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ک و اجزای عملکرد  نولوژیاثر تاریخ کشت و تنش گرمای انتهای فصل بر صفان ف

 های گندم نان ژنوتیپ 
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 چکیده
  های برنامنه   در   کنه   بنوده   گرمنا   بنه   تحمنل   کنننده تعیین   عوامنل   ترین مهم   از   گندم   تجاری   ارقام   فنولوژیک   مراحل 

  عملکنرد   فنولوژیک،   صفات   بر   گرما   تنش   و   کشت   یخ تار   اثر   بررسی   ور ظ ن م   به   است.   برخوردار   ای ویژه   اهمیت   از   اصالحی 

  قالن    در   اهواز   چمران   شهید   دانشگاه   آزمایشی   مزرعه   در 1394-95  زراعی   سا    در   آزمایشی   نان،   گندم   عملکرد   اجزای   و 

  در   ارقنام   . شند   اجرا   متفاوت   فنولوژیک   مراحل   طو    با   نان   گندم   ژنوتیپ   30  روی   تکرار   سه   با   تصادفی   کامل   های بلوک 

  مرکن    تجزینه   صورت به   حاصل   های داده   و   شده   کشت   فصل(   انتهای   گرمای   )تنش   دیرهنگام   و   موقع به   کاشت   تاریخ   دو 

  اجنزای   و   عملکرد   . داشت   مطالعه   مورد   فنولوژیک   صفات   کاهش   در   دار معنی   اثر   گرما   تنش   تحقیق   این   در   گردید.   تجزیه 

  صفات   بین   همبستگی   حاصل   نتایج   اساس   بر     . یافتند   کاهش   و   گرفت   ر ا ر ق   فصل   انتهای   گرمای  تنش تأثیر  تحت  نیز  عملکرد 

  نتنایج   بنود.   منفنی   گرمنا   تننش   شنرایط   در   منوارد   اکثنر   در   و   مثبنت   تنش   بدون   شرایط   در   عملکرد   اجزای   و   فنولوژیک 

  در   و   درصند   38  تننش   بندون   شنرایط   در   او    کانونیک   همبستگی   در   فنولوژیک   صفات   که   داد   نشان   کانونیک   همبستگی 

  فنولوژینک   صفات   شدیدتر تأثیر    دهنده نشان   که   نمودند   تفسیر   را   عملکرد   اجزای   در   واریانس   درصد   47  گرما   تنش   ط ی ا شر 

  بنندی گروه   در   فنولوژیک   مراحل   مهم   بسیار   نقش   نیز   ای خوشه   تجزیه   نتایج   است.   گرما   تنش   شرایط   در   عملکرد   اجزای   بر 

  طنو    اسناس   بنر   مطلنوب   هنای ژنوتیپ   انتخاب   گرم   مناطق   در   ر اگ   کلی، طور به   داد.   نشان  را  کشور  گندم  تجاری  ارقام 

  ری پایندا   بنا،،   عملکنرد   تولید   ضمن   که   یافت   دست   متحملی   ارقام   به   توان ی م   ، پذیرد  صورت  مناس   فنولوژیک  مراحل 

  باشند.   داشته   دانه   عملکرد   در  بیشتری 
 

 کانونیک یهمبستگ دانه، عملکرد برداشت، شاخص کشت، تاریخ گندم، ارقام  ها: کلیدواژه 

  

 مقدمه 

 عملکیییرد کاهنیییده  غیرزنیییده  هیییایتنش مجمیییو  از

 20 بییا ، دمییایتیییریر  به  مربوط  درصد  40  حدود  گیاهان،

 پایین  دمای  درصد  15  خشکی،  درصد  17  شوری،  درصد

 ,Ashraf and Harris) باشییدمی دیگر عوامل درصد 8 و

 ،خشییکی و بییا  دمای  جمله  از  غیرزنده   هایتنش  .(2005

 شییدت بییه  را  غییالت  جملییه  از  زراعییی  گیاهان  ومن  و  رشد

 گییرددمیهییا  آن  عملکییرد  کییاهش  باعث  و  نموده   محدود

 مقاله پژوهشی 
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 (Sharifi and Mohammadkhani 2018; Barnabas et al., 

 از  بییا تر  به  دما  افزایش  عنوان  به  اغلب  گرما  تنش  . ( 2008

  کییه   مشیی     زمییانی   دوره   یییک   بییرای   و   آسییتانه   حیید   یییک 

  کنیید  وارد  گیییاه  نمییو  و  د رشیی  ه بیی  برگشییت  غیرقابییل   خسارت 

  سییا نه   ایییران   در   (. Wahid et al., 2007)   گییردد می   تعرییی  

  حییدود   کییه   گییردد، می   کشت   گندم   هکتار   میلیون   5/ 6  حدود 

  جملییه  از  کشییور  جنییوبی  منییا    در  اراضی  این  از  درصد   10

  مرحلییه    ییی   در   فصییل   انتهییای   گرمییای   تیینش   بییا   خوزسییتان 

  باعییث   ه کیی   ند شییو می   مواجییه   دانییه   شییدن   پییر   دوره   و   دهی گل 

  گییردد می  منییا    اییین  در  عملکییرد   درصدی   40  تا   5  کاهش 

 (Jalal-Kamali and Duveiller, 2008 ) .   در   منییا     اییین   در  

   ییی   را   مناسییبی   رشییدی   دوره   گنییدم   زمسییتان   و   پییاییز   فصییل 

  و   اسییدند   هییای ماه   در   دمییا   ناگهییانی   افییزایش   بییا   امییا   کنیید می 

    بییا  دماهییای  بییا  دانییه  شییدن  پییر  و  دهی گییل   مراحل   فروردین 

  دانییه   عملکییرد   شییدید   کییاهش   بییه   منجییر   که   شود می   ف د ا ص م 

  . ( Omidi et al., 2015; Moshatti et al., 2010)   گییردد می 

    ییی   گیییاه   نمییو   و   رشیید   در   سییزایی   بییه تیییریر    کاشییت   زمییان 

  توانیید می  کاشت  تاریخ  در  تغییر  که نحوی  به  دارد  رشد   فصل 

   مراحییل   اهمیییت   . دهیید   تغییییر   شییدت   بییه   را   نمییو   مراحییل    ول 

   عملکییرد  تعیییین  و  منطقییه  بییا  رقیی    یییک   اری گ ز سییا   ر د   ی نمو 

   زمینییه   اییین   در   و   بییوده   محققییین   توجییه   مییورد   دیربییاز   از   آن 

   اسییت   بییوده   همییراه   هییایی ت موفقی   بییا   نژادگران بییه   تییالش 

 (Jalal-Kamali and Boyd, 2000 ) .   مسییهله   اییین   شییاهد  

   در   کشییت   مییورد   ارقییام   تمییامی   همزمییان   تقریبییًا  دهی گییل 

 ;Gomez MacPherson, 1993) باشییدمی منطقییه یییک

Flood and Halloran, 1986) .   (1994 )  Sinclair   داد   نشان  

  و   رود مییی   شمار   به   گیاه   نمو   برنده پیش   عامل   ترین مه    دما   که 

  کییه  هاسییت مدت  نمییو  مراحییل  پیشرفت   در   عامل   این   اهمیت 

  را   گیییاه   رشییدی   مراحییل   تمییامی   با    دمای   . است   شده   شناخته 

  دوره   کنیید، می   ریع سیی ت   ا ر   دهی گییل   دهیید، می   قرار تیریر    تحت 

  بییه   و   داده   کییاهش   را   سیینبله    ییول   و   سیینبل ه   تعداد   سنبله،   نمو 

  دهیید می   قییرار تیییریر    تحییت   را   گییرده   دانییه   نمییو  نامطلوبی  نحو 

 (Wahid et al., 2007; Rahman et al., 2009 ) .    وقییو  

  و   سیینبله   در   دانه   تعداد   کاهش   با   دهی گل   مرحله   در   با    دمای 

 عملکییرد افییت   بییه   ر جیی من   ت برداشیی   شاخ    کاهش   درنهایت 

 بییا Al-Otayk (2010) .(Ferris et al., 1998) شییودمی

 تییاریخ تغییییر از اسییتداده  بییا  بیعییی گرمییای تیمییار اعمییال

 دانه  عملکرد  که  کرد  گزارش  گندم  رق   12  روی  کاشت

 و  دانییه  شییدن  پییر  فرآینیید  روی  بییر  بییا   دمییای  ارر  علت  به

 یاردمعنییی   وربییه  کامییل،  شییدن  پییر  از  قبل  آن  رسیدگی

  .یابدیم کاهش

 (2005 )  Sial et al.   باعییث   گرمییا   تیینش   کییه   داشییتند   بیان  

  روز   تعداد   رسیدگی،   تا   کاشت   از  روز  تعداد  دار معنی  کاهش 

  و   دانییه   شییدن   پییر   دوره   میانگره،   تعداد   دهی، سنبله   تا   کاشت   از 

  ارییر  دمییا  . د ی گرد  عملکرد  اجزای  و   عملکرد   کاهش   نهایت در 

  کییه  وری بییه   دارد   ه نیی ا د   ن د شیی   پییر   دوره    ییول   بر   توجهی   قابل 

  از   بعیید   مرحلییه  در  گراد سییانتی  درجه  31 از  با تر  دمای  وقو  

  و   دوره   اییین   دار معنییی   کییاهش   باعییث   توانیید می   دهی گییل 

   شود.   دانه   شدن   پر  میزان درنهایت  

  فنولوژیییک   مراحل تیریر    میزان   از   آگاهی   لزوم   به  توجه  با 

  یییک   ات ییا    و   گنییدم   هییای ژنوتیپ   در   گرمییا   بییه   تحمییل   بییر 

  اصییالحی  های برنامییه  در  انت اب  فرآیند  در  مناسب   ی ژ ت را ت س ا 

  بررسییی   هدف   با   حاضر  آزمایش  گرما،  به  متحمل  ارقام  تولید 

  در   عملکییرد   بییا   مییرتب    صدات  بر  فنولوژیک  مراحل   ول  ارر 

  م تلیی    ژنوتیپ   30  روی   بر   گرما   تنش   و  تنش  بدون  شرای  

  گردید.   اجرا  متداوت  فنولوژیک  مراحل    ول   با   گندم 

 ا ه وش ر   و   مواد 
  تیینش   و   منطقییه(    بیعییی   کاشییت   )تییاریخ   تیینش  بییدون  کشت 

  30  . شیید   اجییرا   جداگانییه   صییورت  به  تیخیری(  کاشت  )تاریخ 

  اییین   .   قرارگرفتنیید   مطالعییه   مییورد   آزمییایش   در   نان   گندم   رقی  

  هییای اقلی   بییه  متعلیی   متداوت   فنولوژیک   مراحل    ول   با   ارقام 

  و  )الونیید  سییرد  معتییدل  و  سییرد  اقلییی    شییامل   کشور   چهارگانه 

  مرودشییت،   پیشییتاز،   قیید ،   نیشییابور،   )ارقییام   معتییدل   (، ز ا یر شیی 

  (، بهییار  و  ارگ  پییار ،  سیسییتان،  بیی ،   سپاهان،   ، کویر   روشن، 

  چمییران  دز،  هیرمنیید،  فالت،   )چمران،   جنوب   شک خ   و   گرم 

  و   گییرم   و   ( ارونیید   و   افییال    هییامون،   شییوش،   مهرگییان،   ، 2

  کییاز   المللییی بین   رقیی    چهییار چنین  ه    و   )آرتا(   شمال  مر وب 

  Babax  گرمییا(،   به   حسا    )رق    مانتنا   (،   گرما   ه ب   مل متح   )رق  
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  بودنیید.   گرمییا(   مطالعییات   در   خییارجی   رقیی    )دو   Weebile  و 

  27  و   ( موقییع   ه بیی   کاشییت   )تییاریخ  آ ر  3 در  ها ژنوتیپ  کاشت 

  پژوهشییی   مزرعییه   .شیید   انجییام   تیییخیری(   کاشییت   )تییاریخ   دی 

  هییدایت   و   8/ 75  قلیایییت   بییا   لییوم   شیینی   خییا    بافییت   دارای 

  بییه   مربییوط   ا العییات   بود.   متر   ر ب   س من زی دسی  3/ 5 الکتریکی 

  فصییل    ییول   در   منطقییه   نسییبی   ر وبییت   و   بارندگی   میزان   دما، 

  تیینش   اعمییال   جییز   بییه   .اسییت   شده  ارائه  ( 1)  جدول  در  زراعی 

  عملیییات   کلیییه   کاشت،   تاریخ   در تیخیر    واسطه   به   گرما    بیعی 

  و  تیینش  بییدون  شییرای   دو  هییر  در  برداشت  و   داشت   کاشت، 

  هییر   در   رقیی    هییر   ر و ذ بیی   . د شیی   انجییام   یکسییان   صورت   به  تنش، 

  1/ 5  در   2  کییرت   هییر   )ابعییاد   متییری  2 پشییته  دو  روی  بر  تکرار 

  بییا   پشییته   هییر   روی   کشییت   خیی    دو   گرفتن   نظر   در   با   مربع( متر 

  اسییا    بر   کوددهی   . شدند   کشت   مترمربع   در   بوته   400  تراک  

  250-100-50  معیییادل   ترتیب بیییه   N-P-K  کیییودی   فرمیییول 

  جییدول )   ا  خ   آزمایشات   نتایج   اسا    بر   هکتار   در   کیلوگرم 

 ور  صورت پایه و سر  به خا  داده شد. آبیییاری بییه به   ( 2

مداوم بر اسا  نیاز گیاه  ییوری انجییام شیید کییه هییی  گونییه  

های هییرز  تنش ر وبتی به گیاهان وارد نگردد. مبارزه با عل  

در  ول دوره رشد گیاه با وجین دستی صییورت گرفییت. در  

  ی کییر مل این مطالعییه صییدات فنولوژیییک، مورفولوژیییک و ع 

مورد بررسی قرارگرفتند. برای تعیییین مراحییل فنولییوژیکی از  

   (. Zadox et al., 1974سیست  کددهی زادوکس استداده شد ) 

  حذف  با  وس   پشته  از   دانه   عملکرد   برای   نهایی   برداشت 

  کامییل   رسیییدگی   مرحلییه   در   آن   پییایین   و   بییا    از   سییانتیمتر   10

  د نیی چ   ون آزمیی   از   میییانگین   مقایسییات   انجییام   بییرای   .شیید   انجییام 

  دو   واریییانس   آنییالیز   انجییام   از   قبل   .شد   استداده   دانکن   ای دامنه 

  هییا داده  توزیع  بودن  نرمال  شامل  واریانس  تجزیه  اصلی   فرض 

  ( و Shapiro-Wilkویلییک ) -ی شییاپیر هییا آزمون با استداده از 

  از   اسییتداده   بییا   آزمایشییی   خطاهییای  واریییانس  بودن  کنواخت ی 

  . گرفییت   قییرار   ی س رر ب   مورد (  Bartlett’s test)   بارتلت   آزمون 

  دو   در   هییا داده   مرکییب   تجزیه   اسا    بر   ها داده   تحلیل   و   تجزیه 

  آمییاری   افییزار نرم   از   استداده   با   گرما   تنش   و   تنش   بدون   شرای  

SAS-9.1.3   وارد   روش   بییه   ای خوشییه   تجزیییه   .شیید   انجییام  

 (Ward’s method  )  افزار نرم   توس SPSS-20   شد.   انجام   

 بحث   و   نتایج 

  از   حییاکی   هییا داده   نس ا ییی ار و   تجزیییه   از   حاصییل   نتییایج 

  صییدات   کلیه   برای  ها محی   و  ارقام  بین  تداوت  بودن  دار معنی 

  تعییداد   صییدات   برای   رق    و   محی   متقابل  اررات چنین ه   بود. 

  تییا   ازکاشییت   روز   تعییداد   دهییی،   سییاقه   تییا   کاشییت   از   روز 

  از   روز   تعییداد   ، دهی گییل   تییا   کاشییت  از  روز  تعداد  دهی، سنبله 

  دانییه،  هییزار  وزن  ، ک ییی وژ ول بی  عملکییرد   رسیییدگی،   تا   کاشت 

  داری معنییی   دارگردید. معنی   دانه   عملکرد   و   برداشت   شاخ  

  هییای ژنوتیپ   در   زیییاد   ژنتیکی   تنو    وجود   بیانگر   فوق   صدات 

  مییرتب    صدات  و  فنولوژیک  صدات  نظر  نقطه  از  مطالعه  مورد 

 باشد. می   دانه   عملکرد   با 

 دهی ساقه   تا   کاشت   از   روز   تعداد 

  ( ≥0P/ 01)   ر ا د نییی مع   کییاهش   باعییث   دیرهنگییام   کشییت 

  تدییاوت چنییین ه   گردییید.  دهی سییاقه  تا  کاشت  از  روز   تعداد 

  صییدت   اییین   بییا   ارتبییاط   در   ارقام   بین   در   ( ≥0P/ 01)   داری معنی 

  رقیی    و   هییامون   رقیی    کلییی  ییور بییه   . ( 3  جییدول )   شیید   مشییاهده 

  کاشییت   از   روز   تعییداد  کمترین  و  بیشترین  ترتیب  به   ورینا  

   . ( 3  ول د ج )   د تن داش   ارقام   بقیه   به   نسبت   را   دهی ساقه   تا 

 
Table 1. Temperature, relative humidity and total rainfall during the growing season in 2014-2015 

2015  2014  Year 

Tir Khordad Erdibehesht Farvardin  Esfand Bahman Dei Azar Aban  Month 

46.46 41.65 39.40 28.40  26.60 20.51 18.57 21.06 27.36  Temperature (Max, ⁰C) 

27.74 26.70 36.64 53.14  58.81 60.33 76.20 66.37 66.05  Relative humidity (%) 

0 0 0.04 0.48  1.03 0.17 2.07 0.80 1.79  Precipitation (mm) 

 
Table 2. Soil's physical and chemical properties in the experimental field 

Exchangable potassium 

(mg kg-1) 
Phosphorous content 

(mg kg-1) 
Nitrogen content 

(mg kg-1) 
Organic matter 

(%)   
pH 

Electrical conductivity 

(ds m-1) 

155.71 11.13 0.061 0.24 8.75 3.50 
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Table 3. Mean comparison of phenological traits and yield components of wheat cultivars 

Cultivars 

No. of days from 

sowing to stem 

elongation 

No. of days from 

sowing to ear 

emergence 

No. of days from 

sowing to flowering 

No. of days from 

sowing to ripening 

No. of spikelets 

per spike 

1000-kernel 

weight (g) 

No. of kernels 

per spike 

Biological yield 

(Kg ha-1) 

Harvest 

index¶ 

Grain yield 

(Kg ha-1) 

Bam 52.66c-h 79.5de 85.16bc 125c-e 16.10b-e 40.80a-e 40.83fg 14441a 38.16e-i 5773.3a-c 

Shiraz 53.66a-c 80.3cd 85.83b 125.83c 17.83ab 42.38a-c 42.38b-d 12945a-f 42.83b-d 5426.7a-f 

Dez 51.66g-j 76j 82.16f-k 120.5i 16.79a-d 39.90a-e 31.36n 11501d-i 43bcd 4615.8g-j 

Falat 51.50ij 78.3d-i 83.65c-h 120.16i 15.13d-f 36.10e-g 35.60k 9689i 33.50j-l 3358l 

Kavir 52.50c-h 78.3d-i 84.33b-e 125.83c 16.66a-e 42.34a-c 33.10lm 13972a-c 41c-f 5834ab 

Arg 52.16d-j 78.3d-i 85c-g 123.50e-g 16.40a-e 38.80b-g 41.89c-f 13073a-f 40.66c-g 5438.7a-e 

Marvdasht 51.66g-j 79.16d-g 83.33c-i 122.66f-h 16.46a-e 40.99a-e 31.92n 12336b-h 39.5c-i 4926.7d-h 

Roshan 54ab 85.66a 89.66a 130.83b 17.92a 40.42a-e 40.77fg 13160a-e 38.66g-j 4986.7d-h 

weebile 51.83f-j 76j 82.16f-k 120.33i 16.18a-e 40.76a-e 42.11b-e 12740a-g 38.16e-i 4655f-j 

Montana 53.3a-d 83.3b 90a 133.83a 16.25a-e 37.05c-g 29.90o 10832g-i 32.5kl 3672kl 

Pishtaz 52.33d-i 78.3d-i 82.83e-j 121.66g-i 14.95ef 38.18b-g 42.63bc 12489a-h 37.16f-j 4445.7g-j 

Sistan 53.66a-c 79.83de 84.5b-e 124c-f 16.78a-d 41.87a-c 44.18a 14531a 39.83c-i 5443.9a-e 

Ghods 51.66g-j 76j 81.16j-m 120.33i 16.20a-e 40.16a-e 31.54n 11248e-i 40.33c-h 4614.7g-j 

Kauz 51.16ij 76.5h-j 79.66mn 117.83j 15.85c-e 45.04a 32.50mn 10445hi 45.5ab 5089b-g 

Neishabour 53.16a-e 79.33d-f 85b-d 125.16c-e 15.95c-e 39.20b-f 40.56gh 12588a-g 38.5e-i 5040c-h 

Arta 53b-f 77.16g-j 80.83k-m 120.16i 16.03c-e 33.56g 37.08j 11367e-i 39.5c-i 4593.3g-j 

babax 52.3d-i 77.33f-j 82.16fg-k 120.33i 15.13d-f 34.93b-g 37.58j 13072a-f 37.5f-j 4966.7d-h 

Hamoon 54.3a 78.50d-h 83.16d-i 123.66d-g 17.26a-c 37.66b-g 40.57gh 11033f-i 35.83e-i 4158.7k 

Arvand 51.8f-j 78.66d-g 83.66c-h 125.66cd 17.30a-c 40.50a-e 40.42g-i 13445a-d 43.33abc 5866.7a 

Chamran 2 52.16d-j 78.33d-i 81.66i-l 120.33i 15.30d-f 39.60a-e 40.87fg 12308b-h 41c-f 5066.7b-h 

Mehregan 51.83f-j 76j 79.83l-n 120.66hi 15.87c-e 36.27d-g 39.26i 12580a-g 42b-e 5442a-e 

Shoush 51.5h-j 78.16e-i 82g-k 120.33i 16.16a-e 42.40abc 34.07l 11719d-i 39.16d-i 4720e-i 

Bahar 53b-f 80de 84.16b-e 125.16c-e 16.4a-e 39.06b-f 43.28ab 11085f-i 38.5e-i 4384h-k 

Chamarn 52.83b-g 78.66d-g 84b-f 121.83g-i 17.24a-c 39.15b-f 36.95j 11797d-h 47.16a 5626.7a-d 

Alvand 53.33a-d 82.16bc 89.5a 125.16c-e 17.18a-c 41.65a-d 40.89bc 14295ab 40.83c-f 5920a 

Verinak 51j 71.83k 78.66n 115.83j 16.24a-e 40.40a-e 35.30k 13075a-f 41.66b-e 5573.3a-d 

Aflak 52.5c-h 73.16k 79.83l-n 120i 15.61c-e 34.08fg 39.54hi 11753d-i 36.33h-k 4386.7g-k 

Sepahan 52e-j 77.16g-j 81.83h-k 120.83hi 16.85a-d 42.65ab 38.06j 12773a-g 41.16c-f 5156a-g 

Hirmand 53.66a-c 79.16d-g 83.16d-i 125.16c-e 13.65f 37.75b-g 41.07e-g 12092c-h 36.66g-j 4626.7g-j 

Pars 52.5c-h 76.33ij 82.16f-k 120.3i 16.65a-e 36.25d-g 41.22d-g 13176a-e 32.16l 3920.7i-k 

Harvest index is each replication was calculated based on sampling of 20 plants after drying in oven .
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(  ≥0P/ 01دار ) معنییی   این صییدت   برای   محی    و   رق    متقابل   ارر 

  بدون تیینش   شرای    روز( در  62)  هامون و شیراز  گردید. رق  

  بیشییترین   ترتیب بییه  تنش  شرای   روز( در  44رق  ورینا  )  و 

نشییان    را   دهی سییاقه   تییا   کاشت  از  روز  تعداد  مقادیر  کمترین  و 

تلیی   های م  دادند. افزایش سرعت نمو و کاهش  ول دوره 

ته  نمو تحت تیریر افزایش درجه حرارت در تحقیقییات گذشیی 

.  ( Slafer and Rawson, 1994نیییز گییزارش شییده اسییت ) 

توان یک مرحلییه بسیییار حیییاتی بییرای  دهی را می مرحله ساقه 

نبله در اییین  حییل نمییوی سیی تکمیل مرا گیاه به شمار آورد زیرا  

نییوان  تییوان ع گیییرد. می مرحله از رشد و نمو گیاه صورت می 

امی که در کشت تاخیری زودتر به مرحله ساقه رفتن  رد ارق ک 

ت ناشییی از تیینش گرمییای  تواننیید از خسییارا وارد شییوند می 

 انتهای فصل تا حدی فرار نمایند. 

 دهی سنبله تعداد روز از کاشت تا  
  ( ≥0P/ 01)   دار معنییی   هش ا کیی   باعییث   ام دیرهنگیی   کشییت 

  تدییاوت چنین  ه    . گردید   دهی سنبله   تا   کاشت   از   روز   تعداد 

  صییدت   این   با   ارتباط   در   ارقام   بین   در   ( ≥0P/ 01)   داری معنی 

  مانتنییا   رق    و   روشن   رق    کلی  ور به   . ( 1  )جدول   شد  مشاهده 

  روز  تعییداد  کمتییرین  افال   رق    و   ورینا    رق    و   بیشترین 

 )جدول   داشتند   ارقام   بقیه   به   بت نس   را   دهی سنبله   تا   کاشت   از 

  صیییدت   ایییین   بیییرای   محیییی    و   رقییی    متقابیییل   اریییر   (. 3

  مانتنییا   و   ( روز   98)   روشیین   ارقام   . گردید   ( ≥0P/ 05دار) معنی 

  64)  افییال   ارقییام  و  موقییع  به  کشت  تاریخ   در   روز(   94/ 3) 

  دیرهنگییام   کشییت   تییاریخ   در   ( روز   69)   ورینییا    و   ( روز 

  دهی سیینبله  تا   روز   تعداد   یر مقاد   کمترین   و   بیشترین   ترتیب به 

  بییییان   Fischer and Byerlee  ( 1991)   . دادنییید   نشیییان   را 

  سیینبله   ظهییور   تییا   سیینبله   تشییکیل   زمییان   گنییدم   در   کردندکییه 

  اییین   اسییت.   گرمییا   تیینش   بییه   نسییبت   مرحلییه   ترین حسییا  

  و   سیینبل ه   تشییکیل   کییاهش   واسییطه   بییه   احتمییاً   ساسیییت ح 

  رقمییی   چییه  هییر  .باشیید می  مرحلییه  اییین  در  گل ییه  ب صوص 

  تحییت   بیشییتر   آن   دهی گل   برسد،   دهی سنبله   مرحله   به   دیرتر 

  از  یکییی   خود   ن ی ا   که   گیرد می   قرار   فصل   آخر   گرمای تیریر  

 باشد. می   گرما   تنش   به  تر دیرر   ارقام  حساسیت   د یل 

 دهیگل   تا   کاشت   از   روز   تعداد 
  از   یکییی   گنییدم،   در   زایشییی   نمییو   ی دوره   شییرو    زمییان 

  تیینش   شییرای    اسییت.   عملکییرد کننییده  تعیین   عامل   ترین مه  

  دار معنییی   کییاهش   باعییث   دیرهنگییام   کشت   از   ناشی   گرمای 

 (01 /0P≤ )   گردییید   افشییانی گرده   تییا   کاشییت   از   روز   تعییداد .  

  در   ارقییام   بییین   در   ( ≥0P/ 01)   داری معنییی   تدییاوت چنییین  ه  

  کلی  ور بییه   . ( 3  )جییدول   شیید   مشییاهده   صدت   این   با   ارتباط 

  کییاز   و   ورینییا    ارقییام   و   بیشییترین    روشیین  رق   و  مانتنا  رق  

  بقیییه  بییه  نسییبت  دهی گل  تا   کاشت   از   را   روز   اد تعد   ترین م ک 

  اییین  بییرای  محی   و  رق   متقابل  ارر  . ( 3 )جدول  داشتند   ارقام 

  101/ 6)   روشیین   رقیی    . گردییید   ( ≥0P/ 01  )   دار معنییی   صییدت 

  تنش   بدون   شرای    در   روز(   100)   الوند   و   مانتنا  ارقام  و  ( روز 

  ی  شرا   در   ( روز  69/ 3)  ورینا   و  ( روز  68/ 3 )  کاز  ارقام  و 

  تییا   روز   تعییداد   مقییادیر   کمتییرین   و   بیشییترین   ترتیییب   به   تنش 

  در تیییخیر    ارییر   در   زایشییی   نمییو   اگییر  دادند.  نشان  را  دهی گل 

  صییورت   کنیید   خیلییی   یا  شود  آغاز  دیر  خیلی  کاشت،  تاریخ 

  های دانه   بر تیریر     ری    از  دهی گل  زمان  در  با   دمای  گیرد، 

  بییه   منجییر   کاللییه   روی ها  آن   زنی جوانه   توان  کاهش  و  گرده 

  افییت درنهایت    و   سنبله  در  دانه  تعداد  کاهش  و  لقاح  کاهش 

  روی   بییر   گرفتییه   صییورت   مطالعییات  گییردد. می  دانه  عملکرد 

  در   اخییتالل   بییر   عییالوه   گرما   که   است  آن  بیانگر  جو  و  گندم 

تیییریر    نابییارور،   هییای گامت   تولییید   و   میییوز     م تلیی   مراحییل 

  توانییایی   و   داشییته   گییرده   دانییه   اگییزین    یه   روی  بر  مستقیمی 

 ,.Omidi et al)   دهیید می   کییاهش   را   گییرده   نییه ا د   زنی ه ان جو 

2014; Oraki et al., 2016 .)   

 رسیدگی  تا   کاشت   از   ز ور   تعداد 
  باعییث   دیرهنگییام   کشییت   در   فصل   انتهای   گرمای   تنش 

  تیییا   کاشیییت   از   روز   تعیییداد   ( ≥0P/ 01)   دار معنیییی   کیییاهش 

  ( ≥0P/ 01)   داری معنییی   تدییاوت چنییین  ه    گردید.   رسیدگی 

  )جییدول   شیید   مشییاهده   صدت   ن ای   با   باط ارت   در   ارقام   بین   در 

  ارقییام   و   بیشییترین   روشیین   و   مانتنییا   ارقییام   کلی  ور بییه   . ( 3

  دهی گل   تا   کاشت   از   را   روز   تعداد   کمترین   کاز   و   ینا  ر و 

  و   رقیی    متقابییل   ارییر   . ( 3  ل )جییدو   داشییتند   ارقام   بقیه   به   نسبت 

  ارقییام   . گردییید   ( ≥0P/ 01)   دار معنییی   صدت   این   برای   محی  

  بییدون   شرای    در   ( روز   153/ 3  )   شن و ر   و  روز( 157/ 3)  مانتنا 

  سییپاهان،  کییاز،  قیید ،  ، weebill ، Babax دز،  ارقام   و   تنش 

  شییوش   و   مهرگییان   ، 2  چمییران   افییال ،   ورینییا ،   ران، میی چ 
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  کمتییرین   و   ین بیشییتر   ترتیییب   بییه   تنش   شرای    در   ( روز  105) 

  منییا     ارقییام   اکثر   . داشتند   را   رسیدگی   تا   روز   تعداد   مقادیر 

  روز   تعییداد  کمتییرین  ش تن  شرای   در  جنوب  خشک  و  گرم 

  کییه  دهیید می   نشییان   موضو    این   دادند،   نشان   را   رسیدگی   تا 

  انتهییای  گرمییای  شییرای   بییا  را  خییود   نموی   ل مراح   ارقام   این 

  ری کمتیی   عملکییرد   کاهش   با درنهایت    و   کرده   سازگار  فصل 

  رق   و  مانتنا  حسا    رق    که   داد   نشان   نتایج   شوند. می   روبرو 

  تییا   روز   داد عیی ت   بیشییترین   شییرای    دو   هییر   در   روشیین   دیرر  

  مراحییل   بیشییتر   برخییورد   علییت   بییه   و   داشییتند   را   رسیییدگی 

  تولییید   کمتییری   عملکییرد   ل ص ف   انتهای   گرمای   با   فنولوژیک 

  رقیی    10  روی   بییر   مطالعه   در    .Omidi et al( 2014)   نمودند. 

    نمود.   عنوان   را   مشابهی   نتایج   نان   گندم   تجاری 

 سنبله  در  سنبلچه  تعداد 
  سنبل ه   اد تعد   به   وط مرب  های داده  تجزیه  از  حاصل  نتایج 

  رقیی    و   محیطییی   شییرای    عامل   دو   هر   که   داد   نشان   سنبله   در 

  قییرار تیریر  تحت   را   صدت   این   ( ≥0P/ 01)   ری دا معنی    ور به 

  سیینبله   در   سیینبل ه   تعییداد   متوسیی   ور  به   .( 3  )جدول   دادند 

  شیییراز  و   روشیین   ارقییام   بییود.   متغیر   17/ 92  تا   13/ 65  از   ارقام 

  در  سیینبل ه  تعییداد  کمترین  ز پیشتا  و  هیرمند  ارقام  و  بیشترین 

  بییه  توجییه  بییا  (. 3 )جییدول  دادند   اختصاص   خود   به   را     سنبله 

  بییا   تییوان می   شیراز،   و   روشن   رق    بیشتر   رویشی   ه دور    ول 

  بییودن   دیییرر    بییه  را  م ارقا  این  سنبله  در  سنبل ه  تعداد  بودن 

  داد.   نسییبت   ها سیینبل ه   تشییکیل   بییرای    زم   فرصییت   و هییا  آن 

  از   یییک   هییر   نسییبی   اهمیت   ن یی تع   برای   شده   انجام   تحقیقات 

  بییا   کییه   است   آن   بیانگر   دانه  عملکرد  تعیین  در  نمو  های دوره 

  بییا  گنییدم   رویشییی   دوره    ییول   بییین   مثبییت   همبستگی   وجود 

  دوره  در  نبل ه سیی  واقعییی  تعییداد  امییا  سنبله،  در  سنبل ه  تعداد 

  . ( Rahman et al., 1977)   گییردد می   تعیییین   گیییاه   زایشییی 

  تحییت   ( ≥0P/ 01)   داری نییی مع    ور ه ب   سنبله   در   سنبل ه  تعداد 

  بیشییترین کییه   وری به   گرفییت،   قییرار   محیطییی   شییرای  تیییریر  

  و   تیینش   بییدون   شییرای    در   ( 17/ 65)  سیینبله  ر د  سنبل ه  تعداد 

  رییر ا   . دسییت آمیید به   تیینش   شییرای    در   ( 14/ 90)   آن   کمتییرین 

  امییا  نگردییید  دار معنی  صدت  این  برای  رق    در   محی    متقابل 

  ی ام تمیی   برای   ش تن   شرای    در   سنبله   در   سنبل ه   تعداد  کاهش 

  مواجهیییه   و   کاشیت   در تیخیر  که   وری به شد.   مشاهده   ارقام 

  گرمیییای   تیینش   بییا   دانه   شدن  پر  مرحله  و  زایشی  رشد  مرحله 

  موجییب چنییین  ه    گیییاه،   نمییو   تسییریع   باعییث   فصییل   انتهییای 

 Rahman  ( 1977)  . شود می   سنبله   در  سینبل ه   تعداد   ش کاه 

et al.   دوره   هش کا   ارر   در   درسنبله   سنبل ه   تعداد   کاهش   نیز  

 کردند.   گزارش   را   گرما   تنش   شرای   در   سنبله   رویشی   د ش ر 

 سنبله  در   دانه  تعداد 
 در دانییه تعییداد صییدت بییرای هییاداده  واریییانس  تجزیه

 داریمعنیی  صییدت اییین بییر رقیی  ارییر کییه داد نشییان سیینبله

(05/0P≤)  کییویر،  کاز،  ارقامکه   وریبه  (.3  )جدول  بود 

 تییاآر  و  ال فیی ا  ارقییام  و  بیشییترین  دارای  شییوش  و  سپاهان

 (.3 )جییدول بودنیید سیینبله در دانییه تعییداد کمتییرین دارای

 دارمعنییی  نیییز  صییدت  اییین  بییر  یمحیط  شرای   اررچنین  ه 

(01/0P≤)  در  سیینبله  در  دانه  تعداد  متوس    ورهب  .گردید 

 61/35 تیینش شییرای  در و 30/43 تیینش بییدون ای شییر

 صییدت اییین  بییرای  رقیی   در  محی   متقابل  ارر  آمد.  دستهب

 و  منطقه(  )شاهد  چمران  رق   نگردید.  (≥01/0P)  دارمعنی

 ترتیییب  بییه  ددرصیی   29  و  9  با  ترتیببه  روشن  دیرر   رق 

 بییین  در  سیینبله  در  دانییه  تعییداد  کییاهش  بیشترین  و  کمترین

 سیینبله  در  دانییه  تعداد  کاهش  دادند.  نشان  را  م تل   ارقام

 در  کییهآن  اول  پییذیرد.  صورت  تواندمی  اصلی  دلیل  دو  به

 هییایآغازین  تشییکیل  دوره    ییول  احتمییا ً  تیخیری  کشت

 و انتهایی سنبل ه تشکیل تا دوگانه برجستگی مرحله) گل

 بییا  شییدن  مصادف  علت  به  (هاگل ه  تمایز  مرحلهچنین  ه 

 گراد(سییانتی  درجییه  25  یبا   )دماهای  با   حرارت  درجه

 یابیید.می کییاهش سیینبله در دانییه تعییداد و شییده  ترکوتییاه 

(1999) Badaruddin et al. (2008) وModhej et al.  

 گرمییا تیینش تحییت سیینبله در دانییه تعییداد  خصوص  در  نیز

 اینکییه اول مییورد از تییرمه  .کردند گزارش مشابهی  نتایج

 دانییه  به  سیبآ  به  منجر  با   دمای  در  گیاهان  افشانی  گرده 

 روی در زنیجوانییه تییوان گییرده  هایدانییه و شییده  گییرده 

 دانییه  لتشییکی  و  شتدا  ن واهند  را  ت مدان  تلقیح  و  کالله

  یابیید.می کییاهش سیینبله در دانییه تعییداد و شییده  م تییل

(2014) Omidi et al. و گنییدم روی بییر خییود مطالعه رد 

(2016. )Oraki et al نتایج به جو روی بر خود مطالعه در 

 یافتند. دست مشابهی
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 دانه  هزار   وزن 
  ( ≥0P/ 01)   داری معنی   کاهش   کشت،   افتادن تیخیر    به   با 

  متوس   ور به  (. 3 )جدول  شد  اهده ش م  اردانه ز ه  وزن  در  نیز 

  در   و   گییرم   40/ 45  تیینش   بییدون   شییرای    در   دانییه   هییزار   وزن 

  مییورد   ارقییام   بییین   در   . دست آمد به  گرم  36/ 18 تنش  شرای  

  دانییه   هییزار   وزن   در   ( ≥0P/ 01)   داری معنییی   تدییاوت   بررسییی 

  بیشییترین   دارای   سیسییتان  رقیی   مجمییو   در  گردییید.  مشاهده 

  بییود   هزاردانه   وزن   کمترین   دارای   تنا مان   رق   و  هزاردانه  وزن 

  صییدت   اییین   بییرای   رقیی    در   محییی    متقابییل   ارییر   (. 3  )جییدول 

  دانه   هزار   وزن   بیشترین که   وری به   شد.   ( ≥0P/ 01) ار د ی معن 

  47/ 51)   سیسییتان   رقیی    بییه   مربییوط   و   تیینش  بییدون  شرای   در 

  بییه   مربییوط   تیینش   شرای    در   دانه   هزار   وزن  کمترین  و  گرم( 

  نظییر   به   بود.   ( گرم   27/ 41)   نتنا ا م   و   ( گرم   27/ 75)  قد   ارقام 

  بییا  دانییه  شییدن  پییر  مرحلییه  کاشییت،  در تیییخیر  با  که  رسد می 

  احتمییاً   و   دوره    ییول   و   شییده   مواجییه   بییا    حییرارت   درجییه 

  وزن   کییاهش   ه بیی   منجییر   و   یافتییه   کاهش   دانه   شدن  پر  سرعت 

  در تیییخیر  ارییر  در  دانییه  هزار  وزن  کاهش   . شود می   دانه   هزار 

  گزارش   نیز   .Radmehr et al(  1996)  توس    کاشت   تاریخ 

 .اسیت   شده 

 بیولوژیک  عملکرد 
  ح ط سیی   در   بیولوژیییک   عملکییرد   بییر   کاشییت   تییاریخ   ارییر 

  (. 3 )جییدول   بییود   ( ≥0P/ 01)   دار معنییی   درصیید   یک   احتمال 

  توانسییتند   تیینش   بییدون   کشییت   تاریخ   در   بررسی   مورد   ارقام 

  اسییتداده  دسییتر   در  محیطییی  منییابع   از   بیشییتری   زمان   مدت 

  کییاهش   ژیییک بیولو   کییرد عمل   تیینش   شییرای    در   ولی   نمایند 

  بییدون  شییرای   در   بیولوژیک   عملکرد   متوس   ور  به   یافت. 

  تیینش   شییرای    در   و   هکتییار   در   گرم کیلییو   15435/ 1  تیینش 

  تدیییاوت   آمییید.   دسیییت ه ب   هکتیییار   در   کیلیییوگرم   9335/ 7

  نظییر   از   بررسییی   مییورد   ارقییام   بییین   در   ( ≥0P/ 01)   داری معنی 

  بیی ،   ارقییام   که  وری ه ب   گردید.   مشاهده   بیولوژیک   عملکرد 

  کمتییرین   دارای   فالت   رق    و   بیشترین  دارای  وند ال  و  ستان ی س 

 (. 3  )جدول   بودند   بیولوژیک   عملکرد 

  بییدون   شییرای    در   بیولوژیییک   عملکییرد   کاهش   درصد 

  و   کییاز   رقییام ا   و   بود  درصد  39/ 51 گرما  تنش  به  نسبت  تنش 

  ارقییام   و   ( درصیید   8)   کییاهش   مقییدار   کمترین   دو   هر   چمران 

  بیشترین   درصد   58/ 3  و   59/ 3 با  ترتیب به  روشن  و  مرودشت 

  در  محییی   متقابییل  ارر  دادند.  نشان  خود  از  را   کاهش   درصد 

  روشن  رق   شد.  ( ≥0P/ 01) دار معنی  صدت  این  برای  نیز   رق  

  تیینش   بییدون   شییرای    در   ( درهکتییار   کیلییوگرم   18658/ 6) 

  کیلییوگرم   7101/ 3)   قیید    رقیی    و   بیولوژیک   عملکرد   شترین بی 

  را   بیولوژیییک   عملکییرد   کمترین   تنش   شرای    در   ( درهکتار 

  گرمییا   تیینش   شییرای    در   Omidi et al. (2013)  ند. داشییت 

  شییرای    به   سبت ن   را   بیولوژیک  عمکرد  درصدی  37 کاهش 

  در   کییاهش   رسیید، می   نظییر   بییه   کردنیید.   گییزارش   تنش  بدون 

  و   کاشت   تاریخ   در تیخیر    با   یاه گ   زندگی   چرخه   زمان   مدت 

  آخییر   گرمییایی   اسییتر    با   دانه   شدن   پر   دوره   شدن   مصادف 

  اییین   اسییت.   شییده   یییک بیولوژ   د عملکییر   کییاهش   سییبب   فصل 

  کشییت   تاریخ   در تیخیر    ارر   در   بیولوژیک  عملکرد  در  کاهش 

   .Ayeneh et al  ( 2002)    و   .Radmehr et al  ( 1996)  توسیی  

 . است   شده  گزارش   نیز 

 برداشت  شاخص 
  تدییاوت   از   حاکی   ها داده   مرکب   تجزیه   از   حاصل   نتایج 

  رر ا چنین ه   و   محیطی   اررات   ارقام،   بین   ( ≥0P/ 01)   دار معنی 

  بییود  برداشییت  شییاخ   صییدت   بییرای   محی    در   رق    ل متقاب 

  محیطییی   شییرای    در  برداشییت  شییاخ   متوس   (. 3 )جدول 

  بییرآورد   درصد   36  تنش   شرای    در   و درصد    42 تنش  بدون 

  کییاز،   چمییران،   ارقییام   مییو  مج   در   پییژوهش   اییین   در  گردید. 

  ارقییام   و   برداشت   شاخ   بیشترین  دارای  شیراز  و  دز  اروند، 

  برداشییت   شییاخ    تییرین کم   دارای   پییار    و   مانتنییا   فییالت، 

  شییاخ   خصییوص   در   توجییه   قابییل   نکته   (. 3  )جدول   بودند 

  اقلی   با  سازگار  ارقام  که  بود   آن   مطالعه   ورد م   ارقام   برداشت 

  بییا  سییازگار  ارقییام   بییه   نسییبت   بیشتری   برداشت   شاخ    گرم 

  دادنییید.   نشییان   سییرد   و   سیییرد   معتییدل   معتییدل،   هییای اقلی  

  را   برداشییت     شییاخ   با ترین   که   رقمی   پنج   از که   وری به 

  . بودند  جنوب  خشک  و  گرم  اقلی   به  متعل   رق   سه  داشتند، 

  تیینش   بییدون   کشییت   در   رداشییت ب   شییاخ    درصیید  بیشترین 

  درصیید   کمتییرین   و   ( درصیید   51)   چمییران   رقیی    بییه   مربییوط 

  28)  مانتنییا  رقیی   به  مربوط  تنش  شرای   در  برداشت   شاخ  

  رشیید   تییو م   کییاهش   باعییث   کاشییت   در تیییخیر    بود.   ( درصد 

  مرحلییه  بیشییتر  که این  دلیل  به  ما ا  شد،  شی زای   رشد   و   رویشی 
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  کییه   رسیید می   نظر  به  گردید،  مواجه  گرما  تنش  با  زایشی  رشد 

  مراحییل    ییول   در   شدید   کاهش   ارر   بر   بیشتر   برداشت  شاخ  

  هییزار   وزن   و   دانییه   تعداد   کاهش   و   دهی گل   از   بعد   فنولوژیک 

  . باشیید   یافتییه   کاهش   دانه،   عملکرد   شدید   افت درنهایت    و   دانه 

  ( Hey, 1995)   گیاهان   ارتدا    در   داوت ت   مانند   م تلدی   عوامل 

  در   دییاوت ت   ، ( Reynolds et al., 2009)   بییا    م ییزن   قییدرت 

   تیریرگییذار   عوامییل   از   ( Hey, 1995)   هییا برگ   سبز   سطح   دوام 

  عالوه ه بیی   .اسییت   شییده   گییزارش   برداشییت   شییاخ    روی   بییر 

 (2005 )  Radmehr et al.    ( 1999)   و  Badaruddin et al.  
  کییاهش   گنییدم،   ارقییام   روی   بییر   ی مشییابه   آزمایشییات    ییی   در 

  کردند.  گزارش  گرما   تنش   شرای    در   را   برداشت   شاخ  

 ه دان  عملکرد 
  دانییه   عملکرد   زراعی   گیاه   یک   کشت   از   هدف   ترین مه  

  عوامییل  تییرین مه   از  یکییی  فصل  انتهای  گرمای  تنش  و  است 

  گنییدم   ارقام   باشد. می   گندم   عملکرد کننده  محدود   غیرزیستی 

  اخییتالف   سییطح   واحیید   در   دانییه   رد عملکیی   نظر  از  مطالعه  مورد 

  بییه   منجییر   کاشییت   در تیییخیر    و   داشییته   ( ≥0P/ 01)   داری معنییی 

  هییا ژنوتیپ  همییه   دانه   عملکرد   در   ( ≥0P/ 01)   دار نی مع   کاهش 

  شییرای   در  ارقام  انه د  عملکرد   متوس   ور  به   (. 1  )جدول   شد 

  در  کیلییوگرم  3433/ 6 تنش  شرای   در  و  6389/ 8 تنش  بدون 

  کییویر   و   ارونیید   الونیید،   ارقام     مجمو   در   و   دست آمد به   هکتار 

  را   دانه  عملکرد  کمترین  پار   و  مانتنا  فالت،  ارقام  و  بیشترین 

  و   هنگییام   دیییر   کشییت   (. 3  )جییدول   دادنیید   اختصییاص   خود  به 

  و   فصییل   انتهییای   گرمییای   ش تیین   با   ارقام   زایشی  مرحله  برخورد 

  تیینش،   شییرای    از   عملکییرد   اجییزای   پییذیرفتن تیییریر  چنییین  ه  

  بیان  توان می  ردید. گ  دانه  د عملکر  درصدی  46  کاهش   باعث 

  شییدن  کوتییاه  دلیییل  بییه  کاشییت  در تیییخیر  با  همزمان   که   کرد 

  دمییا   افزایش   با   دهی گل   زمان  گردیدن  مصادف  شد، ر  مراحل 

  کییاهش   دانییه   عملکییرد   دانییه،   شییدن   پییر   دوره    ییول   کاهش   و 

  در   با تر   دمای   علت   به   مترمربع   در  دانه  تعداد  کاهش  یابد. می 

  کییاهش   اییین   اصییلی   علییت   اسییت   ممکیین   افشییانی   گرده  زمان 

  ارییر   . ( Fathi et al., 2001)   باشیید   دانییه   عملکییرد   در   دار معنییی 

  ( ≥0P/ 01)  دار معنی  صدت  این  برای  نیز  محی    در   رق    متقابل 

  بییه   مربییوط   تیینش   ون بیید   شرای    در   دانه   عملکرد   بیشترین   شد. 

  کیلییوگرم   7680)   الونیید   ، ( درهکتار   کیلوگرم   7893)   ب    ارقام 

  مهرگییان   و   ( رهکتییار د   یلییوگرم ک   7413)   ورینا    ، ( هکتار   در 

  ارقییام   بییه  مربییوط  آن  کمتییرین  و  ( درهکتییار  کیلوگرم  7680) 

  کیلییوگرم   4986)   مانتنییا   ، ( درهکتییار   کیلییوگرم   4220)   فییالت 

  حییداکثر  بییود.  ( درهکتار   کیلوگرم   4964)   پار    و   ( درهکتار 

  4906)   چمییران   ارقییام   را   تیینش   شییرای    در   دانییه   عملکییرد 

  ، ( کتییار دره   وگرم کیلیی   4586)   سیسییتان   ، ( درهکتییار   کیلییوگرم 

  در   کیلییوگرم 4468)   کییویر   ، ( هکتییار   در   کیلوگرم   4512)   کاز 

  4160)  الونیید  و  ( هکتییار  در  کیلییوگرم  4586)  ارونیید  ، ( هکتار 

  2480)   فییالت   ارقییام   را   آن   حییداقل   و   ( هکتییار   در   کیلییوگرم 

  ، ( هکتییار   در   کیلییوگرم   2357)   مانتنییا   ، ( هکتییار   در   کیلییوگرم 

  رم کیلییوگ   2640)   روشن   ، ( هکتار   در   کیلوگرم   2464)   هامون 

  هیرمنیید  ، ( هکتییار   در   کیلییوگرم   2760)   مرودشت   ، ( هکتار   در 

  در   کیلییوگرم   2848)   پیشییتاز   ، ( هکتییار   در   کیلییوگرم   2800) 

  2906)   افییال    ، ( هکتییار   در   کیلییوگرم   2693)  قد   ، ( هکتار 

  و   ( هکتییار   در   کیلییوگرم   2877)   پییار    ، ( هکتییار   در   وگرم کیل 

weebill   (2893   هکتییار   در   کیلییوگرم )   رقییام ا   .نمودنیید   تولییید  

  شرای    دو   هر   در   مانتنا   حسا    رق  چنین ه   و  پار   و  ت فال 

  و   چمییران   ارقییام چنییین  ه    د. داشییتن   پییایینی   عملکییرد   محیطییی 

  جنییوب   خشییک   و   گییرم   منییا     بییا   سازگار   ارقام   از   که  اروند 

  نشییان   کییه   بودند   با یی   عملکرد   دارای   تنش   شرای    در   بودند 

  تیینش   و   هنگییام   دیییر  کشییت  بییه  ارقام  این  با ی  تحمل  دهنده 

  مییورد  ارقام  عملکرد  تداوت   بررسی   بود.   فصل   انتهای   ی گرما 

  کییه   داد   نشان   گرما   تنش   و   تنش   بدون   شرای    دو   در   آزمایش 

  درصیید   20  بییا   کییاز  متحمییل  رقیی   و  درصیید  64 با  روشن  رق  

 بودند.   دارا   را   عملکرد   کاهش   درصد  کمترین   و  بیشترین 

  و   فنولوژیننک   صننفات   نظننر   از   ارقننام   بننندی گروه 

 عملکرد   اجزای 

مطالعه دقیقتر ارقییام و شناسییایی تیییریر صییدات  ه منظور  ب 

ون تیینش و تیینش  بندی در شییرای  بیید م تل  بر این گروه 

ای بییر اسییا  صییدات فنولوژیییک،  گرمییا، تجزیییه خوشییه 

ورت پییذیرفت. بییر اسییا   عملکییرد و اجییزای عملکییرد صیی 

  5ارقام به    (، 1ای )شکل  خوشه دندروگرام حاصل از تجزیه 

  شیییدند. در ایییین  تقسیییی   Eو    A  ،B  ،C  ،Dگیییروه مجیییزا  

بندی رق  متحمل کاز در کنار رق  شییاهد چمییران و  تقسی  

 Cشوش، سییپاهان، قیید  و مرودشییت در گییروه ارقام دز،  
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دی چشییمگیر بییه نظییر  بن قرار گرفت. آن ه که در این گروه 

رسید تدکیک ارقام بر اسییا  مراحییل فنولوژیییک بییود.  می 

دیییرر  و بسیییار    ًا ارقییام تمامیی   Eو    Dکه در گروه   وری به 

ر  تییا زودر  در سییایر  دیرر  قرار گرفتنیید. ارقییام میییان 

بیشتر ارقییام زودر    Aدر گروه  .بندی شدند وه ها گر گروه 

ل مراحییل  بودنیید. بییا توجییه بییه همبسییتگی مثبییت بییین  ییو 

فنولوژیک و عملکرد دانه که در قسمت قبییل بییه آن اشییاره  

ایش ماننیید  اییین آزمیی   گردید، بیشتر ارقام با عملکرد بییا  در 

قییرار    Dاروند، الوند، شیراز، سیستان، ب  و کییویر در گییروه  

تییه دیررسییی زیییاد ارقییامی مثییل مانتنییا و روشیین  گرفتنیید. الب 

گرمای انتهییای  ( منجر به برخورد مراحل زایشی با E)گروه  

باعث افت شدید عملکرد اییین ارقییام گردییید.  فصل شده و  

 (2013  )Omidi et al.    این ارقام  در خصوص  نتایج مشابهی

ارقییامی بییا مییاکزیم  عملکییرد در    Cارائه نمودند. در گروه  

ارقییام کییاز و چمییران هییر چنیید    ر گرفتنیید. شرای  تنش قییرا 

  شییوند ولییی  ور کلی جییزو ارقییام زودر  محسییوب می به 

الگوی نموی این ارقام به نحییوی اسییت کییه  ییول مراحییل  

هی و  د فنولوژیک اولیه یعنی تعداد روز از کاشییت تییا سییاقه 

ر سنبله در این ارقییام نسییبت بییه بعاییی ارقییام زودر   ظهو 

در شرای  مناسییب رشییدی   به عبارتی گیاه   .تر است  و نی 

فرصت کافی برای تکمیل ب ش مهمی از اجزای عملکییرد  

مراحییل فنولوژیییک اییین ارقییام در مراحییل    را دارد.  ییول 

 تر است.  زایشی از بعای ارقام زودر  کوتاه 

 گیری نتیجه
  تییاریخ   آزمییایش،   این   در   آمده   دست ه ب  ج نتای  به  توجه  با 

  شییمار   بییه   عملکییرد کننییده تعیین  مه   عوامل  از  یکی  کاشت 

Figure 1. Clustring of commercial bread wheat cultivars based on phenological traits and yield 

components 
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  رشیید   دوره    ییول   کییاهش   باعییث   خیری، ی ت   کشت  و  رود می 

  در   نمییو   و   رشیید   مراحییل   در   ع تسری   دلیل   به  زایشی  و  رویشی 

  نمییو   و   رشیید   انتهییایی   ی دوره   شییدن   مصادف   با ،   دمای   ارر 

  دانییه   عملکییرد   کییاهش   و   فصییل   تهای ان   گرمای   تنش   با   گیاه 

  کییاهش  باعییث  کشییت  در تیییخیر  پییژوهش   این   در   . شود می 

  تعییداد   دهی، سییاقه   تییا   کاشییت   از  روز  تعداد  ات صد  دار معنی 

  تییا   کاشییت   از   روز   تعییداد   دهی، سیینبله   تییا   کاشییت   از   روز 

  سیینبل ه  تعییداد  رسیدگی،  تا  کاشت   از   روز   تعداد   ، دهی گل 

  عملکییرد  ، دانییه  زار هیی  وزن  سیینبله،  در  دانییه   تعییداد   سنبله،   در 

  گردییید.   دانییه   عملکییرد   و   برداشییت   شییاخ    بیولوژیییک، 

  گرمییای   تیینش   بییا   ارقییام   ک فنولوژییی   مراحییل   شدن   مصادف 

  در  آن   از   بعیید   مراحییل   و   دهی گییل   مرحلییه   در   فصییل   انتهای 

  اجییزای   و   عملکییرد   کییاهش   اصییلی   عامییل   تیییخیری   کشییت 

  ارقام   باشد. می   اهواز   هوایی   و   آب   شرای    در   ارقام   عملکرد 

  خشییک   و   گییرم   منییا     بییا   )سازگار  ند ارو  و  ان چمر  تجاری 

  و   ه سیینبل   در   دانییه   تعییداد   کمتییر   کییاهش   بییه   توجه   با   جنوب( 

  گرمییا   تیینش   شرای   در  با   عملکرد  شاخ   حدظ چنین ه  

  حدییظ   هیی    تنش   شرای    در   را   خود   با ی   عملکرد   توانستند 

  بییا   ارقییام   جمله   از   نیز   تنش   بدون   شرای    در   ارقام   این   نماید. 

  وزن   وجییود   با   کاز   متحمل   رق    . آمدند   ار شم   به  با   عملکرد 

  درهییر   با    سنبله   در   دانه   تعداد   داشتن  علت  به  ک ،  دانه  هزار 

  شییاخ  چنییین  ه    و   تیینش(   بییدون   و   )تیینش   شییرای    دو 

  مراحییل   فنولوژیییک   دور   نمییودن   کوتییاه   بییا   و   بییا    برداشییت 

  تیینش  از  ناشییی  خسییارات  از  فرار  نوعی  خود  این   که   زایشی 

  بیییش   گرمییای   با   هی د گل   وره د   برخورد   عدم   و  فصل  انتهای 

  دسییت ه ب   را   بییا یی   عملکییرد   توانسییت   اسییت،   آستانه   حد   از 

  معتییدل   و   سییرد   منییا     بییه   متعلیی    که این   با   الوند   رق    آورد. 

  در   دانییه   تعییداد   ات صیید   داشتن   نگه   با    با   ولی   باشد می   سرد 

  مناسییب   دانییه   هییزار  وزن  نیز  و  سنبله  در  سنبل ه  تعداد  سنبله، 

  مانتنییا   رقیی    نمود.   تولید   ی مطلوب   نه دا   عملکرد   گرما،   تنش  در 

   ییو نی   دلیل ه  ب   است   گرما   شرای    به   حسا    رق    یک   که 

  تیینش   بییا   زایشییی   مرحله   برخورد   و   فنولوژیک   مراحل   ودن ب 

  و  سیینبله  در  دانییه  تعییداد  دانییه،  هییزار  وزن  رق    این   در   گرما، 

  آن   عملکییرد درنهایییت    و   یافتییه   کییاهش   برداشییت   شییاخ  

  که   است   این  ش پژوه  این  در  توجه  قابل  نکته  یافت.  کاهش 

  شییدید   کییاهش   بییا   تیینش   شرای    در   که   روشن   و   مانتنا   ارقام 

  نیییز   تیینش   بییدون   شییرای    در   حتییی   شییدند،   مواجییه   عملکرد 

  اییین  شییدید   دیررسی   دلیل   به   این   که   داشتند   پایینی   عملکرد 

  هیی    تیینش   بییدون   کشت   شرای    در که   وری به   است.   ارقام 

  تحقییی    ییین ا   نتییایج   گردیدنیید.   فصییل   انتهای   گرمای  از  متیرر 

  و   تنش   بدون   شرای    در   چه  فنولوژیک  مراحل  که  داد  نشان 

  بییا   داری معنییی   مبسییتگی ه   فصییل   انتهییای   گرمییا   تیینش   چییه 

  مراحییل    ول   که   چند   هر   دارند.   عملکرد   اجزای   و   عملکرد 

  اجییزای  تشییکیل  متاییمن  منطقییه   هییر   در   ناسب م   فنولوژیک 

  انتهییای  گرمییای  تنش   وجود   صورت   در   ولی   است   عملکرد 

  ارقام  مانند  تر کوتاه  فنولوژیک  حل مرا  با  ی ها ژنوتیپ   فصل، 

  سییایر  نیید. ده می  نشییان  گرما  به  بیشتری  تحمل  چمران  و   کاز 

  کییویر،   سیسییتان،   ارقییام   تر، کوتاه   فنولوژیک   مراحل   با   ارقام 

  از  ناشی  عملکرد  کاهش  علیرغ    که   باشند می   الوند   و   اروند 

  در   تواننیید می   فنولوژیییک،   مراحییل    ییول   شییدن   تر کوتییاه 

  قییرار  اسییتداده   مییورد   فصییل   انتهییای   گرمییای   نش ت   با   مواجهه 

  کییه   گدت   توان می   اصالحی   نظر   نقطه   از   کلی  ور به   . گیرند 

  انت ییاب   خوزسییتان،   ماننیید   گرمییی   منییا     شییرای    در   اگییر 

  فنولوژیییک   مراحییل   ول  یی   اسییا    بییر   مطلییوب   های ژنوتیپ 

  دسییت   متحملییی   ارقییام   بییه   تییوان ی م  ، پییذیرد  صورت  مناسب 

  در  بییا   کییرد عمل  ولییید ت  ضییمن   ارقام   این   کشت   با   که   یافت 

   . نمود   پایدارتر   را   تولید   ، فصل   انتهای  گرمای   با  برخورد 

 ی گزارسپاس
این مقاله با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فنییاوری 

ا  قییرارداد شییماره اهییواز بییر اسیی   دانشگاه شییهید چمییران

وسیییله اجییرا گردیییده اسییت کییه بدین 16670/02/03/96

 شود.گزاری میصمیمانه سپا 
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