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  مقدمه
تولید را به خود از ذرت و برنج رتبه سوم   میلیون تن بعد607 گندم با تولید جهانی سالیانه

که ایران رتبه هفتم جهان را از  با توجه به این. )2007 ،سازمان خوار و بار جهانی( اختصاص داده است
  افزایش تولید گندم به کاهش قیمت غذا و،داده استتصاص  باالي مصرف گندم، به خود اخنظر حجم

  ).2007 ؛ چن و راوالیون،2007برون،  وون( فقر، کمک شایان توجهی خواهد کردنسبت 
و زایشی در گندم، مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی  یابی به تولید مطلوب و عملکرد باال دست

 .باشد واسطه تراکم مطلوب می هباده از عوامل تولید ش کارایی استفافزای وگیاه با شرایط جوي مساعد 
هاي کاشت مطلوب در گندم را کلیدي براي رسیدن به حداکثر  ، تراکم)2007( هیلتبرونر و همکاران

نطقه، تاریخ کاشت، شرایط تراکم گیاهی متناسب با تغییر عواملی نظیر تفاوت م. دانند عملکرد می
گواردا و ). 2007الهانی و همکاران، ( کند خاك و ارقام فرق می، نوع )ویژه توزیع بارش هب(اقلیمی

دریافتند که افزایش عملکرد با تغییري اساسی  هاي قدیمی و جدید ا بررسی واریتهب) 2004(همکاران 
با  عبارتی دیگر به .هم در اجزاي عملکرد و هم در خصوصیات مورفولوژیکی گیاه همراه بوده است

  و پیدا کردکاهش دانه و وزن هزاربوته ارتفاع، تري رشد کردند  سرعت بیشها با  واریتهگذشت زمان
شاخص  .یافتافزایش هاي قدیمی  در مقایسه با واریتهشاخص برداشت و تعداد دانه در واحد سطح 

. باشد به کل عملکرد بیولوژیک آن می) دانه گندم( برداشت نسبت عملکرد اقتصادي محصول زراعی
کیلوگرم بذر در هکتار که تراکم حدواسط بود،  120 در تراکم )2001(هدي مش شریفی و رحیمیان

دلیل  هاي باال به  کاهش عملکرد بیولوژیک در تراکم.ترین عملکرد بیولوژیک را مشاهده کردند بیش
 و دونالدسون و همکاران) 2008( باور. رشد رویشی زیاد و کمبود نور داخل کانوپی توجیه شد

. یابد صورت خطی افزایش می  که با افزایش تراکم عملکرد بیولوژیک بهگزارش کردند) 2001(
ترتیب   به400 و 250به  200 با افزایش تراکم بوته از ،بیان نمودند) 2006(و همکاران آردوینی 

دلیل  که افزایش شاخص برداشت با افزایش تراکم بهدست آمد  به 35، 34، 32 معادل یشاخص برداشت
، بین شاخص برداشت و )1999(فیشر . توجیه بود ایش عملکرد اقتصادي قابلکاهش بیوماس و افز

شاخص گزارش کردند که ) 2001(دونمز و همکاران . د دانه یک رابطه مثبت گزارش کردعملکر
طور  ها بهبود یافت و این افزایش به هاي اصالح شده در مقایسه با سایر ژنوتیپ برداشت ژنوتیپ

ارقام جدید در مقایسه با ارقام قدیم اي دیگر،  مطالعه در. نه همبستگی داشتی با عملکرد داتوجه قابل
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دلیل  بهاهش شاخص برداشت در ارقام قدیمی که ک است شاخص برداشت برتر بوده  واز نظر عملکرد
 کوك و ؛2006، زاده و همکاران صوفی( توجیه بود  در واحد سطح قابلتعداد و وزن کمتر دانه

عنوان  تعداد سنبله بارور در واحد سطح را به )2001( و همکاران ونالدسوند. )2003، همکاران
دانند و معتقدند که وجود تراکم بهینه به تولید حداکثر سنبله  کننده عملکرد دانه می عامل تعیینترین  مهم

تعداد  ،با افزایش تراکم  کهنیز اذعان داشتند) 2007( هیلتبرونر و همکاران. کند بارور در گندم کمک می
افزایش ، گزارش کرد که با )2008(  باور.صورت خطی زیاد شدند  به در واحد سطحگیاه، پنجه و سنبله

وزن یش تراکم تعداد دانه در سنبله و که با افزا مربع افزایش یافت در حالیتراکم تعداد سنبله در متر
مربع و تعداد  تعداد سنبله در متربین کردند که بیاننیز ) 1993(باکما و مستر . پیدا کرددانه کاهش هزار

کنندگی نسبی بین اجزاء عملکرد گندم   در واقع خاصیت جبران.دانه در سنبله رابطه عکس وجود دارد
 داروینکل و همکاران،( یابد به حداقل برساند تواند نقصان عملکرد را وقتی که یک جزء کاهش می می

 را به افزایش تعداد دانه دانه در ارقام جدید گندمافزایش عملکرد ) 2007( گیونتا و همکاران ).1977
گزارش کردند با افزایش تراکم حداکثر تعداد پنجه ) 1978(پاور و همکاران  .اند مربع نسبت دادهدر متر

کنند  مانده و تولید سنبله می هایی که باقی شود ولی درصد پنجه در واحد سطح به سرعت تشکیل می
ترین تعداد  ترین تراکم کاشت با کم  بیش بیان کردند که نیز)2000( ارانراهنما و همک. یابد کاهش می

 از مقایسه بین ارقام قدیمی و دست آمده بهنتایج . را تولید نمود ترین عملکرد دانه پنجه در بوته بیش
جدید گندم نشان داد که، افزایش عملکرد ارقام جدید گندم در وهله اول در نتیجه افزایش تعداد دانه 

 ،معتقدند که) 2003(هروي و همکاران  فالح ).2001 دونمز و همکاران،(  سنبله صورت گرفته استدر
دار نشد اما با افزایش تراکم از طول سنبله کاسته  گرچه تفاوت موجود بین تراکم متوسط و زیاد معنی

منظور  تر به وتاهدست آوردن ارقامی با سنبله متراکم و ک ه ب،نژادي را هدف از بهدر مطالعه دیگر  .شد
دانه بر خالف تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار). 1992 کریمی،( جلوگیري از ریزش بذر دانستند

عوامل مختلف محیطی و زراعی  ثیرأت تر تحت  کمارتباط اندکی با عملکرد دانه در گندم دارد و معموالً
ن کرده است بیا) 1992(  بهنیا.)2001 ؛ دونالدسون و همکاران،2003 وود و همکاران،( شود واقع می

پذیري  گیرد و آن را یک انعطاف ثیر تغییرات تراکم قرار میأت ندرت تحت دانه بهکه وزن هزار
بیان ) 2004(  گیوانی و همکاران.مثل الزم است دانستدر رابطه با اندامی که جهت تولیدفیزیولوژیکی 

، مبتنی بر این است که )1990( العات ایوانزمط .تر تحت کنترل ژنتیک است کردند که وزن دانه بیش
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گیرد، و واکنش افزایش وزن دانه گندم در  ثیر تراکم بوته قرار نمیأت وزن دانه در ارقام جدید گندم تحت
وود و همکاران  .باشد هاي باال متفاوت بوده و داراي روند خاصی نمی ارقام مختلف و در تراکم

 دانه در 400ها در تراکم  تر از عملکرد آن  بیش250 تراکم دریافتند که عملکرد گندم در) 2003(
داري  اظهار داشت سطوح مختلف تراکم بر عملکرد گندم اثر معنی )1993( رادمهر .مربع استمتر

در ، یید شدتأ )2006( آبادي و رفیعی ، شمس)2000(این نتایج توسط نتایج قبادي و همکاران  .دندار
بخشنده و ( شود زنی انجام می تر، توسط پنجه هاي پایین و ثبات در تراکم این جبران عملکرد گندم واقع

طور   مشابه گزارش شد که با افزایش تراکم، بر میزان عملکرد بههایی در آزمایش ).2005 رهنما،
). 1991 ؛ تامپکینز و همکاران،2006 و همکاران،؛ صالحی 2008 باور،( شود داري افزوده می معنی

 که ارقام جدید در مقایسه با ارقام قدیم از نظر عملکرد برتر ندنشان داد) 2006(اران زاده و همک صوفی
  .ده استبو

هاي مختلف بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد در  ثیر تراکمأ ارزیابی میزان ت با هدفاین پژوهش
  .دیگردانجام  گرگان شرایط آب و هوایی ر دسه رقم گندم

  
  ها مواد و روش

محله گرگـان اجـرا     کشاورزي عراقی   و  در مزرعه تحقیقاتی   1386-87سال زراعی   این آزمایش در    
 درجه 54 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 45  درجه و37شهرستان گرگان با عرض جغرافیایی . گردید

متر   میلی607 متوسط بارندگی سالیانه،  از سطح دریا قرار دارد    ي متر 120 دقیقه شرقی، در ارتفاع      30و  
گراد و متوسـط رطوبـت    درجه سانتی  3/20  و 31/9ترتیب   دماي سالیانه به   ین حداقل و حداکثر   میانگ و

بـرداري   متري خاك نمونـه     سانتی 30  تا 0قبل از اجراي آزمایش از عمق        .باشد می درصد   98/66نسبی  
 بافت دست آمده اساس نتایج بهبر. )1جدول ( شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تعیین گردید

 375 و 262، 150( سـطح تـراکم   3تیمارهاي مورد آزمایش شامل . تعیین شد  خاك لومی رسی سیلیت   
ترتیب رقم قدیمی، متداول و جدید در  که به N-81-18 فالت، تجن،(  رقم گندم3و ) مربعبوته در متر
 تکرار 4هاي کامل تصادفی در    صورت فاکتوریل بر مبناي بلوك     طرح آزمایش به  . بودند) باشد منطقه می 

 روي  شناسی از  افزودن کودهاي مورد نیاز به زمین براساس توصیه کودي آزمایشگاه خاك          . اجرا گردید 
  .متري خاك صورت گرفت سانتی 30 هاي گرفته شده از عمق نمونه
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  خاك محل اجراي آزمایش قبل از کاشت مشخصات -1جدول 
  مقدار  مشخصه

  7/1  )زیمنس بر متر دسی(هدایت الکتریکی 
  6/7  یدیته گل اشباعاس

  4/2  شونده درصد مواد آلی خنثی
  65/1  )درصد(کربن آلی 

  13  )قسمت در میلیون(فسفر قابل جذب 
  370  )قسمت در میلیون(پتاسیم قابل جذب 
  4  )قسمت در میلیون(منگنز قابل جذب 
  5/2  )قسمت در میلیون(روي قابل جذب 
  8/2  )قسمت در میلیون(مس قابل جذب 

  5/7  )قسمت در میلیون(ل جذب آهن قاب
  86/34  )درصد(رس 

  23/47  )درصد(سیلت 
  9/17  )درصد(شن 

  
ها و  در مراحل مختلف با توجه به نیاز آبی، آبیاري صورت گرفت و مبارزه با آفات، بیماري

 گیري شده شامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه صفات اندازه. هاي هرز در مواقع ضروري انجام شد علف
 بارور و نابارور، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله فرعی و اصلی بود که در مرحله رسیدگی )هسنبل(

 متر 3منظور تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد سطحی معادل   بوته صورت گرفت و به20 برداشت روي
 مربع برداشت شد و وزن دانه، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در واحد سطح، شاخص برداشت و

 صورت گرفت SASافزار  تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم. عملکرد بیولوژیک مشخص گردید
  ).2006 سلطانی،(
  

  بحث نتایج و
 داري بین سطوح تراکم بر تعداد پنجه بارور دهد که اختالف معنی ها نشان می تجزیه واریانس داده

داري را بر این  تقابل رقم و تراکم تفاوت معنیدرصد وجود دارد اما اثر رقم و اثر م 1در بوته در سطح 
اساس نتایج مقایسه میانگین مشخص شد که با افزایش تراکم، تعداد بر). 2 جدول( صفت نشان نداد
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عبارتی دیگر با افزایش تراکم حداکثر تعداد پنجه در  به ،)3جدول ( پنجه بارور در بوته کاهش یافت
حال به سبب افزایش رقابت بین و درون گیاهی درصد  ینشود، در ع واحد سطح به سرعت تشکیل می

که این نتیجه توسط پاور و همکاران . یابد کنند کاهش می مانده و تولید سنبله می هایی که باقی پنجه
ترین تعداد پنجه در بوته و   در آزمایشی مشابه کم،)2000( راهنما و همکاران. نیز تأیید شد )1978(

  .هاي باالگزارش کردند تراکمرور در واحد سطح را در د پنجه باترین تعدا بیش
داري بین سطوح مختلف تراکم و  دهد که اختالف معنی  نشان می2 از جدول دست آمده بهنتایج 

ها  کنش آن هم درصد وجود دارد، ولی بر1مربع در سطح در متر) سنبله (ارقام گندم بر تعداد پنجه بارور
، مشخص شد )3جدول ( اساس نتایج مقایسه میانگینبر. نشان نداداري را بر این صفت د تفاوت معنی

تعداد . ترین تعداد سنبله در واحد سطح را در مقایسه با سایر سطوح تراکم داشت  بیش375که تراکم 
هاي بارور در بوته بستگی دارد، در  هاي اصلی و تعداد پنجه سنبله در واحد سطح به تعداد پنجه

تعداد تواند  گزارش کردند که افزایش میزان بذر مصرفی می) 2000(  همکارانآزمایشی مشابه راهنما و
  .تر کندسنبله در واحد سطح را زیاد

  
  هاي کاشت مختلف در گندم  تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد صفات مورد ارزیابی تحت ارقام و تراکم- 2جدول 

  منابع تغییر
تعداد 
پنجه 
  بارور

تعداد 
پنجه 
  نابارور

داد تع
پنجه بارور 

در 
  مترمربع

طول 
  سنبله

تعداد 
دانه 

سنبله 
  فرعی

تعداد 
دانه 

سنبله 
  اصلی

وزن 
  هزاردانه

عملکرد 
  دانه

عملکرد 
  بیولوژیک

شاخص 
برداشت 

  بوته

  **  **  **  **  **  **  **  ** ns  ns  رقم
  **  **  **  ns  **  ns **  ns ns  **  تراکم کاشت

تراکم × رقم 
 ns ns ns ns **  ns ns ns ns ns  کاشت

  .دار معنیغیر nsد،  درص1 دار در سطح احتمال معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
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  رعی در ارقام و سطوح تراکم کاشت تغییرات تعداد دانه در سنبله ف-4جدول 
  )بوته در مترمربع(تراکم 

  رقم
150  262  375  

  c36/30  c03/15  c66/5  تجن
  b36/33  b70/18  b53/7  فالت

N-81-18  a68/47  85/24  a39/12  
  

   تجزیه رگرسیون پاسخ تعداد دانه در سنبله فرعی ارقام مختلف به سطوح مختلف تراکم-5جدول 
 n a±se b±se R2  رقم

  97/0 -10/0±005/0  85/45±39/1  12  تجن
  97/0 -116/0±003/0  49/50±05/1  12  فالت

N-81-18  12  38/2±40/69  008/0±15/0- 97/0  
  

ترین عامل  عنوان مهم نیز تعداد سنبله بارور در واحد سطح را به) 2001( الدسون و همکاراندون
دانند و معتقدند که وجود تراکم بهینه به تولید حداکثر سنبله بارور در گندم  کننده عملکرد دانه می تعیین

 N-81-18 مربع مشخص شد که رقم در متربا مقایسه ارقام به لحاظ تعداد سنبله. کند کمک می
افزایش تعداد  در آزمایشی مشابه ).3جدول (ترین تعداد سنبله را دارا بودند  ترین و سایر ارقام کم بیش

قبادي و  ).2004 گوادرا،( واحد سطح منجر به افزایش عملکرد ارقام جدید شده استدر ها  سنبله
اي از اجزاء عملکرد بود که در  هلفؤمربع تنها منبله در متر که تعداد سبیان کردند  نیز)2000(همکاران 

  .تأثیر افزایش تراکم قرار داشت ارقام مختلف گندم تحت
داري بین ارقام گندم بر میانگین طول  دهد که اختالف معنی  نشان می2 از جدول دست آمده بهنتایج 

ت کنش سطوح تراکم و ارقام تفاو همد دارد، ولی اثر سطوح تراکم و بردرصد وجو 1سنبله در سطح 
دهد که رقم تجن  جدول مقایسه میانگین نشان می). 2جدول (داري را بر این صفت نشان نداد  معنی

عنوان  بهN-81-18  اي از ارقام قدیمی در منطقه، داراي بلندترین طول سنبله بوده و عنوان نماینده به
دست آوردن  هادي نیز بنژ ، که هدف از به)3جدول ( ترین طول سنبله را داشته است جدیدترین رقم، کوتاه

در آزمایشی ). 1992 کریمی،( باشد منظور جلوگیري از ریزش بذر می تر به ارقامی با سنبله متراکم و کوتاه
مشابه گزارش شده که صفت طول سنبله در گندم تحت کنترل خصوصیات ژنتیکی ارقام گندم و شرایط 
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گرچه تفاوت آماري بین سطوح  ).2001 دونمز و همکاران،(اقلیمی در طول دوره رشد آن قرار دارد 
نظر  مربع، از طول سنبله کاسته شد به بوته در متر375 به 150تراکم مشاهده نشد اما با افزایش تراکم از 

تر فشار رقابتی را  هاي کوتاه علت محدودیت تشعشع، گیاه با تولید سنبله رسد که در تراکم زیاد به می
معتقدند که، گرچه تفاوت موجود ) 2003(هروي و همکاران  ه، فالحدر آزمایشی مشاب. نماید تعدیل می

  .یش تراکم از طول سنبله کاسته شددار نشد اما با افزا بین تراکم متوسط و زیاد معنی
 تفاوت  در بوتهاثر رقم بر تعداد دانه سنبله اصلی )2 جدول(اساس نتایج تجزیه واریانس بر
سنبله تعداد دانه ها بر  کنش آن اثر تراکم کاشت و برهم اما درصد نشان داد،یک داري در سطح  معنی

 ترین دهد که رقم تجن کم  جدول مقایسه میانگین نشان می.داري نداشت تفاوت معنیدر بوته اصلی 
در آزمایشی  ،)3جدول (را در سنبله اصلی داشته تعداد دانه ) 40/29( ترین یشب N-81-18  و)64/28(

 از مقایسه بین ارقام قدیمی و جدید گندم نشان داد که افزایش عملکرد ارقام دست آمده بهنتایج مشابه 
 دونمز و همکاران،( جدید گندم در وهله اول در نتیجه افزایش تعداد دانه در سنبله صورت گرفته است

ر  د در بوتهاثر تراکم و رقم و اثر متقابل رقم و تراکم کاشت بر تعداد دانه سنبله فرعی همچنین ).2001
 N-81-18 ترین و دهد که رقم تجن کم جدول مقایسه میانگین نشان می. دار بود سطح یک درصد معنی

 کاهش  در بوتهترین تعداد دانه را در سنبله فرعی داشته و با افزایش تراکم تعداد دانه سنبله فرعی بیش
پنجه جه کاهش تعداد در نتی درون گیاهی وکه این موضوع به افزایش رقابت بین و  ،)3جدول (یافت 

، دار بودن اثر متقابل با توجه به معنی. )1998راهنما و همکاران، (هاي باال اشاره دارد  بارور در تراکم
ارقام و سطوح مختلف تراکم از  دهد که پاسخ تعداد دانه در سنبله فرعی در تجزیه رگرسیون نشان می

 N-81-18م، تعداد دانه در سنبله فرعی در رقم کند که با افزایش تراک یک معادله ساده خطی تبعیت می
، N-81-18، این تابع در ارقام )5 و 4 هاي جدول( یابد تري کاهش می نسبت به دو رقم دیگر با شیب بیش

نظر   به.کند  از تغییرات تعداد دانه در سنبله فرعی را توجیه می درصد98  و98، 97ترتیب  تجن و فالت به
 باکما و .)2 شکل(تر است  به افزایش تراکم حساسN-81-18 فت رقم رسد که در مورد این ص می

مربع و تعداد دانه در سنبله رابطه عکس ش کرد که بین تعداد سنبله در متر، نیز گزار)1993( مستر
تر کند اما تعداد بذر تعداد سنبله در واحد سطح را زیادتواند  افزایش میزان بذر مصرفی می. وجود دارد

تواند نقصان  کنندگی نسبی بین اجزاء عملکرد گندم می یابد در واقع خاصیت جبران ش میدر سنبله کاه
  ).1977 داروینکل و همکاران،(یابد به حداقل برساند  عملکرد را وقتی که یک جزء کاهش می
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دانه در سطح یک درصد اختالف  رقم بر وزن هزاراثر) 2 جدول(اساس نتایج تجزیه واریانس بر
ها بر این صفت تفاوت  کنش آن دهد اما اثر افزایش تراکم کاشت و برهم نشان میداري را  معنی
دانه در  میزان وزن هزار کهمشخص شد) 3جدول ( اساس نتایج مقایسه میانگین بر.داري نداشت معنی

 و 32، 39 مقادیر. باشد  گرم می03/37 و 71/31، 7/38ترتیب برابر  بهN-81-18  سه رقم تجن، فالت و
بنابراین تجن . کند یید میأدر شروع آزمایش، این نتیجه را ت N-81-18 براي تجن، فالت و  گرم37

بیان کردند که وزن دانه ) 2004( گیوانی و همکاران. دانه را داردترین وزن هزار ترین و فالت کم بیش
ثیر أت تندرت تح دانه بهبیان کرده است که وزن هزار) 1992( بهنیا. تر تحت کنترل ژنتیک است بیش

پذیري فیزیولوژیکی در رابطه با اندامی که جهت تولید  گیرد و آن را یک انعطاف تغییرات تراکم قرار می
  .مثل الزم است دانست

یک دهد که اثر رقم و سطوح تراکم بر عملکرد دانه در سطح  ها نشان می تجزیه واریانس داده
با ). 2جدول (داري را نشان نداد  ها تفاوت معنی داري بود اما اثر متقابل آن درصد داراي اختالف معنی

 کیلوگرم در هکتار افزایش 500 و 1000ترتیب   بوته در مترمربع به375و  262 به 150افزایش تراکم از 
عبارتی دیگر با افزایش تراکم عملکرد دانه افزایش یافت، این افزایش  ، به)2 شکل(عملکرد داشتیم 

) 2001( دونالدسون و همکاران. زایش تعداد سنبله در واحد سطح دانستدلیل اف توان به عملکرد را می
دانند و  کننده عملکرد دانه می ترین عامل تعیین عنوان مهم تعداد سنبله بارور در واحد سطح را به

 به با مقایسه ارقام. کند معتقدند که وجود تراکم بهینه به تولید حداکثر سنبله بارور در گندم کمک می
رقم  و)  کیلوگرم در هکتار5204(ترین  بیش N-81-18رقم لید اقتصادي مشخص شد که لحاظ تو
قابل ذکر است که  ).3جدول (عملکرد دانه را تولید کردند )  کیلوگرم در هکتار3908(ترین  فالت کم

 مربع و تعدادشی از افزایش تعداد سنبله در متردر باالترین سطح تراکم نا N-81-18بهبود عملکرد رقم 
 که ارقام جدید در مقایسه با ارقام ندنشان داد) 2006(زاده و همکاران   صوفی.باشد دانه در سنبله می

افزایش عملکرد دانه در ارقام جدید ) 2006(گیونتا و همکاران . ده استقدیم از نظر عملکرد برتر بو
  .اند مربع نسبت داده را به افزایش تعداد دانه در مترگندم

 1دهد که اثر رقم و سطوح تراکم بر عملکرد بیولوژیک در سطح  ها نشان می ادهتجزیه واریانس د
 ).2جدول (داري را نشان نداد  ها تفاوت معنی داري بود اما اثر متقابل آن درصد داراي اختالف معنی

 به تراکم ترتیب مربوط ترین عملکرد بیولوژیک به دهد که بیشترین و کم ها نشان می مقایسه میانگین
بوته کاهش  با افزایش تراکم عملکرد بیولوژیک تک. )3 جدول (باشد مربع می بوته در متر150 و 375
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رسد افزایش عملکرد  نظر می کند، که به یابد اما عملکرد بیولوژیک در واحد سطح افزایش پیدا می می
و ) 2007( باور. در واحد سطح مربوط باشدتر پنجه بارور   به تعداد بیشبیولوژیک در تراکم باال

صورت خطی  گزارش کردند که با افزایش تراکم عملکرد بیولوژیک به) 2001( دونالدسون و همکاران
ترین و  ترتیب کم بهN-81-18 دهد که رقم فالت و   نشان میارقاممقایسه میانگین  .یابد افزایش می

 تعدادي ازافتند که دری) 2001( دونمز و همکاران ).3 جدول( ترین عملکرد بیولوژیک را دارند بیش
 این افزایش در ،داري در عملکرد بیولوژیک خود نشان دادند  تغییرات معنیجدید گندم هاي واریته

  .عملکرد بیولوژیک به افزایش در عملکرد دانه نسبت داده شد
یک دهد که اثر رقم و سطوح تراکم بر شاخص برداشت در سطح  ها نشان می تجزیه واریانس داده

). 2جدول (داري را نشان نداد  ها تفاوت معنی داري بود اما اثر متقابل آن اختالف معنیدرصد داراي 
و )  درصد51/41(ترین   بیش375، مشخص شد که تراکم )3جدول (اساس نتایج مقایسه میانگین بر

معتقدند ) 2006( آردوینی و همکاران. شاخص برداشت را داشتند)  درصد41/39( ترین  کم150تراکم 
درصد بوده  35 و 34، 32 معادل تیترتیب شاخص برداش به 400 و 250به  200 تراکم از افزایش که با

هاي باالتر و افزایش عملکرد  هاي گیاهی در تراکم وسیله کاهش وزن خشک تمام اندام هاست که این ب
 ، بین شاخص برداشت و عملکرد دانه یک رابطه مثبت)1999( فیشر و همکاران. ها توجیه شد آن

شاخص ) درصد 44/39( ترین کم و) درصد 33/41( ترین  ارقام مختلف بیشدر بین. گزارش کردند
گزارش کردند که ) 2001(دونمز و همکاران . و فالت بودN-81-18  ترتیب مربوط به رقم برداشت به

طور  هها بهبود یافت و این افزایش ب شده در مقایسه با سایر ژنوتیپ هاي اصالح شاخص برداشت ژنوتیپ
 ارقام قدیمی اي دیگر کاهش شاخص برداشت در مطالعه در. توجهی با عملکرد دانه همبستگی داشت قابل
 کوك و ؛2006، زاده و همکاران صوفی(  در واحد سطح بیان کردندتعداد و وزن کمتر دانهدلیل  را به

  .)2003، همکاران
یک بخش مکمل در ان عنو بهواند ت نتایج این آزمایش گویاي این است که تراکم میکلی طور به

دلیل افزایش شاخص برداشت و تعداد سنبله بیشتر   به،375در تراکم . افزایش عملکرد گندم مؤثر باشد
 بودیم و بیشترین عملکرد براي رقم فزایش عملکرد براي هر سه رقم یادشده شاهد ادر واحد سطح،

 ارقام و یابی به عملکردهاي باالتر، از ستشود براي د پیشنهاد می.  شددست آمده به N-81-18جدید 
  .طوح دیگر تراکم نیز استفاده شودس
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   تغییرات تعداد دانه در سنبله فرعی ارقام گندم در سطوح مختلف تراکم-1شکل 

  

  
   عملکرد دانه ارقام گندم در سطوح مختلف تراکم-2شکل 
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Abstract2 

Plant density can be as a supplementary section in the increase of the yield of 
Wheat products. in order to research the effect of density on the yield and yield 
components in Wheat, an experiment was conducted in the agricultural research 
farm located in Araghi Mahalleh, Gorgan city using three density levels (150, 262, 
375 plant in square meter) and three cultivars of Wheat (Tajan, Falat, N-81-18) 
during 2007-8. The experimental design was a randomized complete block, with 4 
replications in factorial arrangement. The findings indicated that the increase of 
density resulted in the decrease of the number of fertile tillers, the number of seeds 
in main ear and the increase of seed yield, biological yield and harvest index. The 
maximum amount of seed yield, biological yield and harvest index for the cultivar 
of N-81-18 was gained that was introduced as a new cultivar in the region. The 
cultivar of Tajan had the highest rate of weight for one thousand seeds and the 
highest length of ear that ear been as old under the cultivation in the region. 
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