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 چکيده
 در پاسخ به برخی عوامل محیطی نظیر (.Vigna radiata L)اش تغییرات عملکرد و کیفیت بذر مدر اين مطالعه 

مختلف کاشت در شرايط مزرعه مورد ارزيابی قرار گرفت.  هایتاريخ در دما، رطوبت نسبی، بارندگی و طول دوره روشنايی
 1389ل زراعیسادر گنبد  کشاورزی سه تکرار در ايستگاه تحقیقات باهای کامل تصادفی اين آزمايش در قالب طرح بلوک

خرداد  30خرداد، 13ارديبهشت،  20ارديبهشت،  2در پنج تاريخ کاشت ) VC-1973A ژنوتیپانجام شد. در اين تحقیق 
هدايت  ،زنی، تسريع پیریهای جوانه، کیفیت بذر با استفاده از آزموندانهگیری عملکرد پس از اندازه .تیر( کشت شد 20و 

زياد نسبی باال همراه با دماهای بسیاروقوع بارندگی و رطوبت تعیین شد. مزرعه  شدن درو بررسی درصد سبز الکتريکی
زنی و افزايش هدايت الکتريکی های زودهنگام باعث کاهش درصد جوانهرشدن بذر در کشت( طی دوره پC°40ُ)بیش از 
هدايت درصد افزايش و 23/0پس از تسريع پیری به میزان  زنیدر کاشت، جوانه تأخیراما به ازای هر روز  ؛بذرها شد

 به ازای هر روز بذر، عملکرد برخالف کیفیت بذرمتر بر گرم کاهش يافت. میکروزيمنس بر سانتی48/0الکتريکی به میزان 
ترين دلیل آن کاهش طول مراحل مختلف نمو و که مهمکاهش يافت کیلوگرم در هکتار  84/10به میزان در کاشت  تأخیر
در سطح  بذر که ضمن حفظ خصوصیات کیفیآن است  ،تاريخ کاشت مناسب ذر بود. از آنجايی کهرشدن بويژه دوره پُبه

رود با کاشت ماش در اواسط خرداد بتوان ضمن دستیابی به عملکرد ، انتظار میمطلوب، عملکرد بااليی نیز تولید کند
 مطلوب، بذرهايی با کیفیت باال نیز تولید کرد.

  
 قدرت بذر زنی بذر، زمان حرارتی، طول دوره روشنايی،نهدما، جوا های کليدی:واژه

 
 1مقدمه

 از و ایدولپه يکساله، گیاهی( .Vigna radiata L) ماش
 رشد باالرونده ایبوته صورت به که باشدمی آساپروانه خانواده
 آسیايی کشورهای از بسیاری در رايج حبوبات ازجمله و کندمی
 هاويتامین انواع و پروتئین از ارسرش ماش دانه. رودمی شماربه
می محسوب هادام برای خوراکخوش هایعلوفه جزو و است
 (.Koocheki & BanayanAval, 2007) شود

                                                           
 gorzin.agron@gmail.com نویسنده مسئول:*

 از زراعیبه مهم مسائل از يکی عنوانبه کاشت تاريخ
 مراحل طول بر متفاوت، محیطی شرايط کردنفراهم طريق
 عامل يک ترتیب بدين و است ثرؤم نمو و رشد مختلف
 يک در رقم يک  بذر کیفیت و عملکرد تعیین در بسیارمهم
 ;Samarah & Abu-Yahya, 2008) باشدمی معین منطقه

Hashemi Jazi, 2001 .)ايجاد باعث کاشت مختلف هایتاريخ 
 تشعشع روز، طول نسبی، رطوبت دما، لحاظ از متفاوتی شرايط
 هایويژگی لعوام اين که شودمی هابیماری و آفات شیوع و
 Calvino et) دهندمی قرار تأثیر تحت را بذر کیفی و یکمّ

al., 2003; Sastawa et al., 2004 .)مناسب کاشت تاريخ 
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 حرارت،درجه نظیر اقلیمی شرايط از بهینه گیریبهره موجب
 با دانه رشدنپُ و گلدهی دوره تطابق نیز و روز طول رطوبت،
 بهبود باعث تواندمی نتیجهدر و شودمی محیطی مناسب شرايط
 . شود بذر کیفیت و عملکرد

 طوربه مهم، بسیار عامل يک عنوانبه نیز بذر کیفیت
 که زمانی خصوصبه بذر نهايی عملکرد و بوته تراکم بر مستقیم
 نامساعد هاگیاهچه استقرار مراحل طی هوا و خاک شرايط
 جزء سه از دقیق بیان به بذر کیفیت مفهوم. است ثرؤم باشد،
 قابلیت بذر، سالمت شامل که است شده تشکیل تفکیک قابل
 تعريف اساس بر. باشدمی بذر قدرت و بذر( نامیه قوه) حیات
 هايیويژگی کلیه به بذر قدرت بذر، آزمون المللیبین انجمن
 طول در را بذر عمکرد يا بالقوه فعالیت میزان که شودمی اطالق
 توانايی شامل هاويژگی اين. کند تعیین سبزشدن و زنیجوانه
 ظهور بالقوه توانايی طبیعی، هایگیاهچه تولید برای بذر توده

 نهايت در و تولیدشده گیاهان يکنواختی و مزرعه در گیاهچه
 & Hampton) باشندمی بذر سازیذخیره بالقوه قابلیت

Tekrony, 1995 .)عدم يا وجود دهندهنشان نیز بذر سالمت 
 بوده هاويروس و هاباکتری ها،قارچ مانند زااریبیم عوامل وجود
 کمبود عاليم مانند فیزيولوژيکی شرايط دربرگیرنده شايد و

 Ghassemi Golezani & Hosseinzadeh) باشد عناصر

Mahootchi, 2010 .)شرايط تأثیر تحت مزرعه در بذر کیفیت 
 عواملی. گیردمی قرار بذر رسیدگی و نمو مراحل طی محیطی
ومرطوبخشک ،(Keigly & Mullen, 1986) باال دمای چون
 نسبی رطوبت ،(Woodstock et al., 1985) هوا متوالی شدن
 اثرات( Mengistu et al., 2009) متوالی هایبارندگی و باال
 بروز صورت در. گذارندمی بذر کیفیت بر توجهیقابل منفی
 بذر کیفیت مزرعه در بذر نمو مراحل طی شرايطی چنین
 در تواندمی هم شرايطی چنین که است واضح. يابدمی کاهش
 بنابراين. دهد رخ ديرهنگام نیز و زودهنگام کاشت هایتاريخ
 بذر کیفیت حداکثر به دستیابی برای مطلوب کاشت تاريخ
 حداکثر آن در که نباشد کاشتی تاريخ همان لزوماً است ممکن
 زراعی هانگیا کاشت در تأخیر زيرا؛ شودمی حاصل عملکرد
 کاهش درنتیجه و نمو و رشد دوره طول کاهش باعث همواره
 کاهش طريق از رويداد اين .شودمی رويشی خشک ماده تجمع
 شودمی دانه عملکرد کاهش به منجر بوته در دانه و غالف تعداد
(Anderson & Vasilas, 1985; Mayers et al., 1998 .)
 مانند ماش مشابه نگیاها روی بر که گوناگونی مطالعات اما
 تأخیر نتیجه در بذر کیفیت افزايش از حاکی شده، انجام سويا
 & Egli et al., 2005; Mayhew) باشدمی کاشت در

Cavines, 1994; Gorzin, 2013.) 

 بسیارمهمی نقش کاشت تاريخ که موضوع اين به توجه با
 اين تأثیر بررسی کند،می ايفا بذر کیفیت و عملکرد تعیین در
 ضروری امری بذر کیفی و کمی خصوصیات بر مديريتی املع
 و زنیجوانه قابلیت ارزيابی منظوربه تحقیق اين لذا. باشدمی
 هایتوده در ماش بذر عملکرد نیز و( بذر کیفیت) بذر قدرت
 يافتن نیز و گنبد در کاشت مختلف هایتاريخ از حاصل بذری
 حداکثر ياآ که است شده انجام مهم السؤ اين به پاسخی
 حاصل مشابهی کاشت تاريخ در ماش در بذر کیفیت و عملکرد
 بتوان تا دارد وجود راهکارهايی چه ،صورتغیراين در شود؟می
 يک در بذر عملکرد حداکثر به يافتندست ضمن هاآن اعمال با

 .يافت دست نیز بذر کیفیت باالترين به معین کاشت تاريخ
 

 هامواد و روش
منظور ارزيابی کیفیت بذر مااش در قالاب طارح    اين آزمايش به 

 ساه تکارار در ايساتگاه تحقیقاات     باا های کامال تصاادفی   بلوک

گنبد واقع در سه کیلومتری شمال شارقی شهرساتان   کشاورزی 

ايان ايساتگاه در عار      انجام شد. 1389گنبد طی سال زراعی 

دقیقااه شاامالی، طااول جغرافیااايی  16درجااه و 37جغرافیااايی 

متری از سطح دريا قارار  45و ارتفاع  یقه شرقیدق12درجه و 55

در پنج تاريخ کاشت VC–1973A ژنوتیپ دارد. در اين تحقیق 

خارداد و   30خارداد،  13رديبهشات،  ا 20ارديبهشات،   2)شامل 

. در ايان ژنوتیاپ کاه دارای تیاپ رويشای      تیر( کشات شاد  20

ها در انتهاای سااقه اصالی و هار ياک از      باشد، غالفايستاده می

های مربعی شکل با سطحی صااف  شوند. دانها تشکیل میهشاخه

قبال از  های اين ژنوتیپ اسات.  تا کمی چروکیده از ديگر ويژگی

برداری از خاک مزرعه و انجام آزمون خاک، برخی کشت با نمونه

 (.1گیری شد )جدولخصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک اندازه

کاشات باه    ،ظار هاای ماورد ن  بعد از آماده سازی زمین در تااريخ 

شاامل   کرتصورت دستی و به صورت مسطح صورت گرفت. هر 

متر و فاصاله  سانتی40. فاصله بین رديف بودرديف کاشت  هشت

ياابی باه   باه منظاور دسات    سانتی متر باود. 8ها روی رديف بوته

باذر   ساه در هر محل کاشات   پوشش يکنواخت در سطح مزرعه،

هاا عملیاات   ر بوتاه . پس از سبزشدن و استقراماش قرار داده شد

صاورت گرفات. بارای     برگای و چهااربرگی  حله دوتنک در دو مر

شاده  هاای توصایه  کاش مبارزه با آفات طی فصال رشاد از آفات   

های ها به مرحله برداشت، غالفاستفاده شد. پس از رسیدن بوته

ها جدا شادند. بارای جداساازی باذرها از     رسیده با دست از بوته

 اده شد.غالف نیز از روش دستی استف
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 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک  محل آزمایشبرخی  -1جدول 

Table 1. Some of soil physiochemical traits of experimental field  

 بردارینمونه عمق

Depth of 

sampling 

 (cm) 

 هدایت الکتریکی

Electrical 

conductivity 

(1-dS.m) 

 اسيدیته

Acidity 

 (pH) 

 کربن آلی

Organic 

Carbon 

 )%( 

 کل نيتروژن

Total 

Nitrogen 

 )%( 

 دسترسفسفرقابل

Available 

Phosphorus 

 (1-mg.kg) 

 دسترسقابلپتاسيم

Available 

Potassium 

(1-mg.kg) 

 خاکبافت

Soil 

texture 

0-30 0.73 8.1 1.2 0.12 9.5 640 Silty loam 

 

 هایآزمون از بذر قدرت و زنیجوانه قابلیت تعیین برای
 طرح قالب در) الکتريکی هدايت و پیری تسريع زنی،جوانه
 & Hampton(1995) روش اساس بر( تصادفی کامالً

Tekrony از حاصل نتايج يیدأت برای همچنین. شد استفاده 
 هاینمونه از يک هر سبزشدن درصد آزمايشگاهی، هایآزمون
 از کار، ناي برای. گرفتند قرار ارزيابی مورد نیز مزرعه در بذری
 طول به کاشت رديف دو در بذر 200 تعداد بذری نمونه هر

 تعداد سپس. شد کشت دستی صورتبه تکرار سه در دومتر
 در و گرديد شمارش روزانه صورتبه سبزشده هایگیاهچه
 عملکرد تعیین منظوربه. شد محاسبه سبزشدن درصد نهايت
 رداشتب کرت هر از  مترمربع يک معادل مساحتی نیز دانه
 ابتدا متر يک و کناری رديف دو از حاشیه اثر حذف برای. شد
 . نگرفت صورت بردارینمونه کرت هر انتهای و

 هایتاريخ در روشنايی دوره طول تغییرات ارزيابی برای
 نموی مهم دوره سه به را گیاه رشد دوره ابتدا کاشت، مختلف
 شدنرپُ شروع تا دهیگل ،(PD-R1) دهیگل تا کاشت شامل
 فیزيولوژيک رسیدگی تا دانه رشدنپُ شروع و( R1-R5) دانه
 دوره طول میانگین سپس و کرده تقسیم( R5-R7) دانه

 از استفاده با مرحله سه اين از يک هر در( ساعت) روشنايی
. شد محاسبه PP-calc (Soltani & Maddah, 2010) برنامه
 سیدگیر تا کاشت از روشنايی دوره طول میانگین عالوه،به

 محاسبه روش همین از استفاده با نیز( PD-R7) فیزيولوژيک
 مراحل ثبت برای مطالعه، اين در. گرفت قرار استفاده مورد و

 توسط شدهمعرفی نموی استاندارد کلیدهای از ماش فنولوژی
(1980 )Fehr & Caviness فنولوژی مراحل ثبت در که 

 .شد گیریبهره رود،می کاربه سويا
 از هوا دمای حداقل و حداکثر روزانه هایداده همچنین

 با سپس. آمد دستهب کاووس گنبد سینوپتیک ايستگاه
 میانگین روزانه، دمای حداقل و حداکثر میانگین از استفاده
 دوره طول اثرات جداسازی برای. شد محاسبه روزانه دمای

-PD-R1، R1-R5، R5 هایدوره طی نمو، بر دما و روشنايی

R7 و PD-R7 شد استفاده بخشیسه خطی تابع يک از 
(Kantolic & Slafer, 2005 .)نمو میزان کهاين به توجه با 
 :است دما از تابعی t [D(t)] روز در

 
 :(1) معادله

0)( tD                             If   T < Tb or T > Tc     

TbTo

TbT
tD






1
)(                   If   Tb < T < To1 

2
)(

ToTc

TTc
tD




                  If   To2 < T < Tc 

1)( tD                              If   To1 < T < To2 

دمای پايه که  Tbمیانگین دمای روزانه،  Tدر اين تابع 
دمای مطلوب  To1گیرد، تر از آن نمو صورت نمیدر پايین
دمای سقف که در  Tcدمای مطلوب فوقانی و  To2تحتانی، 

باشند. در اين تابع دمای گیرد، میباالتر از آن نمو صورت نمی
و دمای سقف  c˚30، دمای مطلوب تحتانی و فوقانی c˚5/7پايه 

c˚40 ( 2010 ,درنظر گرفته شدal etChauhan  کلیه .)
انجام شد  GDD-calcمحاسبات با استفاده از برنامه 

(Maddah, 2010&  iSoltan پس از محاسبه زمان حرارتی .)
(TT)1 ( يا همان درجه روز رشد تجمعیGDD)2  با استفاده

تجمعی در هر يک از  3(TD، تعداد روزهای دمايی )1از معادله 
( با 7R-PDو  1R-PD ،5R-1R ،7R-5Rهای نموی )دوره

محاسبه و به عنوان طول هر يک از دوره 2استفاده از معادله 
 .ی نمو درنظرگرفته شدها

                                                           
1 Thermal time 

2 Growth degree day  

3 Thermal days 
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 :(2معادله )

TbTo

TT
TD




1
 

 (Institute, Inc) افزارها از نرمبرای تجزيه و تحلیل داده

SAS  9.1.3  افزار از نرم هاشکلو برای رسمExcel 2007 
در سطح  LSDها از آزمون برای مقايسه میانگین شد. استفاده
ای توصیف روابط همچنین بر درصد استفاده شد.5احتمال 

گیری و تاريخ کاشت از تابع موجود میان صفات مورد اندازه
استفاده  (4ای )معادله ( و مدل دوتکه3)معادله  1خطی درجه

 شد.
 :(3)معادله 

baxy   
تاريخ کاشت به xصفت مورد بررسی،  yه در اين معادل

أ عر  از مبد bو شیب خط a  ،صورت روز از آغاز سال
  .باشدمی

 :(4معادله )

c
ab

ax
y 












                If   x≤b 

c
bd

bx
y 














)(1
        If   x>b     

)در اينجا طول دوره  صفت مورد بررسی yه در اين معادل
که در آن   xحداقل مقدار aتاريخ کاشت )روز سال(،  x، نمو(

که در آن  xاز مقداری  bرسد، طول دوره نمو به صفر می
حداکثر  dدهد )نقطه چرخش منحنی(، رخ می yحداکثر 
 cرسد و به صفر می که در آن طول دوره نمو مجدداً xمقدار 
 .باشدمی bبرابر  xدر شرايطی است که  yمعکوس 
 

 نتایج و بحث
با توجه به شرايط آب و هوايی حادث در طول دوره رشد 

پنج تاريخ کاشت های کاشت، در هر در هر يک از تاريخ
حداکثر دمای هوا که نقش مهمی در تعیین کیفیت بذرهای 

رشدن بذر ، طی دوره پُ( al etEgli., 2005) تولیدی دارد
(7R-5R همواره بیش از )گراد بود. همچنین در درجه سانتی35

 7R-5Rتاريخ کاشت اول و دوم حداکثر دمای هوا طی مرحله 
(. حداکثر a، 1تر رفت )شکلگراد نیز فرادرجه سانتی40از مرز 

درصد 80عمدتا کمتر از 7R-5Rرطوبت نسبی هوا طی مرحله 
از  7R-5Rبود، اما در تاريخ کاشت اول مقدار آن طی مرحله 

 هایيک از تاريخدر هیچعالوه، به درصد نیز گذشت.90مرز
ارديبهشت( طی دوره 2کاشت به استثنای تاريخ کاشت اول )

 .(b، 1نگرفت )شکل رشدن بذر بارندگی صورتپُ

، تاريخ کاشت دوم در کلیه 2جدولهای بر اساس داده
را دريافت  GDDترين بیش( 7R-5Rاستثنای مراحل نموی )به

نمود. از طرف ديگر، طول دوره روشنايی در هر يک از مراحل 
PD-و  5R-1Rنموی از تاريخ کاشت اول تا تاريخ کاشت دوم )

7R( و سوم )1R-PD بیشتر در  تأخیربا ( افزايش يافت و
 7R-5Rتدريج کاهش پیدا کرد. اما در مرحله به ،کاشت

ت اول و طول دوره روشنايی در تاريخ کاش GDDبیشترين 
ها در کاشت از مقدار آن تأخیرمشاهده شد و پس از آن با 

 (. در نتیجه، طول دوره )روز دمايی(2کاسته شد )جدول 
7R-5R  ی کاهش يافت صورت خطدر کاشت به تأخیرنیز با

(. اين در حالی بود که طول دوره ساير مراحل نموی 2)شکل 
که در ابتدا طول نحویکرد، به ای تبعیتاز يک منحنی دوتکه

هر يک از اين مراحل نموی تا تاريخ کاشت دوم افزايش يافت 
 (.2شروع به کاهش نمود )شکل  و پس از آن مجدداً

 نموی مراحل از يک هر طول بین همبستگی تجزيه نتايج
 رشدنپُ دوره طول تنها که داد نشان نیز روشنايی دوره طول و
 رسیدگی تا کاشت از رشد دوره کل طول و( R5-R7) دانه

 قرار روشنايی دوره طول تأثیر تحت( PD-R7) فیزيولوژيک
 تا کاشت از رشد دوره طول همچنین(. 4جدول) گرفت
 کاشت از یروشناي دوره طول تأثیر تحت فیزيولوژيک رسیدگی

 ساير در روشنايی دوره طول اما نگرفت، قرار دهیگل شروع تا
 (.4 جدول) بود ثرؤم آن بر نموی مراحل
 همواره بذر کیفیت ،کاشت در تأخیر با تحقیق، اين در
 بذرهای در زنیجوانه درصد هرچند .(3شکل) يافت افزايش
 نداشتند يکديگر به نسبت داریمعنی اختالف پیرنشده

 روز هر ازای به پیرشده بذرهای در زنیجوانه اما ،(a ،3شکل)
 يافت افزايش درصد23/0 میزان به کاشت در تأخیر
 در تأخیر روز هر ازای به نیز الکتريکی هدايت(. b،3شکل)

 گرم بر مترسانتی بر میکروزيمنس48/0 میزان به کاشت
 در تأخیر روز هر ازای به اگرچه(. c ،3شکل) يافت کاهش
 صورتبه نیز مزرعه شرايط در بذرها سبزشدن بلیتقا ،کاشت
 بین اختالف اما يافت، افزايش درصد23/0 میزان به خطی
 (.d ،3شکل) نبود دارمعنی تیمارها

 همواره کاشت در تأخیر با که بذر کیفیت برخالف
 کاشت در تأخیر با بذر عملکرد اجزای و عملکرد يافت، افزايش
 غالف تعداد کهطوریبه ؛(4لشک) کردند پیدا کاهش تدريجبه
به ترتیببه کاشت در تأخیر روز هر ازای به بوته هر در بذر و

 بذر وزن(. b و a ،4شکل) يافتند کاهش 90/1 و 26/0 میزان
 يافت کاهش -30/0 شیب با کاشت در تأخیر با نیز×( 1000)
 يک از نیز بذر عملکرد ،تغییرات اين دنبال به(. c ،4شکل)

 4/1144) بذر عملکرد بیشترين. بود رخوردارب کاهشی روند



 

 

32 
 

 1397، سال2ة، شمار9/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی تغييرات؛ حسينی و همکاران

 

هب( ارديبهشت 2) نخست کاشت تاريخ در( هکتار در کیلوگرم
 عملکرد کاشت در تأخیر روز هر ازایبه آن از پس. آمد دست
 در و يافت کاهش هکتار در کیلوگرم 84/10 میزان به بذر
 خود مقدار کمترين به( تیر 21) آخر کاشت تاريخ در نهايت
 (.c ،4شکل) رسید( هکتار در کیلوگرم 299)

 از يک هر طول با بذر کیفیت و عملکرد ارتباط بررسی
 داد نشان هاداده همبستگی تجزيه از استفاده با نموی مراحل
 باشدمی ثرؤم بذر عملکرد و کیفیت بر نمو مراحل طول که
 همبستگی مزرعه در سبزشدن و زنیجوانه درصد(. 5 جدول)

 اما نداشتند، نموی مراحل از يک هیچ ولط با داریمعنی
 منفی همبستگی ،پیرشده بذرهای در زنیجوانه درصد
 هدايت. داشت نموی مراحل از يک هر طول با داریمعنی

 از يک هر طول با داریمعنی مثبت همبستگی نیز الکتريکی
 تعداد افزايش با بنابراين،(. 5 جدول) داشت نموی مراحل
دريافت GDD افزايش عبارتی به يا) دهشتجربه دمايی روزهای
 هایکشت) يافت کاهش بذر کیفیت گیاه توسط( شده

 هایکشت) يافت افرايش بذر کیفیت آن کاهش با و( زودهنگام
 عملکرد اجزای و عملکرد بین که بود حالی در اين(. یتأخیر
 همبستگی گیاه توسط شدهتجربه دمايی روزهای تعداد و بذر
 افزايش با زودهنگام کاشت اساس، اين بر. داشت وجود مثبی
 کاشت در تأخیر و افزايش باعث  نموی مراحل از يک هر طول
 و عملکرد کاهش به منجر نمو مراحل طول کاهش طريق از

 (.5 جدول) شدند بذر عملکرد اجزای
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  ،(b) ميزان بارندگیو نگين رطوبت نسبی هوا حداکثر، حداقل و ميا(؛ a) حداکثر، حداقل و ميانگين دما -1شکل 

  های مختلف کاشت( در تاریخ7R - 5R) رشدن بذرطی دوره پُ
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 د(.انهنشان داده شد PD5و  PD1 ،PD2 ،PD3 ،PD4 های مختلف کاشت هستند که بادر تاريخ 7R-5Rنشان دهنده طول دوره  

Fig. 1. Maximum, minimum and mean air temperature (a); maximum, minimum and mean relative humidity and 

rainfall (b) during seed filling period (R5-R7) for different planting dates 
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 shows length of R5-R7 in different planting dates, that displayed with PD1, PD2, PD3, PD4, and PD5). 
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 شده در هر یک از مراحل نمویدریافت( PPو طول دوره روشنایی ) (GDD) روز رشددرجه -2 جدول
Table 2.  Growth degree day (GDD) and photoperiod (PP) received in the developmental stages 

 

Planting date تاریخ کاشت 
PD-R1 

 
R1-R5 

 
R5-R7 

 
PD-R7 

GDD PP GDD PP GDD PP GDD PP 

April 21 2 رديبهشتا  650 15.0  233 15.6  211 15.7  1094 15.4 

May 10 20 ارديبهشت  717 15.40  304 15.7  170 15.6  1191 15.6 

June 3 13 خرداد  702 15.7  168 15.5  165 15.3  1034 15.5 

June 20 30 خرداد  629 15.6  192 15.1  114 14.8  936 15.2 

July 12 21 تیر  618 15.1  194 14.23  128 14.2  940 14.6 
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 های مختلف کاشتطول هر یک از مراحل نمو )بر اساس روز دمایی( در تاریخ -2 شکل
Fig. 2. The length of developmental stages (based on thermal day) in different planting dates 

 

 

 

 راحل  نموی در ماشای در هر یک از متخمين پارامترهای مدل دوتکه -3جدول 
Table 3. Parameter estimation of segmented model in different developmental stages of mungbean 

 

 مرحله نمو
Developmental stages 

 پارامترها
Parameters R2 F value 

a b c d 

PD-R1 -143.4 54.9 0.03 398 0.88 20.91* 

R1-R5 -37.3 45.4 0.08 217.0 0.28 1.17 ns 

R5-R7# -0.04 14.2 - - 0.82 13.74* 

PD-R7 -170.5 52.3 0.01 328.4 0.99 341.01** 

 باشند.در رگرسیون خطی ساده می أترتیب شیب خط و عر  از مبدبه bو  aدر اين مرحله نموی  #
 دارغیر معنی :nsدرصد و  5دار در سطح : معنی*درصد،  1دار در سطح : معنی**

# a and b are slope and intercept of the simple linear regression in this developmental stages, respectively. 

**: significant at 1% level; *: significantat at 5% level and ns: non-significant 
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 ل نموی ماش )روز دمایی( و طول دوره روشنایی )ساعت(نتایج تجزیه همبستگی بين طول هر یک از مراح -4جدول 
Table 4. The results of correlation analysis between the length of different developmental stages in mungbean  

(thermal day) and photoperiod (hours) 

 طول مراحل نموی )روز دمایی(  
Length of developmental stages (thermal day) 

  PD-R1 R1-R5 R5-R7 PD-R7 

 طول دوره روشنايی )ساعت(

Photoperiod (hours) 

PD-R1 0.36 ns - - 0.16 ns 

R1-R5 - 0.48 ns - 0.93** 

R5-R7 - - 0.83** 0.91** 

PD-R7 - - - 0.93** 

 دار: غیر معنیnsدرصد و  1دار در سطح : معنی**

**: significantat at 1% level, and ns: non-significant 
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 ( ماشd( و درصد سبزشدن )c(، هدایت الکتریکی )b( و بعد از تسریع پيری )aزنی قبل )بر درصد جوانهاثر تاریخ کاشت  -3شکل
Fig. 3. The effect of planting date on seed germination before (a) and after (b) accelerated aging,  

electrical conductivity (c), and emergence percentage (d) of mungbean 
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 ( در ماشd(، و عملکرد بذر )c×( )1000(، وزن بذر )b(، تعداد بذر در بوته )aاثر تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته ) -4 شکل
Fig. 4. The effect of planting date on the number of pods per plant (a), the number of seeds per plant (b),  

seed weight (×1000) (c), and seed yield (d) in mungbean 

 

 

 تجزیه همبستگی بين کيفيت و عملکرد بذر و طول هر یک از مراحل نموی بر اساس روز دمایی تجمعی -5جدول 
Table 5. The correlation analysis between seed yield and quality and the length of different developmental stages 

based on the cumulative thermal day 
 

 کيفيت بذر 
Seed quality 

 
  عملکرد بذر 

Seed yield 

G GAA EC EP  NP NS SW YLD 

 روز دمايی تجمعی

Cumulative 

Thermal day 

PD-R1 0.13 ns -0.66** 0.51* -0.28 ns  0.46 ns 0.56* 0.71** 0.75** 

R1-R5 -0.33 ns -0.53* 0.87** -0.33 ns  0.89** 0.89** 0.01 ns 0.43 ns 

R5-R7 -0.28 ns -0.66** 0.71** -0.33 ns  0.76** 0.77** 0.58* 0.92** 

PD-R7 0.04 ns -0.74** 0.76** -0.38 ns  0.70** 0.78** 0.74** 0.85** 

 .دار: غیر معنیnsدرصد و  5دار در سطح : معنی*، درصد 1دار در سطح : معنی**

**: significant at 1% level,*: Significant at 5% level and ns: non-significant 
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 در ماش بذر کیفیت افزايش دهندهنشان تحقیق اين نتايج
 تولیدشاده  بذرهای کاشت، در تأخیر با. بود یتأخیر هایکشت
 کااهش  همچنین. شدند برخوردار االتریب زنیجوانه استعداد از

نشاان  کاشات  در تأخیر با تولیدشده بذرهای الکتريکی هدايت
 ترشاح  میازان  کاهش دلیلبه غشايی ساختارهای بهبود دهنده
 پرشدن دوره طی بذر کیفیت طورکلیبه. بود بذر پوسته از مواد
 و دماا  شاامل  محیطای  مهم عامل دو تأثیر تحت مزرعه در بذر

    ;Spears et al, 1997) گیارد مای  قارار  هاوا  بینسا  رطوبات 
Balduchi & McGee, 1987).   

 دماا  به پاسخ در ماش بذر کیفیت تغییرات نحوه چند هر
 اماا  اسات،  نگرفتاه  قارار  مطالعه مورد تاکنون مزرعه شرايط در

 به شباهتبی که سويا گیاه روی زمینه اين در بسیاری مطالعات
 دمای وقوع که دادند نشان مطالعات اين. شد انجام نیست، ماش
 باذر  کیفیت کاهش باعث رسیدگی و بذر پرشدن دوره طی باال
 باذرهای  حاذف  باا  Egli et al, (2005) .شاود مای  گیااه  اين

 طای  باال دمای که دريافتند قارچی آلودگی دارای و غیرطبیعی
 نتايج با هايافته اين. شودمی بذر کیفیت کاهش باعث دوره اين
. دارد مطابقت Gibson & Mullen (1996) آزمايش از حاصل
 رشاد  اتاقک در بذر قدرت و زنیجوانه کاهش باعث باال دماهای

 ;Keigly & Mullen, 1986) شد کنترل تحت هایمحیط و

Dornbos & Mullen, 1991; Zanakis, 1994).  
 & Keigly)( شب/روز) گرادسانتی درجه 28/33 دماهای

Mullen, 1986)، 35گاارادسااانتی جااهدر (Dornbos & 

Mullen, 1991)  30/35 و (Egli et al, 2005)  دوره طای 
 .داد کاهش را حساس ارقام زنیجوانه بذر رشدنپُ

 روزانه دمای حداکثر پیشین مطالعات به توجه با بنابراين،
 کیفیات  بار  توجهیقابل تأثیر (R5-R7) بذر رشدنپُ دوره طی

 روزاناه  دماای  حاداکثر  مطالعه اين در. دارد تولیدشده بذرهای
 باود  گرادسانتی درجه35 از بیش  همواره R5-R7 مرحله طی
 باذرهای  کیفیات  کااهش  باعث تواندمی خود دمايی چنین که

 طای  روزاناه  دماای  حداکثر اول کاشت تاريخ در. شود تولیدی
 مااش  نمو رویپیش برای سقف دمای از حتی R5-R7 مرحله
 روياداد  اين(. a ،1 شکل) رفت ترفرا نیز( گرادسانتی درجه40)
 چارا  کاه  باشاد  موضاوع  ايان  توجیه برای خوبی دلیل تواندمی

 کاشت هایتاريخ ساير از کمتر اول کاشت تاريخ در بذر کیفیت
 . بود

 باذر  رشدنپُ دوره طول کاشت در تأخیر با ديگر، طرف از
(R5-R7)  اين که( 2 شکل) يافت کاهش خطی صورت به نیز 
 مادت  باه  بذر نمو مراحل کاشت، در تأخیر با که دهدمی نشان
 قارار  بااال  دماهاای  ويژهبه و محیطی شرايط معر  در کمتری
( رشد روز-درجه) تجمعی حرارتی زمان کهاين عالوه به. گرفت

 ،يافات  کاهش کاشت در تأخیر با که نیز گیاه توسط شدهتجربه
 دوره طاول  کااهش . باشاد مای  واقعیات  ايان  دهندهنشان خود
 دوره طااول بااا داریمعناای و مثباات همبسااتگی بااذر رشاادنپُ

بناابراين  (. 4 جدول) داشت نیز نموی مرحله اين طی روشنايی
 تعااداد نتیجااه در روشاانايی دوره طااول کاشاات، در تااأخیر بااا

 ،شادند  مواجاه  بااال  دماهای با خود نمو طی بذرها که روزهايی
 .کرد پیدا افزايش بذر کیفیت و يافت کاهش

 تغییار  باه  قاادر  مستقیماً نسبی رطوبت و گیبارند ظاهراً
 تغییار  طرياق  از تواندمی اما باشد،نمی تولیدی بذرهای کیفیت
 بذر کیفیت غیرمستقیم طوربه بذرزی هایقارچ شیوع میزان در
.  (Keiser & Mullen, 1993)دهناد  قارار  تاأثیر  تحات  را

 هدرجا  40 از بایش ) باال بسیار دماهای وقوع بر عالوه بنابراين،
 وقاوع  اول، کاشات  تااريخ  در R5-R7 مرحلاه  در( گاراد سانتی
 بذر کیفیت کاهش در است ممکن نیز مرحله اين طی بارندگی
 دوره طای  باال دماهای وقوع وجود با(. 1 شکل) باشد بوده موثر
 تااريخ  اين در ،(خرداد 30) چهارم کاشت تاريخ در بذر رشدنپُ

 ايان  بناابراين . شاد  مشاهده هوا نسبی رطوبت کمترين کاشت
 تااريخ  ايان  در باذر  کیفیت باالتربودن علت توانمی را موضوع
 تارين پايین. دانست قبلی هایکاشت تاريخ با مقايسه در کاشت
 در(. 1 شکل) شد مشاهده پنجم کاشت تاريخ در نیز هوا دمای
 رشادن پُ دوره طی هوا نسبی رطوبت باالترين کاشت تاريخ اين
 بذر نمو مراحل طی هوا دمای توجهلقاب کاهش اما داد، رخ بذر
 گوناه ايان  توانمی هايافته اين از. شد بذر کیفیت افزايش باعث
 طاور  به نسبی رطوبت و هوا دمای هرگاه که نمود گیرینتیجه
 باالسات  هاوا  دماای  که ایدوره طی يا و يابند افزايش همزمان
 .يابدمی بیشتری کاهش بذر کیفیت دهد، رخ نیز بارندگی
 يافت، افزايش ماش بذر کیفیت کاشت در تأخیر با دهرچن

 اجازای  و عملکارد  در زياادی  بسیار کاهش باعث تأخیر اين اما
 آخار  کاشت تاريخ در بذر عملکرد کهطوریبه ،شد بذر عملکرد
 در کیلوگرم 4/845 میزانبه ،نخست کاشت تاريخ با مقايسه در

 رشد دوره طول کاهش دلیلبه طورکلی،به. يافت کاهش هکتار
 عملکرد ،داد رخ کاشت در تأخیر نتیجه در که( PD-R7) گیاه
 از(. 4 و 2 شاکل ) يافات  کااهش  هماواره  بذر عملکرد اجزای و

 را( 92/0) همبستگی ضريب بیشترين بذر عملکرد ديگر، طرف
 تأخیر با نتیجه در و( 5 جدول) داشت بذر رشدنپُ دوره طول با
 يافات  کاهش نیز بذر لکردعم ،دوره اين شدنکوتاه و کاشت در
 (. 4 شکل)

 بیشاترين  عملکارد  اجازای  باین  در بذر عملکرد عالوه،به
 طاول   به هم آن که( 6 جدول) داشت بذر وزن با را همبستگی
 (.5 جدول) داشت بستگی( R5-R7) بذر رشدنپُ دوره
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 ضرایب همبستگی بين عملکرد و اجزای عملکرد بذر -6جدول 
Table 6. Coefficients correlation between seed yield and its components 

 

 NP NS SW   YLD 

NP 1    

NS 0.99** 1   

SW 0.22 0.32 1  

YLD 0.71** 0.71** 0.78** 1 

 دار: غیر معنیnsدرصد و  5دار در سطح : معنی*درصد،  1دار در سطح : معنی**

**: significant at 1% level,*: significant at 5% level and ns: non-significant 

 

 بذر قدرت و زنیجوانه کنار در نیز بذر سالمت که آنجا از
 اين گیریاندازه لذا است، بذر کیفیت بسیارمهم هایفهؤلم از

 هایقارچ به بذرها آلودگی میزان تعیین خصوصبه و صفت
 کیفیت کاهنده عوامل تردقیق شناسايی باعث تواندمی بذرزی
 که داد نشان سويا روی بر مطالعه با  Gorzin(2013. )شود بذر
 بذر کیفیت کاهنده عامل ترينمهم بذرزی هایقارچ دما، از پس
 که داد نشان همچنین نامبرده. باشدمی زودهنگام هایکشت در

 قارچی هایآلودگی کاهش باعث تواندمی هاکشقارچ از استفاده
 بذر قدرت و زنیجوانه تقابلی افزايش نتیجه در و بذرها در
 توانمی باشد، داشته وجود نیز ماش در مشکلی چنین اگر. شود
 نیز ماش در را بذر کیفیت ،مناسب هایکشقارچ کارگیریهب با

 يا زودهنگام هایکشت از استفاده صورت اين در. داد افزايش
 هایکشت با مقايسه در بیشتری بسیار عملکرد که بهاره
 اين. بود خواهند ترمناسب کشت برای کنند،می تولید تابستانه
 .گیرد قرار توجه مورد آينده مطالعات در تواندمی موضوع
  

 گيرینتيجه
 در خیرأت با پژوهش، اين از حاصل نتايج به توجه با
 پیدا کاهش بذر عملکرد و افزايش بذر کیفیت ،ماش کاشت
 نموّ مراحل از يک هر طول که شد مشخص همچنین. کرد

(PD-R1، R1-R5 و R5-R7 )میزان تعیین در مهمی نقش 
 از يک هر طول کاهش. دارد تولیدی بذرهای کیفیت و عملکرد
 وزن و بذر، غالف، تعداد کاهش طريق از نموی هایدوره اين
 طول کاهش میان، اين در. شدند عملکرد کاهش باعث بذر
 نمود، ايفا عملکرد افت در بیشتری نقش بذر رشدنپُ دوره
 بذر وزن بر توجهیقابل ثیرأت نموی دوره اين طول اکهچر
 وزن با همبستگی ضريب باالترين از نیز بذر عملکرد و داشت
 نسبی رطوبت و بارندگی وقوع ديگر، طرف از. بود برخوردار بذر
 در بذر رشدنپُ دوره طی زياد بسیار دماهای با همراه باال
اين ضمن. شد بذر کیفیت کاهش باعث زودهنگام هایکشت
( کاشت در خیرتأ نتیجه در) بذر رشدنپُ دوره طول کاهش که
 در کمتری زمان مدت بذر نمو و رشد مراحل تا شد باعث
 و گیرد قرار باال دماهای ويژهبه محیطی شرايط معر 
 آنجا از. يافت افزايش بذر کیفیت ،کاشت در خیرأت با درنتیجه
 صوصیاتخ حفظ ضمن که است آن ،مناسب کاشت تاريخ که
 کند، تولید نیز بااليی عملکرد مطلوب، سطوح در بذر کیفی
 بتوان ماه خرداد اواسط در ماش گیاه کاشت با رودمی انتظار
 نیز باال کیفیت با بذرهايی مطلوب، عملکرد به دستیابی ضمن
 . کرد تولید
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Introduction 
Planting date is one of the important issues in agronomy that could be changing quantitative and 

qualitative characteristics of crop seeds. Planting date changes seed quality by providing different 

environmental conditions such as temperature, relative humidity, day length, radiation, and incidence of 

pathogens. It is also effective on seed yield. It affects duration of growth and development. A suitable 

planting date leads to optimal utilization of climatic conditions such as temperature, humidity, day length. 

It is also important for flowering and grain filling period to take place at the same time with favorite 

environmental conditions. As a result, it can improve seed yield and seed quality. Some factors such as 

high temperatures, frequent wetting and drying of air, high relative humidity, and continuous rainfalls 

have a significant negative effects on seed quality. These conditions during seed development reduce seed 

quality in the field. It is obvious that such conditions can be occurred on both early and late planting 

dates. Thus, according to an important role of planting date in determination of seed yield and quality, in 

this study the effects of environmental conditions during seed filling period on seed yield and quality of 

mungbean (Vigna radiata L.) were evaluated by implementing different planting dates in field conditions. 

 

Materials & Methods 

This experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications at 

Agricultural Research Station of Gonbad during 2010, which is located at three kilometers northeast of 

the city, with latitude and longitude of 37˚16 ́ N and 55˚12́ E, respectively, and a height of 45 meters 

above sea level. In this study, the genotype VC-1973A was cultivated in five planting dates. The planting 

dates included April 21, May 10, June 3, June 20 and July 12. The mungbean developmental stages were 

divided into three stages includes planting to flowering (PD-R1), flowering to beginning of seed filling 
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(R1-R5), and beginning of seed filling to seed maturity (R5-R7). Afterwards, the relationship between the 

length of these developmental stages and environmental factors (temperature, relative humidity, rainfall 

and photoperiod) occurring during these stages were evaluated in terms of yield and seed quality. Seed 

quality was determined via germination, accelerated aging, Electrical conductivity tests, and field 

emergence percentage. Data analysis was performed by SAS 9.1.3 (Institute, Inc), and Excel 2007 was 

used to draw figures. 

 

Results & Discussion 

The results showed that seed quality increased as a result of delayed planting date, whereas seed 

yield decreased. Germination of the aged seeds increased by 0.23% per day of delay in planting. On the 

other hand, the electrical conductivity per day of delay in planting decreased by 0.43 µs.cm-1.g-1 which 

reflects the increase in seed vigor. Delaying the planting date led to an increase in field emergence 

percentage of about 0.23% per day. In fact, in this study the lowest seed quality was observed for planting 

date April 21 (first planting date). The reason for this occurrence can be related to occurrence of very high 

temperatures (more than 40°C) and rainfall during seed development (R5-R7). Although the average air 

temperature during R5-R7 increased in the next planting dates, but the number of days that temperature 

was more than 40°C decreased, which consequently led to increased seed quality. Also, the length of R5-

R7 decreased by delay in planting date, so filling period (R5-R7) was exposed to environmental factors 

(particularly high temperatures) for a shorter period. In contrast to seed quality, seed yield decreased 

linearly with delay in planting date. The highest seed yield (1144.4 kg.ha-1) was achieved in the first 

planting date (April 21). Then, for each day that planting date was delayed, seed yield decreased by 10.84 

kg.ha-1, and finally in the last planting date (July 12) reached the lowest amount (299 kg.ha-1). Reduction 

of the length of developmental stages (especially R5-R7) was the most important cause of seed yield loss. 

 

Conclusion 
Although, delay in planting date increased seed quality of mungbean, this delay reduced seed yield. 

Seed yield in the last planting date decreased 845.4 kg.ha-1 compared to the first planting date. In fact, 

delay in planting date decreased seed quantity, but increased its quality. The optimum planting date is the 

date that maintains the seed quality at a satisfactory level and produce high seed yield, simultaneously. 

Therefore, planting of mungbean in mid-June may lead to higher seed yield, as well as production of 

high-quality seeds    
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