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چكيده
بهمنظور بررسي پاسخ رشد و عملكرد گندم نان پایيزه (رقم الوند) به تاریخ كاشت و فاصله ردیف ،آزمایشي مزرعهاي
بهصورت كرتهاي خرد شده بر پایه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي  1971-78به اجرا درآمد.
كرتهاي اصلي شامل سه تاریخ كاشت ( 11مهر 1 ،آبان و  11آبان ماه( و كرتهاي فرعي شامل چهار فاصله ردیف (،22 ،11
 21و  92سانتيمتر) بودند .نتایج نشان داد كه تاریخ كاشت اثر معنيداري بر تعداد سنبله در مترمربع ،تعداد دانه در سنبله،
وزن هزار دانه ،عملكرد دانه و ماده خشك اندامهاي هوایي داشت ،بهطوري كه با تأخير در تاریخ كاشت ،تعداد سنبله در
مترمربع ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه و ماده خشك اندامهاي هوایي كاهش یافت .اثر تاریخ كاشت بر
شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته و تعداد سنبلچه در سنبله معنيدار نبود .اثر فاصله ردیف بر كليه صفات یاد شده بهجزء وزن
هزار دانه معنيدار بود .به نحوي كه با افزایش فاصله ردیف شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته ،تعداد سنبله در مترمربع ،عملكرد
دانه و ماده خشك اندامهاي هوایي كاهش ،ولي تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله افزایش یافت .بهطور كلي بر
اساس نتایج آزمایش حاضر بهنظر ميرسد كه تاریخ كاشت  11مهر ماه با فاصله ردیف  11سانتيمتر براي گندم در منطقه
شهركرد و مناطق مشابه آن مطلوب باشد.
واژههاي كليدي :تاریخ كاشت ،فاصله ردیف ،عملكرد ،گندم پایيزه ،ماده خشك
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;Freeman et al., 2007; Chen et al., 2010

مقدمه

 ،)Boström et al., 2012اما برخي محققان دیگر اظهار
داشتهاند كه عملكرد گندم در ردیفهاي باریك نه تنها
تفاوت معنيداري با ردیفهاي عریض ندارد ،بلكه در اغلب
موارد عملكرد دانه در ردیفهاي عریض برتري معنيداري
نسبت به ردیفهاي باریك دارد ( ;Lafond, 1994
.)Lafond & Gan, 1999
هنگامي كه گياه گندم با آرایش كاشت مختلف كشت
ميشود بهدليل اثرپذیري متفاوت مراحل مرفولوﮋیكي و
نموي از آرایش كاشت واكنش اجزاء عملكرد از قبيل تعداد
سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه متفاوت است
( .)Johnson et al., 1988غالتي كه با فاصله ردیف
عریض كشت ميشوند ممكن است تعداد كمتر سنبله در
واحد سطح را جبران كرده و در نتيجه عملكردي مشابه
ردیفهاي باریك توليد نمایند ( .)Lafond, 1994در
آزمایش جانسون و همكاران ()Johnson et al., 1988
عملكرد دانه گندم در فاصله ردیف  12سانتيمتر%7 ،
بيشتر از فاصله ردیف  22سانتيمتر بود و عملكرد دانه
تحت تأثير ميزان بذر مصرفي ،از  277تا  181بذر در
مترمربع قرار نگرفت .تعداد سنبله نيز بهعنوان مهمترین
جزء عملكرد تحت تأثير فاصله ردیف قرار نگرفت.
اهدایي و وینز ( )Ehdaie & Waines, 2001با
مطالعه تاریخهاي كاشت زود هنگام ( 1آبان) ،بهينه (11
آذر) و دیر هنگام ( 18بهمن) ارقام گندم گزارش نمودند
كه ميانگين شاخص برداشت براي تاریخ كاشت بهينه و
دیر هنگام مساوي ميباشد ،اما متوسط عملكرد دانه گندم
در تاریخ كاشت زود هنگام  322كيلوگرم در هكتار بيشتر
از تاریخ كاشت متوسط بود.
در منطقه شهركرد كاشت گندم بهدليل كوتاهي زمان
مناسب كاشت در پایيز و نيز سرماي طوالني مدت در پایيز
و زمستان با دو چالش عمده مواجه ميباشد ،نخست تعيين
تاریخ كاشت مناسب بهنحوي كه گياه گندم بتواند قبل از
شروع فصل سرما به رشد كافي جهت زمستان گذراني
رسيده باشد و دوم از تراكم مطلوب گياه در واحد سطح
برخوردار باشد تا بتواند خسارتهاي احتمالي ناشي از سرما
و یخبندان را به حداقل مقدار ممكن برساند و در ابتداي
فصل بهار از تعداد بوته كافي در واحد سطح برخوردار
باشد .با توجه به اطالعات محدود در مورد فاصله ردیف و
تاریخ مناسب كاشت منطقه شهركرد ،پﮋوهش حاضر با

زراعت گندم مهمترین فعاليت كشاورزي در اكثر
مناطق جهان بهشمار ميرود ( )Arzadun et al., 2006و
تاریخ مناسب كاشت و تراكم بهينه از جمله عوامل افزایش
عملكرد ارقام ميباشد ( ;Chen et al., 2003
 .)Hiltbrunner et al., 2005بر اساس شرایط اقليمي
براي هر منطقه یك تاریخ كاشت مناسب وجود دارد و به-
طور كلي تأخير در تاریخ كاشت بهعلت عدم استقرار به
موقع گياه ،عدم رشد كافي قبل از مواجهه با سرماي پایيزه
و نيز عدم دریافت بخشي از تعشعشات خورشيدي موجود
بهوسيله سایهانداز گياهي بهدليل كاهش طول دوره رشد
منجر به كاهش عملكرد بالقوه گياهان زراعي ميشود
( Corny & Hegarty, 1992; Coventry et al.,
 .)1993; McLeod et al., 1996در یك تحقيق مشخص

شد كه كه حداكثر عملكرد گندم پایيزه در ایالت پنجاب
هند در تاریخ كاشت اواخر مهر تا اواخر آبان حاصل مي-
شود ( .)Timsina et al., 2008در دشت شمال چين نيز
عملكرد گندم پایيزه در تاریخ كاشتهاي قبل از  13مهر
اختالف معنيداري نداشت ،ولي بعد از  13مهر به ازاي هر
روز تأخير در تاریخ كاشت عملكرد دانه به ميزان 2/1
درصد كاهش یافت ( .)Sun et al., 2007همچنين
گزارش شده كه عملكرد دانه گندم در تاریخ كاشت 12
شهریور تا  7آبان ماه به ميزان  581 -1112كيلوگرم در
هكتار كمتر از تاریخ كاشت  3مهر تا  11آبان ماه بود و با
تأخير در تاریخ كاشت بعد از  11آبان ،عملكرد دانه بهطور
چشمگيري كاهش یافت ( .)Chen et al., 2003بنابراین
در مواردي نيز كشت زود هنگام ميتواند به كاهش عملكرد
منتهي شود ،زیرا ماندگاري بيشتر گياه گندم در مزرعه
امكان ابتال به بيماريها ( )Bowden, 1997و پيامدهاي
نامساعد مرتبط با عملكرد دانه را افزایش ميدهد
( .)Hossain et al., 2003كشت زود هنگام گندم پایيزه
در مناطق خشك عالوه بر تخليه رطوبت خاك براي رشد
بهاره ( ،)Winter & Musick, 1993باعث ميشود كه
خواب پایيزه با دماهاي باال در اوایل بهار برطرف شده و
پتانسيل صدمه سرماي دیررس بهاره افزایش یابد
(.)Miller, 1992
اگرچه بهطوري كلي نتایج گزارشهاي متعدد حاكي
است كه عملكرد دانه گندم با كاهش فاصله ردیفهاي
كاشت افزایش ميیابد ( ;Johnson et al., 1988
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 11آبان) و كرتهاي فرعي شامل چهار فاصله ردیف
كاشت ( 21 ،22 ،11و  92سانتيمتر) بودند .زمين محل
آزمایش در سال قبل از كاشت بهصورت آیش بود و در
اواخر تابستان شخم زده شد .پس از شخم و تسطيح زمين،
بر اساس آزمون خاك ميزان  122كيلوگرم كود فسفات
آمونيم در هكتار و  222كيلوگرم اوره (در  2نوبت) هنگام
كاشت و هنگام به ساقه رفتن استفاده شد .در مزرعه
كرتهایي به طول  5متر و عرض  2متر از یكدیگر جدا
گردید .بذر رقم الوند در تاریخهاي مختلف و فاصله
ردیفهاي متفاوت (بر اساس تيمار مورد نظر) با تراكم
 522بذر در متر مربع به وسيله دست كشت گردید.
ميانگين دماي هوا در تاریخهاي مختلف كاشت در شكل 1
نشان داده شده است ( Chaharmahal & Bakhtiyari

هدف بررسي تأثير زمانهاي مختلف كاشت و فواصل
متفاوت ردیف بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پایيزه در
شرایط آب و هوایي شهركرد اجرا گردید.
مواد و روشها
این آزمایش در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي
دانشگاه شهركرد با عرض جغرافيایي  92درجه و  21دقيقه
شمالي و طول جغرافيایي  12درجه و  53دقيقه شرقي و
ارتفاع آن از سطح دریا  2212متر در سال زراعي
 1971-78اجرا گردید .بافت خاك مزرعه از نوع لومي-
رسي ،داراي  7/1ميليگرم در كيلوگرم كربن آلي با قابليت
هدایت الكتریكي  2/12دسيزیمنس بر متر و  pHحدود 7
بود .آزمایش در قالب طرح كرتهاي خرد شده بر پایه
طرح بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام گرفت.
كرتهاي اصلي شامل سه تاریخ كاشت ( 11مهر 1 ،آبان و
Minimum tempera ture
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شكل  -1حداقل و حداكثر درجه حرارت منطقه شهركرد طی دوره مطالعه.
Fig 1. Minimum and maximum temperature of the experimental site during the study period.

به آزمایشگاه منتقل گردید .با شمارش تعداد كل
سنبلههاي برداشت شده از یك متر مربع هنگام برداشت
نهایي ،تعداد سنبله در واحد سطح مشخص گردید .سپس
تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله نيز با
شمارش ميانگين تعداد دانه در  12سنبله به صورت
تصادفي از هر كرت تعيين شد .براي تعيين عملكرد دانه و
ماده خشك ،بوتههاي برداشت شده از هر كرت را توزین
نموده و بذرها از كاه و كلش جدا شدند .پس از خشك
شدن نمونهها در آون با دماي  11درجه سانتيگراد به
مدت  57ساعت ( ،)Arduini et al., 2006ميزان ماده
خشك در هكتار محاسبه و عملكرد دانه در هكتار نيز بر
اساس رطوبت  12درصد محاسبه گردید .وزن هزار دانه با

براي اطمينان از دستيابي به تراكم  522بوته در متر
مربع ميزان بذر مورد نياز براي هر خط در درون هر كرت
مورد نظر شمارش و كشت گردید .بذرها در عمق 9
سانتيمتري با دست روي خطوط كشت گردیدند .آبياري
اول بالفاصله پس از كاشت و آبياريهاي بعدي بر حسب
نياز تا پایان فصل بهصورت شياري انجام گرفت .تاریخ
رسيدگي بر اساس تيمارهاي تاریخ كاشت به ترتيب دوم،
هشتم و دوازدهم تير ماه اتفاق افتاد و تاریخ  11تيرماه
برداشت نهایي كليه بوتههاي گندم در كرتهاي آزمایشي از
مساحت یك مترمربع از وسط هر كرت با دست پس از
حذف اثرات حاشيهاي انجام گرفت .بهطوري كه بوتهها از
سطح خاك كفبر نموده و براي انجام اندازهگيريهاي الزم
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سبب كاهش خطي سنبله توليدي در واحد سطح شد
( ،)P≥0.01بهطوري كه تعداد سنبله در مترمربع در تاریخ
كاشت سوم در مقایسه با تاریخ كاشت اول و دوم بهترتيب
 15و  12درصد كمتر بود .بيشترین و كمترین تعداد
سنبله در مترمربع بهترتيب مربوط به باریكترین و
عریضترین ردیف كاشت بود (جدول .)2
فاصله ردیف اثر معنيداري بر تعداد سنبلچه در سنبله
نداشت ،ولي تأثير تاریخ كاشت و اثر متقابل تاریخ كاشت ×
فاصله ردیف بر این صفت از لحاظ آماري معنيدار بود
(جدول  .)1واكنش تعداد سنبلچه در سنبله به فواصل
ردیف  21و  92سانتيمتر و به تاریخهاي مختلف كاشت
متفاوت بود (شكل  .)9بهطوري كه در تاریخ كاشت اول
فاصله ردیف  21سانتيمتر در مقایسه با فاصله ردیف 92
سانتيمتر داراي سنبلچه در سنبله بيشتري بود ،ولي در
كاشت دوم و سوم فاصله ردیف  92سانتيمتر بر 21
سانتيمتر برتري داشت.
اثر تاریخ كاشت بر تعداد دانه در سنبله در سطح
احتمال ( %1جدول  )9معنيدار بود .بهطوري كه تأخير
در تاریخ كاشت پتانسيل دانهبندي گياه را كاهش داد
(جدول  .)5ارتباط تعداد دانه در سنبله با فاصله ردیف
معنيدار بود (.)P≥0.01

توزین هزار دانه شمارش شده از بوتههاي برداشت شده در
هر كرت بر اساس رطوبت  12درصد محاسبه شد .پس از
اطمينان از نرمال بودن دادهها ،با استفاده از نرمافزار SAS
( )Institute Inc. 2001 SASتجزیه واریانس دادهها
انجام شد و ميانگينها نيز با آزمون دانكن در سطح
احتمال پنج درصد مقایسه شدند.
نتايج
فاصله ردیف تأثير معنيداري بر شاخص سطح برگ
داشت (جدول  .)1بهطوري كه با افزایش فاصله ردیف،
شاخص سطح برگ كاهش معنيداري نشان داد (جدول
.)2
تأثير تاریخ كاشت بر ارتفاع بوته معنيدار نبود ،ولي اثر
فاصله ردیف و اثر متقابل فاصله ردیف × تاریخ كاشت بر
ارتفاع بوته در سطح احتمال  %1معنيدار بود (جدول .)1
بررسي اثرات متقابل در شكل  2نشان ميدهد كه در تاریخ
كاشت اول تفاوتي بين ارتفاع بوته گندم در فواصل مختلف
ردیف وجود نداشت ،اما با تأخير در تاریخ كاشت یك روند
كاهشي در ارتفاع بوته گندم به موازات افزایش فاصله
ردیف كاشت مشاهده گردید.
تعداد سنبله در مترمربع تحت تأثير تاریخ كاشت و
فاصله ردیف قرار گرفت (جدول  .)1تاریخ كاشت تأخيري

جدول  -1تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته ،تعداد سنبله و تعداد سنبلچه در گندم پاييزه در
تاريخهاي كاشت و فواصل مختلف رديف.
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) for the leaf area index, plant height, number of spike per m2 and
number of spikelet per spike of winter wheat in sowing dates and different row spacing.
منابع تغيير
درجه
شاخص سطح برگ
ارتفاع بوته
تعداد سنبله در مترمربع
تعداد سنبلچه در سنبله
Source of Variation
Leaf area index
Plant height
Number of spike
Number of spikelet
آزادي
per m2
per spike
df
تكرار
3
**0.572
**99.8
**18043
3.11ns
Replication
تاریخ كاشت
2
0.086ns
2.95ns
*19891
1.47ns
)Sowing date (SD
خطاي اصلي
6
0.053
7.61
2029
0.63
Main error
فاصله ردیف
3
**6.95
**190.1
**71439
*5.91
)Row spacing (RS
تاریخ كاشت× فاصله ردیف SD
6
0.046ns
**66.66
2217ns
**10.58
× RS
خطاي فرعي
27
0.052
16.67
3679
1.45
Sub error
ضریب تغييرات )CV (%
7
5.9
13.5
9.8
** * ،و

n.s

به ترتيب معنيدار در سطح احتمال یك درصد ،پنج درصد و غير معنيدار.
Significant at 1% and 5% levels of probability, non significant, respectively.
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جدول  -9مقايسه ميانگينهاي صفات شاخص سطح برگ و تعداد سنبله گندم پاييزه در تاريخهاي كاشت و فواصل مختلف رديف.
Table 2- Mean comparision of leaf area index and number of spike per m2 of winter wheat in sowing dates and
different row spacing.
تيمار
شاخص سطح برگ
تعداد سنبله در مترمربع
Treatment
Leaf area index
Number of spike per m2
تاریخ كاشت )(Sowing date
474.0a

3.27a

 11مهر )(8 October

463.3a

3.38a

 1آبان ()23 October

408.3b

3.23a

 11آبان )(7 November

533.4a
472.9b
439.4b

4.17a
3.68b
2.73c

15
20
25

348.6c

2.58c

30

فاصله ردیف (سانتيمتر)
)Row spacing (cm

ميانگينهاي هر گروه در هر ستون كه داراي حداقل یك حرف مشابه هستند ،فاقد تفاوت معنيدار بر اساس آزمون دانكن ( )P > 0.05ميباشند.
Means followed by a similar letter are not significantly different based on Duncan’s multiple range test p≤0.05.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه اثر تاریخ كاشت و فاصله
ردیف بر عملكرد دانه در سطح احتمال  %1معنيدار بود،
ولي اثر متقابل این دو معنيدار نگردید (جدول .)9
عملكرد دانه در تاریخ كاشت سوم در مقایسه با تاریخهاي
كاشت اول و دوم به ترتيب به مقدار  21و  22درصد
كاهش نشان داد (جدول .)5

بهگونهاي كه بوتههاي با فاصله ردیف  92سانتيمتر
داراي تعداد دانه در سنبله بيشتري بودند (جدول  .)5اثر
متقابل تاریخ كاشت و فاصله ردیف بر تعداد دانه در سنبله
معنيدار نبود (جدول.)9
وزن هزار دانه تحت تأثير تاریخ كاشت قرار گرفت
( .)P≥0.05بهطوري كه با تأخير در كاشت ،وزن هزار دانه
بهطور معنيداري كاهش یافت (جدول .)5

جدول  -3تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه و ماده خشك اندامهاي هوايی
گندم پاييزه در تاريخهاي كاشت و فواصل مختلف رديف.
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for the number of seed per spike, 1000- grain weight, grain yield and
aboveground dry matter of winter wheat in sowing dates and different row spacing.
درجه
تعداد دانه در سنبله
وزن هزار دانه
ماده خشك اندامهاي هوایي
منابع تغيير
عملكرد دانه
آزادي
Number of seed
1000- grain
Aboveground dry
Source of Variation
Grain yield
per spike
weight
matter
df
تكرار
Replication

4910249ns

800222ns

**66.53

**13.51

3

**38410817

**6246351

**45.28

*12.31

2

2518175

388744

2.10

1.61

6

**73768485

**10117933

4.05ns

**29.23

3

فاصله ردیف
Row spacing

3482467ns

578991ns

4.77ns

1.22ns

6

تاریخ كاشت× فاصله ردیف
RS×SD

4710447

774510

12.15

2.26

27

خطاي )Error) b

21.5

9.0

5.6

21.4
** * ،و

n.s

تاریخ كاشت
Sowing dates
خطاي (Error) a

ضریب تغييرات )CV (%

به ترتيب معنيدار در سطح احتمال یك درصد ،پنج درصد و غير معنيدار.
**, * and n.s. Significant at 1% and 5% levels of probability, non significant, respectively.
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 عملكرد دانه و ماده خشك اندامهاي هوايی گندم پاييزه در تاريخهاي، وزن هزار دانه، مقايسه ميانگينهاي صفات تعداد دانه-4 جدول
.كاشت و فواصل مختلف رديف
Table 4- Mean comparision of the number of seed per spike, 1000 grain weight, grain yield and aboveground dry
matter of autumn wheat as affected by sowing dates and row spacing.

تيمار

تعداد دانه در سنبله

Treatment

Number of seed
spike per

وزن هزار دانه
)(گرم

عملكرد دانه
)(كيلو گرم در هكتار

ماده خشك اندامهاي هوایي
)(كيلو گرم در هكتار

1000- grain
weight (g)

Grain yield
)kg/ ha(

Aboveground dry matter
)kg/ ha(

)SD( تاریخ كاشت
)8 October(  مهر11

27.7a

40.5a

4618a

11270a

)23 October(  آبان1

27.4a

38.5b

4249a

10748a

)7 November(  آبان11

26.0b

37.2c

3400b

8364b

15

25.6c

39.0a

5000a

13041a

20

26.0c

38.0a

4121b

9576b

25

27.4b

39.4a

4409ab

10799b

30

29.1a

38.6a

2826c

7094c

)فاصله ردیف (سانتيمتر
Row spacing )cm(

.) ميباشندP ≥ 0.05(  فاقد تفاوت معنيدار بر اساس آزمون دانكن،ميانگينهاي هر گروه در هر ستون كه داراي یك حرف مشابه هستند
Means followed by a similar letter are not significantly different based on Duncan’s multiple range test p≤0.05.

. اثر متقابل تاريخ كاشت × فاصله رديف بر ارتفاع بوته گندم پاييزه-9 شكل
.) ميباشندP≥0.05(  فاقد تفاوت معنيدار،ميانگينهاي داراي حروف مشابه
Fig 2- Interaction between sowing date and row spacing on plant height of winter wheat.
Means followed by a similar letter are not significantly different at the 5% level of probability.
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شكل  -3اثر متقابل تاريخ كاشت × فاصله رديف بر تعداد سنبلچه گندم پاييزه
Fig 3- Interaction between sowing date and row spacing on spikelet number of winter wheat.
ميانگينهاي داراي حروف مشابه ،فاقد تفاوت معنيدار ( )P ≥0.05ميباشند.
Means followed by a similar letter are not significantly different at the 5% level of probability.

احتماالً سبب مواجهه گياه بهویﮋه در تاریخ كاشت  11آبان
با تنش دماي باال شده است (شكل .)1
بهطور كلي در ردیفهاي باریك ميزان پنجهزني به-
دليل توزیع یكنواختتر بوته افزایش یافت و در نتيجه
سطح برگ در واحد سطح نيز به طور معنيداري زیاد شد.
كاهش دوره رشد منجر به كاهش رشد رویشي و در نتيجه
كاهش ارتفاع بوته ميشود ،به نظر ميرسد در فاصله ردیف
 11سانتيمتر به دليل توزیع یكنواختتر بوتهها در مقایسه
فواصل ردیف عریضتر ( )Freeman et al., 2007تعداد
پنجه افزایش یافته است و با تأخير در كاشت برتري توليد
پنجه این فاصله ردیف به دليل كوتاهتر شدن غالف و
پهنك برگ ( )Dornbusch et al., 2001كاهش یافته
است .بنابراین دسترسي بيشتر به منابع براي پنجههاي
باقيمانده باعث افزایش ارتفاع شده است.
كاهش تعداد ساقه در مترمربع به كاهش پنجهزني و یا
توليد پنجههاي غيربارور نسبت داده ميشود .محققان
دیگر اظهار نمودهاند كه تعداد سنبله در مترمربع در تاریخ
كاشت مطلوب بيشتر از كشت تأخيري بود ( & Szumiło
.)Rachoń, 2008
در عریضترین ردیف ،كاهش تراكم پنجهها در واحد
سطح و در نتيجه تعداد سنبلههاي كمتر ممكن است
منجر به كاهش رقابت بين مخازن براي مواد فتوسنتزي
شده باشد و این عامل عقيمي تعداد كمتري از گلچهها را

بيشترین عملكرد دانه ( 1222كيلوگرم در هكتار) از
فاصله ردیف  11سانتيمتر بهدست آمد و اختالف آن با
فواصل ردیف  21و  92سانتيمتر معنيدار بود (جدول .)5
بررسي روند اجزاء عملكرد در فواصل مختلف ردیف
حاكي از مطلوب بودن تعداد سنبله و وزن دانه در
ردیفهاي باریك است (جدولهاي  2و .)5
بر اساس نتایج تجزیه واریانس در جدول  9مشاهده
شد كه اثر تاریخ كاشت و فاصله ردیف بر ماده خشك
معنيدار بود ( .)P≥0.01مقایسه ميانگينها نشان داد كه
با تأخير در كاشت و افزایش فاصله ردیف كاشت ،ماده
خشك توليدي در واحد سطح كاهش یافت (جدول .)5
بيشترین و كمترین ماده خشك در هكتار به ترتيب در
فاصله ردیف  11و  92سانتيمتر بهدست آمد .اثر متقابل
تاریخ كاشت و فاصله ردیف بر ماده خشك معنيدار نبود
(جدول .)5
بحث
بررسي وضعيت دمایي منطقه حاكي از آن است كه
دما در اوایل آبان ماه به شدت كاهش یافته است .بهطوري
كه متوسط حداقل دما ،پایينتر از صفر فيزیولوژیكي گياه
گندم بوده است .همچنين دماي خرداد ماه نيز به طور
قابل مالحظه افزایش یافته است كه این افزایش نيز
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بيشترین عملكرد گندم در ردیفهاي عریض حاصل
ميشود (;.)Lafond, 1994; Lafond & Gan, 1999
همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود؛ شاخص
سطح برگ و ارتفاع بوته تحت تأثير تاریخ كاشت قرار
نگرفت .بنابراین ميتوان استباط نمود كه وزن كاه و كلش
تحت تأثير تاریخ كاشت قرار نگرفته است .از اینرو كاهش
بخش زایشي در تاریخ كاشت سوم را ميتوان عامل كاهش
معنيدار ماده خشك اندامهاي هوایي این تاریخ كاشت
دانست .در این ارتباط نتایج تحقيقات مختلف حاكي است
كه حداكثر عملكرد گندم پایيزه در تاریخ كاشت اواخر مهر
تا اواخر آبان حاصل ميشود ( ;Sun et al., 2007
.)Timsina et al., 2008
كاهش فاصله ردیف كاشت سبب توزیع یكنواخت
گياهان و تغيير آرایش كاشت از مستطيلي به مربعي شده
و با تأخير در زمان تداخل برگ و ریشه در گياهان همجوار
باعث كارآیي بيشتر استفاده از منابع و افزایش ماده خشك
شده است .رینرتسن و همكاران ( Reinertsen et al.,
 )1984نيز گزارش نمودهاند كه ماده خشك و نيتروژن
جذب شده گندم در فاصله ردیف  22سانتيمتري بيشتر از
فواصل ردیف  92و  52سانتيمتري بوده است .در
ردیفهاي باریك توليد پنجه و سطح برگ بيشتر احتماالً
باعث افزایش ظرفيت منبع جهت توليد مواد پرورده بيشتر
ميشود .بنابراین ،تقویت توأم منبع و مخزن ميتواند عامل
افزایش تعداد سنبله در متر مربع باشد .تامكينز و همكاران
( )Tompkins et al., 1991نيز نشان دادند كه با كاهش
فاصله ردیف تعداد سنبله در متر مربع افزایش یافته و در
نتيجه عملكرد دانه گندم نيز افزایش ميیابد.

در سنبلهها در تاریخ كاشت دوم و سوم به همراه داشته
است .كاهش حدود  1الي  1درصدي تعداد دانه در سنبله
در تاریخ كاشت  11آبان (تاریخ كاشت دیر) در مقایسه با
تاریخهاي كاشت اول و دوم احتماالً نتيجه مصادف شدن
زمان گلدهي بوتههاي گندم دیر كاشت با دماي باال
( )Bassu et al., 2009و در نتيجه سقط تعدادي از
دانهها ميباشد (شكل .)1
بر اساس گزارش جانسون و همكاران ( Johnson et
 )al., 1988تراكمهاي زیاد منجر به افزایش تعداد سنبله
در متر مربع و كاهش تعداد دانه در سنبله گندم ميشود،
بنابراین در آزمایش حاضر ممكن است افزایش تعداد
سنبله در واحد سطح در ردیفهاي باریك عامل كاهش
تعداد دانه در سنبله باشد .گزارش مشابه تامكينز و
همكاران ( )Tompkins et al., 1991در خصوص افزایش
تعداد دانه در سنبله به موازات افزایش فاصله ردیف نيز
مؤید این یافته است.
ظاهراً مرحله پرشدن دانه در سنبله در تاریخ كاشت
سوم با هواي گرم خرداد ماه مواجه شده و طول دوره
پرشدن آنها كاهش یافته است .این نتایج با گزارشات
سایر محققان همخواني دارد ( .)Bassu et al., 2009در
آزمایش حسين و همكاران ()Hossain et al., 2003
تأخير در كاشت گندم پایيزه به ميزان  22روز منجر به
كاهش  22درصدي عملكرد دانه گردید .همچنين چن و
همكاران ( )Chen et al., 2003با آزمایش ارقام مختلف،
كشت  3مهر تا  12آبان را به عنوان بهترین تاریخ كاشت
اعالم نمودند ،به طوري كه عملكرد دانه این كشت  581تا
 1112كيلوگرم در هكتار باالتر از كشت  12شهریور تا 7
مهر بود.
بهنظر ميرسد توزیع یكنواختتر بوتهها در واحد سطح
( )Freeman et al., 2007باعث استفاده بهتر از عوامل
محيطي ( )Chen et al., 2010و در نتيجه افزایش تعداد
سنبله در واحد سطح شده است .بهطوري كلي نتایج
بسياري از مطالعات قبلي نشان ميدهد كه عملكرد دانه
گندم در ردیفهاي باریك بيشتر از ردیفهاي عریض است

نتيجه گيري
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق ميتوان
تاریخ كاشت  11مهر و سپس اول آبان را بهدليل رشد
بيشتر بوته و تجمع مواد فتوسنتزي قبل از وقوع سرما
براي گندم پایيزه در منطقه شهركرد مناسب دانست و
فاصله ردیف  11سانتيمتر را نيز بهعلت افزایش شاخص
سطح برگ و در نتيجه افزایش تعداد سنبله در واحد سطح
براي دستيابي به حداكثر عملكرد دانه ( 1222كيلوگرم در
هكتار) در این منطقه معرفي كرد .همچنين بررسي
پتانسيل سایر ارقام گندم پایيزه ویﮋه مناطق سرد ،تحت

( ;Johnson, et al.,1988; Epplin, et al., 2000

 ،)Freeman et al., 2007; Boström et al., 2012با
این حال نتایج برخي محققان نه تنها بيانگر عدم برتري
عملكرد در ردیفهاي باریك نسبت به ردیفهاي عریض
ميباشد ،بلكه آنان نشان دادهاند كه در اغلب موارد
11
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.تكميلي پيشنهاد ميگردد

تاثير تيمارهاي مورد استفاده در این آزمایش جهت مطالعه
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Abstract
In order to study the effects of sowing date and row spacing on growth and yield of winter wheat
(cv. Alvand), a field experiment was conducted in 2008. The investigated factors were arranged in a
split plot design based on randomized complete block design (RCBD) with four replications. The
factors comprised of three sowing dates (October 7, October 22 and November 6) in main plots and
four row spacings (15, 20, 25 and 30 cm) in sub plots. The results showed that sowing date had a
significant effect on number of spike per m2 and number of seed per spike (P≤0.05), 1000 grain
weight, grain yield and aboveground dry matter (P≤0.01). Delayed sowing from October 7 to
November 6 significantly reduced the number of spike per m2, number of seed per spike, 1000 grain
weight, grain yield and aboveground dry matter. Sowing date had no significant effect on leaf area
index, plant height and number of spike per m2. Row spacing affected all mentioned traits exception
for 1000 grain weight (P≤0.01). Increase in row spacing caused to decrease of leaf area index, plant
height, number of number of seed per spike, and grain yield and aboveground dry matter. However
number of spike per m2 and number of seed per spike were significantly increased with increasing row
spacing. It could be concluded that early sowing date (October 7) of winter wheat at 15-cm row
spacing might be appropriate for wheat production under conditions similar to this experiment.
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