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  خالصه

  
د رويشي و زايشي گياه با شرايط مساعد شدستيابي به عملكرد زياد  دانه در گندم، مستلزم انطباق مراحل ر

محيطي از طريق انتخاب تاريخ كاشت مناسب و استفاده از عوامل توليد از جمله تراكم مطلوب بوته در واحد 

هاي كامل  ده از طرح كرتهاي خردشده در قالب بلوكاي با استفا در اين راستا پژوهشي مزرعه. سطح مي باشد

سال دو تصادفي با چهار تكرار، در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در باجگاه در 

) دي ١٥آذر، ١٥آبان، ١٥( اصلي شامل سه تاريخ كاشت هاي كرت. به اجرا در آمد ١٣٨١‐ ٨٢و  ١٣٨٠‐ ٨١زراعي 

نتايج . از گندم رقم شيراز بودند)   بوته در متر مربع ٤٥٠، ٣٥٠، ٢٥٠، ١٥٠(ل چهار تراكم  فرعي شامهاي كرتو 

در سنبله و وزن  تعداد دانه ,در مترمربعنشان داد كه تاريخ كاشت اثر معني داري بر عملكرد دانه، تعداد سنبله 

 بدست آمد و با تأخير بيش از اين ) آذر١٥(بنحويكه بيشترين عملكرد دانه از تاريخ كاشت دوم, هزار دانه داشت

در تاريخ كاشت اول بدليل مواجه شدن زمان گلدهي  .تاريخ  كاشت، عملكرد دانه بنحو معني داري كاهش يافت

از . بوته ها با دماي پايين تلقيح گلچه ها بخوبي انجام نگرفت و لذا تعداد دانه در سنبله كاهش معني داري يافت

تفاوت نيز دانه در تراكم هاي مختلف وزن هزار  متر مربع،  تعداد دانه در سنبله و  تعداد سنبله در,طرف ديگر

)  بوته در مترمربع٤٥٠(كه بيشترين تعداد سنبله در مترمربع از بيشترين تراكم  صورتي به, نشان دادندمعني داري 

در هر سه  .بدست آمد)  مترمربع بوته در١٥٠(ولي بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از كمترين تراكم

تاريخ كاشت با افزايش تراكم بوته در واحد سطح تعداد سنبله در مترمربع تنها مولفه اي از اجزاي عملكرد بود 

 بوته در ٣٥٠ذر با تراكم  آ١٥تاريخ كاشت پژوهش حاضر نشان داد كه , در مجموع. كه افزايش نشان داد

   .در منطقه باجگاه و مناطق مشابه آن مي باشد) رقم شيراز(بوته براي گندمو تراكم رين تاريخ كاشت مترمربع بهت

  
  زمستانهه، رقم شيراز، گندم ن، عملكرد داوتهتاريخ كاشت، تراكم ب :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

از انرژي مورد نياز مردم % ٦٠تنهاييگندم و برنج به دو غله 
 با استفاده افزايش توليد گندم). ١٥(كنند مين مي جهان را تأ

بهينه از منابعي مانند كودهاي شيميايي، كودهاي آلي و آبياري 
هرز،  كافي، كنترل عوامل كاهش دهنده محصول نظيرعلفهاي

آفات و بيماريها و مديريت صحيح شامل تهيه زمين بطور 

مناسب، تاريخ مناسب كاشت و همچنين استفاده از تراكم بهينه 
  ). ٢٩(امكان پذير است

توسط رمنطقه يك تاريخ كاشت بهينه وجود دارد كه براي ه
، آماده كاشت بودن زمين، فراهم بودن آب ئي آب و هواشرايط
  شيوع آفات و  رقم مورد نظر و زمان محتمل براي بذر،آبياري،
 تأخير در كاشت منجر كليبطور ). ٢٩( شود ها تعيين مي بيماري
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ن بخشي از شود، چو به كاهش عملكرد بالقوه گياه زراعي مي
تابش خورشيدي موجود بوسيله سايه انداز گياهي دريافت 

) ٢٤، ٢٢, ١٢, ١١, ٥, ١(هاي متعددي درپژوهش).٨(نخواهد شد
تواند منجر به كاهش  مشاهده شده كه تأخير در كاشت مي

البته كشت زود هنگام نيز ممكن است به . عملكرد دانه گردد
, به عنوان مثال. دار عملكرد دانه منتهي گردد كاهش معني

گزارش كردند كه بهترين تاريخ كاشت ) ١٩٩٠(استاپر و فيشر 
بود و ) ماه  ارديبهشت٢٢( مه ١٢براي گندم بهاره تاريخ كاشت 

رجينلي و همكاران . كشت زودتر باكاهش عملكرد دانه همراه بود
 ساله عملكرد ٥نيز گزارش كردند كه در يك آزمايش ) ١٩٩١(

بيشتر )  آبان٢٤ و ١٠( نوامبر١٥شت اول و دانه در تاريخ هاي كا
  دونالد و همكاران همينطور مك. بود)  مهر٢٣( اكتبر ١٥از 

گزارش كردند كه بيشترين عملكرد دانه در گندم بهاره ) ١٩٨٣(
  . بدست آمد )اوايل خرداد(از تاريخ كاشت اوايل ژوئن 

تعداد سنبله در واحد سطح با , از ميان اجزاي عملكرد دانه
اين موضوع ). ٢١، ١١(ير در كاشت كاهش يافته است تأخ

ها و يا كاهش  ممكن است بدليل كاهش در استقرار كامل بوته
تعداد دانه در سنبله با ). ٣٥، ٨, ٢(هاي بارور باشد  تعداد پنجه

معموالً كاهش ) ٨(تأخير در كاشت بدليل تسريع مراحل نموي 
فزايش تعداد دانه در حاليكه در بعضي شرايط ا). ٩، ٢(يابد  مي

در سنبله هم با تأخير در كاشت، بويژه در گندم بهاره، گزارش 
مشاهده ) ١٩٩٠(استاپر و فيشر , به عنوان مثال. شده است

هاي كاشت ديرتر گندم تعداد دانه در سنبله  كردند كه در تاريخ
  .يابد افزايش مي

تراكم مطلوب گندم يكي ديگر از عوامل مؤثر در توليد بهينه 
 تراكمي است كه در  در واحد سطحتراكم مطلوب بوته. باشد يم

نتيجه آن كليه عوامل محيطي بطور كامل مورد استفاده گياه 
اي  اي و برون بوته قرار گرفته و در عين حال رقابتهاي درون بوته

حداكثر عملكرد ممكن با كيفيت  ،به اين ترتيب. شداحداقل ب
بستگي به واحد سطح  در تعداد بوته). ٤(آيد  ميمطلوب بدست 

 و بقاء استقرارميزان بذر، قابليت جوانه زني، درصد سبز شدن و 
تعداد بوته در واحد سطح ممكن است ). ٢٩( دارد ها چهگياه

 بر عملكرد گياه زراعي  داشته باشد يبدون اينكه اثر قابل توجه
 به خاصيت پنجه زني  موضوعاين. به ميزان زيادي تغيير كند

   كورني و هگارتي،به عنوان مثال) ٢٩، ٢(شود   ميط مربوگندم
 ساله، اختالف ٥گزارش كردند كه در يك آزمايش ) ١٩٩٢(

 ٢٥٠ تا ١٠٠هاي بذر  داري در عملكرد دانه در ميزان معني
نيز ) ١٩٦٧(پاكريج و دونالد . كيلوگرم در هكتار مشاهده نشد

بع،  بذر در مترمر٣٥مشاهده كردند كه در مقادير بيشتر از 
 و در تغيير نكردنه گندم با افزايش ميزان بذر مصرفي اعملكرد د

 درصد از عملكرد دانه كاسته ٢٥ بذر در مترمربع، ١٠٧٨تراكم 
ها نيز افزايش عملكرد دانه با افزايش  البته در برخي آزمايش. شد

، ١٩, ١٢, ١٠, ٥(تراكم بوته در واحد سطح گزارش شده است 
٢٠.(  

 دانه به تراكم بوته با يكديگر متفاوت واكنش اجزاي عملكرد
بوده و تا حدودي حالت جبران كنندگي دارد، بطوريكه افزايش 

به عنوان مثال تعداد سنبله . يكي با كاهش ديگري همراه است
، ٢٣, ١٢(يابد  در واحد سطح با افزايش تراكم بوته افزايش مي

). ٣٣، ٢٨, ١١(يابد مي در حاليكه تعداد دانه در سنبله كاهش)٣٦
بطوركلي با افزايش تراكم بوته در واحد سطح، تعداد سنبله در 

يابد، اما تعداد سنبله در واحد سطح بدليل  هر بوته كاهش مي
كاهش تعداد دانه در سنبله . يابد ها افزايش مي افزايش تعداد بوته

اي و نيز تسريع  در تراكم زيادتر بدليل افزايش رقابت درون بوته
به طوري كه استاپر و , )٢(افتد  اتفاق مي, )٨(مراحل نموي 

 سنبله  در ١٠٠گزارش كردند كه با افزايش هر ) ١٩٩٠(فيشر 
   تا٩/٣تعداد دانه در سنبله بين , بيش از تراكم بهينه, مترمربع

وزن هزار دانه از اجزاي نسبتاً ثابت عملكرد . يابد  كاهش مي١/٧
هاي   واكنشكه بسته به رقم و شرايط محيطي) ٢(دانه است 

متفاوتي را نسبت به تغيير تراكم بوته و تاريخ كاشت نشان 
دار  ليكن در اغلب موارد تغييرات وزن دانه معني) ٨(دهد  مي
  .باشد نمي

 تاريخ كاشت و تراكم بوته در نوسانات نسبتأ زيادبا توجه به 
و فقدان اطالعات دقيق در مورد كشت گندم توسط زارعان 

در  تراكم بهينه بوته در واحد سطح تاريخ مناسب كاشت و
 پژوهش حاضرهدف از انجام منطقه باجگاه و شرايط مشابه، 

 بوته هاي متفاوت كاشت و تراكمهاي مختلف            بررسي تأثير زمان
  .بوده است) رقم شيراز(بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه
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  ها  مواد و روش

 و ٨٠‐٨١ال زراعي س(اي طي دو سال  اين پژوهش مزرعه
در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه ) ٨١‐٨٢

مزرعه تحقيقاتي در منطقه . شيراز واقع در باجگاه انجام گرفت
 ٥٢ متر از سطح دريا و طول جغرافيايي ١٨١٠باجگاه با ارتفاع 

 ١٨ دقيقه در ٥٠ درجه و ٢٩ دقيقه و عرض ٤٦درجه و 
و داراي اقليم نيمه خشك ديده كيلومتري شمال شيراز واقع گر

 Fineبافت خاك مزرعه از نوع رسي شني و از رده. است
mixed, mesic Typic Calcixereptsباشد كه داراي   مي  

 ٥٩/٠) EC(يك درصد ماده آلي با قابليت هدايت الكتريكي
  . باشد  مي٨ حدود pHدسي زيمنس بر متر و

 به صورت زمايش درهر دو سال قبل از كاشت آزمين محل 

 پس از شخم و . پاييز هر سال شخم زده شد اول  دروآيش بود، 

 ٤٦( كيلوگرم كود فسفات آمونيوم ١٠٠تسطيح زمين ميزان 

 ٢٠٠در هكتار بصورت پايه و )  درصد نيتروژن١٨فسفر و  درصد 

هنگام كاشت، (در سه نوبت ) درصد نيتروژن٤٦(كيلوگرم اوره 

هايي به  كرت. مصرف شد) تنزني و هنگام ساقه رف هنگام پنجه

 متر بوسيله مرزبند از يكديگر جدا گرديد ٢ متر و عرض ٤طول 

 ١٣ متر و به فاصله ٤ خط به طول ١٢و درون هركرت 

كاشت بذر گندم رقم شيراز در هر دو سال . متر ايجاد شد سانتي

)  دي١٥ آذر و ١٥ آبان، ١٥( تاريخ كاشت مشخص ٣زراعي در 

) مربع متر بوته در ٤٥٠ و ٣٥٠، ٢٥٠، ١٥٠(و چهار تراكم 

ميانگين دماي هوا در هنگام كاشت . بوسيله دست انجام گرفت

 ٢/٨، ٧/١٨هاي مختلف كاشت در سال اول به ترتيب  در تاريخ

 و ٥/٦، ٤/١٠گراد و در سال دوم به ترتيب   درجه سانتي٢/٥و

براي تعيين تراكم بوته مورد نظر در هر كرت، فاصله .  بود٨/٢

ط كاشت ثابت در نظر گرفته شد و ميزان بذر روي خطوط خطو

تغيير داده شد، بطوريكه براي دستيابي به هر تراكم معين ميزان 

بذر مورد نياز براي هر خط در درون هر كرت در حد دوبرابر 

 ٣بذرها در عمق . تراكم مورد نظر شمارش و كشت گرديد

متر كشت   سانتي١٣متري با دست روي خطوط به فاصله  سانتي

) ZGS=11 (١١شدند و پس از سبز شدن در مرحله زيداكس 

آبياري اول بالفاصله بعد . ورد نظر تنك گرديدندمبه تراكم بوته 

هاي بعدي برحسب نياز تا پايان فصل رشد  از كاشت و آبياري

  . بوسيله سيفون انجام گرفت

آزمايش به صورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي 
كرت اصلي شامل سه . في با چهار تكرار انجام شدكامل تصاد

و )   ديهفته دوم  آذر و هفته دوم ، آبانهفته دوم(تاريخ كاشت 
 بوته ٤٥٠ و ٣٥٠، ٢٥٠، ١٥٠هاي  هاي فرعي شامل تراكم كرت

، كه در حال  رقم شيراز زمستانه نيمه پاكوتاه گندمدر متر مربع 
  .ند بودباشد،  حاضر رقم مورد توصيه براي مناطق معتدل مي

برداريها الزم شامل تاريخ ظهور  در طول فصل رشد ياداشت
 ٢٠در تاريخ .  سنبله، گلدهي و رسيدگي فيزيولوژيك انجام شد

هاي آزمايشي از مساحت يك  تيرماه برداشت نهايي كليه كرت
در برداشت . انجام گرفت  با دستاز وسط هر كرتمترمربع 
سط هر كرت از سطح خاك هاي يك مترمربع از و نهايي بوته

هاي الزم به آزمايشگاه منتقل  بريده و براي انجام اندازه گيري
  : صفات اندازه گيري شده شامل. گرديد
 عملكرد دانه، با جدا كردن بذر هاي موجود در مساحت ‐

ها و محاسبه وزن خشك بر مبناي  برداشت شده و وزن كردن آن
 درجه ٧٥ر دماي   ساعت د٤٨اي كه در آون بمدت  زير نمونه
  .  بود گراد قرار داده شده سانتي
  كل شمارش تعداد تعداد سنبله در واحد سطح با‐
   نهايي برداشتدر يك متر مربع از ي برداشت شدهها سنبله
 با شمارش تصادفي ميانگين تعداد  تعداد دانه در سنبله‐

   سنبله از هر كرت٢٠دانه در 
محصول دانه هر كرت و  با نمونه گيري از  وزن هزار دانه ‐

 و شمارش هزار دانه توسط دستگاه بذر شمار و وزن كردن بذرها
  .محاسبه بر اساس وزن خشك

 تعداد روز تا رسيدن گياه و تعيين مراحل نمويي در ‐
هاي مكرر در طول  برداري هاي كاشت مختلف بوسيله نمونه تاريخ

  فصل رشد



  ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد   ٤

)  بارتلتآزمون(ها پس از انجام تست يكنواختي واريانس
هاي حاصل از آزمايش دو ساله با هم تركيب و بصورت  داده

تجزيه واريانس داده ها با استفاده از نرم افزار . مركب آناليز شدند
MSTAT-Cها با استفاده از آزمون دانكن   انجام شد و ميانگين
   .مقايسه شدند

  نتايج و بحث
  تعداد روز تا رسيدن به مراحل مهم فنولوژيك

 نشان ١ز تا رسيدن به مراحل مختلف در جدولتعداد رو
با وجود اختالف يك ماه بين تاريخهاي كاشت،  .داده شده است

زمان رسيدن به مراحل مهم نموي در تيمارهاي مختلف 
به عنوان مثال، در . داشت )يك ماه(اختالفي كمتر از اين مدت 

ها در دوم ارديبهشت وارد مرحله   آبان بوته١٥تاريخ كاشت 
 آذر ١٥در حاليكه در تاريخ كاشت بعدي كه . رسنبله شدندظهو

 ارديبهشت وارد اين ١٣ روز در تاريخ ١١ها با اختالف  بود بوته
ها  با اينكه بوته, ) دي ١٥(مرحله شدند و در تاريخ كاشت سوم 

 روز تأخير در تاريخ ٢٢فقط با , دو ماه ديرتر كشت شده بودند
از لحاظ مراحل . ه رسيدند ارديبهشت به مرحله ظهور سنبل٢٣

گلدهي و رسيدن فيزيولوژيك نيز روند مشابهي مشاهده شد و 
با پيشرفت مراحل نموي اختالف زماني رسيدن به مراحل 
مشخص در تاريخهاي مختلف كاهش يافت، بطوريكه در مراحل 
گلدهي اختالف زماني بين تاريخ كاشت اول و دوم هفت روز 

اين موضوع ).  مرحله ظهور سنبله  روز براي١١درمقايسه با (بود
گياه مراحل نموي , هاي تأخيري حاكي از آن است كه در كشت
  ). ٨،٢٢, ٢(كند  را با سرعت زيادتري طي مي

  
 زمان رسيدن به مراحل ظهور سنبله، گلدهي و رسيدن -١جدول

اعداد (و روز پس از كاشت) اعداد اصلي(فيزيولوژيك برحسب تاريخ
  هاي كاشت مختلف خدرتاري) داخل پرانتز

رسيدن 
 فيزيولوژيك

 سنبله دهي گلدهي
تاريخ 
 كاشت

)١٧٨( ارديبهشت١٣ )٢٣٧( تير١٠   آبان١٥ )١٦٧( ارديبهشت٢
)١٥٥( ارديبهشت٢٠ )٢١٤( تير١٧ )١٤٨( ارديبهشت١٣  آذر١٥

)١٣٦( ارديبهشت٣١ )١٨٧( تير٢٠ )١٣٠( ارديبهشت٢٣  دي١٥

  

را بر مراحل نموي اثر تاريخهاي مختلف كاشت ) ١٩٨٦(هي 
گندم بررسي كرد و مشاهده كرد كه با وجود تفاوت در تاريخ 

گياهان در يك زمان به  مرحله خاصي از , هاي مختلف كاشت
نتايج او نشان داد كه تأخير در كاشت , بعالوه. فنولوژي رسيدند

شود كه اين امر  سبب كوتاه شدن طول مراحل نموي گياه مي
به عنوان مثال، در .  گياه استبدليل تسريع مراحل نموي

 اكتبر گياهان به ٢١اكتبر و ٥ سپتامبر، ٩هاي كاشت  تاريخ
 ژوئيه به مرحله ٥ ژوئن و ٢٩ ژوئن، ٢٩ترتيب در تاريخهاي 

كه طول دوره كاشت تا گلدهي در سه تيمار به , گلدهي رسيدند
همينطور با تأخير در كاشت .  روز بود٢٥٧ و ٢٦٧، ٢٩٣ترتيب 

گياهان )  ماه تأخير در كاشت٦( مارس٩سپتامبر تا ٩گياه از 
 روز به مرحله گلدهي رسيدند و فاصله بين ١٦فقط با اختالف 

 روز ١٢٨ روز به ٢٩٣زمان كاشت تا گلدهي در اين شرايط از 
  .كاهش يافت

دركشت بهاره غالت هم تأخير ) ١٣٧٣(به عقيده هي و واكر 
نموي مي شود به در كاشت باعث كوتاه شدن طول دوره مراحل 

. گيرد ها تقريباً بطور همزمان صورت مي نحوي كه رسيدن بوته
هاي متفاوت  هاي بهاره با تاريخ به عنوان مثال، در كاشت گندم

 آوريل، تاريخهاي رسيدن به مراحل نموي ١٧بين اول مارس و 
متوالي به هم نزديك بود به نحوي كه در همه حال پيدايش 

هاي برداشت  وزه اتفاق افتاد و تاريخ ر٢٠سنبله در يك دوره 
  ).٣٤(تر شد  نزديك

  عملكرد دانه
)  آذر١٥(هاي كاشت تاريخ كاشت دوم  در بين تاريخ

هر چند اختالف ). ٢جدول(بيشترين عملكرد دانه را دارا بود 
دار  معني)  آبان١٥(عملكرد تاريخ كاشت دوم با تاريخ كاشت اول 

دار  معني)  دي١٥(اشت سوم نبود، اما افت عملكرد در تاريخ ك
 گرم در متر مربع در تاريخ ٥٤٤/ ٣بطوريكه عملكرد دانه از , بود

 گرم در مترمربع در تاريخ كاشت سوم ٢/٤٩٩كاشت دوم به 
تأخير در كاشت با كاهش طول دوره رشد گياه . تنزل يافت

كه اين وضعيت در تاريخ ) ١٢(شود سبب كاهش عملكرد دانه مي
پژوهشگران ديگر نيز كاهش عملكرد .  شدكاشت سوم مشاهده

, ٢١, ١٢, ١١, ٦, ١(اند دانه با تأخير در كاشت را گزارش كرده
نشان دادند كه در ) ١٣٨٠(زاده و همكاران  شرفي). ٣٣، ٣٠

  



  ٥  تأثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم زمستانه رقم شيراز: ممتازي و امام

 آذر نسبت به بقيه ١٥منطقه دزفول عملكرد دانه تاريخ كاشت 
تا حدودي بيشتر ) دي١٥آذر و ٣٠, اول آذر(تاريخهاي كاشت 

هم گزارش كردند كه گرچه بين ) ١٣٨٠(افيوني و همكاران . ودب
 آبان اختالف معني داري در عملكرد ٢٥تاريخ كاشت اول آبان و 

 آذر عملكرد دانه ٢٠ليكن در تاريخ كاشت , دانه مشاهده نشد
  . درصد كاهش يافت٣٦

  
 عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تحت تأثير تاريخ كاشت و ‐٢جدول 

 تراكم بوته
  وزن هزار دانه

 )گرم(
دانه در 
 سنبله

سنبله در 
 مترمربع

گرم در (عملكرد دانه 
 )مترمربع

  صفت
 تيمار

 تاريخ كاشت
A٢٥/٤١ B٥٤/٢٧ A٥/٤٩٦ Aآبان١٥ ٣/٥٢٠  
B٥٦/٣٩ A٦٧/٣١ A٢/٤٦٧ Aآذر١٥ ٣/٥٤٤  
B١٣/٣٩ A٥٤/٣٢ B١/٤٢٨ Bدي١٥ ٢/٤٨٩  

 )بوته در مترمربع(تراكم 
A٩٦/٤٠ A٢٣/٣٥ C٩/٤٠٤ A١٥٠ ٧/٥٤٠ 

AB٠٤/٤٠ B٣٥/٣١ B٢/٤٥٤ A٢٥٠ ٤/٥٣٠ 
B٢٩/٣٩ BC٥٢/٢٨ AB٤/٤٨٩ A٣٥٠ ٦/٥٠٩ 
B٦٣/٣٩ C٢٥/٢٧ A٣/٥٠٧ A٤٥٠ ٤/٥٠٤ 

هاي داراي حروف مشترك فاقد اختالف آماري  در هر ستون ميانگين
  .باشند  درصد با آزمون دانكن مي٥معني دار در سطح 

  
زاس آمريكا نشان داد در آزمايشي در ايالت كان) ٢٠٠١(كلي 

اواسط تا (كه از بين سه تاريخ كاشت، تاريخ كاشت دوم و سوم 
منجر به بيشترين عملكرد دانه شد و با تأخير در ) اواخر اكتبر

هم ) ٢٠٠٠(شارما و همكاران . كاشت عملكرد كاهش يافت
گزارش كردند كه تأخير در كاشت گندم موجب كاهش عملكرد 

  . شود دانه مي
تأخير در كاشت از يك زمان مشخص به بعد منجر در واقع 

گردد و دليل اصلي آن عدم  به كاهش عملكرد بالقوه گياه مي
انداز  دريافت  بخش زيادي از تابش پائيزي خورشيد بوسيله سايه

كاشت بسيار زود نيز براي , از سوي ديگر). ٨، ٢(گياهي است 
ر اين آزمايش زيرا همانگونه كه د, شود گياهان پائيزه توصيه نمي

شد، تاريخ كاشت اول تا حدودي عملكرد كمتري  نيز مشاهده 

در همين راستا، ). ٢جدول(نسبت به تاريخ كاشت دوم داشت 
، )١٩٩١(، رجينلي و همكاران )١٣٨٠(زاده و همكاران  شرفي
هاي  نيز در پژوهش) ١٩٩١(و كامپبل و همكاران ) ٢٠٠١(كلي 

اولين (زود هنگام گندم مختلفي مشاهده كردند كه در كاشت 
عملكرد دانه كمتري نسبت به تاريخهاي كاشت ) تاريخ كاشت

شايد دليل اين امر آن باشد كه در . كمي بعدتر بدست مي آيد
كشت زود هنگام گندم در پائيز بدليل وجود دماي مساعد 

شود كه با يكديگر رقابت كرده و  هاي زيادتري توليد مي پنجه
اي منجر به  عملكرد كمتر دانه   رون بوتهافزايش رقابت درون و ب

هم اين موضوع را مورد ) ٢٠٠٢(تيري و همكاران ). ٢(شود  مي
  . اند توجه و تاًييد قرار داده

هاي مختلف بوته بر عملكرد دانه   در اين آزمايش اثر تراكم
هزچند روند كاهشي ماليمي ). ٢جدول(دار نگرديد گندم معني

 بوته در متر ٤٥٠ تا ١٥٠ تراكم از در عملكرد دانه با افزايش
زني در گندم اين  با توجه به ويژگي پنجه. مربع مشاهده شد

) ١٩٨٨(جانسون و همكاران . نتيجه چندان دور از انتظار نيست
 تا ٢٨٨مشاهده كردند كه در گندم زمستانه با افزايش تراكم از 

هده داري در عملكرد دانه مشا  بوته در متر مربع تغيير معني٥٧٦
تأثير تراكم بوته را در گندم ) ١٩٦٧(پاكريج و دونالد . نشد

 بوته در ١٠٧٨ تا ٤/١هاي  زمستانه در دامنه وسيعي از تراكم
 بوته ٧آنان دريافتند كه تراكم . متر مربع مورد بررسي قرار دادند

 بوته در ١٠٧٨اي تقريباً معادل تراكم  در متر مربع عملكرد دانه
 نيز عدم تأثير پذيري) ١٩٩٠(اپر و فيشر است. متر مربع داشت

. عملكرد دانه از تراكم بوته را در آزمايش خود گزارش كردند
نيزگزارش كردند كه عملكرد دانه گندم ) ٢٠٠٠(ورما و همكاران 

متر تحت تأثير قرار   سانتي١٥ به ٢٣با تغيير فاصله رديف از 
  . نگرفت

وته نسبت به تغيير ها در ب در واقع گندم با تغيير تعداد پنجه
كه عملكرد دانه از   بنحوي, دهد پذيري نشان مي تراكم انعطاف

به عقيده بسياري از . پذيرد تغيير تراكم بوته تأثير چنداني نمي
تنها در شرايط محيطي مساعد ) ٣٦، ٢٣, ١٤, ١٢(پژوهشگران 
افزايش تراكم بوته ممكن است تا حدودي با افزايش , از نظر رشد
مشاهده كردند كه ) ١٩٨٧(مارشال و اهم . اه باشدعملكرد همر



  ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد   ٦

در يك سال از دو سال آزمايش كه شرايط محيطي مساعدتر 
  . بود، افزايش تراكم بوته با افزايش عملكرد دانه همراه بود

هرچند اثر متقابل تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد دانه 
 ٣ل ها در جدو دار نشد اما روند كاهشي تغييرات ميانگين معني

حاكي از آن است كه در تاريخ كاشت اول و سوم با افزايش 
يابد و بيشترين عملكرد از  تراكم بوته عملكرد دانه كاهش مي

در حاليكه در , شود  بوته در متر مربع حاصل مي١٥٠تراكم 
تاريخ كاشت دوم با افزايش تراكم بوته عملكرد دانه افزايش 

ترمربع داراي بيشترين  بوته در م٣٥٠بطوريكه تراكم , يابد مي
شايد اين موضوع به اين دليل باشد كه ). ٣جدول (عملكرد است

افزايش تراكم بوته در شرايط مساعد رشد با افزايش عملكرد 
نيز ) ١٩٩٣(همانگونه كه كاونتري و همكاران , همراه است

، كورني و )١٩٩٢(دويل و كينگ استون . گزارش كرده اند
كردند كه در تاريخ كاشت هم مشاهده ) ١٩٩٢(هگارتي 

ديرترافزايش تراكم با افزايش عملكرد دانه همراه است، از اين 
هاي به  توان براي جبران كاهش عملكرد در كشت ويژگي مي

تأخير افتاده استفاده كرد، البته اگر تاريخ كاشت به حدي به 
تأخير بيفتد كه شرايط مساعد براي رشد از دست برود، افزايش 

نظير آنچه كه , زايش عملكرد دانه همراه نخواهد بودتراكم با اف
در تاريخ كاشت سوم در اين آزمايش مشاهده شده است 

همچنين تاريخ كاشت زود هنگام سبب به تأخير ). ٣جدول(
و تشكيل برگهاي بيشتر روي ) ٢٢(ها  افتادن آغازش سنبلك

زني  شود و اين وضعبت براي پنجه مي) ٣٥(ها  ساقه اصلي و پنجه
هاي كم حالت  و در نتيجه در تراكم) ١٨(ساعدتر است م

  ). ٢٢(كنندگي بيشتري وجود دارد  جبران
  تعداد سنبله در متر مربع

با تأخير در كاشت تعدادسنبله در متر مربع كاهش يافت 
بطوريكه در تاريخ كاشت سوم تعداد سنبله كمتري ). ٢جدول(

 سنبله ٤٩٧ از تعدادسنبله در مترمربع . در متر مربع توليد شد
 سنبله در مترمربع در تاريخ كاشت ٤٢٨در تاريخ كاشت اول به 

بين تاريخ هاي كاشت اول و دوم اختالف . سوم كاهش يافت
تعداد . داري از نظر تعداد سنبله در متر مربع مشاهده نشد معني

سنبله در واحد سطح صفتي است كه بوسيله تعداد پنجه هاي  
زني در  هش دما در طول دوره پنجهشود و كا بارور تعيين مي

هاي  پائيز و همچنين كاهش ميزان تابش دريافتي كه در كشت
باعث كاهش تعداد پنجه بارور ) ٢٧(شود  دير هنگام مشاهده مي

, )٨(شود و در نتيجه كاهش شمار سنبله بارور در واحد سطح مي
در اين پژوهش )  دي ماه١٥(همانگونه كه  در تاريخ كاشت سوم 

نيز مشاهده كردند كه ) ٢٠٠٢(تيري و همكاران . ده شدمشاه
با تأخير در كاشت گندم پائيزه از سپتامبر تا نوامبر تعداد 

 پنجه در مترمربع كاهش مي يابد ٩١ به ٢٨١هاي بارور از  پنجه
 سنبله در ١٠٦ به ٤٧٦از , و باعث كاهش كل شمار سنبله ها

ز كاهش تعداد ني) ١٩٩٢(كورني و هگارتي . مترمربع مي گردد
  .سنبله با تأخير در كاشت گندم زمستانه را گزارش كرده اند

  
برهمكنش تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد دانه و وزن  ‐٣جدول 

  هزار دانه
 تاريخ كاشت

)گرم در مترمربع(عملكرد دانه )گرم(وزن هزار دانه

  آبان١٥ آذر ١٥ دي١٥  آبان١٥  آذر١٥  دي١٥
بوته ( تراكم

)در مترمربع

Aa٠/٤٠ Ab٧/٤٠ Aa٠/٤٢ Aa٥٤٥ Aa٥٢٠ Aa١٥٠ ٥٥٧ 
ABb٠/٣٩ ABab٦/٣٩ Aa٤/٤١ Aa٥٠١ Aa٥٣٦ Aa٢٥٠ ٥٥٤ 
Bb٧/٣٧ ABab٤/٣٩ Aa٧/٤٠ Ab٤٧٢ Aa٥٨٣ Bb٣٥٠ ٤٧٤ 

ABab٥/٣٩ Bb٥/٣٨ Aa٩/٤٠ Aa٤٧٩ Aa٥٣٨ ABa٤٩٦ ٤٥٠ 

ر در  داراي حروف مشترك فاقد اختالف آماري معني داهاي ميانگين
  .باشند  درصد با آزمون دانكن مي٥سطح 

و حروف كوچك براي ) تراكم(حروف بزرگ براي مقايسه ستوني
  .باشد مي)تاريخ كاشت(مقايسه رديفي

 
  هاي كاونتري و همكاران  نتايج مشابهي نيز در آزمايش

مبني بر كاهش تعداد ) ١٣٨٠(و افيوني و همكاران ) ١٩٩٣(
كاهش تعداد . ده شده استسنبله با تأخير در كاشت مشاه

سنبله در واحد سطح با تأخير در كاشت بدليل تسريع نمو گياه 
با ). ٨(باشد و كاهش طول دوره زماني هر مرحله نمويي گياه مي

يابد كه اين امر  مقدار تابش دريافتي كاهش مي تأخير در كاشت
شود و در نتيجه تعداد پنجه  موجب كاهش تعداد برگها مي

يابد و در اين شرايط تعداد سنبله در واحد  ميتوليدي كاهش 
هاي زود  در كشت) ١٩٦٩(به عقيده كربي . شود سطح كم مي

  .هنگام آغازش سنبله با تأخير صورت مي گيرد
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هاي مختلف بوته بر تعداد سنبله در متر مربع  اثر تراكم
بطوريكه تعداد سنبله در متر مربع  ).٢جدول(دار بود معني

 بوته در متر مربع به ٤٥٠ در متر مربع و  بوته١٥٠درتراكم 
پژوهشگران ديگري از جمله . بود) p<0.05 (٥٠٧ و ٤٠٤ترتيب 

، )١٩٨٨(، جانسون و همكاران )١٩٨٥(جوزف و همكاران 
، افيوني و )١٩٦٧(، پاكريج و دونالد )١٩٩١(تامكين و همكاران 

نيز گزارش ) ١٣٨٠(و فتحي و همكاران ) ١٣٨٠(همكاران 
 با افزايش تراكم، تعداد سنبله در واحد سطح بطور كردند كه

در غالت، افزايش تراكم بوته در . يابد داري افزايش مي معني
محدوده وسيعي از مصرف بذر با افزايش تراكم جمعيت سنبله 

هاي كم، تعداد سنبله در هر بوته زياد  در تراكم). ٨(همراه است 
ه در واحد سطح تعداد اما با افزايش تراكم بوت) ٢٢, ٢٠(باشد  مي

سنبله در بوته بدليل رقابت بين بوته اي و كاهش نفوذ نور به 
) ٨(درون سايه انداز گياهي و همچنين تسريع نموي گياه 

نشان دادند كه در ) ١٩٨٥(جوزف و همكاران . يابد كاهش مي
 بوته در متر مربع در هر بوته بطور ميانگين فقط ١١١٦تراكم 

 ١٨٦در حاليكه اين رقم براي تراكم يك سنبله وجود داشت 
كه , هاي خيلي كم در تراكم.  سنبله بود٤/٤بوته در متر مربع 

تعداد بوته توانايي توليد پنجه بارور كافي براي جبران مصرف 
واكنش تعداد سنبله در واحد سطح نسبت به , بذر كمتر را ندارد

  .باشد افزايش تراكم بوته مثبت مي
ه و تاريخ كاشت برتعداد سنبله در اثر متقابل تراكم بوت

اثر افزايش تراكم بوته بر . گردد  مشاهده مي٤مترمربع در جدول 
هاي كاشت اول و دوم بيشتر  تعداد سنبله در مترمربع در تاريخ

محسوس است و در تاريخ كاشت سوم با افزايش تراكم بوته، 
شت همينطور اثر تأخير در كا. دار نشد افزايش تعداد سنبله معني

هاي زيادتر بيشتر  بر كاهش تعداد سنبله در متر مربع در تراكم
 بوته در متر مربع كاهش تعداد ٤٥٠   و ٣٥٠بود و در تراكم

دار گرديد ولي در  سنبله در واحد سطح با تأخير در كاشت معني
  . بوته در متر مربع معني دار نشد٢٥٠ و ١٥٠تراكم 

ي در مورد اثر نيز نتيجه مشابه) ١٣٨٠(فتحي و همكاران 
متقابل تراكم و تاريخ كاشت مشاهده كردند كه با افزايش تراكم 

يابد اين امر  بوته تعداد سنبله بارور در واحد سطح كاهش مي
هاي تأخيري بدليل كاهش طول دوره رويشي  بويژه در كشت

شود، در پژوهش حاضر نيز در تاريخ كاشت  گياه، تشديد مي
, اد پنجه بارور در هر بوتهبدليل كاهش تعد)  دي١٥(سوم 

جدول (افزايش تراكم بوته به افزايش تعداد سنبله منجر نگرديد
كاشت زود هنگام موجب يك تأخير ) ١٩٦٩(به عقيده كربي ). ٤

نسبتا طوالني در آغازش سنبله خواهد شد، كه باعث توليد برگ 
يك , بنابراين. شود ها مي بيشتر بر روي ساقه اصلي و ديگر پنجه

دهي وجود دارد كه  تر براي آغازش براي پنجه  طوالنيدوره
. هاي كمتر بوته گردد ممكن است موجب جبران بيشتر در تراكم

آغازش سنبله زودتر و بعد از تشكيل , هاي دير هنگام در كاشت
دهي  پنجه, و در نتيجه, شود حداقلي از تعداد برگ شروع مي

 در واحد سطح  را ممكن است قبل از اينكه بتواند تراكم كم بوته
 ).٢٢(خاتمه يابد , جبران كند

 
برهمكنش تاريخ كاشت و تراكم بوته بر تعداد دانه در سنبله ‐٤جدول 

  و تعداد سنبله در مترمربع در گندم
 تاريخ كاشت

 سنبله در مترمربع دانه در سنبله
  آبان١٥  آذر١٥ دي١٥  آبان١٥  آذر١٥  دي١٥

بوته ( تراكم
)در مترمربع

Aa١/٣٨ Ab٧/٣٢ Aab٩/٣٤ Aa٣٨٣ Ba٤٢٥ Ba٤٠٧ ١٥٠ 
Ba٠/٣٣ Aa٥/٣٢ Ba٥/٢٨ Aa٤٢٥ Ba٤٣٨ Aa٤٩٩ ٢٥٠ 
Ba٤/٣٠ Aa٦/٣١ Cb٥/٢٣ Ab٤٥٢ ABab٤٨٥ Aa٥٣١ ٣٥٠ 
Ba٧/٢٨ Aa٨/٢٩ Cb٢/٢٣ Ab٤٥٢ Aab٥٢١ AB٥٤٩ ٤٥٠ 

 داراي حروف مشترك فاقد اختالف آماري معني دار در هاي ميانگين
  .باشند آزمون دانكن مي درصد با ٥سطح 

و حروف كوچك براي ) تراكم(حروف بزرگ براي مقايسه ستوني
 .استفاده شده است)تاريخ كاشت(مقايسه رديفي

  
  تعداد دانه در سنبله 

در . دار بود اثر تاريخ كاشت بر تعداد دانه در سنبله معني
تعداد دانه در سنبله بطور )  آبان١٥(تاريخ كاشت اول 

هاي كاشت   از تعداد دانه در سنبله در تاريخداري كمتر معني
تعداد دانه در سنبله در تاريخ كاشت ). ٢جدول(دوم و سوم بود 

 ٣٢ و در تاريخ كاشت دوم بطور متوسط ٢٧اول بطور متوسط 
نيز در آزمايش خود گزارش ) ٢٠٠٢(تيري و همكاران . بود

داد  اكتبر تع٢٨ سپتامبر به ٢٨كردند كه با تأخير در كاشت از 



  ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐ ١مجله علوم كشاورزي ايران، جلد   ٨

 ٢٨ به ٢٠ در پنجه هاي پائيزه و از ٣٤ به ٢٣دانه در سنبله از 
گرچه با تأخير بيشتر در , در پنجه هاي بهاره افزايش يافت

  . تعداد دانه در سنبله كاهش يافت)  نوامبر١٣(كاشت 
نيز گزارش كردند كه در تاريخ ) ١٩٩٩(دونالد و بهمن 

. متر بوده استكاشت زود هنگام تعداد دانه در سنبله گندم ك
 خود مشاهده كردند  نيز در آزمايش) ١٩٨٧(دونالد و گاردنر  مك

كه تعداد دانه در سنبله در تاريخ كاشت زود هنگام گندم كمتر 
كاهش تعداد دانه در سنبله در اولين . از تاريخ كاشت ديرتر بود

در هر دو سال آزمايش ممكن است )  آبان١٥(تاريخ كاشت 
بوته ها در بهار و برخورد با هواي سرد در بدليل گلدهي زودتر 

بطوريكه در . بوده باشد) باجگاه(شرايط محيطي محل آزمايش
 ١٥(سال دوم آزمايش مشاهده شد كه در تاريخ كاشت اول 

 درجه ١٢گيرد كه متوسط دما  گلدهي زماني صورت مي) آبان
اين در حالي است كه ميانگين دماي محل . گراد است سانتي

 روز بعد از ١٨( زمان گلدهي تاريخ كاشت سوم آزمايش در
با توجه به . گراد بود  درجه سانتي١٨) گلدهي تاريخ كاشت اول

افشاني و تلقيح در  اينكه درجه حرارت بهينه براي گلدهي، گرده
برخورد , بنابراين) ٢(باشد  گراد مي  درجه سانتي١٦‐٢٠گندم 

تواند   گندم ميزمان گلدهي با دماي پائين در منطقه باجگاه در
  .منجر به كاهش تعداد دانه در سنبله شده باشد

هاي مختلف بوته برتعداد دانه در سنبله كامالً   اثر تراكم
دار بود و با افزايش تراكم بوته تعداد دانه در سنبله كاهش  معني
 و ٣٥٠، ٢٥٠تعداد دانه در سنبله در تراكم ). ٢جدول(يافت 
 بوته در ١٥٠ نسبت به تراكم  درصد٢٣، ١٩، ١١ به ترتيب ٤٥٠

هم مشاهده ) ١٩٨٥(جوزف و همكاران . متر مربع كاهش يافت
 بوته در متر مربع تعداد ١١٦ تا ٨٨كردند كه با افزايش تراكم از 

پاكريج و .  دانه در هر سنبله كاهش يافت٢٨ به ٣٦دانه از 
نيز كاهش تعداد دانه را با افزايش تراكم بوته ) ١٩٦٧(دونالد 
 و ٣٣ بوته در متر مربع ٤/١بطوريكه در تراكم , ده كردندمشاه

 دانه در هر ٦/٦ بوته در مترمربع بطور متوسط ١٠٨٧در تراكم 
نيز گزارش ) ١٩٨٨(جانسون و همكاران . سنبله وجود داشت

كردند كه با افزايش تراكم بوته تعداد دانه در سنبله كاهش و 
  .تعداد سنبله در واحد سطح افزايش مي يابد

نيز مشاهده كردند كه با افزايش  )١٩٨٧( مارشال و اهم 
با توجه . يابد تراكم بوته تعداد دانه در سنبله در گندم كاهش مي

به اينكه معموالًً افزايش تراكم گياهي با افزايش آهنگ نمويي 
بيني كرد كه با افزايش  توان پيش مي) ٨, ١(گياه همراه است 

ها كاهش يافته و در نتيجه  لكتراكم بوته طول دوره آغازش سنب
سنبله رشد كافي نكرده و از پتانسيل تعداد دانه در سنبله كاسته 

هم مشاهده كرد كه با ) ١٩٦٩(در اين رابطه كربي . شده باشد
 بوته در مترمربع طول ١٦٠٠ به ٥٠افزايش تراكم گياهي از 

در , بعالوه. متر كاهش يافت  سانتي٣ به حدود ١٠ها از  سنبله
كم زياد بوته ميزان تابش دريافتي توسط هر بوته نيز كاهش ترا

 دسترسي گياه به رطوبت همچنين). ١كاهش اندازه مبدأ(يابد  مي
 كم مي شود كه به عقيده  در اين شرايطو عناصر غذايي نيز
توانند باعث   اين عوامل مي مجموعه)١٩٨٥(جوزف و همكاران 

  . شوند) ٢مقصدندازه كاهش ا( سنبله  هر درها  دانهشكيلكاهش ت
اثر متقابل تاريخ كاشت و تراكم بر تعداد دانه در سنبله 

با )  آذر١٥(در تاريخ كاشت دوم ). ٤جدول(دار نبود  معني
داري در تعداد دانه در سنبله  افزايش تراكم بوته تفاوت معني

 ١٥(و سوم )  آبان١٥(هاي اول  اما در تاريخ كاشت. مشاهده نشد
. دار بود راكم، كاهش تعداد دانه در سنبله معنيبا افزايش ت) دي

با توجه به اينكه تاريخ كاشت دوم داراي بيشترين عملكرد دانه 
شايد بتوان گفت كه در اين تاريخ كاشت شرايط رشد , بوده است

گيري اجزاي عملكرد گندم فراهم بوده  مناسبتري براي شكل
ر شرايط تنش حاصل از افزايش تراكم بوته د, در واقع. است

. ، اثر نامطلوب كمتري داشته است)از لحاظ زمان كاشت(مساعد 
كه در تاريخ كاشت اول و سوم كه شرايط رشد نامساعدتر  چنان

بوده است، افزايش تراكم باعث كاهش شديدتر تعداد دانه در 
نيز مشاهده كرد كه اثر كاهشي ) ١٩٦٩(كربي . سنبله شده است

سنبله در تاريخ كاشت دوم شديدتر تراكم بوته بر تعداد دانه در 
  .بوده است

در پژوهش حاضر مشاهده شد كه كاهش تعداد دانه در 
 ٣٥٠(هاي زيادتر  در تراكم)  آبان١٥(سنبله در تاريخ كاشت اول 

                                                                                    
1. Source size 
2. Sink size 
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اين امر ممكن است حاكي . بارزتر است)  بوته در مترمربع٤٥٠و 
 و و از يك سافزايش تراكم بوتهير از آن باشد كه همزماني تأث
 از سوي ديگر در اواسط ها با هواي سرد مواجه شدن گلدهي بوته

روردين ماه در شرايط اقليمي باجگاه اثر نامطلوب شديدتري بر ف
  .كاهش تعداد دانه در سنبله داشته است

  وزن هزار دانه

اثر تاريخ كاشت بر وزن هزار دانه گندم معني دار بود 
 آبان داراي ١٥ هاي كاشت، تاريخ در بين تاريخ). ٢جدول(

بيشترين ميزان وزن هزار دانه بود و با تأخير در كاشت از وزن 
 دي ١٥ آذر و ١٥هاي كاشت  اما بين تاريخ. هزار دانه كاسته شد

آندرسون . داري مشاهده نشد از نظر وزن هزار دانه اختالف معني
مشاهده كردند كه با تأخير در كاشت  هم) ١٩٩٠(و اسميت 

ها  آن. شود داري كاسته مي  دانه بطور معنيگندم از وزن هزار
نتيجه گرفتند كه اهميت نسبي وزن هزار دانه به عنوان يك 
عامل مؤثر در افزايش عملكرد ارقام پاكوتاه در شرايطي كه تاريخ 

) ١٩٨٧(دونالد و گاردنر  مك. كاشت به تأخير افتد، بيشتر است
زمايش با نيز مشاهده كردند كه در بعضي ارقام گندم مورد آ

دونالد و  مك. تأخير در كاشت، وزن هزار دانه كاهش مي يابد
  همكاران

نيز نتايج مشابهي را در ) ١٣٨٠(و افيوني و همكاران ) ١٩٨٣(
مورد كاهش ميانگين وزن هر دانه با تأخير در كاشت گزارش 

  .كردند
ها با تأخير در كاشت در اين آزمايش عالوه  كاهش وزن دانه

در ارتباط ) ٤جدول(داد زياد دانه در هر سنبله بر اينكه با تع
, شود است، به شرايط و طول دوره پس از گلدهي نيز مربوط مي

بدين معني كه در تاريخ كاشت زودتر، گياهان زودتر وارد مرحله 
و در نتيجه طول دوره پر شدن دانه ) ٢جدول (گلدهي شده

. ا شده استه افزايش يافته و اين امر منجر به پر شدن كامل دانه
تر شدن دوره پر شده دانه و  هاي ديرتر بدليل كوتاه اما در كشت

فرصت , افزايش دما طي اين دوره و تسريع مراحل نموي گياه
دونالد و  به عقيده مك. كافي براي پر شدن كامل نداشته است

هاي كاشت دير هنگام احتمال افت  در تاريخ) ١٩٨٣(همكاران 
يرا دماي زيادتر، طول دوره پر شدن ها بيشتر است، ز وزن دانه

  .شود ها كاسته مي دانه ها را كاهش داده و در نتيجه از وزن دانه
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دار شد  هاي مختلف بر وزن هزار دانه معني اثر تراكم
 بوته در ٢٥٠ و ١٥٠هاي  ها، تراكم در بين تراكم). ٢جدول(

مترمربع با بيشترين ميزان وزن هزار دانه در يك گروه و 
 بوته در مترمربع با كمترين ميزان وزن ٤٥٠ و ٣٥٠هاي  تراكم

مشاهده كرد ) ١٩٦٩(كربي . هزار دانه در گروه ديگر قرار گرفتند
. يابد وزن هزار دانه به شدت كاهش مي, كه با افزايش تراكم بوته

نيز كاهش وزن  هزار دانه را با افزايش ) ١٩٦٧(پاكريج و دونالد 
نيز ) ١٩٩٢(ل و كينگ استون دوي. تراكم بوته گزارش كردند

گزارش كردند كه با افزايش تراكم بوته در جو وزن هزار دانه 
هم مشاهده كردند كه ) ١٩٩٢(كورني و هگارتي . يابد كاهش مي

هاي كمتر، بيشتر بود و با  وزن هزار دانه در جو زمستانه در تراكم
در اين رابطه افزايش تعداد . افزايش تراكم بوته، كاهش يافت

هاي زيادتر بوته، و ازدياد رقابت  نبله در واحد سطح در تراكمس
به ازاي هر “ اندازه مبدأ”ها كه منجر به محدوديت  بين سنبله

  ).٨(گردد نيز نبايستي از نظر دور داشت  مي“ ١مقصد”واحد 
 ١٥پژوهش حاضر نشان داد كه تاريخ كاشت , در مجموع

رين تاريخ كاشت و  بوته در مترمربع بهت٣٥٠آذر ماه با تراكم 
در منطقه باجگاه و مناطق ) رقم شيراز(تراكم بوته براي گندم 

  . مشابه با آن است
  

  سپاسگزاري
‐AG‐٤‐٠اعتبار اجراي اين پژوهش از محل پروژه استاني 

LB‐شوراي پژوهش و فناوري استان فارس تأمين شده كه ٨٠ 
ي بدينوسيله از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز و شورا

  .گردد فناوري استان سپاسگزاري مي
                                                                                    
1. Sink 
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