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 127-144، صفحه 1391، )22(2، شماره ششم جلدمجله علمي ـ پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي،                              

 اثر تاريخ كاشت بر برخي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ارقام گندم زمستانه
  

   3 و ابوالفضل توسلي2حسن روشني، 1احمد قنبري
  

  
  چكيده 

 عملكرد و برخي خصوصيات زراعي چهار رقـم گنـدم و       يهاي كاشت بر عملكرد و اجزا     منظور ارزيابي اثر تاريخ   به
 در طول دوره رشد، تحقيقي بـه صـورت آزمـايش فاكتوريـل در قالـب طـرح                    تغييرات فنولوژيكي اين ارقام    ،همچنين

 اول  عامـل .  در ايستگاه تحقيقات كـشاورزي اردبيـل انجـام گرفـت           1388 تكرار در سال     3هاي كامل تصادفي با     بلوك
 1ر،  مه20 و 10( دوم شامل چهار تاريخ كاشت       عاملو  ) ، سبالن، سرداري و زاگرس    2آذر(شامل چهار رقم گندم ديم      

دانه،  داري بر تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار اثر معني،نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت. بودند)  آبان10و 
دهي، روز تا رسيدگي، درجه روز رشد، عملكرد بيولوژيك عملكرد دانـه و             درصد پوشش سبز، تعداد برگ، روز تا سنبله       

 4616با ميـانگين عملكـرد      )  مهر 10(هاي كاشت، تاريخ كاشت اول      ن تاريخ كه در بي  طوريبه. شاخص برداشت داشت  
ترين عملكرد را پايين  كيلوگرم در هكتار2197با )  آبان10(كيلوگرم در هكتار باالترين عملكرد و تاريخ كاشت چهارم     

 رقـم نيـز اثـر       عامل. داد تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه با تأخير در كاشت كاهش نشان                 ،همچنين. داشتند
نحـوي كـه بـه ترتيـب        ساير صفات مورد بررسي داشت به      جز تعداد برگ و تعداد پنجه بارور و نابارور بر         معني داري به  

 2757 كيلوگرم در هكتار و در رقم زاگرس بـا ميـانگين             4750بيشترين و كمترين عملكرد در رقم سبالن با ميانگين          
جز ارتفاع ساقه، تعداد اثر متقابل رقم در تاريخ كاشت در اكثر صفات مورد بررسي به. دست آمدند هكيلوگرم در هكتار ب   

نحـوي كـه اكثـر صـفات        بـه . دار بود  معني درصد 1  احتمال دانه و عملكرد دانه در سطح      برگ، تعداد سنبله، وزن هزار    
داري  كاشـت اول كـاهش معنـي       نسبت به تـاريخ   )  آبان 10(مذكور در تمام ارقام مورد بررسي در تاريخ كاشت چهارم           

عنـوان بهتـرين     مهر و رقم سبالن به ترتيب بـه        10 پژوهش حاضر نشان داد كه تاريخ كاشت         ،در مجموع . داشته است 
  .باشدتواند ميتاريخ كاشت و رقم براي منطقه اردبيل و مناطق آب و هوايي مشابه آن 

  
  

  .ه، مناطق سردسيرگندم زمستانه، اجزاي عملكرد، عملكرد دان: واژگان كليدي

                                                 
  AGB_ghanbari@yahoo.com                                        )ي مسئول نگارنده ( زابلگروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه  استاد -1
  20/1/90:   تاريخ دريافت                                               بل                                    زادانشكده كشاورزي دانشگاه ، ي كارشناسي ارشد زراعتفرهيخته -2
 28/4/91:  پذيرشتاريخ                                                                          دانشجوي دكتري اكولوژي گياهان زراعي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابل -3
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  مقدمه
گندم يكي از محصوالت استراتژيك است كـه از         
نظر سطح و ارزش غذايي داراي اهميت بـسيار بـااليي           

ترين گياهان زراعي ترين و پرمصرفبوده و يكي از مهم
در ). Qasim et al., 2008(جهان شناخته شده اسـت  

كشاورزي مدرن امروزي شناخت عوامل مختلف مـؤثر        
و عملكرد گياهان از قبيـل عوامـل محيطـي و           بر رشد   

غيرمحيطي و عوامل ژنتيكي و همچنـين نحـوه تـأثير           
تـرين  آنها بر خصوصيات كمي و كيفي محصول از مهم        

در هر منطقه يك    . روندهاي موفقيت به شمار مي    جنبه
تاريخ كاشت بهينه وجود دارد كه توسط شـرايط آب و    

 مـورد نظـر و      هوايي، فراهمي زمين، رطوبت، بذر، رقم     
هـا تعيـين    زمان محتمل براي شيوع آفـات و بيمـاري        

هـدف از تعيـين تــاريخ   ). Rawson, 1993(شـود  مـي 
 پيدا نمودن زمان كاشت رقم يا گروهي از ارقام      ،كاشت

مشابه يك گياه است به طـوري كـه مجموعـه عوامـل             
محيطي حادث شـده در آن زمـان بـراي سـبز شـدن،        

كه هر   ضمن اين  ، باشد استقرار و بقاي گياهچه مناسب    
مرحله از رشد گياه با شرايط مطلوب خود روبرو شـود           

. اعد محيطـي نيـز روبـرو نگـردد        ـرايط نامـس  ـــ و با ش  
هاي مختلف كاشت سبب برخورد مراحـل رشـد         تاريخ

رويشي و زايشي گياه بـا دمـا، تشعـشع خورشـيدي و             
گردد و از اين طريـق بـر رشـد و           طول روز متفاوت مي   

 Dadashi and(گذارد  گياهان تأثير مينمو و عملكرد

Khajehpour, 2004 .(  بهترين رقم براي كشت در هـر
منطقه رقمي است كه مراحل رشدي خود را در زمـان           
موجود و يا فصل رشـد موجـود در منطقـه بـه اتمـام               
رساند و هنگامي كه در مورد نوع رقم مورد اسـتفاده و            

الي  خطرات احتمـ   ،شودزمان كاشت تصميم گيري مي    
 Pishdar Fardaneh(پيش رو نيز در نظرگرفته شوند 

et al., 2007 .(  ويسوكي و كـرو)Wysocki and Cro, 

گزارش دادند كه تأخير در تاريخ كاشت گنـدم         ) 2006
باعث تأخير توسعه مراحل رشد گرديده به طوري كـه          

زني را افـزايش داده و درجـه        روزهاي الزم براي جوانه   
در . دهـد فصل رشد كاهش مي   حرارت الزم را در طي      

يانـــگ و همكـــاران آزمايـــشي كـــه توســـط هانـــگ
)Hongyong et al., 2007 ( تـا  2003هـاي  در سـال 

 نتيجه گرفتند كه در تاريخ      ، در چين انجام شد    2005
زنـد ولـي در      روز جوانه مـي    7معمول كشت، گندم در     

زنـي   روزهاي الزم براي جوانه،در كاشت صورت تأخير
 افزايش يافـت و درجـه حـرارت الزم           روز 13گندم به   

فلـوورز و   . براي تكميـل مراحـل رشـد كـاهش يافـت          
در مطالعه اثر تاريخ ) Flowers et al., 2006(همكاران 

كاشت بر عملكـرد و اجـزاي عملكـرد دو رقـم گنـدم،              
گزارش دادند كه تاريخ كاشت اثر زيـادي بـر عملكـرد            

م را گندم داشته و تأخير در تاريخ كاشت، عملكرد گند   
 درصد كاهش داد و همچنين ايشان اظهار نمودنـد      24

كه تاريخ كاشت اثر زيادي بر عملكرد دانـه در شـرايط           
 ,.Subhan et al(سبحان و همكاران . بارندگي كم دارد

در مطالعــه اثــر تــاريخ كاشــت بــر روي گنــدم ) 2004
گزارش دادند كه تأخير در تاريخ كاشت بيـشترين اثـر     

. لكرد بر وزن هزار دانه گندم داردرا در ميان اجزاي عم
ــن  ــود و آري ) Mahmoud and Arain, 2003(محم

بـه توليـد     گزارش كردند كه كاشت زود هنگام منجـر       
دانه بيشتر، بيوماس بيشتر و افزايش تعـداد سـنبله در     

. شـود واحد سطح در مقايسه با تاريخ كاشت ديـر مـي          
هدف از اين تحقيق مقايسه عملكرد چهار رقـم گنـدم           

 بهترين  ، سبالن، سرداري و زاگرس و تعيين      2آذريم  د
  .باشدتاريخ كاشت براي اين ارقام در منطقه اردبيل مي

  هامواد و روش
 در ايستگاه 1388اين آزمايش در پاييز سال 

تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل با طول 
 دقيقه و عرض جغرافيايي 20 درجه و 48جغرافيايي 

 متر از سطح 1350قه و با ارتفاع  دقي15 درجه و 38
نتايج تجزيه فيزيكي و شيميايي . دريا انجام گرديد
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ميانگين  و 1خاك قبل از اجراي آزمايش در جدول 
صل رشد در فماهانه بارندگي منطقه نيز در طي 

  . ه شده استيارا 2جدول 
صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه هآزمايش ب

در . كرار انجام گرفتهاي كامل تصادفي در سه تبلوك
، 2آذر ( رقم شامل چهار سطح عاملاين تحقيق 

 تاريخ كاشت در عاملو ) سبالن، سرداري و زاگرس
. بود)  آبان10 آبان و 1 مهر، 20 مهر، 10(چهار سطح 

 25 رديف به فاصله 10هر كرت آزمايشي شامل 
 متر و 1 متر و فاصله بين دو تكرار 5متر، طول سانتي

اين  در. باشدمتر مي سانتي50ها تفاصله بين كر
 از ارقام گندم ديم  براي كشت ديم گندم،آزمايش

  .استفاده شد
زمين مورد استفاده در سال قبل از آزمايش به 

عمليات تهيه زمين شامل شخم با . صورت آيش بود
اوايل پاييز و بالفاصله بعد از  دار درگاوآهن برگردان

ايت مرزبندي بر آن عمليات تسطيح، ديسك و در نه
 مقدار ،قبل از كاشت. اساس نقشه كاشت اجرا گرديد
 دانه در متر مربع 300بذر مورد نياز بر اساس تراكم 

 در هزار با سم 2ذور به نسبت ـاسبه و بـمح
كاشت . ضدعفوني گرديد) ويتاواكس(تيرام كربوكسي

ميزان كود مصرفي بر . به صورت دستي انجام گرفت
زرعه و بر مبناي فرمول كودي اساس آزمايش خاك م

كيلوگرم در )  نيتروژن– فسفر -پتاسيم (120- 50-90
كه تمامي كود پتاسيم، فسفر و  هكتار محاسبه شد

زمان با كاشت و مابقي كود يك سوم كود نيتروژن هم
دهي به دهي و اواخر ساقهنيتروژن در دو مرحله پنجه
برداشت بر اساس تاريخ  .صورت سرك مصرف شد

هاي متفاوت كاشت پس از ن ارقام در تاريخرسيد
ها در سطح يك متر مربع از هر كرت با حذف حاشيه

  . دست انجام گرفت
صفاتي كه در اين طرح مورد بررسي قرار 
گرفتند درصد پوشش سبز، تعداد پنجه بارور و 

غيربارور، تعداد برگ، ارتفاع بوته و مراحل فنولوژيك 
، برآورد )روز تا رسيدگيدهي و روز تا سنبله(از قبيل 

درجه روز رشد، طول سنبله، تعداد سنبله در متر 
مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد 

  .باشنددانه، شاخص برداشت و شاخص سطح برگ مي
گيري صفات مورد نظر بدين صورت نحوه اندازه

پنج گياه به طور تصادفي از هر كرت آزمايشي در  :بود
ز شدن و گلدهي انتخاب و به ترتيب درصد زمان سب

، تعداد برگ، تعداد پنجه بارور و نابارور در  شدنسبز
 به هنگام برداشت ،همچنين. آنها تعيين گرديد

 گياه به طور تصادفي از هر كرت آزمايشي 5محصول، 
انتخاب و صفاتي نظير ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد 

ن هزار دانه آنها سنبله، تعداد دانه در سنبله و وز
براي ثبت مراحل فنولوژيك، مساحت . تعيين گرديد

يك متر مربع از هر كرت آزمايشي انتخاب شد و هر 
دهي روز تا سنبلهتعداد يك از مراحل فنولوژي شامل 

و روز تا رسيدگي ثبت شد كه براي ثبت اين صفات 
م، به عنوان مرحله فيزيولوژيك ي درصد عال50ظهور 

  .نظر گرفته شدمورد نظر در 
ر مربع از هر كرت آزمايشي جهت ـيك مت

هاي صفات فيزيولوژيكي اختصاص داده گيرياندازه
سپس هر كدام از صفات مذكور به ترتيب زير . شد

  .محاسبه شدند
از سطح يك متر مربع از هر : عملكرد بيولوژيك

برداري صورت گرفت و با توزين كرت آزمايشي نمونه
ته پس از برداشت عملكرد نمونه بعد از يك هف

  .بيولوژيك محاسبه گرديده است
 با استفاده از فرمول تعداد سنبله : عملكرد دانه

وزن هزار دانه تقسيم بر   تعداد دانه در سنبله
  .صدهزار محاسبه گرديده است

با تقسيم عملكرد اقتصادي يا : شاخص برداشت
  . محاسبه گرديد100× دانه به عملكرد بيولوژيك 
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منظور تعيين نياز حرارتي گياه نيز كليه به 
پارامترهاي هواشناسي مورد نياز از اولين روز كاشت تا 

طور روزانه در ايستگاه تحقيقات هزمان برداشت ب
 1هواشناسي مركز تحقيقات بر اساس درجه روز رشد

)GDD( ضرايب حرارتي . برداري گرديديادداشت
شود كه در يمعموالً به دو صورت فعال و مؤثر مطرح م

اين بررسي با استفاده از درجه حرارت فعال نياز 
در اين روش كليه مقادير درجه . حرارتي مشخص شد

) بدون كسر كردن درجه حرارت پايه(حرارت روزانه 
شوند در طي ايام رويش فعال گياه با يكديگر جمع مي

با اين استثنا كه اگر ميانگين درجه حرارت در يك روز 
 مجموع وت پايه كمتر باشد، آن روز جزاز درجه حرار

ورت ــاسباتي به اين صــرابطه مح. گيردقرار نمي
  :باشدمي

  

 Tb > 2/ TM + Tm] GDD = N1[   
  

 جهت تجزيه و    MSTATCدر نهايت از نرم افزار      
تحليل آماري و مقايسات ميانگين با آزمون دانكـن در          

 . درصد انجام گرفت5سطح احتمال 

  نتايج و بحث
  د پوشش سبزدرص

درصد پوشش سبز مزرعه در تيمارهاي رقم، 
تاريخ كاشت و اثر متقابل رقم در تاريخ كاشت در 

مقايسه ). 3جدول (دار بود  درصد معني1سطح آماري 
 و 2ميانگين براي اين صفت نشان داد كه ارقام آذر

 95با ميانگين )  آبان1(سبالن در تاريخ كاشت سوم 
 10(هاي كاشت اول يخ و رقم زاگرس در تاردرصد
 درصد 3/93با ميانگين )  مهر20(و دوم ) مهر

بيشترين درصد پوشش سبز و رقم زاگرس در تاريخ 
 كمترين درصد  درصد50كاشت چهارم با ميانگين 

از لحاظ . اندپوشش سبز را به خود اختصاص داده
بندي انجام شده از نظر درصد پوشش سبز ارقام گروه

                                                 
1- Growing Degree Day  

يخ كاشت سوم و رقم زاگرس در  و سبالن در تار2آذر
تاريخ كاشت اول و دوم در يك گروه قرار داشتند كه 

هاي دار بين ارقام در تاريخبيانگر عدم تفاوت معني
دليل بيشتر بودن ). 5جدول (باشد كاشت فوق مي

 2درصد پوشش سبز در تاريخ كاشت سوم در ارقام آذر
و سبالن عمدتاً به علت مصادف شدن زمان كاشت و 

هاي پاييزه و واكنش بالفاصله پس از آن بارندگي
هاي ذكر شده به تأمين رطوبت بوده است بيشتر رقم

زني بيشتري برخوردار كه به نسبت از درصد جوانه
هاي كاشت ديگر به دليل بودند در حالي كه در تاريخ

عدم تأمين زود هنگام رطوبت به مدت چندين روز 
رها جوانه نزدند و پس از كاشت تعداد معدودي از بذ

درصد پوشش سبز نسبت به تاريخ كاشت سوم اندكي 
كاهش نشان داد و كمتر شدن درصد پوشش سبز در 

اوالً به )  آبان10(رقم زاگرس در تاريخ كاشت چهارم 
اين دليل بود كه رقم زاگرس بر خالف بقيه ارقام كه 
رقمي زمستانه هستند رقمي بينابين بوده و ثانياً به 

زني ارقام به ير در تاريخ كاشت مرحله جوانهعلت تأخ
خصوص رقم زاگرس مصادف با دماي پايين بود كه در 
نتيجه اين رقم در تاريخ كاشت چهارم نسبت به بقيه 

هاي كاشت از درصد پوشش سبز كمتري ارقام و تاريخ
  . برخوردار بود

  ارتفاع ساقه
 1 رقم بر ارتفاع گياه در سطح آماري عاملتأثير 

دار بود، اما اثر تاريخ كاشت و همچنين اثر  معنيدرصد
دار متقابل تاريخ كاشت و رقم بر ارتفاع گياه معني

نتايج مقايسه ميانگين اثرات ساده ). 3جدول (نبود 
دهد كه  نيز نشان مي4رقم و تاريخ كاشت جدول 

بيشترين ارتفاع ساقه مربوط به رقم سرداري با 
ترين ارتفاع در رقم متر و كم سانتي23/80ميانگين 

متر بوده است كه  سانتي17/65زاگرس با ميانگين 
دليل آن احتماالً به خاطر واكنش بيشتر به تأمين 
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اقه ــاع ســرطوبت و اختالف ژنتيكي ارقام در ارتف
  . باشدمي

  تعداد برگ
 5تنها اثر تاريخ كاشت بر تعداد برگ در سطح 

اي كاشت هدر تاريخ). 3جدول ( دار شددرصد معني
 آبان به ترتيب تعداد برگ 10 و 1 مهر و 20 و 10

گر اين است كه  بود كه بيان4 و 5/4، 8/4، 9/4برابر با 
ها كاسته داد برگــأخير در تاريخ كاشت از تعـبا ت
هاي تفاوت تعداد برگ در تاريخ). 4جدول (شود مي

كاشت زود هنگام و دير ناشي از كوتاه شدن طول 
هنگام بوده هاي كاشت ديرم در تاريخدوران رشد گند

  . است
  دهيروز تا سنبله

 رقم و عاملدهي تحت تأثير صفت روز تا سنبله
تاريخ كاشت و اثر متقابل رقم در تاريخ كاشت در 

با ). 3جدول (سطح آماري يك درصد قرار گرفت 
شود كه توجه به جدول مقايسه ميانگين مشاهده مي

ختلف داراي دامنه هاي كاشت مارقام در تاريخ
دهي بودند به طوري كه متفاوتي از طول دوره سنبله

 روز 3/226دهي با ميانگين بيشترين روز تا سنبله
) مهر 10(مربوط به رقم سرداري در تاريخ كاشت اول 

 روز 7/184دهي با ميانگين و كمترين روز تا سنبله
 10(مربوط به رقم زاگرس در تاريخ كاشت چهارم 

به اين دليل كه در بين ). 5جدول (ه است بود) آبان
تر و به دليل ارقام، زاگرس رقمي بينابين و زودرس

تأخير در تاريخ كاشت داراي طول دوره رشد كمتر و 
دهي آن نسبت به بقيه ارقام در نتيجه روز تا سنبله

س و ركمتر بوده است و همچنين سرداري رقمي دير
د بيشتري به دليل كاشت زود هنگام طول دوره رش

دهي آن نسبت به ساير داشته و در نتيجه روز تا سنبله
  . باشدارقام بيشتر مي

  طول سنبله
 5اثرات متقابل رقم و تاريخ كاشت در سطح 

دار معني  درصد1درصد و اثر رقم به تنهايي در سطح 
دار است اما اثر تاريخ كاشت بر طول سنبله معني

 اثرات متقابل در مقايسه ميانگين). 3جدول (نيست 
متر در  سانتي16/9بيشترين طول سنبله با ميانگين 

 مهر و كمترين مقدار 20رقم سرداري در تاريخ كاشت 
متر در رقم  سانتي56/7 طول سنبله با ميانگين
جدول ( آبان به دست آمد 1زاگرس در تاريخ كاشت 

بندي انجام شده رقم سرداري در از لحاظ گروه). 5
 آبان از 10 مهر و همچنين 20 و 10هاي كاشت تاريخ

گر لحاظ طول سنبله در يك گروه قرار دارند كه بيان
هاي كاشت دار رقم سرداري در تاريخعدم تفاوت معني

ارقام به لحاظ ژنتيكي داراي طول . باشدمذكور مي
تواند يكي از داليل باشند كه ميسنبله متفاوتي مي

رداري نسبت عمده بيشتر بودن طول سنبله در رقم س
در ) Munthali, 1990(مونتالي . ها باشدبه ساير رقم

 عملكرد در يبررسي اثر زمان كاشت بر عملكرد و اجزا
شرايط ديم نتيجه گرفتند كه در تاريخ كاشت مناسب 

  . تعداد دانه در سنبله و طول سنبله در حداكثر بود
  تعداد پنجه بارور و نابارور

داري بر اين دو ي تأثير معنعواملهيچ كدام از 
 اين قبيل ،به طور كلي). 3جدول (صفت نداشتند 

 عوامل محيطيصفات بيشتر تحت تاثير ژنتيك بوده و 
داري بر روي آنها داشته باشد تواند اثر معنينمي

)Wysocki and Cro, 2006 .( با اين وجود مقايسه
ها نشان داد كه بيشترين تعداد پنجه ميانگين داده

 مربوط به رقم سرداري در تاريخ 3/4نگين بارور با ميا
 6/2و كمترين تعداد با ميانگين )  مهر10(كاشت اول 

)  آبان1(مربوط به رقم زاگرس در تاريخ كاشت سوم 
  ). 5جدول (بوده است 
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  تعداد سنبله
 رقم و تاريخ كاشت در سطح آماري عاملاثر 

داري بود اما اثر يك درصد بر تعداد سنبله معني
دار نبود بر تعداد سنبله معنيها عاملاين متقابل 

نشان ) 4جدول (نتايج مقايسه ميانگين ). 3جدول (
 سنبله بيشترين و 5/441دهد كه رقم سرداري با مي

 سنبله كمترين تعداد را داشت و 2/292رقم زاگرس با 
بندي انجام شده ارقام سرداري و سبالن بر اساس گروه

مربع در يك گروه قرار از لحاظ تعداد سنبله در متر 
دار اين دو رقم از گر عدم تفاوت معنيداشتند كه بيان

 10باشد و در تاريخ هاي كاشت لحاظ تعداد سنبله مي
داري از نظر تعداد  آبان تفاوت معني1 مهر و 20و

كه مقايسه ميانگين سنبله وجود نداشت به طوري
ان ـهاي مختلف كاشت نشداد سنبله در تاريخــتع

 سنبله 3/426 دهد كه بيشترين مقدار با ميانگينمي
 آبان و كمترين تعداد سنبله با 1در تاريخ كاشت 

 آبان به دست 10 در تاريخ كاشت 2/268ميانگين 
كاهش تعداد سنبله در تاريخ كاشت ). 4جدول (آمد 

هاي كاشت ديگر نسبت به تاريخ)  آبان10(چهارم 
در تاريخ كاشت عمدتاً به خاطر اين است كه با تأخير 

اوالً طول دوره زماني هر يك از مراحل رشد كاهش 
زني بذور با يافته و ثانياً به علت برخورد مرحله جوانه

سبز نشده و منجر  دماي پايين تعداد كثيري از بذور
به كاهش تراكم و افزايش علف هرز گرديد و در نهايت 
سبب كاهش تعداد سنبله در تاريخ كاشت دير هنگام 

تأخير در تاريخ . هاي كاشت زود گرديد به تاريخنسبت
كاشت گندم به علت برخورد مرحله گلدهي به دماي 
باالي اواخر رشد باعث عقيم شدن دانه گرده، كاهش 
طول دوره پر شدن دانه و در نتيجه كاهش تعداد 
سنبله، تعداد دانه در سنبله و كاهش وزن دانه خواهد 

 بودنطوالني . )Hezhong and Rayram, 1999(شد 
به سبب عدم ) بيش از دو هفته(دوران سبز شدن 

رعايت تاريخ كاشت موجب كاهش يكنواختي رشد 

گردد و فرصت زيادي به آفات و امراض گياهان مي
كه در اين مرحله بسيار حساس (براي حمله به بذر 

نتيجه اثر عوامل فوق افت عملكرد . دهدمي) است
اشت غالت زمستانه و تأخير در ك. نهايي محصول است

. شودبهاره موجب كاهش تراكم جمعيت سنبله مي
تجربه نشان داده است كه در كاشت دير هنگام، تعداد 

 ,Radmehr(يابد سنبله در متر مربع كاهش مي

1997.(  
هاي كاشت بررسي اثرات متقابل ارقام و تاريخ

دهد كه اختالف آماري بين اثرات متقابل نشان مي
ه مبين مستقل بودن اثر تيمارهاي مورد وجود ندارد ك

جدول (باشد بررسي بر تعداد سنبله در متر مربع مي
با اين وجود بيشترين تعداد سنبله در متر مربع در ). 3

و در رقم سرداري با )  آبان1(تاريخ كاشت سوم 
 سنبله در متر مربع و كمترين آن 3/533ميانگين 

 10(ارم مربوط به رقم زاگرس در تاريخ كاشت چه
 سنبله در متر مربع به دست 212با ميانگين ) آبان
  ).1شكل (آمد 

  تعداد دانه در سنبله
دهد كه بررسي جدول تجزيه واريانس نشان مي

صفت تعداد دانه در سنبله در سطح آماري يك درصد 
 رقم، تاريخ كاشت و اثرات متقابل رقم در عواملدر 

 بيشترين ).3جدول (باشد دار ميتاريخ كاشت معني
دانه عدد  13/30تعداد دانه در سنبله در رقم سبالن با 

 45/21در سنبله و كمترين آن در رقم سرداري با 
هاي كاشت مورد تاريخ. باشددانه درسنبله ميعدد 

داد دانه در سنبله با يكديگر ــاظ تعـبررسي نيز از لح
كه بيشترين به طوري. داري داشتنداختالف معني

با )  مهر10(درسنبله در تاريخ كاشت اول تعداد دانه 
 دانه و كمترين تعداد با ميانگين 33/26ميانگين 

به دست )  مهر20( دانه در تاريخ كاشت دوم 43/22
اين مطلب تأثيرپذيري صفت ). 3 و 2شكل ( آمد

  . نمايدتعداد دانه در سنبله از تاريخ كاشت را تأييد مي
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كاشت در بررسي اثر متقابل رقم در تاريخ 
هاي كاشت شود كه رقم سبالن در تاريخمشاهده مي

ان ـداري نشاول و سوم از نظر آماري تفاوت معني
كه رقم سبالن در تاريخ كاشت سوم دهد به طورينمي

 بيشترين تعداد دانه و رقم 3/33با ميانگين)  آبان1(
با ميانگين )  آبان10(سرداري در تاريخ كاشت چهارم 

 دانه در سنبله را دارا بودند  كمترين تعداد4/19
  ). 5جدول (

كمتر شدن تعداد دانه در سنبله در رقم سرداري 
در تاريخ كاشت دير هنگام عمدتاً به علت مواجه شدن 

افشاني و مراحل حساس رشدي از قبيل گلدهي، گرده
بندي اين رقم با شرايط نامناسب آخر فصل از دانه

هشت ماه و هاي مداوم اواسط ارديبجمله بارندگي
ها حساسيت بيشتر رقم سرداري نسبت به ساير رقم

به بيماري زنگ زرد و خوابيدگي و همچنين دماي باال 
 باعث گرديده است كه تعداد دانه در ،در زمان تلقيح

)  آبان10(سنبله رقم سرداري در تاريخ كاشت چهارم 
با . نسبت به ساير ارقام و تاريخ كاشت كمتر باشد

در كاشت تعداد پنجه در بوته كاهش، افزايش تأخير 
درصد تلفات پنجه افزايش، تعداد سنبله در واحد 
سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه كاهش 

با تأخير در تاريخ كاشت بايستي تراكم  يابد ومي
 Bakhshandeh and(توصيه شده بيشتر باشد 

Rahnama, 2005 .( در كاشت دير هنگام به علت
، )مراحل اول و دوم رشد(ن مراحل رشد كوتاه شد

تعداد دانه در واحد سطح، بايستي ميزان  توليد پنجه و
 Hezhong and(بذر بيشتري در نظر گرفته شود 

Rayram, 1999.(  
  دانه وزن هزار

 رقم عاملدهد كه بررسي اثر تيمارها نشان مي
 تاريخ كاشت در عامل درصد و 5در سطح آماري 

داري بر وزن هزار تأثير معنيسطح آماري يك درصد 
 بر عاملدانه گندم داشته است اما اثر متقابل اين دو 

در جدول ). 3جدول (دار نيست وزن هزار دانه معني
 رقم و تاريخ عاملمقايسات ميانگين اثرات ساده دو 

شود كه بيشترين وزن هزار دانه در كاشت مشاهده مي
ن مقدار در  گرم و كمتري19/41 با ميانگين 2رقم آذر 

). 4جدول ( گرم به دست آمد 98/37رقم سرداري با 
كمتر شدن وزن هزار دانه در رقم سرداري نسبت به 

ها احتماالً به حساسيت زياد اين رقم به ساير رقم
بين . شودبيماري زنگ زرد و خوابيدگي مربوط مي

ر آماري تفاوت ــرس از نظـ و زاگ2هاي آذر رقم
داري بين اما تفاوت معني. شودداري مشاهده ميمعني
هاي در تاريخ. هاي سبالن و سرداري مشاهده نشدرقم

 آبان به ترتيب وزن هزار 10 و 1 مهر، 20، 10كاشت 
 گرم 58/33 و 19/40، 26/41، 01/43دانه برابر با 

دليل كاهش وزن هزار دانه در ). 4جدول (باشد مي
دوره تاريخ كاشت چهارم عمدتاً به خاطر كاهش طول 

هر يك از مراحل رشدي مخصوصاً از مرحله گرده 
تر طول افشاني تا رسيدن و در اين بين از همه مهم

دوره پر شدن دانه به دليل عدم داشتن فاصله زماني 
مناسب ازمرحله بعد از گرده افشاني تا رسيدن و 

هاي كاشت دير هنگام برخورد طول اين دوره در تاريخ
سيار باال در نيمه خرداد به با دماي ب) سوم و چهارم(

بعد باعث گرديد طول دوره پر شدن دانه كاهش و 
ها  آن دانهدنبالبهسرعت پر شدن دانه افزايش يابد و 

شديداً چروكيده و الغر شوند و در نهايت وزن هزار 
 هاي كاشت دير هنگام نسبت به زوددانه در تاريخ

  . هنگام كاهش يابد
انه تحت تأثير اثر كه وزن هزار درغم اينعلي

دار نبوده ولي مقايسات ميانگين به روش متقابل معني
آزمون دانكن نشان داد وزن هزار دانه ارقام زاگرس و 

 در تاريخ كاشت اول و سوم نسبت به ساير ارقام 2آذر
هاي كاشت برتري نشان داده است و از نظر و تاريخ

بندي انجام شده در يك گروه قرار دارند كه گروه
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هاي دار اين دو رقم در تاريخيانگر عدم تفاوت معنيب
  ). 4شكل (باشد كاشت مذكور مي

در ) Subhan et al., 2004(سبحان و همكاران 
مطالعه اثر تاريخ كاشت بر گندم گزارش كردند كه 
تأخير در تاريخ كاشت گندم بيشترين اثر را در ميان 
 .اجزاي عملكرد بر روي وزن هزار دانه گندم دارد

توان نتيجه گرفت تأخير در تاريخ كاشت بنابراين مي
شود به طوري كه در باعث كاهش وزن هزار دانه مي

اين بررسي بيشترين وزن هزار دانه در تاريخ كاشت 
  .دست آمدهدر تاريخ كاشت چهارم بآن اول و كمترين 

  روز تا رسيدگي
اثر رقم، تاريخ كاشت و اثر متقابل رقم در تاريخ 

  درصد1صفت روز تا رسيدگي در سطح كاشت بر 
مقايسه ميانگين اثرات ). 3جدول (دار بود معني

متقابل نشان داد كه بيشترين روز تا رسيدگي با 
 روز در رقم سرداري در تاريخ كاشت 7/258ميانگين 

 روز در 3/224و كمترين با ميانگين )  مهر10(اول 
ست دهب)  آبان10(رقم زاگرس در تاريخ كاشت چهارم 

شود كه بنابراين مالحظه مي). 5جدول (آمده است 
هاي كاشت مختلف داراي روز تا ارقام در تاريخ

باشند به طوري كه همه ارقام با رسيدگي متفاوت مي
تأخير در تاريخ كاشت داراي روز تا رسيدگي كمتري 

بودن روز تا رسيدگي رقم اند كه دليل كمتر بوده
مدتاً به خاطر تأخير زاگرس در تاريخ كاشت چهارم ع

 كاهش هر يك از مراحل دنبال آنهدر تاريخ كاشت و ب
رشد تا رسيدگي كامل و همچنين بر خالف ساير ارقام 
كه رقمي زمستانه هستند، رقم زاگرس رقمي بينابين 

تر و نسبت به تأخير در تاريخ كاشت داراي و زودرس
كه مجموع اين عوامل باعث  حساسيت بيشتر بود

قم زاگرس در تاريخ كاشت چهارم نسبت به گرديد ر
هاي كاشت از روز تا رسيدگي ساير ارقام و تاريخ

  . كمتري برخوردار باشد

 روز تا هنتيجدر دهي و تأثيرپذيري روز تا سنبله
ويسوكي و كرو رسيدگي از تاريخ كاشت توسط 

)Wysocki and Cro, 2006 ( نيز مورد تأكيد قرار
  .گرفته است

  )GDD (درجه روز رشد
تيمارهاي رقم، تاريخ كاشت و برهمكنش رقم در 

داري تاريخ كاشت در سطح آماري يك درصد اثر معني
نتايج جدول ). 3جدول (بر درجه روز رشد داشتند 

مقايسه ميانگين نشان داد كه بيشترين درجه روز 
 مهر با 10رشد در رقم سرداري در تاريخ كاشت 

 رشد با ميانگين  درجه روز و كمترين درجه روز2570
 10 درجه روز در رقم زاگرس در تاريخ كاشت 1985
يكي از داليل اصلي ). 5جدول (دست آمد هآبان ب

هاي كاهش يا افزايش درجه روز رشد در ارقام و تاريخ
كاشت ذكر شده عمدتاً به اين خاطر است كه چنانچه 
گياه در زمان مناسب كشت شود متوسط درجه 

 را در هر يك از مراحل رشدي حرارت مورد نياز خود
تري دريافت كرده و مراحل خود در مدت زمان كوتاه

رشد خود را در مدت زمان مناسب و با درجه حرارت 
نمايد و بالعكس در اثر تأخير در تري سپري ميمطلوب

تاريخ كاشت گياه حرارت مورد نياز خود را در هر يك 
فت تري دريااز مراحل رشدي در مدت زمان طوالني

كرده و در نتيجه هر يك از مراحل رشد به دليل 
برخورد با شرايط نامساعد كاهش و در نهايت گياه 
درجه روز رشد مناسب را جهت اتمام طول دوره رشد 

نمايد كه كاهش درجه روز رشد در خود كسب نمي
عمدتاً )  آبان10(رقم زاگرس در تاريخ كاشت چهارم 

 در گندم تاريخ .باشدحاصل عوامل نامطلوب فوق مي
كاشت مناسب بر اساس درجه حرارت بدين ترتيب 

شود كه متوسط است كه كاشت از زماني آغاز مي
يابد كه  بوده و زماني پايان مي13-15درجه حرارت 

به عبارتي گياه تا قبل از .  رسيده باشد8-9حرارت به 
 روز رشد 40-50فرا رسيدن سرماي زمستان بايد 
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 واحد حرارتي بر اساس 500كرده و طي اين مدت 
 Nourmohammadi et(درجه روز رشد دريافت نمايد 

al., 1998 .(  
دست آمده از اين تحقيق با نتايج هنتايج ب

، )Wysocki and Cro, 2006( ويسوكي و همكاران
) Hongyong et al., 2007(يانگ و همكاران هانگ

 ,.Dahlke et al(دالك و همكاران . مطابقت دارد

نتيجه مشابهي را در مورد اثر تاريخ كاشت بر ) 1993
  .نداهدرجه روز رشد گندم زمستانه گزارش كرد

  عملكرد بيولوژيك
دول تجزيه واريانس نشان ـايج جــبررسي نت

 رقم، عواملدهد كه عملكرد بيولوژيك تحت تأثير مي
تاريخ كاشت و اثر متقابل رقم در تاريخ كاشت قرار 

باشد  درصد معني دار مي1گرفته و در سطح احتمال 
در بررسي مقايسه ميانگين اثرات متقابل ). 3جدول (

 1بر عملكرد بيولوژيك، رقم سبالن در تاريخ كاشت 
 كيلوگرم در متر مربع داراي 217/1آبان با ميانگين 

 آبان 10بيشترين مقدار و رقم زاگرس در تاريخ كاشت 
 گرم كمترين بيوماس را توليد 500انگين ـبا مي

دهد كه اين تغييرات نشان مي). 5جدول (اند مودهن
تاريخ كاشت و رقم مستقل از هم نيستند بلكه با 
همديگر اثر متقابل داشته و در افزايش يا كاهش 

طور كه از همان. عملكرد بيولوژيك توأماً موثر هستند
نتايج اين بررسي مشخص است عملكرد بيولوژيك 

 به طوري ، گرفتهتحت تأثير رقم و تاريخ كاشت قرار
كه عملكرد بيولوژيك در همه ارقام مورد بررسي با 
تأخير در تاريخ كاشت خصوصًا تاريخ كاشت چهارم 

كاهش . روند كاهشي را نشان داده است)  آبان10(
عملكرد بيولوژيك در رقم زاگرس عمدتاً به علت تأخير 
در تاريخ كاشت و سرماي زودرس پاييزه و حساسيت 

ها به دماي رس نسبت به ساير رقمبيشتر رقم زاگ
تر بود كه باعث گرديد بذور كمتري در تاريخ پايين

 آبان سبز شود و سطح مزرعه نسبت به 10كاشت 

هاي كاشت از تراكم كمتري ساير ارقام و تاريخ
به . برخوردار شود و عملكرد بيولوژيك كاهش يابد

تأخير افتادن سبز شدن محصول در اثر تأخير در 
كاشت موجب كاهش دوره مواجه شدن گياه با تاريخ 

شود كه طور كلي كاهش طول فصل رشد ميسرما و به
اين امر نيز موجب افت تعداد پنجه و تراكم محصول 

 ,Sharifi and Rahimian-Mashhadi(گردد مي

2004.(  
  عملكرد دانه

شود اثر  مالحظه مي3طور كه در جدول همان
 درصد 1انه در سطح تاريخ كاشت و رقم بر عملكرد د

دار است اما اثر متقابل تاريخ كاشت در رقم بر معني
با توجه به مقايسه . دار نبودروي اين صفت معني

هاي شود كه در تاريخ مشاهده مي)4جدول (ميانگين 
 آبان عملكرد دانه به 10 و 1 مهر، 20، 10كاشت 

 كيلوگرم 2197 و 4197، 3722، 4616ترتيب برابر با 
ست كه  ادهنده آناين نتايج نشان. ار استدر هكت

عملكرد دانه به شدت تحت تأثير تاريخ كاشت قرار 
گرفته و با تأخير در تاريخ كاشت عملكرد دانه كاهش 
مي يابد به طوري كه بيشترين عملكرد دانه در تاريخ 

و كمترين در تاريخ كاشت )  مهر10(كاشت اول 
). 4ول جد(دست آمده است هب)  آبان10(چهارم 

جدول مقايسه ميانگين اثر ساده رقم بر عملكرد دانه 
، سبالن، 2نشان داد كه به ترتيب عملكرد ارقام آذر

 و 3645، 4750، 3580سرداري و زاگرس برابر با 
 كيلوگرم در هكتار بوده كه بيشترين عملكرد 2757

 كيلوگرم 4750مربوط به رقم سبالن با ميانگين توليد 
 مربوط به رقم زاگرس با توليد در هكتار و كمترين

محققان ). 4جدول ( كيلوگرم در هكتار است 2757
اند كه عملكرد و هاي مختلف نشان دادهدر بررسي

اجزاي عملكرد دانه تحت تأثير تاريخ كاشت و تراكم 
گيرند به طوري كه با افزايش تراكم بوته بوته قرار مي

كرد و تاريخ هاي كاشت زود در اوايل فصل رشد عمل
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). Jamieson et al., 1995(يابد دانه افزايش مي
در ) Subedi et al., 2007(سوبدي و همكاران 

اي گزارش دادند كه در تاريخ كاشت دير هنگام مطالعه
دهي و پر شدن دانه در گندم با گرماي آخر سنبله

شود و در نتيجه باعث كاهش طول فصل مواجه مي
  . شود ميدوره پر شدن دانه و كاهش عملكرد

كه عملكرد دانه تحت تأثير اثر رغم اينعلي
دار نيست اما مقايسه  معنيعاملمتقابل اين دو 

ميانگين به روش آزمون دانكن براي اين صفت نشان 
داد كه عملكرد دانه در تاريخ كاشت اول و سوم در 

اير ارقام و ــرداري نسبت به سـارقام سبالن و س
 داده است و از نظر هاي كاشت برتري نشانتاريخ
بندي انجام شده رقم سبالن در تاريخ كاشت اول گروه

و سوم با رقم سرداري در تاريخ كاشت سوم در يك 
دار اين دو گروه قرار دارند كه بيانگر عدم تفاوت معني

  ).5جدول (باشد هاي كاشت مذكور ميرقم در تاريخ
   شاخص برداشت

هـد اثـر    دنتايج جدول تجزيه واريانس نشان مـي      
تاريخ كاشت و اثر متقابـل تـاريخ كاشـت در رقـم بـر               

 درصد و اثـر     1صفت شاخص برداشت در سطح آماري       
دار  درصـد معنـي    5رقم بر شاخص برداشت در سـطح        

مقايسه ميانگين اثرات متقابل نـشان      ). 3جدول  (است  
دهد كه بيشترين شاخص برداشت در رقم سـبالن         مي

 33/56ميــانگين بــا )  مهــر10(در تــاريخ كاشــت اول 
 و كمترين شاخص برداشت نيز در رقم سرداري         درصد

   28/30با ميانگين )  آبان10(در تاريخ كاشت چهارم 

 ،مطابق با عملكرد دانه   ). 5جدول  (دست آمد   ه ب درصد
. دسـت آمـد   هباالترين شاخص برداشت از رقم سبالن ب      

و ) Slafer and Rawson, 1994(اســالفر و راســون 
) Reynolds and Rajaram, 1999(جـارام  رينولدز و را

گزارش كردند كه در گياه گندم رابطه مثبـت و قـوي            
   .بين عملكرد دانه و شاخص برداشت وجود دارد

  گيري كلينتيجه
نتايج اين تحقيق نشان داد كه عملكـرد دانـه بـا            
تأخير در تاريخ كاشت كه ناشي از تـأثير عوامـل فـوق             

همچنين ارقـام مـورد     يابد و   باشد كاهش مي  الذكر مي 
بررسي از پتانسيل عملكرد متفاوتي برخوردار هـستند        

هاي كاشـت  و همچنين در بررسي اثرات متقابل، تاريخ  
 بر عملكرد ارقام تأثير قابل توجهي داشته و ارقام مورد         

هاي كاشت مختلـف عملكردهـاي      بررسي نيز در تاريخ   
ري گيتوان چنين نتيجه  اند بنابراين مي  متفاوتي داشته 

ترين تاريخ كاشـت از لحـاظ عملكـرد         نمود كه مناسب  
 10(دانه در اين بررسي به ترتيـب تـاريخ كاشـت اول             

ترين رقم نيـز بـه      بوده و مناسب  )  آبان 1(و سوم   ) مهر
ترتيب رقم سبالن و سرداري بـوده و از نظـر مقايـسه             

ترين ميانگين اثر متقابل به روش آزمون دانكن مناسب       
و رقم گندم سبالن و سرداري به       هر د  تاريخ كاشت در  

)  آبان 1(و سوم   ) مهر10(هاي كاشت اول    ترتيب تاريخ 
و چهـارم  )  مهـر 20(هاي كاشـت دوم    باشد و تاريخ  مي

، ســبالن و ســرداري باعــث 2در ارقــام آذر)  آبــان10(
هـاي  كاهش عملكرد گرديده اما رقم زاگـرس درتـاريخ   

  .كاشت زود داراي عملكرد بهتري بوده است
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  مزرعه  خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك-1جدول 
Table 1- Chemical and physical charcteristics of experimental field 

  
هدايت 
 الكتريكي

EC )ds/m( 

pH 
N  

(ppm)    
P 

(ppm)      
K    

     (ppm)  

 الي

silt     
(%)      

 رس

clay  
(%)   

 شن

sand    
(%)     

  بافت خاك
soil texture 

1.686  7.82  0.06  7.07  136  46  32      22  clay-loam  

  
  

 )متربر حسب ميلي( ميانگين بارندگي ماهيانه منطقه در طول فصل رشد -2جدول 

Table 2- Monthly mean rainfall during grown season (mm)  
  
 هرم

Oct.  

 بان

Nov.  

 آذر

Dec.  

 دي

Jan.  

 بهمن

Feb.  

 اسفند

Mar.  

 فروردين

Apr.  

 ارديبهشت

May.  

 خرداد

Jun.  

 تير

Jul.  

 مرداد

Aug.  

 شهريور

Sep.  
11.5  40.5  20.0  19.0  10.0  47.0  39.5  26.7  33.0  6.31  0.1  32.2  
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ورد ــام مـرقاداد دانه در سنبله در ـ تغييرات تع-2شكل 

  ررسيـب
Figure 2- Variations in the number of seeds per 

ear in the studied cultivars 
 

  

  
هاي مختلف كاشت  اثر متقابل ارقام مورد بررسي و تاريخ-1شكل 

  بر تعداد سنبله
Figure 1- Interaction effect of studied cultivars 

and sowing dates on the number of ear 
 
  

  
  

هاي مختلف  اثر متقابل ارقام مورد بررسي در تاريخ-4شكل 
  )گرم(كاشت بر وزن هزار دانه 

Figure 4- Interaction effect of studied cultivars 
and different sowing dates on 1000-seed weight 

  

  
  
  

هاي مختلف  تغييرات تعداد دانه در سنبله در تاريخ-3شكل 
  كاشت

Figure 3- Variations in the number of seed per 
ear in different sowing date 
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   تجزيه واريانس صفات مورد بررسي-3جدول 
Table 3- Variance analysis of measured traits 

 

  تعداد دانه در سنبله
no. seed per spike 

 وزن هزار دانه

weight of 1000-
seed  

 درصد پوشش سبز

green cover 
percentage 

 روز تا سنبله دهي

days to spike 
appearance 

 روز تا رسيدگي

days to ripening 
  )GDD(درجه روز رشد 

 عملكرد بيولوژيك

biological yield  
  

 درجه آزادي

df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

15.02 ns 12.19 ns 127.08 ** 15.89 ** 3.41 ** 1647.47 ** 84739.5 ** 2 
 بلوك

replication  

175.8 ** 34.29 * 151.38** 654.9 ** 156.96 ** 79803.98 * 200846.3 ** 3 
 رقم

cultivar 

32.4 ** 203.93 ** 1312.5 ** 1388.5 ** 1444.5 ** 352733.59** 406818.5 ** 3 
 تاريخ كاشت

sowing date 

20.2 ** 18.25 ns 181.48 ** 5.74 ** 3.24 ** 1659.66** 12350.22 **  9 
  تاريخ كاشت×رقم

cultivar ×  sowing 
date 

4.73 11.66 17.08 0.85 0.54 271.98 5295.1 30 
 خطا

error 

  تغييراتضريب  8.19  0.74  0.31  0.46  4.98  8.64  8.86

C.V. (%)  
ns  ،** 5 و% 1دار در سطح احتمال  معنيو دارغير معني به ترتيب*  و %.  

ns, * and **: non significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.   
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  3جدول ادامه 
Table 3 Cont.  

 

 عملكرد دانه

seed yield  
 شاخص برداشت

harvest index 

 ارتفاع ساقه

stem height  
 طول سنبله

spikes length  
 تعداد برگ

no. leaf  

 تعداد پنجه بارور

no. fertile 
tillers 

 نجه نابارورتعداد پ

no. non-fertile 
tillers 

 تعداد سنبله

no. spikes  
 درجه آزادي

df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

898817.64 ns 43.62 ns 46.38 ns  0.59 ** 0.146ns  0.89 ns 0.18 ns 2450.33ns  2 
 بلوك

replication  

8032328.8 ** 134.00 * 566.2 ** 2.91 ** 1.05ns 0.83 ns 0.29 ns 50283.6* 3 
 رقم

cultivar 

13371524.02 ** 447.68 ** 18.01 ns 0.24 ns  1.72* 0.38 ns 0.13 ns 65402.8** 3 
 تاريخ كاشت

sowing date 

442380.75 ns 139.56 ** 41.94 ns 0.22 * 0.14ns 0.51 ns 0.22 ns 2932.2 ns  9 
  تاريخ كاشت×رقم

cultivar ×  sowing date 

340150.84 40.4 22.27 0.08 0.39 0.38 0.12 1969.1 30 
 خطا

error 

 ضريب تغييرات  11.73  29.27  18.15  13.63  3.60  6.29  15.47  15.84

CV(%)  
ns  ،** 5 و% 1دار در سطح احتمال  معنيو دارغير معني به ترتيب*  و %.  

ns, * and **: non significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.   
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   مقايسه ميانگين اثرات صفات مورد بررسي-4جدول 
Table 4- Comparison of means of measured traits 

 

 رقاما

cultivars  

 وزن هزار دانه

weight of 1000-seed  
)g( 

 تعداد سنبله

no. spikes 
)m2(  

 تعداد برگ
no. leaf 

(per plant) 

 ارتفاع ساقه

stem height 
)cm(  

 عملكرد دانه

seed yield 
(kg/ha) 

 2آذر 

Azar 2 
41.19 a 368.3 b 4.58 ab 75.33 b 3580 b 

 سبالن

Sabalan 
38.13 b 410.8 a 5.00 a 79.17 ab 4750 a 

 سرداري

Sardari 
37.98 b 441.5 a 4.41 b 80.23 a 3645 b 

 زاگرس

Zagros  
40.73 ab 292.2 c 4.33 b 65.17 c 2757 c 

 تاريخ كاشت

sowing date       

  مهر10

10 Oct 
43.01 a 411.3 a 4.91 a 75.71 a 4616 a 

  مهر20

20 Oct 
41.26 a 407.1 a 4.83 a 75.93 a 3722 b 

  آبان1

1Nov 
40.19 a 426.3 a 4.50 ab 75.01 a 4197 ab 

  آبان10

10 Nov 
33.58 b 268.2 b 4.08 ab 73.23 a 2197 c 

SSE 349.92 59073.3 11.7 668.11 10204525 
 .با استفاده از آزمون دانكن ندارند يدارمعنيدرصد اختالف  5  احتمالسطح در آماري نظر از مشترك حروف با يهاميانگين ستون، هر در

Mean fallowed by similar letters in each column, are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's test. 
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  ات مورد بررسي                                          مقايسه ميانگين اثرات متقابل صف-5جدول 
                 Table 5- Mean comparisons of interaction of measured traits  

  

 رقاما

cultivars  
 تاريخ كاشت

sowing date 

 درجه
 رشد روز

)GDD( 

 تا روز
 رسيدگي

days to 
maturity 

تا روز  
دهي سنبله   

days to spike 
emergence 

 درصد سبز
 شدن

emergence 
percentage 

شاخص 
 برداشت
harvest 
index 
(%) 

 عملكرد دانه

seed yield  
(kg/ha) 

عملكرد 
 بيولوژيك

biological 
yield  

m2)/g(  

تعداد دانه  در 
 سنبله

no. seed 
per spike  

 طول سنبله

spikes 
length (cm)  

 بارور پنجه تعداد

no. fertile 
tillers 

  نجهپ تعداد
 نابارور

no. non-
fertile 
tillers 

 Oct 2455 c 253.7 c 211.3 c 83.33 cde 42.37 bcde 3990 bcd 933.3 d 21.40 cd 7.86 cd 3.00 bc 1.33 b 10  مهر10

 Oct 2210 f 244.0 f 199.3 f 88.33 abc 42.13 bcdef 3622cde 833.3 d 21.53 cd 8.20 bc 3.66 abc 1.00 b 20  مهر20

 Nov 2141 h 236.3 h 190.0 i 95.00 a 51.50 ab 4684 abc 916.7 d 25.73 b 7.96 cd 3.33 abc 1.00 b 1  آبان1

 2آذر 

Azar2 

 Nov 2087 i 228.7 j 188.7 j 76.67 ef 34.77 defg 2022 fg 583.3 dfg 24.40 bc 8.00 cd 3.66 abc 1.00 b 10  آبان10

 Oct 2511 b 256.0 b 215.7 b 88.33 abc 49.10 abc 5736 a 1167.0 ab 32.53 a 8.63 ab 3.66 abc 1.00 b 10  مهر10

 Oct 2242 e 245.3 e 206.0 d 91.67 ab 41.30 bcdef 4823 ab 1167.0 ab 27.13 b 7.96 cd 3.66 abc 1.33 b 20  مهر20

 Nov 2194 fg 238.7 g 195.7 h 95.00 a 43.00 bcde 5248 ab 1217.0 a 33.33 a 8.30 bc 3.33 abc 1.00 b 1  آبان1

 سبالن

Sabalan 

 Nov 2128 h 230.7 i 194.3 h 80.00 de 43.37 bcd 3194 de 733.3 e 27.53 b 8.16 bc 3.33 abc 1.00 b 10  آبان10

 Oct 2570 a 258.7 a 226.3 a 83.33 cde 56.33 a 5067 a 900.0 d 25.47 b 9.13 a 4.33 a 1.00 b 10  مهر10

 Oct 2320 d 248.7 d 215.7 b 88.33 abc 42.00 bcdef 3686 cde 883.3 d 20.87 cd 9.16 a 3.00 bc 2.00 a 20  مهر20

 Nov 2172 g 237.7 g 203.7 e 91.67 ab 37.20 cdefg 3956 bcd 1067.0 bc 20.00 d 8.30 bc 4.00 ab 1.33 b 1  آبان1

 سرداري

Sardari 

 Nov 2135 h 231.0 i 198.7 fg 70.00 f 28.30 g 1869 fg 666.7 ef 19.47 d 9.06 a 3.66 abc 1.33 b 10  آبان10

 Oct 2345 d 248.7 d 207.3 d 93.33 a 50.67 ab 3671 cde 733.3 e 25.93 b 7.73 cd 3.66 abc 1.00 b 10  مهر10

 Oct 2087 i 238.3 g 197.3 g 93.33 a 30.83 efg 3577 efg 891.7 d 20.20 d 7.76 cd 3.33 abc 1.00 b 20  مهر20

 Nov 2035 j 231.7 i 187.7 j 85.00 bcd 30.03 fg 2899 def 996.7 cd 21.53 cd 7.56 d 2.66 c 1.33 b 1  آبان1

 زاگرس

Zagros 

 Nov 1985 k 224.3 k 184.7 k 50.00 g 34.37 defg 1704 g 500.0 g 25.60 b 8.03 cd 3.00 bc 1.33 b 10  آبان10

SSE  8159.4 16.3 25.5 512 1212 10204525 158854.1 50073.3 2.60 11.54 3.62 
 .با استفاده از آزمون دانكن ندارند يدارمعنيدرصد اختالف  5  احتمالسطح در آماري نظر از مشترك حروف با يهاميانگين ستون، هر در

Mean fallowed by similar letters in each column, are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's test. 
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