاصله بلوکها یک متر در  30فاصله کرتها 

براي مبارزه با علفهاي هرز از . نظر گرفته شد

کش توفوردي به مقدار یک و نیم لیتر در هکتار   علف

صفات ارتفاع . در مرحله پنجه زنی گندم استفاده شد

نمونه  5(، تعداد دانه در سنبله)نمونه تصادفی 5(بوته 

بله در دو خط یک متري و وزن ، تعداد سن)تصادفی

. هزار دانه و عملکرد دانه گندم اندازه گیري گردید

ها بر اساس قالب طرح و  تجزیه مرکب دو ساله داده

اي دانکن  ها از طریق آزمون چند دامنه مقایسه میانگین

 .انجام شد MSTATCبا استفاده از نرم افزار 

  نتایج و بحث

نه سال در تراکم و اثر سال و اثر متقابل دوگا      

ژنوتیپ، همچنین اثر متقابل سال در تاریخ کاشت در 

ژنوتیپ و اثر متقابل سال در ژنوتیپ در تراکم بر 

گندم در ). 1جدول (دار بود  ارتفاع بوته گندم معنی

سال اول ارتفاع بوته بیشتري از سال دوم داشت 

بررسی تیمارهاي سال در تراکم نشان داد ). 3جدول (

هاي  ال اول تفاوتی بین ارتفاع بوته در تراکمکه در س

مختلف گندم وجود نداشت ولی در سال دوم که 
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تنش رطوبتی شدیدتري نسبت به سال اول وجود 

میزان بارندگی در سال دوم تقریبا نصف (داشت 

میلیمتر کمتر از میانگین  150بارندگی در سال اول و 

ه بیشتر هاي کمتر ارتفاع بوت در تراکم) بلند مدت بود

اثر متقابل سال در ). 2جدول (هاي باالتر بود  از تراکم

العمل  ژنوتیپ در تراکم نیز نشان داد که عکس

هاي مختلف  ها از لحاظ ارتفاع بوته در تراکم ژنوتیپ

در سال  4و  3هاي  متفاوت بود، بطور نمونه ژنوتیپ

ها داراي ارتفاع بوته مشابه ولی  اول در تمامی تراکم

در تراکم پایین بیشتر آنها وم ارتفاع بوته در سال د

در سال اول در تراکم باال  2بود، در حالیکه ژنوتیپ 

ارتفاع بوته بیشتري و برعکس در سال دوم در تراکم 

ترتیب ).  2جدول (پایین ارتفاع بوته بیشتري داشت

هاي  هاي مورد بررسی در سال ارتفاع بوته ژنوتیپ

نین اثر متقابل همچ) 3جدول (مختلف متفاوت بود

سال در ژنوتیپ در تاریخ کاشت نیز نشان داد که 

ها از لحاظ ارتفاع بوته در  العمل ژنوتیپ عکس

هاي  هاي کاشت مختلف متفاوت بود، ژنوتیپ تاریخ

در سال اول از لحاظ ارتفاع بوته در تاریخ  4و  2

کاشت اول و دوم باهم تفاوتی نداشتند ولی در سال 

در تاریخ کاشت اول بیشتر از ها آندوم ارتفاع بوته 

احمد امینی و ). 3جدول (تاریخ کاشت دوم بود

اظهار کردند که در تاریخ ) 1390(همکاران 

دیر به دلیل افزایش طول روز و افزایش هاي  کاشت

شدن اثر  دار معنی. دما، ارتفاع بوته کاهش نشان داد

سال ×تراکم×تاریخ کاشت×متقابل چهارگانه ژنوتیپ

براي ارتفاع بوته نشان داد که تفاوت ارتفاع بوته در 

مختلف در تراکم مشخص وقتی که تاریخ هاي  سال

بستگی به ژنوتیپ متفاوت است  کند میکاشت تغییر 

شدن این اثر متقابل چهارگانه  دار معنی). 1جدول (

در تراکم، تاریخ ها  ش ژنوتیپبیشتر به تفاوت واکن

بوده است، به )  سال(کاشت و شرایط آب و هوایی 

مختلف در تغییر هاي  طوریکه عکس العمل ژنوتیپ

شرایط مذکور متفاوت بوده است و تقریباً همه 

واکنش متفاوتی داشته اند هر چند که در ها  ژنوتیپ

نسبت به سال دوم بیشتر بودند ها  سال اول این تفاوت

بیشترین ارتفاع بوته مربوط به ژنوتیپ ).  12ول جد(

در تراکم متوسط در تاریخ کاشت قبل از  1شماره 

بارندگی موثر در سال اول بود در حالیکه این ژنوتیپ 

در سال دوم با تراکم و تاریخ کاشت مشابه ارتفاع 

پایین تري نسبت به سایر تیمارها داشت که نشان از 

ایط مختلف زراعی و واکنش متفاوت ژنوتیپ در شر

  ).  12جدول (آب و هوایی دارد

تجزیه مرکب داده هاي وزن هزار دانه نشان داد          

که اثرات سال، سال در تاریخ کاشت و سال در 

دار بود و سایر اثرات غیر  ژنوتیپ بر این صفت معنی

وزن هزار دانه در سال اول ). 1جدول (دار بودند  معنی

در سال دوم آزمایش وزن هزار . دبیشتر از سال دوم بو

دانه در تاریخ کاشت اول بیشتر از تاریخ کاشت دوم 

که در سال اول وزن هزار دانه گندم در  بود در حالی

دو تاریخ کاشت مختلف در یک کالس آماري قرار 

دهد که در  این امر نشان می). 4جدول (گرفتند 

هاي با بارندگی مناسب اهمیت  شرایط دیم در سال

. ریخ کاشت بر وزن هزار دانه کاهش یافته استتا

وزن هزار دانه تحت تأثیر عواملی که بعد از گرده 

 وزن نهایی دانه. گیرد می افتند قرار می افشانی اتفاق

تابعی از سرعت و طول دوره پر شدن دانه است، این 

دو عامل تحت تأثیر تأخیر در کاشت نقصان یافته و 

کالته عربی، (ی گردد موجب کاهش وزن هزار دانه م

1390 .(   
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  تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی گندم: 1جدول 

(s.o.v) منابع تغییرات 
درجه 

 آزادي

 عملکرد دنه

 

وزن هزار 

 دانه 

تعداد سنبله 

 در متر مربع 

دانه در 

  سنبله
  ارتفاع  بوته

4/2206 **196551000 1 سال ** 6253660** 0/2441 * 3/88895 ** 

2/34 1671650 6  1خطا  73085 7/188  4/122  

20785600ns 5/18 1  تاریخ کاشت  ns 103087 ns 4/345  ns 6/562  ns 

2/69 *1198740 1  تاریخ کاشت در سال * 122457** 2/373 ** 5/26  ns 

ns 7/10 225851 2  تراکم  ns 392061 ns 8/274  ns 5/179  ns 

ns 6/5 639659 2  سالتراکم در   ns 338816** 3/22  ns 9/191 * 

ns 9/31 137128 2  تاریخ کاشت در تراکم  ns 22795 ns 4/21  ns 7/1  ns 

ns 2/3 75548 2  تاریخ کاشت در تراکم در سال  ns 25642* 4/239 ** 1/48  ns 

ns 2/20 1256080 3  ژنوتیپ  ns 266617 ns 3/1381  ns 2/96  ns 

9/42 **3174300 3  در سال ژنوتیپ * 286956** 4/451 ** 2/342 ** 

ns 6/6 169757 3  ژنوتیپ در تاریخ کاشت  ns 22076 ns 6/57  ns 8/31  ns 

4/3 **1326310 3  ژنوتیپ در تاریخ کاشت در سال  ns 24009* 8/103 * 3/219  

ns 8/6 204319 6  ژنوتیپ در تراکم  ns 19778 ns 5/65  ns 0/39 ** 

ns 1/16 145595 6  سالژنوتیپ در تراکم در   ns 23244** 1/81 * 0/125 * 

ns 5/19 571071 6  ژنوتیپ در تراکم در تاریخ کاشت  ns 16572 ns 5/76  ns 7/73  ns 

ns 2/25 433537 6  ژنوتیپ در تراکم در تاریخ کاشت در سال  ns 17055* 4/127 ** 3/157 ** 

3/16 246805 138  2خطا  7692 1/33  3/53  

7/28 1521920 191  کل  61763 6/94  5/538  

  )%.CV( ضریب تغییرات
 

19 3/12  16 5/17  5/9  
*

و
**

درصد معنی دار و  1و  5به ترتیب در سطح  
ns

  غیرمعنی دار 

  

  تراکم در ژنوتیپ و سال در تراکم در  مقایسه میانگین ارتفاع بوته گندم در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال: 2جدول 

 ژنوتیپ 

  ) Y2(سال دوم    )Y1(سال اول

بذر در  250

متر 

 )D1(مربع

بذر در  400

متر 

  )D2(مربع

بذر در  550

متر 

 )D3(مربع

  

بذر در متر  250

 )D1(مربع

بذر در  400

متر 

  )D2(مربع

بذر در متر  550

 )D3(مربع

v1 5/99 ab 4/102 a 5/94 ab  4/51 e 1/53 de 0/53 de 

v2 6/91 b 6/91 b 4/95 ab  9/60 cd 6/58 ce 3/53 de 

v3 9/99 a 4/102 a 1/96 ab  5/62 c 9/50 e 9/53 de 

v4 1/100 a 0/102 a 4/102 a  0/60 cd 4/53 de 6/50 e 

8/97  میانگین a 6/99 a 1/97 a  7/58 b 0/54 c 7/52 c 
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در تاریخ کاشت در ژنوتیپ و    هاي مختلف و تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال مقایسه میانگین ارتفاع بوته گندم در سال: 3جدول 

  سال در ژنوتیپ

  
  

  ) Y2(سال دوم  )Y1(سال اول

 

 سال اول

 

 سال دوم

کاشت قبل از 

 )T1(بارندگی مؤثر

کاشت بعد از 

 )T2(بارندگی مؤثر

کاشت قبل از 

 )T1(بارندگی مؤثر

کاشت بعد از 

 )T2(بارندگی مؤثر

v1 1/101 a 5/96 ab 
 

0/53 ef 0/52 ef 8/98 a 

v2 4/92 b 3/93 b 
 

3/61 c 9/53 df 9/92 b 

v3 4/102 a 5/96 ab 
 

8/54 df 8/56 ce 5/99 a 

v4 1/102 a 9/100 a 
 

8/59 cd 5/49 f 5/101 a 

 میانگین
     

2/98 a 

 
  

تقابل سال و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت و اثرم  ها هاي مختلف گندم در سال ژنوتیپ) گرم(مقایسه میانگین وزن هزار دانه : 4جدول 

  در ژنوتیپ

 
 )Y2(دومسال  )Y1(سال اول

V1 4/36 a 5/27 c 

V2 2/35 a 8/30 b 

V3 8/35 a 3/29 bc 

V4 2/37 a 8/29 bc 

کاشت قبل از بارندگی 

  )T1(مؤثر
9/35 a 3/30 b 

کاشت بعد از بارندگی 

 )T2(مؤثر
5/36 a 5/28 c 

2/36 میانگین سال a 4/29 b 

  

  

هاي مورد بررسی در سال  وزن هزار دانه ژنوتیپ

اول در یک کالس آماري بود درحالیکه در سال دوم 

آنها که تنش خشکی شدیدتر بود وزن هزار دانه 

کمترین وزن هزار دانه را  1متفاوت بود و ژنوتیپ 

دهد تفاوت بین  داشت که این امر نشان می

ابل هاي مورد بررسی در شرایط تنش بیشتر ق ژنوتیپ

) 1390(زاهد و همکاران ). 4جدول (مشاهده است

عدم تأثیر پذیري وزن هزاردانه را از تراکم گزاش 

بهنیا . نمود و آن را بیشتر تحت کنترل ژنتیک دانست

نیز بیان کرده است که وزن هزار دانه به ) 1371(

ندرت تحت تأثیر تغییرات تراکم قرار می گیرد و آن 

لوژیکی در رابطه با را یک انعطاف پذیري فیزیو

جین و . اندامی که جهت تولید مثل الزم است دانست

نیز کاهش وزن هزار ) Jain et al, 1992(همکاران 

دانه را در گندم به دلیل تأخیر در کاشت گزارش 

  .     کردند



    

106  

 

  4139اسفند ،  2،  شماره4دوره  رانیم اید نشریه زراعت

 

هاي تعداد دانه در سنبله  نتایج تجزیه مرکب داده      

و گانه و سه نشان داد که اثرات سال و اثرات متقابل د

گانه سال در تاریخ کاشت، تاریخ کاشت و ژنوتیپ 

مشاهده ). 1جدول (بر این صفت معنی دار بودند 

تیمارهاي تاریخ کاشت در سال نشان داد که تعداد 

در ) شرایط بارندگی بهتر(دانه در سنبله در سال اول 

تاریخ کاشت اول و دوم تفاوتی نداشتند ولی در سال 

ر سنبله در تاریخ کاشت دوم بیشتر از دوم تعداد دانه د

تواند به دلیل بروز تنش  تاریخ کاشت اول بود که می

خشکی در مراحل حساس تشکیل دانه در تاریخ 

بررسی تیمارهاي تاریخ ). 5جدول (کاشت اول باشد 

کاشت در تراکم در سال نشان داد که در سال اول و 

ر از دوم تعداد دانه در سنبله در تراکم پایین بیشت

تراکم باال بود ولی در سال دوم در تاریخ کاشت دوم 

بنابراین در سال با ). 5جدول (این اختالف بیشتر بود 

تنش خشکی بیشتر تاریخ کاشت دوم در مورد تعداد 

تعداد دانه . دانه در سنبله اهمیت بیشتري داشته است

و در سال دوم در  1در سنبله در سال اول در ژنوتیپ

جدول (ها بود  بیشتر از بقیه ژنوتیپ 1و  2هاي  ژنوتیپ

تعداد دانه در سنبله هر ژنوتیپ در سال اول در ). 6

تاریخ کاشت اول و دوم اختالفی نداشت ولی در سال 

تعداد دانه در سنبله بیشتري  3و  2، 1هاي  دوم ژنوتیپ

در تاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت اول 

 1هاي  نبله ژنوتیپتعداد دانه در س). 6جدول (داشتند 

در تراکم باال در سال اول و دوم کمتر از تراکم  3و 

العمل  عکس 2و   4هاي  پایین بود ولی ژنوتیپ

 2متفاوتی نشان دادند بطوریکه در سال دوم ژنوتیپ 

در تراکم پایین تعداد دانه در سنبله زیادي داشت ولی 

در سال اول تراکمهاي مختلف تعداد دانه مشابهی 

دهند که وقتی  این نتایج نشان می). 7جدول ( داشتند

بارندگی مناسب باشد اثر فاکتورهاي زراعی تاریخ 

کاشت و تراکم در سطوح مورد بررسی بر تعداد دانه 

باشد ولی در سال با  در سنبله کمتر مشهود می

بارندگی کم و تنش خشکی شدیدتر این عوامل اثر 

زاهد . اشتمشهودي بر تعداد دانه در سنبله خواهند د

نیزگزارش نمود که با افزایش ) 1390(و همکاران 

تراکم گندم تعداد دانه در سنبله کاهش یافت که این 

موضوع را به افزایش رقابت بین و درون گیاهی و در 

باال هاي  نتیجه کاهش تعداد پنجه بارور در تراکم

عنوان ) 1390(کالته عربی و همکاران . نسبت داد

کردند که تعداد دانه در هر سنبله می تواند تحت تأثیر 

شرایط محیطی قرر گیرد و در طول آغازش سنبله تا 

توکلو و . مدتی بعد از گرده افشانی تغییر کند

، )1992( ، جین و همکاران)1996(باسانالر  یاغ

شریفی و رحیمیان  و )2004(گواردا و همکاران 

نیز تأثیر و اهمیت تاریخ کاشت و )  1380(مشهدي 

 دار معنی. تراکم را بر اجزاء عملکرد گندم بیان نمودند

تاریخ ×شدن اثر متقابل چهارگانه ژنوتیپ

سال نشان می دهد که تفاوت تعداد ×تراکم×کاشت

مختلف مربوط به تراکم هاي  دانه در سنبله در سال

بستگی به  کند میت تغییر وقتی که تاریخ کاش

تعداد دانه در سنبله در ). 1جدول (ژنوتیپ دارد 

مختلف با تراکم متفاوت در تاریخ هاي  ژنوتیپ

کاشت قبل و بعد از بارندگی موثر در سال اول روند 

مشابهی دارند ولی تعداد دانه در سنبله در سال دوم در 

مختلف در تاریخ کاشت قبل و بعد از هاي  تراکم

دگی موثر بسته به ژنوتیپ متفاوت است که به غیر بارن

در این امر دخیل ها  سایر ژنوتیپ 3از ژنوتیپ شماره 

شترین تعداد دانه در سنبله مربوط به ژنوتیپ یب. بودند

در تراکم پایین و متوسط در تاریخ کاشت  1شماره 
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جدول (قبل و بعد از بارندگی موثر در سال اول بود 

12  .(  

هاي تعداد سنبله در متر  تجزیه مرکب داده نتایج       

مربع نشان داد که اثرات سال و اثرات متقابل دو گانه 

و سه گانه سال در تاریخ کاشت، تراکم و ژنوتیپ بر 

بررسی میانگین ). 1جدول (این صفت معنی دار بودند 

ها در سال نشان داد که در  سنبله در متر مربع ژنوتیپ

م از لحاظ این صفت تفاوتی ها با ه سال دوم ژنوتیپ

 4و  3هاي  با هم ندارند ولی در سال اول ژنوتیپ

هاي  داري تعداد سنبله بیشتري از ژنوتیپ طور معنی به

و این امر کامالً در جهت ) 9جدول (دارند  2و  1

مشاهده ). 6جدول (عکس تعداد دانه در سنبله بود 

هاي مختلف کاشت  ها در تاریخ تعداد سنبله ژنوتیپ

هاي مختلف نشان داد که تفاوت تعداد سنبله  در سال

هاي مختلف در سال دوم ناچیز  ها در تاریخ ژنوتیپ

اند، ولی در  است و همگی در یک کالس قرار گرفته

باشد  گونه می هم به همین 2 سال اول در مورد ژنوتیپ 

ها تعداد سنبله در متر  که در سایر ژنوتیپ در حالی

وم نسبت به تاریخ کاشت اول مربع در تاریخ کاشت د

اختالف تعداد سنبله در ). 9جدول (کاهش یافته است 

باشد  تاریخ کاشت اول و دوم در سال دوم ناچیز می

ولی در سال اول تعداد سنبله در متر مربع در تاریخ 

دار بیشتر از تاریخ کاشت  کاشت اول به طور معنی

 که گفته شد این اختالف چنان باشد که هم دوم می

). 8جدول (بوده است   4و 3، 1هاي  مربوط به ژنوتیپ

نیز کاهش در ) Jain et al, 1992(جین و همکاران 

تعداد سنبله در متر مربع را با تأخیر در کاشت گزارش 

تواند مناسب بودن شرایط آب  نمودند و دلیل آن می

و هوایی در طول دوره رشد و نمو گیاه و میانگین 

یخ کاشت زودتر نسبت به دماي خاك مناسب در تار

تاریخ کاشت دیرتر باشد که باعث افزایش تعداد 

تعداد تعداد سنبله . سنبله بارور بیشتري گردیده است

در متر مربع گندم در سال اول بیشتر از سال دوم بود 

که دلیل آن شرایط آب و هوایی بهتر بوده است 

در سال اول هر چه تراکم افزایش یافته ). 8جدول (

سنبله در متر مربع افزایش یافته است ولی در  تعداد

داري بین تعداد سنبله در متر  سال دوم اختالف معنی

  ).8جدول (هاي مختلف وجود نداشت  مربع در تراکم

همچنین در سال دوم تفاوتی بین تعداد سنبله 

هاي مختلف  هاي مختلف در تاریخ کاشت تراکم

زایش مشاهده نگردید درحالیکه در سال اول با اف

تراکم در هر دو تاریخ کاشت تعداد سنبله در متر 

بررسی تعداد سنبله در ). 8جدول (مربع افزایش یافت 

هاي  هاي مختلف مربوط به ژنوتیپ متر مربع در تراکم

مورد بررسی نشان داد که در سال دوم اختالفی بین 

هاي  هاي مختلف در تراکم تعداد سنبله ژنوتیپ

الیکه در سال اول در متفاوت وجود نداشت، درح

ها از تراکم پایین به تراکم باال تعداد  تمامی ژنوتیپ

هاي  سنبله افزایش یافت و درصد افزایش در ژنوتیپ

این ). 10جدول (بیشتر از دو ژنوتیپ دیگر بود  4و  3

سال (نتایج نشان داد که در سال با تنش خشکی شدید 

عوامل  تعداد سنبله در متر مربع گندم تحت تأثیر) دوم

مورد بررسی قرار نگرفته است و به دلیل تنش از یک 

حالت خود تنظیمی تعداد سنبله در یک حد متوسطی 

سال (تولید شده است ولی در شرایط بارندگی بیشتر 

 اختالف بین عوامل تراکم، تاریخ کاشت و) اول

باور .  ژنوتیپ بر این صفت کامالً واضح است

نیز افزایش  )2007( و هیلتبرونر و همکاران) 1386(

  تعداد سنبله در متر مربع را با افزایش تراکم گزارش 
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ها و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت در تراکم و اثرمتقابل سال در تاریخ  مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله گندم در سال: 5جدول 

  کاشت

  

مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله گندم در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در تاریخ کاشت در ژنوتیپ و اثرمتقابل سال : 6جدول 

  .در ژنوتیپ

 

   )Y2(سال دوم  (Y1) سال اول

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

کاشت قبل از 

بارندگی 

 )T1(مؤثر

3/47 a 2/37 b 1/31 ce 8/30 ce 0/26 ef 7/30 ce 1/24 f 9/25 ef 

کاشت بعد از 

بارندگی 

 )T2(مؤثر

4/47 a 6/38 b 2/28 df 7/31 cd 7/36 b 5/35 bc 3/31 cd 2/25 f 

3/47 میانگین a 9/37 b 7/29 cd 2/31 cd 3/31 cd 1/33 cd 7/27 de 6/25 e 

  

  میانگین تعداد دانه در سنبله گندم در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در تراکم در ژنوتیپ مقایسه: 7جدول 

 
 )Y2(سال دوم )Y1(سال اول

 

بذر در  250

متر مربع 

)D1( 

بذر در  400

متر مربع 

)D2(  

بذر در  550

متر مربع 

)D3(  

بذر در  250

متر مربع 

)D1( 

بذر در  400

متر مربع 

)D2(  

بذر در  550

مربع متر 

)D3( 

V1 5/51 a 3/50 a 2/40 b 0/33 ce 1/31 dg 9/29 eg 

V2 3/37 bd 4/38 bc 1/38 bc 2/38 bc 7/30 dg 4/30 eg 

V3 1/32 cf 3/26 eg 6/30 eg 6/32 cf 8/25 fg 7/24 g 

V4 1/32 cf 1/29 eg 5/32 cf 9/25 fg 7/25 fg 0/25 g 

 )Y2(دوم سال  (Y1) سال اول

کاشت قبل از بارندگی 

 )T1(مؤثر

کاشت بعد از بارندگی 

  )T2(مؤثر

کاشت قبل از بارندگی 

  )T1(مؤثر

کاشت بعد از بارندگی 

  )T2(مؤثر

بذر در متر  250

 )D1(مربع
5/39 a 0/37 ab 4/27 cd 5/37 ab 

بذر در متر  400

 )D2(مربع
0/34 b 0/38 ab 7/27 cd 0/29 cd 

بذر در متر  550

 )D3(مربع
3/36 ab 5/34 b 0/25 d 9/29 c 

6/36  میانگین a 5/36 a 7/26 c 1/32 b 

5/36  میانگین a 4/29 b 
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تعداد بوته در متر مربع نمودند و آن را به افزایش 

نیز عنوان  )2000( همکاران اسپینک و .نسبت دادند

سنبله در متر مربع  400کردند که بطور متوسط تعداد 

براي تولید عملکرد دانه مطلوب گندم الزم است که 

این تعداد با تأخیر در تاریخ کاشت با افزایش تراکم 

ند همچنین اظهار داشتها  آن. بذر قابل دسترسی است

بارور و تعداد هاي  بیشتر تعداد سنبلههاي  که در تراکم

دانه در سنبله کاهش یافت ولی وزن هزار دانه تغییر 

دار شدن اثر چهارگانه تراکم در  معنی. چندانی نکرد

تاریخ کاشت در ژنوتیپ در سال نشان داد که اثر 

تراکم، تاریخ کاشت و ژنوتیپ در هاي  متقابل عامل

بر تعداد سنبله در متر مربع متفاوت سال اول و دوم 

بود به طوریکه در سال اول بسته به ژنوتیپ با افزایش 

تراکم تعداد سنبله در متر مربع افزایش یافت که این 

روند در تاریخ کاشت اول بیشتر بود ولی در سال دوم 

بر تعداد ها  تحت شرایط تنش شدید خشکی این عامل

ند و عمالً حداقلی از سنبله در متر مربع تأثیري نداشت

تعداد سنبله در متر مربع در همه تیمارها تشکیل شده 

بیشترین تعداد سنبله در متر مربع توسط . است

در تراکم زیاد در تاریخ  4و  3شماره هاي  ژنوتیپ

کاشت اول در سال اول بدست آمد که در مقابل این 

داراي تعداد دانه در سنبله کمتري  هاتیمار

  ).    12جدول (بودند

نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه گندم        

نشان داد که اثر سال و اثر متقابل آن با تاریخ کاشت، 

دار بودند و  ژنوتیپ و ژنوتیپ در تاریخ کاشت معنی

سایر اثرات اصلی و متقابل بر عملکرد دانه غیر 

عملکرد دانه در سال اول ). 1جدول (دار بودند  معنی

جدول (برابر عملکرد دانه در سال دوم بود بیش از دو 

که به طور واضح اثر شدت تنش خشکی در سال ) 11

دوم نسبت به سال اول را بر عملکرد دانه نشان 

با مشاهده عملکرد دانه ارقام مختلف در . دهد می

در آنها شود که عملکرد  هاي مختلف مشاهده می سال

است  هاي با شرایط مختلف آب و هوایی متفاوت سال

در سال با  1و  2هاي شماره  طوریکه ژنوتیپ به

اند، ولی در سال با  بارندگی مناسب برتر از بقیه بوده

کمترین  1ژنوتیپ ) سال دوم(تنش خشکی شدید 

 ها داشته است، عملکرد دانه را در میان ژنوتیپ

عملکردي بیشتر ولی در یک  2ژنوتیپ درحالیکه 

. داشته است 4و  3هاي  کالس آماري با ژنوتیپ

در  2توان اظهار داشت که ژنوتیپ  بنابراین می

هاي خشک  هاي خوب ژنوتیپ برتر و در سال سال

) 4ژنوتیپ (عملکرد قابل قبول در مقایسه با رقم شاهد 

به طور کلی در هر دو سال آزمایش ). 11جدول (دارد

عملکرد دانه در تاریخ کاشت قبل از بارندگی مؤثر 

ه در تاریخ کاشت بعد از بارندگی بیشتر از عملکرد دان

مؤثر بوده است با این وجود در سال با تنش خشکی 

کاهش عملکرد دانه در اثر کاشت ) سال دوم(بیشتر 

بوده ) درصد 48(بیشتر از سال اول ) درصد 65(دیرتر

اهمیت  4و  3براي ژنوتیپهاي ). 11جدول (است 

هاي با تنش  تاریخ کاشت قبل از بارندگی در سال

ها در کاشت  باشد چون در این سال یدتر، بیشتر میشد

ها کمتر  زودتر کاهش عملکرد دانه در این ژنوتیپ

بوده است و افزایش عملکرد این دو ژنوتیپ در اثر 

در ). 11جدول (باشد  کاشت زودتر چشمگیر نمی

اهمیت تاریخ کاشت زودتر  2و  1هاي  مورد ژنوتیپ

و ) ال دومس(در هر دو سال با تنش خشکی بیشتر 

باشد و در هر دو  قابل مالحظه می) سال اول(کمتر 

شرایط، تاریخ کاشت زودتر عملکرد دانه بهتري 

  ).11جدول (داشته است 
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کم و سال در تراکم در ترامقایسه میانگین تعداد سنبله در متر مربع گندم در سال و تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در : 8جدول 

  تاریخ کاشت

   )Y2(سال دوم   (Y1) سال اول  

سال 

 (Y1) اول

سال دوم 

)Y2(  
  

کاشت قبل 

از بارندگی 

 )T1(مؤثر

کاشت بعد 

از بارندگی 

 )T2(مؤثر

کاشت قبل 

از بارندگی 

 )T1(مؤثر

کاشت بعد 

از بارندگی 

 )T2(مؤثر

D1( 3/678(بذر در متر مربع 250 c 9/529 d 3/360 e 3/366 e 1/604 c 3/363 d 

D2( 0/685(بذر در متر مربع 400 c 6/677 c 3/361 e 8/362 e 3/681 b 2/362 d 

D3( 9/962(بذر در متر مربع 550 a 2/828 b 3/370 e 3/375 e 6/895 a 8/372 d 

4/775  میانگین a 6/678 b 0/364 c 1/368  0/727 a 0/366 b 

  

خ کاشت در ژنوتیپ، سال گندم در سال و تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در تاریمقایسه میانگین تعداد سنبله در متر مربع : 9جدول 

  در ژنوتیپ

  
  تاریخ کاشت 

   )Y2(سال دوم  (Y1) سال اول

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

T1( 3/615(کاشت قبل از بارندگی مؤثر d 0/636 cd 1/936 a 3/914 ab 3/366 f 8/365 f 8/363 f 0/360 f 

T2( 1/511(بارندگی مؤثرکاشت بعد از  e 0/644 cd 2/850 b 9/708 c 0/370 f 7/371 f 3/361 f 6/369 f 

2/563  میانگین d 0/640 c 2/893 a 6/811 b 1/368 e 8/368 e 5/362 e 8/364 e 

 abcو حروف میانی حذف شده اند بطور مثال ) P<0.05(در هر بخش میانگین هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري تفاوت معنی داري ندارند 

  .نمایش داده شده است acبصورت 

  

  .مقایسه میانگین تعداد سنبله در متر مربع گندم در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در تراکم در ژنوتیپ: 10جدول 

  ژنوتیپ

   )Y2(سال دوم  (Y1) سال اول

بذر در  250

متر 

  )D1(مربع

بذر در  400

 )D2(مربعمتر 

بذر در  550

 )D3(متر مربع

بذر در متر  250

 )D1(مربع

بذر در متر  400

 )D2(مربع

بذر در متر  550

 )D3(مربع

V1 5/447 fg 8/528 ef 3/713 d 1/363 g 9/366 g 4/374 g 

V2 9/551 e 9/657 d 2/710 d 9/366 g 0/360 g 4/379 g 

V3 9/703 d 0/836 c 6/1139 a 1/363 g 5/357 g 9/366 g 

V4 1/713 d 5/702 d 2/1019 b 0/360 g 8/363 g 6/370 g 

  

  

  

  



   

١١١  
 

  4139اسفند ،  2،  شماره4دوره  رانیم اید نشریه زراعت

 

گندم در سال و تیمارهاي حاصل از اثر متقابل سال در تاریخ کاشت در ژنوتیپ، سال ) kgha-1(مقایسه میانگین عملکرد دانه : 11جدول 

  .در ژنوتیپ و سال در تاریخ کاشت

   )Y2(سال دوم  (Y1) سال اول   

 
  

 ژنوتیپ

کاشت قبل 

از بارندگی 

 )T1(مؤثر

کاشت بعد 

از بارندگی 

 )T2(مؤثر

کاشت قبل 

از بارندگی 

 )T1(مؤثر

کاشت بعد 

از بارندگی 

 )T2(مؤثر

    

سال اول 

 (Y1) 

سال دوم 

)Y2( 

V1 3/4229 a 2/3231 bc 9/1429 f 3/885 g  
V1 2/3730 ab 8/2307 e 

V2 8/4288 a 1/3676 b 2/1946 e 8/1333 f  
V2 5/3982 a 1/2658 d 

V3 6/3574 bc 1/3418 bc 6/2257 de 4/1390 f  
V3 4/3496 c 4/2443 d 

V4 
8/3390 bc 1/3158 c 8/2387 d 5/1147 g  

V4 
4/3274 c 0/2211 d 

Y1 Y2 
  

9/3620 میانگین  a 1/2405 b 

T1 9/3870 4/2005 

  

  

  T2 9/3370 3/1189 

  

  

 abcو حروف میانی حذف شده اند بطور مثال ) P<0.05(ندارند در هر بخش میانگین هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري تفاوت معنی داري   

 - V1 - Ww33G/Vee"S"//Mrn/4/HD2172/Bloudan //Azd/3/San/Ald"s"//Avd ،V2:ژنوتیپ. نمایش داده شده است acبصورت 

  سرداري  -  V4و Gene bank 14)اوحدي( -  PATO/CAL/3/7C//BB/CNO/5/ CAL//CNO ، V3) ریژاو(

  

کاشت دیر هنگام به دلیل برخورد دوره رشد و نمو 

دانه با تنش خشکی و گرماي هوا موجب کاهش 

) 1390(احمد امینی و همکاران .عملکرد دانه می شود

تفاوت در تولید ماده خشک نهایی در تاریخ 

مختلف گندم را عالوه بر تولید کل، به هاي  کاشت

ضرایب تخصیص نیز وابسته دانست و کاهش سهم 

نامطلوب با کاهش هاي  اندام رویشی در تاریخ کاشت

که  در حالی. سهم اندام زایشی نیز همراه گردیده است

باالتر   هاي مطلوب، سهم در تاریخ کاشت

غناي منبع می شود، سبب  سببرویشی، که  اندام

  . ی شودهاي زایشی نیز م حمایت بیشتر از تولید اندام

  گیري نتیجه

شود که  آمده استنباط می  با توجه به نتایج بدست

در شرایط بارندگی متفاوت اثر تراکم و تاریخ کاشت 

هاي مختلف گندم بر عملکرد و اجزاء آن  در ژنوتیپ

با در نظر گرفتن عملکرد دانه بطور . باشد متفاوت می

کلی تاریخ کاشت قبل از بارندگی مؤثر براي گندم 

باشد و با توجه به  در کرمانشاه قابل توصیه میدیم 

مورد بررسی بر عملکرد هاي  دار تراکم عدم اثر معنی

تواند  بذر در متر مربع می 250-400دانه میزان بذر 

ها در  بررسی میانگین عملکرد ژنوتیپ. استفاده شود

هاي  هاي آزمایش نشان داد که رقم ریژاو در سال سال

هاي خشک عملکرد  سالخوب ژنوتیپ برتر و در 

  .  قابل قبول در مقایسه با رقم شاهد سرداري داشت

  سپاسگزاري

از مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور که حمایت 

مالی و امکانات الزم را جهت اجراي این پروژه 

  .گردد تحقیقاتی فراهم نموده است قدردانی می
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مقایسه میانگین ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله گندم در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل چهارگانه : 12جدول 

  .سال در تاریخ کاشت در تراکم در ژنوتیپ

 دانه در سنبله سنبله در متر مربع ارتفاع بوته ژنوتیپ تراکم تاریخ کاشت سال

1 1 1 1 5/103 ab 0/515 hi 0/51 ab 
1 1 1 2 0/93 bd 8/568 gi 2/37 dj 
1 1 1 3 0/105 ab 3/833 bc 7/36 dk 
1 1 1 4 0/98 ad 3/796 bd 9/32 fo 
1 1 2 1 0/107 a 5/597 ei 3/52 a 
1 1 2 2 3/87 d 5/602 ei 6/33 en 
1 1 2 3 8/102 ac 3/823 bd 9/24 nt 
1 1 2 4 8/103 ab 7/716 bf 3/25 mt 
1 1 3 1 8/92 bd 3/733 be 6/38 dh 
1 1 3 2 0/97 ad 7/736 be 8/40 cg 
1 1 3 3 5/99 ad 7/1151 a 7/31 gp 
1 1 3 4 5/104 ab 0/1230 a 1/34 en 
1 2 1 1 5/95 ad 0/380 k 9/51 ab 
1 2 1 2 3/90 cd 0/535 hi 3/37 dj 
1 2 1 3 8/94 ad 4/574 fi 5/27 js 
1 2 1 4 3/102 ac 0/630 eh 2/31 gp 
1 2 2 1 8/97 ad 0/460 ik 3/48 ac 
1 2 2 2 0/96 ad 3/713 bf 1/43 be 
1 2 2 3 0/102 ac 8/848 b 7/27 js 
1 2 2 4 3/100 ac 3/688 cg 9/32 fo 
1 2 3 1 3/96 ad 3/693 cg 9/41 cf 
1 2 3 2 8/93 bd 8/683 dg 5/35 dl 
1 2 3 3 8/92 bd 5/1127 a 5/29 hq 
1 2 3 4 3/100 ac 3/808 bd 0/31 gp 
3 1 1 1 5/48 gh 0/360 k 0/22 qt 
3 1 1 2 5/65 e 0/370 k 7/38 dh 
3 1 1 3 5/63 ef 0/355 k 7/27 js 
3 1 1 4 3/62 ef 3/356 k 1/21 st 
3 1 2 1 3/51 fh 0/365 k 8/26 kt 
3 1 2 2 5/65 e 3/356 k 8/27 ir 
3 1 2 3 0/49 gh 0/370 k 2/23 pt 
3 1 2 4 0/63 ef 8/353 k 9/32 fo 
3 1 3 1 3/59 eg 8/373 k 2/29 hq 
3 1 3 2 8/52 fh 3/371 k 7/25 lt 
3 1 3 3 8/51 fh 3/366 k 4/21 rs 
3 1 3 4 3/54 eh 0/370 k 8/23 ot 
3 2 1 1 3/54 eh 3/366 k 1/44 ad 
3 2 1 2 3/56 eh 8/363 k 8/37 di 
3 2 1 3 5/61 ef 3/371 k 5/37 dj 
3 2 1 4 8/57 eg 8/363 k 8/30 hq 
3 2 2 1 0/55 eh 8/368 k 3/35 dm 
3 2 2 2 8/51 fh 8/363 k 6/33 en 
3 2 2 3 8/52 fh 0/345 k 4/28 ir 
3 2 2 4 8/43 h 8/373 k 6/18 t 
3 2 3 1 8/46 gh 0/375 k 7/30 hq 
3 2 3 2 8/53 eh 5/387 k 0/35 dm 
3 2 3 3 0/56 eh 5/367 k 9/27 ir 
3 2 3 4 0/47 gh 3/371 k 2/26 lt 

 abcو حروف میانی حذف شده اند بطور مثال ) P<0.05(در هر بخش میانگین هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري تفاوت معنی داري ندارند 

  .نمایش داده شده است acبصورت 

 -1: دانه در متر مربع؛ ژنوتیپ 550و  400، 250به ترتیب  3و  2، 1: بعد از بارندگی موثر؛ تراکم -2قبل از بارندگی موثر و  -1: تاریخ کاشت

Ww33G/Vee"S"//Mrn/4/HD2172/Bloudan //Azd/3/San/Ald"s"//Avd ،2- )ریژاو (PATO/CAL/3/7C//BB/CNO/5/ 

CAL//CNO ،3- )14)اوحدي Gene bank  سرداري - 4و.  
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Study on effect of seed density and planting date on yield and yield components of bread 
wheat in dry land conditions 

A. Abdulahi* 

Dryland Agricultural Research Sub-Institute, Agricultural Research Education and Extension  
Organization (AREEO), Kermanshah, Iran 

 

Abstract 

Planting date and plant density are effective factors for optimum yield. Hence, an 

experiment was conducted to determining the best planting date and plant density of advanced 

genotypes of bread wheat in dryland conditions. The experiment was conducted in factorial 

based on randomized complete block design with four replications in Sararood research station 

(Kermanshah) during three cropping seasons 2006-2009. The treatments were planting date with 

2 levels (before and after effective rainfall), plant density with 3 levels (250,400 and 550 seed/m
2
) 

and 4 bread wheat genotypes (Ww33G/Vee"S"//Mrn/4/HD2172/Bloudan, Rizhaw, Awhadi and 

Sardari). The results showed that under intense drought stress, the effects of plant density, and 

planting date and their interactions with genotypes were significant on grain yield and its 

components. Planting before effective rainfall is recommended in Kermanshah along with 250-

400 seed/m2. According to mean yield, Rizhav variety had better performance than Sardari 

especially under severe drought conditions. 
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