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 داریمعنو شاخص برداشت  مترمربعبیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در  گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد

مهر باالترین عملکرد را داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و بیولوژیک، همچنین برخـی از اجـزاي    20تاریخ کاشت  کهطوريبهبود. 
کیلوگرم در هکتار و رقم چمران  9529مهر با مقدار  20ترتیب براي رقم حیدري در تاریخ کاشت به د دانهبود. بیشترین و کمترین عملکر دارمعنیعملکرد 
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گذشـته از جنبـه تجـارتی      (.Triticum aestivum L)گندم نان
مهم آن در دنیا، سالحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که 

عنـوان  بـه  . گنـدم دشـو روز به روز بر اهمیت کاربردي آن افزوده می
ین گیاه زراعی جهان بوده، باالترین سطح زیر کشت و تولید را ترمهم
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با . )Suleiman et al., 2014; Costa et al., 2013شود (شناخته می
 ولـی در  ،جمعیت جهان است یک درصداینکه جمعیت ایران در حدود 

اي خـارج از  که انـدازه  کندمیجهان را مصرف  گندم درصد 25 حدود
المللـی اسـت و تـا حـدود زیـادي خبـر از       تعادل سطوح استاندارد بین
هماننـد  گندم  دهد.دام و طیور می وسیلهبهضایعات باال و مصرف آن 

هـاي مهـم   شـود و از شـاخص  انرژي، کاالیی راهبردي شـناخته مـی  
 زراعـی  سـال  در گندم کشت زیر سطح .گرددکشاورزي محسوب می

 46/49 کـه  گـزارش شـد   هکتار میلیون 5/5 حدود با برابر 97-1396
 بـود. میـزان   داده اختصـاص  خود به را کشور زراعی يهازمین درصد

 Ministry( شد گزارش تن میلیون 5/12 کشور کل در گندم عملکرد

of Agriculture-Jahad, 2018 جـزء  دو از غـالت  دانـه  ). عملکـرد 

 دانه شودکه تعدادمی حاصل دانه وزن و دانه تعداد عملکرد یعنی اصلی
 واحد در سنبله تعداد و سنبله در تعداد دانه تأثیر تحت داريمعنی طوربه

 شـکل  فصل رشد از متفاوتی يهازمان در جزء دو باشد. اینمی سطح
باشـد  مـی  محیطـی  مختلـف  تأثیر شرایط تحت ،نتیجه در و گیرندمی

)Guarda et al., 2004.(  
 نمو و رشد مرحل جهت انطباق مدیریتی عوامل ینترمهم جمله از

کاشـت   تـاریخ  انتخـاب  اقلیمی، عوامل از هرچه بیشتر استفاده و گندم
باشــد منطقــه مــی بــه ســازگار و پرمحصــول ارقــام و مناســب

)Sharafizadeh et al., 2000 .(بهینه کاشت تاریخ تعیین از هدف، 
 گیـاه  یـک  مشـابه  ارقام از گروهی یا رقم کاشت مناسب زمان یافتن

 بـراي  زمان آن در موجود محیطی عوامل مجموعه کهطوريبه .است

  (Hore et al., 2002).مناسب باشـد  گیاه بقاي و استقرار شدن، سبز
 کنتـرل  کل را تودهزیستتولید  و گیاه فنولوژیکی مراحل کشت زمان

 Khicharاست مؤثر  به عملکرد تودهزیست تبدیل کارایی در و کندیم

& Niwas, 2006)( .هــرز   يهاموقع گندم در کنترل علفکاشت به
). در کشـت بهنگـام مراحـل    Oweis et al., 1998مـؤثر است ( ـزین

 باشد که این امـر رشد و نمو گیاه با شرایط مطلوب محیطی همراه می
تی گنـدم بـا   دلیل بهبود فتوسنتز و رشد موجب افزایش تـوان رقـاب  به

 نظـر  در مطلوب یی،هاکاشت خیمعموالً تارهاي هرز خواهد شد. علف
 افـت یره و کننـد یمـ  دیتول راعملکرد  نیشتریکـه ب شوندیم گرفتـه

 میمسـتق  يهـا شیآزمـا  انجـام  مطلـوب، کاشت  خیتار نیـیتع یسنت
 ,.Rane et alکاشـت اسـت (   يهـا خیتـار  از ايهگسـتر  با ايمزرعه

 روي دوسـاله اي مطالعه ) طیJafarnejad, 2009اد (. جعفرنژ)2004

 داراي گندم نـان  مختلف ارقام براي کاشت تاریخ ترینمناسب تعیین

 کاشت تاریخ اثر که نمودند نیشابور گزارش در رشد متفاوت هايتیپ

 تـا  روز و تعـداد  بوته ارتفاع دانه، تک وزن ،مترمربع در تعداد سنبله بر

 که نبود دارمعنی دانه عملکرد بر اثر آن ولی د،بو دارمعنی سنبله ظهور

 ي مطالعـه هـا سال طی متفاوت ییوهواآب شرایط به اصلی آن علت

 کاشـت بـر   زمـان  تأثیر بررسی روياي نتایج مطالعه .شد داده نسبت
 منطقـه  در تولیـد  با میـزان  آن رابطه و گندم فنولوژیکی مراحل طول

مراحل  سازگارپذیري بر تأثیر دلیلبه زمان کاشت که داد نشان گرگان
 تشعشـع  همچـون (محیطـی   متغیرهاي ترینمناسب با گیاه نمو مهم

اثرگـذار   محصـول  تولیـد  میزان بر داريمعنی طوربه ،)دما  و دریافتی
 کاشت تاریخ اي روي اثر). طی مطالعهAhmadi et al., 2012است (

داده  نشان گرگان در نان گندم رقم دو عملکرد دانه اجزاي و عملکرد بر
 تحت داريمعنی طوربه سنبله در دانه تعداد جزبه صفات کلیه شد که

مواجه  علتبه کاشت در تأخیر همچنین قرار گرفتند. کاشت تاریخ تأثیر
داشـت   دنبـال  را بـه  صـفات  کـاهش  فصـل  آخر گرماي با گیاه شدن

(Calate arabi et al., 2010).  
 عملکرد باال در واحد سـطح، درصـد و   به یابیاز عوامل دست یکی

حاصـل از بـذرهاي    يهـا اهچـه یبذرها و اسـتقرار گ  زنیجوانهسرعت 
و درصـد   زنـی جوانـه هرچـه سـرعت    یعیطور طببه کشت شده است.

 ریاستفاده از منابع رشدي نظ ،باشد شتریبذرهاي جوانه زده در مزرعه ب
هنگام سبب ت بهکاش خیتار و بود خواهدبهتر  یینور، آب و عناصر غذا

سـالمت   ).et al., 2002 Fotiبـذرها زودتـر جوانـه بزننـد (     شـود یم
)Salamat, 2009 ژنوتیپ و رقم گندم  10در ) با بررسی تاریخ کاشت

در اهواز، عنوان کرد که با تأخیر در تـاریخ کاشـت عملکـرد افـزایش     
- منبع ژنوتیپ محدودیت بر کاشت تاریخ اثر با بررسی محققان .یافت

 تـأخیر  با منبع که محدودیت داشتند اظهار دهیگل از پس گندم يها
. )Askari et al., 2002( یافـت  ي افزایشریچشمگ نحوبه کاشت در

 ياجـزا  و دانـه  عملکرد يروکاشت  تاریخ اثر بررسی در پژوهشگران
اکثر  در کاهش علت را کاشت تاریخ در گندم، تأخیر در آن به وابسته
 معرفی دانه در عملکرد کاهش ،تینها در و عملکرد به وابسته صفات
  . )et al Jain .1992 ,( کردند

 ياجـزا  و عملکرد کاشت بر تاریخ اثر بررسی با برخی از محققان
 کاشـت  تـاریخ  که داشتند اظهار در گرگان، گندم رقم دو دانه عملکرد
 در منطقـه  گندم دانه عملکرد کنندهتعیین مهم عوامل یکی از مناسب
 منفـی  اثـر  یافشانگردههنگام  در باال يدما و رودیم شماربه گرگان

 دانـه  عملکـرد  و دانـه  هـزار  وزن در سنبله، دانه تعداد بر یتوجهقابل
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محققـین   آزمـایش  ). نتـایج Arabic Kalateh et al., 2011(داشت 
 ينمـو  مراحل طول شدن کوتاه به منجردرکشت  ریتأخ که داد نشان

 بــا  محققـان  ).Ashna, 2015شـد (  یرویشـ  مرحله رشد در ژهیوبه
 دو و هنگــام بــه کاشـت   خیتار کیکاشت ( خیتار سـه اثـر یبررسـ

ـ ژنوت 13 بـر ) رهنگامیکاشت د خیتـار  طیشــرا  در بهــاره  گنـدم  پی
 ی،افشانگرده تا روز تعداد ،کاشت در ریتأخ باکه  داشتند انیب کیمکز

 در دانــه  تعداد نه،داعملکرد  ،خشـک مـاده ی،دگیرسـ تـا روز تعـداد
 هـزار  وزن و مترمربع در دانه تعداد ،مترمربع در سـنبله تعـداد سـنبله،

 ,.Ayeneh et al( افـتی شیافـزا برداشـت شاخص یول ،کاهش دانه

 و یشیزا رشد مرحله ههمواجـ وکاشـت  در ریتأخ ،یطورکلبه. )2002
 و نمو عیتسر باعث فصل يانتها يگرمـا تنش با دانه شدن پر مرحله

 فتوسـنتز، کاهش  موجب نیهمچن ،شودیم ـاهیگ انـدازه یکاهش کل
ـ گ در سنبله تعدادکاهش  تنفس، شیافزا  در دانـه  تعـداد کـاهش   ،اهی

کــاهش   رشــد،  حـال در يهادانه در نشاسته سنتز يبازدار سـنبله،
 ــــن یا همــه کـه  شودیم اهیگ يریپ عیتسر ،تینها در و دانه وزن

کــاهش   بـه منجـــر ـــکیمورفولوژ و ـــکیولوژیزیف ـــراتییتغ
 ,.Ayeneh et al( شـود یم انتهاي فصل تـنش طیشـرا درعملکـرد 

کاشت گنـدم   نهیشمال عراق، کشت زود، زمان به طیشرا . در)2002
 500در کاشـت ممکـن اســت تــا      ریهر هفتـه تـأخ   يازابه است و

   ).Adary et al., 2002( شـود جـادیدر هکتار افت عملکرد ا لوگرمیک
 قبل گیاهان که شودمی نیز باعث زودهنگام کاشت دیگر، طرف از

 شـروع رشـد   بـه  توجـه  با و نموده رشد اندازه از سرما بیش رسیدن از

 مرحلـه  ایـن  بـا  پـایین  يهادما  وقوع شدن زمانهم احتمال زایشی،

 و ماي خـاك د بودن پائین ،زودهنگام کاشت در افزایش یابد. حساس
 بهار در گیاهان ضعیف موجب استقرار یخبندان بروز از ناشی صدمات

خواجـه  و ). داداشیYousefi Moghaddam et al., 2018( گرددمی
 کـه  ساختند خاطر نشان) Dadashi & Khajehpour, 2004پور ( 

 رشـدي  مراحل که است رقمی منطقه در هر کشت براي رقم بهترین

 و رقم نوع مورد که در هنگامی و نماید تکمیل مناسب زمان در خود را
 در نیـز  رو پـیش  احتمالی خطرات ،شودگیري میکاشت تصمیم زمان

 وجـود  و کاشت در است، تأخیر بلند روز گیاهی گندم نظر شود. چون

 دلیلبه که شودمی نموي مراحل دوره طول باعث کاهش بلند روزهاي

 زایشی، مرحله به بوته گامزودهن شدن وارد و نموي مراحل تکمیل عدم

  ).Roustaii 1997 ,دارد ( دنبال به را فتوسنتزي کمبود منابع نتیجه در
 نمـو  و مراحل رشد انطباق جهت زراعی عوامل ینترمهماز جمله 

 بـه  دسـتیابی  و اقلیمی عوامل بیشتر از چه هر استفاده منظوربه گندم

 ارقام انتخاب و مناسب تاریخ کاشت انتخاب ،از عملکرد مطلوبی سطح

 در گیـري ). تصمیمSalamat, 2009باشد (پر محصول می و سازگار

 از بـوده و  اهمیت با بسیار زراعی گیاه یک کاشت مطلوب زمان مورد

 گیاهـان  در عملکـرد  حداکثر پتانسیل به یابیدست جهت مهم عوامل
-می باعث گیاه فیزیولوژیکی مراحل بر عوامل محیطی تأثیر. باشدمی

 اخـتالف  بـه  اقلیمـی بسـته   مختلف مناطق در کاشت تاریخ هک شود

  باشد. متفاوت ارقام، میان ژنتیکی
عملکـرد در واحـد    شیافـزا لـزوم  گندم و  گیاه تیبا توجه به اهم

و توجه به تاریخ مناسب کاشت در شـرایط ناپایـدار محیطـی،     ،سطح
هاي در تاریخ مکان کیمختلف در  يرشد يهاشناخت ارقام با عادت

ـ  يکارشناسـان کشـاورز   یگـاه آجهـت   ،تلف کشـت مخ  نیو همچن
بنابراین این آزمایش  رسد.می به نظر يکشاورزان منطقه الزم و ضرور

هاي رسیدگی متفاوت با گروهواکنش ارقام اهداف: بررسی چگونگی  با
، بررسی تاریخ کشت بهینه براي هر یک از ارقـام  کاشت خیدر هر تار

ي در تـأخیر فی ارقام سازگار با کشـت  در منطقه و بررسی امکان معر
   منطقه طراحی و اجراشد.

 هاروش و مواد

 یزراع سال مدت دوبه 1394-96ی زراع يهاسال در قیتحق نیا
 واقع و بذر نهال هیته و اصالح قاتیتحق سسهؤم یقاتیتحقمزرعه  در

 جغرافیایی عرض و شرقی درجه 51جغرافیایی  طول با کرج در منطقه
. بـدین  اجـرا شـد   دریا سطح از متر 1321 ارتفاع با و لیدرجه شما 35

 ،آبان 20 ،آبان پنج مهر، 20 چهار سطحتاریخ کاشت در  منظور عامل
 ي ژنوتیپ هشت رقـم جدیـد  مارهایتي اصلی و هادر کرت آذرپنج  و

ـ ح ،زارع گندم نان شامل پیشـگام،   ،روانیسـ  ،بهـاران  ،وندیسـ  ي،دری
ي هـا کرت شیآزما صورتبهعی ي فرهاکرتدر  2و چمران  مهرگان
کامل تصادفی با سه تکرار بررسـی   يهابلوكدر قالب طرح  خردشده

آورده شده است. الزم  1خصوصیات ارقام مورد مطالعه در جدول  شد.
به ذکر است مبناي انتخاب ارقام جدید بودن و همچنین متفاوت بودن 

تلـف  هـاي مخ جهت مقایسه در تاریخ کاشت هاآنطول دوره رشدي 
  بوده است.

زمین انتخاب شده براي آزمایش در سـال زراعـی قبـل از انجـام     
 0-30ي زمـین از عمـق   سـاز مـاده آزمایش تحت آیش بود. قبـل از آ 

برداري انجـام شـد و خصوصـیات آن مـورد     سانتی متري خاك نمونه
  ).2بررسی قرار گرفت (جدول 
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  برخی از خصوصیات ارقام مورد مطالعه گندم  - 1 جدول

Table 1- Some characteristics of studied wheat cultivars  
 رقم

Cultivar 
 تیپ رشد

Growth type 
 مناطق مناسب رشد

Suitable growth regions 
 گروه رسیدگی

Maturity group 
هوزن هزار دان  

1000-seed weight (g) 
 پیشگام

Pishgam 
  بینابین

Facultative  
  اقلیم سرد

Cold climate 
 زودرس نسبتاً

Relatively early maturity  46  
 زارع

Zare 
 زمستانه

Winter  
  اقلیم سرد

Cold climate 
  دیررس

Late maturity  40 

 حیدري
Heydari 

  بینابین
Facultative  

  اقلیم سرد
Cold climate 

  دیررس
Late maturity  41  

 سیوند
Sivand 

  بهاره
Spring 

 اقلیم معتدل
Moderate climate 

 رسمتوسط
Moderate maturity  37 

 بهاران
Baharan 

  بهاره
Spring  

 اقلیم معتدل
Moderate climate 

 رسمتوسط
Moderate maturity  40 

 سیروان
Sirvan 

  بهاره
Spring  

 اقلیم معتدل
Moderate climate 

 رسمتوسط
Moderate maturity  45  

 مهرگان
Mehregan 

  بهاره
Spring  

 اقلیم گرم و خشک
Warm and dry climate 

 زودرس
Early maturity  40 

2چمران  
Chamran2 

  بهاره
Spring  

 اقلیم گرم و خشک
Warm and dry climate 

 زودرس
Early maturity  41 

 
  شیمیایی خاك محل آزمایش-خصوصیات فیزیکو - 2جدول 

Table 2- Physical and chemical characteristics of study area soil 

 بافت 
Texture 

یلکتریکهدایت ا  
EC 

(dS.m-1) 
هاسیدیت  
pH 

 نیتروژن کل
Total N 

(%) 

 کربن آلی
Organic 
C (%) 

 فسفر قابل جذب
Available P 
 (mg.kg-1) 

بپتاسیم قابل جذ  
Available K 

 (mg.kg-1) 
 لوم

 Loam 
2.12 7.9 0.05 0.51 11.6 206 

 
 200کیلوگرم کود پتاس،  100عنوان کود پایه به قبل از کشت و

کیلوگرم کود اوره به زمین داده شد. سپس  50گرم کود فسفات و کیلو
 کیلوگرم کـود اوره در هکتـار   100ماه و اواخر فروردین ماه  در اسفند

  صورت سرك استفاده شد. به
بـراي هـر    مترمربـع بـذر در   400با تراکم  هاکرتکشت بذر در  

 1یگروینتراشتا آزمایشی کاررتوسط بذ نظر موردکرت در تاریخ کاشت 
)Plotman 2100.کرت شـامل چهـار پشـته (فاصـله      هر ) انجام شد

ـ متر بود) و روي هر پشته سه خط کاشت بود. سانتی 62ها پشته  نیب
هاي فرعی یـک پشـته   ي اصلی دو پشته نکاشت و بین کرتهاکرت

هـاي هـرز   فاصله در نظر گرفته شد. کنترل شـیمیایی علـف   نکاشت
تریبنـورون متیـل   هـاي  کـش علف طبرگ با اختالبرگ و پهنباریک

کلودینـافوپ پروپارژیـل   گـرم در هکتـار و    25میـزان  به )استارگران(
ی دوره طماه انجام شد.  میزان یک لیتر در هکتار در اسفندبه )تاپیک(

                                                        
1- Wintersteiger 

از  مزرعـه در زمان کاشت و سبز شدن نیاز رطـوبتی   ژهیوبهرشد گیاه 
و  دمـا  ناسی مربوط به . آمار هواشدش نیتأمي اریآبطریق بارندگی و 

هاي مختلف در طول دوره رشد در شکل مجموع بارندگی در طی ماه
  ارائه شده است. 1
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  : سال دوم)B: سال اول، Aحداکثر و حداقل و مجموع بارندگی طی دوره کاشت تا برداشت ( دماي  - 1شکل 

Fig. 1- Maximum and minimum temperature and total precipitation during planting to harvest (A: first year, B: second year) 
  

و رسـیدگی   دهـی گـل زنی، ساقه رفتن، تعداد روز تا مرحله پنجه
صورت جداگانه به فیزیولوژیکی براي کلیه ارقام و در هر تاریخ کاشت

 منظـور بهر در طول فصل رشد تعیین و ثبت شد. طی بازدیدهاي مکر
ي بـه  انمونـه جداگانه  طوربه تعیین صفات اجزاي عملکرد از هر کرت

 وتوسط کوادرات برداشت و به آزمایشگاه منتقل  مترمربعمساحت نیم 
دانـه در   تعـداد  ،مترمربـع صفات اجزاي عملکرد شامل تعداد سنبله در 

ي شـد.  ریگاندازهملکرد بیولوژیکی هزار دانه و همچنین ع وزن سنبله،
همچنین پس از حذف نیم متر ابتدا و انتهاي هر کرت، توسط کمباین 

) از شـش خـط وسـط    2015وینتراشتایگر مخصوص آزمایشات (مدل 
 گیـري عملکـرد  برداشت نهایی با مساحت شش مترمربع جهت انـدازه 

 )(دانه ياقتصاد عملکرد برداشت از نسبت دانه صورت گرفت. شاخص
بـا  هـا  دادهي آمـار  محاسـبات  گردیـد.  بیولوژیک محاسبه عملکرد به
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روش چنـد  به هانیانگیممقایسه  و نه نسخه SAS افزارنرماستفاده از 
درصـد صـورت گرفـت. رسـم      پـنج دانکن در سطح احتمال اي دامنه
  انجام شد.  Sigmaplot v.12افزار ها با استفاده از نرمشکل

  
  بحث و جینتا

  نهدا عملکرد
نشان داد که اثر سـال، تـاریخ    مرکببررسی نتایج جدول تجزیه 

کاشت و رقم و همچنین اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بـر عملکـرد   
عملکرد دانه  نیانگیم). مقایسه 3جدول (بود  )p≥(0.01 داریمعندانه 

 8901بـا   مـاه  مهـر  20داد که تاریخ کاشت  نشاندر دو سال زراعی 
 لوگرمیک 5775با  آذرپنج  بیشترین و تاریخ کاشت کیلوگرم در هکتار

رسـد  . به نظر مـی )4کمترین عملکرد دانه را داشتند (جدول  در هکتار
 ،ي کاشـت هاخیتارمهر نسبت به سایر  20برتري تاریخ کاشت  لیدل

در ایـن   ارقـام داشتن زمان کافی براي گذراندن مراحل مختلف رشـد  
نیز نشان داده است کـه گرمـاي    سایر محققین جینتاباشد. می تاریخ

 طیدر شرا و رشد و عملکرد است محدودکنندهپایان فصل رشد عامل 
در مراحل پایانی رشـد موجـب    خصوصبهشده و  ترزودرسگرم گیاه 

عملکرد دانه  ،جهیدرنتو  گرددیم هادانهکاهش دوره زایشی و پر شدن 
ـ مؤ هایبررس ریسا.  (Subedi et al., 2007)ابدییمکاهش   ریتـأث  دی

 د؛نباشمی گندم اجزاي عملکرد دانه و کاشت بر عملکرد خیتار دارمعنی
ـ هنگـام در اوا بـه  هـاي تاریخدر  کاشت طوري کهبه  ،رشـد  فصـل  لی

مقایسه میانگین ارقام آزمایش  گردد.یعملکرد دانه را موجب م شیافزا
رد در هکتار بیشترین عملک لوگرمیک 7708که رقم سیوند با  نشان داد

ي آمـار یک گـروه   مهرگان درو  دانه را نشان داد که با ارقام حیدري
در هکتار کمتـرین   لوگرمیک 6603رقم زارع با  کهیدرحال قرار گرفت.

 از دیررس است. رقم سیوند نسبتاًزارع  رقم عملکرد دانه را نشان داد.

باتوجه  ) .1قرار دارد (جدول  رسمتوسط ارقام گروه در یدگیرس جنبه
خصوصیات رقم سیوند و میانگین عملکرد آن، احتمال دارد این رقم  به

در شرایط گوناگون تاریخ کاشت، خود را بهتر سازگار کرده اسـت. بـه   
بودن آن دلیلی براي عملکرد باال در دو سال  رسمتوسطرسد نظر می

کاشـت در رقـم بـر     خیاثر متقابل تـار زراعی بین ارقام مختلف باشد. 
اثر متقابل دو ساله  نیانگیم سهیمقا .بود دارمعنی شیماعملکرد دانه آز

 وند،یس روان،یکاشت در رقم صفت مذکور نشان داد که ارقام س خیتار
مهر کشت شـده   20 خیدر تار یو بهاران که همگ 2 مهرگان، چمران

ـ ترتبـه  ،اند  رد لـوگرم یک 9008و  9051، 9099، 9222، 9416بـا   بی

دانه را به خود اختصاص داده و در کالس عملکرد  نیهکتار دانه باالتر
دو رقم زارع و  ،گری. از طرف د)5(جدول  قرار گرفتند aجداگانه  يآمار

 کاشت پنج آذر کاشته شده بودند با عملکرد دانه خیکه در تار 2چمران 
عملکرد دانه  نیترنییدانه در هکتار پا وگرملیک 5474و  5596 زانیمبه

 ). فتحی3به خود اختصاص دادند (جدول  شیآزما يمارهایت نیب را در
 بـا  را گنـدم  دانـه  عملکرد کاهش (Fathi et al., 2001)همکاران  و

 ریتأث شدت کردند. ظاهراً گزارش آبان 15 تا مهر 15 از کاشت در تأخیر
 روابـط  است کـه  میزانی به کاشت در ریتأخ از ناشی شرایط نامناسب

 جبـران  را نـامطلوب  اثر این اندتوینمدانه  عملکرد ياجزا بین جبرانی

اثـر   مطالعـه  در ,.Flowers et al) (2006و همکـاران  فلوورز  نماید.
 کردند گزارش رقم گندم دو عملکرد ياجزا و عملکرد بر کاشت تاریخ

کاشت،  تاریخ در تأخیر و داشته بر عملکرد يادیز اثر کاشت تاریخ که
 (2007 کـاران هم و يسـوبد  داد. کـاهش  درصـد  24 دانه را عملکرد

(Subedi et al., کاشـت  تـاریخ  در که دادند خود گزارش مطالعه در 

 و شودیم مواجه آخر فصل يگرما با گندم در دانه شدن پر رهنگامید
 .شـود یم عملکرد کاهش و دانه شدن دوره پر کاهش باعث ،جهیدرنت

 روي ايمطالعه طی نیز  (Donmes et al., 2001)همکاران و دونمز
 هـاي بین واریتـه  ژنتیکی تغییرات وجود که دریافتند جدید گندم ارقام

با توجه به نتایج به  .دانه شد عملکرد در اختالفی بروز به منجر مختلف
در کاشت در منطقه، رقم مهرگـان کـه    تأخیررسد در صورت نظر می

  باشد.  جایگزین مناسبی نسبت به سایر ارقام ،باشدرقمی زودرس می
 

  یکیولوژیب عملکرد
  ریتأثبیولوژیک تحت  داد عملکردنشان  هادادهنتایج تجزیه مرکب 

کاشت و اثر متقابل سال در  خیتار اثر اصلی سال، )p(0.01≥ دارمعنی
. مقایسه میـانگین  )3جدول (کاشت بود  خیدر تارتاریخ کاشت و رقم 

داد کـه   نشـان هاي مختلف کاشت و ارقـام  ی تاریخکیولوژیعملکرد ب
در هکتـار   لوگرمیک 26204مهر با عملکردي معادل  20کاشت  خیارت

با عملکـردي معـادل    آذرباالترین مقدار را داشت و تاریخ کاشت پنج 
سـیوند بـا    رقم کمترین مقدار را نشان داد. در هکتار لوگرمیک 19145
کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد بیولوژیک را دارا بود  24515مقدار 

ي قرار آماردر یک گروه  2 چمران ،روانیس ،رعزا که با ارقام حیدري،
عملکرد بیولوژیکی اثـرات متقابـل    . مقایسه میانگین)4گرفت (جدول 

سـیوند در تـاریخ    رقمداد  نشاندر دو سال زراعی  شیآزماتیمارهاي 
در هکتار بـاالترین عملکـرد    لوگرمیک 30299مهر با مقدار  20کاشت 
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در  2 چمران ، سیروان،شگامیپ ،داشت که با ارقام حیدري بیولوژیک را
ـ تفاوت  آبان پنجکاشت  خیتارمهر و زارع در  20تاریخ کاشت  -یمعن

. کمتـرین  )5ي قرار گرفتند (جـدول  آمارو در یک گروه  نداشتهي دار
پـنج   مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم پیشگام در تاریخ کاشت

 ،زارع ،شـگام یپ ،آبانبود که با ارقام حیدري در تاریخ کاشت پنج  آذر
ارقـام در   همـه و  آبـان  20در تاریخ کاشت  مهرگان ،بهاران ،روانیس

داري نداشته و در یـک گـروه قـرار    تفاوت معنی آذرتاریخ کاشت پنج 
مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط بـه رقـم پیشـگام در     نیکمتر گرفت.

 نآبابود که با ارقام حیدري در تاریخ کاشت پنج  آذرتاریخ کاشت پنج 
و  آبان 20و پیشگام، زارع، سیروان، بهاران، مهرگان در تاریخ کاشت 

داري نداشته و در یک تفاوت معنی آذرهمه ارقام در تاریخ کاشت پنج 
 ،مشـخص اسـت   یبررس نیا جینتا طور که ازهمان گروه قرار گرفت.

کاشــت قرارگرفتــه،  خیرقـم و تــار  ریتــأث تحــت کیــولوژیعملکـرد ب 
در  ریتـأخ  با یدر همه ارقام مورد بررس کیولوژیب عملکرد کهطوريبه
را نشان داده  یآذر روند کاهشپنج  کاشت خیکاشت خصوصاً تار خیتار

 عمـدتاً عملکرد بیولوژیک در ارقام تاریخ کاشت مـذکور   کاهش .است
زیاد سبز  ریتأخطوري که بذور با به ،در تاریخ کاشت بود ریتأخعلت به

 مجدد گرمـا  با شروعمرحله رزت شدند و  شده و در همان مرحله وارد
 با حداقل رشد هر مرحله مرفولوژیکی ونبودن زمان الزم  یکاف لیدلبه
 حداقل عملکرد بیولوژیک خود را به رسیدگی فیزیولوژیک رساندند. با

 زودهنگـام کاشـت   يهـا خیدر تـار  یارقام مورد بررس رسدبه نظر می
 ریو با تأخ ندیاستفاده نما یطیاز منابع مح يشتریتوانستند مدت زمان ب

افتادن سبز شدن  ریتأخ به .افتیکاهش  یکیولوژیکاشت عملکرد ب در
شدن  کاشت موجب کاهش دوره مواجه خیتار در ریمحصول در اثر تأخ

امر  نیا که شودیکاهش طول فصل رشد م ،یطورکلو به سرما با اهیگ
 & Sharifi) گـردد یمـ  موجب افت تعداد پنجه و تراکم محصول زین

Rahimian Mashhadi, 2004) در کاشت ارقـام بـا تیـپ     تأخیر. با
رشدي زمستانه یا بینابین مانند ارقـام حیـدري و پیشـگام بیشـتر بـا      
کاهش دوره مواجه شدن با سرما و کاهش طول دوره رشد مواجه شده 

قـرار   تـأثیر بیشتر تحت  ،طور که نتایج این آزمایش نشان دادو همان
) با مطالعـه  Momtazi & Emam, 2006(و امام  يممتاز گیرند.می

رشد و عملکرد ارقـام گنـدم گـزارش نمودنـد کـه       کاشت بر خیاثر تار
ـ دلبـه  مناسب کاشت خیانتخاب تار مسـاعدتر   طیبرخـورد بـا شـرا    لی

و تجمع ماده خشک  دیتول ،يمادر يهابوته یشیرشد رو يبرا یطیمح
  . افتیبهبود  یکیولوژیو به تبع آن عملکرد ب

  
  دانه هزار وزن

 ریتأثهزار دانه تحت  وزنداد که  نشان هادادهنتایج تجزیه مرکب 
سال در رقم قرار گرفـت   دوگانهاثرات اصلی سال و رقم و اثر متقابل 

دو میانگین وزن هزار دانه با تیمارهاي اصـلی در   سهیمقا .)3(جدول 
ي آمـار روه ي کاشت در یک گهاخیتارداد که تمام  نشانزراعی  سال

 اما .)4مشاهده نشد (جدول  هاآنداري بین قرار گرفتند و تفاوت معنی
بـا   2مربـوط بـه رقـم چمـران      در بین ارقام باالترین وزن هزار دانـه 

 از ،مهرگان ،بهاران گرم بود که با ارقام سیروان، 2/37مقداري معادل 
 وزن نیکمتـر  ي تفاوتی نداشته و در یک گروه قرار گرفـت. آمار نظر
 بـود.  گـرم  3/30 معـادل ي مقـدار  بـا  وندیس رقم به مربوط دانه هزار

 در دو شیآزمامقایسه میانگین وزن هزار دانه اثرات متقابل تیمارهاي 
مهر با وزن  20سیروان در تاریخ کاشت  رقم داد که نشان سال زراعی
با ارقام مهرگـان   که گرم باالترین مقدار را نشان داد. 3/42هزار دانه 

داري نداشته و در یک گـروه قـرار   مهر تفاوت معنی 20ریخ کاشت تا
کمترین وزن هزار دانه را  آذررقم سیوند در تاریخ کاشت پنج  و ؛گرفت

 20گرم داشت که با ارقام زارع تاریخ کاشـت   6/27با مقداري معادل 
 20و پیشگام تاریخ کاشت  آبانکاشت پنج  خیتار ،وندیس مهر و زارع،

کاهش وزن هزار دانه  لیدل. )5روه قرار گرفت (جدول در یک گ آبان
ـ دارقام  خصوصبه کاشت چهارم خیدر تار  عمـدتاً  زارع، ماننـد  ررسی

ـ  هـر  خاطر کاهش طول دورهبه مخصوصـاً از   ياز مراحـل رشـد   کی
 دوره طـول  ترمهماز همه  نیب نیا و در دنیتا رس یافشانمرحله گرده

از مرحله بعد از  مناسبی صله زمانعدم داشتن فا لیدلبه پر شدن دانه
کاشـت   يهاخیدوره در تار نیطول ا برخورد و دنیتا رس یافشانگرده

 بعـد  خـرداد بـه   مهیباال در ن اریبس يسوم و چهارم) با دما( رهنگامید
پر شـدن دانـه    سرعت طول دوره پر شدن دانه کاهش و دیباعث گرد

 ،تینها الغر شوند و درو  دهیچروک اهدنبال آن دانه و به ابدی شیافزا
نسـبت بـه زودهنگـام     رهنگـام یکاشت د يهاخیدر تار دانه وزن هزار
  .ابدیکاهش 

 تاریخ اثر بامطالعه  (Subhan et al., 2004)سبحان و همکاران

 بیشترین گندم کاشت تاریخ در که تأخیر کردند گزارش گندم بر کاشت

دارد کـه بـا    گندم هدان هزار وزن يرو بر عملکرد ياجزامیان  در را اثر
 بیشترین بررسی نیدر ا کهطوريبه ،باشدنتایج این آزمایش همسو می

 کاشـت  تـاریخ  در آن کمتـرین  و کاشت اول تاریخ در دانه هزار وزن

 و ،بهـاران  ،روانیسـ  ). ارقـام چمـران،  4آمـد (جـدول    دستبه چهارم
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ه بوده و ارقام بهار نیا مهرگان باالترین وزن هزار دانه را نشان دادند.
از سایر ارقام به انتها رساندند و به همین دلیـل بـا    زودتررا  رشد خود

مهر با داشتن رشد مناسب رویشی وارد فاز زایشی  20کاشت در تاریخ 
 تأخیراین در حالی است که با  .اندشدهپر  هادانهکافی  زمان باشده و 

درس و کـه ارقـامی زو   2آذر) ارقام مهرگان و چمران  پنجدر کاشت (
بـاالترین وزن هـزار    ،)1سازگار با اقلیم گرم و خشک هستند (جدول 

رسد با توجه بـه زودرس  ) که به نظر می5دانه را نشان دادند (جدول 
  بودن این ارقام در زمان مناسبی پر شدن دانه صورت گرفته است.  

  
  دانه در سنبله تعداد

، رقـم اثـر   تاریخ کاشـت  داد که نشان هادادهنتایج تجزیه مرکب 
ـ م سهیمقا .)3تعداد دانه در سنبله داشت (جدول  داري برمعنی  نیانگی

 نشانزراعی  دو سالدر  شیآزماتعداد دانه در سنبله تیمارهاي اصلی 
بیشترین تعداد دانـه را بـا مقـدار معـادل      آذرکاشت پنج  خیتار داد که

 در یـک  آبـان  20و  آبان 5ي هاکاشت دانه داشت که با تاریخ 3/33
تعداد دانه در سنبله مربوط به تاریخ  نیکمتر گروه آماري قرار گرفت.

دانه در سـنبل   1/33مهر بود. همچنین رقم سیوند با تعداد  20کاشت 
بیشترین مقدار را نشان داد که با ارقام پیشگام و حیدري در یک گروه 

. کمترین تعداد دانه مربوط به رقم بهاران )4ي قرار گرفت (جدول آمار
در یک  2 چمران و مهرگان بود که با ارقام زارع، 6/26مقدار معادل  با

  گروه قرار گرفتند.
تعداد دانـه در سـنبله اثـرات متقابـل تیمارهـاي       نیانگیممقایسه 

کاشت  خیاگرچه اثر متقابل تارکه  داد نشان در دو سال زراعی شیآزما
 دهنـده ننشـا نبود کـه   دارمعنیسنبله  در رقم بر صفت تعداد دانه در

  ،است شیکاشت آزما خیتار يمارهایدر ت شیارقام آزما سانکیواکنش 
 وندیدو ساله صفت مذکور نشان داد کـه رقـم سـ    نیانگیم سهیمقا اما

و  نیباالتر لهدانه در سنب 36کاشت پنجم آذر با  خیکشت شده در تار
 نیدانه در سنبله کمتر 2/21مهر با  20 خیرقم زارع کشت شده در تار

به خود اختصاص دادنـد   شیآزما يمارهایت نید دانه سنبله را در بتعدا
با حداقل زمان بیشترین مخزن  وندیسرسد رقم به نظر می .)5(جدول 

 عملکـرد ي اجـزا  نیب یامر رابطه جبران نیعلت ا را ایجاد کرده است.
 گرید يدر اجزا شیو افزا عملکرد جزء کیبا کاهش  یعنی ،دانه است

فصل  شدن با کوتاه یول ،شودیکمبود آن جبران م يحدود عملکرد، تا
 Jafarnezhad et). ابـد ییکاهش م زین یکنندگجبران ییرشد، توانا

al., 2009)   

  
  تعداد سنبله در مترمربع

نشان داد که  مترمربعتعداد سنبله در  ساله دونتایج تجزیه مرکب 
ت و رقـم  سال و اثرات تاریخ کاش ریتأثتحت  مترمربعسنبله در  تعداد

ي کاشت هاخیتارمقایسه میانگین  کهينحوبه .)3قرار گرفت (جدول 
بـا   مترمربـع مهر بیشترین تعداد سنبله در  20کاشت  خیتار نشان داد،

تعداد دانه در سنبله را تاریخ کاشت پـنج   نیو کمتر 868مقدار معادل 
 زارع بیشـترین  رقم داشت. مترمربعسنبله در  558با مقدار معادل  آذر

داشـت کـه بـا ارقـام      819را با مقدار معـادل   مترمربعتعداد سنبله در 
 ي نداشته و در یک گروه قرار گرفتنـد. دارمعنیتفاوت  وندیس سیروان،

کمترین تعداد را  مترمربعسنبله در  658با مقدار معادل  2چمران  رقم
در یک گروه  مهرگان و بهاران نشان داد که با ارقام حیدري، پیشگام،

 .)4 (جدول بود
تعداد سـنبله در   ،یکی از اجزاي عملکرد که در عملکرد نقش دارد

انتظار داریم هرچه تعداد سنبله بارور در واحد  ،جهیدرنت مترمربع است.
 خینقـش تـار   بر میزان عملکرد نیز افـزوده شـود.   ،سطح افزایش یابد

ـ عملکـرد گنـدم از اهم   ،جـه یپنجه بـارور و در نت  دیکاشت در تول  تی
عملکرد گندم تا حدود زیادي وابسته  ،طرفی برخوردار است. از ياژهیو

 پنجهبارور است و روزهاي کوتاه و خنک باعث تحریک تعداد  پنجهبه 
  .)Koocheki & Sarmadnia, 2000( خواهد شد

اثرات متقابل تیمارهـاي   مترمربعمقایسه میانگین تعداد سنبله در 
 خیتـار در  1042زارع بـا   داد رقـم  نشـان  در دو سال زراعـی  شیآزما

را داشت که با ارقام حیدري  مترمربعبیشترین تعداد در  مهر 20کاشت 
 آبـان  پـنج مهر و زارع در تاریخ کاشـت   20در تاریخ کاشت  وندیسو 

ي شـدند  بنـد رتبهي آمارداري نشان نداد و در یک گروه تفاوت معنی
 قرار حیطیم عوامل و گیاه ژنتیک ریتأث تحت پنجه تولید .)5(جدول 

ـ  ـ گیم کاشـت از   خیتـار  .)Koocheki & Sarmadnia, 2000( ردی
زارع رقمـی   رقـم  عوامل محیطی است که بر تعـداد سـنبله اثـر دارد.   

دیررس و زمستانه است که در شرایط مناسب تاریخ کاشـت عملکـرد   
در  اما .دهدیمکامل بذر و تراکم مناسب، افزایش  خود را با سبز شدن

و سـبز   رهنگـام یددلیل تاریخ کشـت  به احتماالً آذر پنجتاریخ کاشت 
نشدن یکنواخت بذور، تراکم مناسب را با افزایش تعداد سنبله در واحد 

 دسـت بـه  ،شـود یمـ سطح که صفتی ژنتیکی براي این رقم محسوب 
در  آذر 5مهر با  20ي رقم زارع آمار نظر ازهمین دلیل  به است. آورده

 پـنج در تاریخ کاشت  . رقم پیشگاماندقرارگرفتهیک گروه و باالترین 
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کمترین تعـداد را داشـت کـه بـا ارقـام       مترمربعسنبله در  469با  آذر
 آبان 20و مهرگان در تاریخ کاشت  آبان پنجدر تاریخ کاشت  2چمران 
داري نشان نداده و تفاوت معنی آذر پنجارقام در تاریخ کاشت  و تمام

آذر زمان مناسـب   پنجکاشت  خیتار ي جاي گرفتند.آماردر یک گروه 
براي تولید پنجه و سنبله بارور را نداشته و با حداقل تعداد سنبله مرحله 

   دهی را گذرانده است و وارد فاز بعدي رشد خود شده است.پنجه
 

  برداشت شاخص
دار داد اثر سال و تـاریخ کاشـت معنـی    نشاننتایج تجزیه مرکب 

≤0.01)p(  دار بـود  شاخص برداشت معنیو اثر رقم و رقم در سال بر
دار رقم و اثر متقابل دوگانه رقم در سال نیز معنی نیهمچن. )3(جدول 

بر عوامـل محیطـی کـه    شاخص برداشت عالوه دهدیمبود که نشان 
. مقایسـه  استعوامل ژنتیکی نیز  ریتأث تحت دارند، نآ بر ریتأثبسیار 

سال زراعی هاي مختلف در دو برداشت تاریخ کاشت شاخص میانگین
بیشترین شاخص برداشت را  26/33مهر با  20کاشت  خیتارنشان داد 

ي در یک گـروه قـرار   آمار نظر از آبانداشت که با تاریخ کاشت پنج 
 68/29بـا   آذر پـنج برداشت تاریخ کاشـت   شاخص .)4گرفت (جدول 

 در ریتأخ و طول روز، دما دهد می نشان که ؛مقدار را داشت نیکمتر

رقم مهرگـان   داد. کاهش يداریمعن طوربه را شاخص برداشت کاشت
مقدار بیشترین شاخص برداشت را در بین ارقام داشت که با  06/34با 

 مقدار 51/29زارع با  رقم ي قرار گرفتند.آماررقم حیدري در یک گروه 
 ،بهاران ،شگامیپ کمترین شاخص برداشت را نشان داد که با سیروان،

یک گروه قرار گرفتند. مقایسه میانگین شاخص  در 2 چمران و وندیس
داد  نشاندر دو سال زراعی  شیآزمابرداشت اثرات متقابل تیمارهاي 

باالترین درصد شـاخص   12/36مهر با  20حیدري تاریخ کاشت  رقم
مقدار با سایر ارقام تاریخ کاشـت   لحاظ ازبرداشت را داشت و با اینکه 

 20تـاریخ کاشـت    زارع ،شگامیپ رقام حیدري،و ا آبان پنجمهر و  20
ي در یک گروه قرار گرفت (جدول آماراز لحاظ  اما تفاوت داشت، آبان

درصد داشت  86/26با  2شاخص برداشت را رقم چمران  نیکمتر .)5
 ي قرار گرفت.آماردر یک گروه  آذر پنجکه با سایر ارقام تاریخ کاشت 

 شاخص اختالف نیز (Navabpur et al., 2012) همکاران و پورنواب

 تفـاوت شـاخص   و گـزارش کردنـد  را  گندم مختلف ارقام برداشت در

گنـدم و   موفولوژیکی، ارقام خصوصیات در اختالف دلیلبه را برداشت
  نسبت دادند. عوامل محیطی

  

  مراحل فنولوژي
نتایج نشان داد که اثرات سال و تاریخ کاشت بـر طـول مراحـل    

دار دهـی و رسـیدگی فیزیولـوژیکی معنـی    لدهی، گـ زنی، ساقهپنجه
≤0.01)p(  جدول) ها نشان داد ). نتایج حاصل از مقایسه میانگین6بود

مهر ماه تا پنج آذر ماه موجب شـد کـه طـول     20که تأخیر کاشت از 
زنی افزایش و طول مرحله کاشت تا ساقه رفـتن،  دوره کاشت تا پنجه

یزیولوژیکی کاهش یابد، افشانی و کاشت تا رسیدگی فکاشت تا گرده
دهـی بیشـتر بـود    اما شدت این کاهش بین مرحله ساقه رفتن تا گـل 

رفتن و چنین نشان داد که اثر رقم بر تاریخ ساقه). نتایج هم7(جدول 
براین اثرات متقابل تاریخ کاشت در رقـم  دار بود. عالوهدهی معنیگل

دگی دهــی و رســیدهــی، گــلزنــی، ســاقهدر تمــامی مراحــل پنجــه
که بیشترین طوري). به6بود (جدول  )p(0.01≥دار فیزیولوژیکی معنی
 20روز براي رقم بهاران در تاریخ کشت اول ( 236روز تا رسیدگی با 

روز) و رقـم   235داري بـا رقـم حیـدري (   مهر) که البته تفاوت معنـی 
روز در تـاریخ   187روز) نداشتند و کمتـرین میـزان بـا     235پیشگام (

 5دست آمد. با مقایسه جدول آذر) براي رقم مهرگان به 5( کاشت آخر
رسد در شرایط تاریخ کاشت بهینه، ارقام دیررس به نظر می 7و جدول 

توانند از شـرایط محیطـی و   که زمان بیشتري در مزرعه هستند و می
کـه در  تري داشتند، در حالیتري ببرند، عملکرد بیشمنابع بهره بیش

تـر باشـند، مراحـل    ري هر چقدر ارقـام زودرس هاي تأخیتاریخ کشت
تـري  انتهایی رشد و پر شدن دانه با تنش خشکی و تنش گرمایی کم

 دما  تري در مقایسه با ارقام دیررس دارند.مواجه شده و عملکرد بیش

 فصل طول در هستند که اقلیمی مهم فاکتورهاي جمله از و فتوپریود

داري معنـی  اثر گیاهی خصوصیات سایر وعملکرد  بر زراعی گیاه رشد
 شـرایط  ترینمناسب گیاه با فنولوژیکی مراحل اینکه براي گذارند.می

با  محیط و خود پتانسیل از گیاه دیگر، بیان و به شود منطبق محیطی
 براي کاشت تاریخ ببرد، تعیین را استفاده حداکثر محیطی تنش کمترین

  است. ضروري نطقهم هر در کاشت مطلوب تاریخ به رسیدن
 از گنـدم  کاشـت  در تـأخیر  که داده است نشان مختلف تحقیقات

 براي روزهاي الزم تعداد افزایش و رشدي مراحل کاهش طول طریق

اجـزاي   نهایت، در باال، يهادما  حساس با مراحل برخورد و زنیجوانه
 & Wysockiداري کاهش یافت (معنی طوربه دانه عملکرد و عملکرد

Cro, 2006(. 
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  )1394- 1396ی (زراع سال دو در شیآزما يمارهایمتقابل ت اثرات عملکرد ياجزا و عملکرد نیانگیم سهیمقا - 5 جدول
Table 5- Comparison of mean yield and yield component of interaction effects in two years (2015-2017)  

 شاخص
 برداشت
Harvest 

index 

 رد سنبله دتعدا
  مترمربع

Number of 
spikes.m-2  

 در دانه تعداد
 سنبله

Number of seeds 
per spike 

 هزار دانه  وزن
1000-grain 
weight (g) 

یکیولوژیب عملکرد  
Biological yield 

(kg.ha-1) 

دانه عملکرد  
Grain yield 

(kg.ha-1) 
مارهایت  

Treatments 
 

36.12 a 
 896 a-d 30.8 abc 34.8 c-j 25744 a-f 9529 a* يدریح  

Heydari 20 مهر  

36.01 ab 757 c-f 32.4 ab 35.0 c-i 27093 a-d 8843 a شگامیپ  
Pishgam Oct. 20 

35.42 a-c 
 1042 a 21.2 ef 31.1 i-l 22193 d-l 7036 c-f زارع 

Zare  

34.93 a-d 927 abc 23.0 de 42.3 a 27307 abc 9416 a روانیس  
Sirvan  

34.50 a-e 815 b-e 27.9 b-e 37.6 bc 24605 b-i 9008 a بهاران 
Baharan  

34.28 a-e 934 abc 30.2 a-d 31.7 h-k 30299 a 9222 a وندیس  
Sivand 

 

34.22 a-e 770 cde 28.6 a-d 39.4 ab 25329 b-g 9099 a مهرگان 
Mehregan  

33.82 a-f 801 b-e 29.2 a-d 37.3 bc 26495 a-e 9051 a 2 چمران  
Chamran2  

33.26 a-f 664 e-i 30.3 a-d 32.8 f-k 20015 i-m 7187 b-e يدریح  
Heydari 

بانآ 5  
 

33.18 a-f 782 cde 31.4 ab 31.9 h-k 23462 b-k 7775 bcd شگامیپ  
Pishgam Nov.5 

32.9 a-g 978 ab 27.5 b-e 29.5 kl 26383 a-e 7186 b-e زارع 
Zare  

32.73 a-g 818 b-e 30.3 a-d 38.3 bc 25186 b-h 7754 b-d روانیس  
Sirvan  

32.54 a-g 748 c-h 26.b-d 37.3 bc 22225 d-l 7383 b-e بهاران 
Baharan  

32.37 a-g 756 c-f 34.5 ab 30.3 kl 24150 b-j 7844 bc وندیس  
Sivand 

 

31.72 a-g 721 d-h 29.4 a-d 36.8 b-f 21798 e-l 8018 b مهرگان 
Mehregan  

31.58 a-g 642 e-j 29.2 a-d 36.9 b-e 22350 c-l 6951 c-f 2 چمران  
Chamran2  

31.27 a-g 722 d-h 32.4 ab 35.4 b-h 26148 a-f 7226 b-e يدریح  
Heydari 20 آبان  

31.27 a-h 710 d-h 27.6 b-e 30.8 jkl 19869 i-m 6872 def شگامیپ  
Pishgam Nov.20 

31.08 a-g 658 e-i 29.0 a-d 31.5 h-k 20333 h-m 6592 efg زارع 
Zare  

30.95 b-h 721 d-h 28.9 a-d 32.7 g-k 18514 klm 6834 ef روانیس  
Sirvan 

 

30.65 c-h 753 c-g 23.5 cde 36.2 b-g 21308 f-m 6213 fgh بهاران 
Baharan  

30.62 c-h 792 cde 32.2 ab 31.7 h-k 23355 b-k 7874 bc وندیس  
Sivand 

 

29.96 d-h 646 e-j 31.6 ab 37.0 bcd 21376 f-m 7238 b-e مهرگان 
Mehregan  
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29.95d-h 735 d-h 30.3 a-d 36.1 b-g 27700 ab 6828 ef 2 چمران  
Chamran2  

29.82 e-h 564 hij 32.2 ab 32.9 e-k 19239 j-m 5796 gh يدریح  
Heydari 5 رآذ  

29.76 e-h 469 j 34.7 ab 32.2 g-k 16757 m 5878 gh شگامیپ  
Pishgam Dec .5 

29.52 e-h 564 hij 29.8 a-d 33.0 d-k 20400 g-m 5596 h زارع 
Zare  

29.10 f-h 566 g-j 30.4 a-d 34.9 c-i 19738 i-m 5904 gh روانیس  
Sirvan  

27.87 g-h 580 f-j 28.9 a-d 35.0 c-i 18865 klm 5728 gh بهاران 
Baharan  

27.86 g-h 658 e-i 36.0 a 27.6 l 20195 i-m 5893 gh وندیس  
Sivand 

 

26.86 h 572 f-j 29.6 a-d 35.2 c-h 19953 i-m 5930gh مهرگان 
Mehregan  

26.86 h 484 ij 29.3 a-d 38.5 bc 17924 lm 5474 h 2 چمران  
Chamran2  

  .ندارند هم با يدارمعنی اوتتف پنج درصد احتمال سطح در در هر ستون و براي هر جزء کسانی حروف يدارا يهانیانگیم ÷
* Means with similar letters in each column and for each component are not significantly different at 5% level of probability 

(DMRT). 
 

  ) 1394-96( زراعی سال دوطی  مراحل فنولوژي ارقام گندم تاریخ کاشت بر اثر مربعات) مرکب نیانگیمنتایج تجزیه واریانس ( - 6جدول 
Table 6- Analysis of variance (mean squares) for the effect of planting date on phenological stages of wheat cultivar during 

during two years (2015-2017) 
اترییمنابع تغ  

Source of 
variation 

درجه 
يآزاد  

d.f 

زنیتعداد روز تا پنجه  
No. of days till 

tillering 

 تعداد روز تا ساقه رفتن
 No. of days till stem 

elongation 

  دهیتعداد روز تا گل
 No. of days' till  

flowering  

  تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژي
No. of days till physiological 

maturity 
 )Y( سال

Year (Y) 1 11026 ** 2220 ** 3798 ** **1575  

 تکرار (سال)
Replication 

(year) 
4 23.1 8.9 27.2 12.1 

 )D( کاشت خیتار
Planting date 

(D) 
3 30026 ** 3039 ** 16100** **16586  

D × Y 3 7915 468 ** 271 50.4 
1اشتباه   

Error 1 12 18 4.5 20.1 22.9 

 رقم
Cultivar (C) 7 2.8  80.4** 13.6* 13.7 

C × D 21 22.5 ** 6.4 * 10.9 ** **27.4 
C × Y 7 12.4 6.3 5.3 13.9 

C × D × Y 21 19.1 22.4 7.4 32.1 
2اشتباه   

Error 2 112 12 3.3 4.9 11.2 

راتییتغ بیضر  
C.V. (%)  3.5 5.7 4.9 5.3  

   درصد یکو  پنجدر سطح احتمال  دارمعنیترتیب به :* و **
* and **: are significant at 5% and 1% probablility levels, respectively. 

  
  



  1399، زمستان 4، شماره12، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     716

  )1394-1396ی (زراع سال دو در شیآزما يمارهایمتقابل ت اثرات مراحل فنولوژي نیانگیم سهیمقا - 7جدول 
Table 7- Comparison of mean yield and yield component of interaction effects in two years (2015-2017)  

 ژيتعداد روز تا رسیدگی فیزیولو
No. of days till physiological 

maturity  

 دهیگلتعداد روز تا 
No. of days till 

flowering 

 تعداد روز تا ساقه رفتن
No. of days till Stem 

elongation 

تعداد روز تا 
زنیپنجه  

No. of days till 
tillering 

مارهایت  
Treatments 

 

235 ab 206 a 132 g-k 40 hi* يدریح  
Heydari 20 مهر  

235 ab 206 a 130 jkl 41 hi شگامیپ  
Pishgam Oct. 20 

231 cd 203 b 131 ijk 39 i زارع 
Zare  

230 d 200 c 133 g-j 41 hi روانیس  
Sirvan  

236 a 205 ab 132 h-k 40 hi بهاران 
Baharan  

232 bcd 207 a 130 gkl 40 hi وندیس  
Sivand 

 

230 d 203 b 128 l 43 h انمهرگ  
Mehregan  

230 d 203 b 128 l 43 h 2 چمران  
Chamran2  

219 e 193 d 150 a 83 efg يدریح  
Heydari 

آبان 5  
 

213 g 192 d 150 a 83 efg 
 

شگامیپ  
Pishgam Nov.5 

219 e 191 d 150 a 85 d-g زارع 
Zare  

218 ef 192 d 147 ab 85 d-g روانیس  
Sirvan  

212 gh 191 d 150 a 83 efg بهاران 
Baharan  

218 ef 190 d 146 b 85 d-g وندیس  
Sivand 

 

212 gh 187 de 146 b 83 efg مهرگان 
Mehregan  

212 gh 188 de 147 ab 83 efg 2 چمران  
Chamran2  

208 i 179 ef 140 c 86 def يدریح  
Heydari 20 آبان  

208 i 179 ef 137 def 87 d شگامیپ  
Pishgam Nov.20 

210 hi 179 ef 138 cde 86 de زارع 
Zare  

208 i 179 ef 135 fgh 83 efg روانیس  
Sirvan 

 

208 i 178 ef 140 cd 87 d بهاران 
Baharan  

211 gh 179 ef 134 fgh 82 fg وندیس  
Sivand 

 

207 i 176 f 136 efg 82 g مهرگان 
Mehregan  
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207 i 178 ef 135 fgh 82 g 2 چمران  
Chamran2  

190 j 163 fg 133 g-j 101 a يدریح  
Heydari 5 رآذ  

190 j 161 fg 131 ijk 96 c شگامیپ  
Pishgam Dec .5 

188 j 164 fg 133 g-j 100 ab زارع 
Zare  

189 j 160 fg 131 ijk 98 abc روانیس  
Sirvan  

189 j 161 fg 134 f-i 97 bc بهاران 
Baharan  

189 j 160 fg 130 kl 100 ab  وندیس  
Sivand 

 

187 j 159 g 130 kl 100 ab مهرگان 
Mehregan  

188 j 162 fg 130 kl 101 ab 2 چمران  
Chamran2  

  .ندارند هم با يدارمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در در هر ستون و براي هر جزء کسانی حروف يدارا يهانیانگیم* 
* Means with similar letters in each column and for each component are not significantly different at 5% level of probability 

(DMRT). 
 

   يریگجهینت
حصـول حـداکثر    يبـرا  کاشت مناسـب  خینشان داد که تار جینتا

 ،باشدیمهر م 20مشابه  یمیاقل طیعملکرد دانه در منطقه کرج و شرا
کاشـت   خیتـار  نیتـر در کاشت نسبت بـه مناسـب   تأخیر کهطوريبه
و پر شدن دانه، منجر به  یشیکاهش طول دوره زا جهیمهر)، در نت20(

 ءجـز  نیتـر مهـم درصـد گردیـد.    36تـا   16 نیکاهش عملکرد دانه ب
تعداد سنبله بارور در واحـد   دیگرد خیتار نیا يعملکرد که باعث برتر

 اهیتا گ شودیمناسب سبب م خیکشت در تار ،گرید یعبارتبه سطح بود
تعـداد سـنبله بـارور در     شیمناسب، افزا زنیپنجه يبرا یکاف فرصت

داشته باشد. با توجه به  اریعملکرد دانه را در اخت شیواحد سطح و افزا
عملکـرد دانـه دوره    ياجزا لیشکت يهر رقم، برا یکیژنت اتیخصوص

ـ هر جزء عملکرد تول نهیاست تا حد به ازمندیخاص ن یزمان گـردد.   دی
عملکرد دانـه اگرچـه    ياجزا لیتشک يالزم برا یزمان يهاطول دوره

 يهاو تنش اهیرشد گ طیشرا تأثیرتحت  اما است، یکیصفت ژنت کی
قـرار   طیمح يدما ژهیوبه ییوهواآب يخصوص پارامترهاهب یطیمح

گندم تحت  نمو ورشد  يهاکرج، دوره ییوهواآب طی. در شرارندیگیم
 رنـد، یگیماه قرار مـ  بهشتیارد دوم مهیدما از ن یناگهان شیافزا تأثیر

در  تـأخیر گندم متناسب بـا   یکیولوژیزیف یدگیکه زمان رس ينحوبه
دمـا،   یطـ یفشار عامل مح ،گریبه عبارت د افتد،ینم تأخیرکاشت به 
 ،کل دوره رشد گندم را کوتـاه  ،جهیرشد و نمو و در نت يهاطول دوره

گندم را به دنبال  در کاشت تأخیرکاهش عملکرد دانه در اثر  جهیدر نت
داري بر مراحـل  که تاریخ کاشت و رقم اثر معنی. نتایج نشان داد دارد

 و رسـیدگی فیزیولـوژیکی داشـتند.    دهـی گـل دهـی،  زنی، ساقهپنجه
داشت که تفـاوت   بیشترین روز تا رسیدگی را رقم بهاران کهطوريبه

 وط بهمرب داري با رقم حیدري و پیشگام نشان نداد و کمترین آنمعنی
عملکرد دانه ارقام گندم  نیانگیم هايهسیمقا یبررس رقم مهرگان بود.
از منطقه معتدل، رقم مهرگان از منطقـه گـرم و    وندینشان داد رقم س

عملکرد دانه را به خود اختصـاص   نیاز منطقه سرد باالتر يدریرقم ح
 یکیکاشت در رقم  خیبودن اثر تار داریکه معن رسدیدادند. به نظر م

در هر  ،گریبوده است. به عبارت داي جهینت نیچن جادیا يهالفهؤاز م
حداکثر عملکرد دانه را داشته است و  خصوصبهرقم  کیکاشت  خیتار
ـ   جینتا نیا ندیبرآ مختلـف   يهـا میسبب شده که ارقام مخصـوص اقل

مختلف داشته باشند.  يهاکاشت خیتار انیحداکثر عملکرد دانه را در م
 شـود یمـ  هیدانه توصـ  کردحداکثر عمل دیتول يبرا جینتا نیاساس ا بر

مشـابه در   یمیدر منطقه کرج و مناطق اقل روانیس ایو  يدریارقام ح
از نظر زمـان   تیمحدود طیدر شرا اما مهر ماه کشت گردد، 20 خیتار

کمبـود ادوات کشـت    ،یمـ یاقل طیکشت محصول (مناسب نبودن شرا
 وپـنج آذر ارقـام مهرگـان     تیلغا پنج آبان هايکاشت خیتار درو...) 

واسـطه عـدم   به افت محصول زانیم نیتا کمتر شودیم هیتوص وندیس
   .دیوجود آهدر زمان مناسب ب اهیکشت گ
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Introduction 2 
Besides its commercial importance in the global wheat market, bread wheat (Triticum aestivum) is an 

efficient weapon in political and international relations. Its practical importance is increasing by the day. The 
planting date is an essential factor in crop production because meteorological parameters vary with the planting 
date changes. Singly or in combination, temperature, sunlight, and other meteorological factors influence plant 
growth and production. Planting date controls plant phenological total biomass production and influences the 
efficient conversion of biomass into economic yield (Khichar and Niwas, 2006). The purpose of determining 
planting date is to find the right time for a cultivar or a group of similar plant cultivars so that the set of 
environmental factors are suitable for seed germination and seedling establishment survival (Hore et al., 2002). It 
seems that planting various wheat cultivars by considering the high importance of wheat with different growth 
habits is necessary for agricultural experts and farmers to observe the different cultivars' responses to various 
planting dates and weather conditions. Various cultivars, each compatible with weather conditions in a specific 
part of the country, were selected for this experiment. This experiment intended to determine how cultivars 
responded to each planting date by taking its yield potential and temperature changes into account, identifying 
the optimum planting date for each cultivar, and introducing the suitable cultivar in the late planting date.  

  
Materials and Methods 

The split-plot experiment was conducted based on a complete randomized block design with three 
replications on the research farm of the Seed and Plant Improvement Research Institute in Karaj in two years 
(2015-2017). The bread wheat cultivars Baharan, Sivand, Sirvan, Mehregan, Chamran 2, Heidari, Zare, and 
Pishgam, formed the main plot factor and the various planting dates (12 October, 27 October, 11 November, and 
26 November) the subplot factor. Yield and yield components such as the number of fertile spike per m2, number 
of grain per spike, number of grain per m2, 1000-kernel weight were measured at the end of the growing season 
to evaluate responses of the cultivars to the various planting dates. Also, the phenological stage was recorded 
during the growing season. 

  
Results and Discussion 

Results indicated that planting dates had significant effects on grain yield, biological yield, number of seeds 
per spike, number of spikes per m2, and harvest index. The highest yield was 12 November among the planting 
dates, and the Sivand cultivar had the highest grain yield (7708 kg.ha-1). The interaction effects of planting date 
and cultivar were significant on grain yield, biological yield, and some yield components. The highest grain yield 
(9529 kg.ha-1) was observed in the Heidari cultivar planted on 12 October and the lowest (5474 kg.ha-1) in the 

                                                        
1- Ph.D. Student of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. 
2- Professor, Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. 
3-Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research, Education and Extention 
Organization (AREEO), Karaj, Iran. 
4- Associate Professor, Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. 
5- Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research, Education and Extention 
Organization (AREEO), Karaj, Iran. 
(*- Corresponding Author Email: farzadpaknejad@yahoo.com) 
Doi:10.22067/jag.v12i4.78712 



  721    …در  (.Triticum aestivum L)ارقام گندم نان یصفات کم ی برخیابیارزگرشابی و همکاران، 

Chamran cultivar planted on 26 November. Delays in planting reduced grain yield by 16-36% compared to the 
most suitable planting date (12 October) because of the reduced vegetative and grain-filling periods. 

 
Conclusion 

The highest grain yield at each of the planting dates was achieved for one of the cultivars. Therefore, the 
cultivars adapted to different climates exhibited their highest yields at different planting dates. Based on results, 
it is recommended that the Heidari and/or Sirvan cultivars be planted in Karaj and regions with climates to Karaj 
on 12th October.  In cases of limitations concerning planting dates (unfavorable weather conditions, insufficient 
planting equipment, etc.), the recommended dates for planting the Mehregan and Sivand cultivars are from 27 
October to 26 November to minimize yield loss caused. It seems that 12 October is the best planting time for the 
study region because it allows better use of the environmental conditions, including more desirable temperature, 
more extended growing season, higher soil moisture content, and suitable seedling establishment.  
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