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 چکيده

در شرایط تنن  گرمنایی آخنر  صن      و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ایرانی  گندم هایجهت مقایسه خصوصیات زراعی ارقام 

حقق اردبیلنی در سنال زراعنی    دانشگاه م -پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان -رشد آزمایشی در مزرعه آموزشی

رقم گندم در قالب طرح التیس ساده با دو تکرار مورد بررسی قرار گر تند. بنه منونور اعمنال     11اجرا گردید. تعداد  13-1311

کنه تننوو وسنیعی بنرای صننات انندازه       اص  نشان داد حنتایح تن  گرمایی آخر  ص  تاریخ کاشت ارقام با تاخیر انجام گر ت. 

بین ارقام گندم های ایرانی وجود دارد. ارقام قدیمی گندم در مقایسه بنا اننواو جدیند طنول سناقه و وزن سناقه        گیری شده در

بیشتری داشتند. در مقاب  وزن سنبله در زمان رسیدگی و تعداد دانه در سنبله در گندم های جدید بیشتر از گندم های قدیمی 

مقندار  گرم بنود.   81/5و  31/1ار عملکرد بیولوژیکی ساقه اصلی به ترتیب بود. در شرایط تن  گرمایی کمترین و بیشترین مقد

در وزن داننه  ننواو قندیمی آن دارای   عموما ارقام جدید گندم نسبت به اگرم متغیر بود.  51/1تا  81/1اصلی از خوشه وزن دانه 

نتایج این تحقیق نشان . وجود داشت یژیکاصلی و عملکرد بیولو خوشهدانه  وزنارتباط بسیار نزدیکی بین . ندبود تریباالخوشه 

و سایر صنات مرتبط وجنود  وزن دانه در شرایط کاشت دیرهنگام و وجود تن  گرمایی آخر  ص  رشد تنوو زیادی برای  داد که

 و کارقنام  ونن ، دوروم اسنتار   دارد که نشان دهنده امکان انتخاب رقم و استناده از آنها در برنامه های اصالح گندم می باشند.  

   دارای باالترین وزن دانه در خوشه در شرایط تن  گرمایی بودند. دوروم یاواروس
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 مقدمه

گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعنی  

ه از لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید در جهان بنود 

و نق  مهمی را در تامین نیناز ذنیایی جوامنع بشنری     

کاشت گندم در کشور به استثناء چند منطقنه در  . دارد

 ص  پاییز انجام می شود. تحت چننین شنرایطی دوره   

هنای پناییز و    رویشی گیناه گنندم مصنادا بنا بنار      

زمستان بوده و معموال گیاه محندودیت رشندی نندارد.    

گیاهان در اواخر بهنار   در مقاب  دوره زایشی و پر شدن

همزمان بنا ا نزای  دمنای هنوا و کمبنود آب بنوده و       

بنابراین رشد گیاه تحنت تناریر تنن  هنای گرمنایی و      

 خشکی قرار گر ته و از پتانسی  تولید کاسته می شنود 

(Joudi et al., 2014) .  محققان پی  بینی می کننند

 1/1-1/5که تا آخر قرن حاضنر دمنای جهنانی زمنین     

تیگراد ا زای  یابند. در اقلنیم آیننده زمنین     درجه سان

تغییرات دمایی زیاد بوده و تعداد روزهای گرم ا نزای   

خواهد یا ت. بنابراین شدت، مدت و د عات وقوو تن  

گرمایی بیشتر شده و رشند و تولیند را بنی  از پنی      

 (.  Farooq et al., 2011محدود خواهد کرد )

کنردن داننه    دمای اپتیمم برای گرده ا شانی و پنر 

درجه سانتیگراد متنناوت اسنت. قنرار     11-11گندم از 

عملکرد  محدودهگیری گیاهان در دماهای باالتر از این 

 Farooq etرا به طور معنی داری کاه  منی دهند )  

al., 2011 .) تعننداد دانننه و اننندازه دانننه در گننندم بننه

(. Ferris et al., 1998ا زای  دما حسناس هسنتند )  

در گندم وزن دانه  یواکن  اجزاکه  گزار  شده است

تابع زمان وقوو تن  گرمایی می باشد. به عنوان مثنال  

درجنه سنانتیگراد در زمنان پیندای       18دمای بناالی  

سنبله تا گرده ا شانی به طور قاب  توجهی تعنداد داننه   

در ایننن راسننتا تننن   در سنننبله را کنناه  مننی دهنند.

 ر تعنداد گرمایی باعث تسریع در نمو سننبله، کناه  د  

تعداد دانه در سننبله منی   کم شدن سنبلچه و بنابراین 

 (.Porter & Gawith, 1999شود )

تننن  گرمننایی در زمننان پینندای  گلچننه هننا ارننر  

 ,Fischer)  یشنر شدیدی بنر روی تعنداد داننه دارد.    

به ازای هر درجه ا نزای  دمنا   گزار  کرد که ( 1985

قبن  از   روز 38درجه سنانتیگراد( در   15-11)باالتر از 

درصند   4گرده ا شانی، تعداد دانه در سنبله بنه مقندار   

کاه  یا ت. ناکا ی بودن عرضه  وتواسنمیالتها بنرای   

گلچه های در حال نمو علت مرگ گلچنه و در نتیجنه   

گیاهنان گنندمی کنه در     شند. کاه  تعداد دانه بینان  

روز  3هنای منادر گنرده بنه مندت       زمان تقسیم سلول

ه سانتیگراد قرار گر تنند، در  درج 38متوالی در دمای 

 & Sainiدانه و عملکرد گیناه کنم شند )    پیدای آنها 

Aspinall, 1982.)  تننن  گرمننایی همچنننین باعننث

تضعیف در گنرده ا شنانی    تضعیف گرده ها و در نتیجه

(. حساسیت گنرده هنا   Ferris et al., 1998می شود )

به دمای باال مربوط به عدم توانایی گرده ها در سناخت  

روتئین هنننای شنننوک حرارتنننی منننی باشننند     پننن

(Mascarenhas & Crone, 1996   ارننر تننن .)

گرمایی در قب  از گرده ا شانی بخصوص در طول میوز 

ها محدودیتی برای پتانسی  اندازه دانه  و رشد تخمدان

ا زای  دما باعنث کناه  طنول مرحلنه     ایجاد میکند. 

رسیدگی می شود کنه آن نینز بنه نوبنه      -گرده ا شانی

باعث کاه  وزن دانه می گنردد. کناه  در وزن    خود

میلی گرم در روز( به ازای هنر درجنه    5/1دانه )حدود 

درجنه سنانتیگراد ر     15-18ا زاب  دما در بناالتر از  

ا زای  در دمنا همچننین   (. Streck, 2005می دهد )

باعننث چروکیننده شنندن دانننه هننا از طریننق تغییننرات  

م می شود. دیاس  راساختاری در الیه آلورن و آندوسپر

( بیان کردند زمانی Dias & Lidon, 2009و لیندون )

درجننه  18/31بننه  14/15کننه دمننای شننب/ روز از   

سانتیگراد ا زای  یا ت تغییرات میکور در گندم دیده 

نبود تن  گرمایی،  نامبردگان در ادامه ا زودند درشد. 

الیه آلورن دانه گندم دارای سلولهای بزرگی اسنت کنه   

، در میکننند ندوسننپرم نشاسننته ای را احاطننهاطننراا آ

در شرایط تن  گرمایی ساختار آندوسنپرمی   صورتیکه

  شرده تر می شود.

گنندم  وزن داننه  باال باعث کناه    اگر چه دماهای

می گردد، ولی یک تنوعی در بین ارقام مختلف گنندم  

 Anjumدر پاسخ به تن  گرمایی مشاهده می شنود ) 

et al., 2008.)  رسد که تنوو در خصنوص  به نور می

اررات دمای باال در تعداد دانه و وزن دانه گندم مربنوط  

هنا در تحمن  تنن  گرمنایی      به تناوت ژنوتیپی گندم



                              Research in Field Crops’ Vol. 1, No 1, 2014'1311، 1، شماره 1 جلد "پژوهش در گياهان زراعی"

 

22 

 

 ,.Moshattati et alمشننتطی و همکنناران )باشنند. 

 18 تعنداد  ( در تحقیقی که در اهواز انجام دادند2010

رقم گندم را در شرایط عدم تن  و تن  گرمایی آخنر  

رشد بررسی کرده و گزار  کردند که پاسخ ارقام   ص 

به تن  گرمایی از لحناظ عملکنرد و اجنزای آن     گندم

  & Tahirمتنناوت از یکندیگر بنود. تناهیر و ناکاتنا )     

Nakata, 2005  رقم گندم به تن  دمای  14( واکن

بنه   38ا نزای  دمنا از   باال را بررسی و بیان کردند که 

اینن ارقنام   رحله زایشی درجه سانتیگراد در طول م 31

 .درصد کناه  داد  44تا  18وزن دانه ساقه اصلی را از 

( و همچنین مدرسی و 1813نتایج امیدی و همکاران )

( نیننز نشننان Modarresi et al., 2010همکنناران )

دهنده وجود تنوو در پاسخ ارقام و الین هنای مختلنف   

 گندم به تن  گرمایی آخر  ص  رشد دارد. 

نکه طیف وسنیعی از ارقنام گنندم در    با توجه به ای

مناطق مختلف آب و هوایی ایران منورد کشنت و کنار    

قرار می گیرد احتماال تننوو وسنیعی بنرای مقاومنت و     

تولید عملکرد در شنرایط تنن  گرمنایی در بنین اینن      

تننوو  اینن  ارقام مشاهده می شود. شناخت و آگاهی از 

 ارقام گندم زمینه مو قیت هر چنه بیشنتر   در جمعیت

محققان اصالح نبات را در تولید ارقام گندم با پتانسی  

عملکرد باال در شرایط تن  گرمنایی را  نراهم خواهند    

مطالعه خصوصیات زراعنی  ساخت. هدا تحقیق حاضر 

در شنرایط تنن  گرمنایی آخنر     ایران  گندم هایارقام 

بررسی رابطنه صننات مختلنف زراعنی بنا        ص  رشد و

  عملکرد تحت شرایط میکور بود.

 

 مواد و روشها

ایران با تننوو   گندم هایرقم از  11در این تحقیق 

 یزیولوژیکی، مور ولوژیکی،  نولنوژیکی و ژنتیکنی بنه    

با سوابق اصالحی متناوت مورد استناده  1شرح جدول 

قرار گر تند. تحقیق حاضر به صنورت آزمنای  مزرعنه    

 -در مزرعه آموزشی 1311-13ای در طی سال زراعی 

 -شکده کشناورزی و مننابع طبیعنی مغنان    پژوهشی دان

 55'عنر  شنمالی،    31° 33') یدانشگاه محقق اردبیل

متر از سطح درینا( اجنرا    45طول شرقی و ارتناو  °45

شد. این منطقه از نور تقسیم بنندی آب و هنوایی بنر    

اساس سیستم طبقه بندی آمبنرژه جنز منناطق نیمنه     

خشنننننک معتننننندل محسنننننوب منننننی شنننننود   

(http://www.ardebilmet.ir   خاک مح  آزمنای .)

 رسی می باشد.  -دارای با ت لومی

پژوه  مورد نونر در  شنرایط  اریناب و در قالنب     

تکنرار   1بلوک ناقص( و با  1طرح التیس ساده )شام  

اجرا شد. آمناده سنازی زمنین شنام  شنخم، دیسنک،       

تسطیح، کود پاشی و ایجاد جوی و پشته در اواخر آبان 

ر  پشته ها بنرای کشنت   انجام شد. ع 1311ماه سال 

ردینف بنا    4سانتی متر بود. هر کرت شنام    58نهایی 

متر بود. بعد از  5/1سانتی متری و به طول  18 واص  

آماده سازی زمین، بیور ارقام مورد بررسی روی پشنته  

کاشنته شندند.   آذر ماه  18در تاریخ ها بصورت دستی 

علت تاخیر در تاریخ کاشت اینن بنود کنه رشند ارقنام      

دم به عقنب ا تناده و در زمنان گنرده ا شنانی و پنر       گن

کردن دانه با تن  گرمایی روبنرو شنوند. بنا توجنه بنه      

بارندگی در بعد از کاشت عمن  آبیناری انجنام نشند و     

هنای   اولین آبیاری در اواخر اسنند انجام شند. آبیناری  

بعدی در زمان ساقه دهی، خوشه دهی و پر شدن داننه  

آبیاری چهنار بنار و یکبنار     انجام شد. در مجموو تعداد

کمتر از تعداد آبیاری معمول در منطقه بنود کنه علنت    

ها  آن تاخیر در کاشت و کوتاه بودن دوره رشدی گندم

هنای   های هنرز از علنف کن     جهت کنترل علف بود.

گنرم و   18 به ترتیب با مقدار مصرا گرانستار و تاپیک

های  استناده شد. مخلوط علف ک  یک لیتر در هکتار

میکور با نسبت مناسب در اواخر  روردین ماه بنر روی  

 شد.  پاشیده  مزرعه

با توجه به اینکه تراکم بوته در تعدادی از کرتهنای  

آزمایشی به دلی  نامعلومی پایین تر از تنراکم مطلنوب   

مند نونر   ارقنام  بود، لیا خصوصیات زراعی ساقه اصنلی  

ینک هنتنه بعند از رسنیدگی     بدین منوور قرار گر ت. 

سناقه اصنلی از هنر کنرت بنه       18یولوژیکی، تعداد  یز

صورت تصاد ی انتخاب شده و توزین شندند )عملکنرد   

بیولوژیکی(. در مرحله بعدی سنبله ها از سناقه اصنلی   

بنه  و نینز طنول سناقه    سنبله و سناقه  جدا شده و وزن 

وزن دانه و تعداد دانه در سنبله . گرید مشخص تنکیک

از تقسنیم  اسنبه شند.   اندازه گیری و میانگین آنهنا مح 
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در سنبله به تعداد دانه متوسط وزن تک دانه وزن دانه 

بدست آمد. شاخص برداشت برای تک ساقه از تقسنیم  

 بدست آمد. یبه عملکرد بیولوژیک وزن دانه در سنبله

تجزیه داده ها بر اساس طرح التنیس سناده انجنام    

( جهننت LSDگر ننت. حننداق  اخننتالا معنننی دار )  

بنرای  تناده شد. از تجزینه رگرسنیونی   مقایسه ارقام اس

ی شده در طنی  بررسی روند تغییرات صنات اندازه گیر

رابطنه صننات    های آزادسازی ارقام استناده شند.  سال

توسط همبستگی پیرسون بررسنی  وزن دانه مختلف با 

بنرای   Excelو  SAS، SPSSنرم ا زارهنای  از  گردید.

محاسنننبه ضنننرایب همبسنننتگی و تجزینننه داده هنننا، 

 رگرسیون استناده شد.یهتجز

 

 نتایج و بحث

تعداد روزهای با حنداکثر دمنای بناالتر از     1جدول 

در طننی مرحلننه گننرده را درجننه سننانتیگراد  38و  15

ا شانی تا رسیدگی  یزیولوژیک دانه ارقام کشنت شنده   

م در منطقنه مغنان را نشنان    در شرایط کشت دیرهنگا

مشنخص اسنت    همانطویکه از جدول منیکور  .می دهد

روزهای بین گرده ا شانی )اولنین رقنم کنه وارد     تعداد

مرحلننه گننرده ا شنننانی شننده اسننت( و رسنننیدگی     

 یزیولوژیک )آخنرین رقنم کنه وارد مرحلنه رسنیدگی      

روز منی   45ارقام کشت شنده    یزیولوژیک شده است(

باشد. در طی این مدت تعداد روزهای با دمای حنداکثر  

 15و  43 درجه سنانتیگراد بنه ترتینب    38و  15باالی 

روز می باشد. این امر نشان میدهند کنه ارقنام کشنت     

شده در بیشتر زمان دوره پر شدن دانه تن  دمای باال 

 را تجربه کرده اند.  

وزن سنبله در رسيدگی  وزن ساقه و طول ساقه، 

 فيزیولوژیک

رقنم کاشنته شنده     11میانگین طول ساقه در بین 

ما که بر  (. در تحقیق قبلی1سانتیمتر بود )جدول  51

روی همننین ارقننام و بننا تنناریخ کاشننت مناسننب در دو 

منطقه انجام شد میانگین طول ساقه در شرایط  اریاب 

 13و  15و تن  خشکی آخر  صن  کنرب بنه ترتینب     

 15سانتی متنر و همچننین در شنرایط  اریناب مغنان      

(. اینن  نتنایج   Joudi, unpublishedسانتی متر بود )

کوتاه بودن  صن  رشند و    نشان دهنده تاریر معنی دار

نیز تن  گرمایی بر روی ارتنناو گیاهنان گنندم بنوده     

است. همچنان که انتوار می ر ت مقایسه ارقام قدیمی 

و جدینند گننندم نشننان داد کننه در طننی سننال هننای   

آزادسازی ارقام گندم در ایران طول ساقه ارقام کناه   

النف( کننه مطنابق بننا گنزرا  سننایر     -1یا تنه )شننک   

 Royo et al., 2007; Sener etاشند ) محققان می ب

al., 2009.) 

بسته به رقنم، سناقه و سننبله در زمنان رسنیدگی      

 یزیولوژیک درصد متناوتی از وزن ک  بوته را تشنکی   

درصد و سهم ساقه  54تا  45می دادند. سهم سنبله از 

(. نسنبتهای  1درصد متغییر بنود )جندول    53تا  13از 

بنه ارقنام قندیمی و    بیشتر سناقه از کن  بوتنه مربنوط     

 -1نسبتهای پایین مربوط به ارقام جدیند بنود )شنک     

ب(. در مقاب  نسبتهای بیشتر از وزن سننبله در ارقنام   

جدید و نسبتهای کمتر آن در ارقام قدیمی گندم دیده 

ب(. این نتایج نشان می دهد که در طنی   -1شد )شک 

روند اصالح و معر ی ارقام گندم در کشور از وزن ساقه 

م و به وزن سنبله اضا ه شده است. به عبنارت دیگنر   ک

تسهیم مواد  توسنتزی به ننع سنبله و در نتیجنه وزن  

دانه در سنبله بوده است. نتایج مشنابهی توسنط سنایر    

 & Fischer, 2009محققننان ارا ننه شننده اسننت ) 

references therein.) 

 وزن دانه و تعداد دانه در سنبله متوسط 

رای متوسنط وزن تنک داننه    تنوو بسیار زینادی بن  

میلنی   51وجود داشت. حداکثر وزن تک دانه به مقدار 

گرم مربوط به رقم چناب و حداق  وزن تنک داننه بنه    

بود )جندول   3میلی گرم مربوط به رقم کرب  11مقدار 

(. علننت تنننوو در وزن تننک دانننه تننناوت در تعننداد   1

سلولهای آندوسپرمی، طول دوره پر شدن دانه، سنرعت  

دانه و قدرت در جیب مواد  توسنتزی )قدرت  پر شدن

 (. Fischer, 2011مخزن( عنوان شده است )
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 رقم گندم زراعی ایران با تاریخ کاشت دیر هنگام به منظور اعمال تنش گرمایی انتهای فصل رشد در منطقه مغان. 11ميانگين صفات مختلف زراعی در  -1جدول 
Table 1- Mean of measured traits in 81 Iranian wheat cultivars grown in Moghan region under late sowing conditions. 

برداشت شاخص

 ساقه اصلی
Main stem 

HI (%) 

وزن دانه ساقه 

 اصلی
Main stem 

grain yield(g) 

عملکرد بیولوژیکی 

 ساقه اصلی
Main stem 

biological yield 
(g) 

تعداد دانه در 

 سنبله
Grain number 

per spike 

 وزن دانه در سنبله
Individual grain 

weight per spike 

(mg) 

وزن سنبله در 

 رسیدگی
Spike weight at 

maturity (mg) 

وزن ساقه در 

 رسیدگی
Stem weight at 

maturity (mg) 

طول ساقه در 

 رسیدگی
Stem length at 

maturity (cm) 

Year of 
cultivar 

release 

سال 

معر ی 

 رقم

Cultivar رقم 

37 47 28 1.93 29 4.13 16 51 62 37 23 2790 42 1340 77# 53 2006 1385 Arta آرتا 
65 42 54 1.66 36 3.97 1 60 77 28 49 2470 22 1500 29 73 1979 1358 Azadi آزادی 
73 39 64 1.54 38 3.96 59 40 51 39 68 2160 7 1800 11 87 1956 1335 Azar 1 آذر 
38 47 8 2.20 8 4.68 38 45 4 49 9 3020 13 1660 22 77 1999 1378 Azar2  1آذر 
23 48 13 2.15 13 4.44 2 57 56 38 6 3140 48 1300 73 58 1995 1374 Atrak اترک 
74 39 66 1.53 45 3.87 70 37 32 42 53 2350 21 1510 16 81 1973 1352 Arvand اروند موتانت 
3 52 14 2.15 27 4.16 45 43 3 50 19 2870 50 1290 68 60 1995 1374 Star استار 

45 46 39 1.84 39 3.96 39 45 33 42 34 2620 41 1350 36 70 2006 1385 Akbari اکبری 
6 51 9 2.19 22 4.30 26 48 15 45 14 2920 34 1380 25 75 1978 1357 Alborz البرز 

50 45 57 1.60 59 3.54 75 35 16 45 60 2250 51 1290 21 78 1995 1374 Alvand الوند 
24 48 45 1.82 52 3.77 54 41 17 45 46 2530 57 1240 42 69 1995 1374 Alamut الموت 
78 34 79 1.18 68 3.44 62 39 76 30 76 1830 15 1610 15 82 1956 1335 Omid امید 
25 48 56 1.61 72 3.32 42 44 63 37 62 2240 74 1090 52 67 1968 1347 Inia اینیاء 
46 46 67 1.53 71 3.34 76 35 18 45 65 2190 70 1150 37 70 1998 1377 Spring BC Roshan کراس روشن بهارهبک 
51 45 52 1.70 49 3.80 31 47 64 37 52 2430 36 1370 17 81 1998 1377 Winter BC Roshan روشن زمستانه کراسبک 
39 47 42 1.83 44 3.88 63 39 7 47 38 2590 52 1290 41 70 2006 1385 Bam بم 
16 49 22 1.98 34 3.99 34 46 24 43 28 2710 56 1280 44 69 - - Bulani بوالنی 
62 43 30 1.90 16 4.43 43 44 25 43 29 2710 8 1720 14 83 1976 1355 Bayat بیات 
40 47 15 2.13 12 4.50 35 46 8 47 18 2880 14 1620 35 71 1980 1359 Bistun بیستون 
13 50 32 1.89 53 3.74 46 43 19 44 47 2520 61 1220 69 60 2002 1381 Pishtaz پیشتاز 
26 48 63 1.55 74 3.20 60 40 52 39 69 2130 76 1070 78 52 1997 1376 Chamran چمران 
27 48 7 2.21 11 4.55 32 47 1 52 10 3020 20 1540 45 68 1975 1354 Chanab چناب 
28 48 4 2.29 6 4.73 7 54 34 42 3 3230 23 1500 48 67 1973 1352 Khazar 1  1خزر 
29 48 34 1.88 41 3.93 64 39 6 48 35 2620 45 1310 74 57 1960 1339 Khalij خلیج 
7 51 19 2.04 35 3.99 24 49 35 42 25 2750 58 1240 76 55 1995 1374 Darab 2  1داراب 

17 49 11 2.17 14 4.44 20 50 26 43 11 2980 26 1460 57 66 2006 1385 Darya دریا 
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  1جدول  ادامه
Table 1- Continued 

41 47 33 1.89 33 4.02 40 45 36 42 32 2650 37 1370 38 70 2002 1381 Dez دز 
14 50 3 2.41 5 4.82 3 57 27 43 1 3330 24 1500 55 66 1996 1375 Durum Yavarus دوروم یاواروس 
18 49 23 1.98 31 4.08 47 43 9 47 30 2710 38 1370 51 67 1992 1371 Rasul رسول 
68 41 58 1.58 42 3.89 67 38 42 41 63 2210 10 1680 8 92 1958 1337 Roshan روشن 
47 46 59 1.56 70 3.37 68 38 37 42 66 2170 63 1200 49 67 1996 1375 Zagros زاکرس 
30 48 6 2.22 9 4.68 4 57 53 39 7 3120 19 1560 34 71 1995 1374 Zarrin زرین 
8 51 76 1.20 81 2.32 79 31 54 39 80 1550 81 770 80 48 1994 1373 Soissons سایسون 
75 38 35 1.88 3 4.91 25 49 57 38 21 2820 2 2090 28 73 1981 1360 Sabalan سبالن 
9 51 10 2.18 23 4.29 17 51 28 43 12 2970 44 1320 66 60 2006 1385 Sepahan 111-53-م 
56 44 71 1.33 76 3.04 65 39 72 34 77 1800 59 1240 18 81 1957 1336 Sorkhtokhm سر  تخم 
63 43 75 1.21 78 2.82 81 26 10 47 79 1630 66 1190 7 93 1930 1309 Sardari سرداری 
66 42 81 1.02 80 2.44 80 27 58 38 81 1450 77 990 1 112 - - Somaye 3  3سومای 
48 46 55 1.62 64 3.49 77 35 13 46 55 2310 67 1180 56 66 2006 1385 Sistan سیستان 
31 48 37 1.86 46 3.86 48 43 20 44 48 2500 40 1360 71 59 1997 1376 Simineh سیمینه 
80 29 80 1.06 56 3.63 55 41 79 26 78 1700 4 1930 10 90 1942 1321 Shahpasand شاهپسند 
69 41 69 1.46 61 3.52 56 41 67 36 71 2070 27 1460 2 102 1967 1346 Shahi شاهی 
42 47 53 1.69 57 3.59 73 36 11 47 58 2280 46 1310 6 96 1957 1336 Shole شعله 
32 48 25 1.95 30 4.09 11 53 65 37 26 2730 39 1370 43 69 2003 1382 Shovamald لدشواما 
70 41 48 1.79 20 4.36 21 50 68 36 31 2680 11 1680 62 63 2002 1381 Shahryar شهریار 
52 45 49 1.78 37 3.97 51 42 29 43 44 2540 31 1430 32 72 1997 1376 Shirodi شیرودی 
19 49 51 1.71 65 3.49 49 43 47 40 54 2330 68 1160 33 72 2002 1381 Shiraz شیراز 
71 41 60 1.56 47 3.85 71 37 38 42 61 2250 16 1590 5 96 1951 1330 Tabasi طبسی 
76 38 77 1.20 75 3.17 72 37 73 32 74 1880 53 1290 13 83 1962 1341 Adl عدل 
57 44 43 1.83 25 4.18 52 42 30 43 39 2590 17 1590 3 102 - - Frontana رونتانا  
10 51 46 1.81 60 3.53 36 46 48 40 51 2450 75 1080 67 60 1990 1369 Falat الت  
1 54 1 2.51 10 4.67 12 53 12 47 2 3240 32 1430 39 70 - - Fongh  ون  
77 35 72 1.28 58 3.58 8 54 80 23 67 2170 33 1410 30 72 1989 1368 Ghods قدس 
67 42 16 2.11 2 5.04 14 52 49 40 5 3190 5 1850 20 79 1980 1359 Kaveh کاوه 
4 52 47 1.81 66 3.45 53 42 21 44 56 2300 71 1150 75 57 1994 1373 Gascogen کاسکوژن 
58 44 65 1.54 67 3.45 57 41 66 37 59 2280 69 1160 64 61 - - Crossed Alborz کراس البرز 
64 43 18 2.07 4 4.86 18 51 43 41 15 2910 3 1950 23 77 - - Crossed Shahi س شاهیکرا 
53 45 68 1.47 73 3.32 78 35 31 43 64 2210 73 1110 63 62 2002 1381 CFH کراس  الت هامون 
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  1جدول  ادامه
Table 1- Continued 

43 47 31 1.90 32 4.07 27 48 55 39 24 2780 54 1290 72 59 1997 1376 Kavir کویر 
72 40 21 2.01 1 5.08 9 54 59 38 13 2930 1 2150 9 91 1973 1352 Karaj 1  1کرب 
54 45 24 1.98 15 4.44 28 48 39 42 27 2720 9 1720 4 99 1973 1352 Karaj 2  1کرب 
81 25 78 1.20 17 4.37 5 57 81 19 45 2540 6 1830 53 67 1976 1355 Karaj 3  3کرب 
59 44 61 1.56 62 3.52 66 39 50 40 70 2080 30 1440 58 65 1994 1373 Gaspard گاسپارد 
15 50 29 1.91 48 3.83 37 46 44 41 36 2620 62 1210 31 72 1986 1365 Golestan گلستان 
44 47 27 1.94 28 4.14 61 40 5 49 22 2800 43 1340 59 63 1991 1370 Maron مارون 
33 48 40 1.84 50 3.80 29 48 60 38 43 2560 60 1240 54 67 1999 1378 Marvdasht مرودشت 
60 44 74 1.25 77 2.85 58 41 74 31 75 1870 78 980 12 86 1973 1352 Moghan 1  1مغان 
11 51 26 1.95 51 3.80 10 54 69 36 40 2590 64 1200 60 63 1974 1353 Moghan 2  1مغان 
12 51 5 2.24 21 4.35 6 55 45 41 8 3050 55 1290 50 67 2006 1385 Moghan 3  3مغان 
20 49 17 2.09 24 4.25 22 50 40 42 20 2870 35 1380 19 80 1995 1374 Mahdavi مهدوی 
49 46 20 2.03 18 4.37 33 47 22 44 16 2910 28 1460 40 70 1978 1357 Naz ناز 
79 34 73 1.26 54 3.66 44 44 78 28 72 1990 12 1670 27 74 1968 1347 Navid نوید 
21 49 12 2.16 19 4.37 15 52 41 42 17 2900 29 1460 24 76 1995 1374 Niknezhad نیک نژاد 
55 45 62 1.56 69 3.43 69 38 46 41 57 2290 72 1140 65 61 2002 1381 Hamun هامون 
34 48 36 1.88 40 3.94 50 43 23 44 33 2640 49 1300 61 63 1991 1370 Hirmand هیرمند 
22 49 70 1.37 79 2.78 41 45 75 31 73 1940 80 840 79 50 - - Verinak وری ناک 
35 48 50 1.76 55 3.66 30 48 70 36 50 2460 65 1200 70 60 - - DN-11  11دی ان 

2 53 2 2.46 7 4.69 13 53 14 46 4 3200 25 1490 46 68 2005 1384 Stork استارک 
61 44 44 1.83 26 4.18 74 36 2 51 37 2600 18 1590 47 68 - - WS-82-9 WS-82-9 
5 52 41 1.84 63 3.52 19 51 71 36 41 2590 79 930 81 46 - - Kauz کاز 
36 48 38 1.86 43 3.89 23 50 61 38 42 2580 47 1310 26 75  - Montana مونتانا 
 25  1.02  2.32  26  19  1450  770  46   Minimum مینیمم 
 54  2.51  5.08  60  52  3330  2150  112   Maximum ماگزیمم 
 46  1.79  3.91  45  40  2520  1390  71   Mean میانگین 

 6.6  0.58  1.05  14.5  8  680  410  15.2   LSD 
حداق  اختالا معنی 

 دار

# Cultivar rank 
 



                                                   Research in Field Crops’ Vol. 1, No 1, 2014'1311، 1، شماره 1 جلد "پژوهش در گياهان زراعی"

 

24 

 

درجه سانتيگراد در زمان پر شدن دانه ارقام گندم  01و  05تعداد روزهای با دماهای حداکثر باالی  -0جدول 

 رقم(  در شرایط با کشت دیرهنگام در منطقه مغان 11ای زراعی ایران )ه
Table 2- Number of days with daily maximum air temperature exceeding 25 or 30 ºC during 

grain filling of Iranian wheat cultivars grown in Moghan region under late sowing condition. 

ز زودترین گرده ا شانی تا تعداد روز ا

 دیرترین رسیدگی  یزیولوژیک

Days number from the earliest 

anthesis date to the latest 

maturity date 

 تعداد روز با حداکثر دمای روزانه

Days with maximum air temperature 

 درجه سانتیگراد 15باالی 

> 25 ºC (days) 
 درجه سانتیگراد 38باالی 

>30 ºC (days) 

45 43 27 

 

تناوت محسوسی بین ارقام گنندم در خصنوص تعنداد    

دانه در سننبله وجنود داشنت. ارقنام آزادی، زرینن و دورم      

دانه در سننبله و ارقنام    55و  55، 38یاواروس به ترتیب با 

 31و  15، 13و سایسون به ترتینب بنا    3سرداری، سومای 

 (.1)جدول  کمترین تعداد دانه در سنبله را داشتند

تنوو در تعداد دانه در ارقام گندم های ایران نشان منی  

دهد که این صنت در برنامنه هنای اصنالحی گنندم قابن       

تغییر می باشد. همانطوریکه انتونار منی ر نت در شنرایط     

آزمایشی حاضر یک ارتباط مننی و معننی داری بنین وزن   

 تک دانه و تعداد دانه در سنبله دیده شد که نشنان دهننده  

بودن عرضه مواد  توسنتزی به طرا داننه هنا منی    ناکا ی 

 (.3باشد )جدول 

 عملکرد بيولوژیکی ساقه اصلی

تولینند منناده خشننک در گیاهننان یکننی از مهمتننرین   

 اکتورهای تاریر گیار بر روی عملکرد می باشد. این صننت  

نشان دهنده پتانسی  گیاه در جنیب ننور و تبندی  اننرژی     

(. Reynolds et al., 2009شند ) نورانی به شیمیایی می با

برای عملکرد بیولنوژیکی  در این تحقیق تنوو بسیار زیادی 

یی آخر  صن   در بین ارقام رشد کرده در شرایط تن  گرما

مقدار عملکرد بیولنوژیکی سناقه    (.1رشد دیده شد )جدول

گرم متغیر بود. منحننی رگرسنیون    81/5تا  31/1اصلی از 

ساقه را در طی سنال هنای    ملکرد بیولوژیکیکه تغییرات ع

آزادسازی ارقام گندم نشان می دهند، بینانگر عندم تغیینر     

معنی دار این صنت در طی روند اصالحی گنندم در اینران   

ز(. عدم تغییر عملکنرد بیولنوژیکی در    -1می باشد )شک  

طی سال های اصالح گندم به معنی بی تاریر بودن عملکرد 

ه نیست. گزرا  شنده  بیولوژیکی بر روی وزن دانه در سنبل

 است که در گندم های جدید به علنت بناال بنودن قندرت    

مخزن مقدار کارایی استناده از نور خورشید در بعد از گرده 

(. ا زای  در Araus et al. 2008ا شانی بیشتر می باشد )

مقدار کارایی استناده از نور خورشید به معننای بناال بنودن    

ودن مقندار تولیند مناده    مقدار  توسنتز و در نتیجه بناال بن  

خشک یا عملکرد بیولوژیکی می باشد. لنیا ا نزای  تقاضنا    

برای مواد پرورده به دلین  ا نزای  قندرت مخنزن توسنط      

ا زای  عملکرد بیولوژیکی در بعد از گرده ا شنانی جبنران   

می شود بدون اینکه مقدار عملکرد بیولوژیکی در ک  دوره 

 ,.Joudi et al)رشد گیاه دچنار تغیینر معننی دار گنردد     

2014.) 

 اصلی وزن دانه خوشه

تناوت بسیار زیادی از نور وزن داننه خوشنه اصنلی در    

(. اختالا 1بین ارقام گندم مورد استناده دیده شد )جدول 

گرم بود. در  41/1بین بیشترین و کمترین مقدار وزن دانه 

گرم و  1/1رقم برتر گندم  18این شرایط میانگین عملکرد 

گرم بنود. اینن نتنایج     1/1رقم پایین  18لکرد  میانگین عم

های متناوت ارقام گنندم اینران از نونر وزن    بیانگر پتانسی 

دانه بوده و نشان منی دهند کنه امکنان انتخناب ارقنام بنا        

عملکرد باال در شرایط تن  گرمنایی و اسنتناده از آنهنا در    

مشنابه توسنط   برنامه های اصالحی گندم وجود دارد. نتایج 

 ,.Modarresi et alققان نیز گزار  شده است )سایر مح

2010; Tewolde et al., 2006.) 

و  1ارقام  ون ، دوروم استارک، دوروم یاواروس، خنزر  

 14/1و  11/1، 41/1، 43/1، 51/1بننه ترتیننب بننا  3مغننان 

،  شاهپسند، امید، سایسون 3گرم بیشترین و ارقام سومای 

گرم  18/1و  18/1 ،11/1، 83/1، 81/1و عدل به ترتیب با 

در خوشه اصلی کمترین مقدار وزن دانه را داشتند. عوامن   

مختلنی باعث تناوت در وزن دانه در سنبله ارقام گنندم در  

تعدادی از محققان بنر اینن    شرایط تن  گرمایی می شود.

 باورند که طوالنی بودن طول پر شدن دانه در شرایط تن 

ننندم منی شننود  عملکردهننای بناال در گ گرمنایی منجننر بنه   

(Tewolde et al., 2006.) 
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 سال که ارقامی گندم های ایرانی با تاریخ کشت دیر هنگام در منطقه مغان. مختلف ارقام در مختلف صفات و رقم معرفی سال بين رابطه  -1 شکل

 .است شده رسم معنی دار برای رگرسيون های تنها برازش خط .شدن رگرسيونی منحنی وارد مشخص نبود آنها معرفی

Fig 1- Relationships between year of release and measured traits in Iranian wheat cultivars grown in Moghan region under late 

sowing conditions. Only significant linear regressions were plotted. 
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 هبستگی فنوتيپی بين صفات اندازه گيری شده در ارقام گندم های ایران با کشت دیر هنگام در منطقه مغان -0دولج
Table 3. Phenotypic correlation between measured traits in Iranian wheat cultivars grown in Moghan region under late sowing condition. 

 وزن دانه ساقه
Stem grain 

yield 

ی عملکرد بیولوژیک

 ساقه

Stem biological 

yield 

تعداد دانه در 

 سنبله

Grain number 

per spike 

وزن تک دانه در 

 سنبله

Individual 

grain weight 

وزن سنبله در 

 رسیدگی
Spike weight 

at maturity 

وزن ساقه در 

 رسیدگی
Stem weight 

at maturity 

طول ساقه در 

 رسیدگی
Stem length 

at maturity 

 

 وزن ساقه در رسیدگی **0.43      
Stem weight at maturity 

 وزن سنبله در رسیدگی *0.26- **0.36     
Spike weight at maturity 

    0.41** -0.08ns -0.07ns وزن تک دانه در سنبله 
Individual grain weight 

   -0.27* 0.73** 0.33** -0.26* 
در سنبله تعداد دانه  

Grain number per spike 

  0.69** 0.26* 0.90** 0.72** 0.01ns عملکرد بیولوژیکی ساقه 
Stem biological yield 

 وزن دانه ساقه *0.27- *0.21 **0.95 **0.57 **0.62 **0.80 
Stem grain yield 

0.64** 0.06ns 0.14ns 0.62** 0.42** -0.55** -0.47** شاخص برداشت ساقه 

Stem HI 
ns: not significant difference; **, * Significance at 0.01 and 0.05 of probability of level respectively. 

 

تعدادی دیگر تاریر باال بودن سرعت پر شندن داننه بنر    

وزن دانه در شرایط تن  گرمایی را بیشنتر از تناریر طنول    

 ,Dias & Lindonدوره پر کردن دانه عنوان کنرده انند )  

 کوسنننانی و رینولننند (. در ینننک مطالعنننه منننروری2009

(Cossani & Reynolds, 2012)  بیان کردند که در گیاه

گندم باال بودن راندمان استناده از نور خورشنید، تواننایی و   

کارایی باالی  توسننتزی، پنایین بنودن تنننس نگهنداری،      

یناد  تولید زیاد متابولیت های حمایت کننده گیناه از ننور ز  

مانند کارتنو یندها،  الونو یندها، گلوتناتیون، آسنکوربات و     

توکو رول، تولید مواد واکسنی زیناد در سنطح انندام هنای      

سبز، تولید باالی کربوهیندرات هنای ذخینره ای و انتقنال     

مجدد آنها و نیز تسهیم بهتر منواد  توسننتزی بنین انندام     

 های اقتصادی و ذیر اقتصادی گیاه منجنر بنه مقاومنت بنه    

 تن  گرمایی و در نتیجه تولید عملکرد باال خواهد شد.  

در شرایط مورد آزمای  به طور عمومی ارقام جدیند و  

بنناال ولننی ارقننام  وزن دانننه در خوشننهنسننبتاج جدینند دارای 

 -1پنایین بودنند )شنک     وزن دانه در خوشه  قدیمی دارای

(. بررسی رابطه رگرسیونی عملکرد و سال معر ی ارقنام  س

که رقم سرداری معر ی شد تنا   1381که از سال  نشان داد

که ارقامی مانند آرتا، بم و ذیره آزاد شنده انند    1315سال 

 .r = 0و   p<0.01ساقه اصلی به صورت خطی )وزن دانه 

(. بنر اسناس رابطنه    س -1( ا زای  یا ته است )شنک   21

میلنی گنرم در    1ساقه اصلی به میزان وزن دانه رگرسیونی 

 سال ا زای  یا ته است.ساقه اصلی در 

در تحقیق حاضر وزن داننه خوشنه اصنلی همبسنتگی     

باالیی با تعداد دانه و نیز وزن تنک داننه در سننبله داشنت     

(. بیشتر محققان اعتقاد دارند که ا زای  عملکرد 3)جدول 

گندم بیشتر از طریق ا زای  تعنداد داننه در واحند سنطح     

داننه در بهبنود   امکان پییر اسنت و بننابراین تناریر تعنداد     

 Sadras, 2007عملکرد بیشتر از تاریر وزن دانه می باشد )

& references therein همچنین ارتباط بسیار نزدیکی .)

بین وزن دانه خوشه اصنلی بنا عملکنرد بیولنوژیکی سناقه      

( که مطابق بنا گنزار  سنایر    3اصلی مشاهده شد )جدول 

 (.Joudi et al., 2014محققان می باشد )

 رداشتشاخص ب 

تنوو بسیار وسیعی برای شاخص برداشت در بین ارقام 

درصد متغینر   54تا  15گندم دیده شد. مقدار این صنت از 

(. عواملی که باعث تنوو در شاخص برداشنت  1بود )جدول 

می شوند متناوت می باشنند. بنه عننوان مثنال تنناوت در      

(، تنوو در تنوان سننبله بنرای    Hay, 1995ارتناو گیاهان )

 Reynolds etمواد  توسنتزی در مقایسه با ساقه )جیب 

al., 2009    تناوت در دوام سبز برگهنا و سنایر انندامهای ،)

( از عنواملی هسنتند کنه باعنث     Hay, 1995 توسننتزی ) 

تغییرات در شاخص برداشت می شود. این عوام  از طرینق  

تاریر بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و یا هر دوی آنهنا  

ی  یا کاه  شاخص برداشت منی شنوند. ارقنام    باعث ا زا

 51و  53، 54 ون ، اسنتارک و کاسنکوژن بنه ترتینب بنا      
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، شاهپسند و امید به ترتینب  3درصد بیشترین و ارقام کرب 

درصد کمترین شاخص برداشت را در بین  34و  11، 15با 

ارقام داشتند. منحنی رگرسیونی نشان داد که در طی سال 

و   p<0.01شت به صورت خطی )های گیشته شاخص بردا

r = 0.29    آسنتین و    -1( ا زای  یا ته اسنت )شنک .)

پیشنهاد  1118( در سال Austin et al., 1980همکاران )

کردند که بیشترین مقدار تئوریکی برای شناخص برداشنت   

توانند باشند. پنری و آنتوننو     درصند منی   31دانه در گنندم  

(Perry & Antuno, 1989بیان کردند که )   در صنورتیکه

میلنی گنرم    45وزن دانه در گندم های جدید اسنترالیا بنه   

برسد و تغیینری در بیومناس گیناه ایجناد نشنود شناخص       

درصد نیز خواهد رسید. این نتایج نشان می  34برداشت تا 

دهد که در گندم های ایرانی مقدار شاخص برداشت هننوز  

ر به سقف نهایی خود نرسیده و امکان ا زای  این صننت د 

 برنامه های اصالحی گندم همچنان وجود دارد. 

 نتيجه گيری

نتایج اینن تحقینق نشنان داد کنه در شنرایط کاشنت       

دیرهنگام و وجود تنن  گرمنایی آخنر  صن  رشند تننوو       

اصلی و صننات منرتبط بنا آن     خوشهوزن دانه زیادی برای 

وجود دارد. ارقام  ونن ، دوروم اسنتارک، دوروم یناواروس،    

جزء ارقامی بودنند کنه در شنرایط تنن       3و مغان  1خزر 

در ساقه باالیی را تولیند کننند.   وزن دانه گرمایی توانستند 

در صورتیکه در آزمایشات دیگنر بناز تنوان تولیند آنهنا در      

شرایط تن  گرمایی آخر  ص  رشد منورد تاییند محققنان    

قرار گیرد آنگاه این ارقام می توانند در برنامه های اصالحی 

در بین صنات ارزینابی شنده    جه قرار بگیرند.گندم مورد تو

تناریر وزن سنننبله، عملکننرد بیولنوژیکی سنناقه و تعننداد در   

سنبله بر روی وزن دانه خوشه اصلی بیشتر از سایر صننات  

 بود

. 
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Abstract 

In order to study of agronomic characters of Iranian wheat cultivars and their associations under 

terminal heat stress, an experiment was performed at Moghan College of Agriculture and Natural 

Resources research farm during 2013-2014. The plant materials (81 wheat cultivars) were evaluated 

using a simple lattice design with two replications under late sowing condition. Large variations were 

found for measured traits among Iranian wheat cultivars under examined condition. Old cultivars 

showed higher values of stem length and stem weight measured at maturity. The reverse trends were 

observed in the cases of spike weight and grain number per spike. Under terminal heat stress, the 

highest and the lowest values of main stem biological yield were 5.08 and 2.32 g, respectively. Main 

stem grain yield ranged from 1.02 to 2.51 g. This trait was generally higher in modern than old 

cultivars. Main stem grain yield correlated positively with main stem biological yield. The results of 

current study showed that under late sowing conditions and therefore terminal heat stress, large 

variations exist for grain yield and its related traits among Iranian wheat cultivars, suggesting that 

these tarts could be manipulated for breeding programs. Fongh, Stark, and Yavarus were the cultivars 

that showed the highest amount of grain weight per spike. 
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mailto:joudi@uma.ac.ir

