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   چكيده

آزمايشي در منطقه اصفهان به صورت كرتهاي دوبار خرد شده در تنش حرارتي روي عملكرد و اجزاء عملكرد گندم، اثرات به منظور بررسي 
دو سطح نوري ، بعنوان فاكتور اصلي تاريخ كاشت بهاره چهاردر اين آزمايش، . اجرا گرديد سه تكرارقالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي در 

تعداد سنبله و  .فرعي مطالعه شدند- بعنوان فاكتور فرعي )كراس روشن و پيشتازبك( دو رقم گندمو  فاكتور فرعيبعنوان ) نور كامل و سايه(
تعداد ر دااندازي سبب افزايش معنيسايه. كاهش يافتند داريبطور معني با تاخير در كاشتوزن خشك سنبله و عملكرد دانه  ،غيربارور پنجه
بار حرارتي ناشي از تشعشع  .صفات نداشتنداين داري از نظر ارقام تفاوت معني .گرديدو عملكرد دانه  وزن خشك سنبله ،پنجه غيربارور و سنبله

 .گرددميدم عملكرد دانه گناجزاء باعث كاهش شديد عملكرد و  اين شرايط تواند اثرات زيانبار دماي باالي هوا را تشديد نموده وخورشيدي مي

  عملكرد  -اندازيسايه -تنش حرارتي  -گندم: كليدي  واژگان

    مقدمه

هاي گياه را متاثر كند و به ويژه از طريق تجزيه اسيدهاي آمينه و توليد آمونياك منجر به آسيب به تواند مستقيماً متابوليسمتنش حرارتي مي
و پائولسن،  نگيبسو( استو طول مدت تنش حرارتي متفاوت  ام، به زمان وقوعواكنش اجزاء عملكرد و ارق ).1376رادمهر، (گياه شود 

عدم به فتوسنتز، كاهش رشد، تسريع نمو و باعث آسيب  براي رشد مناسب  باالتر ار حداكثري هادما ).2004؛ محمدي و همكاران، 1999
در بررسي تاثير تنش ) 2004(محمدي و همكاران  .)2003شاه و پائولسن، ؛2005هال، ( شودسقط دانه در گندم مي يا تشكيل گل و

نور شديد به  .داري داشته استحرارتي روي دو رقم گندم نشان دادند كه تنش حرارتي روي دوره پرشدن، وزن و تعداد دانه اختالف معني
زي و به دنبال آن افزايش طول مراحل انداشود ولي با كاهش بار حرارتي گياه از طريق سايه دليل ايجاد تنش رطوبتي منجر به تسريع نمو مي

اين مطالعه با هدف بررسي  ).1376؛ رادمهر، 2006هادي و همكاران (يابد كاهش تبخير و تعرق، عملكرد محصول افزايش ميونموي 
  .گرديد جراادو رقم گندم و عملكرد نمو  ،تنش حرارتي و كاهش بار حرارتي ناشي از تشعشع خورشيدي بر رشد اثرات
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  هاو روشمواد 
 87-88كامل تصادفي با سه تكرار در اصفهان در سال زراعي  هايآزمايش به صورت كرتهاي دوبار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك

% 75حدود ( سايه نسبي به عنوان فاكتور اصلي، نور كامل و) 8/3/88 و 17/2/88، 24/1/88، 23/12/87( تاريخ كاشت چهار. اجرا گرديد
به عنوان فاكتور ) كراس روشن و پيشتازبك(به عنوان فاكتور فرعي و دو رقم گندم ) بنديپشهاندازي با توري سايه ستفاده ازنور كامل با ا

ارديبهشت با رسيدن ميانگين اي كاشت اول، دوم و سوم در اواخر هاندازي روي تيمار سايه در تاريخسايه. فرعي مطالعه شدند -فرعي
تعداد سنبله و  در مرحله رسيدگي كامل،. بودن دما، از ابتداي كاشت بود ، به دليل باالچهارم كاشت و در تاريخ C º 22روزي دما بهشبانه

متر مربع  2فرعي روي  –عملكرد نهايي هر كرت فرعي و از يك خط كاشت متر طولي  45/0روي سنبله پنجه غيربارور و وزن خشك 
و مقايسه ميانگين با روش % 1در سطح احتمال  MSTAT-Cافزار ماري با استفاده از نرممحاسبات آ. با رعايت حاشيه تعيين شدزمين 
LSD انجام شد.  

 نتايج و بحث 

با تاخير در . دار بودمعني% 1در سطح احتمال  دانهو پنجه غير بارور، وزن خشك سنبله و عملكرد  تعداد سنبله بر روياثر تاريخ كاشت 
مرحله برجستگي دوگانه  .)1جدول ( داري نشان دادربارور، وزن خشك سنبله و عملكرد دانه كاهش معنيتعداد سنبله و پنجه غي ،كاشت

طبق گزارش ايشاق و  .)1376رادمهر،( شودحداكثر تعداد سنبلچه در سنبله، مشخص ميشده و نبله تلقي به عنوان شروع مرحله نمو س
شده و در شرايط نامساعد حرارتي منجر به توقف تشكيل سنبله روي تعدادي از ها دماي باال باعث كاهش بقاء پنجه) 1998(همكاران 

ما در تنش گر .مطابقت دارد) 1376(ها شده كه با اظهارات رادمهرهاي برخي از سنبلهها و حتي عقيم شدن قسمت زيادي از سنبلچهساقه
هاي در حال رشد، اثر خالل فاز پر شدن دانه، عمدتا روي مواد فتوسنتزي جاري، انتقال مواد فتوسنتزي به دانه و ذخيره آنها در دانه

اثر  ).2004؛ محمدي و همكاران، 1991ويدو و همكاران، آسي(است نتيجه نهايي تنش گرما در اين مرحله، كاهش وزن دانه . گذارد مي
فرانك و  ).1جدول (دار بود معني% 1ي تعداد سنبله و پنجه غيربارور، وزن خشك سنبله و عملكرد دانه در سطح احتمال سايه بر رو
ها را افزايش داده و تعداد اظهار داشتند دماي باال وفتوپريودهاي طوالني و شرايط تنش رطوبتي، سرعت نمو سنبلچه) 1987(همكاران 

شود ولي با كاهش بار حرارتي گياه  نور شديد به دليل ايجاد تنش رطوبتي منجر به تسريع نمو مي .دهدميسنبلچه و عملكرد دانه را كاهش 
افشاني تا رسيدگي افشاني و گردهبندي تا گردهبندي، گرهسبز شدن تا گره(اندازي و به دنبال آن افزايش طول مراحل نموي از طريق سايه
ارقام از نظر صفات . )1376؛ رادمهر، 2006هادي و همكاران، (يابد لكرد محصول افزايش ميو كاهش تبخير و تعرق، عم) فيزيولوژيك

  ).1جدول (داري نداشتند مورد مطالعه تفاوت معني
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تحت ) هكتار كيلوگرم در(و عملكرد دانه ) گرم در متر مربع(تعداد سنبله و تعداد پنجه غيربارور ، وزن خشك سنبله  1هايمقايسه ميانگين –1جدول 
 در مرحله رسيدگي كاملتاثير عوامل آزمايشي 

 ميانگين مربعات                

 عملكرد وزن خشك سنبله تعداد پنجه غيربارور تعداد سنبله  عوامل آزمايشي

 تاريخ كاشت
23/12/87  
24/1/88  
17/2/88  
8/3/88  

  شدت نور 
  سايه نسبي 
  نور كامل 

  رقم 
  كراس روشن بك

 پيشتاز 

 
a 0/72  
b 58/63  
c 5/56  
d 9/18  
  
a 8/57  
b 7/47  
  
a 8/52  
a 7/52 

  
a 5/35  
b 3/30  
c 3/24  
d 4/16  

  
a 333/29  
b 958/23  

  
a 8/26  
a 4/26 

  
a 6/79  
b 74/64  
c 6/45  
d 4/30  

  
a 0/64  
b 1/46  

  
a 4/55  
a 7/54 

a 578  
b 477  
c 390  
d 196  

  
a 481  
b 339  

  
a 411  
a 510 

  . باشدمي% 5در سطح احتمال  LSDستون كه در يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون  اعداد هر گروه در هر -1
 
 

  كلي  گيرينتيجه
بار حرارتي ناشي از تشعشع شديد خورشيد در نيمه دوم بهار، اثرات دماي باالي هوا در اين . گندم به دماي باالي هوا بسيار حساس است

  .گرددباعث كاهش رشد، اجزاء عملكرد و عملكرد دانه گندم ميدوره را تشديد نموده و 

   منابع
  .صفحه 201انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، . تاثير تنش گرما بر فيزيولوژي رشد و نمو گندم. 1376. رادمهر م. 1

2. Mohammadi V, Qannadha MR, Zali AA and Yazdi-Samadi B. 2004. Effect of post anthesis heat stress on 
head traits of wheat. International Journal of Agriculture and Biology, 6(1): 42-44. 
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Abstract 

In order to study the effects of high temperature stress on yield components and yield of wheat, an 
experiment was conducted in Esfahan region using a split-split plot layout within a randomized 
complete block design with three replications. In this experiment, four spring planting dates were used 
as the main plots, two light intensity levels (full sunlight and shading) as the sub-plots, and two wheat 
caltivars (Back-cross Roshan and Pishtaz) as sub-sub plots. Number of spikes and unfertile tillers, 
spike dry weight and seed yield were significantly reduced as palnting was delayed. Shading 
significantly increased number of spikes and unfertile tillers, spike dry weight and seed yield. Cultivars 
did not differ significantly for these traits. Heat load resulting fom sunlight radiation may increase the 
deleterious effects of high air temperatures and this condition may severly reduce yield components 
and seed yield of wheat.  
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