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  1391، بهار 1شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

  عملكرد يأثير آن بر عملكرد و اجزاو گياهچه گندم و ت بذر كاشت بررسي

   3موسي مسكرباشي و 2پور، مجيد نبي1*روح اهللا آواره شيرازي

  

  shirazi.1357@gmail.com)( دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه شهيد چمران اهواز: نويسنده مسؤول  1* -

  نباتات دانشگاه شهيد چمران اهواز گروه زراعت و اصالح اندانشيار -3و2

  30/9/90 :تاريخ پذيرش  22/72/89 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

، كاشتهاي مختلف در تاريخ )با سنين مختلف گياهچه( گياهچه گندم كاشتو  بذر كاشتبه منظور مقايسه 

 .هواز انجام گرفتا شهيد چمران دانشگاه در دانشكده كشاورزي 1388 -1389زراعي سالدر  ايمزرعهآزمايشي 

هاي كامل و در قالب طرح بلوك) هاي دوبار خرد شدهكرت(اين آزمايش به صورت اسپليت اسپليت پالت 

، گياهچه بدون سرزني در سه سطح كاشتهاي هاي اصلي شامل روشكرت. تصادفي و در سه تكرار اجرا گرديد

قام گندم در دو سطح شامل رقم فونگ و رقم فاكتور فرعي نيز شامل ار و بودبذر  كاشتو  گياهچه با سرزني

نتايج آزمايش  .بوددي  15آذر و  30كاشت بذر و انتقال گياهچه در  چمران و فاكتور فرعي فرعي شامل تاريخ

كيلو  3/2766با عملكرد ( ين مقداربيش تر بذر كاشتدر سنبله، تعداد دانه در سنبله در  سنبلكن داد كه تعداد نشا

در تيمار . بودند) كيلو گرم در هكتار 6/1795با عملكرد (ين مقدار كم تراي گياهچه كاشتدر  و )گرم در هكتار

عملكرد دانه در تاريخ كاشت و انتقال و  در سنبله سنبلك، تعداد ) به صورت گياهچه كاشت( تاريخ كاشت و انتقال

كم  )روزه 45انتقال گياهچه ( دوم و انتقال ين مقدار و در تاريخ كاشتبيش تر، )روزه 30انتقال گياهچه ( اول

در سنبله، تعداد دانه  سنبلكبين دو رقم فونگ و چمران، اختالف معني داري در صفات تعداد . ين مقدار بودندتر

و تأخير  )روزه 45گياهچه ( با توجه به نتايج حاصل، انتقال دير گياهچه. در سنبله، وزن هزاردانه مشاهده نگرديد

 )درصد 31حدود ( عملكرد باالتري بذر كاشت .دادداري كاهش عملكرد را به صورت معني نيز )دي 15( كاشتدر 

مستقيم بذر رقم چمران در  كاشتن داد كه تيمار نشامقايسه ميانگين اثرات متقابل  .يي داشتنشا كاشترا نسبت به 

رزني و با سرزني رقم گياهچه بدون س كاشتپس از آن تيمار  ؛بود ين عملكردبيش تراول داراي  كاشتتاريخ 

ين ميزان عملكرد كم تردوم داراي  كاشتاي در تاريخ و تيمارهاي گياهچه ين عملكرد را داشتندبيش ترچمران 

به دليل تأخير در بارندگي و يا فراهم  كاشتدر صورت وقفه در در شرايط آب و هوايي خوزستان  ،بنابراين .بودند

مستقيم بذر  كاشتو مساعد نبودن شرايط ) بعد از وقفه اوليه(مكرر  هايبذر به دليل بارندگي كاشتنشدن شرايط 

 كاشتدر آن زمان از كاهش محصول در ) روزه 30گياهچه (گياهچه گندم  كاشتتوان با آذر، مي 30در 

   .جلوگيري نمود) دي 15در (تأخيري 

   

  بذر مستقيم كاشت، كاشتتاريخ گندم، انتقال گياهچه، : هاكليد واژه

  

  دمهمق

 .ترين گياه زراعي روي زمين است ندم مهمگ

معروف است كه هر روز در نقطه اي از كره زمين كاشت 

در . اي ديگر برداشت مي شودو در همان روز در نقطه

زمين هاي قابل كشت  درصد 52سطح جهاني نزديك به 

به كشت غالت ) ميليون هكتار 707 يعني معادل(دنيا 

 232نزديك به ( مقدار اين اختصاص دارد كه يك سوم

  .)1386امام، ( گندم است كاشتزير ) ميليون هكتار 
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  ...بررسي كاشت بذر و گياهچه گندم و: آواره شيرازي و همكاران

عوامل  گياهچه، تحت تأثير عوامل زراعي، ظهور

ژنتيكي و اثر متقابل بين دانه ها و شرايط محيطي است 

  ). 1992، 1گان و همكاران(

بيش اهميت ديم اثر پراكندگي باران جهت گندم 

در . ساليانه آن دارد ي نسبت به كل ميزان بارندگيتر

هاي مناطقي كه بارندگي زمستانه دارند، تأخير در باران

با كوتاه كردن  شود واوليه، مانع سبز شدن محصول مي

نور محمدي ( گرددفصل رشد، سبب كاهش عملكرد مي

در زراعت فارياب در مناطقي كه ). 1382و همكاران، 

به دليل  ،مي شود كاشتمعموال بعد از بارندگي اقدام به 

فصلي  مكرر هايبارندگي نآوقفه در بارندگي و بعد از 

اين امر  ؛تا زراعت گندم كرپه شود موجب مي گردد

افشاني و كاهش طول دوره رشد گياه و همزماني گرده

هاي گرماي آخر فصل و در نهايت بندي با تنش دانه

نجفي سيرك و شيخي (كاهش محصول را به همراه دارد 

  ).1383گرجاني، 

هاي ديرهنگام  كاشتيي به خصوص در نشا كاشت

ي دارد و خسارت ناشي از عوامل محدود بيش تراهميت 

كننده عملكرد را به واسطه استقرار بهتر بوته ها و 

جهت رشد و نمو، به حداقل مي رساند  بيش ترآمادگي 

  ). 1382 گيالني و همكاران،(

 اعيزر اي در ايستگاه تحقيقاتپژوهشي مزرعهنتايج 

ن داد كه تاريخ نشا انشكده كشاورزي دانشگاه شيرازد

داري بر عملكرد دانه، تعداد سنبله در متر كاشت اثر معني

كه  ؛دارد گندم دانهانه در سنبله و وزن هزار مربع، تعداد د

به ) آذر 15( ين عملكرد دانه از تاريخ كاشت دومبيش تر

ملكرد با تأخير بيش از اين تاريخ كاشت، ع و آمد دست

امام و ممتازي، ( ي كاهش يافتداردانه به نحو معني

1385(.  

 1986-1987هاي در سال هاي دو سال آزمايشداده

ن دادند كه نشا )شرايط ديم( در بنگالدش 1987-1988و 

حياتي نسبت به  راه حلگندم ممكن است يك  گياهچه

                                                 
1 -Gan, et al. 

  تأخيري باشد كاشتمستقيم تحت شرايط  كاشت

  ). 1993، 2نحسين و منيرالزما( 

در  در گندم آزمايش يك با توجه به نتايج حاصل از

تعداد : ، اجزاء عملكرد نظير2008-2009آفريقا در سال 

پنجه در هر بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبله در متر 

هاي بارور، طول سنبله و تعداد دانه مربع، درصد پنجه

ستقيم، م كاشتيي در مقايسه با نشا كاشتدرسنبله در 

ها در نمو گياه و رسيدگي بعدي سنبله.  بودند كم تر

در  مستقيم بذر نبود و كاشتيي به يكنواختي نشا كاشت

تر كامالً پر هاي كوچكسنبله تعدادي از زمان برداشت 

  . )2009، 3استايجر و ابراهيم( نشده بودند

در بررسي كه اثر تاريخ كاشت و شيوه كاشت 

هاي  رد دانه و ساير ويژگييي بر عملكنشامستقيم و 

يي، طول دوره گل نشا كاشتزراعي كلزا، انجام گرديد، 

دهي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، 

 عملكرد دانه و عملكرد روغن در هكتار را افزايش داد

كاهش  )1997( 4انگو يين و .)1384، راهنما و بخشنده(

شامل ارتفاع  زيادي را در رشد و پارامترهاي عملكرد

هاي مؤثر، تعداد دانه در غالف و گياه، تعداد شاخه

كاري در كلزا را نشاءمجموع عملكرد دانه با تأخير در 

  . گزارش دادند

ارزيابي امكان توليد  ،هدف از انجام اين آزمايش

سالي در  ء به منظور مقابله با خشكنشاگندم با استفاده از 

ارندگي پاييزه اجازه ايامي از سال كه به دليل تأخير ب

ن داده نمي شود و بررسي اين ابذر گندم به زارع كاشت

گيري  احتمال كه آيا كشاورزان مي توانند به منظور پيش

 كاشتگندم و  نشاءاز كاهش دوره رشد رويشي با تهيه 

با طول عمر مناسب در زمان تأمين بارندگي از  نشاء

در همچنين  كاشت اراضي زراعي جلوگيري نمايند؛ن

عملكرد  يء، آيا اجزانشاگندم به صورت  كاشتصورت 

  تحت تأثير قرار مي گيرند؟آن 

                                                 
2 -Hossein & Maniruzzaman 

3 -Styger & Ibrahim 

4 -Yin & Wang 
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  1391، بهار 1شماره  35، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

  هامواد و روش

در مزرعه  1388 -89اين آزمايش در سال زراعي 

آزمايشي شماره  يك گروه زراعت و اصالح نباتات 

در  واقعدانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

غربي رودخانه كارون جنوب غربي شهرستان و در حاشيه 

دقيقه شمالي و طول  20درجه و  31با عرض جغرافيايي 

متر از  20ارتفاع  با دقيقه شرقي 41درجه و  48جغرافيايي 

متوسط بارندگي ساالنه در  .انجام گرفتسطح دريا 

و حداكثر و حداقل حرارت به متر ميلي 06/197ه منطق

-ربوط به ماهبوده كه مگراد درجه سانتي 7/8 و 37 ترتيب

ين ميزان بيش تر .مي باشد دي و ارديبهشتهاي 

ين كم ترو ميلي متر  1/68و به مقدار آذر بارندگي در ماه

. بوده است صفرو به مقدار  اسفندميزان آن در ماه 

بوده  گراددرجه سانتي 8/20متوسط درجه حرارت ماهانه 

به 1389و  1388 سالدي  و ارديبهشتهاي ماهاست و 

درجه سانتي گراد به ترتيب  15و  7/30 متوسط باترتيب 

هاي سال در مدت زمان انجام ترين و سردترين ماهگرم

ا، بافت خاك ه بر اساس آزمايش. اندآزمايش بوده

 pH و  7/4ds.mخاك برابر EC .بود مزرعه لومي شني

 54/0و مواد آلي آن هم  6/7خاك به طور متوسط 

 40شن و  درصد 60ل بافت خاك خزانه شام .درصد بود

 خزانه در و عمق خاكاست خاك مزرعه بوده  درصد

  .سانتي متر تهيه گرديد 10-15مزرعه 

اسپليت پالت  -ي به صورت اسپليتطرح آزمايش

 بر پايه بلوك كامل تصادفي) هاي دوبار خرد شدهكرت(

بوده  كاشتو نحوه  كاشتنوع تيمار رقم، تاريخ  3شامل 

 كاشت ،شامل سه سطحكه فاكتور اصلي آن است 

يعني گياهچه سالم از خزانه  ،a1( بدون سرزني گياهچه

گياهچه همراه با  كاشت، )به زمين اصلي منتقل شد

% 50يعني ارتفاع گياهچه در خزانه به  ،a2( سرزني

 كاشتو  )سپس به زمين اصلي منتقل شد ،كاهش يافت

 شامل فاكتور فرعي كه در ارقام نيز. بود (a3) مستقيم بذر

 )b2( و چمرانبعنوان زودرس ) b1( دو رقم گندم فونگ

 ي فرعيفاكتور فرع .كه متوسط رس بوده انتخاب شدند

يا در ( گياهچه تاريخ انتقالو  كاشتهاي تاريخ نيز تيمار

و شامل انتقال است بذر بوده  كاشتو  )واقع عمر گياهچه

 15-20و ارتفاع برگ  3-4با ) c1(آذر  30گياهچه در 

و برگ  4-5 با )c2(دي  15و انتقال گياهچه در ر سانتيمت

مستقيم بذر در  كاشتو سانتيمتر  20-25ارتفاع بوته 

اي از مزرعه با اضافه كردن ابتدا قطعه .بودها همان تاريخ

ماسه و مخلوط كردن ماسه با خاك به عنوان خزانه و 

ابعاد خزانه  .ر گرفته شدظگندم در ن نشاء كاشتمحل 

مزرعه اصلي و تراكم بذر در خزانه براي  براساس تراكم

متر  5/1عرض به متر مربع  40كاشتتاريخ هر رقم و هر 

گياهچه با (انتقال گياهچه  دسترسي و وسهولت  جهتو 

روز پس  45روز پس از كاشت، گياهچه با عمر  30عمر 

در نيز تهيه بستر  عمليات شخم و .بود) از كاشت در خزانه

  .صورت گرفتآبان ماه 

قبل از زمان كاشت، ميزان بذر هر كرت بر اساس 

وزن هزاردانه و تراكم نهايي، درصد جوانه زني، خلوص 

با ماده ضدعفوني  ضدعفوني بذر تعيين گرديد و پس از

در تاريخ  ، بذور به طور يكنواخت،1ديفنوكونازول كننده

ابتدا در خزانه قرار  كاشتبا دست در هر خط  آبان 30

 سانتي متر و 10در خزانه  كاشتطوط فاصله خ .گرفتند

. گرديد كاشتبذر با دست  1800در هر متر مربع خزانه، 

ها توسط بيلچه، همراه در زمان انتقال گياهچه نيز، گياهچه

ي وارد كم تر ها آسيبخاك جدا گرديد تا به ريشهبا 

ها را همراه با خاك آنها در داخل خطوط گياهچه. شود

كمي اصله خاك اطراف آنها قرار داده و بالف كاشت

متر بوده و فاصله  2×3اندازه هر كرتچه  .شد فشرده

ها و فاصله بوته. متر بودسانتي 20، كاشتخطوط 

سانتي متر و با  1 كاشتهاي انتقالي روي خط گياهچه

همزمان با انتقال . بوته در متر مربع بود 500تراكم 

 500كم گياهچه، كاشت مستقيم بذر نيز با دست و با ترا

در واحدهاي آزمايشي ديگر انجام  مربع بوته در متر

 يها به زمين اصلاز انتقال گياهچهپس  .گرفت

روزه و دومين  30يعني گياهچه  ،آذر 30اولين انتقال ( 

                                                 
1 -Difenoconazole 
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  ...بررسي كاشت بذر و گياهچه گندم و: آواره شيرازي و همكاران

، بالفاصله )روزه بود 45دي يعني گياهچه  15انتقال 

هاي نشاپاش انجام گرفت تا  عمليات آبياري توسط آب

به  شده در زمين اصلي بعد از خزانه، كاشتو  انتقال يافته

در خزانه و  كاشتدر مورد . خوبي در خاك مستقر شوند

 كاشتمستقيم نيز، بالفاصله پس از  كاشتتيمارهاي 

  .آبياري انجام مي گرفت

كيلوگرم نيتروژن  300اساس ميزان مصرف كودها بر

كيلوگرم در هكتار  150، خالص در هكتار از منبع اوره

از منبع سولفات پتاسيم استفاده  )K2O(پتاسيم  اكسيد

كيلوگرم در هكتار كود فسفر به صورت اكسيد  250. شد

از منبع سوپر فسفات تريپل استفاده  P2O5)( فسفر

پتاس در هنگام كاشت به  تمامي كود فسفر و. گرديد

كيلوگرم از 100. زمين داده شد و با خاك مخلوط گرديد

م كاشت به زمين داده شد و بقيه كود نيتروژنه نيز در هنگا

به صورت سرك در زمان ساقه رفتن و غالف رفتن 

هاي هرز عمليات داشت و مبارزه با علف .استفاده گرديد

با اتمام فصل رشد، . نيز مطابق معمول انجام پذيرفت

برداشت در ارديبهشت ماه انجام گرفت و صفاتي چون 

در  سنبلكتعداد ، تعداد سنبله در متر مربععملكرد دانه، 

اندازه گيري  ،وزن هزاردانه ، تعداد دانه در سنبله  ،سنبله

و  SASهاي آماري طرح توسط نرم افزارتجزيه .شدند

درصد توسط آزمون چند  5ها در سطح مقايسه ميانگين

   .تاي دانكن انجام گرفدامنه

  

  نتايج و بحث
-و مقايسه ميانگين 1جدول نتايج تجزيه واريانس در 

 بر اساس جدول. ن داده شده استنشا 3و  2ر جداول د ها

تعداد  مشخص گرديد كه از نظر صفات مقايسه ميانگين

وزن  و تعداد دانه در سنبله در سنبله، سنبلكتعداد سنبله، 

  تفاوت  هزاردانه، بين تيمارهاي مختلف روش كاشت

 سنبلكتعداد  تعداد سنبله، از لحاظ. وجود دارد دارمعني

عملكرد دانه، بين تيمارهاي مختلف تاريخ در سنبله، 

بين ارقام . شتدار وجود داكاشت و انتقال، تفاوت معني

در سنبله و وزن  سنبلكتعداد سنبله، تعداد  نيز از لحاظ

  a3تيمار  .داشتوجود ن دارتفاوت معني هزاردانه

دانه در  37/47، سنبلك 05/17با ) كاشت مستقيم بذر(

بيش در هكتار،  عملكرد دانه كيلوگرم 3/2766سنبله،

ين بيش ترگرم  80/44با   a1تيمار  .مقدار را داشت ينتر

ين وزن هزاردانه را كم ترگرم  48/37با   a3و تيمار 

، سنبلك 11/13دوم با  كاشتتيمار تاريخ  .داشت

ين مقدار كم تر كيلوگرم در هكتار عملكرد دانه،1/1983

 83/35، بلكسن1/14اما تاريخ كشت اول با . را داشت

 7/2407گرم وزن هزاردانه،  11/43 ،دانه در سنبله

باالترين مقدار را به خود  كيلوگرم عملكرد دانه،

 ،كاشت تيمار در اثر متقابل). 2جدول ( اختصاص داد

 كاشتمستقيم بذر رقم فونگ و چمران در تاريخ  كاشت

و  34/19به ميزان  سنبلكين تعداد بيش تراول داراي 

گياهچه فونگ  كاشتدر سنبله و تيمار  سنبلك 5/18

ين ميزان كم تردوم داراي  كاشتبدون سرزني در تاريخ 

بود و با تيمار ذكر شده،  سنبلك 41/9به مقدار  سنبلك

 كاشتدر ميان تيمارهاي . داري داشت اختالف معني

گياهچه اي، تيمار گياهچه چمران بدون سرزني در تاريخ 

 كاشت رزني در تاريخگياهچه چمران با س اول و كاشت

ين بيش ترداراي  سنبلك 9/13و  31/14اول به ترتيب با 

 .گرفتند مقدار بود كه هر دو در يك سطح آماري قرار

و  كاشتدر رقم در تاريخ  كاشتدر اثر متقابل روش 

 كه ن دادنشااثرات متقابل سه گانه بر تعداد سنبله انتقال، 

بذر رقم فونگ  مستقيم كاشتاز لحاظ تعداد سنبله تيمار 

مستقيم بذر رقم  كاشتاول و تيمار  كاشتدر تاريخ 

اول با يك سطح آماري يكسان  كاشتچمران در تاريخ 

عدد سنبله در متر مربع  60/483و  70/503به ترتيب با 

ين تعداد سنبله كم تر .ين تعداد سنبله بودندبيش ترداراي 

مربوط به تيمار گياهچه بدون سرزني رقم فونگ در 

  .)3جدول ( سنبله بود 7/281اريخ انتقال دوم با ت
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  رهاي روش كشت، تاريخ انتقال و كشت و أثير تيماتتجزيه واريانس  -1جدول

  )ميانگين مربعات( ارقام بر عملكرد و اجزاء عملكرد
 

درجه  منابع تغييرات

 آزادي

تعداد سنبله 

 در متر مربع

 عملكرد دانه

تعداد سنبلچه 

 در سنبله

تعداد دانه 

 در سنبله

وزن 

 هزاردانه

13/133  2 رتكرا  n.s 76/2400894  65/1   119/9  47/15   

A(  2 82/28148(كشتروش   * 34/7459640  *   25/83  ** 04/1040  ** 81/121  * 

07/2898 4  اشتباه  24/967352  254/83  946/53  59/19  

B( 1 04/34(رقم  n.s  53/2307602  * 455/2  n.s 151/8  n.s 87/0  n.s 

A*B   2 46/897 اثر متقابل  n.s 43/1148643  n.s  82/2  n.s 615/49  n.s 28/9  n.s 

89/3073 6 هاشتبا  008/309705  96/2  511/18  46/10  

C( 1  62/17624(تاريخ انتقال و كشت  * 85/2107378  ** 542/7  * 300/34  n.s 03/20  n.s 

A*C 2 83/2116 اثر متقابل  n.s 419/462699  n.s  015/2  n.s 391/23  n.s 31/1  n.s 

B*C  1 45/120 اثر متقابل  n.s 47/2897313  ** 604/14   **  620/259  ** 36/59  * 

A*B*C  2 25/1491 اثر متقابل  n.s 425/180562  n.s 86/27  n.s 341/36  n.s 64/0  n.s 

6/2806 12 اشتباه  27/190437  34/1  66/29  57/11  

11/14   )درصد(ضريب تغييرات  87/19  53/8  62/15  09/8  

  ارغير معني د n.sو % 5، %1در سطح  به ترتيب معني دار ، *، **             

 

مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي روش كشت، تاريخ انتقال و كشت و ارقام بر عملكرد  -2جدول 

دعملكر واجزاء  
 

 تيمار 
تعداد سنبله 

 در متر مربع

 عملكرد دانه

كيلو گرم در (

)هكتار  

تعداد 

سنبلچه در 

 سنبله

تعداد دانه در 

 سنبله

 روش كشت

a1 1/372  ab 2/2024بدون سرزني   ab 7/11  b 4/27  b 

a2 3/330سرزني   ab 6/1795  b 2/12  b 8/29  b 

a3 3/423كشت بذر  a 3/2766  a 1/17  a 4/47  a 

 رقم
b1 2/365 فونگ   a 9/1986  a 5/13  a 8/34  a 

b2 3/385 چمران   a 2404 a 8/13  a 0/31  a 

 تاريخ
آذر 30  6/399  a 7/2407  a 1/14  a 9/35  a 

دي 15  8/350  b 1/1983  b 1/13  b 9/33  a 

.حروف غير مشابه در جدول نشانده اختالف معني دار بين ميانگين ها است  
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  حروف غير مشابه در جدول نشانده اختالف معني دار بين ميانگين ها است

  
و مستقيم بذر در رقم فونگ  كاشتدر اثر متقابل تيمار 

دانه در سنبله  86/50و  67/54اول با  كاشتچمران در 

ين تعداد دانه و تيمار گياهچه بدون سرزني بيش ترداراي 

دانه و تيمار  8/21دوم با  كاشترقم فونگ در تاريخ 

دوم  كاشتگياهچه بدون سرزني رقم چمران در تاريخ 

ين تعداد دانه را داشت كه در يك كم تردانه  74/21با 

در اثر  .)3جدول ( داري با آن قرار گرفتسطح معني 

دانه مربوط به تيمار گياهچه  ين وزن هزاربيش ترمتقابل 

 7/46اول با  كاشتبدون سرزني رقم فونگ و در تاريخ 

مستقيم بذر رقم  كاشتين آن مربوط به كم ترگرم و 

 8/35و  4/35دوم با  كاشتفونگ و چمران در تاريخ 

اي از لحاظ اين صفت هچهتمام تيمارهاي گيا. گرم بود

در اثر . )3جدول ( در  سطح آماري يكسان قرار گرفتند

و انتقال  كاشتدر رقم در تاريخ  كاشتمتقابل روش 

 كاشتمستقيم بذر رقم چمران در تاريخ  كاشتتيمار 

  ين ميزانبيش تركيلوگرم داراي  44/3850اول با 

عملكرد و پس از آن تيمار گياهچه بدون سرزني رقم 

كيلوگرم در  90/3345مران در تاريخ انتقال اول با چ

و اختالفي  هين ميزان عملكرد بودبيش ترهكتار داراي 

تيمار گياهچه . كيلوگرم در هكتار داشتند 5/504حدود 

 30/1020بدون سرزني رقم فونگ در تاريخ انتقال دوم با 

 .ين ميزان عملكرد بودكم تركيلوگرم در هكتار داراي 

اول داراي عملكرد  كاشتهاي انتقالي در تاريخ گياهچه

 كاشتهاي انتقالي در تاريخ ي نسبت به گياهچهبيش تر

در تاريخ كاشت دوم مستقيم بذر  كاشتدوم و همچنين 

 كاشتكه از داليل آن مي توان به  ،در تمام ارقام بودند

مستقيم تأخيري  كاشتها در مقايسه بازودتر اين گياهچه

 كاشتدوم و همچنين در مقايسه با  كاشتيخ در تار

 حاضر نتايج .)3جدول ( روزه نسبت داد 45هاي گياهچه

مورونگو ، )1993( 1حسين و منيرالزمانبا نتايج آزمايشات 

 )2009( 3استايجر و ابراهيمو  )2006( 2و همكاران

                                                 
1-Hossein & Maniruzzaman 

2 - Murungu et al. 

3- Styger & Ibrahim 

دبر عملكرد و اجزاء عملكر اثرات متقابل روش كشت در رقم در تاريخ كشت و انتقال -3جدول  
 

 عملكرد دانه

كيلو گرم در (

)هكتار  

وزن 

 هزاردانه

)گرم(  

تعداد دانه 

 در سنبله

تعداد 

 سنبله

ه تعداد سنبلچ

 در سنبله

 تيمار

55/1637  de 7/46  a 47/27  d 08/374  b 17/12  de  تاريخ كشت اول ×فونگ  ×گياهچه بدون سرزني  

30/1020  e 61/40  ab 82/21  d 77/281  b 41/9 e  تاريخ كشت دوم ×فونگ  ×گياهچه بدون سرزني  

09/3345  ab 37/45  a 41/34  bcd 85/381  b 31/14  bc تاريخ كشت اول ×رانچم ×گياهچه بدون سرزني  

68/1150  de 91/44  a 74/21  d 32/345  b 04/11  de تاريخ كشت دوم ×چمران ×گياهچه بدون سرزني  

81/1399  de 54/45  a 47/33  cd 51/373  b 45/12  cd  تاريخ كشت اول ×فونگ  ×گياهچه سرزني  

59/1142  de 72/40  ab 08/22  d 95/316  b 55/10   de  تاريخ كشت دوم × فونگ ×گياهچه سرزني  

48/2843  bc 91/45  a 22/36  bcd 59/381  b 9/13  bcd تاريخ كشت اول ×چمران ×گياهچه سرزني  

48/2260  cd 85/43  ab 03/29  cd 303 b 09/10  e تاريخ كشت دوم ×چمران ×گياهچه سرزني  

34/3584  ab 85/41  ab 67/54  a 7/503  a 34/19  a  تاريخ كشت اول ×فونگ  ×بذر  

92/2426  bc 46/35  b 46/45  ab 52/371  b 82/15  ab  تاريخ كشت دوم ×فونگ  ×بذر  

44/3850  a 74/37  ab 86/50  a 63/483  a 51/18  a تاريخ كشت اول ×چمران ×بذر  
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 1محفوظهمچنين نتايج با نتايج آزمايشات . مطابقت دارد

هبال و الو ) 2010( 2ارانجيان و همك، )1992(

و ) 1384(راهنما و بخشنده  در گندم،) 2000( 3همكاران

گيالني و همكاران در كلزا و ) 2001( 4مومو و زو

در برنج مطابقت ) 1942( 5اداير و همكارانو ) 1382(

   .دارد

وقتي كه گياهان منتقل مي شوند، صدمات مكانيكي 

ياد ريشه با به ريشه وارد مي گردد و همچنين تماس ز

بنابراين گياهچه هاي انتقالي به . خاك كاهش مي يابد

هاي جديد مدت زمان نياز خواهند داشت تا دوباره ريشه

اين . توليد كنند و خود را با محيط جديد سازگار نمايند

تأخيرات در فرايندهاي نموي، منجر به تأخير در گلدهي 

ر د. هاي انتقالي مي گرددو رسيدگي براي گياهچه

هاي تأخيري منجر به كه كاشت مستقيم در كاشتحالي

مورونگو و (كاهش مدت زمان تا گلدهي مي گردد 

بيان كرد كه در گندم ) 2009(استايجر ). 2006همكاران، 

تعداد سنبله در متر مربع، : كاهش اجزاء عملكرد نظير

هاي بارور، طول سنبله و تعداد دانه درسنبله درصد پنجه

در مقايسه با كاشت مستقيم، بدليل آن  در كاشت نشايي

ها است كه در كاشت نشايي پس از مرحله انتقال گياهچه

به آنها شوك وارد شده كه بازگشت از اين حالت و 

ها به زمان احتياج دارد تا آنها بازيافت مجدد گياهچه

هاي انتقالي به گياهچه. رشد طبيعي خود را از سر گيرند

نكردند و در نمو تأخير  سرعت و به صورت قوي رشد

  . نشان دادند

ها در كاشت نشايي نمو گياه و رسيدگي بعدي سنبله

-به يكنواختي كاشت مستقيم بذر نبود و تعدادي از سنبله

تر در زمان برداشت كامالً پر تر و جوانهاي كوچك

الزم به ذكر است كه كمبود رطوبت و . نشده بودند

ه پيش از گلدهي كاهش مواد غذايي قابل جذب در دور

                                                 
1- Mahfouz  

2 - Jian et al. 

3- El-Habbal et al. 

4- Momoh & Zhou 

5 - Adair et al. 

فتوسنتز خواهد باعث ايجاد اختالالت شديدي در فرايند 

هاي باال نيز باعث تسريع پير وجود درجه حرارت. شد

. هاي سبز گياه مي شودها و ساير بخششدن برگ

بنابراين با توجه به نتايج آزمايش به علت شوك وارد 

شده به نشاء اين عوامل در كاهش عملكرد و اجزاء آن 

گياهچه هاي مسن، ميزان . اندكاشت نشايي تأثير داشتهدر 

دارند و اين  بيش ترتعرق بااليي را در نتيجه سطح برگ 

تعداد بوته با . ممكن است براستقرار اثر بگذاردموضوع 

هاي گياهچه. ها كاهش مي يابدافزايش سن گياهچه

ي را در نتيجه تعرق، از بيش ترتر ممكن است آب مسن

ه به موجب آن ميزان حيات آنها را بعد از دست بدهند ك

). 2006مورونگو و همكاران، (انتقال كاهش مي دهد 

گرماي زود هنگام دوران رشد گياه را كوتاه تر كرده و 

زودرسي اجباري باعث كاهش تعداد سنبلك در سنبله در 

. كاشت تأخيري و در نتيجه توليد را كاهش داده است

ها از مرحله تمايز سنبله ها تا قبلبرگ كافي عدم رشد

ها از ميزان مورد انتظار ها و گلچهسبب كاهش سنبلك

خواهد شد كه احتماالً با عدم انتقال كافي مواد فتوسنتزي 

كافي و همكاران، (به جوانه انتهايي همراه خواهد بود 

ها مي تواند يكي از داليل كاهش تعداد سنبلك و) 1379

انتقالي در تاريخ كاشت هاي در كاشت نشايي در گياهچه

  . دوم باشد

در شرايط كاشت متراكم در  در كنار آنچه گفته شد،

دليل محدوديت فضا و بعضاً ساير عوامل رشد، ه خزانه، ب

وجود آمده و ه اي از همان ابتداي رشد برقابت بين بوته

بخشي از انرژي توليد شده در گياه صرف مقابله با اين 

ت آن در تمام مراحل رشد به ها مي گردد كه اثرارقابت

كم خصوص در طي رشد زايشي با توليد تعداد سنبلچه 

   .مي شود در هر سنبله ظاهر تر

اند كه تأخير در اغلب مطالعات در عمل نشان داده

كاشت غالت زمستانه و بهاره، موجب كاهش تراكم 

روي هم رفته روشن است كه . شودجمعيت سنبله مي

هاي تأثير تاريخ كاشت بر زمايشآمده از آ به دستنتايج 

اولين جزء عملكرد دانه، در درجه اول با موفقيت در 
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در هر  استقرار گياه و در مرتبه دوم، بوسيله تعداد پنجه

با تأخير در كاشت، كاهش مي يابد،  بيش تربوته كه 

كاهش تعداد ). 1385امام و ممتازي، (شود تعيين مي

ي مي تواند به دليل سنبله در واحد سطح در كاشت نشاي

ها و از بين ها و كاهش استقرار گياهچهكاهش تعداد پنجه

   رفتن بعضي از آنها باشد

 يكي از داليل كاهش تعداد دانه در سنبله در كاشت

تواند به اين دليل باشد كه گرده افشاني گياه تأخيري مي

  در شرايطي كه درجه حرارت محيط زيادتر است صورت

  .گيردمي

اردانه و تعداد دانه در سنبله به تدريج با تأخير وزن هز

در كاشت به علت كوتاه شدن دوره مناسب رشد در 

زانگ و (مراحل رويشي و زايشي، كاهش مي يابد 

برطبق نتايج تعداد دانه در سنبله نشاء ). 2007، 1همكاران

علت آن را مي توان به دوره  ه است وبود بيش ترجوان 

در زمان  بيش ترن ميزان رشد تر و همچنيرشد طوالني

ال شاه و  .تر نسبت دادظهور سنبله در نشاهاي جوان

روز از كاشت تا  تعداد گزارش كردند كه) 2001( 2ويادا

كه انتقال نشاء به تأخير افتاد گلدهي و رسيدگي همچنان

  . تمايل به كاهش داشته است

ي بر كم تركاهش وزن دانه معموالً داراي اثر 

ساتوره و (نسبت به تعداد دانه مي باشد  عملكرد گندم

به طور عمده وزن هزاردانه تحت تأثير  ).1999، 3اسالفر

-كنند قرار ميافشاني عمل ميعواملي كه بعد از گرده

گيرد و معموالً بين تيمارهاي مختلف از اين نظر تفاوت 

  . آيدوجود نميه داري بمعني

ه پر هاي ديرتر به دليل كوتاه شدن دوردر كاشت

ها و افزايش دما طي اين دوره و تسريع مراحل شدن دانه

. نموي گياه فرصت كامل براي پرشدن دانه وجود ندارد

به طور كلي تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه رابطه 

با توجه به ارتباط بين وزن دانه و تعداد . منفي با هم دارند

                                                 
1- Zhang et al. 

2- L Shah & Yadav 

3- Sattorre & Slafer  

در  دانه، افزايش وزن هزاردانه در شرايط نشاءكاري

مقايسه با كاشت مستقيم ناشي از كاهش تعداد دانه در هر 

با كاهش تعداد دانه، وزن هزاردانه  زيرا ؛سنبله مي باشد

تأخير در كاشت بعد از  به طور اصولي. افزايش مي يابد

يك زمان بهينه منجر به كاهش مداوم عملكرد بالقوه گياه 

اي از تابش خورشيدي چون سهم فزاينده .مي شود

 ،وسيله سايه انداز گياهي دريافت نخواهد شده جود بمو

كاشت كم  در عمل به طور معمول عملكرد با تأخير در

تأخير در كاشت، در ). 1383، رابرت و واكر(مي شود 

كاشت مستقيم و نشايي موجب مي شود كه فاصله زماني 

زني و همچنين بازيافت نشاءها افزايش كاشت تا جوانه

دهي و رسيدگي نيز كاهش پيدا يافته، طول دوره گل

نموده، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و 

  . عملكرد دانه كاهش يابد

در گياهان با رشد محدود، چنانچه در هنگام تكميل 

شدن رشد رويشي گياه براي انجام حداكثر فتوسنتز به 

اندازه كافي بزرگ نشده باشد، عملكرد دانه كاهش 

با توجه به ). 1374ي و همكاران، كوچك( خواهد يافت

كه در كاشت نشايي در مقايسه با كاشت مستقيم،  اين

گياهان در پايان مرحله رويشي، رشد كافي نكرده بودند، 

بنابراين يكي از داليل كاهش عملكرد در كاشت نشايي، 

  . استاين امر بوده 

افزايش عملكرد تيمار كاشت مستقيم بذر در رقم 

كاشت اول را به باال بودن اجزاء چمران در تاريخ 

عملكرد آن از جمله تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلك 

در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و طول دوره رشد 

گياهچه در تيمار . مناسب در اين تيمار مربوط دانست

بدون سرزني رقم فونگ در تاريخ كاشت دوم، كاهش 

ين ميزان كم تر عملكرد را به عواملي چون دارا بودن

سنبله در بين تيمارها، كاهش تعداد سنبلك و دانه نسبت 

از طرفي . ين مقدار، نسبت دادبيش تربه تيمارهاي داراي 

ناشي از انتقال در  بيش ترديگر عواملي چون شوك 

گياهچه با سنين باالتر و كاهش طول دوره رشد به دليل 

كاهش ها در اين تيمار، باعث تأخير در كاشت گياهچه
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همچنين چون كاشت بذر در . عملكرد آن شده است

دي با تأخير انجام گرفته و در اين تاريخ نيز  15تاريخ 

بنابراين با  است، فرصت الزم براي كاشت بذر سپري شده

آبان و انتقال آن پس از يك ماه  30كاشت نشاء در 

مي توان از كاهش  )آذر 30هاي انتقال يافته در گياهچه(

 ؛شي از تأخير در كاشت بذر جلوگيري نمودعملكرد نا

ها نسبت به بذور كاشت شده در شرايط زيرا گياهچه

 ،كاشت تأخيري از نظر مرحله رشدي جلوتر بوده

ي را بيش ترهمچنين با طول دوره رشد مناسب عملكرد 

تر به علت برخورداري از نشاهاي جوان. نده اتوليد كرد

توانستند ضمن ايجاد تر در زمان انتقال سطح برگ پايين

تعادل بين ميزان تعرق و جذب آب توسط ريشه، طول 

به طوري كه مرگ بوته  ،دوره بازيافت را كاهش دهند

ها زودتر ها به حداقل رسيده و پنجه زني مجدد بوتهدر آن

تر در زمين اصلي، آغاز گشته و با دوره رشد طوالني

شتند گيري از عوامل رشد داي براي بهرهبيش ترفرصت 

و در نهايت، عملكرد باالتري را در مقايسه با نشاهاي 

توليد ) دي15(تر و كاشت بذر در تاريخ كاشت دوم مسن

   .كردند

ن داد كه به طور كلي تأخير در نشانتايج اين آزمايش 

عملكرد را به طور معني داري  نشاءو انتقال  كاشت

مستقيم در زمان مناسب نسبت  كاشت. كاهش مي دهد

 كاشتاشته، اما دي بيش تريي عملكرد نشا شتكابه 

ي را بيش ترو انتقال آن در زمان مناسب عملكرد  نشاء

توليد  )دي 15در  كاشت( بذر تأخيري كاشتنسبت به 

  .مي كند

و با سن مناسب  طلوبكاري در زمان منشاء ،نبنابراي

تأخيري به خصوص در  كاشتگياهچه مي تواند جانشين 

هاي و مزاحمت هاي پاييزهارندگيتأخير در شروع بزمان 

هاي مكرر بعد از آن در نامطلوب كردن شرايط بارندگي

  .مستقيم بذر گردد كاشت
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