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  نان هاي گندم ژنوتيپارقام و اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و برخي خصوصيات فنولوژيك  
  

  مسعود عزت احمدي
 استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي 

meahmady@yahoo.com   
  

 دهكيچ

 يهارتكآزمايشي به صورت  ،ون متفاوت به تاريخ كاشتيزاسيگندم با تيپ رشد و درجه ورنال هايو ژنوتيپ ارقاممنظور واكنش به
هاي سال يقات كشاورزي جلگه رخ تربت حيدريه طيستگاه تحقيرار در اكسه ت با يامل تصادفك يهاكخرد شده در قالب طرح بلو

رقم و  15هاي فرعي به آبان) و كرت 30آبان و  10مهر،  20هاي اصلي به سه تاريخ كاشت (اجراء شد. كرت 1384-87ي زراع
ژنوتيپ گندم اختصاص يافت. نتايج تجزيه مركب سه سال نشان داد كه اثر سال، تاريخ كاشت، رقم و اثرات متقابل سال در تاريخ 

دهي، روز تا تا سنبله كاشت، سال در رقم، تاريخ كاشت در رقم و سال در تاريخ كاشت در رقم بر تحمل سرما، روز تا سبز شدن، روز
ن يمتركن و يشتريدار بود. برسيدگي فيزيولوژيك، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني

د دانه رك. عملودب تار)كدر ه لوگرمكي 4122 (و سوم  تار)كدر ه لوگرمكي 7118(اشت اول كخ يمربوط به تار بيرترد دانه به تكعمل
زني بيشتر) و تا شتر (ناشي از سبز و استقرار بهتر گياه و پنجهيتوان عمدتاً به تعداد سنبله در متر مربع بياشت اول را مكخ يباالتر در تار

رد كن عمليمتركن و يشتريهاي مورد بررسي، بتعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه باالتر نسبت داد. در بين ارقام و ژنوتيپ يحدود
رد دانه كعمل بود. تار)كم در هروگليك 4291( M-81-13و ژنوتيپ  تار)كدر ه لوگرمكي 6797(ب مربوط به رقم سايسون يدانه به ترت

هاي كاشت ديرتر بود. شتر و سازگاري بهتر اين رقم به تاريخيباالتر در رقم سايسون عمدتاً مربوط به تعداد سنبله در متر مربع ب
 3637اشت اول و رقم سايسون و كمترين عملكرد دانه (كخ يمار تاريكيلوگرم در هكتار) مربوط به ت 8269انه (رد دكن عمليباالتر

-Mبود. عملكرد دانه پايين تيمار تاريخ كاشت سوم و ژنوتيپ  M-81-13 كيلوگرم در هكتار) مربوط به تاريخ كاشت سوم و ژنوتيپ

  يت به سرما و تعداد سنبله در متر مربع كمتر بود.عمدتاٌ ناشي از سبز نامطلوب محصول، حساس 81-13
  

  .، گندم، مراحل فنولوژيكعملكرد دانهاشت، كخ يتار :يديلك هايواژه
  

  مقدمه 
 يهامانند درجه حرارت، طول روز و تنش يدير بر عوامل كليل تاثير آن به دليياست كه تغ يتيريخ كاشت از جمله عوامل مديتار
خ ير تاريولي مطالعات متعدد نشان داده است كه تاث ،ن عملكرد داردييدر تع يو ...) نقش مهم يخشك ،گرما ،(مانند سرما يطيمح

 ياني). به ب5و  3باشد (يدار ميخ كاشت و رقم معنياثر متقابل تار ،كسان نبوده و به عبارت بهترير عملكرد ارقام مختلف ييكاشت بر تغ
 يهده زودتر به مرحله گلك ييهانيال افتندي) در4( ارانكاهو و هميجب خ كاشت دارند.يتار شتر با نوسانيب يارقام سازگار يبرخ ديگر،

انجام  يبرا يشترياه فرصت بيشتر باشد، گيتر است. هر چه طول دوره پرشدن دانه بوتاهكرسند، طول دوره پرشدن دانه در آنها يم
شتر يوماس بيبماده خشك د يمنجر به تول يافشاناشت تا گردهكزمان بودن  يخواهد داشت و طوالن يد مواد فتوسنتزيفتوسنتز و تول
هاي كشت در تاريخ ، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه گندم راعملكرد دانهدار معني) كاهش 5ناصر و القزاوي ( .خواهد شد

و درجه  يبارندگ نظرژه از يوه(ب منطقه ييارات آب و هوييتغ ليدلبه  يمختلف زراع يازهاينان ياز مزود و دير گزارش كردند. 
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بوده و نقش  برخوردار يژه ايو ت يمتفاوت از اهم يپ رشدياشت مناسب جهت ارقام با تكخ ين تارييتع ر،ياخ يهاسال درحرارت) 
   د گندم خواهد داشت.يش توليدر افزا ياساس

  
  هامواد و روش

 يهـا رتكـ آزمايشي به صـورت   ،ون متفاوت به تاريخ كاشتيزاسيو درجه ورنال رقم و ژنوتيپ گندم با تيپ رشد 15منظور واكنش به
بـا طـول   قـات كشـاورزي جلگـه رخ تربـت حيدريـه      يسـتگاه تحق يرار در اكسه ت با يامل تصادفك يهاكخرد شده در قالب طرح بلو

آبـان   10مهر،  20( هاي كاشتتاريخه در آن كاجراء شد  يقه شماليدق 50درجه و  35 ييايو عرض جغراف يدرجه شرق 59 ييايجغراف
مـورد   MSTATCافزار آماري دست آمده با نرمنتايج به قرار گرفتند.فرعي  يهارتكدر  ها ژنوتيپو  اصلي يهارتكدر آبان)  30و 

 انجـام و   ظرصفات مورد ن يها (بارتلت) بر روداده ينواختيكب پس از انجام آزمون كانس مريه واريتجزيه و تحليل قرار گرفت. تجز
   .ها از روش دانكن استفاده شدنيانگيسه ميمقا يبرا
  
  ج و بحث ينتا

به طوري كه كاشت در  )،1(جدول  شتداري از نظر تحمل به سرما وجود دابين تاريخ كاشت اول و سوم اختالف معني :تحمل سرما
تيجه تحمل بهتر تنش سرمايي رخ داده (به ويژه در و در ن زنيپنجهمرحله مهر ماه باعث سبز مطلوب و رسيدن گياه به اواسط  20
 ،خبندانين مرحله رشد گندم به يرتتحملمه ك ندجه گرفتينت يبررس يكدر  )2(اران كدگر و هميبر. هاي دوم و سوم آزمايش) شدسال

ين تحمل سرما را كمتر M-81-13و سايسون بيشترين تحمل سرما و رقم مرودشت و ژنوتيپ  MV-17ارقام است.  يبرگ 2- 5مرحله 
و  ت روزت رفتنل، به حاناشي از تيپ رشد زمستانه ممكن است MV-17. تحمل به سرماي باالتر ارقام سايسون و )1(جدول  داشتند

  ماهيت ژنتيكي اين ارقام باشد. 
سبز شدن به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد روز تا : دهي و روز تا رسيدگي فيزيولوژيكتعداد روز تا سبز شدن، روز تا سنبله

توان به شرايط تعداد روز كمتر در تاريخ كاشت اول را مي .)1(جدول  روز) بود 3/11روز) و اول ( 5/79مربوط به تاريخ كاشت سوم (
دهي به ترتيب مربوط به شترين و كمترين تعداد روز تا سنبلهجهت جوانه زني بذور و سبز شدن گياه نسبت داد. بي ،مساعد دماي هوا

بيشترين و كمترين تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك به ترتيب مربوط به  وروز)  3/181( سوم روز) و 3/210( اولريخ كاشت تا
توان ناشي از مي را سومدر تاريخ كاشت  تعداد روز كمتر تا هر دو مرحله نموروز) بود. 222( سومروز) و  9/254( اولتاريخ كاشت 

 ارقامبيشترين و كمترين تعداد روز تا سبز شدن مربوط به هش طول هر يك از مراحل نمو دانست. كاشت ديرتر، افزايش دما و كا
تعداد  روز) 6/194و كمترين ( روز) 7/197به ترتيب بيشترين ( كويرارقام سايسون و روز) بود.  3/44( كويرروز) و  2/46گاسكوژن (

رقم  يكيت ژنتين است مربوط به ماهكمتر تا ظهور سنبله در رقم كوير ممكتعداد روز را به خود اختصاص دادند. روز تا سنبله دهي 
و  روز) 4/240بيشترين و كمترين تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك مربوط به رقم سايسون (بهاره است.  يرا كوير گندميز ،باشد

ر طول روز و دما صورت يتحت تاث يعنيست ا يودينش ترموپركوا يكه ظهور سنبله كجا از آن روز) بود. C-81-14 )3/237ژنوتيپ 
 ياديرده و از نظر زمان ظهور سنبله تفاوت زكزمان با هم به طول روز بلند برخورد ر همياشت زود و دك يهاخيرد، لذا تاريگ يم

ن ارقام است. يشت ااكر در يل تاخيشود به دليرتر مالحظه مياشت دك يهاخيه در ظهور سنبله تارك ييهاشود، اما تفاوتيمشاهده نم
 ق افتاد.يتا دو روز به تعو يكگندم  يدهاشت، سنبلهكر در يهر هفته تاخ يه به ازاكردند ك) گزارش 1بائر و همكاران (
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  جلگه رخ  يشاورزكقات يستگاه تحقين اثرات ساده صفات مورد مطالعه در ايانگيسه ميمقا -1جدول 
  شيعوامل آزما   

 ماريت
  روز تا رسيدگي فيزيولوژيك  دهيروز تا سنبله  ا سبز شدنروز ت  تحمل سرما

     اشتكخ يتار سطوح

D1 c 067/2 c 3/11 c 3/129 c 9/173 

D2 b 252/2 b 7/44 b 4/136 b 6/178 

D3 a 541/2 a 5/79 a 3/140 a 4/181  
      ارقامسطوح 

V1 c 667/1 a 0/46 a 7/136 a 4/179 

V2 c 370/1 a 0/46 a 7/135 ab 7/177 

V3 c 778/1 a 2/46 a 0/136 ab 4/178 

V4 bc 889/1 ab 4/45 ab 4/135 c 3/176 

V5 bc 926/1 ab 4/45 ab 9/134 b 2/177 

V6 bc 111/2 ab 1/45 b 1/134 b 6/177 

V7 b 370/2 ab 2/45 b 0/134 bc 8/176  
V8 b 296/2 ab 4/45 ab 9/134 ab 9/177  
V9 a 222/3 b 7/44 a 0/136 b 5/177  

V10 c 815/1 ab 2/45 a 3/136 b 1/177  
V11 b 444/2 ab 1/45 a 0/136 a 2/179  
V12  ab 704/2 b 7/44 b 6/134 ab 4/178  
V13 a 815/2 b 5/44 a 6/135 b 2/177  
V14 a 074/3 b 6/44 a 5/136 ab 9/177  
V15 a 815/2 b 3/44 c 6/133 a 8/178  

  باشند.يدرصد م 5ن در سطح احتمال كبر اساس آزمون دان يدار آماريهستند، فاقد تفاوت معن كحرف مشتر يك يه داراكهر گروه در هر ستون  اعداد -1

  
 30اشت كخ يسه با تاريسنبله در متر مربع) در مقا 488( مهر 20اشتكخ ياد سنبله در متر مربع در تارتعد: تعداد سنبله در متر مربع

ط يل درصد سبز باالتر، استقرار بهتر بوته و شراين مسئله به دليه اك) 2(جدول داشت ياديسنبله در متر مربع) اختالف ز 5/332بان (آ
به  يزنچه پنجهمهر بود. چنان 20اشت كخ يتر و درصد خسارت كمتر سرما در تارشتر و مطلوبيب يزنپنجه يمناسب برا ييآب و هوا

متر  ن تعداد سنبله دريمتركن و يشتريابد. بييش ميابد، تعداد سنبله در متر مربع افزايش يداد پنجه بارور افزاانجام شود و تع يخوب
از عوامل  يكيعدد در متر مربع) بود.  9/325( M-81-13ژنوتيپ  عدد در متر مربع) و 510ب مربوط به رقم سايسون (يمربع به ترت

ر ارقام و ژنوتيپ يسه با سايدر مقا سايسونباشد و نتايج نشان داد كه رقم  يرقم م يزنپنجه تيموثر بر تعداد سنبله در متر مربع ظرف
اشت اول در رقم كخ ين تعداد سنبله در متر مربع مربوط به تاريمتركن و يشتريب برخوردار بوده است. يباالتر يت پنجه زنيها از ظرف
  .سنبله در متر مربع) بود 8/302رقم پيشتاز (  اشت سوم دركخ يسنبله در متر مربع) و تار 593سايسون (

دانه در  7/34( دانه در سنبله) و سوم 8/38اشت اول (كخ ين تعداد دانه در سنبله مربوط به تاريمتركن و يشتريب :تعداد دانه در سنبله
 C-82-12ب مربوط به ژنوتيپ يبه ترتن تعداد دانه در سنبله  يمتركن و يشتريه بكها نشان داد نيانگيسه مي). مقا2سنبله) بود (جدول 

ه تعداد دانه در واحد سطح را كاست  يپ عامليردند ژنوتك) اظهار 21عدد) بود. جدل و هانت ( 5/33عدد) و رقم مهدوي ( 5/41(
خ يتار عدد) و 9/43اشت اول در رقم مرودشت (كخ ين تعداد دانه در سنبله مربوط به تاريمتركن و يشتريب دهد.ير قرار ميتحت تاث
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ها و ل سنبلچهيپس از تشك يعنيدو مرحله از مراحل نمو  يدانه در سنبله ط ييعدد) بود. تعداد نها 4/30اشت سوم در رقم مهدوي (ك
ل حداكثر تعداد دانه در سنبله است و مرحله يح سلول تخم و تشكيو تلق يافشان. مرحله اول شامل گرده)6و  5( شودين مييها تعگلچه

ن تك بوته ها به طور ين زمان و رقابت بيدر ا يستم فتوسنتزيت سياست. ضمناً اندازه و فعال يطيپ و عوامل محير ژنوتيثدوم تحت تا
   گذارد. يم بر تعداد دانه در سنبله اثر ميمستق

تر در رقم مهدوي وزن هزار دانه باال). 2گرم) بود (جدول  1/37اشت سوم (كخ ين وزن هزار دانه مربوط به تاريمترك :وزن هزار دانه
باشد. باالتر بودن تعداد سنبله در متر مربع در رقم سايسون رقم  يپيت ژنوتيمتر و خصوصكن است مربوط به تعداد دانه در سنبله كمم

ه وزن هزار دان .وزن هزار دانه شد كاهش نهايتاًكاهش وزن تك دانه و و در نتيجه  يدانه به مواد فتوسنتز يت دسترسيباعث كاهش قابل
اثر متقابل  .داردبستگي ت كننده كربن يستم تثبيت سيبه دانه و اندازه و مدت فعال يت انتقال مواد فتوسنتزيل دانه و ظرفيبه مدت تشك

اشت اول در رقم كخ ين وزن هزار دانه مربوط به تاريمتركن و يشتريب به طوري كه ،دار بودياشت در رقم بر وزن هزار دانه معنكخ يتار
  گرم) بود.  6/33اشت دوم در رقم مرودشت ( كخ يگرم) و تار 7/45مهدوي (

  
  جلگه رخ  يشاورزكقات يستگاه تحقين اثرات ساده صفات مورد مطالعه در ايانگيسه ميمقا -2جدول 
  شيعوامل آزما   

 ماريت
  )kg/haعملكرد دانه (  )gوزن هزار دانه (  تعداد دانه در سنبله  تعداد سنبله در متر مربع

     اشتكخ يتار سطوح

D1 a 488 a 8/38 a 2/39   a 7118  
D2 b 422 a 6/38 b 1/38   b  5954  
D3 c 333 b 7/34 c 1/37   c 4122  
 ارقامسطوح 

    

V1 a 510 b 6/38 e 7/34 a 6797 

V2 b 468 c 2/36 de 7/35 c  5841 

V3 d 437 cd 6/34 b 7/40 c  5794 

V4 d 432 a 6/40 d 4/36 b  6273 

V5 b 471 a 5/41 d 1/36 a 6753 

V6  d 441 c 7/36 b 1/41 ab 6378 

V7 e 411 d 5/33 a 7/43  c 5728  
V8 d 438 b 5/38 c 2/38  b 6224  
V9 g 339 b 7/38 e 7/34  e 4505  

V10 c 457 c 7/35 d 3/36  bc 5887  
V11 f 383 b 2/39 d 0/37  d 5327  
V12  f 369 c 4/35 b 4/41  d 5254  
V13 g 342 b 5/38 c 9/37  d 5112  
V14 g 326 bc 8/35 d 6/36  e 4291  
V15 f 389 bc 3/37 b 5/41  c 5806  

  باشند.يدرصد م 5ن در سطح احتمال كدان يبر اساس آزمون چند دامنه ا يدار آماريهستند، فاقد تفاوت معن كحرف مشتر يك يه داراكهر گروه در هر ستون  اعداد- 1
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دار بود. يمعن %1رد دانه در سطح احتمال كاشت بر عملكخ يه اثر تارك دادنشان  2انس در جدول يه واريج تجزينتا: رد دانهكعمل
تار) كلوگرم در هكي 4122( سومتار) و كلوگرم در هكي 7118( اشت اولكخ يب مربوط به تاريرد دانه به ترتكن عمليرتنيين و پايباالتر

اشت كخ يرد دانه باالتر در تارك. عمل)6و  3( اندردهكاشت گزارش كر در يرد دانه را با تاخكش عملاهك يادين زي). محقق2بود (جدول 
ن درصد سبز باالتر، يداد. همچنتعداد دانه در سنبله باالتر نسبت  يشتر و تا حدوديبه تعداد سنبله در متر مربع ب اًتوان عمدتياول را م

بر  يادير زيباالتر تاث يكولوژيرد بكز عمليو ن يكاز مراحل فنولوژ يكش طول هر يافزاتر و ياستقرار بهتر، طول فصل رشد طوالن
كيلوگرم در  6797(ب مربوط به رقم سايسون يرد دانه به ترتكن عمليمتركن و يشتريباشت اول داشتند. كخ يرد دانه باالتر در تاركعمل

رد دانه باالتر در رقم سايسون عمدتاً مربوط به تعداد سنبله در كل). عم2(جدول  بود )تاركلوگرم در هكي 4291(  M-81-13وهكتار) 
ه كباشد يهاي مختلف كاشت و تحمل به سرماي آن من رقم تطابق وسيع به تاريخيات بارز اياز خصوص يشتر بود. برخيمتر مربع ب

عمدتاً مربوط به  M-81-13تر ژنوتيپ نييدانه پا ردكند. عملكد يها تولسه با ساير ارقام و ژنوتيپيدر مقا يرد دانه باالتركتوانست عمل
رد دانه كن عمليشتريدار بود، به طوري كه بيرد دانه معنكاشت در رقم بر عملكخ يتعداد سنبله در متر مربع كمتر بود. اثر متقابل تار

اشت سوم و كخ يه مربوط به تاررد دانكن عمليمتركتار و كلوگرم در هكي 8269د ياشت اول و رقم سايسون با تولكخ يمربوط به تار
ل دارند كه يعملكرد تما يگر اجزايابد دييك جزء عملكرد كاهش مي يوقت .تار بودكلوگرم در هكي 3637د يبا تول M-81-13ژنوتيپ 

د دانه در ا تعدايو تعداد دانه در سنبله  بان عملكرد دانه يمثبت ب يقات بر همبستگياز تحق ياريكاهش عملكرد را جبران كنند. در بس
ع مطلوب نور و رشد يل درصد سبز و استقرار بهتر و توزيبه دل ،اشت ابتداك يهاخي). در تار3و  1د شده است (يواحد سطح تاك

بوته  يد توجه داشت كمينند. باكيد سنبله ميل و توليتشك يك دوره طوالنيها در رد و پنجهيگيصورت م يخوببه يزنها، پنجهشهير
  شود.يز ميخاك ن ييهرز در مزرعه و هدر رفتن آب و مواد غذا يهاوجب غلبه علفدر واحد سطح م

كشت ارقام زمستانه حتماً بايستي در  ،مناطق سرد كشور همچون جلگه رخ تربت حيدريه در با توجه به نتايج آزمايش مشخص شد
گردد. كاشت گندم سايسون نيز در ابين توصيه ميمهر ماه انجام شود و در صورت تاخير در كشت به نيمه اول آبان، كشت ارقام بين

به دليل سرماهاي كشت ارقام بهاره . شودترجيح داده ميبر كشت ارقام بينابين  آبان ماه با توجه به عملكرد و تحمل به سرماي باالتر
 گردد.وصيه نميدر هيچ تاريخ كاشتي تو خسارت باالي سرماي زمستانه در جلگه رخ تربت حيدريه و مناطق مشابه شديد 
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 ٦

Effect of planting date on yield and some phenological traits of  bread wheat lines/cultivars 
 

Abstract 
In order to study on response of wheat lines/cultivars with different growth habit and vernalization to 
planting date, an experiment was carried out in Split Plot design based on randomized complete block design 
with three replications in three cropping seasons (2005-2008) in Agricultural Research Station of Jolgeh-
Rokh . Sowing dates (12 Oct., 1Nov. and 21 Nov.) and genotypes considered as main and sub plots, 
respectively. Results of combined analysis showed that effect of year, planting date, cultivar, year × planting 
date, year × cultivar, planting date × cultivar, and year × planting date × cultivar was significant on cold 
tolerance, days to emergence, days to heading, days to physiological ripening, number of spikes per square 
meter, number of grains per spike, thousand kernels weight and grain yield. The maximum and minimum of 
grain yields obtained from the first planting date (7118 kg/ha) and third planting date (4122 kg/ha), 
respectively. The higher grain yield of first planting date was mainly related to more number of spikes per 
square meter (due to better emergence and establishment and more tillering) and in some extent to higher 
number of grain per spike and TKW. The maximum and minimum of grain yields obtained from Sissons 
cultivar (6797 kg/ha) and M-81-13 cultivar (4291 kg/ha), respectively. The higher grain yield of Sissons was 
related to more number of spike per square meter and adoptability to delayed planting dates. The maximum 
(8269 kg/ha) and minimum (3637 kg/ha) of grain yield  obtained from first planting date and Sissons 
cultivar, and third planting date and M-81-13 cultivar, respectively. The low grain yield of treatment of third 
planting date × M-81-13 cultivar was related to unfavorable emergence, sucsebility of cold and less number 
of spike per square meter. 
  
Key words: Planting date, Grain yield, Wheat, Phenological stages. 
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