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  عملكرد دو رقم گندم يبر عملكرد و اجزا ياريكاشت و سطوح آب ياثرات روش ها

  4د برومندنسبيسع و 3پور يد نبي، مج2يمسكرباش ي، موس*1يميكر يعل

  

  

 چمران اهواز ديدانشگاه شهكشاورزي  يدانشكدهارشد زراعت  يكارشناس يدانشجو: مسؤولي نويسنده -*1

)Karimi.a.65@gmail.com( 

  اهواز د چمرانيشه دانشگاهكشاورزي  يدانشكده گروه زراعت و اصالح نباتاتان اريدانش -3و  2

  اهواز د چمرانيدانشگاه شه علوم آب يمهندسي دانشكدهآبياري زهكشي استاد  -4

  4/8/90 :تاريخ پذيرش    16/12/89 :تاريخ دريافت

  

  دهيچك

 گندم، رقم دو عملكرد ياجزا و عملكرد بر ياريآب سطوح و مختلف كاشت يهاروش تاثرا يمطالعه منظوربه

 ي مزرعـه  در ،تكرار سه در ،يتصادف كامل يهابلوك قالب در ينوار شده خرد يهاكرت صورت به قيتحق نيا

 سـال  در اهـواز  چمـران  ديشـه  دانشگاه يكشاورز ي دانشكده نباتات اصالح و زراعت گروه يقاتيتحق و يآموزش

% 50و % 25آبياري بـر اسـاس تخليـه    (سطح  دودر  ياريفاكتور آب: ها شاملفاكتور .ديگرد اجرا 1388 -89 يزراع

خط گندم  9و  6،  3كاشت خطي در كرت، كاشت (سطح  چهاردر ، روش كاشت )آب قابل استفاده گياه در خاك

كاشت، در صفات تعداد دانه در  يهاكه روشج نشان داد ينتا. ار بودندرقم چمران واست دوو همچنين ) پشته يرو

ـ  به طـور  يخط نهروش . دار داشتند ياختالف معن گريك ديسنبله، تعداد سنبله در مترمربع و عملكرد دانه با   يمعن

ن يباالتر يو كرت يخط سه يهاروش. )58/28( كاشت داشت يهاه روشياز بق يكم تردانه در سنبله تعداد  يدار

تن در  62/3( بود يخط سهن عملكرد دانه مربوط به روش يو باالتر )89/33، 39/34( له را داشتندتعداد دانه در سنب

ـ  بـه طـور  ز رقم چمـران،  يارقام ن نيدر ب ر وجود نداشت ودايتفاوت معن يارين سطوح آبيب .)هكتار دار در يمعن

از اثرات متقابل آمده  به دستج يبه نتاباتوجه . )تن در هكتار 67/2(ت عملكرد دانه نسبت به رقم استار برتر بود صف

ـ پشته، بـه و  يكاشت رو يها، كاربرد روشن تحقيقيط مشابه ايشرار موجود، د يآبكمو فاكتورها   سـه ش ژه روي

  .شوديشنهاد ميپ ياريبا سطح دوم آب يخط

  

  عملكرد، گندم ي، عملكرد، اجزاه رطوبتيتخل ،روش كاشت :ها دواژهيكل
 

 مقدمه 

 

 ترين مهم كشت زير سطح و توليد نظر از گندم

 آن محصول افزايش و است ايران كشاورزي محصول

 نظر از و گيرد مي قرار يتر بيش توجه مورد روز به روز

 بسياري اهميت از اصلي غذاي تأمين و دياقتصا

 مردم موجود، هاي گزارش ي پايه بر. باشد مي برخوردار

 70 حدود در نزديك خاور و خاورميانه كشورهاي

 غذاهايي ساير و نان از را خود نياز مورد كالري درصد

 مي دست به آيند، مي فراهم آن آرد و گندم با كه

 مواد را مصرفي نرژيا درصد 90 از بيش ايران در ،آورند

 از صددر 64 گندم ويژه هب غالت. سازد مي تأمين گياهي

 گندم كل ديتول زانيم ).6( دهند مي تشكيل را مواد اين

 كه است شده برآورد تن ونيليم 48/13 حدود رانيا در

 رده در ،تن ونيليم 18/1 حدود ديتول با خوزستان استان

 استان زين تكش ريز سطح نظر از. دارد قرار كشور دوم

 ركشتيز سطح هكتار هزار 4/421 داشتن با خوزستان

 آب). 8( دارد قرار كشور يها نااست هشتم رده در گندم،

 حال عين در ولي است، زمين روي ي ماده ترين فراوان

 محصوالت توليد محدوديت عامل ترين مهم آن كمبود
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 مهمي بسيار عامل آب). 7( باشد مي جهان در كشاورزي

 از). 12( است زمين سطح در گياهي هاي گونه عتوزي در

 و هيرو يب كشور يآب ياراض در آب مصرف كه جا آن

 آب يفراوان بيضر و بوده اهانيگ يآب ازين از تر شيب

 يكارها راه از يكي نينابراب ؛باشد يم واحد از تر كم

 كشور يزراع ياراض در آب مصرف يساز نهيبه ياساس

 شده مجا آن يبررس در). 11( است ياريآب كم از استفاده

 گندم رقم دو يرو بر )17( 1همكاران و فاهونگ توسط

 و يجو ستميس كه شد مشاهده ،يلوم خاك كي در

 شيافزا موجب مسطح، كشت با سهيمقا در يا پشته

 عملكرد در يدرصد 10 شيافزا با همراه ،تروژنين جذب

 كه كردند دهمشاه نيهمچن ها آن. است دهيگرد گندم

 فرج و خلل مقدار يا پشته و يجو كاشت روش در

 سبب كه بود مسطح كاشت روش از تر شيب خاك

 )19( 2گيكر .ديگرد يظاهر مخصوص وزن كاهش

 و نيپروتئ درصد شيافزا سبب ياريآب كم كه داد نشان

. ديگرد غالت گريد نيپروتئ زانيم و گندم بذر تيفيك

 شيافزا و كتان در افيال ولط شيافزا سبب ضمن در

 زين محصوالت گريد و انگور چغندرقند، در قند درصد

 در ياريآب كم علت به تواند يم موضوع نيا شود، يم

. باشد زين ديجد يشيرو رشد شدن محدود و فصل آخر

 ياريآب كم يها پژوهش در) 18( 3يسامان و وزيهارگر

 كم كه دنديرس جهينت نيا به ذرت، و پنبه گندم، در

 ازين زمان در و مطلوب تيريمد با كه يصورت در ياريآب

 را محصول شيافزا درصد 95 تا 15 نيب گردد اعمال اهيگ

 در )15( 4همكاران و آرمسترانگ. داشت خواهد بر در

 تيفيك با آب مصرف با و شور يها خاك در يشيآزما

 روش و) مس ،يرو ،تروژنين( يكود يمارهايت با نييپا

 نيباالتر كه كردند مشاهده خاك اصالح مختلف يها

 عملكرد شيافزا و بود ها پشته جاديا با گندم دعملكر

 تر شيب كود، از فادهاست به نسبت كشت روش ريتأث تحت

                                                           

1-Fahong et al. 

2- Krieg 

3- Hargreaves & Samani 

4- Armestrong et al. 

 يا مزرعه شيآزما كي در )21( ٥همكاران و قيشف .شد

 يشن يرس يلوم بافت با يميدس و شور خاك كي در

 درصد 68 و 45 ،25 حدود بيترت به كه كردند مشاهده

 دانه عملكرد و بوته وزن خشك، ماده تر، ومسيب شيافزا

 ياريآب روش با سهيمقا در يفاروئ ياريآب روش تحت

 نيهمچن ها آن. است آمده دست به ذرت در يكرت

 47 يفاروئ روش در شهير ومسيب كه كردند مشاهده

 دو كاشت. بود تر شيب يكرت روش به نسبت رصدد

 در گزاگيز صورت به پشته كي يرو بر ذرت فيرد

 وسط در ها بوته كاشت( يمعمول كشت يالگو با سهيمقا

 كي صورت به و متر يسانت 75 ي فاصله با ها پشته

 دانه عملكرد ،)4( بالل عملكرد شيافزا موجب ،)فهيرد

 بالل در دانه تعداد و) 13( بالل تعداد ،)13 و 10 ،4 ،1(

 علت به خوزستان بويژه و ايران شرايط در .شد

 آن سازي بهينه و آبياري كم آب، منبع محدوديت

 مي نظر به ضروري) آب حجم واحد از حداكثر استفاده(

 آبياري هاي پروژه طراحي در است الزم بنابراين و رسد

 سهيمقا هدف با زين قيتحق نيا. گيرد قرار توجه مورد

 آن منطقه در گندم ياريآب سطوح و شتاك يهاوشر

 به نسبت ،ياتهپش كاشت كيتكن از استفاده با. شد مجا

 با و شود مي داده زمين به يتر كم آب كرتي، آبياري

  .داد افزايش را كشت زير سطح توان مي آن جويي صرفه

  

  هامواد و روش

در  1388 -1389 يسال زراع يدر ط قيتحقن يا

گروه زراعت و اصالح ك ي ي شماره يتقايمزرعه تحق

د چمران اهواز يدانشگاه شه يكشاورزي نباتات دانشكده

اهواز به طول  ين مزرعه در جنوب غربيا. دياجرا گرد

و عرض  يشرقي قه يدق 41درجه و  48 ييايجغراف

 20با ارتفاع  يشمالي قه يدق 19درجه و  31 ييايجغراف

ان خوزستان از نظر است. ا واقع شده استيمتر از سطح در

مناطق خشك و نيمه خشك محسوب مي واقليمي جز

                                                           

5- Shafigh et al. 
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هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور بدون  شود و در ماه

هاي مهر و ارديبهشت معموالً داراي  بارندگي و در ماه

 ياجرا ير طد ييآمار آب و هوا. بارندگي غيرمؤثر است

م آن جاقبل از . آمده است كيق در جدول ين تحقيا

ش، از يمورد آزماي ود به خاك قطعه و افزودن ككشت 

نمونه  يمتر يسانت 0-30ن قطعه در عمق ياي نقطه  شش

بعد از مخلوط كردن نمونه ها، نمونه . به عمل آمد يبردار

خاك  .ه قرار گرفتيب حاصل شده مورد تجزمرك

كه  بود يلوم يبافت شن يش دارايمزرعه مورد آزما

مده آ در جدول دوآن  يكيزيو ف ييايميش مشخصات

خرد شده  ينوار يهاش به صورت كرتين آزمايا. است

با سه ) RCB( يكامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك

دو : ق شامليمورد تحق يهافاكتور. م شدآن جاتكرار 

آب قابل % 25آبياري بر اساس تخليه ( يسطح آبيار

آب % 50استفاده گياه در خاك و آبياري بر اساس تخليه 

كاشت (روش كاشت  ، چهار)تفاده گياه در خاكقابل اس

خط گندم روي پشته، كاشت  سهكاشت  ،خطي در كرت

خط گندم روي  نهخط گندم روي پشته و كاشت  شش

 و استار) متوسط رس(رقم چمران  دوو همچنين ) پشته

 يكرت افق 4آزمايش شامل  هر تكرار. بودند )ررسيد(

است ) سطوح آبياري( يكرت عمود 2و ) روش كشت(

. م شديارقام تقس يبرا ياريكه هر سطح روش كشت و آب

با توجه به تعداد  آن هامتر و طول  5/2ها  عرض كرت

 20فاصله بين خطوط كشت . م شديخطوط كاشت تنظ

ع و براي در مترمرب ذرب 500سانتيمتر و تراكم به مقدار 

آن ها كشت  داخل جوي(ها يكسان بود  تمامي كرت

 چهار(مار يت 16ش شامل يرار آزماهر تك). م نگرفتجا

به طور . بود) رقم دوو  ياريسطح آب دوروش كشت، 

. بود 3×2×2×4 يشيواحد آزما 48ن طرح شامل يا يكل

 طوريم گرفت، به آن جاآبياري اول به صورت كامل 

هاي بعدي  ولي آبياري ها پر از آب شد، كه داخل جوي

، 1سنج با دستگاه رطوبت(گيري رطوبت خاك  با اندازه

جهت . ديدر دو سطح اعمال گرد) GMK-770Sمدل 

                                                           

1- Soil Moisture Meter (Model: GMK-770S) 

FC ابتدا  ياريمار آبياعمال ت
WPو ) يت زراعيظرف( 2

3 

و با  يشگاه خاك شناسيدر آزما) يپژمردگي نقطه (

اندازه گيري شد، كه به ) 9( يفشار يدستگاه صفحه ها

ن رطوبت قابل يبنابرا. مدبه دست آ درصد 6و  14ب يترت

بعد از آبياري اول، هر . درصد بود 8خاك  ياستفاده

 30آب قابل استفاده در عمق % 50يا % 25زماني كه 

مار مربوط يد در تشد، آبياري مجد يتبخير م يسانتي متر

 12رطوبت سنج عدد  يوقت يبه عبارت. گرفت يم مآن جا

را نشان  10عدد  يو وقت ياريمار اول آبيداد ت يرا نشان م

تعداد دفعات . شدياعمال م ياريمار دوم آبيداد ت يم

بار  7سطح دوم  يبار و برا 11سطح اول،  يبرا ياريآب

 در وگرمليك 40 خاك، آزمون جينتا به توجه با .بود

 100 ه،يپا عنوان به اوره منبع از خالص تروژنين هكتار

 ميپتاس سولفات منبع از خالص ميپتاس هكتار در لوگرميك

 فسفات منبع از خالص فسفر هكتار در لوگرميك 70 و

 نيوج. ديگرد مخلوط خاك با و شد استفاده وميآمون

 يد اواسط نوبت، دو در يدست صورت به هرز يهاعلف

 كي در تنك اتيعمل .شد مجا آن ماه بهمن اخراو و ماه

 تراكم و گرفت صورت يزن پنجه يمرحله در نوبت

 در و ماه اسفند در هم سرك كود. آمد دستبه  مطلوب

 در لوگرميك 60 مقدار به رفتن ساقه ي مرحله يابتدا

. شد اضافه خاك به اوره منبع از خالص تروژنين هكتار

 حذف از پس داس با يدست صورتبه برداشت اتيعمل

 ها بوته ،يينها برداشت از پس .گرفت مجا آن هيحاش

 از استفاده با انيپا در و شده وزن سپس و يبند بسته

 از قبل. شدند جدا بذرها كوچك خرمنكوب دستگاه

 نوانع به بوته 10 يشيآزما واحد هر از ،يينها برداشت

 منتقل شگاهيآزما به يبندبسته از پس و شده جدا نمونه

 دانه تعداد شامل بوته 10 در يبررس مورد يفاكتورها. شد

 استفاده با برداشت از قبل. بود دانه هزار وزن و سنبله در

 سنبله تعداد) مربع متر يسانت 1000( 25×40 كوادرات از

   داشتن با تينها در. شد شمارش زين سطح واحد در

                                                           

2- Field Capacity                      

3- Wilting Point                                               
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*1388 -1389 سال در قيتحق مجا آن محل يشناسهوا آمار -1 جدول  

 بهشتيارد فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان ماه

  دما حداكثر نيانگيم

 )رادگ سانتي ي درجه(

6/34 8/22 6/23 6/27 4/36 5/36 5/44 

  دما حداقل نيانگيم

 )گراد سانتي ي درجه(

2/10 2/7 8/6 3 12 5/9 17 

  دما ميانگين

 )گراد سانتي ي درجه(

1/24 7/15 7/15 2/16 1/21 22 1/31 

  بارندگي ميزان

 )ترم ميلي(

5/55 1/68 7/30 19 2/1 9/29 3/12 

  استان خوزستان، شهرستان اهواز يكل هواشناسي اداره: منبع* 
  

 

  قيتحق مجا آن محل ي مزرعه ي منطقه خاك يكيزيف و ييايميش مشخصات -2 جدول

  يكيالكتر تيهدا

 بر منسيز يدس(

 )متر

 تهيدياس

  يآل مواد

(%) 

  خاك كل تروژنين

 (%) 

  فسفر

 بر گرم يليم(

 )لوگرميك

  تبادل قابل ميپتاس

 بر گرم يليم(

 )لوگرميك

1/3 6/7 51/0 048/0 6/10 176  

  

 دستبه سطح واحد در بوته 10 عملكرد عملكرد، ياجزا

 شدند يخرمنكوب هابوته كل ،يينها برداشت از پس. آمد

 شد يريگ اندازه يشيآزما واحد هر در كاه و دانه وزن و

 واحد هر عملكرد ،يينها برداشت سطح داشتن با و

 SAS افزار نرم از استفاده با جينتا .شد محاسبه يشيآزما

 استفاده با هانيانگيم و گرفت قرار يآمار ي هيتجز مورد

  .شدند سهيمقا دانكن يا چنددامنه آزمون از

  

  بحث و جينتا

  بوته در سنبلچه تعداد 

 تنها ،)3 جدول( انسيوار هيتجز جدول به توجه با

 در صفت نيا بر ياريآب سطوح با ارقام برهمكنش اثر

 جينتا اساس بر. بود داريمعن اختالف يدارا% 5 سطح

 يمارهايت كه شد مشخص ،)4 جدول( نيانگيم سهيمقا

 در سنبلچه تعداد صفت نظر از كاشت، مختلف يهاروش

 خط 3 روش البته. نداشتند داريمعن اختالف هم با بوته

 ي بوته در سنبلچه تعداد يكرت روش به نسبت پشته يرو

 تعداد كاشت، خطوط شيافزا با و داشت يترشيب

 كاندرويس جينتا. داد نشان يكاهش روند بوته در سنبلچه

 در بوته در سنبلچه تعداد داد، نشان زين )22( 9همكاران

 داشته شيافزا مسطح كشت به نسبت گندم ياپشته كشت

 هر از اهيگ ي استفاده پشته يرو خط سه روش در. است

 از ياريبس در و بود بهتر و تر شيب دسترس در آب واحد

 نمود بوته در سنبلچه تعداد و سنبله طول جمله زا صفات

 يحدود ات خاك ساختمان ياپشته روش در. كرد دايپ

 ي رهيذخ و يرينفوذپذ شيافزا سبب و افتهي بهبود

 در تا كرد كمك اهيگ به موضوع نيا. شد خاك رطوبت

 در و كند عمل بهتر يدهگل و يافشان گرده ي دوره

 به ادامه در و داشت يترشيب ي سنبلچه ديتول جهينت

 سطوح نيب در. ديمجاان دانه عملكرد و سنبله طول شيافزا

 ،)4 جدول( نداشت وجود داريمعن فاختال ياريآب

 كاهش زين سنبله طول يمصرف آب كاهش با هرچند

                                                           

1- Sikander et al. 
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 نشد دهيد دار يمعن تفاوت زين ارقام نيب در. داشت

 نبود داريمعن زين ماريت سه نيا برهمكنش اثر). 4 جدول(

  ).5 جدول(

  

  كاشت روش و ياريآب يمارهايت ريتأث تحت گندم عملكرد يجزاا و عملكرد مربعات نيانگيم -3 جدول

 راتييتغ منابع

 ي درجه

 يآزاد

 سنبلچه تعداد

 بوته در

 در دانه تعداد

 سنبله

 هزار وزن

  دانه

 سنبله تعداد

 مترمربع در

 دانه عملكرد

 166/1 20575 445/7 450/24 866/0 2 تكرار

 001/6 3 كشت روش
*351/102 911/7 

*7/53302 
**117/8 

 702/0 1/9611 524/26 696/15 098/3 6 كشت روش يخطا

 225/0 33/7008 050/0 710/12 129/0 1 ياريآب سطح

 250/0 33/833 140/17 080/6 743/7 2 ياريآب سطح يخطا

 سطح*كشت روش

 ياريآب

3 544/0 830/5 134/8 1025 109/0 

 روش يخطا

 ياريآب سطح*كشت

6 982/1 505/3 817/5 775 234/0 

 1200 550/18 566/2 478/0 1 رقم
*493/2 

 124/0 6/516 108/10 939/4 021/2 3 رقم*كشت روش

 1 رقم*ياريآب سطح
*495/11 

**16/113 476/58 33/33 019/0 

 سطح*كشت روش

 رقم*ياريآب

3 749/1 525/8 040/3 4/494 329/0 

 392/0 3/2183 110/15 496/9 599/2 16 جانبه 3 متقابل اثر يخطا

 cv( - 612/1 082/3 887/3 63/8 626/0( راتييتغ بيضر

  .باشند يم دار يمعن % كي و پنج احتمال سطح در بيترت به ** و *
  

  كاشت روش و ياريآب يمارهايت ريتأث تحت گندم عملكرد ياجزا و عملكرد  نيانگيم ساتيمقا -4 جدول

روش 

 كشت

سطح 

 ياريآب
 رقم

تعداد سنبلچه 

 در بوته

دانه  تعداد

 در سنبله

وزن هزار دانه 

 )گرم(

تعداد سنبله در 

 مترمربع

  عملكرد دانه 

 )تن در هكتار(

 a 83/13 a 89/33 a 73/36 a 33/608 b 19/2   يكرت

 a 70/14 a 39/34 a 59/38 a 67/566 a 62/3   يخط 3

 a 31/13 b 74/29 a 75/37 ab 17/539 b 23/2   يخط 6

 a 12/13 b 58/28 a 52/38 b 83/450 b 91/1   يخط 9

 a 79/13 a 16/32 a 86/37 a 33/553 a 42/2  %25ه يتخل 

 a 69/13 a 13/31 a 80/37 a 16/529 a 46/2  %50ه يتخل 

 a 64/13 a 42/31 a 45/38 a 25/546 a 67/2 چمران  

 a 84/13 a 88/31 a 21/37 a 25/536 b 21/2 استار  

  .باشندينم دار يمعن دانكن روش به % پنج سطح در مشترك حروف با نيانگيم دو تفاوت ستون هر در

  



94 

 ... بر آبياري سطوح و كاشت هاي روش اثرات: همكاران و كريمي

 و ياريآب يمارهايت ريتأث تحت گندم عملكرد ياجزا و عملكرد متقابل اثرات نيانگيم ساتيمقا -5 جدول

  كاشت روش

روش 

 كشت

سطح 

 ياريآب
 رقم

تعداد

سنبلچه در 

 بوته

تعداد دانه در 

 سنبله

وزن هزار دانه 

 )گرم(

بله در تعداد سن

 مترمربع

عملكرد دانه 

تن در (

 )هكتار

5/13  چمران  %25ه يتخل  يكرت  a  03/12  a 85/37  a 67/616  ab 23/2  abcd 

66/13  استار  %25ه يتخل  يكرت  a 23/36  a 72/35  a 67/637  a 39/2  abcd 

61/14  چمران  %50ه يتخل  يكرت  a 97/34  a 59/35  a 33/593  abc 48/2  abcd 

55/13  ستارا  %50ه يتخل  يكرت  a 33/32  a 78/37  a 67/586  abc 69/1  cd 

83/13  چمران %25ه يتخل  يخط 3  a 6/32  a 8/41  a 580/00 abcd 95/3  a 

06/16  استار %25ه يتخل يخط 3  a 63/35  a 63/37  a 67/576  abcd 19/3  abcd 

22/14  چمران %50ه يتخل يخط 3  a 97/34  a 98/35  a 67/566  abcd 84/3  ab 

72/14  استار %50ه يخلت يخط 3  a 37/34  a 99/38  a 33/543  abcd 52/3  abc 

5/12  چمران %25ه يتخل  يخط 6  a 8/27  a 69/37  a 33/563  abcd 41/2  abcd 

28/14  استار %25ه يتخل يخط 6  a 4/34  a 05/36  a 33/553  abcd 83/1  bcd 

44/14  چمران %50ه يتخل يخط 6  a 4/30  a 26/38  a 33/523  abcd 76/2  abcd 

06/12  استار %50ه يتخل يخط 6  a 37/26  a 39 /00 a 67/516  abcd 93/1  abcd 

00/13  چمران %25ه يتخل يخط 9  a 17/29  a 04/41  a 470/00 bcd 93/1  bcd 

55/13  استار %25ه يتخل يخط 9  a 47/29  a 17/35  a 430/ 00 d 45/1  d 

06/13  چمران %50ه يتخل يخط 9  a 43/29  a 44/39  a 67/456  cd 87/1  cd 

89/12  استار %50ه يتخل يخط 9  a 27/26  a 37/37  a 67/446  cd 82/1  cd 

  .باشندينم دار يمعن دانكن روش به % پنج سطح در ستون هر در مشابه حروف

  
  سنبله در دانه تعداد

 اثر ،)3 جدول( انسيوار ي هيتجز جدول به توجه با

-روش و% 1 سطح در ياريآب سطوح با ارقام همكنشبر

 اختالف يدارا صفت نيا بر% 5 سطح در كاشت يها

 نيانگيم ي سهيمقا جدول اساس بر نيهمچن. بود دار يمعن

 كاشت، يهاروش نيب از كه شد مشخص ،)4 جدول(

  در دانه تعداد داريمعن طور به يكرت و يخط سه روش

 دو به نسبت روش دو نيا. داشتند يتر شيب ي سنبله

 در يتر شيب دسترس قابل آب از گريد كاشت روش

 باعث موضوع نيا و بودند برخوردار رشد فصل طول

 بهتر يگلده و يافشان گرده حساس مراحل در اهيگ شده

 با و شود مواجه يتر كم يرطوبت تنش با و كند عمل

 به زين يتر شيب عملكرد ،تر شيب ي دانه تعداد ديتول

 داد نشان زين ،)22( همكاران و كاندريس جينتا .ديآ دست

 افتهي شيافزا گندم ياپشته كشت در سنبله، در دانه تعداد

 كاهش باعث گريد روش دو در پشته بودن ضيعر. است

. شد سنبله تعداد كاهش و اهيگ دسترس قابل آب مقدار

 در. نداشت وجود داريمعن تفاوت ياريآب سطوح نيب در

 كنشبرهم). 4 جدول( نبود داريمعن تتفاو هم ارقام نيب

 جدول( نداد نشان داريمعن تفاوت زين ماريت سه نيا

5 .(  
   دانه هزار وزن
 اثر ،)3 جدول( انسيوار ي هيتجز جدول به توجه با

 اساس بر. نبود داريمعن صفت نيا بر مارهايت از كي چيه

 شد مشخص زين ،)4 جدول( نيانگيم ي سهيمقا جدول

 و ياريآب سطوح كاشت، يهاروش يهاماريت نيب كه

 سه نيا برهمكنش. نداشت وجود داريمعن تفاوت ارقام

 طور به). 5 جدول( نداد نشان را داريمعن تفاوت زين ماريت



95 

 90 ماه اسفند ب، 2 يشماره 34 جلد ،)يكشاورز يعلم مجله( ياهيگ داتيتول

 كه است يعملكرد ياجزا جمله از هزاردانه وزن يكل

). 2( دارد عملكرد ياجزا نيب در را راتييتغ نيتر كم

 ليتشك سرعت كه اند داشته انيب زين پژوهشگران از يبرخ

 بوده يينها وزن ي كننده نييتع دانه پرشدن طول و دانه

 وزن )23 ،20 ،3( باشد يم يطيمح عوامل ريتأث تحت كه

 مشابه كه ،نگرفت قرار يماريت چيه ريتأث تحت دانه هزار

 همكاران و اين يديحم و) 4( همكاران و بذرافشان جينتا

   .بود) 5(

 مربع متر در سنبله تعداد

 تنها ،)3 جدول( انسيوار ي هيتجز جدول به توجه با

 يدارا صـفت  نيـ ا بـر % 5 سـطح  در كشـت  يهاروش اثر

 سـه يمقا جـدول  اسـاس  بر نيهمچن. بود داريمعن اختالف

 يمارهـا يت نيبـ  از كـه  شـد  مشـخص  ،)4 جدول( نيانگيم

 داريمعن طوربه پشته يرو خط نه روش كاشت يهاروش

 و شـت دا را) 83/450( مترمربـع  در سـنبله  تعداد نيتر كم

 شيافــزا بــا. بــودن دار يمعنــ هــاروش ريســا نيبــ اخــتالف

 را يكاهشـ  رونـد  مترمربـع  در سنبله تعداد كاشت خطوط

 مقدار پشته، شدن ترضيعر و خطوط شيافزا با. داد نشان

 تيـ نها در و يزن پنجه اه،يگ رشد يبرا دسترس قابل آب

 در سـنبله  تعـداد  بيـ رتت نيبد و افتي كاهش سنبله ديتول

 مشـابه  كـه  افـت ي كـاهش  ياپشـته  يهـا روش در مترمربع

ــا ــترانگ جينتـ ــاران و آرمسـ ــگ و )15( همكـ  و فاهونـ

ــاران ــود) 17( همك ــ در .ب ــطوح نيب ــآب س ــام و ياري  ارق

 نيـ ا برهمكنش). 4 جدول( نشد دهيد يداريمعن اختالف

 مترمربـع  در سنبله تعداد نيتر شيب داد، نشان زين ماريت سه

 بـا  يكرتـ  روش در اسـتار  رقـم  ماريت به مربوط) 67/636(

 مترمربـع  در سـنبله  تعـداد  نيتـر  كـم  و اول ياريـ آب سطح

 يرو خـط  نـه  روش در اسـتار  رقم ماريت به مربوط) 430(

 بـه  مارهايت اكثر). 5 جدول( بود ياريآب دوم سطح با پشته

 هـم  بـا  يداريمعن اختالف مشترك حروف داشتن خاطر

 داريمعنـ  شـكل  بـه  پشته يرو خط نه روش اتنه و ندارند

 يكرت يهاروش به نسبت يتر كم درمترمربع سنبله تعداد

 همكـاران  و كاندريسـ  امـا . شـت دا پشـته  يرو خـط  سه و

 هـا  آن شيآزمـا  جينتا. كردند انيب را يمتفاوت جينتا) 22(

 گنـدم  اهيـ گ بـر  كاشت مختلف يهاروش اثرات يرو بر

 كيـ  بـا  ،يا پشـته  و يجـو  كشت روش در كه داد نشان

. افـت ي شيافـزا  مربـع  متـر  در سنبله تعداد كاشت، فيرد

 بوته هر در بارور يهاپنجه تعداد كه بود آن امر نيا ليدل

 ادتريز مسطح كشت روش به نسبت يساز پشته روش در

 يرو يهابوته در تر شيب يزن پنجه پژوهشگران، نيا. بود

 نـور  ريـ نظ ،يطـ يمح ابعمنـ  بـه  تر شيب يدسترس به را پشته

  . دادند نسبت

 دانه عملكرد

 اثر ،)3 جدول( انسيوار ي هيتجز جدول به توجه با

 نيا بر% 5 سطح در ارقام و% 1 سطح در كشت يهاروش

 اساس بر نيهمچن. بود داريمعن اختالف يدارا صفت

 از كه شد مشخص ،)4 جدول( نيانگيم ي سهيمقا جدول

 پشته يرو طخ سه روش كشت، يهاروش يمارهايت نيب

 يرو خط نه روش و) هكتار در تن 62/3( نيتر شيب ي

 را) هكتار در تن 91/1( دانه عملكرد نيتر كم ي پشته

 خط سه كاشت روش كه داد نشان جينتا نيهمچن. شتنددا

 يبرتر گريد يهاروش بر داريمعن طور به ي پشته يرو

 را داريمعن اختالف گريد كي با هاروش ريسا و شتدا

. نبود داريمعن اختالف ياريآب سطوح نيب. ندادند نشان

 يتر شيب دانه عملكرد چمران، رقم هم، ارقام نيب در

 نيا برهمكنش). 4 جدول( داشت) هكتار در تن 67/2(

 تن 95/3( دانه عملكرد نيتر شيب داد، نشان زين ماريت سه

 خط سه روش در چمران رقم ماريت به مربوط) هكتار در

 دانه عملكرد نيتر كم و اول ياريآب حسط با پشته يرو

 روش در استار رقم ماريت به مربوط) هكتار در تن 45/1(

 با). 5 جدول( بود ياريآب اول سطح با پشته يرو خط نه

 خط سه روش در يمصرف ياريآب آب مقدار نكهيا وجود

 اريبس عملكرد اما بود يكرت روش برابر 63/0 پشته يرو

 يرو خط سه روش در كه نيا ليدل به. شتدا يباالتر

 كي به ياريآب يهاچهيجو و تر كم هاپشته عرض پشته،

 خط سه روش يسهيمقا در. بودند تر كينزد گريد

 علت گفت توانيم يكرت روش با پشته يرو كاشت

 خاك، ساختمان بهبود علت به ياپشته روش يبرتر
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 خاك يرطوبت ي رهيذخ شيافزا و يرينفوذپذ شيافزا

 ختالفا. ديمجاان عملكرد شيافزا به تيهان در كه بود

 طوربه چمران رقم. بود داريمعن زين ارقام نيبا عملكرد

 از بودن زودرس علت به. بود برتر استار رقم از داريمعن

 يشيرو ي دوره و برد را استفاده حداكثر خاك رطوبت

 انيپا به فصل آخر ديشد يگرما با برخورد از قبل آن

  1همكاران و بكر جينتا با آمده تدس به جينتا .ديرس

 2اواد ابو و عكاشه ،)15( همكاران و آرمسترانگ ،)16(

  .داشت مطابقت )21( همكاران و قيشف و) 14(

 توجه با ش،يآزما نيا از آمده دستبه جينتا اساس بر

 نقاط اكثر در موجود يآب كم و يسال خشك تيوضع به

 63/0 يخط سه روش در آب مصرف كه نيا و كشور

 به كاشت روش نيا از توان يم ،بود يكرت روش برابر

 سطح از استفاده. كرد استفاده كارآمد روش كي عنوان

 در صفات از ياريبس در يبرتر داشتن با دوم ياريآب

 به زين چمران رقم كاربرد. شوديم هيتوص آبكم مناطق

 صفات از ياريبس در يبرتر و عملكرد داشتن خاطر

  . دگرديم شنهاديپ

  يگزارسپاس
 و نالومسئو زحمات و هاييراهنما از لهيوس نيبد

 يولوژيزيف يهاشگاهيآزما و يشيآزما يمزرعه كاركنان

 زراعت گروه يزراع يهافرآورده هيتجز ،يزراع اهانيگ

 جناب ژهيوبه ،يكشاورز ي دانشكده نباتات اصالح و

 خانم سركار و يعامر مهندس ،هيدلف مهندس يآقا

  .گردديم يقدردان و تشكر ان،ياهدارر دسمهن
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