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  دهیچک

ـ  . بهشودیگندم م یفیو ک یگرم و خشک مثل اهواز باعث کاهش عملکرد کم طیشراآخر فصل در  يتنش گرما اثـر تـنش    یمنظـور بررس

ـ   يامزرعـه  یشیرقم گندم نان بهاره، آزما 20 یفیو ک یآخر فصل بر طول دوره، سرعت پرشدن و عملکرد کم يگرما  یدر مزرعـه پژوهش

آبان،  15کاشت ( خیشامل چهار تار ينوار يهاصورت بلوكبه 1387-88 یاعدر سال زر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

ـ تجز نتایج با سه تکرار اجرا شد. يعمود يرقم گندم نان بهاره در نوارها 20و  یافق يبهمن) در نوارها 15و  يد 15آذر،  15 ـ وار هی  انسی

اثر متقابل نشان داد که در تـاریخ   نیانگیم سهیبود. مقا داریمعن يریگصفات اندازه برکاشت و رقم و اثر متقابل آنها  خینشان داد که اثر تار

در هکتار) توسـط   لوگرمیک 5445در هکتار) توسط رقم چمران و کمترین مقدار آن ( لوگرمیک 7254آذر، بیشترین عملکرد دانه ( 15کاشت 

در هکتار) مربوط بـه   لوگرمیک 2323عملکرد دانه ( نیشتریبهمن) ب 15(تاریخ کاشت  دیشد يتنش گرما طیرقم مارون حاصل شد. در شرا

  هنگـام آبان)، بـه  15کشت زودهنگام ( طیدر شرا یکل طوربهدر هکتار) متعلق به رقم هامون بود.  لوگرمیک 1258رقم مارون و کمترین آن (

  اترك مناسب بودند. ایاروند و  ناك،یریمارون، و ارقامبهمن)  15( رید یلیکشت خ طی) رقم چمران و در شرايد 15( رهنگامیآذر) و د 15(

  

  

 نیعملکرد پروتئ ن،یعملکرد دانه، درصد پروتئ :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

اثر تنش گرما بر گندم نشان  نهیمطالعات متعدد انجام شده در زم

اند که با توجه به زمان و شدت وقوع تنش گرمـا، عملکـرد   داده

. وقـوع تـنش   ابندییکاهش م یمتفاوت ریآن به مقاد يدانه و اجزا

آن دوره،  عیرشـدونمو، بـا تسـر    يهـا از دوره کیـ گرما در هر 

کـه بـه تبـع آن     شـود یم دعملکر ياز اجزا یکیموجب کاهش 

بـاال در   يتـنش دمـا   کـه  يطـور . بهکندیثر مأعملکرد دانه را مت

)؛ 5( هااهچهیمرحله کاشت تا سبز شدن، باعث کاهش استقرار گ

دوگانـه، موجـب    يهـا یدن تا ظهـور برجسـتگ  در مرحله سبزش

)؛ در مرحلــه ظهــور 1کــاهش تعــداد ســنبله در واحــد ســطح (

باعث کاهش تعـداد دانـه    ،یافشاندهدوگانه تا گر يهایبرجستگ

 یدگیتـــا رســـ یافشـــان) و در مرحلـــه گـــرده12در ســـنبله (

 جـه ی)، در نت2( شـود یها مموجب کاهش وزن دانه ک،یولوژیزیف

آن  ي. کاهش عملکرد و تمـام اجـزا  ابدییهش معملکرد دانه کا

آخر فصل توسط  يوقوع تنش گرما ایدر کاشت و  ریخأدر اثر ت

و  ي) و سـوبد 9)، مـدحج و همکـاران (  12( انرادمهر و همکار

  ) در گندم گزارش شده است.17همکاران (

 کیـ ولوژیزیاثر عوامـل ف  یابیروند پرشدن دانه و ارز مطالعه

ـ ا یکـ ینتبر وزن دانـه و تنـوع ژ   صـفات در ارقـام گنـدم، از     نی

 ينـژاد و به کیولوژیزیمطالعات ف يهادر برنامه ياهیپا قاتیتحق

و  ی). پرشدن دانه سـه مرحلـه رشـد کنـد، رشـد خطـ      7است (

دانه توسط  یینها لیدوره رشد کند، پتانس یدارد. در ط یدگیرس

 یدر دوره رشـد خطـ   شود؛یم نییاندوسپرم تع يهاتعداد سلول

دانه)، وزن و اندازه  ییدرصد وزن نها 95تا  5 نیب یله زمان(فاص

ـ دانـه ن  یدگیو در دوره رسـ  ابـد ییمـ  شیافـزا  تعسربهدانه   زی

ـ تغ يسـر کیـ رطوبت دانه کم شده و  در دانـه   یهورمـون  راتیی

مهـم عملکـرد دانـه     ياز اجزا یکی انه). وزن د8( شودیم جادیا

ـ   اسـت گندم  از نظـر   هایـ گ یکـ یژنت اتیخصوصـ  ریثأو تحـت ت

عنوان مقاصد ها بهتعداد دانه در سنبله، رقابت دانه دیتول لیپتانس

طـول دوره پرشـدن دانـه، سـرعت پرشـدن دانـه و        اه،یگ یاصل

و اثـرات متقابـل آنهـا     یافشانقبل و بعد از گرده یطیمح طیشرا

) گزارش کردنـد کـه در   14). شاناهان و همکاران (8دارد ( رقرا

)، هـم  گـراد یدرجـه سـانت   30 يباال ياتنش گرما (دماه طیشرا

امـر   نیـ کـه ا  افتندیطول دوره و هم سرعت پرشدن دانه کاهش 

) اعـالم  1( ودویوزن دانه گندم شـد. آسـ   دیمنجر به کاهش شد

از اثـر مرکـب    یبـاال، ناشـ   يکرد که کاهش وزن دانه در اثر دما

مدت و سرعت پرشدن دانه است و چنانچه کاهش وزن دانـه از  

د، کـاهش  شوو جبران ن یسرعت پرشدن دانه خنث شیاافز قیطر

از کاهش مدت پرشدن دانه خواهـد بـود.    یدانه ناش ییوزن نها

اثر تنش گرما بر گندم گزارش کـرد کـه    ی) با بررس18واردالو (

ل سنبله تا خروج برگ پرچم، یهمه مراحل حدفاصل تشک باًیتقر

مرحلـه   بـاال در  يباال دارند و دماهـا  يبه دما یخاص تیحساس

درصد کاهش داد، حـال آنکـه    22تعداد دانه را به مقدار  ،یشیزا

درصــد از وزن آن را  38دماهــا در مرحلــه رشــد دانــه،  نیهمــ

که طـول دوره   ی) معتقدند، ارقام15و موچو ( رینکالیکاست. س

تنش  طیدر شرا يشتریو سرعت پرشدن دانه ب ترپرشدن دانه کم

مطلـوب   طینسبت به شرا يوزن دانه کمتر راتییتغ بیدارند، ش

) گـزارش کردنـد کـه در مرحلـه     9دارند. مـدحج و همکـاران (  

سـرعت   گراد،یدرجه سانت 27به  21دما از  شیپرشدن دانه، با افزا

پرشدن  دتدر روز در دانه، م گرمیلیم 6/1به  8/1پرشدن دانه از 

گرم و عملکـرد   26به  43روز، وزن هزار دانه از  26به  32دانه از 

ـ  . درصــد افـت یگـرم در متــر مربـع کــاهش    270بــه  418ه از دان

. از شـود یکنتـرل مـ   یطیو مح یکیدانه توسط عوامل ژنت نیپروتئ

و بعـد   یدهـ رطوبت خاك در زمان گل زانیم ،یطیعوامل مح نیب

 تـروژن یپرشدن دانـه و مقـدار ن   ورهاز آن، درجه حرارت هوا در د

 کـه ی). درصـورت 11(دارند  نیاثر را بر درصد پروتئ نیشتریخاك ب

 نیتـر نداشـته باشـد، مهـم    تـروژن یکمبود ن اهیبوده و گ یکشت آب

درجه حـرارت هـوا در طـول دوره     ن،یثر بر درصد پروتئؤعامل م

ـ   نکـه یپرشدن دانه است. با توجه بـه ا  ـ  تروژنـه، ین یمـواد آل  نیاول

(مثـل   یطیهر عامل مح شوند،یم رهیهستند که در دانه ذخ يمواد

 عیدانـه را تسـر   دنی) کـه رسـ  ید و تنش خشکاز ح شیب يگرما

موجـب   ،يتر کردن مدت انتقال مواد فتوسـنتز کند، همراه با کوتاه

  ).10( شودیباال م تروژنیبا درصد ن دهیچروک يهادانه لیتشک

 طیمحـ  يدمـا  تـأثیر طول دوره پرشدن دانه تحت  ،کلیطوربه
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ه اسـت کـ   تـر یدوره طوالن نیاست. در مناطق خنک و مرطوب، ا

هـا، کـاهش نسـبت گلـوتن بـه نشاسـته و       وزن دانه شیباعث افزا

دوره  نیـ طـول ا  کهیدرحال شود،یها مشدن مقطع دانه يانشاسته

هـا،  وزن دانه کاهشتر بوده و باعث در مناطق گرم و خشک کوتاه

هـا  شـدن مقطـع دانـه    ياشهینسبت گلوتن به نشاسته و ش شیافزا

دمـا،   شی) معتقدند کـه بـا افـزا   13). ساتوره و اسالفر (4شود (می

 نکـه یامـا بـا توجـه بـه ا     ابـد، ییو نشاسته کاهش م نیتجمع پروتئ

 بنـابراین به دما کمتـر از نشاسـته اسـت،     نیتجمع پروتئ تیحساس

درصـد   شتریدوره پرشدن دانه موجب کاهش ب یطباال در  يدماها

. بلومنتــال و شــودیدانــه مــ نیدرصــد پــروتئ شینشاســته و افــزا

 گـراد یدرجـه سـانت   40 ياثر تـنش گرمـا   ی) با بررس3ن (همکارا

 یخواص کم نیانگیبر م یافشانساعت در بعد از گرده 10مدت به

گـزارش کردنـد کـه     تـوترون، یف طیرقم گندم در شـرا  45 یفیو ک

وزن  يدرصـد  17تنش گرما نسبت به شاهد باعث کـاهش   ماریت

 شیو افزا نیادیبه گل نینسبت گلوتن يدرصد 7هزار دانه، کاهش 

و همکـاران   رتزیاسـپ  نیشـد. همچنـ   نیدرصد پروتئ يدرصد 17

مختلف شب و روز در مرحله پرشـدن   ي) با مطالعه اثر دماها16(

و حسـاس   مـل ارقـام متح  یفـ یو خـواص ک  یدانه بر عملکرد کم

نـد کـه تـنش گرمـا باعـث      کردگندم نسبت به تنش گرما گزارش 

دانـه   نیرصـد پـروتئ  د شیکاهش عملکرد دانه و وزن دانه و افـزا 

دانـه گنـدم در اثـر تـنش      نیدرصد پـروتئ  شیارقام گندم شد. افزا

) و 19)، واردالو و همکـاران ( 6و همکاران ( بسونیگرما توسط گ

  گزارش شده است. م) در گند20ژائو و همکاران (

مراحـل   يدمـا  نیانگیم شیدر کاشت، افزا تأخیر کلیطوربه

دوره پر شدن دانه و مواجهه و  یدهگل یعنی اهیآخر رشدونمو گ

سـرعت   شیافـزا  قیـ آخـر فصـل، از طر   يگندم با تـنش گرمـا  

رشدونمو و کاهش طول دوره پرشدن دانه، باعـث کـاهش وزن   

. لـذا  شـود یدانه م نیدرصد پروتئ شیدانه و عملکرد دانه و افزا

آخـر فصـل بـر     ياثـر تـنش گرمـا    یمنظور بررسبه شیآزما نیا

، سرعت پرشدن دانـه و عملکـرد   صفات طول دوره پرشدن دانه

ــیو ک یکمــ ــان بهــاره در   20 یف ــدم ن ــم گن ــوم رق دانشــگاه عل

 اجرا شد. کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

  هامواد و روش

 یقـات یدر مزرعـه تحق  1387-88 یدر سـال زراعـ   شیآزمـا  نیا

در  یدر مالثان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

درجـه   31 ییایاهواز با عرض جغراف یشمال شرق يلومتریک 35

 قـه یدق 53درجـه و   48 ییایـ و طـول جغراف  یشـمال  قهیدق 35و 

گرم و خشـک   يهواوبا آب ایمتر از سطح در 34ارتفاع  ،یشرق

 يو کوتــاه و گرمــا میــزمســتان مال ،ی(تابســتان گــرم و طــوالن

 213سـاالنه   ی) و متوسط بارنـدگ 1و جدول  1شکل زودرس (

شـامل   ،ينـوار  يهاصورت بلوكبه شیشد. آزما ) اجرامتریلیم

 15موقـع)،  آذر (به 15آبان (زودهنگام)،  15(کاشت  خیچهار تار

و  یافق يدر نوارها ))رید یلیخبهمن ماه ( 15) و رهنگامی(د يد

بـا سـه    يعمـود  ي) در نوارها2جدول رقم گندم نان بهاره ( 20

 ن،ینگسـ مـه یبافـت ن  یشـ یتکرار انجام شـد. خـاك مزرعـه آزما   

ـ قل واکنش نسـبتاً  عصـاره   یکـ یالکتر تی) و هـدا pH=5/7( ییای

بود. هر  شیآ ،بر متر داشت و در سال قبل منسیزیدس 3اشباع 

متـر از  یسـانت  20به فاصـله   يمتردو شتخط ک 10 یکرت فرع

بوته در متر مربع داشت. در مرحلـه داشـت    400هم و با تراکم 

 ییهـوا وآب طیو شرا اهیگ ازیبا توجه به رطوبت خاك، ن ياریآب

از  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150 ،یانجام شد. در مورد کودده

درصد در  50درصد در زمان کاشت و  50صورت منبع اوره (به

در هکتار فسفر از منبع  لوگرمیک 75مرحله ساقه رفتن) و  يابتدا

در زمــان قبــل از کاشــت اســتفاده شــد.  پــلیســوپر فســفات تر

 نیوجـ  یصـورت دسـت  هـا بـه  کرت نیخل و بهرز دا يهاعلف

متـر   مین نیشدند. در زمان برداشت دو خط اول و آخر و همچن

 مترمربـع  6/1حـذف و   هیعنـوان حاشـ  از هر دو طرف کرت بـه 

ـ ترتهر کرت (بـه  کیولوژیزیف یدگیمانده در مرحله رسیباق  بی

  خــرداد و  5 بهشــت،یارد 20 ن،یفــرورد 30کاشــت:  خیتــار

درصـد   14ت شد. عملکـرد دانـه بـا رطوبـت     خرداد) برداش 15

مربـع از  در هکتار محاسبه و تعداد دانه در متر لوگرمیحسب کبر

ــر  ــداد ســنبله در مت ــداد ضــرب تع ــع در تع ــهمرب در ســنبله  دان

 کیهر  نییروند رشد دانه و تع یمنظور بررسشد. به يریگاندازه

ــهؤاز م ــالف ــه آن   يه ــوط ب ــیمرب ــرعت  یعن ــول دوره و س  ط
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 1387-88گراد) در طول دوره رشدونمو گندم در اهواز در سال زراعی . میانگین دماي ماهانه (درجه سانتی1ل شک

  

  افشانی تا رسیدگی و کاشت تا رسیدگی چهار تاریخ کاشت در اهوازافشانی، گردههاي کاشت تا گردهگراد) دوره. میانگین دما (درجه سانتی1جدول 

  کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک  افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیکگرده  فشانیاکاشت تا گرده تاریخ کاشت

 9/15 6/20 7/13 آبان 15

 4/16 2/23 5/13 آذر 15

 0/18 8/24 9/14 دي 15

 9/21 7/28 4/18 بهمن 15

  

 ،یاصـل  يهـا ساقه يهاپرشدن دانه، بالفاصله بعد از ظهور سنبله

هر کرت با  8و  3وط سنبله) در خط 100از آنها (حدود  يتعداد

بـا   یافشـان از زمـان گـرده   سـپس قرمز مشخص شـدند،   يهانخ

 ،شـده  يگـذار روز، پـنج سـنبله عالمـت    پـنج هـر   یفاصله زمان

شـد و در   يآنها جداساز يهابرداشت و دانه یصورت تصادفبه

ساعت خشـک شـدند. بـا     48مدت به گرادیدرجه سانت 75آون 

دسـت  دانـه بـه  متوسط وزن تک ،ها به تعداد آنهاوزن دانه میتقس

وزن  راتییـ رشـد دانـه (تغ   یمنحنـ  میترسـ  يآمد کـه از آن بـرا  

) یافشـان بعـد از گـرده   ياز روزهـا  یعنـوان تـابع  خشک دانه به

طول دوره پرشدن دانـه،  دانه به ییوزن نها میاستفاده شد. از تقس

 زانیم نییتع ي). برا11دست آمد (متوسط سرعت پرشدن دانه به

 بـراي دانه، از روش و دسـتگاه کجلـدال اسـتفاده شـد.      تروژنین

 7/5حاصـله در عـدد    تـروژن یدرصـد ن  ن،یمحاسبه درصد پروتئ

 نیمحاسبه صفت سـرعت تجمـع پـروتئ    ي). برا20( دشضرب 

شد.  میدانه بر طول دوره پرشدن دانه تقس نیدانه، عملکرد پروتئ

ـ  یو محاسـبه همبسـتگ   نیانگیـ م سـه یمقا انس،یـ وار هیتجز  نیب

شـد.   نجـام ) اSAS( يآمـار  هیـ تجز ستمیفات با استفاده از سص

 ياکاشت از آزمون چنـد دامنـه   يهاخیتار نیانگیم سهیمقا يبرا

و براي اثـر   داریارقام از آزمون حداقل تفاوت معن يدانکن ، برا

  استفاده شد. فیزیکی دهیبرش روش از رقم متقابل تاریخ کاشت

 

  نتایج و بحث

  ند رشد دانهاثر تنش گرما بر رو

 )2(شـکل  کاشـت مختلـف    يهـا خیروند رشد دانه در تـار 

دانه وزن تک بیشتریننشان داد که طول دوره پرشدن دانه و 

کاشت  خیدر تارکاشت مختلف، متفاوت بود.  يهاخیدر تار

روز)  50آبـان)، طـول دوره پرشــدن دانـه حــدود     15اول (

 بـــود شـــتریب يکاشـــت بعـــد يهـــاخینســـبت بـــه تـــار

ی
انت

(س
ا 

دم
ن 

گي
يان

م
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را
گ
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  . مشخصات ارقام گندم نان بهاره مورد آزمایش2جدول 

 سال معرفی أمنش نام رقم
  ارتفاع بوته

 متر)(سانتی

  دانه وزن هزار

 (گرم)

  عملکرد دانه

 (کیلوگرم در هکتار)
 رسیدگی

 زودرس 6300 36 90  1374 مکزیک اترك

 زودرسنیمه 4500 46 105  1352 اهواز اروند

 زودرسنیمه 4800 37 103 - سودان 8018اس 

 دیررس 4800 45 102 1369 مکزیک استار

 زودرس 3500 39 105 1347 مکزیک 66اینیا 

 دیررس 4500 42 113 1343 سیستان بوالنی

 زودرسنیمه 5000 38 95 1355 داراب بیات

 زودرسنیمه 7400 45 92 1381 کرج پیشتاز

 زودرس 6200 39 95 1376 مکزیک چمران

 زودرس 5100 38 97 - پاکستان 70چناب

 زودرس 5900 38 93 1374 مکزیک 2داراب 

 زودرس 6200 38 90 1381 مکزیک دز

 دیررس 4000 46 115 1337 اصفهان روشن

 دیررس 3000 43 115 1336 اهواز شعله

 زودرس 6300 38 91 1369 مکزیک فالت

 زودرس 6300 38 93 1376 زابل کویر

 زودرس 3100 40 94 1370 گچساران مارون

 زودرسنیمه 6400 43 98 1381 زابل هامون

 زودرس 5500 37 100 1370 زابل هیرمند

 زودرس 5600 38 90 1370 مکزیک ویریناك
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  هاي کاشت مختلفافشانی در تاریخروند تغییرات وزن تک دانه نسبت به روز بعد از گرده .2شکل 
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کـه در   يطـور بـه  افـت، یکـاهش   جیتدردر کاشت، به تأخیر(و با 

درصـد کـاهش بـه     40بهمن)، بـا حـدود    15کاشت آخر ( خیتار

دانـه  کاشت اول، حداکثر وزن تـک  خی. در تاردیروز رس 30 باًیتقر

 شـتر یب يکاشـت بعـد   يهاخیگرم) نسبت به تاریلیم 40از  شی(ب

کـه در   يطـور به افت،یکاهش  جیتدردر کاشت، به تأخیربود و با 

ــار ــا حــدود   خیت ــه تقر 38کاشــت آخــر ب ــاهش ب ــاًیدرصــد ک   ب

بـودن   تـر نییپا امر احتماالً نیا لی). دل2(شکل  دیگرم رسیلیم 25

 شیکاشـت اول و افـزا   خیدوره پرشدن دانه در تـار  يدما نیانگیم

آخـر فصـل    يو وقوع تنش گرمـا  يکاشت بعد يهاخیآن در تار

تنش گرما در طول دوره پرشدن دانـه،   کلیطوربه). 1بود (جدول 

انتقال مواد  ،يمواد فتوسنتز جار دیطول دوره، بر تول ضمن کاهش

در  يهـا آنهـا در دانـه   رهینشاسته و ذخ بیبه دانه و ترک يفتوسنتز

آن، کاهش وزن دانه  یینها جهی) که نت11( گذاردیحال رشد، اثر م

 ).6است (

نشـان داد کـه اثـر تـاریخ      )3(جـدول  تجزیه واریانس نتایج 

گیـري شـده در   آنها بـر صـفات انـدازه    رقم و اثر متقابلکاشت، 

  دار شد.سطح احتمال خطاي یک درصد معنی

  

  کاشت) خیآخر فصل (تار ياثر تنش گرما

تعداد دانـه   نیشترینشان داد که ب )4(جدول  نیانگیم سهیمقانتایج 

آذر) حاصـل   15کاشت دوم ( خیدانه) در تار 23131مربع (در متر

طول مراحـل   ط،یمح يدما نیانگیم شیکاشت و افزا تأخیرشد. با 

در  نـه و لـذا تعـداد دا   افتـه یکاهش  یافشانرشد از کاشت تا گرده

مقـدار   نیبهمـن) بـه کمتـر    15کاشـت آخـر (   خیمربع در تـار متر

ـ    تأخیر. با دیدانه) رس 7963( در وزن  يداریکاشـت، کـاهش معن

گـرم)، در   85/44وزن هزار دانـه (  نیشتریهزار دانه مشاهده شد. ب

کاشـت   خیگـرم) در تـار   99/25آن ( نیاشت اول و کمترک خیتار

در  لـوگرم یک 6149دانـه (  دمقـدار عملکـر   نیشـتر یچهارم بـود. ب 

در  لـوگرم یک 1820آن ( نیکاشـت دوم و کمتـر   خیهکتار) به تـار 

کاشت چهارم متعلق بـود. کـاهش عملکـرد دانـه      خیهکتار) به تار

دانـه در متـر   تعـداد   یعنیعملکرد دانه  ياز کاهش اجزا یناش ز،ین

کاشـت   خیکاشت اول تا تار خیمربع و وزن هزار دانه است. از تار

طـول   يدما نیانگیدر م گرادیدرجه سانت کی شیافزا يازاهآخر، ب

)، عملکـرد  کیـ ولوژیزیف یدگیدوره رشد و نمو (از کاشت تا رسـ 

درصـد) کـاهش    11 بـاً یدر هکتـار (تقر  لـوگرم یک 633دانه حدود 

در کاشـت، طـول دوره    تـأخیر ). بـا  4و جـدول   1(شـکل   افتی

 7/56( ورهد نیتـر یکه طـوالن  يطوربه افت،یپرشدن دانه کاهش 

ــار ــاه خیروز) در ت ــرکاشــت اول و کوت روز) در  2/37دوره ( نیت

 خیکاشت آخر مشاهده شـد. سـرعت پرشـدن دانـه در تـار      خیتار

کاشـت   يهـا خیو بعـد از آن در تـار   دیکاشت دوم به حداکثر رس

 شیآخر فصل باعـث افـزا   ي. وقوع تنش گرماافتی کاهش يبعد

ـ مقـدار ا  نیتـر که کم يطوردانه شد، به نیدرصد پروتئ صـفت   نی

مقـدار   نیشتریآبان) و ب 15کاشت اول ( خیدرصد) در تار 15/10(

ـ یبهمن) بود.  15کاشت چهارم ( خیدرصد) در تار 29/17آن (  یعن

 خی. از تـار تافـ ی شیدانه افزا نیتنش گرما، درصد پروتئ دیبا تشد

درجـه   کیـ  شیافـزا  يازاکاشـت آخـر، بـه    خیکاشت اول تا تـار 

دانـه   نیطول دوره پرشدن دانه، پروتئ يدما نیانگیمدر  گرادیسانت

). عملکـرد  4و جـدول   1(شکل  افتی شیدرصد افزا 9/0حدود 

کاشت بود کـه   يهاخیتار ریاز سا شتریکاشت دوم ب خیتار نیپروتئ

ـ    خیتار نیتر در اعلت عملکرد دانه باالبه  نیکاشـت اسـت، همچن

 ن،یپـروتئ  صـد در نیداشـتن بـاالتر   با وجودکاشت چهارم،  خیتار

ـ  نیعملکـرد پـروتئ   نیکمتـر  ن،ییعملکرد دانه پا لیدلبه  نیرا در ب

ـ ن نیکاشت داشت. سـرعت تجمـع پـروتئ    يهاخیتار  خیدر تـار  زی

 لیـ دلکاشت بود که باز هم به يهاخیتار ریکاشت دوم باالتر از سا

کاشـت   خیتار نیدر ا شتریب نیعملکرد دانه باالتر و عملکرد پروتئ

)، رادمهـر و  18)، واردالو (1( ودویآسـ  جیبـا نتـا   جینتا نیاست. ا

) 20) و ژائو و همکـاران ( 16و همکاران ( رتزی)، اسپ12همکاران (

آبـان)   15کاشـت اول (  خیدر تـار  کلـی طوربهدر گندم مشابهت دارد. 

ـ م آذر)، احتمـاالً  15کاشت دوم ( خینسبت به تار  يبـاالتر دمـا   نیانگی

و  تیو حساســ یشــیرو درشــ شی) باعــث افــزا1(جــدول  طیمحــ

لذا تعداد دانه در متر مربـع   ،ماه شديد ينسبت به سرما اهیخسارت گ

با توجـه بـه کاشـت زودتـر و طـول دوره       یو عملکرد دانه کاهش ول

 شیپرشـدن دانـه افـزا   تر، وزن هزار دانـه و طـول دوره   یرشد طوالن

 مناسـب  ییدمـا  طیوجـود شـرا   لیدلکاشت دوم به خی. اما در تارافتی
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تعداد دانـه در   نیشتری)، ب1(جدول  یافشاندر دوره کاشت تا گرده

دانه  نیمتر مربع، عملکرد دانه، سرعت پرشدن دانه، عملکرد پروتئ

 دانه حاصل شد. نیو سرعت تجمع پروتئ

 

 اثر رقم

ــایج  ــم ســهیمقانت ــام از نظــر صــفات   نیانگی نشــان داد کــه ارق

. در )5(جـدول  هم داشتند با يادیز يهاشده تفاوت يریگاندازه

در  لـوگرم یک 5098عملکـرد دانـه (   نیشـتر یرقم چمران، ب نجایا

ز) را داشـت.  رو 835/3مقـدار (  نی، کمتر66 اینیهکتار) و رقم ا

 ررسیـ و د یمیدوره پرشدن دانه، متعلق به رقم قد نیتریطوالن

 یمیمدت آن مربوط به رقم قد نیترروز) و کوتاه 25/52شعله (

روز) بــود. امــا در صــفت ســرعت  25/41روشــن ( ررسیــو د

 نیسرعت و رقم شـعله کمتـر   نیشتریپرشدن دانه، رقم روشن ب

دانـه، رقـم    نیپروتئ صفت را داشت. در صفت درصد نیمقدار ا

دانه و رقـم دز   نیدرصد پروتئ نیشتریدرصد، ب 84/14روشن با 

 جیاز نتـا  کلـی طـور بهمقدار را داشتند.  نیدرصد، کمتر 07/12با 

تنـوع   سـه، یکرد که ارقـام مـورد مقا   يریگجهینت توانیحاصله م

در  توانندیاز نظر صفات مطالعه شده دارند که م یمناسب یکیژنت

  استفاده شوند. یاصالحمطالعات 

  

  کاشت و رقم خیاثر متقابل تار

هـاي  مقایسه میانگین عملکرد دانه ارقام در هـر کـدام از تـاریخ   

آبـان)،   15نشان داد که در تاریخ کاشت اول ( )6(جدول کاشت 

ـ ارقام قدیمی و دیررس استار، بـوالنی و ارقـام چمـران و ب     اتی

ــاریخ    ــتند. در ت ــه را داش ــرد دان ــترین عملک ــت دوم  بیش   کاش

ترین زمان کاشت بـود،  آذرماه) که براي اغلب ارقام مناسب 15(

در هکتـار) توسـط رقـم     لـوگرم یک 7254بیشترین عملکرد دانه (

در هکتار) توسط رقـم   لوگرمیک 5445چمران و کمترین مقدار (

مارون حاصل شد. در تاریخ کاشت چهارم کمترین عملکرد دانه 

 عملکـرد ین تاریخ کشـت بـاالترین   دست آمد. در اتمام ارقام به

در هکتار) مربوط به رقم مارون و کمتـرین   لوگرمیک 2323دانه (

  در هکتار) متعلق به رقم هامون بود. لوگرمیک 1258آن (

    شده يریگصفات اندازه نیب یهمبستگ

نشــان داد کــه  )7(جــدول صــفات  نیبــ یهمبســتگ بیضــرا

مربـع  در متـر صفت عملکرد دانه و تعـداد دانـه    نیب یهمبستگ

صــفت بــا وزن هــزار دانــه  نیــا یاز همبســتگ شــتری) ب92/0(

مربع بر عملکرد دانـه  تعداد دانه در متر تأثیر یعنی) بود. 82/0(

 یدانـه همبسـتگ   نیدانه است. درصد پروتئ اراز وزن هز شتریب

)، وزن - 82/0با صفات عملکرد دانـه (  يداریو معن ادیز یمنف

) و طـول  - 78/0مربـع ( دانه در متـر )، تعداد - 81/0هزار دانه (

ـ ی) داشـت.  - 78/0دوره پرشدن دانه (  نیـ هرچـه مقـدار ا   یعن

ـ باشد، م شتریصفات ب دانـه کمتـر خواهـد بـود.      نیپـروتئ  زانی

را بـا عملکـرد دانـه     یهمبستگ نیشتریدانه، ب نیپروتئ ردعملک

باشـد،   شـتر یهرچـه عملکـرد دانـه ب    گـر یعبـارت د داشت، بـه 

 يریپذتأثیرموضوع  نیاست و ا شتریب زین دانه نیعملکرد پروتئ

. دهـد یدانه از عملکرد دانـه را نشـان مـ    نیعملکرد پروتئ ادیز

 ملکـرد را بـا ع  یهمبسـتگ  نیشـتر یب ن،یسرعت تجمـع پـروتئ  

دانه که خود متاثر از عملکرد دانه اسـت، داشـت. لـذا     نیپروتئ

 دانه و به تبع نیهرچه عملکرد دانه باالتر باشد، عملکرد پروتئ

  دانه باالتر است. نیآن سرعت تجمع پروتئ

  

  گیرينتیجه

در کاشت و وقـوع تـنش    تأخیرنشان داد که با  جینتا کلیطوربه

کـه   يطـور بـه  ابد؛ییفصل، عملکرد دانه کاهش م يانتها يگرما

در هکتـار) توسـط رقـم     لـوگرم یک 7254بیشترین عملکرد دانه (

ــت   ــاریخ کشـ ــران در تـ ــدار  15چمـ ــرین مقـ   آن  آذر و کمتـ

هامون در تـاریخ کشـت    مدر هکتار) توسط رق لوگرمیک 1258(

حاصله و ارقام مورد  جیدست آمد. لذا با توجه به نتابهمن به 15

ــ   ــه، م ــت در منطق ــوانیکش ــرا ت ــام   طیدر ش ــت زودهنگ   کش

) از رقـم  يد 15( رهنگـام یآذر) و د 15هنگام (آبان)، به 15(

از ارقـام   بهمـن)  15( ریـ د یلـ یکشت خ طیچمران و در شرا

ـ ارونـد و   نـاك، یریمتحمل به گرمـا مثـل مـارون، و    اتـرك   ای

  د.کراستفاده 

  



  ۱۳۹۷ زمستان/  مچهار/ شماره  هشتم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

54  

  



   …گندم نان بهاره یفیو ک یآخر فصل بر رشد دانه و عملکرد کم ياثر تنش گرما

  

55  

  مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)نتایج . 6جدول 

  بهمن 15  دي 15  آذر 15  آبان 15  ارقام

 fg5054 fgh6001 abc4240 abc2228  اترك

  def5396  bc6746  ab4352  ab2253  اروند

  cde5552  defg6178  bcd3983  d1809  8018اس

  a6782  ghi5858  def3563  e1338  استار

  h4556  j5015  cde3849  d1922  66اینیا 

  a6741  i5562  g2688  d1759  بوالنی

  a6477  ab7069  a4638  cd1953  بیات

  cde5580  cde6499  a4524  d1741  پیشتاز

  a6470  a7254  a4651  bcd2018  چمران

  cde5478  efg6105  def3543  d1853  چناب

  gh4770  i5452  ab4388  d1747  2داراب 

  cde5492  cd6564  ab4362  d1856  دز

  b6027  hi5671  f3352  e1338  روشن

  bc5802  j4688  f3384  d1764  شعله

  ef5331  cdef6414  ab4354  e1391  فالت

  bcd5755  cd5866  f3317  d1840  کویر

  gh4753  i5445  cde3872  a2323  مارون

  ef5339  bc6657  ef3516  e1258  هامون

  cde5588  bc6741  ab4425  d1751  هیرمند

  cde5478  cde6480  a4559  ab2265  ویریناك

  ندارند. دارياختالف معنی LSDدرصد با آزمون  پنجدر سطح احتمال  هستند،هایی که حداقل در یک حرف یکسان میانگین

 
  )n=240گیري شده (همبستگی ساده بین صفات اندازه .7جدول 

  
 دانه در تعداد

  مربعمتر

 وزن 

  هزار دانه

 عملکرد 

  دانه

طول دوره 

  پرشدن دانه

سرعت 

  پرشدن دانه

 درصد 

  پروتئین دانه

عملکرد 

  پروتئین دانه

            71/0**  وزن هزار دانه

          82/0** 92/0**  عملکرد دانه

       68/0** 72/0** 70/0**  دوره پرشدن دانهطول 

       ns04/0 50/0** 72/0** 34/0**  سرعت پرشدن دانه

    -38/0** -78/0** -82/0** -81/0** -78/0**  درصد پروتئین دانه

   -47/0** 43/0** 43/0** 88/0**  59/0** 78/0**  عملکرد پروتئین دانه

 ns02/0 - **44/0 *14/0- **89/0 26/0**  28/0** 51/0**  سرعت تجمع پروتئین دانه

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنی: غیرمعنی**و 
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  يسپاسگزار

ــدین ــ  ب ــت آموزش ــیله از معاون ــیتکم التیو تحصــ یوس و  یل

 دانشـــگاه کشــــاورزي و   يو فنــــاور یمعاونـــت پژوهشـــ  
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Abstract 

Terminal heat stress in hot and dry conditions like Ahwaz reduces the quantitative and qualitative yield of wheat. In 
order to study the effect of terminal heat stress on grain filling period duration, grain filling rate and quantitative and 
qualitative yield of 20 spring bread wheat cultivars, a field experiment was conducted in Research Farm of Agricultural 
Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Iran in 2008-2009 as stripe block design and included four 
sowing dates (6 Nov., 6 Dec., 5 Jan. and 4 Feb.) in horizontal plots and 20 spring bread wheat cultivars in vertical plots 
with three replications. The analysis of variance showed that sowing date, genotypes and their interaction had a 
significant effect on measured traits. The mean comparison of interaction effect showed that in sowing date of 6 Dec. 
the highest grain yield (7254 kg/ha) was related to Chamran cultivar and the lowest grain yield (5445 kg/ha) belonged 
to Maroon cultivar. In terminal heat stress condition (sowing date of 4 Feb.), the highest grain yield (2323 kg/ha) was 
related to Maroon cultivar and the lowest grain yield (1258 kg/ha) belonged to Hamoon cultivar. Generally, in early (6 
Nov.), timely (6 Dec.) and late (5 Jan) seeding, Chamran cultivar was suitable and in very late (4 Feb.) sowing, cultivars 
of Maroon, Virinak, Arvand and Atrak were suitable. 
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