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هاي اميدبخش تحليل آماري عملكرد دانه و صفات وابسته به آن در الين  
ثير تاريخ كاشتأ تريتيكاله تحت ت  
 

2 و احمد نادري*1زاده ايرج لك  
  كز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانمرمربي و استاديار، . 2. 1

  )28/5/93:  تاريخ تصويب- 26/6/92: تاريخ دريافت (
  

  چكيده 
صورت  به تحقيق اين تريتيكاله، هاي اميدبخش الينترين تاريخ كاشت  ر تعيين مناسبمنظو به

 تكرار در مركز سههاي كامل تصادفي در   در قالب طرح بلوكهاي خردشده آزمايش كرت
 عامـل. شد  اجرا 1390-91 و 1389-90   در دو سال زراعيتحقيقات كشاورزي خوزستان

عـامـل فـرعي شامل چهار  و) روز15 ةاصلـف بهان ـ آبمپنج از( تاريخ كـاشت چهـاراصلي 
نتايج نشان داد كه اثر سال براي روز تا ظهور سنبله و رسيدگي . الين اميـدبخش تريتيكاله بود

فيزيولوژيكي، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله و سرعت رشد دانه 
 اثر تاريخ كاشت و ،، فقط براي شاخص برداشتالين×اثر متقابل تاريخ كاشت. دار بودمعنا

ها از نظر روز تا ظهور سنبله، شاخص تفاوت الين. دار بودمعنامربع  فقط بر تعداد سنبله در متر
دار  معنا رشد دانه ةبرداشت، وزن هزاردانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و دور

دست  هببيستم آبان  در هكتار در تاريخ كاشت يلوگرمك 6268با  بيشترين عملكرد دانه. بود
. دار بود معنا صفات مثبت و ةجز سرعت پرشدن دانه، با كلي ههمبستگي عملكرد دانه ب. آمد

دليل كوتاه  به  زماني مذكور، عمدتاًةخير در تاريخ كاشت نسبت به محدودأعملكرد دانه با ت
نوميال تغييرات عملكرد دانه   تابع تعريف پليبا توجه به . پر شدن دانه كاهش يافتةشدن دور

  . شد تاريخ كاشت تعيين ة بهينةعنوان نقط ه آبان ب26عنوان تابعي از تغييرات تاريخ كاشت،  هب
  

   . عملكرد بيولوژيكي،شاخص برداشت ، پرشدن دانهدورة :يديلهاي ك هواژ
 

  مقدمه 
 سطح زندگي از يك سو و افزايش جمعيت از ارتقايبا 

هاي دامي در كشور در  وردهاي ديگـر، مصرف فـرسـو
ها از  با توجه به برخي محدوديت. استحال افزايش 

بازده و توليد  جمله كمبود منابع آب و خاك، اراضي كم
 ذرت و همچونكمتر از نياز كشور از نظر محصوالتي 

سويا و تخصيص ارز براي واردات اين محصوالت، معرفي 
گار به شرايط محيطي گياهان زراعي جديد و ساز

 جانشين ةعنوان گزين هبازده از جمله تريتيكاله، ب كم
 ة دانييبا توجه به خصوصيات غذا. مطرح شده است

تريتيكاله، جايگزين كردن بخشي از ذرت و سويا در 
 خوراك دام و طيور، از جمله راهكارهاي يي غذاةجير

شمار  هها ب  واردات اين دانهفزايندةثر در كاهش ؤم
گونه گياهان با   پايداري توليد در اين،بر آن عالوه. رود مي

 موجب بهبود وضع  سازگاري آنها،ةتوجه به دامن
بازده  وري اراضي كم اقتصادي كشاورزان و افزايش بهره

 قرن ةعنوان غل ه در اين ميان تريتيكاله ب.خواهد شد
جانشين مناسب براي كشت در اراضي و يكم  و بيست

هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و سطح  لبازده در سا كم
  (FAO, 2004).است كشت آن در حال افزايش 

اي است كه از  شده  هيبريد اصالحة   تريتيكاله غل
در اين گياه . دست آمده است هتالقي گندم و چاودار ب

بــازده  خصوصيات ژنتيكي براي سـازگاري به شرايط كم
ار و خصـوصيات  پـدري، يعني چــاودةمحيطي از پـايـ

 مــادري ةژنتيكي مطلــوب زراعي و عملكـرد از پــايــ
 & Bittle)تــل شــده اسـي گنــدم منتقــيعن

Gustafson,1991; Smith et al., 1994) . از تريتيكاله
عنوان  بهو   دانه و علوفهةمنظور صورت دانه، علوفه و دو به
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اده  دام و طيور استفةجايگزين سويا و ذرت در تغذي
تعيين تاريخ كاشت و رقم مناسب از اهميت  .شود مي

 در دستيــابي به بخش بيشتري از عملكــرد در زيادي
 .استگيـاهـان زراعي از جمله تريتيكاله برخوردار 

(2004) Hackett & Burke   دركه گزارش دادند 
بازده و در مقايسه با گندم و جو،  زراعي كم وضعيت

  . يداري بيشتري برخوردار بودعملكرد تريتيكاله از پا
Schwarte et al.    (2005)  اثر تاريخ كاشت بر

 آنان. كردنددار گزارش  معنا تريتيكاله را ةعملكرد دان
دليل  هبيان داشتند كه در تاريخ كاشت مطلوب، ب

خصوص دما، عملكرد دانه از  ه مساعد محيطي بوضعيت
   .طريق جذب بيشتر نيتروژن افزايش يافت

Fedders    & (2008) Clapham كه كردند گزارش 
 از طريق اغلب ، تريتيكالهدانة كاشت بر عملكرد اثر تاريخ

 بارور در واحد سطح صورت ةتغيير در تعداد پنج
 بيان داشتند كه در تاريخ .Royo et al (2000) . گيرد مي

 در مناطقي كه گياه با كمبود آب ويژه به ،هاي دير كاشت
 ارقام تريتيكاله دانةمواجه باشد، عملكرد  نيز زياد دمايو 

 با    ,.Khodarahmi et al (2006)  .كاهش خواهد يافت
 الين تريتيكاله 50 عملكرد اجزايبررسي عملكرد و 

جز طول سنبله،  هها ب نتيجه گرفتند كه بين ژنوتيپ
 صفات همةشاخص برداشت و عملكرد بيولوژيكي، براي 

 Ghooshchi et .د داشت ارزيابي تنوع ژنتيكي وجوتحت

al.. (2006)هاي   گزارش دادند كه تفاوت ژنوتيپز ني
مختلف تريتيكاله از نظر عملكرد دانه، تعداد دانه در 

، تعداد سنبله در واحد سطح و هزاردانهسنبلچه، وزن 
  .دار بود اتعداد سنبلچه در سنبله معن

(1995) Yagbasanlar & Ozkan.    در تريتيكاله 
ين عملكرد دانه با عملكرد بيولوژيكي، همبستگي ب

شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در 
 دار معنامربع را مثبت و با وزن هزاردانه منفي و  متر

با توجه به  Lin & Binns  (1991 ( .گزارش كردند
همبستگي منفي وزن هزاردانه با تعداد روز از كاشت تا 

ت آن با تعداد روز از كاشت سنبله رفتن و همبستگي مثب
تر  كوتاهمرحلة هايي با  تا رسيدن بيان داشتند كه ژنوتيپ

از سبز شدن تا ظهور سنبله، زمان كافي براي رشد دانه و 
 (2007) .كاهش چروكيدگي دانه در اختيار داشتند

Gupta et al.   عملكرد بيولوژيكي را جزء اصلي تغييرات

 (2010)كه  ، درحاليردندك تريتيكاله معرفي دانةعملكرد 

Gulmezglu et al. گزارش دادند كه ارتفاع گياه، تعداد 
ثر بر ؤ ماجزايترين  دانه در سنبله و وزن هزاردانه مهم

 .هاي تريتيكاله بودند  ژنوتيپدانةعملكرد 

 خوزستان، با توجه به احتمال ييهوا و  آبوضعيتدر 
هدف بروز سرماي زمستان، و گرماي زودرس بهار و با 

خصوص مراحلي  هاجتناب از برخورد مراحل رشد و نمو ب
شود، با   اصلي عملكرد دانه در آنها تشكيل مياجزايكه 
 ةهاي محيطي از جمله دماي خارج از محدود تنش

تحمل گياه، تعيين تاريخ كاشت متناسب با كالس 
 در پايداري عملكرد زياديها، از اهميت  زودرسي ژنوتيپ

با توجه به الگوي عمومي تغييرات . استدار ردانه برخو
 محصوالتي نظير گندم، جو و ةهاي بهار دما، تيپ

زه كشت ييصورت پا هتريتيكاله در استان خوزستان ب
 سرما در ةمدت، وقوع پديد براساس آمار طوالني. شوند مي

زا براي   تنشة پديد،ها اواخر دي و بهمن، در برخي سال
 افزايشالوه بر آن  ع.رود شمار مي بهگياهان مذكور 

ترين عامل  مهم، ناگهاني دما نيز از اواسط فروردين
 پر شدن دانه ارزيابي ةمحيطي در كوتاه شدن دور

 اقليمي استان وضعيتهمين علت در  ه ب.شود مي
خوزستان رسيدگي كامل در گياهاني نظير گندم و 

 بيشترتريتيكاله، نه متناسب با تاريخ كاشت آنها، بلكه 
 ة بهار و در دامنيل افزايش ناگهاني دما در اواتأثيرتحت 

 كوتاهي همزمان با افزايش دما، صورت نسبت به
  . (Radmehr et al., 2005; Naderi, 2010)گيرد مي

دليل  ه از اراضي استان خوزستان ببزرگيبخش 
 اراضي ،هاي ناشي از كمبود آب و شوري محدوديت

همين  به، روند شمار مي هبازده با حاصلخيزي كم ب كم
 مذكور در وضعيتدليل كشت محصوالت حساس به 

با توجه به . نيستصرفه  به گونه اراضي مقرون اين
خصوصيات ذكرشده در مورد تريتيكاله، كشت اين گياه 

تواند عالوه بر  بازده استان مي اي و كم در اراضي حاشيه
وري  بهبود وضع اقتصادي كشاورزان موجب افزايش بهره

عنوان  هضي در استان شود و در نتيجه بگونه ارا اين
 دام و طيور، نياز به ة در تغذيجايگزين ذرت و سويا

تعيين تاريخ كاشت و رقم  .واردات آنها را كاهش دهد
 يادشدهكشت در استان خوزستان با اهداف  مناسب

 مهم از مديريت زراعي، از اهميت ةلفؤعنوان دو م هب
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العات علمي در حال حاضر اط. استخاصي برخوردار 
چنداني در خصوص تاريخ كاشت و رقم براي شرايط 

هدف از اجراي اين .  خوزستان وجود نداردييهوا و آب
تحقيق تعيين تاريخ كاشت مطلوب و رقم مناسب براي 

بازده استان   كشت اين محصول در اراضي كمةتوسع
 .استخوزستان 

 
  ها  و روشمواد

در شده  هاي خرد آزمايش كرتصورت  به تحقيقاين 
 تكرار در سههاي كامل تصادفي در  قالب طرح بلوك

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بازده  اراضي كم
 1390-91   و1389-90  در دو سـال زراعيوزستانــخ

 پنجم تاريخ كاشت شامل عامل اصلي چهار. شد اجرا 
 عامل فرعي و ؛بيستم آذر و  پنجم آذر، بيستم آبان،آبان

،  ET-84-15 الين اميدبخش تريتيكاله شاملشامل چهار
ET-82-15 ،ET-79-17و ET-85-9ةعمليات تهي.   بود 

هم و   و دو ديسك عمود بر عميق شخميكزمين شامل 
 طول ه كاشت بخطشش كرت فرعي شامل  هر .ماله بود

متر و به   سانتي20بين خطوط  ة متر با فاصلشش
جه به وزن  بذر با تومقدار. دمربع بو متر2/7مساحت 

مربع و براي   دانه در متر400اساس   برها الين دانة هزار
 در هر سال الزم كود مقدار .د جداگانه توزين ش،هر كرت

 ة و توصي آزمايشية مزرعآزمون خاك ةبا توجه به نتيج
  كيلوگرم در هكتار60 براساس ،خاك مركز و بخش آب

م  كيلوگر50سوپر فسفات تريپل، اكسيد فسفر از منبع 
 40 ، سولفات پتاسيم اكسيد پتاسيم از منبعدر هكتار

 كيلوگرم در 50كيلوگرم در هكتار كود سولفات روي و 
صورت پايه به زمين داده  به اوره از منبع  نيتروژنهكتار
سنبله زني و   پنجهة كود سرك در مرحلدو نوبت. شد

 كيلوگرم در هكتار نيتروژن از 25 مقدار بههر يك ، رفتن
و  برگ باريكهاي هرز   مبارزه عليه علف.رف شداوره مص

 مقدار تاپيك به هاي شك  علفترتيب با مصرف بهبرگ  نپه
و  گرم در هكتار 20 مقدار  بهگرانستار و دو ليتر در هكتار

تاريخ  .گرفتانجام هاي آزمايشي  با توجه به سطح كرت
 فيزيولوژيكي ثبت گي و رسيدظهور سنبلهشدن تا  سبز
 50 ظاهر شدن كامل ظهور سنبله،اريخ براي معيار ت. شد
هاي هر كرت و زمان رسيدگي  صد سنبلهدر

فيزيولوژيكي، قطع ارتباط آوندي همزمان با زرد شدن 

تعداد سنبله در يك خط از . حدود نيمي از پدانكل بود
مربع  هر كرت شمارش و براساس تعداد سنبله در متر

ط از محصول هر كرت پس از حذف دو خ. محاسبه شد
عنوان  ين هر كرت بهيطرفين و نيم متر از باال و پا

بيوماس . مربع برداشت شد حاشيه، در سطح چهار متر
عنوان  هبر از هر كرت، ب صورت كف هشده ب برداشت

عملكرد بيولوژيكي براساس كيلوگرم در هكتار برآورد و 
. شدشده جدا  محصول دانه هر كرت از بيوماس برداشت

 دانةكرت نيز با توجه به وزن  هر دانةعملكرد 
اساس كيلوگرم در هكتار  شده از هر كرت بر برداشت

شاخص برداشت از نسبت عملكرد دانه به . محاسبه شد
. دست آمد بهعملكرد بيولوژيكي و ضرب آن در عدد صد 

 آزمون بارتلت براي اطمينان از يكنواختي اجرايپس از 
ها انجام  داده واريانس ةواريانس خطاهاي آزمايشي، تجزي

اي دانكن  دامنه ها براساس آزمون چند  و ميانگينگرفت
(DMRT)همبستگي ساده بين . با يكديگر مقايسه شد 

 آن محاسبه و براي تعيين صفات اجزايعملكرد دانه و 
گام  به روش گام به رگرسيون ةثر بر عملكرد دانه، تجزيؤم

ار افز ها از نرم  واريانس دادهةبراي تجزي.  شداجرا
MSTATCة همبستگي صفات و تجزية و براي محاسب 

 . استفاده شدMinitabافزار  رگرسيون از نرم

  
  نتايج و بحث
 اين تحقيق و اجرايميانگين دماي ماهانه در دو سال 

 نشان داده شده 1براساس آمار بلندمدت در نمودار 
 اجرايروند تغييرات دماي ماهانه در دو سال . است

مدت،  وت، بر الگوي تغييرات بلندتحقيق با اندك تفا
 و  يافتميانگين دما از مهر تا دي كاهش. منطبق بود

 مركب ةنتايج تجزي .پس از آن روند افزايشي نشان داد
 نشان داده شده 1هاي تحقيق در جدول  واريانس داده

اثر سال فقط براي شاخص برداشت و تعداد سنبله . است
دار نشدن اثر  معناه به با توج. دار نبود معنادر واحد سطح 

 الين براي ×تاريخ كاشت و اثر متقابل تاريخ كاشت 
 ةشاخص برداشت و تعداد سنبله از يك سو در تجزي

ها براي  دار شدن تفاوت ژنوتيپ معنامركب واريانس و 
توان تغييرات صفات مذكور را در پاسخ  اين دو صفت، مي

قيق شده در اين تح  اعمالةبه تاريخ كاشت در محدود
  .كرد پايدار ارزيابي نسبتاً
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  مدت در ايستگاه اهواز  تحقيق و آمار بلنداجراي روند ميانگين دماي ماهانه در فصل زراعي گندم در دو سال .1شكل

  
 دما تفاوت چنداني بين دو ةبراساس ميانگين ماهان

، بنابراين اثر )1شكل( تحقيق وجود نداشت اجرايسال 
 در آن را بايد اجزايبرخي سال بر عملكرد دانه و 

 بروز سرما و ةخصوص در دور ههاي دماي روزانه و ب تفاوت
 دو ةبررسي دماي روزان .جو كردو  رشد دانه جستةدور

، نشان )نشده است  آمار نشان داده(  تحقيقاجرايسال 
داد كه در سال اول تحقيق در برخي از روزهاي پاياني 

ي مشابه آن در سال ل زمستان دما از روزهايز و اواييپا
بر آن در برخي روزهاي بهار  دوم تحقيق كمتر بود، عالوه

 پرشدن دانه بود، دماي روزانه در سال ةكه مصادف با دور
و در نتيجه بود اول در مقايسه با سال دوم بيشتر 

هوا در سال اول در مقايسه  و  عمومي نامناسب آبوضعيت

دار  معناثر در ؤترين عامل م توان مهم با سال دوم را مي
ميانگين تعداد روز تا گلدهي و . شدن اثر سال برشمرد

تر در  نييرسيدگي كامل در سال اول با توجه به دماي پا
برخي از روزها در اين سال در مقايسه با سال دوم 

 ، روز رسيد146 و 100ترتيب به  بهتر شد و  طوالني
هاي دليل نبود اثر دما هكه در سال دوم تحقيق ب حالي در

 فنولوژيكي ةپايين در زمستان، ميانگين اين دو مرحل
نتايج اين تحقيق در  . روز بود131 و 92ترتيب  به

 هـاي دار شـدن اثــر سـال با يـافته معناخصـوص 
(2006) Stacey et al. دار سال بر عملكرد  معنا كه اثر

، كردند منتسب ييهوا و دانه را به تغييرات شرايط آب
  .مطابقت داشت

  
   شده  صفات بررسيديگر واريانس مركب براساس ميانگين مربعات براي عملكرد دانه و ة نتايج تجزي.1جدول 

  صفات
درجة   منابع تغييرات  تعداد  روز تا

 آزادي
گي رسيد  ظهور سنبله

  فيزيولوژيكي
شاخص   عملكرد دانه عملكرد بيولوژيكي  ارتفاع گياه

  برداشت
وزن 
سنبله در متر   هزاردانه

  مربع
دانه در 
  سنبله

دورة رشد 
  دانه

سرعت رشد 
  دانه

 Y(  1  *26/1625  *01/4043  ns 38/3825 *292025825  *50812965 ns01/0 ns 51/290 ns 67/4592 *04/1247  ns 50/541 *73/274(سال
  R*Y( 4  89/207  60/227  52/607  22826994  4146563  99/10  42/113  35/8445  39/182  49/336  35/31(تكرار درون سال
  3  **21/1234  **90/1427  *03/1210  **49760370  **10192477 *84/110  **65/124  ns 51/1270  *75/166  **51/4957  **22/109 (A)تاريخ كاشت 

Y*A  3  ns 87/4  **84/247  ns 24/580  ns  1640062  ns 43040 ns 79/3  ns 79/0  ns 64/239  ns 51/6  ns 53/204  ns 49/12  
  12/6  91/228  21/37  66/1134  21/11  97/30  989074  5913069  09/253  17/40  96/131  12 هاي اصلي خطاي كرت
  3  **96/86  ns 04/3  **69/279  ns 1353230  ns 904925  **43/29  **23/144  **49/8503  **83/178  *24/101  ns 30/8 (B)ها  الين
Y*B  3  ns 07/7  ns 87/5  ns 74/35  ns 1307997  ns 204568  ns 93/0  ns 37/6  ns 11/162  ns 15/25  ns 75/11  ns 75/0  
A*B  9  ns 96/27  ns 43/6  ns 17/16  ns 8766404  ns 1147698  *26/12  ns 38/14  ns 29/2821  ns 92/18  ns 63/28  ns 62/4  

Y*A*B  9  ns 16/5  ns 63/6  ns 63/55  ns 2040154  ns 436701  ns 00/3  ns 91/10  ns 31/268  ns 07/9  ns 07/8  ns 31/2  
  77/3  61/25  72/16  57/1521  92/8  58/5  719119  4779530  37/23  57/3  89/17  48 هاي فرعي خطاي كرت

  8/21  9/7  0/7  2/19  6/6  7/5  0/16  9/16  9/4  1/18  4/4    (%)ضريب تغييرات
ns: درصد1 و 5دار درسطح  اترتيب معن به: ** و *دار،  غيرمعنا .    
  

 براي شاخص  نبودن اثر سالدار معنا به توجهبا 
 الين ×دار بودن اثر متقابل تاريخ كاشتمعنابرداشت و 

 ميانگين براي شاخص برداشت مقايسةبراي اين صفت، 
 در .گرفتروي ميانگين اين صفت در اثر متقابل انجام 
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هاي اول، دوم و چهارم بيشترين شاخص  تاريخ كاشت
 و در تاريخ كاشت سوم به ET-84-15برداشت به الين 

  ).2جدول ( تعلق داشت ET-79-17الين 
  

 ميانگين شاخص برداشت در اثر متقابل ة مقايس.2جدول 
  هاالين×تاريخ كاشت

  (%)شاخص برداشت  الين  تاريخ كاشت
ET-79-17  e37 
ET-82-15 de39  
ET-84-15  e38  پنجم آبان  
ET-85-9  e38  

ET-79-17  ab43  
ET-82-15  a43  
ET-84-15  ab43  بيستم آبان  
ET-85-9  cde40  

ET-79-17  a44  
ET-82-15  abcd42  
ET-84-15  a44  پنجم آذر  
ET-85-9  abc42  

ET-79-17  a44  
ET-82-15  bcde40  
ET-84-15  a44  بيستم آذر  
ET-85-9  bcde40  
هاي با حروف مشترك، براساس  در هر ستون تفاوت بين ميانگين

  .دار نيستا معندرصد 5اي دانكن در سطح  آزمون چنددامنه
  

دار بود، با معنااگرچه اثر سال براي برخي صفات 
 يكسان تغييرات اين صفات در نسبت بهتوجه به روند 

 بررسي در هر دو تحتهاي ها و ژنوتيپتاريخ كاشت
 ،)نتايج نشان داده نشده است(  اين تحقيقاجرايسال 

. گرفت صفات روي ميانگين دوساله انجام مقايسة
 تأثيرات بررسي در تحتميانگين عملكرد دانه و صفات 

 نشان داده شده 3 تاريخ كاشت و ژنوتيپ در جدول ةساد
 زماني از كاشت تا ظهور سنبله به ةترين فاصلكوتاه. است

تر بودن  تاريخ كاشت پنجم آبان اختصاص داشت، كوتاه
ت را ـخ كاشـن تاريـه در ايـ زماني تا ظهور سنبلةدور
روز رشد - بودن دما و دريافت درجهبيشتران به تومي
 بيشترين تعداد .كردتر منتسب  در مدت زمان كوتاهالزم

. روز تا سنبله به تاريخ كاشت پنجم آذر ماه تعلق داشت
افزايش تعداد روز تا ظهور سنبله در پاسخ به تأخير در 

هوايي  و توان به كاهش دما در الگوي آبكاشت را مي
اگرچه بيشترين تعداد . نسبت داد) 1 شكل(خوزستان 

روز تا رسيدگي فيزيولوژيكي به تاريخ كاشت پنجم آبان 
تعلق داشت، تغييرات تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيكي 

مثال راي متناسب با تأخير در تاريخ كاشت نبود و ب
كه تفاوت بين تاريخ كاشت بيستم آبان و بيستم  حالي در

روز تا رسيدگي فيزيولوژيكي آذر، سي روز بود، تعداد 

عبارت  به .بين اين دو تاريخ كاشت فقط چهار روز بود
اقليمي خوزستان رسيدگي  وضعيتديگر در 

 در اين شده  بررسيلةهاي تريتيكافيزيولوژيكي ژنوتيپ
تحقيق، نه متناسب با تاريخ كاشت، بلكه در پاسخ به 

د، گير، صورت مي)1شكل (افزايش ناگهاني دما در بهار 
بنابراين با توجه به يكنواختي نسبي اين صفت در سه 

تر بودن روز تا توان طوالنيتاريخ كاشت ديگر، مي
رسيدگي فيزيولوژيكي در تاريخ كاشت پنجم آبان را 

 در بهار ارزيابي زيادنوعي اجتناب يا گريز از تنش دماي 
بيشترين ارتفاع گياه به تاريخ كاشت پنجم آبان . كرد

و ميانگين اين صفت در اثر تأخير در كاشت، تعلق داشت 
با توجه به اينكه تعداد ميانگره در گياهان . كاهش يافت

 صفت ژنتيكي است كه نوعي ،زراعي از جمله تريتيكاله
گيرد، كاهش مي كمتر تحت تأثير شرايط محيطي قرار

توان به كاهش ميانگين ارتفاع گياه در اين تحقيق را مي
 رشد منتسب ةر پاسخ به كاهش دورها د ميانگرهةفاصل
بيشترين عملكرد بيولوژيكي، عملكرد دانه، وزن . كرد

هزاردانه، تعداد دانه در واحد سطح و تعداد دانه در 
سنبله به تاريخ كاشت بيستم آبان اختصاص داشت 

 رشد در تاريخ ةتر بودن دوربا وجود طوالني). 3جدول (
سد در تاريخ كاشت بيستم رنظر مي بهكاشت پنجم آبان، 

اي ـ دمتـوضعي از شده يـاي بررسـهآبان، ژنوتيپ
تري نسبت به سه تاريخ كاشت ديگر برخوردار بمطلو
ل اجزاي عملكرد دانه در ـه با تشكيـ و در نتيجندبود

زن ـمخ ادـ ايجپيدر  و بـي مناسـاي زمانـهدوره
 منبع فيزيولوژيكي پرپتانسيل، زمينه براي تداوم فعاليت

و متناسب با ظرفيت مخزن، عملكرد دانه از طريق 
 بيشتر، نسبت به سه ةتشكيل تعداد دانه و وزن هزاردان

اثر تاريخ كاشت بر . تاريخ كاشت ديگر افزايش نشان داد
 آن در ارقام تريتيكاله گزارش شده اجزايعملكرد دانه و 

   (Schwarte et al., 2005; Stacey et al., 2006).   است
  Lin & Binns هاي نتايج اين پژوهش با يافته

كه كاهش  Szempliniky & Dubis (2012) و (1991)
هاي  خير در كاشت ژنوتيپأدر اثر ت را وزن هزاردانه

تريتيكاله در مقايسه با تاريخ كاشت مطلوب گزارش 
  Dubis & (2012) Szempliński . داشتدادند، مطابقت 

ير در تاريخ كاشت در خأكاهش عملكرد دانه در اثر ت
ن ا اين محقق.هاي تريتيكاله را گزارش دادندژنوتيپ
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خير در كاشت را به كاهش أكاهش عملكرد دانه در اثر ت
  .تعداد سنبله در واحد سطح مرتبط دانستند

 Jaśkiewicz )2009 & 2008 ( دانةكاهش عملكرد 
هاي تريتيكاله در پاسخ به تغيير تاريخ كاشت را ژنوتيپ
  .از كاهش وزن هزاردانه گزارش دادندناشي 

(2000) Royo et al,. وClapham Fedders &  
در  مطلوب در تاريخ كاشت بيان داشتند (2008)
 عملكرد دانه از طريق تشكيل ،هاي تريتيكاله ژنوتيپ

با توجه . تعداد بيشتر سنبله در واحد سطح افزايش يافت
 از يك سو به تغييرات عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه

و روند كاهش وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله از 
دار نشدن اثر تاريخ كاشت بر تعداد  معناسوي ديگر و 

رسد بخش  نظر مي ه، ب)1دولج(سنبله در واحد سطح 
بيشتري از كاهش عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه در 

 ناشي از پاسخ به تاريخ كاشت در اين تحقيق، عمدتاً
كاهش . وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله باشدكاهش 

 و تعداد دانه در سنبله در هزاردانهعملكرد دانه، وزن 
تاريخ كاشت اول در مقايسه با دو تاريخ كاشت سوم و 

عنوان تاريخ كاشت  هنسبت تاريخ كاشت دوم ب بهچهارم و 
 پرشدن دانه در اثر ةبا كاهش دور .مطلوب، بيشتر بود

 سرعت رشد دانه در افزايششت، با وجود خير در كاأت
 ةوسيل ه، كاهش عملكرد دانه بخرأهاي مت تاريخ كاشت

در ). 3جدول(افزايش سرعت رشد دانه جبران نشد 
هاي  الگوي تغييرات دما در استان خوزستان كه تيپ

شوند، سرماي  زه كشت ميييصورت پا ه تريتيكاله بةبهار
ي دما ارزيابي ها تنش، زمستان و گرماي زودرس بهار

در چنين شرايطي تنظيم . (Naderi, 2010) شوند مي
تاريخ كاشت براي اجتناب از برخورد مراحل حساس 

ثر ؤ ماجزاي در تشكيل ،فنولوژيكي با دماهاي نامطلوب
 ةبا توجه به طول دور. اهميت زيادي داردبر عملكرد 

 تريتيكاله، در صورت كاشت ةهاي بهار رشد ژنوتيپ
افشاني  حتمال برخورد مراحل گلدهي و گردهزودهنگام، ا

 از سوي ديگر با كاشت . وجود داردكمبا دماهاي 
 برخورد كم رشد با دماهاي ة مراحل اوليديرهنگام، اوالً

خير در تكميل مراحل رشد از أ با تد و ثانياًكنن مي
 زياد رشد دانه با دماهاي ةافشاني، مرحل زني تا گرده جوانه

 آن، طول اين ةاهد كرد كه در نتيجدر بهار برخورد خو
مرحله در پاسخ به فشار عامل محيطي يعني دما، كاهش 

 تحتهاي تعداد روز تا ظهور سنبله در الين. يابد مي
دار بود، اما ميانگين روز تا رسيدگي معنابررسي، 

 بيشترين ارتفاع .ها يكسان بودفيزيولوژيكي در اين الين
 رشد دانه به الين ةل دورگياه، عملكرد بيولوژيكي و طو

ET-82-15بيشترين عملكرد دانه، تعداد . تعلق داشت 
-ET-79 مربع و سرعت رشد دانه به الين سنبله در متر

 از  ET-84-15 الينهزاردانة وزن . اختصاص داشت17
 ميانگين اين صفت در هر سه الين ديگر بيشتر بود

  ). 3جدول (
 را با ET-79-17 بودن عملكرد دانه در الينبيشتر

ها  الينديگرنسبت به نبودن اين الين دار توجه به معنا
توان به بيشتر بودن تعداد سنبله در واحد سطح و مي

  .كردسرعت رشد دانه در اين الين منتسب 
 &Szempliński  هاي نتايج اين تحقيق با يافته

Dubis   (2012) كه بيان داشتند عملكرد دانه در 
 تعداد سنبله در واحد سطح بود، تريتيكاله وابسته به

  .مطابقت داشت
  

  
   تاريخ كاشت و ژنوتيپة سادتأثيرات در شده و صفات بررسيميانگين عملكرد دانه  .3جدول 

  تعداد  (Kg/ha)عملكرد  روز تا

  تاريخ كاشت
  رسيدگي   هظهور سنبل

  فيزيولوژيكي

  ارتفاع گياه
(cm)  دانه  بيولوژيكي  

وزن هزاردانه
(g)  سنبله در  

   مترمربع
  دانه در 
  سنبله

 دوره رشد دانه
  )روز(

  سرعت رشد دانه
(g/m2.day) 

  c87  a171  a106  b12640  b4817  c43  a203  b56  a84  b6  پنجم آبان
  b96  b159  ab104  a15020  a6268  a48  a212  a62  b64  a10  بيستم آبان
  a105  bc155  bc95  b11930  b5121  b45  a195  ab59  c51  a11  پنجم آذر

  b97  c154  c91  b12050  b5033  bc45  a202  b57  bc57  a9  يستم آذرب
                      هاالين

ET-79-17  a98  a160  b96  a13000  a5464  b43  a225  b56  c62  a10  
ET-82-15  b95  a160  a104  a13210  a5391  b45  b204  a59  a66  ab9  
ET-84-15  a98  a160  b96  a12690  a5357  a49  c179  a62  bd62  ab9  
ET-85-9  b95  a160  b98  a12750  a5026  b44  b204  b56  ab65  b8 

  .دار نيستا معن درصد5اي دانكن در سطح   چنددامنهآزمونهاي با حروف مشترك، براساس  در هر ستون تفاوت بين ميانگين
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 در اين شده هاي بررسيمستقل از تنوع ژنتيكي الين 

از عنوان تابعي  تحقيق، روند تغييرات عملكرد دانه به
صورت  نوميال درجة دوم به تاريخ كاشت با رابطة پلي

)GY=-X+X+(اال ـن بــب تبييـا ضريــ ب
)94/0 (R2=براساس آزمون .تعريف شد t كلية ضرايب ،

براساس تاريخ كاشت نقطة بهينة . دار بودندرابطه معنا
 26 روز پس از اولين تاريخ كاشت يا dGY/dx ،21ة رابط

همبستگي ساده بين عملكرد دانه و .  شدآبان تعيين
.  نشان داده شده است4  در جدولشده صفات بررسي

جز مدت پرشدن دانه، همبستگي عملكرد دانه با ساير  به
نتايج اين تحقيق ). 4جدول(دار بود  صفات مثبت و معنا

در خصوص همبستگي عملكرد دانه با طول مراحل رشد 
فيزيولوژيكي و اثر ظهور سنبله و رسيدگي  از كاشت تا

كوتاه شدن اين مراحل بر عملكرد دانه از طريق كاهش 

 Binns & Lin  (1991) هاي وزن هزاردانه با يـافته
دار عملكرد دانه  همبستگي مثبت و معنا. مطابقت داشت

با عملكرد بيولوژيكي، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله 
شدة  در متر مربع در اين تحقيق با نتايج گزارش

Yagbasanlar & Ozkan (1995)،Gupta et al.   (2007) 
براي بسط  .همسو بود  .Gulmezglu et al (2010) و

نتايج حاصل از همبستگي بين عملكرد دانه و صفات 
روش  به رگرسيون ة در اين تحقيق، تجزيشده بررسي

نتايج نشان داد كه تغييرات . گرفتگام انجام  به گام
 تغييرات عملكرد بيولوژيكي بود أثيرتعملكرد دانه تحت 

و عملكرد بيولوژيكي نيز از تعداد دانه در واحد ) 2شكل (
بر آن تعداد دانه در  عالوه.)3شكل  (كردسطح تبعيت 

 تعداد سنبله در واحد سطح بود تأثيرواحد سطح تحت 
  ). 4شكل (

  

GY = 0.41BY + 70
R2 = 0.95
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  ولوژيكيعنوان تابعي از عملكرد بي ه روند تغييرات عملكرد دانه ب.2شكل 

BY = 1.43Gr/m2 - 3962
R2 = 0.91
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  عنوان تابعي از تعداد دانه در واحد سطح ه روند تغييرات عملكرد بيولوژيكي ب.3شكل  
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Gr/m2 = 67Sp/m2 - 1799
R2 = 0.61
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  عنوان تابعي از تعداد سنبله در واحد سطح ه روند تغييرات تعداد دانه در واحد سطح ب.4شكل 
  

 كه تعداد سنبله در واحد سطح ييها در تاريخ كاشت
ت نسبي تعداد دانه تشكيل شد، با توجه به ثبابيشتري 

 ديگر شامل تعداد دانه در واحد سطح، اجزايدر سنبله، 
اين . عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه افزايش يافت

هاي تريتيكاله  يافته بر تنظيم تاريخ كاشت ژنوتيپ

با .  بارور داللت داردةبراساس تشكيل هر چه بيشتر سنبل
ق تعداد تشكيل تعداد مناسب دانه در واحد سطح از طري

سنبله در واحد سطح، زمينه براي تعادل فعاليت منبع و 
 مخزن فيزيولوژيكي براي افزايش عملكرد اندازةقدرت و 
  .شود فراهم مي

  
  شده  ماتريس همبستگي ساده بين صفات بررسي.4جدول

1  عملكرد دانه234567
**97/0 عملكرد بيولوژيكي.1  

82/0 وزن هزاردانه.2 ****74/0

87/0 دانه در سنبله.3 ****86/0**89/0

72/0 ارتفاع گياه.4 ****81/0**74/0**72/0

 روز تا ظهور سنبله.5 51/0 *66/0- * 26/0- ns 52/0- ** 78/0- ** 

-61/0 روز تا رسيدگي فيزيولوژيكي.6 * 68/0- *  42/0-  ns 64/0- **  62/0- * 79/0 ** 

مدت پرشدن دانه .7 35/0- ns27/0-  ns 
27/0- ns28/0- ns03/0    ns07/0   ns58/0 * 

89/0 سرعت پرشدن دانه.8 **** **72/0 77/0 **  55/0 *  39/0-  ns 71/0- ** 73/0- ** 

nsدرصد1 و 5دار درسطح  اترتيب معن به :** و* دار، ا غيرمعن   
  

  نتايج 
 ةهاي بهار قيق براي ژنوتيپبا توجه به نتايج اين تح

 ييهوا و  آبوضعيتزه در ييصورت پا هكاله كه بيتيتر

 زماني اواخر آبان تا ةشوند، محدود خوزستان كشت مي
  .دشو عنوان تاريخ كاشت مطلوب توصيه مي ه آذر باوايل
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