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  چکیده
 در قالـب طـرح      ت آزمایشی دشوهک کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زاگرس و            منظور بررسی اثر تاریخ   به
طراحـی  )  فـروردین  27 اسـفند و     29 اسـفند،    1 دی،   30 آذر،   23( کاشت   با پنج تاریخ   های کامل تصادفی در چهار تکرار      بلوک
عنوان تابعی از تعداد دانه در بوته و میانگین تعداد دانه در بوته و تعـداد دانـه در      ر بوته به   عملکرد دانه د   ،در این تحقیق  . گردید

نتایج حاصـل   . بوته به عنوان تابعی از تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گلچه در سنبلچه در نظر گرفته شد                     
کننده تعداد دانه    کاشت بر مهمترین جزء تعیین     ان داد که رقم و تاریخ     از رابطه اونتوژنی مورد بررسی و ضرایب تجزیه علیت نش         

کننده عملکرد  نتایج نشان داد که ارقام ماهیتا در پاسخ به تاریخ کاشت در صفاتی نظیر مهمترین جزء تعیین. در بوته موثر هستند
 دانه و مهمترین جزءتعیین کننده تعـداد دانـه در          دانه در بوته، بروز اثرات جبرانی بین اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه و وزن              

 کاشت مورد بررسی تعـداد دانـه در بوتـه از اهمیـت     های بوته با هم تفاوت دارند، به نحوی که در رقم کوهدشت و در تاریخ        
ه تعداد دانـه در    کنند بیشتری در مقایسه با متوسط وزن دانه در تعیین عملکرد دانه در بوته برخوردار بود و از بین سه جزءتعیین                   

هـای مختلـف نتـایج متنـوعی از          ثیر را داشت، اما در رقم زاگرس در تاریخ کاشـت          أبوته نیز تعداد سنبلچه در سنبله بیشترین ت       
لحاظ اهمیت تعداد دانه در بوته یا متوسط وزن دانه در تعیین عملکرد نهایی دانه در بوته مـشاهده شـد، امـا نظیـر کوهدشـت                           

 .کننده تعداد دانه در سنبله بود له مهمترین جزءتعیینتعداد سنبلچه در سنب

  
     عملکرد    علیت، اجزاء  تجزیهکاشت،    گندم، تاریخ:کلیدی  هایهای  واژهواژه

  
  1مقدمه

عملکرد دانه در غالت از دوجزء اصلی عملکرد یعنی 
. شود دانه حاصل می تعداد دانه در واحد سطح و وزن تک
انه در سنبله و تعداد تعداد دانه نیز خود حاصل تعداد د

این دو جزء اصلی عملکرد در . سنبله در واحد سطح است
                                                 

   mansoorehahmadi@gmail.com:  مسئول مکاتبه-*

گیرند و در  های متفاوتی از فصل رشد شکل می زمان
گیرند  نتیجه در معرض شرایط مختلف محیطی قرار می

؛ اوگارته و همکاران، 2007 ساینیو و همکاران، -پلتونن(
تعداد معتقدند که ) 2003(گنزالس و همکاران . )2007

شود،  افشانی تعیین می گلچه که در مرحله قبل از گرده
گندم ای در تعیین تعداد دانه در  کننده نقش مهم  و تعیین



 

نیز ثابت کردند که ) 2006(سینکلر و جمیسن . دارد
 در ه تعداد دانه به واسطه تامین منابعژ  یو عملکرد دانه و به

) 1981(بدینگ .شود طول فصل رشد به شدت محدود می
بیان نمود که سرعت نمو یک رقم گندم تابعی از دما و 

بخش زمانی  های رضایت باشد و عملکرد طول روز می
های  آیند که الگوی نمو در طی زمان با فرصت دست می به

تغییر شرایط . در دسترس برای رشد در تعادل باشد
تواند دسترسی به  نیز می) تغییر تاریخ کاشت(محیطی 

کننده عملکرد دانه را تحت  جه اجزای تعیینمنابع و در نتی
 گارسیا دل مورال و همکارانعنوان مثال  به. ثیر قرار دهدأت
عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم دوروم را در ) 2003(

 مورد ارزیابی قرار کنیژای به روش اونتو شرایط مدیترانه
نتایج آنالیز واریانس عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، . دادند

ول دوره رشد رویشی و طول دوره پرشدن دانه، نشان ط
های دمایی  ثیر اثرات رژیمأداد که این خصوصیات تحت ت

به این ) 2005( ساتوره و اسالفر. گیرند و رطوبتی قرار می
های رویشی و  نتیجه رسیدند که وقوع زمانی آغازش اندام

حرارت و  هایی بستگی به درجه زایشی و تعداد چنین اندام
ها به  اما بقا و اندازه بعدی این اندام. روز دارد  طول

جهت حصول ، بنابراین. فراهمی مواد پرورده وابسته است
مین أاطمینان از آغازش مخازن زایشی، تولید دانه کافی و ت

ها در ابتدا و  پرورده مورد نیاز برای حمایت این دانه مواد
تی حیا،  مناسبکاشت ها، انتخاب تاریخ شدن آن سپس پر

نیز اظهار داشتند که ) 2001(کالدرینی و همکاران  . است
ثیر روی أبه واسطه ت افشانی اثر دماهای پیش از گرده

اوگارته و همکاران . کند بروز می ها بر عملکرد دانه گلچه
نیز ضمن بررسی پاسخ تعداد دانه و عملکرد دانه ) 2007(

نی به افشا گندم، جو و تریتیکاله به دماهای پیش از گرده
به واسطه (این نتیجه رسیدند که اثر تیمارهای دمایی 

به واسطه اثرات ) کاشت گندم در سه فصل رشد متوالی
  . روی تعداد دانه بروز یافته استدما

چه وضعیت نهایی تعداد دانه و وزن دانه در مراحل  اگر
 نتایج تحقیقات ا، امشوند  از رشد گیاه تعیین میای جداگانه

وجود ای اونتوژنیک  بین این دو مولفه رابطهنشان داده که 

  از سویی،.)2007ساینیو و همکاران،  -پلتونن(دارد 
نشان داد که اثر جبرانی ) 2006( و همکاران ساینیو -پلتون

تعداد دانه و وزن دانه بستگی به گونه و رقم و شرایط 
 ونزیو ا) 1999(اسالفر ساتوره و . غالب محیطی دارد

-عنوان مهمترین عامل تعیین د دانه را بهنیز تعدا) 1993(

ساینیو و  - پلتونن.اند کننده عملکرد دانه معرفی کرده
ها از  ثیرپذیری این اجزا و رابطه آنأبر ت) 2007(همکاران 

این . اند کید کردهأتغییر شرایط محیطی و رقم و گونه ت
های  دست آمده از آزمایش محققان با استفاده از شواهد به

 روی  در فنالند منطقه25 و  سال30 در طول چندمکانی
جو بهاره، یوالف، گندم، گندم پائیزه و (غالت عمده 

به این نتیجه رسیدند که در اغلب موارد تعداد ) چاودار
 .ای در میزان عملکرد دانه داشته است کننده دانه نقش تعیین

از ضرایب همبستگی جهت توجیه اثر ، در مطالعات زیادی
 اساس این . در تولید استفاده شده استاجزای عملکرد

 این  . بین اجزای عملکرد استاونتوژنتیکنالیز روابط آنوع 
خصوص در مورد غالت صادق است، زیرا  هبمساله 

اجزای عملکرد در این دسته از گیاهان به شکل متوالی 
افتد و در اغلب موارد در طول نمو گیاه الگوهای  اتفاق می

  . )1997رضایی و سلطانی،  (ددهن جبرانی نیز رخ می
 بـا اسـتفاده از    ) 1991(گارسیا دل مـورال و همکـاران        

 در   جـو   که عملکـرد دانـه     ندآنالیز ضرایب مسیر نشان داد    
وهله اول تحت تاثیر تعداد سنبله در مترمربـع و در وهلـه             

در ایـن تحقیـق     . ثیر تعداد دانه در سنبله است     أدوم تحت ت  
.  بــر عملکــرد نداشــتداری متوســط وزن دانــه اثــر معنــی

ضـمن بررسـی روابـط      ) 2000(  مصطفی گولر و همکاران   
عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود بـا اسـتفاده از آنـالیز             
ضرایب مـسیر نـشان دادنـد کـه بـین بـسیاری از اجـزای                

یـن بـین برخـی از        دار وب   عملکرد روابط مثبت و معنـی     
در . دار منفـی وجـود دارد     اجزای عملکرد نیز روابط معنـی     

این تحقیق بیشترین اثر مثبت بین تعداد غـالف در بوتـه و         
بوته مشاهده شد که مشابه نتـایج کتیـار و           عملکرد دانه در  

  . بود) 1981(  همکاران



 

ـ        ثیر تـاریخ کاشـت بـر       أاین تحقیق با هدف بررسـی ت
کننده عملکرد دانه در بوتـه انجـام         روابط اونتوژنیک تعیین  

کننده عملکرد در شـرایط       تعیین جزءترین   دانستن مهم . شد
توانـد در    مـی ) های مختلـف   کاشت تاریخ( محیطی مختلف 

و      2هـای در خـالل فـصل رشـد         تبیین و تعریف مـدیریت    
 بایـد   هایی که در شرایط مواجهه بـا تـنش         مدیریتویژه  به

به نحوی که اگـر زارع بدانـد        . تعریف شوند، کارآمد باشد   
تفاده بیشترین  کدام جزء عملکرد در تاریخ کاشت مورد اس       

یـا کـاهش    (ثیر را بر افزایش عملکرد در شرایط مطلوب         أت
گذاری  بیشترین سرمایه  دارد،   )عملکرد در شرایط نامطلوب   

 خسارت بـه    را روی مدیریتی انجام خواهد داد که کمترین       
  .آن جزء عملکرد وارد شود
                                             

  ها مواد و روش
 در مزرعـه    1384 -85یش در سـال زراعـی       این آزمـا  
ــشکده هــای علــوم کــشاورزی -تحقیقــاتی   آموزشــی دان

 و منابع طبیعی گرگـان در قالـب         دانشگاه علوم کشاورزی    
 .شـد  تکـرار اجـرا      4هـای کامـل تـصادفی در         طرح بلوک 

 اسفند،  1 دی،   30 آذر،   23( تاریخ کاشت    5آزمایش شامل   
 زاگـرس و  (  مگنـد و دو رقـم     )  فـروردین  27 اسفند و    29
عنوان ارقامی کـه بیـشترین       این دو رقم به    .بود) وهدشتک

سطح زیرکشت گندم آبی و دیم را در اسـتان گلـستان بـه              
پـیش از شـروع    . انـد، انتخـاب شـدند      خود اختصاص داده  

برداری از نقاط مختلف خاک محـل اجـرای          آزمایش نمونه 
تا ضمن بررسـی و     دمتری انجام ش    سانتی 30طرح تا عمق    

هـای الزم    بینـی  خیزی خاک، پیش  ابی وضعیت حاصل  ارزی
خـاک مزرعـه     .جهت تغذیه مناسب خاک صـورت گیـرد       

 و هـدایت    9/7، اسـیدیته      لوم – رس   –دارای بافت سیلت    
برای هر رقم در هر . زیمنس بر متر بود دسی6/0الکتریکی  

متـر    سانتی15 متر با فاصله ردیف 5طول   ردیف به  5کرت  
 رویهـا     فاصله بـین بوتـه     فته شد و  در نظر گر  از یکدیگر   

اسـاس   تراکم نهایی بـر   د و    ش منظورمتر    سانتی 2  نیز ردیف
عملیات داشت شامل   .. تنظیم گردید  بوته در متر مربع      330

ت شـایع منطقـه شـامل       اهـا و آفـ     وجین، مبارزه با بیماری   
                                                 

2- Within season managements 

سفیدک سطحی، سپتوریوز، زنگ زرد و سوسک برگخوار        
همچنـین در تـاریخ      .جام شد  ان  در شرایط الزم   )لما(  گندم

های آخر در موارد الزم آبیاری کرتـی نیـز صـورت             کاشت
 10 ،در انتهای دوره از هر تکرار مربوط به هر رقم          .گرفت

نظیر تعداد (بوته برداشت و عملکرد و اجزای عملکرد دانه 
سنبله در بوته، تعداد پنجه بـارور، تعـداد سـنبلچه بـارور،             

 .مورد بررسی قرار گرفت...)  وتعداد گلچه عقیم، وزن دانه   
 عملکرد، تعداد سنبله    :د مطالعه عبارت بودند از    رصفات مو 

در بوته، تعداد سنبلچه بارور در سنبله، تعداد گلچه بـارور           
، تعداد سنبلچه بـارور در سـنبله اصـلی، تعـداد         در سنبلچه 

سنبلچه بارور در سنبله فرعی، تعداد دانـه در بوتـه و وزن             
ر این آزمایش از تفکیک همبـستگی سـاده         ذ ب . دانه در بوته  

  کننـده عملکـرد دانـه در بوتـه         ترین اجزای تعیـین    بین مهم 
عنوان تابعی از تعداد دانه در بوته و میـانگین وزن تـک             به(

عنوان تابعی از تعـداد سـنبله        به(  و تعداد دانه در بوته    ) دانه
ــه در    ــداد گلچ ــنبله و تع ــنبلچه در س ــداد س ــه، تع در بوت

 .مستقیم استفاده شده است     به اثرات مستقیم و غیر     )سنبلچه
آنالیز ضرایب مسیر با استفاده از ضرایب همبستگی ساده و      

 انجام شد تـا     )1982 (روشی مشابه روش گبیو و همکاران     
بـه اثـرات مـستقیم و غیـر         ) ij r( ضرایب همبستگی ساده  

برای تعیین ضـرایب تجزیـه علیـت    . مستقیم تفکیک شوند 
).ij P (  در ایـن   . شـد  اسـتفاده  5 تـا    1 جموعه معادالت ماز

دهنـده صـفات مـورد بررسـی         هـا نـشان    معادالت انـدیس  
عنـوان تـابعی      در این آنالیز عملکرد دانه در بوته به        .هستند

از تعداد دانه در بوته، متوسط وزن دانـه و تعـداد دانـه در               
عنوان تابعی از تعداد سنبله در بوته، تعداد سـنبلچه          بوته به 
له و تعداد گلچـه بـارور در سـنبلچه منظـور شـده              در سنب 
  .است

) 1(                                          r46=P46+r45P56  
) 2(                                         r56=P56+r54P46 
) 3(                              r14=P14+r12P24+r13P34 
) 4(                              r24=P24+r21P14+r13P34 
) 5(                              r34=P34+r31P14+r32P24  

 4 اثر مستقیم صـفت      P46عنوان مثال در معادله اول،       به
عملکرد نهایی دانه در     (6روی صفت   ) تعداد دانه در بوته   (



 

ــنبله ــی) س ــشان م ــالی را ن ــد، در ح ــه   ده ــر r45P56ک  اث
میانگین  (5 طریق صفت     را از  6 روی   4غیرمستقیم صفت   
سیستم مفروض براساس   . دهد نشان می ) وزن دانه در بوته   

  . نشان داده شده است1است که در شکل  اونتوژتی رابطه
 بـه ترتیـب صـفات تعـداد         6 تا   1در معادالت فوق اعداد     

سنبله در بوته، تعداد سنبلچه بارور در سنبله، تعداد گلچـه           
وته، میانگین وزن دانه در     بارور در سنبلچه، تعداد دانه در ب      

آنـالیز  . دهند بوته و عملکرد نهایی دانه در بوته را نشان می         
 و محاسـبه ضـرایب      ANOVAها با رویـه      واریانس داده 

 و مقایـسه    SASافـزار    در نـرم   STBتجزیه مسیر با رویه     
ای دانکـن در     ها با اسـتفاده از آزمـون چنـد دامنـه           میانگین

نیز در نرم   ها     شکل  رسم . درصد انجام شد   5سطح احتمال   
 با در نظر گرفتن هر تاریخ کاشت      .  انجام شد  Excelافزار  

عنوان یـک محـیط      به) با میانگین دما و طول روز متفاوت      (
کند، آنالیز طـرح در قالـب تجزیـه          مجزا که گیاه تجربه می    

ذکر است که در ایـن مطالعـه بـه          الزم به . مرکب انجام شد  
م بـا تـراکم مطلـوب در        دالیل نامعلوم تاریخ کاشـت سـو      

ها دارای میانگین    همین دلیل بوته  مزرعه استقرار نیافت و به    
تعداد سنبله بیشتر، تعداد دانه بیشتر و متوسط دانـه بیـشتر            

 روشـن اسـت و عـدم رقابـت          بودند کـه علـت آن کـامال        
سـو و در اختیـار       ای برای منابع موجـود از یـک        گونه درون

 رویشی و تولیـد پنجـه    قرار گرفتن فضای کافی برای رشد     
از سوی دیگر موجب شـد کـه میـانگین اجـزای عملکـرد         

بـه  . بوتـه افـزایش نـشان دهـد        مورد بررسی در واحد تک    
هـا و    همین دلیل از ذکر نتایج این تاریخ کاشـت در آنـالیز           

 آنالیز مسیر نیز اعداد     هایهای    در جدول . تفاسیر خودداری شد  
   .مرتبط با این تاریخ کاشت حذف شد

  و بحثنتایج 
همبستگی عملکـرد دانـه در       :بوته  عملکرد نهایی دانه در   

بوته با تعداد دانه در بوته در رقم کوهدشت در تمام تاریخ        
دار بـود     فـروردین معنـی    27 کاشت  ها به جز تاریخ    کاشت

، حال آن که همبستگی بـین عملکـرد دانـه در            )1  جدول(
با (   اسفند 29بوته و متوسط وزن دانه به جز تاریخ کاشت          

جــدول ). 1  جــدول( دار نــشد معنــی) -995/0همبــستگی 
نشان داد که واریانس تعـداد      ) 2  جدول( ها مقایسه میانگین 

 در تـاریخ    89/66هـای کاشـت از       دانه در بوتـه در تـاریخ      
 فروردین افت داشت،    27   دانه در  13/23 آذر تا    23  کاشت

   در حالی که اختالف بین متوسط وزن دانه به جز در تاریخ           
 ایـن  . نبـود  دار ها معنـی   کاشت  ت آخر، در سایر تاریخ    کاش

 فـروردین   27کاشت      موید آن است که به جز تاریخ       مساله
که به واسطه مواجه شـدن دوره پرشـدن دانـه بـا گرمـای               
شدید و نیز دوره رشد رویشی کوتاه، هـم تعـداد دانـه در              
بوته و هم متوسط وزن دانه کاهش یافتـه اسـت، در سـایر       

ثیر قـرار   أکاشت تنها تعداد دانه در بوته تحت ت          های تاریخ
این نکته نشان از آن دارد که عملکرد دانه در بوتـه            . گرفت

در رقم کوهدشت، در وهله اول تـابعی از تعـداد دانـه در              
  . بوته ونه متوسط وزن دانه است

) 4 جـدول ( ضرایب همبستگی ساده در رقم زاگـرس      
، عملکـرد دانـه در      اسفند 29  کاشت   نشان داد که در تاریخ    

  
  . رابطه اونتوژنی بین اجزای عملکرد دانه در گندم-1 شکل

  

 تعداد دانه در بوته میانگین وزن دانه در بوته

 تعداد گلچه بارور در سنبلچه تعداد سنبلچه در سنبله تعداد سنبله در بوته

 تعداد سنبلچه باروردرسنبله فرعی تعداد سنبلچه باروردرسنبله اصلی

 عملکرد نهایی دانه در بوته



 

ثیر هـر دو مولفـه تعـداد        أداری تحت ت   بوته به شکل معنی   
کـه     حـال آن   ،دانه در بوته و متوسط وزن دانه قرار گرفت        

 داری از  ثیر معنی أ فروردین ت  27 آذر و    23 کاشت  در تاریخ 
  های حاصل از  مقایسه میانگین. این دو مولفه نپذیرفته است

 27کاشـت     دهد که تاریخ نشان می) 2جدول ( چهار تکرار 
دار تعداد دانه در بوتـه و        فروردین با کاهش شدید و معنی     

دار و قابل توجه  وزن تک دانه مواجه شده، که کاهش معنی
  . عملکرد دانه در بوته را به همراه داشته است

  
  .. ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه در بوته با تعداد دانه در بوته و میانگین وزن دانه-1  جدول

  کوهدشت  زاگرس
Y  & SW/P Y&SN/P Y&SW/P Y&SN/P 

 تاریخ کاشت

621/0  735/0  259/0 *939/0  23/9/84  
551/0  *941/0  166/0  **906/0  30/10/84  
- -  -  -  1/12/84  

**893/0-  *994/0  *995/0-  *996/0  29/12/84  
800/0 642/0  770/0 233/0 27/1/85  

  تعداد دانه در بوته: SN/P عملکرد نهایی دانه در بوته،: Y  -05/0دار در سطح احتمال  معنی**،01/0دار در سطح احتمالمعنی*
SW/P :میانگین وزن دانه در بوته  

  
جـدول آنـالیز تجزیـه مـسیر جهـت توصـیف روابــط       

ملکرد دانه در بوته با تعداد دانه در بوتـه          اونتوژنیک بین ع  
در رقم کوهدشت نشان داد کـه در        ) 3  جدول(و وزن دانه    

مـاه، همبـستگی بـین        دی 30 آذر و    23هـای      کاشت  تاریخ
عملکرد دانه در بوته با تعداد دانـه در بوتـه ناشـی از اثـر                

هـای   کاشـت  مستقیم تعداد دانه در بوته بوده، اما در تـاریخ         
مستقیم تعداد دانه در بوته و اثر غیرمستقیم آن از          بعدی اثر   

توجه بـه جـدول     . دار نشد  معنی  )r45P56(  طریق وزن دانه  
دهــد کــه از  نــشان مــی) 2جــدول (هــا  مقایــسه میــانگین

ماه به بعد ثبـات تقریبـی متوسـط           دی 30های   کاشت تاریخ
دار تعداد دانه در بوته همراه شـده         وزن دانه با کاهش معنی    

کاشت آخر  های  ر نهایت اثر تعداد دانه در تاریخ      است که د  
  . را تخفیف داده است

ضرایب آنالیز مسیر برای عملکرد دانه در بوته در رقم          
 در تمـام    دهـد کـه تقریبـا       نـشان مـی   ) 5 جـدول ( زاگرس
و اثـر   )P56(کاشت اثر مستقیم وزن دانه در بوتـه        های تاریخ

ــه  ــه در بوت  )r54P46(  غیرمــستقیم آن از طریــق تعــداد دان
ضرایب آنالیز مسیر بـرای اثـر تعـداد         . دار نشده است   معنی

دانــه در بوتــه بــر عملکــرد نهــایی دانــه در بوتــه تنهــا در 
دار شـده و در       اسفند معنـی   29 دی و    30کاشت   های تاریخ

کاشت، ضرایب همبستگی ساده بین اثرات       های سایر تاریخ 
ر های مختلف بـه شـکل غیـ        لفهؤم  مستقیم و غیرمستقیم و   

نتایج مبین آن بود که در رقـم        . دار تفکیک شده است    معنی
به واسطه  ماه    دی 30 آذر و    23های   کاشت کوهدشت تاریخ 

رشد رویشی کافی، تعداد دانه در بوتـه بـا حـداکثر تـوان              
مین مواد فتوسنتزی کافی کـه بـه واسـطه       أآغازش شده و ت   

ها حاصل شده، سبب گردیده که       رشد رویشی مناسب بوته   
ــاهش  ــیک ــد  معن ــه رخ نده ــانگین وزن دان   وداری در می

هـا دوره پـر شـدن مطلـوبی را پـشت سـر           عبارتی بوتـه   به
کاهش توانمندی  )  اسفند 29(کاشت بعد    در تاریخ . بگذارند

گیاه به واسطه کاهش متوسط فصل رشد، سبب گردیده که          
متوسط تعداد دانه کاهش یابد، اما میانگین وزن دانه تحت          

 فــروردین نیــز 27  کاشــت   در تــاریخ. ثیر قــرار نگیــردأتــ
 مراحـل بحرانـی     شـدن  محدودیت فـصل رشـد و مواجـه       

فنولوژیک گیاه با دمای باال سبب شده است که تعداد دانه            
ـ          امـا  . ثیر قـرار گیرنـد    أو متوسط وزن دانه، هر دو تحـت ت

تغییرات تعداد دانه در بوته و میـانگین وزن دانـه در رقـم              
شت همگام بـود و کـاهش       کا   های زاگرس در اغلب تاریخ   

ایـن  ). 2جـدول   (ها متناسب با هم انجام شد        یا افزایش آن  
دهد که در این رقم اثرات جبرانی تعداد دانـه           امر نشان می  



 

و وزن دانه روی همدیگر، در مقایسه بـا رقـم کوهدشـت             
ــر عمــل مــی ضــعیف ــه   ت ــد و در مجمــوع در پاســخ ب کن
  .دهد کاشت روند مشخصی نشان نمی تاریخ

نالیز مسیر عملکـرد دانـه در بوتـه بـرای رقـم        جدول آ 
دهد که میانگین وزن بوتـه       نشان می ) 3جدول  (کوهدشت  

داری دارد کـه      فروردین اثر معنـی    27کاشت   تنها در تاریخ    
علت آن تأثیرپذیری بیشتر وزن دانه در مقایـسه بـا تعـداد             

همچنـین نتـایج   ). P56=-08/1*( اسـت    دانه در بوته بوده     
میانگین وزن دانه بر عملکرد نهایی دانه در ثر انشان داد که    

مستقیم تغییرتعداد دانه در بوته در هیچ         سنبله به واسطه اثر   
) r54P46(دار نـشده اسـت       های کاشت معنی   کدام از تاریخ  

دهد در روابط اونتوژنیـک موجـود،        نشان می مساله  که این   
این متوسط وزن دانه است که  تحـت تـأثیر تغییـر تعـداد               

  ).3  جدول(شود   دستخوش تغییر میدانه،
ضرایب همبستگی سـاده بـین تعـداد         :تعداد دانه در بوته   

عنوان متغیر وابسته و تعداد سنبله در بوتـه،          دانه در بوته به   
تعداد سنبلچه بـارور در سـنبله و تعـداد گلچـه بـارور در               

دهـد کـه     عنـوان متغیرهـای وابـسته نـشان مـی          سنبلچه به 
 بوته بـا تعـداد سـنبله در بوتـه و            همبستگی تعداد دانه در   

 هـای  کاشـت    تعداد سنبلچه بارور در سنبله صرفا در تاریخ       
 کاشـت     دار اسـت و در تـاریخ       معنـی  ماه اول دی  و    آذر 23
این نکتـه در     ).4  جدول( دار نشده است    معنی  اسفندماه 29

دهد که تعداد گلچه بـارور در سـنبلچه          می   وهله اول نشان  
های تعیین کننده تعداد دانـه       لفهؤی از م  جزء مهم تواند   نمی

  این همبستگی در تـاریخ     .باشددر رقم کوهدشت    در بوته   
ــت   ــروردین27کاش ــی  ف ــه معن ــت   اگرچ ــوده اس   دار نب

)112/٠r2=(    اما ضرایب آنالیز مسیر ،  )نشان داد  ) 6  جدول
غیرمـستقیم تعـداد گلچـه بـارور از طریـق تعـداد              که اثـر  

بر تعـداد دانـه     ) r32P26=395/1*( سنبلچه بارور در سنبله   
   .دار بوده است در بوته معنی

ضرایب همبستگی صفات اجزای تعیین کننـده تعـداد          
 تغییـرات تعـداد     دهـد کـه     می  نشان دانه در رقم کوهدشت   

هـا   کاشـت   گلچه بارور در سنبلچه در هیچ کدام از تـاریخ         
داری با تغییرات تعداد دانه در بوته نداشت   همبستگی معنی 

دست آمده در مـورد   این نتیجه، مشابه نتیجه به  ). 4  جدول(
  .رقم کوهدشت بود

دست آمده بین تعداد دانه در بوته با  های به همبستگی
دو مولفه تعداد سنبله در بوته و تعداد سنبلچه بارور در 

های کشت به جز   تمام تاریخ در رقم زاگرس درسنبله
ایسه  جدول مق.دار بود  فروردین، معنی27 تاریخ کاشت

برای تعداد گلچه بارور در سنبلچه ) 2 جدول( ها میانگین
نشان داد که میانگین تعداد گلچه بارور در سنبلچه به جز 

های دیگر  کاشت   فروردین، در تاریخ27کاشت  تاریخ
داری بین  دار شده است، حال آن که اختالف معنی معنی

های کاشت  تعداد سنبلچه بارور در سنبله در بین تاریخ
مشاهده شد و میانگین تعداد سنبلچه بارور در سنبله از 

 79/9 تا  آذر23کاشت   سنبلچه در سنبله در تاریخ7/14
.  فروردین تغییر کرد27کاشت   سنبلچه در سنبله در تاریخ

 در رقم )2 جدول( ها مقایسه میانگیندر حالی که 
دهد که با تاخیر در کاشت، تعداد  می   نشانکوهدشت

از  و  به شکل منظمی تغییر نشان نداده است،گلچه بارور
داری نداشته  سویی تعداد سنبله در بوته نیز تغییرات معنی

 تغییرات تعداد  در این رقمرسد است، لذا به نظر می
ثیر را بر تغییرات تعداد أسنبلچه بارور در سنبله بیشترین ت

ضرایب آنالیز مسیر برای تعداد . دانه در بوته داشته است
 در نشان داد که تقریبا ) 6 جدول( این رقم در بوته در دانه

کاشت اثر مستقیم تعداد سنبلچه بارور   های تمامی تاریخ
 اگرچه در اغلب موارد همبستگی ،در سنبله باالست

  . ده استـدار نش معنی



 

  . در رقم کوهدشتعملکرد دانه در بوتهضرایب آنالیز مسیر برای  -3 جدول
 ضریب آنالیز مسیر 23/9/84 30/10/84 1/12/84 29/12/84 27/1/85

 اثرتعداد دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبلهاثرتعداد دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبله     

707/0  555/0  — 021/0 * 968/0  ))p46((اثر مستقیم اثر مستقیم  *

475/0-  44/0  — 116/0-  03/0-  ))r45P56((  اثر غیر مستقیم از طریق میانگین وزن دانه در بوتهاثر غیر مستقیم از طریق میانگین وزن دانه در بوته 

 در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبلهدر بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبلهاثرمیانگین وزن دانه اثرمیانگین وزن دانه      

08/1- * 446/0-  — 436/0  342/0  ))p56((اثر مستقیم اثر مستقیم  

311/0-  55/0-  — 271/0-  084/0-  ))r54P46((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد دانه در بوته اثر غیر مستقیم از طریق تعداد دانه در بوته  

056/0  061/0-  — 042/0  044/0  باقیماندهباقیمانده 
  05/0ال دار در سطح احتممعنی** ،01/0 دار در سطح احتمالمعنی*
  

  .در سنبلچهبارور  ضرایب همبستگی بین تعداد دانه در بوته با تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گلچه -4 جدول
  کوهدشت زاگرس

SN/P&FF/S SN/P&FS/S SN/P&SP SN/P&FF/S SN/P&FS/S SN/P&SP تاریخ کاشت  
054/0-  **913/0  **925/0  25/0-  *989/0  *98/0  23/9/84  
502/0-  *991/0  *987/0  217/0  *977/0  *939/0  30/10/84  
-  - - -  - -  1/12/81  
050/0  *99/0  *977/0  788/0  788/0  42/0  29/12/84  
112/0  804/0  212/0  792/0  792/0  171/0  27/1/85  

  تعداد سنبلچه در سنبله: FS/S، تعداد سنبله در بوته: SP ،05/0دار در سطح احتمال معنی** ،01/0معنی دار در سطح احتمال*
FF/S :تعداد گلچه در سنبلچه  

  
دست آمده  دار به معنی های از سویی تعــلق همبستگی

 و این رقم در فروردین27اسفند و 29کاشت   در دو تاریخ
 )2 جدول( های مورد بررسی جداول مقایسه میانگین مولفه

ثیرپذیری و حساسیت اجزای أدهد که ت نشان می
کننده تعداد دانه با تاخیر در کاشت افزایش یافته  تعیین
  . است

جـدول  (  جدول مقایسه میانگین برای رقم کوهدشـت      
دهـد کـه بـا کـاهش تعـداد دانـه در بوتـه در                نشان می  )2

، میـانگین وزن دانـه      ماه  دی 30  و  آذر 23های   کاشت تاریخ
افزایش نشان داده و در مجموع عملکرد دانـه در بوتـه در             

، امـا در    داری نشان نـداد    کاشت تفاوت معنی   یخ تار  دو این
کاهش تعداد دانه در بوتـه نـه تنهـا بـا            کاشت نهایی    تاریخ

افزایش متوسط وزن دانه همراه نـشد، بلکـه متوسـط وزن            
روشن است که تـاخیر      کامال . دانه، کاهش نیزنشان داد    تک

در کاشت این رقم به واسطه کوتاه شدن فصل رشد و عدم 
، بـا محـدودیت وزن      )محدودیت منبـع  (یرشد رویشی کاف  

ر دا دانه نیز همراه خواهد شـد و در نهایـت کـاهش معنـی             
  .عملکرد را به همراه خواهد داشت

ضرایب آنالیز مسیر برای تعداد دانـه در بوتـه در رقـم             
هـای   نشان داد که صرف نظر از تاریخ      ) 7 جدول( زاگرس

دار موجـود در جـدول       های معنی  کاشت، اغلب همبستگی  
ه اثرات مستقیم تعـداد سـنبلچه بـارور در سـنبله یـا اثـر                ب

ها ازطریق تعداد سـنبلچه بـارور در         غیرمستقیم سایر مولفه  
 آذر و   23کاشت های     در تاریخ  r12P24(گردد   سنبله باز می  

 27  و دی30هــــای  کاشــــت    در تــــاریخP24اول دی، 
لذا با توجه به تفکیـک همبـستگی سـاده بـین            ). فروردین

 بـه   =r2)92/0( ه در بوته با تعداد دانه در بوتـه        تعداد سنبل 
مـستقیم آن    اجزای اثر مستقیم تعداد سنبله در بوته، اثر غیر        

از طریق تعداد سنبلچه بارور در سنبله و اثر غیرمستقیم آن           
رسـد   از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه، بـه نظـر مـی           

طه بخش قابل توجهی از اثرات تعداد سنبله در بوته به واس          
مستقیم آن از طریق تعداد گلچه بـارور در سـنبلچه            اثر غیر 



 

لذا همبستگی ساده بـاالی تعـداد سـنبله در          . شود ایجاد می 
تواند دلیل بر تاثیر بیشتر این مولفه در مقایسه بـا            بوته نمی 

جــدول مقایــسه . تعــداد ســنبلچه بــارور در ســنبله باشــد
ا به نظر   لذ). 2جدول( ها نیز موید این مطلب است      میانگین

رسد که همانند رقم کوهدشـت، در رقـم زاگـرس نیـز              می
یا به عبارتی درصـد     (   تعداد سنبلچه بارور در سنبله     عمدتا 

کننده اسـت و کـاهش شـدید ایـن           تعیین) ها سقط سنبلچه 
جزء، عامل اصلی کاهش تعداد نهایی دانه در بوته در رقـم   

 الزم به ذکر است از آنجا که تاریخ کاشـت         . زاگرس است 

 بـر مـساله  اول اسفند به تراکم مورد نظر نرسیده بود و این     
گـذارد، از    ثیر فراوانی می  أعملکرد و اجزای عملکرد دانه ت     

در مجمـوع نتـایج     . نظر شده است   ها صرف  تفسیر این داده  
دست آمده بـرای رقـم کوهدشـت نـشان داد تـاخیر در               به

بـه جـز    ( کننده دانـه   کاشت به واسطه کاهش اجزای تعیین     
ـ      ) داد گلچه بارور در سنبله    تع ثیر بـر   أو به ویژه به واسطه ت

تواند بر کـاهش عملکـرد    تعداد سنبلچه بارور در سنبله می    
  .این رقم موثر باشد

  
 .. در رقم زاگرس در رقم زاگرسعملکرد دانه در بوتهعملکرد دانه در بوتهضرایب آنالیز مسیر برای ضرایب آنالیز مسیر برای  -5جدول 

 ضریب آنالیز مسیر 23/10/84  30/11/84 1/12/84 29/12/84 27/1/85

 اثرتعداد دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبلهاثرتعداد دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبله     
597/0  201/1 * --- 859/0 ** 785/0   ) )p46((اثر مستقیم اثر مستقیم  
042/0  212/0-  --- 082/0  051/0-   ) )r45P56((اثر غیرمستقیم از طریق میانگین وزن دانه در بوتهاثر غیرمستقیم از طریق میانگین وزن دانه در بوته 

 اثرمیانگین وزن دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبلهاثرمیانگین وزن دانه در بوته بر عملکرد نهایی دانه در سنبله     
766/0  227/0  --- 344/0  679/0   ) )p56((اثر مستقیم اثر مستقیم  
03/0  118/1- * --- 206/0  059/0-   ) )r54P46((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد دانه در بوته اثر غیرمستقیم از طریق تعداد دانه در بوته  
067/0  113/0  --- 03/0  033/0  باقیماندهباقیمانده 

  05/0دار در سطح احتمال معنی** ،01/0دار در سطح احتمالمعنی*
  

 .. تعداد دانه در بوته در رقم کوهدشت تعداد دانه در بوته در رقم کوهدشتضرایب آنالیز مسیر برایضرایب آنالیز مسیر برای -6  جدول
 ضریب آنالیز مسیر  23/9/84 30/10/84  1/12/84 29/12/84 27/1/85

 اثر تعداد سنبله در بوته بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد سنبله در بوته بر تعداد دانه در بوته     
91/0 ** 05/1 * --- 524/0  391/0   ) )p14((اثر مستقیم اثر مستقیم  
047/1- * 158/0-  --- 436/0  613/0  ))r12P24((  نبلچه باروردر سنبلهنبلچه باروردر سنبلهاثر غیر مستقیم از طریق تعداد ساثر غیر مستقیم از طریق تعداد س 
035/0-  473/0-  --- 023/0-  025/0-   ) )r13P34((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه اثر غیر مستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه  

 اثر تعداد سنبلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد سنبلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوته     
422/1 * 799/0  --- 466/0  646/0   ) )p24((اثر مستقیم اثر مستقیم  

67/0-  217/0  --- 49/0  371/0   ) )r21P14((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته  
039/0  23/0  --- 019/0  029/0-   ) )r23P34((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه اثر غیر مستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه  

 اثر تعداد گلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد گلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوته     
04/0  516/0  --- 227/0  083/0   ) )p34((اثر مستقیم  اثر مستقیم   
774/0-  961/0- ** --- 051/0-  118/0-   ) )r31P14((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته  
395*/1  341/0  --- 04/0  228/0-   ) )r32P24((اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبلچه بارور در سنبله اثر غیر مستقیم از طریق تعداد سنبلچه بارور در سنبله  
05/0  12/0  --- 039/0  03/0  باقیماندهباقیمانده 

  05/0 احتمال معنی دار در سطح** ،01/0 معنی دار در سطح احتمال*
  



 

 ..ضرایب آنالیز مسیر برای تعداد دانه در بوته در رقم زاگرسضرایب آنالیز مسیر برای تعداد دانه در بوته در رقم زاگرس   -7جدول 
 ضریب آنالیز مسیر 23/10/84 30/11/84  1/12/84 29/12/84 27/1/85

 اثر تعداد سنبله در بوته بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد سنبله در بوته بر تعداد دانه در بوته     
615/0  453/0  --- 184/0  677/0   ) )p14((اثر مستقیم اثر مستقیم  
571/0  533/0  --- 848/0 ** 423/0   ) )r12P24((  اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبلچه باروردر سنبلهاثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبلچه باروردر سنبله 
974/0- * 01/0-  --- 046/0-  177/0-   ) )r13P34((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه اثر غیرمستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه  

 اثر تعداد سنبلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد سنبلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوته     
924/0 * 556/0  --- 871/0 ** 432/0   ) )p24((اثر مستقیم اثر مستقیم  
38/0  434/0  --- 179/0  662/0   ) )r21P14((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته  
501/0-  02/0-  --- 06/0-  183/0-   ) )r23P34((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه اثر غیرمستقیم از طریق تعداد گلچه بارور در سنبلچه  

      
 اثر تعداد گلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوتهاثر تعداد گلچه بارور در سنبله بر تعداد دانه در بوته     

087/1 * 101/0  --- 097/0  419/0    ) )p34((اثر مستقیم اثر مستقیم  
551/0-  045/0-  --- 087/0-  285/0-   ) )r31P14((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبله در بوته  
426/0-  007/0-  --- 532/0-  189/0-   ) )r32P24((اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبلچه بارور در سنبله اثر غیرمستقیم از طریق تعداد سنبلچه بارور در سنبله  
065/0  025/0  --- 075/0  022/0   یماندهیماندهباقباق 

  05/0معنی دار در سطح احتمال ** ،01/0معنی دار در سطح احتمال*
 

نتایج نهایی تحقیق نشان داد که ارقام مختلف در پاسخ          
های کاشت مختلف، اجزای عملکردشان      به طیفی از تاریخ   

و ) 1جـدول   (گیـرد    به شکل متفاوتی تحت تاثیر قرار مـی       
رد دانـه در    کننده عملکـ   ممکن است تغییرات اجزای تعیین    

کاشـت از رونـد خاصـی         بوته در پاسخ به تغییرات تاریخ     
در این تحقیق مـشخص شـد کـه         . )2جدول   (تبعیت نکند 

تغییر عملکرد دانـه در رقـم کوهدشـت در وهلـه اول بـه               
تغییرات تعداد دانه در بوته و نه متوسـط وزن دانـه پاسـخ              

 که خود مویـد قابلیـت ایـن رقـم در بـروز پاسـخ         دهد می
بین تعـداد دانـه و متوسـط وزن       )رابطه اونتوژنیک (یجبران

کــه در رقــم زاگــرس، در حــالی). 3جــدول (دانــه اســت 
تغییرات مشاهده شده در تعیین مهمترین جزء تعیین کننده         
عملکرد دانه در بوته، نشان داد کـه هـر کـدام از دو جـزء                

کننده  توانند تعیین تعداد دانه در بوته و متوسط وزن دانه می   
، به نحوی که در این رقم تغییرات تعداد         )5جدول  ( باشند

هـای   وتـه و میـانگین وزن دانـه در اغلـب تـاریخ        دانه در ب  
ها متناسب با هم     شت همگام بود و کاهش یا افزایش آن       اک

رخ داد به نحوی کـه مـشخص شـد در ایـن رقـم اثـرات                 
جبرانی بین تعداد دانه و وزن دانه به قوت رقم کوهدشـت       

  . نیست

نالیز مسیر نیـز نـشان داد کـه در برخـی مـوارد              نتایج آ 
ـ توا استفاده از ضرایب آنـالیز مـسیر مـی          د نتـایجی کـامال     ن

به عنـوان   . متفاوت از نتایج همبستگی ساده به دست دهند       
مثال در رقم زاگرس، همبستگی بین هـر دو عامـل تعـداد             
سنبله در بوته و تعداد سنبلچه بـارور در سـنبله در تـاریخ              

، امـا   )4جـدول   (دار بـود     رد مطالعـه معنـی    های مـو   کاشت
ضرایب آنالیز مسیر بـا تفکیـک اثـر مـستقیم جـزء مـورد               
مطالعه از اثر غیرمستقیم آن از طریق اجزای دیگر نشان داد         
که عمده تاثیر تعداد سنبله در بوته بر تعداد دانـه در بوتـه              
ناشی از اثر غیرمستقیم آن به واسطه ایجاد تغییر در تعـداد            

بنـابراین   و   )7جدول   (دهد  بارور در سنبله رخ می     سنبلچه
با توجه به باال بودن اثر مستقیم تعداد سنبلچه بارور در سه         

هـای مـورد مطالعـه و نیـز         تاریخ کاشت از تـاریخ کاشـت      
مـستقیم بـه     دار غیـر   های معنـی   اختصاص عمده همبستگی  

جزء تعداد سنبلچه بارور در سنبله مشخص شد که تعـداد           
کننـده تعـداد     ور در سنبله مهمترین جزء تعیـین      سنبلچه بار 

ــت  ــه اس ــه در  بوت ــاران  . دان ــار و همک در ) 2004(کامک
تحقیقات خود به این نتیجـه رسـیدند کـه جـدول تجزیـه              

تواننـد   واریانس و ضرایب همبستگی ساده به تنهایی نمـی        
مبنــای صــحیحی از تــاثیر اجــزای مختلــف تعیــین کننــده 

بله باشند و ضرایب تجزیـه      عملکرد بر عملکرد دانه در سن     



 

تـری در ایـن زمینـه        توانند تجزیه و تحلیل قـوی      علیت می 
ایــن موضــوع در مطالعــه گبیــو و همکــاران . ارائــه دهنــد

  .نیز مورد تایید قرار گرفته است) 1982(
 تـاریخ   ،همچنین نتایج نشان داد کـه در اغلـب مـوارد          

های دیر هنگام کاهش قابل توجه عملکـرد دانـه در            کاشت
در رقـم کوهدشـت و      . )2جـدول    (ته را به همراه دارند    بو

زاگرس عدم جبران کاهش تعداد دانه در بوته بـا افـزایش            
میانگین وزن دانه نشان داد کـه کوتـاه شـدن فـصل رشـد               

تر  رغم کم سبب گردیده که علی    )محدودیت منبع ( رویشی
شدن مخازن زایشی، باز هـم افـزایش وزن دانـه مـشاهده             

نشان دادند که تـاخیر     ) 1993(  همکاران کاونتری و    .نشود
در کاشت با کاهش طول دوره رشـد گیـاه سـبب کـاهش              

در آزمایشی در ایالـت     ) 2001( کلی. شود عملکرد دانه می  
کانزاس آمریکا نشان داد کـه از بـین سـه تـاریخ کاشـت،               

منجر بـه   ) اواسط و اواخر اکتبر   ( تاریخ کاشت دوم و سوم    
تـاخیر در کاشـت عملکـرد       بیشترین عملکرد دانه شد و با       

هــم گــزارش ) 2000( شــارما و همکــاران. کــاهش یافــت
کردند که تاخیر در کاشت موجـب کـاهش عملکـرد دانـه           

  . شود می
کاهش تعداد دانـه در       همچنین در رقم کوهدشت تاثیر    

بوته در تعیین میزان عملکرد دانه مهمتر از کاهش میانگین          
له در بوته، تعداد    وزن دانه بود و از بین سه جزء تعداد سنب         

سنبلچه در بوته و تعداد گلچـه در سـنبلچه، جـزء تعـداد              
سنبلچه در سنبله مهمتـرین جـزء تاثیرگـذار بـر عملکـرد             

در رقـم زاگـرس در      ). 6جـدول   ( .نهایی دانه در بوته بود    
نتایج متنوعی از لحـاظ اهمیـت       های مختلف    تاریخ کاشت 

ین عملکـرد   تعداد دانه در بوته یا متوسط وزن دانه در تعیـ          
از سویی نتایج   ). 7جدول  (نهایی دانه در بوته مشاهده شد       

نشان داد که در این رقم نیز عامل تعداد سنبلچه در سـنبله             
ممتـازی و   . از سایر اجزای تعیین کننده دانه مهمتـر اسـت         

 کـه   نددر تحقیقات خود به این نتیجـه رسـید        ) 2006(امام  
در . دار است  عنیاثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه گندم م        

 دی، تـاریخ    15 آذر و    15 آبـان،    15های کاشت    بین تاریخ 
دانه بـود و     ان دارای بیشترین میزان وزن هزار      آب 15کاشت  

مـس و   . دانـه کاسـته شـد       وزن هزار  از   با تاخیر در کاشت   
نیز کاهش تعداد دانه را دلیل اصلی کـاهش         ) 1989(پوس  

و ) 1999(اسـالفر    ساتوره و    .اند عملکرد دانه معرفی کرده   
عنـوان مهمتـرین عامـل       نیز تعداد دانه را بـه     ) 1993( نزیوا

آندرسـون و   . انـد  تعیین کننده عملکرد دانـه معرفـی کـرده        
 مشاهده کردند کـه بـا تـاخیر در کاشـت            )1990( اسمیت

. شـود  داری کاسته مـی    طور معنی  گندم از وزن هزار دانه به     
ردنـد کـه در    نیـز مـشاهده ک  )1987( گاردنر  مک دونالد و  

بعضی ارقام گندم مورد آزمایش با تـاخیر در کاشـت وزن            
) 1983( مک دونالد و همکـاران    . یابد هزار دانه کاهش می   
نیز نتایج مشابهی را در مورد      ) 2001(  و افیونی و همکاران   

کاهش میانگین وزن هر دانه با تـاخیر در کاشـت گـزارش            
در تـاریخ  ) 1983( به عقیده مک دونالد و همکاران     . کردند

 زیـرا   ،ها زیاد است   کاشت دیرهنگام احتمال افت وزن دانه     
ها را کاهش داده و در       دمای باالتر، طول دوره پر شدن دانه      

بـا توجـه بـه نتـایج        . شـود  ها کاسته مـی    نتیجه از وزن دانه   
شود که دوران رشد رویشی گیاه       دست آمده مشخص می    به

شـود،   عیین مـی  که در آن پتانسیل تعداد سنبلچه در سنبله ت        
کننـده   باید با شرایط مطلوبی مواجه شود تا این جزء تعیین         

  .عملکرد دچار نقصان نشود
هـای   همچنین نتایج نشان داد که به جز تاریخ کاشـت         

شــدت تحــت تــاثیر  همــه اجــزا بــهانتهــایی کــه معمــوال 
محدودیت منبع ناشی از کوتاه شدن دوره رشد رویـشی و           

هـای   گیرند، در سـایر تـاریخ      میتولید سبزینه در گیاه قرار      
کدام از   در هیچ  کاشت، جزء تعداد گلچه بارور در سنبلچه      

این دو رقم تاثیر به سزایی در تعیین تعداد نهـایی دانـه در              
 که با نتایج گنـزالس      )7 و   6 هایهای    جدول (بوته نداشته است  

تواند تاییـدی بـر      مطابقت ندارد و می   ) 2003(و همکاران   
خ اجـزای عملکـرد بـه تغییـر شـرایط           اسپاثر رقم در نوع     

سـاینیو و همکـاران     -پلتـونن های   با یافته محیطی باشد که    
  مختلـف  های اثر تاریخ ) 1986(  هی .مطابقت دارد ) 2007(

 را بر مراحل نموی گندم بررسـی کـرد و مـشاهده             کاشت
 کاشـت   هـای مختلـف    نمود که با وجود تفاوت در تـاریخ       

  مراحل فنولوژیک  زگیاهان در یک زمان به مرحله خاصی ا       



 

عالوه نتایج نشان داد که تاخیر در کاشت سبب         هب. رسیدند
شود که این امر بـه       کوتاه شدن طول مراحل نموی گیاه می      

 ممتـازی و امـام    . علت تسریع مراحـل نمـوی گیـاه اسـت         
هـا بـا تـاخیر در        نشان دادند که کاهش وزن دانـه      ) 2006(

داد زیـاد دانـه     بر این که با تع     کاشت در این آزمایش عالوه    
در هر سنبله در ارتباط است، به شرایط و طول دوره پـس             

بـدین معنـی کـه در تـاریخ         . شود از گلدهی نیز مربوط می    
کاشت زودتر، گیاهان زودتر وارد مرحله گلـدهی شـده و           
در نتیجه طول دوره پر شدن دانه افزایش یافته و ایـن امـر              

های  ر کشت ها شده است، اما د     منجر به پر شدن کامل دانه     

ها و افزایش     پر شدن دانه   تر شدن دوره   دیرتر به دلیل کوتاه   
دما طی این دوره و تـسریع مراحـل نمـوی گیـاه فرصـت               

      .کافی برای پر شدن کامل نداشته است
های متعـددی در مـورد وجـود رابطـه           اگر چه گزارش  

معکوس بین تعداد دانه در واحد سطح و وزن دانه وجـود            
 این تحقیق نشان داد که بسته به رقم و حتی           ایجاما نت  دارد،

 کـه   تواند تحت تاثیر قرار گیرد     تاریخ کاشت این رابطه می    
که نـشان دادنـد   ) 2006(و همکاران   ساینیو-پلتونبا نتایج  

که اثر جبرانی تعداد دانه و وزن دانـه بـستگی بـه گونـه و                
  .رقم و شرایط غالب محیطی دارد، مطابقت دارد
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Abstract 
In order to determine the most important yield component of two wheat (Triticum aestivum) 

cultivars (Zagros and Koohdasht), a RCBD experiment was conducted with five sowing dates (14 
December, 20 Januery, 18February, 20 March, 16 April) with three replications. In this research, grain 
yield/plant was considered as a function of grain No/plant and mean single grain weight. While grain 
No/plant was considered as a function of three components (spike No/plant, Spikelet No/spike and 
fertile floret/spikelet). Our results based on onthogenic relationships and path analysis coefficients 
revealed that both cultivar and sowing dates can affect the most important yield component. Our 
results indicated that cultivars have different responses to sowing dates  and these differences were 
clear for some characteristics as the most important yield component , the most important component 
of grain No/plant, and compensatory effects of yield components, specially for mean grain weight and 
grain number. In this respect results indicated that for Koohdasht cultivar, grain No/plant is more 
important than mean grain weight to determine grain yield/ plant and fertile spikelet/spike was the 
most component which affected grain No/plant, while the effects of sowing dates on the most 
determinant component of grain yield/ plant was completely variable, but similar to Koohdasht 
cultivar, spikelet No/spike was the most important component that affected grain No/plant in Zagros 
cultivar.  
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