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 چکیده
بار های یککرت صورت به ، آزمایشیتأخیربرای کاشت با  مناسب ارقام تعیین دو تاریخ کاشت و در مید گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد یابیارز منظور به

اجرا درآمد. عامل اصلی تاریخ کاشت در دو  ر ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد بهد 1394-1396با سه تکرار طی دو سال زراعی  خردشده

حدی، باران، ، آفتاب، او2الین امیدبخش( و شامل ارقام آذر دورقم و  14سطح ) 16های گندم در  سطح پاییزه و انتظاری و عامل فرعی ژنوتیپ

در تاریخ  زمان گلدهی ارقام متفاوت بود و نتایج نشان داد کهسبالن، کریم، کوهدشت و هما بود. دهدشت، رصد، ریژاو، سبالن، سرداری، قابوس، کراس

های ن ژنوتیپیداری بمعنینیز اختالف  دانه نکردند. از نظر عملکرد یک از ارقام در دامنه دمایی مطلوب گلدهی را آغاز هیچ موردبررسیهای کاشت

ترتیب با ترین و ارقام اوحدی و رصد بهکیلوگرم در هکتار  بیش 1326و  1430ترتیب با میانگین وجود داشت و ارقام کریم و ریژاو به موردبررسی

 درصد بود. 60دانه حدود  ن عملکردترین میزاترین و کمترین عملکرددانه را نشان دادند، تفاوت بیشکیلوگرم در هکتار کم 925و   893میانگین 

 چنین همشود. تری از شرایط مطلوب دمایی یافت و بنابراین تاریخ کاشت پاییزه توصیه میدر کاشت، گلدهی ارقام فاصله بیش تأخیرنتایج با  براساس

 شود.یشنهاد میبرای کشت پاییزه، ارقام کریم و ریژاو و برای کشت انتظاری فقط ارقام بهاره نظیر کریم و آفتاب پ
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Abstract 
In order to evaluate grain yield of wheat cultivars in two planting dates and determination of proper cultivars for autumn and entezari culture, 

a study is carried out during two years, between 2015 and 2017 in Torogh research station in Mashhad. Two planting dates of autumn and 
entezari culture are the main plot and 16 genotypes of wheat (14 cultivars and 2 promising lines), including Baran, Rasad, Sardari, Sabalan, 

Crosssabalan, Rijav, Karim, Koohdasht, Dehdasht, Azar2, Homa, Ohadi, Ghaboos, and Aftab cultivars are the subplot. Results show that 

significant difference exist between cultivars in terms of agronomic characteristics and grain yield. Flowering date of cultivars differ and no 
cultivar start flowering in the optimum temperature range for flowering. Cultivars of Karim and Rijav with mean yield of 1430 and 1326 

kg/ha, respectively, have had the maximum yield and cultivars of Ohadi and Rasad with mean yield of 893 and 925 kg/ha, respectively, the 

minimum. The difference between maximum and minimum grain yield is about 60%. Delay in planting leads to delay in pollination in all 
cultivars; therefore, autumn planting date could be recommended. Also for autumn planting, cultivars of Karim and Rijav can be advised and 

for entezari planting date only spring cultivars such as Karim and Aftab are recommended. 
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 مقدمه. 1
نموده  ینیبشیپ (فائومتحد )سازمان غذا و کشاورزی ملل 

درصد  34حدود  2050بشر تا سال  تیاست که جمع

محصوالت  دیتولبر این اساس و  افتیخواهد  شیافزا

 ابدی شیدرصد افزا 43حدود  دیبا زیغالت ن رینظ یاساس

(Powell et al., 2011).  با رشد روزافزون جمعیت، امنیت

های عمده است و با توجه به اثرات غذایی یکی از نگرانی

تغییر اقلیم و ناپایداری شدید منابع آبی مورد مصرف برای 

هایی نظیر خراسان در استان ویژه بهتولید محصوالت آبی، 

های رضوی که اتکای زیادی به منابع ناپایدار آب

شود. غالت تر میزیرزمینی دارد، اهمیت این موضوع بیش

نیازهای غذایی بشر هستند و  در ابتدای فهرست تامین

گندم و ذرت در فرهنگ غذایی غرب و برنج در  ویژه به

 .(Otegui & Slafer, 2011)آسیا غالب هستند 

ترین عامل مدیریتی کشت گندم در زمان مناسب، مهم

برای به حداکثر رساندن عملکرد دانه در شرایط دیم است. 

یم استرالیا، رو، در روند سازگاری گندم در شرایط د از این

واکنش ارقام گندم به شرایط محیطی برای به حداکثر 

. (Sharma et al., 2008) رساندن عملکرد دانه اولویت است

 کلیدی مدیریتی های تصمیم بذر میزان و کاشت هایتاریخ

 پتانسیل تولید، هایهزینه بر زیرا هستند زمستانه گندم برای

 ,.Morgan et al) دارند تأثیر آن کیفیت و عملکرد دانه

2011) .Sharma et al. (2008) ارقام مقایسه برای آزمایشی 

 داد نشان نتایج و دادند انجام متفاوت کاشت هایتاریخ در

عملکرد  حداکثر برای کاشت تاریخ بهترین نظر از ارقام که

 اندکرده گزارش Morgan et al. (2011) .دارند تفاوت دانه

 کاشت هایتاریخ در دانهعملکرد  پتانسیل کاهش که

 برای موردانتظار درآمد کاهش با پلینز گریت در دیرهنگام

 وضعیتی چنین در. بود خواهد همراه دیم زمستانه گندم

 متفاوت هایپتانسیل با و بهاره ارقام کشت( کاشت تأخیر)

 کل حتی یا بخشی مناسب جایگزین عنوان به تواندمی

 جبران را دیرهنگامکشت  از ناشی عملکرد دانه کاهش

 در ارقام بررسی نیازمند جایگزینی است این بدیهی نماید،

ارقام زمستانه در کشت  .بود خواهد کاشت هایتاریخ این

زودهنگام در رسیدن به مرحله ظهور سنبله تأخیر نشان 

اما  ،دهند و معموالً برای کشت دیرهنگام مناسب نیستند می

یک رقم بهاره با نمو آهسته در کشت زودهنگام و نمو 

سریع با افزایش درجه حرارت و طول روز در بهار ممکن 

 .(Cane et al., 2013) است بهتر باشد

 یهالیپتانس یاصالح اهداف به توجه با گندم ارقام

 فراهم را امکان نیا یژگیو نیهم و کنندیم کسب یمتفاوت

 ارقام مختلف، طیشرا با ییهاطیمح یبرا که سازدیم

 طیشرا تنوع هستند قادر که باشد دسترس در سازگار

 .ندینما تحمل قبول قابل دیتول جهت در را یطیمح

Dreccer et al. (2007) نان گندم یهانیال سهیمقا یط 

 گزارش م،ید یهاطیمح یبرا تیمیس توسط شده اصالح

 در .بستگی دارد یطیمح طیشرا به ارقام تیموفق که کردند

 یآب یها تیمحدود یدارا یهاطیمح در شرفتیپ ایاسترال

 یسازگار یزراع محصوالت که شد انجام یزمان آغاز، در

 از رفع بعد یگلده هنگام، به کشت ،افتندی یکیفنولوژ

 از تابستان یخشک و گرما از قبل یدگیرس و سرما خطر

 (.Kirkegaard & Hunt, 2010) هستند موارد نیا جمله

گندم نشان داد  یهاپیژنوت یابیبرای ارز پژوهشیج ینتا

 یران که خطر خشکیکه در مناطق گرم و خشک جنوب ا

د یوجود دارد، با یریگرمس یوزش بادها ایفصل  آخر

ط یو سازگار با شرا یارقام زودرس، متحمل به تنش خشک

تر هستند که زودرس ییهاپیمنطقه کشت شوند و ژنوت

 Dastfal et)ند باش می ترمناطق مناسب نیکشت در ا یبرا

al., 2011) .Modhej et al. (2011) اثر تنش  یبا بررس

گرمای پایان فصل و سطوح نیتروژن بر عملکرد و روند رشد 

دانه شش رقم گندم در اهواز نشان دادند که تفاوت دوره 

افشانی و  رشدی این ارقام از جمله تسریع در مراحل گرده
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مقاومت به تنش گرمایی آخر فصل مؤثر است پرشدن دانه بر 

 .دهد و عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار می

 اغلب زندگی چرخه در نمو از حساسی مرحله گلدهی

 سایر و افشانیگرده شانس بر که است زراعی محصوالت

 ریشه رشد برگ، توسعه نظیر زراعی محصوالت هایواکنش

 محیط، حرارت درجه. دارد تأثیر غذایی مواد جذب و

 بر که هستند محیطی مهم عوامل ورنالیزاسیون و فتوپریود

 گلدهی زمان هستند؛ مؤثر زراعی محصوالت گلدهی زمان

 شودمی تعیین رقم و کاشت تاریخ از ترکیبی طریق از گندم

(Wang et al., 2015). ها دوره زمانی وجود در همه محیط

دانه باید در این دارد که گندم برای تولید حداکثر عملکرد 

دوره گلدهی داشته باشد. این بازه زمانی، دوره مطلوب 

گلدهی است؛ گلدهی در زمان مطلوب برای عملکرددانه 

ضروری است زیرا تعداد دانه دقیقاً قبل و در زمان گلدهی 

های خشکی و درجه گردد و عملکرد دانه به تنشتعیین می

سیار حساس های حداکثر و حداقل طی این دوره بحرارت

 غالت زایشی مرحله . موفقیت(Flohr et al., 2017)است 

 رسدمی نظربه و است ضروری دانه تولید بهبود برای

 و یخبندان، گرما سرما، خشکی،) محیطی هایمحدودیت

 عملکرد ثبات بر هستند اقلیمی تغییرات از ناشی که( ورس

شده  گزارش که ایگونه به باشند داشته شدیدی تأثیر غالت

 محیطی هایتنش به سازگاری کاهش متحده ایاالت در است

 و است دانه عملکرد پتانسیل در درصدی 71 کاهش عامل

 بر زیادی اثر افشانیگرده از قبل مرحله طی خشکی تنش

در  .(Powell et al., 2011) دارد دانه در سنبله تعداد

های دارای محدودیت فصل خشک، گلدهی در خارج  محیط

تواند منجر به  از زمان مطلوب )که معموالً کوتاه است( می

 (.Flohr et al.,2017)کاهش شدید عملکرد دانه شود 

 متقابل اثرات نتیجه در عملکرد و رشد نظر از گندم ارقام

 اقلیمی شرایط و کاشت هایتاریخ رسیدگی، دوره بین

 و ارقام شناخت. (Tapley et al., 2013)هستند  متفاوت

 طریق از رشدی مهم مراحل مدیریت برایها  آن هایویژگی

 دارد ای ویژه اهمیت عملکرد دانه ارتقای در کاشت تاریخ

(Sharma et al., 2008). بسیار موضوع این به وجود این با 

 عوامل از یکی که کاشت، تاریخ با رقم تناسب یعنی مهم

توجه  است، منطقه هر در دیم کشاورزی موفقیت در کلیدی

 سطح از زیادی بسیار سهم زمستانه گندم ارقامکافی نشده و 

 خودبه مزارع دیم استان خراسان رضوی را زیرکشت

 ممکن ارقام این که است حالی در این. اندداده اختصاص

 نباشند؛ انتظار حتی یا و تأخیری هایکشت مناسب است

 و کاشت در تأخیر با ژنتیکی های ویژگی علت به که ارقامی

 محیطی نامساعد شرایط با رشدی حساس مراحل برخورد

 کاهش است ممکن و نبوده خود پتانسیل بروز به قادر

 که انتخاب در حالی .باشند داشته توجهی قابل عملکرد دانه

 در گلدهی باعث که کاشت تاریخ یک برای مناسب ارقام

 وظیفه شود، محیطی مطلوب شرایط و مناسب زمان

برای این  .(Tapley et al., 2013) است گندم تولیدکنندگان

منظور ترکیب جدیدی از مدیریت و ژنتیک برای تثبیت زمان 

منظور غلبه بر کاهش عملکرد دانه نیاز خواهد بود  گلدهی به

(Dreccer et al., 2007) طبق آمارنامه سازمان جهاد .

دیم کشاورزی استان خراسان رضوی، سطح زیر کشت گندم 

 125000معادل  1394-1395این استان در سال زراعی 

سطح زیرکشت قابل  (.Anonymous, 2017است )هکتار بوده

توجه گندم دیم در استان خراسان رضوی و پتانسیل تأثیر آن 

لزم توجه به مدیریت بر تولید استانی و ملی گندم، مست

ها در وری از بارندگیترین بهرهمتناسب برای دستیابی به بیش

زارهای جهت بهبود امنیت غذایی و پایداری تولید در دیم

استان است. ازآنجاکه انتخاب رقم و تاریخ کاشت مناسب از 

اصول اولیه موفقیت تولید در شرایط دیم است، این مطالعه 

های کاشت و ارقام گندم برای ریخنیز با هدف ارزیابی تا

دستیابی به شرایط مطلوب از نظر این دو عامل مهم مدیریتی 

 انجام یافت.
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 هامواد و روش. 2
 گندم هایژنوتیپ و ارقام عملکرددانه یابیارز منظور به

 یبرا مناسب ارقام ییشناسا و کاشت دو تاریخ در مید

این کاشت،  در تأخیر از یناش عملکرد کاهش جبران

 1395-1396و  1394-1395مطالعه طی دو سال زراعی 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق شهرستان مشهد )با 

شرقی و عرض دقیقه  38درجه و  59 طول جغرافیایی

 2/999شمالی در ارتفاع   دقیقه 16درجه و  36 جغرافیایی

متری از سطح دریا( انجام شد. در این آزمایش دو تاریخ 

رقم و دو الین امیدبخش  14و و انتظاری کاشت پاییزه 

در  خردشدهبار های یککرت صورت بهگندم زمستانه 

های کامل تصادفی با سه تکرار مورد قالب طرح پایه بلوک

های کاشت که تاریخ ایمقایسه قرار گرفت، به گونه

های فرعی را تشکیل ها، کرتهای اصلی و ژنوتیپ کرت

 1395-96و  1394-95های زراعی دادند. در سال

 16/8/1395و  7/8/1394 ترتیب بههای کاشت اول  تاریخ

و  6/10/1394 ترتیب بههای کاشت دوم  و تاریخ

 2بود. ارقام موردنظر برای مقایسه شامل آذر 30/9/1395

)زمستانه(، آفتاب )بهاره(، اوحدی )زمستانه(، باران 

ریژاو )زمستانه(، دهدشت )دوروم بهاره(، رصد )زمستانه(، 

)بینابین(، سبالن )زمستانه(، سرداری )زمستانه(، قابوس 

)زمستانه(، کریم )بهاره(،  سبالن کراس)زمستانه(، 

کوهدشت )بهاره( و هما )زمستانه( بود. عملیات 

ورزی شامل استفاده از گاوآهن برگرداندار و دیسک  خاک

پایه در ابتدای فصل بر مبنای حدود  صورت بهبود. تغذیه 

لوگرم کود اوره، سوپرفسفات و سولفات پتاسیم کی 100

در هر هکتار برای هر دو سال انجام شد، در سال اول و با 

 20بر مبنای  28/1/1395ها در تاریخ توجه به بارندگی

سرک  صورت بهکیلوگرم در هکتار نیتروژن، کود اوره 

های بهاره اتفاق اما در سال دوم که بارندگی ،مصرف شد

رک بهاره مصرف نشد. عملیات کاشت با کود س ،نیفتاد

دستگاه کاشت آزمایشی غالت انجام شد و هر کرت 

متر سانتی 20ردیف کشت هر یک به فواصل  شششامل 

بذر در مترمربع بود. مراحل  330متر با تراکم  ششو طول 

دهی، زنی، ساقهزنی، پنجهنمو دربرگیرنده جوانه

صل رشد بود و افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک طی ف گرده

درصد از  50زمان وقوع هر یک از مراحل در  براساس

های به دادهبا توجه های هر کرت ثبت گردید. بوته

هواشناسی، وقوع هر مرحله رشدی، زمان مناسب وقوع 

و ( Flohr et al., 2017)گلدهی گندم از نظر دمایی 

 براساسها در هر سال افشانی ژنوتیپزمان گرده چنین هم

رابطه برای هر تاریخ کاشت طبق ( GDD)درجه روز رشد 

 .شدتعیین  (1)

(1)                      = Σ (Tmax + Tmin)/2- Tb) GDD  

 (درجه روز رشد)

Tmax  وTmin حداکثر و حداقل دمای روزانه  ترتیب به

گراد تصحیح و صفر درجه سانتی 30 براساسهستند که 

دمای پایه گندم است که معادل صفر درجه در   Tbاند؛ شده

پس از رسیدگی  (.Sharifi, 2016نظر گرفته شده است )

محصول، یک متر طولی از هر کرت جهت تعیین اجزای 

برای تعیین عملکرد در  کامل برداشت شد. طور بهعملکرد 

واحد سطح، برداشت تمام کرت با کمباین مخصوص 

. تجزیه آماری نتایج برداشت آزمایشات غالت انجام شد

و  یافتانجام ( 8.2)نسخه  SASافزار  با استفاده از نرم

ها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار میانگین

 گرفت.

 

 ج و بحث ینتا. 3
 وهوایی شرایط آب. 1. 3

-1395های زراعیمیانگین بارندگی کل استان در سال

درصد  3/1و  7/10حدود  ترتیب به 1395-1396و  1394

 (. 1است )جدول تر از میانگین دراز مدت استان بودهبیش
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 های انجام آزمایش متر( مشهد طی فصل رشد در سال . میزان و توزیع بارندگی سالیانه )میلی1جدول 
  بارندگی سالیانه بهار زمستان پاییز

  دوره آماری سال زراعی دوره آماری سال زراعی دوره آماری سال زراعی آماریدوره  سال زراعی
 1394-1395 یسال زراع 4/249 276 1/97 6/164 2/110 1/64 1/42 3/47
 1395-1396سال زراعی  4/249 7/252 1/97 7/95* 2/110 8/140 1/42 2/16

 توجهی رخ نداده است. بارندگی قابل 15/2/1395تا  16/1/1395افتاده و از تاریخ اتفاق  16/1/1395میلی متر از این مقدار بارندگی تا  6/74* 

 
 ای و دو سال اجرای آزمایش . مقایسه تغییرات دما )درجه سلسیوس( نسبت به میانگین دوره2جدول 

 1395-96سال زراعی  1394-95سال زراعی 
 از ابتدای سال 
 زراعی تا تاریخ

میانگین 
 دما

میانگین مقایسه با 
 دوره آماری

 از ابتدای سال 
 زراعی تا تاریخ

میانگین 
 دما

مقایسه با میانگین 
 دوره آماری

مقایسه با سال زراعی 
1395-1394 

25/9/1394 13 5/0 - - - - 
27/10/1394 2/11 3/1 16/12/1395 2/8 1/0- 2- 
21/11/1394 4/10 6/1 29/1/1396 5/8 5/0- 2/2- 
24/12/1394 4/10 1/2 9/2/1396 1/9 4/0- 9/1- 
30/1/1395 6/10 7/1 18/2/1396 1/9 8/0- 4/2- 

 

توجهی از  درصد قابل 1394-95در سال زراعی 

گرچه در پاییز و زمستان  .افتاد اتفاقها در بهار بارندگی

-1396اما در سال زراعی  ،نیز شرایط رطوبتی مناسب بود

پاییز بارندگی قابل توجه و مناسب برای سبز فصل  1395

ها در زمستان و تر بارندگیشدن بذور اتفاق نیفتاد و بیش

 (.1ابتدای بهار رخ داد )جدول 

شرایط حرارتی نیز در این دو سال انجام آزمایش 

دمای هوا در پاییز  1394-95متفاوت بود، در سال زراعی 

د معمول بود، و زمستان و تا آخر فصل رشد باالتر از ح

ها نیز های معمول زمستانه رخ نداد و بارندگییخبندان

(. اما در سال 2باران اتفاق افتاد )جدول  صورت بهاغلب 

دمای هوا از ابتدای پاییز تا آخر فصل  1395-96زراعی 

توجهی  رشد سردتر از شرایط معمول و البته به میزان قابل

 (.2بود )جدول  1394-95سردتر از سال زراعی 

  
 مراحل نمو. 2. 3

های گندم موردبررسی بر شده برای ژنوتیپ مراحل نمو ثبت

( آمده است. 4( و )3های )مبنای درجه روز رشد در جدول

شود ارقام از نظر طی مراحل  گونه که مالحظه می همان

فنولوژیکی رفتار متفاوتی داشتند و این تفاوت در مراحل 

براساس اطالعات حساس رشدی نیز قابل توجه است. 

( درجه روز رشد مورد نیاز تا رسیدن به 4( و )3های )جدول

هر یک از مراحل نمو و درنهایت رسیدگی فیزیولوژیک با 

تأخیر در کاشت کاهش یافت و در سال دوم به میزان 

تر از سال اول بود. در هر دو سال انجام توجهی کم قابل

ستانه مراحل های زمآزمایش و در هر دو تاریخ کاشت تیپ

های بهاره آغاز نمودند. در نموی را با تأخیر نسبت به تیپ

ترین سال اول اجرای آزمایش و در تاریخ کاشت اول بیش

های زمستانه و بهاره در مراحل فاصله بین مراحل نموی تیپ

، 18ترتیب  روی، ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیک بهساقه

تاریخ کاشت دوم این سال روز بود، این فاصله در  13و  11

روی، ظهور سنبله و رسیدگی و برای مراحل نموی ساقه

و هفت روز بود )اطالعات  10، 12ترتیب  فیزیولوژیک به

 مراحل نمو بر مبنای روز آورده نشده است(. 
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 1394-1395جه روز رشد در سال زراعی های گندم براساس در. وقوع مراحل نمو ژنوتیپ3جدول 

 ارقام
 درجه روز رشد از سبزشدن بذور تا

 رسیدگی فیزیولوژیک ظهور خوشه روی شروع ساقه
 تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول

 1684 2213 1177 1687 913 1310 2آذر 
 1684 2190 1198 1706 913 1325 باران

 1707 2283 1221 1726 926 1454 اوحدی
 1779 2259 1198 1706 913 1310 سبالنکراس
 1684 2213 1198 1706 913 1310 رصد
 1755 2307 1221 1749 941 1454 هما

 1707 2283 1198 1726 913 1325 سبالن
 1707 2332 1221 1774 926 1454 سرداری

 1779 2341 1294 1749 974 1310 14الین 
 1731 2259 1198 1726 913 1310 15الین 
 1638 2167 1076 1558 875 1285 ریژاو
 - 2075 - 1519 - 1201 کریم

 1615 2104 1076 1537 781 1201 آفتاب
 1661 2190 1122 1604 797 1256 کوهدشت
 1638 2190 1076 1581 781 1256 دهدشت

 1615 2144 1141 1537 781 1230 قابوس

 
 1395-1396های گندم براساس درجه روز رشد در سال زراعی . وقوع مراحل نمو ژنوتیپ4جدول 

 ارقام
 درجه روز رشد از سبزشدن بذور تا

 رسیدگی فیزیولوژیک ظهور خوشه روی شروع ساقه
 تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت اول

 1364 1462 945 945 649 649 2آذر 
 1438 1462 968 968 649 649 باران

 1486 1486 1015 1015 725 725 اوحدی
 1510 1510 1015 1015 710 710 سبالنکراس
 1535 1486 1015 1015 710 710 رصد
 1486 1486 1015 1015 725 725 هما

 1462 1486 1015 1015 710 710 سبالن
 1486 1486 1039 1039 725 725 سرداری

 1486 1486 991 991 710 710 14الین 
 1486 1486 1015 1015 689 689 15الین 
 1388 1388 858 796 669 669 ریژاو
 1314 1364 778 778 556 556 کریم

 1314 1314 778 778 556 556 آفتاب
 1388 1438 881 903 575 575 کوهدشت
 1438 1413 903 903 614 614 دهدشت

 1438 1438 903 903 614 614 قابوس
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های کاشت در سال دوم اجرای آزمایش و در تاریخ

های ترین فاصله بین مراحل نموی تیپاول و دوم بیش

روی، ظهور سنبله و زمستانه و بهاره در مراحل ساقه

روز  9و  12، 9ترتیب حدود  بهرسیدگی فیزیولوژیک 

بود. با تأخیر در کاشت در سال اول مراحل نموی کمی 

تسریع شده است اما در سال دوم که شرایط برای هر 

دو تاریخ کاشت یکسان بود، روند مراحل نمو مشابه 

های هواشناسی و اطالعات بود. توجه به داده

( حاکی از آن است که رقم کریم 4( و )3های ) جدول

تر از سایر ارقام آغاز نموده و در شد زایشی را سریعر

مقابل ارقام هما و سرداری رشد زایشی را دیرتر از همه 

توجه نسبت به ارقامی نظیر کریم  ارقام و با تفاوت قابل

اند. سرعت نمو ارقام بهاره نیز متفاوت بود آغاز نموده

ترین رقم در هر دو تیپ در این میان رقم کریم زودرس

رسد دمای پایین در سال نظر می اره و زمستانه بود. بهبه

سازی برای دوم زمان الزم برای رسیدن به نیاز بهاره

ارقام زمستانه را کاهش داد و بنابراین رشد زایشی را با 

های کاشت سال اول  تری نسبت به تاریخسرعت بیش

 آغاز نمودند.

یک دهد که در هیچنشان می (3)و  (2)، (1)های شکل

در  موردبررسیافشانی ارقام های کاشت گردهاز تاریخ

دار شرایط مطلوب دمایی اتفاق نیفتاده است. بهبود معنی

دانه با انتخاب ارقامی توسط اصالح نژادگران  عملکرد

به ها  آن صورت خواهد پذیرفت که الگوهای نموی

ای باشد که پس از استقرار در پاییز طی دوره مطلوب  گونه

(. Flohr et al., 2017افشانی داشته باشند )گردهگلدهی، 

بیانگر این است که با  (2)و  (1)های اطالعات شکل

افشانی در ارقام گندم به در کاشت زمان وقوع گرده تأخیر

تری افتاده و از محدوده مطلوب دمایی فاصله بیش تأخیر

اما همواره ارقام زودرسی نظیر کریم یا آفتاب  ،یافته است

افشانی به  ایط بهتری از نظر نزدیکی وقوع گردهدر شر

با  ،عبارت دیگر دماهای مطلوب طی فصل رشد دارند. به

در کاشت، سازگاری ارقام زودرس از نظر انطباق  تأخیر

 تر است. مراحل حساس نموی با شرایط محیطی بیش

 

 
چین درشت(، زمان وقوع افشانی )محدوده نقطه )خط تیره(، محدوده دمایی مطلوب برای گرده. روند تجمعی درجه روز رشد 1شکل 

: ارقام هما و سرداری 1چین ریز( در تاریخ کاشت اول سال اول. پیکان شماره ها( و بارندگی تجمعی )نقطهافشانی ارقام گندم )پیکان گرده

؛ پیکان 15سبالن، رصد و سبالن و الین شماره ، کراس2: ارقام باران، آذر3شماره : رقم اوحدی؛ پیکان 2؛ پیکان شماره 14و الین شماره 

 : رقم کریم.7: رقم آفتاب؛ پیکان شماره 6: ارقام ریژاو، قابوس و دهدشت؛ پیکان شماره 5: رقم کوهدشت؛ پیکان شماره 4شماره
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ات برای رقم ریژاو مالحظه توجه در این مقایس نکته قابل

و ثبت شد. گرچه روند شروع رشد زایشی این رقم مشابه 

ارقام زمستانه بود، اما در مراحل ظهور سنبله و رسیدگی 

عبارت  فیزیولوژیک رفتاری نزدیک به ارقام بهاره نشان داد. به

های هر دو سال اجرای آزمایش زمان دیگر، در تاریخ کاشت

روی برای این رقم مشابه هدرصد ساق 50رسیدن به 

و باران بود، اما در مرحله  2های زودرس نظیر آذر زمستانه

ظهورسنبله و رسیدگی فیزیولوژیک مراحل نموی را بسیار 

تر از برخی از این ارقام  نزدیک به ارقام بهاره و حتی سریع

عبارت دیگر، سرعت مراحل نمو پس از آغاز  به طی نمود.

تر بود که برای از سایر ارقام بیشرشد زایشی در این رقم 

 شرایط دیم قابل توجه است. 

براساس نتایج تجزیه آماری شرایط سال بر میانگین 

داری  ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرددانه تأثیر معنی

(. میانگین ارتفاع بوته در سال اول اجرای 5نشان داد )جدول 

 4/68سال دوم ) تر از میانگینمتر و بیشسانتی 4/79آزمایش 

وهوایی،  (. با توجه به شرایط آب5متر( بود )جدول سانتی

سال اول فرصت رشد برای همه ارقام فراهم بود، بنابراین با 

تر طی هر دو وجود تغییر تاریخ کاشت فصل رشد طوالنی

سازی در ارقام تاریخ کاشت زمان الزم برای تامین نیاز بهاره

ایش ارتفاع بوته را برای این زمستانه را فراهم ساخت و افز

همراه داشت. تفاوت ارتفاع بوته تحت تأثیر متقابل  ارقام به

ترین ارتفاع بوته بیش .دار شدو معنی سال و رقم قرار گرفت

متر( و سانتی 5/90و در سال اول ) 2مربوط به رقم آذر

ترین ارتفاع بوته مربوط به ارقام قابوس و سرداری در  کم

 (.6متر بود )جدول سانتی 64و  7/63ترتیب  سال دوم و به

دهد ارتفاع بوته کلیه ( نشان می6گونه که جدول ) همان

ارقام در سال دوم کاهش یافته است، اما این کاهش در 

اغلب ارقام زمستانه نسبت به ارقام بهاره به میزان 

مین أتر بود، در ارقام زمستانه نیاز به تتوجهی بیش قابل

سازی رشد عمودی را به تأخیر  ی بهارهسرمای الزم برا

انداخت، این وضعیت همراه با کاهش فصل رشد در کاهش 

ارتفاع بوته مؤثر بود. فنولوژی محصوالت زراعی در 

شود که باعث کاهش عملکرد دانه،  دماهای باال تسریع می

تر و کاهش دریافت تر، دوره رشد زایشی کوتاهگیاهان کوتاه

 (.Powell et al., 2011شود )تشعشع طی فصل رشد می

 

 
چین درشت(، زمان وقوع افشانی )محدوده نقطه . روند تجمعی درجه روز رشد )خط تیره(، محدوده دمایی مطلوب برای گرده2شکل 

؛ 14: الین شماره 1دوم سال اول. پیکان شماره چین ریز( در تاریخ کاشت ها( و بارندگی تجمعی )نقطهافشانی ارقام گندم )پیکان گرده

: ارقام باران، سبالن، سرداری، 4و رصد؛ پیکان شماره  2: ارقام آذر3سبالن؛ پیکان شماره : ارقام اوحدی، هما و کراس2پیکان شماره 

 کریم ثبت نشده است(.: رقم آفتاب؛)زمان گرده افشانی رقم 5؛ پیکان شماره15ریژاو، کوهدشت، دهدشت، قابوس و الین شماره 
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تر  درصد( بیش 36میانگین شاخص برداشت سال دوم )

درصد( بود. میانگین عملکرد دانه تحت تأثیر  25از سال اول )

داری نشان نداد و در های انجام آزمایش تفاوت معنیسال

م در کیلوگر 1148و  1026ترتیب  سال اول و دوم آزمایش به

های انجام آزمایش و ( اما اثر متقابل سال5هکتار بود )جدول 

دار بود )جدول ارقام گندم موردبررسی بر عملکرد دانه معنی

(. در سال اول اجرای آزمایش ارقام بهاره عملکرد باالتری 6

نسبت به ارقام زمستانه نشان دادند، در این سال رقم کریم با 

در هکتار از سایر ارقام عملکرد کیلوگرم  1563میانگین تولید 

تری داشت. در سال دوم اجرای آزمایش عملکرد دانه بیش

دهد، اما دانه ارقام زمستانه نسبت به سال اول برتری نشان می

کیلوگرم در  1364در این سال نیز رقم کریم با عملکرد دانه 

خود اختصاص داد. نتایج ترین عملکرد دانه را بههکتار بیش

های دارای بارندگی کم و ی نشان داد که در محیطامطالعه

های پاییزه با تأخیر اتفاق که بارندگی فصل رشد کوتاه، زمانی

توانند نقش مؤثری داشته افتند، ارقام خیلی زودرس میمی

ترین عامل (. درجه حرارت مهمRegan et al., 1997باشند )

تأثیر  های پرشدن دانه و وزن دانهمحیطی است که بر شاخصه

گراد افزایش میانگین درجه حرارت  درجه سانتی 1دارد، هر 

گراد( برای  درجه سانتی 12 -15باالتر از حد مطلوب )

گرم وزن دانه و میلی 8/2پرشدن دانه، منجر به کاهش حدود 

شود، اگرچه از نظر روز کاهش دوره پرشدن دانه می 1/3

تفاوت های گندم دوام و سرعت پرشدن دانه بین ژنوتیپ

 (.Brdar et al., 2008وجود داشت )

های هواشناسی دو سال اجرای با توجه به داده

رسد در سال اول با وجود فصل رشد نظر می آزمایش، به

 تأثیرهای حساس نموی  طوالنی دمای باال طی دوره

دانه داشته است. ویژگی سال  ای بر عملکردمالحظه قابل

وجود کاهش فصل دوم اجرای آزمایش این بود که با 

تر از سال رشد، دمای این سال طی مراحل رشد زایشی کم

اول بود و بنابراین شرایط مساعدتری برای پرشدن دانه 

این نکته در درجه روز رشد تجمعی  .فراهم شده بود

های کاشت سال دوم در شده برای ارقام در تاریخ ثبت

 . شودمشاهده می (3)شکل 

 

 
افشانی  چین درشت(، زمان وقوع گردهافشانی )محدوده نقطه . روند تجمعی درجه روز رشد )خط تیره(، محدوده دمایی مطلوب برای گرده3شکل 

این سال دو تاریخ کاشت مشابه بودند(.  چین ریز(  در تاریخ های کاشت اول و دوم سال دوم )درها( و بارندگی تجمعی )نقطهارقام گندم )پیکان

و الین  2: رقم آذر3؛ پیکان شماره 15سبالن، رصد، هما، سبالن و الین شماره : ارقام اوحدی، کراس2: رقم سرداری؛ پیکان شماره 1پیکان شماره 

 : ارقام ریژاو و کریم.6کان شماره : رقم آفتاب؛ پی5: ارقام کوهدشت، دهدشت، قابوس و باران؛ پیکان شماره 4؛ پیکان شماره14شماره 
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 های گندم. مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی برای ارقام و الین5جدول 
 (kg/ha) دانه عملکرد شاخص برداشت (gوزن هزاردانه ) در سنبله تعداد دانه تعداد سنبله در مترمربع (cmارتفاع بوته ) تیمار
       سال

 a4/79 a279 a5/21 a 1/30 a 25 a1026 اول
 b4/68 a304 a 3/20 a7/29 a36 b1148 دوم

       تاریخ کاشت
 a5/74 b275 a 5/22 a 3/29 a 6/30 a1107 اول
 a 2/73 a 308 b 4/19 a 5/30 a 9/30 a 1075 دوم
       رقم

 a8/82 cd 283 abcde 4/21 abc 1/31 abcd 9/32 cd 1138 2آذر 
 a5/81 cd310 def 2/18 ab 8/31 abcd8/32 bc 1226 باران

 bcde4/71 bcd 309 def4/17 bcde 4/29 abcde 1/31 fg 893 اوحدی
 bcd72 cd268 bcdef8/19 abcd4/30 bcde 9/29 cdef1059 سبالنکراس
 b6/75 d 255 def 5/18 bcde 4/29 e 1/26 efg 925 رصد
 b 3/75 a 387 f3/15 a 7/32 de 9/26 cdef 1059 هما

 bcd 1/72 ab 358 abcd3/22 de28 abc9/33 ab1326 ریژاو
 bc6/73 cd283 cdef5/19 bcd9/29 abcde 7/30 def 877 سبالن

 de70 abc332 ef5/16 abcd5/30 abcde 9/30 cdef 1043 سرداری
 de7/67 cd284 abc2/24 bcd2/30 a3/36 a1430 کریم

 de3/68 cd279 abcd 5/22 cde 29 abcde 1/31 cd 1119 کوهدشت
 cde2/69 cd265 abc 5/24 e 3/27 abcde 3/30 def 1007 قابوس

 cde6/69 d249 abcdef 5/20 abcd 4/31 cde 29 bcd 1165 دهدشت
 e 6/66 bcd298 a26 de 3/28 ab 36 bc 1198 آفتاب
 a 5/81 d259 abcdef7/20 abcd 3/30 cde 4/28 g 845 14الین 
 a 6/82 d247 ab3/25 de 5/28 de 5/27 cde 1090 15الین 

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی 5ها در هر ستون از هر تیمار که حداقل در یک حرف مشترک باشند براساس آزمون دانکن از نظر آماری در سطح  * میانگین

 
 های گندم کنش سال و رقم بر میانگین برخی از صفات موردبررسی ژنوتیپ برهم .6جدول 

 هاژنوتیپ
 (kg/haدانه ) عملکرد (cmبوته )ارتفاع 

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول
5/90 2آذر  a 2/75 fghi 996cdefghi 1279abcde 
5/86 باران abc 5/76 efgh 1087bcdefgh 1341abc 

79cdefg 7/63 اوحدی m 711i 1046bcdefghi 
7/79 سبالنکراس cdefg 4/64 m 1037bcdefghi 1081bcdefgh 
3/82 رصد abcdef 9/68 hijklm 773hi 1077bcdefgh 
7/84 هما abcde 9/65 lm 983defghi 1123bcdefg 

5/79 سبالن cdefg 8/67 ijklm 928fghi 1043bcdefghi 
 76fghi 64m 844ghi 1176bcdefg سرداری

78defg 2/66 ریژاو klm 1322abcde 1331abcd 
7/72 کریم ghijkl 2/65 lm 1563a 1364ab 

2/67 آفتاب jklm 1/66 klm 1139bcdefg 1258abcdef 
7/69 کوهدشت hijklm 9/66 lm 1158bcdefg 1091bcdefgh 

7/74 قابوس fghij 7/63 m 1093bcdefgh 921fghi 
2/74 دهدشت fghijk 65lm 1256abcdef 1074bcdefgh 

3/88 14الین  ab 7/74 fghij 712i 978efghi 
8/84 15الین  abcd 4/80 bcdefg 976efghi 1184bcdefg 

 .داری ندارند درصد تفاوت معنی 5ها در هر صفت که حداقل در یک حرف مشترک باشند براساس آزمون دانکن از نظر آماری در سطح  * میانگین
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کردن  باران با کوتاه گزارش شده است که در مناطق کم

از کاهش  که رسیدگی محصول قبل ایفصل رشد به گونه

دانه اتفاق افتد، عملکرد  منبع آب خاک و کاهنده عملکرد

 (.Regan et al., 1997گندم افزایش خواهد یافت )

میانگین تعداد سنبله در مترمربع طی دو سال انجام 

داری نداشت و در سال اول و دوم آزمایش تفاوت معنی

(. تعداد دانه در سنبله 5بود )جدول  304و  279 ترتیب به

 ترتیب بهدار در سال اول و دوم ز بدون اختالف معنینی

میانگین وزن هزاردانه تحت  چنین همبود،  3/20و  5/21

های انجام آزمایش قرار نگرفت و در دار سالمعنی تأثیر

 گرم بود.  7/29و  1/30 ترتیب بهسال اول و دوم 

 

 . تاریخ کاشت3. 3

و تعداد دانه تاریخ کاشت میانگین تعداد سنبله در مترمربع 

(، 5دار قرار داد )جدول در سنبله را تحت تأثیر معنی

کنش تاریخ کاشت و رقم روی تعداد دانه در سنبله  برهم

(. تاریخ کاشت دوم با میانگین 7دار بود )جدول نیز معنی

سنبله در مترمربع بر تاریخ کاشت اول با میانگین  308

ش تاریخ کن سنبله در مترمربع برتری داشت. برهم 275

-کاشت و ژنوتیپ روی تعداد دانه در سنبله تأثیر معنی

ترین تعداد دانه در سنبله (. بیش7داری داشت )جدول 

دانه در سنبله( و در تاریخ کاشت اول  32) 15برای الین 

دانه در سنبله( در تاریخ کاشت دوم  4/28و رقم آفتاب )

 ترین مقدار این صفت در ارقام اوحدی وثبت شد و کم

دانه در سنبله در تاریخ  8/13و  6/13ترتیب با  سرداری به

دهد که ( نشان می7کاشت دوم مشاهده شد. جدول )

عموماً تعداد دانه در سنبله ارقام زمستانه و بهاره با تأخیر 

در کاشت کاهش یافته است و ارقام زمستانه در هر دو 

 تری نسبت به ارقامتاریخ کاشت تعداد دانه در سنبله کم

اند. ارقامی نظیر کریم و آفتاب در سال دوم  بهاره داشته

شرایط بهتری از نظر این صفت نسبت به سال اول نشان 

دادند گرچه در سال اول نیز بر اغلب ارقام زمستانه از نظر 

رسد که این  نظر می این صفت برتری داشتند؛ بنابراین به

بد، یا جزء مهم عملکرد دانه با تأخیر در کاشت کاهش می

البته در ارقام زودرس بهاره نظیر کریم و آفتاب حتی با 

دهد. تأخیر در کاشت نیز این صفت کاهش نشان نمی

شاید بتوان گفت که حساسیت ارقام زمستانه به تأخیر در 

تر از ارقام کاشت از نظر این جزء مهم عملکرد دانه بیش

ل بهاره بوده است. میانگین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت او

 2/73و  5/74ترتیب  دار بهو دوم بدون تفاوت معنی

متر بود. میانگین وزن هزاردانه صفت دیگری بود که  سانتی

ترتیب برای  تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت و به

گرم بود. میانگین  5/30و  3/29تاریخ کاشت اول و دوم 

و در تاریخ  6/30شاخص برداشت در تاریخ کاشت اول 

دار نشد. درصد بود و این تفاوت معنی 9/30کاشت دوم 

-میانگین عملکرد دانه دو تاریخ کاشت نیز تفاوت معنی

های اول و دوم ترتیب برای سال داری نداشت و به

کیلوگرم در هکتار بود. گاهی  1075و  1107ترتیب  به

تری )زمستان علت این که تاریخ کاشت اول تنش بیش به

ها به سایر تاریخ کاشتسرد، یخبندان یا خشک( نسبت 

که تاریخ کاشت دیرتر هنوز برای  کند یا زمانیمی تجربه

های انتهای فصل موقعیت دارد، کاهش استفاده از باران

افتد عملکرد دانه برای تاریخ کاشت زودتر اتفاق می

(Sharma et al., 2008). 

 

 رقم. 4. 3

دار رقم کلیه صفات موردبررسی را تحت تأثیر معنی

(05/0P<)  (. مقایسه میانگین صفات نشان 5قرار داد )جدول

ترتیب به 14، باران و الین 15، الین 2های آذرداد که ژنوتیپ

ترین متر، بیشسانتی 5/81و  5/81، 6/82، 8/82با میانگین 

خود اختصاص دادند ارتفاع را طی دو سال اجرای آزمایش به

ترین مقدار متر کمنتیسا 6/66و رقم آفتاب با میانگین ارتفاع 
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دهد ( نشان می6(. جدول )5این صفت را نشان داد )جدول 

طور عمده در سال اول آزمایش بوده  که این برتری ارتفاع به

است و ارقام بهاره در هر دو سال اجرای آزمایش ارتفاع 

تر بود اند، اختالف این دو تیپ در سال دوم کمتری داشته کم

از کاهش ارتفاع ارقام زمستانه در این که این وضع نیز ناشی 

عبارت دیگر، حساسیت ارتفاع بوته ارقام زمستانه  سال بود. به

تر از ارقام بهاره به تاریخ کاشت یا کاهش فصل رشد بیش

 بوده است.

 
کنش تاریخ کاشت و رقم بر میانگین تعداد دانه  . برهم7جدول 

 های گندم در سنبله ژنوتیپ
 تاریخ کاشت دوم ت اولتاریخ کاش هاژنوتیپ

8/21 2آذر bcdefg 1/21 bcdefg 

1/21 باران bcdefg 4/15 efg 

1/21 اوحدی bcdefg 6/13 g 

7/22 سبالنکراس bcdef 3/16 defg 

7/18 رصد cdefg 2/18 cdefg 

5/15 هما efg 1/15 fg 

8/20 سبالن bcdefg 2/18 cdefg 

21bcdefg 8/13 سرداری g 

4/25 ریژاو bc 7/19 cdefg 

23bcdef 8/25 کریم bc 

6/23 آفتاب bcd 4/28 ab 

2/24 کوهدشت bcd 1/21 bcdefg 

7/25 قابوس bc 3/23 bcde 

 22bcdef 19cdefg دهدشت

3/20 14الین  cdefg 2/21 bcdefg 

9/32 15الین  a 9/18 cdefg 
هایی که حداقل در یک حرف مشترک باشند براساس آزمون دانکن  * میانگین

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی 5از نظر آماری در سطح 

 
دار ارقام تعداد سنبله در مترمربع نیز تحت تأثیر معنی

که رقم هما با میانگین  ایموردبررسی قرار گرفت به گونه

ترین و ارقام دهدشت و رصد سنبله در مترمربع بیش 387

ترین سنبله در مترمربع کم 255و  249ترتیب با میانگین  به

تعداد دانه در سنبله ارقام گندم نیز متفاوت  مقدار را داشتند.

ترین میانگین تعداد دانه در سنبله برای دار بود، بیشو معنی

ترین مقدار  دانه در سنبله و کم 26رقم آفتاب و به تعداد 

دانه در سنبله ثبت  3/15این صفت برای رقم هما با میانگین 

جزء دهد که تاریخ کاشت بر این ( نشان می7شد. جدول )

ویژه در ارقام  داری داشته و بهعملکرد دانه تأثیر معنی

زمستانه با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله کاهش 

تری یافته است و ارقام بهاره از این جهت تغییر زیادی بیش

دار دهند. وزن هزاردانه ارقام نیز تحت تأثیر معنینشان نمی

ردانه در رقم هما ترین میانگین وزن هزارقم واقع شد، بیش

گرم(  3/27ترین آن در رقم قابوس )گرم( و کم 7/32)

ترین میانگین تعداد  (. رقم هما کم5مشاهده شد )جدول 

دانه را در سنبله نشان داد اما از نظر وزن هزاردانه برتر بود 

و رقم قابوس از نظر تعداد دانه در سنبله وضعیت مطلوب 

شت، که این وضعیت تری دابود، اما وزن هزاردانه کم

تواند به اثر جبرانی اجزای عملکرد نسبت داده شود.  می

دار رقم قرار گرفت و شاخص برداشت نیز تحت تأثیر معنی

درصد  3/36رقم کریم با میانگین شاخص برداشت 

 1/26ترین و رقم رصد با میانگین شاخص برداشت  بیش

ول خود اختصاص دادند )جدترین مقدار این صفت را بهکم

ترین رقم بود و مراحل نموی را  (. رقم کریم زودرس5

ترین تر از سایر ارقام طی نمود، اما رقم رصد دیررسسریع

رقم بود. صفت زودرسی رقم کریم باعث شده که دوران 

پرشدن دانه در شرایط حرارتی بهتری آغاز و به اتمام برسد 

. که برای رقم رصد این دوره دیرتر آغاز شده است درحالی

تری برای افشانی زودهنگام شرایط محیطی مناسبگرده

شود دوره پرشدن دانه کند و باعث می پرشدن دانه فراهم می

تر در شرایط محیطی های زودرس، بیشبرای ژنوتیپ

معتدل اتفاق افتد که زمان کافی را برای پرشدن دانه فراهم 

کند و باعث اجتناب از دماهای باال و تنش خشکی می

 . (Brdar et al., 2008)شود  می
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دانه تحت تأثیر ارقام موردبررسی  میانگین عملکرد

 1340که رقم کریم با میانگین تولید  ایدار شد، به گونه معنی

های ترین عملکرد دانه را طی تاریخکیلوگرم در هکتار بیش

کاشت دو سال انجام آزمایش نشان داد و پس از آن رقم 

کیلوگرم در هکتار قرار  1326دانه  ریژاو با میانگین تولید

ترتیب با میانگین تولید  ، اوحدی و رصد به14داشت، الین 

ترین مقدار این کیلوگرم در هکتار کم 925و  893، 845

( حاکی از آن است که ارقام 6صفت را نشان دادند. جدول )

ترین میانگین عملکرد دانه را اوحدی و رصد در سال اول کم

ها از نظر عملکرد ترینسال دوم نیز در رده کم اند و درداشته

که ارقام کریم و ریژاو در هر دو سال  قرار دارند، درحالی

انجام آزمایش عملکرد دانه باالتری نشان دادند. دماهای باال 

تواند منجر به کاهش  های حساس زایشی می طی دوره

عملکرد دانه شود، نتایج یک بررسی نشان داده که با تأخیر 

افشانی و پرشدن دانه با های گردهر کاشت و برخورد زماند

درصد عملکرد دانه کاهش  3/1ازای هر روز  دماهای باال به

( نشان 3( و )2(، )1های ) شکل .(Flohr et al., 2017)یابد می

ترین میانگین عملکرد دانه گلدهی دهد که ارقام دارای کممی

محدوده مطلوب  خود را دیرتر و از نظر زمانی دورتر از

افشانی نسبت به ارقام دارای عملکرد دانه باالتر آغاز  گرده

 کیلوگرم 1563اند. در این شرایط تفاوت بین حداکثر )نموده

درهکتار( عملکرد دانه در کیلوگرم 711هکتار( و حداقل )در

درصد  120توجه بوده و حدود  تاریخ کاشت اول بسیار قابل

شرایط یکسان محیطی، این  دهد که درافزایش نشان می

توجه  تواند ناشی از تأثیر قابلمقدار افزایش عملکرد دانه می

مدیریت عوامل تولید باشد. بیان شده است که ارقام خیلی 

تری پس افشانی و آب بیشتری قبل ازگردهزودرس آب کم

کنند و از افشانی نسبت به ارقام دیررس استفاده میاز گرده

-تری طی دوره پرشدن دانه تجربه می کم رو، کمبود آب این

( برای 3( و )2(، )1های ). شکل(Regan et al., 1997)کنند 

دهد که چگونه با های کاشت نشان میها و تاریخهمه سال

تری برای تأخیر در مرحله گلدهی ارقام، سهم بارندگی کم

 ماند.   افشانی برای تولید باقی میدوره پس از گرده

وهوایی حاکی  آزمایش و مقایسه با شرایط آب مرور نتایج

از تأثیر قابل توجه دما بر تولید دانه است که از طریق تأخیر 

در شروع مراحل حساس نموی و نیز طی دوره پرشدن دانه 

ویژه وزن دانه اعمال  تأثیر منفی خود را با کاهش تعداد و به

های ها میانگین دمای جهان بین سالبراساس ارزیابیکند. می

و در برآورد دیگر  8/1±5/0در یک برآورد  2100تا  2018

گراد افزایش خواهد داشت، بنابراین  درجه سانتی 7/0±7/3

تر خواهد تر و روزهای سرد کمدر آینده روزهای گرم فراوان

سازی را به تواند بهارهسازی میبود. دمای باال طی دوره بهاره

ز سرمایی جلوگیری کند که تأخیر اندازد یا از تأمین کامل نیا

منجر به افزایش طول دوره رویشی و تأخیر در شروع مرحله 

در چنین . (Wang et al., 2015)رشد زایشی خواهد شد 

ترین واکنش شرایطی، ارقامی مناسب خواهند بود که با کم

وری را از منابع تولید، ترین بهرهبه شرایط محیطی بیش

 دانه داشته باشند. ویژه بارندگی برای عملکرد  به

 

 گیرینتیجه. 4

تأخیر در کاشت، مراحل حساس نموی )از جمله 

اندازد و از این نظر افشانی( ارقام گندم را به تأخیر می گرده

دو تیپ بهاره و زمستانه رفتار مشابهی دارند، اما تفاوت 

زمان وقوع این مراحل بین ارقام زمستانه و بهاره 

انتخاب رقم برای شرایط محیطی توجه است که در  قابل

نتایج حاکی از آن است که تواند مدنظر قرار گیرد. می

ترشدن حساسیت اجزای عملکرد ارقام زمستانه به کوتاه

روی و تر است، ارقام زمستانه مراحل ساقهفصل رشد بیش

ظهور سنبله را در واکنش به شرایط محیطی دیرتر از ارقام 

شدن مراحل حساس  تیجه مواجهکنند و در نبهاره آغاز می

از نظر عملکرد دانه با دمای نامطلوب، تأثیر منفی دمای 

که  افتد. درحالیتر اتفاق مینامناسب بر عملکرد دانه بیش
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ارقام بهاره و زودرس نظیر رقم کریم با طی مراحل نموی 

ترین زمان ممکن، تولیدی متناسب با بارندگی در کم

یط اجرای این آزمایش خواهند داشت. اگرچه در شرا

وهوایی متفاوت با میانگین درازمدت( تاریخ  )شرایط آب

اما با این قبولی داشت،  کاشت دوم عملکرد دانه قابل

افشانی  وجود تأخیر در کاشت باعث به تأخیرافتادن گرده

. بنابراین بر مبنای نتایج در هر دو سال انجام آزمایش شد

تاریخ کاشت انتظاری  این آزمایش، تاریخ کاشت پاییزه بر

برتری داشته و ارقام بهاره نظیر کریم و نیز رقم ریژاو در 

این شرایط مناسب خواهند بود. در شرایط کاهش فصل 

رشد و مشابه تاریخ کاشت دوم )کشت انتظاری( تنها ارقام 

 بهاره نظیر کریم و آفتاب قابل توصیه هستند. 
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