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  89جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 

203-195  
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  )گزارش کوتاه علمی(

  اثر تنش گرماي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم نان بهاره در اهواز
  

  ،3عطااهللا سیادت، سید2سعید ، خلیل عالمی1علی مشتطی*
  4کمالی رضا جالل و محمد3خشندهعبدالمهدي ب

 دانشگاه ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات2 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین، ،زراعتگروه دانشجوي دکتري 1
  اه کشاورزي و منابع طبیعی رامین، دانشگ،استاد گروه زراعت و اصالح نباتات3کشاورزي و منابع طبیعی رامین، 

  قیقات اصالح و تهیه نهال و بذرسسه تحؤاستادیار م4
  

  1چکیده
. شـود  یمـ  اهواز باعث کاهش عملکـرد گنـدم   مثل يا ترانهیمد يها میاقل آخر فصل در   يتنش گرما 

بهـاره در  م نان گند رقم 20ثیر تنش گرماي آخر فصل بر عملکرد و اجزاي عملکرد           أمنظور بررسی ت   به
 اتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین اهوازشرایط آب و هوایی اهواز، آزمایشی در مزرعه تحقیق      

 ی آزمایـش فاکتورهـاي  . انجـام شـد  ا سه تکـرار  بي نواريها بلوكصورت   به 1386-87در سال زراعی    
هـاي   در کـرت ) مـاه   بهمن 15 دي و    15 آذر،   15 آبان،   15(شت  ا تاریخ ک  4صورت    تنش گرما به  شامل  

و اثر  رقم ،خ کاشتیتارنتایج نشان داد که . بودند یضرعهاي   در کرتبهارهنان  گندم   رقم   20و  لی  طو
 نـشان داد  اثرات متقابلن یانگیممقایسه . دگیري شده داشتن ندازهي بر صفات ادار معنیثیر أتها  متقابل آن 

ن یتـر   آذر و کم15خ کاشت ی از کشت رقم چمران در تار   ) تن در هکتار   039/7 (ن عملکرد یتر شیکه ب 
  .د شدی بهمن تول15خ کشت ی در تارفالتتوسط رقم ) هکتار تن در 219/1(عملکرد 

  
  عملکرد ياجزاشت، رقم و ا تاریخ ک،یبعد از گرده افشان يگندم، تنش گرما :ي کلیديها واژه

                                                
  alimoshatati@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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  دمهمق
 درصد از این 10حدود  که رود می میلیون هکتار به زیر کشت گندم 5/6در کشور ایران ساالنه حدود 

بی از جمله خوزستان با تنش گرماي آخر فصل در طی مرحله گلدهی و  در مناطق جنوسطح زیر کشت
کمـالی و   جالل(شود   درصدي عملکرد مواجه می40 تا 5ده و با کاهش یدوره پر شدن دانه مواجه گرد    

 و نور  مناسبدلیل وجود شرایط آب و هوایی از قبیل درجه حرارت گندم بهدر این مناطق ). 2008دویلر، 
 ،باشد میدارا ییز و زمستان رشد رویشی زیادي کرده و پتانسیل تولید عملکرد باالیی  پالمطلوب در فص

 مرحله گلدهی تا رسـیدگی   ازهاي اسفند و فروردین، دلیل افزایش ناگهانی درجه حرارت در ماه   ولی به 
 کـاهش  شـدت   با تنش گرماي آخر فصل رشد مواجه شده و عملکرد کمی و کیفی آن به             ،فیزیولوژیک

   دارند گندم در پاییز کشت شده و دورهیاي مثل خوزستان که زمستان مالیم هاي مدیترانه در اقلیم. بدیا می
) 1991( که فیشر و بـایرلی  یین با تنش گرمایگذرد، بنابرا  آن در دماهاي نسبتاً مناسب می  یرشد رویش 

گـراد    درجه سانتی5/17 صورت زمانی که متوسط دماي ماهانه سردترین ماه سال باالتر از   براي گندم به  
ن مناطق یدر ا. باشد  رشد زایشی محدود می ن تنش فقط به دورهیست و ایاند، مواجه ن باشد، تعریف کرده

خ کاشت، درجات حرارت را در طی دوره رشد و پر شدن دانه تـا حـد زیـادي         یگونه تاخیر در تار    هر
توان از  براي مقابله با این مشکل، می). 2007 رینه و همکاران،(کند  ید میافزایش داده و تنش گرما را تشد

نژادي استفاده نمود که در این بین انتخاب تاریخ کاشت و رقم مناسب از اهمیت  زراعی و به  بهيها روش
عبـارت دیگـر     بـه ،)2005 و رادمهر و همکـاران،  1994نولدز و همکاران، یر (ند هست خاصی برخوردار 

 با شـرایط محیطـی در   اهیگراي فنولوژي مطلوب که رشد و نمو انتخاب تاریخ کاشت مناسب و رقم دا   
 بـه تولیـد    احتمـاالً طول فصل رشد تطابق مناسبی داشته باشد، باعث رشد و نمو مطلوب گیاه شـده و            

 هـاي مطلـوب معمـوالً        تاریخ کاشت  .)2003 ،چن و همکاران  ( خواهد شد    منجرمطلوبی  عملکرد دانه   
تاریخ  رهیافت سنتی برآورد .کنند ید میتولترین عملکردها را   که بیششوند هایی در نظر گرفته می تاریخ

انتخاب . باشد  کاشت می يها  اي از تاریخ    اي با گستره     مستقیم مزرعه  هاي  کاشت مطلوب، انجام آزمایش   
هـا در معـرض دمـاي بـاال      وسیله قرار دادن ژنوتیـپ  اي، اغلب به براي تحمل تنش تحت شرایط مزرعه 

ـ یر(شود  هاي گرمایی انجام می ها در شوك  آنقرار دادن تاریخ کاشت یا  رییتغوسیله   به  ،ه و ناگاراجـان ن
 اول دي  و دیرهنگاماول آذرهنگام   به( تاریخ کاشت 3با بررسی اثر ، )1996(رادمهر و همکاران  ).2004

ـ    ژنوتیپ25  صفت زراعی9میانگین  بر  )و اول بهمن   اخیر در  گندم در خوزستان اعالم کردند کـه بـا ت
 از تعداد روز،  وزن هزاردانه دانه در سنبله، تعداد،عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکیصفات  تاریخ کاشت،

.  کاهش یافتندمدت پر شدن دانهو  ارتفاع بوته گی فیزیولوژیک،تعداد روز تا رسید،  تا ظهور سنبلهکاشت
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اریخ کاشت به هنگام و دو تاریخ کاشت یک ت(  تاریخ کاشت3با بررسی اثر  نیز )2002(آینه و همکاران 
 بیان داشتند که با تاخیر در کاشت، تعداد روز تا  در شرایط مکزیک ژنوتیپ گندم بهاره13بر ) دیر هنگام

نـه در سـنبله، تعـداد سـنبله در     ، تعداد دا دانهافشانی، تعداد روز تا رسیدگی، ماده خشک، عملکرد       گرده
 یکلطور به. دانه کاهش ولی شاخص برداشت افزایش یافت      وزن هزار  مربع و مربع، تعداد دانه در متر    متر

 یعنـی  نـدم  مراحل آخر رشد و نمـو گ حرارت دردهد که افزایش میانگین درجه  بررسی منابع نشان می  
و در نتیجه وقوع تنش گرما،  در جهان است یین نوع تنش گرمایتر گسترده و دوره پر شدن دانه یگلده

؛ بدرالدین و همکـاران،  1994 ،اورتیز موناستریو و همکاران (دابی  کاهش میعملکرد کمی و کیفی گیاه  
بررسی ارقام مختلف گندم  و مطالب فوق،  موجودت با توجه به مشکال).1999 ،گیبسون و پالسن ؛1999

ارقام و تاریخ کاشت مناسب براي تولید  انتخاب يبرا کاشت مختلف، يها ها در تاریخ بهاره و کاشت آن
 ها ارقام متفاوت و نسبتاً  فوق در اغلب آنهاي شیبا وجود آزما.  استياین مناطق ضرور باال در عملکرد

 آخر فصل بر عملکرد ير تنش گرمایثأ تیش حاضر با هدف بررسی آزمااند، بنابراین تر مطالعه شده یمیقد
ت و رقم براي حصول خ کاشین انتخاب بهترین تاری عملکرد ارقام گندم نان بهاره منطقه و همچنيو اجزا

  . منطقه اهواز انجام شدییحداکثر عملکرد تحت شرایط آب و هوا
  

  ها روشمواد و 
 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین در         1386-87 در سال زراعی     آزمایش
  درجه،48  و طول جغرافیایی درجه31 اهواز با عرض جغرافیاییشرقی   کیلومتري شمال35مالثانی در 
. اجرا شدمتر   میلی200و متوسط بارندگی سالیانه متر از سطح دریا     40ارتفاع   ،يا ترانهی مد يآب و هوا  

 اسـتفاده  با سه تکرار ي نواريها بلوك آزمایشج از ی در نتای اثر تفاوت مکان  اختالط از   يری جلوگ يبرا
  دي15، )بـه موقـع   ( آذر15، )مهنگـا زود ( آبان15 (خ کاشت یتار 4 شامل یشی آزما يفاکتورها .دیگرد

شـامل اتـرك،   بهـاره  نـان    گندم رقم20و  یطول يها  در کرت ) )ری د یلیخ (ماه  بهمن 15 و   )هنگامرید(
ـ ، ب ی، بوالن 66 اینی، استار، ا  8018 اروند، اس  ، دز، روشـن،  2 ، داراب70 شتاز، چمـران، چنـاب  یـ ات، پی

آزمایـشی   مزرعـه  .بودنـد  یعرضـ  يها ر کرت د ناكیریرمند و و  یر، مارون، هامون، ه   یشعله، فالت، کو  
  و هدایت الکتریکی عـصاره اشـباع خـاك         )=5/7pH( قلیایی   واکنش نسبتاً با  ،  ی رس یلومداراي خاك   

  متـر    سـانتی  20اصله   متري به ف   2  کشت خط 10شامل   یفرع هر کرت . باشد  میزیمنس بر متر      دسی 3
ـ ، تمـام عمل   یکلطور  به .بودبع  مر بوته در متر   400  کاشت با تراکم  )مربع متر 4 (از هم  ـ  یـ ات ته ی ن، یه زم

 ي، برداشـت و محاسـبه عملکـرد و اجـزا     ) هرز يها   و مبارزه با علف    ياری، آب یکودده(کاشت، داشت   
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بـا اسـتفاده از   ) STI (1 تـنش  تحمـل شاخص   . انجام شد  یقاتی مراکز تحق  يها  هیابق با توص  عملکرد مط 
ن یانگیم Ysiکه در آن . محاسبه شدعملکرد دانه  يبرا) 1992فرناندز، ( STI= (Ysi.Ypi)/Y2p رابطه

ـ م Ypi ،) بهمـن  15خ کاشت   یتار ( فصل ي انتها يط تنش گرما  یهر رقم تحت شرا   عملکرد دانه    ن یانگی
ـ م Y2pو  همان رقم مناسب خیدر تارهر رقم عملکرد دانه    ط ی ارقـام تحـت شـرا   کـل  عملکـرد ن یانگی

 يها  خیتار . شد انجام )SAS( آماري   زیستم آنال یسفاده از    با است  ها  داده لیو تحل ه  یجزت .باشد  یممناسب  
روش  مختلف کاشت بـا اسـتفاده از       يها  خیتار و ارقام در     Lsmeansمختلف کاشت و ارقام با آزمون       

  .)2006، یسلطان (سه شدندی مقایکیزی فیده برش
  

  نتایج و بحث
ست یدار ن یها معن ن بلوكیف بکه اختال نی ابر خالفنشان داد که ) 1جدول (انس یه وارینتایج تجز 

ـ یه صفات بس ی کل ياند برا   ها قرار گرفته    که به موازات آن    کاشت يها  تاریخن  ی اختالف ب  یول دار  یار معن
بـر  شدت   بهخ کاشت یتارط ین شرایجه گرفت که در اینت درصد 99ش از ینان بید با اطمین با یبود بنابرا 

ـ بـر کل م رقـ خ کاشت و یثر متقابل تاررقم و ان یهمچن .مؤثر بوده است  ملکرد گندم   ع ـ  ی ثیر أه صـفات ت
  .ندداري داشت خیلی معنی

  
  گیري شده  میانگین مربعات صفات اندازه-1جدول 

  منابع  میانگین مربعات
  تغییرات

درجه 
  هسنبل تعداد  آزادي

  مربع متردر
  تعداد دانه 

  هدر سنبل
وزن 

  هزاردانه
عملکرد 

  دانه
ماده عملکرد 
   کلخشک

شاخص 
  برداشت

  ns31/1  *80/8  ns03/0  ns62/0  ns19/0  4/4571**  2  تکرار
  A(  3  **5/675528  **3/3391  **21/4757  **21/222  **59/1167  **05/1214( خ کاشتیتار

  a 6  2/107 33/0  66/0  13/0  34/0  59/1 يخطا
  B(  19  **2/17570  **30/138  **55/122  **58/1  **07/12  **89/161 (رقم
  b 38  2/4/218  93/0  71/0  05/0  16/0  89/1 يخطا

A*B 57  **9/5022  **93/19  **43/13  **76/0  **60/3  **45/19  
  c 114  5/171  58/0  59/0  04/0  21/0  16/1 يخطا

  7/6  3/7  2/9  1/7  5/8  8/6  )درصد(رات ییب تغیضر
ns ،* درصد1 و 5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنیترتیب غیر  به** و .  

                                                
1- Stress Tolerance Index (STI) 
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ـ فقـط مقا   دار شده است، بنـابراین      ی تمام صفات فوق معن    يرات متقابل برا  که اث  نیبا توجه به ا    سه ی
 يهـا  خیتـار ن عملکرد دانه در هـر کـدام از       یانگیسه م یمقا .شوند  یح داده م  یتوضن اثرات متقابل    یانگیم

ن زمـان  یتـر   اغلب ارقام مناسبي آذرماه برا 15 یعنیخ کاشت دوم    ی ارقام نشان داد که تار     يکاشت برا 
ن عملکرد را یتر شی، ب)ررسید و یمیقدارقام (، روشن و شعله ی ارقام استار، بوالنیباشد ول یکاشت م 

ب متعلـق  یترت ن عملکرد بهیتر ن و کمیتر شیخ کاشت دوم، ب یدر تار . اند  آبان داشته  15خ کاشت   یدر تار 
خ کاشت چهارم یتارن عملکرد تمام ارقام در یتر ن کمیهمچن). 2جدول (باشد  یا مینیبه ارقام چمران و ا

ن آن متعلـق  یتر ن عملکرد مربوط به رقم مارون و کمیخ کشت باالترین تار یدست آمده است که در ا      به
توسط رقـم  )  تن در هکتار039/7(ن عملکرد یتر شیج نشان داد بی نتایکلطور  به. باشد  ی م فالتبه رقم   

توسـط رقـم فـالت در    ) در هکتار تن  219/1 (آنن  یتر  و کم  شد دیتول آذر   15خ کشت   یچمران در تار  
مناسب هر رقم، عملکرد آن خ کشت یر در تاری که با تاخيوجود با. دست آمد  بهمن به15خ کشت یتار

 که با توجه بـه  ی تحمل تنش شاخص. ستیکسان نی ارقام مختلف يزان کاهش برا یابد اما م  ی یکاهش م 
ط تـنش عملکـرد   ین در شرا یط مناسب و همچن   یه در شرا  ک  یم ارقا ،ها محاسبه شد نشان داد      ن تفاوت یا

ـ باشند که بر ا    ی م يتر شی شاخص ب  ي دارند، دارا  يباالتر ـ ان اسـاس    ی  ارونـد   ،)398/0(نـاك   یری و مارق
فـالت  ،  )206/0(روشـن    مارقا و   تحمل نیتر شیب يدارا،  )354/0(ات  یب و )369/0(چمران   ،)385/0(
ن یدر ا . ندباش  یمتحمل  ن  یتر  کم يدارا )227/0(ار  و است ) 225/0(هامون  ،  )221/0 (66ا  ینیا،  )219/0(

ـ ی تحمـل گرمــا  یالمللــ نی بـ يش شــاهدهایآزمـا   نیبــدر ) "Kauz"s(و اتـرك  ) Atila( چمــران یعن
 از یبعـض کـه در  ) Seri82(سـت کـه رقـم فـالت     نجایانکته جالب  اما  ن ارقام قرار گرفتند     یتر  متحمل

 جـزء ارقـام   )1994نولدز و همکاران، یر ( شده استیمعرفتحمل به گرما م جزء ارقامعنوان   مقاالت به 
 يا  منطقـه يا لهأ مـس ا تنش گرمخصوص ها به که تنشدهد  ینشان م  امر نیا.  شده است  یابیحساس ارز 

 متحمل یـا  يها پی ژنوتیابیل ارزین دلی به هم، داردیط منطقه بستگیها کامالً به شرا باشند و نوع آن    یم
ها از صحت و دقت   آنیابیج حاصل از ارزیرد تا نتا  یگنطقه صورت   همان م ط  ی در شرا  یستیحساس با 

ـ ا بیمنطقه آن در شرایط  اصالح   مانند اروند که روند      ی ارقام نیبن  یدر ا . الزم برخوردار باشند   ات کـه  ی
کـه بـا    منطقـه   یا ارقـام بـوم    یصورت گرفته است    ) داراب فارس ( یروند اصالح آن در شرایط مشابه     

  .باشند ی مییها ین بررسیچن ي برايتر حیمالك صحسازگار هستند ط منطقه کامالً یشرا
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  دهی فیزیکی هاي کاشت براي ارقام مختلف به روش برش  مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه در تاریخ-2جدول 
  )t/ha(میانگین عملکرد 

  ارقام
   بهمن15   دي15   آذر15   آبان15

شاخص تحمل 
  )STI(تنش 

  ef900/4  ef813/5  de054/4  bc949/1  bcd321/0  اترك
  d250/5  bc531/6  dc152/4  ab088/2  a385/0  اروند

  cd427/5  cd148/6  ef801/3  de666/1  def291/0  18-80اس 
  a554/6  efg770/5  fg539/3  f252/1  gh227/0  استار
  g444/4  h521/4  h265/3  cde731/1  gh221/0  66اینیا 

  a517/6  fg449/5  i572/2  e536/1  defg277/0  بوالنی
  a343/6  ab766/6  ab456/4  bcd855/1  abc354/0  بیات
  cd453/5  bc456/6  abc343/4  e586/1  def288/0  پیشتاز
  a355/6  a039/7  a516/4  bcd853/1  ab369/0  چمران
  d230/5  de943/5  gh471/3  cde756/1  de295/0  چناب
  fg641/4  g334/5  cd144/4  e575/1  fgh237/0  2داراب 
  cd461/5  bc469/6  bcd243/4  cde740/1  bcd317/0  دز

  b906/5  g324/5  h208/3  f236/1  h206/0  روشن
  cd376/5  h655/4  gh336/3  de659/1  efgh247/0  شعله
  d229/5  bcd345/6  abcd270/4  f219/1  h219/0  فالت
  bc679/5  bc446/6  h239/3  cde761/1  bcd321/0  کویر
  fg675/4  h703/4  f745/3  a222/2  de296/0  مارون
  de216/5  bc424/6  gh458/3  f243/1  gh225/0  هامون
  cd433/5  bc462/6  abc366/4  de655/1  cd303/0  هیرمند
  cd388/5  bcd374/6  ab482/4  a213/2  a398/0  ویریناك
LSD  32/0 45/0 26/0 25/0 05/0 

 اخـتالف  LSDمـون   درصـد بـا آز  5هایی که حداقل یک حرف مشترك دارند، در سـطح احتمـال             هر ستون، میانگین   در
  .داري ندارند معنی

  
  يبند جمع
خ کاشـت  ی، در تـار  چمـران  ویارقام استار، بـوالن ) آبان 15(اشت زودهنگام خ کی تاردر یکلطور  به

ات، یـ چمـران، ب ارقـام   )يد 15(رهنگـام  یشـت د خ کایات، در تـار یچمران و ب ارقام  )آذر 15(هنگام   هب
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ـ یریمارون، وارقام  )بهمن 15(ر ی دیلیخ کاشت خ یرمند و در تار   یناك و ه  یریو ن یتـر  شیناك و اروند ب
ارقـام  از گرما تنش  هاي شیآزمادر  گردد    یشنهاد م یج پ ین نتا یبا توجه به ا   . د کردند یعملکرد دانه را تول   

هـامون، روشـن، فـالت،    ارقـام  عنوان ارقام متحمل و   بهناك  یریو و   یبوالن ،اتی ب اروند،،  اتركچمران،  
  .استفاده شودحساس ارقام عنوان   به66ا ینی و ا2داراب 
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Effect of terminal heat stress on yield and yield components of spring 
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Abstract1 
Terminal heat stress in Mediterranean climates like Ahwaz is reduced Wheat 

yield. In order to study effect of terminal heat stress on yield and yield components 
of 20 spring bread wheat cultivars, an experiment was conducted in Ramin 
University of agricultural and natural resources, Ahwaz in 2007-2008. The 
experimental design was stripe block design in randomized complete block design 
with three replications. The experimental factors were four sowing dates (6 Nov., 6 
Dec., 5 Jan. and 4 Feb.) in horizontal plots and 20 spring wheat cultivars in vertical 
plots. The results showed that sowing date, cultivars and its interaction had 
significant effect on all experiment traits. Means comparisons of interaction effects 
showed that maximum grain yield (7.039 t/ha) produced by Chamran cultivar in 
sowing date of 6 Dec. and minimum grain yield (1.219 t/ha) produced by Falat 
cultivar in sowing date of 4 Feb. 
 
Keywords: Wheat; Post anthesis heat stress; Sowing date; Cultivar and yield 
components. 
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