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است.  رانیا ریسعملکرد گندم در مناطق گرم کننده محدودترین عوامل از مهمدر طول پر شدن دانه  ییگرما تنش

ارقام با پتانسیل عملکرد باال و مقاوم به تنش گرمایی جهت تولید مناسب گندم در و مناسب کاشــت  ریخانتخاب تا

صفات زراعی، مورفولوژیکی و فصل بر  يانتها ییبه منظور بررسی تاثیر تنش گرماشریط با تنش گرمایی ضروري است. 

صورت طرح هب 93- 94در سال زراعی مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزي مغان  در یآزمایشفنولوژیکی ارقام مختلف گندم 

 30، (شاهد) آبان 15شامل کاشت هاي تاریخانجام گرفت. با سه تکرار  یکامل تصادف يهابلوك هیپالت بر پا تیاسپل

-N-87گنبد،  چمران، د،یمروار ا،یدر ،يرودیش( گندم نان  مرق 15و   یعنوان عامل اصله ب آذر ماه 30 و آذر 15 آبان،

20 ،N-80-19در نظر گرفته شدند یعنوان عامل فرعه ب )اروم، آرتا، زارع هن،یم شگام،یپ م،یدشت، زاگرس،کر، کوه .

ها با دماي باالي آخر فصل رشد و اعمال تنش علت تاخیر در تاریخ کاشت ارقام مصادف شدن دوره پر شدن دانه آن

دار بود. بر روي بیشتر صفات ارزیابی شده معنیرقم  و تاریخ کاشتاثر نتایج بدست آمده نشان داد که گرمایی بود. 

هاي کاشت دیر هنگام برتري نداشتند. علت این امر تاریخ کاشت به موقع از نظر عملکرد دانه در هکتار نسبت به تاریخ

هنگام بوده است. زمانی که عملکرد دانه  هاي کاشت زودتراکم پایین بوته در هکتار و نیز ورس گیاهان در تاریخ ماالً احت

در واحد سطح بوته و نیز ساقه اصلی بررسی شد، مشخص شد که با تاخیر در تاریخ کاشت از مقدار عملکرد دانه در بوته 

چمران از نظر عملکرد دانه در بوته در تاریخ هاي کاشت به  م کریم، آرتا وو نیز عملکرد دانه ساقه اصلی کاسته شد. ارقا

- زاگرس و مروارید در تاریخ ،N-80-19موقع و تاخیري برتر از سایر ارقام بودند. در مقابل عملکرد دانه در بوته ارقام 

انتهاي فصل رشد است. با ها به تنش گرمایی آن هاي کاشت تاخیري کاهش یافت که احتماال نشان دهنده حساسیت

ترین مقدار دانه در مقدار عملکرد بیولوژیک بوته و نیز وزن کاه در بوته کاسته شد. بیش اعمال تاخیر در تاریخ کاشت از

ترین تعداد دانه در سنبله در تاریخ کاشت چهارم دیده شد. دانه مربوط به تاریخ کاشت اول بود. کم 4/50سنبله با 

هاي کاشت اول و دوم هاي کاشت سوم و چهارم کمتر از تاریخدهی و گرده افشانی در تاریختا خوشه تعداد روز از کاشت

همبستگی بررسی شد  هاي کاشت مختلف از طریق تجزیهتاریخ رابطه صفات مختلف که به صورت جداگانه دربود. 

رد دانه دیده شد. ارتباط مشخصی بین وزن داري بین تعداد دانه در سنبله و عملکارتباط مثبت و معنی نشان داد عموماً 

هاي کاشت مختلف متفاوت از هم دانه و عملکرد دانه دیده نشد. نحوه ارتباط صفات فنولوژیک و صفات زراعی در تاریخ

  دهد ارتباط این صفات بسته به شرایط آب و هوایی متغییر است.بود که نشان می

  ، فنولوژيعملکرد يکاشت، عملکرد و اجزا خیتار ،ییگندم، تنش گرما :هاواژه کلید
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   مقدمه -1-1

ده درصد سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي جهــان را غــالت اشــغال نمــو 70امروزه نزدیک به 

گــردد نیازهاي غذایی انسان به ویژه در آسیا به طور مستقیم از غــالت تــأمین مــی. تقریباً نیمی از کل است

گیري هرچه بیشتر از منــابع و امکانــات تامین مواد غذایی مورد نیاز داخل کشور با بهره ).1390 ،(خدابنده

بــه  Triticum aestivum موجود یکی از اهداف مهم و ارزشمند براي ملت ایران است. گندم با نام علمــی

ترین محصول زراعی و ماده غذایی در اکثــر کشــورها، از ترین مواد غذایی بشر و مهمعنوان یکی از اصلی

 هــاياي برخوردار است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمت این کاال در بازارجایگاه ویژه

ز به روز افزایش بیشــتري پیــدا یابی به خود کفایی با این محصول استراتژیک، روبین المللی اهمیت دست

ویــژه ه رود. تولیــد مــواد غــذایی بــشمار میه ها از محورهاي اصلی بگذاريهمواره در سیاست . وکندمی

گندم رابطه بسیار نزدیکی با قدرت سیاسی و اقتصادي کشورهاي جهان دارد. با این وجود، افزایش ســریع 

هاي بهینه تولیــد در کشــورهاي در حــال توســعه و شگیري از روو روز افزون جمعیت جهان و عدم بهره

صــورت ه توسعه نیافته، وابستگی این کشورها را به گندم بیشتر نموده است، به نحوي که امروزه گنــدم بــ

باشــد. ایــن محصــول در سراســر دنیــا، در یکی از اقالم وارداتی بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مــی

 6/6شود و در ایران سطح زیر کشــت ایــن محصــول حــدود می میلیون هکتار کشت 228سطحی معادل 

صورت دیم و بقیه به کشــت گنــدم آبــی اختصــاص ه میلیون هکتار آن ب 2/4میلیون هکتار بوده که حدود 

ســیر میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم دیم بیش از یک میلیــون هکتــار در منــاطق گــرم 2/4دارد. از کل 

هــاي زیســتی و غیرزیســتی و ). مطالعات تلفات ناشــی از تــنش1382 ،همکارانو   تاج بخشقرار دارد (

 هـــاتــنشبعد از محــدودیت آب دنیا،  دردهد که اقتصادي تولید گندم نشان می -هاي اجتماعیمحدودیت

ـــرین خســـارت ـــیبزرگت ـــراي محصـــوالت زراعـــی وارد م ـــدهـــاي اقتصـــادي را ب ــــین  کن   و در ب

میت خاصی برخوردار است. تنش گرما غالبا به عنوان حــالتی کــه هـاي غیـر زنـده، تنش گرما از اهتـنش

شــود،  گیاهــان واردیــا نمــو  دمـا آنقـدر گـرم و مـداوم باشـد که خسارت غیر قابـل برگشت به فعالیــت

گرما، عامل زیست محیطی است کــه منــاطق زیــادي را تحــت تــأثیر  .)1997، (رادمهر تعریف شده است

). استرس گرماي انتهــاي فصــل ناشــی از درجــه حــرارت بــاال در 2007وهمکاران، (کوسینا  دهدقرار می
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همکــاران،  ؛ شارما و2000(رانی و همکاران،  طول فصل رشد گندم در محدودیت تولید نقش مهمی دارد

هــاي اي، گیاهان تحــت تــأثیر تــنشخصوص در نواحی مدیترانهه ). در اکثر مناطق کاشت گندم و ب2007

گیرند. پر شــدن دانــه اغلــب زمــانی انجــام ی متعددي در طی فرآیند پر شدن دانه قرار میمحیطی و فیزیک

  یابــد. گزارشــات نشــان شود که درجه حرارت در حال افزایش و رطوبــت قابــل دســترس کــاهش مــیمی

 کنــدهــاي دیــر هنگــام کوتــاه مــیدهند که درجه حرارت باال دوره پرشدن دانه را، مخصوصاً در کاشتمی

  تــرین محــدودیت عملکــرد گنــدم در منــاطق ). تنش گرمایی در طول پر شدن دانــه عمــده1992(شارما، 

   روز فراگیرتــر نیــزهزمین، اهمیت ایــن نــوع تــنش روزبــ با روند افـزایش دمـاي کـرهسیر ایران است. گرم

  ن نیــز اتفــاق دهد که تغییرات آب و هــوایی هماننــد ســایر نقــاط جهــان در ایــراشواهد نشان میشود. می

 مورد اثــرات در منطقه در کافی دانش رسدمی نظر به اینکه به توجه ). با2012افتد. (کمالی و هکاران، می

 و تحقیــق انجــام موضــوع اهمیــت بــه توجــه بــا است لذا اندك مزرعه شرایط در رشد دوره انتهاي دماي

تــوان براي مقابله با این مشکل، مــیباشد. می ضروري گندم روي دهیگل از پس دوره در گرما اثر مطالعه

 بــا کاشــت و رقــم مناســب تــاریخ ین بین انتخابدر اکه  نژادي استفاده نمودزراعی و بهاز راهکارهـاي به

تطبیق فنولوژي رقم مناسب با تاریخ کاشــت مطلــوب، رشــد و نمــو گیــاه در شــرایط محیطــی مســاعدي   

هــایی کاشــت تــاریخ ). معمــوالMian et al, 2007( کردد خواه سپري شده و محصول دانه مطلوبی تولید

تــاریخ  کننــد و رهیافــت ســنتی تعیــینبیشترین عملکرد را تولیــد مــی شوند کـهمطلوب در نظر گرفته می

 باشد. انتخاب بــرايهاي کاشت میاي از تاریخاي با گسترهکاشت مطلوب، انجام آزمایشات مستقیم مزرعه

ها در معــرض دمــاي بــاال بــه وســیله اي، اغلب بـا قراردادن ژنوتیپمزرعهگرما تحت شرایط  تحمل تنش

 ,Rane and Nagarajanشـــود (انجــام مــی هاي گرماییها در شوكآن تغییر در تاریخ کاشت یا پـرورش

م در منــاطق گــرم رقــ تاریخ کاشــت و ) با اجراي آزمایشات مختلف1999( ). بدرالدین و همکاران2004

 بنگالدش اعالم کردند که با تاخیر در کاشت و افزایش میانگین دماي فصل رشد، طــولسودان و  مکزیک،

 به طور کلـی تـاخیر در کاشـــت و مواجــه می یابد. دوره رشد و عملکرد و اجزاي عملکرد گندم کـاهش

انتهاي فصل باعث تســریع نمــو و کــاهش  مرحله رشد زایشی و مرحله پر شدن دانه با تنش گرمـاي شدن

شود، همچنین موجب کاهش فتوسنتز، افزایش تــنفس، کــاهش تعــداد ســنبله در گیــاه، می ندازه گیاهکلی ا

وزن دانــه و در  هاي در حـــال رشـــد، کـــاهشبازداري سنتز نشاسته در دانه کاهش تعداد دانه در سـنبله،
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نجـر به کــاهش شود کـه همـه ایـن تغییـرات فیزیولوژیـک و مورفولوژیـک منهایت تسریع پیري گیاه می

  ). Ayeneh et al, 2002شود (عملکرد در شرایط تنش گرما می

  گندم مبدأ -1-2

ار قــر ا پلوئیــدهاي گندم بر اساس تعداد کروموزوم در سه گروه دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزگونهتمام 

فــه و شــبیه جوهــاي دو ردی AA) و ژنــوم n2=14کرومــوزوم ( 14هــاي دیپلوئیــد داراي گیرند. گندممی

ئیــد داراي هــاي تتراپلوهستند، به طوري که در هر سنبلچه در محور سنبل فقط یک دانه وجود دارد. گندم

اســت کــه  T.dicocumهــا هاي زراعی این گندمهستند. از گونه AABB) و ژنوم n2=28کروموزوم ( 28

ی و یشــتر بــراي تهیــه ماکــارونی، شــیرینکــه ب T.durumگــردد. گنــدم دوروم به عنوان گندم نان کشت می

 در پــس از گنــدم نــان در درجــه دوم اهمیــت قــرار دارد و عمــدتاً و شــوداســتفاده مــیصــنعتی  مصارف

اپلوئیــد هــاي هگزگــردد. گنــدمکشورهاي ایران، عراق، سوریه، پاکستان، چین، امریکا و کانادا کشــت مــی

ــوزوم ( 42داراي  ــوم n2=42کروم ــتند. AABBDD) و داراي ژن ــم هس ــدممه ــن گن ــه ای ــرین گون ــا ت ه

T.aestivum 1382، بی نام( باشداست که گندم نان بوده و گونه غالب تجارتی دنیا می(.  

اســت. ایــن فرآینــد  گندم شاید اولین گیاه زراعی است که اهلی شده و توسط انسان کشــت گردیــده

آوري بــذر اجــداد وحشــی گنــدم جمــع هزار سال قبل از میالد و شاید با 18000تا  12000بین  احتماالً

-ترین گیاهان روي زمین مــیترین و پرارزشگندم یکی از دیرینه .)1376 ،فعلی شروع شده باشد (بی نام

 ،بی نــام( هاي زراعی جهان را اشغال کرده استنزدیک به یک هشتم زمین یباشد که روي هم رفته سطح

دانند ولی به طور کلی مبداء آن بســتگی بــه گــروه میهرچند که مبداء گندم را جنوب غرب آسیا  .)1382

کــه دیپلوئیــد هســتند، آســیاي صــغیر و  Monococcumهاي گروه شود موطن اولیه گندمآن دارد. گفته می

تتراپلوئید جنوب غرب آســیا (ایــران، عــراق، ســوریه، فلســطین) و مصــر و  Dicoccoidsهاي گروه گندم

ســال تصــور  10000عمر کشت و کار را براي گندم حــدود  ).1387، آبادي(جزائري نوش .اتیوپی است

نزدیک سلیمانیه در عراق به دست آمده است، به کمــک  1هاي ژارموهایی که از حفاريکنند. براي گندممی

هــاي گنــدم )1377، سال عمــر تعیــین کننــد (نورمحمــدي 10000اند در حدود کربن رادیواکتیو توانسته

گیــري سال پیش، دورگ 6000سال پیش در خاورمیانه اهلی شدند. بیش از  9000دیپلوئید و تتراپلوئید، 

  ).1377 ،(مرادي پلوئید گردیدبین تتراپلوئید و دیپلوئید، سبب تولید گندم نان هگزا

                                                
1 Jarmo 
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  اي گندماهمیت اقتصادي و تغذیه -1-3

 درصــد 70حــدود دهــد و نان گندم غذاي اصلی مردم را در بسیاري از کشورهاي جهان تشکیل می

ان میــز ).1371شــود (کریمــی، هــا از مصــرف آن تــأمین مــیدرصد پروتئین دریافتی انســان 80کالري و 

د بیشــتر درصــ 40 از تقاضاي فعلی 2020سال  تقاضاي جهانی گندم طبق برآورد مرکز بین المللی غذا، تا

ی یهــانــدم بــا محــدودیتخواهد بود و این وضعیت در حالی است که منابع قابل دسترس بــراي تولیــد گ

رضــه گنــدم شود که در سال مذکور در حدود یکصد میلیون تن کمبود عبینی میمواجه است. بنابراین پیش

و  لذا با توجه بــه رشــد جمعیــت کشــور و جهــان ). 1385 ،(ظهري در بازار جهانی وجود خواهد داشت

ولیــد از گنــدم ت تولید و استفاده بهینــه کارهایی که سبب افزایشکمبود کنونی غذا در سطح دنیا، بررسی راه

ي گنــدم اهمیت اقتصــاد .)1385 ،(قربانی و همکاران باشدشده گردد، از موضوعات مهم و قابل توجه می

ر منــاطقی دباشد. حتــی چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصوالت کشاورزي می

نــدم تولیــد گتــوان یا خشکی محیط، امکان تولید نباتی نباشد، مــیو  که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی

-ل مــینمود. اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی موادي است کــه دانــه آن را تشــکی

ون تــن میلیــ 85در جهــان  ،ار و کشاورزي جهانیبمطابق گزارش سازمان خوارو .)1376 ،(خدابنده دهند

ز امیلیون تن یعنی درحقیقت حدود نصف پروتئین مصــرفی جهــان  40حدود شود که پروتئین مصرف می

تی مهــم همچنــین گنــدم یکــی از منــابع تجــار ).1376، (خدابنده شودغالت و به ویژه از گندم تأمین می

وشــش ســقف پها و نیز در صنعت کاغذســازي و گلوتن و نشاسته بوده، ساقه و کاه آن براي تهیه بستر دام

، صــالحی(پورهــا اســتفاده کــرد هــاي زراعتــی از آنتوان بــراي تقویــت زمــینر رفته و میها بکاساختمان

 المللــی اســت و از جملــه تولیــدات زراعــیترین کــاالي کشــاورزي در تجــارت بــینمهم). گندم 1374

  ).1387، همکاران و (مبصر استراتژیک است که مصرف همگانی و روزمره دارد

  و عملکرد در هکتار گندمسطح زیر کشت، میزان تولید  -1-4

درجــه  40تــا  25درجــه عــرض شــمالی و  50تــا  30کشت گندم در مناطق با عرض جغرافیــایی  

هــاي گذشــته تولید جهانی گندم در طی ســال ).1382، همکاران ضابط و( گیردجنوبی صورت می عرض

است. از این رو افــزایش داراي رشد بسیار باالیی بود، در صورتی که افزایش سطح زیرکشت آن کند بوده 

هاي پژوهشی به زراعی و به نژادي و سایر عملیات موثر دیگر در ســه دهــه اخیــر تولید گندم در پی تالش
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میلیــون هکتــار  41/6). سطح زیرکشت گنــدم کشــور حــدود 1377 ،و همکاران بوده است (نورمحمدي

  به تفکیک نشان داده شده است. 1-1 جدول که دربرآورد شده است 

 88- 87 ها در سال زراعیبه تفکیک استان سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد در هکتار گندم: 1- 1 لجدو

 نام استان  
  عملکرد (کیلوگرم)  تولید (تن)  سطح (هکتار)

  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی

آذربایجان 

 شرقى   

94763  344911  439674  260895  224319  485214  13/2753  37/650  

  37/1137  42/3461  732071  340706  391365  412620  299555  113065آذربایجان غربى   

  39/1313  89/5017  729257  257550  471707  290100  196095  94005 اردبیل   

  78/999  57/4073  300419  24003  276416  91864  24008  67856 اصفهان   

  56/856  45/3219  198564  57214  141350  110700  66795  43905 ایالم   

  73/43  57/2445  40511  650  39861  31172  14872  16300 بوشهر  

  33/753  99/5351  352504  819  351685  66798  1087  65711 تهران   

 چهارمحال و

 بختیارى   

27902  41317  69219  107599  61557  169156  31/3856  87/1489  

  1/384  51/2797  120345  7605  112740  60099  19799  40300خرا سان جنوبى   

  08/619  89/3649  1127974  225972  901702  612064  365015  247049خراسان رضوى   

  3/1112  7/3658  381242  141239  240003  192577  126979  65598 خراسان شمالى   

  29/686  27/3000  1179322  25184  1154138  421374  36696  384678 خوزستان   

  42/1071  29/4114  550822  441579  109243  438697  412145  26552 زنجان   

  43/1796  62/3835  129759  14134  115625  38013  7868  30145 سمنان    

 سیستان و

 بلوچستان   

47409  0  47409  116886  0  116886  48/2465  0  

  58/822  5/3730  1396649  89436  1307213  45139  108727  350412 فارس   

  

  )(میلیون تن ده تولید کننده اصلی گندم جهان: 2- 1 جدول

  جهان  استرالیا  پاکستان  اوکراین  آلمان  کانادا  فرانسه  روسیه  آمریکا  هند  چین

112  79  68  64  39  29  26  26  21  21  690  

  

مصرف سرانه گندم همزمان با افزایش سطح زندگی، در جهان کاهش یافته است. مصرف سرانه نان 

حدود  1900کیلوگرم و در سال  250، برابر 1850کیلوگرم و در سال  300، برابر 1800در سال 



 7

نان در برخی نواحی به دلیل باال رفتن سطح زندگی  يهوگرم گزارش شد، امروزه مصرف سرانکیل 200

 1/71برابر  1994). مصرف سرانه گندم در جهان در سال 1371، (کریمی کیلوگرم است 100کمتر از 

در نقاط شهري  1376ر نفر بوده است. مصرف سرانه گندم در ایران در سال کیلوگرم در سال براي ه

کیلوگرم در سال براي هر نفر بود که نسبت به میانگین مصرف  185کیلوگرم و در نقاط روستائی  129

  ).1382 ،بی نامباشد (جهانی مصرف آن دو برابر می

  گیاه شناسی گندم  - 1-5

و  6، تیره5، راسته4در رده گیاهان تک لپه 3زیر شاخه نهاندانگان ،2گندم جزو شاخه گیاهان گلدار

باشد. خود گشنی گندم به این و خود لقاح می 8باشد (به نقل از پرهام). گندم گیاهی دو جنسیمی 7جنس

 ها قبل از باز شدن% گل99 هاي گرده و تلقیح حدودآزاد کردن دانه ها،دلیل است که رسیدن پرچم

 کند.باشد. عمل لقاح از میان طول سنبله شروع شده و به دو طرف ادامه پیدا مییکدیگر میوشینه از پ

هاي اصلی و فرعی هاي افشان و سطحی است، ریشهساله، روز بلند، داراي ریشهگندم گیاهی است یک

خاك  در هاي گندم معموالً هاي ریشهباشند. عمق فعالیتاز محل طوقه خارج شده و همگی هم قطر می

  ریشه گندم در شرایط مناسب از نظر بافت خاك و محیط زندگی، مانند  متر است.سانتی 30حدود 

دو نوع ریشه  ).1371، (خدابنده نمایدمتري خاك نفوذ می 1.5هاي خیلی عمیق لیمونی تا عمق خاك

هان تیره غالت بندبند و هاي ثانویه. ساقه گندم مانند تمام گیاهاي اولیه و ریشهداریم که عبارتند از؛ ریشه

هاي ثانوي است که عالوه بر ساقه اصلی اغلب ارقام گندم داراي ساقه اي است.توخالی و استوانه

ها نیز از طرف ساختمان گره باشد.ها در ساقه توپر و مغزدار میمحل گره شود.اصطالحّا پنجه نامیده می

نماید. ارتفاع، رنگ و ضخامت ساقه نیز یري میدیگر به استحکام ساقه کمک کرده و از ورس گیاه جلوگ

هاي ساقه گره برگ از محل 8تا  7 تعداد در روي هر ساقه گندم معموالً  نماید.در ارقام مختلف تعییر می

اند، وجود دارد. هر برگ از دو طور متناوب و یک در میان در طول ساقه قرار گرفتههخارج شده و ب

باشد تشکیل شده است. نیام که به منزله منزله پهنک برگ میبه  بلند کهقسمت نیام و تیغه باریک و 

در حد فاصل برگ  نماید.صورت غالفی دربرگرفته و به استحکام ساقه کمک میهدمبرگ است ساقه را ب

                                                
2 Spermatophyta 
3 Angiosperm 
4 Monocotyle 
5 Glumiflorae 
6 Gramineae 
7 Triticum 
8 Hermaphrodite 
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(لیگول) از محل  زبانک (لیگول) و گوشوارك وجود دارد. و دمبرگ زوایدي زبانه مانند به نام زبانک

 و شفاف و بیرنگ است. گوشوارك میلیمتر طول دارد 3تا  2ه دمبرگ خارج شده و حدود اتصال برگ ب

باشد. هاي ریزي میو داراي کرك کند(استیپول) از دو زبانه تشکیل شده و قسمتی از ساقه را احاطه می

   هاي موجود در جو بلندتر از گندم و همچنین بدون کرك بوده و تمام دور ساقه را دربرگوشوارك

آید فوق هاست و دیرتر از بقیه بوجود میهاي انتهائی ساقه گندم که جوانتر از برگاهمیت برگ گیرد.می

بنابراین هر عاملی که  باشد.ها میها براي دانهالعاده زیاد است، زیرا عمل آن تامین و ذخیره کربوهیدرات

ها زیادي در کاهش عملکرد دانه وجود آمدن آن جلوگیري نماید اثرهموجب کاهش آن شده و یا از ب

در انتهاي هر ساقه گندم، یک سنبله وجود دارد که داراي یک محور اصلی است و در  .خواهد داشت

باشند که پس از عمل لقاح گل می 5تا  3آیند و هر یک داراي ها بوجود میروي محور اصلی، سنبلچه

گردد، هر گلچه شامل یک مادگی یا تخمدان یک یدو گل در هر سنبلچه بارور و تبدیل به دانه م معموالً 

 5 تا 3(گلوم) پوشیده شده و در آن  سلولی و سه پرچم است. سنبلچه توسط دو زائده مقعر به نام پوشه

عالوه به (گلومل) از اطراف احاطه گردیده است. و هر گل توسط دو عنصر به نام پوشینه گل وجود دارد.

در  هاي گندمسنبله (گلوملول) وجود دارد. زائده کوچک به نام پوشینکدر اطراف هر پرچم و مادگی سه 

سست یا نیمه سست بوده، رنگ سنبله نیز در ارقام  نیمه فشرده، نژادهاي مختلف به حالت فشرده،

  (گلومل) داراي  برخی از نژادهاي گندم در انتهاي پوشینه نماید.مختلف از سفید تا قرمز تغییر می

رنگ و اندازه و شکل  باشند.و گاهی بلند به نام ریشک بوده که برخی فاقد آن میهاي باریک تیغه

تا  3میلیمتر طول و  10تا  3باشد. میوه گندم با توجه به گونه آن، ریشک در نژادهاي مختلف متفاوت می

 هاي زیر است. میوه گندم از پوسته، سبوس، آندوسپرم و جنینمیلیمتر هم قطر دارد و شامل بخش 5

 % پروتئین،15% نشاسته، 75است. دانه گندم به طور کل داراي ترکیبات زیر است:  (جوانه) تشکیل شده

(میوه  باشدمی 9)(کاریوپس گندمه دانه گندم مانند سایر غالت، مواد از قبیل سلولز. % سایر9چربی،  %1

عمیقی  یک طرف دانه شکافی طولی و نسبتاً  در خشک) و پوست دانه، آن را از اطراف احاطه کرده است.

دانه گندم لخت و  باشد.دانه برجسته بوده و دانه به شکل بیضی کشیده می وجود دارد و طرف دیگر

(جوانه اولیه) از آنجا خارج  بدون پوشش است و در انتهاي دانه قسمتی وجود دارد که ریشه و ساقه اولیه

رنگ دانه در انواع مختلف از سفید مایل  شود.هاي ریزي دیده میکركها و انتهاي بعضی از دانه شوندمی

                                                
9 Caryopse 



 9

، (خدابنده نماید. رنگ و اندازه دانه در ارقام مختلف نیز متفاوت استبه زرد، زرد و تا قرمز تغییر می

1371.(  
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  بندي گندمطبقه - 2-1

  بندي زراعیطبقه - 2-1-1

ره، و زه)، بها(پائی ها را از نظر احتیاج و یا عدم نیازشان به یک دوره سرد به سه دسته زمستانهگندم

  کنند.بندي میبهاره پائیزه تقسیم

 لیه زندگیاوراحل مهاي زمستانه نیازمند به یک دوره طوالنی سرما در گندم هاي زمستانه (پائیزه):گندم

ین به وقع معشود که نیاز فیزیولوژیکی گندم تامین شود و گندم در مخود هستند، این سرما موجب می

  سنبله رفته و حاصل دهد.

رد ک دوره ساز به یشوند و نیهاي بهاره در اواخر زمستان و یا اوایل بهار کشت می: گندمهاي بهارهگندم

هاي ندمه با گتوان همراقاطی که سرماي سخت زمستانی ندارند میها را در نطوالنی ندارند. این گندم

 زمستانه کشت نمود.

 د طوالنیدوره سر ها چون نیاز چندانی به یکتعدادي از گندم (بهاره پائیزه): هاي بهاره زمستانهگندم

اي بهاره هگندم اً اصطالح ی رایهاچنین گندم یز و هم در بهار کاشت.یها را هم در پاتوان آنندارند می

 .)1376، (بهنیا نامندیزه) میی(بهاره پا زمستانه

  بندي تجارتیطبقه - 2-1-2

  کنند به عنوان یک قاعده کلی ها را از نظر تجارتی به دو دسته سخت و نرم تقسیم میگندم

اي تیره و شیشه هاي،هاي نرم رنگ روشن دارند. سطح مقطع گندمرنگ تیره و گندم هاي سخت،گندم

اي هاي نرم داراي سطح مقطع سفید نشاستهلیکن گندم سازد،است و نشاسته سفید را مشخص نمی

  ها نیز کمتر است. ی آنیهاي سخت کمتر و ارزش غذاهاي نرم از گندمهستند. میزان گلوتن گندم

روند. ار میهاي نرم به دلیل داشتن نشاسته در صنایع بیسکویت سازي و مواد غذائی نشاسته دار بکگندم

هاي قرمز سخت ترند. گندمهاي سخت به دلیل داشتن گلوتن بهتر و بیشتر براي نانوائی مناسبگندم
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هاي نرم که در مناطق باشند. گندمدرصد پروتئین می 11-15یزه به طور متوسط داراي یبهاره و پا

دانه و در نتیجه آرد با دادن باشند. میزان پروتئین درصد پروتئین می 8-11 آیند دارايمرطوب بعمل می

یابد. کودهاي پتاسی اثر کمی در این زمینه کودهاي فسفري کاهش و با دادن کودهاي ازتی افزایش می

در مناطق کم باران کاشته  ها مقاومتر است معموالً بیماري دارند. گندم دوروم چون در مقابل خشکی و

گلوتن ضعیف است براي مصارف نانوائی مناسب  شود. آرد این گندم چون داراي مقادیر زیادي ازمی

 هاي سخت و شفاف این گندم در تهیه آرد براي تهیه ماکارونی، اسپاگتی،اما در عوض دانه نیستند

هاي البته در شرایط آب و هواي خشک داراي دانه شود.ورمیشل و سایر مصارف خمیري بکار برده می

  کامّال سخت 

  یعنی سختی و نرمی  گردد،اي میهاي نرم و نشاستهوب داراي دانهشود و در شرایط مناطق مرطمی

  .)1376، (بهنیا نظر از عوامل وراثتی تابع عوامل محیطی استهاي دوروم صرفگندم

  بندي ژنتیکیطبقه - 2-1-3

ر ب 1939ال ها را در سباشد. او گندممی بندي فلکس برگربندي گندم طبقهجدیدترین شیوه طبقه

یعنی  تراپلوئیدت )،14n=2( کروموزومی 14ها در سه دسته: دیپلوئید یعنی هاي آنتعداد کروموزوماساس 

گروه  ست.بندي نموده ا) تقسیمn2=42( کروموزومی 42) و هگزاپلوئید یعنی n2=28( کروموزومی 28

 اي موسومند.ههاي یکدانکروموزوم هستند و به گندم 14 هاي این گروه واجدهاي دیپلوئید: گندمگندم

اي ي دو دانههاکروموزوم هستند و به گندم 28هاي این گروه واجد هاي تتراپلوئید: گندمگروه گندم

وه واجد ي این گرهاهاي هگزاپلوئید: گندمگروه گندم گیرد.موسومند. گندم دوروم در این گروه قرار می

  .)1376، (بهنیا هاي معمولی معروفندکروموزوم هستند و به گندم 42

  اکولوژي گندم - 2-2

شود. گندم را از نظر درصد دگرگشنی در آن دیده می 1-4گندم گیاهی است خودگشن که حدود 

در مناطقی  بندي را معموالً کنند. این طبقهپائیزه تقسیم می -بهاره نیاز سرمائی به سه دسته، بهاره، پائیزه و

 20-22زنی دماي مناسب براي جوانه ).1375کنند (خلیل که نوسانات دمائی وجود دارد اعمال می

گراد و میزان آب مورد نیاز آن به عوامل متعددي مثل میزان رطوبت نسبی هوا، نوع خاك، درجه سانتی

هاي پهن در مقایسه با ارقام نازك برگ به زودرسی و دیررسی و نوع رقم بستگی دارد. ارقام داراي برگ
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تلف گندم نسبت به تغییرات آب و هوائی حساس بوده، بنابراین یک نور بیشتري احتیاج دارند. ارقام مخ

  ). 1387، توان کشت نمود (تاجبخشرقم را در آب و هواي متفاوت نمی

  

  

  خاك مناسب براي رشد گندم - 2-3

ی در باشد که زهکشهاي عمیق لومی شنی، لومی و رسی میبهترین خاك براي زراعت گندم خاك

 شتري نسبتهاي ریز بافت عملکرد دانه بیدر مواقع بروز خشکی خاك گیرد.ها به خوبی صورت میآن

ز هاي ریاكمیزان عملکرد گندم در شرایط دیم در خ اصوالً  کنند.هاي بافت درشت تولید میبه خاك

 رند. امانگه دا تر در خودها قادرند آب را بهتر و به مدت طوالنیچون این قبیل خاك بافت بیشتر است.

ن یر گیاهاانند سامگیرد. گندم هم گندم زیاد تحت تأثیر بافت خاك خود قرار نمی یط آبی، معموالً در شرا

مواره هخاك،  تواند در خاك خشک جوانه بزند. گندم بهاره به دلیل ذخیره شدن رطوبت زمستانی درنمی

 ا با مشکلزنی رجوانههاي پائیزه معموًال فرایند رطوبت مورد نیاز خود را دارد. اما رطوبت خاك گندم

ها ممکن اشد بذرزنی یا رشد اولیه جوانه، خاك رطوبت کافی نداشته بنماید. اگر براي جوانهمواجه می

  ).1381، است بپوسند یا در معرض صدمات ناشی از سرما قرار گیرند (طباطبایی

  مراحل رشد گندم - 2-4

مو نه رشد و ها و غیره به مرحلکشفتهاي کشاورزي از قبیل آب، کود، آواکنش گیاهان به نهاده

رخی بیا در  وها را کاهش دهد ها ممکن است اثر آنبستگی داشته و عدم دقت در زمان استفاده از آن

ر دی یزاموارد صدماتی نیز به محصول وارد آورد. به همین دلیل تشخیص مراحل مختلف رشد نقش بس

   اري، مصرف کود و سموم شیمیائی دارد.ویژه آبیهانجام عملیات کاشت، داشت و برداشت ب

  باشد:شرح زیر میهمراحل مختلف مهم رشد گندم ب

  و نمو برگ زنیمرحله جوانه - 2-4-1

گراد پس از جذب آب رشد خود را آغاز کرده ) درجه سانتی1-5دانه گندم در دماي نزدیک صفر (

و  22زنی گندم صفر و براي جوانهنماید. حداقل و حداکثر درجه حرارت و شروع به جوانه زدن می

زدن نیاز به جذب آب به مقدار گندم براي جوانه باشد. بذرگراد میدرجه سانتی 8-10ترین آن مناسب
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ظهور برگ عمدتًا تحت تاثیر حرارت بوده و حداقل دماي الزم براي آن صفر  درصد وزن خود دارد. 50

  د است.گرادرجه سانتی 38و حداکثر دما براي ظهور برگ 

  زنی مرحله پنجه - 2-4-2

ك گره طولی غالف ساقه متوقف گردیده و در سطح خا مدت زمان کوتاهی بعد از رویش، رشد در

اي اصلی هین پنجهآید. اهاي اولیه (پنجه اصلی) بوجود میگره انشعاب پنجه آید. ازوجود میهانشعاب ب

 هايگره عاب و یاگره انش هاي دوم (ثانویه) ازپنجهشوند که گیاه سه برگ داشته باشد. هنگامی ظاهر می

رفیت ظد آیند. هاي دوم بوجوهاي سوم نیز ممکن است از پنجهشوند. پنجههاي اولیه خارج میبرگ پنجه

اي تحت نند فضدهی بسته به نوع واریته متفاوت بوده عالوه بر نوع واریته عوامل دیگري نیز ماپنجه

   دم دری، بزرگی دانه، عمق کاشت، حرارت، نور و تیپ رشد گنیاد غذااختیار گیاه، رطوبت و مو

  کند.شرایط تنش گیاه پنجه کمتري تولید می دهی دخالت دارند. درپنجه

  دهیساقه - 2-4-3

ع و تا قه شروسا ینیبا باالرفتن درجه حرارت، مرحله ساقه رفتن از تشکیل اولیه گره در قسمت پا

نجام ها ارهیابد. طویل شدن ساقه با طویل شدن میان گفوقانی ادامه میزمان تشکیل غالف در قسمت 

د و شوتر میوز بیشرشود که با افزایش تعداد برگ همراه است. در این مرحله نیاز گیاه به آب، روز به می

 گردد.کمبود آب باعث کاهش شاخ و برگ شده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد می

   رفتنمرحله غالف  - 2-4-4

گردد. خروج این برگ شاخص دهی خارج میخوشه برگ پرچم آخرین برگی است که قبل از

این  ، غالفشود. بدنبال نمو برگ پرچمظاهري براي آن است که گیاه به زودي وارد مرحله گلدهی می

  شود.شده و خوشه نمو یافته از آن خارج می برگ طویل

  دهیمرحله خوشه - 2-4-5

 هر ارد کهگردد. سنبله گندم چندین سنبلچه دغالف برگ پرچم سنبله ظاهر می بعد از طویل شدن

اي هو گل رسندهمزمان نمی هاي یک سنبلچه معموالً از سه گل تشکیل یافته است. گل کدام معموالً 

قص آن نا کاسبرگ گل رسند. گندم گیاهی است خودبارور و به دلیل نداشتن گلبرگ وداخلی دیرتر می

  دو عامل حرارت و طول روز نقش مهمی در ظهور سنبله دارند.باشد. می

  دهیمرحله گل - 2-4-6
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   ی شروعدهرسد و مرحله زایشی با گلبا اتمام مرحله سنبله رفتن مرحله رویشی به پایان می

  شود. درجه حرارت پایین تاریخ روز پس از خروج سنبله انجام می 3-4دهی در گندم گردد. گلمی

  د.گردهاي گرده منجر میبه تاخیر انداخته و دماي بسیار باال به عقیمی دانهدهی را گل

  

  

  مرحله پرشدن دانه - 2-4-7

ه پر ر مرحلدکند. افشانی) دانه تشکیل شده و شروع به پرشدن میبالفاصله بعد از باروري (گرده

  شود:شدن دانه دو حالت دیده می

ر ده خشک دیابد ولی تجمع مابه سرعت افزایش می این مرحله اندازه دانه در حالت شیري:) الف

 وع شفاف هاي پائینی و خروج مایباشد. رنگ سبز گیاه، فرسودگی و مرگ برگاین مرحله زیاد نمی

  باشد. شیري رنگ به هنگام فشردن دانه از خصوصیات این مرحله می

غذي ماسته و مواد نماید. نشاین حالت آندوسپرم شروع به سفت شدن می در حالت خمیري: )ب

  شود.یابد و رنگ سبز دانه تا حدودي ناپدید میدانه به سرعت افزایش می

  مرحله سخت شدن دانه - 2-4-8

ه ه قادر برحله دانآید و در پایان این مبه رنگ زرد در می ها سفت شده گیاه کامالً این مرحله دانه در

صورت  یابد و درکاهش می رصدد 20-25به گردند. غلظت آب ها سفت میباشد و دانهجوانه زدن می

انع از ي آب متوان کوبیدن و باد دادن محصول را انجام داد. البته غلظت باالکن میوجود وسایل خشک

  گردد.انبار شدن دانه می

  مرحله رسیدن کامل - 2-4-9

ه منجر ب ايشود. خراش دانه با هر وسیلهاین مرحله گیاه خشک و شکننده شده دانه سخت می در

رسد و محصول آماده براي درصد می 13-14شود. غلظت آب دانه در این مرحله به شکستن آن می

  باشد.برداشت با کمباین می

  عملکرد دانه  - 2-5

هاي فیزیولوژیک اي است که تحت تأثیر تعداد زیادي از فرآیندعملکرد دانه خصوصیت پیچیده

ها عملکرد گیاهان زراعی ر ژنتیکی گیاه و اثرات متقابل آنباشد. شرایط محیطی، ساختامورفولوژیک می
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دهد. عملکرد دانه در غالت تابع اجزاي اصلی عملکرد یعنی تعداد سنبله در واحد را تحت تأثیر، قرار می

صورت متوالی و با تأثیر متقابل باشد. هر یک از این اجزا بهسطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه می

 ي). عملکرد، نتیجۀ نهایی کلیه1996 شرایط خاص بر عملکرد تأثیرگذار هستند (کجیر و جنن،تحت 

توانند عملکرد یک ها میفرآیندهایی است که در همۀ مراحل رشد گیاه دخالت دارند و هر کدام از آن

ستند. عملکرد ها به تنهایی عامل مؤثر در عملکرد بیشتر نیخاص را محدود کنند. هیچ یک از فرآیند گیاه

طور مختلف تحت تأثیر خصوصیات دیگري نیز قرار گیرد. به عنوان مثال عالوه بر اثرات ممکن است به

 کنند (رحیمیان ومستقیمی که صفات بر عملکرد دارند، برخی از خصوصیات اثر غیرمستقیم هم اعمال می

تغییر اء  از این اجز ءچند جز بدیهی است براي افزایش عملکرد دانه بایستی یک یا). 1377همکاران، 

  .)1992(ماژور،  توان در موارد زیر مطالعه کردنژادي را میتغییرات عملکرد در نتیجه به یابد.

ه در کراتی الف) تغییراتی که در عملکرد بیولوژیک در مرحله بلوغ دانه صورت گرفته و یا تغیی

  هاي زایشی رخ داده است. اختصاص مواد به اندام

عداد تمثًال ها صورت گرفته است (راتی که در یکی از اجزاي عملکرد و یا تعدادي از آنب) تغیی

  وزن هزار دانه). 

  ج) تغییراتی که در مصرف آب یا کارآیی مصرف آب رخ داده است. 

  د) تغییراتی که در مصرف کود یا کارآیی مصرف کود صورت گرفته است.

هاي مثبتی دارد که در جریان اصالح به عملکرد یعنی ژنمیزان عملکرد بستگی به ظرفیت ژنتیکی 

هاي متفاوتی نسبت به ). ارقام مختلف گیاهان زراعی واکنش1377(فرشادفر،  رقم وارد شده است

آید. لذا براي کنترل اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط به وجود می يشرایط محیطی نشان داده و در نتیجه

اي در چند سال و عملکرد به صورت ناحیه يسازگار و پرمحصول مقایسه اب ارقاماثرات محیط و انتخ

). با 1384، نیستانی وهمکاران، 1377، روستائی و همکاران، 1377(انصاري ملکی،  شودمکان اجرا می

رقم گندم، همبستگی  10روي  پذیري عملکرد و اجزاي آن براجراي تجزیه علیت و برآورد وراثت

سنبله با عملکرد دانه را مثبت برآورد کردند، تعداد دانه در سنبله یکی از اجزاي صفت تعداد دانه در 

  عملکرد دانه 

یابد در حقیقت هبستگی تعداد دانه در باشد و با زیاد شدن تعداد دانه در سنبله عملکرد نیز افزایش میمی

هاي یفی ارقام و الین). با بررسی صفات کمی و ک1381خواه، سنبله با عملکرد دانه مثبت است (نیک
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ها نشان داد که اثر برتر جو در آزمایش مقایسۀ عملکرد یکنواخت منطقۀ معتدل تجزیه وایانس عملکرد آن

(مبصر  هاي برتر را براساس عملکرد مشخص نموددار بوده و ارقام و الینمتقابل ژنوتیپ و محیط معنی

صفت با  19و ارزیابی  فهیشش رداز جوهاي  رقم و الین پیشرفته 25). با مطالعه 1379و همکاران، 

ترین مدل براي عملکرد دانه، تعیین کرده و تعداد دانه در اي مناسباستفاده از رگرسیون چند مرحله

  ترین جزء مؤثر بر عملکرد دانه تشخیص دادند. سنبله را مهم

  

  شاخص برداشت - 2-6

 برداشت تعریف شده است. نقشنسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک به عنوان شاخص 

ز آن افاده شاخص برداشت در افزایش عملکرد دانه غالت، مستقل بودن آن از عملکرد بیولوژیک و است

 يادهدیل ماشت برآوردي از کارآیی تببه عنوان یک انتخاب مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص برد

قتصادي اژیک و هاي بیولواست. زیرا عملکرد پذیري پایینیخشک به عملکرد دانه، معموًال داراي وراثت

. افزایش عملکرد )1992(انتز و همکاران،  گیرندتحت تأثیر اثر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی قرار می

أثیر رسی تها باشد. برممکن است ناشی از افزایش عملکرد بیولوژیک یا شاخص برداشت یا هر دوي آن

همیت ائز احراي تعیین معیارهاي مؤثرتري در امر گزینش بسیار این پارامترها در افزایش عملکرد ب

نژادي در دهد که در طول تاریخ طوالنی بهشده در این زمینه نشان می باشد. بررسی تحقیقات انجاممی

صالح وهاي اجطوري که بین گندم و گندم و جو تغییر چندانی در عملکرد بیولوژیک رخ نداده است. به

ختالف اها ایجاد نشده و تغییر چندانی در عملکرد بیولوژیک آن 1988تا 1962هاي شده در سال

شک خمادة  ها بیشتر ناشی از افزایش در شاخص برداشت بوده است. تالش براي افزایش کلعملکرد آن

عملکرد  فزایشاگیاه به وسیلۀ افزایش کارآیی فتوسنتز عموما مفید است. برخی از پژوهشگران معتقدند 

ت ربوهیدرالید کیشتر به افزایش تولید بیوماس وابسته است، زیرا سطح فتوسنتزي بیشتري براي توگندم ب

  وجود دارد.

  ارتفاع بوته - 2-6-1

دهد. اوًال ساقه، در طی رشد و هاي مختلف عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار میارتفاع بوته به روش

هاي ها را که ممکن است از راهمازاد فتوسنتزي برگبالفاصله بعد از طویل شدن قسمت زیادي از مواد 

ها به مصرف برسند در خود ذخیره کند و همچنین به عنوان منبعی از ها یا سنبلهمختلف براي رشد پنجه
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شود، و ها و مواد نیتروژنه که در طی مرحله پرشدن دانه، متحرك شده و به دانه حمل میکربوهیدرات

الین  ).1985بوته و مقامت به خوابیدگی مؤثر است (راسموسن و همکاران،  نهایتًا اینکه در استحکام

درصد شاخص  14درصد سنبلۀ بیشتر و  10دهی بیشتر،کوتاه گندم و جو، هفت درصد پنجهنیمه

پاکوتاه متوسط عملکرد نیز هاي نیمههاي پابلند دارند. همچنین در الینبرداشت بیشتري در مقایسه با الین

تر و مقاومت ها عریضتر، برگتر بوده ارتفاع کوتاهپاکوتاه جو دیرسارقام پابلند بود. ارقام نیمهبیشتر از 

  ).1985به ورس بیشتري نسبت به ارقام پابلند داشتند (راسموسن و همکاران، 



  وزن هزاردانه -2-6-2

دانه در مقایسه با سایر از عملکرد دانه بیشتر است. وزن هزار پذیري اجزاي عملکردمعموًال وراثت

اجزاي عملکرد ممکن است داراي  کنندههاي کنترلباالتري دارد. ژنپذیري اجزاي عملکرد اغلب وراثت

هایی مختلف باشند. وقتی انتخاب ژنی) ژنپیوستگی شدید بوده و یا نتیجۀ اثر پلیوتروپی (اثرات چندین

هاي مثبت یا منفی آن روي گیرد واکنشاجزاي عملکرد در یک جمعیت خاص انجام می روي هر یک از

شود از سه ). مواد فتوسنتزي که در دانه ذخیره می1996(کجیر و جنن،  شوداجزاي دیگر مشاهده می

هاي سبز غیر از برگ و انتقال مواد فتوسنتزي مبدأ عمده یعنی فتوسنتز جاري برگ، فتوسنتز جاري قسمت

گردد. تحقیفات انجام شده بر روي گندم و جو نشان داده که هاي گیاه تأمین میذخیره شده در سایر اندام

هزاردانه را اي از وزنترین منبع به دانه هستند، سهم عمدهفتوسنتز برگ پرچم، ساقه و سنبله که نزدیک

بله، تعداد روز تا رسیدگی هزاردانه و عملکرد، تعداد و وزن دانه در سنکنند. بین وزنتأمین می

دار را نشان دادند، همچنین همبستگی بین ارتفاع بوته و عملکرد را فیزیولوژیکی همبستگی مثبت و معنی

  مثبت به دست آوردند. 

  طول پدانکل  - 2-6-3

 گویند.فاصله بین انتهاي پایینی غالف برگ پرچم تا اولین بند سنبله را گردن سنبله یا پدانکل می

مانده و در فرآیند فتوسنتز هایی است که تا آخرین مراحل پرشدن دانه فعال باقیسنبله از جمله اندامگردن

ها، آوندهاي موجود در کند. از طرف دیگر تنها راه ارتباطی بین مواد فتوسنتزي متحرك و دانهشرکت می

  موجـود در سـاقه،  دهد کـه ذخـایرنشان می هاي انجام شده توسط محققانباشد. بررسیگردن می

خـصوص بخش پدانکل به همراه مدت زمانی که جهـت انتقـال مجـدد این مواد به دانه در اختیار گیاه هب

گزارش  )1385محمدي و همکاران ( .است، نقش مهمی را در تعیین  میزان عملکرد دانه بر عهده دارنـد

براي انتقال مجدد مواد و همچنین سطح  کردند ارتفاع زیاد و طول پدانکل بدلیل فراهم آوردن منبعی

  .فتوسنتز کننده در تحمل به خشکی دخالت دارند

  تعداد پنجه  - 2-6-4

هایی که دیرتر هاي تولید شده در گندم براي پتانسیل عملکرد گیاه مهم است. گرچه پنجهتعداد پنجه

). 1992(دین و همکاران،  شوندهاي بارور منتهی نمیآیند به رشد کامل و تولید سنبلهوجود میبه

اي در گیاه گندم اندام ذخیره يهدهی گندم عامل اصلی در تعیین ظرفیت تولید کربوهیدرات و اندازپنجه
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دهی موجب توانایی گیاه در پاسخ به شرایط ضعیف محیط شناخته شده است. عالوه بر این، توانایی پنجه

دهی بیشتر در گندم، که الین برخوردار از پنجه ). گزارش کردند1984(بنبلکاسم و همکاران،  شودمی

کمتري بودند. بیشترین  يهدان هزار داراي تعداد سنبله و تلفات پنجۀ بیشتر، تعداد دانه در سنبله و وزن

هاي بارور و نابارور، مدت کوتاهی بعد از شروع طویل مواد فتوسنتزي صادر شده به ساقۀ اصلی از پنجه

هایی که هاي نابارور از آنهاي پنجهدهد و الگوي تقسیم مواد موجود در برگیاصلی رخ م يهشدن ساق

هاي نابارور و بارور، هاي بارور مربوط هستند متفاوت است، قبل از طویل شدن ساقۀ اصلی پنجهبه پنجه

رور هاي ناباکنند اما بعد از شروع طویل شدن ساقه، پنجهطور مشابهی تقسیم میمواد فتوسنتزي را به

ردیفه در مقایسه با و دهند. جوهاي دبخش زیادتري از مواد فتوسنتزي را به ساقه اصلی اختصاص می

 تري دارند. بنابراین براي افزایش هر یک ازهاي باریکتعداد پنجۀ بیشتر، اما ساقه فهیشش ردانواع 

). 1377همکاران، (رشیدي و  توان از صفات مؤثر و مرتبط با آن سود جستصفات وابستۀ مذکور می

اي با افزایش در شود اما این کاهش تا اندازهها موجب کاهش تعداد سنبله میبدیهی است که حذف پنجه

 يهها در ساقدانه با حذف پنجه يهگردد. تعداد دانه در سنبله و اندازعملکرد دانۀ ساقۀ اصلی جبران می

  شان رقابت ها با ساقۀ اصلی در اوایل توسعهجهیابد. این نتایج با این فرضیه که پناصلی افزایش می

  ).1383کنند، مطابقت دارد (یزدي صمدي و همکاران، می

  طول سنبله  - 2-6-5

مواد  ذخیره ها دارد به عنوان مخزنی در جهتطول سنبله عالوه بر نقشی که به عنوان حامل دانه

د مواد باشند تا حدودي در عمل تولیهاي کلروفیل میکند و چون داراي بافتفتوسنتزي عمل می

 مواد به ییابجاجکند. همچنین با توجه به اینکه کمترین فاصله را با مخزن دارد، هیدروکربنه شرکت می

سن و (راسمو گیرد. این صفت به میزان زیادي تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارداحسن انجام می نحو

  ). 1985همکاران، 

هاي بارور و تعداد دانه در سنبله دارد لکرد دانه گندم همبستگی مثبتی با پنجهعم تعداد دانه در سنبله

هزاردانه، طول سنبله و ارتفاع گیاه کمتر گزارش شده است ولی همبستگی آن با سایر صفات از قبیل وزن

بستگی ). بین تعداد سنبله در گیاه و تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه هم2000همکاران،   (دوگان و

همچنین طی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که تعداد  .)1984منفی وجود دارد (بنبلکاسم و همکاران، 

همبستگی  .)2000هاي بارور با تعداد دانه در سنبلۀ اصلی همبستگی منفی دارد (دوگان و همکاران، پنجه
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عداد دانه در سنبله موضوع بسیار منفی بین تعداد سنبله در گیاه و تعداد دانه در سنبله را گزارش کرد. ت

جالبی در اصالح نباتات است، به دلیل اینکه اصالح این صفت نسبتًا ساده و کم هزینه بوده و تنوع 

پذیري عمومی این صفت، نسبت به عملکرد دانه شود. وراثتها و یا به سهولت ایجاد میژنتیکی براي آن

  و تعداد پنجه بیشتر بوده است. 

  دانه در سنبله گندم به دو عامل بستگی دارد:تعداد نهایی 

  ا.هنتهایی در مراحل اولیه تشکیل ریشکاهاي اولیه تولید شده توسط مریستم تعدادسنبلچه -1

  بیند.برداشت می ها از این زمان تا مرحلهتلفاتی که گلچه -2

تگار ت. رسمرتبط اسدر حالی که در غالت افزایش تعداد دانه، با کاهش وزن هزاردانه و بالعکس 

. تجربه دارد نیز اظهار داشته است که بین تعداد دانه در سنبله و وزن دانه یک همبستگی منفی وجود

نشان داده است که بین اجزاي تشکیل دهنده محصول یک همبستگی معکوس وجود دارد و پر 

ین هاي سنگرگ یا دانهزبهاي بسیار هایی نیستند که داراي سنبلههاي غالت، آنترین واریتهمحصول

  ). 1371باشد (رستگار، می
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 ورشد  از نقطه نظر بیولوژیک هر نوع تغییر در شرایط محیطی که موجب افت قابل مالحظه در

ه روند ). ازنظر فیزیولوژیکی، تنش در واقع نتیجLabrada, 1997توسعه گیاه شود تنش نام دارد (

  صل طی حایک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیغیرعادي فرایندهاي فیزیولوژ

اده سبت تولید من). از دیدگاه زیست شناختی به هر نوع شرایطی که با فشار زاید 1382شود (بی نام. می

ود شخشک را در تمام یا قسمتی از نبات، زیر پتانسیل ژنتیکی محدود می کند تنش اطالق می

)Davidson. 1992ي رههاي گیاهی در سطح کهاي محیطی عامل بسیار مهمی در توزیع گونهنش). ت

ملکرد عها متوسط شود. بطوري که در اثر تنشکاهنده پتانسیل تولیدات گیاهی محسوب می زمین و

  ).1372 (رحیمی، رسدها میدرصد پتانسیل واقعی آن 20گیاهان به کمتر از 

  هاي محیطیانواع تنش - 2-8

  شوند:دسته تقسیم می محیطی به طور عام به دوهاي تنش

  .شودي آفات و امراض را شامل میمواردي از قبیل رقابت، حمله هاي زیستی:الف) تنش

) دریافتنـــــــــــــــــــــد 1986( میـــــــــــــــــــــدمور و همکـــــــــــــــــــــاران . .1
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Abstract: 

Heat stress during the seed filling period is one of the main obstacles for crop production in 
warm areas of IRAN. Selecting the suitable sowing dates, use of high potential and tolerant 
cultivars for crop production in heat stress conditions are necessary. In order to evaluate 
the effect of heat stress on yield, yield component, and morpho-phonological traits of 
wheat, an experiment was conducted in agriculture and environmental research center of 
Ardebil (Moghan), Iran in 2015-2016. The experimental design was split block design in 
randomized complete block design with three replications. The experimental factors were 
sowing dates (5 Nov, 20 Nov, 5 Dec and 20 Dec) in main plots and 15 wheat cultivars ( 
Shirodi, Darya, Morvarid, Chamran, Gonbad, N-87-20, N-80-19, Kohdasht, Zagros, 
Karim, Pishgam, Mihan, Orom, Arta and Zare) in subplots.  The results showed that the 
effect of planting date and cultivars was significant on most of the traits evaluated. The 
grain yield (kg/h) in timely sowing date did not lead to late planting dates. This is due to 
plant lodging in early planting dates and coinciding the time of flowering and seed 
formation with the occurrence of disease in the region. When the plant grain yield per area 
and main stem was evaluated, it was found that the delay in sowing date, had reduced the 
grain yield per plant and grain yield in main stem. Karim, Arta and Chamran cultivars, in 
terms of grain yield per plant in early and late planting dates were superior to other 
cultivars. In terms of grain yield per plant in early and late planting dates were superior to 
other varieties. With delay in planting date, plant biomass yield and straw yield per plant 
was reduced. The maximum grains number per spike was related to first planting date 
(50/4). The lowest number of grains per spike was observed in the fourth planting date. 
The number of days to heading and pollination in the third and fourth sowing date was less 
than the first and second planting dates. The relationship between the various traits 
individually in the different sowing dates were evaluated through correlation analysis 
generally showed positive and significant relationship between the number of grains per 
spike and grain yield were observed. There was not a strong correlation between seed 
weight and seed yield. How correlation between the phonological characteristics and 
agronomic traits in the different sowing dates was different, that shows correlation of these 
traits are variable depending on weather conditions. 
Keywords: wheat, heat stress, sowing date, yield and yield components, phonological 
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