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  چکیده

در  ) .Oryza sativa L(بر وزن خشک و ویژگی هاي فیزیولوژیک ارقام برنج به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت 

کشت مستقیم ، طرحی به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 

  و رقم در سه 9/3/86 و30/2 ، 20/2 ، 10/2تاریخ کاشت در چهار سطح شامل.  به مرحله اجرا درآمد1386

یج بدست آمده نشان دادند که تاریخ انت. سطح شامل ارقام هاشمی ، طارم محلی و الپاسو در نظر گرفته شدند

کاشت اثر معنی داري بر صفات روز تا پنجه زنی ، طول دوره رشد ، میزان کلروفیل برگ ، تعداد دانه پوک ، وزن 

 روز  داراي باالترین روز تا پنجه زنی و 36,75تاریخ کاشت اول با  .هزاردانه ، طول دانه و شاخص برداشت داشت 

 میلی گرم بر گرم وزن تر  بیشترین 38,16تاریخ کاشت دوم نیز با. شترین طول دوره رشد بود  داراي بی110,5با  

رقم الپاسو با .اثر رقم نیز بر کلیه صفات ذکر شده معنی دار بود.  میزان کلروفیل برگ را به خود اختصاص داد

رقم . ره رشد را به خود اختصاص داد روز ، بیشترین طول دو113,8 روز داراي باالترین روز تا پنجه زنی و با 32,69

اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم .  میلی گرم بر گرم وزن تر باالترین میزان کلروفیل برگ را داشت39,69هاشمی با 

رقم الپاسو در تاریخ کاشت . بر صفات تعداد دانه پوک ، وزن هزاردانه ، طول دانه و شاخص برداشت معنی دار بود

 گرم باالترین 23,83رقم هاشمی در تاریخ کاشت سوم با .  بیشترین تعداد دانه پوک را داشت دانه ، 5582دوم با 

باالترین % 50,49 میلی متر بیشترین طول دانه و این رقم در تاریخ کاشت چهارم با 10,73وزن هزاردانه و با 

  .شاخص برداشت را به خود اختصاص داد
  

  .ص برداشت و کشت مستقیمبرنج، تاریخ کاشت ، شاخ : کلیديواژه هاي

  

  مقدمه

هـاي رایـج   کشت مـستقیم بـرنج یکـی از روش       

باشد و در حال حاضـر در آمریکـا،          کشت و کار در دنیا می     

اي از نقاط ایـران   اروپاي غربی، ژاپن و هندوستان و در پاره 

   ). 1383، اخگري(مانند خوزستان، مرسوم است 

    

Dingkuhn    ه کشت  گزارش کردند ک  ) 2007( و همکاران

ــرد     ــزایش عملک ــبب اف ــد س ــول دوره رش ــستقیم در ط م

شـود و ایـن      بیولوژیک، تعداد پنجـه و عملکـرد دانـه مـی          

  پتانسیل افزایش عملکرد براساس ارتباط منبع و مخزن مواد 

                                                
  .می شاپ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزي، گروه زراعتتاکستان، سه راهی شا: آدرس نویسنده مسئول

 3/5/89:  و پذیرش18/1/89:  دریافت�
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، اخگری(باشد   از زیر گونه ژاپونیکا می   اصالح شده است که   

و برای اولین بار به صورت مستقیم کشت شده است         ) 1383

 سانتی متر با طول دوره رشد    87و دارای ارتفاع کوتاه حدود      

متوسـط عملکـرد   . باشـد   روز از بذر پاشی تا رسیدن می   114

 کیلوگرم در هکتار و کیفیت آن از نظر پخـت و طعـم،        5477

اولین شخم در اواخر فروردین انجـام    .  نیست چندان مطلوب 

کشی چند روز قبل از بذرپاشی  شد و مرحله دوم شخم و ماله

 55نیتروژن به میـزان     .  اردیبهشت صورت گرفت   5در تاریخ   

 کیلـوگرم در هکتـار    51کیلوگرم در هکتار و پتاسیم به میزان        

سازی زمین و حداکثر پنجـه زنـی و      در دو مرحله پایان آماده    

ــار در پایــان مرحلــه 37ر بــه میــزان فــسف  کیلــوگرم در هکت

سازی زمین مطابق با توصیه آزمایشگاه خاک بـه زمـین            آماده

در .   ارائه شده است1نتایج آزمون خاک در جدول  . داده شد 

طی مراحل اولیه رشد نیز آبیاری با احتیاط بیشتری صـورت           

گرفت ولی پس از سبز شدن، آبیـاری طبـق معمـول سیـستم        

 روز قبـل از برداشـت       10نشایی انجـام گرفـت و تـا         کشت  

مبـارزه بـا    . همواره مزرعه به صورت غرقابی آبیاری گردیـد       

های هرز خصوصاً علف هرز سـوروف از علـف کـش            علف

 لیتر در هکتار به صورت مخلوط با خـاک  1بوتاکلر به میزان    

 45قبل از بذرپاشی استفاده شـد و همچنـین، وجـین دسـتی       

گیـری   در مـدت نمونـه  . دن انجـام شـد   روز پس از سـبز شـ      

در طـول رشـد مراحـل    . تغییرات وزن خوشـه محاسـبه شـد     

) 1974(فنولوژیکی با اسـتفاده از روش فـیکس و زادوکـس            

 50برای برنج بر حسب تعداد روز پس از سبز شدن در زمان  

درصد ظهور هر یک از مراحل، تعیین گردید و صـفات روز            

مورد ارزیـابی   )  ان رسیدن زم(زنی و طول دوره رشد       تا پنجه 

 2/0با استفاده از برداشت سطحی بـه مـساحت          . قرار گرفت 

گیـری   متر مربع به صورت کفبر در طول دوره رشد و انـدازه         

. های آن، روند تغییرات وزن خشک کل گیاه محاسبه شد بوته

 بوتـه بـه صـورت تـصادفی بـا حـذف       10در زمان برداشت   

ه پوک وزن هزاردانـه     حاشیه برداشت شد و صفات تعداد دان      

وزن (از نـسبت عملکـرد اقتـصادی    . و طول دانه محاسبه شد 

صفت شاخص ) وزن کل بوته(به عملکرد بیولوژیک  ) دانه پر 

ها بر اساس طـرح      تجزیه واریانس داده  . برداشت بدست آمد  

های کامل تصادفی و  های یکبار خردشده در قالب بلوک کرت

ای دانکـن در سـطح       منـه ها با آزمون چنـد دا      مقایسه میانگین 

  انجام گرفـت،    Mstatcاحتمال پنج درصد توسط نرم افزار       

 Statgraphicsارزیابی تغییرات رشد با استفاده از نرم افزار 

plus 2.1ها و نمودارها توسط نـرم   کلیه منحنی.   انجام شد

  . رسم گردیدندExcel 2003افزار 

  

  

   و بحثنتایج

 واریانس نشان داد که اختالف نتایج تجزیه                   

داری در تیمارهای تاریخ کاشت و رقم بر روز تا  آماری معنی

وجود داشت اما اثر متقابل آنها بر روز % 1زنی در سطح  پنجه

های  مقایسه میانگین). 3جدول (دار نبود زنی معنی تا پنجه

 اردیبهشت 10سطوح تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ کاشت

زنی را نشان   بیشترین مدت زمان برای پنجه روز،75/36با 

 خرداد 9زنی را تاریخ کاشت  داد و کمترین زمان برای پنجه

 روز به خود اختصاص داد اما با تاریخ کاشت دوم 33/27با 

دمای ). 4جدول (و سوم در یک گروه آماری قرار گرفت 

تواند از عوامل  نسبتاً پایین و درجه روز رشدهای کمتر، می

ها در تاریخ کاشت اول نسبت به سطوح  یرتر پنجهظهور د

های سطوح رقم  مقایسه میانگین. دیگر تاریخ کاشت باشد

 روز، بیشترین مدت زمان 69/32نشان داد که رقم الپاسو با 

زنی را از خود نشان داد و کمترین زمان برای پنجه  برای پنجه

 روز به خود اختصاص داد و 44/29زنی را رقم هاشمی با 

در ). 4جدول (ا رقم طارم در یک گروه آماری قرار گرفت ب

تاریخ کاشت اول، دوم و سوم رقم الپاسو دارای بیشترین 

زنی بود اما در تاریخ کاشت چهارم  مدت زمان برای پنجه

. زنی بود رقم هاشمی دارای بیشترین مدت زمان برای پنجه

 زنی در ارقام هاشمی و طارم در بیشترین زمان برای پنجه

با تاخیر کاشت مدت زمان برای . تاریخ کاشت اول بود 

زنی در رقم الپاسو با افزایش جزئی در تاریخ کاشت  پنجه

نتایج تجزیه واریانس . کند سوم از روندی کاهشی پیروی می

داری در تیمارهای تاریخ  نشان داد که اختالف آماری معنی

ا وجود داشت، ام% 1کاشت و رقم بر زمان رسیدن در سطح 
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). 3جدول(دار نبود  اثر متقابل آنها بر زمان رسیدن معنی

 اردیبهشت 10ها نشان داد که تاریخ کاشت  مقایسه میانگین

 روز، بیشترین مدت زمان برای رسیدن را از خود 5/110با 

نشان داد که با تاریخ کاشت دوم در یک گروه آماری قرار 

. وده استگرفت، اما شرایط برای تاریخ کاشت دوم مهیاتر ب

 100 خرداد با 9کمترین زمان برای رسیدن را تاریخ کاشت 

 همکاران  و نورمن). 4جدول (روز به خود اختصاص داد 

نتیجه گرفتند که درجه روز رشدهای تجمعی ) 2001(

آید،  های کاشت مختلف بدست می متفاوت که از تاریخ

  مقایسه.تواند تاثیر متفاوتی برمراحل رشد برنج بگذارد می

های سطوح رقم نشان داد که رقم الپاسو با  میانگین

روز، بیشترین مدت زمان برای رسیدن را از خود نشان 8/113

 روز 1/101داد و کمترین زمان برای رسیدن را رقم طارم با 

در تمام سطوح تاریخ ). 4جدول (به خود اختصاص داد 

کاشت، رقم الپاسو دارای بیشترین مدت زمان برای رسیدن 

با تاخیر در سطوح تاریخ کاشت مدت زمان برای . بود

رسیدن در رقم هاشمی و الپاسو کاهش یافت و رقم طارم در 

تاریخ کاشت دوم دارای باالترین زمان برای رسیدن بود و با 

تاخیر کاشت پس از تاریخ کاشت دوم زمان برای رسیدن 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختالف . کاهش یافت

داری در تیمارهای تاریخ کاشت و رقم  بر   عنیآماری م

وجود داشت اما اثر متقابل % 1میزان کلروفیل برگ  در سطح 

با توجه ) 3جدول (دار نبود  آنها بر میزان کلروفیل برگ معنی

به اینکه امکان تعیین میزان نیتروژن برگ با استفاده از 

متر دستی به عنوان یک روش ساده، سریع و  کلروفیل

توان زمان دقیق  تخریبی به اثبات رسیده است، میغیر

نیازمندی و مقدار مناسب مصرف کود سرک نیتروژن را دقیقاً 

. مطابق با نیازمندی به نیتروژن در گیاه برنج تعیین نمود

Huang گزارش کردند که محتوای ) 2008( و همکاران

نیتروژن برگ میتواند به وسیله میزان کلروفیل آن تخمین زده 

 مقایسه .د و میزان کاربرد نیتروژن توسط آن تعیین گرددشو

های سطوح تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ کاشت  میانگین

گرم بر گرم وزن تر کلروفیل،   میلی16/38  اردیبهشت با 20

بیشترین مقدار کلروفیل را نشان داد که با تاریخ کاشت اول 

ار کمترین مقد. و سوم در یک گروه آماری قرار گرفت

گرم بر گرم   میلی19/30خرداد با 9کلروفیل را تاریخ کاشت 

کاهش میزان ). 4جدول(وزن تر به خود اختصاص داد 

کلروفیل در تاریخ کاشت چهارم، نیاز به کود نیتروژن را در 

با توجه به اینکه طول . دهد این تاریخ کاشت افزایش می

عیت دوره رشد ارقام، متفاوت بود بنابراین جهت تعیین وض

های آزمایشی نیز یادداشت  رشدی گیاه از فنولوژی کرت

آورده شده ) 2(برداری انجام گرفت که نتایج آنها در جدول 

های سطوح رقم نشان داد که رقم  مقایسه میانگین. است

گرم بر گرم وزن تر، بیشترین مقدار   میلی69/39هاشمی با 

رقم الپاسو کلروفیل را نشان داد و کمترین میزان کلروفیل را، 

گرم بر گرم وزن تر به خود اختصاص داد    میلی42/29با 

متر  مقادیر کلروفیل) 2003(و همکاران  Yang). 4جدول (

را جهت تشخیص وضعیت میزان نیتروژن برگ در برنج 

مورد مقایسه قرار داد و نتایج بدست آمده نشان داد که 

رقام داری در مقادیر کلروفیل متر در بین ا اختالف معنی

در تمام سطوح تاریخ کاشت، به جز  .مختلف مشاهده شد

تاریخ کاشت سوم که رقم طارم دارای بیشترین مقدار 

با تاخیر در . کلروفیل بود، رقم هاشمی برتر از سایر ارقام بود

کاشت  مقدار کلروفیل در رقم هاشمی، در تاریخ کاشت دوم 

 نیز در رقم طارم. افزایش یافت، اما پس از آن کاهش یافت

تاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت اول افزایش نشان 

داد و پس از آن کاهش یافت اما در رقم الپاسو با تاخیر در 

نتایج  .کاشت، میزان کلروفیل افت قابل توجهی پیدا کرد

داری در  تجزیه واریانس نشان داد که اختالف آماری معنی

ها بر تعداد دانه تیمارهای تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آن

در تاریخ کاشت ). 3جدول(وجود داشت % 1پوک در سطح 

اول شرایط آب و هوایی چندان مناسب نبود و تعداد کل دانه 

کمتری در این تاریخ کاشت تولید شد و با تعداد دانه 

ها ایجاد شد و تعداد دانه  کمتری، رقابت کمتری بین دانه

با توجه به این . پوک کمتری در این تاریخ کاشت بدست آمد

توان بیان کرد که ارقام پاکوتاه نسبت به ارقام  آزمایش می

پابلند تعداد دانه پر بیشتری داشته باشد، هرچند با توجه به 

تعداد کل دانه باالی رقم پر محصول و پاکوتاه الپاسو، تعداد 
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دانه پوک آن نیز بیشتر از ارقام پابلند هاشمی و طارم 

گزارش دادند که ) 2007(همکاران و  Hayashi. باشد می

داری  بین ارقام مختلف در تعداد دانه پوک اختالف معنی

های سطوح اثر متقابل نشان داد که  مقایسه میانگین. دیده شد

 دانه پوک 5882 اردیبهشت با 20رقم الپاسو در تاریخ کاشت

مربع دارای بیشترین مقدار بود و رقم هاشمی در تاریخ  در متر

مربع، کمترین   دانه پوک در متر570دیبهشت با ار10کاشت

کشاورزی ). 4جدول(مقدار را به خود اختصاص داد 

گزارش کردند که اثر تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل ) 1378(

دار شد و از بین سه  آنها بر تعداد دانه پوک در خوشه معنی

 و ارقام بینام، طارم و 25/3 و 10/3، 25/2تاریخ کاشت 

یخ کاشت سوم و رقم طارم دارای باالترین تعداد حسنی، تار

در تاریخ کاشت سوم رقم طارم دارای . دانه پوک بودند

مربع بود اما در سطوح دیگر  بیشترین تعداد دانه پوک در متر

تاریخ کاشت، رقم الپاسو دارای بیشترین تعداد دانه پوک در 

م با تاخیر درکاشت تعداد دانه پوک در ارقا. مربع بود متر

هاشمی و طارم افزایش یافت و در تاریخ کاشت دوم به 

باالترین مقدار رسید اما در تاریخ کاشت سوم وچهارم دوباره 

، رقم الپاسو نیز در تاریخ کاشت دوم دارای  کاهش یافت

بیشترین مقدار بود و با تاخیر در کاشت تعداد دانه پوک 

وک در کاهش یافت، اما در تاریخ کاشت چهارم تعداد دانه پ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد  .مربع، کمی افزایش یافت متر

داری در تیمارهای تاریخ کاشت،  که اختالف آماری معنی

وجود % 1رقم و اثر متقابل آنها بر وزن هزاردانه در سطح 

وزن دانه یعنی وجود فتوسنتز مناسب که ). 3جدول(داشت 

ی در زمان شرایط محیط. شود ها می باعث وضع مناسب دانه

  Khakwani. ها بر روی وزن دانه موثر است پر شدن دانه

داری بین  گزارش کردند که تفاوت معنی) 2006(و همکاران 

 15تا )  اردیبهشت12( می 1 های مختلف کاشت تاریخ

 روز در وزن هزاردانه مشاهده 15به فاصله )  تیر25(جوالی 

گرم دارای  44/26با )  تیر25( جوالی 15شد و تاریخ کاشت 

رسد برخالف مدت   به نظر می.بیشترین وزن هزاردانه بود

زمان پر شدن دانه بیشتر در رقم طارم نسبت به دو رقم 

دیگر، اختصاص و انتقال موادفتوسنتزی در طول پر شدن 

های زایشی در این رقم به خوبی صورت نگرفته  دانه به اندام

رقام هاشمی و و این رقم از وزن هزاردانه کمتری نسبت به ا

گزارش ) 2007( و همکاران   Tong .الپاسو برخوردار است

) سن پیدائو ، روهات ، رومپه(کردند که بین ارقام مختلف 

مقایسه . داری در وزن هزاردانه دیده نشد تفاوت معنی

های اثر متقابل نشان داد که رقم الپاسودر تاریخ  میانگین

 گرم دارای 90/23 اردیبهشت با وزن هزاردانه 30کاشت 

 20بیشترین مقدار بود  و رقم طارم در تاریخ کاشت 

، کمترین مقدار را به خود 76/20اردیبهشت با  وزن هزاردانه 

شرایط مساعد آب و هوایی سبب ). 4جدول (اختصاص داد 

شده است که تاریخ کاشت سوم و دوم با طول دوره پر شدن 

های  ه تاریخدانه بیشتر، از وزن هزاردانه بیشتری نسبت ب

در تاریخ کاشت اول و . کاشت اول و چهارم برخوردار باشند

سوم رقم الپاسو دارای بیشترین مقدار وزن هزاردانه بود و در 

تاریخ کاشت دوم و چهارم رقم هاشمی دارای بیشترین مقدار 

با تاخیر درکاشت وزن هزاردانه  در رقم . وزن هزاردانه بود

 اردیبهشت به 30یخ کاشت هاشمی افزایش یافت و در تار

باالترین مقدار رسید اما در تاریخ کاشت چهارم کاهش 

رقم طارم در تاریخ کاشت چهارم باالترین وزن . یافت

هزاردانه را داشت، رقم الپاسو از تاریخ کاشت اول تا سوم 

نتایج . افزایش یافت اما در تاریخ کاشت چهارم کاهش یافت

داری در  الف آماری معنیتجزیه واریانس نشان داد که اخت

تیمارهای تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آنها بر طول دانه در 

طول دانه، صفتی است ). 3جدول (وجود داشت % 1سطح 

تواند با توجه به تغییر در درجه حرارت و شرایط آب  که می

، تغییر نمایدو هوایی ناشی از تاخیر در کشت در ارقام برنج 

جه حرارت مناسب در ابتدا و انتهای بنابراین با وجود در

دوره رشد در تاریخ کاشت سوم، این تاریخ کاشت دارای 

 خرداد گیاه  9باالترین طول دانه بود، اما در تاریخ کاشت 

فرصت کافی برای جذب نور و گرما را بدست نیاورد و 

مقایسه . طول دانه در این تاریخ کاشت کاهش یافت

 نشان داد که رقم هاشمی در های سطوح اثر متقابل میانگین

متر   میلی73/10 اردیبهشت با طول دانه 30تاریخ کاشت 

 9دارای بیشترین مقدار بود و رقم طارم در تاریخ کاشت 
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متر، کمترین مقدار را به خود   میلی25/8خرداد با طول دانه 

در تمام سطوح تاریخ کاشت  رقم ). 4جدول(اختصاص داد 

با تاخیر . ر طول دانه بودهاشمی دارای بیشترین مقدا

درکاشت طول دانه در رقم هاشمی و طارم افزایش یافت و 

.  اردیبهشت به باالترین مقدار رسید 30در تاریخ کاشت 

طول دانه در رقم الپاسو نیز از تاریخ کاشت اول تا سوم 

. افزایش یافت و در تاریخ کاشت چهارم کاهش را نشان داد

ی تحت تاثیر درجه حرارت طول دانه صفتی است که براحت

گیرد، بنابراین با وجود درجه حرارت مناسب در ابتدا  قرار می

و انتهای دوره رشد در تاریخ کاشت سوم، این تاریخ کاشت 

دارای باالترین طول دانه بود، اما در تاریخ کاشت چهارم گیاه 

فرصت کافی برای جذب نور و گرما را بدست نیاورد و 

نتایج تجزیه  .یخ کاشت کاهش یافتطول دانه در این تار

داری در تیمارهای  واریانس نشان داد که اختالف آماری معنی

بر شاخص % 1تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آنها در سطح 

و همکاران   Khakwani). 3جدول (برداشت وجود داشت 

های  داری بین تاریخ گزارش کردند که تفاوت معنی) 2006(

 15به فاصله )  تیر25(تا ) بهشت  اردی12 (مختلف کاشت

 12(روز در شاخص برداشت وجود داشت و تاریخ کاشت 

دارای بیشترین شاخص برداشت % 33/53با ) اردیبهشت 

های سطوح اثر متقابل نشان داد که رقم  مقایسه میانگین. بود

 49/50 خرداد با شاخص برداشت 9الپاسودر تاریخ کاشت 

د  و رقم هاشمی در تاریخ درصد دارای بیشترین مقدار بو

 درصد، 32 اردیبهشت با  شاخص برداشت 20کاشت 

سیادت و ). 4جدول(کمترین مقدار را به خود اختصاص داد 

گزارش دادند که تاثیر تاریخ کاشت ، رقم ) 1383(همکاران 

دار بود و از بین  و اثر متقابل آنها بر شاخص برداشت معنی

 خرداد، 11 و 1 اردیبهشت و 22 و 12سطوح تاریخ کاشت 

و ارقام دمسیاه، طارم و عنبربو، تاریخ کاشت سوم و رقم 

در تاریخ . عنبربو باالترین شاخص برداشت را دارا بودند 

کاشت دوم رقم الپاسو دارای بیشترین شاخص برداشت بود 

 بیشترین و در دیگر سطوح تاریخ کاشت رقم هاشمی

با تاخیر درکاشت  .شاخص برداشت را به خود اختصاص داد

شاخص برداشت در رقم هاشمی افزایش یافت و در تاریخ 

ارقام  طارم و الپاسو . کاشت چهارم به باالترین مقدار رسید

در تاریخ کاشت سوم بیشترین شاخص برداشت را داشتند و 

ایی با آشن. در تاریخ کاشت چهارم میزان آن کاهش یافت

تواند در اجرای  نحوه تجمع ماده خشک طی فصل رشد می

مراحل اولیه رشد   در . های زراعی حائز اهمیت باشد برنامه

وزن خشک کل گیاه به صورت تدریجی افزایش یافته، سپس 

یابد و یک رشد خطی نسبت به زمان نشان  شیب افزایش می

 و رسد دهد تا اینکه وزن خشک کل به حداکثر خود می می

در مراحل . ماند در این حداکثر تا مدت زمانی ثابت باقی می

پایانی رشد همزمان با رسیدن فیزیولوژیک، در صورتی که 

های دیگر باشد وزن خشک  گیاه دچار ریزش برگ یا اندام

تغییرات وزن  ).1379راد،  شیرانی( دهد گیاه کاهش نشان می

) 5(ال خشک سطوح اثر منقابل تاریخ کاشت و رقم در اشک

اثر متقابل ) 5(نمودارهای شکل . نشان داده شده است ) 8(تا 

 اردیبهشت و سطوح مختلف رقم را نشان 10تاریخ کاشت 

با توجه به نمودارها سطح رقم الپاسو بیشترین مقدار . دهد می

وزن خشک کل را در مرحله ششم نمونه برداری با دریافت 

احد سطح گرم در و1300روز رشد با مقدار-  درجه1400

های بعدی جای  حاصل شد و ارقام طارم و هاشمی در رتبه

 20اثر متقابل تاریخ کاشت ) 6(نمودارهای شکل . گرفتند

با توجه به . دهد اردیبهشت و سطوح مختلف رقم را نشان می

نمودارها سطح رقم الپاسو بیشترین مقدار وزن خشک کل را 

روز - رجه د1475در مرحله ششم نمونه برداری با دریافت 

گرم در واحد سطح حاصل شد و ارقام 1460رشد با مقدار 

نمودارهای . های بعدی جای گرفتند طارم و هاشمی در رتبه

 اردیبهشت و سطوح 30اثر متقابل تاریخ کاشت ) 7(شکل 

با توجه به نمودارها سطح رقم . دهد مختلف رقم را نشان می

پنجم الپاسو بیشترین مقدار وزن خشک کل را در مرحله 

 1130روز رشد با مقدار- درجه1425برداری با دریافت  نمونه

گرم در واحد سطح حاصل شد و ارقام طارم و هاشمی در 

اثر متقابل ) 8(نمودارهای شکل. های بعدی جای گرفتند رتبه

 خرداد و سطوح مختلف رقم را نشان 9تاریخ کاشت 

مقدار با توجه به نمودارها سطح رقم الپاسو بیشترین . دهد می

وزن خشک کل را در مرحله پنجم نمونه برداری با دریافت 
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گرم در واحد سطح 1057روز رشد با مقدار درجه  1485

های بعدی جای  حاصل شد و ارقام هاشمی و طارم در رتبه

روند تغییرات وزن خشک کل در واحد سطح در .گرفتند

های  ارقام مختلف نیز تفاوت داشته است و در تمامی تاریخ

. ت حداکثر وزن خشک از رقم الپاسو بدست آمده استکاش

های کاشت و رقم حاکی از آن بود که رقم  اثر متقابل تاریخ

 اردیبهشت دارای باالترین وزن 20الپاسو در تاریخ کاشت 

به . خشک بود و با تاخیر در کاشت این مقدار کاهش یافت

طور کلی ارقام پرمحصول و پاکوتاه، وزن خشک بیشتری 

کنند و شرایط آب و هوایی  به ارقام بومی تولید مینسبت 

مناسب و درجه حرارت کافی در طول دوره رشد رویشی، 

 اردیبهشت نسبت به 20می تواند دلیل برتری  تاریخ کاشت 

معناترین واژه تجزیه و  با. دیگر سطوح تاریخ کاشت باشد

تحلیل رشد در جوامع گیاهی، سرعت رشد گیاه است که 

زان تجمع ماده خشک در گیاهان در یک واحد نمایانگر می

برای اندازه . زمان مشخص در واحد سطح زمین می باشد

 در جامعه گیاهی، در فواصل زمانی کم،  CGRگیری

برداری کرده و افزایش ماده خشک در فاصله بین دو  نمونه

 معموالً بر اساس گرم  CGR. شود گیری محاسبه می نمونه

با توجه به . گردد در روز بیان می) سطح زمین (در متر مربع 

 به CGRهای فصل رشد در هر منطقه میتوان از  محدودیت

ام با محصول باالتر ها و ارق عنوان معیاری در انتخاب الین

تغییرات سرعت رشد محصول سطوح اثر . استفاده کرد

نشان ) 12(تا ) 9(های  متقابل تاریخ کاشت و رقم در نمودار

اثر متقابل تاریخ کاشت اول و ) 9(ار نمود. داده شده است

با توجه به نمودار سطح . دهد سطوح مختلف رقم را نشان می

رقم الپاسو  بیشترین مقدار سرعت رشد محصول را در 

برداری با  مرحله پس از ظهور خوشه در چهارمین نمونه

روز رشد حاصل شد و ارقام طارم و  درجه 1025 دریافت

اثر ) 10(نمودار . ای گرفتندهای بعدی ج هاشمی در رتبه

متقابل تاریخ کاشت دوم و سطوح مختلف رقم را نشان 

با توجه به نمودار سطح رقم الپاسو بیشترین مقدار . دهد می

سرعت رشد محصول را در مرحله ظهور خوشه در چهارمین 

روز رشد حاصل شد و - درجه1090برداری با دریافت نمونه

نمودار . ی بعدی جای گرفتندها ارقام طارم و هاشمی در رتبه

اثر متقابل تاریخ کاشت سوم و سطوح مختلف رقم را ) 11(

با توجه به نمودار سطح رقم الپاسو بیشترین . دهد نشان می

% 50مقدار سرعت رشد محصول را در مرحله قبل از

 درجه 1100مونه برداری با دریافت دهی در سومین ن خوشه

های   طارم در رتبهروز رشد حاصل شد و ارقام هاشمی و

اثر متقابل تاریخ کاشت ) 12(نمودار . بعدی جای گرفتند

با توجه به . دهد چهارم و سطوح مختلف رقم را نشان می

نمودار سطح رقم الپاسو بیشترین مقدار سرعت رشد 

دهی در چهارمین  خوشه% 50محصول را در مرحله قبل از 

ل شد و روز رشد حاصدرجه 1175برداری با دریافت  نمونه

به طور . های بعدی جای گرفتند ارقام هاشمی و طارم در رتبه

های مختلف کاشت نشان  ها در تاریخ کلی مقایسه منحنی

دهد که سرعت رشد محصول در رقم هاشمی در تاریخ  می

کاشت سوم به باالترین مقدار رسید و در تاریخ کاشت 

دوم ارقام طارم و الپاسو در تایخ کاشت . چهارم کاهش یافت

باالترین مقدار را دارا بودند و مقدار سرعت رشد محصول 

روند . در این ارقام پس از تاریخ کاشت دوم کاهش یافت

تغییرات سرعت رشد محصول در واحد سطح در ارقام 

های کاشت  مختلف نیز تفاوت داشته است و در تمامی تاریخ

با . رقم الپاسو دارای بیشترین سرعت رشد محصول بود

رسد رقم الپاسو در صفات  ه نتایج حاصل به نظر میتوجه ب

روز تا پنجه زنی، طول دوره رشد، تعداد دانه پوک و 

 از وضعیت بهتری نسبت به ارقام هاشمی شاخص برداشت 

رقم هاشمی نیز نسبت به ارقام دیگر . طارم برخوردار باشد و

دارای باالترین میزان کلروفیل، وزن هزار دانه و طول دانه 

داری در   درمقایسه سطوح تاریخ کاشت، اختالف معنی.بود

زنی، طول دوره رشد، میزان کلروفیل  صفات روز تا پنجه

برگ، تعداد دانه پوک، وزن هزاردانه، طول دانه و شاخص 

تاریخ کاشت اول داری بیشترین زمان . برداشت مشاهده شد

برای روز تا پنجه زنی و طول دوره رشد، تاریخ کاشت دوم 

 بیشترین میزان کلروفیل، تعداد دانه پوک و تاریخ دارای

کاشت سوم دارای باالترین وزن هزاردانه، طول دانه و 

حداکثر وزن خشک کل گیاه طی فصل . شاخص برداشت بود
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 839روز شد با درجه 1200د در تاریخ کاشت اول در رش

 ،1053درجه روز رشد با 1290م، درتاریخ کاشت دوم در گر

 گرم، 989روز رشد با  درجه 1320در وم درتاریخ کاشت س

 781روز رشد با درجه 1360درتاریخ کاشت چهارم در  و 

حداکثر سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول   . گرم بود

، در تاریخ 980روز شد، در تاریخ کاشت دوم -درجه890

 درجه 1040 و در تاریخ کاشت چهارم 1025کاشت سوم 

نمو،  ک از مراحل رشد واطالع از هر ی. روز رشد بود

راهنمای خوبی جهت تامین شرایط مناسب ممکن برای گیاه 

باشد که در نهایت افزایش محصول را در پی  زراعی می

طول فصل رشد مناسب و انطباق مراحل . خواهد داشت

فنولوژیکی به ویژه مرحله پنجه زنی با طول روز و درجه 

تری تاریخ توان از دلیل بر تر را می های مطلوب حرارت

های اوایل اردیبهشت نسبت به سایر سطوح تاریخ  کاشت

  . کاشت دانست
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  مشخصات خاک مزرعه آزمایشی -1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   یادداشت برداری وقوع مراحل فنولوژی در مرحله ارزیابی میزان کلروفیل-2جدول 

 

 cm( 30-0(عمق نمونه برداری 

  )EC×103)ds/m هدایت الکتریکی 

pH  
  )%C.0(کربن آلی 

  )%(نیتروژن 

  )mg.kg-1(فسفر قابل جذب 

  )mg.kg-1(ذب پتاسیم قابل ج

  درصد رس

  درصدسیلت

  درصد شن

  کالس بافت خاک

  سیلتی رسی شنی

  

51/1  

5/7  

04/2  

183/0  

9/9 

192 

34 

54 

12 

  

 )8/5/86( مرحله  اندازه گیری کلروفیل، تاریخ

                   روز پس از کاشت                                                 مرحله فنولوژی                رقم    اریخ کاشت                ت

  خوشه دهی% 50بعد از   90                                                                    هاشمی

  یخوشه ده% 50بعد از   90  طارم   10/2/86  

 ظهور خوشه  90  الپاسو  

  خوشه دهی% 50  80                                                                     هاشمی

  خوشه دهی% 50  80  طارم  20/2/86  

                                                     قبل از ظهور خوشه  80        الپاسو        

   

  ظهور خوشه  70   هاشمی                                                                  

  ظهور خوشه  70  طارم  30/2/86  

  از ظهور خوشه                                                                   قبل70                                                                                          الپاسو

  قبل از ظهور خوشه  60                                                                     هاشمی

  قبل از ظهور خوشه  60  طارم  9/3/86  

                                   بعد از پنجه زنی    60                                                     الپاسو    
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  میانگین مربعات و سطح معنی دار بودن صفات مختلف فنولوژیک -3دول ج

  . بیانگر عدم اختالف معنی دار می باشدnsو % 5و % 1ف معنی دار در سطوح به ترتیب بیانگر اختال* و ** 

  

   مقایسه میانگین های سطوح تاریخ کاشت ، رقم و اثرات متقابل آنها بر صفات فنولوژیک با آزمون دانکن-4جدول 

  .در گروه آماری مشابه قرار دارند% 5درهر ستون سطوح تیماری که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند با آزمون دانکن در سطح 

  

  شاخص

 برداشت

  طول

 دانه

  وزن

 هزرادانه

  تعداد دانه پوک

 در واحد سطح

  ارزیابی

 میزان کلروفیل

  طول دوره

 رشد

  روز تا

 پنجه زنی

  درجه

 آزادی
 عامل تغییرات

127/4  

 
 **430/140  

 

122/13  

 

 **836/432  

 

 **094/123  

 

239/24  

067/0  

 
**437/2  

 

017/0  

 

**377/8  

 

**162/0  

 

023/0  

101/0  

 
 **991/2  

 

036/0  

 

 **993/13  

 

 **658/2  

 

100/0  

073/440717  

 
**402/10882725  

 

670/212955  

 

**630/13905564  

 

**264/4052736  

 

995/260220  

405/11  

 
  **691/159  

 

148/7  

 

  **441/459  

 

518/11   ns 

 
671/10  

132/2  

 
 ** 188/342  

 
243/2  

 
  **396/753  

 
313/6   ns 

 
694/2  

854/31  

 
 **076/215  

 

250/54  

 

 **722/8  

 

271/9  ns 

 

410/8  

 

3 

 
3 

  

9  

  

2  

  

6  

  

24 

 تکرار

  

  تاریخ کاشت

  

  خطای

  

  رقم

  

  رقم× تاریخ کاشت

  

  

 خطای

 درصد ضریب تغییرات 96/9 55/1 22/9 24 41/1 55/1 86/11

 شاخص برداشت

(%) 

 طول دانه

 )میلی متر(

 وزن هزرادانه

 )گرم(

تعداد دانه پوک 

 در واحد سطح

یابی میزان ارز

 کلروفیل 

طول دوره رشد 

 )روز(

 روز تا پنجه زنی

 )روز(

 تیمار

 
 تاریخ کاشت     رقم

82/39    bc 

95/37    c 

84/45    a 

38/42    b 

750/9    b 

868/9    b 

27/10    a 

183/9    c 

06/22    c 

46/22    b 

18/23    a 

19/22    c 

1687   bc 

3511   a 

1935   b 

1369   c 

65/37    a 

16/38    a 

78/35    a 

19/30    b 

5/110    a 

3/110    a 

8/102    b 

100      c 

75/36    a 

50/28    b 

67/29    b 

33/27    b 

10/2/86 

20/2/86 

30/2/86  

9/3/86 

61/43    a 

57/35    b 

31/45    a 

41/10    a 

983/8    c 

919/9    b 

25/23    a 

43/21    c 

73/22    b 

1229   c 

2059   b 

3090   a 

69/39    a 

22/37    b 

42/29    c 

1/101    c 

9/102    b 

8/113    a 

44/29    b 

56/29    b 

69/32    a 

 هاشمی

 طارم

 الپاسو

32/42    bcde 

40/36    defg 

72/40    cdef 

50/10    b 

750/8    f 

10        c 

29/22    e 

11/21    g 

77/22    d 

6/570    e 

1570    d 

2922    b 

75/42    a 

65/39    a 

55/30    cd 

3/105    de 

3/106    cde 

120      a 

75/33    bc 

25/36    ab 

25/40    a 

 هاشمی

       طارم  10/2/86  

  الپاسو

71/31    g 

83/34    efg 

30/47    abc 

40/10    b 

205/9    e 

10        c 

57/23    ab 

76/20    g 

05/23    cd 

1592   d 

3061   b 

5882   a 

58/43    a 

38/40    a 

52/30    cd 

5/104    e 

5/108    bc 

118      a 

25/27    de 

25/27    de 

31        cde 

 هاشمی

       طارم 20/2/86   

 الپاسو 

91/49    ab 

20/38    defg 

42/49    ab 

73/10    a 

725/9    d 

38/10    b 

83/23    a 

81/21    f 

90/23    a 

1589   d 

2474   bc 

1744   cd 

28/38    ab 

55/38    ab 

52/30    cd 

99        fg 

75/99    f 

5/109    b 

50/28    de 

75/28    de 

75/31    bcd 

 هاشمی

      طارم 30/2/86   

  الپاسو

49/50    a 

85/32    fg 

81/43    abcd 

10        c 

250/8    g 

300/9    e 

31/23    bc 

06/22    ef 

21/21    g 

1165   de 

1131   de 

1812   cd 

15/34    bc 

33/30    cd 

10/26    d 

50/95    h 

97        gh 

5/107    bcd 

25/28    de 

26         e 

75/27    de 

  هاشمی

      طارم 86/ 9/3  

   الپاسو
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  روز رشد برای اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم-  معادالت برازش رگرسیونی وزن خشک  و درجه- 6جدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )10/2/86( اثر رقم بر تغییرات وزن خشک گیاه در تاریخ کاشت اول -1نمودار 

  

  

 معادله رقم         تاریخ کاشت
Durbin 

Watson 
R2 

 Lntdm =-0.763665+0.0128391*gdd-0.00000589921*gdd2** 89/2 77,94 هاشمی

 Lntdm =-2.02137+0.015342*gdd-0.00000687971*gdd2** 99/2 14/99 10/2/86             طارم  

  Lntdm =-0.0451758+0.0102855*gdd-0.00000365491*gdd2** 59/2 75/99 الپاسو

 Lntdm =-3.66055+0.0172486*gdd-0.00000725849*gdd2** 83/2 41/98 هاشمی

 Lntdm =-3.42022+0.0172857*gdd-0.00000725917*gdd2** 07/3 86/98 20/2/86      طارم          

 Lntdm =-0.590012+0.0106572*gdd-0.00000360073*gdd2** 08/2 21/98 الپاسو

 Lntdm =-3.59744+0.0166045*gdd-0.00000663779*gdd2** 73/2 99/96 هاشمی

 Lntdm =-2.7762+0.0148816*gdd-0.0000057564*gdd2** 93/2 26/99 30/2/86               طارم 

 Lntdm =-2.54761+0.0135365*gdd-0.00000477462*gdd2** 93/2 31/99 الپاسو

 Lntdm =-3.1127+0.0147333*gdd-0.00000536107*gdd2** 88/2 22/98 هاشمی

 Lntdm =-3.17514+0.0147188*gdd+0.00000569676*gdd2** 41/3 94/96 9/3/86طارم                   

 Lntdm=-2.09169+0.0122784*gdd-0.00000414435*gdd2** 12/3 80/99 الپاسو

0

200

400
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1400

1600

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
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0
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  )20/2/86(  اثر رقم بر تغییرات وزن خشک گیاه در تاریخ کاشت دوم -2نمودار 

 
            

        

  

  

  

  

  

  

  )30/2/86(ر تاریخ کاشت سوم  اثر رقم بر تغییرات وزن خشک گیاه د-3نمودار 
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  )9/3/86( اثر رقم بر تغییرات وزن خشک گیاه در تاریخ کاشت چهارم -4نمودار 
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  )       10/2/86( اثر رقم بر تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول -5نمودار 
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  )20/2/86( اثر رقم بر تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم -6 نمودار
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  )30/2/86( اثر رقم بر تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم -7 نمودار
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  )9/3/86( اثر رقم بر تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم -8نمودار 
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