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 چكیده 
شده و این  رو روبهپر شدن دانه با تنش خشکی و گرما  ۀمانند ایران، زراعت گندم در دور یا ترانهیمد یوهوا آبدر اغلب مناطق با 

جراحی ماهشهر،  ۀگندم در منطق های رقمرسی اثر تنش گرما بر عملکرد بر برای. شود یمها سبب کاهش شدید عملکرد دانه تنش

های کامل تصادفی با سه تاریخ کاشت در قالب طرح بلوك خردشدههای آزمایش کرت پایۀبر  1939-31تحقیقی در سال زراعی 

فرعی در سه تکرار اجرا  عامل عنوان بهاصلی و سه رقم )چمران، فالت و ویریناك(  عامل عنوان به( 15/12/39و  15/3/39، 15/8/39)

، ماس(بیو) هتود زیست عملکرد دانه و اجزای آن، ارتفاع بوته، عملکرد های ویژگیتاریخ کاشت و رقم بر  یها عامل. نتایج نشان داد شد

داری داشت. معنی ریتأثجاری و طول سنبله  (فتوسنتز) نورساخت ، میزان و کاراییدوبارهشاخص برداشت، میزان، سهم و کارایی توزیع 

، شاخص برداشت، زیستی جاری، عملکرد نورساختبرهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و اجزای آن، میزان، کارایی و سهم 

کیلوگرم در  5518 میانگیننشان داد. بیشترین عملکرد دانه با  یدار یمعن ریتأثجاری  نورساختو کارایی  دوبارهطول سنبله، سهم توزیع 

کیلوگرم در هکتار متعلق به رقم فالت در تاریخ  2122 میانگین( و کمترین آن با 15/8/39تار به رقم چمران در تاریخ کاشت اول )هک

 ( بود. 15/12/39کاشت سوم )

 

 ، عملکرد.نورساخت ییکارا، دوبارهتوزیع  :ی کلیدیها واژه
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ABSTRACT 
In most regions with mediterranean climate such as Iran, wheat farming is faced to drought and heat stresses at grain 

filling period and consequently a sharp decrease in grain yield. The evaluation of heat stress on wheat cultivars yield 

in Jarahi Mahshar region, was conducted through a split plot design with randomized complete block basis with three 

planting dates as the main factors (First: 2014.11.6, Second: 2014.12.6 and Third: 2015.1.5) and three cultivars of 

wheat (Chamran, Falat, Virinak) as sub-plots with three replications in cropping season 2014-15. Results showed that 

planting date and the cultivars had a significant impact on grain yield, yield components, spike height, biological 

yield, harvest index, the scale of redistribution, share of redistribution, efficiency of redistribution, length of spike, 

amount and efficiency of current photosynthetic. Interaction effect between planting date and the cultivars 

significantly impact on the numbers of spike per square meters, the number of grains per spike, grain weight (1000 

numbers), grain yield, scale of redistribution, efficiency of redistribution, amount of current photosynthesis, 

biological yield, harvest index, spike length, share of redistribution and current photosynthesis efficiency. Chamran 

had the highest yield with average of 5548 kg.ha-1 in first planting date and Falat had the lowest yield with an average 

of 2100 kg.ha-1 in third planting date.  
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 مقدمه

مهم  های چالشیكی از  جهانافزایش و رشد جمعیت 

جمعیت در  ساالنة رشدمیزان است.  این سده

درصد است. بدین  5/5كشورهای در حال توسعه 

میلیارد  5/8به  5251تا سال  جهانترتیب جمعیت 

 یةبر پا(. Mathur & Jajoo, 2013رسید ) نفر خواهد

در سال  جمعیت جهان متحد برآوردهای سازمان ملل

د، ولی اگر شمیلیارد نفر خواهد  4/52 در حدود 5212

 شماربه همین منوال ادامه یابد، این  جمعیت نرخ رشد

میلیارد نفر خواهد رسید. بنابراین با توجه به  7/57به 

اخیر  ةافزایش جمعیت، تولید مواد غذایی در چند ده

های برنامه امروزهبه خود گرفته و  راهبردی ةجنب

دستیابی به منابع  برایتی كشورهای مختلف، تحقیقا

غذایی جدید، باال بردن عملكرد گیاهان زراعی و 

های موجود و ظرفیت هاقابلیتبهینه از  برداری بهره

(. Deryng et al., 2014شوند )كشاورزی هدایت می

منابع تولید غذایی برای انسان  نیتر مهمغالت یكی از 

درصد از  51ها، ئیندرصد از پروت 11است. در حدود 

درصد  12یطوركل بهدرصد از گلوسیدها و  42ها، چربی

را غالت  جهانشده توسط انسان در  از كالری مصرف

(. در اغلب Johnson et al., 1985كند )تأمین می

 یوهوا آبدر مناطق با  ژهیو بهمناطق گندم خیز 

پر شدن  ةمانند ایران، زراعت گندم در دور یا ترانهیمد

شده و این تنش  رو روبهبا تنش خشكی و گرما  دانه

بر وزن دانه، سبب كاهش شدید  ریتأثانتهایی با 

(. رشد و Sikder & Paul, 2010) شود یمعملكرد دانه 

جذب و  (5تولید دانه در گندم تابع سه منبع كربن است: 

 مواد پروردة انتقال( 5جاری،  (آسیمیالسیونساخت )

از گلدهی به دانه  پیش شده ذخیره (های آسیمیالت)

مواد  انتقال( 9، شوند یمكه بیشتر در ساقه ذخیره 

از گلدهی  پسموقت در ساقه  ةشد ذخیره پروردة

(Zarei et al., 2013 .)ةشده در ساق ذخیره مواد پروردة 

از:  اند عبارت شوند یمگندم كه به دانه منتقل 

های  های غیر ساختمانی و كربوهیدرات كربوهیدرات

در آب مانند گلوكز، فروكتوز و ساكارز. نسبت  حل قابل

شده در ساقه تا پیش از گلدهی به  ذخیره مواد پروردة

درصد  52شرایط كشت آبی، از  درعملكرد دانه 

(Nawazz et al., 2013 تا )درصد ) 55Wang et al., 

درصد گزارش شده است. طول  45( و حتی تا 2011

ت اثر زیادی دارد. كربوهیدرا ةساقه روی قابلیت ذخیر

(، هر Rht2و  Rht1در گندم ) یپاكوتاهمسئول  یها ژن

درصد كاهش دادند و  55 میزانیک طول ساقه را به 

درصد توسط ژن  91ساقه به میزان  ةدر نتیجه ذخیر

Rht1  درصد توسط 93وRht2 ( كاهش یافتHossain 

et al., 2013 .)ساقه یا نسبت درصد  ةبازدهی انتقال ذخیر

ساقه در تشكیل وزن كل دانه، توسط مخزن دانه،  ةذخیر

 شمار. هرچه شود یمشرایط محیطی و رقم گندم تعیین 

باشد نیاز مخزن دانه بیشتر  تر بزرگدانه  ةدانه بیشتر و انداز

یک عامل مهم بازدهی  عنوان بهو در نتیجه مخزن دانه 

مخزن دانه با برداشتن  كههنگامی. آید شمار میبهانتقال 

بیشتری  شمارگیاه كاهش یافت،  ةاز سنبل ها نهدا

 یكار دستكربوهیدرات نسبت به شرایطی كه سنبله بدون 

انباشته شد  ها ساقه( رشد و نمو كرد، در ها دانه)حذف 

(Esten Mason & Singh, 2014 .)Guarda et al. 
 های قدیمی و جدید(واریتهرقم )با بررسی  (2004)

با تغییری اساسی هم در  دریافتند كه افزایش عملكرد

 شناختی های ریخت ویژگیاجزای عملكرد و هم در 

با  گرید عبارت بهگیاه همراه بوده است،  (مورفولوژیكی)

با سرعت بیشتری رشد كردند،  ها رقمگذشت زمان 

 شمارارتفاع بوته و وزن هزاردانه كاهش پیدا كرد و 

دانه در واحد سطح و شاخص برداشت در مقایسه با 

هدف از اجرای این قدیمی افزایش یافت.  یها رقم

از حیث تاریخ كاشت  نیتر مناسب تحقیق تعیین

بر عملكرد دانه در اقلیم گرم و خشک  مؤثر های ویژگی

 محصول بیشتریندستیابی به  برایجنوب غرب ایران 

 گندم نان بود. متداولرقم  سه

 

 ها روشمواد و 

راحی ج ةاین تحقیق در استان خوزستان در منطق

 ةدقیق 95درجه و  92ماهشهر با عرض جغرافیایی

شرقی  ةدقیق 23درجه و  73شمالی و طول جغرافیایی 

آزمایش  پایةمتر از سطح دریا بر  5/4به ارتفاع 

كامل  یها بلوکهای خردشده در قالب طرح  كرت

و  51/3/39، 51/8/39تصادفی با سه تاریخ كاشت )

رقم )چمران،  اصلی و سه عامل عنوان به( 51/52/39

فرعی در سه تكرار در  عامل عنوان بهفالت و ویریناک( 



 119 ... در گندم های رقم تولیدی های مؤلفه بر كاشت تاریخ اثر ارزیابیعساكره نژاد و لک:  

 

. هر كرت شامل هشت شداجرا  5939-37سال زراعی 

متر بودند. زمین اجرای  1به طول  هركدامخط كاشت، 

 ةآزمایش در كشت گذشته ذرت بود، عملیات تهی

متر، دو سانتی 92زمین شامل دیسک، شخم به عمق

های خرد و نرم شدن كلوخه یبرادیسک عمود بر هم 

ناشی از شخم و در نهایت استفاده از ماله برای تسطیح 

زمین، تكمیل حاصلخیزی  ةبود. پس از عملیات تهی

نتایج آزمون خاک انجام شد. برای این  پایةخاک بر 

 522منظور كود نیتروژن از منبع اوره به میزان 

از  پیشمیزان كود  سوم کیكیلوگرم در هكتار كه 

زنی و در انتهای پنجه سوم کیپایه و  صورت بهاشت ك

. كود فسفر، از شدمابقی در هنگام ظهور سنبله مصرف 

 551منبع سوپر فسفات تریپل تهیه و به میزان 

در هكتار و كود پتاس از منبع سولفات  P2O5كیلوگرم 

 بنابردر هكتار  K2Oكیلوگرم  82پتاس به میزان 

 صورت بهها در كرتآزمون خاک، محاسبه، توزین و 

فیزیكی و  های ویژگیند. شداز كاشت مصرف  پیشپایه، 

 ه است.شدارائه  5شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول 

 
 مترسانتی 2-92های فیزیكی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  . ویژگی5جدول 

Table 1. Chemical and physical charachteristics of soil test (Depth: 0-30 cm) 
Electerical Conductivity 

(ds.m-1) pH 
Nitrogen 

(ppm) 
Phosphorus 

(ppm) 
Potassium 

(ppm) 
Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

4.1 7.1 31 6.1 113 32 31 37 
 

ها بر پایة  رقم ةبر پایة وزن هزاردان ازیبذر مورد ن

 دانه در مترمربع محاسبه و منظور شد. 722شمار 

انجام شد.  شده نییتعی ها خیتاركاشت در  عملیات

و باریک برگ به  برگ پهنهای هرز برای مبارزه با علف

مادة  4/2های دوپلوسان سوپر )كش ترتیب از علف

 1/5به میزان  مؤثره( ةدرصد ماد 8/2)( و تاپیک مؤثره

زنی و پیش از كود لیتر در هكتار در انتهای پنجه 5و 

ة رسیدگی، ده ساقه اعم از سرک استفاده شد. در مرحل

اصلی و فرعی از محل طوقه تا انتهای سنبله برحسب 

گیری شد و سپس میانگین ارتفاع بوته  متر اندازهسانتی

محاسبه شد. در مرحلة رسیدگی از هر كرت ده بوته 

تصادفی انتخاب و طول سنبله یادداشت شد و  طور به

ت ثبت طول سنبله برای هر كر عنوان به ها آنمیانگین 

بر  شد. در این قسمت از همان سی سنبلة طولی كف

های موجود شمارش و سپس به شده و شمار سنبله

تصادفی سی  طور بهواحد سطح تبدیل شد. از هر كرت 

ها از سنبله جدا و سنبله انتخاب، كوبیده و دانه

شده را تقسیم بر  های شمارش شمارش شد. شمار دانه

به ین شمار دانه در سنبله ها كرده و میانگشمار سنبله

برای محاسبة وزن هزاردانه در آغاز یک  آمد. دست

نمونة پانصدتایی دانه از هر كرت شمارش و وزن شد. 

آنگاه نمونة دومی شمارش و چنانچه اختالف وزن آن 

 ها آندرصد بود مجموع وزن  1با نمونة اول كمتر از 

 ورتص نیاوزن هزاردانه محاسبه شد. در غیر  عنوان به

نمونة دوم حذف و نمونة سومی شمارش و اختالف وزن 

آن با نمونة اول محاسبه شد. در آغاز اثر حاشیه از خطوط 

 توده شده حذف شد. برای تعیین عملكرد زیست كشت

مترمربع از میان هر  5)بیوماس( پس از حذف اثر حاشیه، 

 78كرت )خطوط چهارم و پنجم( برداشت و به مدت 

درجة سلسیوس خشک و  45دمای ساعت در آون با 

سپس توزین شد. عملكرد دانه نیز پس از جدا كردن 

جداگانه تعیین شد. شاخص  طور بهو توزین آن  ها دانه

از تقسیم عملكرد دانة هر تیمار در بند باال بر  برداشت

  محاسبه شد. 522ضرب در  توده عملكرد زیست

 

 دوبارهتوزیع 

 1/2سطحی معادل  دوبارهگیری توزیع  برای اندازه

 ةاز هر كرت برداشته و اجزای آن در مرحل مترمربع

كه شامل میان  یافشان گردهاز  پیشتشكیل سنبله و 

 78و پس از  جداسازیها و سنبله بود  گره، برگ

خشک و  سلسیوس ةدرج 41ساعت در آون با دمای 

 ترازوی دیجیتال وزن شدند.  باسپس 

وابسته به آن  های فراسنجهو  دوبارهمیزان توزیع 

 پیشنهادی ایه رابطه)به شرح زیر( با استفاده از 

Vansanford & Mackown (1987)  شدمحاسبه : 

 )گرم در مترمربع( دوباره= میزان توزیع 

وزن  -رسیدگی ةهای رویشی در مرحل وزن خشک اندام

 های رویشی، هفت روز پس از گردافشانی خشک اندام
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522 × 
  میزان توزیع دوباره

سهم توزیع دوباره  =

 )درصد(
 عملكرد دانه

 

 )درصد(  دوبارهكارایی توزیع  =
 

522 × 
 یا رهیذخمیزان توزیع دوبارة مواد 

ی رویشی در مرحلة ها انداموزن خشک 

 یافشان گرده
 

 نورساختعملكرد دانه = میزان  - دوبارهمیزان توزیع 

 میزان نورساخت جاری =جاری )گرم در مترمربع( 
 

 كارایی نورساخت جاری )درصد( =
 

522 × 
 عملكرد دانه

ی رویشی در مرحلة ها انداموزن خشک 

 یافشان گرده

 

 آماری های همحاسب

 MSTATC افزار نرمها از آماری داده لیوتحل هیتجزبرای 

درصد با  1ها در سطح استفاده شد. مقایسة میانگین

برای  .ای دانكن صورت گرفت استفاده از آزمون چند دامنه

 استفاده شد.  EXCEL افزار نرمرسم نمودارها از 

 

 نتایج و بحث
 ارتفاع گیاه

 واریانس نشان داد تیمارهای تاریخ كاشت ةنتایج تجزی

 ریتأثدرصد  5و رقم بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال 

را نشان دادند ولی برهمكنش تاریخ كاشت  یدار یمعن

 ة(. مقایس5دول نبود )ج دار یمعن ویژگیو رقم بر این 

میانگین نشان داد در تیمارهای تاریخ كاشت بیشترین 

به تاریخ كاشت  متر یسانت 38 میانگینارتفاع گیاه با 

 85 میانگین( و كمترین آن نیز با 51/8/39اول )

( متعلق بود 51/52/39به تاریخ كاشت آخر ) متر یسانت

بیشترین ارتفاع  ها رقم(. همچنین در بین 9)جدول 

به رقم فالت و  متر یسانت 524 میانگینبا  گیاه

به رقم ویریناک  متر یسانت 87 میانگینكمترین آن با 

(. با توجه به اینكه رقم وریناک 7تعلق داشت )جدول 

هر  به یقینبسیار زودرس قرار دارد،  های رقمدر گروه 

 ةباشد گیاه ارتفاع بوت تر كوتاهرشد و نمو  ةچه دور

كه این امر در رقم وریناک در  اشتتری خواهد د كوتاه

 های رقم برابرو در  شدمشاهده  ها رقم دیگرمقایسه با 

 یتر یطوالنرشد و نمو  ةفالت و چمران كه دور

بیشتری را نیز به خود  ةارتفاع ساق همچنینداشتند 

رویشی گندم اختصاص دادند. تاریخ كاشت روی رشد 

كرد كه  عنوان توان یمو علت آن را درجة روز  است مؤثر

ی دیرتر گیاه مرحلة هاكاشتدر تاریخ  شود یمباعث 

رویشی را زودتر به پایان رسانده و به مرحلة زایشی برود، 

نظر  Van Herwaarden et al. (1998)در این زمینه 

 .اند كردههمسانی ارائه 

 
 های مورد بررسی . نتایج تجزیة واریانس ویژگی5جدول 

Table 2. Result of analysis of variance measured for traits 
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Replication 2 5.2 0.14 46.7 4.9 0.59 11278 428114 5.84 0.77 0.76 0.041 123.3 30.6 
Planting date 2 2214** 5.1* 88674** 164** 267** 1007239** 34791225** 62.3* 7976** 98.7** 83.8** 54167** 802.8** 
Error I 4 6.7 0.31 31.5 1.91 2.64 29320 277459 5.11 4.94 1.24 0.33 243 47.1 
Cultivars 2 1325** 6.2** 4975** 101** 68.5** 2709989** 1805170** 228** 1907** 6.98** 69.6** 14784** 1195** 
Planting date* Cultivar 4 1.15ns 0.28* 857** 32.4** 19.9** 253406** 312664* 10.5* 140** 3.51* 10.2** 1665** 110.1* 
Error II 12 1.2 0.1 10.01 1.46 1.79 7839 69311 3.47 1.38 0.68 0.05 77.5 38.9 
CV (%) -- 10.4 5.7 9.7 8.4 8.6 7.4 9.1 4.3 6.1 5.2 9.1 6.3 9.5 

nsدرصد1و  درصد5 احتمال سطوح در یدار یمعن و دار یمعن ، *، **: غیر.        n.s, *, **: non-significant and significant at the 5% and 1%. 

 

 طول سنبله

و برهمكنش تیمارها  ها رقمتیمار تاریخ كاشت و تفاوت 
(. 5داشت )جدول  دار یمعنطول سنبله اثر  ویژگیبر 

به  متر یسانت 8/52 میانگینبله با بیشترین طول سن
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( و كمترین 51/8/39رقم چمران در تاریخ كاشت اول )

فالت و  های رقمبه  متر یسانت 8 یانگینآن با م

( اختصاص 51/52/39ویریناک در تاریخ كاشت سوم )

هایی  طول سنبله از جمله ویژگی(. 1داشت )جدول 

 محیط و ژنوتیپ قرار دارد.  ریتأثاست كه تحت 

 روند كاهشییک  شود یمر چه تاریخ كاشت دیرتر ه

به  توان یمكه آن را  شود یمبرای طول سنبله ایجاد 

كمتر در سنبله و رشد كمتر سنبله به  ةدان شمارعلت 

 Jalalخاطر محدود بودن روزها برای رشد دانست. 

Kamali et al. (2009)  محیطی  یها تنشند كردبیان

عملكرد گیاهان  ةدهند كاهش های عامل نیتر مهم

ظرفیت زراعی در سراسر جهان بوده و به همین دلیل 

ژنتیكی عملكرد گیاهان زراعی تحقق  و قابلیت

 .ابدی ینم

 

. مقایسة میانگین اثر تاریخ كاشت بر ویژگی ارتفاع 9جدول 
 بوته با آزمون دانكن

Table 3. Mean comparison effect of planting date 
effect on plant height trait via Duncan test 
Planting date Plant height (cm) 

11.06 98a 
12.06 91b 
1.05 82c 

 .نیست دار یمعن همسان های حرف های میانگین تفاوت ستون هر در* 
* Means with the same letters in each column was not significantly 
different (P≤0.05). 

 
انگین اثر رقم بر ویژگی ارتفاع بوته با . مقایسة می7جدول 

 آزمون دانكن
Table 4. Mean comparison effect of cultivar on plant 

height trait via Duncan test 
Cultivar Plant height (cm) 

Chamran 95b* 
Falat 107a 
Verinak 84c 

 .تنیس دار یمعن همسان های حرف های میانگین تفاوت ستون هر در* 
Means with the same letters in each column was not significantly 
different (P≤0.05). 

 

 شده با آزمون دانكن گیری های اندازه . مقایسة میانگین بر همكنش تاریخ كاشت و رقم بر ویژگی1جدول 
Table 5. Mean comparison interaction effect of planting date and cultivar on measured traits via Dancun test 

Treatment 
Spike 

 length 

(cm) 

No. spike 

per square 

meter 
No. seed 
 per sike 

Seed  

weight 

(gr) 

Seed  

Yield  

(Kg.ha-1) 

Biologic  

Yield  

(Kg.ha-1) 
Harvest  

Index (%) 

11.06 
Chamran 10.8a 447a 45a 44a 5548a 10930a 50.7a 
Falat 10ab 390b 37b 41ab 4046b 10026ab 40.3c 
Verinak 8.6bc 389b 34c 36bc 4300b 9656b 44.4bc 

12.06 
Chamran 10ab 378b 39b 38b 4203b 8936c 47b 
Falat 9.1b 338c 31d 31cd 3133d 8056d 38.9c 
Verinak 8.5bc 347c 34c 34c 3536c 7773d 45.7b 

1.05 
Chamran 9.1b 229d 31d 32cd 2786e 6336e 43.9bc 
Falat 8c 186e 27e 26e 2100f 6340e 33d 
Verinak 7.8c 233d 33cd 30d 2663e 6140e 43.3bc 

 .نیست دار یمعن همسان های حرف های میانگین تفاوت ستون هر در *
* Means with the same letters in each column was not significantly different (P≤0.05). 

 

  مترمربعسنبله در  شمار

تیمارهای تاریخ كاشت، رقم و برهمكنش تاریخ كاشت 

سنبله در مترمربع در سطح  شمار ویژگیو رقم بر 

نشان دادند  یدار یمعن ریتأثدرصد  5احتمال 

سنبله در مترمربع با  شمار(. بیشترین 5)جدول

سنبله به رقم چمران در تاریخ كاشت  774 میانگین

سنبله  584 میانگین( و كمترین آن با 51/8/39اول )

( 51/52/39به رقم فالت در تاریخ كاشت سوم )

 های ویژگیشناخت (. 1اختصاص داشت )جدول 

 ها آن ةمرتبط با تحمل به تنش خشكی و بررسی رابط

ی های ویژگیباید  درواقعبا عملكرد دانه ضروری است. 

 ناشی از تنش آسیبكه باعث جلوگیری یا كاهش 

و نقش و اثر  شده ییشناسا شوند یمخشكی به گیاه 

بر میزان تحمل به تنش خشكی  ها آناز  هركدام

با استفاده  ها دانهارزیابی شود. بهبود ظرفیت پر شدن 

اهداف به نژادی گندم  نیتر مهماز ذخایر ساقه، یكی از 

 استمحیطی )مانند خشكی و گرما(  یها تنش در

(Saini et al., 2010 .)ةنیدرزمژنتیكی  یها وتتفا 

دانه در شرایط تنش خشكی با استفاده  پر شدنبهبود 

 ,.Ruuska et alاز ذخایر ساقه گزارش شده است )

 عملكرد اصلی جزء دو از غالت در دانه عملكرد(. 2006

به دست  دانه تک وزن و سطح واحد در دانه شمار یعنی

 در دانه شمار ناشی از خود نیز دانه شمار .دآی می

 جزء دو این. است سطح واحد در سنبله شمار و سنبله
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 رشد فصل از متفاوتی یها زمان در عملكرد اصلی

 مختلف شرایط معرض در نتیجه در و گرفته شكل

به  رهنگامید یها كشتدر . رندیگ یم قرار محیطی

علت كوتاه شدن مراحل رشد بایستی میزان بذر 

باال  دمای رخداددیگر  سویبیشتری مصرف شود. از 

در دوران رشد زایشی همراه با بروز تنش گرما و 

در زمان گلدهی در آخر فصل باعث افت  ژهیو بهرطوبت 

. (Kalateh arabi et al., 2011) شود یمعملكرد 

آغازش  ةشدن دور تر كوتاهباعث  رهنگامید یها كشت

نمو سنبله تا تشكیل  ةها و كوتاه شده دور سنبلچه

 سنبلچه در شمارنابراین انتهایی شده و ب ةسنبلچ

زودرس با  های رقم، در این میان ابدی یمسنبله كاهش 

پر شدن دانه با  ةزایشی و دور ةشدن مرحل رو روبه

توانایی بیشتری در تولید  به یقینگرمای آخر فصل 

از خود  مترمربعباالتر سنبله در  شماربارور و  ةپنج

 نشان خواهند داد. 

 

 دانه در سنبله شمار

واریانس تیمارهای تاریخ كاشت،  ةجزیتنتایج  یةبر پا

 شمارو برهمكنش تاریخ كاشت و رقم بر  ها رقمتفاوت 

(. 5داشت )جدول  یدار یمعندانه در سنبله اثر 

دانه به  71 میانگیندانه در سنبله با  شماربیشترین 

( و كمترین 51/8/39رقم چمران در تاریخ كاشت اول )

فالت در تاریخ كاشت سوم  دانه به رقم 54 میانگینبا 

دركشت های (. 1( اختصاص یافت )جدول 51/52/39)

دمای باال در دوران رشد زایشی  رخداد، رهنگامید

گلدهی در آخر فصل همراه با بروز  هنگامدر  ژهیو به

. شود یمباعث افت عملكرد ، تنش گرما و رطوبت

آغازش  ةشدن دور تر كوتاهباعث  رهنگامید یها كشت

نمو سنبله تا تشكیل  ةدور نا و كوتاه شده سنبلچه

سنبلچه در  شمارانتهایی شده و بنابراین  ةسنبلچ

اظهار  Gonzalez et al. (2003) .ابدی یمسنبله كاهش 

 یافشان گرده از پیش ةمرحل در كه گلچه شمارداشتند 

 تعیین در یا كننده نییتع و مهم نقش ،شود یم تعیین

 شمار هاینگی تغییرهماه .دارد گندم در دانه شمار

دانه در سنبله با عملكرد  شمار سنبله در مترمربع و

سنبله در  شمار ژهیو به ها آنكاهش  دانه نشان داد كه

 بررسیاین اصلی كاهش عملكرد دانه در  مترمربع علت

بهاره به دلیل  بود. تأخیر در كاشت غالت زمستانه و

های بارور  پنجه شمار كاهش استقرار بوته و كاهش

جمعیت سنبله و عملكرد دانه  موجب كاهش تراكم

 ثابت نیز Sinclair & Jamiesen (2006). شود یم

 نیتأم ةواسط به دانه شمار ژهیو به و دانه عملكرد كردند

 .شود محدود شدت به رشد فصل طول در منابع
 

 وزن هزاردانه

تیمارهای تاریخ كاشت، رقم و برهمكنش تاریخ كاشت 

 ریتأثدرصد  5انه در سطح احتمال و رقم بر وزن هزارد

(. بیشترین وزن 5نشان دادند )جدول  یدار یمعن

گرم به رقم چمران در تاریخ  77 میانگینهزاردانه با 

 4/54 میانگین( و كمترین آن با 51/8/39كاشت اول )

( 51/52/39گرم به رقم فالت در تاریخ كاشت سوم )

نیز  Yang et al. (2006)(. 1متعلق بودند )جدول 

ارتباط قوی بین نیاز دانه به مواد نورساختی )فتوسنتزی( 

های غیرساختاری  كربوهیدرات و تغییر در وزن خشک و

پر شدن دانه را گزارش كردند.  ةساقه در طول مرحل

ی رشد، اثر تنش پایان های مرحلهدر  ،كردند دیتأك ها آن

محققان نیز  دیگراست.  توجه انیشابر وزن دانه 

ی از ساقه به دانه و نورساختمواد  دوبارةقال افزایش انت

افزایش سرعت پر شدن دانه را در شرایط تنش گزارش 

های دارای سرعت تجمع  ژنوتیپ ،كردند و نشان دادند

و انتقال مواد بیشتر به میزان كمتری تحت تأثیر 

 & Talukder) رندیگ یمهای انتهای فصل قرار  تنش

Hossain, 2002.) انه در تاریخ هزارد كاهش وزن

گرم بودن و خشكی هوا در  دیرتر به علت یهاكاشت

بود. وزن هزاردانه تحت  ها دانه پر شدن ةطول دور

د دهن رخ می یافشان گردهاز  پس ی كههای عاملتأثیر 

وزن نهایی دانه تابعی از سرعت و طول  .ردیگ یمقرار 

دانه است. این دو عامل تحت تأثیر  پر شدنة دور

 یافته و موجب كاهش وزن كاهششت در كا تأخیر

 . شود می نیز هزاردانه

 

 عملکرد دانه 

اثر تاریخ كاشت، رقم و برهمكنش تاریخ كاشت و رقم 

از  ها رقمبود، همچنین بین  دار یمعندانه  بر عملكرد

وجود داشت  یدار یمعننظر عملكرد دانه تفاوت 
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 1178 میانگین(. بیشترین عملكرد دانه با 5)جدول 

رم در هكتار به رقم چمران در تاریخ كاشت اول كیلوگ

كیلوگرم  5522 میانگین( و كمترین آن با 51/8/39)

در هكتار به رقم فالت در تاریخ كاشت سوم 

 Farooq et(. 1( اختصاص داشت )جدول 51/52/39)

al. (2011)  پر محصول  های رقمگزارش كردند كه

 ةرحله و در شرایط تنش در ماشتكمتری د ةذخایر ساق

دانه كاهش شدیدتری را در عملكرد دانه در  پر شدن

كه با  دهند یمكم محصول نشان  های رقممقایسه با 

رقم  كه یطور بهداشت.  همخوانینتایج این تحقیق 

بندی آماری  چمران در تاریخ كاشت آخر از نظر گروه

در گروه رقم ویریناک در همین تاریخ كاشت قرار 

برای گندم زمستانه نیز همین موضوع  همسانگرفت. 

جدید نسبت به  های رقمگزارش شده است كه 

قدیمی، قابلیت كمتری برای مصرف ذخایر  های رقم

 ,.Ehdaie et alدارند ) ها دانهساقه برای پر كردن 

 ةجمله خوزستان مرحل در مناطق جنوبی از(. 2006

با تنش گرمای انتهای  دانه پر شدن ةگلدهی و دور

 72تا  1باعث كاهش این امر  كه شود یم رو روبهفصل 

. در این شود یم درصدی عملكرد در این مناطق

 شده، رشد رویشی زیادییادمناطق گندم به دالیل 

عملكرد باالیی دارد، ولی به  و تولید ظرفیتكرده و 

 اسفند و یها ماهدر  ماافزایش ناگهانی د دلیل

گلدهی تا  ةمرحل زمانی ةفاصلفروردین، گیاه در 

فیزیولوژیک با تنش گرمای انتهای فصل  دگیرسی

 میزانشده و عملكرد كمی و كیفی آن به  رو روبه رشد

انتخاب تاریخ كاشت و  نیب نیدرا ابدی یمزیادی كاهش 

 برابری پدیدشناختیو همچنین  رقم مناسب

 باعث ،بهینهرقم مناسب با تاریخ كاشت  (فنولوژی)

ده و ش رشد و نمو گیاه در شرایط محیطی مساعد

 Moshattati) مطلوبی تولید خواهد شد ةمحصول دان

et al., 2010.)  در كاشت، عملكرد دانه به  تأخیربا

در اثر دماهای  مترمربعدانه در  شماردلیل كاهش 

كاهش وزن دانه در اثر دماهای  از گلدهی و پیشباالی 

 تأخیر طوركلی بهكاهش یافت.  از گلدهی، پسباالی 

پر  ةرشد زایشی و مرحل ةمرحلی با ویر یارودر كاشت و 

انتهای فصل باعث تسریع  شدن دانه با تنش گرمای

، همچنین موجب شود می گیاه ةنمو و كاهش كلی انداز

سنبله  شماركاهش  ، افزایش تنفس،نورساختكاهش 

ساخت بازداری  دانه در سنبله، شماردر گیاه، كاهش 

وزن  در حال رشد، كاهش های دانهنشاسته در  (سنتز)

ة كه هم شود میدانه و در نهایت تسریع پیری گیاه 

 شناختی ریختفیزیولوژیک و  های پذیریاین تغییر

شود  میبه كاهش عملكرد در شرایط تنش گرما  منجر

(Tahir & Nakata, 2005 .) ای مدیترانه های اقلیمدر 

 در گندم و مالیمی دارند زمستان كه خوزستان مانند

 زایشی رشد ةبه دور تنها رماگ تنش و شده كشت پاییز

 باعث كاشت، در تأخیر هرگونه است محدود آن

 باال هایدما با دانه شدن پر ةشدن دور همزمان

به باالتر از  سلسیوس ةدرج 5با افزایش هر . شود می

، روز شبانهدمای  در میانگین سلسیوس ةدرج 51

لذا انتخاب  یابد. می درصد كاهش 1تا  9عملكرد گندم 

از گرمای آخر فصل  گریز برایتاریخ كاشت بهینه 

در  ریتأخ یطوركل به. شود میامری ضروری تلقی 

پر  ةرشد زایشی و مرحل ةمرحل یی بارو یاروكاشت و 

انتهای فصل باعث تسریع  شدن دانه با تنش گرمای

، همچنین موجب شود یم گیاه ةنمو و كاهش انداز

سنبله  شماركاهش  فس،، افزایش تننورساختكاهش 

 ساختبازداری  دانه در سنبله، شماردر گیاه، كاهش 

وزن دانه و  در حال رشد، كاهش یها دانهنشاسته در 

این  ةكه هم شود یمدر نهایت تسریع پیری گیاه 

به  منجر شناختی ریختفیزیولوژیک و  های پذیریتغییر

 شود یمكاهش عملكرد در شرایط تنش گرما 

(Ayeneh et al., 2002 تاریخ كاشت به دلیل اثر بر .)

روز رشد ة رشد و به عبارتی میزان درج ةطول دور

بر عملكرد  یا مالحظه انیشا ریتأثدریافتی توسط گیاه 

 ةكنند نییتعمهم و  های عاملگندم دارد و یكی از  ةدان

 زمینه، در همین استموفقیت در تولید محصول 

Gebbing & Schnyder (1999)  یها گزارشنیز 

 .اند كردهی ارائه همسان

 

 توده زیستعملکرد 

واریانس نشان داد تیمارهای تاریخ كاشت  یةتجزنتایج 

 ریتأث توده زیستو رقم و برهمكنش تیمارها بر عملكرد 

(. بیشترین عملكرد 5نشان دادند )جدول  یدار یمعن

كیلوگرم در هكتار به  52392 یانگینبا م توده زیست
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( و كمترین 51/8/39كاشت اول ) رقم چمران در تاریخ

كیلوگرم در هكتار به رقم ویریناک  4572 میانگینبا 

( متعلق بودند 51/52/39در تاریخ كاشت سوم )

است، روزهای  روزبلندچون گندم گیاهی ( 1)جدول 

مراحل نموی  ةتا طول دور شود یمبلندتر باعث 

رویشی برای  یها اندامكه  نیازا شیپشوند و  تر كوتاه

توسعه یابند،  طور كامل بهجاد منبع فیزیولوژیک ای

زایشی شده و در ادامه  ةوارد مرحل از آنزودتر  ها بوته

شوند كه در نهایت از  رو روبهی نورساختبا كمبود منابع 

 میزانكاسته خواهد شد،  ها آن تودة زیستعملكرد 

 از گلدهی هنگام رد ساقه محلول های كربوهیدرات

 تنش شرایط در اهمیت با ژیكیفیزیولو های ویژگی

 ذخایر این ةدوبار انتقال، هستند فصل آخر خشكی

 یا مالحظه انیشا حد تا را تنش آسیب و زیان تواند یم

. (Esten Mason & Singh, 2014) دهدكاهش 

Reynolds et al. (2006)  در نتایج بررسی خود

 باالی رویشی یها اندام خشک وزن كل كردند گزارش

 ةمرحل درمعمول طور به زراعی گیاهان در خاک سطح

 در. لذا ابدی یم كاهش دانه شدن پر ةدور طول یپایان

 یها اندام خشک وزن كل فیزیولوژیک رسیدن هنگام

 ها اندام این خشک وزن از كمتری دار یمعن طور به رویشی

 ةدوبار انتقال دلیله ب امر این. استی افشان گردهة مرحل در

 رسد یمدر كل به نظر . است دانه به پرورده مواد ذخایر

از تأخیر در كاشت به  شدت تأثیر شرایط نامناسب ناشی

 جبرانی بین اجزای عملكرد دانه ةرابط میزانی است كه

 .دكناین اثر نامطلوب را جبران  تواند ینم

 

 شاخص برداشت

كه عملكرد اقتصادی را  توده زیستاز عملكرد  بخشی

شود. میده میدهد، شاخص برداشت ناتشكیل می

گندم است كه  ةعملكرد اقتصادی در گندم، دان

واریانس نشان داد تفاوت  ةشود. نتایج تجزیبرداشت می

از نظر شاخص برداشت و اثر تیمارهای  های رقممیان 

 ویژگیتاریخ كاشت و برهمكنش تیمارها بر این 

(. بیشترین شاخص برداشت با 5بود )جدول  دار یمعن

به رقم چمران در تاریخ كاشت درصد  4/12میانگین

درصد به  99 میانگینبا  آن ( و كمترین51/8/39اول )

( متعلق 51/52/39رقم فالت در تاریخ كاشت سوم )

(. با توجه به اینكه شاخص برداشت 1بودند )جدول 

 توده زیستعملكرد دانه و عملكرد  ویژگیتابعی از دو 

داشت ، شاخص برویژگیبنابراین با تغییر این دو  است

 ةبا عملكرد دانه رابط كه یطور به كردنیز تغییر خواهد 

عكس دارد. در  ةرابط توده زیستمستقیم و با عملكرد 

عملكرد  ریتأثاین تحقیق شاخص برداشت بیشتر تحت 

در تیمارهایی كه عملكرد دانه  كه یطور بهدانه بوده 

 افزایش داشته شاخص برداشت نیز افزایش یافت. 

 

 وبارهدمیزان توزیع 

واریانس نشان داد اثر تیمارهای تاریخ  یةتجزنتایج 

كاشت، رقم و برهمكنش تیمارها بر میزان توزیع 

 یدار یمعن ریتأثدرصد  5در سطح احتمال  دوباره

با  دوباره(. بیشترین میزان توزیع 5نشان دادند )جدول 

گرم در مترمربع به رقم چمران در تاریخ  545 میانگین

 41 یانگین( و كمترین آن با م51/8/39كاشت اول )

گرم در مترمربع به رقم فالت در تاریخ كاشت سوم 

 های اندام(. بعضی از 5 شكل( تعلق داشت )51/52/39)

عمل  5منبع صورت بههمیشه  ا حدودیگیاهی ت

های بالغ هستند. در ها برگ. از جمله این اندامكنند می

 صورت هبهای گیاهی گاهی بعضی دیگر از اندام برابر

كنند. منبع عمل می صورت بهو گاهی  5مخزن

از برداشت  پیشای تا گیاهان علوفه ةریش مثال عنوان به

كنند، اما پس از برداشت مخزن عمل می صورت به

ای منبع عمل كرده و بخشی از مواد ذخیره صورت به

دهند های هوایی گیاه قرار میخود را در اختیار اندام

شود. منبع ثانویه نامیده می عنوان بهكه در این حالت 

یک منبع ثانویه عمل  عنوان بههایی كه یكی از اندام

 شایانها مقادیر ها هستند. ساقهكند، ساقهمی

كنند و به هنگام  ای مواد را در خود ذخیره می مالحظه

شده را به دانه  رشد فعال دانه، بخشی از مواد ذخیره

 حمایت برای نیاز مورد ةپرورد موادكنند. منتقل می

 انتخاب ،ها آن شدن پر از پس و آغاز در ها دانه این

 .است حیاتی مناسب، كاشت تاریخ

 

                                                                               
1. Source  
2. Sink  
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 دوبارهسهم توزیع 

تیمارهای تاریخ كاشت و رقم و برهمكنش این تیمارها 

نشان داد  یدار یمعن ریتأث دوبارهبر سهم توزیع 

 یانگینبا م دوباره(. بیشترین سهم توزیع 5)جدول 

درصد به رقم ویریناک در تاریخ كاشت سوم  5/94

درصد به رقم  1/58 میانگین( و كمترین با 51/52/39)

( متعلق بود 51/3/39چمران در تاریخ كاشت دوم )

مرتبط با تحمل به  های ویژگیشناخت (. 5 شكل)

با عملكرد دانه  ها آن ةتنش خشكی و بررسی رابط

عث ی كه باهای ویژگیباید  درواقعضروری است. 

ناشی از تنش خشكی به  آسیبجلوگیری یا كاهش 

و نقش و اثر هركدام از  شده ییشناسا ،شوند یمگیاه 

بر میزان تحمل به تنش خشكی ارزیابی شود.  ها آن

 با استفاده از ذخایر  ها دانهبهبود ظرفیت پر شدن 

 

در بهنژادی گندم  های هدف نیتر مهمساقه، یكی از 

. استند خشكی و گرما( ی محیطی )مانها تنششرایط 

دانه در شرایط  پر شدنة بهبود نیدرزمی ژنتیكی ها تفاوت

تنش خشكی با استفاده از ذخایر ساقه گزارش شده است. 

Rosati & Djong (2003) های  نشان داد، برخی از رقم

ها  گندم ذخیرة كافی در ساقه دارند، ولی انتقال دوبارة آن

وضوع گویای آن است . این مردیگ ینمصورت  ها دانهبه 

شده به  های ذخیره كه انتقال دوباره و مصرف كربوهیدرات

میزان تقاضا برای ذخایر ساقه  درواقعتوان مخزن و 

كاشت  یها خیدر تار رسد یمبستگی دارد. در كل به نظر 

 نیمقصد از مواد نورساختی برگ تأم ازینزودهنگام 

به  رییبه علت پ رهنگامید یها خیتار دری ول شود، یم

 نسبت زودرس و كاهش نورساخت، سهم انتقال دوباره در

 .ابدی یم شیشدن دانه افزا پر
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 . اثر تاریخ كاشت و رقم بر میزان توزیع دوباره5 شكل

Figure 1. Effect of planting date and cultivar on scale of redistribution 
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 اره. اثر تاریخ كاشت و رقم بر سهم توزیع دوب5شكل 

Figure 2. Effect of planting date and cultivar on Share of redistribution 
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 دوبارهکارایی توزیع 

تاریخ كاشت، رقم و  ریتأث واریانس نشان داد ةتجزی

در سطح  دوبارهبرهمكنش تیمارها بر كارایی توزیع 

(. بیشترین 5بود )جدول  دار یمعندرصد  5احتمال 

درصد به رقم  58 یانگینبا م دوبارهیع كارایی توز

( و كمترین با 51/8/39چمران در تاریخ كاشت اول )

درصد به رقم فالت در تاریخ كاشت  4/54 یانگینم

 در بسیاری از(. 9 شكل( تعلق داشت )51/3/39دوم )

 

طور  بهشده  گیاهان زراعی از جمله گندم، مواد ذخیره

تمانی یا های غیر ساخ به شكل كربوهیدرات هعمد

. مواد هستندهای محلول در آب  كربوهیدرات

های محلول  شده در ساقه به شكل كربوهیدرات ذخیره

درصد از كل وزن  72تا  51در آب بوده و حدود 

این مواد شامل  دهند یمخشک ساقه را تشكیل 

الیگوساكارید فروكتوز )فروكتان( و همچنین ساكاروز و 

 (. Reynolde et al., 2006)هگزوز هستند 
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 . اثر تاریخ كاشت و رقم بر كارایی توزیع دوباره9شكل 

Figure 3. Effect of planting date and cultivar on efficiency of redistribution 
 

Takahashi et al. (2001)  نشان داد كه برخی از

ند، ولی انتقال داركافی در ساقه  ةگندم ذخیر های رقم

. این موضوع ردیگ ینمصورت  ها هدانبه  ها آن دوبارة

و مصرف  دوبارهآن است كه انتقال  گویای

 درواقعمخزن و  توانشده به  های ذخیره كربوهیدرات

 زانیم تقاضا برای ذخایر ساقه بستگی دارد. میزان

 نیا ییانتقال قندهای محلول ساقه به دانه و كارا

پر شدن دانه را  ةدور یط گرما تنش طیانتقال در شرا

. بسته به شدت شده است اعالم پیبسته به ژنوتوا

محلول ساقه در عملكرد  های دراتیكربوه تنش، سهم

 ةدوبارو انتقال  رهیدر ذخ شتریب ابدی یم شیدانه افزا

در  یمطلوب یژگیو ساقه محلول های دراتیكربوه

و  آید به شمار می دانه پر شدن ةتنش در دور طیشرا

تجمع،  زانیم حاظل های مختلف از پیژنوت یابیارز

پاسخ  یچگونگ ساقه و ریانتقال ذخا ییانتقال و كارا

 .رسد یم نظر به یالزام ییتنش گرما طیبه شرا ها آن

 جاری نورساختمیزان 

تاریخ كاشت، رقم و برهمكنش تیمارها بر ویژگی 

درصد  5نورساخت جاری در سطح احتمال  میزان

خت (. بیشترین میزان نورسا5بود )جدول  دار یمعن

گرم در مترمربع به رقم چمران  989جاری با میانگین 

( و كمترین آن با 51/8/39) در تاریخ كاشت اول

به رقم فالت در تاریخ  مترمربعگرم در  591میانگین 

(. 7 شكل( متعلق بودند )51/52/39كاشت سوم )

Lopes et al. (2012)  نشان دادند كه با افزایش شدت

انتقال قندهای تنش و كاهش نورساخت جاری، 

 Saini et. ابدی یممحلول ذخیرة ساقه به دانه افزایش 

al. (2010)  نیز ارتباط قوی بین نیاز دانه به مواد

های  نورساختی و تغییر در وزن خشک و كربوهیدرات

شدن دانه را  غیر ساختاری ساقه در طول مرحلة پر

كردند كه در مرحلة پایانی  دیتأكن آناگزارش كردند. 

است. دیگر  توجه اثر تنش بر وزن دانه شایانرشد، 
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نورساختی از  محققان نیز افزایش انتقال دوبارة مواد

ساقه به دانه و افزایش سرعت پر شدن دانه را در 

های  شرایط تنش گزارش و نشان دادند كه ژنوتیپ

دارای سرعت تجمع و انتقال مواد بیشتر به میزان 

ل قرار ی انتهای فصها تنشكمتری تحت تأثیر 

 (.Singha et al., 2006) رندیگ یم
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 . اثر تاریخ كاشت و رقم بر میزان نورساخت جاری7شكل 

Figure 4. Effect of planting date and cultivar on amount of current photosynthetic 
 

 جاری نورساختکارایی 

 نورساخت ییكارااز نظر  ها رقمنتایج نشان داد تفاوت 

بود و تیمارهای تاریخ كاشت و  دار یمعن یجار

 حدر سط ویژگیبرهمكنش تاریخ كاشت و رقم بر این 

 (.5داشتند )جدول  یدار یمعن ریتأثدرصد  1احتمال 

 

گرم  4/32 یانگینجاری با م نورساختبیشترین میزان 

در مترمربع به رقم چمران در تاریخ كاشت اول 

ر گرم د 4/79 یانگین( و كمترین با م51/8/39)

( 51/3/39به رقم فالت در تاریخ كاشت دوم ) مترمربع

 (.1 شكلاختصاص یافت )
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 . اثر تاریخ كاشت و رقم بر میزان كارایی نورساخت جاری1شكل 

Figure 5. Effect of planting date and cultivar on efficiency of current photosynthetic 
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 گیرینتیجه

 مهم های عاملب یكی از تاریخ كاشت مناس

خوزستان  ةگندم در منطق ةعملكرد دان ةكنند نییتع

اثر ی افشان گرده. دمای باال در هنگام رود یمبه شمار 

وزن  دانه در سنبله، شماربر  یتوجه شایانمنفی 

 توان یمترتیب  هزاردانه و عملكرد دانه داشت. بدین

خاک در  یدماكه تاریخ كاشت روی  كرداستنباط 

 ةلیوس بهروز رشد  ةدریافت درج میزان كاشت و امهنگ

ة در نهایت بر عملكرد و اجزای عملكرد دان گندم و

در  آمده دست بهنتایج  یةبر پا .است مؤثرگندم 

( 51/8/39تیمارهای تاریخ كاشت، تاریخ كاشت اول )

بهترین تاریخ كاشت از نظر عملكرد بود. همچنین 

مطلوب چمران و بهترین رقم در شرایط تاریخ كاشت 

در تاریخ كاشت ویریناک )رقم  ریتأخدر شرایط 

زودرس( و تا حدودی چمران بودند. نتایج نشان داد 

 شماركه تاریخ كاشت بر عملكرد دانه، وزن هزاردانه، 

دانه در سنبله، ارتفاع بوته،  شمارسنبله در مترمربع، 

، شاخص برداشت، میزان و سهم و توده زیستعملكرد 

 یجار نورساخت، میزان و كارایی دوبارهزیع كارایی تو

درصد و بر طول سنبله در سطح  5سطح احتمال  در

 داشت و همچنین یدار یمعن ریتأثدرصد  1احتمال 

 

سنبله  شماراز نظر عملكرد دانه، وزن هزاردانه،  ها رقم

دانه در سنبله، طول سنبله، عملكرد  شماردر مترمربع، 

تفاع بوته، میزان و ، شاخص برداشت، ارتوده زیست

 نورساخت، میزان و كارایی دوبارهسهم و كارایی توزیع 

تاریخ كاشت  برهمكنشداشتند.  دار یمعنجاری تفاوت 

دانه در  شمارسنبله در مترمربع،  شمارو رقم بر 

سنبله، وزن هزاردانه، عملكرد دانه، میزان و كارایی 

جاری در سطح  نورساختو میزان  دوبارهتوزیع 

، شاخص توده زیستدرصد و بر عملكرد  5ل احتما

و كارایی  دوبارهبرداشت، طول سنبله، سهم توزیع 

 ریتأثدرصد  1جاری در سطح احتمال  نورساخت

داشتند. با توجه به نتایج تیمارهای مختلف  یدار یمعن

 1178 یانگیناین آزمایش، بیشترین عملكرد دانه با م

یخ كاشت اول كیلوگرم در هكتار به رقم چمران در تار

كیلوگرم  5522 یانگین( و كمترین آن با م51/8/39)

در هكتار به رقم فالت در تاریخ كاشت سوم 

 دارد( متعلق بودند. بیان این نكته اهمیت 51/52/39)

. استكه تاریخ كاشت مناسب برای هر اقلیم متفاوت 

هر منطقه در انتخاب نوع  های ویژگیاز سوی دیگر 

رای دستیابی به عملكرد كمی و رقم و تاریخ كاشت ب

 .است، متغیر سودمندكیفی مناسب و 
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