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  چكيده

در ايستگاه تحقيقـات   1382-84اعي به منظور ارزيابي عكس العمل ارقام رايج گندم بهاره به تاريخ هاي مختلف كاشت اين پژوهش طي دو سال زر
در اين راستا هشت رقم گندم مرودشت، كراس اروند، مهدوي، پيشتاز، فالت، شـيراز، چمـران و بـك كـراس     .  كشاورزي و منابع طبيعي  نيشابور اجرا شد

 كرت هاي خـرد شـده  تصادفي و به صورت  آذر در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل 15و  آبان 30، آبان 15مهر،  30مهر، 15تاريخ كاشت  پنجدر روشن 
 نتايج تجزيه واريـانس مركـب نشـان داد   . تاريخ هاي كاشت در كرت هاي اصلي و ارقام گندم در كرت هاي فرعي قرار گرفتند .در سه تكرار كشت شدند

نتايج دو سـال آزمـايش بـا    . ت معني داري داشتندارقام نيز در صفات با يكديگر تفاو. تاريخ كاشت بر اكثر صفات مورد بررسي ارقام اثر معني داري داشت
تيمارهـايي كـه در مراحـل    شد بـه  باعث  وبود ) -C º7( يكديگر همسو نبود كه علت اصلي آن افت دماي هوا در فروردين سال دوم آزمايش به زير صفر

در هكتار، و عملكرد دانه سـال اول و دوم آزمـايش بـه     كيلوگرم 6417ميانگين عملكرد دانه . نموي پيشرفته تري قرار داشتند، خسارت شديدي وارد شود
رگرسـيون گـام بـه گـام نشـان داد تعـداد       . سال اول آزمايش بودتر كيلوگرم در هكتار بود كه حاكي از شرايط آب و هوايي مناسب  6417و  6600ترتيب 

و شاخص برداشت، ارتفاع بوته و تعداد سـنبله در مترمربـع   در سال اول درصد عملكرد دانه  73سنبله در مترمربع، تاريخ ظهور سنبله و تعداد دانه در سنبله 
 4و  63ضريب تبيين جزئي تعداد سنبله در توجيه عملكـرد  سـال اول و دوم آزمـايش بـه ترتيـب      . مي نمايند سال دوم را توجيه  درصد عملكرد دانه 70

خسارت يخزدگي و يكنواخت شدن خصوصيات پنجه هاي جديـد  توليـد شـده      در سال دوم،بر عملكرد نقش تعداد سنبله كاهش علت اصلي . درصد بود 
كيلوگرم در هكتار و مناسب ترين رقم شيراز بـا   6869آبان با مقدار  15نتيجه كلي نشان داد بهترين تاريخ كاشت براي دستيابي به باالترين عملكرد . بود

  .كيلوگرم در هكتار مي باشد 6943
  

  اشت، ارقام، گندم، عملكرد دانهتاريخ ك :واژه هاي كليدي
 

    1  مقدمه
پيچيـده اسـت و    بهم پيوسـته و رشد و نمو گياه زراعي يك نظام 

هـر  . اجزاي تشكيل دهنـده آن اسـت  روابط بين عملكرد دانه ناشي از 
نظام نيز تحت تأثير ژنوتيپ گياه، شرايط محيطـي و   ي اينيك از اجزا

متفـاوتي بـر آن    اثـر محيطي اثرات متقابل آن قرار مي گيرد و عوامل 
در بين عوامل مديريتي ماننـد انتخـاب عمـق كاشـت، مطلـوب      . دارند

بودن آماده سازي مزرعـه، حاصـلخيزي خـاك و كنتـرل تـنش هـاي       
كشـاورز مـي توانـد آن را در محـدوده     ترين عاملي كـه  محيطي، مهم

  ).21( انتخاب تاريخ كاشت مي باشد مطلوب اجرا نمايد
ق انطباق مراحل رشد و نمو گياه بـا وضـعيت   تاريخ كاشت از طري

                                                            
به ترتيب استاديار و مربي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان  -2و  1

  نيشابور ،رضوي
  ) Email: ajafarnzhad@yahoo.com             :نويسنده مسئول -(*

حرارتي خاك و هوا، طول روز، تبخير و تعرق، بارندگي، رطوبت هـوا و  
ها، علفهاي هرز و غيـره   ساير خصوصيات جوي، شيوع آفات و بيماري

بر استقرار، رشد رويشي و زايشي و در نهايت عملكـرد كمـي و كيفـي    
تاريخ كاشـت بايسـتي بـه    . محصول و مسايل برداشت تاثير مي گذارد

نحوي انتخاب گردد كه تمام مراحل رشـد گيـاه از عوامـل نـا مسـاعد      
محيطي محفوظ و مصون باشـد و مراحـل مختلـف رشـد بـا شـرايط       

معمـوال ارقـام مختلـف گياهـان زراعـي بـه       . مطلوب منطبـق گـردد   
هاي زودرس، ديررس و ميـان رس تقسـيم مـي شـوند و تـاريخ       گروه

. جام آزمايشاتي براي يك ناحيه تعيـين مـي شـود   كاشت هر گروه با ان
). 2( هـاي محسوسـي دارنـد    تفـاوت   ارقام مختلف يك گروه نيز با هم

اثـرات نـا مطلـوب     ،كشت گندم در زمان نا مناسب اعم از دير يـا زود 
در مقابل، كشت گندم در زمان مطلوب به درصـد  . فراواني بدنبال دارد

ـ ، رمناسبجوانه زني باال، پنجه زني  موقـع و توليـد   ه شد فنولوژيكي ب
گياهان قوي با سيستم ريشه اي محكم، كاهش خوابيـدگي، افـزايش   
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). 14( وزن دانه براي تمام تيپ هاي رشد و بقاي گياه منجر مي شـود 
زمان مناسب كاشت و مساله سرمازدگي در تاريخ كاشت پاييزه اهميت 

و ذخيـره   زيادي داشته و گياه بايستي قبـل از فرارسـيدن سـرما رشـد    
كشـت  . در برابر سرما تحمـل نمايـد  غذايي كافي داشته باشد تا بتواند 

بسيار زود در پاييز مطلوب نيست زيرا بعضي ارقام نسبت به طـول روز  
حساسيت ندارند و ممكن است قبل از فرارسيدن سـرما، رشـد زايشـي    

ـ . و در اثر سرما صـدمه ببيننـد   نمودهخود را آغاز  خير در كشـت نيـز   أت
  ).8(رشد كافي به گياه نمي دهد  فرصت
اثر تاريخ كاشت به دليل تأثير آن در مراحل مختلف نمـو و رشـد    

گندم مانند بهاره سازي، زمستان گذراني، عملكرد و اجـزاي عملكـرد،   
و كانوپي گياه توسط محققـين   ها آنتشكيل آغازه هاي برگ و توسعه 

آنچه كـه  ). 21و  19، 13،16، 8( مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
در بيشتر اين گزارشات به آن اشاره شده است اين موضـوع اسـت كـه    
اگر كاشت در تـاريخ مناسـب صـورت نگيـرد، عمليـات زراعـي ديگـر        

زماني كه  هرچند .تواند جايگزين اثرات مثبت كاشت به موقع شود نمي
تفاوت در مراحل فنولوژي گروه هـاي   ،تاريخ كاشت به تعويق مي افتد

 ،مشـابه ) فتوپريود( به دليل قرار گرفتن در طول روزو ديررس زودرس 
  ).11( كاهش مي يابد

بنابراين هدف از تعيين تـاريخ كاشـت بهينـه، تعيـين دوره زمـاني      
است كه مجموع عوامل حاكم در آن دوره بر جوانه زني، سـبز شـدن،   
استقرار و بقاي گياهچه مناسب باشد به نحوي كه گياه زراعي تـا حـد   

در هر مرحله از رشد در شرايط مطلوبي قرار گيـرد و از برخـورد   ممكن 
  ). 19و  7( اين مراحل نموي با شرايط نامساعد محيطي اجتناب شود

بر اساس واكنش به طول دوره دماي پايين، گندم داراي سه تيـپ  
ارقام زمسـتانه حتمـاً بايـد دماهـاي     . زمستانه، بهاره و بينابين مي باشد

ه صفر تا پنج درجه سانتيگراد به مدت يك تا دو ماه پايين را در محدود
صورت پذيرد و متعاقباً وارد  ها آنتا عمل بهاره شدن در  دريافت نمايند

ارقام بهـاره بـراي گـذار از رشـد رويشـي بـه       . )9( مرحله زايشي شوند
اين ارقام در اوايل . مرحله زايشي نيازي به كسب دماهاي پايين ندارند

رحله رشد زايشي شده و در نتيجه از تحمـل پـايين   فصل زودتر وارد م
به طول روز  ها آنتري نسبت به سرما برخوردار مي باشند و حساسيت 

 )17( ربـي ك برخي محققين مانند .كمتر از تيپ هاي زمستانه مي باشد
خاص گندم هاي زمستانه نمي باشد و  ،معتقدند واكنش به بهاره شدن
با شدت كمتري عكس العمل نشان مـي  ارقام بهاره نيز به اين پديده، 

   .دهند
سرماي زمستانه به ارقام بهاره داراي رشد سريع كه زودتر كشـت  

چون كاشت زودتـر از موعـد   . مي شوند، خسارت بيشتري وارد مي كند
مقرر باعث مي شود كه گياهان قبل از رسـيدن سـرما بـيش از انـدازه     

ل همزمـان شـدن   رشد نموده و با توجه به شروع رشد زايشـي، احتمـا  
 )4( عزيزي و همكاران. سرما با اين مرحله حساس از نمو افزايش يابد

بيان نمودند سرعت رشد كم در دماي پايين يكي از ويژگي هاي ارقام 

متحمل به سرما مي باشد و ارقامي كه سرعت رشد بيشتري در دمـاي  
  .دبرخوردارنبه سرماي زمستانه نسبت تحمل پايين تري از پايين دارند 

به داليـل متعـدد ارقـام بهـاره در منـاطق      محققين اعالم نمودند 
اشـاره  ) 18( به طور مثـال كربـي و همكـاران   . معتدل كشت مي شود

نمودند ارقام بهاره كه با تأخير كشت مي شـوند فرصـت كـافي بـراي     
برداشت سيب زميني و چغندرقندكـه محصـول قبـل از كشـت گنـدم      

في براي تكميل رشـد ايـن گياهـان    و زمان كا هنمودباشند، فراهم  مي
در صـورت  عنـوان نمودنـد    )10( فوجيموتو و همكاران. ايجاد مي شود

 ها آنممكن زمان رسيدگي  مي باشندديررس كه ارقام زمستانه  كشت
با آغاز بارندگي هاي تابستانه مصادف شده و برداشت دانه بـا مشـكل   

.  اده مـي شـود  در اين شرايط كشت ارقام بهاره ترجيح دكه مواجه شود
در  ،بنابراين دستيابي به ارقام بهاره كه براي كشت زود مناسب هستند

در كشت دو منظـوره نيـز   . اين مناطق از اهميت زيادي برخوردار است
ارقام بهاره بايد كشت شوند تا از رشد سريعي برخوردار باشند و پس از 

وده و بـا  چرا توسط دام يا برداشت علوفـه بتواننـد سـريعاً بازيـابي نمـ     
  .)15( كاهش عملكرد كمتري مواجه شوند

 ها آننيز به داليل مختلفي كه برخي از رضوي در استان خراسان 
و معمـوالً ديرتـر از   وسيعي نسبتاً ارقام بهاره در سطح  ،در باال ذكر شد
 عمـده دليـل   .كشت مي شـوند ) معموالً اواسط آبان ماه(موعد مناسب 
كشـت  (شدن زمين از محصول قبلـي  آزاد علت تأخير دركشت دير به 

بعـالوه ارقـام بهـاره    ). 6( مـي باشـد  ) بهاره مانند چغندر و صيفي جات
و تالقـي  ) 9( زودرس تـر بـوده  نسبت به تيپ هاي زمستانه و بينابين 

نوبت هاي آبياري آخر گندم با اولـين آبيـاري محصـول بهـاره كمتـر      
معمـوالً از   كـه  دامنه وسيعي از تاريخ هاي كاشـت  همچنين. باشد مي

در مناطق مختلف و با ارقام متفـاوت   اواسط مهر تا اواخر آذر مي باشد
سـازگاري   بهـاره، در اين راستا با توجه به تنـوع ارقـام   . انجام مي شود

در يـك آزمـايش دو سـاله مـورد     با تاريخ هاي مختلف كاشـت   ها آن
  .گرفتقرار بررسي و ارزيابي 

  
  مواد و روش ها 

و  گنـدم  بهـاره رين تاريخ كاشت تيپ هـاي  جهت تعيين مناسب ت
آزمايشـي طـي دو    تعيين ارقام مناسب در تاريخ هاي متفاوت كاشـت، 

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي  1382-84  سال زراعي
شــمالي و طــول  36˚و 14بــا مختصــات عــرض جغرافيــايي َنيشــابور 

 .اجرا شدآزاد  از سطح درياي 1350شرقي و ارتفاع 58˚و 46جغرافيايي َ
مرودشت، كراس اروند، مهدوي، پيشتاز،  رقم گندم هشتبدين منظور 

 15تـاريخ كاشـت    پـنج در فالت، شيراز، چمران و بك كراس روشـن  
هاي  آذر در قالب طرح پايه بلوك 15و  آبان 30، آبان 15مهر،  30مهر،

در سه تكـرار كشـت    كرت هاي خرد شدهكامل تصادفي و به صورت 
ارقـام انتخـاب شـده    . تيمار بود 40ن ترتيب هر تكرار داراي بدي .شدند
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هستند كه در مناطق معتدل اسـتان خراسـان   ژنوتيپ هايي رايج ترين 
اصلي و ارقام هاي هاي كاشت در كرت  تاريخ. رضوي كشت مي شوند

پــس از آمــاده ســازي مزرعــه،  .گرفتنــددر كــرت هــاي فرعــي قــرار 
ميـزان   .ستگاه فاروئر ايجـاد شـد  سانتيمتر با د 60به عرض هايي  پشته

كود مصرفي بر اساس نياز گياه و بر پايه آزمون شيميايي خاك مصرف 
كيلوگرم  120،از منبع كود اورهكيلوگرم نيتروژن  150بدين ترتيب  .شد

از منبع كود كيلوگرم پتاسيم  90آمونيوم،فسفات دي از منبع كود فسفر 
كود اوره  3/1 .مصرف شدكيلوگرم سولفات روي  40و  پتاسيمسولفات 
پتاسـيم و روي همزمـان بـا كاشـت و      كود فسفات،كل مقدارهمراه با 

بقيه كود نيتروژن طي دو مرحله پنجه زني و ساقه رفـتن بـه صـورت    
دانه در مترمربع  400تراكم بذر  .سرك و به ميزان مساوي مصرف شد

رديف گنـدم بـه فواصـل     12هر كرت فرعي شامل  .در نظر گرفته شد
 4/14متر بود بدين ترتيب مساحت هر كرت  6سانتيمتر و به طول  20

در زمان برداشت نيم متر از ابتدا و انتهـاي هـر    .بود مترمربع )4/2×6(
بـه عنـوان حاشـيه حـذف و بـا       )شش رديف( كرت و دو پشته طرفين

مترمربـع انجـام    7/5برداشت در سطح  ،احتساب فضاي نمونه برداري
در طـي فصـل   . از گياه و با سيفون انجـام شـد  آبياري بر اساس ني .شد

تاريخ آغـاز و  رشد برخي خصوصيات زراعي از قيبل تاريخ سـبز شـدن،  
در  .تاريخ رسيدگي ثبـت شـدند  و  سنبلهظهور تاريخ خاتمه پنجه زني، 

) مترمربع 3/0(سانتيمتر از هر يك از دو پشته مياني  25زمان برداشت 
ملكرد شامل تعداد سنبله در به صورت تصادفي برداشت شد و اجزاي ع

 .تعداد دانه در سنبله و وزن هـزار دانـه انـدازه گيـري شـدند      مترمربع،
 .بعالوه بر اساس نمونه هاي مذكور شاخص برداشت نيز محاسـبه شـد  

) وينتـر اشـتايگر  (كمباين برداشـت آزمايشـات غـالت     بوسيلهبرداشت 
 .انجام شد

حداقل، به ترتيب  دماي 1384فروردين ماه سال  18و  7در تاريخ 
و به تيمارهايي كه از نظر نموي و  )1جدول( كاهش يافت -3و  -7به 

  .فنولوژي در مراحل پيشرفته تري بودند، خسارت شديدي وارد شد
مـورد    MSTAT-Cصفات اندازه گيري شده توسـط نـرم افـزار    

اطمينـان از  آزمـون بارتلـت بـراي     .تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند
واريـانس   انجـام شـد و  مختلف صفات دن واريانس خطاي متجانس بو

مركـب قـرار   واريـانس  بودند مورد تجزيه  متجانسصفاتي كه خطاي 
  .ميانگين ها با آزمون دانكن مورد مقايسه آماري قرار گرفتند .گرفتند
  

  نتايج و بحث
  ارتفاع بوته

رقـم اثـر    ×تاريخ كاشت، رقم و سال  ×سال، تاريخ كاشت، سال 
ميـانگين ارتفـاع بوتـه در    ). 2جدول (بر ارتفاع بوته داشت  معني داري

). 3جـدول  ( سانتيمتر بـود  88و  92سال اول و دوم آزمايش به ترتيب 
  .كه حاكي از شرايط مناسب تر محيطي و رشدي سال اول بود

 15بيشترين و كمترين ارتفاع بوته بـه ترتيـب در تـاريخ كاشـت      
يكـي از اثـرات افـزايش     ).3ل جدو( ثبت شد) D5(آذر 15و ) D3(آبان

) 21( مـك لـود و همكـاران   . دوره رشد، طويل شدن بوته ها مي باشد
آنـان علـت    بيان نمودند با تأخير در كاشت از ارتفاع بوته ها كاسته شد

اصلي اين امر را تشديد تنش رطوبتي در كاشـت هـاي تـأخيري ذكـر     
تـأخير در   بـا  نـد نيـز عنـوان نمود   )10(فوجيموتو و همكـاران  . نمودند

بنـابراين انتظـار   . سانتيمتر كاهش يافت 5كاشت، ارتفاع بوته به ميزان 
) D1( مهـر  15اين بود كـه بيشـترين ارتفـاع بوتـه در تـاريخ كاشـت       

مشاهده شود، ولي نتايج اينگونه نبود و بيشترين ارتفاع بوته در محدود 
جدول ( مشاهده شد) آبان 30( D4و ) مهر D2 )30تاريخ كاشت هاي 

علت اصلي اين امر شرايط متفاوت آب و هوايي دو سـال آزمـايش   . )3
  .بود

  
  ول اجراي آزمايشبرخي متغيرهاي هواشناسي نيشابور در ط -1جدول 

  1383- 84سال 1382-83سال 

ميانگين دماي   
  )ºC( ماهانه

دماي حداقل
  )ºC( مطلق

دماي حداكثر
  )ºC( مطلق

بارندگي
  )mm(ماهانه 

ميانگين دماي 
  )ºC( نهماها

دماي حداقل 
  )ºC( مطلق

دماي حداكثر 
  )ºC( مطلق

بارندگي 
  )mm(ماهانه 

  3/1  2/30  -8/1  3/14 0 6/31 6/2  3/17 مهر
  9/35  8/23  -8/2  11 7/17 27 -6/5  9/7 آبان
  1/67  4/15 -6  4/3 2/13 4/17 -13  9/2 آذر
  3/47  6/12  -8/6  4/2 1/94 4/14 -8/6  5/4 دي

  9/22  16  -8/10  2 7/21 2/24 -8/3  2/7 بهمن
  1/85  24  -8/7  2/10 5/28 4/27 -8/1  6/10 اسفند

  18  4/29  -2/7  7/14 4/26 4/28 6/1  2/13 فروردين
  2/16  4/29 6/5  9/17 5/13 4/35 7  7/20 ارديبهشت

  1/0  4/41 10  2/24 0 38 8/9  9/19 خرداد
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همانطوريكه قبالً اشاره شد يخبنـدان شـديد فـروردين سـال دوم     

در مراحل نموي پيشرفته تري قرار كه يش، به تاريخ كاشت هايي آزما
داشتند خسارت بيشتري وارد نمود و باعث تاخير و كندي رشـد مجـدد   

تـاريخ   ×معني دار بودن اثر متقابل سـال   واكنش دليل اين. شد ها آن
رابطه با ارتفاع بوتـه  بدين معني كه روند كامالً متفاوتي در  ،كاشت بود

يعني در سـال اول بيشـترين ارتفـاع    . مشاهده شدزمايش آدو سال در 
. شد و با تأخير در كاشت از ارتفاع بوتـه كاسـته شـد    ثبت D1در  ،بوته

ولي  در سال دوم عكس اين حالـت مشـاهده شـد و در تـاريخ هـاي      
به طـور مثـال   ). 4جدول ( شد ثبتكاشت ديرتر، بيشترين ارتفاع بوته 

سانتيمتر  8/79و  99دوم به ترتيب  سالسال اول و  D1ارتفاع بوته در
بنـابراين  ). 4جـدول  ( سـانتيمتر بـود   7/90و  1/81به ترتيب  D5و در 

چون از اعداد خام دو سال براي محاسبه ميانگين ارتفاع بوته اسـتفاده  
از بيشـترين ارتفـاع بوتـه برخـوردار      D4تا  D2شد تاريخ كاشت هاي 

  . بودند
. تقريباً داراي روند مشابهي بودنـد ارقام داراي ارتفاع بوته متفاوت 

بدين مفهوم كه ارتفاع ارقام بلندتر در سال دوم بيشـتر كـاهش يافتـه    
 و چمـران ) بلنـد ( به طور مثال كاهش ارتفاع بوته ارقام مرودشـت . بود

 عزيـزي و همكـاران  . درصد بـود  4و  9در سال دوم به ترتيب ) كوتاه(
ز سرماي زمستان در مراحـل  بيان نمودند ارقامي از گندم كه قبل ا )4(

رشد پايين تري قرار داشتند حساسـيت كمتـري بـه سـرماي ديـررس      
  .بهاره داشتند

  
  تعداد روز تا ظهور سنبله و روز تا رسيدگي

تعداد روز تا ظهور سـنبله و رسـيدگي تحـت تـأثير سـال، تـاريخ       
رقم  ×تاريخ كاشت، رقم و اثر متقابل سال  ×كاشت، اثر متقابل سال 

تفاوت تعداد روز تا ظهور سنبله و رسيدگي بـين   ).2جدول(فت قرار گر
تـاريخ رسـيدگي   ). 3جدول ( روز بود 7و  2دو سال آزمايش به ترتيب 

سال دوم نسبت به سال اول ديرتر بود كه حاكي از خنك تـر بـودن و   
  .  تأثير شرايط آب و هوايي سال دوم بود

نبله كـاهش  با تأخير در كاشت تعداد روز از كاشـت تـا ظهـور سـ    
روز بود ولي اختالف تـاريخ   D5 60و  D1با اينكه اختالف بين . يافت

تاريخ ظهور (  روز بود 15ظهور سنبله بين اين دو تاريخ كاشت، حدود 
تعـداد روز از  ). ارديبهشـت بـود   19و  4به ترتيب  D5و  D1سنبله در 

ــنبله در   ــور س ــا ظه ــب  D5و D1كاشــت ت ــه ترتي روز  154و  199ب
چـون گنـدم گيـاهي روز بلنـد مـي باشـد بنـابراين در        ). 3 جـدول (بود

در  شرايطي كه وارد اين فتوپريود شود اجباراً وارد فـاز زايشـي شـده و   
نتيجه روزهاي بلندتر باعث مي شود تا مراحل نموي كوتاه تر شـوند و  

قبل از اينكه اندام هاي رويشي براي ايجاد منبع فيزيولوژيك بـه طـور   
بوته ها زودتر وارد مرحله زايشي شده و در ادامه بـا  كامل توسعه يابند، 

 )1(كمـالي و همكـاران   جـالل   .كمبود منابع فتوسنتزي مواجه شـوند 
 تا حد مطلوب سبب افزايش سـرعت نمـو و  ما عنوان نمودند افزايش د

 مـك لـود و همكـاران   . كاهش طول دوره هاي مختلف نمو مي شـود 
روز  10رسيدگي حدود  ،كاشتعنوان نمودند با تاخير دو ماهه در ) 21(

بنابراين با پيشرفته شدن مراحل نمـوي اخـتالف بـين    . به تعويق افتاد
هرچه مراحل نموي عقـب تـر بودنـد     .تاريخ هاي كاشت كاهش يافت

. اختالف زماني رسيدگي بين تاريخ كاشـت ديـر و زود افـزايش يافـت    
سـنبله  تاريخ كاشت نشان داد، ظهور  ×معني دار بودن اثر متقابل سال

در تاريخ هاي مختلف كاشت طي دو سـال آزمـايش مشـابه يكـديگر     
  D5  ،35و  D1در سال اول تفاوت ظهور سـنبله بـين   ). 3جدول (نبود

روز ديرتـر   20روز بود يعني در سال دوم  سنبله ها  55و در سال دوم 
در سال دوم يخزدگي بهاره باعث شد پنجه هـايي كـه از   . ظاهر شدند

در مراحل پيشرفته تري بودند به طور كامل از بـين   نظر مراحل نموي
بروند و پنجه هايي جديدي بوجود آيد كـه بـه زمـان بيشـتري بـراي      

در سال اول تعداد روز مورد نياز بـراي  . تكميل رشد زايشي نياز داشتند
جدول ( روز بود 206روز و در سال دوم  192حدود  D1ظهورسنبله در 

  .له ها ديرتر ظاهر شدندبنابراين در سال دوم سنب). 4
در بين ارقام، بيشترين تعداد روز تا ظهور سنبله مربوط بـه شـيراز   

 تعلـق داشـت   و بك كراس روشن ، فالتوكمترين آن به كراس اروند
اين ارقام ازنظر طول دوره رسـيدگي بـا يكـديگر متفـاوت     ). 3جدول (

 جالل. شيراز رقمي ديررس و كراس اروند رقمي زودرس است. هستند
ژنوتيپ مـورد بررسـي    20عنوان نمودند در بين ) 1( كمالي و همكاران

را بيشترين نياز حرارتي از كاشت تا رسـيدگي فيزيولوژيـك را دا   ،شيراز
تفاوت مشهود در ميان ارقام بهاره ممكن است به عوامل محيطي . بود

يعني با تفـاوت در مراحـل نمـوي در    . دنسبت داده شو مانند طول روز
-ز مشــابه، اخــتالف زيــادي در ويژگــي هــاي مورفــو يــك طــول رو

 ).12( بروز نمايد ها آنفيزيولوژيك 
تعداد روز تا رسيدگي مشابه تعـداد روز مـورد نيـاز بـراي     تغييرات 

يعنـي بـا تـأخير در كاشـت تعـداد روز از كاشـت تـا         ظهور سنبله بـود 
ولي سرعت رشد گندم پس از گلدهي تقريباً به  .رسيدگي كاهش يافت

 )11( و همكـاران  كوشـيما فو. امل تابع دماي محيط مـي باشـد  طور ك
تـاريخ   بيان نمودند تفاوت تعداد روز مورد نياز بـراي ظهـور سـنبله در   

هاي كاشت و ارقام مختلف گندم زياد نمي باشد چـون گنـدم گيـاهي    
بلندي قرار بگيرند سـنبله هـا    روز بلند بوده و زماني كه در شرايط روز

  .ظاهر مي شوند
  

  كاشتعملكرد دانه و صفات وابسته به آن در ارقام و تاريخ هاي مختلف   )ميانگين مربعات( مركب تجزيه واريانس -2لجدو



  987      ...عكس العمل ارقام بهاره گندم به تاريخ

تعداد سنبله در 
 عملكرد بيولوژيك عملكرد دانه وزن هزار دانه مترمربع

شاخص
 منابع تغيير درجه آزادي برداشت

*113622  18/20  ns **8020533  *19394667  **4/5245  1 (Y)سال
71829** 35/20 ns 8572491** 112704030* 7/55 ns 4  تكرار ×سال  

27786 ns **47/70  **9499043  **159105343  **7/274  4 (A)تاريخ كاشت
29128 ns 73/31  ns **22071989  92235133ns 1/24 ns 4 Y × A 

24599 17/14  484249 31294049 7/52 16 aخطاي
42149 ** **50/266  **1611428  24009813ns **3/77  7 (B)رقم 
20445 ** **12/17  **2501014  30920177ns *4/30  7 Y × B 

3866 ns 65/6  ns 720146 ns 16801111ns 7/14 ns 28 A × B 

6820 ns 55/7  ns *809452  11005566ns 1/15 ns 28 Y × A × B 

5601 88/4  517541 15553921 1/14 140 bخطاي
9/12  9/5  2/11   0/22 3/10 (%) اتضريب تغيير

* nsدرصد 1و  5معني دار در سطح احتمال ، غير معني داربه ترتيب : ** و 

  
 عملكرد دانه و صفات وابسته به آن در ارقام و تاريخ هاي مختلف كاشت )  ميانگين مربعات( تجزيه واريانس مركب -2ادامه جدول 

تعدادروز تا ظهور تعدادروز تا رسيدگي
 سنبله

د دانه درتعدا
بوته  ارتفاع سنبله  

درجه
 منابع تغيير آزادي

**4/5078  **6/153  **8/1568  **4/948  1 (Y)سال
5/15 ns 1/3 ns 8/15 ns 6/86 ns 4  تكرار ×سال  

**8/25040   **3/15641  **1/127  **9/275  4 (A) تاريخ كاشت   
**1/382  **9/780  *4/48  **4/1567  4 Y × A 

3/10  3/8  1/16 0/42 16 aخطاي
**4/90  **6/45  **4/583  **9/1184  7 (B)رقم
**7/25  **1/21  **8/95  **8/101  7 Y × B 

7/3 ns *5/5  *5/44  4/28  ns 28 A × B 

6/9 ** 2/4  ns 6/34  ns 6/37  ns 28 Y × A ×B 

4/3  5/3  6/26 9/35 140 bخطاي
8/0  1/1  1/12 7/6 (%) اتضريب تغيير  

* nsدرصد 1و  5معني دار در سطح احتمال ، ي دارغير معنبه ترتيب : ** و 

  
گياهي بي تفاوت  ،ولي پس از اين مرحله گندم نسبت به فتوپريود

. بوده و طول دوره زايشي تا رسيدگي را دماي محيط تعيين مي نمايـد 
زماني كه تاريخ كاشت بـه تعويـق   بيان نمودند ) 23(اسالفر و راوسون 

روه هـاي زودرس و ديـررس   مي افتد تفاوت در مراحـل فنولـوژي گـ   
  .كاهش مي يابد چون در فتوپريود مشابه قرار مي گيرند

 
  اجزاي عملكرد

 تعداد سنبله در واحد سطح

). 2جـدول  (معنـي دار بـود   سـطح اثر سال بر تعداد سنبله در واحد 
عـدد در   558و  602تعداد پنجه بارور در سـال اول و دوم بـه ترتيـب    

دوم آزمايش بخشي از پنجـه هـا بـه    در سال ). 3جدول ( مترمربع بود
بـا توجـه بـه اينكـه دمـاي هـوا در       . زدگي بهاره از بين رفتند علت يخ

و چـون اكثـر    ه زير صـفر كـاهش يافـت   بفروردين سال دوم آزمايش 
بنابراين خسارت شـديدي بـه    پنجه ها در اين زمان تشكيل شده بودند

و عزيـزي  ) 1( كمالي و همكارانجالل . پنجه هاي توليدشده وارد شد
نيز بيان نمودند مقاومت به سرما بـا پيشـرفت مراحـل    ) 4( و همكاران

  .نمو به سوي گلدهي به تدريج كاهش مي يابد
تاريخ كاشت بر تعداد پنجـه   ×اثر تاريخ كاشت و اثر متقابل سال 

با توجه بـه اينكـه يكـي از    ). 2جدول ( در واحد سطح غيرمعني دار بود
سنبله مي باشد از طرفي عملكرد گنـدم تـا   اجزاي مهم عملكرد، تعداد 

حدود زيادي وابسته به پنجه هاي زايا است و روزهاي كوتـاه و هـواي   
انتظار اين بـود كـه بـا     ،)3( خنك باعث تحريك تعداد پنجه مي شوند

طوالني تر شدن فصل رشد در طي پـاييز كـه از طريـق تغييـر تـاريخ      
و بايـد تـاريخ    ي يافـت ها افزايش م توليد پنجه كاشت ميسر شده بود،
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كاشت بر اين جزء عملكرد اثر معني داري داشـت ولـي غيرمعنـي دار    
  :اتفاق افتاده استبه دو دليل  احتماالَبودن آن 

بوده و چون تيپ  باالقابليت انعطاف ارقام بهاره در توليد پنجه ) 1
هاي بهاره در طي زمسـتان از رشـد رويشـي و توليـد پنجـه مناسـبي       

  .، قابليت جبران كنندگي بااليي داشته اندبرخوردار بوده
تاريخ كاشت معني دار بود و تعداد سنبله توليد شده  ×اثر سال ) 2

تاريخ هاي كاشت مشابه در دو سال با يكديگر متفـاوت بـود بنـابراين    
استفاده از ميانگين تاريخ كاشت دو سال باعث غير معني دار شدن اثـر  

در  D5و  D1د سنبله توليـد شـده   به طور مثال تعدا. تاريخ كاشت شد
عـدد در مترمربـع و در سـال     570و  640سال اول آزمايش به ترتيب 

عدد در مترمربع بود كه ميـانگين دو سـاله    577و  545دوم به ترتيب 
D1 وD5  ممكن ). 4جدول ( عدد درمترمربع بود 573و  593به ترتيب

يـري  در شـكل گ  زيـادي برخي از پنجه هاي توليد شـده نقـش   است 
) 10( عملكرد دانه نداشته باشند به طوري كـه فوجيموتـو و همكـاران   

عنوان كردندكشت زود باعث شد تعداد پنجه زيادتري ايجاد شـود كـه   
همه اين پنجه ها بارور نشده و در ادامه فصل رقابتي براي اسـتفاده از  

 اعالم نمودنـد  )18( كربي و همكاران .منابع فتوسنتزي ايجاد مي شود
ود باعث رشد رويشي زياد شده و اين موضـوع باعـث اتـالف    كاشت ز

  .رطوبت مي شود
بين تعداد سنبله ارقام در سطح آماري يـك درصـد تفـاوت معنـي     

ارقام كراس ارونـد و مهـدوي بـا تعـداد      ).2جدول ( داري وجود داشت
به ترتيب از بيشترين و كمتـرين تعـداد سـنبله برخـوردار      519و  645
يد پنجه تحت تأثير ژنتيك گياه و عوامل محيطي تول). 3جدول ( بودند

عوامـل محيطـي همچـون دمـاي پـايين، نـور زيـاد و        . قرار مي گيرد
بنـابراين در يـك   ). 3( روزهاي كوتاه توليد پنجه را تحريك مـي كنـد  

يكـي  تشرايط مساوي ارقامي كه پنجه زيادتري توليد مي كنند توان ژن
   .بيشتري براي عملكرد باالتر را دارند

جـدول  (رقم بر توليد سنبله معني دار بـود  ×چون اثر متقابل سال 
. بنابراين ارقام در دو سال آزمايش از روند مشابهي برخوردار نبودنـد ) 2

به طور مثال رقم كراس اروند در هر دو سال از بيشترين تعـداد سـنبله   
 12بـه سـال اول    برخوردار بود ولي رقم مهدوي در سـال دوم نسـبت  

 فوجيموتو و همكـاران ). 5جدول ( كمتري توليد كرده بوددرصد سنبله 
درصـد   50-60هنگامي كه كشت زود انجام شد  ندنيز بيان نمود) 10(

همچنـين   گاننامبرد. از پنجه ها به دليل سرماي زمستان از بين رفتند
تفاوت بين ارقام از نظر توليد تعداد سـنبله فقـط در تـاريخ     ندبيان نمود

  .كاشت زود مشاهده شد
ديـررس  تقريبـاً  در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي مهدوي رقمـي  

بوده و در سال دوم پس از خسارت يخزدگي فرصت كافي براي توليـد  
سنبله نداشته ولي رقم فالت زودرس بوده و چون مراحل نموي كوتـاه  

 )18( كربـي . تري داشته بنابراين سنبله بيشـتري توليـد نمـوده اسـت    
حساسيت بيشتري به فتوپريود براي ورود به عنوان نمود ارقام ديررس 

بعالوه فاصله بين مراحل نموي اين ارقام طوالني تـر   .فاز زايشي دارند
بوده و ممكن است برخي ارقام بهاره نياز كمـي نيـز بـه ورناليزاسـيون     

اين امر ممكن است در مورد برخي ارقـام مـورد بررسـي    . داشته باشند
  .اين پژوهش نيز صادق باشد

 
 د دانه در سنبلهتعدا

از يعنـي  تعداد بالقوه دانه در سنبله در يك محدوده نسبتاً وسـيعي  
تعيين ها  تا هنگام باروري تخمك سنبلچه انتهاييشروع آغازش زمان 

در طـي ايـن دوره آغـازش سـنبلچه هـا در درون سـنبله و        .مي شود
بنـابراين   .)5( آغازش گلچه ها در درون سنبلچه ها صورت مي پـذيرد 

را تحـت تـأثير   مل مختلف محيطي و ژنتيكي تعداد دانه در سـنبله  عوا
 زياد محيط در مرحله تـورم غـالف بـرگ پـرچم     دماي. قرار مي دهند

)Booting (   تا ظهور سنبله باعث اختالل در تقسيم سلول هـاي مـادر
شده و مي تواند تعداد دانـه در سـنبله را    ها آندانه گرده و زنده ماندن 

نابراين عوامل محيطي اثـر زيـادي بـر ايـن جـزء      ب). 22( كاهش دهد
متفـاوت دو سـال،    توجه به شرايط آب و هوايي كامالَ با. عملكرد دارد

  ). 2جدول ( اثر سال بر اين جزء عملكرد معني دار بود
بيشترين و كمترين تعداد دانه در سنبله به ترتيـب در سـال دوم و   

با توجه ). 3جدول ( دشثبت عدد در سنبله  3/40و  4/45اول با ميزان 
 به همبستگي منفي بين تعداد دانه در سنبله با تعداد سنبله در مترمربـع 

)r =-0.73**(   اين نتيجه منطقي به نظر مي رسد چون تعـداد سـنبله ،
درصد كمتـر از سـال اول بـود و رقابـت كمتـري بـين        8در سال دوم 

  .ها براي جذب مواد فتوسنتزي وجود داشت دانه
 تاريخ كاشت نيز اثر معني داري بـر تعـداد دانـه در سـنبله داشـت     

و  D5بيشترين و كمترين تعداد دانه در سنبله به ترتيب در ). 2جدول (
D2 بـين تعـداد دانـه در    كه با توجه به همبستگي منفي . مشاهده شد

در تاريخ كاشـت هـايي    ؛سنبله با تعداد سنبله در مترمربع وجود داشت
كمتري توليد شده بود تعداد دانه بيشتري در هر سنبله  كه تعداد سنبله

به طور مثال بيشترين تعداد دانه در سـنبله در سـال دوم   . وجود داشت
و كمترين تعداد سنبله در مترمربع در همين تاريخ كاشت وجود  D3در 

علـت   ).4جـدول  ( مشاهده شد D2در  حالتداشت و در سال اول اين 
اهش كـ عني اجزاي عملكرد دانه مي باشد، ي اين امر رابطه جبراني بين

كمبـود آن تـا    يك جزء عملكرد با افزايش در اجـزاي ديگـر عملكـرد،   
كشت زود  نيز گزارش كردند) 19( ناپ و ناپ. حدودي جبران مي شود

گندم موجب شد تعداد سنبله در واحد سطح افزايش ولي تعداد دانـه در  
  .سنبله كاهش يابد

  
  
  
  



  1382-84گندم و صفات وابسته به آن طي سال هاي ارقام نگين عملكرد دانه مقايسه ميا -3جدول

 عملكرد دانه  تيمارها
 )كيلوگرم در هكتار( 

 عملكرد بيولوژيك
  )كيلوگرم در هكتار(

 شاخص برداشت

 )درصد(

 وزن هزار دانه

 )گرم(
 تعداد سنبله در مترمربع

 سال
  a6600 b16946 a41 a1/37  a602  1382- 83سال 
  b6234 a18744 b32 a7/37  b558  1383- 84سال

 تاريخ كاشت
 b6058 a19290 b 33 a9/38  a593  مهر 15

  a6731 a18380 ab36 ab3/38  a616  مهر 30
  a6869 a18680 ab37 ab8/36  a561  آبان 15
  a6584 a18210 ab37 ab2/37  a558  آبان 30
  b5841 b14670 a40 b9/35  a573  آذر 15

 رقم
  b6244 b17750 ab37 e5/33  bc574  مرودشت

  b6390 ab18190 ab37 b8/39  a645  كراس اروند
  b6232 b16910 b34 a6/42  d519  مهدوي
  b6451 b17040 a38 b4/39  bc577  پيشتاز
  b6403 b17240 a38 cd8/35  cd554  فالت
  a6943 a19710 ab37 cd1/36  bc588  شيراز
  b6237 b17750 ab37 d1/35  bc572  چمران

  b6433 ab18180 b34 c3/37  ab611  كراس روشنبك 
  . درصد اختالف معني داري ندارند 5احتمال  ميانگين ها در هر ستون و براي هر عامل كه داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح

  
 

  1382-84گندم و صفات وابسته به آن طي سال هاي ارقام مقايسه ميانگين عملكرد دانه  - 3جدولادامه 

بوتهارتفاع تعداد دانه در سنبله  تيمارها  

)سانتيمتر(  
 تعدادروز از كاشت تا رسيدگي تعدادروز از كاشت تا ظهور سنبله

 b3/40 a92 b176 b218  1382- 83سال 

  a4/45 b88 a178 a227  1383- 84سال
  c8/41 ab89 a199 a251  مهر 15
  c2/41 a90 b190 b237  مهر 30
  ab4/44 a92 c178 c224  آبان 15
  bc1/42 a90 d166 d208  آبان 30
  a8/44 b86 e154 e194  آذر 15

  ab7/47 b88 a178 c223  مرودشت
  e0/36 b86 c176 d221  كراس اروند

  d5/40 a96 ab178 cd222  مهدوي
  de9/38 b87 ab178 a226  پيشتاز
  a9/48 c81 c176 d221  فالت
  bc3/44 a97 a179 b224  شيراز
  bc9/44 b86 bc177 d221  چمران

  cd7/41 a98 c176 b224  بك كراس روشن
  .درصد اختالف معني داري ندارند 5آزمون دانكن  در سطح احتمال  ميانگين ها در هر ستون و براي هر عامل كه داراي حروف مشابه هستند، بر اساس

  
  



عامل ديگري كه بر تعداد سنبلچه در سنبله و بالطبع تعداد دانه در 
مؤثر است طول روز مي باشد روزهاي كوتـاه باعـث مـي شـود      سنبله

دوره رشد سنبله افزايش يافته و تعداد دانه در سنبلچه بيشـتري توليـد   
دوره آغـازش  بنابراين كشت هاي دير به دليل مواجه شدن ). 23( شود

سنبلچه ها با روزهاي بلند و كوتاه شدن دوره سـنبلك انتهـايي سـبب    
طـول دوره   بعـالوه ). 13و  9( سنبله مي شودكاهش تعداد سنبلچه در 

رشد در اثر تاريخ كاشت دير كوتاه تر شده و تعداد سـنبلچه در سـنبله   
  ).23( كاهش مي يابد

. بين تعداد دانه در سنبله ارقام نيز تفاوت معني داري وجود داشـت 
بيشترين و كمترين تعداد دانه در سنبله در ارقام فالت و كـراس ارونـد   

كراس اروند از بيشترين تعداد سنبله در بين ارقـام  ). 3ول جد( ثبت شد
مورد بررسي برخوردار بود و با توجه به همبستگي منفـي بـين ايـن دو    

از سـوي ديگـر فـالت    . جزء عملكرد اين نتيجه قابل پيش بينـي بـود  
كمترين ارتفاع بوتـه را دارا بـود و در ارقـام پاكوتـاه هنگـام تكـوين و       

داشـته  وجود سنبلچه ها رقابت كمتري با ساقه تكامل سنبله و تشكيل 
كه اين امر منجر به افزايش وزن خشك سنبله و تعداد دانـه در سـنبله   

در ارقام پاكوتاه رقابت بين ساقه با سنبله به حـداقل رسـيده    ،مي شود
بخشي از گلچـه هـا ممكـن اسـت در طـي      چون در ارقام پابلند  است

  ). 5( وندطويل شدن ساقه و رشد سريع آن عقيم ش
رقم بر تعداد دانـه در سـنبله در سـطح     ×اثر متقابل تاريخ كاشت 

بـدين مفهـوم كـه تـاريخ     ). 2جـدول  ( آماري پنج درصد معني دار بود
كاشت باعث شد تعداد دانه توليد شده ارقـام در تـاريخ هـاي مختلـف     

به طور مثـال ارقـام مرودشـت و فـالت     . كاشت تحت تأثير قرار گيرد
توليــد  D5و چمــران و شــيراز در  D3در ســنبله را در بيشــترين دانــه 

زمان قبل از گلـدهي در گنـدم يـك    ). اعداد نشان داده نشدند( نمودند
بخش عمده تعداد دانه بالقوه در سنبله  به دليل اينكهدوره حياتي است 

تعداد دانه در سـنبله   به همين دليل .در طي اين مرحله تعيين مي شود
در مراحـل مختلـف نمـوي قـرار      دورهايـن   طـي در كه  ،ارقام مختلف

  .گرفتندداشتند تحت تأثير قرار 
  

 وزن هزار دانه

با ). 2جدول (تاريخ كاشت بر وزن هزار دانه اثر معني داري داشت 
بيشترين و كمترين وزن . تأخير در كاشت وزن هزار دانه كاهش يافت 

 ثبت شدگرم  9/35و  9/38با مقدار  D5و  D1هزار دانه به ترتيب در 
عوامل محيطي پس از گرده افشاني بطـور عمـده بـر وزن    ). 3جدول (

بنابراين، مواجه شدن بوته هـا در ايـن دوره   . هزار دانه تأثير مي گذارند
شود  با تنش هايي مانند خشكي و گرما موجب كاهش وزن هر دانه مي

  ).20(و با طوالني تر شدن اين دوره، وزن هزار دانه افزايش مي يابد
نيزگزارش كردنـد بـا تـأخير در كاشـت      )21( لود و همكارانمك 

درصد كاهش يافت كه اين كاهش در خاك  40عملكرد دانه به ميزان 

نشان داد تأخير در كاشت باعث افـزايش  اين نتيجه سبك بيشتر بود و 
درصد كاهش  12وزن تك دانه نيز به ميزان . تنش خشكي شده است

. سبك بيش از خاك سنگين بوديافت كه ميزان كاهش در خاك هاي 
مشاهده كردند بـا تـأخير در كاشـت تـاريخ رسـيدگي بـه        ها آنبعالوه 

بوته هاي گندم با تنش خشكي آخـر فصـل    ،تعويق افتاد كه نشان داد
 .شدندبيشتري مواجه 

بين وزن هزار دانه ارقام در سطح آماري يك درصد تفاوت معنـي  
ترين وزن هـزار دانـه بـه    بيشترين و كم). 2جدول ( داري وجود داشت

گـرم ثبـت    5/33و  6/42 ميزانترتيب در ارقام مهدوي و مرودشت با 
بين وزن تك دانه و تعـداد دانـه درسـنبله همبسـتگي     ). 3جدول ( شد

وجود داشت، كه علـت آن حالـت جبرانـي بـين      )**r = -0.73( منفي
اجزاي عملكرد بود ، بدين مفهوم كه با افـزايش يـك جـزء عملكـرد،     

مهدوي و مرودشـت  . اي ديگر عملكرد تا حدودي كاهش مي يابنداجز
جزء ارقامي بودند كه از تعداد دانه در سنبله پايين و بـااليي برخـوردار   

بعالوه در بين ارقام مورد بررسي مهدوي از كمترين تعداد سنبله . بودند
در مترمربع برخوردار بود و در نتيجه رقابت كمتري بين سـنبله هـا در   

همبستگي منفـي بـين وزن هـزار    . اد فتوسنتزي وجود داشتجذب مو
دانه و تعداد دانه در سنبله به دليل رقابت گلچه ها بـراي جـذب مـواد    
فتوسنتزي جاري مي باشد كه موجب كاهش وزن هزار دانه مي شـود  

  .)23( چون اين جزء عملكرد پس از تشكيل دانه ها ايجاد مي شود
 .)2جـدول  ( ار دانه معني دار بودرقم بر وزن هز ×اثر متقابل سال 

. يعني ارقام در دو سال آزمايش عكس العمـل يكسـاني نشـان ندادنـد    
وزن هزار دانه ارقام فالت و بك كراس روشن در سـال اول بيشـتر از   
سال دوم بود در حاليكه وزن هزار دانه بقيه ارقام در سال دوم بيشتر از 

دهد كه ايـن ارقـام در   اين موضوع نشان مي ). 5جدول ( سال اول بود
سال دوم با تنش رطوبتي آخر فصل بيشـتري نسـبت بـه بقيـه ارقـام      

همچنين ممكن است ارقام ديگر از انتقال مجدد باالتري . مواجه شدند
يكـي از منـابعي كـه در شـرايط     . نسبت به اين دو رقم برخوردار باشند

تنش هاي آخر فصل به پرشدن دانـه هـا كمـك مـي كنـد و موجـب       
وزن هزار دانه مي شود انتقال مواد مازاد ذخيره اي از ساقه ها  افزايش

  ).15و  3( و برگ ها به دانه ها عنوان شده است
  

 عملكرد دانه  

در ميان صفات مورد بررسـي، عملكـرد دانـه مهمتـرين صـفت و      
بازتاب تغييرات كمي ديگر صفات بوده و از اين رو بيشـترين عملكـرد   

ين زمان مطلوب كشت گندم و رقم مناسـب  دانه معيار برتري براي تعي
 ).14( در هر منطقه مي باشد

رقـم و   ×تاريخ كاشت، رقم، سال  ×اثر سال، تاريخ كاشت، سال 
 ).2جـدول ( رقم بر عملكرد دانه معني دار بـود  ×تاريخ كاشت  ×سال 

 6234و  6600عملكرد دانه در سـال اول و دوم آزمـايش بـه ترتيـب     
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درصـد   5عملكـرد دانـه در سـال دوم     بنابراين. كيلوگرم در هكتار بود
كمتر از سال اول بود كه حاكي از مناسب تر بودن شرايط رشدي سال 

 5841و  6869با مقـدار   D5و  D3در بين تاريخ هاي كاشت . اول بود
عملكـرد دانـه    كيلوگرم در هكتـار بـه ترتيـب از بيشـترين و كمتـرين     

شـيراز و مهـدوي بـا مقـدار     در بين ارقـام،  ). 3جدول ( برخوردار بودند
كيلوگرم در هكتار بـه ترتيـب از بيشـترين و كمتـرين      6232و  6943

  ).3جدول ( عملكرد دانه برخوردار بودند
كيلـوگرم در   D2 )7230عملكـرد دانـه در   در سال اول بيشـترين  

 ثبـت شـد  ) كيلـوگرم در هكتـار   6971( D4و در سـال دوم در  ) هكتار
 D1و  D5در اين دو سال به ترتيب در كمترين عملكرد دانه). 4جدول(

روند تغيير عملكرد نسبت بـه تـاريخ كاشـت در دو سـال     . مشاهده شد
كاشـت در سـال اول    يعنـي بـا تـأخير در   . كامالً عكس يكـديگر بـود  

). 4جـدول  (عملكرد روندكاهشي و در سال دوم روند افزايشي داشـت  
دهـد   مي كاشت دير فرصت كمي به گياه براي رشد و توسعه پنجه ها

افـت   موجـب  كه اين امر باعث كاهش تراكم سنبله شـده و در نتيجـه  
كمي رشد پنجه هـا در پـاييز كـه در اثـر تـأخير در       .مي شودعملكرد 

كاشت رخ مي دهد، موجب تشكيل بيشتر پنجه هاي اضافي در طـول  
هاي زيادي از نظر عملكرد بالقوه بين پنجه هايي  تفاوت .مي شودبهار 

وجـود   ،د نموده با پنجه هايي كه در پاييزرشد مي كننـد رش كه در بهار
انجـام شـد اثـرات    ) 24( در تحقيقي كه توسط تيري و همكـاران . دارد

تاريخ كاشت بر رشد و باروري پنجه هايي كه در پاييز و بهـار تشـكيل   
گزارش نمودند زمان تشكيل پنجـه هـا بـا     ها آن. بررسي شد ،شده بود

كاشت زود باعث .ساني برخوردار مي باشندتعداد پنجه ها از اهميت هم
و رقابت بين پنجـه   ودشد پنجه زني در پاييز واوايل بهار زودتر آغاز ش

نشان داد كه پنجه هاي پـاييزه  مذكور تحقيق  نتايج.هاي افزايش يابد
درصد عملكرد دانه  69بطور موثري در توليد نقش داشته به طوري كه 

. پنجـه هـاي بهـاره حاصـل شـد      درصـد از  31از پنجه هاي پاييزه و 
كه قبالً اشاره شد يخزدگي اوايل فروردين سال دوم باعث  همانطوري

شد پنجه هايي كه از نظر نموي در مراحل پيشرفته تري قـرار داشـتند   
بيشـتر   ودكه اين شرايط در تاريخ كاشت هاي ز ؛به شدت آسيب ببينند

بـه عـدم    ند كه بـا توجـه  دمشهود بود و پنجه هاي جديدي تشكيل ش
عملكرد كمتري نسبت  ،زمان كافي براي تكوين آغازين هاي گلچه ها

  .به تاريخ كاشت هاي ديرتر داشتند
با كمك تجزيه رگرسيون گام به گام مي تـوان اثـر صـفات غيـر     

نمـود و   فمؤثر يا كم تأثير را در مدل رگرسيوني بر روي عملكرد حـذ 
ات عملكـرد را توجيـه   تنها صفاتي كه ميزان قابل مالحظه اي از تغيير

در اين راستا، رگرسـيون گـام بـه گـام     . مي كنند مورد بررسي قرار داد
نشان داد صفات مؤثر بـر عملكـرد در دو سـال آزمـايش بـا يكـديگر       

در سال اول تعداد سنبله در واحد سـطح،  ). 5 جدول( متفاوت مي باشند
 ،ومدر سـال د و درصـد   73تاريخ ظهور سنبله و تعداد دانـه در سـنبله   

درصـد   70شاخص برداشت ارتفاع بوته و تعداد سنبله در واحـد سـطح   

 .را توجيه نمودنددانه عملكرد 
و  63در سال اول ضريب تبيين جزئي تعداد سنبله در واحد سـطح  

در بين صفات مـورد  يعني در سال اول . درصد بود 4در سال دوم فقط 
در و حـد سـطح   درصد عملكرد دانه تابع تعداد سنبله در وا  63بررسي 

كـه   همانطوري. درصد بود 4سال دوم مقدار تابعيت عملكرد دانه فقط 
قبالً ذكر شد در سـال دوم اكثـر پنجـه هـا در بهـار تشـكيل شـدند و        

در شـرايط نرمـال و   . در عملكـرد كاسـته شـد    هـا  آنبنابراين از سهم 
تعداد سنبله در واحد سطح مهم ترين جزء عملكرد اسـت   ،طبيعي رشد

زيادي در شكل گيري عملكرد دانه دارد بنـابراين هـر عامـل    كه نقش 
محيطي و يا مديريتي كه در جهت بهبود اين صفت عمل نمايد موجب 

  . )5( افزايش عملكرد دانه مي شود
درصـد در   37ضريب تبيين شاخص برداشت در سـال دوم حـدود   

شاخص برداشت در سال دوم نسبت به سال . عملكرد دانه نقش داشت
، ولي نقـش آن در عملكـرد بيشـتر    )3جدول ( درصد كمتر بود 11اول 

بـود يعنـي در شـرايطي كـه نســبت عملكـرد دانـه بـه عملكـرد كــل         
بطـور كلـي    .افزايش يافت عملكرد نيز افزايش يافته است) بيولوژيك(
طـول دوره رويشـي   از هايي كه با تأخير انجام مي گيـرد   يخ كاشترِتا

بنـابراين  . تري كاسـته مـي شـود   به نسبت بيش ،نسبت به دوره زايشي
عملكرد بيولوژيك كل افزايش يافته و در نتيجه نسبت عملكرد دانه به 

)  25( هـر چنـد وينتـر و موسـيك    . شاخص برداشت افزايش مـي يابـد  
تابع وضـعيت رطـوبتي خـاك     HIگزارش كردند تأثير تاريخ كاشت بر 

دوديت اين محققين اعالم كردند در شرايطي كه خاك با مح. مي باشد
شـد چـون بـا     HIرطوبت مواجه بود، تأخير در كاشت موجب افـزايش  

كوتاهتر شدن طول دوره رويشي، رطوبت كمتري از خاك جذب شـده  
و رطوبت بيشتري براي مرحله زايشي باقي ماند و در نتيجـه عملكـرد   
دانه نسبت به عملكرد بيولوژيكي كمتر كاهش يافت كه نهايتاً موجـب  

  .شد HIافزايش 
ال دوم نيز چون اكثر پنجه ها از بين رفتـه و زمـان مناسـب    در س

براي رشد رويشي كافي وجود نداشـت بنـابراين بـا افـزايش شـاخص      
از طرفي چون تعداد . برداشت عملكرد دانه نيز تا حدودي افزايش يافت

پنجه بارور در سال دوم با محدوديت بيشتري مواجه شده بود بنـابراين  
  . عيين عملكرد افزوده شدبر نقش تعداد دانه در ت

عملكرد ارقام در دو سال آزمايش در تاريخ هاي كاشت با يكديگر 
در سال اول بيشترين عملكرد مربوط به رقم بك كـراس  . بودمتفاوت 

و در سال دوم مربوط به رقم ) كيلوگرم در هكتار D1 )7888روشن در 
عملكـرد   تفاوت ميانگين. بود) كيلوگرم در هكتار D2 )8287شيراز در 

  ).2جدول ( دانه ارقام در سطح آماري يك درصد معني دار بود
  
  
  



 تاريخ كاشت× ميانگين عملكرد دانه و صفات وابسته به آن براي اثرات متقابل سال -4جدول 

تاريخ   
  كاشت

كيلوگرم (عملكرد دانه 
)در هكتار  

تعداد سنبله در 
 مترمربع

تعداد دانه در 
 سنبله

  ارتفاع
 بوته

)رسانتيمت(  

تعدادروز تا ظهور 
 سنبله

تعدادروز تا 
 رسيدگي

- 83سال 
1382  

 a7173 ab640 d1/38 a99 b192 b243  مهر 15

  a7230 a651 d5/38 ab8/ 95  c186  c230  مهر 30
  a7112 abc596 c0/42 abc7/93  d180  d219  آبان 15
  c6196 bc553 d1/39 cd8/88  f167  f205  آبان 30
  d5287 abc570 bc8/43 e1/81  h157  h192  آذر 15

- 84سال 
1383  

  d4944 c545 ab5/45 e8/79  a206  a259  مهر 15
  c6232 abc580 bc9/43 de8/84  b193  b244  مهر 30
  abc6627 c526 a7/46 bc1/91  e177  c228  آبان 15
  ab6971 abc564 ab2/45 bc3/92  g164  e210  آبان 30
  bc6395 abc577 ab8/45 bc7/90  i151  g195  آذر 15

  .اختالف معني داري ندارنددرصد  5در سطح احتمال داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن  در هر ستون يانگين هام  
  
  

  رقم× ميانگين عملكرد دانه و صفات وابسته به آن براي اثرات متقابل سال - 4جدول ادامه 

  ارقام  
عملكرد دانه

كيلوگرم در (
)هكتار  

شاخص
 برداشت
 (درصد)

زن هزارو
 دانه

  )گرم(

تعداد سنبله 
 در مترمربع

تعداد دانه 
 در سنبله

  ارتفاع
 بوته

)سانتيمتر(  

تعدادروز تا 
 ظهور سنبله

تعدادروز تا 
 رسيدگي

ال 
س

83 -
138

2
  

  abcd6682  ab2/42  f6/32  ab604  ab2/48   cde8/91   abc178  d219  مرودشت
  abcde6557  bc1/41  b6/39  a640   g7/33   def5/88   e174   f217  كراس اروند

  bcde6296  c7/38  a3/42  bcd552  efg7/38   ab7/98   bc177   f217  مهدوي
  abc6954  a4/44  b0/39  a646  fg6/36   def0/88   bc177   d220 پيشتاز
  bcde6443  bc1/41  cde1/36  bcd536  abc0/47  f5/84   de175   f216 فالت
  abcd6664  bc3/40  ef5/34  ab604  efg9/38   abc9/94   a180   d221 شيراز
  bcde6224  abc7/41  e8/34  ab597  def1/40   ef9/86   de175   f216  چمران

  ab6976  bc7/39  bc2/38  a636 efg 9/38   a3/100  de175   d219  بك كراس روشن

ال 
س

84 -
138

3
  

  e5806  efg3/31  ef4/34  bcd545  abc1/47   f0/84   abc179   bc226  مرودشت
  bcde6223  de6/32  b9/39  a651  efg3/38   fg9/82   bc178   c225  كراس اروند

  cde6169  fg5/29  a0/43  d486  cde3/42   bcd9/93   ab179   bc226  مهدوي
  de5948  def4/32  b8/39  cd508  def2/41   f3/85   abc178   a231 پيشتاز
  bcde6364  d2/35  de4/35  abc572  a9/50   g3/77   bc177   bc227 فالت
  a7222  de8/32  bcd6/37  abc571  ab7/49   ab6/98   abc178   bc227 شيراز
  bcde6249  ef0/32  de4/35  bcd548  ab3/49   f9/84   abc179   bc227  چمران

  de5891  g6/28  cde4/36  abc587  bcd5/44   abc9/94   bc177   a230  بك كراس روشن
  .اختالف معني داري ندارنددرصد  5در سطح احتمال داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن  در هر ستون يانگين هام  
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 ضرايب رگرسيون ضريب تبيين تجمعيضريب تبيين جزئي صفت

اول
ال 

سنبله در واحدسطح تعداد س  6319/06319/0  56/5 ** 

818/07137/0 تاريخ ظهور سنبله  24/29 ** 
109/07246/0 تعداد دانه درسنبله  30/19  

دوم
ال 

3691/03691/0 شاخص برداشت س  60/155 ** 
2865/06556/0 ارتفاع بوته  08/63 ** 

412/06968/0 تعداد سنبله در واحدسطح  14/117 * 
  

  )كيلوگرم در هكتار( لكرد دانه ارقام در تاريخ هاي مختلف كاشتعم -6جدول
   ارقام

  بك كراس روشن  مرودشت  كراس اروند مهدوي پيشتاز فالت شيراز  چمران  تاريخ كاشت
  6259  5883  6334 5621 6048 5969 6843  5512  مهر15
  6374  6624  6619 6501 6817 6683 7798  6435  مهر30
  7058  6211  7129 6906 6549 7244 7131  6728  آبان15
  6565  7114  6228 6065 7148 6426 6563  6560  آبان30
  5910  5388  5640 6069 5693 5696 6384  5948  آذر15

  
. داشـتند قـرار   bو بقيه ارقام در كالس  aهرچند شيراز در كالس 

در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي شيراز و مهدوي به ترتيب بـا مقـدار   
كيلوگرم در هكتار بـه ترتيـب از بيشـترين و كمتـرين      6232و  6943

نكته جالب توجه در مورد رقـم  ). 3جدول ( عملكرد دانه برخوردار بودند
شيراز اين بود كه هيچيك از اجـزاي عملكـرد در سـطح بـااليي قـرار      

بنابراين يك تركيـب   .ندآن در حد متوسطي قرار داشت اديرنداشت و مق
عملكرد موجب بهبود عملكرد اين ژنوتيـپ   از اجزاي و متوسط متعادل
اثر متقابل سال در رقم در سطح احتمال يك درصد معني دار  .شده بود

يعني رونـد تغييـرات عملكـرد دانـه ارقـام در دو سـال       ). 2جدول ( بود
در سال اول رقم بك كراس روشـن و  . آزمايش با يكديگر متفاوت بود

جـدول  ( دانه برخوردار بـود  عملكرد در سال دوم رقم شيراز از بيشترين
سال اول غيـر معنـي دار بـود ولـي      درتفاوت عملكرد دانه چمران  ).4

درصـد و نسـبت    9دانه شيراز در سال دوم نسبت به سال اول  عملكرد
يكي از داليل . درصد بيشتر بود 16به ميانگين عملكرد دانه سال دوم 

در بين تمام بود كه شيراز طول دوره رسيدگي رقم  ،اصلي اين واكنش
و در سـال اول   4ادامه جـدول  اين نكته در . ژنوتيپ ها ديررس تر بود

ديـررس  ) سال اول( شيراز در شرايط نرمال محيطي. مشاهده مي شود
نيز اعالم نمودنـد در بـين   ) 1( كمالي و همكارانجالل . ترين رقم بود

 قـرار  هـا  آنژنوتيپ مورد بررسي كه ارقام زمستانه ديررس در بين  20
بنـابراين در سـال دوم در هنگـام    . داشتند شيراز ديررس ترين رقم بود

اين رقم در اكثر تاريخ كاشت هاي مـورد بررسـي    ،سرماهاي زير صفر
در مراحل نموي عقب تري قرار داشـت و كمتـرين خسـارت سـرماي     

  .بهاره به آن وارد شد
با توجه به اينكه يكي از اهداف اجراي اين پژوهش، تعيين تـاريخ  

اشت هايي بود كه موجب عدم تالقي نوبت هاي آخر آبيـاري مـزارع   ك
گندم با نوبت اول آبياري محصوالت بهاره شودا بررسي تـاريخ ظهـور   

ميـانگين تـاريخ ظهـور سـنبله در     . سنبله اين نكته را آشكار مي سـازد 
 19بـه ترتيـب سـوم و    ) آذر 15( و آخـر كاشـت  ) مهـر  15( تاريخ اول

نه تاريخ ظهور سنبله در اين تاريخ هاي كاشت ارديبهشت بود يعني دام
معموالً با توجه به نياز آبـي گنـدم، پـس از ظهـور سـنبله      . روز بود 16

كـه بـدين   . روز آبيـاري مـي شـود    12مزرعه دو نوبت با فاصله حدود 
 27ترتيــب آخــرين آبيــاري در ايــن دو تــاريخ كاشــت بــه ترتيــب در 

شـاورزان مـي تواننـد بـا     انجـام بـوده و ك  قابـل  خرداد  9ارديبهشت و 
انتخاب تاريخ كاشت مناسب، زمـان آخـرين آبيـاري مزرعـه گنـدم را      
 .تعيين و كشت بهاره را بر اين اساس در تاريخ مـوردنظر انجـام دهنـد   

نتيجه كلي آزمايش نشان داد مطلوب ترين تاريخ كاشت ارقـام بهـاره   
هـايي  ولي در سـال  . آبان قرار داشت 30مهر تا  30زماني  محدوده در

كه خطر سرماي ديررس بهاره وجود دارد كشت هاي تأخيري و كرپـه  
در بـين ارقـام مـورد بررسـي     . نددبا كاهش عملكرد كمتري مواجه شـ 

شيراز از بيشترين عملكرد دانه برخوردار بـود هرچنـد در سـال نرمـال،     
اثـر متقابـل   . بك كراس روشن از عملكرد دانه بيشتري برخوردار بـود 

ــاريخ كاشــت در ر ــودت ــاريخ  ).1جــدول ( قــم معنــي دار نب ــي در ت ول
از اطالعـات  ). 6جدول( هاي مختلف، ارقام نمود متفاوتي داشتند كاشت

جدول مي توان تاريخ كاشت مناسب هر رقم و رقـم مناسـب هـر    اين 
بـه طـور مثـال اگـر كشـاورز بخواهـد       . تاريخ كاشت را مشخص نمود

و اگر  بوده شيرازرقم كشت نمايد بهترين  آذر 15مزرعه را در محدوده 
را در مطلوب ترين تاريخ كشت نمايد، بايد  رقم شيرازقصد داشته باشد 

  .شودمهر انجام  30در كشت آن 
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