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Introduction
Winter wheat is one of the most important staple food crops in Iran, with a 

cultivation area of nearly 6.33 million ha and a production exceeding 14 million 
tons in 2015. Wheat is a thermo-sensitive crop, and any change in air temperature 
may alter the length of its growing period and subsequently grain yield (Chattaraj 
et al., 2014). Wheat reproductive period duration is determined by a combination 
of planting date and variety. Extreme weather events, such as spring heat stress, can 
exert substantial impacts on crop growth and grain yield. Therefore, improving the 
crop tolerance to high temperature stresses during flowering and grain filling stages 
is of great significance to wheat production. The present study was performed to 
evaluate the effect of planting date and variety management strategies on winter 
wheat production in Kerman.

Material and Methods
In order to investigate the response of three common cultivars of wheat to 

various planting dates in Kerman region, the two-factor experiment was set up 
in a split-plot layout arranged in a randomized complete block design with three 
replications to assess the growth, yield and morphological traits of three different 
varieties of irrigated wheat with different maturity length at different planting dates 
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(October 20th, November 5th and November 20th). These varieties included early 
maturing (Mihan), medium maturity (Arg) and late maturity (Omid). According to 
the local soil test recommendations, basal doses of 220 kg ha-1 urea and 100 kg ha-1 
triple super phosphate were incorporated into the soil. As soon as the seeds were 
sown, irrigation was performed at an interval of 10 days. Experimental field soil at 
the 0-30 cm sampling depth was silty loam with pH 7.2, containing total N (0.071 
%), total P (21 ppm), and total K (348 ppm) with an EC of 2.69 ds m-1.

Results and Discussion
The combined analysis of variance showed that planting date had a significant 

effect on plant height, number of grains per spike, length of growth period, grain 
and biological yields. 1000-grain weight, leaf area index, harvest index and grain 
protein contents were not affected by planting date. The greatest plant height (112 
cm) and the longest growth period (206 days) were obtained at the first planting 
date (October 20th). The sowing of wheat on November 15th produced the highest 
number of grains per spike (32.71), biological (14.45 t ha-1) and grain (5.16 t ha-1) 
yields. The effect of variety on all the traits except 1000-grain weight was significant. 
Omid cultivar had the greatest plant height (134 cm) and the longest growth period 
(209 days). The other studied traits were significantly higher in Mihan variety than 
Arg and Omid varieties. For example, grain yield in Mihan, Arg and Omid was 6.33, 
4.7 and 4.63 t ha-1, respectively. The interaction of planting date and variety showed 
that the highest grain yield for Omid (4.99 t ha-1) was produced at the first planting 
date (October 20th) and in Arg (4.3 t ha-1) and Omid (6.27 t ha-1) was achieved at the 
second planting date (November 5th). The lowest grain yield of all the three varieties 
was associated with the third planting date (November 20th). The grain protein 
contents varied from 10.11 to 11.61%, where the highest value was recorded in 
Omid variety, sown on November 20th. In wheat, anthesis and grain filling period 
are the most sensitive developmental stages to high temperature (Eyshi Rezaei 
et al., 2015). The observed sensitivity of wheat yields to high temperatures has 
been attributed to accelerated development, reduced photosynthesis and the direct 
impacts of heat on reproductive processes. The negative correlation between high 
temperature during reproductive stage and reduced grain numbers, with significant 
negative impacts on grain yield was previously illustrated. A threshold temperature 
of 31° C for wheat is generally accepted as an upper limit to temperature near 
flowering without reductions in grain yield (Porter & Gawith, 1999). Planting 
short maturity variety allows wheat to escape the hot weather, which will lead to 
non-coincidence between the reproductive stage and high temperature, especially 
under future climate conditions.

Effect of different planting dates ...
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Conclusion
In general, the best planting date for Omid variety was October 30th, and for Arg 

and Mihan varieties was November 5th.
Keywords: Spike, growth period, early maturity, LAI, phenology
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به منظور بررسی واکنش سه رقم رایج گندم در منطقه کرمان به تاریخ های مختلف کاشت آزمایشی به صورت 
کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان طی دو سال زراعی 95-93 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ هاي کاشت ) 30 
مهر، 15 آبان و اول آذر( به عنوان عامل اصلي و ارقام گندم امید )دیررس(، ارگ )میان رس( و میهن )زودرس( به 
عنوان عامل فرعی بود. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر صفات ارتفاع 
بوته، تعداد دانه در سنبله، طول دوره رشد، عملکرد دانه و بیولوژیک داشت. وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ، 
شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. باالترین ارتفاع بوته )112 سانتیمتر( و 
طول دوره رشد )206 روز(در تاریخ کاشت اول )30 مهر( بدست آمد. کشت گندم در 15 آبان بیشترین تعداد دانه 
در سنبله )32/71(، عملکرد بیولوژیک )14/45 تن در هکتار( و دانه )5/16 تن در هکتار( را تولید کرد. تاثیر رقم بر 
کلیه صفات به استثنای وزن هزار دانه معنی دار بود. رقم امید بیشترین ارتفاع بوته )134 سانتیمتر( و طول دوره رشد 
را دارا بود. بقیه صفات مورد بررسی بطور معنی داری در رقم میهن باالتر از ارقام ارگ و امید بود. بعنوان مثال، 
عملکرد دانه در ارقام میهن، ارگ و امید به ترتیب 6/03، 4/07 و 4/63 تن در هکتار بود. برهمکنش تاریخ کاشت و 
رقم نشان داد که باالترین عملکرد دانه برای رقم دیرس امید )4/99 تن در هکتار( در تاریخ کاشت اول )30 مهر( و 
در ارقام میان رس ارگ )4/3 تن در هکتار( و زودرس میهن )6/27 تن در هکتار( در تاریخ کاشت دوم )15 آبان( 
بدست آمد. کمترین عملکرد دانه هر سه رقم در تاریخ کاشت سوم )1 آذر( حاصل شد. میزان پروتئین دانه از 
10/11 تا 11/70 درصد متفاوت بود که بیشترین میزان در رقم امید کشت شده در اول آذر حاصل شد. بطورکلی، 

بهترین تاریخ کاشت برای رقم امید 30 مهر و برای ارقام ارگ و میهن 15 آبان تعیین شد.

10.22092/aj.2018.115369.1189
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مقدمه 
استراتژیك  محصوالت  از  یکي  گندم 
داراي  غذایي  ارزش  و  سطح  نظر  از  که  است 
از مهمترین و  بوده و یکي  باالیي  بسیار  اهمیت 
پرمصرف ترین گیاهان زراعي در جهان شناخته 
)Imam & Niknejad, 2004(. در  است  شده 
کشاورزي مدرن شناخت عوامل مختلف مؤثر بر  
قبیل عوامل محیطي  از  رشد و عملکرد گیاهان 
و غیرمحیطي و عوامل ژنتیکي و همچنین نحوه 
تأثیر آنها بر خصوصیات کمي و کیفي محصول 
گردد.  تاریخ  از مهم ترین اصول محسوب می 
به  توجه  زراعیبا  محصول  هر  مطلوب  کاشت 
زمین،  فراهمی  منطقه،  هوایی  و  آب  شرایط 
برای  محتمل  زمان  و  نظر  مورد  رقم  بذر،  نوع 
گردد می  تعیین  ها  بیماری  و  آفات   شیوع 

.)Khan et al., 2002( 
یافتن  گندم،  کاشت  تاریخ  تعیین  از  هدف 
این  ارقام مشابه  از  یا گروهي  زمان کاشت رقم 
گیاه است به طوري که مجموعه عوامل محیطي 
حادث شده در آن زمان براي سبز شدن، استقرار 
امکان  گیاه  و  باشد  مناسب  گیاهچه  بقاي  و 
حداکثر استفاده را از عوامل اقلیمی داشته و در 
محیطی  نامساعد  عوامل  و  شرایط  از  حال  عین 
به عملکرد زیاد دانه  نیز مواجه نگردد. دستیابي 
رویشي  رشد  مراحل  انطباق  مستلزم  گندم،  در 
از  محیطي  مساعد  شرایط  با  گیاه  زایشي  و 
باشد  مي  مناسب  کاشت  تاریخ  انتخاب    طریق 

.)Gaudet et al., 2001(
که  شده  گزارش  تحقیقات  از  برخی  در   
کاهش  هنگام  زود  کشت  در  گندم  عملکرد 
یافته )Kalate et al., 2011(، اما مطالعات دیگر 

نشان مي دهد که کشت زودهنگام گندم موجب 
ایجاد پنجه و تراکم سنبلهبیشتر و تعداد دانه کم 
در هر سنبله شده ولیوزن دانه ها سنگین تر )وزن 
هزار دانه بیشتر ( وعملکرد دانه بیشتر خواهد شد 
 .)Qasimet al., 2001; Kumar et al., 2013(
همچنین گزارش شده که کاشت زودتر از موعد 
رویشی  رشد  که  شود  مي  باعث  گندم  مقرر 
و  شده  اندازه  از  بیش  سرما  ازرسیدن  قبل  گیاه 
همزمان  احتمال  زایشي،  رشد  شروع  توجهبه  با 
شدنسرما با این مرحله حساس از نمو افزایش یابد 
تاخیر  با  های  کشت  در   .)Fathi et al., 2001(
طول دوره رشد و نمو کوتاه شده، جذب مواد 
غذایی و پر شدن دانه به تاخیر افتاده و به عالوه 
باعث  گلدهی  زمان  در  حرارت  درجه  افزایش 
زنی گرده  جوانه  عدم  افشانی  در گرده  اختالل 
 Dadashi &شود می  ها  گلچه  برخی  عقیمی  و 
( Khajehpour, 2004(. گزارش شده که تاریخ 

کاشت اثر زیادي بر عملکردگندم داشته و تأخیر 
درصد  را24  گندم  عملکرد  کاشت،  تاریخ  در 

 .)Flowers et al., 2006( کاهش داد
اقلیم،  به  توجه  با  کشور  مناطق  اغلب  در 
تنش  با  دانه  پرشدن  دوره  در  گندم  زراعت 
انتهایی  تنش  این  و  خشکی و گرما روبرو شده 
با تاثیر بر وزن دانه، سبب کاهش شدید عملکرد 
 .)Asakereh & Lack, 2015 ( شود  می  دانه 
دمای  رفتن  باال  دلیل  به  تاخیری  کشت های  در 
مراحل  تکمیل  جهت  مناسب  فرصت  محیط، 
دوره  و  ندارد  وجود  گندم  فنولوژیك  رشد 
رشد گیاه تا حدی کوتاه گشته و دوران گلدهی 
محیطی  مساعد  نا  شرایط  با  گرده افشانی  و 
دانه  عملکرد  نتیجه،  در  که  می گردد  مواجه 

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات ....
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مترمربع  در  دانه  تعداد  کاهش  می یابد.  کاهش 
افشاني  گرده  زمان  در  باالتر  دماي  علت  به 
می باشد کاهش  این  اصلي  علت  است   ممکن 

تاخیر در  از طرف دیگر   .)Fathi et al., 2001(
تا حد  پنجه  نمو  بر رشد و  تاثیر منفی  با  کاشت 
می  قرار  تأثیر  تحت  گندم  دانه  عملکرد  زیادی 

.)Radmehr et al., 1997( دهد
بهترین رقم براي کشت در هر منطقه رقمی 
است که مراحل رشدي خود را در زمان موجود 
و یا فصل رشد موجود در منطقه به اتمام رساند 
استفاده  مورد  رقم  نوع  مورد  در  که  هنگامی  و 
و زمان کاشت تصمیم گیري می شود، خطرات 
شوند  گرفته  نظر  در  نیز  رو  پیش  احتمالی 
متاسفانه   .)Pishdar Fardaneh et al., 2007(
مشکلی که هنوز در کرمان برای زراعت گندم 
وجود دارد، دامنه وسیع تاریخ کاشت برای این 
محصول زراعی است و از طرف دیگر در زمان 
توجهی  آن  رشدی  تیپ  و  رقم  نوع  به  کاشت 
بنابراین، هدف از این تحقیق مقایسه  نمی شود. 
عملکرد سه رقم رایج گندم امید )رقم دیررس(، 
تعیین  و  رس(  )میان  ارگ  و  )زودرس(  میهن 
منطقه  در  ارقام  این  براي  کاشت  تاریخ  بهترین 

کرمان بود.
مواد و روش ها

در  زراعی 1393-95  سال  دو  آزمایش طی 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  تحقیقاتی  مزرعه 
شهید باهنر کرمان، واقع در طول جغرافیایی 56 
درجه و 58 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 30 
از سطح دریا  متر  ارتفاع 1754  و  درجه شمالی 
اجرا شد. قبل از اجرای آزمایش از خاک محل 
اجرای طرح نمونه برداری و برخی خصوصیات 

فیزیکی و شیمیایی آن تعیین گردید )جدول 1(. 
شده  خرد  های  کرت  صورت  به  آزمایش 
در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه 
 30 شامل  کاشت  هاي  تاریخ  شد.  اجرا  تکرار 
اصلي  عامل  عنوان  به  آذر  اول  و  آبان  مهر، 15 
و ارقام گندم شامل امید )دیررس(، ارگ )میان 
رس( و میهن )زودرس( به عنوان عامل فرعي در 
ارقام  و گروهبندی  اطالعات  گرفته شدند.  نظر 
مورد بررسی بر اساس پیشنهاد متخصصین بخش 
و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات  مرکز  غالت 
منابع طبیعی استان کرمان و همچنین گزارشات 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  علمی 
 )Anonymous, 2016( کشور  کشاورزی 

استخراج شد.
 میزان بذر در کلیه کرت ها بر اساس توصیه 
مهندسین جهاد کشاورزی کرمان و منبع بی نام 
)Anonymous, 2016( 350 دانه در متر مربع بر 
هرکرت  گردید.  محاسبه  دانه  هزار  وزن  مبناي 
شامل 5 ردیف کشت 5 متری بود. فاصله کرت 
ها از یکدیگر 50 و فاصله ردیف ها 30 سانتی متر 
مناسب  بستر  تهیه  منظور  به  شد.  گرفته  نظر  در 
پاییزه،  شخم  عملیات  از  بعد  بذر،  کشت  برای 
نتایج  براساس  گرفت.  نیز صورت  زنی  دیسك 
کیلوگرم   130( فسفر  کود  کل  خاک  آزمون 
در هکتار( از منبع سوپر فسفات تریپل و پتاسیم 
)60 کیلوگرم در هکتار( از منبع سولفات پتاسیم 
قبل از کاشت و کود نیتروژن )250 کیلوگرم در 
هکتار( از منبع اوره به نسبت 40، 40 و 20 درصد 
روی  ساقه  مرحله  کاشت،  از  قبل  نوبت  سه  در 
از  بعد  بالفاصله  آبیاري  و گلدهی مصرف شد. 
کاشت و بعد از آن در هنگام نیاز و معموال هر 10 
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روز یکبار بصورت نشتي و توسط سیفون انجام 
شد.علف های هرز در دو مرحله از طریق وجین 
فنولوژی  مراحل  تعیین  برای  شد.  کنترل  دستی 
گیاه، هر ده روز سه بوته از هر کرت انتخاب و 
مراحل نمویی آنها بر اساس دستورالعمل کربی 
تعیین   )Kirby & Appleyard, 1987( اَپلیارد  و 
شامل  تحقیق  این  در  بررسی  مورد  شد. صفات 
ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، 
طول دوره رشد، شاخص سطح برگ )با استفاده 
 ،)Licor مدل   Leaf Area Meter  دستگاه از 
شاخص  دانه،  عملکرد  بیولوژیك،  عملکرد 
برداشت و میزان پروتئین دانه بودند. براي تعیین 
کناري  ردیف  دو  کرت  هر  در  نهایي  عملکرد 
انتهاي هر کرت  از  متر  نیم  و  ابتدا  از  متر  نیم  و 
سطح  در  و  شد  حذف  اي  حاشیه  اثر  بعنوان 
دانه  عملکرد  بیولوژیك،  عملکرد  باقیمانده 
گردید.  تعیین  برداشت  شاخص  و  )اقتصادي( 
با  رسیدگی  مرحله  در  دانه  پروتئین  درصد 
استفاده از روش کلدال محاسبه و سپس درصد 
شد تعیین  زیر  رابطه  از  استفاده  با  دانه   پروتئین 

.)Voltas et al., 1997(
معادله )1(

5/7 × درصد نیتروژن = درصد پروتئین 
نرم افزار  از  آزمایش  داده هاي  آماري  تجزیه 
از  استفاده  با  نیز  رسم شکل  و   9/2 نسخه   SAS

میانگین  مقایسه  گرفت.  صورت   Excelنرم افزار

ها نیز با آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح 
احتمال 5 درصد انجام شد.

نتایج و بحث 
تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که 
اثر سال بر روي کلیه صفات اندازه گیری شده 

غیرمعنی دار بود )جدول2(.
ارتفاع بوته: نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

گیاه  ارتفاع  بر  کاشت  تاریخ  و  رقم  تأثیر  که 
اما  بود،  دار  معني  در سطح آماري یك درصد 
گیاه  ارتفاع  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 
غیرمعنی دار بود )جدول 2(. نتایج نشان داد که 
بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به رقم امید با 134/3 
  84/6 میهن  رقم  در  ارتفاع  کمترین  و  سانتیمتر 
سانتیمتر بود )جدول 3(، که دلیل آن احتماالً به 
خاطر اختالف ژنتیکي ارقام در ارتفاع ساقه مي 
باشد )Fathi et al., 2001(. کاشت گندم درتاریخ 
کاشت اول )30مهر( با 112/3 سانتیمتر نیز بیشترین 
ارتفاع را دارا بود )جدول 3(. کمترین ارتفاع نیز 
در تاریخ کاشت سوم حاصل شد. تاریخ کاشت 
می تواند از طریق تغییر شرایط محیطی از جمله 
دما، طول روز و رطوبت قابل دسترس در خاک 
در طول فصل رشد، بر میزان رشد و ارتفاع بوته 
اتمان  .)Fathi et al., 2001( باشد   تاثیرگذار 

بیان داشت که کاشت زودتر   )Ottman, 2004(
یك گیاه باعث استفاده بیشتر آن از منابع غذایی 
شده و گیاه فرصت بیشتری برای ذخیره زیست   

 آزمایش: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد استفاده در 1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of field soil at the experimental site 

 اسیدیته
pH 

)%( کل نیتروژن  
Total N (%) 

 فسفر
P)ppm( 

 پتاسیم
K)ppm( 

 هدایت الکتریکی

EC)dsm-1( 
 بافت خاک

Soil texture 

 لوم شنی 3.4 280 10 0.05 7.4
Sandy loamy 

 

  

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات ....
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جدول 
2- 

س )میانگین مربعات( 
تجزیه واریان

صفات اندازه گیری شده 
برخی ارقام
 

گندم
 

تحت تاثیر تاریخ کاشت
 

Table 2. A
nalysis of variance (m

ean squares) of the studied traits of som
e w

heat varieties as affected by planting date 

درصد پروتئین
 

Protein 
percentage

 

ص 
شاخ

برداشت
 H

arvest 
index

 

عملکرد دانه
 

G
rain 

yield
 

ک
عملکرد بیولوژی

 
B

iological 
yield

 

حداکثر 
ص سطح 

شاخ
گ

بر
 

M
axim

um
 LA

I
 

طول دوره رشد
 

Life cycle 
duration

 

وزن هزار دانه
 1000-grain 

w
eight

 

تعداد دانه در سنبله
 

N
um

ber of 
grains per 

spike
 

 ارتفاع بوته
Plant 
height

 

 درجه آزادی
D

F 
منابع تغییرات

 
S.O

.V
 

1.11
ns 

3.69
ns 

14149
ns 

305866
ns 

0.427
ns 

28.91
ns 

22.81
ns 

4.68
ns 

18.87
ns 

1 
 سال

Y
ear (Y

) 

3.14 
5.12 

6958 
5875 

0.985 
4.58 

31.58 
6.18 

32.45 
4 

تکرار 
 ×

سال
 

Y
ear × R

ep. 

3.02
ns 

3.78
ns 

581495
* 

8205998
** 

0.092
ns 

462.4
** 

7.72
ns 

23.63
** 

602.9
* 

2 
تاریخ

کاشت
 (A

)
 Planting date
 

0.952
ns 

0.058
ns 

57459
ns 

1856457
ns 

0.041
ns 

11.2
ns 

8.47
ns 

4.17
ns 

102.3
ns 

2 
A

 × Y
 

2.14 
2.47 

115487 
1696388 

0.059 
49.31 

4.79 
3.87 

189.3 
4 

Ea 

9.17
* 

1189
** 

9255325
** 

15725203
** 

1.95
* 

1097.3
** 

26.67
ns 

263.6
** 

6019.2
** 

2 
رقم

 (B
)

 C
ultivar

 
7.25

* 
38.07

* 
392818

* 
3236192

* 
0.049

ns 
2.82

ns 
8.14

ns 
16.06

** 
188.5

ns 
4 

A
×B

 
0.524

ns 
11.25

ns 
85697

ns 
1569854

ns 
0.058

ns 
17.44

ns 
6.33

ns 
2.98

ns 
2.98

ns 
2 

Y
×B

 
2.10

ns 
28.55

ns 
78546

ns 
14587

ns 
0.021

ns 
101.2

ns 
2.09 

0.08
ns 

18.55
ns 

4 
Y

×A
×B 

1.25 
10.88 

130264 
700277 

0.118 
67.07 

3.90 
2.98 

99.32 
28 

Eb 

3.99 
8.89 

8.34 
6.18 

7.20 
13.05 

9.94 
3.17 

9.46 
- 

ضریب 
 تغییرات)درصد(

C
V

(%
) 

* ،
**

و  
ns

ک درصد و عدم معنی داری
: به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح پنج و ی

 
ns = non-significant. * = significant at 5%

 level. ** = significant at 1%
 level
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جدول 
3- 

مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر 
صفات مورد مطالعه گندم در کرمان

 
Table 3. M

eans com
parison for the sim

ple effects of planting date and variety on the studied traits of w
heat in K

erm
an 

درصد پروتئین
 

Protein 
percent

 

ص برداشت
شاخ

 H
arvest index

 
(%

)
 

تعداد دانه در سنبله
 

N
um

ber of 
grains per spike 

وزن هزار دانه
 1000-grain 
w

eight (g)
 

طول دوره رشد
 

Life cycle 
duration (day)

 

ص 
حداکثر شاخ

گ
سطح بر

 M
axim

um
 

LA
I

 

ک
عملکرد بیولوژی

 
B

iological 
yield

 
) 1-

(kg ha
  

عملکرد دانه
 G

rain yield
 

) 1-
(kg ha

  

 ارتفاع بوته
Plant 

height (c m
) 

تیمار  
 

Treatm
ent

 

10.31
b 

49.86
a 

36.56
a 

40.69
a 

187.7
c 

4.52
b 

12123
c 

6036
a 

84.67
c 

میهن
 M
ihan

 
 رقم

C
ultivar 

11.40
a 

27.58
c 

25.74
c 

37.35
a 

200.3
b 

5.14
a 

14746
a 

4066
c 

97.00
b 

ار
A گ

rg
 

11.27
a 

33.80
b 

31.44
b 

39.73
a 

209.7
a 

4.66
b 

13722
b 

4633
b 

134.3
a 

امید
 

 
O

m
id

 

10.86
a 

37.34
a 

31.53
b 

39.28
a 

206.3
a 

4.85
a 

13586
b 

4924
ab 

112.3
a 

30 
مهر

 
th

20
.  

O
ct

 
تاریخ 
 کاشت

Planting 
date 

11.00
a 

36.34
a 

32.71
a 

40.37
a 

199.3
b 

4.81
a 

14456
a 

5160
a 

107.3
b 

15 
آبان

 
th

.5
N

ov
 

11.12
a 

37.56
a 

29.50
c 

38.19
a 

192.0
c 

4.66
a 

12549
c 

4652
b 

96.33
b 

اول آذر
 

th
.20

N
ov

 
ک برای هر 

ف مشتر
حرو

ف معنیداری در سطح احتمال 
تیمار در هر ستون دارای اختال

5 
س آزمون دانکن نمی

درصد بر اسا
باشد.

 
C

olum
n m

eans w
ith the sam

e letter are not significantly different by D
uncan test (p< 0.05) 
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جدول 
4- 

ش تاریخ کاشت و رقم بر صفات مورد مطالعه گندم در کرمان
تاثیر برهمکن

 
Table 4. Interaction effects of planting date and variety on the studied traits of w

heat in K
erm

an
 

درصد پروتئین
 

Protein 
percent

 

ص برداشت
شاخ

 
H

arvest 
index 

 
(%

)
 

تعداد دانه در سنبله
 

N
um

ber of 
grains per 

spike
 

وزن هزار دانه
 1000-grain 
w

eight (g)
 

طول دوره 
رشد

 
Life cycle 

duration (day)
 

ص سطح 
حداکثر شاخ

گ
بر

 
M

axim
um

 LA
I

 

ک
عملکرد بیولوژی

 
B

iological 
yield

 
) 1-

(kg ha
  

عملکرد دانه
 

G
rain y ield (kg 

) 1-
ha

 

ارتفاع بو
ته

 
Plant 

h eight (cm
) 

 تیمار
Treatm

ent 

10.11
c 

50.48
a 

34.36
b 

38.87
a 

196
a 

4.54
a 

11258e 
5684

a 
87.01

a 
30 

مهر
 

th
20

.  
O

ct
 

میهن
 M

ihan
 

 
10.44

bc 
47.97

a 
38.20

a 
42.15

a 
187

a 
4.61

a 
13082

cd 
6276

a 
85.20

a 
15 

آبان
 

th
N

ov.5
 

10.39
bc 

51.13
a 

37.12
a 

41.05
a 

180
a 

4.42
a 

12030
de 

6150
a 

82.08
a 

اول آذر
 

th
N

ov.20
 

11.41
ab 

28.21
cd 

26.11e 
37.18

a 
207

a 
5.12

a 
14520

abc 
4095

d 
103.2

a 
30 

مهر
 

th
20

.  
O

ct
 

گ
ار

 A
rg

 
11.54

ab 
27.29

d 
27.89

d 
38.75

a 
201

a 
5.22

a 
15798

a 
4311

cd 
96.14

a 
15 

آبان
 

th
N

ov.5
 

11.26
b 

27.25
d 

23.22
f 

36.11
a 

193
a 

5.09
a 

13920
bc 

3794
d 

92.24
a 

اول آذر
 

th
N

ov.20
 

11.08
b 

33.33
bc 

34.12
b 

41.55
a 

216
a 

4.91
a 

14980
ab 

4993
b 

147.0
a 

30 
مهر

 
th

20
.  

O
ct

 

امید
 O

m
id

 
11.03

b 
33.78

bc 
32.03

c 
40.22

a 
210

a 
4.60

a 
14490

abc 
4895

bc 
141.1

a 
15 

آبان
 

th
N

ov.5
 

11.70
a 

34.31
b 

28.17
d 

37.42
a 

203
a 

4.48
a 

11698
de 

4014
d 

115.3
a 

اول آ
ذر

 
th

N
ov.20

 
 

س آزمون دانکن فاقد تفاوت معنی داری می باشند 
ک می باشند بر اسا

ف مشتر
ک حر

در هر ستون میانگین هایی که حداقل داری ی
(p< 0.05)

 
C

olum
n m

eans w
ith the sam

e letter are not significantly different by D
uncan test (p< 0.05)

 
 



79

دارد.  باالتر  ارتفاع  به  رسیدن  همچنین  و  توده 
ارقام  از  بعضی  در  که  داشت  تاکید  نامبرده 
زیاد  افزایش  باعث  زودهنگام  کاشت  تاریخ 
رویشی و ارتفاع گندم شده و با توجه حساسیت 
موجبات  است  ممکن  ورس  به  ارقام  از  برخی 
جعفرنژاد نماید.  فراهم  را  عملکرد   کاهش 

که  داد  گزارش  نیز   )Jafarnezhad, 2009(  
مهر   20 در  شده  کشت  گندم  بوته  ارتفاع 
و   )104( آبان   15 از  بیشتر  متر(  سانتی   108(
همکاران و  مهرپویان  بود.   )101( آذر   10 

 )Mehrpoyan et al., 2010( نیز نشان دادند که 
تاخیر در کاشت، ارتفاع کلیه ارقام مورد بررسی 

گندم را کاهش داد.
واریانس  تجزیه  نتایج  سنبله:  در  دانه  تعداد 

نشان داد که صفت تعداد دانه در سنبله در سطح 
آماري یك درصد در عوامل رقم، تاریخ کاشت 
و اثرات متقابل رقم در تاریخ کاشت معني دار 

مي باشد )جدول 2(. 
کاشت  تاریخ  و  رقم  متقابل  اثر  بررسي  در 
مشاهده شد که تعداد دانه در سنبله رقم میهن در 
تاریخ هاي کاشت دوم و سوم تفاوتی نشان نداد. 
تفاوت  اول  تاریخ کاشت  به  نسبت  دو  این  اما، 
معنی داری داشتند )جدول 4(. دو رقم میهن و 
ارگ، بیشترین تعداد دانه در سنبله را در تاریخ 
رقم  در  بودند. درحالیکه،  دارا  آبان  کاشت 15 
امید تاریخ کاشت زودهنگام 30 مهر نسبت به دو 
تاریخ کاشت دیگر تعداد دانه در سنبله بیشتری 
دارا بود )جدول 4(. بطور میانگین، بیشترین تعداد 
دانه در سنبله در رقم میهن با تعداد 36/56 دانه 
و کمترین آن در رقم میهن با تعداد 25/74 دانه 
در سنبله بود. کاشت زودتر گندم )30 مهر و 15 

آبان( برای دو رقم ارگ )رقم میان رس( و امید 
)رقم دیررس( نسبت به تاریخ کاشت دیرهنگام 
)اول آذر( تعداد دانه در سنبله بیشتری را تولید 
رقم  می کند که هرچه  تایید  مطالب  این  نمود. 
آن  برای  زودهنگام  کشت  باشد،  تر  دیررس 
مفیدتر بوده و برای رقم زودرس کشت می تواند 
در زمانی دیرتر از رقم دیررس انجام شود. البته 
باید توجه داشت که کشت هر رقم باید در زمان 
مطلوب آن صورت گیرد و تفاوت زیاد با تاریخ 
می  آن  رشد  در  اختالل  باعث  مطلوب  کاشت 
شود. بطور میانگین، بیشترین تعداد دانه در سنبله 
در تاریخ کاشت دوم )15 آبان( با تعداد 32/71 

دانه در سنبله مشاهده شد )جدول 3(. 
تاریخ کاشت     دلیل کاهش تعداد دانه در 
شاید  دیررس  رقم  برای  بخصوص  هنگام  دیر 
از  رشدي  حساس  مراحل  شدن  مواجه  علت  به 
این  دانه  پرشدن  و  افشاني  گرده  گلدهي،  قبیل 
حساسیت  و  فصل  آخر  نامناسب  شرایط  با  رقم 
تلقیح  زمان  در  باال  دماي  همچنین  و  بیماري  به 
 .)Bakhshande & Rahnama, 2005( باشد 
جزء مهم در عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله 
جوان  سنبله  رشد  مرحله  در  مخزن(  )توانایی 
تعیین  برای  نمو  مرحله  این  لذا  شود،  می  تعیین 
است  بحرانی  مرحله  یك  دانه  عملکرد  پتانسیل 
از  یکی  سنبله  در  دانه  تعداد   .)Friend,1987(
اجزای مهم عملکرد دانه می باشد که تحت تاثیر 
عوامل محیطی در اوایل فصل رشد قرار می گیرد 
)Fowler, 1983(. تأخیر در کاشت غالت زمستانه 
کاهش  و  بوته  استقرار  کاهش  دلیل  به  بهاره  و 
تراکم  کاهش  موجب  بارور  هاي  پنجه  تعداد 
 .(Blye شود  مي  دانه  عملکرد  و  سنبله  جمعیت 

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات ....
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(et al., 1990 برای کاشت با تاخیربه علت کوتاه 

شدن مراحل رشد )مراحل اول و دوم رشد( و در 
نتیجه کاهش تولید پنجه و تعداد دانه در واحد 
سطح، توصیه به افزایش میزان بذر مصرفی شده 
است )Hezhong & Rayram, 1999(. جعفرنژاد 
همکاران  و  مهرپویان  و   )Jafarnezhad, 2009(
کردند  گزارش   )Mehrpoyan et al., 2010(
که تعداد دانه در سنبله گندم تحت تاثیر تاریخ 
کاشت قرار نگرفت ولی نوع رقم اثر معنی داری 
بر این صفت داشت. ایشان تغییرات تعداد دانه در 
سنبله ارقام مختلف را در مرحله اول به اختالف 

ساختار ژنتیکی ارقام نسبت دادند.
طول دوره رشد: تاثیر رقم و تاریخ کاشت 

احتمال یك  در سطح  گیاه  رشد  دوره  بر طول 
درصد معنی دار بود ولی برهمکنش این دو عامل 
)جدول  نداشت  این صفت  بر  داری  معنی  تاثیر 
کاشت  مورد  رقم  ترین  زودرس  بطوریکه،   .)2
رشد  دوره  طول  با  میهن  رقم  آزمایش  این  در 
187 روز و دیررس ترین نیز رقم امید با 209 روز 
بود. در بین تاریخ کاشت های مختلف، بیشترین 
 طول دوره رشد گندم نیز در تاریخ کاشت اول 
)30 مهر( با 206 روز و کمترین دوره رشد مربوط 
به تاریخ کاشت سوم )اول آذر( با 192 روز بود 
)جدول 3(. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که 
تاخیر در کاشت گندم زمستانه به دلیل مواجهه 
دماهای  با  زایشی  مراحل  در  بخصوص  گندم 
باالتر منجر به کاهش تعداد روز مورد نیاز براي 
گندم  مختلف  فنولوژیکی  مراحل  به  رسیدن 
می گردد. به طوري که در نهایت مقدار حرارت 
دریافت شده براي تکمیل رشد و رسیدگی گیاه 
در تعداد روز کمتری تامین می گردد. بعبارتی، 

با  شدن  مواجه  دلیل  به  کاشت  در  تاخیر  با 
دماهاي باالتر سرعت نمو افزایش یافته و موجب 
می شود  گیاه  نمو  مختلف  مراحل  طول   کاهش 
)Slafer & Rawson, 1996(. گزارش شده است 
که  تنها پنجه هایي که در دوره مشخص زمانی 
و  هستند  سنبله  تولید  به  قادر  آیند  مي  بوجود 
پنجه هاي غیر بارور موجب اتالف قابل توجهي 
گردند  مي  آب  و  غذایي  مواد  آب،  منابع  از 

.)Anderson & Smith, 1990(
واریانس  تجزیه  نتایج  بیولوژیک:  عملکرد 

معنی  بطور  بیولوژیك  عملکرد  که  داد   نشان 
و  کاشت  تاریخ  رقم،  عوامل  تأثیر  تحت  داری 
اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت قرارگرفته است 

)جدول2(. 
عملکرد  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 
معنی  احتمال 5 درصد  نیز در سطح  بیولوژیك 
رقم  دو  بیولوژیك  عملکرد  حداکثر  بود.  دار 
آبان(   15( تاریخ کاشت دوم  در  میهن  و  ارگ 
به ترتیب با 15798 و 13082 کیلوگرم در هکتار 
امید  دیررس  رقم  مورد  در  اما  آمد،  دست  به 
کاشت  تاریخ  از  بیولوژیك  عملکرد  بیشترین 
4(. کمترین  )جدول  مهر( حاصل شد   30( اول 
عملکرد دانه برای رقم میهن )11258 کیلوگرم 
در هکتار( در تاریخ کاشت زودهنگام مشاهده 
امید کمترین عملکرد  شد ولی دو رقم ارگ و 
دیرهنگام  کاشت  تاریخ  در  را  خود  بیولوژیك 
)اول آذر( نشان دادند )جدول 4(. همانطور که 
نشان می دهد صفت عملکرد  تحقیق  این  نتایج 
بیولوژیك تحت تاثیر رقم و تاریخ کاشت قرار 
در  بیولوژیك  عملکرد  کاهش  است.  گرفته 
رقم امید در تاریخ کاشت سوم به علت سرمای 
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پاییزه و حساسیت باالی این رقم به سرمای پاییزه 
نسبت به سایر ارقام بوده که موجب پایین آمدن 
درصد سبز شدن بذور و تعداد پنجه های بارور 
سایر  به  نسبت  مزرعه  باعث شد سطح  که  شده 
کمتری  تراکم  از  کاشت  های  تاریخ  و  ارقام 
 برخوردار شده و عملکرد بیولوژیك کاهش یابد

 .)Sharifi & Rahimian-Mashhadi, 2001(
میهن  زودرس  رقم  در  که  کند  می  تایید  نتایج 
تولید  بر  منفی  تاثیر  زودهنگام  کاشت  تاریخ 

بیومس آن دارد.
بیشترین  میانگین  بطور  که  داد  نشان  نتایج 
با  ارگ  رقم  به  مربوط  بیولوژیك  عملکرد 
14746 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن متعلق 
بود  با 12123 کیلوگرم در هکتار  میهن  رقم  به 
رقم  باالی  بیولوژیك  عملکرد   .)3 )جدول 
و  ژنتیکی  های  ویژگی  به  توان  می  را  ارگ 
 مقاومت این رقم به تنش های محیطی نسبت داد 
)Yazdansepas et al., 2011(. بیشترین عملکرد 
و  ابان(   15( دوم  کاشت  تاریخ  در  بیولوژیك 
آذر(  )اول  سوم  کاشت  تاریخ  در  آن  کمترین 
مشاهده گردید. احتماال ورس و مرگ و میر پنجه 
طول  کاهش  و  زودهنگام  کاشت  تاریخ  در  ها 
باعث  هنگام  دیر  فتوسنتز گیاه در کاشت  دوره 
تاریخ  این  در  بیولوژیك  عملکرد  است  شده 
های کشت کمتر از تاریخ کاشت دوم )15 آبان( 
می  را  بیولوژیك  عملکرد  افزایش  این  باشد. 
توان به افزایش مقدار جذب تشعشع خورشیدی 
افزایش  برگ،  افزایش شاخص سطح  نتیجه  در 
تعداد پنجه و افزایش فعالیت دستگاه فتوسنتزی 

.)Sadras & Calvino, 2001( نسبت داد
حداکثر شاخص سطح برگ: بر اساس نتایج 

تجزیه واریانس، میزان این صفت تنها تحت تاثیر 
رقم در سطح احتمال پنج درصد قرار گرفت و 
آن  بر  تیمار  دو  برهمکنش  و  کاشت  تاریخ  اثر 
که  داد  نشان  نتایج   .)2 )جدول  نبود  دار  معنی 
به  مربوط  برگ )5/14(  بیشترین شاخص سطح 
رقم ارگ بود که بطور معنی داری بیشتر از میزان 
این صفت در رقم میهن )4/52( و امید )4/66( 
میزان  بین  معنی داری  اختالف  بود )جدول 3(. 
امید  رقم  دو  در  برگ  سطح  شاخص  حداکثر 
نبود. سطح برگ یکي از شاخص هاي  و میهن 
مهم در بسیاري از مطالعات زراعي، اکولوژیکي 
و فیزیولوژیکي است. سطح برگ عامل تعیي ن 
کننده جذب تابش، فتوسنتز، تجمع ماده خشك 
است  گیاهي  پوشش  توسط  انرژي  انتقال  و 
)Jonckheere et al., 2004(. بخشنده و همکاران 
بین  اختالف  نیز   )Bakhshandeh et al., 2012(
را  گندم  مختلف  ارقام  در  برگ  شاخص سطح 
اختالفات  نتیجه  را  اختالف  این  و  نموده  تایید 
عنوان  گندم  مختلف  ارقام  اصالحی  و  ژنتیکی 

نمودند.
عملکرد دانه: نتایج تجزیه واریانس نشان که 

اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه همچنین 
این  برروي  رقم  در  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 
صفت معني دار شد )جدول 2(. با توجه به نتایج 
مقایسه میانگین )جدول 3( مشاهده مي شود که 
به  مربوط  دانه  عملکرد  بیشترین  میانگین  بطور 
رقم میهن با 6036 کیلوگرم در هکتار و کمترین 
عملکرد مربوط به رقم ارگ با 4066 کیلوگرم در 
هکتار بود. باالتر بودن عملکرد رقم میهن را می 
توان پتانسیل باالی عملکرد و همچنین سازگاری 
داد نسبت  فصل  آخر  آبیاری  کم  تنش   به 

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات ....
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 .)Shafazadeh et al., 2004; Amini et al., 2005(
نتایج نشان داد که بطور میانگین بیشترین عملکرد 
 5160 با  ابان(   15( دوم  کاشت  تاریخ   در  دانه 
دهنده  نشان  نتایج  این  بود.  هکتار  در  کیلوگرم 
تاریخ  تأثیر  تحت  دانه  عملکرد  که  است  آن 
کاشت قرار گرفته و کشت زودهنگام و همچنین 
کاهش  باعث  کاشت  تاریخ  در  بیشتر  تأخیر 
عملکرد دانه شده است. در کاشت زودهنگام به 
دلیل ورس و مرگ و میر پنجه ها و در کاشت 
فتوسنتز و  به دلیل کاهش طول دوره  دیرهنگام 
مواجه شدن با گرمای آخر فصل عملکرد نهایی 
 Bakhshandeh & Rahnama,( کاهش یافته است

 .)2005; Thirty et al., 2002

داد  نشان  رقم  و  کاشت  تاریخ  برهمکنش 
که در هر سه تاریخ کاشت رقم میهن عملکرد 
بود  دارا  امید و ارگ  به دو رقم  نسبت  باالتری 
باالترین  امید،  دیررس  رقم  در   .)4 )جدول 
مهر(   30( اول  کاشت  تاریخ  در  دانه  عملکرد 
دانه  عملکرد  بیشترین  حالیکه،  در  شد.  حاصل 
ارگ در شرایط کشت در 15  و  میهن  رقم  دو 
)جدول  شد  تولید  دوم(  کاشت  )تاریخ  آبان 
میهن  رقم  برای  سوم  و  دوم  کاشت  تاریخ   .)4
اختالف معنی داری نشان نداد. کمترین عملکرد 
دانه برای رقم میهن )5684 کیلوگرم در هکتار( 
در تاریخ کاشت اول )30 مهر( و برای دو رقم 
ارگ )3794 کیلوگرم در هکتار( و امید )4014 
کیلوگرم در هکتار( در تاریخ کاشت دیرهنگام 
بعبارتی،   .)4 )جدول  شد  حاصل  آذر  )اول 
بدترین تاریخ کاشت برای رقم میهن کشت در 
امید کشت در  برای دو رقم ارگ و  30 مهر و 

اول آذر بود.

حساسترین  دانه  پرشدن  و  گلدهی  مرحله 
باشد  می  دمایی  تنش  به  گندم  رشد  مراحل 
شده  تایید   .)Eyshi Rezaei et al., 2015(
دماهای  به  گندم  عملکرد  حساسیت  که  است 
نمویی مراحل  تسریع  به  شود  می  مربوط   باال 

فتوسنتز  کاهش   ،)Blum et al., 2001(
تاثیر  )Salvucci & Crafts-Brandner, 2004( و 
 .)Farooq et al., 2011( مستقیم بر مرحله زایشی
دلیل کاهش تعداد دانه با افزایش دما در مرحله 
گلدهی گندم عموما مربوط به اثر منفی دمای باال 
بر کاهش باروری دانه گرده  یا عقیم شدن دانه 
 Ferris et al., 1998; Eyshi Rezaei( ها می باشد
et al., 2015(. یك رابطه منفی بین دماهای باال 

در مرحله زایشی گندم و کاهش تعداد دانه در 
 )Barnabás et al., 2008( سنبله تایید شده است
که تاثیر معنی داری بر عملکرد نهایی دانه دارد. 
از طرف دیگر، زمان و سرعت پر شدن دانه یکی 
از کلیدی ترین فاکتورهای تعیین عملکرد نهایی 
بشدت  که   )Barnabás et al., 2008( بوده  دانه 
تحت تاثیر دما می باشد. به دلیل تاثیر منفی تنش 
دمایی بر میزان فتوسنتز گیاه، عملکرد دانه گندم 
رشد  زمان  در  باال  دماهای  به  حساس  شدت  به 

.)Eyshi Rezaei et al., 2015( زایشی می باشد
گندم  برای  بیشینه  دمای  آستانه 
باشد می  گراد  سانتی  درجه   31 

)Eyshi Rezaei et al., 2015( که افزایش دما به 
تاثیر  زایشی  مرحله رشد  میزان در  این  از  باالتر 
 Porter & Gawith,( منفی بر عملکرد دانه دارد
1999(. همانطور که در جدول )5(  مشاهده می 

دانه هر  پرشدن  شود، مواجهه مرحله گلدهی و 
سه رقم گندم با دماهای باالتر از حد آستانه )31 
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بیشتر  کاشت  در  تاخیر  با  گراد(  سانتی  درجه 
می گردد. همچنین، رقم میهن نسبت به دو رقم 
تاثیر  تحت  امید،  دیررس  رقم  بخصوص  دیگر 
دمای  بطوریکه،  باشد.  می  کمتری  دمایی  تنش 
حداکثر مرحله زایشی حتی برای تاریخ کاشت 
دیرهنگام رقم زودرس میهن )35/4 درجه سانتی 
رقم  زودهنگام  کاشت  تاریخ  از  کمتر  گراد( 
می  گراد(  سانتی  درجه   36/40( امید  دیررس 
امید در کشت دیرهنگام  باشد )جدول 5(. رقم 
دمای 38/4 درجه سانتی گراد را دریافت کرده 
که بسیار باالتر از دمای آستانه گیاه می باشد. از 

تعداد روزهایی که دما در مرحله  طرف دیگر، 
با  باشد  می  آستانه  حد  از  باالتر  گندم  زایشی 
کاشت طوالنی شدن دوره رشد رقم و همچنین 
است  یافته  افزایش  شدت  به  کاشت  در  تاخیر 
)شکل 1(. تعداد روزهایی که دما باالتر از حد 
آستانه بوده است از دو روز برای رقم میهن در 
دیررس  رقم  برای  روز   36 تا  زودهنگام  کشت 
باشد )شکل  امید در کشت دیرهنگام متغیر می 
زودهنگام  کشت  رسد  می  بنظر  بنابراین،   .)1
گندم یا کشت ارقام زودرس به گیاه اجازه می 
دهد تا از دماهای باالی آخر فصل فرار کرده و   

 آزمایش: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد استفاده در 1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of field soil at the experimental site 

 اسیدیته
pH 

)%( کل نیتروژن  
Total N (%) 

 فسفر
P)ppm( 

 پتاسیم
K)ppm( 

 هدایت الکتریکی

EC)dsm-1( 
 بافت خاک

Soil texture 

 لوم شنی 3.4 280 10 0.05 7.4
Sandy loamy 

 

  

 

 

 
  ( بوده برای تاريخ کاشت و ارقام مختلف گندمC °31آستانه ): تعداد روزهايی که دما در مرحله رشد زايشی گندم باالتر از 1شکل 

Fig 1. Number of days that temperature at wheat reproductive stage was greater than the threshold 

(31° C) for various planting dates and varieties (Eyshi Rezaei et al., 2015) 
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منجر به عدم انطباق مرحله زایشی با تنش دمایی 
می شود. 

دانه  عملکرد  بر  کاشت  تاریخ  که  آنجا  از 
می  اثر  زایشی  و  رویشی  های  دوره  طول  و 
پر  و  گلدهی  دوره  طول  همچنین  و  گذارد 
دانه  عملکرد  با  باالیی  مثبت  ارتباط  دانه  شدن 
کاهش  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به  لذا  دارند 
همچنین  و  گلدهی  تا  گیاه  سبزشدن  فاصله 
از  قبل  گیاه  فیزیولوژیك  رسیدگی  تا  گلدهی 
رسیدن به شاخص سطح برگ مناسب وارد فاز 
انرژی  دریافت  کاهش  لذا  و  گردیده  زایشی 
عملکرد  کاهش  باعث  ها  برگ  توسط  نورانی 
است گردیده  دیر  کاشت  های  تاریخ   در 
نادری  .)Khademzadeh et al., 2004( 

عملکرد  نمود  گزارش  نیز   )Naderi, 2014(  
 5291( دوم  کاشت  تاریخ  در  گندم  دانه 
کاشت  تاریخ  از  بیشتر  هکتار(  در  کیلوگرم 
با  ولی  بود.  هکتار(  در  کیلوگرم   4721( اول 
تاخیر بیشتر کاشت عملکرد دانه مجددا کاهش 
همکاران  و  توسط خان  مشابه  نتایج  داد.   نشان 
)Khan et al., 2001( مشاهده شد. این محققان 
تأخیر در  اثر  دانه در  نسبی در عملکرد  افزایش 
انطباق مراحل رشد و نمو ژنوتیپ  به  کاشت را 
محیط  تر  مطلوب  دمای  با  بررسی  مورد  های 
کاهش  که  نمودند  گزارش  و  دادند  نسبت 
ژنوتیپ  کاشت  در  تأخیر  اثر  در  دانه  عملکرد 
های گندم، ناشی از کاهش تعداد برگ در ساقه 
برخورد  اثر  در  گیاه  توسط  نیتروژن  جذب  و 
مراحل رشد و نمو گیاه با شرایط نامناسب از نظر 
دمای محیط بود. مهمترین عامل در تنظیم تاریخ 
کاشت ایجاد فرصت زمانی مطلوب برای تکمیل 

نابهنگام  کاشت  و  است  گیاه  تکوینی  مراحل 
آستانه  از  دیرتر  یا  زودتر  گندم،  های  ژنوتیپ 
انعطاف پذیری آنها، باعث کاهش عملکرد دانه 

خواهد شد.
تجزیه  جدول  نتایج  برداشت:  شاخص 

برصفت  رقم  اثر  دهد  مي  نشان  واریانس 
شاخص برداشت در سطح آماري 1 درصد و اثر 
برداشت  بر شاخص  رقم  در  متقابلتاریخ کاشت 
 .)2 )جدول  داراست  معني  درصد   5 سطح  در 
برداشت  شاخص  با  میهن  رقم  ارقام  بین  در 
برداشت  بیشترین شاخص  دارای  49/86 درصد 
برداشت 27/58 درصد  با شاخص  ارگ  رقم  و 
)جدول  بود  برداشت  شاخص  کمترین  دارای 
در  برداشت  شاخص  که  شده  گزارش   .)3
که  است  ممکن  و  است  متفاوت  مختلف  ارقام 
بیشتری  بیولوژیك  عملکرد  دارای  که  ارقامی 
کمتری  برداشت  شاخص  نهایت  در  باشند  می 
که  ای  مطالعه  در   .)Koc, 1996( باشند  داشته 
پابلند(  و  پاکوتاه  )ارقام  گندم  رقم   39 روی  بر 
برداشت  شاخص  تغییرات  دامنه  شده  انجام 
است  شده  گزارش  درصد   37-76 از   گندم 
)Barraclough et al., 2010(. بدیهی است ارقامی 
می  هستند  بیشتری  برداشت  شاخص  دارای  که 
توانند با انتقال کربوهیدرات های بیشتری از اندام 
های سبز گیاه باعث افزایش عملکرد دانه شوند، 
که  تیمارهایی  که  نیست  معنی  بدان  این  ولی 
همواره  هستند  باالتری  برداشت  دارای شاخص 
اند ولی درصد  عملکرد بیشتری را تولید نموده 
به  نسبت  را  شده  تولید  خشك  ماده  از  کمتری 
انتقال  ها  دانه  به  دیرهنگام  های  کاشت  تاریخ  
عملکرد  که  هایی  کاشت  های  تاریخ  اند.  داده 
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علت  به  کنند  می  تولید  باالتری  بیولوژیك 
شدیدی  رقابت  باالتر،  مترمربع  در  سنبله  تراکم 
بین گیاهان به وجود آمده و سهم کمتری از ماده 
شده  داده  اختصاص  ها  دانه  به  تولیدی  خشك 
و موجب کاهش ضریب برداشت گردیده است 
است  شده  اثبات   .)Majnon-Hossaini, 2006(
در  تاخیر  با  گندم  برداشت  شاخص  میزان  که 
 Winter & Mussick,( یابد  می  افزایش  کاشت 

 .)1993

پروتئین دانه: نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

بر  کاشت×رقم  تاریخ  متقابل  اثر  و  رقم  اثر  که 
دانه در سطح آماری 5 درصد  پروتئین  محتوی 
مورد  ارقام  بین  در   .)2 )جدول  بود  دار  معنی 
با 11/4  بررسی، دو رقم ارگ و امید به ترتیب 
و 10/31 درصد دارای بیشترین و کمترین میزان 
پروتئین بودند )جدول 3(. از این نتایج مشخص 
پتانسیل  می شود که این ارقام از لحاظ ژنتیکی 
متفاوتی برای ذخیره سازی پروتئین در دانه دارند. 
بیشترین میزان پروتئین دانه گندم در ارقام کشت 
شده در تاریخ کاشت سوم یعنی اول آذر به دست 
آمد، در حالی که کمترین میزان این صفت در 
در تاریخ کاشت اول بدست آمد )جدول 4(. به 
نظر می رسد که در تاریخ های کاشت زودتر، 
گیاه فرصت بیشتری در استفاده از عناصر مغذی 
تاریخ  در  حالیکه  در  داشته  نیتروژن  بخصوص 
کاشت دیرتر با توجه به کوتاه بودن دوره رشد 
گیاه چنین امکانی وجود نداشته است. در نتیجه 
این موضوع سبب افزایش پروتئین در دانه شده 
دیگر  طرف  از   .)Guarda et al., 2004( است 
در مطالعات زیادی گزارش شده است که یك 
پروتئین  میزان  و  دانه  عملکرد  بین  منفی  رابطه 

وجود دارد. یعنی با کاهش عملکرد دانه، درصد 
 Imam & Niknejad,( یابد افزایش می  پروتئین 
 ،)2004; Patil et al., 2000; Flood et al., 1996

که این موضوع در این تحقیق نیز صادق بود. 
نتیجه گیری کلی

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که 
عوامل  مهمترین  از  یکی  مناسب  کاشت  تاریخ 
تعیین کننده عملکرد گندم در کرمان می باشند. 
از طرف دیگر نتایج نشان داد ارقام مورد کشت 
و کار در منطقه دارای پتانسیل عملکرد متفاوتی 
توان  می  نتایج  به  توجه  با  بنابراین،  باشند.  می 
گندم  مختلف  ارقام  واکنش  که  دریافت  چنین 
مراحل  دوره  طول  لحاظ  از  کاشت،  تاریخ  به 
کاشت،  تاریخ  به  بسته  و  نبوده  یکسان  نموي 
های  پاسخ   مختلف  رشدي  هاي  تیپ  با  ارقام 
کامال متفاوتی نشان می دهند. بنابراین، در ارقام 
با طول دوره رشد طوالنی مانند رقم امید تاریخ 
با طول دوره  ارقام  برای  کاشت اول )30 مهر(، 
رشد متوسط مانند ارگ تاریخ کاشت دوم )15 
هر  میهن  مانند  زودرس  ارقام  و  برای  و  آبان( 
دو تاریخ کاشت دوم و سوم )اول آذر( توصیه 
می گردد. بطورکلی، نتایج تایید نمود که برای 
باید  بهترین زمان کشت گندم در کرمان  تعیین 
تیپ  و  استفاده  مودر  رقم  نوع  به  اساسی  توجه 
ارقام  تمام  برای  توان  نمی  و  نمود  آن  رشدی 

تاریخ کاشت یکسان توصیه نمود.

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات ....
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