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 مقدمه

میلیون  7/5ستت ز ریر کاتتت گند  در ایران  

میلیون شکاار به صتور    5/3باشتد که شکاار می

در   .بتاشتتتدمیلیون شکاتار من مبی می  2/2دیم و  

استاان ترستاان ست ز ریرکاتت گند  دیم بی، ار  

بوده  141 ارقتتا  گنتتد (  1)  ش ار شکاتتار    دیم  و 

براو    2  سردارو و مذر  این اساان ارقا ماداول در  

کریم و ارقتا   معاتدل ستتترد و  و  ستتترد  منتای   

در   .اشتتتندبمیمن کوشدشتتتت براو منای  گر   

شاو اخیر نه رقم گند  دیم در اقلیم ستترد و ستتال

شفت رقم گند  دیم در اقلیم گر  کاتتور معرفی  

شتتتده استتتت و تر  استتتت بتا حرویج و نمتای،  

پاانستتتیم عملکرد منها به کاتتتاورران، جای اه و 

یابی مناستعی براو ارقا  معرفی شتده با حوجه  مکان

  شاو رراعی و خصتتوصتتیا  منها ان ابه ویوگی

جتایی کته در منتای  ستتتردستتتیر و   ار من  .گیرد

معادل، رمستتتاان یوتنی و بهار کوحاه و شمراه با 

خاتکی و گرما بوده و حيییرا  دما نی  بستیار ریاد  

باشتتتد، تذا ارقا  کاتتتت شتتتده در این منای  می

عالوه بر میتاو  بودن بته ستتترمتا و یشعنتدان بتایتد ار  

تقتا  میتاومتت بته خاتتتکی نی  در حتد م لوبی  

شاو مقی ی، خاتکی بی، ار  در بین حن، .شتندبا

شر عامم دی ر باعث مقدود شتتدن رشتتد گند  

رارشتا  دیم و کتاش، حوتیتد مقصتتتول من در دیم

حن، خاتتکی در اقلیم گرمستتیر و   .(2شتتود )می

حرین عوامم مقدود نیمه گرمستیر نی  یکی ار مهم

باشتد. کننده عملکرد گند  حقت شترایط دیم می

با حوجه به گستاردگی ست ز ریر کاتت گند  در  

اقلیم ستتترد، معاتدل و گر ، کمعود حعتداد ارقتا   

براو کاشتتت در اقلیم ستترد و معادل و شتتناخاه 

ناتدن بستیارو ار ارقا  معرفی شتده در این منای  

با ارقا   براو کاتتاورران، تر  استتت کاتتاورران  

جدید در م رعه مشتتنا شتتده و خود کاتتاورران  

اقتدا  بته اناشتاق رقم منتاستتتف جهتت اف ای، و 

حالش براو   .مقصتتتول نمتاینتدعملکرد  پتایتدارو 

  عملکرد  و حفظ پتایتدارو  گنتد   بتات بردن حوتیتد

در شتتترایط حن، نیتار بته احشتاذ این مقصتتتول  

دارد کته یکی ار    یشتا و راشکتارشتاو منتاستتتعروش

او استتتتاستتتی و اصتتتوتی اجراو  این راشکتارشت 

بته نوادو براو اصتتتالح و یرح شتاو حقیییتاحی 

معرفی ارقا  پرمقصتتتول و در عین حال میاو  به  

 .شاو مقی ی و ییر مقی ی استحن،

شتاو  حراکم یتا می ان بتذر م لوق یکی ار جنعته

منظور کتاش، در می ان مهم متدیریتت رراعی بته

حوتیتد در  بتذر مصتتترفی )ش ینته حوتیتد( و اف ای،  

فر بیاتارین  باشتد. مییدو و ستیاحواحد ست ز می

عملکرد دانته و عملکرد بیوتوییتد در گنتد  مبی  

بوحته در مارمربط بتا   500رقم چمران را ار حراکم  

کیلوگر    21310و    7459حرحیتف  شتاو بتهمیتان ین

بوحته   300در شکاتار و کمارین منهتا را ار حراکم  

میتتان ین بتتا  بتتهدر مارمربط  و   6815یتتف  حرحشتتاو 

(. 11کیلوگر  در شکاار بدستت موردند ) 19470

اثر چهتار حراکم   فرنیتا و شمکتاران در بررستتتی 

بتذر در مارمربط  400و   350،  300،  250کتاشتتتت  

  سردارو، ،2  مذر دیم  گند   رقم  بر عملکرد چهار

پرحو در من یته معاتدل بروجرد دریتافانتد   و رصتتتد

بتیاتتتاتریتن رقتم  دانتته  عتمتلتکترد  کتته  در  ار    پترحتو 

  متاترمتربتط   در  بتتذر  350  حتتا  300  بتیتن  شتتاواکتمحتر



 ... اثر می ان بذر بر عملکرد دانه

91 

بوحته در    450(. چ نی حراکم  6بتدستتتتت ممتد )

مارمربط را براو ارقا  گند  بهار، پیااار و چمران  

بین   بذر  (. در برخی منابط، می ان3حوصتتتیه نمود )

براو گنتد  و جو در    در مارمربط  دانته  350-250

 (. می ان8و  4شتترایط دیم گ ارش شتتده استتت )

  و تذا بهار است  شودمی  دیررسی  به  من ر  کم  بذر

 و  یشعنتدان  خ ر  ار  اجانتاقمنظور  ریتاد بته  بتذر  ار

  استافاده ستردستیر منای   در  ویوههرودحر ب برداشتت

 بتاعتث  م لوق  نی ته  حتا  می ان بتذر  اف ای،  .کرد

 حأثیر  حقت  من  ار  بعد  اما  شودمی  عملکرد  اف ای،

  . (13یتابتد )گیتاشتان عملکرد کتاش، می  رقتابتت

  شتترایط در  که گ ارش کردپیرایواحلو    ستتن رو

حقتت حتأثیر حراکم و رقم  گنتد   عملکرد دانته    دیم

 (.5و اثرمایابم منها قرار ن رفت )

بتررستتتی در  نتیت   شتمتکتتاران  و  متفترد    متیتیتمتی 

  کوشدشتتت گند   رقم  در دو مشالف  شاوحراکم

  دریافاند که بیاتارین  دیم  دشدشتت در شترایط و

مارمربط   در  بوحته 500  حراکم  بته  مربوط  عملکرد

 350(. مماارو و اما  حراکم  9بود ) در شر دو رقم

بوحته در مارمربط بهارین حراکم بوحته براو گنتد   

  را  رقم شتیرار در من یه باج اه و منای  ماتابه من

ک ناتان داد که کاربرد وک(.  10حوصتیه نمودند )

متاترمتربتط    850و    650،  450متیتتادیتر شتر  در  بتوحتته 

شتاو دورو  و نتان دانته گنتد حتأثیرو بر عملکرد  

(. مپیریکو و 16او نتداشتتتت )در منتای  متدیارانته

شمکتاران گ ارش کردنتد کته بتا اف ای، حراکم  

کتاشتتتت حقتت شتتترایط دیم ممریکتاو شتتتمتاتی  

بتذر    200شتاو بتاتحر ار حتدودا   حفتاو  بین حراکم

 (.12دار نیتست )در مارمربط ار نظر ممارو معنی

ایسته برخی ارقا   شدف ار ان ا  این حقیی  می

شتاو مشالف بتذر در  مشالف گنتد  دیم و می ان

شتتترایط اقلیمی مافتاو  استتتاتان ترستتتاتان بود حتا 

شتتترایط عینی و کتاربردو براو اناشتاق رقم و 

حراکم کاشتت مناستف حوستط کاتاورران فراشم  

 شود.

 

 هامواد و روش

متاشتانته منتای  و درجته حرار   ممتار بتارنتدگی 

( در  1395-96اجراو مرمتای، )ستتتتال رراعی  

ارائه شتده استت. می ان بارندگی در ستال  1شتکم 

 شهرساان  ( در1395-96اجراو مرمای، )رراعی  

حرحیتف مبتاد و کوشتدشتتتت بتهنورمبتاد، ایمتان  شتاو

متیت ان متیتلتی  307و    456،  451 کتمتاتریتن  بتود.  متاتر 

م ل   بارندگی ماشانه در اسفندماه رخ داد. کمینه 

درجه حرار  در یول فصتتم رشتتد در نورمباد،  

 -2/16، -1/19حرحیف مباد و کوشدشتتتت بهایمان

حرحیتف در  گراد بود کته بتهدرجته ستتتتانای  -10و  

  وقوع پیوست.شاو اسفند، بهمن و دو بهماه

عمتلتکترد  نمتتای،  منتظتور  بتته  پووش،  این   در 

و پاانستتیم حوتید ارقا  معرفی شتتده داخلی گند   

جتتدیتتد  دیتم  گتنتتد   ارقتتا   بترداران،  بتهتره   بتته 

شتاو کتاشتتتتت مشالف در مرمتای،  بتا حراکم 

بلوک قتتاتتتف یرح  شتتاو کتتامتتم  فتتاکاوریتتم در 

  1395-96در ستتال رراعی  دو حکرار   باحصتتادفی 

در م رعه کاتتاورران ستته شتتهرستتاان نورمباد،  

ارریتتابی قرار    مبتتاد و کوشتتدشتتتتتایمتتان مورد 

، اوحتدو و 2ارقتا  داخلی گنتد  مذر    گرفانتد.

 بتاران براو منتای  ستتترد نورمبتاد و معاتدل ستتترد 
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 1395-96منای  اجراو مرمای، در سال رراعی ممار شواشناسی  -1شکم 
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مباد و ارقا  داخلی گند  کریم، کوشدشتت ایمان

و قتابوس براو من یته معاتدل کوشتدشتتتت در نظر 

گرفاه شتتتدند. عامم دو  حراکم کاشتتتت شتتتامم 

 270و    220،  170،  120شتاو بتذر مصتتترفی  می ان

کیلوگر  در شکاار براو شر ستته من یه بود. دتیم 

بتذر مصتتترفی در این    یر بتاتومیتادبکتارگیرو  

مرمتای،، ماتتتاشتده عینی کاتتتاورران و مایتاعتد  

کردن ایاتتتان در بکتارگیرو می ان بتذر حوصتتتیته 

شتتتده در میایستتته با می ان مصتتترف بی، ار حد  

 مرسو  بذر در شکاار بود.

 60مرمایاتی به یول   در این بررستی شرکر 

مارمربط( در   300مار و عرض پنج مار )مستتاحت  

مار سانای 17من یه بود. فاصله خ وط کاشت  شر  

کاشتتت با دستتا اه بذرکار   در نظر گرفاه شتتد.

ان ا  شتد. رمین مرمایاتی در ستال قعم در حناوق 

نشود بود و بتا شمکتارو کتارشتتتنتاستتتتان حرویج 

مدیریت جهادکاتتتاوررو منای  مذکور اناشاق 

شاو موستتستته  ستتارو رمین م اب  حوصتتیهو مماده

نیاروین  ان ا  گرفت.  حقیییا  کاتتاوررو دیم

مورد نیار گند  در ق عه رمین مرمایاتی بر استاس 

بتته اوره  ار منعط   100می ان  ناتتایج ح  یتته ختتاک 

 کیلوگر  در شکاار و حماما  در پائی  مصترف شتد.

فستتتفر مورد نیتار نی  بر استتتاس مرمون ختاک و 

کمعود ار حتد بقرانی این عنصتتتر در ختاک )نته 

ط ستتتوپر فستتتفتا  گر  در کیلوگر ( ار منعمیلی

کیلوگر  در شکاار حأمین شتتتد  70می ان  حریپم به

شتاو  براو ضتتتتدعفونی بتذور علیته بیمتارو  (.7)

قارچی در شن ا  کاتتت ار ستتمو  ستتیستتامید 

براو کنارل علف و  شتتاو شرر  استتتافتتاده شتتتتد 

ک،  حرحیتف ار علف برگ، بتهبرگ و نتارکپهن

گرانستتاار و حاپید در مرحله اناهاو پن ه رنی و 

در رمتان   دشی استتتافتاده گردیتد.ستتتتاقته  اباتداو

برداشتت حعداد ستنعله در واحد ست ز، حعداد دانه  

دانتته   عتمتلتکترد  و  شت اردانتته  ورن  ستتتتنتعتلتته،  در 

 گیرو شد. انداره

شتا بتا ح  یته واریتانو و میتایستتته میتان ین داده

ممتتارو   افت ار  نتر   ار   SAS ver 9.1استتتاتفتتاده 

  نر  اف ار  صتتتور  گرفتت و رستتتم نمودارشتا بتا

Excel ن ا  شد.ا 

 

 نتایج و بحث

 نتایج منطقه سرد نورآباد 

ستتاده رقم و   شاواثر  ،در من یه ستترد نورمباد

او  می ان بتذر و اثر مایتابتم رقم در می ان بتذر بر

حعداد ستتنعله در مار مربط، حعداد دانه در   صتتفا 

دار  ستتتنعلته، ورن ش ار دانته و عملکرد دانته معنی

شتتتد. بیاتتتارین حعداد ستتتنعله در مار مربط ار رقم  

کیلوگر  بذر در شکاار   270اوحدو با مصتتترف 

( حاصتتم شتتد و در رقم  در مارمربط  ستتنعله 945)

این    کیلوگر  بتذر در شکاتار  120بتا حراکم    2  مذر

( در مارمربط ستنعله 348به کمارین می ان ) صتفت

 1/39)کاش، یافت. حداکثر حعداد دانه در ستنعله 

کیلوگر  بتذر    120ار رقم بتاران بتا مصتتترف   دانته(

دانه(    5/21)در شکاار حاصتتم شتتد و حداقم من  

کیلوگر  بذر در   220در رقم اوحدو با مصتترف 

شت ار  بتیاتتتاتریتن ورن  ممتتد.  بتتدستتتتت   شتکتاتتار 

کیلوگر  بذر    270رقم اوحدو با مصترف  دانه ار  

گر ( حتاصتتتم شتتتد و کمارین   9/41در شکاتار )
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گر ( در رقم بتاران بتا   5/35میتدار این صتتتفتت )

کیلوگر  بذر در شکاار ماتاشده شتد  220مصترف 

 (. 1)جدول 

کیلوگر   2409می ان  بیاتارین عملکرد دانه به

کیلوگر   170در شکاار ار رقم باران با مصتتترف  

بتا   2 اتار حتاصتتتم شتتتد و در رقم مذربتذر در شک

کیلوگر  بتذر در شکاتار کمارین   120مصتتترف  

کیلوگر  در شکاتار(   2011می ان عملکرد دانته )

 (. 2)شکم  بدست ممد

شتایی کته ای تاد  شتاو پتایی ه شمته پن تهدر گنتد 

کنند شتود ت وما  بارور نعوده و ستنعله حوتید نمیمی

(. گ ارش شتتده استتت که با اف ای، حراکم ار  2)

دارو کاساه شده  شمار دانه در سنعله به یور معنی

و بته دنعتال من عملکرد دانته در ستتتنعلته نی  کتاش،  

(. ورن ش ار دانه یعنی ج ء سو   15و   14یابد )می

ایتن   کتته  نتمتوده  حتيتیتیتر  حتراکتم  افت ایت،  عتمتلتکتردبتتا 

شتتترایط   حيییرا  کتامال  حتابط شتتترایط مقی ی و

کاتت استت وتی ایلف با اف ای، حراکم ار میدار  

 (. 15شود )کاساه می ورن ش ار دانه

در یتد بررستتتی بیاتتتارین عملکرد دانته در  

ار حراکم   رقم چمران  در    500گنتتد  مبی  بوحتته 

بوحته در    300مارمربط و کمارین من را ار حراکم  

 450چ نی حراکم  (.  11مارمربط بتدستتتتت ممتد )

 بهتار،    مبی  بوحته در مارمربط را براو ارقتا  گنتد 

بر برخی خصوصیا  بوحه میایسه میان ین اثر رقم، حراکم بوحه و اثر مایابم رقم در حراکم  -1جدول 

 در من یه سرد نورمباد  گند  رراعی ارقا  دیم
 

 حعداد سنعله در مار مربط حعداد دانه در سنعله 
  دانه  ش ارورن 

 )گر (
 رقم می ان بذر 

3/33 c 348e 4/36 g 120  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

7/33 b 527d 0/36 k 170  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

3/32 d 704b 5/37 h 220  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

7/31 e 702b 7/36 j 270  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

4/22 k 504d 4/41 b 120  اوحدو کیلوگر  بذر در شکاار 

6/24 i 561cd 4/41 b 170  اوحدو کیلوگر  بذر در شکاار 

5/21 l 616c 3/40 d 220  اوحدو کیلوگر  بذر در شکاار 

0/23 j 945a 9/41 a 270  اوحدو کیلوگر  بذر در شکاار 

1/39 a 504d 0/40 e 120  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

9/29 g 493d 1/37 i 170  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

0/30 f 572cd 5/35 l 220  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

0/29 h 608c 3/39 f 270  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

7/32 a 570b 1/37 c  2مذر 

9/22 c 657a 2/41 a اوحدو 

0/32 b 544b 0/38 b باران 

6/31 a 452d 0/40 a 120  کیلوگر  بذر در شکاار 

4/29 b 527c 2/38 b 170  کیلوگر  بذر در شکاار 

9/27 c 631b 7/37 c 220  کیلوگر  بذر در شکاار 

9/27 c 752a 3/39 b 270  کیلوگر  بذر در شکاار 

 باشند.دار در س ز احامال پنج درصد بر اساس مرمون دانکن میدر شر ساون اعداد با حروف ماارک فاقد اخاالف معنی
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 میان ین عملکرد حیمارشاو مرمایای در من یه سرد نورمباد میایسه  -2شکم 

 

(. در بررستی اثر  3پیاتاار و چمران حوصتیه نمود )

بذر   400و  350، 300،  250حراکم کاشتتت چهار  

  مذر دیم گند  رقم در مارمربط بر عملکرد چهار

پرحو در من یته معاتدل  و رصتتتد ستتتردارو، ،2

 ار دانه عملکرد بروجرد ماتاشده شتد که بیاارین

 در کیلوگر  2972عملکرد   میان ین با پرحو رقم

 در بتذر 350 حتا 300 بین شتاو حراکم شکاتار و

 (.6بدست ممد ) مارمربط

 آباد نتایج منطقه معتدل سرد ایمان

ید ار  اثر شیچ مباد  در من یه معادل سرد ایمان

حعداد  عامم  بر  مرمایای  مربط  شاو  مار  در  سنعله 

بر حعداد دانه در  معنی اثر می ان بذر  اما  دار ناد، 

رقم و می ان بذر و اثر    ا  اثر  دار بود.سنعله معنی 

دانه   ش ار  ورن  بر  بذر  می ان  در  رقم  مایابم 

بودمعنی به   شمچنین،.  نددار  دانه  یور  عملکرد 

می ان معنی و  رقم  اثرا  ساده  حأثیر  حقت    دارو 

شا ناان داد که  میایسۀ میان ین  بذر قرار گرفت.

  گند   که بیاارین حعداد سنعله در مار مربط ار رقم

  2 کمارین من ار رقم مذر سنعله( و 706) اوحدو

اثر    569) میان ین  میایسۀ  ممد.  بدست  سنعله( 

بیاارین حعداد دانه در  شا ناان داد که  مایابم عامم

کیلوگر  بذر    120با مصرف    سنعله ار رقم اوحدو

دانه در سنعله( و سپو      6/30)با میان ین    در شکاار

باران رقم  مصرف    ار  در    170با  بذر  کیلوگر  

  عله( حاصم شد دانه در سن  6/27)با میان ین    شکاار

در  ورن ش ار دانه    بیاارین(. شمچنین،  2)جدول  

مصرف    2  مذر  ارقا  در    170با  بذر  کیلوگر  

( مصرف    اوحدوو  گر (    4/36شکاار   220با 

  مااشده شد گر (    3/36کیلوگر  بذر در شکاار )

 (. 2)جدول 

میایستته میان ین عملکرد ارقا  مرمایاتتی در  

من یته ایمتان مبتاد ناتتتتان داد کته رقم بتاران بتا 

رقتم    3049عتمتلتکترد   دو  ار  شتکتاتتار  کتیتلتوگتر  در 

(. در این من یه بیاتتارین  3دی ر برحر بود )شتتکم 
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حرحیتف ار  دار بتهعملکرد دانته بتدون حفتاو  معنی

در    220  و  170  ،270مصتتترف   بتتذر  کتیتلتوگتر  

کیلوگر    2957  و  2973  ،3027ن  می اشکاتار بته

در شکاار بدستتت ممد و کمارین عملکرد دانه ار  

می ان  کیلوگر  بتذر در شکاتار بته  120مصتتترف  

 (.3 شکمحاصم شد ) کیلوگر  در شکاار 2623
 

بر برخی خصوصیا  بوحه میایسه میان ین اثر رقم، حراکم بوحه و اثر مایابم رقم در حراکم  -2جدول 

 مباددر من یه معادل سرد ایمان گند  رراعی ارقا  دیم
 

 حعداد سنعله در مار مربط حعداد دانه در سنعله 
 دانه  ش ارورن 

 )گر (
 رقم می ان بذر 

6/25 ab 513b 2/30 ab 120  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

9/19 b 800a 4/36 a 170  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

1/24 ab 673ab 6/33 ab 220  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

3/26 ab 627ab 5/35 a 270  2مذر  کیلوگر  بذر در شکاار 

6/30 a 600ab 7/32 ab 120  اوحدو  کیلوگر  بذر در شکاار 

0/21 b 725ab 2/32 ab 170  اوحدو  کیلوگر  بذر در شکاار 

8/21 b 613ab 3/36 a 220  اوحدو  کیلوگر  بذر در شکاار 

5/24 ab 700ab 6/30 ab 270  اوحدو  کیلوگر  بذر در شکاار 

0/25 ab 513b 3/33 ab 120  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

6/27 ab 525b 5/35 a 170  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

9/21 b 725ab 4/26 b 220  باران کیلوگر  بذر در شکاار 

9/22 ab 588ab 5/31 ab 270   باران شکاارکیلوگر  بذر در 

3/25 a 569b 4/34 a  2مذر 

2/24 a 706a 6/31 a  اوحدو 

2/23 a 625ab 7/32 a باران 

2/23 a 662a 4/33 a 120  کیلوگر  بذر در شکاار 

0/26 a 651a 5/33 a 170  کیلوگر  بذر در شکاار 

8/23 a 608a 5/33 a 220  کیلوگر  بذر در شکاار 

2/24 a 613a 2/31 a 270   شکاار کیلوگر  بذر در 

 باشند.دار در س ز احامال پنج درصد بر اساس مرمون دانکن میدر شر ساون اعداد با حروف ماارک فاقد اخاالف معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباد میایسه میان ین عملکرد حیمارشاو مرمایای در من یه معادل سرد ایمان  -3شکم 
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 كوهدشتنتایج منطقه معتدل 

یتد ار  اثر شیچ در من یته معاتدل کوشتدشتتتت 

حعداد ستنعله در مار مربط و  شاو مرمایاتی برعامم

اما اثرا  ستاده رقم   دار ناتد،معنی ورن ش ار دانه

و می ان بتذر و اثر مایتابتم رقم در می ان بتذر بر 

دار بودند. براو صتتفت حعداد دانه در ستتنعله معنی

دار بود و اثر ساده  معنیرقم    حنها اثر  ،عملکرد دانه

دار  و اثرمایتابتم رقم در می ان بتذر معنی می ان بتذر

شا ناتتان میان ین اثر مایابم عامم هنعودند. میایستت 

کیلوگر   170که رقم کوشدشتت با مصترف   داد

دانته در شر   2/40بتا حعتداد ماوستتتط  بتذر در شکاتار  

نظر حعداد دانه در ستتنعله برحرین حرکیف   ستتنعله ار

اکم کاتتت را داشتتت و کمارین حعداد  در حر  رقم

 220دانته در ستتتنعلته ار رقم قتابوس بتا مصتتترف  

دانته در    9/30ماوستتتط  کیلوگر  بتذر در شکاتار )

 (. 3سنعله( حاصم شد )جدول 

در من یه معادل کوشدشتت بیاتارین عملکرد  

بته ار رقم    2043می ان  دانته  کیلوگر  در شکاتار 

قابوس حاصتم شتد و دو رقم کریم و کوشدشتت، 

دار کمارین عملکردشتاو دانته  دون حفتاو  معنیبت 

دانتته  بتته داراو عتمتکترد   1858و    1847حترحتیتتف 

 (. 4کیلوگر  در شکاار بودند )شکم 

  شاوحراکم  مییمی مفرد و شمکاران در بررسی

دشدشتت   و کوشدشتت  گند   رقم در دو مشالف

  عملکرد  دریتافانتد کته بیاتتتارین دیم  در شتتترایط

 مربط در شر    مار  در  بوحتته  500  حراکم  بتته  مربوط

رقتم )  دو  متقتیتیتتان  بتتاتتعتکتو،  (.  9بتود   بترختی 

 200شتاو بتاتحر ار و میتان حراکممعنی دار  حفتاو 

 بوحته در مارمربط براو گنتد  ماتتتتاشتده نکردنتد 

 (.16و  12)
 

بر برخی خصوصیا  بوحه میایسه میان ین اثر رقم، حراکم بوحه و اثر مایابم رقم در حراکم  -3جدول 
 در من یه معادل کوشدشت  گند  رراعی ارقا  دیم

 
 حعداد سنعله در مار مربط حعداد دانه در سنعله 

 دانه  ش ارورن 

 رقم می ان بذر  )گر (

9/32 a 778b 4/25 a 120  کریم کیلوگر  بذر در شکاار 

4/34 a 972ab 0/26 a 170  کریم کیلوگر  بذر در شکاار 

0/38 a 889ab 8/25 a 220  کریم کیلوگر  بذر در شکاار 

4/35 a 833b 7/25 a 270  کریم کیلوگر  بذر در شکاار 

5/31 a 833b 4/25 a 120  کوشدشت کیلوگر  بذر در شکاار 

2/40 a 1083ab 7/23 a 170  کوشدشت کیلوگر  بذر در شکاار 

7/35 a 806b 2/20 a 220  کوشدشت کیلوگر  بذر در شکاار 

0/32 a 944ab 8/25 a 270  کوشدشت کیلوگر  بذر در شکاار 

7/37 a 917ab 0/26 a 120  قابوس کیلوگر  بذر در شکاار 

8/33 a 1011ab 9/23 a 170  قابوس کیلوگر  بذر در شکاار 

9/30 a 960ab 8/26 a 220  قابوس کیلوگر  بذر در شکاار 

6/31 a 1222ab 3/20 a 270  قابوس کیلوگر  بذر در شکاار 

2/35 a 868a 7/25 a کریم 

9/34 ab 917a 8/23 a کوشدشت 

5/33 b 1027a 3/24 a قابوس 

0/34 ab 843a 6/25 a 120  کیلوگر  بذر در شکاار 

1/36 a 1022a 5/24 a 170  کیلوگر  بذر در شکاار 

9/34 ab 885a 3/24 a 220  کیلوگر  بذر در شکاار 

0/33 b 1000a 9/23 a 270  کیلوگر  بذر در شکاار 

 باشند.دار در س ز احامال پنج درصد بر اساس مرمون دانکن میدر شر ساون اعداد با حروف ماارک فاقد اخاالف معنی
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 میایسه میان ین عملکرد حیمارشاو مرمایای در من یه معادل کوشدشت  -4شکم 

 

 توصیه ترویجی

بر استتاس ناایج این حقیی  در م موع به نظر 

دستتتت براو به رستتتد که در استتتاان ترستتتاانمی

رقم    ،موردن حتداکثر عملکرد در شتتترایط دیم

شاو ستترد نورمباد و معادل گند  باران براو اقلیم

مبتاد و رقم گنتد  قتابوس براو اقلیم  ستتترد ایمتان

باشتتتند. شمچنین معادل کوشدشتتتت مناستتتف می

بتراو    170مصتتترف   شتکتاتتار  در  بتتذر  کتیتلتوگتر  

مباد و شاو سترد نورمباد و معادل سترد ایماناقلیم

کیلوگر  بذر در شکاار براو اقلیم    120مصتتترف  

شود و مصرف بیاار معادل کوشدشت حوصیه می

بتذر ب   حقمیتم ش ینته اضتتتافی بر حوتیتدکننتدگتان 

مثتعای ناتیت تته  پی   گنتتد   در  عملکرد  اف ای،  در 

 نشواشد داشت.

 

 سپاسگزاری

پترویه  بتتدیتن متقتاتر   متتدیتریتتت  ار   وستتتیتلتته 

ایران ایکتاردا( کته   -امنیتت یتذایی )ماتتتارک 

نمودنتد،  بودجته اجراو این مرمتای، را حتأمین 

 گردد. سپاس  ارو می
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 .45-56(: 4و  3) 8و بذر.  گچساران. ناریه نهال

 دیم. چهارمین شتترایط در گند  ارقا  در مناستتف حراکم حعیین بررستتی .1375سينجری پیرایواتلو، ا.   -5

صتفهان. دانات اه صتنعای اصتفهان. ا ،1375شتهریور    4-9  ایران. نعاحا  و اصتالح رراعت علو  کن ره

  .ایران

 خصتتتوصتتتیا  بر کاشتتتت حراکم حأثیر. 1393فرنیا، ا.، نخجوان، ش.، خدائی، ف.، شيياهوردی، م.  -6

 .291-302(: 4) 8کااوررو.  نوین شاو بروجرد. یافاه دیم در گند  عملکرد و رشد فی یوتوییکی

حأثیر رمان و مصتترف ار  در عملکرد گند  دیم. م له خاک و . 1382فیضييی اصييل، و.، ولیزاده،  .   -7

  .29-38(:  1) 17مق. 

دیم.  شتترایط در جو دانه عملکرد بر بذر می ان و کاشتتت شاو ردیف فاصتتله اثر  .1378محمدی، م.  -8

 .1-8(: 1) 15بذر.  و ناریه نهال

 در گند  کاتت مشالف شاو حراکم حأثیر بررستی. 1392مفرد، آ.، افشيار، ع.، شيفازاده، م. ک.  مقیمی -9

م لوق.  حراکم شتتناخت و اج او عملکرد و عملکرد مورفوتویید حيییرا  روو بر دیم شتترایط

 صفقه. 5 ، قام، شرم گان، ایران. 1392مبان  30 کااوررو. بش، در عامم ییر پدافند ملی شمای،

حاثیر حاریخ کاشتت و حراکم بوحه بر عملکرد و اج او عملکرد گند   .1385ممتازی، م.، امام، ی.   -10

 .1-11(: 1) 37-1رمساانه رقم شیرار. علو  کااوررو ایران. 

بررستی مناستف حرین حاریخ کاشتت و حراکم بوحه گند  مبی رقم    .1385فر، م.  مؤیدی، ف.، سيیاح -11

، پردیو 1385شتتتهریور    5-7  چمران در خر  مبتاد. نهمین کن ره علو  رراعتت و اصتتتالح نعتاحتا .

 ایران. ابوریقان دانا اه حهران، حهران،
12. Apricio, N. D., Villegas, J., Araus, L. and Royo, C. 2000. Spectral vegetation 

indices as nondestructive tools for determining durum wheat yield. Agron. J. 92: 83-

91. 
13. Brrigs, K. G. 1975. Effects of seeding rate and row spacing on agronomic 

characteristics of Glenlea.pitic 62 and New Pawa wheat. Can. J. Plant Sci. 55: 363-

367. 

14. Donaldson, E., Schillinger, W. E. and Dofing, S. M. 2001. Straw production and 

grain yield relationships in winter wheat. Crop Sci. 41:100-106. 
15. Joseph, K. D. S., Alley, M. M., Bran, D. E. and Gravelle, S. M. 1985. Row spacing 

and seeding rate effects on yield and yield components of soft red winter wheat. 

Agron. J. 77: 211 – 214. 

16.Koc, M. 1996. Biomass production and grain yield of some genotypes of bread and 

Durum wheat under coastal Mediterranean conditions. Rachis 15: 27–32. 


