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  هاي فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد ثیر تاریخ کاشت بر طول دورهأت
  

  1عامري  و راحله عرب4، ابراهیم زینلی3، افشین سلطانی2بهنام کامکار*، 1منصوره احمدي

زراعت، دانشگاه  دانشیار گروه2ارشد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  اسیدانشجوي کارشن1
  زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  استاد گروه3علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  یار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستاد4
  28/1/89 :؛ تاریخ پذیرش 22/10/86:  دریافتتاریخ

  

  1چکیده
هاي فنولوژیک ارقام گندم آزمایشی در قالـب طـرح    کاشت بر طول دوره  منظور بررسی اثر تاریخ   به
 27 اسـفند،    29 اسفند،   1 دي،   30 آذر،   23( کاشت   تاریخ 8هاي کامل تصادفی در چهار تکرار با         بلوك

آریا، اترك، کوهدشت، شیرودي، تجن، تـارو و   (  رقم 7و  )  مرداد 15 تیر و    9 اردیبهشت،   31فروردین،  
. انجام شد هاي علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان         آموزشی دانشکده  -در مزرعه تحقیقاتی  ) زاگرس

 بوتـه در  10گذاري و پایش    اساس عالمت  بوته و ثبت مراحل فنولوژیک بر      20اساس  عملکرد نهایی بر  
هاي کاشت و ارقـام مختلـف از نظـر تعـداد روز از      ایج نشان داد که تاریخنت. طی فصل رشد انجام شد  

ضـرایب  . داري دارنـد    معنـی  رفـتن اخـتالف     سـاقه کاشت تا سبز شدن و تعداد روز از سبز شـدن تـا              
همبستگی سرعت سبز شدن با دما نشان داد که سرعت سبز شدن در تمامی ارقام همبستگی باالیی بـا                

از بین . روز قرار گرفت  ثیر دما و طولأت تحترفتن   این آزمایش سرعت ساقهدر ). 2R≤9/0( دما داشت
رفتن   از سبز شدن تا ساقهسبز شدن و   تعداد روز از کاشت تا       ترین  کمهاي کاشت مورد آزمایش      تاریخ

مـشاهده  )  روز93/19 و   07/3(  مرداد 15و  )  روز 33/23 و   17/3ترتیب   به(  تیر 9هاي کاشت    در تاریخ 
 سـبب  هاي انتهایی کاشت   نسبت به تاریخ آذر23کاشت   زایش طول دوره رشد رویشی در تاریخ      اف. شد

فرصت کافی براي تولید  گیاهان  تشعشع در منطقه،ترین بیشکاشت در زمان وقوع   شد تا در این تاریخ 
                                                

  bkamkar@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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ن عامل تری له مهمأ که این مسسطح برگ مطلوبی تولید کننددر نهایت تر داشته باشند و  سطح برگ بیش
کاشـت   نسبت به تاریخ)  کیلوگرم در هکتار   4773(  آذر 23کاشت     عملکرد در تاریخ   گذار بر میزان  ثیرأت

 تا  نشان داد که زمان از سبز شدن      همچنین نتایج پژوهش  . بود ) کیلوگرم در هکتار   370(  اردیبهشت 31
م ارقـام همبـستگی   رفتن در تعیین میزان عملکـرد نقـش مهمـی دارد و طـول ایـن دوره در تمـا                    ساقه
  .داشت) 2R≤79/0**( و سطح برگ) 2R≤84/0**( داري با عملکرد معنی

  
  کاشت، نمو فنولوژیک  گندم، تاریخ:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

که تغییر در تاریخ کاشت  نحوي به. سزایی در رشد و نمو گیاه طی فصل رشد دارد هثیر بأزمان کاشت ت
 خصوصیات ژنتیکی و شرایط محیطی طول دوره معموالً. غییر دهدتشدت  به طول مراحل نمو را تواند می

عنوان   بهان صرفاًتو  مراحل نمو را می،بسته به خصوصیات ژنتیکی گیاه. کنند قبل از گلدهی را تعیین می 
ترین عامل  نشان داد که دما مهم) 1994( سینکلر. تلفیقی از دما و فتوپریود در نظر گرفتتابعی از دما یا 

هاست که شناخته  رود و اهمیت این عامل در پیشرفت مراحل نمو مدت         شمار می  نده نمو گیاه به   بر پیش
  .شده است

از سـویی  . شـود  برنده نمو اسـتفاده مـی   عنوان اولین عامل پیش  بهدماهاي نمو نیز از   مدلتر در بیش 
ن به یک مرحله خاص ، یک گیاه همیشه به مقدار مشخصی از زمان تقویمی براي رسید دماثیر  أدلیل ت  به

بیان شود و زمان حرارتی    )  روز -با واحد درجه  ( اساس زمان حرارتی  اگر نمو گیاه بر   . از نمو نیاز ندارد   
به درستی فرموله گردد، گیاه همواره براي رسیدن به یک مرحله خاص از نمو به مقدار مشخصی زمان                

عنـوان شاخـصی     تواند بـه   انه می مشخص شده که جمع میانگین دماي روز      . حرارتی نیاز خواهد داشت   
 بـا  )1958( گلیمـور و روگـرز  ). 1991هـاگز،  ( براي تعریف مراحل فنولوژي مورد استفاده قرار گیـرد    

اساس دماي پایه و نیز تعریف دماهاي کاردینال این مفهـوم را گـسترش   تصحیح مقادیر دماي روزانه بر 
  .تر گردید  به فتوپریود این مفهوم کاملهاي حساس ر فتوپریود در گونهیثأدادند و با وارد کردن ت

از ایـن مفهـوم در بـسیاري از    . فنولوژي وارد شد سازي   در مراحل بعد مفهوم فتوپریود نیز در کمی       
  اولیـور و آنانـدال  .)1996ویاللوبـوس و همکـاران،      (خوبی استفاده شده است    هاي رشد و نمو به     مدل

را گیـاه  نمـو  ترین عواملی هستند کـه      و طول روز مهم     دما ،در شرایط پتانسیل  دند که   وبیان نم ) 1998(
دلیل مواجه شدن با دماهاي باالتر طی دوره رشد رویشی    با تاخیر در کاشت به    . دهند ثیر قرار می  أت تحت
  .کند تسریع پیدا مینمو 
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کوتاه شدن دوره رشد باعث کاهش جذب تشعشع طی فصل رشد و در نهایت کاهش مقـدار کـل               
گزارش کرد که تاخیر در کاشت بـه  ) 1995(  آندراد.شود  یده در مرحله برداشت مماده خشک تولید ش  

 از .شدگردان  دار عملکرد دانه آفتاب واسطه کاهش تعداد دانه در مترمربع و وزن دانه باعث کاهش معنی
  .کنند کنش با هم نمو گیاه را تنظیم می  طول روز و دما در تعامل و برهمسویی

.  ژنوتیپ گندم مورد بررسی قرار دادندچهاراثر دما و طول روز را بر نمو ) 1996( اسالفر و راسون  
ها تغییر  وسیله طول روز، دما و اثر متقابل آن  ها نشان دادند که سرعت نمو از سبز شدن تا گلدهی به            آن
 ها نشان دادند که اگرچه میان ارقام از نظر کمیت طول روز مطلوب اختالف وجـود داشـت،    آن .کند می

 کربـی و  .تـر بـود    نظر از مراحل نمو، طول روز مطلوب در دماهـاي بـاالتر همیـشه طـوالنی                اما صرف 
نشان دادند که با تاخیر در کاشت، زمان حرارتی مورد نیاز گندم زمـستانه از مرحلـه                )1999( همکاران

مـا و طـول   نشان داد که وارد نمودن اثر متقابل د    ) 1997( هابکوت. کاشت تا ظهور سنبله کاهش یافت     
بینی شده سرعت  روز در محاسبه سرعت نمو از سبز شدن تا گلدهی، اختالف بین مقادیر واقعی و پیش

ـ   ) 1930( گارنر و آالرد  . گلدهی را به حداقل رساند     ثیر أدریافتند که در محیطی با طول روز ثابت، دما ت
  .در گلدهی شدهاي پایین باعث تاخیر  سزایی در زمان تا گلدهی داشت و درجه حرارت هب

غربی استرالیا را بـر مبنـاي    سرعت گلدهی ارقام مختلف گندم در جنوب ) 1990( لوس و همکاران  
زمـستانه   رس و نیمـه   نشان دادند که سرعت گلدهی ارقام متوسـط   ها   آن. دما و طول روز تعیین نمودند     

  .ثیر دما قرار گرفتتأ تر تحت نسبت به ارقام زودرس کم
تواند به تعیین بهترین تاریخ کاشت و  هاي نمو گیاه می و طول روز بر طول دورهمی کردن اثرات دما ک
ثیر أ نموي گیاه تلبینی مراح همچنین پیش. عی نظیر تشعشع خورشیدي کمک کندبوري بهینه از منا   بهره

  .داردها  کش سزایی در بهبود مدیریت زراعی، مدیریت آفات و تعیین دقیق زمان مصرف علف هب
سـرعت  بـر   )طول روزها و دماهاي متنوع (هاي مختلف تاریخ کاشت با هدف بررسی     پژوهشاین  

هـاي فنولوژیـک گیـاه بـا عملکـرد ارقـام          ترین دوره  و رابطه طول مهم    رفتن  ساقهشدن و سرعت     سبز
میانگین دما طی دوره سـبز   (همبستگی سرعت سبز شدن با میانگین دماتعیین  .مختلف گندم انجام شد  

میانگین دما و طول روز از سبز شـدن     ( طول روز   میانگین  با میانگین دما و    رفتن  ساقه و سرعت    )شدن
و پاسخ ارقام مختلف به تغییر شرایط ایـن دو  ) ثیرگذار بر سرعت نموأعنوان دو عامل ت بهتا ساقه رفتن    

  . بودغیر محیطی نیز از اهداف این پژوهشمت
  



 1389) 2(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش
 

 112

  ها مواد و روش
هاي علوم کشاورزي و   آموزشی دانشکده  -ر مزرعه تحقیقاتی   د 1384-85آزمایش طی سال زراعی     

 8آزمـایش شـامل   .  تکرار اجـرا شـد  4هاي کامل تصادفی در     منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوك      
و )  مرداد15 تیر و 9 اردیبهشت، 31 فروردین، 27 اسفند، 29 اسفند، 1 دي، 30 آذر،  23( تاریخ کاشت 

هاي کاشت   هدف از انتخاب تاریخ.بود) یرودي، تجن، تارو و زاگرسآریا، اترك، کوهدشت، ش(  رقم7
ثیر این شرایط بر مراحل نمو فنولوژیک مهم أروز و بررسی ت  مختلف، ایجاد شرایط متفاوت دما و طول

از بین ارقام مورد استفاده شیرودي، تجن، اترك، زاگرس و .  بودرفتن گیاه گندم یعنی سبز شدن و ساقه
پیش  .ندبود) دوروم( تتراپلوییداز دسته ارقام گزاپلویید و دو رقم آریا و تارو ه ته ارقام از دسکوهدشت

متـر انجـام     سـانتی 30برداري از نقاط مختلف خاك محل اجراي طرح تا عمق        از شروع آزمایش نمونه   
 زیمنس بر  دسی6/0 و هدایت الکتریکی 9/7 لوم، اسیدیته - رس -خاك مزرعه داراي بافت سیلت    . شد

 150شناسی، مقدار  منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گندم، بنا به توصیه آزمایشگاه خاك          به .متر بود 
، ) در زمان ظهور خوشه3/1زنی و   در مرحله پنجه3/1 قبل از کاشت، 3/1(کیلوگرم در هکتار کود اوره 

 هکتار سولفات پتاسـیم   کیلوگرم در160، )قبل از کاشت ( کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل        100
براي هر رقم . مصرف شد) قبل از کاشت( کیلوگرم در هکتار گوگرد کشاورزي 300و   )قبل از کاشت  (

ها  فاصله بین بوته. متر در نظر گرفته شد  سانتی15 متر با فاصله ردیف   5 ردیف به طول     5در هر کرت    
.  بوته در مترمربـع تنظـیم گردیـد   330اساس برمتر منظور شد و تراکم نهایی     سانتی 2در هر ردیف نیز     

، وریوز، سپت شامل سفیدك سطحی،ها و آفات شایع منطقه عملیات داشت شامل وجین، مبارزه با بیماري
هاي آخر در مواقع  در تاریخ کاشت. در مواقع لزوم انجام شد) لما( خوار گندم زنگ زرد و سوسک برگ

 ثبت مراحـل فنولوژیـک بـه روش        .نیز صورت گرفت  آبیاري کرتی   ) بار هر سه تا چهار روز یک     ( الزم
 درصـد  50روز تا س از کاشت، پ.  روز یک بار انجام شد3هر ) 1974زادوکس و همکاران،  (زادوکس  

عنـوان    بوته به10 کرتسپس از هر رقم در هر .  جداگانه ثبت شدکرتسبز شدن براي هر رقم در هر       
 تـاریخی کـه در آن       ، و رقم  کرتدر هر   .  شدند گذاري شاخص ثبت مراحل فنولوژیک تعیین و عالمت      

گذاري شـده مـشاهده    هاي عالمت  درصد بوته50 در بیش از  رفتن  ساقهمراحل فنولوژیک سبز شدن و      
گیـري سـطح بـرگ در مرحلـه      براي اندازه. آن رقم ثبت شد رفتن  ساقهعنوان زمان سبز شدن و   شد، به 

هـا بـا     بوته برداشت و در آزمایـشگاه سـطح بـرگ بوتـه    10، از هر تکرار مربوط به هر رقم    رفتن  ساقه
 بوته 20 در انتهاي دوره نیز از هر تکرار مربوط به هر رقم .سنج تعیین شد استفاده از دستگاه سطح برگ

له در بوته، تعداد پنجه بـارور، تعـداد دانـه در    بنظیر تعداد سن  ( عملکرد و اجزاي عملکرد دانه       ،برداشت
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اشـت  کتعداد روز از هاي  در نهایت تجزیه واریانس داده. ند مورد بررسی قرار گرفت  ...)بوته، وزن دانه و   
 بـا   به روش تجزیه مرکـب هاي کاشت مختلف  ارقام و تاریخرفتن  ساقهتا سبز شدن و از سبز شدن تا        

 هاي کاشت  تاریخ مقایسه میانگین ارقام و   . شدانجام  ) 2002سلطانی،  ( SASافزار آماري    اده از نرم  استف
عکس ( پس از محاسبه سرعت سبز شدن.  صورت گرفت درصد5 در سطح احتمال LSD نیز به روش

عکس ( رفتن  سرعت ساقهو  )گذاري شده هاي عالمت  درصد بوته50تعداد روز از کاشت تا سبز شدن      
ر افـزا  بـا اسـتفاده از نـرم    )گذاري شده هاي عالمت  درصد بوته50 رفتن  تعداد روز از سبز شدن تا ساقه    

EXCEL   با میانگین دما و طـول روز  رفتن  ساقه همبستگی سرعت سبز شدن با میانگین دما و سرعت 
  .محاسبه گردید

  
 ایج و بحثنت

هاي کاشت و ارقام مختلف از نظر تعـداد روز       نشان داد که تاریخ   ) 1جدول  ( نتایج تجزیه واریانس  
در جا که   از آن .داري دارند  اختالف معنیرفتن  ساقهاز کاشت تا سبز شدن و تعداد روز از سبز شدن تا      

ثیرگذار أترین اجزاء ت عامل مهم  و این دو بودهاي کاشت مختلف شرایط دما و طول روز متفاوت   تاریخ
نتایج نـشان داد   .نوسان داشتکاشت مختلف  ي ها  سرعت نمو در ارقام و تاریخبر سرعت نمو هستند،   

تعلـق داشـت و بـا ارقـام     ) آریا و تـارو (  شدن به ارقام دورومترین تعداد روز از کاشت تا سبز که بیش 
  .داري نشان نداد اترك و شیرودي اختالف معنی

  
 روز از سـبز شـدن تـا    هاي کاشت براي روز از کاشت تا سبز شدن و  نتایج تجزیه واریانس ارقام و تاریخ      -1 جدول
  .رفتن  ساقه

  رفتن  دن تا ساقهروز از سبز ش  روز از کاشت تا سبز شدن
  منابع تغییر

  میانگین مربعات  درجه آزادي  میانگین مربعات  درجه آزادي
  28/11308**  7  94/969**  7  تاریخ کاشت

  a 24  584/0  24  96/8خطاي 
  68/93**  6  05/1**  6  رقم

  63/26**  41  44/0**  42  رقم×  تاریخ کاشت
  b 144  317/0  132  91/5خطاي 

 .درصد 1ح احتمال دار بودن در سط معنیدهنده  نشان **
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 جـدول ( داري داشـتند  هاي کاشت نیز از نظر تعداد روز از کاشت تا سبز شدن اختالف معنی         تاریخ
). الـف  -1 شـکل ( هـاي مختلـف بـود    کاشـت   میانگین دما در تاریخ    علت تفاوت در   که این امر به    .)2

متنـاظر بـا وقـوع     کـه  . بـود  دي30 تعداد روز از کاشت تا سبز شدن متعلق به تاریخ کاشت         ترین  بیش
 کاشت انتهایی با افزایش هاي در تاریخ). 4 و جدول  الف -1 شکل( بودترین دما طی دوره آزمایش       کم

 از نظر تعداد روز از کاشت  مرداد15 تیر و   9 دو تاریخ کاشت      اما .دما سرعت سبز شدن افزایش یافت     
نـشان داد کـه   ) 4 جـدول (  دمـا  ضرایب همبستگی سرعت سبز شدن با     .تا سبز شدن اختالفی نداشتند    

کربـی و   ). 2R≤91/0**( شـت  ارقام مختلـف همبـستگی بـاالیی بـا دمـا دا             تمام سرعت سبز شدن در   
هاي مختلف و ارقـام متنـوع دریافتنـد کـه           ها در تاریخ کاشت    سري آزمایش  طی یک ) 1999( همکاران

هـا   آن. د، متفاوت است مکان و تنوع فصول رشپاسخ سرعت نمو ارقام مختلف گندم به تاریخ کاشت،        
  .به فاکتورهاي محیطی گزارش کردندعلت این تفاوت را تنوع ارقام در نحوه پاسخ 

نـشان داد کـه در   ) 4 جدول(  با میانگین دما و میانگین طول روز   رفتن  ضرایب همبستگی بین ساقه   
ـ .  همبستگی باالیی با میانگین دما و طول روز داشت   رفتن  همه ارقام سرعت ساقه    ه مقـدار ضـریب   البت
 آن است کـه طـول       این نتیجه بیانگر  ). 2R≤95/0(  با طول روز باالتر بود     رفتن  همبستگی سرعت ساقه  

  .مراحل فنولوژیک تابعی از فتوترمال است
  

 رفتن   از سبز شدن تا ساقه، از نظر تعداد روز از کاشت تا سبز شدنهاي کاشت  نتایج مقایسه میانگین تاریخ-2 جدول
 .رفتن تا رسیدگی فیزیولوژیک  ز از ساقهو تعداد رو

میانگین تعداد روز از   تاریخ کاشت
  کاشت تا سبز شدن

میانگین تعداد روز از 
  رفتن سبز شدن تا ساقه

 میانگین تعداد روز از ساقه
   تا رسیدگی فیزیولوژیکرفتن 

  c12 a85/86  a70  1384 /آذر /23
  a178/19  b16/53  b95/65  1384 /دي /30

  b15  c78/43 c5/53  1384 /اسفند /1
  d9  d5/39  d5/46  1384 /اسفند /29
  e0714/7  e75/33  e35/28  1385 /فروردین /27
  f39/4  f14/27  e14/26  1385 /اردیبهشت /31

  -  g178/3  g33/23  1385 /تیر /9
  - g071/3  h93/19  1385 /مرداد /15

  ها  بوته1385 مرداد 15 تیر و 9هاي کاشت  در تاریخ( اري ندارندد هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري اختالف معنی میانگین
  .)قبل از رسیدن به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک خشک شدند
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 ذکـر شـد و از سـویی    رفـتن  ساقهبا توجه به نقشی که در مورد دما و طول روز در تعیین سرعت             
یرپذیري ارقـام مختلـف از دمـا و       ثأرود که ت   ، انتظار می  رفتن  ساقهتفاوت ارقام مختلف از نظر سرعت       

در تـاریخ   رفـتن    سـاقه  نتایج مقایسه میانگین تعداد روز از سـبز شـدن تـا    .طول روز نیز متفاوت باشد    
تعداد روز از کاشـت تـا        از نظر هاي مختلف     تاریخ کاشت   نشان داد که   )2 جدول( هاي مختلف  کاشت

 در رفـتن    سـاقه  طـول دوره تـرین  بـیش  .دنراختالف دا رفتن   ساقهعبارت دیگر سرعت و به  رفتن  ساقه
ایـن نتـایج نـشان داد کـه     .  مشاهده شـد  مرداد15  آن در تاریخ کاشتترین کم آذر و   23تاریخ کاشت   

 آذر 23کاشت    مرداد نسبت به تاریخ   15کاشت    رفتن در تاریخ    روز طی دوره ساقه     افزایش دما و طول   
  .رفتن شد  سبب کاهش تعداد روز تا ساقه

ثیر دما قرار گرفت و با افزایش دما سرعت أت یج این آزمایش نشان داد که سرعت سبز شدن تحتنتا
 تابعی ،شدت بیان کردند که طول دوره سبز شدن به) 1981( آنگس و همکاران. سبز شدن افزایش یافت

ـ  از دماست و در اغلب گیاهان زراعی سرعت سـبز شـدن تحـت        سـازي قـرار    ثیر طـول روز و بهـاره  أت
هاي هـرز مزایـاي     سبز شدن سریع به واسطه تسریع پوشاندن زمین و ممانعت از رشد علف             .گیرد نمی

  .زیادي به همراه دارد
  

 . کاشت میانگین سطح برگ و عملکرد ارقام مختلف گندم طی شش تاریخ-3 جدول

  )kg.ha-1(عملکرد  )plant2cm.-1(سطح برگ   تاریخ کاشت
  4773  14/138  1384/ آذر/ 23
  3328  72/113  1384 /يد/ 30

  .  .  1384 /اسفند/ 1
  2180  47  1384 /اسفند/ 29
  549  16/38  1385 /فروردین/ 27
  370  51/19  1385 /اردیبهشت/ 31

  
هـاي    در تـاریخ  رفـتن   سـاقه ترین سرعت سبز شدن و       هاي کاشت مورد آزمایش بیش     از بین تاریخ  

) 4 جدول( بودن میانگین دما دلیل باال  کاشت بهدر این دو تاریخ.  مرداد مشاهده شد  15 تیر و    9کاشت  
  سرعت رخ داد کـه بـا توجـه بـه     به)رفتن  ساقه (ورود آن به فاز زایشی ،  هاي فنولوژیک گیاه   طی دوره 
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کارآمد گیاه از تشعشع خورشیدي و در اختیار نداشتن مدت زمان الزم براي تولید سطح نکردن  استفاده  
هـاي    بررسی میزان عملکرد تولیـد شـده در تـاریخ          .ملکرد شد نهایت موجب کاهش ع    برگ کافی، در  

شـدت   تـر عملکـرد بـه      هاي دیرهنگام  کاشت   آن بود که در تاریخ     نیز بیانگر ) 5 جدول(کاشت مختلف   
 370 آذر تـا   23کاشـت      کیلوگرم در هکتار در تاریخ     4773که میزان عملکرد از      نحوي کاهش یافت، به  

کاهش طـول دوره رشـد رویـشی بـا     .  اردیبهشت نوسان داشت31شت کا  کیلوگرم در هکتار در تاریخ  
کاهش ). 3 جدول(ثیرگذار بر میزان تولید سطح برگ بوده است   أتاخیر در کاشت یکی از عوامل مهم ت       

 روز در تـاریخ کاشـت هـشتم     93/19کاشـت اول بـه         روز در تـاریخ    85/86از  رفتن    ساقهطول دوره   
تري براي  فرصت بیشه بودند هاي اول کشت شد در تاریخ کاشتسبب شد که گیاهانی که      ) 2 جدول(

 ویـژه تـاریخ   هاي کشت به تر پیدا کنند و این در حالی بود که در برخی از تاریخ             تولید سطح برگ بیش   
، با این وجود ) ج-3شکل (  تشعشع خورشیدي در منطقه وجود داشت  ترین  بیشکاشت پنجم و ششم      

هاي  رغم وجود تشعشع خورشیدي باالتر در این تاریخ  بهب شد که    موجکوتاه شدن دوره رشد رویشی      
مواجه شـدن گیاهـان بـا     . تر شود  هاي کاشت پیشین کم    کاشت، عملکرد تولید شده در مقایسه با تاریخ       

تر نیز سـبب شـد کـه تـامین      هاي دیرهنگام طول روزهاي بلند در مراحل ابتدایی رشد در تاریخ کاشت      
فـاز زایـشی را تـضمین نمایـد، یـا        یک، ورود گیـاه بـه       ي طی مراحل فنولوژ    مورد نیاز برا   سریع دماي 

عنـوان شـرط الزم    عبارتی تامین طول روزهاي بلند از همان ابتداي فصل رشد، تامین طول روز را بـه    به
هاي کاشت تامین درجه روز رشد تنهـا شـرط    ورود به فاز زایشی برطرف کرد و در واقع در این تاریخ     

نیز تامین درجه روز رشد   ) 1 شکل(  به فاز زایشی بود که مواجه شدن با دماهاي باالتر          الزم براي ورود  
کاشت ششم   تاریخ در (از سویی کاهش سطح برگ تولید شده با تاخیر در کاشت   . الزم را تسریع نمود   

 تا رسیدگی فیزیولوژیک همـراه      رفتن  ساقه، با کاهش طول دوره از شروع        )کاشت اول   نسبت به تاریخ  
 )کاشـت شـشم    عنـوان مثـال تـاریخ    بـه ( تر هاي کاشت دیرهنگام   که نشان داد در تاریخ    ) 2 جدول( شد

واسطه کوتاه شدن دوره رشد رویشی با محـدودیت تولیـد سـطح بـرگ روبـرو        این که گیاه به    بر عالوه
. دهـد  گیرد و در نهایت کـاهش عملکـرد رخ مـی    ثیر قرار میأت شدن دانه آن نیز تحت    شود، دوره پر   می
ما بر طی مراحل فنولوژیـک گیـاه     ثیر عوامل طول روز و د     أآید این است که ت     چه از این نتایج بر می      آن
  .شود ثیر مستقیم بر عملکرد نهایی گیاه میأویژه طول دوره رشد رویشی، سبب ت به
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 بـا   رفـتن   و سـرعت سـاقه    طی دوره سبز شدن      مقادیر ضریب همبستگی سرعت سبز شدن با میانگین دما           -4 جدول
  .رفتن   طی دوره ساقهمیانگین دما و طول روز

  رقم
  سرعت سبز شدن 

  میانگین دما با
   رفتن  سرعت ساقه

  میانگین دما با
   رفتن  سرعت ساقه

  میانگین طول روز با
  96/0**  95/0**  93/0**  آریا
  91/0**  92/0**  9/0**  اترك

  96/0**  96/0**  91/0**  کوهدشت
  95/0**  94/0**  9/0**  شیرودي

  94/0**  94/0**  93/0**  تجن
  95/0**  95/0**  9/0**  تارو

  96/0**  95/0**  91/0**  زاگرس
 . درصد1دار بودن در سطح احتمال  معنیدهنده  نشان** 

  
ساعت ( و طول روز) گراد سانتی  درجه( و میانگین دما) گراد سانتی  درجه( مقادیر میانگین دما طی سبز شدن -5 جدول

  .رفتن  اقهطی س) در روز

  کاشت تاریخ
  میانگین دما از کاشت 

   سبز شدن تا
  )گراد سانتی  درجه(

  میانگین دما از سبز شدن 
   رفتن  تا ساقه

  )گراد سانتی  درجه(

  روز از   میانگین طول
   رفتن  سبز شدن تا ساقه

  )ساعت در روز(
  48/10  97/8  8/12  1384/ آذر/ 23
  36/11  77/11  82/6  1384 /دي/ 30

  17/12  47/14  22/11  1384 /اسفند/ 1
  01/13  13/16  92/12  1384 /اسفند/ 29
  75/13  31/19  39/17  1385 /فروردین/ 27
  4/14  38/26  71/20  1385 /اردیبهشت/ 31

  26/14  27/28  45/28  1385 /تیر/9
  03/13  67/29  31/31  1385 /مرداد/15
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، D1 ،D2 ،D3 ،D4. (طی دوره آزمایش) ج(و طول روز ) ب(شع ، تشع)الف( تغییرات میانگین دماي روزانه -1 شکل
D5 ،D6 ،D7 و D81384 اسفند 29، 1384 اسفند 1، 1384 دي 30، 1384 آذر 23ترتیب تاریخ کاشت   به ،  
  باشد و محدوده مشخص شده   می1385 مرداد 15 و 1385 تیر 9، 1385 اردیبهشت 31، 1385 فروردین 27

  ).ها است کاشت  دوره هر یک از تاریختوسط هر فلش بیانگر طول
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بـرگ بـا     و سـطح رفـتن    تا ساقه سبز شدنبا تعداد روز از بررسی ضرایب همبستگی بین عملکرد  
) 2R≤79/0( نشان داد که در همه ارقام همبـستگی بـاالیی   ،  )SE( رفتن  تا ساقه  سبز شدن تعداد روز از    

که زمان از سبز شدن  این. برگ و عملکرد وجود دارد  رفتن با سطح  بین تعداد روز از سبز شدن تا ساقه   
روز از مرحلـه    دهد، اما واکنش به طول روز و دما پاسخ می  رفتن در گندم به هر دو عامل طول     تا ساقه 

ضـریب  ( روز  سـو و تفـاوت ارقـام از نظـر پاسـخ بـه طـول              شود از یک   رفتن به بعد متوقف می      ساقه
 ملکـرد و سـطح  ع بـا  SEتواند عامل همبستگی باالي دوره  ر، میاز سوي دیگ) روز  حساسیت به طول 

هـا در   تواند نوسـان طـول ایـن دوره    در نظر گرفتن تفاوت ارقام از نظر پاسخ به دما نیز می         . برگ باشد  
  .)6جدول  (ارقام مختلف را توجیه نماید

  
 .لکردبا سطح برگ و عم) ES( همبستگی تعداد روز از سبز شدن تا ساقه رفتن -6جدول 

   با عملکردESهمبستگی    با سطح برگESهمبستگی   رقم
  89/0  89/0  کوهدشت
  84/0  84/0  شیرودي

  92/0  79/0  تجن
  92/0  87/0  زاگرس

  
 روز  رفتن در مقابل دما و طول       کننده سرعت ساقه    برتر توصیف   با استفاده از مدل   ) 2008( احمدي

ز بحرانی براي ارقام آریا، اترك، کوهدشت، شیرودي،    رو   نشان داد که طول    )اي  دوتکه -اي مدل دوتکه (
 03/14 و 32/13، 004/14، 74/13، 88/13، 96/12، 65/13ترتیـب معـادل    تجن، تـارو و زاگـرس بـه      

 علـی و  .روز اسـت   پذیري ناهمسان ارقام مختلف از مقـادیر مـشابه طـول   أثیر ت ساعت است که بیانگر   
) 1991( و پتـر ) 1994( ، راسل و ویلسون8/29 تا 1/22دماي مطلوب رشد گندم را    ) 1994( ناهمکار

دمـاي پایـه گنـدم بـراي     . گراد گزارش کردنـد   درجه سانتی  18-24افشانی گندم را     دماي مطلوب گرده  
) 1991( اسالفر و سـاوین   . مراحل مختلف نیز در ارقام مختلف و در منابع مختلف متفاوت بوده است            

افـشانی   دماي پایه گرده) 1994( گراد، راسل و ویلسون جه سانتی در5/9افشانی گندم را  دماي پایه گرده 
دماي پایه یک الین گنـدم از سـبز    ) 1998( گراد و آنگس و همکاران      درجه سانتی  10تر از    گندم را کم  

  .گراد گزارش کردند سانتی  درجه 5/3± 6/0افشانی را برابر  شدن تا گرده
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روز که گیاه   عبارتی تعیین شرایطی از دما و طول  یا بهکاشت   آن بود که مدیریت تاریخ  نتایج بیانگر 
پذیري مراحل مهم نمو گیاه با  ثیر بر انطباقأبه واسطه تتواند  شود، می در طی فصل رشد با آن مواجه می

برگ بر میزان تولید    تولید سطحواقع بهو ) تشعشع و دما(برنده  هاي متغیرهاي پیش  ترین میانگین  مناسب
که طول دوره رشد مطلـوبی داشـته باشـند و در زمـان وقـوع        نحوي کاشت ارقام گندم، به   . دثیر بگذار أت

گـذار بـر تولیـد    أثیرهـاي مهـم ت   برگ مطلوبی تولید کننـد، از گزینـه     تشعشع در منطقه سطح   ترین  بیش
ن رفتن در تعیین میزا   نشان داد که زمان از سبز شدن تا ساقه   همچنین نتایج این پژوهش   . لکرد است عم

  .برگ و عملکرد داشت  داري با تولید سطح عملکرد نقش مهمی دارد و در تمام ارقام همبستگی معنی
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Abstract2 

In order to study the effect of planting date on duration of phenological periods in 
wheat cultivars, a randomized compelet block design experiment with four 
replications was conducted in Gorgan University of Agricultural Science and Natural 
Resources research station. The factors were eight sowing dates (14 December, 20 
January, 18 February, 20 March, 16 April, 21 May, 30 July and 6 August) and seven 
cultivars (Aria, Atrak, Koohdasht, Shirudi, Tajan, Taro and Zagros). Final grain yield 
was measured and phenological stages were monitored by 20 and 10 individuals, 
respectively. The results revealed that the days from planting to emergence and 
emergence to stem elongation were different significantly. Correlation coefficients of 
emergence rate against temperature indicated a strong correlation in all cultivars 
(R2≥0.9**). In this research, both temperature and photoperiod affected stem 
elongation rate. Minimum of days to emergence and stem elongation were observed 
in 30 July (3.17 and 23.33 days) and 6 August (3.07 and 19.93 days). Increasing of 
the days from emergence to stem elongation in the first sowing date in comparison 
with last sowing dates caused the coincidence of optimum leaf area production with 
the highest incoming radiation to canopy. This was one of the most important factors 
which affected yield variability between different sowing dates (changed from 4773 
Kg ha-1 to 370 Kg ha-1 when sowing date was delayed from 14 December to 21 
May). Also, results revealed that days from emergence to stem elongation is so 
critical to determine grain yield, as had significant correlations with yield (R2≥0.84**) 
and LAI (R2≥0.79**). 
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