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  عملکرد شه،یر یکیبر صفات آناتوم یرطوبت يهامیو رژ يکاشت، شور خیاثر تار
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  )6/7/1398 رش:یخ پذی؛ تار 23/4/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

سـطوح   ،ی) تحت عنوان عامل اصل10/10/1397و  10/9/1397، 10/8/1397مختلف کاشت ( يهاخیتار تأثیر یبا هدف بررس ،پژوهش نیا

مرحله حسـاس دوره   5شامل: ( ياریمختلف آب يو دورها یعامل فرع به عنوان بر متر) منسیزیدس 12و  7، 2( ياریآب آب يمختلف شور

ـ دو بار خرد شـده بـر پا   يهاکرت صورتبهبا سه تکرار  یفرع یعامل فرع عنوانبه )زنی و گلدهی و بدون آبیاريمرحله جوانه 2رشد،   هی

و دور  يشـور  کاشـت،  خیتار يمارهایت اثرنشان داد که  انسیوار هیتجز جی. نتاشداجرا  1397-98در سال  یکامل تصادف يهاطرح بلوك

ـ اپ ،يسطوح اسـتوانه مرکـز   یشناسختیو صفات ر نهآنها بر عملکرد دا نیب یدو و سه عامل کنشبرهماثر  نیهمچن ،ياریآب و مقطـع   درمی

 يهاخیدر هکتار مربوط به تار لوگرمیک 30/689و  30/6106با متوسط  بیترتعملکرد دانه به نیو کمتر نیشتریبود. ب داریمعن شهیر یعرض

. در صـفات  دآم دستبهدر طول دوره رشد  ياریو بدون آب ياریمرحله آب 5 نیهمچنو  12و  2 ي، شور10/10/1397و  10/9/1397کاشت 

و  افتیمقدار آنها کاهش  ياریو کاهش دور آب يتنش شور شیبا افزا زین اهیداد سنبله، تعداد دانه، وزن هزار دانه، طول سنبله و ارتفاع گتع

بـه   شـه یر یکی. واکنش صفات آنـاتوم شدآن  ياز کاشت زودهنگام سبب کاهش عملکرد و اجزا شتریب يتأخیربود که کاشت  یدرحال نیا

مربـوط بـه    شهیر یو مقطع عرض يمساحت استوانه مرکز نیشتریکه ب ينحوبه کردیم يرویپ یثابت نسبتبهروند  کی مختلف از يمارهایت

 شیافزا لیدلبه تواندیبود که م 10/10/1397کاشت  خیدر تار درمیو مساحت اپ نهیبه طیبا شرا يسازگار جهیدرنت 10/9/1397کاشت  خیتار

صفات استوانه مرکزي و مقطع عرضـی ریشـه   سطح  يو کاهش شور ياریدور آب شیبا افزا مارهایت ریسادر  لیدل نیهم. بهدبافت مرده باش

 نیشـتر ی. عملکـرد دانـه ب  دلیل فضاي کمتر براي توسعه با توجه به افزایش صفات پیشین کاهش پیدا کردبهاپیدرم  افزایش یافت ولی سطح

 ينـژاد و بـه  یبا متمرکز کردن اهداف اصالح رسدینظر م) دارا بود و به396/0**برگ ( یرا با سطح مقطع عرض داریمثبت و معن یهمبستگ

  زا شود به افزایش عملکرد گندم امیدوار شد.تر با شرایط تنشتواند درنهایت منجر به سازگاري مطلوباین صفت که می يرو
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   مقدمه

محصـول   نیتـر کشـت مهـم   ریـ و سـطح ز  دیـ گندم از نظـر تول 

محصول آن روز به روز مـورد   شیجهان است و افزا يکشاورز

 يعــادریرونــد غ جــهی). تــنش نت15ه قــرار گرفتــه اســت (توجــ

از  بیـ چنـد ترک  ای کی تأثیراست که از  کیولوژیزیف يندهایفرا

ـ مقـدار   قتیو درحق شودیحاصل م یطیو مح یستیعوامل ز  ای

موجـود   يطور بالقوه برانامناسب عوامل فوق است که به دتش

در  میمسـتق ریغ يهـا بیآسـ  بروز باعث و است ساززنده مشکل

که  یاهانیدر گ یآناتوم راتیی). تغ30( شودیآن م ياجزا ای اهیگ

موجـب کـاهش انـدازه     توانـد یمـ  شوند،یم یطیدچار تنش مح

ـ ا جـه ینتشـود کـه    يو استوانه مرکـز  يسطح دستجات آوند  نی

اسـت کـه از خشـک شـدن و مـرگ سـلول        نیا یراتییتغ نیچن

  ).25( کندمیمحافظت 

 ،یرطوبت يزاتنش طیاعمال شرا هجیدر نت تواندیکه م آبیکم

شود، منجـر بـه کـاهش انـدازه صـفات       جادیا یو حرارت يشور

 يآب مانند دستجات آوند جاییجابهثر در حفظ و ؤم یکیآناتوم

مقـاوم   يهـا پی). در ژنوت6( شودیم اهیگ یحفظ آب درون براي

صـفات   حکـاهش سـط   زانیـ حسـاس م  يهـا پیـ نسبت به ژنوت

). توپسـتین  41است ( شتریاجه با تنش بمو طیدر شرا یکیآناتوم

که ارقام گندم متحمل بـه   دندیرس جهینت نی) به ا39و همکاران (

 گـر ینسـبت بـه د   يشـتر یب شهیو حجم ر ترلیطو شهیر یخشک

سـهم مـواد    شیبـا افـزا   یاهیگ يهااز گونه ياریارقام دارند. بس

 شیافـزا  نیو بنـابرا  شـه یربـه رشـد    افتـه یاختصاص  يفتوسنتز

 قابـل  آب از بیشـتر  گیريبهره و هوایی هايریشه به اندامنسبت 

در  ياشـه یر سـتم ی. سدهنـد یم پاسخ رطوبت کمبود به دسترس

 نیشـتر یب توانـد یبـاال مـ   يریپـذ انعطاف لیدلبه سالهکی اهانیگ

مختلـف خــاك داشــته باشــد   یرطــوبت طیرا بــا شــرا يسـازگار 

نفـوذ را   عمـق  یخشک شیکه با کاهش رطوبت و افزا ياگونهبه

) 34دهند. سینک و ویرمانی ( شیبهتر به آب افزا یدسترس براي

 نظر از که هاییمکزیکی را در خاك يهاگندمالعمل ریشه عکس

 کـه  گرفتنـد  نتیجـه  و نـد کرد مطالعـه  بود متفاوت رطوبتی رژیم

 مقابـل  در شـده  اصـالح  هـاي گنـدم  بـه  نسبت محلی هايگندم

 امـر  ایـن  کـه . دهنـد مـی  رطوبت مقاومت بهتري نشان غییراتت

. است خاك اعماق در آن تمرکز و ریشه زیاد گسترش به مربوط

مختلـف   يهـا میـ رژ تـأثیر  ی) بـا بررسـ  33( در پژوهشی دیگـر 

 سـتم یگنـدم بـر گسـترش س    یبـر سـه تالقـ    یو آب مید یرطوبت

ـ    ياشهیر ـ  ینشان داده شد کـه رابطـه مثبت  سـتم یس شیافـزا  نیب

واقـع افـزایش نسـبت     رد. درو عملکرد دانـه وجـود دا   ياشهیر

ریشه به ساقه ممکن است منجر به افـزایش بیشـتر وزن خشـک    

  ).2د (شوگیاه در شرایط خشک 

 يهاکه عملکرد دانه در کشت دهدیمطالعات نشان م یبرخ

از مطالعـات   یبرخ نیا). با وجود 27( ابدییزودهنگام کاهش م

ه و پنجـ  جـاد یکه کشت زودهنگام گندم موجـب ا  دهدینشان م

وزن  یو تعداد دانه کمتر در هر سنبله شده ول شتریتراکم سنبله ب

). کاشت زودتـر  16( دهدیم شیهزار دانه و عملکرد دانه را افزا

ه و کـرد از اندازه رشد  شیب اهیکه گ شودیاز موعد مقرر باعث م

احتمال همزمان شـدن سـرما بـا     ،یشیبا توجه به شروع رشد زا

و بـه لحـاظ کـاهش     ابـد ییم شیفزامرحله حساس از نمو ا نیا

مـواد در قاعـده    نیـ شـدن ا  رهیذخ جهیو درنت ییانتقال مواد غذا

عملکـرد دانـه از    ،یشـ یو زا یانتقال به مخزن اصـل  يجابه اهیگ

بارور در  يهاکاهش تعداد دانه تیو درنها یمیعق شیافزا قیطر

باعث کـاهش   زیدر کاشت گندم ن تأخیر). 10( دشویسنبله کم م

 يکل مواد فتوسـنتز  جهیکاهش تعداد برگ و درنت ،یشیه رودور

 شـود یمـ  وبو کاهش عملکرد مطلـ  یشیرشد رو يبرا يدیتول

 کیـ در کاشت، باعث شد که ظهور سنبله  تأخیر). شش هفته 5(

منجر به کاهش وزن و عملکرد  درنهایتو  افتدیب قیهفته به تعو

  ).14( شددانه 

درصـد   30تا  15 نیب بر متر منسیزیدس 10تا  8 يدر شور

ـ  زیمنسدسی 12تا  10 يو در سطح شور  45تـا   30 نیبر متر ب

 داده نشـان  ها). پژوهش22( دهدیدرصد کاهش محصول رخ م

د، شـو  شـتر یسـتانه ب آحـد   کیـ خـاك از   يشور یوقت که است

 دسـترس رطوبـت قابـل    شیمنظور افزابه ياریدفعات آب شیافزا

نخواهـد گذاشـت،    اهیـ گبـر عملکـرد    یهقابل تـوج  تأثیرخاك، 

و تعـرق)   ری(تبخ یخاك باعث کاهش آب مصرف يشور شیافزا
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خاك، رطوبت قابـل اسـتفاده    يشور شی). با افزا9( دشویم اهیگ

 دیبـا کـاهش شـد    اهیـ کـه گ  ییخاك کمتر و کمتر شـده تـا جـا   

مختلـف   سطوح تأثیرپژوهش  کی). در 9( شودرو هعملکرد روب

بر متر) بر عملکـرد   منسیزیدس 12و  8، 2آب (سطوح  يشور

شد که نتایج آزمایش نشان داد تیمارهـاي مختلـف    یگندم بررس

آب در صفات عملکرد دانه، عملکرد کاه، ارتفـاع گیـاه و    يشور

 وزن صـفت  در فقط و نبوده دارطول سنبله و پروتئین دانه معنی

  ).12ار بوده است (دمعنی هزاردانه

عملکـرد   دو صـفت مشـخص شـد   ) 26( گرید در پژوهشی

کننـده   هیـ توج ياجـزا  نیتـر و شاخص برداشت مهم کیولوژیب

هستند. در زمان پـر شـدن    آبیکم طیدانه در شرا یوزن راتییتغ

فتوسنتز باعث کاهش عملکـرد   لیتقل قیاز طر یدانه تنش خشک

 قیـ رپـر شـدن دانـه از ط    يمقصد برا ازین نیبنابرا ؛شودیدانه م

). 37( شـود مـی  نیشده تـأم  رهیذخ يانتقال مجدد مواد فتوسنتز

در مـزارع گنـدم    یبعـد از گلـده   ییو گرمـا  یخشـک  يهاتنش

نرمـال، پـر شـدن دانـه      طی. در شـرا افتدیطور متناوب اتفاق مبه

). 35شده و فتوسنتز اسـت (  رهیذخ يهادراتیکربوه تأثیرتحت 

نشان  ياریتحت تنش آب مارقام گند سهی) در مقا1( پژوهشگرانی

وزن هزار دانـه   يو ارقام، برا ياریآب نیب کنشمبرهدادند که اثر 

نسـبت بـه    یخشـک  طیاست و وزن هزار دانـه در شـرا   داریمعن

در مـورد   يادیز قاتیاست. تحق افتهیدرصد کاهش  9/22شاهد 

 ،ییدمـا  يزاتنش طیآن بر عملکرد در شرا تأثیرو  شهیساختار ر

 راتییـ شده است. کـه بـر اسـاس آن تغ    نجاما يو شور یخشک

 مـورد  زامختلـف تـنش   طیدر شـرا  شهیر یکیو آناتوم ياختارس

دمـا،   شیافـزا  طیمثـال در شـرا   عنـوان بـه قـرار گرفـت،    یبررس

 ریو سـا  ياسـتوانه مرکـز   شه،یر یمقطع عرض يو شور یخشک

بهتـر آب   يوربهـره  بـراي  شهیمرتبط با ر یشناسختیصفات ر

 ،شـه یمرتبط با ر اتی). از لحاظ خصوص23 و 17( افتندیکاهش 

مطلوب بـا   ياشهیر ستمیس کی يهایژگیکرد که و انیب توانیم

خواهد کرد و اصالحات در جهـت   رییتغ ياریمختلف آب طیشرا

 يبـرا  یو آوند چوب ياستوانه مرکز شه،یر یمقطع عرض شیافزا

ــوب آب طیدر شــرا شــتریآب ب افــتیدر ــمطل ). 24( اســت ياری

ـ ت) اظهـار داشـتند ژنو  41و  6، 3( دیگـري  پژوهشگران  يهـا پی

 و نیشتریاز ب يو شور یرطوبت ،ییدما يزاتنش طیمقاوم به شرا

 شـه یر یمقدار صفات مرتبط بـا آنـاتوم   نیکمتراز ارقام حساس 

مـرتبط   یکیصفات آناتوم نیاعالم کردند ب نیهمچن .برخوردارند

 وجـود  يداریمثبـت و معنـ   یو عملکرد دانـه همبسـتگ   شهیبا ر

 آونـد  سـطح  زامختلف تنش طیادر شر یتنش آب شیدارد. با افزا

ـ راندمان آب شیافزا براي چوب  اهیـ آب گ لیو حفـظ پتانسـ   ياری

) 20( گـر ید یپژوهشـ  جینتـا  نی). همچن18( کندیم دایکاهش پ

با تناوب پنج و هفت روزه  ياریآب میدر دو رژ ینشان داد خشک

مـرتبط بـا    اتصـف  ریو سـا  يسبب کاهش سطح استوانه مرکـز 

 شیسـازوکار در جهـت افـزا    کی تواندیشد که م شهیر یآناتوم

منجر به  تواندیراندمان مصرف آب و کاهش تعرق باشد. البته م

 نییتع برايشود.  زیعملکرد دانه ن تیکاهش انتقال مواد و درنها

ارقام گندم نسـبت   یکیولوژیزیمراحل مختلف رشد ف تیحساس

خوزسـتان و   ییهـوا وآب طیرابه کمبود آب در خاك تحـت شـ  

نشان داد  اهیدر گ ياریچند مرحله آب ای کیاثرات حذف  یبررس

ـ ) آبداکسیز 40چنانچه در مرحله ساقه رفتن (ساق آب) (  ياری

ـ  اریکاهش بسـ  اهیو ارتفاع گ اهیانجام نشود عملکرد گ  يداریمعن

. اسـت  داریمعنـ  زیخواهد داشت و کاهش تعداد دانه در سنبله ن

ـ با حذف آب نیچنهم  99(دان آب) ( يبنـد در مرحلـه دانـه   ياری

  ).11بود ( داریمعن اری) کاهش وزن هزار دانه بسداکسیز

ـ ا يهدف از اجرا  خیتـار  نیتـر مناسـب  نیـی پـژوهش تع  نی

 نیعملکرد دانـه همچنـ   يکاهش عملکرد و اجزا زانیکاشت و م

مختلـف   يهـا خیدر تار شهیر یکیصفات آناتوم راتییتغ یبررس

در  یطـوبت و ر يمتفـاوت شـور   يهـا تـنش  تـأثیر کاشت تحت 

رقم مورد کشـت اسـتان خوزسـتان در     نیو سازگارتر نیترجیرا

  به نام رقم چمران است. رانیا ورکش

  

  هاو روش مواد

مختلـف کاشـت    يهـا خیتـار  تأثیر یبا هدف بررس شیآزما نیا

، 10/8/1397در سـه سـطح شـامل:     یطـ یمح يهاتنش عنوانبه(

ـ م ،ی) تحت عنوان عامـل اصـل  10/10/1397و  10/9/1397  زانی
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بر متـر کـه    زیمنسدسی 12و  7، 2( ياریآب آب يمتفاوت شور

همزمـان   ياریـ رودخانه، آب یاز کانال اصل ياریشامل آب بیترتبه

)، ندهسـت از زهکش  ياریرودخانه و زهکش و آب یاز کانال اصل

که شـامل:   ی(تنش رطوبت ياریمختلف آب يو دورها یعامل فرع

در مراحـل   ياریـ شـامل آب  بیکه به ترت ياریدور آب صفرو  2، 5

 رفـتن  )، سـاقه داکسیـ ز 20( یده)، پنجهداکسیز 1( یزنجوانه

ــز 40( ــلداکسی ــ)، گ ــز 60( یده ــهداکسی ــد) و دان  99( يبن

) و داکسیــز 1( یدر مراحــل جوانــه زنــ ياریــآب ، و)داکسیــز

ـ (انجـام آب  ياریـ و بدون آب ،)داکسیز 60( یدهگل قبـل از   ياری

) ندهسـت ) يشـور  مـار یبـا اعمـال ت   مارهایت گریکاشت همانند د

دو  يهـا کـرت  صورتبهبا سه تکرار  یفرع یعامل فرع عنوانبه

 يهـا قالب طرح بلوك پالت) در لتیاسپ لتیبار خرد شده (اسپ

 ران،یکشور ا طیدر شرا 1397-98 یدر سال زراع یکامل تصادف

 یشـرق  قهیدق 28درجه و  48 ییایاستان خوزستان با طول جغراف

 33و ارتفـاع   یشـمال  قهیدق 50درجه و  31 ییایفو عرض جغرا

ـ متر از سطح در و  pH = 2/7بـا   یلـوم  -یبافـت خـاك رسـ    ا،ی

بـه   ییهـا شاوور در کـرت  يمزرعه کشاورز رسال دکیمدت به

 ی. برخــشــدگنــدم رقــم چمــران اجــرا  يمتــر رو 3×  4ابعــاد 

  آورده شده است.   1در جدول  یهواشناس يپارامترها

آبیـاري   يشـور  مـار یتدا کل زمین مطابق تاب شیدر این آزما

 16 -18شده و پس از رسیدن رطوبت خاك بـه حـد مطلـوب (   

(رطوبـت خـاك در   شـدن  وزن خشک) و گاورو  هیدرصد بر پا

باشـد)   متـر یسـانت ) 300±50( 300برابـر   یزراعـ  تیـ حد ظرف

 هنگـاوآ  بـا اسـتفاده از   جیرا وهیعملیات شخم اولیه به ش ن،یزم

انجـام   مارهـا یت هیـ کل در يمتریسانت 25-30 قبرگرداندار تا عم

نیتـروژن از منبـع اوره    ؛ییعناصـر غـذا   نیمأتـ  يشد. سپس بـرا 

-25پایـه ( درصد  25 صورتبهکیلوگرم در هکتار  250میزان به

ــدن) (  20 ــبز ش ــس از س ــز 0-5روز پ ــد  75) و داکسی درص

هـاي اول  سـرك  عنوانبهدرصد  25 قسمتنیز در سه  ماندهباقی

 -40گیري جوانه اولیـه سـنبله (  ترتیب در ابتداي شکلهسوم ب ات

آبسـتنی   ) ابتدايداکسیز 20روز پس از مصرف کود پایه) ( 35

) و نیــز زمــان داکسیــز 40ل) (روز پــس از ســرك او 35-30(

) استفاده شد. کـود فسـفره   داکسیز 50سنبله (درصد  50ظهور 

ـ نکیلوگرم در هکتار از منبع فسفات آمو 50به مقدار  و کـود   ومی

خـاك کـاربرد    صـورت بهدر هکتار  لوگرمیک 100میزان پتاسه به

جـز تیمارهـاي آزمـایش)    ه. کلیه عملیات زراعی (بـ شدمصرف 

یکسان انجـام   هانظیر کودپاشی و سمپاشی و غیره در تمام کرت

ـ ی(تـره ا  يشد. زمین مورد نظر جاي کشت محصول سـبز  ) یران

ذاشته شده بود کـه  گ شیآ صورتبهماه قبل از کشت  کیبود و 

مانده از برداشت آن با انجام عملیات شخم در خـاك  یباق يبقایا

ویـژه در مراحـل   ل فصل رشـد بـه  د. در طوشمخلوط و مدفون 

با استفاده  یسمپاش صورتبههاي هرز رشد، مبارزه با علف هاولی

میـزان  میزان یک لیتر در هکتار و گرانسـتار بـه  از سموم تاپیک به

  تار انجام شد. در هک رمگ 25

 مسـاحت  در برداشـت  سـنبله  در هادرصد دانه 85 دنیبا رس

منظـور  بـه  هـا هیهر کـرت بـا حـذف حاشـ     انهیم از مترمربع 5/1

تعداد سنبله در مترمربـع، تعـداد دانـه در     يپارامترها يریگاندازه

سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و ارتفاع بوته و سپس عملکرد 

 یکیصفات آنـاتوم  نی. همچنشدرصد انجام د 14دانه با رطوبت 

هـر کـرت در    انـه یم هـان ایاز گ شهیر 10 يبا جداساز زین شهیر

 یعمق صورتبه ی) از ساقه اصلداکسیز 50زمان ظهور سنبله (

کامــل و ســپس حــذف  يهمــراه بــا خــاك و بعــد از شستشــو

از  متـر یسـانت  2-3 يهـا بـا بـرش   ییو انتهـا  ییابتدا يهابخش

شد.  هیشده جدا و ته یضدعفون یچیق اب شهیرهر  یانیقسمت م

مزبور و ارسال آنهـا   يهاشهیر يهاو حفظ نمونه ينگهدار يبرا

واحـد دزفـول از    یدانشـگاه آزاد اسـالم   یقاتیتحق شگاهیبه آزما

اسـتفاده شـد.    F.A.A )(Formalin-acetic acid-alcohol محلول

روش بـه  هـا شـه یاز ر یکیو بـار  یعرض يهابرش شگاهیدر آزما

ــتد ــتفاده از ت یس ــا اس ــب ــونولیو  غی ــته تی ــدند و  هی ــرايش  ب

 15 مـدت بـه  مقطـر  آب بـا  شستشو از پس هانمونه ،يزیآمرنگ

و در آخر  یزاج در کارمن قهیدق 20در آب ژاول و سپس  قهیدق

قرار داده شدند و در فواصل  لیدر سبز مت هیثان 15تا  10مدت به

داده شـدند.   ستشومقطر ش با آب ،يزیآمهر کدام از مراحل رنگ

الم قرار داده شدند و مسـاحت   يشده رو يزیآمرنگ يهانمونه
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 میانگین دماي هوا و میزان بارندگی در طول دوره رشد گندم رقم چمران .1 جدول

 تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر  آبان عامل

 38 6/36 1/31 2/23 4/18 5/13 3/12 9/16 2/23 گراد)(درجه سانتی میانگین دماي هوا

 0  0 2/9 6/5 7/13 8/13 4/13 1/10 6/7 متر)(میلی میزان بارندگی

  

  شهیر یمربعات مربوط به آناتوم نیانگیم انسیوار هیتجز جی. نتا2جدول 

مساحت مقطع 

  عرضی
  مساحت پوست  مساحت اپیدرم

مساحت استوانه 

  مرکزي

درجه 

 آزادي
  منابع تغییرات

23395/667ns *948/827 093/16025ns  2153/892ns 2  تکرار 

 تاریخ کاشت 2  409/47151**  717/1166497** 448/54417**  001/1144305**

 aخطاي  4 824/1860 146/17705 104/61 133/28287

  شوري 2 259/663173** 477/12585198** 271/63842** 021/18239648**

 تاریخ کاشت در شوري 4 222/21926** 913/2514224** 544/34820** 785/2711888**

 bخطاي  12 704/3510  842/14546 311/690 323/13029

  دور آبیاري 2 336/2330126** 695/53167924** 430/3039331** 523/93694927**

  تاریخ کاشت در دور آبیاري 4 244/9376** 908/2810931** 441/17356** 334/2576204**

  شوري در دور آبیاري 4 240/136273**  442/24122119** 259/000416** 212/23184343**

  تاریخ کاشت در شوري در دور آبیاري 8 834/2746** 034/2547606** 198/8376** 944/2350617**

 cخطاي 36 472/396 324/13226 217/810 620/14059

  ضریب تغییرات  18/1 53/1 73/1 09/1

ns ،*  درصد است. یکو  پنجدار در سطح احتمال دن و معنیدار بوترتیب غیرمعنیبه **و 

  

و مسـاحت   درمیـ مساحت پوسـت، مسـاحت اپ   ،ياستوانه مرکز

 ییبـا بزرگنمـا   ينـور  کروسـکوپ یبا استفاده از م یمقطع عرض

  شدند. يریگاندازه 40-10

 SPSS يافزارهـا آمده توسـط نـرم   دستبه يهادر آخر داده

 ساتیو مقا انسیوار هیزتج براي SASو  یهمبستگ هیتجز براي

 پنج درصـد با آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  نیانگیم

  مورد محاسبه قرار گرفت.

  

  و بحث جینتا

  ياستوانه مرکز مساحت

ـ ب تـوان یمـ  شـه، یمرتبط با ر اتیاز لحاظ خصوص کـرد کـه    انی

خـاك و   طیمطلوب هم با شـرا  ياشهیر ستمیس کی يهایژگیو

ـ پـژوهش ن  نی). در ا24خواهد کرد ( رییتغ میاقل طیهم با شرا  زی

و اثـر   ياریـ دور آب ،يکاشـت، شـور   خیمشخص شـد، اثـر تـار   

کاشـت در دور   خیو تـار  يکاشـت در شـور   خیتـار  کـنش برهم

در دور  يکاشت در شـور  خیسه جانبه تار کنشبرهماثر  ،ياریآب

 يداریتفـاوت معنـ   يدرصـد دارا  کیـ در سطح احتمال  ياریآب

تفـاوت   ياریـ در دور آب يشـور  کـنش بـرهم  در اثـر  یبودند ول

  ). 2(جدول  شدمشاهده ن يبر اساس اصول آمار يداریمعن

(شـکل   يسطح استوانه مرکـز  نیشتریب 6با توجه به جدول 

بـر   مـنس یزیدس 2 يکاشت دوم و سوم، شور يهاخی) در تار1

پـنج مرحلـه در طـول دوره رشـد      ياریـ دور آب طیمتر و در شرا
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 ریخت شناسی ریشه گندم. ساختار 1شکل 

  

  هاي مربوط به آناتومی ریشه. مقایسه میانگین3جدول 

  مساحت استوانه مرکزي  مساحت پوست  مساحت اپیدرم  مساحت مقطع عرضی
  تیمار

  مربع) (میکرومتر

10597/64b 1689/05a 7277/40c 1631/18b D1 

 10999/68a 1613/05b 7681/46a 1705/17a D2  تاریخ کاشت

10875/58a 1609/64b 7564/09b 1701/84a D3 

11748/05a 1636/06b 8273/23a 1838/77a E1 

 10550/96b 1589/23c 7287/77b 1673/97b E2  شوري

10173/88c 1686/46a 6961/96c 1525/46c E3 

12304/00a 1579/07b 8858/11a 1866/81a W1 

 11436/50b 1998/04a 7607/90b 1830/55b W2  دور آبیاري

8732/39c 1334/63c 6056/94c 1340/83c W3 

  داري ندارند.اي دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنیکم یک حرف مشترك دارند، بر پایه آزمون چند دامنههایی که دستدر هر ستون میانگین

  

و مطلـوب   یمـورد بررسـ   يمارهایت یکاهش اثرات تنش لیدلبه

 سـطح  نیشـتر یمـد. در کـل ب  آ دستبه اهیرطوبت گ زانیبودن م

مربـع در   کرومتـر یم 03/2300بـا متوسـط    شهیر ياستوانه مرکز

 منسیزیدس 2 يشور× کاشت سوم  خیتار يمارهایت کنشبرهم

 لیـ دلدر طول دوره رشـد بـه   ياپنج مرحله ياریدور آب× بر متر 

بـا   يسـطح اسـتوانه مرکـز    نیرشـد و کمتـر   طیبودن شرا نهیبه

 يزاتـنش  طیشرا الاعم لیدلمربع به ترکرومیم 31/1231متوسط 

ـ دلفـوق بـه   طیوجود آمد چرا کـه در شـرا  همزبور ب يمارهایت  لی

کـه خـود    يشـور  شیو افزا ياریتعرق و کاهش دور آب شیافزا

مجبـور بـه کـاهش     اهیـ گ شودیمنجر به کاهش جذب رطوبت م

 شیدر جهـت افـزا   ياسـتوانه مرکـز   طـور همینسطح آوندها و 

  ). 4(جدول  شودیمصرف آب مسرعت و راندمان 

، 18، 17 ،13، 8، 6( يهاپژوهش ریآمده با سا دستبه جینتا

بر کاهش اندازه صفات مرتبط بـا   ی) صورت گرفته مبن23و  21

 يبا کاهش فضـا  تواندیکه م يمانند استوانه مرکز شهیر یآناتوم

 شیافزا يشود در راستا يمنجر به کاهش دستجات آوند یدرون

ــره ــوان ا يوربه ــد همخ ــتگدارد. همب یز آب باش ــت و  یس مثب

 شـه یر یبا مساحت مقطـع عرضـ   يسطح استوانه مرکز داریمعن

مثبـت و   يگـذار تأثیراحتمال  شیدهنده افزانشان زی) ن392/0**(

هـم مطـابق اظهـارات     يراسـتا رو  کیـ دو صفت در  نیا یمنف

  ).8گذشته باشد (جدول 

  

  مساحت پوست

ـ نشـان دا  انسیوار هیتجز جینتا و  یسـطوح اصـل   هیـ کل نید در ب
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 شهیر یمربوط به آناتوم نیانگیم کنشبرهم. اثر 4جدول 

 مساحت استوانه مرکزي  مساحت پوست  مساحت اپیدرم  مساحت مقطع عرضی
  شوري  آبیاري

تاریخ 

  مربع) (میکرومتر  کاشت

13799/52a 1750/16g 10049/33a 2000/03c W1 

E1 

D1  

13975/46a 1931/73d 10200/33a 1843/39ef W2 

4639/87l 1496/33k 1788/73j 1354/81jk W3 

11752/97c 1448/00lm 8514/97c 1790/00f W1 

E2 10557/50e 1948/67d 6786/67f 1822/16ef W2 

9659/22i 1392/33no 6966/67f 1300/22k W3 

11824/00c 1611/33i 8633/00c 1579/67h W1 

E3 10022/31g 47a 6003/46i 1693/38g W2 

9147/89j 1297/44p 6553/48g 1296/97k W3 

13929/37a 1702/48h 9993/28a 2233/62b W1 

E1 

D2  

13973/10a 1872/67e 10166/90a 1933/53d W2 

9311/07j 1376/17no 6485/13g 1449/77i W3 

11835/89c 1423/36mn 8569/91c 1842/63ef W1 

E2 10250/34f 1876/97e 6493/37g 1880/00de W2 

9326/91j 1351/73o 6583/37g 1391/81ij W3 

11474/35d 1603/40i 8270/32d 1600/63h W1 

E3 9735/06hi 2018/63c 6000/10i 1716/33g W2 

9161/02j 1292/10p 6570/73g 1298/19k W3 

1341/23b 1554/63j 9486/57b 2300/03a W1 

E1 

D3  

13847/63a 1813/67f 1003/63a 2000/33c W2 

8915/24k 1226/73q 6255/14h 1433/37i W3 

11368/63d 1488/67kl 8016/30e 1863/67e W1 

E2 10666/53e 1995/67c 6806/67f 1864/20e W2 

9540/67i 1377/67no 6852/00f 1311/00k W3 

11410/00d 1629/67i 8189/33de 1591/00h W1 

E3 9900/60gh 2198/93b 5980/00i 1721/67g W2 

8889/66k 1201/16q 6457/19g 1231/31l W3 

 ندارند. يداریدرصد تفاوت معن پنجدانکن در سطح  ياآزمون چنددامنه هیحرف مشترك دارند، بر پا کی کم که دست ییهانیانگیدر هر ستون م

 
تفـاوت   ید بررسـ مـور  يمارهایت هیدو و سه عامل کل کنشبرهم

 شتریب يریپذتأثیر لیدلدرصد به کیدر سطح احتمال  يداریمعن

ـ ب یرتنشـ یتنش و غ طیپوست از شرا وجـود داشـت    اهیـ گ رونی

  ).2(جدول 
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ــار ــت دوم ( خیت ــاری)، ت10/9/1397کاش ــور م ــ يش ــا  کی  2ب

 ياریـ مرحله آب کیاول با  ياریبر مترمربع و دور آب زیمنسدسی

کاهش اثرات  لیدلسطح پوست را به نیشتریدوره رشد ب یدر ط

 نیانگیـ م سـه ی). جدول مقا3دارا بودند (جدول  یبیو تخر یتنش

مسـاحت   نیشـتر یبنشـان داد   یمورد بررس يمارهایت کنشبرهم

 مـار یت× کاشـت اول   خیتـار  یقبلـ  حاتیپوسته با توجه به توض

مقدار  نیآمد. کمتر دستبهو دو  کی ياریآب ماریت×  کی يشور

 مترکرویم 19/6457کرده و با متوسط  تیبعت نیشیفت پاز ص زین

آخـر فصـل،    يگرما يزااثرات تنش یبیاثرات تخر لیدلمربع به

و دور  يکاشـت، شـور   خیتـار  يمارهـا یدر ت یو خشـک  يشور

ـ ن یهمبسـتگ  نیشـتر ی). ب4آمد (جـدول   دستبهسوم  ياریآب  زی

) 894/0**( شـه یر یبا مساحت مقطـع عرضـ   یهمانند صفت قبل

 یپوسته در مساحت کل مقطع عرضـ  میمستق يریپذتأثیر لیلدبه

ـ ). ا8آمد (جـدول   دستبه یعیو طب یاضیبر اساس اصول ر  نی

بر کاهش  ی) مبن23و  21، 18، 17، 8، 6اظهارات ( گریبا د جینتا

ـ دلمورد بحـث بـه   يزاتنش طیشرا شیمساحت پوسته با افزا  لی

قـرار داشـت   راسـتا   کیـ در  اهیـ موجود در گ یحفظ راندمان آب

  ).1(شکل 

  

  درمیمساحت اپ

 طیدر تماس با محـ  شهیر هیال نیتریخارج درمیکه اپ ییاز آنجا

از هـر قسـمت    شـتر یاسـت ب  یعیکامالً طب نیاطراف است. بنابرا

ـ قـرار گ  اهیـ گ رامـون یپ طیدر معرض شرا شهیر گرید  جی. نتـا ردی

سـطوح   هیـ بحث در کل نیا دییتأ يدر راستا زین انسیوار هیتجز

و  يشـور  هـا، خیدو و سه جانبـه تـار   کنشبرهمو اثرات  یاصل

در ســطح  يداریتفــاوت معنــ يدارا ياریــمختلــف آب يدورهــا

  ). 2درصد بود (جدول  کیاحتمال 

 يشـور  مـار ی، ت10/8/1397کاشت اول در مورخـه   خیتار ماریت

دوم با دو مرحلـه   ياریدور آب ماریبر متر و ت منسیزیدس 12سوم با 

ـ وانـه در در دوران ج  نیشــتریدر طـول دوره رشـد ب   یو گلـده  یزن

را داشتند که متوسـط آن بـا توجـه بـه جـدول اثـرات        درمیسطح اپ

ـ بود. از دال عمرب کرومتریم 47/2325 کنشبرهم در  ریـ اخ جـه ینت لی

ـ اپ هیرشد ال يبرا یبه زمان کاف انتویکاشت م خیخصوص تار  درمی

صـفت در   نیا شیشاهد افزا نیشیعکس صفات پ یاشاره داشت ول

 توانـد یکـه مـ   میبر متر بـود  منسیزیدس 12با  يشور ماریت طیشرا

بـه   يممانعت از نفوذ امـالح شـور   براي اهیگ یدفاع سمیمکان ینوع

باشـد   اهیـ گ یاتیـ ح يهابردن سلول نیاز ب طورهمینپوست و  هیال

 طیشـرا  جـاد یامـالح و ا  نیـ ضخامت مـانع از نفـوذ ا   شیکه با افزا

کـاهش   طی. در ادامـه در شـرا  شـود یم شهیدر ر يحداکثر يزاتنش

مسـاحت در   شیرطوبـت، شـاهد افـزا    زانیم جهیو درنت ياریدور آب

 میدر طول دوره رشد بـود  ياریآبدوم با دو مرحله  ياریدور آب ماریت

و  يامـالح شـور   شـتر یب يباعث شستشو ياریآب زانیم شیافزا رایز

ـ  اهیـ گ جـه یدرنت شودیآن م يزاکاهش اثرات تنش  شیافـزا  يجـا هب

اقـدام بـه    درمیسطح اپ شیافزا با زاتنش طیمت به شراومقا سمیمکان

 کنـد، یپـس از آن مـ   ينـدها یو فرا اهیانتقال و ورود آب به درون گ

ـ اپ هیـ شاهد کـاهش سـطح ال   زین نجایا یول عـدم   طیدر شـرا  یدرمی

خـارج از آسـتانه مقاومـت     لیدلبه تواندیم زین نیکه ا میبود ياریآب

مباحث گفتـه   رویکه پ ياگونهآن باشد، به یبیخودتخر ندیفراو  اهیگ

مربـع   کرومتـر یم 16/1201با متوسط  درمیاپ هیسطح ال نیشده کمتر

بـدون   طیو شـرا  يحـداکثر  يسـوم، شـور   تکاش خیتار طیدر شرا

 یهمبسـتگ  نیشـتر ی). ب4و  3آمـد (جـدول    دسـت به مید ای ياریآب

آمـد   دستبه) 568/0**( اهیگ با ارتفاع درمیسطح اپ داریمثبت و معن

 اسـت  رامـون یپ طیآنهـا از شـرا   کنشبرهم يریپذتأثیردهنده و نشان

ـ ن اهیکه ارتفاع گ رایز مـورد   يزاتـنش  طیشـرا  لاعمـا  طیدر شـرا  زی

 یو عدم انتقال کاف بیمقدار برخوردار بود که تخر نیبحث از کمتر

 یشـ یوکاهش رشد ر جهیو درنت اهیبه درون گ ییرطوبت و مواد غذا

آمـده بـا    دسـت به جی). نتا8(جدول  استآن  يامدهایاز پ یشیو زا

  ).1دارد (شکل  ی) همخوان20و  6( پؤوهشگران دیگراظهارات 

  

  شهیر یمساحت مقطع عرض

 کاشـت،  خیسطوح تـار  نینشان داد ب انسیوار هیتجز جینتا 

دو و سه جانبـه   کنشبرهماثرات  نیهمچن ،ياریو دور آب يشور

 ياریدور آب ،ياریدور آب× کاشت  خیتار ،يشور× کاشت  خیتار

ــور×  ــار يش ــت  خیو ت ــدور آب× کاش ــور×  ياری ــرات  يش اث
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  ).2درصد وجود دارد (جدول  کیدر سطح احتمال  يداریمعن

 ياریدور آب شیو افزا يکاهش شور کاشت، خیدر تار تأخیر

). در کـل  3شـد (جـدول    شـه یر یمقطـع عرضـ   شیباعث افـزا 

 يمارهـا یت کـنش بـرهم اثـرات   نیانگیم سهیادر مق شتریب یبررس

سـطح   نیکاشت اول، کمتر خیکه تار دهدینشان م یمورد بررس

ــدور آب نیشــتریو ب يشــور ــوع باعــت ب ياری  نیشــتریدر مجم

با متوسط  زیمساحت ن نیشد. کمتر شهیر یمقطع عرض مساحت

کاشـت،   خیتـار  نیرتـر ید طیمربـع در شـرا   کرومتریم 66/8889

که درواقـع   ياریو دور آب زانیم نیو کمتر يسطح شور نیشتریب

ـ بنـا بـه دال   است ياریکشت بدون آب آمـد   دسـت بـه  نیشـ یپ لی

 یعرضـ مساحت مقطع  نکهی). در مجموع با توجه به ا4(جدول 

پوسـت و   ،ياسـتوانه مرکـز   يهامجموعه صفات مساحت شهیر

سـطح آن را   شیافـزا  ایکاهش و  نیبنابرا رد،یگیرا دربرم درمیاپ

 میمسـتق  يگذارتأثیرو  نیشیمنتج از عوامل مورد بحث پ توانیم

ضخامت  نیشتریپوست که ب هیال شتریو از همه ب گریکدیآنها بر 

همانگونـه کـه در جـدول     انسـت را دربرگرفتـه د  یمقطع عرضـ 

 یهمبسـتگ  نیشتریب یمقطع عرض شودیمشاهده م زین یهمبستگ

بــود  ) دارا894/0**را بــا مســاحت پوســت ( داریمثبــت و معنــ

انجـام شـده    يهایبررس گریآمده با د دستبه جی). نتا8(جدول 

مباحث مطـرح شـده کـامالً     رامونی) پ23و  21، 20، 18، 17، 6(

  ).    1دارد (شکل  تمطابق

  

  تعداد سنبله در مترمربع

سطوح  نیصفت در ب نینشان داد ا انسیوار هیجدول تجز جینتا

 کـنش برهم نیهمچنو  ياریو دور آب يکاشت، شور خیتار یاصل

از  کـدام چیهـ  نیدر ب یاست ول داریتفاوت معن يسه عامل دارا

ـ    کنشبرهم يسطوح دارا مشـاهده   يداریدو عامـل تفـاوت معن

  ).5نشد (جدول 

بـا پـنج    ياریدور آب ماریت نیانگیم سهیبا توجه به جدول مقا

تعـداد   نیشـتر یدر طول دوره رشد در تمام سـطوح ب  ياریبار آب

و  10/08/1397کاشـت   خیخـود اختصـاص داد. تـار   هسنبله را ب

تعداد سـنبله در   نیشتریب يدارا زیبر متر ن منسیزیدس 2 يشور

ـ بآ شیافـزا  نیبنـابرا . بودند مربعمتر  و گانـه در دوران پـنج  ياری

 همـه  از رفتن، ساقه ،یدهپنجه ،یزنکه شامل جوانه اهیگ حساس

 تـأثیر آنهـا   نسـبت بـه حـذف    اسـت  يبندو دانه یدهگل ترمهم

مربـع خواهـد گذاشـت.    بر تعداد سنبله در متر يو بارز داریمعن

ـ دلبـه  است 10/8/1397کاشت مناسب که  خیتار و  یدگیرسـ  لی

 يکاهش شـور  نیزمستانه و همچن يمقاومت قبل از سرما جادیا

در تمـام سـطوح    يدر مقاومت با شور اهیگ نهیکاهش هز لیدلبه

 6مربع داشت (جدول د سنبله در متربر تعدا یمثبت داریمعن تأثیر

  ).7و 

تعـداد سـنبله بـا     شیآمـده درخصـوص افـزا    دستبه جینتا

ـ (جوانـه  اهیـ در دوران حساس رشـد گ  ياریدور آب شیافزا  ،یزن

 گـر ید يهای) با بررسيبندو دانه یدهگل رفتن، ساقه ،یدهپنجه

 تـأثیر در مـورد   نیدارد. همچنـ  ی) همخوان36و  32، 31، 4، 3(

ـ دلبه رهنگامید شتکاشت مناسب نسبت به کا خیتار داریمعن  لی

کاهش طول دوره رشد و مواجـه شـدن بـا تـنش سـرما قبـل از       

ـ استقرار کامـل گ   ریکـاهش تعـداد سـنبله بـا سـا      جـه یو درنت اهی

ـ دلراستا بود. کاهش تعـداد سـنبله بـه    کی) در 16( هایبررس  لی

مـواد   ترشـ یو اختصـاص ب  يشور شیافزا يزاو تنش یمنف تأثیر

 شیافـزا  يجـا مقاومت بـه  يهازمیمکانبه  هاالتیمیو اس ییغذا

  داشت. ی) کامالً همخوان10( گریبا اظهارات د زیتعداد سنبله ن

  

  تعداد دانه در سنبله

 خیتـار  یسطوح اصل هیکل نینشان داد در ب انسیوار هیتجز جینتا

در سـطح   يداریتفاوت معن ياریو دور آب يشور زانیکاشت، م

دو  کـنش برهماثرات  انیاز م یدرصد وجود دارد ول کیمال احت

ـ از ا ياریـ در دور آب يشـور  کنشبرهمعامل تنها اثر  تفـاوت   نی

کاشـت   خیدو عامل تـار  کنشبرهماثرات  انیکرده و در م تیتبع

از  يداریاختالف معنـ  يکاشت در شور خیو تار ياریدر دور آب

 خیجانبـه تـار  سـه   کـنش بـرهم مشاهده نشـد. اثـر    يلحاظ آمار

 در سـطح  يداریاثر معنـ  يدارا زین ياریو دور آب يکاشت، شور

  ).5احتمال پنج درصد بود (جدول 

 کاشـت  خیاثرات سـاده نشـان داد تـار    نیانگیم سهیمقا جینتا
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  عملکرد دانه يعملکرد و اجزا يهانیانگیم سهی. مقا6جدول 

  عملکرد دانه

 (کیلوگرم در

 هکتار)

ارتفاع 

  بوته

  متر)(سانتی

  طول سنبله

  متر)(سانتی

  وزن هزار دانه

  (گرم)

  دانه در سنبله

  (تعداد در سنبله)

 سنبلهتعداد 

  (در متر مربع)
  تیمار

3439/81b 62/17a 6/00a 29/93b 21/33b 306/78a D1 
تاریخ 

  کاشت
3723/41a 60/54b 6/04a 31/13a 22/48a 322/52a D2 

2899/56c 58/94c 5/90a 28/02c 18/66c 259/78b D3 

4308/59a 64/25a 6/32a 33/99a 25/63a 415/89a E1 

 2972/89b 60/93b 5/93b 30/14b 20/81b 300/48b E2  شوري

2781/30c 56/47c 5/69c 24/74c 16/03c 172/70c E3 

4898/59a 69/70a 6/82a 35/01a 28/59a 455/26a W1 

 3478/30b 66/39b 6/32b 30/94b 20/81b 256/78b W2  دور آبیاري

1685/89c 45/57c 4/81c 23/31c 13/07c 177/04c W3 

  داري ندارند.درصد تفاوت معنی پنج اي دانکن در سطحکم یک حرف مشترك دارند، بر پایه آزمون چنددامنههایی که دستدر هر ستون میانگین

  

  اجزاي عملکرد دانهمیانگین عملکرد و  کنشبرهماثر  .7جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  عملکرد دانه-1 1         

 تعداد سنبله-2 344/0** 1        

 دانه در سنبله-3 384/0** 893/0 1       

 وزن هزار دانه-4 368/0** 862/0** 961/0** 1      

 طول سنبله-5 311/0** 693/0** 853/0** 869/0** 1     

 ارتفاع بوته-6 359/0** 708/0** 880/0** 886/0** 925/0** 1    

 مساحت استوانه مرکزي-7 123/0 161/0 282/0* 360/0** 293/0** 295/0** 1   

 مساحت پوست-8 139/0 481/0** 634/0** 557/0** 573/0** 585/0** 310/0** 1  

 اپیدرممساحت -9 168/0 005/0 205/0 327/0** 526/0** 568/0** 300/0** 071/0 1 

 مساحت مقطع عرضی ریشه- 10 396/0** 579/0** 768/0** 713/0** 735/0** 797/0** 392/0** 894/0** 313/0** 1

  است. درصد کیدر سطوح احتمال  داریمعن  **

  

 يتعداد دانه و شـور  شیافزا براي طیبودن شرا نهیبه لیدلدوم به

در طـول   پنج مرحله ياریدور آب نیبر متر، همچن منسیزیدس 2

 يجـا به دانه بـه  هاالتیمیاس شتریاختصاص ب لیدلدوره رشد به

و  يشـور  زانیـ م شیط افـزا یمقاومـت کـه در شـرا    يهازمیمکان

 يشــتریاز تعــداد دانــه در ســنبله ب شــوند،یمــ جــادیا یخشــک

). در کل با توجـه بـه جـدول اثـرات     6برخوردار بودند (جدول 

ــرهم ــنشب ــتریب ک ــه در ت نیش ــداد دان ــاریتع ــار م ــت خیت   کاش

 5 ياریدور آب زانیم× بر مترمربع  زیمنسدسی 2 يشور×  10/9

تعـداد در سـنبله بـا     66/35روز در طول دوره رشد بـا متوسـط   

 طیو مطلوب بـودن شـرا   نهیبه لیدلبه نیشیپ حاتیتوجه به توض

ــنش يرشــد ــار ییگرمــا زاو کــاهش عوامــل ت کاشــت  خیدر ت

ـ باال يشور يدر درصدها يهنگام، شوررید  طیدر شـرا  یتر و آب
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  یصفات مورد بررس ریعملکرد دانه و سا نیب یهمبستگ بی. ضر8جدول 

  عملکرد دانه

 (کیلوگرم در هکتار)

  ارتفاع بوته

  متر)(سانتی

  طول سنبله

  متر)(سانتی

وزن هزار 

  دانه

  (گرم)

  دانه در سنبله

  (تعداد در سنبله)

  تعداد سنبله

  مربع)(در متر
  شوري  آبیاري

تاریخ 

  کاشت

6106/30a 74/66a 7/16a 39/33b 34/00b 563/33a W1 

E1 

D1  

5369/30b 73/33ab 6/96ab 35/33d 27/33e 450/33ab W2 

2036/00j 49/16k 5/15gh 28/14ij 16/66ijk 384/67bc W3 

4533/30c 72/66bc 6/87abc 35/33d 30/00cd 523/33a W1 

E2 2683/30hi 67/40f 6/49de 32/66ef 22/00g 241/33defgh W2 

1726/70j 49/33k 4/63i 23/33m 12/33mn 143/33ghij W3 

4066/70d 66/66fg 6/56cde 30/58gh 23/66f 244/67defg W1 

E3 3050/00fg 6/01f 6/01f 25/94kl 15/00l 105/00ij W2 

1386/70k 4/16j 4/16j 19/03o 11/00no 105/00ij W3 

6402/70a 7/10a 7/10a 41/00a 35/66a 559/67a W1 

E1 

D2  

5499/70b 6/65bcd 6/65bcd 36/33cd 28/66de 483/31ab W2 

2376/70i 5/33g 5/33g 29/16hi 17/66ij 264/00ef W3 

4823/30c 6/65bcd 6/65bcd 36/66cd 31/33c 563/30a W1 

E2 2890/00fgh 6/13f 6/13f 33/33ef 22/66fg 262/67def W2 

1951/00j 4/99h 4/99h 24/33m 13/33m 152/00fghij W3 

4526/70c 6/50de 6/50de 31/66fg 23/66f 341/67cd W1 

E3 3177/30f 6/01f 6/01f 27/33jk 16/33jkl 149/67fghij W2 

1863/30j 5/01gh 5/01gh 20/33no 13/00m 126/33ij W3 

5510/00b 7/16a 7/16a 37/33c 31/33c 517/67a W1 

E1 

D3  

3526/70e 6/26ef 6/26ef 32/66ef 24/00f 305/00cde W2 

1950/00j 5/16gh 5/16gh 26/66jk 15/33kl 215/00efghi W3 

4556/70c 6/49de 6/49de 33/66e 27/33e 501/67a W1 

E2 2398/30i 6/06f 6/06f 30/33gh 18/00i 206/33efghij W2 

1193/30k 5/03gh 5/03gh 21/66n 10/33o 110/33ij W3 

3561/70e 6/86abc 6/86abc 28/10ij 20/33h 282/00cde W1 

E3 2710/00ghi 6/30ef 6/30ef 24/57lm 13/33m 107/33ij W2 

689/30l 3/81k 3/81k 17/16p 8/00p 92/67j W3 

  داري ندارند.درصد تفاوت معنی پنج اي دانکن در سطحدامنهکم یک حرف مشترك دارند، بر پایه آزمون چند هایی که دستدر هر ستون میانگین

  

آمـد   دسـت بـه در طـول دوره رشـد    ياریـ دور آب زانیـ کاهش م

تعـداد دانـه در    داریو معن تمثب یهمبستگ نیشتری). ب7(جدول 

) بـا توجــه بــه  893/0**سـنبله بــا تعــداد سـنبله در متــر مربــع (  

آمـد   دسـت بـه  مزبـور  طیدو عامـل از شـرا   کسـان ی يریپذتأثیر
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صـورت   يهـا پـژوهش  گـر یآمده با د دستبه جی). نتا8(جدول 

بر کاهش تعداد دانه در سـنبله   ی) مبن36و  32، 31، 4، 3گرفته (

مطـابق شـرح    یو خشک يگرما، شور يزاتنش واملع شیبا افزا

نشـان داد کـه    جیکامالً مطابقت دارد. در کل نتـا  نیشیاظهارات پ

 ییدمـا  طیسب به لحاظ اعمـال شـرا  کاشت منا خیبا انتخاب تار

تا  طیبسته به شرا یفیو ک یکمّ ياریبه آب یدسترس زانیو م نهیبه

 2تـا   ياریبر متر و کاهش دور آب منسیزیدس 7 يشور شیافزا

  در طول دوره رشد، شاهد عملکرد مناسب بود. ياریمرحله آب

  

  وزن هزار دانه

 خیتـار  کنشبرهماز اثرات  ریغنشان داد به انسیوار هیتجز جینتا

 کـنش بـرهم و  ياریـ کاشت در دور آب خیو تار يکاشت در شور

سـطوح   ریسـا  ياریـ در دور آب يکاشت در شور خیجانبه تارسه

درصـد بودنـد    کیـ در سـطح احتمـال    يداریتفاوت معن يدارا

  ).5(جدول 

ـ ترتاثـرات سـاده بـه    نیانگیم سهیبا توجه به مقا ـ  بی  نیدر ب

 نیشـتر یب ياریـ و دور آب يرکاشـت، شـو   خیسطوح مختلف تار

 ياریـ و دور آب 1 ي، شور2کاشت  خیتار ماریوزن هزار دانه را ت

اثـرات   نیانگیـ م سهیجدول مقا ی). بررس6دارا بودند (جدول  1

دانـه بـا متوسـط     اروزن هز نیشتریکه ب دهدینشان م کنشبرهم

 میـ و رژ ي)، شـور 10/9/1397دوم ( کاشـت  خیگرم در تـار  41

 نیشـتر یو ب يشـور  زانیم نیشامل کمتر بیترتهاول که ب ياریآب

بـه   یارسال التیمی). اس7آمد (جدول  دستبهبودند  ياریدور آب

مزبـور   يمارهـا یمطلـوب در ت  طیبا فراهم شدن شرا ژهیودانه به

ـ از علـل دسـت   یشیماآز يمارهایت گریبرعکس د ـ بـه ا  یابی  نی

 ياوزن هـزار دانـه دار   8. با توجه بـه جـدول   است يریگجهینت

) بود کـه  862/0**با عملکرد دانه ( يداریمثبت و معن یهمبستگ

عملکرد دانه  شیصفت در افزا نیا يباال يگذارتأثیردهنده نشان

 شیرابطه منبع و مخزن در افزا رامونیآمده پ دستبه جیاست. نتا

تـوان منبـع در    شیشـد و افـزا   انیـ وزن هزار دانه مانند آنچـه ب 

 خیدر تـار  قیـ تحق نیـ مخزن که در ا پر کردن يبرا نهیبه طیشرا

پـنج  × بر مترمربـع   زیمنسدسی 2 يشور زانیم×  10/9کاشت 

راسـتا   کیـ در ) 4و  3( گـر ید نتایج پژوهشگرانبا  ،ياریدور آب

  قرار داشت.  

  

  طول سنبله

مهـم در عملکـرد دانـه گنـدم محسـوب       ياز اجـزا  یکـ یسنبله 

 ياجـزا  ایـ در تعـداد، طـول، وزن و    رییـ و هرگونـه تغ  شـود یم

ـ بر عملکـرد سـنبله، درنها   تأثیربا  تواندیدهنده آن م لیتشک  تی

روند  ل،یشود. لذا شروع تشک اهیگ ییدر عملکرد نها رییباعث تغ

نظـر از  صـرف  یدگیو رسـ  یشیزا هدور یرشد و وزن آن در ط

از جملـه   اهیـ گ رامـون یپ یتیریکامالً متأثر از عوامـل مـد   پیژنوت

از  ریـ غبـه  انسیوار هیبه جدول تجز. با توجه است ياریآب میرژ

دو و سـه   کـنش برهمو  یسطوح اصل ریکاشت، در سا خیاثر تار

از  انمشاهده شد کـه نشـ   داریاختالف معن يآنها دارا نیعامل ب

طول سـنبله   يرو شیمورد آزما يمارهایت کنشبرهم يریپذتأثیر

  ).5دارد (جدول 

 از ریــغبـه  دهـد ینشــان مـ  6مشـاهدات حاصـل از جـدول    

ـ ترتدو و سـه بـه   ياریـ و دور آب يشور يمارهایت در سـطح   بی

قـرار   a يکالس آمـار  کیدر  مارهایت ریسا cو  b يکالس آمار

 کـنش بـرهم اثـرات   نیانگیـ م سـه یگرفتند. با مشاهده جدول مقا

 تـأثیر کاشت همانگونه که گفتـه شـد    خیشود که تاریمشاهده م

ـ بر ا يداریمعن بله در طـول سـن   نیشـتر یصـفت نداشـت و ب   نی

 مـنس یزیدسـ  2با  بیترتبه ياریو دور آب ياول شور يمارهایت

مطلـوب و   لیـ دلدر طول دوره رشد بـه  ياریبار آب پنجبر متر و 

 شـد  حاصـل  زاو کاهش اثرات مخـرب تـنش   طیبودن شرا نهیبه

در  لیسـه آمـده ت  دسـت بـه  جیعلل نتـا  نیترمهم از). 7 جدول(

و  استقسمت آن که سنبله  نیو باالتر اهیبه گ ییانتقال مواد غذا

 صـورت بـه مـواد چـه    شـتر یب صیتخصـ  و زاکاهش اثرات تنش

 يانتقال مجدد به بخش عملکرد اقتصـاد  صورتبهو چه  يجار

 جـاد یبـاالتر ا  يشـور  طیمقاومت که در شرا يهازمیمکان يجابه

 تـر با طول کمتر اما فشرده يهاسنبله که ياگونهبه است شودمی

رانـدمان اسـتفاده از آب    شیاهش تنفس و افزاسبب ک توانندیم

کـه   دیاندام در معرض تـابش خورشـ   نیا شتریلحاظ حضور ببه
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از  یکـ یشـوند. درواقـع    ،شـود میرطوبت سنبله  ریمنجر به تبخ

 رایـ ز ،استکاهش طول سنبله  یمقاومت به خشک يهاسمیمکان

 و شـده  تـر کوچـک  هاو سلول ترمیضخ هاوارهید طیشرا نیا در

 دسـت به جی. نتاشودمیرطوبت درون سنبله  شتریب حفظ به رمنج

طول سنبله  يریپذتأثیربر عدم  ی) مبن28( هایبررس ریآمده با سا

 31( هایبررس گریبا د جینتا نیدارد. ا رتیمغا رامونیپ طیبا شرا

 کـاهش  زاتـنش  طیشـرا  داریو معنـ  یمنفـ  تأثیر) در مورد 36و 

دارد.  یسـنبله کـامالً همخـوان   در طول  يشور شیو افزا ياریآب

 يزاتـنش  طیبر فرار از شرا ی) مبن38و  29( نیریبا سا نیهمچن

ـ  عنوانبهمزبور با کاهش طول سنبله  و  يسـازگار  سـم یمکان کی

بـه مخـزن    شـتر یب دارتیـ کربوه صیتخصـ  جـه یمقاومت و درنت

ـ بود. درنها راستا کیدر  یاصل گرفـت کـه    جـه ینت تـوان یمـ  تی

 شیبه لحاظ افـزا  یاصل يهاسمیاز مکان یکیکاهش طول سنبله 

بـا   يبـاالبردن رانـدمان انـرژ    بـراي  یسلول يهاوارهیضخامت د

پـرورده بـه    رهیموثرتر ش تیکاهش تنفس و متمرکز کردن و هدا

حفظ رطوبـت درون سـنبله و    نی(دانه)، همچن اهیگ یمخزن اصل

از  یکـ ی توانـد یمـ  نیبنـابرا  ،اسـت آب  ياز هـدررو  يریجلوگ

و اصـالح ارقـام بـا مقاومـت بـاالتر در       ينـژاد بـه  یلاهداف اص

  .باشد زاتنش طیشرا

  

  ارتفاع بوته

ـ  انسیوار هیبا توجه به جدول تجز  داریارتفاع بوته فاقد اثر معن

ـ     يهـا خیتار نیدر ب ـ  یمختلـف کاشـت بـود ول سـطوح   نیدر ب

در سـطح   يداریاثـر معنـ   يدارا ياریـ و دور آب يمختلف شـور 

دو و سه جانبه  کنشبرهماثرات  نیدر ب درصد بود. کیاحتمال 

در سـطح احتمـال    يکاشت در شور خیتار کنشبرهمدر اثر  زین

کاشـت در دور   خیتـار  کـنش بـرهم اثـرات   نیدرصد و در ب کی

ــآب ــدر دور آب يو شــور ياری ــ ،ياری ــر  نیهمچن ــرهماث ــنشب  ک

اخــتالف  ياریــدر دور آب يکاشــت در شــور خیجانبــه تــارســه

ــ ــطح ا يداریمعن ــال در س ــحتم ــت  کی ــود داش ــد وج   درص

  ).5(جدول 

 یفراهمـ  لیدلاول به کاشت خیتار ماریت 6با توجه به جدول 

ـ دلبـر متـر بـه    مـنس یزیدس 2 يشور ،ییدما طیمطلوب شرا  لی

ـ دلاول بـه  ياریـ و دور آب يشـور  يزاتنش طیکاهش شرا در  لی

 اه،یـ گ ازیگندم در مراحل مورد ن اهیبوته گ يداشتن آب پا اریاخت

ارتفـاع   زانیم نیشتریارتفاع بوته را دارا بودند. در کل ب نیشتریب

کاشـت اول در   خیتـار  ماریدر ت متریسانت 66/74بوته با متوسط 

دور × بر متر  منسیزیدس 2اول با  يشور×  10/8/1397 تاریخ

در طول دوره رشد حاصل شد.  ياریاول با پنج مرحله آب ياریآب

کاشـت   خیو تـار  آبـی کـم  ،يشور زانیم شیبا افزا یروند کاهش

ـ مرحله جوانه يبا سرما در ابتدا دبرخور لیدلبه امهنگرید و  یزن

ــ  ــه، م ــر شــدن دان ــوع توانــدیگرمــا در مرحلــه پ  ســمیمکان ین

رسـاندن   انیـ و به پا یفرار از تنش خشک براي اهیگ یمیخودتنظ

کـاهش سـبب    نیـ کـه ا  یخـود باشـد و درصـورت    يدوره رشد

 یبـه مقصـد اصـل    ییاد غـذا مـو  ریآب و سـا  صیتخص شیافزا

از آن  تـوان یشود مـ  اهیگ یشیقسمت رو يجابه یشیقسمت زا

ـ ). ا7نام برد (جـدول   اهیمثبت در گ رییتغ کی عنوانبه  جینتـا  نی

 طیبــر فــرار از شــرا ی) مبنــ40و 38، 29( هــایبررســ گــریبــا د

 اهیـ مزبور با کاهش ارتفاع گ يمارهایت شیاز افزا یناش يزاتنش

و در  متـر یسـانت  10-20از دامنـه   یدگیره رسخصوص در دوبه

مطابقت  اهیگ یبه مخزن اصل شتریب دارتیکربوه صیتخص جهینت

  دارد. 

بوتـه اسـت    یکه رشد سنبله در ادامه رشـد طـول   ییاز آنجا

ـ ا داریمثبت و معن یهمبستگ نیبنابرا  گریکـد یدو صـفت بـا    نی

 يوته داراارتفاع ب نی) چندان دور از انتظار نبود. همچن925/0**(

) بود کـه  359/0**با عملکرد دانه ( يداریمثبت و معن یهمبستگ

ـ  درثر آن ؤنقش م لیدلبه تواندیم در زمـان   ژهیـ وهانتقال مجدد ب

 10/10/1397کاشـت   خیتـار در ). 8بروز تـنش باشـد (جـدول    

 يزمان مناسب بـرا  اهیبا سرما، گ یزنبرخورد دوره جوانه لیدلبه

از بـالطبع  و استقرار کامـل را نداشـته    و مطلوببه رشد  دنیرس

ـ ن يکمتر ییمواد غذا رهیذخ بعـد از دوره   یرشـد طـول   بـراي  زی

آخـر   يفرار از گرما براي زی. در ادامه رشد نودسرما برخوردار ب

رشـد   یفصل که با دوره پر شـدن دانـه همـراه بـود، دوره زمـان     

ـ افـت یکاهش  اهیارتفاع گ جهیو درنت یشیو زا یشیرو  نی. همچن
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زاي بـدون  زیمنس بر متر و شـرایط تـنش  دسی 12نش شوري ت

دار ارتفـاع بوتـه   منجر به کاهش معنـی  آبیاري تیمار سوم یا آخر

) 19(هاي دیگر . اظهارات فوق پیرامون نتیجه اخیر با بررسیشد

 مبنی بر تأثر منفی افزایش شوري و کاهش آبیاري بر ارتفاع بوته

محکـم و   يهـا سـاقه  نکـه یابا توجه بـه   تیدرنها مطابقت دارد.

که در انتقال بـا سـرعت و رانـدمان     يثرؤکوتاه به لحاظ نقش م

 يهـا بـروز تـنش   طیو رطوبت به دانه در شرا ییباالتر مواد غذا

 يو سـازگار  قاومـت م سمیدر قالب مکان توانندیدارند م یطیمح

  عملکرد دانه شوند. شیسبب افزا

  

  عملکرد دانه

دهنده آن است کـه  نشان انسیارو هیحاصل از جدول تجز جینتا

و دور  يکاشــت، شــور خیســطوح تــار هیــعملکــرد دانــه در کل

 ،يدر شـور  کاشـت  خیدو عامـل تـار   کـنش برهماثرات  ،ياریآب

 نیو همچن يدر شور ياریو دور آب ياریکاشت در دور آب خیتار

در  ياریـ در دور آب کاشـت  خیسـه عامـل تـار    کـنش برهماثرات 

 کـنش بـرهم از اثر  ریغبود که به ياردیتفاوت معن يدارا يشور

ـ    ياریکاشت در دور آب خیتار  داریکه در سطح پـنج درصـد معن

درصـد   کیـ در سـطح   کنشبرهماثرات  هیسطوح و کل یباق شد

  ). 5(جدول  شد داریمعن

ــار ــت دوم ب خیت ــتریکاش ــود.   نیش ــه را دارا ب ــرد دان عملک

و  نگامزودهکاشت  يهاخیکاهش عملکرد در تار لیدل نیترمهم

ـ ترتبـه  توانیرا م دیرهنگام برخـورد بـا دوره اوج سـرما در     بی

) که منجر به 20/10/1397) (داکسیز 35( یشیشروع مرحله زا

ـ دلبـه  اهیگ نبودن مقاوم و هاسقط گلچه و  یعـدم رشـد کـاف    لی

 نکهیعالوه ابه کردعنوان  اهانیاز گ يرفتن تعداد نیاز ب جهیدرنت

 60( یشـ یدر زمـان رشـد زا   ییرمـا کاشت سوم با تنش گ خیتار

تنش مضـاعف   نیکه ا شودی) مواجه م01/03/1398) (داکسیز

ـ از حـد عملکـرد در ا   شیکاهش ب لیخود دل کاشـت   خیتـار  نی

بـر کـاهش    ی) مبنـ 27و  10( هایبررس گریبا د جینتا نی. ااست

برخورد رشد  لیدلبه 10/08/1397کاشت  خیعملکرد دانه در تار

) کـه  16( يگریستان مطابقت و با پژوهش دزم يبا سرما یشیزا

کاهش تعداد گلچه در اثر عوامـل مختلـف منجـر بـه      کرداعالم 

 يوزن هزاردانه با توجه به کاهش تعـداد گلچـه و فضـا    شیافزا

 شـود، یعملکـرد دانـه مـ    تیـ درنها و هـا رشد دانـه  يبرا شتریب

بـر   ی) مبنـ 14و  10( هـا یبررسـ  گریبا د نیدارد. همچن رتیمغا

برخورد با دوره گرما  لیدلبه دیرهنگامعملکرد در کاشت  کاهش

 يداریعملکرد دانه کـاهش معنـ   يشور شیمطابقت دارد. با افزا

 زانیـ کـه م  ادنشـان د  يسـطوح شـور   راتییـ نشان داد. روند تغ

ــور    ــاالتر ش ــطوح ب ــه در س ــرد دان ــاهش عملک ــه  7( يک  12ب

 توانـد یکه مـ  اهیمقاومت گ شیبر متر) با توجه افزا منسیزیدس

مقاومت باشد بـه مراتـب کمتـر از     يهامین آنزکردفعال  لیدلبه

 جیبـر متـر) بـود. نتـا     مـنس یزیدس 7به  2( يسطوح کمتر شور

 يبر مقاومت و سازگار ین) مب22( گریآمده با پژوهش د دستبه

طـور  بـه  ياریدارد. کاهش دور آب رتیمغا يشور شیبا افزا اهیگ

کـه   ییاست و از آنجـا  هشده منجر به کاهش عملکرد دان طبیعی

خـوب بـه تـنش     نسبتبهبا مقاومت  اهیگ کیگندم رقم چمران 

 و هـوا در منطقـه کاشـت    يرطوبت باال تیاست و خصوص یآب

بار در طـول دوره رشـد منجـر بـه      2به  5از  ياریکاهش دور آب

باعــث افــت  ياریــعــدم اب یولــ شــدعملکــرد ن دیکــاهش شــد

ـ  شیافـزا  از یکه ناشـ  شدصوص عملکرد دانه خم از حـد   شیب

 گریبا د جینتا نیبوده است ا اهینسبت به آستانه تحمل گ یخشک

 طیعملکـرد در شـرا   داری) در مورد افت معنـ 37و  1( هایبررس

گانه حساس پنج يهاو دوره یکیفنولوژ مراحلدر  ياریحذف آب

 نیدر ا ياریفقدان آب طیشرا در که آنچه مطابق آبمانند دان اهیگ

عملکـرد   نیشتریب شیآزما نیداد مطابقت دارد. در ارخ  شیآزما

بر متر و پـنج   منسیزیدس 2 يکاشت دوم با شور خیدانه در تار

آمد.  دستبه اردر هکت لوگرمیک 70/6402با متوسط  ياریدور آب

کاشت سـوم   خیعملکرد دانه در تار نیبود که کمتر یدر حال نیا

بـا   ياریـ ن آببـدو  طیبر متر و در شرا منسیزیدس 12 يو شور

افـت   نیا لیدر هکتار مشاهده شد. دل لوگرمیک 30/689متوسط 

که سبب عـدم   است ادیز يشور ،عالوه بر فقدان آب ادیز اریبس

و تعـرق و   ریـ و باال بردن تبخ اهیجذب رطوبت اطراف توسط گ

 هایبررس ریبا سا جینتا نی. اشودیم اهیآب موجود در گ هجینتدر
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ـ از دست رفتن آب گ لیدلملکرد بهع دیبر افت شد ی) مبن9(  اهی

). صفات 7و  6 يهاجدولمطابقت دارد ( اهیو رطوبت اطراف گ

ارتفـاع   وتعداد سنبله، دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله 

درصـد   کیـ در سطح  يداریمثبت و معن یهمبستگ يدارا اه،یگ

ـ با عملکرد دانه بودند که در ا و  10خصـوص بـا اظهـارات (    نی

عملکـرد تحـت    شیصفات در افـزا  نیثر اؤبر نقش م ی) مبن19

ـ   تأثیر ـ ن یکیصـفات آنـاتوم   نیتنش مطابقـت دارد. از ب فقـط   زی

ــع عرضــ   ــاحت مقط ــهیر یمس ــتگ يدارا ش ــ یهمبس و  تمثب

) بــا عملکــرد دانــه بــود کــه لــزوم توجــه 396/0**( يداریمعنــ

 نیـ در ا ينـژاد بـه  يهانـد یخصوص در امر اصالح ارقام و فرابه

 ی) مبنـ 7( گرید یآمده با بررس دستبه جی. نتاطلبدیرا مصفت 

بـا عملکـرد    شـه یر یمقطع عرض داریمثبت و معن یبر همبستگ

  ).8راستا قرار داشت (جدول  کیدانه در 

  

  گیرينتیجه

 مـار یمشـخص کـرد کـه ت    تیدرنها یبررس نیحاصل از ا جینتا

ـ دل) به10/09/1397کاشت دوم ( خیتار ه در طـول دور  نکـه یا لی

و  یدوره گلـده  ي(گرمـا کمتـر   ییتـنش دمـا  داراي رشد خـود  

 رایـ عملکرد را داشـت، ز  نیشتریب، ) بودیزندوره جوانه يسرما

 يگرما تنشبا  یبرخورد دوره گلده لیدلدر کشت زودهنگام به

برخـورد بـا سـرما قبـل از      لیـ دلهنگام بهریآخر فصل و کشت د

 نیشتریب نیهمچن .میبود اهیشاهد کاهش عملکرد گ اهیاستقرار گ

اول بـا پـنج    ياریآب يمارهایدر ت اهیعملکرد گ يعملکرد و اجزا

 2اول بـــا  يدر طـــول دوره رشـــد و شـــور ياریـــمرحلـــه آب

ـ آب تـر مطلوب طیراش یفراهم لیدلبر متر به منسیزیدس و  ياری

ـ  یدرحـال  جینتا نیدست آمد و اهب يشور دسـت آمـد کـه بـا     هب

دوم و سـوم بـا    يمارهـا یدر ت يشـور  شیو افـزا  ياریکاهش آب

 يصرف انـرژ  لیدلبه تواندیکه م میکاهش عملکرد مواجهه شد

 طیدر شـرا  اهیـ گ یمقاومت يهاسمیمکان يبرا اهیو مواد پرورده گ

صـفات   یحاصـل از بررسـ   جی. نتـا شدوجود آمده باهب يزاتنش

عملکـرد دانـه گنـدم     يبا عملکـرد و اجـزا   زین شهیر یکیآناتوم

کـه مطـابق    ياگونـه مثبـت بـود بـه    یهمبستگ يدارا و راستاهم

اول و  ياریـ کاشـت دوم، آب  خیتـار  يمارهـا یت نیشـ یاظهارات پ

و در کـل مقطـع    يسـطح دسـتجات آونـد    نیشتریاول ب يشور

ـ از دال توانـد یکه مـ  میرا داشت شهیر یعرض  شیافـزا  یاصـل  لی

ـ بـه ا  ییآب و مـواد غـذا   شـتر یانتقـال ب  لیعملکرد دانه به دل  نی

سـطوح   دشـ مشـاهده   مارهـا یت گریدر د یاشد ولب یمخزن اصل

ســرعت انتقــال و رانــدمان  شیحفــظ و افــزا بــراي یکیآنــاتوم

 سمیمکان کیعنوان سطح خود را کاهش دادند تا به اهیگ یرطوبت

ـ مانع از مـرگ گ  یمقاومت  نیبنـابرا  و کـاهش عملکـرد شـود.    اهی

و صـفات   يگرفت کـاهش سـطح اسـتوانه مرکـز     جهینت توانیم

ـ  عنـوان به یخشک طیدر شرا شهیر یسشناختیر  سـم یمکان کی

محصـول   شیسـبب افـزا   یطـ یمح يزاتـنش  طیمقاومت به شرا

موجود حاکی از آن است کـه   يهاگزارش ،یکل طورد. بهشویم

فیزیولوژیکی و حیاتی که شـناخت اثـرات    دهايینابسیاري از فر

محیطی بر گندم است، اگر بر شـناخت روابـط گیـاه و     يهاتنش

 یکیو بر اسـاس صـفات فیزیولـوژیکی و آنـاتوم     رامونیپمحیط 

 يهـا تـوجهی بـه تعیـین مسـیر برنامـه      قابـل د، کمک شواستوار 
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Abstract 

To investigate the effect of different planting dates (November 1-2018, December 1-2018 and December 31-2018) as 
the main factor, different salinity levels of the irrigation water (2, 7 and 12 dS/m) as the sub-plots factor and different 
irrigation regimes (including irrigation at 5 critical stages of the growth period, 2 stages of germination and flowering 
and 0 irrigation) as the sub-sub-plots factor with three replications a split-split plot experiment was carried out in a 
complete random blocks design during 2018-2019. Significant effects were observed for all treatments and interaction 
between two and three factors on grain yield and root anatomical traits (surfaces of the central cylinder, epidermis and 
cross-sectional). The highest and lowest grain yields (6106.30 and 689.30 kg/ha, respectively) belonged to planting at 
December 1-2018 and December 31-2018, salinities of 2 and 12 dS/m and also irrigation at 5 stages and no irrigation 
during the growing season. Other traits (number of spikes, number of grains, 1000-grain weight, spike length and plant 
height) were decreased with increasing in salt level and reducing irrigation events. Delayed planting reduced the yield 
and components more than early planting. The largest surface of the central cylinder, and the cross-section was obtained 
with planting at December 1-2018 and the greatest epidermis surface was obtained with planting at December 31-2018. 
Grain yield had the highest positive and significant correlation with cross-sectional surface (0.396**) and it may be used 
as criteria for breeding wheat for an increased yield under unfavorable environments. 
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