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  هاي شور و کشت دیم خاك درواکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم 
  

  2و محبوبه بصیري 1محمدحسین قربانی*

  دانشگاه زابل زراعت نشجوي دکتريدا2 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،مربی گروه زراعت1
  01/10/91 ؛ تاریخ پذیرش: 26/01/91تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده
هاي شور و در  این پژوهش با هدف بررسی اثر تراکم بوته بر رشد و عملکرد گندم (رقم کوهدشت) در خاك

مزرعه با  3 . آزمایش درانجام شد 1387- 88شرایط کشت دیم در منطقه انبارالوم در استان گلستان در سال زراعی 
بوته در مترمربع و  500و  375، 250، 125تراکم  4زیمنس بر متر با استفاده از  دسی 63/11و  34/9، 73/6هاي  شوري

تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد، افزایش تراکم سبب افزایش شاخص  3هاي کامل تصادفی در  در قالب طرح بلوك
 250ترین تعداد پنجه در مترمربع در تراکم  شود، بیش د ساقه بارور در واحد سطح میسطح برگ، تعداد ساقه و نیز تعدا

بوته در مترمربع سبب کاهش تعداد پنجه در واحد سطح  250بوته در مترمربع تولید شدو افزایش تراکم به بیش از 
بوته در  500عدد در تراکم  29/8بوته به  125عدد در تراکم  16شد. همچنین تعداد دانه در سنبله با افزایش تراکم از 

ترین ماده خشک در باالترین  متر مربع کاهش یافت. وزن هزاردانه نیز با افزایش تراکم کاهش یافت. برعکس، بیش
تراکم مشاهده گردید. افزایش شوري خاك سبب کاهش شاخص سطح برگ، تعداد ساقه، تعداد ساقه بارور، تعداد 

ترین وزن هزاردانه  ربع، تعداد دانه در سنبله و مجموع ماده خشک در هکتار شد. بیشپنجه، تعداد پنجه بارور در مترم
زیمنس بر متر سبب، کاهش  دسی 34/9گرم) در سطح اول شوري مشاهده شده و افزایش شوري خاك به  42/38(

داري بر وزن  عنیبر متر)، تأثیر م  زیمنس دسی 63/11تر خاك ( گرم)، ولی شوري بیش 36//99( گردیدوزن هزاردانه 
هزاردانه نداشت. اثر متقابل شوري و تراکم بر تعداد پنجه بارور در مترمربع نشان داد که با افزایش شوري خاك، 

ها  یک از پنجه ترین سطح شوري هیچ یابد و در نتیجه در بیش ها کاهش می احتمال رشد کافی براي تولید دانه در پنجه
براي باروري نداشتند. از طرفی، عملکرد دانه با افزایش تراکم افزایش یافت، ولی رشد کافی  ،ترین تراکم حتی در کم

بوته در مترمربع در  500به  375که، افزایش تراکم از   نحوي نقش تراکم در تمام سطوح شوري خاك یکسان نبود، به
و  70/7، 46/4به مقدار  ترتیب زیمنس بر متر، سبب افزایش عملکرد دانه به دسی 63/11و  34/9، 73/6سطوح شوري 

زیمنس بر متر و  دسی 7هاي با شوري حدود  یابی به حداکثر عملکرد در خاك درصد شد. بنابراین براي دست 51/10
تر، استفاده از تراکم  یمنس بر متر و بیشز دسی 9هاي با شوري حدود  در خاك بوته در مترمربع و 375تر، تراکم  کم

  تر دانه در واحد سطح شود. تواند سبب عملکرد بیش بوته در مترمربع، می 500حدود 
  .گندمعملکرد، شوري خاك، تراکم بوته،  هاي کلیدي: واژه

                                                
  ghorbanimh@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
 78-93درصد کالري و  61-78باشد.  گندم غذاي اصلی مردم ایران و بسیاري از کشورهاي جهان می

وجه به رشد جمعیت کشور و شود و با ت مین میأها از مصرف نان گندم ت درصد پروتئین دریافتی انسان
، از گردد می کارهایی که سبب افزایش تولید جهان و کمبود کنونی غذا در سطح دنیا، بررسی تمامی راه

  ).2008(قربانی و پورفرید،  باشد گران بخش کشاورزي می توجه براي پژوهش موضوعات مهم و قابل
شوري یکی از موانع اصلی در تولید  ،خشک  هویژه مناطق خشک و نیم به ،ر بسیاري از مناطق دنیاد

 30-50هاي زیر کشت جهان و حدود  درصد از زمین 13بیش از  .محصوالت زراعی و باغی است
). قربانی و 1989(مافرون و همکاران،  دنثیر شوري قرار دارتأ تحت درصد از اراضی فاریاب دنیا

وته، شاخص سطح برگ، تعداد ) گزارش کردند که تنش شوري سبب کاهش ارتفاع ب2004همکاران (
کرد پنجه در بوته، تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، مقدار ماده خشک، شاخص برداشت و عمل

محدوده متوسط تأثیري دهد که تنش شوري تا  ها نشان می پژوهش تر دانه گندم خواهد شد، ولی بیش
تواند  زیمنس بر متر) می دسی 8(بیش از هاي شوري زیادتر  دانه گندم ندارد و فقط تنشبر وزن هزار

  ).2009؛ عبدالغنی، 2005دانه شود (کاتریجی و همکاران، سبب کاهش وزن هزار
باشد.  کارگیري منابع می هاي مهم براي تعیین توانایی گیاه زراعی در به لفهؤمتراکم گیاهی یکی از 

هاي زراعی تحت کنترل کشاورز  یستمس تر که در بیش دلیل این خصوص در تولید گندم به این موضوع به
). تراکم مطلوب گیاهی در بین مناطق 1999باشد (ساتوره،  اي برخوردار می باشد، از اهمیت ویژه می

در نتیجه در تعیین  ،باشد ر میك، زمان کاشت و ارقام بسیار متغیمختلف با توجه به شرایط اقلیم، خا
و  یان لف مقدار بذر مصرفی متفاوت خواهد بود. (کوییرابطه بین تراکم و عملکرد دانه در مناطق مخت

ها در خصوص تأثیر تراکم بر عملکرد  پژوهش تر بیش). 1991؛ آندرسون و همکاران، 1994همکاران، 
هاي متوسط افزایش و پس از آن ثابت  دهد که عملکرد تا محدوده تراکم گیاهان زراعی نشان می

دار خواهد یافت (قربانی و همکاران،  مقدار آن کاهش معنی هاي خیلی زیاد ماند و فقط در تراکم می
کیلوگرم بذر تحت  140) گزارش کردند که مصرف 2003ترك و همکاران (در این مورد،  ).2010

یافتند که تراکم ) در1993ترین مقدار دانه را تولید نمود. دالکه و همکاران ( شرایط دیم در اردن بیش
بوته در  600و  450، 150هاي  ین عملکرد دانه را در مقایسه با تراکمتر مربع، بیشبوته در متر 300
  مربع در شرایط تنش شوري تولید نمود. متر
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ط تنش شوري)، تعداد سنبله در بر عملکرد دانه گندم (در شرای گذار در بین سه جزء مهم و تأثیر
مورال و همکاران،  سیا دلتر است (گار دانه مهمدانه در سنبله نسبت به وزن هزار مربع و تعدادمتر

) گزارش کردند که 2003مورال و همکاران ( ). گارسیا دل2001؛ دونالدسون و همکاران، 2003
ترین مؤلفه در عملکرد گندم تعداد سنبله در واحد سطح است، اما تحت شرایط دیم تعداد دانه در  مهم

 تر بیش ،تر بذر تراکم بیش ).2004تري روي عملکرد دانه دارد (اسچلینگر و یانگ،  سنبله تأثیر بیش
)، 2004؛ استوگارد و زو، 2000شود (گوبراك و همکاران،  سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح می

تر در  تعداد پنجه بارور بیش). در مقابل، 2003یابد (کار و همکاران،  ولی تعداد دانه در سنبله کاهش می
تري مواجه هستند)، کاهش مقدار بوته در  با تنش رطوبتی کمکم (در مناطقی که  هاي هر بوته در تراکم
  ).2004؛ استوگارد و زو، 2003کند (کار و همکاران،  طور پایداري جبران می واحد سطح را به

بذر در  200شرایط کشت دیم)،  ) گزارش کرد که تراکم بهینه در گندم بهاره (در1987پاولسن (
کنند. علت اصلی  مربع استفاده میبذر در متر 350ز تراکم بیش از تر ا مترمربع است، اما کشاورزان بیش

، تراکم در تر هاي محیطی است. بیش دهی، رقم و مؤلفه اختالف در تراکم مطلوب غالت اثر متقابل پنجه
مربع بذر در متر 200متر بارندگی،  میلی 300تر از  غالت بهاره تحت شرایط دیم در مناطقی با کم

هاي گندم  ) معتقدند که در برخی از ژنوتیپ2006اصل ( و فیضی لی عبدالرحمنیگزارش شده است، و
  یابد. مربع افزایش میبوته در متر 350ملکرد تا در شرایط دیم، ع

بخش  ویابد  میلیون هکتار از اراضی قابل کشت کشور به کشت گندم اختصاص می 20/6 نهساال
هاي داراي امالح در معرض شوري  ل آبیاري با آبدلی توجهی از این اراضی شور هستند و یا به قابل
نین در استان باشد. همچ صورت دیم می این اراضی به تر دارند. از طرفی کشت گندم در بیش قرار

اند (قربانی و  تأثیر تنش شوري واقع شده هزار هکتار از اراضی زراعی تحت 500گلستان حدود 
متر  میلی 250-450منطقه (با دامنه بارندگی در حدود ) و محدویت بارش باران در این 2008پورفرید، 

نماید. در این  ناپذیر می باران ساالنه)، بروز تنش خشکی در کشت محصوالت در این منطقه را اجتناب
شرایط وقوع دو تنش بسیار تأثیرگذار بر رشد و عملکرد محصوالت زراعی یعنی تنش شوري و تنش 

بررسی  . بنابرایندننمای گونه اراضی وارد می عملکرد در این ، خسارت بسیار وسیعی بر رشد وخشکی
گذار باشند  توانند بر رشد و عملکرد بهتر محصوالت زراعی در این مناطق تأثیر هایی که می لفهؤمتمامی 
هاي مختلف کشت، تاریخ کشت مطلوب، استفاده از عناصر غذایی،  زراعی مثل روش هاي به (روش

تر به  نژادي مانند استفاده از ارقام متحمل بود تهویه و نفوذ پذیر خاك و بهاصالح ساختمان خاك و به
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 براین هدف از انجام این پژوهش رسد. بنا نظر می هاي خشکی و شوري و همانند آن)، ضروري به تنش
در شرایط دیم و خاك د گندم بررسی تأثیر سطوح شوري و رابطه آن با تراکم بوته بر رشد و عملکر

  ایط مزرعه در منطقه انبارالوم در استان گلستان بود.شور در شر
  

  ها مواد و روش
 این آزمایش در مزرعه شماره دو دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در منطقه انبارالوم

دقیقه شرقی و با  12درجه و  54دقیقه شمالی، طول جغرافیایی  12درجه و  37 با عرض جغرافیایی
ساله  20هاي هواشناسی  انجام شد. بررسی داده 1387-88سطح دریا در سال زراعی  متر از -5 ارتفاع

دهد که مقدار حداکثر، میانگین و حداقل  ایستگاه هواشناسی انبارالوم واقع در مزرعه نمونه نشان می
باشد. در ضمن  متر می میلی 170و  269، 339 ترتیب رشد گندم در این منطقه به بارندگی در طول فصل

  د.متر بو میلی 244 ،قدار بارندگی در طول فصل رشد گندم در سال انجام این آزمایشم
مربع و سه قطعه زمین با بوته در متر 500و  375، 250، 125تراکم  4این پژوهش با استفاده از 

تکرار انجام شد. سه قطعه زمینی که  3هاي کامل تصادفی در  هاي مختلف و در قالب طرح بلوك شوري
 150-200 حدود دیگرکها از ی آزمایش انجام شد در یک مزرعه قرار داشتند و فاصله قطعهاین ها  در آن

طور طبیعی متفاوت بود. علت تفاوت مقدار شوري در  . شوري در هر قطعه با قطعه دیگر بهمتر بود
بیاري با شوري کشی و استفاده از آب آ و کیفیت زه  کش دلیل دوري و یا نزدیکی به زه تر به بیش ،ها قطعه

تعیین شوري هر قطعه، براي  ترین شوري) بود. هاي قبل در قطعه اول (قطعه داراي کم در سال ،کم
در مراحل مختلف رشد از کاشت تا برداشت، انجام شد و متري  سانتی 30برداري از خاك تا عمق  نمونه

ها توسط دستگاه  شوري آنها در آزمایشگاه،  پس از درست کردن گل اشباع و گرفتن عصاره اشباع آن
تعیین شد. میانگین شوري در قطعه اول، دوم و سوم  ،)2وي تی وي مدل( 1سنجش هدایت الکتریکی

در قطعه اول،  4اسیدیتهبود. همچنین مقدار  3زیمنس بر متر دسی 63/11و  34/9، 73/6ترتیب معادل  به
  در هر سه مزرعه رسی سیلتی بود. كدر ضمن بافت خا بود. 82/7و  74/7، 65/7ترتیب  دوم و سوم به

پس از  25/8/1387کشت در هر سه قطعه در شرایط دیم انجام شد. عملیات کاشت در تاریخ 

                                                
 1- EC Meter 
2- WTW.Series Inolab.con 
3- dS m-1 

4- pH 
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ردیف و هر ردیف به  8در هر کرت ورزي متعارف به روش دستی انجام گرفت.  انجام عملیات خاك
درصد  30زمان کاشت حدود هاي مورد نظر، بذر کشت شده در  براي رسیدن به تراکم متر بود. 6طول 

هاي موجود در  با بررسی بوته بذرها، هاي هدف مصرف گردید، ولی پس از سبز شدن بیش از تراکم
  اضافی توسط روش دستی حذف گردید. هاي برگی)، بوته 2-3اي ( مرحله گیاهچه

یزان رشد و گیري م برداري از تیمارها براي اندازه دهی و بلوغ فیزیولوژیک، نمونه در دو مرحله گل
برداري از سه ردیف به  دهی، شاخص سطح برگ در هر تیمار با نمونه عملکرد انجام شد. در مرحله گل

در  ها هاي سبز بوته گیري سطح برگ، برگ متر از هر تکرار انجام شد. براي اندازه سانتی 50طول 
یري شد و مقدار آن در گ اندازه 1تی - دلتاسنج مدل  آزمایشگاه جدا گردید و توسط دستگاه سطح برگ

هاي تعداد ساقه در  اشت مؤلفهدر مرحله برد مربع براي هر کرت در هر تیمار محاسبه گردید.متر
، تعداد مربعمترمربع، تعداد ساقه بارور در مترمربع، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد پنجه بارور در متر

دانه در هکتار، با برداشت سه ردیف از دانه، مجموع ماده خشک و عملکرد دانه در سنبله، وزن هزار
هاي تعداد ساقه، تعداد  متر، تعیین شد. براي محاسبه مؤلفه سانتی 100قسمت میانی هر کرت به طول 

طور  بوته به 10برداشت شده هاي  مربع، از نمونهپنجه و تعداد پنجه بارور در متر ساقه بارور، تعداد
ها در هر بوته و  میانگین آنسپس و شد بوته شمارش  10ر نظر در هها مورد تصادفی انتخاب و مؤلفه

سنبله که  10میانگین تعداد دانه در هر سنبله با شمارش تعداد دانه در  گردید.محاسبه  مربعمتر در
د. در محاسبه مجموع ماده گردیهاي برداشت شده انتخاب شد، تعیین  طور تصادفی از بین سنبله به

هاي برداشته شده از سه ردیف به  ها و بقایا در مجموع نمونه سطح، دانهخشک و عملکرد دانه در واحد 
ها و  متر جدا شدند و مقدار عملکرد دانه و مجموع ماده خشک پس از تعیین وزن دانه سانتی 100طول 

درجه  72ساعت در دماي  24مدت  کن به ها در در دستگاه خشک وزن خشک بقایا با قرار دادن آن
از هر کرت،  ها عددي از دانه 250دانه، سه نمونه به گردید. در برآورد وزن هزارحاسگراد، م سانتی

دانه در هر وزن شدند و سپس میانگین وزن هزارگرم  001/0طور تصادفی جدا و با ترازویی با دقت  به
  تکرار تعیین شد. 3عددي دانه در  250کرت با توجه به مقدار میانگین وزن 

هاي کامل تصادفی و  ستفاده از آزمون تجزیه مرکب با طرح پایه بلوكها با ا تجزیه آماري داده
درصد  5در سطح احتمال  LSDبا آزمون  ها صورت گرفت و مقایسه میانگین SASافزار آماري  منر

                                                
1- Delta-T 
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  ).,1989SASانجام شد (
  

  نتایج و بحث
در مرحله ح گندم در واحد سطو تراکم بوته  خاك شورياندازه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

 مربع، تعدادمتر هاي شاخص سطح برگ، تعداد ساقه و تعداد ساقه بارور در دهی و برداشت بر مؤلفه گل
مربع، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و مجموع ماده خشک در پنجه و تعداد پنجه بارور در متر

فقط بر تعداد پنجه بارور در  ) داشتند، اما اثر متقابل شوري و تراکمP=01/0داري ( هکتار اثر معنی
هاي یاد شده  اثر مکان بر مؤلفه اثر تکرار و دار بود. در مقابل مربع و عملکرد دانه در هکتار معنیمتر

 ).1داري نداشت (جدول  تأثیر معنی

بوته  125از تراکم  شیشده نشان داد که با افزا يریگ رشد و عملکرد اندازه ياه لفهمؤتراکم بر  اثر
که مقدار  نحوي افزایش یافت، بهدر واحد سطح مربع، مقدار شاخص سطح برگ در مترته بو 500به 

برگ در تراکم برابر شاخص سطح  2بوته در مترمربع در حدود  500طح برگ در تراکم شاخص س
). علت افزایش شاخص سطح برگ در واحد سطح با افزایش 2مربع بود (جدول بوته در متر 125

که هر ساقه داراي برگ  جایی مربع بود. از آنته و در نتیجه تعداد ساقه در متربوتراکم، افزایش تعداد 
تواند سبب افزایش تعداد برگ و مقدار  مربع، مینتیجه افزایش تعداد ساقه در متر باشد، در مستقل می

اي ه مربع، اگرچه از نظر تعداد، برگبته با افزایش تعداد بوته در مترسطح برگ در واحد سطح شود. ال
تر شدن طول و  شود، ولی در مقابل، افزایش تعداد بوته در واحد سطح سبب کوچک تري تولید می بیش

 هاي زیرین دلیل کم شدن مقدار نفوذ نور در قسمت ها و حتی تعداد برگ در هر ساقه به عرض برگ
ته در واحد افزایش تعداد بو همان نسبت مقدار شاخص سطح برگ به ،نتیجهو در  انداز خواهد شد سایه

ع نسبت مرببوته در متر 500در تراکم  که تعداد بوته دلیل با این  همین  افزایش نخواهد یافت و به سطح،
مربع فقط در بوته در متر 500طح برگ در تراکم برابر شد، ولی س 4مربع بوته در متر 125به تراکم 

تر  معنی دریافت نور بیش تر به بیشمربع افزایش یافت. سطح برگ بوته در متر 125برابر تراکم  2حدود 
و کاهش نفوذ نور خورشید به سطح خاك و در نتیجه کاهش تبخیر مستقیم از سطح  1انداز توسط سایه

تر سطح خاك سبب کاهش تلفات رطوبت از طریق  عبارت دیگر، پوشش سریع خاك خواهد بود. به
افزایش سطح برگ در شرایط دیم سبب شود. البته  تر رطوبت از طریق تعرق می تبخیر و استفاده بیش

                                                
1- Canopy 
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حالت  تواند عامل خروج بیش از حد رطوبت خاك شود که در این شود که می افزایش تعرق نیز می
مثبت شمرده شود، بلکه در شرایط تنش رطوبت، حداکثر سطح برگی  لفهؤمعنوان یک  تواند به نمی

 ).2008، پورفرید باشد (قربانی و باشد که در آن عملکرد نیز حداکثر مناسب می

که  طوري بوته در مترمربع، تعداد ساقه در مترمربع افزایش یافت، به 500به  125با افزایش تراکم از 
عدد) مشاهده گردید، همچنین با افزایش  818بوته در مترمربع ( 500ترین تعداد ساقه در تراکم  بیش

ترین تعداد ساقه بارور  افزایش یافت و بیش بوته تعداد ساقه بارور در مترمربع نیز 500به  125تراکم از 
) و استوگارد و زو 2000). گوبراك و همکاران (2بوته در مترمربع بود (جدول  500مربوط به تراکم 

شود. اما  سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح می ،تر بذر ) نیز گزارش کردند که تراکم بیش2004(
عدد افزایش  284به  217بوته در مترمربع از  250به  125تراکم از  تعداد پنجه در مترمربع فقط با افزایش

 500که تعداد پنجه در تراکم  نحوي تر سبب کاهش تعداد پنجه در واحد سطح شد، به و تراکم بیش یافت
بوته در مترمربع را  250هاي باالتر از  ها در تراکم عدد بود. علت کاهش پنجه 218بوته در مترمربع 

هاي زیاد بوته در  ها براي دریافت نور، آب و مواد غذایی در تراکم تر بین پنجه رقابت بیشتوان با  می
تأثیر  تراکم بذر تحت) نیز معتقد هستند که 2003استاگجنبورك و همکاران ( واحد سطح مربوط دانست.

ر عموماً سبب تر بذ دهی گندم و تولید دانه تأثیرگذار باشد و تراکم بیش تواند بر پنجه رقم و محیط می
تواند براي ارقامی که  یابد که می افزایش میشود، ولی تعداد ساقه اصلی در مترمربع  کاهش تولید پنجه می

) هم گزارش کردند که افزایش مصرف 2008تري دارند، مناسب باشد. اوتسون و همکاران ( کم تولید پنجه
پنجه در بوته را افزایش داد.  تعداد بذر سبب افزایش تعداد بوته در واحد سطح شد و در تراکم کم،

همچنین افزایش مصرف بذر، سبب افزایش تعداد سنبله در مترمربع و سهم عملکرد ساقه اصلی شد و 
نظر  تر مناسب هستند، به هایی که پنجه کم  ها را کاهش داد. براي محیط برعکس سهم عملکرد پنجه

  د پنجه بدون تأثیر منفی بر عملکرد دانه دارد.ترین تأثیر را روي تعدا رسد که تراکم بذر، بیش می
که  نحوي مربع کاهش یافت، بهبوته در متر 500ه ب 125تعداد دانه در سنبله با افزایش تراکم از 

و  89/10، 38/13، 00/16ترتیب  مربع بهبوته در متر 500و  375، 250، 125 يها عداد دانه در تراکمت
بوته  125گرم در تراکم  27/39از  ،تأثیر تراکم دانه تحتوزن هزاربود. همچنین عدد در هر سنبله  29/8

بوته در مترمربع  500و  375، 250یب ترت هاي به گرم در تراکم 83/35و  79/36، 14/38مربع به در متر
  ).2کاهش یافت (جدول 
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 هاي رشد و عملکرد در گندم. مقایسه میانگین اثر تراکم بر مؤلفه -2جدول 

  تراکم
  شاخص

  حسط
  برگ

  تعداد 
  ساقه در

  مربعمتر

  دتعدا
  ساقه بارور

  مربعدر متر

  تعداد 
  پنجه در

  مربعمتر

  تعداد 
  در دانه

  سنبله

  وزن
  هزاردانه
  (گرم)

  مادهمجموع 
  (کیلوگرم خشک

  در هکتار)
125  29/1  00/343  00/169 00/217 00/16 02/39 00/2921 

250 04/2  00/534  00/264 00/284  38/13  14/38 00/4803 

375  47/2  00/626 00/375  00/251 89/10  79/36 00/5538 

500  73/2  00/818  00/500 00/218 29/8 83/35  00/6788 

LSD≤ 05/0  08/0  23/14  72/3  24/12  50/0  35/0  00/263  
 

افزایش یافت، در واحد سطح ماده خشک تولیدي (عملکرد بیولوژیک) در هکتار با افزایش تراکم 
چنان افزایش تراکم بوته در واحد  رسد هم نظر می افزایش تراکم کم شد، اما بهاگرچه شدت افزایش با 

بوته در  500و  375دو تراکم  تواند سبب افزایش تولید ماده خشک شود، زیرا در مقایسه سطح می
دهد که ممکن است با  تن در هکتار بود. این نشان می 1ها حدود  مربع، اختالف ماده خشک بین آنمتر

خشک افزایش  مربع، مقدار مادهبوته در متر 600به  500از  راکم بوته در واحد سطح، مثالًافزایش ت
که هدف از کاشت گندم یا گیاه مشابه مانند جو غیر از دانه  یابد. البته این توصیه ممکن است زمانی

  باشد. ه و قصیل)، قابل استفاده صورت علوف باشد (برداشت به
هاي رشد و عملکرد گندم نشان داد  نتایج تجزیه میانگین اثر شوري خاك در شرایط مزرعه بر مؤلفه

). 3گیري شده تأثیر منفی داشت (جدول  ندازهاهاي  بر تمامی مؤلفه خاك که افزایش تنش شوري
ترین شاخص سطح برگ  که کم نحوي افزایش تنش شوري سبب کاهش شاخص سطح برگ شد، به

ترین تنش شوري مشاهده شد. در مورد تأثیر تنش شوري بر شاخص سطح برگ  بیشدر  )34/1(
). سطح برگ 2010شاهیان و همکاران، کند (عبد هاي مشابه دیگر نیز این نتایج را تأیید می گزارش

تأثیر مستقیم بر عملکرد نهایی در انتهاي فصل رشد دارد (سلیمان،  ،تر در مرحله رشد رویشی بیش
با مربع تعداد ساقه در مترتوان به کاهش  هاي مهم کاهش سطح برگ در واحد سطح می ت). از عل2010

تواند دلیل دیگر  ها، می تر شدن طول و عرض برگ اشاره نمود. همچنین کوچکافزایش شوري خاك 
ها در شرایط تنش  تر برگ بر موارد ذکر شده، پیري سریع طح برگ در شرایط تنش باشد. عالوهکاهش س

  ).2004ران، پی داشته باشد (قربانی و همکا د کاهش سطح برگ را درتوان می
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  .هاي رشد و عملکرد در گندم جزیه میانگین اثر شوري بر مؤلفهت -3جدول 

  شوري
  شاخص
  سطح
  برگ

  تعداد ساقه
  مربعدر متر

  تعداد
  ساقه بارور
  در مترمربع

  تعداد پنجه
در 

  مربعمتر

  تعداد دانه
  در سنبله

  وزن
  هزاردانه
  (گرم)

  ماده خشک مجموع
  (کیلوگرم در هکتار)

73/6  27/3  00/720  00/336 00/408 94/16 42/38 00/7341 

34/9 80/1  00/473  00/317 00/168  76/11  99/36 00/4485 

63/11  34/1  00/470 00/312  00/159 73/7  11/37 00/3436 

LSD≤ 05/0  07/0  83/16  61/3  82/16  25/1  30/0  85/210  
  

زیمنس بر متر، از  دسی 63/11و  34/9به  73/6مربع با افزایش تنش شوري از مترتعداد ساقه در 
ترتیب سطح دوم و سوم  هاي شوري به عدد در تنش 470و  473عدد در سطح اول تنش به  720

که،  ويحن تأثیر تنش شوري کاهش یافت، به کاهش یافت. تعداد ساقه بارور در واحد سطح هم تحت
سوم  ترتیب دوم و هاي به عدد در تنش 312و  317عدد در سطح اول تنش به  336تعداد ساقه بارور از 
 408از  مربعشوري سبب کاهش تعداد پنجه در متربر این، افزایش تنش  عالوه  . شوري کاهش یافت

 34/9هاي شوري  ترتیب در تنش عدد به 159و  168بر متر به  زیمنس  دسی 73/6عدد در تنش شوري 
) و قربانی و 2000اي توسط چارتزدالکیس و کالپاکی ( منس بر متر شد. نتایج مشابهزی دسی 63/11و 

هاي مهم در اجزاي  مربع یکی از مؤلفهشد. تعداد ساقه بارور در هر متر گزارش )2004همکاران (
گذار باشد. امام و همکاران رد دانه در واحد سطح بسیار تأثیرتواند بر عملک عملکرد گندم است که می

منفی بر تعداد ساقه بارور در تنش آب و شوري از طریق تأثیر  هایی مانند ) معتقدند که مؤلفه2007(
تنش شوري از طریق کاهش رطوبت قابل جذب، ایجاد  گذارند، می مترمربع، بر عملکرد گندم تأثیر

حد وا بارور در هر بوته و در تواند بر تعداد ساقه و تعداد ساقه سمیت و کاهش دوره رشد گیاه می
  سطح تأثیر منفی داشته باشد.

و  76/11عدد به  94/16زیمنس بر متر از  دسی 73/6تعداد دانه در سنبله با افزایش تنش شوري از 
هاي مشابه  زیمنس بر متر کاهش یافت. گزارش دسی 63/11و  34/9هاي  ترتیب در تنش عدد به 73/7

کننده این مطلب است (چارتزوالکیس و  ییددر مورد تأثیر تنش شوري بر تعداد دانه در سنبله، تأ
  ).2008؛ چین، 2002اکرم و همکاران،  ؛2000 کالپاکی،

 99/36گرم به  42/38دانه از متر، وزن هزار زیمنس بر دسی 34/9به  73/6با افزایش تنش شوري از 
. اکرم و )3داري بر وزن هزاردانه نداشت (جدول  تر تأثیر معنی گرم کاهش یافت، ولی تنش شوري بیش
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شود، اما این کاهش  دانه مید که تنش شوري سبب کاهش وزن هزار) نیز گزارش کردن2002همکاران (
دهد که  ها نیز نشان می گزارش تر سطح شوري دارد. بیش بستگی زیادي به میزان تحمل رقم گندم و

م تأثیر ملموسی دانه گندزیمنس بر متر) بر وزن هزار دسی 9تر از  تنش شوري تا محدوده متوسط (کم
دانه را سبب شود (قربانی و ي زیادتر ممکن است کاهش وزن هزارهاي شور ندارد و فقط در تنش

  ).2009عبدالغنی،  ؛2005کاتریجی و همکاران،  ؛2004همکاران، 
  که مقدار ماده نحوي خشک تولیدي در هکتار گردید، به ماده سبب کاهشخاك افزایش تنش شوري 

و  4485یمنس بر متر به ز دسی 73/6گرم در هکتار در تنش شوري کیلو 7341خشک تولید شده از 
کاهش یافت. تنش خاك هاي سطح دوم و سوم شوري  ترتیب در تنش گرم در هکتار بهکیلو 3436

طوري طبیعی محدودیت  شوري با محدود کردن رطوبت قابل جذب در شرایط کشت دیم که به
دید کمبود رطوبت شود و در نتیجه سبب کاهش تعداد ساقه، تواند عامل تش رطوبت وجود دارد، می

شود که در نهایت کاهش ماده خشک تولید شده در  ها و... برگ، کاهش ارتفاع بوته شاخص سطح
هاي  هاي یاد شده، گزارش پی خواهد داشت. در مورد تأثیر تنش شوري بر صفت واحد سطح را در

؛ 2005؛ کاتریجی و همکاران، 2000چارتزوالکیس و کالپاکی، باشد ( دیگر نیز تأییدکننده این نتایج می
  ).2010عبدشاهیان و همکاران،  ؛2009عبدالغنی، 

دهد  مربع نشان میراکم بر تعداد پنجه بارور در مترنتایج مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و ت
ترین تنش  عدد) در کم 57ترین تعداد پنجه بارور ( بوته (تراکم کم)، بیش 125) که در تراکم 1(شکل 

زیمنس بر  دسی 34/9زیمنس بر متر) مشاهده شد و در سطح شوري دوم ( دسی 73/6شوري خاك (
زیمنس  دسی 63/11در سطح سوم تنش شوري ( که عدد کاهش یافت، در حالی 14متر) این تعداد به 

مربع سبب کاهش در متر بوته 250به  125تراکم از ها بارور نشدند. افزایش  یک ار پنجه هیچ ،بر متر)
که تعداد پنجه بارور  نحوي ترین تنش شوري خاك شد، به تعداد پنجه بارور در واحد سطح حتی در کم

عدد بود و با افزایش شوري خاك این تعداد در سطح دوم و سوم  14در سطح اول تنش شوري 
بوته در  375ش تراکم به افزایهر حال،  مربع کاهش یافت. بهو صفر عدد در متر 6ترتیب به  به شوري

رور نشوند. نتایج نشان اها ب یک از پنجه ترین تنش شوري خاك، هیچ مربع سبب شد که حتی در کممتر
کشت دیم گندم ها در  اي بر امکان باروري پنجه کننده بر تراکم، شوري نیز تأثیر تعیین هد که عالوه د می
ها  تر به بوته دلیل رسیدن نور بیش وري کم خاك بههر حال، در تراکم کم و ش ه دارد. بهقطشرایط مندر 

هاي بارور در هر بوته وجود دارد، اما در  تري براي تولید پنجه تر، فرصت بیش اي بیشه نسبت به تراکم
هاي کم وجود ندارد، ولی تأثیر منفی  که محدودیت نوري در تراکم با این ،تر شوري هاي بیش تنش
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دهد. از طرف دیگر،  شدت کاهش می ها را به م امکان باروري پنجههاي گند شوري خاك بر رشد بوته
دلیل کاهش مقدار نور رسیده به هر بوته و رقابت  مربع، بهبوته در متر 250هاي بیش از  در تراکم

هاي بارور در هر بوته حتی در شرایط شوري کم  اي، امکان تشکیل پنجه بوته تر درون و برون بیش
مربع، هیچ پنجه باروري در بوته در متر 500و  375 هاي که در تراکم نحوي بهیابد،  شدت کاهش می به

  یک از سطوح شوري مشاهده نشد. هیچ
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  متقابل شوري و تراکم بوته در مترمربع بر تعداد پنجه بارور.اثر  -1 شکل

  
 اد که) نشان د4نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و تراکم بر عملکرد دانه (جدول همچنین 

اما نقش تراکم در تمام سطوح افزایش تراکم، سبب افزایش عملکرد دانه در تمام سطوح شوري شد، 
هاي  مربع در تنشبوته در متر 500به  375که، افزایش تراکم از  نحوي شوري خاك یکسان نبود، به

، 46/4ترتیب  میزان به سبب افزایش عملکرد دانه به ،بر متر  زیمنس دسی 63/11و  34/9، 73/6شوري 
هاي بیش  در تراکم ویژه عبارت دیگر، اثر تراکم با افزایش شوري خاك به درصد شد. به 51/10و  70/7
زیمنس بر متر و کشت دیم گندم که  دسی 73/6هایی با شوري بیش از  مربع در خاكبوته در متر 250از 

  یابد. می ایشزباشد، اف متر می لیمی 250میزان بارندگی در طول فصل رشد حدود 
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 اثر متقابل شوري و تراکم بر عملکرد دانه در شرایط کشت دیم در گندم. -4 جدول

 مربع)نس بر مترزیم شوري (دسی
  تراکم

  (بوته در
 مربع)متر

63/11  34/9  73/6  
  درصد
  افزایش
  عملکرد

  عملکرد دانه
  گرم در هکتار)(کیلو

  درصد
  افزایش
  عملکرد

  عملکرد دانه
  گرم در هکتار)(کیلو

  درصد
  افزایش
  عملکرد

  عملکرد دانه
  گرم در هکتار)(کیلو

 00/615 d  00/795 d  00/1321 c 125 
04/41  00/867 c 12/42  00/1130 c 45/43  00/1895 b 250  
91/21  00/1056 b 16/20  00/1369 b 20/18  00/2240 a 375  
51/10  00/1167 a 70/7  00/1474 a 16/4  00/2333 a 500  

  درصد است. 5دار در سطح گر عدم اختالف معنیها بیاننحروف مشترك در مجموع ستو 
  

 گیرينتیجه
رسد که نقش تراکم بوته گندم در واحد سطح در شرایط کشت دیم (در  نظر می در مجموع به

یابی به حداکثر  متر باشد)، براي دست میلی 250مناطقی که میزان بارندگی در فصل رشد گندم حدود 
یابی به حداکثر عملکرد  براي دست بنابراین یابد، دار شوري خاك، افزایش میعملکرد دانه با افزایش مق

مربع و بوته در متر 375تر از آن، تراکم  زیمنس بر متر و کم دسی 7هایی با شوري حدود  دانه در خاك
مربع بوته در متر 500آن، استفاده از  بر متر و بیش از  زیمنس دسی 9حدود   هایی با شوري در خاك

رسد این  نظر می چه در این قسمت مهم به آنتر دانه شود.  یابی به عملکرد بیش واند سبب دستت می
دلیل امکان باروري  شور بههاي غیر با شوري کم و البته خاك هایی است که، نقش تراکم در شرایط خاك

خاك  یابد، برعکس، اهمیت تراکم بوته در واحد سطح با افزایش شوري ها، کاهش می تر پنجه بیش
  یابد. ها، افزایش می پنجه يدلیل کاهش امکان بارور به
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Abstract1 

This experiment was carried out to investigate the effect of plant density on growth 
and seed yield of wheat (Kodasht cultivar) under saline soils and rainfed condition 
inAnbarolum region of Golestan province in 2008-09. An experiment was conducted in 
three fields with different salinities (6.73, 9.34 and 11.63 dS m-1) based on randomized 
complete blocks design. Treatments were four plant densities (125, 250, 375 and 500 
plant per m2)in three replications. The results showed that with increasing plant density 
leaf area index, stems number and fertile stems number per m2 increased. The highest 
numbers of tillers per m2 was produced at 250 plants per m2, tiller number reduced 
with increasing plant density. The grain number per spike reduced from 16 numbers in 
125plants per m2 to 8.25 numbers per spike in 500 plants per m2.Increasing plant 
density reduced thousand grain weights. In contrast, the highest dry matter was 
observed in the highest plant density. Increasing soil salinity reduced leaf area index, 
stems number, fertile stems and tillers number per m2, grain number per spike and total 
dry matter ha-1.The highest 1000 grain weight (38.42 gr) was observed in lowest soil 
salinity and reduced to 36.99 gr at 9.34 dS m-1 and the highest salinity (11.63 gr) did not 
have significant effect on this trait. Interaction effect of salinity and plant density on 
fertile tillers number per m2 showed that with increasing soil salinity probability of 
adequate growth of tiller for producing seed reduced; then, under the highest soil 
salinity even under low plant density tillers were not fertile. Seed yield increased with 
increasing plant density, but plant density role was not equal under saline condition. 
Increasing plant density from 375 to 500 plants per square meter under 6.73, 9.34 and 
11.63 dS m-1 caused 4.46, 7.70 and 10.51 percent increase in seed yield, respectively. 
Therefore, It is recommended that 375 plants per m2atsoil salinity about 7 dS m-1 and 
less, and 500 plant m2in soils with about 9 dS m-1 salinity and higher. 
Keywords: Plant density, Soil salinity, Wheat, Yield. 
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