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  چكيده
با استفاده از آزمايش كرت هـاي دو بـار خـرد شـده      اين تحقيقبر عملكرد دانه به منظور مطالعه نحوه تأثير تاريخ كاشت و تراكم بذر 

تكرار، در ايستگاه تحقيقات زراعي قراخيل اسـتان مازنـدران    پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سهح در قالب طراسپليت اسپليت پالت 
آذر) و كرت هاي فرعي شامل دو 20آذر،5آبان،20به اجرا درآمد. كرت هاي اصلي شامل سه تاريخ كاشت ( 1391- 92در سال زراعي 

در متر مربع) بودند. نتايج  دانه  500، 425،  350تراكم ( 3شامل و دريا ) و كرت هاي فرعي در فرعي   N-80-19(گندم رقم الين و 
در متـر  تعـداد سـنبله   وزن دانـه در سـنبله،   وزن سنبله، بر عملكرد دانه،  %1در سطح احتمال نشان داد كه تاريخ كاشت اثر معني داري 

 4719بـا  به نحوي كه بيشترين عملكرد دانه ،ه استتداشاثر معني داري بر ارتفاع بوته  %5دانه در سنبله و درسطح احتمال  دتعداو مربع
بـر عملكـرد    %1در بررسي اثر رقم، تأثير معني داري در سـطح احتمـال   . ) بدست آمدآبان 20( اولاز تاريخ كاشت كيلوگرم در هكتار 

بيشترين عملكرد دانه مريوط بـه   بر تعداد دانه در سنبله داشت و %5دانه، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه و در سطح احتمال 
تعـداد سـنبله در   بـر   %1همچنين تراكم بوته اثر معني داري در سطح احتمال كيلوگرم در هكتار بوده است.  4440رقم دريا با عملكرد 
دانه در  350اكم كيلو گرم در هكتار مربوط به تر 4285و بيشترين عملكرد دانه بابر تعداد سنبلچه بر سنبله داشت %5متر مربع و در سطح 

  متر مربع بدست آمد.  
  

  ، الين اميد بخشگندم عملكرد،تراكم،  تاريخ كاشت، كلمات كليدي:
  

  مقدمه
اي اي واقع در سواحل درياي خزر كه شامل دشت هاي گرگان، گنبد، مازندران، مغان و نيز مناطق كوهپايهمناطق نسبتاً حاصلخيز جلگه

گندم در بين تمام غالت  گردند.توليد گندم با كيفيت نانوائي مطلوب در كشور محسوب مي شوند از نواحي مهمشمال البرز مي
تقريبا  ها و داشتن ارقام مختلف، انعطاف پذيري فنوتيپ بيشترين سازگاري را دارد و به دليل دارا بودن ويژگي هاي ژنتيكي متفاوت،

نه در گندم، مستلزم انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با شرايط دستيابي به عملكرد زياد دا). 5در تمام دنيا كشت مي گردد(
مساعد محيطي از طريق انتخاب تاريخ كاشت مناسب و استفاده از عوامل توليد از جمله ميزان بذر مطلوب در واحد سطح مي باشد. 

بذر، رقم مورد نظر و زمان متحمل براي  آب آبياري، در هر منطقه يك تاريخ كاشت بهينه وجود دارد كه توسط شرايط آب و هوايي،
هدف از تعيين تاريخ  تاريخ كاشت مطلوب آن است كه به بيشترين عملكرد دانه منتهي شود. .يوع آفات وبيماري ها تعيين مي شودش

اي سبز شدن، كاشت بهينه يافتن زمان كاشت رقم يا گروهي از ارقام مشابه است بطوريكه مجموعه عوامل محيطي حاكم در آن دوره بر
گردد، با  استقرار و بقاء گياهچه مناسب باشد و ضمن اينكه گياه تا حد ممكن در هر مرحله از رشد با شرايط مطلوب روبه رو مي

 تاريخ كاشت از طريق انطباق مراحل مختلف رشد گياه با شرايط آب وهوايي متفاوت، ).4شرايط نامساعد محيطي نيز برخورد نكنند(
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تأخير در كاشت گندم باعث  م را تحت تأثير قرار مي دهد.و عملكرد نهايي گند رشد رويشي و زايشي گياه مي شودباعث تغيير در 
از زماني كه تاريخ كاشت با تأخير انجام شد  نقصان تعداد برگ و در نهايت كاهش سطح برگ مي شود. كاهش دوره رشد رويشي،

بر نقش وزن هزار دانه در افزايش عملكرد دانه افزوده شد ولي اين مقدار افزايش  تعداد سنبله به طور معني داري كاسته شد و همزمان
نتوانست كاهش تعداد سنبله را به طور كامل جبران نمايد. بطور كلي بين اجزاء عملكرد ساز و كار جبراني وجود دارد يعني با كاهش 

ي ن جبران مي شود ولي با كوتاه شدن فصل رشد، تواناييك جزء عملكرد با افزايش در اجزاي ديگر عملكرد، تا حدودي كمبود آ
در واحد سطح بخصوص سنبله اصلي يكي از دالئل پائين بودن عملكرد، كم بودن تعداد سنبله ). 2جبران كنندگي نيز كاهش مي يابد(

اثر تاريخ قابل اين  دو مي باشد. تعداد پنجه بارور در بوته و اثرات مت مي باشد و تعداد سنبله در واحد سطح هم تابعي از تراكم بذر،
عملكرد و اجزاء عملكرد دانه، تشكيل  حل مختلف رشد ونمو گندم مانند بهاره سازي، زمستان گذراني،اكاشت به دليل تأثير آن در مر

بيان گرديد  آنچه در اين تحقيقات .آغازين هاي برگ و توسعه آنها و كانوپي گياه توسط محققين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
 اين است كه اگر كاشت در تاريخ مناسب صورت نگيرد، عمليات زراعي مختلف نمي تواند جايگزين آثار مثبت كاشت به موقع شود
.بنابراين هدف از تعيين تاريخ كاشت مطلوب، تعيين دوره زماني است كه مجموع عوامل استقرار و بقاي گياهچه مناسب باشد به 

در يك پژوهش طي دو  .ا حد ممكن در هر مرحله از رشد از شرايط محيطي به نحو مطلوب بهره مند گرددنحوي كه گياه زراعي ت
سال اعالم گرديد با تأخير در كاشت از ميزان توليد پنجه كاسته شد كه اين كاهش در ارقام زمستانه بيشتر از ارقام ديگر مشهود بود 

نسبت بيشتري افزايش يابد. همچنين با تأخير در كاشت برنقش وزن هزاردانه درتعيين بنابراين با تأخير در كاشت، تراكم بذر بايد با 
مزرعه در طول دوره پر شدن دانه ها مي توان از افت شديد عملكرد كه با اجراي برخي عمليات مديريت  عملكرد دانه افزوده مي شود

يم ممكن است باعث افزايش تعداد سنبله در واحد سطح شود تراكم هاي بوته باالتر از حد اپت ).3( تا حدود زيادي جلوگيري نمود
تعداد سنبله در واحد سطح تابعي از تراكم  ولي در عوض مي تواند باعث كاهش تعداد سنبله هاي بارور و وزن هر دانه در سنبله شود.
ق كاربرد سطوح مختلف بذر در واحد سطح بذر ، تعداد پنجه بارور در بوته و اثرات متقابل اين دو مي باشد. تغيير تراكم كاشت از طري

امكان پذير مي باشد و عوامل متعددي كه داراي اثرات متقابلي نيز مي باشند بر تعداد پنجه و نهايتاً تراكم ساقه در واحد سطح موثر 
و در نتيجه  چنين امري موجب پيچدگي و عدم ثبات در بكار گيري روش هاي مديريتي موثر بر پنجه زني و عملكرد شده هستند.

بر اساس آزمايش خود نتيجه محققان  .عملكرد تقريباً غير ممكن مي باشديافتن جوابي واحد براي توضيح رابطه بين پنجه زني و 
ولي به رغم اين افزايش تعداد پنجه بارور كاهش  مي يابدكه با افزايش تراكم كاشت تعداد سنبله در واحد سطح نيز افزايش  گرفتند

عملكرد نيز افزايش مي يابد و  ققين حد مطلوب بذر را ميزاني كه بعد از آن، به همان اندازه كه بذر افزوده مي شود،يافت. اين مح
دو نوع رقابت بين و درون  حداكثر ميزان بذر را ميزاني كه بعد از آن هيچ افزايشي در اجزاء عملكرد حاصل نشود تعريف نمودند.

كاهش تعداد پنجه در واحد سطح و تعداد پنجه در بوته سبب كاهش دو نوع رقابت  د.گياهي سبب محدود شدن عملكرد مي گرد
مذكور مي گردد. زماني كه رقابت بين گياهي در نتيجه افزايش تعداد پنجه در بوته يا تراكم كاشت افزايش يابد، تعداد دانه در سنبله 

افزايش تراكم بوته عملكرد دانه را تا حدي افزايش و  )1( زارشبر اساس گ. كاهش مي يابد و اثرات منفي بر عملكرد دانه مي گذارد
ي به حداكثر ميزان خود رسيده و سپس به داليلي از جمله وجود رقابت يا ا نقطه در سپس كاهش مي دهد. يعني عملكرد دانه

ر عملكرد گندم از نظر نتايج با محدوديت منابع كاهش مي يابد. آزمايشات انجام شده در مناطق مختلف ايران در مورد تأثير تراكم ب
داري دانه در متر مربع تأثير معني  600 تا 300آزمايش انجام شده در اهواز نشان داد كه افزايش تراكم دانه از  يكديگر متفاوت هستند.

  ).5جب كاهش تعداد پنجه مي شود(بر عملكرد دانه ندارد چون مو
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  مواد و روش ها
اين تحقيق با استفاده از آزمايش كـرت هـاي دو   به منظور تعيين نحوة تأثير تاريخ كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گندم 

تكرار، در ايسـتگاه تحقيقـات زراعـي قراخيـل     ح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه بار خرد شده اسپليت اسپليت پالت در قالب طر
به اجرا درآمد. كرت هاي اصلي شامل سه تاريخ كاشت  1391- 92اورزي استان مازندران در سال زراعي وابسته به مركز تحقيقات كش

 3و دريا ) و كـرت هـاي فرعـي در فرعـي شـامل        N-80-19رقم گندم (الين و آذر) و كرت هاي فرعي شامل دو 20آذر،5آبان،20(
بـود.  كـرت   54و در مجموع تيمار  )3×2×3=18ر در هر بلوك آزمايش (تعداد تيما دانه در متر مربع) بودند.  500، 425،  350تراكم (

  .متر مربع بوده است 6متر، كه مساحت هر كرت  5سانتي متر و به طول  20خط كاشت با فاصله خطوط  6هر كرت شامل 
  
  يج و بحثانت

بر عملكرد دانه، وزن سنبله،  %1مال ) نشان داد كه تاريخ كاشت اثر معني داري در سطح احت1نتايج تجزيه واريانس صفات (جدول 
اثر معني داري بر ارتفاع بوته داشته است، به  %5وزن دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع  و تعداد دانه در سنبله و درسطح احتمال 

بوط به تاريخ كاشت سوم آبان) و كمترين آن مر 20كيلوگرم در هكتار از تاريخ كاشت اول ( 4719نحوي كه بيشترين عملكرد دانه با 
بر عملكرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع و وزن  %1آذر) بوده است. در بررسي اثر ساده رقم، تأثير معني داري در سطح احتمال  20(

يلوگرم ك 4440بر تعداد دانه در سنبله داشت و بيشترين عملكرد دانه مريوط به رقم دريا با عملكرد  %5هزار دانه و در سطح احتمال 
وده است. همچنين تراكم بوته اثر معني داري كيلوگرم در هكتار ب 3962با   N-80-19و كمترين مربوط به الين اميدبخشدر هكتار 

بر تعداد سنبلچه بر سنبله داشت ولي اثر معني داري بر عملكرد دانه  %5بر تعداد سنبله در متر مربع و در سطح  %1در سطح احتمال 
ثيري روي عملكرد دانه دانه در متر مربع تأ 500و  425، 350در آزمايش در ميزان بذر هاي مصرفي ان مي دهد كه نش نداشته است و

مي دانه در متر مربع  350كمترين ميزان بذر مصرفي يعني كيلو گرم در هكتار مربوط به  4285بيشترين عملكرد دانه با بنابراينندارد 
روي صفت وزن سنبله و در  %1اثر معني داري در سطح احتمال شت روي رقم نتايج نشان داد كه باشد. در بررسي اثر متقابل تاريخ كا

 5011ولي روي عملكرد دانه اثر معني داري نداشت ولي بيشترين عملكرد دانه با  روي وزن دانه در سنبله داشته است %5سطح 
همچنين در بررسي اثر متقابل تاريخ بدست آمده است.  آذر 5و در تاريخ كاشت دوم  N-80-19كيلوگرم در هكتار مربوط به رقم

اثر معني داري داشته  %5صفات عملكرد دانه و وزن هزار دانه در سطح احتمال كاشت و ميزان بذر مصرفي نتايج نشان داد كه روي 
وده است. در بررسي اثر متقابل دانه در متر مربع ب 425آبان و ميزان يذر  20و بيشترين عملكرد دانه مربوط به تاريخ كاشت اول  است

اثر معني داري روي تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال  مصرفي نتايج نشان داد كهميزان بذر  ×رقم  ×سه جانبه تاريخ كاشت 
ط به تاريخ كيلوگرم در هكتار مربو 5529اثر معني داري نداشته است و بيشترين عملكرد دانه با دانه داشته است ولي روي عملكرد  1%

  است. بدست آمدهدانه در متر مربع  425آبان و رقم دريا و ميزان بذر  20كاشت اول 
  منابع 

1- Aguilar-mariscal, I., L. A. hunt., 1991.Grain Yield  vs. spike number in winter wheat in humid 
continental climate. Crop Sci. 31: 360-363. 
2- Donald, H.S., Bahman., 1999. Planting date and phosphorus Fertilizer placement effection winter 
wheat. Agron.j. 99:707-712. 
3- Jafarnejad, A., 2009. Detecting suitable planting date for breed wheat cultivars having different 
growth type in Neishabor. Seed and plant journal. 25-2: 117-135.   
4- Khajepour, M., 2006. Principal of agronomy. Publication university.  
5- Nourmohammadi, Q., Siadat. A., Kashani, A., 2007.  Agronomy. Vol. 1. Published by shahid  
Chamran  university.  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

Title: Effect of planting dates and density on yield two bread wheat cultivars 
Abstract:  
In order to evaluation of planting dates and densities effects on seed yield of bread wheat, an experiment was 
conducted based on randomized complete block design with arrangement of split-split design with three 
replications during 2012-13 at Qarakheil Agronomical Research Station, located in Mazandaran. The main 
plots were included three planting dates ( Nov. 11, Nov. 26 and Dec. 11) and sub plots were also included 
two lines of bread wheat (N-80-19 , Darya) and sub-sub plots were contained three plant densities including 
350, 425 and 500 seeds per square meters. The results indicated that planting dates had significant effects on 
grain yield, spike weight, grain weight in spike, number of spikes per square meters and number of grains per 
spike at 0.01 probability level and also had significant effect on plant height at 0.05 probability level, so that 
the highest grain yield (4719 kg/ha) was achieved for the first planting date (Nov. 11). In this study the 
variety had significant effects on grain yield, number of spikes per square meters and 1000-grain at 0.01 
probability level and also had significant effect on number of grains per spike at 0.05 probability level and 
Darya variety with 4440 kg/ha had highest seed yield. Plant density had significant effect on number of 
spikes per square meter and also had significant effects on number of spikes per square meters at 0.05 
probability level  and 350 seeds per square meters with 4285 kg/ha had highest grain yield. 
Keywords : planting dates, density,  yield, Wheat, promising line.  

  
  رقم گندم نان تأثير تاريخهاي مختلف كاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملكرد دانه دو نتايج تجزيه واريانس  -1جدول 
ارتفاع
  بوته

تعداد 
سنبلچه در 

  سنبله

تعداد دانه 
  در سنبله

ردكعمل وزن سنبله
  يكولوژيب

وزن هزار
  دانه

تعداد
در  سنبله

  متر مربع

وزن دانه 
  در سنبله

درجه   ردكعمل
  يازاد

 رييمنابع تغ

ns404/7 ns082/0  ns35/15  ns036/0 ns249/0 *685/9 ns8089 ns015/0  ns014/0  2  راركت 
*572/77 ns317/0  **52/176 **599/0 ns678/0 ns574/5 **59238 **523/0  **126/6  2  اشت كخ يتار

A 
  خطا  4  217/0  002/0 1506 185/1 256/0 016/0  541/6  506/0 977/6

ns015/0 ns338/1  *64/308 ns079/0 ns051/0 **24/174 **35368 ns024/0  **085/3 1   رقمB 
ns87/15 ns212/0  ns79/68  **387/0 ns423/0 ns68/13 ns230 *004/0  ns043/0 2   اثر متقابل

AB 
 خطا  6  199/0  072/0 171 870/3 247/0 029/0 41/61  962/1 966/36

ns52/15 *037/0  ns06/15  ns001/0 ns072/0 ns463/1 **3578 ns003/0  ns177/0 2  م بوته كتراC  
ns74/10 ns576/0  ns74/27  ns101/0 ns121/0 *630/4 ns332 ns041/0  *561/0 4   اثر متقابل

AC 
ns862/4 ns739/0  ns059/5  ns132/0 ns139/0 ns019/4 ns70 ns042/0  ns174/0  2  بل اثر متقاBC 
ns91/16 ns964/0  ns33  ns028/0 ns216/0 ns296/2 **1135 ns009/0  ns311/0  4   اثر متقابل

ABC 
  خطا  24  186/0  0045/0 243 694/1 310/0 068/0  159/32  801/0 248/11
ب يضر  --  26/10  81/8 30/4 69/2 61/10 44/8  26/11  26/4 72/3

 راتييتغ

(CV) 
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