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چكيده

ب�ه منظ�ور بررس�ي اث�ر تن�ش گرماي پاي�ان فصل و س�طوح نيت�روژن بر عملك�رد و  روند رش�د دان�ه ی ژنوتيپه�اي گندم
( ،)Triticum aestivum L.اين پژوهش در سال زراعي  1385 -86در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اهواز انجام شد .اين تحقيق
در دو آزمايش مس�تقل ،هر يك به صورت كرت يكبار خرد ش�ده و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با س�ه تكرار انجام گرفت.
آزمايش اول شامل كاشت ژنوتيپها در تاريخ كاشت توصيه شده يعني اول آذر ماه بود و در آزمايش ديگر  به منظور همزماني مراحل
فنولوژيكي رش�د بعد از گردهافش�اني با تنش گرماي آخر فصل ،تاريخ كاشت ژنوتيپها در اوائل بهمن انجام شد .در هر آزمايش ،سه
سطح كود نيتروژن   100 ،50و  150كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار به عنوان عامل اصلي و شش رقم گندم (چمران ،وريناک ،استار،
کرخه D-84-5 ،و  )D-83-8به عنوان عامل فرعي بودند .نتايج نش�ان داد ،عملكرد دانه در تيمارهاي  50و  100كيلوگرم نيتروژن
نس�بت به تيمار  150كيلوگرم نيتروژن در ش�رايط مطلوب به ترتيب  41و  21و در ش�رايط تنش گرما به ترتيب  44و  26درصد كاهش
يافت .ميانگين عملكرد دانه و وزن هزار دانه ژنوتيپهاي گندم در ش�رايط تنش گرما نس�بت به ش�رايط مطلوب به ترتيب  33و 43
درصد كاهش داشت .بيشترين و كمترين شيب تغييرات عملكرد دانه در شرايط تنش گرماي پايان فصل نسبت به شرايط مطلوب به
ترتيب به ژنوتيپهاي ديررس اس�تار ( 39درصد) و زودرس وريناک ( 27درصد) اختصاص داش�ت .ميانگين مدت موثر پر شدن دانه
ژنوتيپهاي مورد مطالعه در ش�رايط مطلوب و تنش گرما به ترتيب  26و  16روز ارزيابي ش�د .كاهش عملكرد دانه در س�طوح پايين
نيتروژن در اثر كاهش تعداد دانه در واحد سطح و در شرايط تنش گرماي پايان فصل در اثر كاهش وزن دانه بود .وزن دانه در شرايط
تنش گرماي پايان فصل ،در اثر كاهش هر دو مولفه سرعت ( 12درصد) و مدت موثر پر شدن دانه ( 30درصد) کاهش يافت.
  
كلمات كليدي :تنش گرما ،نيتروژن ،عملكرد دانه ،گندم و ژنوتيپ
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Evaluation of the effects of post-anthesis heat stress and nitrogen levels on grain yield and grain growth of wheat
genotypes under Khuzestan conditions
By: A. Modhej, Dep. of Agronomy, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, (Corresponding Author; Tel:
+98611445910) A. Naderi, Assistant Professor of Khuzestan Agricultural Research Station Y. Emam, Professor of
Shiraz University, A. Aynehband, Assistant Professor of Shahid Chamran University, G. Normohamadi, Professor
of Science & Research Unit, Azad University, E. Kaivan, MSc Student in Agronomy, Science & Research Unit, Azad
University.
In order to study the effects of post-anthesis heat stress and nitrogen levels on grain yield and yield component of
wheat genotypes, two separate field experiments were conducted in delayed and optimum sowing dates under Ahvaz
conditions (2006-2007) in Islamic Azad University of Ahvaz. Plants in delayed sowing experienced heat stress from
post-anthesis growth stage. Each split-polt experiment had a randomized complete block design with three replications.
The application rates of N at three levels (50, 100, and 150 KgNha-1) were in main-plots. Sub-plots were consisted
of six bread and durum wheat genotypes. The results indicated that the grain yield reduction in 50 and 100 KgNha-1
compared with 150 KgNha-1 treatment was 41% and 21% under optimum and 44% and 26% under heat stress
conditions, respectively. In all genotypes, grain yield and 1000-grain weight (TGW) reduction under post-anthesis heat
stress conditions was 42% and 33%, respectively. The highest and the lowest grain yield reduction due to heat stress
were observed in Star (39%) and Vee/Nac (27%) cultivars. The Grain yield reduction in low nitrogen levels treatments
and post-anthesis heat stress were due to significant reduction in number of grains.m-2 and TGW, respectively. In low
nitrogen levels treatments grain number per area was reduced due to reduction in number of fertile florets/spikelets,
spikes.m-2, and spikelets. spike-1. Grain growth period average were 23 and 16 days under optimum and post-anthesis
heat stress conditions, respectively. Heat stress after anthesis reduced the grain growth rate (12%) and grain growth
period (30%) compared with optimum conditions.
Key words: Post- anthesis heat stress, Nitrogen, Wheat and genotypes

 وزن نهائي دانه بوس��يله سرعت و مدت پر. درصد كاهش يافت18 مطلوب
 هر دو اين پارامترها تح��ت تأثير گرماي زياد،ش��دن دانه كنترل ميش��ود
 گرما در مرحله پر ش��دن دانه باعث كوتاه ش��دن اين مرحله،تغيير مييابند
 بررس��ي.)2006 ،Modhej ،1376 ،و كاهش وزن دانه ميش��ود (رادمهر
برخي ارقام متحمل به تنش گرما در ش��رايط آب و هوائي اهواز نش��ان داد
، درجه س��انتيگراد26  به21 كه با افزايش دما در مرحله پر ش��دن دانه از
 وزن هزار، ميلي گرم در دانه در روز0/97  به1/06 س��رعت پر شدن دانه از
" روز و نهايتا32  به42  گرم و مدت پر ش��دن دانه از30/9  به47/4 دانه از
 در اين آزمايش. گرم در متر مربع كاهش يافت170  به430عملكرد دانه از
 درصد21 ، درجه س��انتيگراد دما در مرحله پر ش��دن دانه4/5 ب��ا افزايش
 وPanozzo .)1376 ،كاهش در عملكرد دانه مش��اهده شد (رادمهر و آينه
) تغييرات رش��د دان��ه را در چهار رقم گندم در محيطهاي1999( Eagles
مختلف بررس��ي كرده و با اس��تفاده از دو پارامتر روزهاي بعد از كاش��ت و
 دادههاي خود را جهت تعيين حداكثر مقدار س��رعت و مدت پر،درجه روز
 در شرايط تنش، اين پژوهشگران گزارش دادند.شدن دانه بررس��ي نمودند
 حداكثر مقدار مدت و س��رعت پر ش��دن دانه كاهش،گرم��اي پاي��ان فصل
 تنش كمبود نيتروژن در گياه گندم تحت تاثير كاهش مصرف كود.يافتن��د
)1997 ،David(  بكارگيري روش هاي مديريت زراعي ارگانيك،نيت��روژن
)2001 ،Jeufroy  وMinard( و مص��رف نيتروژن در زم��ان نامناس��ب
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مقدمه

 اين گياه را تحت تاثير،گس��ترش دامنه كشت گندمدر مناطق مختلف
 اگر چه تمامي تنشهاي زنده و.ش��رايط محيطي مختلفي قرار داده اس��ت
 اما،غير زنده از عوامل مهم كاهش دهنده عملكرد گندم محس��وب ميشوند
 دما و كمبود مواد غذايي (به ويژه نيتروژن) از مهمترين عوامل موثر،رطوبت
1990 ،Flower  وEntez( بر عملكرد اين گياه زراعي به ش��مار ميروند
)2006 ،Modhej(  تنشهاي گرم��اي پايان فصل.)1988 ،Rowson و
و كمب��ود نيتروژن در ش��رايط آب و هواي خوزس��تان يك��ي از عوامل مهم
، دماي مطلوب در مرحله پر شدن دانه.محدودكننده رش��د گندم هس��تند
 درجه سانتيگراد30  دماي باالي. درجه سانتيگراد گزارش شده است15-18
در مرحل��ه پر ش��دن دانه باعث كاهش وزن دان��ه از طريق كاهش مدت پر
 كاهش، دماهاي زيادتر از اين محدوده.)1376 ،شدن دانه ميشود (رادمهر
مدت پر شدن دانه را به همراه داشته و برخي پژوهش ها نشان ميدهند كه
اين كاهش در مدت پر شدن دانه با افزايش سرعت پر شدن دانه قابل جبران
ً در شرايط آب و هوايي خوزستان معموال.)1995 ،نيست (استون و همكاران
2006 ،Modhej( دما در مرحله پر ش��دن دانه باالتر از حد مطلوب است
Behdavvandi  وModhej .)2006 ،Behdavvandi  وModhej و
 ميانگين وزن دان��ه ژنوتيپهاي گندم نان بهاره در،) گ��زارش دادند2006(
ش��رايط تنش گرماي پايان فصل در شرايط محيطي اهواز نسبت به شرايط
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صورت ميگيرد .چنانچه كمبود نيتروژن از طريق مصرف مجدد كود جبران
نش��ود ،تنش كمبود نيتروژن تا مراحل پاياني رش��د ادامه مييابد ،بنابراين
در اين ش��رايط تعداد دانه در واحد سطح ( Minardو  2001 ،Jefreyو
 Modhejو  .)2006 ،Mojadamدر اث��ر كاهش تعداد س��نبله در واحد
سطح ،تعداد سنبلک در س��نبله ،تعداد گلچههاي بارور در سنبلک ،كاهش
بقاي گلچهها و بارور ش��دن گلچهها ( Peltonenو ،)1995 ،Peltonen
كاهش مييابد Minrad .و  )2001( Jeferyنتيجه گرفتند ،تنش كمبود
نيتروژن از طريق كاهش تعداد س��نبله و تعداد دانه در سنبله باعث كاهش
تعداد دانه در واحد س��طح ش��د ،اما تاثير معنيداري بر وزن دانه نداش��ت.
بنابراي��ن ب��ا توجه به نتايج پژوهشه��اي مختلف به نظر ميرس��د ،كمبود
نيتروژن و شرايط تنش گرماي پايان فصل به ترتيب از طريق كاهش تعداد
دانه و وزن دانه موجب كاهش معنيدار عملكرد دانه خواهند شد (Ehdaie
و  2001 ،Wainesو  Timsinaو هم��کاران .)2001 ،مطالعات متعددي
در رابطه با واكنش ارقام در ش��رايط تنش گرما و به ويژه تنش گرماي آخر
فصل متداول در مناطق خشك و نيمه خشك انجام شده است ،اما با وجود
اهميت تنش گرماي آخر فصل در شرايط آب و هوايي خوزستان و همچنين
تاثير تنشهاي مديريتي نظير كمبود نيتروژن در اين منطقه و اكثر مناطق
كشور ،مطالعه چنداني براي ارزيابي تاثير برهمكنش اين تنشها بر عملكرد
دانه و روند رشد دانه ژنوتيپهاي گندم انجام نشده است.

مواد و روشها

اين پژوهش در س��ال زراعي  1385 -86در مزرعه تحقيقاتي دانش��گاه
آزاد اس�لامي اه��واز با مختص��ات جغرافياي��ي ´ 40 º: 20طول ش��رقي و
´ 32 º:20عرض ش��مالي اجرا ش��د .خاك محل آزمايش داراي بافت رسي
لومي ،با ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم قابل جذب به ترتيب  5/3و 7و220
پيپيام در اليه صفر تا  30س��انتيمتري خاك بود .با توجه به نتايج آزمون
خاك نيازي به مصرف پتاس��يم نبود .مقدار م��واد آلي در اليههاي  0-30و
 30-60سانتيمتر به ترتيب  0/76و  0/52درصد ارزيابي شد .مزرعه در سال
قب��ل از انجام آزمايش به صورت آيش بود .محل انجام آزمايش داراي اقليم

گرم و خشك با زمستانهاي معتدل و تابستان هاي گرم است .متوسط دما
در فصل رش��د گياه ،ميانگين حداكثر و حداق��ل آن به ترتيب  26/8 ،21و
 15درجه س��انتيگراد بود .روند تغييرات ميانگين حداقل ،متوسط و حداكثر
دم��اي محل انجام آزمايش در مرحله پر ش��دن دانه ژنوتيپهاي گندم مور
مطالعه در ش��كل  1ارائه ش��ده اس��ت .اين پژوهش در دو آزمايش مستقل
(تاريخ كاشت مطلوب و تاخيري) ،هر يك به صورت كرت يكبار خرد شده و
در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت .در يكي از
آزمايشها كاشت ژنوتيپها در تاريخ كشت توصيه شده يعني اول آذر انجام
ش��د و در آزمايش ديگر به منظور برخورد مراحل فنولوژيكي رش��د بعد از
گرده افشاني با تنش گرماي آخر فصل ،تاريخ كاشت در اوائل بهمن صورت
گرفت .در هر آزمايش ،عامل اصلي شامل سه سطح كود نيتروژن 100 ،50
و  150كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و عامل فرعي شامل سه رقم گندم
نان چمران (ميانرس) ،استار (ديررس) و وريناک (زودرس) و يك رقم گندم
دوروم كرخ��ه (ميانرس) و دو الين دوروم ( D-84 -5ديررس)و D-83 -8
(زودرس) بود .مقدار بذر در واحد س��طح بر اساس توصيههاي تحقيقاتي با
تراك��م  400و  500بوت��ه در متر مربع به ترتيب ب��راي ژنوتيپهاي گندم
دوروم و نان در نظر گرفته ش��د .كش��ت ژنوتيپها در ش��ش خط كشت در
هر كرت صورت گرفت .طول هر خط س��ه متر و فاصله بين رديفها  0/2متر
بود .كود نيتروژن از منبع اوره بر حس��ب ميزان تيمار نيتروژن و فس��فر به
ميزان  100كيلو گرم در هكتار اكس��يد فس��فر از منبع فس��فات آمونيم به
خاك اضافهشد .يك دوم كود نيتروژن و تمام كود فسفر به صورت پايه بعد
از ديسك اول در مزرعه توزيع و توسط ديسك دوم با خاك مخلوط گرديد.
بقيه كود نيتروژن در هر تيمار كودي در مرحله س��اقه رفتن (يك دوم) به
صورت سرك مصرفشد .به منظور تعيين ميزان عملكرد دانه و اجزاي آن،
برداشت در مرحله رسيدگي نهايي و پس از حذف نيم متر از ابتدا و پايان هر
كرت از خطوط سوم و چهارم در سطحي معادل  1/2متر مربع انجام گرفت.
واکنش عملکرد دانه و وزن دانه ژنوتيپها به تنش با استفاده از شاخصهاي
حساس��يت به تنش( )SSIپيشنهادي  Fischerو مائورر ( )1978و تحمل
به تنش ( )STIپيش��نهادي  )1992( Fernandezبا استفاده از روابط زير
ارزيابي شد:

YS i

1−

YP i
Y
1− S
YP

= SSI

در اي��ن رابط��ه  Ypi ، Ysi، Pو  sب��ه ترتيب عملكرد هر ژنوتيپ در
ش��رايط مطلوب ،عملكرد همان ژنوتيپ در ش��رايط تنش ،ميانگين عملكرد
تمامي ژنوتيپهاي در ش��رايط مطلوب و تن��ش بودند .مقدار  STIاز رابطه
زير محاسبه گرديد:

YS i .YP i
Y 2P

شكل -1روند تغييرات ميانگين دماي حداقل ،متوسط و حداكثر در مراحل پس از گردهافشاني
ژنوتيپه�اي گندم در ش�رايط مطلوب و تن�ش گرماي پايان فصل .ميانگي�ن دماي حداكثر و
متوسط در مرحلة پر شدن دانه در شرايط مطلوب ( ___ ) و تنش گرماي پايان فصل ()----
مشخص شده است.
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= STI

در اين معادله  Ypi ، Ysiو به ترتيب عملكرد هر ژنوتيپ در ش��رايط
مطلوب ،تنش و مربع ميانگين همه ژنوتيپهاي در شرايط مطلوب بودند.
به منظور بررس��ي روند رش��د دانه و تعيين هر يك از مولفههاي مربوط
به آن يعني زمان وسرعت پر شدن دانه ،يك هفته پس از ظهور سنبلههاي

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی اثر تنش ...

اصلي ،تعدادي از س��اقههاي اصلي توس��ط روبان مش��خص شدند ،سپس با
فاصلهه��اي زمان��ي چهار روز ،پنج س��نبله عالمت گذاري ش��ده به صورت
تصادفي برداش��ت و از هر س��نبله ،تعداد پنج س��نبلک از ش��ماره پنج تا نه
(ش��مارش از قاعده س��نبله) جدا و سپس از هر سنبلک دو دانه كه به محور
اصلي نزديك تر بودند به كمك پنس جدا گرديدند .وزن خشك دانهها پس
از قرار دادن در آون  75درجه س��انتيگراد به مدت  48ارزيابي ش��د .پس از
ترس��يم منحني رش��د دانه (وزن دانه برروي روزهاي پس از گلدهي) از هر
منحني چهار نقطه كه در مرحله رش��د خطي دانه قرار داش��تند انتخاب و
تجزيه رگرس��يوني براي دو متغير روزهاي پ��س از گلدهي (ظهور پرچم) و
ماده خش��ك دانه به عمل آمد .شيب خط به عنوان سرعت پر شدن دانه بر
حس��ب ميلي گرم در دانه در روز در نظر گرفته ش��دند .دوره موثر پر شدن
دانه از رابطه زير محاسبه شد (هاشمي دزفولي و مرعشي:)1374 ،

تجزيه واريانس دادهها با اس��تفاده از نرم افزار آماري  SASانجام ش��د.
مقايس��ه ميانگينها با اس��تفاده از آزم��ون چند دامنهه��اي دانكن صورت
گرفت.

نتايج و بحث

شرايط مطلوب
عملكرد و اجزاي عملكرد دانه

نتايج نش��ان داد كه در ش��رايط مطلوب تفاوت صفت تعداد س��نبله در
متر مربع براي تيمارهاي نيت��روژن ،ژنوتيپهاي مورد مطالعه و برهمکنش
ژنوتيپ و نيتروژن در سطح احتمال خطاي  1درصد معنيدار بود (جدول.)1
كاهش مقدار نيتروژن باعث كاهش تعداد سنبله در واحد سطح شد ،تفاوت
تيماره��اي  50و  100كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار نس��بت به تيمار
 150كيلوگرم در هكتار ،از نظر صفت تعداد سنبله معنيدار نبود (جدول.)1
تعداد س��نبله در واحد س��طح در تيماره��اي  50و  100كيلوگرم نيتروژن
نسبت به تيمار كودي مطلوب ( 150كيلوگرم نيتروژن در هكتار) به ترتيب
 26و  19درص��د كاهش يافت .كاهش تعداد س��نبله به دليل افزايش مرگ
پنجهها در شرايط كمبود نيتروژن صورت گرفت .بيشترين و كمترين تعداد
س��نبله در واحد س��طح به ترتيب به ارقام چمران و استار اختصاص داشت
(جدول Modhej .)1و همكاران ( )1383گزارش دادند ،رقم چمران از نظر
تعداد سنبله از پتانسيل باالئي برخوردار شد.
تف��اوت بين تيمار تنش ماليم كمبود نيتروژن (100كيلوگرم نيتروژن)
و مي��زان مطلوب نيتروژن از نظر صفت تعداد دانه در س��نبله معنيدار نبود
(ج��دول Jeufroy ،)1997( Bouchard .)1و  )1999( Bouchardو
 Mainardو هم��كاران ( )1999گ��زارش دادند ،تن��ش كمبود نيتروژن از
طريق كاهش تعداد دانه در س��نبله و همچنين تعداد سنبله در واحد سطح
باعث كاهش تعداد دانه در واحد س��طح و در نتيجه عملكرد دانه شد .تعداد
دان��ه در س��نبله در تيم��ار  50و  100كيلوگرم نيتروژن در هكتار نس��بت
ب��ه تيمار  150كيلوگرم نيتروژن به ترتي��ب  18و پنج درصد كاهش يافت

(پژوهشوسازندگی)

(ج��دول .)1كاهش تعداد دان��ه در تيمارهاي كمبود نيتروژن ،در اثر كاهش
تعداد سنبلک در سنبله و همچنين تعداد گلچههاي بارور در سنبلک صورت
گرف��ت (جدول .)1اين نتاي��ج با گزارش ه��اي  Peltonenو Peltonen
( )1995مطابقت داشت .تفاوت تعداد دانه در سنبله براي ژنوتيپهاي گندم
در س��طح احتمال خطاي  1درصد معنيدار بود .بيشترين و كمترين تعداد
دانه در س��نبله به ترتيب ب��ه ژنوتيپه��اي  D-84 -5و چمران اختصاص
داش��ت (جدول .)1تفاوت تعداد س��نبلک در س��نبله براي سطوح نيتروژن،
ژنوتيپهاي مورد مطالعه جدول 1و برهمکنش ژنوتيپ و نيتروژن در سطح
احتمال خطاي  1درصد معنيدار بود.
تفاوت وزن هزار دانه براي ژنوتيپهاي مورد مطالعه و برهمکنش ژنوتيپ
و نيتروژن در س��طح احتمال خطاي  1درصد معن��يدار بود (جدول ،)1در
حال��ي كه تفاوت اين صفت در س��طوح نيتروژن معنيدار نش��د (جدول.)1
تف��اوت عملكرد دانه براي تيمارهاي نيت��روژن ،ژنوتيپهاي مورد مطالعه و
برهمکن��ش ژنوتيپ و نيتروژن در س��طح احتمال خطاي  1درصد معنيدار
شد (جدول .)1
كاهش نيتروژن باعث كاهش معنيدار عملكرد دانه شد ،بطوري كه اين
صفت در تيمارهاي  50و  100كيلوگرم نيتروژن به ترتيب  41و  21درصد
نس��بت به تيمار  150كيلوگرم نيتروژن كاه��ش يافت .اين نتايج با گزارش
 Guardaو همكاران ( )2004مطابقت داش��ت .با توجه به همبستگي بين
عملكرد دانه و صفات تعداد سنبله در متر مربع ،تعداد دانه در سنبله و وزن
دانه (جدول ،)2كاهش عملكرد دانه در شرايط تنش كمبود نيتروژن نسبت
به نيت��روژن مطلوب در اثر كاهش اين صفات صورت گرفت (جدول .)1اين
يافتهه��ا با نتاي��ج  Mainardو همكاران ( )1999مطابق بود .رگرس��يون
گام به گام نيز نش��ان داد كه در تاريخ كاشت مطلوب ،صفات تعداد دانه در
سنبله ،تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه به ترتيب با  20 ،42و 18
درصد بيش��ترين سهم را در عملكرد دانه داشتند (جدول .)3سرعت و مدت
پر ش��دن دانه نتايج نش��ان داد كه تفاوت سرعت و مدت موثر پر شدن دانه
ب��راي ژنوتيپهاي مورد مطالعه و برهمکنش ژنوتيپ و نيتروژن در س��طح
احتم��ال  1درصد خطا معنيدار بود ،در حالي كه تفاوت اين دو صفت براي
تيمارهاي نيتروژن معنيدار نبود (جدول .)1بيش��ترين و كمترين سرعت پر
ش��دن دانه به ترتيب به ارقام كرخه و چمران اختصاص داش��ت (جدول.)1
ميانگين س��رعت پر ش��دن دانة ژنوتيپهاي ن��ان و دوروم به ترتيب  1/5و
 1/82ميليگرم در دانه در روز ارزيابي شد.
رقم استار و الين  D -83-8از مدت موثر پر شدن دانه بيشتري نسبت
به ساير ژنوتيپها برخوردار بودند (جدول .)1ژنوتيپهاي دوروم ( 26/6روز)
مدت پر ش��دن دانه بيشتري نسبت به ژنوتيپهاي نان ( 25/2روز) داشتند.
مقايس��ه ميانگينهاي ژنوتيپهاي زودرس ،ميانرس و ديررس نان و دوروم
نش��ان داد ،ژنوتيپهاي ديررس نظير اس��تار و  D -83-8از مدت موثر پر
شدن دانه بيشتري برخوردار بودند (جدول .)1اگرچه در برخي از پژوهش ها
(پانوزو و همكاران 1999 ،و مدحج )1384 ،وزن دانه از همبس��تگي بااليي
با مدت پر شدن دانه برخوردار بود اما در اين پژوهش ،همبستگي وزن دانه
با سرعت پر شدن دانه مثبت و معنيدار (** )r= 0/89شد.
تنش گرماي پايان فصل

تف��اوت تعداد س��نبله در تيمارهاي نيتروژن ،ژنوتيپه��ا و برهمکنش
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جدول -1مقايسه ميانگينهاي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ،سرعت و مدت موثر پر شدن دانه در سطوح نيتروژن و ژنوتيپهاي گندم مورد مطالعه در شرايط مطلوب

تيمارها

تعداد سنبله در متر
مربع

تعداد دانه در سنبله

وزن هزار دانه (گرم)

عملكرد دانه   
(كيلوگرم در هكتار)

سرعت پر شدن دانه

مدت موثر پر شدن

(گرم در روز)

دانه (روز)

نيتروژن (كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار)
150

420 a

42 a

45 a

5121 a

1/70 a

26 a

100

340 b

40 a

44 a

4282 b

1/65 a

26 a

50

310 b

35 b

42 a

3134 c

1/65 a

26 a

ميانگين مربعات

**62328

**269/24

53/68 ns

**180149

0/098 ns

0/66 ns

ژنوتيپها
چمران

447 a

32 c

36 d

4148 ab

1/40 d

26 b

كرخه

342 b

35 bc

51 a

4690 a

2/00 a

26 b

D-84-5

311 b

44 a

47 b

4521 a

1/75 b

26 b

D-83-8

353 b

38 b

49 a

4532 ab

1/71 b

28 a

وريناک

345 b

37 b

39 c

3252 c

1/50 c

26 b

استار

304 b

37 b

40 c

3641 bc

1/59 c

28 a

ميانگين مربعات

**23709

**127/88

**332/24

**35645

**0/85

**3/6

در هر ستون اعداديكه حروف غير مشترك دارند ،داراي اختالف معنيدار به روش دانكن در سطح احتمال خطاي  5درصد هستند    .
 nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  1درصد                                                          

ژنوتيپ و نيتروژن در س��طح احتمال  1درص��د معنيدار بود .كاهش تعداد
سنبله تحت تاثير كمبود نيتروژن در شرايط تنش گرماي پايان فصل از روند
مش��ابهي با ش��رايط محيطي مطلوب برخوردار بود .به علت برخورد مراحل
رش��د پس از گردهافشاني با تنش گرماي پايان فصل ،صفت تعداد سنبله در
متر مربع كمتر تحت تاثير قرار گرفت.
تف��اوت وزن هزار دانه براي ژنوتيپها ج��دول 2و برهمکنش ژنوتيپ و
نيتروژن در س��طح احتمال 1درصد خطا معنيدار ش��د ،در حالي كه تفاوت
اي��ن صفت براي تيمارهاي نيتروژن معن��يدار نبود (جدول Satorre .)2و

13

 )2000( Slaferگ��زارش دادند كه بين اج��زاي عملكرد دانه روابط متقابل
وجود دارد ،بطوري كه افزايش يك مؤلفه ممكن اس��ت باعث كاهش مؤلفه
ديگر ش��ود .به نظر ميرسد كاهش تعداد دانه در تيمارهاي كمبود نيتروژن
از طريق افزايش س��هم دانهها از مواد فتوسنتزي ،باعث جبران كاهش وزن
دانه در شرايط مذكور شده كه باعث تفاوت غير معنيدار وزن دانه را در اين
تيمارها شد ( Satorreو .)2000 ،Slafer
كمبود نيتروژن در شرايط تنش گرما نيز باعث كاهش معنيدار عملكرد
دانه شد ،بطوري كه اين صفت در تيمارهاي  50و  100كيلوگرم نيتروژن در

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی اثر تنش ...

جدول -2مقايسه ميانگينهاي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در سطوح نيتروژن و ژنوتيپهاي گندم مورد مطالعه در شرايط تنش گرما

تيمارها

تعداد سنبله در متر
مربع

تعداد دانه در سنبله

وزن هزار دانه (گرم)

عملكرد دانه   

سرعت پر شدن دانه

مدت موثر پر شدن

(گرم در روز)

دانه (روز)

(كيلوگرم در هكتار)

نيتروژن (كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار)
150

415 a

41 a

27 a

3541 a

1/42 a

15 a

100

335 b

38 a

25 a

2592 b

1/48 a

15 a

50

305 b

33 b

25 a

1973 c

1/50 a

16 a

ميانگين مربعات

**62367

**269/24

1/18 ns

**112864

0/21 ns

4/22 ns

ژنوتيپها
چمران

447 a

32 c

21 e

2580 ab

1/41 d

14 d

كرخه

341 b

35 c

31 a

3110 a

1/85 a

17 b

D-84-5

311 b

44 a

27 b

3021 a

1/66 b

18 a

D-83-8

353 b

38 b

27 b

3092 a

1/50 c

17 b

وريناک

345 b

37 b

23 c

2354 ab

1/50 c

15 c

استار

305 b

37 b

22 d

2193 b

1/70 b

13 d

ميانگين مربعات

**23732

**12/88

**177/53

**320/43

**0/44

**29/68

در هر ستون اعداديكه حروف غير مشترك دارند ،داراي اختالف معنيدار به روش دانكن در سطح احتمال خطاي  5درصد هستند    .
 nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  1درصد
جدول  -3ارزيابي سهم برخي صفات در عملکرد دانه (درصد) با استفاده از تجزيه واريانس گام به گام در شرايط
مطلوب ،تنش گرماي پايان فصل و هر دو محيط مطلوب و تنش
شرايط تنش گرما

هر دو محيط

صفات

20

30

26

تعداد دانه در سنبله

42

44

11

وزن هزار دانه

18

-

54

نعداد سنبله در متر مربع

شرايط مطلوب
*

*  اعداد ،نشان دهنده ضريب رگرسيون گام به گام هستند.

(پژوهشوسازندگی)
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هكتار به ترتيب  44و  26درصد نس��بت كود نيتروژن مطلوب كاهش يافت
(ج��دول .)2كاهش عملكرد دانه در تيمارهاي كمبود نيتروژن در اثر كاهش
تع��داد دانه بود ،بطوريكه بررس��ي رگرس��يون گام به گام در ش��رايط تنش
گرماي پايان فصل نشان داد ،صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در
واحد س��طح به ترتيب با  44و  30درصد بيشترين سهم را در عملكرد دانه
داشتند (جدول .)3بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب به ارقام كرخه
و اس��تار اختصاص داش��ت (جدول .)2مدحج و هم��كاران ( )1383گزارش
دادن��د كه ژنوتيپهاي ديررس نظير اس��تار از عملكرد كمتري در ش��رايط
تنش گرما برخوردار بودند.

برخ��ورد با دماي باال ،ژنوتيپهاي ديررس نس��بت به ژنوتيپهاي ميانرس
و زودرس مدت موثر پر ش��دن دانه كمتري داشتند (جدول .)2ژنوتيپهاي
دوروم ( 1/7ميليگ��رم در دانه در روز) نس��بت ب��ه ژنوتيپهاي نان (1/53
ميليگ��رم در دانه در روز) از ميانگين س��رعت پر ش��دن دان��ه و همچنين
مدت موثر پر شدن دانه (به ترتيب  17و  14روز) بيشتري برخوردار بودند.
بررس��ي ضرايب همبس��تگي نش��ان داد ،بين وزن دانه و دو مولفة س��رعت
(** )r= 0/70و م��دت پ��ر ش��دن دان��ه (** )r= 0/55همبس��تگي مثبت و
معنيدار وجود داشت .بنابراين در شرايط تنش پايان فصل ،ژنوتيپهايي كه
از سرعت و مدت موثر پر شدن دانة بيشتري برخوردار بودند ،وزن هزار دانه
بيشتري داشتند (جدول.)2

تفاوت سرعت و مدت پر شدن دانه براي تيمارهاي نيتروژن معنيدار
نب��ود ،در حالي ك��ه تفاوت اين دو صفت ب��راي ژنوتيپهاي مورد مطالعه و
برهمکن��ش نيتروژن و ژنوتيپ در س��طح احتمال خطاي  1درصد معنيدار
ش��د (جدول .)2به نظر ميرس��د افزايش نيتروژن تا حدودي باعث افزايش
طول دوره رويشي و تاخير در گردهافشاني شده و اين واکنش موجب تالقي
مراحل پس از گردهافشاني با گرما و كاهش مدت پر شدن دانه شد.
در اين رابطه ،انجام پژوهش هاي ديگر با مقادير بيش��تر نيتروژن مورد
نياز است .بيشترين و كمترين سرعت پر شدن دانه در شرايط تنش گرماي
پاي��ان فصل به ترتيب به ارقام كرخ��ه و چمران متعلق بود ،الين D-84-5
و رقم اس��تار به ترتيب بيش��ترين و كمترين مدت پر ش��دن دانه را به خود
اختص��اص دادند (جدول .)2در ش��رايط تنش گرماي پايان فصل ،و به علت

تجزيه مركب دو آزمايش

سرعت و مدت پر شدن دانه

جدول -4درصد كاهش عملکرد دانه در شرايط تنش گرما و شاخصهاي حساسيت و تحمل
به تنش براي عملكرد دانه

ژنوتيپها

كاهش عملكرد دانه
(درصد)

شرايط تنش گرما

هر دو محيط

SSI

STI

چمران

37

1/14

0/58

كرخه

33

0/96

0/83

D-84-5

33

0/95

0/78

D-83-8

31

0/90

0/80

وريناک

27

0/79

0/44

استار

39

1/16

0/46

ميانگين

33

0/98

0/64

 : SSIشاخص حساسيت به تنش
 :STIشاخص تحمل به تنش
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نتايج نشان داد ،تفاوت دو آزمايش براي صفات وزن هزار دانه و عملكرد
دان��ه در س��طح احتمال خطاي  1درصد معنيدار ب��ود ،در حالي كه تفاوت
صفات تعداد س��نبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله معنيدار نشد .وزن
هزار دانه و عملكرد دانه در ش��رايط تنش گرماي پايان فصل به ترتيب 43
و  33درصد نس��بت به شرايط مطلوب كاهش داشتند .كاهش عملكرد دانه
در اثر كاهش وزن هزار دانه ( 43درصد) بود .بررسي ضرايب رگرسيون گام
به گام در دو آزمايش نش��ان داد ،بيش��ترين سهم در عملكرد دانه به ترتيب
با  26 ،54و  11درصد به وزن هزار دانه ،تعداد سنبله در متر مربع و تعداد
دانه در سنبله اختصاص داشت (جدول.)3
بيش��ترين و كمترين ش��يب تغيي��رات عملكرد دانه ب��ه ترتيب به رقم
ديررس اس��تار و رقم زودرس وريناک اختصاص داشت (جدول .)4بيشترين
و كمترين ميزان ش��اخص حساس��يت به تنش نيز به ترتيب به همين ارقام
تعلق داش��ت (جدول .)4ارزيابي ش��اخصهاي تحمل ژنوتيپها به ش��رايط
تنش نش��ان داد كه بيش��ترين و كمترين ميزان شاخص تحمل به تنش به
ترتيب به ارقام كرخه و وريناک اختصاص داشت (جدول.)4
 Modhejو  )2006( Behdarvandiبا انجام آزمايش��ي در ش��رايط
محيطي اهواز گزارش دادند ،ارقامي كه در ش��رايط مطلوب از عملكرد دانه
بيش��تري برخوردار هستند ،شاخص تحمل به تنش باالتري دارند ،در حالي
كه ش��اخص حساسيت به تنش رابطه مستقيم با شيب تغييرات عملكرد در
ش��رايط تنش نسبت به ش��رايط مطلوب دارد .بطور كلي ،ميانگين عملكرد
دان��ه ژنوتيپه��اي زودرس ،مي��انرس و دي��ررس در ش��رايط تنش گرما
نس��بت به ش��رايط مطلوب به ترتي��ب  35 ،30و  35درص��د كاهش يافت.
اي��ن نتايج با گزارش هاي  Modhejو هم��كاران ( )1383و  Modhejو
 )2006( Behdarvandiمطابق بود .در ش��رايط تنش گرما ،ميزان كاهش
عملك��رد ژنوتيپهاي دوروم ( 32درصد) نس��بت ب��ه ژنوتيپهاي نان (34
درصد) كمتر بود .اين نتايج با گزارش هاي  Modhejو همكاران ()1383
مغايرت داشت.
سرعت و مدت موثر پر شدن دانه

نتايج نش��ان داد ،تفاوت دو آزمايش براي صفات سرعت و مدت موثر پر
ش��دن دانه به ترتيب در سطح احتمال خطاي  5درصد و  1درصد معنيدار
بود (جدول .)4ميانگين مدت موثر پر ش��دن دانه ژنوتيپهاي مورد مطالعه
در شرايط مطلوب و تنش گرما به ترتيب  26و  16روز ارزيابي شد .ميانگين

(پژوهشوسازندگی)

ارزیابی اثر تنش ...

س��رعت پر ش��دن دانه در ش��رايط تنش گرماي پس از گردهافشاني (1/58
ميليگرم در دانه در روز) نس��بت به شرايط مطلوب ( 1/8ميليگرم در دانه
در روز)  12درصد كاهش يافت .مدت پر ش��دن دانه از مرحله گردهافشاني
تا رس��يدگي فيزيولوژيكي در ش��رايط مطلوب و تنش گرما به ترتيب  32و
 26روز بود (ش��كل .)2بنابراين ،اگرچه گزارش ش��ده است كه تنش گرماي
پس از گردهافش��اني از طريق هر دو مولفه س��رعت و مدت پر ش��دن دانه
باعث كاهش وزن دانه ژنوتيپهاي گندم ميش��ود ( Panozzoو ،Eagles
 ،.1999رادمهر و آينه ،)1377 ،اما صفت مدت موثر پر ش��دن دانه بيش از
سرعت پر شدن دانه تحت تاثير تنش گرما قرار گرفت .سرعت پر شدن دانه
صفتي است که بيش از عمال محيطي تحت تاثير ويژگي هاي ژنتيکي است،
در حالي که مدت موثر پر ش��دن دانه بيشتر به شرايط محيطي به ويژه دما
وابس��ته است (مدحج و فتحي .)1387 ،استون و همكاران ( )1995گزارش
دادند در شرايط تنش گرماي ماليم پايان فصل ،مدت پر شدن دانه كاهش
يافته و اين كاهش در مدت پر ش��دن دانه با افزايش س��رعت پر شدن دانه
قابل جبران نبود.
نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد ،ميانگين مدت موثر پر شدن دانه
ژنوتيپهاي ديررس ،ميانرس و زودرس در شرايط تنش گرما به ترتيب ،46
 40و  34درصد نسب به شرايط مطلوب كاهش يافت .بنابراين گردهافشاني
ديرهنگام در ژنوتيپهاي ديررس باعث تالقي با گرماي پايان فصل و كاهش
مدت موثر پر شدن دانه و در نتيجه وزن دانه شد.
بطور كلي ،نتايج نش��ان داد كاهش عملكرد دانه در سطوح كم نيتروژن
در اث��ر كاهش تعداد دانه در واحد س��طح و در ش��رايط تنش گرماي پايان
فص��ل از طريق كاهش وزن دانه بود .كاهش تعداد دانه در واحد س��طح در
تيماره��اي كمبود ماليم و ش��ديد نيتروژن در اثر كاه��ش معنيدار تعداد
س��نبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله صورت گرفت .نتايج همچنين
نشان داد ،حساسيت بيشتر عملكرد دانه در شرايط تنش گرماي پايان فصل

در ژنوتيپ هاي ديررس نظير استار به دليل مواجه شدن دوره پر شدن دانه
در اين ارقام با گرما و در نتيجه كاهش سرعت و مدت پر شدن دانه در اين
ژنوتيپها بود ،در حالي كه در رقم زودرس وريناک با گرده افش��اني زودتر،
قبل از بروز شرايط گرم ،دوره پر شدن دانه تكميل شده و بنابراين اين رقم
تحمل بيش��تري به شرايط تنش گرماي پايان فصل داشت .با توجه به نتايج
به نظر مي رس��د ،مديريت بهينه زراعي نظير تاريخ کاشت مناسب ،گزينش
ژنوتي ِپهاي مناس��ب براي تاريخ هاي کاش��ت مختلف بر اساس ويژگي هاي
فنولوژيک��ي و همچنين افزايش کارايي مصرف نيتروژن ،باعث کاهش اثرات
برخي تنش هاي محيطي نظير تنش گرماي پايان فصل و افزايش پتانسيل
توليد خواهد شد.
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