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هاي گندم در شرايط  ارزيابي تاثير تنش گرماي پس از گرده افشاني بر عملكرد دانه و پروتئين دانه ژنوتيپ
  آب و هوايي اهواز

 
  3عادل مدحج و 2احمد نادري، 1*هرورزپويا م

  دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت، واحد علوم و تحقيقات -1
  ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي اهوازأعضو هي -2
  شوشتر واحد ت علمي دانشگاه آزاد اسالميأعضو هي -3

 
   چكيده

هاي گندم، اين پژوهش در سال  ژنوتيپ به منظور ارزيابي اثر تنش گرماي پايان فصل برعملكرد دانه و پروتئين دانه 
آزمايش اول . هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت در دو آزمايش مستقل، هر يك به صورت بلوك 1386-87زراعي 

ها در تاريخ كاشت توصيه شده يعني اول آذر ماه بود و به منظور برخورد مراحل فنولوژيكي رشد بعد از  شامل كاشت ژنوتيپ
در هر . ها در آزمايش ديگر در اوائل بهمن ماه صورت پذيرفت شاني با تنش گرماي پايان فصل، كاشت ژنوتيپگرده اف

تنش گرماي پايان فصل، عملكرد دانه، تعداد دانه و وزن هزار دانه را به . آزمايش، شش ژنوتيپ گندم در نظر گرفته شدند
شي عملكرد دانه در ميان ژنوتيپ هاي مورد مطالعه به رقم استار با بيشترين شيب تغييرات كاه. كاهش داد% 30و7/13، 21ترتيب

. هر دو مولفه وزن دانه و تعداد دانه در شرايط تنش گرماي پايان فصل كاهش يافت. درصد كاهش اختصاص داشت 37
ميانگين . نه بودكاهش عملكرد دانه در شرايط تنش گرما نسبت به شرايط مطلوب به دليل كاهش هر دو مؤلفه وزن و تعداد دا

. درصد افزايش يافت 2/13درصد پروتئين دانه دركليه ژنوتيپ هاي مورد مطالعه در شرايط تنش گرما نسبت به شرايط مطلوب 
گرماي پس از  تنش. اختصاص داشت D-84-5بيشترين افزايش درصد پروتئين دانه در ميان ژنوتيپ هاي مورد مطالعه به الين 

بيشترين شيب تغييرات . درصد كاهش داد 7/8تئين دانه را در تمامي ژنوتيپ هاي گندم مورد مطالعه گرده افشاني، عملكرد پرو
درصد كاهش اختصاص  6/24عملكرد پروتئين دانه در شرايط تاريخ كاشت ديرهنگام نسبت به شرايط مطلوب به رقم استار با 

و محيط بود و با وجود  افزايش درصد پروتئين دانه در شرايط عملكرد پروتئين دانه تابع عملكرد دانه و تغييرات آن در د. داشت
تنش گرماي پايان فصل نسبت به شرايط مطلوب، كاهش معني دار عملكرد دانه موجب كاهش معني دار عملكرد پروتئين دانه 

  .در اين شرايط شد
 

 پروتئين دانهو  گندم، تنش گرماي پس از گرده افشاني ، عملكرد دانه : كليدي كلمات
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  مقدمه
ــه ــان دانـ ــه     عملكردگياهـ ــانگين وزن دانـ ــع و ميـ ــه در مترمربـ ــداد دانـ ــت، تعـ ــلي اسـ ــزء اصـ ــابع دو جـ ــانوا و (اي تـ رامـ

ــين  )1985(فيشــر). 2007تريكــوا، ــي كــه تعي ــد كــه دوره بحران ــه اســت، محــدوده  ، نشــان دادن ــداد دان ــده تع ــاً  كنن ايســت تقريب
ــه   ــك ب ــرده  20نزدي ــل از گ ــاني روز قب ــر م . افش ــات اخي ــي را از   مطالع ــن دوره بحران ــدوده اي ــا  20ح ــس از  10روز ت روز پ

ــد  افشــاني اعــالم كــرده گــرده ــانوا و تريكــوا،(ان ــا گــزارش   ) 1376(رادمهــر). 2007رام ــه گرم ــام متحمــل ب ضــمن بررســي ارق
ــه از     ــر شــدن دان ــه در دوره پ ــزايش متوســط درجــه حــرارت روزان ــا اف ــه  1/21كــرد كــه ب ــه از  9/25ب ــه  7/44وزن هــزار دان ب

ــه از  9/30 ــه  430گــرم و عملكــرد  دان ــاه مــدت در مرحلــه پــر  . گــرم در مترمربــع كــاهش يافــت  170ب ــه اخــتالل كوت هرگون
هــا مكــرر در مراحــل مختلــف رشــد دانــه رخ دهنــد،    چنــان كــه ايــن تــنش. گــذارد شــدن دانــه، بــر تــوازن پــروتئين تــأثير مــي 

ــد داشــت     ــه خواهن ــروتئين در دان ــادل پ ــوازن و تع ــر ت ــتري ب ــأثير بيش ــدحج و فتحــي ( ت ــاران ). 1387م ــاهير و همك ، )2006(ط
ــر عملكــرد كمــي و كيفــي    ژنوتيــپ گنــدم در شــرايط محيطــي مــورد بررســي قــرار   50تــأثير تــنش گرمــاي آخــر فصــل را ب

ــد، اگرچــه واكــنش ويژگــي  ــود، امــا افــزايش    هــاي كيفــي ژنوتيــپ داده و گــزارش كردن ــاد ب ــا زي ــه تــنش گرم هــاي گنــدم ب
بــا ) 2007(ســوبدي و همكــاران . افشــاني باعــث افــزايش محتــواي پــروتئين دانــه شــد  ز گــردهدمــاي محــيط در مراحــل پــس ا

هــاي كاشــت مختلــف بيــان كردنــد، اگرچــه تــأخير در تــاريخ كاشــت باعــث كــاهش عملكــرد دانــه شــد، امــا     اعمــال تــاريخ
ر اثــر برخــورد ايــن ، گــزارش داد كــاهش طــول دوره پــر شــدن دانــه د )2007(لمــون . محتــواي پــروتئين دانــه را افــزايش داد

هــا در دانــه، افــزايش  مرحلــه از رشــد بــا شــرايط گــرم و خشــك پايــان فصــل باعــث افــزايش محــدوديت تجمــع كربوهيــدرات
 . درصد پروتئين و كاهش وزن دانه شد

 
  ها مواد و روش

كشت  .هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد هر يك در قالب بلوك مستقلطرح تحقيقاتي در دو آزمايش  اين
كشت  به منظور برخورد مراحل فنولوژيكي پس از گرده افشاني با گرماي پايان فصل، و ماه آزمايش اول در تاريخ اول آذر

و گندم ) استار، ويناك و چمران(در اين آزمايش سه رقم گندم نان . ماه صورت گرفت آزمايش دوم در تاريخ اول بهمن
كود نيتروژن از منبع كود اوره به . استفاده قرار گرفتندمورد  Dـ  83ـ  8و  Dـ  84ـ 5هاي دوروم    دوروم، رقم كرخه و الين

آمونيوم  كيلوگرم در هكتار اكسيد فسفر از منبع فسفات دي 100كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و فسفر به ميزان  150ميزان 
گي نهايي از خطوط سوم و چهارم در سطحي به منظور ارزيابي عملكرد دانه، برداشت در مرحله رسيد. به خاك اضافه شد

پس از خرمن كوبي و بوجاري، دانه از كاه جدا شده و پس از توزين، عملكرد دانه برحسب . مترمربع انجام گرفت 2/1معادل 
گرمي به صورت  50ابتدا نمونه. براي تعيين درصد نيتروژن دانه از روش كجلدار استفاده شد. كيلوگرم در هكتار محاسبه شد
نمونه آسياب شده دانه گندم در اثر حرارت، كاتاليزور و اسيدسولفوريك هضم شد و در بالن . تصادفي از هر كرت انتخاب شد
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براي محاسبه پروتئين، غلظت نيتروژن . تقطير كجلدار همراه با اسيد حرارت داده شد و در نهايت درصد نيتروژن محاسبه گرديد
 درصد پروتئين= درصد نيتروژن ×  7/5               .ضرب گرديد 7/5محاسبه شده در ضريب 

هاي  ها با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين. استفاده شد SASهاي به دست آمده از نرم افزار  آماري، داده براي تجزيه
 . ، انجام شد)LSD(دار چنددامنه اي دانكن و آزمون حداقل اختالف معني

 
  

  :نتايج و بحث
  عملكرد دانه 

درصـد   21افشاني نسـبت بـه شـرايط مطلـوب      هاي گندم در شرايط تنش گرماي پس از گرده  گين عملكرد دانه ژنوتيپميان
بيشترين و كمترين شيب تغييرات عملكرد دانه در تاريخ كاشت ديرهنگام نسبت به شرايط مطلـوب بـه   ). 1جدول(كاهش يافت 

ها در  ها با تغييرات وزن دانه آن ييرات عملكرد دانه در اين ژنوتيپتغ). 1جدول(ترتيب به ارقام استار و ويناك اختصاص داشت 
افشاني ديرهنگام در رقم استار باعـث افـزايش برخـورد مرحلـه پرشـدن دانـه ايـن رقـم بـا           گرده). 1جدول(دو محيط مرتبط بود 

هاي زودرس نظير ويناك و  تيپژنو. دار عملكرد دانه شد دار وزن دانه و در نتيجه كاهش معني گرماي پايان فصل، كاهش معني
هـا كمتـر    ، مرحله پرشدن دانه را پيش از فرا رسيدن گرما به پايان رسانده، وزن دانه و عملكـرد دانـه ايـن ژنوتيـپ     Dـ83ـ8الين 

مبني بر كاهش بيشـتر عملكـرد   ) 1379(هاي دانايي و همكاران   اين نتايج با يافته). 1جدول(تحت تأثير تنش مذكور قرار گرفت 
دار  رقم چمران بـا وجـود كـاهش معنـي    . انه در ارقام ديررس نسبت به ارقام زودرس در شرايط كاشت با تأخير مطابقت داشتد

وزن دانه در شرايط تنش گرماي پايان فصـل نسـبت بـه شـرايط مطلـوب، از شـيب كـاهش عملكـرد دانـه كمتـري در قيـاس بـا             
هـا، تعـداد سـنبله در واحـد سـطح سـهم         در مقايسه با ساير ژنوتيپ ).1جدول(هاي ديررس و متوسط رس برخوردار بود  ژنوتيپ

بيشتري در عملكرد دانه رقم چمران داشت، بنابراين و به دليل تغييرات كمتر تعداد سنبله نسبت به ساير صفات در شـرايط تـنش   
ايـن آزمـايش و نتـايج سـاير     بـا توجـه بـه نتـايج     . گرماي پايان فصل، عملكرد دانه اين رقم نيز كمتـر تحـت تـأثير قـرار گرفـت     

هاي گنـدم در شـرايط تـنش گرمـاي پايـان فصـل        رسد چنانچه ژنوتيپ به نظر مي) 1993هو و راجرام،  هي ژونگ( پژوهشگران 
  .براساس تعداد سنبله و تعداد دانه در واحد سطح باال گزينش شوند، پتانسيل عملكرد دانه افزايش خواهد يافت

  وزن دانه 
هاي مورد مطالعـه در ايـن    انتهاي فصل با مرحله پر شدن دانه، كاهش معني دار وزن دانه را در ژنوتيپتقارن گرماي شديد 

ها در شرايط تـنش گرمـاي پايـان فصـل نسـبت بـه شـرايط         آزمايش به همراه داشت به طوري كه ميانگين وزن دانه اين ژنوتيپ
رات وزن دانـه در تـاريخ كاشـت ديرهنگـام نسـبت بـه       بيشترين و كمترين شيب تغيي). 1جدول(درصد كاهش يافت  30مطلوب 

مطابقـت  ) 1386(ايـن نتـايج بـا گـزارش مـدحج      ). 1جـدول (شرايط مطلوب به ترتيب به ارقام استار و ويناك اختصاص داشت 
ن افشاني با تنش گرمـاي پايـا   اين پژوهشگر گزارش داد رقم استار به دليل ديررسي و برخورد بيشتر مراحل پس از گرده. داشت
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به دليل تالقي بيشتر مرحله پرشـدن دانـه بـا    . فصل از ميزان كاهش وزن دانه بيشتري نسبت به رقم زودرس ويناك برخوردار بود
 . گرما، وزن دانه بيش از ساير اجزاي عملكرد تحت تاثير تنش گرماي پايان فصل قرار گرفت

  درصد پروتئين دانه 
هاي گندم مورد مطالعه در شرايط تـنش گرمـاي پـس از     دانه در تمامي ژنوتيپها نشان داد، درصد پروتئين  مقايسه ميانگين

هـاي گنـدم    افشاني نسبت به شرايط مطلوب افزايش يافت، ميزان افزايش ميانگين درصد پروتئين دانـه بـراي كليـه ژنوتيـپ     گرده
ژنوتيـپ گنـدم را    50عملكـرد   ، اثر تنش گرماي پايـان فصـل بـر   )2006(طاهير و همكاران ). 2جدول(درصد برآورد شد  2/13

هاي گندم باعث افزايش  افشاني در ژنوتيپ مورد مطالعه قرار داده و گزارش دادند، افزايش دماي محيط در مراحل پس از گرده
، گزارش داد كاهش طول دوره پـر شـدن دانـه در اثـر برخـورد ايـن مرحلـه از رشـد بـا          )2007(لمون  .دانه شد  محتواي پروتئين

ها در دانـه، افـزايش درصـد پـروتئين و كـاهش       و خشك پايان فصل باعث افزايش محدوديت تجمع كربوهيدراتشرايط گرم 
بيشترين و كمترين شيب تغييرات افزايشي درصد پروتئين دانه در تاريخ كاشت ديرهنگام نسبت به شرايط مطلوب . وزن دانه شد

 ).2جدول( اختصاص داشت Dـ83ـ8و  Dـ84ـ5هاي دوروم  به ترتيب به الين

  
برحسب (افشاني و ميزان كاهش اين صفات  هاي مربوط به عملكرد دانه و وزن دانه در شرايط مطلوب، تنش گرماي پس از گرده مقايسه ميانگين -1جدول

  در شرايط تنش گرما نسبت به شرايط مطلوب) درصد

  ها ژنوتيپ
  عملكرد دانه

  )گرم در مترمربع(
  وزن دانه

  )گرم(
OPSR(%)OPS R(%)

  7/14  29  34  13 422  487  ويناك
  9/43  23  41  37 313  500  استار
  3/36  21  33  16 430  516  چمران
  25  39  52  18 354  433  كرخه

  D 488  370 24  44  31  5/29ـ84ـ5
  D 446  382 14  42  32  24ـ83ـ8

  30  29  41  21 378  478  ميانگين
)05/0(LSD27/47  60/4  

R,S,OP :ب، شرايط تنش گرما و درصد كاهش در شرايط تنش نسبت به شرايط مطلوببه ترتيب شرايط مطلو  
LSD :دار آزمون حداقل اختالف معني         
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  درصد پروتئين دانه 
هاي گندم مورد مطالعه در شرايط تـنش گرمـاي پـس از     ها نشان داد، درصد پروتئين دانه در تمامي ژنوتيپ مقايسه ميانگين

هـاي گنـدم    مطلوب افزايش يافت، ميزان افزايش ميانگين درصد پروتئين دانـه بـراي كليـه ژنوتيـپ    افشاني نسبت به شرايط  گرده
ژنوتيـپ گنـدم را    50، اثر تنش گرماي پايـان فصـل بـر عملكـرد     )2006(طاهير و همكاران ). 2جدول(درصد برآورد شد  2/13

هاي گندم باعث افزايش  افشاني در ژنوتيپ ز گردهمورد مطالعه قرار داده و گزارش دادند، افزايش دماي محيط در مراحل پس ا
، گزارش داد كاهش طول دوره پـر شـدن دانـه در اثـر برخـورد ايـن مرحلـه از رشـد بـا          )2007(لمون  .دانه شد  محتواي پروتئين

ها در دانـه، افـزايش درصـد پـروتئين و كـاهش       شرايط گرم و خشك پايان فصل باعث افزايش محدوديت تجمع كربوهيدرات
بيشترين و كمترين شيب تغييرات افزايشي درصد پروتئين دانه در تاريخ كاشت ديرهنگام نسبت به شرايط مطلوب . ن دانه شدوز

 ). 2جدول(اختصاص داشت  Dـ83ـ8و  Dـ84ـ5هاي دوروم  به ترتيب به الين

  
  عملكرد پروتئين دانه 

ايـن  ). 2جـدول (درصـد كـاهش يافـت     7/8ايط مطلوب نتايج نشان داد، عملكرد پروتئين دانه در شرايط تنش نسبت به شر 
اين پژوهشگران گزارش دادند كـه تـأخير در تـاريخ كاشـت اگـر چـه       . مطابقت داشت) 2001(هاي اهدايي و ونيز  نتيجه با يافته

 علـت كـاهش  . تأثيري بر محتواي پروتئين دانه ارقام گندم نداشت اما باعث كاهش عملكرد پـروتئين دانـه در واحـد سـطح شـد     
نتيجه گرفتند ) 1985(كوكس و همكاران .عملكرد پروتئين در اين پژوهش، كاهش وزن و عملكرد دانه در واحد سطح بيان شد

اي، به علـت كـاهش    هاي گندم با شرايط گرم و خشك در برخي از مناطق مديترانه افشاني ژنوتيپ برخورد مراحل پس از گرده
كارايي زراعي مصرف نيتروژن باعث كاهش ميزان نيتـروژن و عملكـرد پـروتئين    جذب و متابوليسم نيتروژن و در نتيجه كاهش 

بيشترين و كمترين شيب تغييرات عملكرد پروتئين دانه در تـاريخ كاشـت ديرهنگـام نسـبت بـه شـرايط       . دانه در واحد سطح شد
ت درصـد پـروتئين دانـه بـراي     بـا توجـه بـه اينكـه تغييـرا     ). 2جـدول (مطلوب به ترتيب به ارقام استار و ويناك اختصاص داشت 

دار نبـود و يـا از تفـاوت قابـل تـوجهي       هاي مورد مطالعه در هر دو شـرايط مطلـوب و تـنش گرمـاي پايـان فصـل معنـي        ژنوتيپ
برخوردار نشد، عملكرد پروتئين دانه، تابع عملكرد دانه و تغييرات آن در دو محيط بود و با وجود افزايش درصـد پـروتئين دانـه    

دار عملكـرد دانـه در شـرايط تـنش باعـث كـاهش        ش گرماي پايان فصل نسبت به شـرايط مطلـوب، كـاهش معنـي    در شرايط تن
 . عملكرد پروتئين دانه در اين شرايط شد
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ش اين افشاني و ميزان كاه هاي مربوط به درصد پروتئين دانه و عملكرد پروتئين دانه در شرايط مطلوب، تنش گرماي پس از گرده ـ مقايسه ميانگين2جدول
  در شرايط تنش گرما  نسبت به شرايط مطلوب) برحسب درصد(صفات 

  (%)درصد پروتئين دانه   ها ژنوتيپ
گرم در (عملكرد پروتئين دانه 
  )مترمربع

OPSR(%)OP S R(%) 
  ـ4/1  85/53  64/54 +2/16  10/13  27/11  ويناك
  ـ6/24  37/41  91/54  +14  76/13  07/12  استار
  ـ01/2  22/59  44/60 +2/12  66/13  17/12  چمران
  ـ7/13  28/47  77/53  +6/9  66/13  46/12  كرخه

  ـD 7/12  82/14  7/16+ 20/66  41/62  7/5ـ84ـ5
  ـD 87/11  00/13  5/9+  84/53  03/50  7ـ83ـ8

  ـ7/8  36/52  30/57 +2/13  68/13  09/12  ميانگين
)05/0(LSD   05/1      03/9    

: R,S,OP  نش گرما و درصد كاهش در شرايط تنش نسبت به شرايط مطلوببه ترتيب شرايط مطلوب، شرايط ت      
LSD :دار آزمون حداقل اختالف معني    
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Abstract 
In order to study the effects of post-anthesis heat stress on the grain yield and the grain protein of 

wheat genotypes, this project was done in two separate field experiments under Ahvaz conditions in 
year(2008-2009), each one in the way of randomized complete block design with three replications.The 
first experiment which includes the sowing of genotypes in the optimum date of sowing was in the 1th of 
Azar month,But in another experiment, the sowing of genotypes was done in the first half of Bahman 
month, To access the stages of phonological growth post-anthesis whith the heat stress of the end season. 
In each experiment, the six genotypes of wheat were taken into consideration. The results indicated that 
the heat stress of the end season decreased the grain yield, the number of grain, and the weight of 
thousend grain as the following order, 21%, 13.7% , 30%. the most grade of the reduced changes of the 
grain yield decreased 37% according to the cultivar of Estar among the studied genotypes.But the grain 
weight and the grain number reduced under the condition of the heat stress in the end season. The 
reduction of the grain yield under the condition of heat stress in comparison to the optimum condition was 
dueto the reduction of weight and the grain number. The average percentage of grain protein in all the 
studied genotypes, increased 13.2% under condition of the heat stress in comparison to the optimum 
condition. The most increase of the percentage of grain protein belonged to the line D-84-5 among the 
studied genotypes. The post-anthesis of heat stress, decreased to 8.7% the grain yield protein in all the 
studied genotypes of wheat. The most grade of changes of the grain yield protein decreased 24.6% 
according to the cultivar of Estar under the conditions of the delay date sowing in comparison to the 
optimum condition. The grain yield protein was dependant on the grain yield and its changes was into two 
different conditions. The significant decreased grain yield caused to the significant decreased grain yield 
protein in the heat stress condition. Though increased percentage of grain protein in the heat stress 
condition decreased in comparison to the optimum condition.      
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