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  خ يکاله در تاريتي طول دوره پر شدن دانه و عملکرد ارقام تريبررس

   مختلف در منطقه اهوازيها کاشت
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  )۱۶/۲/۱۳۹۱: رشيخ پذي؛ تار ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ :افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

ـ کالـه، آزما يتيزان عملکرد دانه و روند پر شدن دانه در ارقام تريخ کاشت بر م ي اثر تار  يبه منظور بررس   ـ  يشي  در ۱۳۸۸ -۸۹ ي در سـال زراع

 يمارهـا تي.  بـه اجـرا درآمـد       در چهار تکرار   ي نوار يها صورت بلوک   اهواز به  ي واقع در شمال شرق    ين مالثان ي دانشگاه رام  يقاتيمزرعه تحق 

ـ  رقم جـد ۱۳ رقم شامل يرهاماتي آذرماه و ۱۴ آبان و ۲۰ شامل اشت کخيتار -ET.79-3 ،ET.79-4،  ET.79 يهـا  الـه بـه نـام   کتيي تـر دي

17،ET.82-8، ET.82-15، ET.82-1، ET.83-20، ET.84-5، ET.84-8، ET.84-15،ET.85-7  ،ET.85-9عنوان رقم شـاهد    به۹۲-لوي و رقم ژوان

ل يزان کلروف ي و م  ي، طول دوره کاشت تا سنبله ده      ي بر طول دوره کاشت تا پنجه ده       يدار ير معن يکاشت تأث خ  يج نشان داد که تار    ينتا. بودند

خ کاشت  يتار. ل مشاهده شد  يزان کلروف ي و م  ي در ارتفاع بوته، طول سنبله، طول دوره کاشت تا سنبله ده           يدار ين ارقام تفاوت معن   يب. داشت

خ کاشـت دوم    يدر تـار  . خ کاشت دوم برخوردار بود    ي نسبت به تار   ۲۶/۱ يترنييعت پر شدن پا    روز از سر   ۱۳/۳۴اول با طول دوره پر شدن       

علـت مناسـب بـودن درجـه          در عـوض بـه     يدا کرد، ول  ي روز کاهش پ   ۵/۲۵ هوا طول دوره پر شدن دانه به         يشتر با گرما  يعلت برخورد ب   به

ش وزن هـزار دانـه و عملکـرد         ي افـزا  ي از راهکارهـا   يکين  يبنابرا. ددا کر يش پ يگرم در روز افزا    يلي م ۵۱/۱حرارت سرعت پر شدن دانه به       

ش يشتر طول دوره پر شدن خـود را افـزا         ي آخر فصل قادر باشند با فتوسنتز ب       يطي مح يها  است که با تحمل به گرما و تنش        ياستفاده از ارقام  

 ۲۰( در تارخ کاشت زودتـر       ET.79-17 و   ET.84-5ارقام  و  )  آذر ۱۴(رتر  يخ کاشت د  ي در تار  ۹۲-لويو ژوان  ET.79-3 ET.82-16,ارقام  . دهند

  .د کردندين عملکرد دانه را توليشتريب) آبان

  

  

  

  خ کاشت، مدت پر شدن دانه، عملکرديسرعت پر شدن دانه، تار : يديلك  يها واژه

  

  
  

  ن خوزستاني راميعي و منابع طبيدانشگاه کشاورز،  و اصالح نباتاتگروه زراعت .۱

  ت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمانگروه زراع. ۲
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۱۶۲  

  مقدمه

خ يت زراعت غالت امکان نوسانات تـار      يري مد يها  ان جنبه ياز م 

خ يک تاريت ارائه   در غال  يطورکل باشد به   يتر م  کاشت محسوس 

ر ييـ ل تغيـ دل  بهيکيولوژيزيات فيکاشت مناسب براساس خصوص   

ره مشکل بـه نظـر   يها و غ  يماريوع آفات و ب   ياه، ش يدر استقرار گ  

 يج بـه زراعـ    يه شـده براسـاس نتـا      ي توص يها  خياما تار . رسد  يم

کننـد و     ي عملکرد باال ارائـه مـ      ي مناسب کشت را برا    يها  خيتار

خ ير از تـار   يرد در اثـر هـر هفتـه تـأخ         زان کاهش عملکـ   ي م يحت

خ كاشت مناسـب    يتار). ۶(زنند    ين م يکاشت مناسب کشت تخم   

دن يت رس ي و در نها   ي حداكثر از فصل زراع    يبردار  منجر به بهره  

 هر رقم و    يبه رشد مطلوب و حداكثر عملكرد خواهد شد كه برا         

 ر در كاشـت   ييـ تغ. شود  ين م يياشت تع با توجه به فصل و هدف ك      

 را )Growing degree- day( رشــدي و درجــه روزهــايفنولــوژ

دهـد    ير م ييد ماده خشك را تغ    يزان تول ير قرار داده و م    يثأتحت ت 

 ياه رشـد کـاف    يـ  به موقع باعث خواهـد شـد گ        يبذر کار ). ۱۹(

خ ين تـار  يـي هـدف از تع   . ديدست آ  نموده و به موقع محصول به     

شابه  از ارقـام مـ     يا گروهـ  يدا نمودن زمان کاشت رقم      يکاشت پ 

 حـادث در آن زمـان       يطياه است که مجموعه عوامل مح     يک گ ي

اهچه مناسـب باشـند، ضـمن      ي گ ي سبز شدن، استقرار و بقا     يبرا

ط مطلوب خود روبرو شود ياه با شرايکه هر مرحله از رشد گ    نيا

خ کاشت  ين تار يبهتر.  برخورد نکند  يطيط نامساعد مح  يو با شرا  

 يهـا   خير تـار  يه با سا  سيمنجر به حصول حداکثر عملکرد در مقا      

  .گردد يکاشت م

. ن گنـدم دوروم و چـاودار اسـت        ي ب يکاله حاصل تالق  يتيتر

بـا سـکال    ) گنـدم (کـوم   يتيزش تر يـ  آم يکاله بـه معنـ    يتيکلمه تر 

م بودند،  ين چاودار و گندم عق    يه ب ي اول يها  ياست تالق ) چاودار(

ـ  ۱۸۸۸ بارور در آلمان در سـال        ين تالق ياول ). ۳(وجـود آمـد      ه ب

 مختلف  يها  نيات ال ي خصوص يدر بررس ) ۳(ن و همکاران    دوگا

ـ    پيـ کاله ابراز داشتند عملکرد ژنوت    يتيتر  ۷۱۳۲ تـا  ۶۵۱۲ن يهـا ب

ن ي بــيدار ير اســت و اخــتالف معنــييــلــوگرم در هکتــار متغيک

ها در تعداد دانـه در سـنبله، وزن دانـه در سـنبله و وزن                  پيژنوت

دن زمستان يز فرا رس قبل ايستيکاله بايتيتر. تر وجود دارديهکتول

 رشد کرده باشد، تا مقاومت کامل خود را در مقابـل            يقدر کاف  هب

 در  يستي با يشنهاديدست آورد، زمان کاشت پ     ه زمستان ب  يسرما

 يزان مقاومت بـه سـرما     ي مکان مربوطه، م   يط جو يرابطه با شرا  

زمـان کاشـت    . رقم و ساختار محصول رقم در نظر گرفته شـود         

 يهـا    وجود دارد، در مکـان     ير سرمازدگ  که خط  يزود در مناطق  

زان محصول  ي که م  يارقام. رديخشک و ارتفاعات مد نظر قرار گ      

ـ نـد با  ينما ين مـ  يمتـأ اد  ي خود را با تراکم بوته ز      يباال  زود  يستي

 درصـد   ۱۲ر افتد   ي روز به تاخ   ۲۰اگر زمان کاشت    . کشت شوند 

  ).۸(م داشت يکاهش محصول خواه

د ي در تول  يتيري مد يفاکتورهان  يتر  از مهم  يکيخ کاشت   يتار

 از  يکيخ کاشت   يتار. شود  يها محسوب م    زدانهي ر يعملکرد باال 

کالـه زمـستانه    يتيت تر يـ کننـده موفق   نيـي  تع ين فاکتورها يتر مهم

ش دما در طول دوره پر شـدن        يکه افزا  نيل ا يدل د به يآ يشمار م  به

د مـاده   يـ تول). ۱۵(شـود    يدانه منجر به کوتاه شدن فصل رشد م       

 به آبان ماه کاهش     ر در کاشت از مهرماه    يکاله با تأخ  يتيک تر خش

خ کاشـت   ي حداکثر است که تار    يد ماده خشک زمان   يتول. ابدي يم

 .افت نموده اسـت   ي در  درجه روز رشد   ۳۰۰ آذر ماه حدود     ۳۱تا  

د حداکثر عملکـرد    يور ماه منجر به تول    يکاله در شهر  يتيکاشت تر 

رهنگـام از   يکاشت د  د که شود هر چن   يتروژن م يره ن يعلوفه و ذخ  

خ ياخـتالف تـار   ). ۱۵( برخـوردار اسـت      يشتريـ ت علوفه ب  يفيک

د ممکـن اسـت     يزان تول ير هنگام در م   ي زودهنگام و د   يها  کاشت

 مناسب در مراحـل مختلـف       ياهان از دما  ي گ يل برخوردار يدل به

زان رشـد را در     يـ ره بـذر و م    يـ زان فتوسنتز، ذخ  يرشد باشد که م   

رهنگـام  ي کاشـت د   خيگام نسبت به تـار     زودهن يها  خ کاشت يتار

 يديعملکرد گنـدم بـا تـابش روزانـه خورشـ          ). ۱۲(ش داد   يافزا

. د دما رابطه معکـوس دارد     يش شد يم دارد اما با افزا    يرابطه مستق 

 يهـا   خ کاشـت  ي مختلـف و تـار     يهـا    که در سال   ياهان زراع يگ

ـ مختلف در داخل     کننـد از نظـر      ي رشـد مـ    يکل زراعـ  يک سـ  ي

ن يبنـابرا .  و دما با هم اخـتالف دارنـد        يديشافت تابش خور  يدر

کننـده عملکـرد     نيي تع يتيري مد ي از فاکتورها  يکيخ کاشت   يتار

ـ کر. شود که تحت کنتـرل کـشاورز هـستند          يمحسوب م  ستو و  ي

 يزان بـذر رو   يـ خ کاشـت و م    ي اثر تـار   يدر بررس ) ۷(همکاران  



  ...بررسي طول دوره پر شدن دانه و عملکرد ارقام تريتيکاله در 

۱۶۳  

 ين فاکتورهـا  يتر ن مهم يارقام مختف گندم گزارش نمودند در ب      

تـه از   يخ کاشـت و وار    يکـاهش عملکـرد، انتخـاب تـار       مختلف  

خ يتـار ) ۱۷(ق  يبر طبق گـزارش شـف     .  برخودارند يت اساس ياهم

ـ  زان جوانه يکاشت زود هنگام م     را در واحـد سـطح، ارتفـاع         يزن

اه، تعداد سنبلچه در هر سنبله و وزن هزار دانـه را نـسبت بـه                يگ

) ۲۰(د و همکـاران   يـ وج. بـرد   ير هنگام بـاال مـ     يخ کاشت د  يتار

خ ين تــاري در عملکــرد بــيدار يگــزارش کردنــد اخــتالف معنــ

ــرد   متوسط عم. ها مشاهده شد کاشت ــوگرم از ي ک۴۸۷۵لکـ لـ

گرم در هکتـار از     لوكي ۳۱۱۷ و عملکرد    ماه  آبان ۱۵خ کاشت   يتار

ـ تـار شتر  بيـ عملکـرد   .  آذرماه حاصل شـد    ۱۵ کاشت   خيتار  خي

ـ  افزا ليلد  آبانماه به  مهنيکاشت در    ـ   تعـداد سـنبله   شي  دانـه در  اي

د و  يرشـ . و وزن دانه نسبت به کاشت در آذرماه بود        واحد سطح   

ـ      ) ۱۲(همکاران   عملکـرد دانـه    % ۷۱ش از   يگزارش کردنـد کـه ب

خ يکاله، گندم و جـو از تـار       يتيل چاودار، تر  ي از قب  ياهان زراع يگ

  . زودهنگام حاصل شوديها کاشت

 رشـد و عملکـرد گنـدم        يخ کاشـت رو   ي اثر تـار   يدر بررس 

ـ   ياريط آب يراتحت ش  ر در کاشـت  يخأ مختلف مشاهده شد کـه ت

تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانـه در سـنبله، تعـداد سـنبله در               

مـدحج و   ). ۱(دهـد    يواحد سطح و وزن هزار دانه راکـاهش مـ         

ر در کاشـت و متوسـط       يگزارش کردند که با تـأخ     ) ۹(همکاران  

انـه،  ن دمـا، عملکـرد د     يانگيـ گـراد در م    ي درجه سـانت   ۶ش  يافزا

، %۳۳زان  يـ ب بـه م   يترت ک و شاخص برداشت به    يولوژيعملکرد ب 

. نـه کـاهش داشـتند     يسه با زمـان کاشـت به      يدر مقا % ۱۱و  % ۳۲

ت يفي ک يخ کاشت رو  ي اثر تار  يدر بررس ) ۱۸(ن و همکاران    يسا

 گنـدم گـزارش     يهـا   پيات نشاسته در ژنوت   ين و خصوص  يپروتئ

ـ   گنـدم معمـوالً    يفـ يات ک يکردند خصوص  پ و  يـ نوتله ژ يوسـ  ه ب

ط ناسـازگار   يشـرا . رديـ گ  ير قرار م  ي تحت تأث  يطي مح يفاکتورها

ــشان در طــول گــردهيطــيمح ــه ياف ــه ب ــر شــدن دان ــوان   و پ عن

اثرات . اند  شده ييت گندم شناسا  يفي در ک  ي اصل يها  محدودکننده

ــيمح ــواي رويط ــروتئي محت ــه و خــصوصي پ ــات خمين دان ر ي

. ر کنندييا رقم تغيله انتخاب زمان کاشت مناسب يوس هتوانند ب يم

 متداول در زمان پـر شـدن        يطيط مح ياثرات زمان کاشت و شرا    

ر هنگـام،   يدر کاشت د  . گذارند  ين دانه اثر م   يدانه بر درصد پروتئ   

  .کند ي باال برخورد مي و دوره پر شدن دانه با دمايگلده

ــه    ــدن ب ــر ش ــول دوره پ ــرعت و ط ــفت   س ــوان دو ص عن

. ن ميزان عملکـرد دارنـد     فيزيولوژيک مهم، نقش بسزايي در تعيي     

 در  ي قنـد  يمـر  پلي يهـا  وردهآسـازي فـر    پر شدن دانـه، ذخيـره     

 دوره بزرگ شـدن دانـه     است که در طي    ييها ها و اندامک   سلول

صر آبکـش،    عنا  فتوسنتز، بارگيري  يهايندآاند و به فر    د شده يجاا

 قنـدها بـه نـشاسته       يـل  آبکـش و تبـد     انتقال مواد پرورده، تخليه   

دماي باال در طـول پـر شـدن دانـه يکـي از               ).۲۱(وابسته است   

. شود  هاي اصلي در کاهش عملکرد دانه محسوب مي         محدوديت

دماي باال در طي مرحله زايشي و پر شدن دانـه يکـي از داليـل                

هـاي ديرهنگـام گنـدم        اصلي کاهش عملکرد در تـاريخ کاشـت       

کاهش عملکـرد گنـدم تحـت دمـاي بـاال بـا             . شود  محسوب مي 

در سنبله و کاهش انـدازه دانـه وابـسته اسـت            کاهش تعداد دانه    

هـاي   مطالعه حاضر به منظـور بررسـي اثـر تـاريخ کاشـت            ). ۲(

مختلف بر ميزان عملکرد و روند پر شدن دانـه ارقـام تريتيکالـه              

  .انجام شد

  

  ها مواد و روش

  دانـشگاه   تحقيقـاتي   در مزرعـه   ۱۳۸۸-۸۹اين آزمايش در سـال      

 کيلومتري شـمال شـرقي      ۳۵ در    رامين کشاورزي و منابع طبيعي   

 دقيقه  ۳۶ درجه و    ۳۱با عرض جغرافيايي      در شهر مالثاني   اهواز

 درجه شـرقي و ارتفـاع       ۵۳ درجه و    ۴۸شمالي، طول جغرافيايي    

هاي   آزمايش در قالب طرح بلوک    .  متر از سطح دريا اجرا شد      ۲۳

 آذر  ۱۴و  ) زودهنگـام ( آبـان    ۲۰نواري شـامل دو تـاريخ کاشـت         

، ET.79-3 رقم تريتيکاله شامل     ۱۳هاي طولي و      در کرت ) موقع به(

ET.79-4     ،ET.79-17     ،ET.82-8،ET.82-15،ET.82-16 ،

ET.83-20،ET.84-5  ،ET.84-8  ،ET.84-15  ،ET.85-7  ،ET.85-9 

هاي عرضي بـا چهـار تکـرار انجـام             در کرت  ۹۲-و رقم ژوانيلو  

 شـيار   ۶وسيله شيار زن دستي،      براي کاشت در هر کرت، به     . شد

متر ايجـاد     سانتي ۳متر از هم و عمق      ۰/ ۲ متر، عرض    ۲ل  به طو 

صـورت دسـتي      بوته در مترمربـع بـه      ۴۰۰شد و براساس تراکم     
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۱۶۴  

 کاشـت بـه      خـط  ۶ شامل   ۲×۲هر کرت با ابعاد     . صورت گرفت 

صـفات مـورد ارزيـابي      . متر در نظر گرفته شـد       سانتي ۲۰فاصله  

ت تـا   شامل ارتفاع بوته، طول سنبله، قطر دانه، طـول دوره کاشـ           

گلدهي، طول دوره کاشت تا سنبله دهي، طـول دوره پـر شـدن              

در زمـان برداشـت دو      . دانه، ميزان کلروفيل و عملکرد دانه بـود       

عنوان حاشيه حذف شدند و محصول هر        خط کناري هرکرت به   

براي تجزيه واريـانس  .  مترمربع با دست برداشت شد    ۱کرت در   

ها از طريق آزمـون   نگينمقايسه ميا. استفاده شدSAS افزار  از نرم

  .اي دانکن انجام گرديد چند دامنه

  

  ج و بحثينتا

  ارتفاع بوته

نتايج تجزيه واريانس بيانگر آن بود که اثر تـاريخ کاشـت و اثـر               

دار  متقابل دو عامل تاريخ کاشت و رقم بر صـفت ارتفـاع معنـي             

ــام در ســطح يــک درصــد اخــتالف    ــين ارق ــد و فقــط ب نگردي

در خصوص ارقـام مـشخص      . )۱جدول  ( داري وجود دارد   معني

متـر و     سـانتي  ۶۹/۱۱۲بيشترين ارتفاع با     ET.82-15شد که رقم    

متر کمترين ارتفـاع را بـه خـود           سانتي ۲۱/۱۰۱ با   ET.85-7رقم  

 ژنتيکي  أاختالف ارتفاع بين ارقام منش    . )۳جدول  (اختصاص داد   

اين نتايج با گزارش آزمايـشات احمـد و همکـاران         . داشته است 

ارقام . مطابقت دارد ) ۱۳(ي  رو راو ) ۷(، کريستو و همکاران     )۱(

ET.79-3   ،ET.79-17   ،ET.82-15   ،ET.82-16   ،ET.83-20 ،

ET.84-5  ،ET.84-15   از نظر آمـاري در يـک        ۹۲-رقم ژوانيلو و

در گـروه آمـاري      ET.84-8 و   ET.79-4  ،ET.85-7گروه و ارقام    

 تحـت   هـاي  در خـصوص تـاريخ    ). ۳جدول  (ديگر قرار گرفتند    

ي ربررسي، در گروه آماري مشابهي قرار داشتند که با نتـايج راو           

دار شدن اثر تاريخ کاشت را       دليل غيرمعني . مغايرت داشت ) ۱۳(

شـود نيـاز     توان اين دانست که کشت زود هنگام باعـث مـي           مي

سرمايي گياه زودتر رفع شده و گياه در اواخر زمستان بـه سـاقه              

 آسـيب سـرمازدگي را افـزايش        رود، که به نوبه خـود، احتمـال       

مـدت زمـان    دهد، بعد از برطرف شدن اثرات سـرما گيـاه بـه        مي

که بتواند به شرايط طبيعي برگـردد همـين          زيادي نياز دارد تا اين    

دليل باعث اختالف جزئي در ارتفاع گياه دو تاريخ کاشت شـده            

هـا   گزارش نمود که رشد بيش از اندازه بوتـه        ) ۱۳(راوي  . است

ي به فاز زايشي    ي کاشت زودهنگام و ورود مريستم انتها      در تاريخ 

هـا بيـشتر از تـاريخ        شـود خـسارت سـرما روي بوتـه         باعث مي 

هاي دوم و سوم باشد و بيشترين ارتفاع گيـاه مربـوط بـه               کاشت

  .باشد هاي دوم و سوم مي تاريخ کاشت

  

  قطر دانه

ريخ نتايج تجزيه واريانس نشان داد که همانند عملکرد دانه اثر تا          

دار نشد، اما اثر متقابل آنها       کاشت و رقم بر صفت قطر دانه معني       

ــطح  ــي ۵در س ــد معن ــت    درص ــده اس ــدول (دار ش ــه )۱ج ، ک

. دهنده واکنش متفاوت ارقام در سطوح تاريخ کاشت است         نشان

هـاي مختلـف     مقايسه ميانگين اثرات متقابل تاريخ کاشت با رقم       

در تـاريخ    ۹۲-م ژوانيلو رقنشان داد بيشترين قطر دانه مربوط به        

متر و کمترين قطر دانه مربوط بـه    ميلي۳۶/۳کاشت اول با ميزان  

متـر    ميلـي ۸۶/۲از تاريخ کاشـت دوم بـا ميـزان      ET.82-16رقم  

مقايسه ميانگين قطر دانه بين سطوح تـاريخ کاشـت          . حاصل شد 

بيانگر باال بودن قطر تک دانه تمامي ارقام در تاريخ کاشـت اول             

متر نسبت به تاريخ کاشت دوم با ميـانگين           ميلي ۲۰/۳ن  با ميانگي 

افزايش طول دوره پـر شـدن در تـاريخ          ). ۳جدول  ( است   ۰۶/۳

کاشت اول منجر به افزايش قطر تک دانـه گرديـد و در نهايـت               

بنابراين بر خالف طـول دانـه کـه         . وزن هزار دانه را افزايش داد     

 قطـر دانـه در    تأثير چنداني بر وزن هزار دانه نداشـت، تغييـرات         

بدين معني کـه بـر خـالف        . جهت تغييرات وزن هزار دانه است     

کنـد، قطـر دانـه هـم         طول دانه که فقط تحت تأثير دانه تغيير مي        

ژنتيک ارقام دانه درشت . باشد تحت تأثير ژنتيک و هم محيط مي

به آنها ظرفيت افزايش قطر دانه را داده است، ولـي ايـن محـيط               

توانـد    مواد فتوسنتزي انتقالي به دانه مـي       است که با تعيين مقدار    

هاي چاق و پر تـشکيل شـوند و از ايـن حيـث               باعث گردد دانه  

 کـه بـا کـاهش انتقـال مـواد          عملکرد دانه را افزايش دهد يا ايـن       

نظـر  . هاي چروکيده و محيط کمي تشکيل کردند       فتوسنتزي دانه 

  له اصلي عدم گسترش کـشت      أبه اهميت چروکيدگي دانه که مس     



  ...بررسي طول دوره پر شدن دانه و عملکرد ارقام تريتيکاله در 

۱۶۵  

  نتايج تجزيه واريانس اثر تاريخ کاشت بر صفات مورد بررسي در ارقام تريتيکاله. ۱دول ج

  منابع تغيير
درجه 

  آزادي

ارتفاع 

  بوته

طول 

  سنبله
  قطر دانه

طول دوره کاشت 

  تا پنجه دهي

طول دوره کاشت 

  تا سنبله دهي
  عملکرد دانه

ميزان 

  کلروفيل

 ۵۰/۱۳  ۸۸/۴۴۴۴۴۵۷  ۸۲/۰  ۳۴/۲  ۰۷/۰  ۳۲/۱  ۹۱/۸۱  ۳  تکرار

 ۶۱/۲۱۲۱**  ۱۴/۲۳۳۱۰۶۱۰  ۶۱/۱۸۴**  ۲۰/۴۰۶**  ۳۸/۰  ۹۱/۱۲  ۶/۲  ۱  تاريخ کاشت

  ۰۲/۱  ۸۸/۲۴۹۰۵۶۶  ۱۵/۰  ۹۳/۳  ۱۵/۰  ۸۷/۱  ۷۳/۲۶  ۳  ۱خطا 

 ۷۲/۲۷*  ۲۱/۴۲۰۷۲۰  ۸۷/۰*  ۷۳/۲  ۰۳/۰  ۹۷/۱*  ۱۱/۸۱**  ۱۲  رقم

  ۵۲/۹  ۰۲/۲۹۷۹۵۹  ۳۸/۰  ۵۴/۲  ۰۱/۰  ۱۳/۱  ۰۷/۱۹  ۳۶  ۲خطا 

تاريخ کاشت در 

  رقم
۱۲  ۸۴/۴۸  ۱۵/۱  *۰۳/۰  ۴۵/۲  ۱۴/۱  *۷۲/۵۵۶۰۵۱  ۱۳/۱۲ 

  ۰۱/۸  ۰۳/۲۰۴۰۴۵  ۳۰/۰  ۵۱/۲  ۰۱۳/۰  ۱۸/۱  ۴۹/۲۶  ۳۶  مانده خطا باقي

  ۳۵/۶  ۱۷/۱۳  ۶۹/۰  ۲۵/۶  ۶۴/۳  ۱۸/۸  ۸۱/۴  -  %ضريب تغييرات

  %۱و % ۵داري در سطح  ترتيب معني به: ** و*

  

   مورد بررسينتايج مقايسه ميانگين اثر تاريخ کاشت بر بر صفات. ۲جدول 

تاريخ 

 کاشت

ارتفاع بوته 

  )متر سانتي(

طول سنبله 

  )متر سانتي(

قطر دانه 

  )متر ميلي(

طول دوره کاشت 

  )روز(تا پنجه دهي 

طول دوره کاشت 

  )روز(تا سنبله دهي 

  عملکرد دانه

  )کيلوگرم در هکتار(

ميزان کلروفيل 

)Spad(  

 a۰۵/۱۰۷ a۹۳/۱۲ a۲۰/۳  b۱۰/۲۳ a۱۰/۷۸  a۲۶۹۰ b۳۲/۳۹   آبان۲۰

 a۷۴/۱۰۶ a۶۳/۱۳ a۰۶/۳ a۶۶/۲۷ b۷۰/۷۷  a ۲/۳۷۵۸ a۷۶/۴۹   آذر۱۴

  .ندارند داري معني تفاوت درصد ۵ احتمال سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون براساس ستون هر در مشترك، حرف يك حداقل داراي هاي ميانگين

  

باشد، اتخاذ راهکارهاي در     تريتيکاله در سطح جهان و کشور مي      

تواند بـه     اول اصالحي و در درجه دوم زراعي مناسب مي         درجه

  .شودافزايش کيفيت دانه و عملکرد اين محصول منجر 

  

  طول سنبله

نشان داد که اثر رقم بـر طـول         ) ۱جدول  (نتايج تجزيه واريانس    

اما تـاريخ  . دار بوده است  درصد معني۵سنبله تريتيکاله در سطح    

داري بر صـفت    م اثر معني  کاشت و اثر متقابل تاريخ کاشت و رق       

در مقايـسه ميـانگين بـه       ). ۱جـدول   (طول سنبله نداشته اسـت      

 بيشترين طـول    ET.82-15شود که رقم     روش دانکن مشاهده مي   

کمتـرين   ET.82-16متـر و رقـم        سانتي ۱۵/۱۴سنبله را با ميزان     

متر به خود اختـصاص داده        سانتي ۸۰/۱۱طول سنبله را با ميزان      

ابراين صفت طول سنبله در اين تحقيق فقط        بن). ۳جدول  (است  

 تحـت بررسـي در      يهـا  تاريخ. متأثر از خصوصيات ژنتيکي بود    

داري  اند و با هم اخـتالف معنـي        گروه آماري مشابهي قرار گرفته    

نداشتند ولي با اين حال تاريخ کاشت دوم باالترين طول سـنبله            

 ET.82-16کـه رقـم      رغـم ايـن    علـي ). ۲جدول  (را داشته است    

کمترين طول سنبله را دارا بود اما بيشترين تعداد سـنبله را در             

افزايش طول سنبله هر چند . واحد سطح به خود اختصاص داد

همراه بـود، امـا   ) r=۳۴/۰**(تا حدي با افزايش تعداد سنبلچه     

کـه نـشان    . اثري نداشـت  ) r=۲۲/۰(روي تعداد دانه در سنبله      

هـاي عقـيم را تـا        هدهد افزايش طول سنبله، تعـداد سـنبلچ        مي

) ۵(زاده قـورت تپـه     دهد که با نتـايج حـسن       حدي افزايش مي  

  .مغايرت داشت
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۱۶۶  

  نتايج مقايسه ميانگين اثر رقم بر صفات مورد بررسي. ۳جدول 

  رقم
ارتفاع بوته 

  )متر سانتي(

طول سنبله 

  )متر سانتي(

قطر دانه 

  )متر ميلي(

طول دوره کاشت 

  )روز(تا پنجه دهي 

طول دوره کاشت 

  )روز(ا سنبله دهي ت

  عملکرد دانه

  )کيلوگرم در هکتار(

  ميزان کلروفيل

)Spad(  

ET.79-3  abc۷۳/۱۰۷  bc۴۴/۱۲  ab۲۳/۳  a۵۰/۲۵  ab۹۰/۷۷  a۳/۳۷۴۰  ab۸۱/۴۶  

ET.79-4  cde۳۳/۱۰۳  ab۶/۱۳  abc۰۷/۳  a۵۰/۲۵  bc۳۱/۷۷  a۲/۳۴۳۰  bc۰۳/۴۴  

ET.79-17  abc۰۶/۱۰۸  ab۱۵/۱۳  abc۱۳/۳  a۲۵  bc۳۵/۷۷  a۳/۳۵۸۴  a۵۶/۴۸  

ET.82-8  bcd۱۴/۱۰۷  ab۲۱/۱۳  abc۱۴/۳  a۸۳/۲۵  c۰۵/۷۷  b۳/۲۶۹۸  c۸۳/۴۰  

ET.82-15  a۶۹/۱۱۲  a۱۵/۱۴  a۲۵/۳  a۲۶  abc۷۵/۷۷  a۱/۳۵۴۵  abc۷۱/۴۴  

ET.82-16  ab۷۷/۱۰۸  c۸۰/۱۱  bc۰۵/۳  a۸۳/۲۵  a۳۳/۷۸  a۳/۳۶۴۲  bc۰۶/۴۴  

ET.83-20  ab۰۹/۱۰۹  ab۵۴/۱۳  a۲۴/۳  a۸۳/۲۵  abc۷۸/۷۷  a۲/۳۴۸۸  bc۶۵/۴۳  

ET.84-5  abc۸۳/۱۰۷  a۹۱/۱۳  c۰۱/۳  a۸۳/۲۳  ab۸۵/۷۷  a۷/۳۵۶۹  ab۶۳/۴۵  

ET.84-8  de۵۷/۱۰۲  ab۴۶/۱۳  abc۰۸/۳  a۱۶/۲۴  bc۴۰/۷۷  ab۵/۳۱۹۴  ab۸۸/۴۵  

ET.84-15 abc۸۴/۱۰۷  ab۶۲/۱۳  abc۰۸/۳  a۵/۲۵  ab۹۴/۷۷  ab۲/۳۲۷۶  ab۶/۴۵  

ET.85-7 e۲۱/۱۰۱  ab۶۰/۱۳  abc۱۹/۳  a۲۶  abc۷۰/۷۷  a۸/۳۵۶۷  bc۱۱/۴۴  

ET.85-9 be۲۳/۱۰۴  ab۰۷/۱۳  abc۱۰/۳  a۵۰/۲۵  abc۶۸/۷۷  ab۳/۳۳۶۸  c۷۱/۴۰  

  ab۱۴/۱۰۹  ab۴۶/۱۳  abc۱۸/۳  a۵۰/۲۵  ab۸۸/۷۷  a۹/۳۴۸۲  abc۴۵/۴۴ ۹۲-رقم ژوانيلو

  .ندارند داري نيمع تفاوت درصد ۵ احتمال سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون براساس ستون هر در مشترك، حرف يك حداقل داراي هاي ميانگين

  

  طول دوره از کاشت تا پنجه دهي

 ۱براساس نتايج تجزيه واريـانس اثـر تـاريخ کاشـت در سـطح               

زني را متأثر ساخت، امـا اثـر      درصد طول دوره از کاشت تا پنجه      

رقم و اثر متقابل رقم و تاريخ کاشـت بـر صـفت طـول دوره از                 

ليد پنجه  ظرفيت تو ). ۱جدول  (دار نشد    زني معني  کاشت تا پنجه  

در تـاريخ   . اي برخوردار اسـت    در تعيين عملکرد از اهميت ويژه     

ها قبل از ورود به مرحلـه رشـد          کاشت زود هنگام در پاييز بوته     

زني را دارنـد و      کند زمستانه فرصت و شرايط مناسب براي پنجه       

رسـانند   بخشي از پنجه دهي خود را در اين مرحله به انجام مـي            

ري بـراي توليـد     تـ دير تر فرصـت کم    هاي   ولي در تاريخ کاشت   

لذا هر چه بذر زودتر کاشت شـود        ). ۱۰(پنجه در پاييز را دارند      

زنـي وجـود دارد،      يا توجه به فرصت بيـشتري کـه بـراي پنجـه           

هـاي گونـاگون     طـول دوره  . گيـرد  زني بيشتري صورت مي    پنجه

گيـرد و دمـا و       فنولوژيک تحت تأثير ژنوتيپ و محيط قرار مـي        

باشند و از آنجا که پس از        هاي محيطي اصلي مي    طول روز عامل  

صـورت يـک     هاي هـر جوانـه پنجـه بـه         چند بالستوکرون آغازه  

شـود در    برجستگي يافت مريستم در زاويه هر برگ تشکيل مـي         

تعـداد  ) دهـي  از کاشت تا پنجـه    (نتيجه با کاهش طول اين دوره       

ور طـ   آبان بـه   ۲۰در تاريخ کاشت    . تواند افزايش يابد   ها مي  پنجه

زنــي آغــاز گرديــد،   روز از کاشــت پنجــه۱۰/۲۳ميــانگين بعــد 

 روز بعــد از کاشــت ۶۶/۲۷کــه در تــاريخ کاشــت دوم  درحــالي

)  آبـان  ۲۰(در تاريخ کاشـت اول      ). ۳جدول  (زني آغاز شد     پنجه

زنـي داشـتند،     ها فرصت بيشتري بـراي پنجـه       که بوته  دليل اين  به

هاي   شد که با يافته زيادتري حاصلتعداد کل پنجه توليدي نسبتاً

  .مطابقت دارد) ۱۰(ممتازي 

  

  يده طول دوره از کاشت تا سنبله

 ۱خ کاشـت در سـطح       يانس نشان داد کـه تـار      يه وار يج تجز ينتا

دن بـه  ي درصد صفت تعداد روز تا رسـ    ۵درصد و رقم در سطح      

خ کاشت در   ياما اثر متقابل تار   .  را متأثر ساخت   يده مرحله سنبله 

ن و  يخ کاشـت دوم کمتـر     يتـار ). ۱جـدول   (دار نـشد     يرقم معن 

دن به مرحلـه    ي رس ين تعداد روز را برا    يشتريخ کاشت اول ب   يتار
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 ۱۰هـا در      آبان بوته  ۲۰خ کاشت   يدر تار . اند  کرده ي ط يده سنبله

مـار  يکـه در ت    ي شـدند، در حـال     يده بهمن ماه وارد مرحله سنبله    

وز در   ر ۱۷ها با اخـتالف      بوته)  آذر ماه  ۱۴ (يخ کاشت بعد  يتار

). ۳جـدول   ( شـدند    يدهـ   بهمن ماه وارد مرحله سنبله     ۲۷خ  يتار

کننـده عملکـرد     نيـي ن عامـل تع   يتـر   مهم يشيزمان شروع نمو زا   

 زود شروع شود، ممکن است در       يلين خ ياگر نمو گل آذ   . است

گر ياز طرف د  .  جوان برسد  يها  به سنبله  ياديب ز ياثر سرما، آس  

 يرد، در اثر دما   يصورت گ  کند   يليا خ ير آغاز شود    ي د يلياگر خ 

ا کمبود آب، ممکن است دوره پر شدن دانه کوتاه شود،           ياد و   يز

و  ET.82-16 يهـا  ن ارقان نـشان داد رقـم      ين در ب  يانگيسه م يمقا

ET.82-8 ن طـول دوره از کاشـت تـا      ين و کمتر  يشتري ب بيترت به

که با اظهارات   ) ۱جدول  ( را به خود اختصاص دادند       يده سنبله

ـ بـه ا . مطابقــت دارد) ۶(و جعفرنـژاد  ) ۱۰ (يممتـاز  ب يــن ترتي

 روز  ۳۳/۷۸ن رقم بـا     يرفت پر عملکردتر   يطورکه انتظار م   همان

 روز  ۷۷ن رقـم بـا      ي و کم عملکردتر   يشين طول دوره رو   يشتريب

ن يبنـابرا .  را به خود اختصاص دادند     يشين طول دوره رو   يکمتر

انتخاب کاله  يتيخصوص تر  ز به يد گفت در مورد غالت دانه ر      يبا

رد کـه از برخـورد      يـ  صورت بگ  يد طور يخ کاشت با  يرقم و تار  

 زمـستانه   يح که قبل از ظهور سـنبله اسـت بـه سـرما            يزمان تلق 

خ در مورد ارقام پرمحصول     ين تار ي شود، اثر انتخاب ا    يريجلوگ

ن ارقام در اثر برخورد     يرا ا ي برخوردار است، ز   يشتريت ب ياز اهم 

 مواجـه   يشتريـ رما با خسارت ب    آن با س   يده ح و سنبله  يزمان تلق 

  .خواهند شد

  

  ليزان کلروفيم

بر % ۵و رقم در سطح احتمال % ۱خ کاشت در سطح احتمال يتار

خ کاشـت دوم    يتـار ). ۱جـدول   (دار شـد     يل معنـ  يـ زان کلروف يم

ل يحفظ کلروف . ل را به خود اختصاص داد     يزان کلروف ين م يشتريب

 بـرگ   يري پ ر در ين آن باعث تأخ   يريدر برگ پرچم و دو برگ ز      

شـود کـه بـر انتقـال مـواد           ي آن مـ   يو باال رفتن عمـر مانـدگار      

 يا ر قابـل مالحظـه    ي پر شدن دانـه تـأث      ي به دانه در ط    يفتوسنتز

شتر باشـد، عمـر     يـ ل برگ ب  يجه هر چه غلظت کلروف    يدر نت . دارد

 يتر يشتر و مواد پروده را در مدت زمان طوالني برگ بيماندگار

ن سرعت پر شدن دانه کنـدتر و دوره         يرافرستد، بناب  يها م  به دانه 

خ يجـه بـا انتخـاب تـار       يشـود، در نت    يتر مـ   يپر شدن دانه طوالن   

ط مطلـوب   ياه بـا شـرا    يـ کاشت مناسب مراحل مختلف رشـد گ      

ش رانـدمان فتوسـنتز و در       ين امـر سـبب افـزا      يمنطبق شده که ا   

گـردد، کـه بـا     ي در دانـه مـ   يره مطلوب مواد فتوسنتز   يجه ذخ ينت

مطابقت ) ۲۰( و همکاران    يو زمان ) ۱۴( مقدم   ياناظهارات رضو 

شتر و در   يـ د پنجـه ب   يـ ل تول يدل  آبان به  ۲۰خ کاشت   يدر تار . دارد

ل يـ زان کلروف يـ  از م  يي نور و مواد غذا    يش رقابت برا  يجه افزا ينت

ـ يگ.  برخوردار بودنـد   يکمتر ز گـزارش   يـ ن) ۴( و همکـارن     يالن

 خوشه برنج    درصد ۵۰ل در زمان ظهور     يزان کلروف ينمودند که م  

سه يمقا. خ کاشت و رقم بوده است     يو برداشت کامالً متأثر از تار     

 يهـا  ل را رقـم   يـ زان کلروف يـ ن م ين ارقام نـشان داد کمتـر      يانگيم

ET.85-9   وET.82-8       که )۳جدول (به خود اختصاص داده اند ،

ن ي کم عملکردتر  ي عملکرد متوسط و دوم    ي جزء ارقام دارا   ياول

جـه  ين نتيبـود، بنـابرا  )  آذر ماه۱۴(ب خ کاشت مناس  يرقم در تار  

ز يـ تواند باعث شود عملکـرد ن      يل م يشود کمبود کلروف   يگرفته م 

ل يـ زان کلروف يـ  داشتن عملکـرد مناسـب م      ي برا يابد ول يکاهش  

ـ   يـ  ن ي کاف يياد به تنها  يز  ير ارقـام از نظـر آمـار       ين سـا  يست و ب

   مشاهده نشديدار ياختالف معن

  

  عملکرد دانه

خ کاشـت و رقـم بـر عملکـرد دانـه            ي اثر تـار   ج نشان داد که   ينتا

ـ ا). ۱جـدول   (دار نبود    يمعن  دوگـان و    يهـا  افتـه يج بـا    ين نتـا  ي

ـ      ) ۳(همکاران   ـ ن ال يکه گـزارش کردنـد ب کالـه در   يتي تر يهـا  ني

 وجـود نـدارد مطابقـت       يدار يصفت عملکرد دانه اختالف معنـ     

دار  يمعن% ۵خ کاشت در رقم در سطح       ياما اثر متقابل تار   . داشت

خ کاشـت وجـود اثـرات       يدار نشدن اثر ساده تار     يعلت معن . دبو

خ ي واکــنش عملکــرد دانــه ارقــام در تــاريعنــيمتقابــل اســت، 

ن علـت اثـرات     ي مختلف با هم متفاوت است، به هم       يها کاشت

دار  يخ کاشت و رقـم معنـ  ي کرده و اثر ساده تاريگر را خنث  يکدي

   نـشان   مختلـف  يهـا  خ کاشـت  يسه ارقام در تار   يمقا. نشده است 
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  اثر متقابل تاريخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه. ۱شکل 

  

شتر از  يـ خ کاشـت دوم ب    يه ارقـام در تـار     يدهد که عملکرد کل    يم

 ارقـام   يش برا ين افزا يزان ا ي م يخ کاشت اول بوده است، ول     يتار

خ يدر تـار   ET.82-16کـه رقـم      يطـور  ست به يکسان ن يمختلف  

ن ي جـزء کـم عملکردتـر      لوگرم در هکتار  ي ک ۵/۲۵۳۹کاشت اول   

لـوگرم در   ي ک ۱/۴۷۴۵خ کاشت دوم با     يارقام بوده است و در تار     

ل يـ دل. )۱شکل  (ل شده است    ين رقم تبد  يهکتار به پرعملکردتر  

توان تعداد سـنبله بـاال در    يرا م  ET.82-16ش عملکرد رقم    يافزا

مطابقـت  ) ۱۳ (يج راوريخ کاشت دوم دانـست، کـه بـا نتـا      يتار

عنـوان عامـل    توان به يها را م   پنجه يد بارور کم بودن درص  . دارد

خ يل عملکرد دانـه در تـار      يشود پتانس  ي دانست که سبب م    ياصل

د يـ  از مواد پـرورده صـرف تول       يرا بخش يکاشت اول کم باشد، ز    

ـ  شده است که در نها     ييها پنجه ت بـه کـاهش عملکـرد منجـر         ي

ل يـ دل ز بـه ييزه در پـا ييدر کاشت زود هنگـام غـالت پـا     . اند شده

ـ  ز يهـا   مـساعد، پنجـه    يجود دما و جـاد  ي در هـر بوتـه ا      يادتري

گر بـر سـر آب، عناصـر        يکـد ي بـا    يشود که در مراحل بعـد      يم

 و نور رقابت کـرده و موجـب اتـالف منـابع شـده و در                 ييغذا

  ).۱۰(د يدست آ  بهيت عملکرد دانه کمترينها

  

  روند پر شدن دانه

کـه طـول    بررسي روند رشد دانه در دو تاريخ کاشت نـشان داد            

تاريخ کاشت اول بـا     . باشد دوره و سرعت رشد دانه متفاوت مي      

 روز بعد از گرده افشاني تا حداکثر وزن تک دانه داراي طول             ۴۳

 روز  ۳۴تري نسبت به تاريخ کاشت دوم با         دوره پر شدن طوالني   

دليل اين امر را مي توان پايين بودن ميانيگن دما          . )۴جدول  (بود  

دانه تاريخ کاشت اول نـسبت بـه تـاريخ          در طول دوره پر شدن      

تاريخ کاشت اول داراي شيب ماليم و طول        . کاشت دوم دانست  

وزن . دوره پر شدن دانه بيشتري نسبت به تاريخ کاشت دوم بود          

کـه طـول     شود، زمـاني   تک دانه در هنگام پر شدن دانه تعيين مي        

دوره پر شدن، طوالني شود و دماي محيط نيز مطلوب باشد اين            

وسـيله   هاز آنجايي وزن هزرا دانه ب     . يابد ء عملکرد افزايش مي   جز

اي در طـي دوره پـر        فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد ذخيـره       

گيرد، در نتيجه شرايط     شکل مي ) پس از ظهور بساک   (شدن دانه   

مناسب هم از جهت فتوسنتز جاري و هم از لحاظ انتقال مجـدد             

پر شدن دانه در تاريخ     . دشو مواد منجر به افزايش طول دوره مي      

شود که دماي بـاال و تـنش    هاي دير هنگام زماني واقع مي    کاشت

کنـد   محدوديت رطوبتي در انتهاي فصل فتوسنتز را محدود مـي         

و در نتيجه اين شرايط کاهش طـول دوره پـر شـدن وزن               ) ۱۱(

) ۶(تک دانه را به دنبال خواهد داشت کـه بـا نتـايج جعفرنـژاد                

لفه سرعت پر شدن    ؤ تک دانه بستگي به دو م      وزن. مطابقت دارد 

 عکس  لفه معموالً ؤاين دو م  . ثر دانه دارد  ؤدانه و دوره پر شدن م     

کنند، يعني هر عاملي که دوره پر شدن مؤثر را           يکديگر عمل مي  

  طوالني سازد باعث کاهش پر شدن دانه خواهد شد ولي اين دو            
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  اشتطول دوره پر شدن دانه در سطوح تاريخ ک. ۴جدول 

  )روز(طول دوره   )گرم در روز ميلي(سرعت پر شدن دانه   )گرم(وزن هزار دانه   تاريخ کاشت

  ۱۳/۳۴  ۲۶/۱  ۰۱۶/۴۳   آبان۲۰

  ۵۳/۲۵  ۵۱/۱  ۵۵/۳۸   آذر۱۴

  

  
  روند تغييرات وزن تک دانه نسبت به روز در سطوح تاريخ کاشت. ۲شکل 

  

 دانه در تاريخ کاشت دوم پر شدن. کند به يک نسبت تغيير نمي 

با گرما برخورد کرد در نتيجه طول دوره مؤثر کوتـاه شـد هـر               

شـود،   چند که اين گرما باعث افزايش سرعت پر شدن دانه مي          

تواند کاهش دوره مؤثر پر      اما اين افزايش سرعت پر شدن نمي      

. شدن دانه را جبران نمايد و نتيجه نهايي کاهش وزن دانه است

 کاشـت نـشان داد طـول        بررسي روند رشد دانه در دو تـاريخ       

   و سرعت رشد دانه در دو تـاريخ کاشـت متفـاوت اسـت               دوره

) ۱۳/۳۴(تاريخ کاشت اول با طول دوره پر شدن باال          . )۲شکل  (

 نـسبت بـه تـاريخ       ۲۶/۱تري بـا ميـزان       از سرعت پر شدن پايين    

در تـاريخ کاشـت دوم      . )۴جـدول   (کاشت دوم برخوردار است     

 طول دوره پر شدن دانـه بـه    هواعلت برخورد بيشتر با گرماي   به

علت مناسب بودن     روز کاهش پيدا کرده ولي در عوض به        ۵/۲۵

گـرم در روز     ميلـي  ۵۱/۱درجه حرارت سرعت پر شدن دانه بـه         

بنابراين يکـي از راهکارهـاي افـزايش وزن         . کند افزايش پيدا مي  

هزار دانه و عملکرد استفاده از ارقامي است که با تحمل به گرما             

هاي محيطي آخر فصل قادر باشند طـول دوره پـر شـدن              و تنش 

خود را افزايش داده از فتوسنتز بيشتري جهت پر کـردن دانـه و              

جلوگيري از چروکيده شدن دانه، هم کميت و هم کيفيت دانه را         

  .افزايش دهند

 ET.79-17 و ET.84-5ارقـام   كـه  داد نشان تحقيق كلي نتيجه

 عملكـرد  بـاالترين  ) آبان۲۰( اين آزمايش در تاريخ کاشت اول در

 ماننـد  ارقـامي  بايـد  كاشـت،  در تأخير صورت در ورا داشتند  دانه

,ET.79-3 ET.82-16 بـااليي  پـذيري  انعطـاف  از كه ۹۲-و ژوانيلو 

 .شوند كشت ،هستند برخوردار متفاوت هاي كاشت تاريخ به نسبت

 نشان دير هاي كاشت تاريخ به كمتري حساسيت  اين ارقامبنابراين

، افزايش شد كاسته پنجه توليد ميزان از كاشت در تأخير با. دهند مي

هـا    کـه بوتـه  تعداد پنجه در تاريخ کاشت اول بـه ايـن دليـل بـود             

زني داشتند، در نتيجه تعداد کـل پنجـه          فرصت بيشتري براي پنجه   

 نقش بر كاشت در تأخير با چنين هم .توليدي زيادتري حاصل شد

 تعيـين  در )ش طول دوره پر شـدن دانـه  دليل کاه به (دانه هر وزن

 مـديريتي  عمليات برخي اجراي با كه شود مي افزوده دانه عملكرد

 محلـول  و كـافي  آبياري مانند ها، دانه پرشدن دوره طول در مزرعه

 افت از توان مي مصرف كم عناصر خصوص به غذايي عناصر پاشي
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