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  چکیده 

ارقام جدید    آنها  ترین مهم  از جمله  است.  مناسب  مدیریتی  هاي روش  شناخت  مستلزم  عملکرد در گندم  افزایش  تاریخ  و  معرفی 

هاي امیدبخش گندم نان نسبت به تاریخ کاشت به باشد. به منظور ارزیابی عملکرد و سرعت پرشدن دانه الین می  مناسب  کاشت 

انجام شد. این آزمایش   1395- 1396و  1394- 1395موقع و تأخیري آزمایشی در ایستگاه عراقی محله گرگان در دو سال زراعی  

فی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی تاریخ کاشت در دو سطح هاي کامل تصاد پالت و بر پایه طرح بلوك اسپیلت   صورت به 

به   15شامل:   (تاریخ کاشت  نتایج 15موقع) و  آذر  و فاکتور فرعی هشت رقم و ژنوتیپ گندم بودند.  (تاریخ کاشت تأخیري)  دي 

بر روي همه صفات مورد بررسی تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرات  سال، تاریخ کاشت و اثرات متقابل سال × تاریخ کاشت  

نیز بر روي همه صفات مورد بررسی به جز   دار بود. همچنین اثرات متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ به جز شاخص برداشت معنی 

در طول   یی وهوا آب دار بود. مناسب بودن شرایط  تعداد دانه در سنبله و درجه روز رشد از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی معنی 

هاي بارور شد و از طرف دیگر کوتاهی فصل رشد گندم  در  آذر باعث افزایش تعداد پنجه   15شد و نمو گیاه در تاریخ کاشت دوره ر 

هاي مورد هاي اثرات متقابل سال × ژنوتیپ هاي بارور گردید.  نتایج مقایسه میانگین دیرتر باعث کاهش تعداد پنجه   تاریخ کاشت 

ت × ژنوتیپ نشان داد که در هر دو سال اجراي آزمایش و همچنین در هر دو تاریخ کاشت ژنوتیپ بررسی و اثرات متقابل تاریخ کاش 

پرشدن   مؤثر و رقم گنبد داراي طول دوره پرشدن و سرعت    SAUAL/3/MILAN/S87230//BAV92شماره هفت با پدیگري  

  . ها تولید نمایند دانه باالتري بودند و توانستند عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سایر ژنوتیپ 

  تاریخ کشت، سنبله، رقم، عملکرد دانه، گرگان کلمات کلیدي: 
 

  مقدمه 

زراعی   محصوالت کل کشت  زیر سطح آمار آخرین اساس بر

میزان حدود    ونیلیم  3/11ایران   این  از  که  بوده    17/8هکتار 

میلیون هکتار به کشت غالت اختصاص پیدا کرده است که سهم  

استان    17/63گندم   در  گندم  کشت  زیر  سطح  و  است  درصد 

 Statistical of Ministry(   باشدی مهزار هکتار    357گلستان  

of Jihad e Agriculture, 2016 .(  

کنندة  مل مدیریتی تعیینترین عواتاریخ کاشت یکی از مهم

باشد. هدف از تعیین تاریخ کاشت،  عملکرد در گیاهان زراعی می

اي از زمان است که در آن ضمن استفاده از عوامل  یافتن محدوده

براي   محیطی  کلیه  سبزشدنمساعد  رویشی،  رشد  و  استقرار   ،

نشود   مصادف  محیطی  نامساعد  شرایط  با  نیز  گیاه  نمو  مراحل 

)Khajehpour, 2001واسطه بهتواند  ). مدیریت تاریخ کاشت می  

انطباق  بر  مناسبتأثیر  با  گیاه  نمو  مهم  مراحل  ترین  پذیري 

برنده (دما و طول روز) و البته سطح  هاي پیش هاي متغیرمیانگین

باشد؛   بر میزان تولید اثرگذار  با منطبق شدن    کهي نحوبهبرگ، 

نمو   مراحل  بهینه،  روز  طول  و  دما  با  گیاه  مهم  نموي  مراحل 

و    یخوببه کانوپی  بستن  براي  کافی  فرصت  گیاه  و  شده  طی 

استفاده مؤثر از تابش را خواهد داشت و در نتیجه افزایش عملکرد  

) است  انتظار  مورد  شرایط  این   ,.Eshraghi-Nejad et alدر 

2011(.  

ارقام گندم در گرگان نشان داده شد که    در آزمایشی بر روي

 آذر، 10هاي کاشت (کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر تاریخ

عملکرد  بهمن  10 و  دي  20 آذر،  30 بیشترین  و  گرفتند  قرار   (

کیلوگرم در    15322/ 2بیولوژیک در تاریخ کاشت اول آبان به میزان  

  آذرماه   10هکتار و همچنین بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت  

آمد. ارقام مورد بررسی    به دست در هکتار    لوگرم ی ک   4789/ 8به میزان  

دانه داشتند. در    هاي متفاوتی از عملکرد بیولوژیک و داراي ظرفیت 
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هنگام به علت مواجه شدن گیاه با گرماي آخر  هاي دیر تاریخ کاشت 

با    3مغان  فصل عملکرد دانه کاهش یافت. آنها نشان دادند که رقم  

و    4589/ 9میانگین   نمود  تولید  را  دانه  عملکرد  سا باالترین    ر ی با 

این  ها اختالف معنی ژنوتیپ  تاریخ کاشت در  بهترین  داشت.  داري 

ترین ارقام جهت کشت  و ارقام مغان و آرتا مناسب   آذرماه   10ررسی  ب 

بودند  گرگان  منطقه  در  Kalate Arabi et al., 2012(   در   .(

دیگر بر روي ارقام گندم در منطقه یاسوج گزارش شد    ي ا مطالعه 

در   تعداد سنبله  برداشت،  دانه، شاخص  و  بیولوژیک  عملکرد  که 

هاي کاشت  و تعداد سنبلچه در سنبله تحت تأثیر تاریخ   مترمربع 

) قرار گرفتند، ولی تعداد دانه در سنبله  دي   20آذر و    20  ، آبان   20( 

اشت قرار نگرفتند و حداکثر  تاریخ ک   ر ی تأث و وزن هزار دانه تحت  

در   سنبله  تعداد  و  برداشت  شاخص  دانه،  و  بیولوژیک  عملکرد 

مهر به دست آمد. آنها مصادف شدن  15در تاریخ کاشت    مترمربع 

دوره زایشی گیاه با دماهاي باال را علت اصلی کاهش عملکرد دانه  

در کاشت و    ر ی تأخ هاي دیرتر عنوان نمودند و با    در تاریخ کاشت 

دماي باال، رشد    ر ی تأثهش تعداد روز از کاشت تا رسیدگی تحت کا 

  ).Fathi et al., 2001رویشی و زایشی گیاه نقصان یافت ( 

 و  با خشکی  دانه  پرشدن  تقارن مرحله  دیر،  کشت  مشکالت  از 

 سنبله  تاریخ ظهور  در  تأخیر  دلیل  به  که  باشد ی م  آخر فصل  گرماي 

 وجود  جبرانی  سازوکار  عملکرد گندم  اجزاي  بین  ی طورکل به   .باشد می 

  گر ی د اجزاي   در  افزایش  با  عملکرد،  جزء  یک  با کاهش  یعنی  دارد 

 شدن  کوتاه  با  ولی  شود، جبران می  آن  کمبود  حدودي  تا  ، عملکرد 

جبرا  رشد،  فصل  یابد  می  کاهش  نیز  کنندگی  ن توانایی 

 )Jafarnezhad, 2009 (.   که   هایی پنجه  و  ثانویه  هاي همچنین پنجه

 دانه  عملکرد  شوند تشکیل می  دیرتر  محیطی  نامساعد  شرایط  اثر  در 

 زودتر  که  هایی پنجه  به  نسبت  دانه کمتري  تک  وزن  و  سنبله  در 

  . ) Destro et al., 2001داشتند (  تشکیل شده، 

 بهار  و  زمستان  فصل  طی  در  دیگر گزارش شد که    ي ا مطالعه در  

عملکرد   گیري شکل  در  زمستانه  هاي پنجه  که نقش  شوند می  تشکیل 

 درصد  70 نمودند،  برآورد  آنها   .باشد می  بهاره  هاي پنجه  از  باالتر  بسیار 

 حاصل  هاي بهاره پنجه  از  درصد  30 و  پاییزه  هاي پنجه  از  عملکرد دانه 

سنبله  در  دانه  تعداد  و  دانه  هر  بودن وزن  باالتر  آن  علت  که  بود،  شده 

هر   در  دانه  تعداد  .  (Thiry et al., 2002)  است  شده  پاییزه ذکر  اي ه 

 شرایط محیطی  یک  در  که  عملکردي  حداکثر  چون  است،  مهم  سنبله 

 ممکن  آن بیشتر  از  که  است  سقفی  داراي  کرد  تولید  توان ی م  معین 

   را  دانه  هزار  کاهش وزن  ناچار به  دانه  تعداد  افزایش  نیست. بنابراین، 

  ).  O’Leary et al., 1985(  داشت  خواهد  همراه  به 

فرصت  کاشت  تاریخ  تنظیم  در  عامل  ترین مهم     زمانی  ایجاد 

 نابهنگام  کاشت  و  است  گیاه  تکوینی  مراحل  تکمیل  براي  مطلوب 

 باعث  ها، آن  پذیري آستانه انعطاف  از  دیرتر  یا  زودتر  گندم،  هاي ژنوتیپ 

(  خواهد  دانه  عملکرد  کاهش  کاهش Khan et al., 2001شد   .( 

العمل  عکس  چگونگی  به  دیر  هاي کاشت  تاریخ  در  دانه  عملکرد 

 که  نمو  مراحل  تکمیل  براي  پذیري انعطاف  نظر  از  گندم  هاي ژنوتیپ 

 ,Refayشود ( داده می  شوند، می  تشکیل  دانه  عملکرد  اجزاي  ها آن  در 

 کوتاه  از  ناشی  کاشت  در  تأخیر  اثر  در  گندم  در  دانه  ). عملکرد 2011

 مناسب  زمانی  فرصت  ایجاد  عدم  نتیجه  در  گیاه و  نمو  مراحل  شدن 

  .) El-Gizavi, 2009یابد ( می  کاهش  عملکرد،  اجزاي  تشکیل  براي 

براي روز- درجه یا گرما واحد  Growing Degree) رشد 

Days= GDD)  شده   تعریف دما و رشد دوره بین روابط توضیح

 و رشد بین و مستقیم خطی رابطه  یک وجود  شاخص  این  است. 

 درجه یا گرما واحد  (Nuttonson, 1955).  کندی م بیان را دما

 پایه دماي باشد.پایه می دماي از باالتر دماهاي میانگین روزرشد،

 گیرد.نمی صورت رشدي هیچ  در آن که دمایی از است عبارت

 عملکرد نشان  با  را  داري معنی  و  مثبت  رابطه  رشد  درجه روز  واحد 

 پرشدن  و  رشد  دوره  به معناي  بیشتر  رشد  روز  درجه  زیرا  دهد، می 

 ,.Hundal et al(   باشد می  بیشتر  عملکرد  بنابراین  و   تر ی طوالن  دانه 

مختلف  مراحل  در  دما  تغییرات  وسیع  نسبتًا دامنه  به  توجه  با ).  1997

 هايژنوتیپ بر دما  اثر  مطالعه و کاشت تاریخ  تنظیم فنولوژیکی، 

مراحل   تکمیل براي کافی دماي و زمان اساس بر باید گندم

استوار   شود،می  تشکیل آنها در دانه عملکرد اجزاء  که فنولوژیکی

  . (Naderi, 2013)گردد  

بررسی روند رشد و پر شدن دانه و اثر آن بر وزن دانه از تحقیقات  

رود. سرعت و  هاي مطالعات فیزیولوژي به شمار می اي در برنامه پایه 

دوره پر شدن دانه از صفات مؤثر بر عملکرد دانه هستند که تحت  

).  Rahemi Karizaki, 2011گیرد ( شرایط محیطی قرار می تأثیر  

باشد، در ابتدا وزن خشک  فرآیند پر شدن دانه شامل سه مرحله می 

یابد. سپس مرحله  دانه به آرامی و در یک مرحله تأخیري افزایش می 

درصد از    90شود، که افزایش حدود  خطی پر شدن دانه ظاهر می 

گیرد. این مرحله را  رت می وزن خشک دانه در طی این مرحله صو 

گویند. در آخر که دوره رسیدگی دوره مؤثر پر شدن دانه نیز می

می پیدا  نامیده  توجهی  قابل  افزایش  دانه  خشک  ماده  شود 

قطع  نمی دانه  با  مادري  گیاه  ارتباط  مرحله  این  پایان  در  کند، 

  ).  ;Kafi et al., 2001  Beebe et al., 2001شود (می

به   توجه  استان  اینبا  در  نان  گندم  کشت  زیر  سطح  که 

هزار هکتار است و معرفی ارقام جدید از    360در حدود    گلستان

  منظور بهباشد این آزمایش  هاي تحقیقاتی در این استان میاولویت 

هاي امیدبخش گندم  بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتیپ

افت شده،  نان در دو تاریخ کاشت بر اساس درجه روز رشد دری

  انجام شد. 

 ها مواد و روش 

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي عراقی محله گرگان  

درجه و    36کیلومتري شمال گرگان با عرض جغرافیایی    5واقع در  

دقیقه شمالی    25درجه و    54دقیقه شمالی و طول جغرافیایی    54

 لوم شنی رسی با  به اجرا در آمد. خاك محل آزمایش داراي بافت 
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- 8مربع و    متر ی سانت موس بر    میلی   5 /1-1  (EC)هدایت الکتریکی  

5 /7 =pH   ایستگاه  1(جدول    بود این  در  دریا  سطح  از  ارتفاع   .(

  باشد. متر می میلی   450متر و متوسط بارندگی سالیانه    5تحقیقاتی  

و    30- 60،  0- 30قبل از اجراي آزمایش سه پروفیل به عمق  

و  سانتی   90-60 گردید  حفر  مزرعه  مختلف  نقاط  در  متر 

نمونه نمونه  این  انجام شد.  آزمایشگاه  برداري  به  انتقال  از  پس  ها 

جهت تعیین میزان کود مصرفی و تعیین خصوصیات فیزیکی و  

  ). 1شیمیایی خاك مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول  

هاي  پالت در قالب طرح بلوك اسپیلت   صورت به این آزمایش  

و   1395- 96دو سال زراعی (  به مدت تکرار و   3کامل تصادفی در 

از:  95-1394 بودند  عبارت  بررسی  مورد  فاکتورهاي  شد.  اجرا   (

دي) و    15  ،آذر   15هاي اصلی (تاریخ کاشت) در دو سطح ( کرت 

سطح (شش الین امیدبخش گندم   8هاي مورد بررسی در ژنوتیپ 

 شاهد) بود.   عنوان به به همراه رقم گنبد و مروارید  

بود، و در    بع مترمر دانه در    350  ها کرت میزان بذر در کلیه  

ردیف کاشت به طول    6شامل    مترمربع   7/ 2هایی به مساحت  کرت 

متر و   6کشت گردیدند (طول کرت  مترسانتی  20متر و فاصله  6

بع قبل از برداشت نیز  مر متر). تعداد سنبله در متر   1/ 2عرض کرت  

و   گردید  صفات    عنوان به شمارش  از  گردید    لی وتحل ه ی تجز یکی 

  و مالهدیسک    عملیات تهیه زمین شامل: شخم، ).  5و    4(جداول  

و توصیه آزمایشگاه    و کود مصرفی بر اساس نتایج تجزیه خاك   بود 

( شامل کود    شناسی خاك  منبع    50فسفر  از  در هکتار)  کیلوگرم 

  کیلوگرم در هکتار) از منبع  69نیتروژن (   ، کودسوپر فسفات تریپل 

سرك در    عنوان به   کیلوگرم   46پایه و    وان عن به کیلوگرم    23اوره ( 

به میزان   و ساقه رفتن مصرف گردید)، گوگرد  ی زنپنجه دو مرحله 

  20روي به میزان  و    سولفات کلسیم کیلوگرم در هکتار از منبع    60

سولفات روي با یکدیگر مخلوط و به خاك  کیلوگرم در هکتار از منبع  

از ماشین کا   اضافه گردید.  با استفاده  شت آزمایشات غالت  کاشت 

متر از  سانتی   50پس از حذف    پایان در  ) انجام شد.  وینتر اشتایگر ( 

، برداشت  حاشیه   عنوان به انتهاي هر کرت  متر از  سانتی   50و    ابتدا 

. همچنین قبل از برداشت  صورت گرفت   مترمربع    6مساحت  از  نهایی  

جهت تعیین اجزاي عملکرد،    ی مترمربع   0/ 6از هر کرت یک نمونه  

عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در    ، شاخص برداشت، ماده خشک 

و تعداد دانه در سنبله برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد.    مترمربع 

  تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی نیز تعیین گردید. 

نیز  روز - درجه  اسبه مح   هواشناسی  آمارهاي  از  استفاده  با  رشد 

 روز  درجه  محاسبه  براي   .گردید  محاسبه  متناظر  هاي و تاریخ  منطقه 

 شدکه  استفاده    GDD=Σ(Tmax+Tmin)/2-Tbaseرابطه    از  رشد 

 درجه   30از   باالتر  شد. دماهاي  گرفته  نظر  در  صفر  گندم  براي  پایه  دماي 

 Russelle et).گردید   گراد منظور سانتی  درجه  30 نیز  را  گراد  سانتی 

al., 1984)  ها با استفاده از نرم افزار آماري در پایان دادهSAS   مورد

 مقایسه شدند.   LSDتجزیه قرار گرفت و میانگین ها به روش  

  هاي مختلف صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در عمق خ   - 1جدول  

Table 1 - Physical and chemical properties of Soil in different depth 

  عمق خاك  
Soil depth (cm)  

  اسیدیته 
pH  

  هدایت الکتریکی  

)1−Ec (dS m  

  خاك   بافت 
Soil texture  

0-30 7.7 4.2 
  لوم شنی رسی 

Silty clay loam   

30-60 7.6 5.1 
  لوم شنی رسی 

  Silty clay loam 

60-90  7.5 4.1 
  لوم شنی رسی 

Silty clay loam 

  

  نتایج و بحث 

میانگین کمینه و بیشینه دماهاي ماهانه و مجموع بارندگی ماهانه  

- 96و    1394- 95انجام آزمایش (   دو سال طول دوره رشد گندم در  

) نشان داده شده  2ساله (جدول    15) در مقایسه با میانگین آمار  1395

هاي آذر و بهمن به  در ماه   1394ترین دما کمینه در سال  است. کم 

  15گراد حادث گردید که در مقایسه با میانگین  ی درجه سانت   - 1میزان  

هاي آذر و بهمن کمتر بوده  در ماه   1395ساله و دماي کمینه در سال  

با  است. بیش  درجه    36/ 9ترین میانگین دماي بیشینه در خردادماه 

طور محسوسی باالتر از  به   افتاد که اتفاق    1396گراد در سال  سانتی 

  1395- 96گراد) و سال زراعی  انتی درجه س   31/ 8ساله (  15میانگین 

  براي   ش ترین میزان بار بیش ).  2گراد) بود (جدول  درجه سانتی   25/ 4( 

- میلی   17/ 5که    تر ثبت شد م میلی   79/ 5  با   1394  ماه بهمن در    ماه بهمن 

  1396متر کمتر از سال  میلی   76/ 5ساله بود و    15تر از میانگین  تر کم م 

آزمون بارتلت براي کنترل    از   ). نتایج کاي اسکویر حاصل 2بود(جدول  

غیرمعنی  آزمایشی  خطاهاي  کاي یکنواختی  مقادیر  شد.  اسکویر  دار 

از کاي  اسکویر جدول  محاسباتی در همه صفات مورد بررسی کمتر 

) بود و حاکی از یکنواختی تغییرات خطا در آزمایش بود و  6/ 35(مقدار  

  امکان تجزیه مرکب را فراهم آورد. 
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 1396 - 1395و   1395  - 1394هاي زراعی هاي رشد گندم در سالآمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان در ماه -2جدول 

Table 1- Climatically data at agricultural research station of Gorgan during the growing season 2015 - 2016 and 2016 - 2017 

متر)مجموع بارش (میلی  

Total precipitation (mm) 

گراد)حداکثر دما (سانتی  

Maximum temperature (ºC) 

گراد)(سانتیحداقل دما   

)◦C (  Minimum temperature ماه 

Month (2015-16) (2016-17) 15 year (2015-16) (2016-17) 15 year (2015-16) (2016-17) 15 
year 

41.7 26.2 54.7 22.6 13.1 16.4 -1 1.7 4.8 
  آذر 

Nov- Dec 

42.3 2.5 32.3 28.5 13.5 13.4 0 2.5 2.1 
  دي 

Dec- Jan 

79.5 79.5 82.5 24.5 10.7 11.8 -1 1.6 2.2 
  بهمن

Jan- Feb 

53.5 18.5 51.2 26.3 16.6 17.5 0 4.5 4.7 
  اسفند

Feb- Mar 

27.9 37.5 30.1 27.2 19.7 18.6 8.4 8.2 8.3 
  فروردین

Mar-Apr 

36.5 25 27.7 35.2 27.5 25.1 6.4 14.3 13.3 
  اردیبهشت

Apr-May 

62.2 7 15.4 36.9 25.4 31.8 14.1 18.2 17.9 
  خرداد

May - Jun  

  

هاي گندم مورد بررسیپدیگري ژنوتیپ -3جدول   

Table 3- Experimental pedigree of wheat genotypes 

  پدیگري 

Pedigree 

هاشماره ژنوتیپ  

Genotypes Number  
  Morvaread (  1مروارید (

ATTILA*2/PBW65*2/4/BOW/NKT//CBRD/3/CBRD  2 

CHAPIO/3/BORL95/2*EXCALIBUR//EXCALIBUR 3 

ATTILA*2/PBW65//TNMU 4 

KACHU/SAUAL 5 

SAUAL/3/MILAN/S87230//BAV92 6 

SAUAL/3/MILAN/S87230//BAV92 7 

 Gonbad(   8( گنبد

 

،  اثرات  ساده سالرکب نشان داد که  نتایج تجزیه واریانس م

بر روي همه   تاریخ کاشت  اثرات متقابل سال ×  تاریخ کاشت و 

دار بود. اثرات  صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت معنی

هاي مورد بررسی نیز بر روي همه صفات مورد بررسی به  ژنوتیپ

دانه معنی پرشدن  متقابل سال ×  جز طول دوره  اثرات  بود.  دار 

بررسی بر روي همه صفات به جز ارتفاع بوته و هاي مورد  ژنوتیپ

اثرات متقابل تاریخ سرعت پرشدن دانه معنی دار بود. همچنین 

هاي مورد بررسی نیز بر روي همه صفات مورد  کاشت × ژنوتیپ

بررسی به جز تعداد دانه در سنبله و درجه روز رشد از کاشت تا  

ترین روز تا  ). بیش4دار بود (جدول  رسیدگی فیزیولوژیکی معنی

اجراي   دوم  سال  در  فیزیولوژیکی  رسیدگی  تا  روز  و  گلدهی 

به  روز    2/156و    7/107) به ترتیب به میزان  1395-96آزمایش (

مناسب  5(جدول    آمد  دست وجود    ییوهواآب). شرایط  و عدم 

تنش سرمایی در سال دوم اجراي آزمایش از جمله عدم وجود  

گراد و همچنین تنش دمایی تر از صفر درجه سانتیدماهاي پایین

از  (دما باالتر  عمده  سانتی   درجه  30هاي  دالیل  از  یکی  گراد 

جدول  (   افزایش روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی بود

هاي اثرات متقابل سال × تاریخ کاشت  ). نتایج مقایسه میانگین2

نشان داد که در هر دو سال اجراي آزمایش با تأخیر در کاشت  

یافت    روز کاهش  فیزیولوژیکی  رسیدگی  تا  روز  و  گلدهی  تا 

فیزیولوژیکی در    کهي طوربه تا گلدهی و رسیدگی  کمترین روز 

روز به  119و  3/86سال اول اجراي آزمایش به ترتیب به میزان 

در   2). با توجه به اطالعات مندرج در جدول  5دست آمد (جدول  

یش یافت و باعث  دي حداقل و حداکثر دما افزا  15تاریخ کاشت  

تا رسیدگی فیزیولوژیکی کاهش یابد.   و روز  شد روز تا گلدهی 

هاي مورد بررسی نشان داد که در  هاي ژنوتیپمقایسه میانگین

روز تا گلدهی   109سال اول اجراي آزمایش ژنوتیپ شماره دو  با  

بیشترین روز تا گلدهی را داشت و در سال دوم رقم مروارید و  

ترین روز  روز بیش  6.109و    3/110به ترتیب با  شماره دو   ژنوتیپ

شماره شش در سال اول   تا گلدهی را داشتند. همچنین ژنوتیپ  

هاي شماره دو، چهار، پنج و شش در اجراي آزمایش و ژنوتیپ

ترین روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی  سال دوم اجراي آزمایش بیش

تاریخ کاشت  ). مقایسه میانگین اثرات متقابل  6جدول  (  را داشتند

  هاي مورد بررسی نیز نشان داد که در سال اول اجراي  × ژنوتیپ
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آزمایش کمترین روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی متعلق  

روز بود.    177و    127ترتیب به میزان  به ژنوتیپ شماره هفت به  

در سال دوم اجراي آزمایش نیز کمترین روز تا گلدهی و روز تا  

رسیدگی فیزیولوژیکی مربوط به ژنوتیپ شماره شش و  رقم گنبد  

ارتفاع بوته در  ). مقایسه میانگین9بود (جدول   ها نشان داد که 

- سانتی  92و    1/86سال اول و دوم اجراي آزمایش به ترتیب برابر  

). همچنین در هر دو سال اجراي آزمایش با  5تر بود (جدول  م

تأخیر در کاشت ارتفاع بوته کاهش یافت. با تأخیر در کاشت و  

دوره مناسب براي رشد رویشی    ،مواجهه با روزهاي گرم و طوالنی

موقع  گندم در تاریخ کاشت دیرهنگام در مقایسه با تاریخ کاشت به

نتکوتاه و در  مییجه  تر شده  بوته کاهش  ازارتفاع   جمله یابد. 

تاریخ بوته ارتفاع افزایش دالیل می کاشت هايدر   تواندزودتر 

   در زمانی ترطوالنی بازه در غذایی به ساقه تر موادبیش تخصیص

 ). Rabiee, 2015گیاه باشد (

رشد رویشی مطلوب بین مرحله    يه دوربا تأخیر در کاشت  

ارتفاع  کوتاه ش  دهیزنی تا گلجوانه امر سبب کاهش  این  و  ده 

می (بوته  در    یطورکلبه ).  Purcell et al., 2002شود  تأخیر 

شود که با نتایج سایر محققان  کاشت سبب کاهش ارتفاع بوته می 

 Mostafavi Rad et al., 2012; Kalate Arabi(  مطابقت دارد

et al., 2012.(   احمدامینی و همکاران (Ahmadamini et al., 

 افزایش دلیل به دیر هايتاریخ کاشت در که کردند اظهار  (2012

ارتفاع    .یابدمی نشان  کاهش  بوته  ارتفاع  افزایش دما،  و روز طول 

) متفاوت  کاشت  تاریخ  دو  در  و  ارقام مختلف  در  و  15بوته  آذر 

). تفاوت ارتفاع بوته  6جدول  و    5دي) متفاوت بود. (جدول  15

تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده  بین ارقام مختلف می

و رطوبت و تشعشع خورشیدي    ییعناصر غذااز منابع رشد از قبیل  

هاي گندم توسط سایر  باشد. وجود تنوع ارتفاع بوته در ژنوتیپ

است  پژوهشگران شده  گزارش   ,.Ahmadamini et al(  نیز 

2012; Kalate Arabi et al., 2012عملکرد بیولوژیک: بیش (-

میزان  ت به  آزمایش  اجراي  دوم  در سال  بیولوژیک  عملکرد  رین 

).  همچنین  5کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول    12949

عملکرد   کاشت  در  تأخیر  با  آزمایش  اجراي  سال  دو  هر  در 

یافت. کاهش  نحو محسوسی  به  آ بیولوژیک  نتایج  زمایش  طبق 

ها به تاریخ کاشت یکسان بود و عملکرد بیولوژیک  واکنش ژنوتیپ

هاي مورد بررسی با تأخیر در کاشت کاهش یافت. دلیل در ژنوتیپ

این امر کشت زودتر و برخورد با شرایط مساعدتر محیطی براي  

ها در این تاریخ کاشت بوده که منجر به افزایش تولید و  رشد بوته

هاي مورد بررسی در تاریخ  ی شد. ژنوتیپتجمع ماده خشک گیاه

بیشتري از منابع    زمانمدت آذر) توانستند    15(  موقعبههاي  کاشت

محیطی در دسترس استفاده نمایند و با تأخیر در کاشت عملکرد  

بیشترین تعداد سنبله در   بیولوژیک کاهش یافت. تعداد سنبله: 

سنبله در  4/340مترمربع در سال دوم اجراي آزمایش به میزان 

هاي  همچنین مقایسه میانگین  ).5مترمربع به دست آمد (جدول  

 × کاشت  تاریخ  متقابل  اثرات  و  ژنوتیپ   × سال  متقابل  اثرات 

  15(  موقعبهژنوتیپ نشان داد که تعداد سنبله در تاریخ کاشت  

در   سنبله  تعداد  بیشترین  آزمایش  اجراي  سال  دو  هر  در  آذر) 

تعداد سنبله در مترمربع در تاریخ   کهي طوربهمترمربع را داشت  

  460و    3/440به میزان    بیترت کاشت اول و در سال اول و دوم به  

  ).  8و    7سنبله در مترمربع بود (جداول  

در طول دوره رشد و نمو گیاه    ییوهوا آب مناسب بودن شرایط  

هاي  آذر) باعث گردید که تعداد پنجه  15(   موقع به در تاریخ کاشت  

بیشتري در مزرعه خوشه بارور تولید نمایند و از طرفی دیگر گرمی  

- هاي دیرتر باعث کاهش تعداد پنجهو خشکی هوا در تاریخ کاشت 

در کاشت غالت زمستانه و بهاره    ر ی تأخ  ). 2هاي بارور گردید (جدول  

می سنبله  جمعیت  تراکم  کاهش  عبدالهی موجب    گردد. 

 )Abdulahi, 2015 با  را  مترمربع  در  سنبله  در تعداد  کاهش  ) نیز 

 شرایط  بودن  مناسب  را  آن  دلیل  و  گزارش نمودند  کاشت  در  تأخیر 

 خاك  میانگین دماي  و  گیاه  نمو  و  رشد  دوره  طول  در  یی وهوا آب 

 دیرتر  کاشت  تاریخ مقایسه  به   نسبت  زودتر  کاشت  تاریخ در  مناسب 

  .گردد می  بیشتري  بارور  تعداد سنبله  افزایش  باعث  که بیان نمود 

در ژنوتیپ  هاي مختلف در دو سال اجراي  میانگین تعداد سنبله 

اجراي   اول  سال  در  چهار  شماره  ژنوتیپ  که  داد  نشان  آزمایش 

سنبله در مترمربع و ژنوتیپ شماره دو با   362آزمایش با میانگین 

ها  سنبله در مترمربع در سطح باالتري نسبت به بقیه ژنوتیپ   388

-ها داراي ظرفیت پنجه دهد این ژنوتیپ قرار داشتند که نشان می 

باالیی می  پنجه 7باشند (جدول  زنی  اگرچه یک  ).  در غالت  زنی 

مد  تأثیر  تحت  زیادي  حد  تا  ولی  است،  ژنتیکی  هاي  یریت عامل 

).  Blye et al., 1990(   باشد زراعی از جمله تاریخ کاشت و تراکم می

زنی را محدود نموده یا سبب تحریک  این عوامل ممکن است پنجه 

. بیشترین تعداد دانه در سنبله در  (Fathi et al., 2001) آن گردند 

  به دست دانه در هر سنبله    1/43سال دوم اجراي آزمایش به میزان  

). همچنین در هر دو سال اجراي آزمایش بیشترین  5ل آمد (جدو 

آمد. مقایسه   به دست موقع تعداد دانه در سنبله از تاریخ کاشت به

میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ نشان داد که در هر  

در هر دو تاریخ کاشت باالترین تعداد    5دو تاریخ کاشت ژنوتیپ  

 ,.Blye et al)الي و همکاران  مطالعه ب .  دانه در سنبله را داشت 

در سنبله می    (1990 دانه  تعداد  داد که    ری تأث تواند تحت  نشان 

از   زمانی قبل  و طی  تا    ی افشان گرده شرایط محیطی حادث شود 

مدتی بعد از آن تغییر کند و تأخیر در کاشت موجب کاهش تعداد  

ها نشان داد که وزن هزار دانه  دانه در سنبله شد. مقایسه میانگین 

گرم) بود (جدول    31/ 6گرم) بیشتر از سال اول (   40/ 9در سال دوم ( 

 روز)   49/ 9دوم (  سال  در  دانه  پرشدن  طول دوره  شدن  تر ی طوالن ).  5

افزایش ا  دلیل  آزمایش  اول   سال  در  دانه  هزار  وزن  دار ی معن  صلی 

بود.   روز)   42/ 8( 
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دانه و    دار بین طول پرشدن و معنی   وجود همبستگی مثبت  

دانه (**  تأیید می 0/ 67وزن هزار  را  این موضوع  نماید (جدول  ) 

کاشت وزن هزار دانه افزایش یافت و  همچنین با تأخیر در  ).  10

توان به کاهش تعداد دانه در سنبله با کاشت  علت این امر را می 

تأخیر نسبت داد و تعداد کمتر دانه در سنبله سهم هر دانه در جذب  

به  یابد.  مواد فتوسنتزي افزایش یافته و وزن هزار دانه افزایش می 

وزن   عمده  مخ هزار  طور  اندازه  از  متأثر  مخزن  دانه  قدرت  و  زن 

طی دوره رشد و نمو گیاه    یی وهوا آب اما ژنوتیپ و شرایط  ،  باشد می 

هزار ژنوتیپ شماره   وزن   ). Abdulahi, 2015نیز بر آن مؤثرند ( 

 دیگر  ي ها پ ی ژنوت  از  بیشتر  ي دار ی معن طور  به  هفت  و رقم گنبد  

 و رقم گنبد نسبت    ژنوتیپ شماره هفت  دانه  وزن هزار  بودن  باال  بود، 

 تولید  ژنوتیپ شماره هفت و رقم گنبد در  و پتانسیل  دیگر  ارقام  به 

خصوصیات  که  ، تر درشت  ي ها دانه  نشان   آن  مطلوب  از  را  است، 

میانگین7(جدول    دهد ی م  مقایسه  نشان داد که طول دوره  ).  ها 

  49/ 5پرشدن دانه در سال دوم به ترتیب    مؤثر پرشدن دانه و سرعت  

گرم در روز بود که بیشتر از سال اول بود (جدول  میلی   0/ 98روز و  

در سال دوم و در مرحله پرشدن    ییوهوا آب ). شرایط مناسب  5

ها یکی از دالیل این موضوع بود. همچنین با تأخیر در کاشت  دانه 

با   پرشدن دانه  به دلیل مواجهه شدن مرحله  پرشدن  طول دوره 

پرشدن  باال کاهش یافت ولی سرعت  افزایش یافت    دماهاي  دانه 

هاي اثرات متقابل سال  ). همچنین نتایج مقایسه میانگین 7(جدول  

هاي مورد بررسی و اثرات متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ  × ژنوتیپ 

نشان داد که در هر دو سال اجراي آزمایش و همچنین در هر دو  

موقع و تأخیري) ژنوتیپ شماره هفت و رقم گنبد  تاریخ کاشت (به 

پرشدن دانه باالتري بودند    طول دوره پرشدن و سرعت موثر داراي  

ها تولید  و توانستند عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سایر ژنوتیپ

) نشان دادند  (Dastour et al., 2014و و همکاران    نمایند. داستر 

هاي مختلف گندم که داراي سرعت باالي پرشدن دانه  که ژنوتیپ 

کوتاهی هستند بایستی در نواحی با دوره رشد  و طول دوره پرشدن  

کوتاه مورد توجه قرار گیرند. نتایج ضرایب همبستگی بین صفات  

  موقع به هاي مختلف گندم در تاریخ کاشت  مورد بررسی در ژنوتیپ

نشان داد که بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه همبستگی منفی  

مبستگی منفی  ). ه 10جدول  (   ) وجود دارد- 0/ 82** داري ( و معنی 

دار بین سرعت پرشدن دانه و طول دوره پرشدن دانه در  و غیرمعنی 

شده   گزارش  نیز  دیگر  محققان  توسط  مطلوب  رشد  محیط 

   (Dastour et al., 2014; Hossein pour et al., 2006).است 

مقایسه میانگین اثرات سال نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در  

به   آزمایش  اجراي  اول  به    4256میزان  سال  هکتار  کیلوگرم در 

دست آمد. همچنین بررسی اثرات متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ  

که   داد  همه    زمان هم نشان  در  دانه  عملکرد  کاشت  در  تأخیر  با 

معنی ژنوتیپ  اختالف  یافت. وجود  ژنوتیپ ها کاهش  بین  ها  داري 

ژنوتیپ نشان  بین  باال  از نظر عملکرد د دهنده تنوع ژنتیکی  انه  ها 

 Kalate(  باشد که توسط سایر محققان نیز گزارش شده است می 

Arabi et al., 2012; Alghamdi and Ali, 2004; 

Alghamdi, 2007 .(    طبق نتایج این آزمایش واکنش ژنوتیپ به

تاریخ کاشت یکسان بود و با تأخیر در کاشت عملکرد دانه در همه  

نا ژنوتیپ  شرایط  یافت.  کاهش  بررسی  مورد  دمایی  هاي  مناسب 

مهم  از  یکی  تأخیري)  تاریخ کاشت  در  دما  عوامل  (افزایش  ترین 

بود  بررسی  این  در  دانه  عملکرد   شرایط تأثیر شدت.  کاهش 

از نامناسب روابط است میزانی به کاشت در تأخیر  ناشی   که 

 را  نامطلوب  اثر این  تواند ینمدانه   عملکرد اجزاي بین  جبرانی 

 ,.Kalate Arabi et al)عربی و همکاران  نماید.  کالته جبران 

 به رهنگامیدهاي   کاشت تاریخ نیز بیان نمودند که در  (2012

 دانه کاهش عملکرد فصل آخر  گرماي با گیاه شدن مواجه علت

داري با روز تا گلدهی  عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی یافت

)، تعداد  41/0**)، ارتفاع بوته (78/0**)، روز تا رسیدگی (83/0**(

) داشت  41/0**() و عملکرد بیولوژیک  9/0**(  مترمربعسنبله در  

تا   گریدعبارت به ).  7(جدول   روز  و  گلدهی  تا  روز  افزایش  با 

تاریخ کاشت   در  افزایش  15(  موقعبهرسیدگی  بوته  ارتفاع  آذر) 

عملکرد   و  کرده  تثبیت  بیشتري  فتوسنتزي  مواد  گیاه  و  یافته 

یابد و با افزایش عملکرد بیولوژیک  مواد  بیولوژیک  افزایش می

-فتوسنتزي بیشتري به دانه اختصاص یافته و عملکرد افزایش می

تAhmadamini et al., 2012(  یابد  ماده  تولید در  فاوت). 

 تولید  بر عالوه را  گندم  مختلف هاي تاریخ کاشت در نهایی خشک 

 اندامسهم   کاهش و دانست وابسته نیز تخصیص به ضرایب کل،

 زایشی اندام  کاهش سهم با نامطلوب هاي  کاشت تاریخ در رویشی

گردیده نیز در همراه  در حالی است.   هاي کاشت  تاریخ که 

 شود،  می منبع غناي  سبب که باالتر  اندام رویشی، سهم مطلوب،

  .شودی م نیز زایشی اندام هاي   تولید از بیشتر سبب حمایت

میانگین درجه روز رشد از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی  

در سال دوم اجراي آزمایش بیشتر از سال اول اجراي آزمایش بود  

مناسب  5(جدول    شرایط  اجراي    ییوهواآب ).  دوم  سال  در 

). وجود  2آزمایش یکی از دالیل عمده این موضوع است (جدول  

گراد) در خردادماه در  درجه سانتی  9/36هاي باال (درجه حرارت

هاي مورد بررسی  سال اول اجراي آزمایش باعث گردید تا ژنوتیپ

- زودتر به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی برسند. بررسی میانگین

متقا اثرات  ژنوتیپهاي   × سال  واکنش  بل  که  داد  نشان  نیز  ها 

که  ها در دو سال اجراي آزمایش یکسان نبوده به طوريژنوتیپ

در سال اول اجراي آزمایش بیشترین درجه روز رشد تا رسیدگی  

آزمایش   اجراي  دوم  سال  در  و  مروارید  رقم  را  فیزیولوژیکی 

با   ترتیب  به  مروارید  رقم  را  رشد  روز  درجه  و   1831کمترین 

دار  درجه روز رشد کسب نمودند. همچنین اختالف معنی  1924

اثرات ساده تاریخ کاشت و اثرات متقابل سال × تاریخ کاشت نیز  

رسد با کاهش طول دوره  نماید. به نظر میاین موضوع را تأیید می

  دي) 15رشد و با افزایش دماي محیط در تاریخ کاشت دیرهنگام (
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میزان درجه روز رشد تجمعی به نحو چشمگیري کاهش یابد و  

گردد. وجود  باعث کاهش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه می

دار بین درجه روز رشد تجمعی و همبستگی مثبت باال و معنی

(عملکرد   (69/0**بیولوژیکی  دانه  و عملکرد  این  79/0**)  نیز   (

  نماید. موضوع را تأیید می

 بود، در خواهد دما روي اقلیم آینده تغییرات اثر ترینعمده

 رشد روز - درجه اقلیم، تغییر از ناشی دماي محیط افزایش اثر

دریافت   تري کوتاه زمان  در نمو  مراحل  از مرحله هر براي از یموردن

 ترع یسر دریافت دلیل  به نمو مراحل شدن کوتاه در اثر شود. می

 تثبیت مراحل این  در  که عملکرد  از  ییاجزا رشد،  روز - درجه

  .  Pal et al., 1996)(  رندیگیم قرار تأثیر تحت،  شوندیم

اثرات ساده ژنوتیپنتایج مقایسه میانگین ها نشان داد  هاي 

 28/0شماره دو  به میزان  که کمترین شاخص برداشت از ژنوتیپ  

هاي اثرات  درصد به دست آمد. همچنین بررسی مقایسه میانگین

متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ نشان داد که در تاریخ کاشت دوم  

هاي مورد بررسی باالتر از  ) شاخص برداشت در ژنوتیپيد  15(

آذر) بود. شاخص برداشت عبارت از عملکرد    15تاریخ کاشت اول (

باشد و به عواملی همچون طول دوره قبل  وزن کل بوته میدانه به  

دارد   بستگی  دما  میانگین  و  خشک  ماده  دانه،  رشد  از  بعد  و 

)Soltani et al., 2005 (توان بیان کرد که به علت می نی؛ بنابرا

بیش خشک  ماده  کاشت  تولید  تاریخ  در  شاخص    15تر  آذر 

با تأخیر در کاشت  برداشت در این تاریخ کاشت کاهش یافته است.  

یابد، اما طول دوره  طول دوره رشد رویشی و زایشی کاهش می 

-تر از طول دوره رشد رویشی تحت تأثیر قرار میرشد زایشی کم

 گیرد. بررسی اثرات متقابل سال × ژنوتیپ نشان داد که ژنوتیپ

و   35شماره هفت و رقم گنبد به ترتیب با شاخص برداشت برابر 

سال  38 در  ژنوتیپ  درصد  سایر  از  باالتر  داشتند.  دوم  قرار  ها 

به ترتیب    و چهار   هاي شماره هفتهمچنین در سال اول ژنوتیپ

ها بودند  درصد باالتر از سایر ژنوتیپ  33و    34با شاخص برداشت  

محیطی    دهندهنشانکه   شرایط  از  رقم  دو  این  که  است  این 

را بیشتري  فتوسنتزي  مواد  و  برده  را  بهره  مرحله    بیشترین  در 

  ). 6جدول  (  فرستندی مانتقال مواد فتوسنتزي به مخزن  

  ير ی گ جه ی نت 

در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت یکی از عوامل  

رود و با تأخیر در کاشت  کننده عملکرد به شمار میمهم تعیین

تاریخ    اساس  بریابد.  عملکرد دانه کاهش می این آزمایش  نتایج 

کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف گندم تأثیرگذار  

کاشتبود.   تاریخ  تنش در  تحت  گیاه  گلدهی  دیرهنگام  هاي 

باالي   می  30حرارتی  قرار  کاهش  درجه  باعث  که  تعداد  گیرد 

  و در نتیجه عملکرد دانه تعداد دانه در سنبله  ،   مترمربع سنبله در  

ژنوتیپگردد.  می ژنوتیپبررسی  همه  که  داد  نشان  نیز  هاي  ها 

مورد بررسی در هر دو تاریخ کاشت از نظر عملکرد دانه باالتر و یا  

ردیف (در یک گروه آماري) با رقم شاهد (گنبد) قرار گرفتند  هم

ارقام  و می افزایش تنوع در  و  به کشاورزان  توانند جهت معرفی 

  برداري قرار گیرند. مورد بهره
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Abstract 

Increasing wheat yield requires an understanding of appropriate management method that are 
Increasing wheat yield requires an understanding of appropriate management method that are most 
important sowing date and appropriate cultivars. Evaluation of yield and grain filling rate of bread 
wheat promising lines to normal and late seeding dates, this experiment was carried out at Gorgan 
research station during 2015-2017. The experiment was a spilt-plot based on RCBD with three 
replications. The main factors was two sowing date December 15th (normal seeding date) and January 
15th (late seeding date) and the second factor were eight genotype and cultivar of wheat. The results 
of combined analysis of variance showed that the effects of year, sowing date and interaction effects 
of year × sowing date were significant on all of traits under study expect of harvest index. Also 
interaction effects of year × genotype were significant on all of traits under study expect of number 
of grains per spike and growth degree day to maturity. The suitability of climatic conditions during 
plant growth in normal seeding (December 15th) caused more tillers fertilized. On the other hand, the 
warmth and dryness of the air at the later seeding date reduced the number of fertilized tillers. Results 
showed that with delay in seeding date, mean of growth degree day to physiological maturity 
decreased. Also results of mean comparison of interaction effects of year × genotype and of year × 
sowing date showed that the genotype SAUAL/3/MILAN/S87230//BAV92 and Gonbad cultivar had 
higher length of filling period and rate of effective grain so produced acceptable yields compared to 
other. 
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