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 چکیده
ها ممکن است بر روي عملکرد گندم تأَثیر مثبت یا منفی  هاي متناقض محققان، پنجه  بنابر گزارش

ها بر عملکرد گندم در دو فاصله ردیف کاشت  منظور بررسی نقش پنجه به  باشند، لذا این آزمایشداشته
 بوته در مترمربع در شرایط کشت دیم و 500 و 375، 250، 125  متر و چهار تراکم  سانتی25 و 5/12

سال زراعی خاك شور در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در منطقه انبارالوم در 
  نتایج نشان داد که افزایش فاصله ردیف تأثیري بر تعداد سنبله بارور در متر. انجام شد1387-1388

هاي  عملکرد ساقهو  عملکرد دانه  ومجموع ماده خشکبا افزایش فاصله ردیف مربع نداشت، ولی 
عداد سنبله بارور در  ت سبب افزایشافزایش تراکم.  افزایش یافت) کیلوگرم200حدود (در هکتار اصلی 

 375هاي اصلی در تراکم  عملکرد ساقههمچنین  .شدمترمربع، مجموع ماده خشک و عملکرد در هکتار 
 بوته در مترمربع بود و تراکم بیشتر تأثیر 125 درصد بیش از عملکرد در تراکم 120بوته حدود 

هاي اصلی با افزایش  و شاخص برداشت ساقهها   عملکرد پنجه، برعکس،داري بر آن نداشت معنی
هاي بارور،   برهمکنش فاصله ردیف و تراکم بر تعداد پنجه در مترمربع، درصد پنجه.تراکم کاهش یافت

هاي اصلی نشان داد که بیشترین اختالف بین دو  ها و ساقه سهم ماده خشک تولید شده توسط پنجه
یش تراکم اختالف بین دو فاصله  بوته در مترمربع وجود داشت و با افزا250فاصله ردیف در تراکم 

 بوته 125در تراکم در بین دو فاصله ردیف  ها  پنجهردیف کاهش یافت، اما اختالف شاخص برداشت
ي گندم در شرایط این   دانه1ر عملکردب ها در مجموع نتاج نشان داد که پنجه. بیشتر بوددر مترمربع 
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ي بهینه از  ا در این شرایط اشتباه و سبب عدم استفادهه دارند، لذا اتکا به تولید پنجهتأثیر منفی آزمایش 
در نتیجه براي جلوگیري از این هدر رفت منابع، افزایش تراکم تعداد . ویژه رطوبت خواهد شد  به،منابع

متر، سبب کاهش سهم   سانتی25 بوته در مترمربع و استفاده از فاصله ردیف 375بوته در واحد سطح تا 
ها اتفاق  ها شده و در نتیجه حداقل تلفات رطوبت از طریق پنجه وسط پنجهماده خشک تولید شده ت

هاي اصلی قرار گرفته و حداکثر بهروري و  خواهد افتاد و در مقابل رطوبت بیشتري در اختیار ساقه
  .شود حداکثر عملکرد دانه حاصل می

  
   گندم کشت دیم،،   پنجهآرایش کاشت،: کلیديهاي  واژه

 
  مقدمه

که انقالب سبز در سطح دنیا سبب گسترش ارقام جدید گندم و برنجی شد که مناسب جودي با و
بسیاري از مناطق دنیا همچنان به کشاورزي در  و آب در حجم زیاد بودند، هاي کوده گیري نهاد بکار

از طرفی در بسیاري از  ).2004 ر،ترن(اند  مناطق خشک و دیم براي تولید محصوالت زراعی وابسته
باشد و در نتیجه تنش آبی  اطق دیمکاري میزان بارش باران در طول فصل کشت گندم محدود میمن

  ). 1998 و ویالریل و همکاران، 1990جت و همکاران، (شود  سبب کاهش عملکرد گندم می
 کشت گندم بر رشد و عملکرد آن نتایج متفاوتی گزارش شده هاي در خصوص تأثیر فاصله ردیف

جانسون و (بسیاري از محققان . باشد اي می مدیریتی و منطقهي اه  در توانایی وساناست که دلیل آن ن
معتقدند که عملکرد دانه در ) b1991؛ تاپکینز و همکاران، a1991؛ تاپکینز و همکاران، 1988هارگرو، 

ان داد که  نش انجام شدهدر کاناداا اخیرکه  اتیکه مطالع در حالیباشد  هاي کمتر، بیشتر می فاصله ردیف
 متر قرار نگرفت  سانتی30 تا 10ثیر فاصله خطوط کشت از أعملکرد گندم بهاره و زمستانه تحت ت

   ).1999؛ الفوند و گان، 1996؛ الفوند و درکسن، 1994الفوند، (
 و 2004استوگارد و زو،  (شود تراکم زیاد اغلب سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح می  

 مهمترین جزء عملکرد براي گندم موماًًتعداد سنبله در واحد سطح عو ) 2000، گوبراك و همکاران
) 1992(نایت  و دوفین و کی) 1990(فوکی و همکاران  ).2003 و همکاران، گارسیا (شود محسوب می
اغلب . شود هاي فرعی و سنبله به ازاي هر بوته می کاهش تعداد ساقهسبب تراکم زیادتر معتقدند که 
دهند که عملکرد تا  ر خصوص تأثیرات تراکم بر عملکرد محصول زراعی نشان میمطالعات د
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هاي خیلی زیاد مقدار  ماند و فقط در تراکم هاي متوسط افزایش و پس از آن ثابت می ي تراکم محدوده
 نمودگزارش ) 2005(ولی اسچلینجر  ،)2003 و همکاران، گارسیا(داري خواهد یافت  آن کاهش معنی

دلیل افزایش مقدار سنبله در واحد سطح  هثیري بر عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم بأیچ تکه تراکم ه
کاهش مقدار بوته در واحد تعداد سنبله بیشتر در بوته در تراکم کم، . و تعداد دانه در سنبله نداشت

  .کند طور پایداري جبران می هسطح را ب
مربع تر گزارش کرد که تعداد سنبله در م)1994(تراکم و فاصله ردیف، لوفوند  برهمکنشدر مورد 

هاي زیاد باعث افزایش تعداد دانه در  یابد اما فاصله ردیف با افزایش فاصله ردیف کشت کاهش می
 شود د بیشتر میهمچنین دریافت که تعداد دانه در سنبله در تراکم کم و فاصله ردیف زیا .شود سنبله می

گزارش ) 1987(مارشال و اهم . یابد کاهش میهاي کمتر،  راکمطور خطی در ت اما وزن هزار دانه به
، )مربع   بذر در متر538(و تراکم زیاد ) متر  سانتی4/6(کردند که عملکرد دانه در فاصله ردیف کم 

امل شرایط آب و عدو گزارش کردند که ) 2008(بیشتر بود، ولی چین و همکاران  درصد 9حدود 
تنش خشکی کمتر در تراکم  و ثیر گذار بودندأهاي فرعی باقی مانده ت اقههوایی و تراکم کشت بذر بر س

تعداد ساقه بارور  ، با شدت یافتن تنش خشکی،ولی برعکسکم، سنبله بارور بیشتر تولید نمودند، 
  .کمتري تولید شد

 منطقه مدیترانه عموماً تنش خشکی متناوب را در مراحل رشد و تولید بر محصول زراعی اعمال  
کنند که  هاي نابارور تولید می زنی باال، معموالً پنجه هایی با ظرفیت پنجه  در این شرایط ژنوتیپ.کند  می

). 2000 ،دوگان و همکاران؛ 1977 ،جونس و کربی(کنند  منابع آب محدود را توسط تعرق خارج می
زن دانه را توسط محدود تواند و محدودیت دسترسی به آب در مرحله گرده افشانی و پر شدن دانه، می

ها، تحت تأَثیر قرار دهد که در نتیجه  هاي رویشی گیاه به سنبله کردن انتقال مواد ساخته شده از قسمت
هایی  ها در محیط رود که مقدار رقابت در بین بوته در مقابل انتظار می. یابد آن، عملکرد دانه کاهش می

ها  دهد که بوته متر باشد و در نتیجه اجازه میبا آب فراوان یا تحت آبیاري مناسب محصوالت، ک
در این ). 2003ون و هرواردن، (شود   هاي بارور بیشتري تولید نمایند که سبب افزایش عملکرد می پنجه

ها را تحت شرایطی که  بارور، عملکرد دانه  هاي غیر گزارش کردند پنجه) 2007(مورد الهانی و همکاران 
در یک آزمایش بر روي ) 2005(اخیراً دوگان و همکاران . دهند  می، کاهش عامل آب محدود باشد

هاي گندم داراي یک ژن انعطاف  گندم بهاره تحت شرایط خشکی زیاد به این نتیجه رسیدند که رقم
از طرف . هستند) ثابت(زنی استاندارد  باشند که داراي پنجه  میهایی رقمپذیر براي تشکیل پنجه بهتر از 
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هاي  که ژنوتیپ عنوان یک صفت خوب براي مناطق نیمه خشک، جایی زنی به ي پنجهدیگر ظرفیت باال
هاي داراي توان عملکرد دانه  عنوان ژنوتیپ ها به زنی باال ولی تواناي کم در تغییر تعداد آن داراي پنجه

  ). 1985 و حدجیسریستودولوس، 1982راموس و همکاران، (شود  ، شناخته میاند زیاد اثبات شده
هاي گندم که   باشد، وقتی ژنوتیپ اي که میزان فراهمی آب کمتر محدود می  شرایط مدیترانهدر

شوند، عملکرد دانه معموالً تحت   باشند، در تراکم کم کشت می ي زیاد می داراي پتانسیل تولید پنجه
د تولید نمایند که در هاي زیا هاي بیشتري نسبت به تراکم توانند پنجه ها می زیرا بوته. شود تأَثیر واقع نمی

هاي استفاده شده ظرفیت   به هر حال، اگر ژنوتیپ. یابد نتیجه این پتاسیل جبرانی، عملکرد کاهش نمی
تواند جبران کننده باشد و سبب کاهش  زنی کارآمدي نداشته باشند، تراکم پایین محصول نمی پنجه

) 1989(هکل و باکر ). 2001دسترو، (شود  یتر م تعداد سنبله به ازاي مترمربع و در نتیجه عملکرد پایین
ي ساقه اصلی و  گزارش کردند که عملکرد گندم قرمر سخت بهاره توسط سهم عملکرد دانه در سنبله

هاي  دریافتند اگر چه در گندم قرمز سخت بهاره پنجه) 2001(کز و جانسون . شود ها تعیین می  پنجه
د از عملکرد معموالً از ساقه اصلی و پنجه اول و دوم  درص100 تا 95آیند، ولی  بسیاري به وجود می

داري در درصد پنجه و بقاي آن در گندم قرمز سخت بهاره  از طرفی، تفاوت معنی. آیند بدست می
زنی گندم   تواند بر پنجه تراکم بذر تحت تأثیر رقم و محیط می). 1989 ،هکل و باکر(گزارش شده است 

شود، ولی تعداد  و تراکم بیشتر بذر عموماً سبب کاهش تولید پنجه می و تولید دانه تأًثیر گذار باشد
استاگجنبورك و همکاران، ؛ 1993کوونتري و همکاران (یابد   ساقه اصلی در مترمربع افزایش می

هر حال، ویرسما  به. ي کمتري دارند مناسب باشد تواند براي ارقامی که تولید پنجه ، که می)2003
صورت ژنتیکی در مورد اجزاي عملکرد متفاوت باشند و  بهتوانند  کند که ارقام می ید می، تاک)2002(

همچنین . هاي مختلف مورد آزمایش قرار گیرند بایستی در تراکم  لذا براي تعیین تراکم مطلوب آنها می
حیطی در در یافتند که تراکم مطلوب گندم بستگی زیادي به شرایط م) 2003(استاگجنبرگ و همکاران 

گزارش کردند که افزایش مصرف بذر سبب افزایش ) 2008(اوتسون و همکاران . طی فصل رشد دارد
همچنین افزایش . تعداد بوته در واحد سطح شد و در تراکم کم، تعداد پنجه در بوته افزایش یافت

لکرد مصرف بذر، سبب افزایش تعداد سنبله در مترمربع و سهم عملکرد ساقه اصلی شد و سهم عم
رسد که تراکم بذر،  هایی که پنجه کمتر مناسب هستند، به نظر می براي محیط. ها را کاهش داد پنجه

  .بیشترین تأثیر را روي تعداد پنجه، بدون تأثیر منفی بر عملکرد دارند
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دلیل تأثیرات  بهها بر تولید گندم نظرات متناقضی  طوري که مشاهده شد در مورد نقش پنجه همان
 میزان رطوبت در دسترس ،دارد و یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندهوجو یطی و ژنتیکی  محلعوام

هکتار از اراضی حدود چهار میلیون حدود سطح کشور در که   و از آنجايباشد در طول فصل رشد می
اي از این  یابد و بخش قابل توجه اختصاص می) کشت متکی به بارندگی(به کشت دیم گندم زراعی 

، لذا )2004؛ قربانی و همکاران 2008قربانی و پورفرید، (اند  تأثیر تنش شوري واقع شدها تحت ه زمین
 بر عملکرد گندم تحت تأثیر تراکم و فاصله ردیف ها  از انجام این آزمایش، بررسی نقش پنجههدف

 . کشت در شرایط کشت دیم و خاك شور در منطقه انبار علوم از استان گلستان بود

  
  ها وشمواد و ر

 5/12هاي    بوته در مترمربع، فاصله ردیف500 و 375، 250، 125 هاي این آزمایش با استفاده تراکم  
هاي کامل تصادفی  متر، گندم رقم کوهدشت و آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك  سانتی25و 

 منطقه انبار الوم در شرایط در سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در
  .  انجام شد1387-1388دیم و خاك شور در سال زراعی 

ورزي متعارف در منطقه   پس از اجراي عملیات خاك1387ماه  عملیات کاشت در تاریخ پنجم آذر  
 درصد 5/1 درصد ازت، فسفر و پتاس و 15 کیلوگرم کود کامل در هکتار با فرمول 200و استفاده از 

هاي مورد نظر، بذر کشت شده در  براي رسیدن به تراکم. الص قبل از کشت صورت گرفتروي خ
ها، با  هاي هدف مصرف گردید، ولی پس از سبز شدن بوته  درصد بیش از تراکم30زمان کاشت حدود 

در . هاي اضافی به روش دستی حذف گردید ، بوته) برگی3 تا 2(اي  ها در مرحله گیاهچه بررسی تراکم
  . غربی بود-هاي کشت در این آزمایش، شرقی هت ردیفضمن ج

زنی، ساقه رفتن،  خاك در مراحل کاشت، پنجههاي   خاك، آزمایشpHبراي تعیین شوري و   
خاك گرفته متري   سانتی30 از عمق صفر تا ها  نمونهها، در این آزمایش. گلدهی و برداشت  انجام شد

 آنها توسط pHفتن عصاره اشباع آنها در آزمایشگاه، شوري و شد و پس از تهیه نمودن گل اشباع و گر
در آن آزمایش این اي که  در قطعهpH  متر تعیین شد و میانگین شوري و pHمتر و    Ec  هاي دستگاه

  . بدست آمد5/7زیمنس بر متر و   دسی5/8ترتیب  به ،انجام شد
برداري از  نمونهها،  آنها بر پنجهنش برهمکهمچنین براي تعیین اثرات تراکم و فاصله ردیف و   

مربع، تعداد سنبله بارور  هاي تعداد پنجه در بوته و متر مؤلفهي برداشت انجام شد و  تیمارها در مرحله
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ها و مجموع ماده خشک  هاي اصلی و پنجه در بوته و مترمربع، سهم ماده خشک تولید شده در ساقه
ها و مجموع عملکرد در هکتار  هاي اصلی و پنجه لکرد دانه در ساقه، عم)کیلوگرم(تولید شده در هکتار 

هاي میانی  ، با انتخاب تصادفی بیست بوته از هر تیمار و تکرار و انتخاب سه ردیف از ردیف)کیلوگرم(
  .ها از بقایا، محاسبه شد ر و جدا کردن دانهمت  سانتی50طول  بههر تکرار 

ن بارندگی درازمدت ساالنه و در طول فصل رشد گندم در این منطقه قابل ذکر است که میانگی  
 9/243متر و مقدار بارندگی در طول فصل رشد در سال انجام این آزمایش   میلی269 و 350ترتیب  به

  .       متر بود میلی
اده از نرم  درصد با استف5سطح احتمال و  LSD با آزمون ها ها و مقایسه میانگین تجزیه آماري داده  

  . انجام شدSASافزار آماري 
  

  نتایج
گیري شده  هاي اندازه مؤلفهنتایج تجزیه واریانس اثرات فاصله ردیف، تراکم و برهمکنش آنها بر   

ي  عملکرد، ماده  خشک، مجموعي ، مجموع مادهمترمربعنشان داد که فاصله ردیف بر تعداد پنجه در 
ها و  ها پنجه هاي اصلی، مقدار عملکرد پنحه قدار عملکرد ساقهمها،  هاي اصلی و پنجه خشک ساقه

، درصد  در مترمربع ولی بر تعداد سنبله بارور،داري داشت ها تأثیر بسیار معنی شاخص برداشت پنجه
داري نداشت  هاي اصلی تأثیر معنی شاخص برداشت ساقهها و  مقدار عملکرد پنجه ، باروريها پنجه

  ).1جدول (
ولی افزایش فاصله  تحت تأتیر فاصله ردیف کاشت قرار نگرفت، سنبله بارور در واحد سطح تعداد  

و )  کیلوگرم500حدود (مجموع ماده خشک تولید شده سبب افزایش  متر،  سانتی25 به 5/12ردیف از 
حدود (هاي اصلی  عملکرد ساقههمچنین ). 2جدول (شد در هکتار )  کیلوگرم200حدود (عملکرد دانه 

فاصله تحت تاثیر تغییرات ها   اما عملکرد پنجهبا افزایش فاصله ردیف افزایش یافت،)  درصد5/11
       .قرار نگرفتردیف 
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 ،هاي اصلی مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف بر مجموع ماده خشک، مجموع عملکرد دانه، عملکرد ساقه -2جدول 
  .هاي اصلی  و شاخص برداشت در ساقهها عملکرد پنجه

شاخص برداشت 
هاي  در ساقه

 )ددرص(اصلی 

ها  عملکرد پنجه
 )کیلوگرم در هکتار(

هاي  عملکرد ساقه
کیلوگرم در (اصلی

 )هکتار

مجموع عملکرد دانه  
 )کیلوگرم در هکتار(

  مجموع ماده خشک
  )کیلوگرم در هکتار(

تعداد سنبله بارور 
 در مترمربع

فاصله 
 ردیف

a32/29 a01/92 b81/1741 b93/1851 b75/7094 a50/336  5/12  
a64/29 a8/105 a22/1947 a29/2047 a45/7587  a58/335 25 

  .دار ندارند هاي داراي حروف مشترك در هر ستون از نظر آماري تفاوت معنی میانگین -*
  

گیري شده شامل تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبله بارور در   هاي اندازه لفهمؤتراکم بر تمامی   
هاي  ماده خشک ساقهسهم ع ماده خشک، مجموع عملکرد، هاي بارور، مجمو مترمربع، درصد پنجه

هاي اصلی  ساقهرداشت  بشاخصها،  هاي اصلی و پنجه  عملکرد ساقهها، ماده خشک پنجهسهم اصلی، 
افزایش تراکم سبب افزایش تعداد سنبله ). 1جدول (داري داشت  ها تأثیر معنی پنجهشاخص برداشت و 

 ).3جدول ( شد  مترمربع بوته در500 سنبله در تراکم 500ه به  بوت125عدد در تراکم  180 بارور از
همچنین با افزایش تراکم مجموع ماده خشک تولید شده در واحد سطح افزایش یافت و مقدار ماده 

 درصد ماده خشک تولید شده در تراکم 120 بوته در مترمربع، بیش از 500خشک تولید شده در تراکم 
 بوته در مترمربع افزایش 375ما عملکرد دانه در واحد سطح، فقط تا تراکم  بوته در مترمربع بود، ا125
در مقابل افزایش . دار نبود  بوته در مترمربع معنی500 بوته و 375دار یافت و تفاوت عملکرد بین  معنی
  125 درصدي ماده خشک تولید شده از 125

  

هاي اصلی، عملکرد  ع عملکرد دانه، عملکرد ساقه مقایسه میانگین اثر تراکم بر مجموع ماده خشک، مجمو-3جدول 
  هاي اصلی ها و شاخص برداشت در ساقه پنجه

شاخص برداشت 
هاي اصلی  در ساقه
  )درصد(

ها  عملکرد پنجه
کیلوگرم در (

 )هکتار

هاي  عملکرد ساقه
کیلوگرم در ( اصلی

 )هکتار

مجموع عملکرد  
کیلو گرم در (

 )هکتار

مجموع ماده 
کیلوگرم ( خشک
  )کتاردر ه

تعداد سنبله بارور 
 در مترمربع

 تراکم

42/32 a a97/295 c58/1014 c55/1310 d90/4312 d17/180  125  
b48/30 b62/98 b67/1796 b28/1895 c70/6220 c00/289 250 
c25/27 c00/0 a50/2239 a38/2239 b32/8580 b00/375 375  
d72/25 c00/0 a36/2328 a33/2338 a62/9548 a00/500 500 

  .دار ندارند هاي داراي حروف مشترك در هر ستون از نظر آماري تفاوت معنی  میانگین-* 
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بخش مهمی از این .  درصد افزایش یافت70ترمربع، عملکرد دانه فقط حدود  بوته در م500بوته به 
 اصلی جستجو کرد، زیرا با افزایش تراکم در هاي توان در مقدار شاخص برداشت ساقه تفاوت را می

کاهش در تراکم زیاد  درصد 25به در تراکم کم  درصد 32واحد سطح، مقدار شاخص برداشت از 
 بوته در 375هاي اصلی در واحد سطح نیز با افزایش تراکم تا  نه در ساقههمچنین عملکرد دا. یافت

 با افزایش تراکم کاهش یافت و ها در واحد سطح مترمربع افزایش یافت، ولی برعکس، عملکرد پنجه
  .     بوته در مترمربع به صفر رسید375در تراکم 

 بوته در مترمربع، تعداد پنجه 250اکم تا  با افزایش تربرهمکنش فاصله ردیف و تراکم نشان داد که  
 تولید شده در مترمربع در هاي  ولی مجموع پنجه،در واحد سطح در هر دو فاصله ردیف افزایش یافت

بیشترین اختالف . متر بود  سانتی5/12ها کمتر از فاصله ردیف  متر در همه تراکم  سانتی25فاصله ردیف 
 بوته در مترمربع 375 در مترمربع مشاهده شد، و تراکم بیش از  بوته250بین دو فاصله ردیف در تراکم 

این موضوع نشان ). 1شکل (سبب کاهش تعداد پنجه در واحد سطح در هر دو فاصله ردیف گردید 
حت  تزنی در هر دو فاصله کشت، بیشتر ، پنجه) بوته در مترمربع125(هاي کم  دهد که، در تراکم می

 تأثیر ،ي ردیف باشد و فاصله مل همانند رقم، تاریخ کاشت، رطوبت و حاصلخیزي میتأثیر سایر عوا
 بوته در مترمربع، تعداد 375 بوته به 250با افزایش تراکم از . اي بر این صفت نخواهد داشت قابل توجه

 25ي ردیف  متر افزایش نیافت، ولی در فاصله سانتی5/12ي ردیف   پنجه در واحد سطح در فاصله
 بوته در 500 به 375افزایش تراکم از . یافت افزایش در واحد سطح متر، همچنان تعداد پنجه  نتیسا

 5/12ي ردیف  مترمربع، تعداد پنجه در مترمربع در هر دو فاصله ردیف را کاهش داد، ولی در فاصله
نجه فراهم بود هاي روي ردیف، فرصت بیشتري براي تولید پ بوتهبین ي بیشتر  دلیل فاصله متر به سانتی

متر کمتر از فاصله ردیف   سانتی25و در نتیجه همچنان مجموع پنجه در مترمربع در فاصله ردیف 
 بوته در 375 و 250هاي  در مقابل، افزایش تعداد پنجه در مترمربع تا تراکم. متر شد  سانتی5/12

 نسبت به مجموع ماده ها متر، سهم ماده خشک پنجه  سانتی25 و 5/12هاي  مترمربع در فاصله ردیف
ي  متر، کمترین سهم ماده  سانتی25ي ردیف  خشک تولید شده، با افزایش تراکم کاهش یافت و فاصله

ها  پنجهکه تعداد  دهد با این این موضوع نشان می). 3شکل (ها را داشت  خشک تولید شده توسط پنحه
، ولی مقدار ماده خشک تولید شده در هر یابد در مترمربع افزایش میبوته  متوسطهاي  تا حدود تراکم

از طرفی، در مقابل افزایش تعداد پنجه در . آن در واحد سطح کاهش خواهد یافت پی پنجه و در
 بوته در مترمربع، افزایش تراکم از 375 و 250هاي  متر تا تراکم  سانتی25 و 5/12هاي  ي ردیف فاصله
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 بوته در 375هاي بارور شد و در تراکم  پنجه بوته در مترمربع، سبب کاهش درصد 250 به 125
 بوته در مترمربع درصد 125البته در تراکم ). 2شکل (مترمربع در هر دو فاصله ردیف به صفر رسید 

متر حدود دو درصد بیشتر بود، ولی برعکس در تراکم   سانتی25هاي  هاي بارور در فاصله ردیف پنجه
)  درصد8/2(متر بیشتر   سانتی5/12ها  هاي بارور در فاصله ردیف  بوته در مترمربع، درصد پنجه250
هاي بارور تحت تاثیر تراکم و فاصله ردیف تا حدودي تغییر  که درصد پنجه حال، با این هر به . بود

 عملکرد ،هاي بارور دلیل تأثیر محدود فاصله ردیف بر درصد پنجه نمود، ولی بر مقدار عملکرد آنها به
، تفاوت عملکرد آنها در واحد سطح  و تفاوت شاخص برداشت آنها در واحد سطحها پایین پنجه

  .  نبوددار معنی
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 پنجه در  تیماري تعداد مقایسه میانگین ترکیبات-1 شکل

  متر مربع
   تراکم بوته گندم4 فاصله ردیف کاشت و 2در 

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماري درصد -2 شکل
  هاي بارور پنجه

   تراکم بوته گندم4صله ردیف کاشت و  فا2در 
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 مقایسه میانگین ترکیبات تیماري ماده خشک -3شکل 
  هاي اصلی ساقه

   تراکم بوته گندم4 فاصله ردیف کاشت و 2در واحد سطح در 

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماري ماده خشک -4شکل 
  ها در واحد پنجه

  ه گندم تراکم بوت4 فاصله ردیف کاشت و 2سطح در 
  

هاي اصلی نشان داد  برهمکنش فاصله ردیف و تراکم بر مقدار ماده خشک تولید شده توسط ساقه
ها، مقدار ماده خشک بیشتري نسبت به فاصله ردیف  متر در تمامی تراکم  سانتی25که فاصله ردیف 

 درصد در تراکم 8 تولید نمودند، ولی بیشترین اختالف بین دو فاصله ردیف با مقدار متر  سانتی5/12
 بوته در مترمربع، اختالف آنها به 500 و 275 بوته در مترمربع وجود داشت و با افزایش تراکم به 250

همچنین برهمکنش فاصله ردیف و تراکم برشاخص برداشت ). 4شکل ( درصد رسید 3 تا 2حدود 
 بوته در 125متر در تراکم   سانتی25هاي   نشان داد که مقدار شاخص برداشت در فاصله ردیفها پنجه

 اختالف بین دو ،متر بود و با افزایش تراکم سانتی 5/12هاي   درصد بیشتر از فاصله ردیف7مترمربع 
  ). 5شکل(فاصله ردیف کاهش یافت 
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  ها برداشت در پنجهمقایسه میانگین ترکیبات تیماري شاخص  -5شکل 

  . تراکم بوته گندم4 فاصله ردیف کاشت و 2در 

  
 25هاي  دهد که فاصله ردیف نتایج برهمکنش فاصله ردیف و تراکم بر صفات ذکر شده نشان می  

شوند، ولی با   که سبب کاهش تعداد پنجه در واحد سطح و سهم ماده خشک آنها می متر با این سانتی
ي  ها در این فاصله ردیف، تأثیر منفی بر مقدار عملکرد دانه شت بیشتر در پنجهتوجه به شاخص بردا

  . نخواهند داشتها پنجه
  

 بحث
هاي کشت در شرایط کشت دیم و خاك  دهد که افزایش فاصله ردیف ر مجموع نتایج نشان مید

 واحد سطح هاي تولید شده در شور در منطقه مورد نظر، سبب خواهد شد که مجموع تعداد پنجه
هاي واقع شده در روي یک ردیف و رقابت بیشتر  تر بوته دلیل فاصله نزدیک کاهش یابد و همچنین به

شوند، در  تر و الغرتر می هاي تولید شده ضعیف متر، پنجه  سانتی25 هاي  ردیف ها در فاصله بین بوته
ها  بل، شاخص برداشت پنجهدر مقا. ماده خشک تولید شده توسط آنها کاهش خواهد یافتمقدار نتیجه 

از طرف دیگر، افزایش . یابد ها کاهش نمی افزایش یافته و در نتیجه عملکرد پنجهدر این فاصله ردیف 
شود، ولی  هاي اصلی در هکتار می فاصله ردیف، سبب افزایش سهم ماده خشک تولید شده توسط ساقه

هاي اصلی و مجموع عملکرد  عملکرد ساقهبر شاخص برداشت آنها تأثیر منفی ندارد و در نتیجه مقدار 
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کشت (علت این اتفاق این هست که وقتی فاصله ردیف کشت در شرایط مورد نظر . یابد افزایش می
هاي  یابد، پنجه افزایش می) متر  میلی250دیم، خاك شور و مقدار بارندگی در طول فصل رشد کمتر از 

شوند و بخشی از رطوبت محدود و بسیار  رتر میر واحد سطح کمتر و الغتولید شده در هر بوته و د
هایی که به طور عمده فاقد توانایی تولید سنبله بارور هستند،  با ارزش که صرف تولید و رشد پنجه

 و دوگان و 1977جونس و کربی، (یابد  هاي اصلی اختصاص می شود، صرفه جویی شده و به ساقه می
نتایج بدست . افزایش خواهد یافتعملکرد آن  و درپیک و در نتیجه مقدار ماده خش) 2000همکاران، 

؛ a1991؛ تاپکینز و همکاران، 1988جانسون و هارگرو، (آمده برخالف نتایج بسیاري از محققان 
هاي کمتر، بیشتر  آنها معتقدند که عملکرد دانه در فاصله ردیف. باشد می) b1991تاپکینز و همکاران، 

ثیر فاصله أ نشان داد که عملکرد گندم بهاره و زمستانه تحت تنجام شده،ا اتمطالعبرخی  اما. باشد می
؛ الفوند و 1996؛ الفوند و درکسن، 1994الفوند،  (متر قرار نگرفت  سانتی30 تا 10خطوط کشت از 

آنهایی که معتقدند . ها بر عملکرد جستجو کرد  علت این اختالف را باید در نقش پنجه).1999گان، 
شود، بر این باورند که افزایش فاصله ردیف سبب  ردیف سبب کاهش عملکرد میافزایش فاصله 

تواند درست باشد، زیرا مقدار  این نتیجه در شرایط آزمایشات آنها می. شود هاي بارور می کاهش پنجه
انجام شد، در آن آزمایش اي که این  رطوبت، طول فصل رشد، دما و حاصلخیزي خاك نسبت به منطقه

 مقدار ،هاي بارور در آن مناطق بیشتر بوده و پیرو آن باشد و در نتیجه درصد پنجه  میکمتر محدود
اما این آزمایش در شرایطی انجام شد که عالوه .  بیشتر خواهد بود،هاي کمتر عملکرد در فاصله ردیف

باشد و شوري خاك یک عامل بسیار  بر محدودتر بودن عوامل تأثیرگذار ذکر شده، خاك هم شور می
در نتیجه افزایش فاصله ). 2004قربانی و همکاران، (باشد  هاي بارور می مهم بر کاهش درصد پنجه

هاي اصلی   و رطوبت و منابع محدود دیگر به ساقهشدههاي نابارور  کاهش تعداد پنجهسبب ردیف 
 375افزایش تراکم تا . شود محسوب می عملکرد اي افزایشو عامل مثبتی برخواهد یافت اختصاص 

 بوته در 375 ولی تراکم بیش از ،شود بوته در مترمربع، سبب افزایش تعداد پنجه در مترمربع می
البته با افزایش تراکم، تعداد پنجه .  خواهد داشت مترمربع، کاهش تعداد پنجه در واحد سطح را درپی

که تعداد   اینیابد، ولی مضاعف شدن تعداد بوته در واحد سطح، با در هر بوته به طور قطع کاهش می
، ولی مجموع آنها )1992نایت،   دوفین و کی؛1990فوکی و همکاران، (دهد  پنجه را در بوته کاهش می
 در واحد ها و پنجه) هاي اصلی ساقه( زیاد شدن تعداد بوته ،از طرفی. یابد در واحد سطح افزایش می

رغم افزایش تعداد پنجه  ، علیتر و کوچکتر خواهد شد، در نتیجه هاي ضعیف سطح، سبب تولید پنجه
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 بوته به 125 درصد در تراکم 27ها از حدود  در واحد سطح، سهم ماده خشک تولید شده توسط پنجه
ها با افزایش  تر و کوچکتر شدن پنجه ضعیف.  بوته در مترمربع کاهش یافت500 درصد در تراکم 3

 بوته 375هاي  در تراکمسیدن آن شاخص برداشت آنها و حتی به صفر رعملکرد و تراکم، سبب کاهش 
ي معکوس بر درصد  لذا افزایش تراکم و تعداد پنجه در واحد سطح، رابطه. شود میدر مترمربع و بیشتر 

در مقابل تأثیرات منفی افزایش تراکم  .هاي بارور، سهم ماده خشک و شاخص برداشت آنها دارند پنجه
هاي اصلی از مجموع بیوماس  هم ماده خشک ساقهها، تعداد سنبله بارور در واحد سطح، س بر پنجه

، ولی شاخص )2000 گوبراك و همکاران، ؛2004استوگارد و زو، ( تولید شده افزایش خواهد یافت
 این کاهش شاخص برداشت محدود بوده امایابد،  هاي اصلی، با افزایش تراکم کاهش می برداشت ساقه

هاي اصلی با  هاي اصلی، مقدار عملکرد در ساقه شک ساقهعلت افزایش قابل مالحظه سهم ماده خ   و به
نیز گزارش ) 2003( و همکاران گارسیا.  بوته در مترمربع افزایش خواهد یافت375افزایش تراکم تا 

. شود  مهمترین جزء عملکرد براي گندم محسوب میموماًًتعداد سنبله در واحد سطح عنمودند که 
 375آن، مجموع عملکرد دانه در هکتار نیز تا تراکم   و درپیهمچنین مجموع ماده خشک تولید شده

. داري بر عملکرد ندارد  بوته تأثیر معنی375افزایش تراکم به بیش از . یابد بوته در مترمربع افزایش می
برخی از آنها گزارش . باشد هاي محققان در خصوص تأثیر تراکم بر عملکرد متفاوت می  گزارش
ثیري بر عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم بدلیل افزایش أکه تراکم هیچ ت) 2005اسچلینجر، (نمودند 

تعداد سنبله بیشتر در بوته در تراکم کم، . مقدار سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله نداشت
، ولی اغلب مطالعات در خصوص کند طور پایداري جبران می هکاهش مقدار بوته در واحد سطح را ب

هاي متوسط  ي تراکم دهند که عملکرد تا محدوده تراکم بر عملکرد محصول زراعی نشان میتأثیرات 
داري خواهد  هاي خیلی زیاد مقدار آن کاهش معنی ماند و فقط در تراکم افزایش و پس از آن ثابت می

 ون همچنین. باشد ، که مطابق با نتایج بدست آمد در این آزمایش می)2003 و همکاران، گارسیا(یافت 
باشد که عملکرد در آن تراکم حداکثر  نیز معتقد است که بهترین تراکم، تراکمی می) 2003(هرواردن 

  .باشد و افزایش بذر بیشتر تأَثیري بر عملکرد نداشته باشد
ها در کشت گندم با هدف افزایش عملکرد نهایی دانه در واحد سطح متمرکز  از آنجا که تمام تالش  
از طرفی، بر .  عاملی که نقش مثبتی بر این امر داشته باشد، مورد توجه خواهد بودباشد، لذا هر می

ها ممکن است بر عملکرد دانه گندم تأَثیر مثبت یا منفی داشته  اساس گزارشات متناقض محققان، پنجه
شت عنوان بردا آنچه که به. باشند، که بستگی به میزان دسترسی به منابعی مانند آب، ازت و نور دارد
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ها با فاصله ردیف و تراکم و تأثیر آنها بر عملکرد دانه در شرایط این آزمایش  نهایی از روابط پنجه
 در شرایط مورد نظر بر عملکرد دانه تأثیر منفی دارند، زیرا میانگین ها  پنجه،که توان ارایه نمود، این می

باشد که این مقدار   درصد می23از  از مجموع عملکرد حتی در کمترین تراکم، کمتر ها سهم تولید پنجه
و در )  کیلوگرم در هکتار1150حدود (عملکرد در مقابل سهم ماده خشک اختصاص یافته به آنها 

باشد، در نتیجه اتکا به  هاي اصلی در این تراکم، محدود می  درصدي ساقه32مقابل شاخص برداشت 
 سبب کاهش مجموع عملکرد دانه در ،)مترمربع بوته در 250 و 125 ها استفاده از تراکم(ها  تولید پنجه

ها در این شرایط اشتباه و سبب عدم استفاده بهینه از  واحد سطح خواهد شد، لذا توجه به تولید پنجه
 براي جلوگیري از این هدر  وویژه رطوبت خواهد شد منابع بسیار با ارزش و محدود در این منطقه، به

 حدود عنی رطوبت، افزایش تراکم تعداد بوته در واحد سطح تاي آن ی  مؤلفهرفت منابع و مهمترین 
متر، سبب کاهش سهم ماده خشک تولید   سانتی25 بوته در مترمربع و استفاده از فاصله ردیف 375

  وها اتفاق خواهد افتاد ها شده و در نتیجه حداقل تلفات رطوبت از طریق پنجه شده توسط پنجه
وري و حداکثر عملکرد دانه  هاي اصلی قرار گرفته و حداکثر بهره اقهدر اختیار ساسفاده نشده رطوبت 
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Abstract 
 According to the contradictory reports of researchers, tillers may have positive 
or negative effect on wheat yield. Thus, this study was conducted to investigate the 
role of tillers on wheat yield under two row spacing of 12.5 and 25 cm and four 
plant densities of 125, 250, 375 and 500 plants per m2, at Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources farm in Anbare-Ololum reign in 
rainfed and saline conditions during 2008-09. The results showed that increasing of 
row spacing had no effect on fertilized tillers number per m2, but increased total 
dry mater, total grain yield and main stems grain yield (about 200 kg) per ha-1. The 
plant density increasing, increased number of fertilized spikes per m2, total dry 
mater and grain yield per ha-1. Also main stems grain yield in 375 plant density per 
m2 was about 120% higher than 125 plants per m2 and more plant density 
increasing had no significant effect on it. On the contrary, plant density increasing 
reduced tillers grain yield and main stems harvest index. The interaction between 
row spacing and plant density on tillers number per m2, fertilized tillers percentage, 
tillers and main stems dry mater contribution showed that there was highest 
difference between two row spacing on 250 plant density per m2 and the deference 
between two row spacing reduced with more plant density per m2. But the 
difference of tillers harvest index between to row spacing was higher in 125 plant 
density per m2. In generally, the results showed, in this study, tillers had negative 
effect on wheat grain yield, Therefore, in this condition, relying on tillers 
production that results to not optimum using form valuable resources, specially 
moisture, is wrong. Consequently, for preventing of these wastes of resources, 
increasing plant density up to 375 plants m-2 and using of row spacing of 25 cm, 
will reduced tillers dry mater contribution and will result to less moisture wastes 
form tillers, on other hand, more moisture will remain for main stems and will 
result in maximum Resource use efficiency and grain yield. 
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