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  سرما اشت و ارتباط آن با تحملكر در يل و تأخيم معتدل به تعجيارقام بهاره گندم نان اقل يپاسخ نمو
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 دهكيچ

ساقه در  ييستم انتهايت نمو مريو وضع يكرات فنولوژييرهنگام) بر تغيام، بهنگام و داشت (زودهنگكخ ير تاريتاث يبه منظور بررس
 يشتاز و بهار) طينار شاهد (پكروان) در يوند و سي، سي، پارس2د بهاره گندم نان (چمرانيارتباط با تحمل سرما، چهار رقم جد

امل ك يها كت پالت در قالب طرح بلويه) به صورت اسپلرمانشاكآبادغرب (استان  اسالم يشاورزكقات يستگاه تحقيدر ا يشيآزما
گر ارقام به مرحله يع تر از ديروان سريشتاز و سيج، در كشت زود هنگام، ارقام پيشت شد. بر اساس نتاكرار كدر سه ت يتصادف

بهنگام، رقم سيروان  شت كخ ين بود. در تاريترمتحمل 2ن ارقام به سرما و رقم چمرانين دو حساس تريدند، ايواحد رس يبرجستگ
دند. عالئم خسارت سرما بر برگ يرس يي، پارسي، پيشتاز، سيوند و بهار به سنبله انتها2سريع تر از بقيه و پس از آن به ترتيب چمران

د. در كاشت دير هنگام، سيروان سريع تر از يمشاهده گرد 2ن عالئم خسارت سرما در چمرانيمتركشتر و يروان بيشتاز و سيپ يها
ن ي، سيوند و در نهايت رقم بهار به ا2د و ارقام ديگر به ترتيب پارسي، پيشتاز، چمرانيرس ييگر ارقام به مرحله ظهور سنبله انتهايد

 مشاهده نشد. يق جوانه زنيهوا و تعو يل سرديشت، به دلكن يارقام در ا ييدند. عالئم خسارت سرما بر اندام هوايمرحله رس

    
 تكسي، داييسنبله انتها ،ييستم انتهايواحد، نمو مر يانه، برجستگدوگ يبرجستگ:يديلكلمات ك

  
  مقدمه
رد كاهش عملكاز علل  يكيشور با آن مواجه بوده و كز يمناطق گندم خ يبا تماميه تقركاست  يلكاشت مشكخ ير در تاريل و تاخيتعج

ه مراحل نمو گندم براساس كل شده است كيمو تشن مرحله نياز چند يوسته ايره به هم پياه از زنجيگ يل زندگيكشود. سيمحسوب م
 يو سبز شدن، برجستگ ين مراحل شامل جوانه زنيه اكا نقطه رشد است يستم راس ساقه يل مركيبر تش ين مبتنينو يروش ها

 يمدت به طول م آغاز و چه ين مراحل در چه زمانيدام از اكه هر كنيباشد. ا يو پر شدن دانه م ي، گرده افشانييدوگانه، سنبلچه انتها
ن مراحل بر ياز ا يك).  هر2شود(يگر مشخص ميديكن دو بر ينش اثر اكو وبرهم يطيط محياه و شرايپ گيانجامد بسته به ژنوت

ه تعداد كگردد و حال آنين ميياشت  تا آغازش سنبله تعكه تعداد برگ و پنجه از زمان ك يگندم مؤثر است به طور ييرد نهاكعمل
تا گرده  ييل سنبلچه انتهاكيو تعداد دانه در سنبله در مرحله تش ييل سنبلچه انتهاكيدر مرحله آغازش سنبله تا تش سنبلچه در سنبله

مراحل  ير در طيين هرگونه تغيگردد. بنابراين مييتع يدگيتا رس يز در حدفاصل گرده افشانيگردد. وزن هزار دانه نيت ميتثب يافشان
رد كش عمليافزا يد برايجد يراه ير در مراحل نموييتوان با تغيرد شده و مكز اجزاء عملا چند جزء اي يكر يينمو سبب تغ

اي كه پس از ). اوج تحمل انجماد در فاز رويشي گياه و توأم با مرحله برجستگي ساده در مريستم انتهايي ساقه است به گونه4افت(ي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٢

ه و ظهور برجستگي دوگانه مقارن با كاهش ميزان تحمل گياه به انجماد اين مرحله بيان تحمل گياه به سرما با روند انحالل مواجه شد
  ).3و  1است (

   
  مواد و روش ها 
 يزمستان، در سال زراع ين ارقام به سرمايپاسخ ا يابيمختلف بر مراحل نمو گندم نان و ارز ياشت هاكخ ير تاريتاث يبه منظور بررس

شتاز و بهار (شاهد) (جدول ينار ارقام پكروان) در يوند و سي، سي، پارس2تدل (چمرانم معيد گندم نان اقليتعداد چهار رقم جد 92-93
اسالم آباد  يقاتيستگاه تحقيرهنگام) در ايزود هنگام، بهنگام و د يشت هاكآذر) به عنوان 12آبان،  16مهر، 18اشت (كخ ي) در سه تار1

ن ييتع يد و برايشت گردكرار كدر سه ت يامل تصادفك يها كت پالت در قالب طرح بلويش اسپليرمانشاه) به صورت آزماكغرب (
تعداد  يشگاه مراحل نمويگرفت و در آزما ياز مزرعه انجام م يبه صورت تصادف يهفتگ يريگساقه نمونه يستم انتهايت مريوضع

تحمل سرما در مزرعه از  يابيزد. اريولر، مشاهده و ثبت گردكنوياز ب يريت) با بهره گكسيح (دايق تشريپنج بوته در هر پالت از طر
  د.يبوته و آثار خسارت سرما بر برگ ها ثبت گرد ييت قسمت هوايق مشاهده وضعيطر
  

  مشخصات ارقام مورد بررسي -1جدول 

 تيپ رشدي گروه رسيدن طق مناسب كشتامن ارقام

 بهاره نسبتا زودرس مناطق معتدل 2چمران 

 بهاره متوسط رس مناطق معتدل پيشتاز

 بهاره نسبتا زودرس مناطق معتدل پارسي

 بهاره سبتا زودرس مناطق معتدل سيروان

 بهاره متوسط رس مناطق معتدل سيوند

 بهاره متوسط رس مناطق معتدل بهار

  
  جه و بحثينت 

در مدت زمان بين  محيط، گياه زودتر مراحل رشدي خود را آغاز كرده و يمهر) به دليل باال بودن دما 18در تاريخ كشت زودهنگام (
) كه در اين مرحله رقم سيروان و پيشتاز زودتر و پس 2روز پس از كشت) ارقام وارد مرحله برجستگي واحد شدند (جدول 44-50(

روز پس از  60مدت زمان كمتر از  ي، سيوند و از همه ديرتر رقم بهار وارد فاز برجستگي واحد شدند و ط2از آن ارقام پارسي، چمران
واحد و ورود به مرحله  يگياه گندم با گذر از مرحله برجستگ د مرحله برجستگي دوگانه شدند با توجه به اين مطلب  كه كاشت وار

دهد و در اين تاريخ كشت زمان  يج از دست ميخود را به تدر ي، تحمل به سرمايشيل ورود به فاز زايبرجستگي دوگانه به دل
گياهان از اين لحاظ متحمل خسارت  تاريخ كشت رقم پيشتاز زودتر از بقيه مراحل برجستگي دوگانه مصادف شد با فصل سرد كه 

 وند و در نهايت رقم بهار در پايين ترين جايگاه قرار داشتي، س2فنولوژي را طي كرده و پس از آن ارقام سيروان، پارسي، چمران
و بهار  2ن عالئم مربوط به ارقام چمران يمتركوان و ريشتاز و سيارقام پ يين عالئم خسارت سرما بر اندام هوايشتري). ب2(جدول

) 84-  76آبان) مدت زماني كه گياه وارد مرحله برجستگي واحد شد با توجه به ارقام مختلف بين ( 16بود.در تاريخ كاشت بهنگام (
م سيروان  سريع تر از بقيه و روز پس از كاشت متغيير بود كه در بين ارقام،  رق 92-85روز و ورود به مرحله برجستگي دوگانه بين 
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روز  110-93، پارسي، پيشتاز، سيوند و بهار قرار داشتند. ظهور سنبلچه انتهايي در اين تاريخ كاشت بين 2پس از آن به ترتيب چمران
ما بر ن ارقام به سرما بودند و عمده عالئم خسارت سريب حساس تريروان به ترتيشتاز و سي). پ2پس از كاشت متغيير بود (جدول 

مشاهده شد و از جنبه تحمل  2چمران ين عالئم خسارت سرما در برگ هايمتركگر يد يد. از سويآن ها مشاهده گرد يياندام هوا
 بودند. يگاه بعديوند و بهار در جايسرما ارقام س

روز پس از  80-72گي واحد شد با توجه به ارقام بين (آذر) مدت زماني كه گياه وارد مرحله برجست 12درتاريخ كاشت دير هنگام ( 
روز پس از كشت) صورت گرفت كه سريع ترين رقم، سيروان و  88- 81كشت) متغيير بود. ورود به فاز برجستگي دوگانه نيز بين 

هايي در بين ارقام مختلف ارقام ديگر به ترتيب پارسي، پيشتاز، چمران، سيوند و در نهايت رقم بهار بود. ورود به مرحله سنبلچه انت
اشت، عمالً مراحل كخ ين تاريارقام در ا يق افتادن جوانه زنيت به سرما و به تعويروز پس از كاشت)  متغيير بود. با عنا 98-90بين(

  . شت مشاهده نشدكخ ين تاريارقام در ا ييهوا مواجه شد و عالئم خسارت سرما بر اندام هوا يش نمودن سرماكرشد با مرحله فرو
  

 اشت مختلفكهايخيارقام گندم در تارمريستم انتهاييت نمو ي:وضع2جدول

  ارقام

 (ديرهنگام)آذر 12اشت كخ يتار   (بهنگام)آبان 16اشت كخ يتار  (زودهنگام)مهر18اشت كخ يتار

سنبلچه 

  ييانتها

(روز پس از 

  كشت)

 يبرجستگ

  دوگانه

(روز پس از 

  كشت)

  يبرجستگ

  واحد

(روز پس 

  از كشت)

سنبلچه   

  ييانتها

(روز پس از 

  كشت)

 يبرجستگ

  دوگانه

(روز پس از 

  كشت)

 يبرجستگ

  واحد

(روز پس از 

  كشت)

سنبلچه   

  ييانتها

روز پس از 

  كشت)

 يبرجستگ

  دوگانه

روز پس از (

  كشت)

 يبرجستگ

  واحد

روز پس از (

  كشت)
 روز 77 روز 84 روز 94   روز 76 روز 87 روز95   روز48 روز55 روز 62  2 چمران

 روز 74 روز 81 روز 90   روز81 روز 89 روز93   روز48 روز51 روز 59 رسيپا

 روز 72 روز 83 روز 94   روز 81 روز 89 روز93   روز44 روز55 روز 56 پيشتاز

 روز 77 روز 84 روز 94   روز 81 روز 89 روز93   روز 48 روز52 روز 62 سيوند

 روز 74 روز 80 روز 90   روز 78 روز 85 روز 95   روز44 روز54 روز 58 سيروان

 روز 80 روز 88 روز98   روز 84 روز92 روز110  روز50 روز60 روز 68 بهار

  
به طور كلي در مقايسه تاريخ كشت هاي مختلف، تاريخ كشت زود هنگام در كمترين زمان نسبت به دو تاريخ كاشت ديگر وارد 

ام تفاوت ها چندان قابل مالحظه نبود هرچند در تاريخ كشت مرحله برجستگي واحد شد و بين دو تاريخ كشت معمول و ديرهنگ
ن سنبله يدوگانه و همچن يبرجستگ ي). در بررس2ن مرحله شدند (جدوليشت بهنگام وارد اكخ يزودتر از تار يمكرهنگام ارقام يد

ر يشت اخكخ ين دو تاريشد . ب رهنگام مشاهدهيشت بهنگام و دك يخ هايشت زودهنگام با  تاركخ ين تاريب يز تفاوت زمانين ييانتها
رسد  ي).به نظر م2دوگانه شده است (جدول  يرتر وارد مرحله برجستگيشت بهنگام دكخ يه تارك يز تفاوت وجود داشت به طورين

ن رو يو زوال تحمل سرما را در ارقام گندم به همراه خواهد داشت و از ا يشينه ورود به فاز زايواحد زم يگذر از مرحله برجستگ
ه رقم يرغم توص يزمستان برخوردارند. عل يدر برابر سرما يشترياندازند لذا از تحمل بيق بين مرحله را به تعويه ظهور اك يرقاما

ز يبهاره در مناطق معتدل سرد ن يرد، به عنوان رقمكل از جنبه عملين رقم پرپتانسيرسد ا يمناطق معتدل گرم، به نظر م يبرا 2چمران 
  شت نمود.كمعتدل سرد  يدر نواح يشترياط بيد با احتيبا يروان را احتماالً ميشتاز و سياشد. ارقام پشت داشته بكت يقابل
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ABSTRACT 
To investigate effects of planting dates (early, regular, and late) on phenological changes of shoot apical 
development and its relation to cold tolerance; an experiment was carried out on Islamabad Agricultural 
Research Station as split-plot based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates at 
2013-14 cropping cycle.  Four new spring-bread-wheat cultivars (ChamranII, Parsi, Sivand & Sirwan) with 
Bahar and Pishtaz (as check) as sub-plots were compared at three different planting dates (early, regular and 
late) as main-plots.   Based on the results, on early planting date, Pishtaz and Sirwan were prior  than other 
cultivars to single ridge stage; and also these two, were more sensitive cultivars to cold stress versus 
ChamranII, that was more tolerant to cold.  On regular planting date, terminal spikelet stage was took place 
at Sirwan, and rest of cultivars were arranged respectively as ChamranII, Parsi, Pishtaz, Sivand and Bahar.  
Cold damage signs were visible on Pishtaz and Sirwan leaves, and it seemed that ChamranII was again more 
tolerant cultivars.  On late planting date, terminal spikelet stage was took place on Sirwan earlier, and rest 
cultivars were arranged respectively as Parsi, Pishtaz, ChamranII, Sivand and finally Bahar; and also there 
were not any cold injury symptoms on leaves of these plants, because of low temperature affects on seeds 
germination postponement. 

 
 

Keywords: Double ridge, Single ridge, Terminal spikelete, cold resistance, development, apical meristem 
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