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رشد و عملکرد دانه در ارقام گندم -روز -درجه راتییتغ ک،یمراحل فنولوژ یابیارز

کاشت و کاربرد پاکلوبوترازول خیتار رییدر واکنش به تغ 

2یزمان ییمهرو مجتبا و 2ی، عبداهللا بحران*2ینی، مهران ممب1نژاد ياریندا بخت

  )20/10/1401 رش:یخ پذی؛ تار 19/09/1401 افت:یخ دری(تار

 دهیچک

در دو سال  یکاشت و کاربرد پاکلوبوترازول پژوهش خیتار رییو عملکرد ارقام گندم در واکنش به تغ کیمراحل فنولوژ یابیمنظور ارزبه

 تیصورت اسپلپژوهش به نیواقع در شمال شرق خوزستان اجرا شد. ا ذهیدر شهرستان ا يادر مزرعه 1400-1401و  1399-1400 یزراع

) و يد 15آذر و  20آبان ، 25کاشت ( خیشامل تار یبا سه تکرار اجرا شد. عامل اصل یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیفاکتور

) بود. تریدر ل گرمیلیم 120، 60پاکلوبوترازول (صفر،  یپاش) و محلول2مهرگان و چمران م،یشامل رقم (کر لیصورت فاکتوربه یعامل فرع

در  گرمیلیم 60 يماریدر سطوح ت 2آبان در رقم چمران 25کاشت  خیمربع در تارتعداد دانه در متر نیشتریسال بنشان داد در هر دو  جینتا

پاکلوبوترازول منجر به  تریدرل گرمیلیم 120و  60مصرف  ،يد 15 يریکاشت تاخ خی) مشاهده شد. در تار18847پاکلوبوترازول ( تریل

 25کاشت  خیدر دو تار 2پاکلوبوترازول، عملکرد دانه رقم چمران تریدر ل گرمیلیم 60 دکاربر عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. با شیافزا

 میو کر 2باالتر بود. رقم چمران يماریسطوح ت ریدر هکتار) نسبت به سا لوگرمیک 6779آذر ( 20در هکتار) و  لوگرمیک 6941آبان (

ارقام از نظر  نیحال انیابودند. با يدر مراحل مختلف رشد و نمو یافتیرشد درتعداد روز و درجه روز  نیو کمتر نیشتریب يدارا ترتیببه

از زمان کاشت تا  اهیماه، طول دوره رشد گ يد 15کاشت  خینداشتند. در تار داریتفاوت معنبا سایر ارقام عملکرد دانه و  یستیعملکرد ز

و  یکیدوره رشد مراحل فنولوژ درامر کاهش  نیکه ا افتیز کاهش رو 34آبان ماه،  25کاشت  خیبا تار سهیدر مقا کیولوژیزیف یدگیرس

 120اثر مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد دانه مثبت بود و مصرف  یکلطورهداشته است. ب یعملکرد دانه را در پ يدرصد 16کاهش 

  کرد. لیدر کاشت را تعد ریاز تاخ یناش یپاکلوبوترازول اثرات منف تریدر ل گرمیلیم
  

 يریخأکاشت ت ،ییدما ازیکننده رشد، ن میتنظ :يدیکل يهاهواژ

 نرایرامهرمز، ا ،یواحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالم ،يگروه کشاورز ارو استادی يآگرو تکنولوژ يدکتر يدانشجوترتیب به .2و  1
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 مقدمه

 مولفه سه تاثیر تحت گندم جمله از زراعی گیاهان دعملکر

). 27( است زراعی مدیریت و اقلیمی شرایط ژنتیکی، پتانسیل

 تحت را زراعی گیاهان عملکرد که مدیریتی مهم عوامل از یکی

 تاریخ انتخاب .است کاشت تاریخ رعایت دهد،می قرار تاثیر

 ایطشر از ايمجموعه به دستیابی حقیقت در کاشت مناسب

 یافتن دست جهت در خاص زمانی مرحله یک در محیطی بهینه

و  15(است  آن شدن سبز و گیاهچه مطلوب بقاي و استقرار به

 رشد مرحله دو هر شدن کوتاهتر سبب کاشت در تأخیر ).33

 رشد دوره شدن کوتاه. شودمی گیاه در زایشی و رویشی

 دنبالبه را گیاه زیرزمینی و هوایی هاياندام کاهش رویشی،

 هوا، دماي افزایش دلیلبه نیز زایشی مرحله در داشت و خواهد

 که یابدمی کاهش دانه پرشدن ویژهبه و زایشی رشد دوره طول

 عدم با همراه دانه، در مواد تجمع جهت ناکافی فرصت این

 ناکافی گسترش دلیلبه کافی، تشعشع جذب در گیاه توانایی

 ).8 و 4( داشت خواهد پی در را عملکرد کاهش سبز، سطح

در یک منطقه از جمله  ،تغییر در الگوي کشت زمانی

ایط راهکارهایی است که به گیاه براي فرار از مواجهه با شر

  ). 48و  24کند (نامطلوب محیطی کمک می

و  ییسخت گرما یطکه قادر باشند شرا یبه ارقام یابیدست

از  یندنما از آن فرار یبه نوع یارا تحمل کنند و  یطمح یخشک

 2(شودیگندم محسوب م یدتول یشافزا یکاستراتژ يهایریتمد

 هـاينوتیـپارقام و ژ بـه یـابی سـتد بـراي موفقیت. )37 و

 مقایسه مــستلزمدار نشـتـ محیطــی شــرایط بــه ســازگار

 برتـر هـاينوتیـپارقام و ژ معرفیو  یزیولوژیکیف يها یژگیو

کارامد در جهت تغییر تاریخ کاشت  یکی از عوامل. )3ست (ا

جهت تعیین دقیق مراحل مختلف فنولوژي، استفاده از شاخص 

اخص بیان کننده تجمع درجه روز رشد است، زیرا این ش

نیاز براي رسیدن به هر یک از مراحل فنولوژیکی حرارتی مورد

   ).47گیاه می باشد (

) Growing degree days=GDDشاخص درجه روز رشد (

عیین دقیق مراحل مختلف فنولوژي گیاه ضروري است جهت ت

نیاز براي خص توصیف کننده تجمع حرارتی موردزیرا این شا

رسیدن به یک مرحله خاص از فنولوژي گیاه است که در 

هاي پیش بینی مراحل رشد، تاریخ کاشت و زمان برداشت مدل

یرات با توجه به دامنه نسبتاً وسیع تغی ).39شود (کار گرفته میبه

فنولوژیکی، تنظیم تاریخ کاشت و مطالعه  دما در مراحل مختلف

گندم باید بر اساس زمان و دماي کافی  هاياثر دما بر ژنوتیپ

براي تکمیل مراحل فنولوژیکی که اجزاء عملکرد دانه در آنها 

  ).44و  38، 27( شود تشکیل می شود، استوار

کاشت بوده طول مراحل فنولوژیکی گیاه تحت تاثیر تاریخ 

تنش گرماي انتهاي  تاثیر منفی قیاز طرو با تاخیر در کاشت 

و  یکیولوژیزیف ،یکیمورفولوژ ،یکیفنولوژ اتیفصل بر خصوص

. )31 و 29( شودمی ردسبب کاهش عملکگیاه  ییایمیوشیب

) گزارش نمودند که مراحل فنولوژیک 26موسوي و همکاران (

فصل همبستگی در شرایط تنش و بدون تنش گرما انتهاي 

صورت وجود تنش گرماي داري با عملکرد دارد. در معنی

تر، تحمل هاي با مراحل فنولوژیک کوتاهانتهاي فصل، ژنوتیپ

) بیان 25دهند. مشتطی و همکاران (بیشتري به گرما نشان می

با تاخیر در کاشت و افزایش میانگین دماي دوره کردند که 

افشانی، تعداد روز از گرده رشد، تعداد روز از کاشت تا گرده 

ز کاشت تا رسیدگی کاهش افشانی تا رسیدگی و تعداد روز ا

 تنظیماستفاده از یابد. نتیجه عملکرد کاهش مییافته و در

مورد  یزراع يراهکارهااز  گریدرشد گیاهی یکی  يهاکننده

هاي تنش منظور جبران و یا تعدیل اثر منفیبه توجه پژوهشگران

 این عوامل، یکیولوژیزیآثار ف نیاز مهمتر یکی است.محیطی 

). 38و  13( است یطیهاي محبه تنش اهانیتحمل گ شیافزا

است که به گروه  یاهیکننده رشد گ میتنظ کیپاکلوبوترازول 

کائورین اکسیداز  -و از فعالیت آنزیم انت ها تعلق داردتریآزول

- ون انتکه در مسیر بیوسنتز جیبرلین، کاتالیز کننده اکسیداسی

 و 13کند (کائورینیک اسید است، ممانعت می -کائورین به انت

و تغییر سرعت ). این ترکیب با تغییر سطح هورمونی در گیاه 34

و تحمل  داشتهتوجهی بر رشد و نمو گیاه فتوسنتز تاثیر قابل

). 45دهد (هاي زنده و غیر زنده را افزایش میگیاه به تنش
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نوئید و تجمع قندهاي محلول در افزایش غلظت کلروفیل، کارت

نظیم هاي تیمار شده با پاکلوبوتراوزل، از جمله اثرات این تبرگ

). کاهش ارتفاع ساقه و افزایش 33شود (کننده رشد شناخته می

دار وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، عملکرد معنی

دانه و شاخص برداشت از نتایج گزارش شده از کاربرد 

). اثرات مثبت 40ترازول در گیاه گندم است (پاکلوبو

هاي بارور، پاکلوبوترازول بر افزایش اجزاي عملکرد مانند پنجه

سنبله بارور و در برخی موارد وزن دانه در مطالعات مختلف 

ارزیابی پتانسیل تولید غالت بیان شده است و مطالعات متعددي 

ه را از عوامل هاي بارور و تغییر فنولوژي گیانیز افزایش پنجه

مهم افزایش عملکرد دانه در پاسخ به کاربرد پاکلوبوترازول 

 یطدر هر دو شرایز بیان کرد ن) 29). نوریانی (46عنوان کردند (

رشد  کنندهیمفصل، مصرف تنظ یانپا يمطلوب و تنش گرما

   .شدعملکرد دانه  داریمعن یشپاکلوبوترازول باعث افزا

هاي اخیر که باعث نوسانات سالبا توجه به تغییرات اقلیمی 

شدیدي در شرایط محیطی رشد و نمو گیاهان زراعی از جمله 

زراعی هاي به)، لزوم بازنگري در مدیریت7گندم شده است (

باشد. از سوي دیگر با توجه به راهبردي بودن اجتناب ناپذیر می

محصول گندم و سهم موثر استان خوزستان در تولید آن، بررسی 

اي عملی براي دستیابی به محصولی پایدار و با ثبات در راهکاره

با  آزمایشاین شرایط محیطی خوزستان ضروري است. بنابراین 

 يهابر جنبه زولهدف بررسی اثر سطوح مختلف پاکلوبوترا

عملکرد سه رقم گندم در سه  يریگو شکل یزراع ،یکیفنولوژ

  .شدجرا مختلف با طول مراحل فنولوژیک متفاوت اکاشت  خیتار

 هامواد و روش

 1400-1401و  1399-1400ی سال زراعدو پژوهش در  نیا

استان  ذهیاز توابع ا ینوترگ يواقع در روستا ياهدر مزرع

 ،یشمال قهیدق 52درجه و  31 ییایخوزستان (با عرض جغراف

متر از  835ارتفاع  ،یشرق قهیدق 45درجه و 49 ییایطول جغراف

در قالب طرح  لیفاکتور تیصورت اسپله) بایسطح در

 یبا سه تکرار اجرا شد. عامل اصل یتصادف لکام يهابلوك

 25( و پنج روزه ستیب یکاشت با فواصل زمان خیتارسه شامل 

شامل  لیصورت فاکتوربه یو عامل فرع ي)د 15آذر و  20آبان، 

) و کاربرد 2مهرگان و چمران م،یدر سه سطح (کرگندم نان رقم 

 )تریگرم در لیلیم 120 و 60، صفرر سه سطح (پاکلوبوترازول د

، سطوح )31 یمرحله ساقه رفتن (کد زادوکس يدر ابتدا بود.

 اهیگ ییهوا يهااندام يرو تیماري کاربرد پاکلوبوترازول

عدم کاربرد پاکلوبوترازول  يماریسطح ت در شد و یپاشمحلول

   .صورت گرفت یپاشبا آب مقطر محلول

غالت کشور  یمل ينژادبرنامه بهاز حاصل  2رقم چمران

نهال و بذر کرج) بوده و  هیاصالح و ته قاتی(موسسه تحق

، مورد 1378تا  1377 یدر سال زراع نیال نیا يریگدورگ

 يداریپا يدارا 2قرار گرفت. رقم چمران نشیو گز یابیارز

 ورگرم و خشک جنوب کش میاقل ستگاهیعملکرد دانه در شش ا

 يلکرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرماعم لیبوده است. پتانس

و  يمقاوم به زنگ زرد، زنگ قهوه ا ،ینسب یآخر فصل، زودرس

رقم محسوب  نیبارز ا يها یژگیاز و یدگیدانه و خواب زشیر

مربوط به مرکز  یالملل نیمهرگان از خزانه ب رقم شود.یم

مورد  1378 یگندم انتخاب و در سال زراع یالملل نیب قاتیتحق

بذر قرار گرفت. رقم مهرگان زودرس،  ریو تکث یمقدمات یابیارز

 ،UG99نژاد  اهیو زنگ س يمقاوم به زنگ زرد، زنگ قهوه ا

آخر فصل از  يخوب به گرما تحمل نسبتاً زش،یمقاوم به ر

 يها یژگیاز و .شود یرقم محسوب م نیبارز ا يها یژگیو

 دزنگ زر يمارینسبت به ب تمقاومتوان می میکر رقمبارز 

و گرما  یتنش خشک ،یسطح دكیپنهان، سف اهکیس ،ايقهوهو

  .را نام برد

 جیبر اساس نتااستفاده شده در هر کرت  ییایمیکود ش

گرم در لویک 270)، مقدار 1جدول حاصل از آزمون خاك (

در هکتار  لوگرمیک 2/124دل (معا پلیهکتار سوپر فسفات تر

5O2P 115(معادل  میدر هکتار سولفات پتاس لوگرمیک 230) و 

 زانیو کود اوره به مصورت پایه بود هب )O2Kدر هکتار  لوگرمیک

در هکتار  لوگرمیک 6/165 (معادل در هکتار لوگرمیک 360

 (پس از سبز شدن مرحلهدر سه صورت سرك هب) تروژنین
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 مشخصات خاك محل اجراي آزمایش .1جدول 

  سال

هدایت الکتریکی  عمق

  اچپی

کربن 

  آلی
  پتاسیم قابل جذب سفر قابل جذبف  نیتروژن

  بافت

  گرم در کیلوگرم)(میلی  (درصد)  زیمنس بر متر)(دسی  (سانتی متر)

  لومی شنی  113  4/6  097/0  96/0  18/7  3004/2-0  سال اول

  لومی شنی  110  2/6  095/0  95/0  18/7  3006/2-0  سال دوم

هر  ) مصرف شد.یو شروع آبستن یزن، اواسط پنجهاهچهیگ

 20فواصل  متر با 4به طول کاشت  فیرد 10شامل  رتک

بوته در مترمربع کشت شد.  400بود که با تراکم  يمتریسانت

به روش پس از کاشت  یشیآزما يهارتک ياریآب نیاول

انجام  اهیگآبی  ازیبر اساس ن يبعد يهاياریآب شد و انجامکرتی 

ابتدا و از  یمتر طول میبا حذف ن ،ی نیزدگیدر زمان رس شد.

مربع متر 2/1 معادل یسطح جم،چهارم و پن يهافیرد يانتها

مورد برداشت قرار  و عملکرد زیستی سنجش عملکرد دانه يبرا

شاخص  زیستیعملکرد دانه بر عملکرد  میتقساز گرفت. 

 500. براي تعیین وزن هزار دانه، دو نمونه برداشت محاسبه شد

شی شمارش و پس از تایی از بذور بوجاري شده هر کرت آزمای

سانتی گراد، توزین شدند. با  75ساعت قرار گرفتن در آون  48

درصد، از مجموع دو نمونه وزن  4محاسبه انحراف معیار از 

هزار دانه محاسبه شد. در هر کرت یک متر طولی از یکی از 

بانی هاي دوم، سوم، هشتم و نهم را پرچم زده و با دیدهردیف

این یک متر طولی پرچم زده شده از  مداوم یک روز در میان

درصد از  50بر مبناي  (Zadoks Scale = ZS)مقیاس زیدوکس 

بوته هاي هر واحد آزمایشی براي تعیین مراحل مختلف 

 یا آبستنی تورم غالف برگ پرچمفنولوژیک از جمله زمان 

(ZS, 45) خارج شدن نصف سنبلهیا  اواسط ظهور سنبله، زمان 

(ZS, 55) ایان گرده افشانی ، زمان پ(ZS, 69)زمان رسیدگی ، 

فیزیولوژیک بر اساس زرد شدن پدانکل و سخت شدن دانه 

(ZS, 90)رسیدگی  تا افشانی ، فاصله زمانی بین گرده

ثبت  (ZS, 65-90)دانه  شدن پر عنوان طول دورهفیزیولوژیک به

). دماي تجمعی مورد نیاز براي طی مراحل فنولوژیک یا 49شد (

  جه روز رشد براساس رابطه زیر محاسبه شد:همان در

 )1(                    T +T /2-Tbasemin maxGDD =     

دماي پایه گندم (معادل صفر درجه سانتی Tbase که در آن 

ی باشد. دماي میانگین تصحیح شده دما م max+TminT/2گراد) 

و صفر درجه  35ترتیب بر اساس دماي حداکثر و حداقل، به

اد تصحیح شدند، به این صورت که اگر دماي حداقل سانتی گر

یا حداکثر، کمتر از دماي پایه بودند، برابر با دماي پایه و اگر 

بیشتر از دماي آستانه بودند، برابر دماي آستانه قرار داده شدند 

متوسط حداکثر و حداقل دما و مجموع بارش ). 41 و 36(

و  1399-1400 یزراع هايماهانه در دوره رشد گندم در سال

نانیپس از اطمنشان داده شدند.  1شکل در  ذهیدر ا 01-1400

و بررسی  )لکوی –رویآزمون شاپ قیها (از طراز نرمال بودن داده

(ازطریق  یکنواختی واریانس خطاهاي آزمایش در دو سال

آزمون بارتلت)، تجزیه واریانس مرکب با فرض تصادفی بودن 

. گرفت) انجام 1/9(نسخه  SASر ابا استفاده از نرم افزسالها 

اصلی بر اساس آزمون  اثرات یانگین صفات تحتم یسهمقا

LSD کنش از منظور مقایسه میانگین صفات تحت برهمو به

  استفاده شد. L.S. Meansدستور 

  نتایج و بحث

  صفات فنولوژیک

  تا تورم غالف برگ پرچم درجه روز رشدو  از کاشتروز تعداد 

اثرات اصلی تاریخ  داد نشان هاداده رکبم واریانس تجزیه

تعداد روز از کاشت و درجه روز رشد تا تورم کاشت و رقم بر 

). نتایج نشان 2(جدول ) ≥1/0Pدار بود (معنی غالف برگ پرچم
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 ذهیدر ا 1400- 01و  1399- 1400 یزراع يهامتوسط حداکثر و حداقل دما و مجموع بارش ماهانه در دوره رشد گندم در سال .1شکل 

هاي کشت در ارتباط با این داري بین ارقام و تاریخداد تفاوت معنی

میانگین نشان ). همچنین نتایج مقایسه 2 صفت مشاهده شد (جدول

 1167روز و  3/97ترتیب به میزان بهآبان  25داد در تاریخ کاشت 

ز کاشت و درجه روز رشد تا تعداد روز ادرجه روز رشد بیشترین 

یزان نیز در تاریخ مشاهده شد. و کمترین م تورم غالف برگ پرچم

درجه روز رشد) و پس از آن در  879روز و  73دي ( 15کاشت 

دست هدرجه روز رشد) ب 903روز و  80ر (آذ 20تاریخ کاشت 

منظور به حداقل هتعیین تاریخ کاشت مناسب ب). 3جدول آمد (

نش دماي باال و دستیابی به عملکرد باال امري ضروري رساندن اثر ت

) نیز بیان کردند که کنترل مراحل 35است. رینولدز و همکاران (

فنولوژیکی گیاه توسط تاریخ کاشت مناسب براي فراهمی شرایط 

بهینه در دوره رشد و تسهیم تولیدات فتوسنتزي موضوع بسیار 

با افزایش دما، طول  مهمی است. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که

دوره رشد گیاه کاهش یافت و این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش 

طول دوره رشد از کاشت تا گلدهی بوده است. مشتطی و همکاران 

) نیز گزارش کردند که تاخیر در تاریخ کاشت با کاهش طول 25(

دوره رویشی و زایشی از طریق تسریع آنها و کوتاهتر نمودن طول 

. در ارقام شودمینموي منجر به کاهش عملکرد  مراحل رشد و

 88به میزان  2مربوط به رقم چمران زانیم نیشتریبمورد بررسی 

 تورم غالف برگ پرچمدرجه روز رشد تا  1051روز از کاشت و 

مشاهده شد و کمترین میزان نیز براي این صفت در رقم کریم به 

ت آمد دسهدرجه روز رشد ب 917روز از کاشت و  78میزان 

تورم و رقم کریم از مرحله کاشت تا  2بین رقم چمران .)3جدول(

. وجود داشتده روز اختالف  غالف برگ پرچم

  و درجه روز رشد تا اواسط ظهور سنبلهاز کاشت روز تعداد 

اثرات اصلی تاریخ کاشت و رقم  داد نشان هاداده مرکب تجزیه

دار بود نیمع تعداد روز از کاشت تا اواسط ظهور سنبلهبر 

)1/0P≤ نتایج نشان داد تفاوت معنی داري بین 2) (جدول .(

ارقام و تاریخ هاي کشت در ارتباط با این صفت مشاهده شد 

که اثر داد نشان ها نیزداده مرکب واریانس ). تجزیه2 (جدول

اواسط ظهور سنبله (خارج شدن درجه روز رشد تا  بر سال

دار ي اختالف آماري معنیدر دو سال آزمایش دارا نصف سنبله)

دار بود، ولی سایر اثرات تیمارها بر درجه روز رشد تفاوت معنی

آبان  25). نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت 2نداشتند (جدول 

نیاز به گرماي دریافتی  تا اواسط ظهور سنبلهروز از کاشت  114

درجه روز رشد داشته است که بیشترین میزان در بین  1391

دست آمد و کمترین میزان هکاشت هاي مورد بررسی ب تاریخ

روز از کاشت و  85دي ماه به میزان  15نیز در تاریخ کاشت 

درجه روز رشد مشاهده شد (جدول  1085گرماي دریافتی 

گیاه براي رخداد هریک از مراحل رشد و نموي خود، ). 3

کند و میزان گرماي دریافتی مقدار مشخصی گرما دریافت می

ها و ارقام مختلف، متفاوت است. تفاوت اریخ کاشتدر ت

 درجه روز رشد دریافتی بین تاریخ کاشت اول
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تر به تنش گرما اي براي حساسیت ارقام دیررساین نشانه

رقام رصد و پارسی انتایج این محققان نشان داد که ). 26باشد (می

بیشترین و کمترین تعداد روز تا ظهور روز  47و 70ترتیب با به

ترتیب در شرایط تکمیل نیاز بهاره سازي اینبه. سنبله را داشتند

اختالف بین کمترین و بیشترین تعداد روز تا ظهور سنبله ارقام 

ر باشد که این میزان اختالف ذاتی روز تا ظهوروز می 23مختلف 

روز در ارقام  27تا تواند ي میسازسنبله با عدم تامین نیاز بهاره

. )16و  34( شودداراي نیاز سرمایی سبب تأخیر در نمو گیاه 

پائین  هنگامی که ارقام زمستانه دماهايمحققان گزارش کردند 

برگ  19 را جهت بهاره شدن کسب نکرده بودند با تعداد نیازمورد

نیاز دریافت دماهاي پایین مورد وارد مرحله زایشی شدند ولی با

. نتایج این برگی وارد مرحله زایشی شدند 8 در بهاره شدن،

بسیار سریعتر  ساعت 8بهاره شدن در طول روز  محققان نشان داد

  ).12( درجه سانتیگراد رخ داد 8دماي  ساعت در 16از طول روز 

  کامل یافشان تا گرده و درجه روز رشداز کاشت روز تعداد 

تعداد روز ر اثرات اصلی تاریخ کاشت و رقم ب داد نشان نتایج

دار بود معنی کامل یاز کاشت و درجه روز رشد تا گرده افشان

)1/0P≤ نشان داد در رقم  یانگینم یسهمقا). نتایج 2) (جدول

روز از کاشت) و  114تعداد روز ( یزانم یشترینب 2چمران

درجه روز رشد از کاشت تا گرده  1474 یافتیدر يگرما

به  یمدر رقم کر انیزم ینکامل داشته است و کمتر یافشان

درجه  1287 یافتیدر يبه گرما یازروز از کاشت ن 104 یزانم

نتایج  ).3کامل داشته است (جدول  یگرده افشان اروز رشد ت

نشان داد تفاوت معنی داري بین ارقام و تاریخ هاي کشت در 

). نتایج نشان داد که 2ارتباط با این صفت مشاهده شد (جدول

 یتا گرده افشانروز از کاشت  126 آبان 25در تاریخ کاشت 

درجه روز رشد داشته  1567نیاز به گرماي دریافتی  کامل

هاي مورد بررسی است که بیشترین میزان در بین تاریخ کاشت

دي ماه  15میزان نیز در تاریخ کاشت دست آمد و کمترین هب

درجه روز  1287روز از کاشت و گرماي دریافتی  95به میزان 

). با کاهش در طول دوره کاشت تا 3شد (جدول رشد مشاهده 

دي در  15روز) در تاریخ کاشت  31( کامل یگرده افشان

 یگرده افشانآبان، طول دوره  25مقایسه با تاریخ کاشت 

حداقل به براي مناسب کاشت تاریخ). 3(جدول  یافتکاهش 

). 5است ( فصل ضروري گرماي انتهاي عوارض تنش رساندن

جه تاخیر در تاریخ کاشت سبب تسریع در دماي باال درنتی

شود مراحلی نموي گیاه و درنتیجه کاهش طول دوره رشد می

) نیز عنوان کردند که در 39). ساسانی و همکاران (23و  9(

برگ، پنجه زنی،  نکاشت هراکشت، تعداد روز تا ظهور اولی

کاهش دهی و ساقه برجستگی ساده، دوگانه، سنبلچه انتهایی

رسد با کاهش در طول دوره رشد رویشی و نظر مییافت. به

هاي آندوسپرمی و نیز درنتیجه کاهش در تولید سلول

ها ها، تعداد دانههاي فتوسنتزي جهت تجمع در دانهسمیالتآ

یابد و کاهش عملکرد زیستی و عملکرد دانه به کاهش می

  دنبال آن امري بدیهی است.

بیشترین میزان  2ن مقایسه میانگین نشان داد در رقم چمرا

درجه  1474روز از کاشت) و گرماي دریافتی  114روز (تعداد 

داشته است و را  کامل یاز کاشت تا گرده افشانروز رشد 

روز از کاشت نیاز به  104کمترین میزان در رقم کریم به میزان 

 کامل یتا گرده افشاندرجه روز رشد  1287گرماي دریافتی 

تر بودن رقم کریم نسبت به رس). زود5داشته است (جدول 

سبب شد که طول دوره رشد  2رقم مهرگان و رقم چمران 

شود. بر کوتاهتر بوده و عملکرد کمتري در این رقم مشاهده 

ارقام مورد بررسی در این آزمایش  ،دست آمدهاساس نتایج به

براي تکمیل مراحل رشد و نموي مختلف، نیازمند تعداد روز و 

) نیز بیان 11داري بودند. بلوم (اوت و معنیدرجه روز رشد متف

کرد که ارقامی که با زودرسی یا تنظیم مراحل فنولوژیکی خود، 

آغاز کنند و از برخورد با شرایط دوره پر شدن دانه را زودتر 

نامساعد محیطی دوري جویند، عملکرد بیشتري در شرایط تنش 

خواهند داشت.

  کیولوژیزیف یدگیتا رس و درجه روز رشد از کاشتروز تعداد 

کنش اثرات اصلی تاریخ کاشت و رقم و اثر برهم داد نشان نتایج

تعداد روز از کاشت و درجه روز رشد تا رقم بر ×  تاریخ کاشت

نتایج ). 2) (جدول ≥1/0Pدار بود (معنی کیولوژیزیف یدگیرس
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 تا کاشت از روز مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر تعداد

آبان  25لوژیک نشان داد که در تاریخ کاشت فیزیو رسیدگی

دست آمد. نتایج هدي ب 15بیشترین و کمترین در تاریخ کاشت 

 رسیدگی تا کاشت از روز مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد

بیشترین و کمترین  2فیزیولوژیک نشان داد که در رقم چمران 

نتایج مقایسه میانگین اثر  .دست آمدهدر رقم کریم ب

فیزیولوژیک  رسیدگی تا کاشت از روز لوبوترازول بر تعدادپاک

گرم در میلی 120نشان داد که در کاربرد پاکلوبوترازول در سطج 

-هکاربرد پاکلوبوترازول ب سطح عدم لیتر بیشترین و کمترین در

 دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر درجه روز

داد که در تاریخ کاشت شان فیزیولوژیک ن رسیدگی تا کاشت از

دست هدي ب 15آبان بیشترین و کمترین در تاریخ کاشت  25

 تا کاشت از روز آمد. نتایج مقایسه میانگین اثر رقم بر درجه

بیشترین و  2فیزیولوژیک نشان  داد که در رقم چمران  رسیدگی

نتایج نشان داد در ). 3 دست آمد (جدولهکمترین در رقم کریم ب

روز از  168به میزان  2آبان و رقم چمران  25شت تاریخ کا

 2437نیاز به گرماي دریافتی  کیولوژیزیف یدگیتا رسکاشت 

) و کمترین میزان نیز در 2شکل درجه روز رشد داشته است (

روز از  110دي ماه و رقم کریم به میزان  15تاریخ کاشت 

درجه روز رشد مشاهده شد  1612کاشت و گرماي دریافتی 

با تاخیر در تاریخ کاشت تعداد روز تا رسیدگی  ).2 (شکل

ها کاهش داشت. فیزیولوژیک و درجه روز رشد مرتبط با آن

آذر از اختالف کمتري باهم  20آبان و  25هاي تاریخ کاشت

برخوردار بودند. تغییر طول روز و تغییرات درجه روز رشد 

در  دریافتی در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه در اثر تأخیر

کاشت سبب کوتاهتر شدن مرحله رشد رویشی و زایشی در 

هاي شود. کوتاه شدن دوره رشد رویشی، کاهش اندامگیاه می

دنبال خواهد داشت. با افزایش هوایی و زیرزمینی گیاه را به

ناگهانی دما و درنتیجه افزایش درجه روز رشد دریافتی گیاه در 

افشانی و گرده دهی تامرحله زایشی نیز طول دوره ساقه

یابد که این مدت زمان ناکافی افشانی تا رسیدگی کاهش میگرده

توانی همراه ناسنتزي در دانه بهبندي و تجمع مواد فتوجهت دانه

دلیل گسترش ناکافی سطح سبز، گیاه در جذب تشعشع کافی به

نهایت عملکرد دانه را در پی دانه، تعداد دانه و در کاهش وزن

) بیان کرد که تعداد روز تا 28ناظري ( .)10خواهد داشت (

ظهور بساك، رسیدگی فیزیولوژیک، دوره پر شدن دانه، 

برجستگی دوگانه و سنبلچه انتهایی در شرایط تاخیر در کاشت، 

  کاهش یافت. يدارمعنیبه طور 

یدگیتا رس یگرده افشاناز روز و درجه روز رشد تعداد 

اشت و رقم و اثر متقابل اثرات اصلی تاریخ ک داد نشان نتایج

گرده از تعداد روز و درجه روز رشد رقم بر  × تاریخ کاشت

 ). نتایج2) (جدول ≥1/0Pدار بود (ی معنیدگیتا رس یافشان

-گرده از رشد روز تعداد کاشت بر تاریخ اثر میانگین مقایسه

 آبان 25 کاشت تاریخ در که داد رسیدگی نشان تا افشانی

 نتایج. آمد دستهب دي 15 کاشت تاریخ در کمترین و بیشترین

 تا افشانیگرده از رشد روز تعداد رقم اثر میانگین مقایسه

 در کمترین و بیشترین 2 چمران رقم در که داد رسیدگی نشان

 درجه بر رقم اثر میانگین مقایسه آمد. نتایج دستهب کریم رقم

 رانچم رقم در که داد رسیدگی نشان تا افشانیگرده از رشد روز

 مقایسه نتایج .آمد دستهب کریم رقم در کمترین و بیشترین 2

 تا افشانیگرده از رشد روز درجه بر پاکلوبوترازول اثر میانگین

 120با کاربرد پاکلوبوترازول در سطح  که داد رسیدگی نشان

کاربرد  در سطح عدم کمترین و بیشترین گرم در لیترمیلی

نتایج نشان داد در تاریخ  .)3 (جدول آمد دستهپاکلوبوترازول ب

-از گردهروز از  35به میزان  2آبان و رقم چمران  25کاشت 

درجه روز رشد  751ی نیاز به گرماي دریافتی دگیتا رس یافشان

 15) و کمترین میزان نیز در تاریخ کاشت 2داشته است (شکل 

ی دگیتا رس یافشانگردهروز از  20دي ماه و رقم کریم به میزان 

). 2مشاهده شد (شکل  درجه روز رشد 436ماي دریافتی و گر

با افزایش دماي محیط، مراحل فنولوژیکی گیاه دچار اختالل 

-)، از این26یابد (کاهش میشده و تسریع یافته و عملکرد گیاه 

سازگار با محیط  رو تعیین ارقامی که از لحاظ مراحل فنولوژیکی

د حائز اهمیت است. منظور دستیابی به حداکثر عملکرهستند به

در شهرستان ایذه (استان خوزستان) دوره پر شدن دانه در 

دهد و بررسی فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه رخ می
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 ب الف

 د ج

 یدگیکاشت و رقم بر درجه روز رشد تا رس خیکنش تار(الف)، برهم کیولوژیزیف یدگیکاشت و رقم بر روز تا رس خیکنش تاربرهم ریثأت .2شکل 

کاشت و رقم بر درجه روز رشد از  خیکنش تار(ج)،  برهم یدگیتا رس یکاشت و رقم بر روز از گرده افشان خیکنش تارهم(ب) بر کیولوژیزیف

 ندارند. داریدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن LSDحروف مشابه هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ییهانیانگیم ،)د( یدگیتا رس یافشانگرده

دهد که در فروردین و نشان می )1(شکل هاي هواشناسی داده

توجهی داشته فزایش قابلاردیبهشت ماه درجه حرارت محیط ا

ولوژیکی، بیشترین میزان طول است. اگرچه در میان مراحل فن

 2روز و گرماي دریافتی (درجه روز رشد) به رقم چمران 

حال پژوهشگران پیشین نیز تاثیر دما بر یافت باایناختصاص 

زمان رخداد مراحل فنولوژیکی و فرآیندهاي فیزیولوژیکی و 

). در کشت 49 و 41اند (بیولوژیکی در گیاه را تایید کرده

تر شدن مرحله رشد رویشی، دلیل کوتاهبهدي)  15دیرهنگام (

کاهش مواد فتوسنتزي ذخیره شده در ساقه و کاهش ارتفاع 

دهد. بوته، کاهش عملکرد دانه در مرحله پر شدن دانه رخ می

فاتح و همکاران  هايیافته در این مطالعه با آمدهدست نتایج به

  . داشت) مطابقت 14(

  وزن هزار دانه

 تاریخ کاشت × داد اثر سال نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه

جدول دار بود (پاکلوبوترازول بر وزن هزار دانه معنی × رقم ×

). نتایج نشان داد در هر دو سال بیشترین میزان وزن هزار دانه 4

 120آبان در رقم کریم در سطح تیماري  25در تاریخ کاشت 

اهده شد گرم) مش 46و  46گرم در لیتر پاکلوبوترازول (لیمی

ر سال اول نیز در ). کمترین میزان وزن هزار دانه د5(جدول 
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کنش تاریخ کاشت، رقم و کاربرد پاکلوبوترازول بر اجزاي عملکردتأثیر برهم. 5جدول 

  (گرم) وزن هزار دانه  تعداد دانه در متر مربع

  سال اول  سال دوم  سال اول  سال دوم

rst 10291  rst 10213  b 5/44  b 4/44  0 کریم

25
 

آبان

qop 11603  qr 10753  ab 4/45  ab 5/45  60
hijk 13956  klm 13416  a 2/46  a 3/46  120
jkl 13566  hijk 13996  ghij 1/40  klmn 7/38  0 مهرگان

ab 18378  fg 16333  efg 2/41  efg 8/40  60
defg 16973  fg 16401  c 7/42  defg 3/41  120

hi 14730  nop 12283  fghi 6/40  efgh 8/40  0 چمران
2

 

bcde17529  a18847  efg2/41  efg 1/41  60
abc18045  defg16735  fghi5/40  defg  3/41  120

rst10350  u 9126  efgh 8/40  cd6/42  0

کریم
 

20
 

آذر

klmn 13119  mnop 12461  cde 0/42  c 0/43  60
h 14945  klmn 13080  c 9/42  b 6/44  120
nlm 12937  klmn 13177  nopq 4/37  lmnop  1/39  0 مهرگان

fg 16495  g 16178  klmno 3/38  jklm  2/39  60
defg 16929  hij 14441  ijkl 3/39  hijk  7/39  120
mno 12506  pq 11460  pqr 9/36  rst 9/35 0 چمران

2
 

cdef 17218  efg 16558  mnopq9/37  lmnop1/38  60
bcd 17635  hij 14550  klmn 5/38  jklm  11/39  120

tu9466  v7978  klmnop2/38  qrs 7/36  0 کریم

15
 

ي
د

opq 11538  qrs 10692  jklm 1/39  jghi   3/40  60
opq 11594  qrs 10637  efg 8/40  cdef 8/41  120

rstu9999  qr10910  u8/33  qrs 6/36  0 مهرگان

jkl 13701  jkl 13718  tu 0/35  nioq 7/37  60
hijk 14060  mnop 12409  lmno 3/38  opqr 1/37  120
rstu 10135  stu 9731  opqr 08/37  rst 04/36  0 چمران

2
 

klm 13335  ijkl 13847  mnopq 92/37  st 73/35  60
klmn 13267  opq 11544  jklm 13/39  st 73/35  120

در سطح احتمال پنج درصد  L.S. Meansمشترك هستند، بر اساس آزمون هایی که داراي حروف در هر ستون میانگین

گرم میلی 120و  60گرم) در شرایط مصرف  35( 2رقم چمران 

دي مشاهده شد  15در لیتر پاکلوبوترازول در تاریخ کاشت 

 120). در تاریخ کاشت تاخیري، در سطح مصرف 5(جدول 

و مهرگان  2م چمران گرم در لیتر پاکلوبوترازول بین دو رقمیلی

نشان  جینتا ).5داري مشاهده شد (جدول تفاوت آماري معنی

و مهرگان  2در کاشت در رقم چمران  ریبا تاخدر سال اول داد 

از پاکلوبوترازول وزن هزار دانه  یبا مصرف سطوح مختلف

کاشت  خینسبت به تار یداشت ول يداریاگرچه اختالف معن

ت. اما در سال دوم داش يکمتر اریبسآبان ماه وزن هزار دانه  25

میلی گرم  60وزن هزار دانه در تاریخ کاشت تاخیري و مصرف 

در رقم مهرگان کمترین وزن هزار دانه به پاکلوبوترازول در لیتر 

دار معنیی همبستگ ).5دست آمد (جدول هگرم ب 35میزان 

در ) =297/0r**با عملکرد دانه ( ضعیفی بین وزن هزار دانه

ولی در تاریخ کاشت  مشاهده شددار خ کاشت دي ماه معنیتاری

با  .)6 جدولمشاهده نشد ( دارمعنی آبان و آذرماه همبستگی

افزایش دما در مراحل پایانی رشد گیاه، چرخه رشد گیاه مختل 
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 مربع و درجه روز رشد از گرده افشانی تا رسیدگی با عملکرد دانههمبستگی وزن هزار دانه، تعداد دانه در متر .6جدول 

  عملکرد دانه

  دي 15  آذر 20  آبان 25

  237/0ns  000/0ns  **297/0  وزن هزار دانه

  441/0**  819/0**  741/0**  نه در متر مربعتعداد دا

  313/0**  501/0**  512/0**  درجه روز رشد از گرده افشانی تا رسیدگی

 داری: فاقد اختالف معنnsدرصد و  یکدر سطح احتمال پنج و  داریمعن یببه ترت **و  *

متعاقب آن  ها و افزایش طول عمر برگ طریق پاکلوبوترازول از

افشانی و گرده دوام سطح فتوسنتز کننده در مرحله پس از

ساخت مواد الزم  همچنین افزایش طول دوره پر شدن دانه،

این طریق وزن  جهت عملکرد اقتصادي را افزایش داده و از

  .)30 و 9( ها نیز افزایش یافتدانه

  تعداد دانه در متر مربع

 تاریخ کاشت × داد اثر سال نشان هاداده مرکب واریانس زیهتج

 اختالف يدارا مربعتعداد دانه در مترپاکلوبوترازول بر  × رقم ×

). در هر دو سال بیشترین میزان 4(جدول  بودند داریمعن يآمار

 2آبان در رقم چمران 25در تاریخ کاشت مربع رتعداد دانه در مت

) 18847م در لیتر پاکلوبوترازول (گرمیلی 60در سطوح تیماري 

در  مربعه در مترتعداد دان). کمترین میزان 5 مشاهده شد (جدول

) و عدم مصرف پاکلوبوترازول در 7978سال اول در رقم کریم (

دي مشاهده شد  و در سال دوم نیز در تاریخ  15تاریخ کاشت 

آذر و عدم مصرف پاکلوبوترازول و رقم کریم به  20کاشت 

بین  یهمبستگ). بیشترین 5مشاهده شد (جدول  9466میزان 

) =819/0r**( دارمعنی با عملکرد دانه مربعد دانه در مترتعدا

تعداد  یشافزا یقتر از طريمخزن قو ).6 (جدول مشاهده شد

 ،تر در ارقام پرمحصول دانستندیشب یدانه در سنبله را عامل اصل

رصد کاهش د ینیشترکه ب ییهایپدر کاشت، ژنوت یرکه با تاخ

کاهش عملکرد دانه  ینتریشتعداد دانه در سنبله را داشتند از ب

). در تاریخ کاشت تاخیري، در سطح 24( برخوردار بودند

گرم در لیتر پاکلوبوترازول بین دو رقم چمران میلی 120مصرف 

 ).5داري مشاهده شد (جدول و مهرگان تفاوت آماري معنی 2

رجه روز رشد دریافتی در مراحل تغییر طول روز و تغییرات د

مختلف گیاه در اثر تأخیر در کاشت سبب کوتاهتر شدن مرحله 

شود. مجتبایی زمانی و رشد رویشی و زایشی در گیاه می

) نیز در تحقیقات خود به نتایج 29وریانی () و ن23همکاران (

) نیز عنوان کردند 39مشابهی دست یافتند. ساسانی و همکاران (

زنی، هراکش، تعداد روز تا ظهور اولی برگ، پنجه که در کاشت

دهی کاهش گانه، سنبلچه انتهایی و ساقهبرجستگی ساده، دو

رسد با کاهش در طول دوره رشد رویشی و نظر میند. بهیافت

هاي آندوسپرمی و نیز درنتیجه کاهش در تولید سلول

ها ها، تعداد دانههاي فتوسنتزي جهت تجمع در دانهسمیالتآ

دنبال دانه بهد و کاهش عملکرد زیستی و عملکرد نیابکاهش می

) با نتایج 32آن امري بدیهی است. نتایج رحیمی و همکاران (

. محققان دریافتند که پاکلوبوترازول داشتاین پژوهش مطابقت 

هاي محلول هاي فتوسنتزي و پروتئین بردن غلظت رنگیزهبا باال

ت فتوسنتزي به سمت در واحد سطح برگ و هدایت تولیدا

با افزایش شاخص سطح برگ و دوام  ،مخزن و از سوي دیگر

منجر به افزایش دریافت نور و تقویت سیستم ، سطح برگ

یش تعداد دانه در بوته در نهایت سبب افزاو  شده فتوسنتزي

  ). 19و  6شود (می

  عملکرد زیستی

تی اثر عملکرد زیس داد از نظر نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه

 × تاریخ کاشت × رقم، سال × تاریخ کاشت × سال
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 ×لوبوترازول و تاریخ کاشت پاک × رقم × پاکلوبوترازول، سال

پاکلوبوترازول بر عملکرد زیستی داراي اختالف آماري  × رقم

). بیشترین میزان عملکرد 2(جدول  )≥1/0P(دار بودندمعنی

در سطح  2ن آبان در رقم چمرا 25زیستی در دو تاریخ کاشت 

کیلوگرم در  19298وترازول (گرم در لیتر پاکلوبمیلی 60تیماري 

عملکرد زیستی نیز کمترین میزان  ).3شکل هکتار) مشاهده شد (

کیلوگرم در هکتار) در شرایط عدم مصرف  13656به رقم کریم (

). در 3دي تعلق داشت (شکل  15اریخ کاشت پاکلوبوترازول در ت

رد بررسی، رقم کریم در مقایسه با دو رقم هر سه تاریخ کاشت مو

دیگر در شرایط کاربرد پاکلوبوترازول داراي عملکرد زیستی 

). در تاریخ کاشت تاخیري، در سطح مصرف 3(شکل کمتري بود 

و  2چمرانگرم در لیتر پاکلوبوترازول بین دو رقم میلی 120

). در تاریخ 3داري مشاهده شد (شکل آماري معنیمهرگان تفاوت 

 120با مصرف  2 دي، عملکرد زیستی رقم چمران 15کاشت 

گرم در لیتر پاکلوبوترازول نسبت به عدم مصرف آن، در میلی

درصد و نسبت به  5/14درصد، نسبت به رقم مهرگان  20حدود 

  ). 3درصد افزایش یافت (شکل  15حدود  رقم کریم در

کاشت  یخاثر متقابل سال تار یانگینم یسهمقا یجبر اساس نتا

آذر با کاربرد  20کاشت  یخردر پاکلوبوترازول، سال اول در تا

 زیستیعملکرد  یشتریناز ب یتردر ل گرمیلیم 60پاکلوبوترازول 

 25کاشت  یخدر هکتار) و در سال دوم در تار یلوگرمک 17522(

 یشتریناز ب یتردر ل گرمیلیم 60 ولآبان با کاربرد پاکلوبوتراز

در هکتار) برخوردار بود و  یلوگرمک 18019 زیستیعملکرد 

 یطشرا به یمدر هر دو سال در رقم کر زیستیعملکرد  نیکمتر

ارقام  ینب )4شکل عدم کاربرد پاکلوبوترازول تعلق داشت (

به کاربرد  2واکنش مثبت رقم چمران یمورد بررس

 یسهمقا یجارقام بود. بر اساس نتا یراز سا یشترب ازولپاکلوبوتر

سال اول و اثر متقابل سال در رقم در پاکلوبوترازول، در  یانگینم

 یتردر ل گرمیلیم 60با کاربرد پاکلوبوترازول  2دوم رقم چمران

 یلوگرمک 18040و  17343 یبترت(به زیستیعملکرد  یشتریناز ب

در هر دو  زیستیعملکرد  یندر هکتار) برخوردار بود و کمتر

عدم کاربرد  یطدر شرا يد 15کاشت  یخسال در تار

برازش رابطه متقابل . )3 (شکل پاکلوبوترازول تعلق داشت

روند  ،کاشت در رقم در کاربرد پاکلوبوترازول نشان داد یختار

کاشت در رقم  یخدر هر سه تار یولوژیکیعملکرد ب ییراتتغ

آبان و  25کاشت  یخبود و در دو تار يروند صعود یک یمکر

 یب) از ش77/9و  01/9 یبترت(به یونیرگرس یبآذر با ضر 20

 یطدر شرا 2رقم مهرگان و چمران نسبت به یشتريب ییراتتغ

) برخوردار بود. در یتردر ل گرمیلیم 120کاربرد پاکلوبوترازول (

آذر واکنش دو رقم مهرگان و  20آبان و  25کاشت  یخدو تار

 یتردر ل گرمیلیم 60تا کاربرد پاکلوبوترازول در سطح  2چمران 

رم در گیلیم 120کاربرد پاکلوبوترازول ( یشمثبت بوده و با افزا

 یشبه افزا یواکنش منف 2) هر دو رقم مهرگان و چمران یترل

کاربرد  یشفزادو رقم ا ین. در اندغلظت پاکلوبوترازول نشان داد

 یشسبب افزا یتردر ل گرمیلیم 60پاکلوبوترازول تا غلظت 

 120کاربرد پاکلوبوترازول ( یشترب یشو افزا شد زیستیعملکرد 

  )3 (شکل صفت شد ینا ش) سبب کاهیتردر ل گرمیلیم

برخورد با افزایش ناگهانی  از پیش گیاهبه موقع،  کاشتبا 

خود را آغاز نموده،  زایشی رشد و کرده رشد خوبیدما به

. یابدمی کاهش گلدهی مرحله بابرخورد گرما  احتمال درنتیجه

رشد دورهطول  کاهش موجب کاشت از تاریخ مناسب تأخیر

ی،رویش رشد براي فتوسنتزي مواد تولید ،برگ تعداد رویشی،

دست آمده با شود. نتایج بهمی بهینه عملکردوزن خشک کل و 

) که گزارش کردند که 42و همکاران (هاي تحقیقات ساین یافته

یابد، مشابهت تولید ماده خشک تحت کشت تاخیري کاهش می

هنگام نیز از طریق کاهش تسریع در رشد در کشت دیر .داشت

. شودهاي هوایی گندم سبب کاهش عملکرد زیستی میدر اندام

) مطابقت 31(پرادهان و همکاران هاي نتایج این پژوهش با یافته

د. کاشت زودهنگام سبب رشد رویشی زیاد، هدررفت نشان دا

رطوبت خاك و حساسیت گیاه به سرماي زمستان خواهد شد. 

از سوي دیگر در کشت دیر هنگام، دماي پایین خاك و احتمال 

رخداد سرمازدگی مریستم انتهایی نمویافته، موجب حذف 

). 28شود (هاي بارور و درنتیجه کاهش عملکرد زیستی میپنجه

  ) نیز افزایش عملکرد زیستی گندم در اثر کاربرد 13و آمر( ادست
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 الف

 ب

  (ب)یستیکلوبوترازول بر عملکرد دانه(الف) و عملکرد زکاشت، رقم و کاربرد پا خیکنش تاربرهم ریثأت .3شکل 

 ندارند. داریدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن LSDحروف مشابه هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ییهانیانگیم

کنندگی این تنظیم کننده رشد در پاکلوبوترازول و اثر تعدیل

هاي محیطی را بیان کردند. شکاري و شرایط وقوع تنش

که تنظیم کننده رشد  ) دریافت30) و نوریانی (40همکاران (

تواي کارتنوئید و پاکلوبوترازول با باال بردن غلظت کلروفیل، مح

هاي محلول در واحد سطح برگ و هدایت تولیدات پروتئین

فتوسنتزي به سمت مخزن و از سوي دیگر با افزایش شاخص 

سطح برگ و دوام سطح برگ که منجر به افزایش دریافت نور و 

افزایش عملکرد باعث شود، تقویت دستگاه فتوسنتزي گیاه می

  .شوددانه می

  عملکرد دانه

کنش سه گانه تاریخ داد برهم نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه

پاکلوبوترازول بر عملکرد دانه داراي اختالف  ×رقم ×کاشت

). بیشترین عملکرد دانه در دو 4دار بود (جدول آماري معنی

در سطح  2آذر در رقم چمران  20آبان و  25تاریخ کاشت 

و  6940ترتیب گرم در لیتر پاکلوبوترازول (بهیمیل 60تیماري 

 خیدر تار ).3لوگرم در هکتار) مشاهده شد (شکل کی 6779

کاربرد  آذر با تنش بخصوص گرمایی مواجه نبودو  آبانکاشت 

-یلیم 60 ی داشته و کاربرداثر منف گرم پاکلوبوترازولیلیم 120

 ديکاشت  خیدر تار یول، اثر مثبت داشته گرم پاکلوبوترازول

گرم یلیم 120کاربرد واجه بوده با تنش گرما م ،ي)ریتاخ(

ي تاثیر دهندهکه نشان اثر مثبت بوده استداراي  پاکلوبوترازول

). 3(شکل  مثبت پاکلوبوترازول در شرایط تنش می باشد

کیلوگرم  3728( 2کمترین میزان عملکرد دانه نیز به رقم چمران

کیلوگرم در  3829ه رقم مهرگان (در هکتار) و پس از آن ب

اریخ کاشت ر شرایط عدم مصرف پاکلوبوترازول در تهکتار) د
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 الف

 ب

 ج

 یستی(ج) بر عملکرد ز (ب). رقم در پاکلوبوترازول (الف). سال، رقم، پاکلوبوترازول کاشت، پاکلوبوترازول خیکنش سال، تاربرهم ریتاث .4شکل 

  ندارند. داریدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن LSDحروف مشابه هستند، بر اساس آزمون  يه داراک ییهانیانگیم
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). در هر سه تاریخ کاشت مورد 3دي تعلق داشت (شکل  15

بررسی، رقم کریم در مقایسه با دو رقم دیگر در شرایط کاربرد 

). در 3راي عملکرد دانه کمتري بود (شکل پاکلوبوترازول دا

ر گرم در لیتمیلی 120تاریخ کاشت تاخیري، در سطح مصرف 

و مهرگان تفاوت آماري  2پاکلوبوترازول بین دو رقم چمران

باالتر از رقم  2داري مشاهده شد، ولی عملکرد دانه چمرانمعنی

دي، عملکرد دانه  15). در تاریخ کاشت 3مهرگان بود (شکل 

گرم در لیتر پاکلوبوترازول میلی 120با مصرف  2رقم چمران

 32، رقم مهرگان درصد 36نسبت به عدم مصرف آن، در حدود 

بیشتر). 3درصد افزایش یافت (شکل  20کریم  درصد و رقم

آذر ماه 20آبان و  25 کاشت تاریخ دردانه  عملکرد میزان بودن

شروع  از قبلگیاه مطلوب  رشداین موضوع است که  انگرنش

دي  15 کاشت تاریخ درکه درحالی صورت گرفته است. گرما

رشد ،گرما شروع از پیش گیاه شددوره ربودن دلیل کوتاه به ماه

فتوسنتز و عمل در اختالل دلیلبهه است و نبود مناسبگیاهان 

- عملکرد مواجه می کاهش باگیاه  ،فتوسنتزي هايفرآورده تولید

-ول روز بهافزایش ط سوم،تاریخ کاشت  در .)21 و 7شود (

همراه افزایش درجه حرارت، موجب تسریع نمو و کاهش طول 

)، به همین دلیل کاهش جذب 36و  20شود (می مراحل نموي

تشعشعات در طول فصل رشد گیاه را در پی دارد که منجر به 

در  ،). از سوي دیگر17و  5( شودکاهش تولیدات فتوسنتزي می

دلیل کاهش درجه حرارت، در زمان جوانه هاین تاریخ کاشت ب

زنی و سبز شدن بوته ها و افزایش طول روز در ادامه فصل 

شد، طول دوره رشد رویشی از سبز شدن تا شروع فاز زایشی ر

نتایج این پژوهش حاکی از کاهش تعداد  .بیشتر کاهش می یابد

روز از کاشت تا غالف رفتن در تاریخ کاشت تاخیري است. 

افزایش عملکرد دانه با کاربرد پاکلوبوترازول توسط سایر 

افزایش  ). دلیل44 و 19محققین نیز به اثبات رسیده است (

توان به عملکرد دانه در شرایط مصرف پاکلوبوترازول را می

تغییر در پوشش کانوپی و درنتیجه توان جذب بیشتر تشعشعات 

ها دانست. عالوه بر خورشید براي فتوسنتز بهتر ساقه و برگ

هم با تر به هاي نزدیکاین، پاکلوبوترازول موجب تولید برگ

 خنداکر). 43و  18شود (تر میرنگ سبز تیره و داراي دوام بیش

با  پاکلوبوترازول مصرف شرایط در کردند بیان) 19( همکاران و

 ،ها برگ پیري روند شدن کند فتوسنتزي و هايرنگریزه پایداري

دهد، می رخ رسیدگی و دانه پرشدن دوره افزایش طریق از که

 آن دنبال امکان استفاده بیشتر از دخایر ساقه میسر می شود و به

 رسیدگی تا روز( برداشت زمان و یافته افزایش عملکرد

  می افتد. تاخیر به) فیزیولوژیک

  گیري کلینتیجه

تاخیر در تاریخ کاشت و درنتیجه افزایش دماي محیط سبب 

کاهش تعداد روز الزم براي طی شدن مراحل مختلف کشت 

شد. کشت در تاریخ کاشت دیرهنگام اگرچه طول مراحل 

علت شود ولی بهتر میدهد و گیاه زودرسیزایشی را کاهش م

افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک تر شدن فاصله بین گردهکوتاه

موجب کوتاه شدن دوره پر شدن دانه و درنتیجه کاهش عملکرد 

و رقم کریم در تمام  2کلی بین رقم چمران طورشود. بهدانه می

ده داري مشاهولوژیکی مورد بررسی اختالف معنیمراحل فن

سیکل طبیعی  2رقم چمران که نشان می دهد نتایج شد. این 

خود را براي رشد در مراحل مختلف فنولوژیکی طی می کند 

رجه حرارت دلیل تغییرات داین در حالی است که رقم کریم به

تر شدن هست. به عبارت دیگر رقم این سیکل در حال زودرس

ذه و هوایی ایمناسب منطقه می باشد که با شرایط آب  2چمران 

دلیل تیپ رشدي متفاوت در سازگار می باشد و رقم کریم به

منطقه مورد مطالعه پاسخ قابل قبولی از دیدگاه فنولوژیکی و 

عملکردي نداشته است. با توجه به نتایج عملکرد دانه، رقم 

ط کاربرد آذر در شرای 20آبان و  25در تاریخ کاشت  2چمران 

بوترازول داراي بیشترین میزان عملکرد گرم بر لیتر پاکلومیلی 60

 120ا مصرف ب 2دانه بودند. با تاخیر در کاشت رقم چمران 

گرم در لیتر پاکلوبوترازول، بیشترین میزان عملکرد دانه را میلی

گرم بر میلی 120دهد که مصرف نشان داد. این موضوع نشان می

خ کاشت بر تواند اثر منفی تاخیر در تاریلیتر پاکلوبوترازول می

عملکرد را تعدیل نماید. در هر سه تاریخ کاشت، طول دوره 
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رشد و درجه روز رشد دریافتی با عملکرد دانه ارتباط مثبتی 

داشتند و افزایش در طول دوره رشد و گرماي دریافتی سبب 

شود. از لحاظ درجه روز رشد دریافتی، افزایش عملکرد دانه می

ترین میزان بود که اختالف آبان داراي باال 25تاریخ کاشت 

  ها داشت. داري با سایر تاریخ کاشتآماري معنی

مورد استفاده منابع

1. Al-Otayk, S. M. 2010. Performance of yield and stability of wheat genotypes under high stress environments of the
central region of Saudi Arabia. Meterological, Environmental and Arid Land Agricaltural Science 21: 81-92.

2. Amiri, A., A. Bahrani, A. Khorsand and M. Hagh Joo. 2016. Evaluating AquaCrop model performance to predict
grain yield and wheat biomass, under water stress. Water and Soil Science 25: 217-229. (In Farsi).

3. Amiri, E., A. Bahrani, S. Irmak and N. Mohammadiyan Roshan. 2022.  Evaluation of irrigation scheduling and yield
response for wheat cultivars using AquaCrop model in an arid climate. Water Supply 22: 602-614.

4. Andarzian, B., G. Hoogenboom, M. Bannayan, M. Shirali and B. Andarzian. 2015. Determining optimum sowing
date of wheat using CSM-CERES-Wheat model. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 14: 189-199.

5. Ashena, M., M. Kafi, A. Jafarnezhad and H. R. Sharifi, 2016. Evaluation of planting date and nitrogen effects on the
development stages of wheat cultivars and their relationship with yield and yield components in Nishabur. Journal
of Crop Production 8: 143-162. (In Farsi).

6. Bahrani, A. and M. Haghjo. 2016. Effect of planting date on grain yield and yield components of three winter
oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars in Fars province. Journal of Plant Ecophysiology 8: 182-192. (In Farsi).

7. Barnabas, B., K. Jager and A. Feher. 2008. The effect of drought and heat stress on reproductive processes in
cereals. Plant, Cell and Environment 31: 11-38.

8. Baygi, Z., S. Seifzadeh, A. H. Shirani Rad, S. A. Valadabadi and A. Jafarinejad. 2018. Seed yield and yield
components of some spring wheat varieties affected by different dates in Neishabour. Journal of Crop
Ecophysiology 11: 905-920. (In Farsi).

9. Berova, M., Z. Zlatev and N. Stoeva. 2002. Effect of paclobutrazol on wheat seedlings under low temperature stress.
Bulgarian Journal of Plant Physiology 28: 75-84.

10. Bijand, A., M. Kafi and H. R. Sharifi. 2017. Management of developmental stages of six wheat varieties by
changing planting dates and nitrogen fertilizer levels in the Rokh Cold Plain of Khorasan Razavi. Cereal Research
6: 477-488. (In Farsi)

11. Blum, A. 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential: Are they compatible, dissonant, or
mutually exclusive? Australian Journal of Agricultural Research 56: 1159-1168

12. Brooking, I. R. and P. D. Jamieson. 2002. Temperature and photoperiod response of vernalization in near-isogenic
lines of wheat. Field Crops Research 79: 21-38.

13. Desta, B. and G. Amare. 2021. Paclobutrazol as a plant growth regulator. Chemical and Biological Technologies in
Aagriculture 8: 1-15.

14. Fateh, Sh., A. Rasouli, B. Sari Saraf and Gh. A. Kamali. 2016. Study on GDD for wheat growing season period in
Iran. Journal of Climate Research 27: 1-9. (In Farsi).

15. Ghanbari, A., H. Roshani and A. Tavassoli. 2012. Effect of sowing date on some agronomic characteristics and seed
yield of winter wheat cultivars. Journal of Crops Ecophysiology 6: 127-144. (In Farsi)

16. Jafarnezhad, A. H. M. A. D. 2009. Determination of optimum sowing date for bread wheat (Triticum aestivum L.)
cultivars with different flowering habits in Neishabour. Seed and plant production Journal 25: 117-135.

17. Jagadish, K. S., K. Kishor, B. Polavarapu, R. N. Bahuguna, N. Wirén and N. Sreenivasulu. 2015. Staying alive or
going to die during terminal senescence—an enigma surrounding yield stability. Frontiers in Plant Science 6: 1070.

18. Kamran, M., S. Wennan, I. Ahmad, M. Xiangping, C. Wenwen, Z. Xudong and L. Tiening. 2018. Application of
paclobutrazol affect maize grain yield by regulating root morphological and physiological characteristics under a
semi-arid region. Scientific Reports 18: 1-15.

19. Khandaker, M. M., M. Syafiq, M. D. Abdulrahman, K. S. Mohd, N. Yusoff, M. H. Sajili and N. A. Badaluddin.
2020. Research article influence of paclobutrazol on growth, yield and quality of eggplant (Solanum melongena).
Asian Journal of Plant Sciences 19: 361-371.

20. McAinsh, M. R. and J. E. Taylor. 2017. Stomata. Encyclopedia of Applied Plant Sciences, 1: 128-134.
21. Modarresi, M., V. Mohammadi, A. Zali and M. Mardi. 2010. Response of wheat yield and yield related traits to high



 ...رشد و-روز-درجه راتییتغ ک،یمراحل فنولوژ یابیارزپژوهشی:  –مقاله علمی       نژاد و همکاران ياریندا بخت

temperature. Cereal Research Communications 38: 23-31. 
22. Modhej, A., B. Farhoudi and A. Afrous. 2015. Effect of post-anthesis heat stress on grain yield of barley, durum and

bread wheat genotypes. Journal of Scientific Research and Development 2: 127-131.
23. Mojtabaie Zamani, M., M. Nabipour and M. Meskarbashee. 2015. Responses of bread wheat genotypes to heat

stress during grain filling period under Ahvaz conditions. Plant Productions 37: 119-130.
24. Mombeini, M., S. A. Siadat, Sh. Lak and A. A. Gilani. 2014. Physiological responses to heat stress in rice (Oryza

Sativa. L): I. Nitrogen status, chlorophyll content and cell membrance thermal stability (CMTS) of flag leaf.
Advances in Environmental Biology 8: 1420-1430.

25. Moshatati, A., S. A. Siadat, A. Bakhshandeh and M. R. Jalal-Kamali. 2018. The effect of growth and development
periods on grain yield of spring bread wheat under terminal heat stress in Ahwaz. Environmental Stresses in Crop
Sciences 11: 197-209. (In Farsi).

26. Musavi, S. F., M. R. Siahpoosh and K. Sorkheh. 2021. Influence of sowing date and terminal heat stress on
phenological features and yield components of bread wheat genotypes. Journal of Plant Production 44: 157-170. (In
Farsi).

27. Naderi, A. 2013. Efficiency of heat unit and accumulative growing degree-day phonological stages and their relation
with grain yield of wheat genotypes. Crop Physiology Journal 5: 115-128

28. Nazeri, M. 2017. Changes in developmental stages and canopy temperature depression of bread wheat under
different environmental conditions due to differential sowing dates. Applied Research in Field Crops 30: 46-72. (In
Farsi).

29. Nouriyani, H. 2015. Effect of paclobutrazole on the amount of redistribution of assimilates to the grain of three
cultivars of wheat (Triticum aestivum L.) under heat tension. Crop Physiology Journal 7: 89-104 .(In Farsi).

30. Nouriyani, H. 2017. Effect of paclobutrazol levels on grain growth process and yield of three cultivars of wheat
(Triticum aestivum L.) under post-anthesis heat stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences 9: 407-
415. (In Farsi).

31. Pradhan, G. P., P. V. V. Prasad, A. K. Fritz, M. B. Kirkham and B. S. Gill. 2010. High temperature tolerance in
Aegilops species and its potential transfer to wheat. Crop Science 292-304 .

32. Rahimi, R., F. Paknejad, M. Sadeghi Shoae, M. N. Ilkaee and M. Rezaee. 2023. Changes in chlorophyll content and
fluorescence indices and some physiological traits of wheat under the influence of paclobutrazol and growth-
promoting bacteria at different levels of irrigation. Journal of Plant Process and Function 11:1-19.

33. Razavizadeh, R., M. Kazemzadeh and S. Enteshari. 2013. The effect of paclobutrazole on some physiological
parameters of rapeseed seedlings under saline stress. Crop Physiology journal 5: 35-48. (In Farsi).

34. Reza, S. and H. Ghazvini. 2016. Field-based evaluation of growth habits in wheat genotypes. Applied Field Crops
Research 29: 43-59.

35. Reynolds, M. P., J. Foulkes, R. Furbank, S. Griffiths, J. King, E. Murchie, M. Parry and G. Slafer. 2012. Achieving
yield gains in wheat. Plant, Cell & Environment 35: 1799-1823.

36. Saleh Ravan, M., S. Galeshi, E. Zeinali, R. Mohammadi, A. Rahemi Karizaki and Z. Izadi. 2018. Quantification of
growth and development of wheat cultivars under different photoperiod conditions in Gonbad-e-Kavous area.
Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology 4: 101-122. (In Farsi).

37. Samsami, S., F. Bazrafshan, M. Zare, B. Amiri and A. Bahrani. 2019. Effect of different rates of urea fertilization
on yield and some biochemical and physiological properties of four wheat cultivars under two irrigation
regimes. Acta Agrobotanica 72: 1-11. 

38. Sara, R. T., G. M. Deborah and M. C. Bert. 2015. Effects of paclobutrazol and fertilizer on the physiology, growth
and biomass allocation of three Fraxinus species. Urban Forestry and Urban Greening 14: 590-598.

39. Sasani, Sh., R. Amiri, H. R. Sharifi and A. Lotfi. 2019. Study on bread wheat (Triticum aestivum L.) growth stages
using growing degree day index under early and late planting date in Kermanshah. University of Guilan Faculty of
Agricultural Sciences, Cereal Research 9: 143-156. (In Farsi).

40. Shekari, F., S. Karami and J. Saba. 2016. Variations in yield and yield components by seed priming with three anti-
gibberellin regulators on wheat cv. Azar-2. Cereal Research 6: 339-351. (In Farsi)

41. Shim, D., K. J. Lee and B. W. Lee. 2017. Response of phenology-and yield-related traits of maize to elevated
temperature in a temperate region. The Crop Journal 5: 305-316.

42. Singh, K. H., S. N. Sharma and Y. Sharma. 2011. Effect of high temperature on yield attributing traits in bread
wheat. Bangladesh Journal of Agricultural Research 36: 415-426.

43. Souqi, H., M. Khoudarahmi, S. Bagheri kia and M. Nazari. 2020. Response of grain yield of new bread wheat
(Triticum aestivum L.) cultivars to sowing date based on agro-climatic indices under Gorgan environmental
conditions. Seed and Plant 36: 1-31. (in Farsi).

44. Sumit, K., S. Ghatty, J. Satyanarayana, A. Guha, B. S. K. Chaitanya and A. R. Reddy. 2012. Paclobutrazol treatment
as a potential strategy for higher seed and oil yield in field-grown Camelina sativa L. Crantz. BMC Research Notes

165



  و همکاران نژاد ياریندا بخت    1401 زمستان /چهارم / شماره  دوازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

166  

5: 1-13. 
45. Tesfahun, W. 2018. A review on: Response of crops to paclobutrazol application. Cogent Food & Agriculture 4:

1525169.
46. Tesfahun, W. and A. Menzir. 2018. Effect of rates and time of paclobutrazol application on growth, lodging, yield

and yield components of Tef [Eragrostis Tef (Zucc.) Trotter] in Ada district, East Shewa, Ethiopia. Journal of
Biology, Agriculture and Healthcare 8: 104-117.

47. Wypych, A., A. Sulikowska, Z. Ustrnul and D. Czekierda. 2017. Variability of growing degree days in Poland in
response to ongoing climate changes in Europe. International Journal of Biometeorology 61: 49-59.

48. Yousefi Moghaddam, R., S. Khoramdel, M. Bannayan Aval and M. Nassiri Mahallati. 2018. Comparison of old and
new dryland wheat cultivars in response to different planting dates. Applied Research in Field Crops 31: 46-72. (In
Farsi).

49. Zafarian, E., A. Ebrahimi, A. Abbasi and E. Asadi. 2019. Required growing degree-days (GDDs) for each
phenological stage of Fritillaria imperialis. Journal of Rangeland Science 9: 62-73.



Journal of Crop Production and Processing 
Vol. 12, No. 4, Winter 2023, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 
 

167 

 
Evaluation of Phenological Stages, Changes in GDD, and Grain Yield in 

Wheat Cultivars in Response to Changes in Planting Date and 
Application of Paclobutrazol 

 
 
 

N. Bakhtiyarinejad1, M. Mombeini2*, A. Bahrani2 and M. Mojtabaie Zamani2 

 

(Received: December 10-2022; Accepted: January 10-2023) 

 

 
 

Abstract 

To evaluate the phenological stages and yield of wheat cultivars in response to the change of planting date and 
application of paclobutrazol, a field experiment was conducted in two years, 2020-2021 and 2021-2022, in Izeh city 
located in the northeast of Khuzestan, Southwest Iran. The experiment had three replications in a split factorial 
randomized complete block design. The main factor included planting date (November 16, December 11, and January 
5) and the sub factors in the factorial form included cultivars (Karim, Mehrgan, and Chamran2) and the application of 
paclobutrazol (0, 60, 120 mg/L). In both years, the highest seeds/m2 (18847) belonged to Chmaran2 genotype when 
sown on 16 November and received 60 mg/L paclobutrazol. When the genotypes were sown in the delayed planting 
date of January 5, application of 60 and 120 mg/L paclobutrazol led to an increase in seed yield compared to the 0 
paclobutrazol. With the application of 60 mg/L paclobutrazol, the seed yield of Chamran2 genotype was higher on the 
planting dates of November 16 (6941 kg/ha) and December 11 (6779 kg/ha), compared to other paclobutrazol levels. 
Chamran2 and Karim genotypes indicated the greatest and smallest number of days and growing degree days, 
respectively, in different stages of growth and development. However, these genotypes did not show significant 
difference in terms of biological yield, grain yield, and harvest index. When plants were sown on January 5, the length 
of the plant growth period from the planting to physiological maturity was reduced by 34 days compared to when sown 
on November 16. Overall, the effect of paclobutrazol on seed yield was positive, and the consumption of 120 mg/L 
paclobutrazol moderated the negative effects of the delayed planting of the examined wheat genotypes. 
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