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  مقدمه -1

مجیــدیان و ( ایدمیلیارد نفر تجاوز نم 10میالدي جمعیت جهان از  2150شود که در سال می بینیپیش

 0220، تولیــدات کشــاورزي تــا ســال  1(فــائو)کشاورزي ورد سازمان خواروبار آ). طبق بر1387همکاران، 

درصد افزایش یابد تا جوابگوي نیاز غذایی جمعیت رو به ازدیاد کره زمــین باشــد  60میالدي بایستی حدود

تــأمین امنیــت  ).2010فائو، بود ( و گرنه قسمت وسیعی از جهان در تهدید گرسنگی و قحطی کامل خواهد

 به عنــوان غــذاي است. غالت خورده گره آنها ملی امنیت و استقالل به تردید بدون کشور هر مردم غذایی

 ایــن یــک ســوم حدود. شودمی جهان تولید در سال در تن میلیون 1800حدود  متوسط بطور انسان اصلی

 میلیــون 100فقــط  و مصرف کشورهاي تولیدکننده وسطت آن تن میلیون 500تقریبا،  .باشدمی گندم مقدار

آمریکــا،  توسط تن میلیون  30از این مقدار،  شودمی فروش و خرید جهانی تجارت در عرصۀ باقیمانده تن

 وســیلۀ اســترالیا به تن میلیون 19تا  18اروپا،  اتحادیه وسیلۀ به تن میلیون 20کانادا،  توسط تن میلیون 19

 چنــد شــده منتشــر هايگزارش. شودمی عرضه و تولید آرژانتین وسیلۀ به باقیمانده نت میلیون 80حدود  و

 نیــازي بر مازاد هیچگونه غالت دیگر سال پنجحدود  یعنی 2020سال  پایان تا که دهدمی نشان اخیر سال

و  نمایــدتولیــد مــی خــود مصــرف انــدازة به کننده، تولید کشور هر یعنی نشد نخواهد تولید صادرات براي

 محققــان جهــان جمعیت روزافزون افزایشبنابراین  امکان خرید گندم از دیگر کشورها مقدور نخواهد بود.

پیرســته ( بردارنــد گــام بشــر غــذایی نیازهــاي تأمین و تولید میزان افزایش جهت در تا است داشته آن بر را

  ).1391 ،امام و انوشه

 ه و براي تامین غذاي خود نسبت به کشت آن اقــدامزراعی است که بشر با آن آشنا شد گیاهگندم اولین 

دانشمندان معتقدند کــه  کنار کشور،هاي وحشی گندم در گوشه و و تیپ کرده است. نظر به تنوع ارقام بومی

                                                             
1F.A.O(Food and Agriculture Organization United Nation) -   
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هــاي قــدیم بــه هاي اولیه پیدایش گندم در دنیا بوده و ساکنین این منطقــه از زمــانفالت ایران یکی از کانون

گندم بــا شــرایط محیطــی مختلــف و  سازگاري وسیعاند. با توجه به ل اشتغال داشتهکشت و کار این محصو

تــا  30اي بــین کشت آن به طور عمده در محدوده باشد،سرما دوست می گیاهانطبیعت رویش آن که جزو 

درجه عرض جنوبی صورت می گیرد، ولی با ایــن حــال در خــارج از  40تا  27درجه عرض شمالی و  60

هاي فوق الذکر نیز کشت گندم امکان پذیر است . این گیاه نسبت به ارتفاع حساسیت چنــدانی محدوده این 

طق هم سطح دریا تا ارتفاع سه هزار متر متداول بوده و حتی کشــت آن اندارد، به طوري که زراعت آن از من

ط مختلــف از سطح دریا در تبت گزارش شده است. وسعت پراکندگی گنــدم در نقــا يمتر 4570در ارتفاع 

حال برداشت است و بــه دنیا به حدّي است که می توان گفت در هر ماه از سال در نقطه اي از دنیا گندم در 

 ).1370اکبــري، همین جهت گندم خوراك اصلی مردم را در بخش عمده اي از جهان تشــکیل مــی دهــد (

 بهینــه مــدیریت زراعی، به و نژادي به عملیات با سو هم کشاورزي تولیدات افزایش در مهم عوامل از یکی

 عملکــرد و نیتــروژن بــین بــاالیی همبســتگی شــیمیایی کودهــاي بین در که است شیمیایی کودهاي مصرف

 ضــرورت ،گنــدم خصــوصبه درغالت باال عملکرد به دستیابی براي ).1999ملکوتی،( است شده گزارش

 غــذائی عناصــر نقــش میــان در ایــن. رسدمی بنظر ناپذیر اجتناب سطح واحد در گیاه این افزایش عملکرد

 از جملــه زراعی محصوالت کم عملکرد که بنحوي باشد، می مهم سطح بسیار واحد در عملکرد درافزایش

اســت (ســرمدنیا و کــوچکی،  غــذائی عناصــر به کمبــود مربوط اول درجه در دنیا نقاط از بسیاري در گندم

میایی در جهــت تغذیــه صــحیح گیــاه و عملیات زراعــی از جملــه اســتفاده مناســب کودهــاي شــی ).1372

ترین عناصر مورد نیاز، نقش اساسی و تعیین کننده در تولیــد کمـّـی خصوص نیتروژن به عنوان یکی از مهمبه

تر انجام شود و نیتروژن کمتر جذب گردد و یا هنگــامی کــه و کیفی گندم دارند. زمانی که جذب کربن سریع

 بنــابراین ).2005و همکــاران،  وسگرفــت (د صورت خواهــد عکس این حالت اتفاق افتد، کاهش عملکر

 از کودهاي مناسب استفاده و است برخوردار ايویژه الویت از نیتروژن مدیریت گندم، اقتصادي تولید براي
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 نیتــروژن کــه زیــرا باشــد،مــی محصــول ایــن کشــت ضــروریات از گنــدم تولیــد براي افزایش دارنیتروژن

(طرازکــار  رودمــی بشمار کودها تمامی اصلی محور و بوده جهانی درمقیاس غذائی عنصر ترینمحدودکننده

 تولید افزایش در موفقیت براي دارنیتروژن کود بهینه مصرف مدیریت .)1391الهی،؛ لطف1386و بهجت، 

بــه  نیتــروژن مصــرف میــزان و نــوع منطقی تعیین و است برخوردار ايویژه اهمیت از گندم پروتئین و دانه

 بــراي اصــلی ضــروریات از یکی خاك کافی خیزيحاصل. است ضروري گندم کیفی و کمی ارتقاء نظورم

 رودمــی شــمار بــه گندم ملکردع در غذایی مواد عامل ترینمحدودکننده یتروژنن و است گندم تولید افزایش

 ). 2002 همکاران، و دیویس(

 در اروپــا ویــژهبــه گیاهی رشد هايکندکننده ترینپرمصرف از و آمونیومی ترکیبات گروه از سایکوسل

 فراوانی کاربرد )غالت ویژهبه(  زراعی گیاهان رویشی رشد کنترل و خوابیدگی کاهش جهت امروزه و بوده

 بــه را عمــودي حالــت مکــانیکی، مقاومــت افزایش دلیلبه سایکوسل .)2000 مؤید، و است (امام ردهک اپید

 هــابوتــه انــدازسایه داخل به نور نفوذ و یافته کاهش ورس درصد گرددمی موجب که دهدمی ساقه و برگ

 کودهاي مصرف میزان میتوان طرفی از .گرددمی فراهم باال هايتراکم در کاشت امکان بنابراین یابد؛ افزایش

 بــه حساسیت یا و ورس ایجاد به اینکه بدون داد افزایش تولید باالتر پتانسیل به رسیدن جهت نیز را نیتروژن

 موجــب سایکوســل با گندم گیاه پاشیمحلول که دادند نشان) 1982( همکاران و دي. گرددمنجر  هايبیمار

 ریشــه، بیشــتر رشد به را سایکوسل با شده تیمار گیاهان در بیشتر عملکرد آنها گردید، دانه عملکرد افزایش

 از آب مصــرف بــازده بــودبه در افــزایش نهایت در و برگها در بیشتر آب توان و ايروزنه مقاومت افزایش

 بــاالي مصــرف و بوتــه تــراکم افزایش .نسبت دادند گیاه تعرق در کاهش و ریشه فعالیت در افزایش طریق

 در و شــده فتوســنتزي کارایی کاهش و هابوته خوابیدگی موجب گاهی دانه عملکرد بهبود هدف با نیتروژن

 مصــرف مشــکالت ایــن حــل بــراي ممکن هايرکا راه جمله از. شودمی منجر دانه عملکرد افت به نهایت

در  گیــاهی رشــد هايکُندکننده عمده مصارف از یکیبنابراین  .باشدمی سایکوسل جمله از رشد هايکاهنده
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؛ امــام و 1386باشــد (امــام، مــی جــو و گندم، برنج، چــاودار مانند ايدانه غالت در ورس کنترل کشاورزي

 و از شــده آســانتر برداشــت ترتیب، بدین و یابدمی کاهش ورس سلسایکو از استفاده ). با1383نژاد، نیک

دلیل اهمیت گندم و نقــش نیتــروژن و سایکوســل به ).1996شود (امام و کریمی، می کاسته عملکرد کاهش

هاي انجام شده در خصــوص اثــر تــوام ایــن عوامــل موجــب در بهبود عملکرد کمی و کیفی و کمی بررسی

نیتروژن و سایکوسل بــر عملکــرد و برخــی خصوصــیات زراعــی گنــدم مــورد  گردید تا اثر سطوح مختلف

  بررسی قرار گیرد.
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  کلیات-2

  اهمیت اقتصادي و تغذیه اي گندم - 2-1

ت گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان نسبت به دیگر گیاهان زراعی به خود اختصــاص داده اســ

). 1384یک ششم از کل زمین هاي زراعی جهان زیر کشت این گیــاه اســت (کــافی و همکــاران،  حدودو 

اهمیت اقتصادي گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصــوالت کشــاورزي مــی 

گنــدم  قیاس جهــانیدر م ولیدهد، باشد. اگرچه برنج غذاي اصلی بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل می

و  19زیر کشت غالت را در جهان به خود اختصاص داده است. برنج و ذرت به ترتیــب بــا ســهم  بیشترین

  ).1369خدابنده، هاي بعدي قرار دارند(درصد در ردیف 17

 کــالري درصــد 55 و پــروتئین درصــد 45 از بــیش و بوده کشور استراتژیک محصوالت از یکی گندم

از گندم عالوه بــر تغذیــه انســان بــراي تغذیــه  ).1999 ملکوتی،( کند می تامین را رکشو جمعیت نیاز مورد

شود. در صنعت از گندم گلوتن، نشاســته و الکــل تهیــه طیور و همچنین مصارف صنعتی نیز استفاده می ،دام

اســتفاده ها و تا حدي نیز در صنایع کاغذسازي مورد شود و کاه آن نیز جهت خوراك دام و تهیه بستر داممی

هــاي مــدیریت خــاك و تنــاوب بــه گیرد. از محصول سبز گندم در تغذیه دام و گاهی نیز در برنامــهقرار می

  )1371؛ کریمی، 1369؛ خدابنده، 1373پورصالح، گردد(عنوان کود سبز استفاده می

مایز ساخته محتواي انرژي باالي دانه، گندم را به عنوان منبع عمده تامین پروتئین از سایر گیاهان مت

میلیون تن پروتئین  85هم اکنون در جهان در حدود ، است. برطبق گزارش سازمان خواروبار جهانی
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میلیون تن، یعنی در حدود نیمی از آن از غالت به ویژه گندم تامین  40شود که حدود مصرف می

  ).1369خدابنده، شود(می

  موقعیت گندم در جهان و ایران 2-2

 گیاهــانر کشــت یسطح ز شود.هاي جهان کاشته میدر همه قاره که است غالتین یمهمتریکی از گندم 

طبق آمارهاي کشاورزي، بــیش از  .باشدهکتار می 7035020 و 216974683 بیران به ترتیا و در جهان

 13درصــد آن را گنــدم و  22در جهان بــه غــالت اختصــاص دارد کــه  گیاهاندرصد سطح زیر کشت  70

و در  شــودی جهان کشت و کار مــیهاي زراعگیرد. گندم در مساحت زیادي از زمینمی درصد را برنج دربر

. )2010(فــائو،  باشند عملکــرد قابــل تــوجهی داردنقاط مختلف که داراي شرایط آب و هوایی متفاوت می

  ).2010فائو، کیلوگرم در هکتار متغیر است ( 2586تا  1886متوسط عملکرد جهانی گندم بین 

میــزان و  میلیون هکتار اســت 5/6ارائه شده توسط وزارت کشاورزي، سطح زیر کشت گندم طبق آمار 

 بطــور اردبیــل اســتان در کشــت گنــدم زیــر سطحو  تن برآورد گردیده است 11869560تولید محصول 

دیــم  به صــورت آن هکتارهزار  307 و آبی آن هکتارهزار  233 حدود که هکتار هزار 541 معادل متوسط

  .)1390آمارنامه کشاورزي، ( باشد می

آذربایجان شرقی و خوزستان بوده که در  ترین مناطق کشت گندم در درجه اول سه استان خراسان،مهم

با وجود این  ).1380اکبري، ( کشور است درصد از تولید مهم 1/12درصد از سطح کشت و  35حدود 

هاي فوق الذکر در گندم نسبت به استانکه استان اصفهان و منطقه گرگان و گنبد از نظر سطح زیر کشت 

به دلیل باال بودن عملکرد، سهم قابل مالحظه اي از تولید گندم  ولیتري از اهمیت قرار دارند، مرتبه پایین

  ).1380(صادقی،  دهندرا تشکیل می

  منشأ و سازگاري گندم -2-3
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باشد. گندم گیاهی است یم 4و جنس تریتیکوم 3، از خانواده غالت2گندم از جمله گیاهان تک لپه

(کوچکی و  باشدیک ساله، سازگار با نواحی معتدل و سرد که از لحاظ فتوپریودي روز بلند  می خودگشن،

گونه شناخته شده در جنس تریتیکوم وجود دارد. گندم از لحاظ تعداد  15. در حدود )1367همکاران، 

بندي ) طبقهn2=42( ) و هگزاپلوئیدn2=28( )، تتراپلوئیدn2=14( کروموزوم در سه گروه دیپلوئید

  ).1985؛ راسموسن، 1978؛ اوناس، 1371؛ کریمی، 1373بهنیا، ( شودمی

 طوري گندم طی مراحل تکامل و رشد خود با شرایط آب و هوایی مختلف سازگار گردیده است، به

ختلف واع ماهمیت انباشد. دامنه سازگاري و که از اطراف قطب شمال تا خط استوا قابل کشت و کار می

 ن در حالط جهانقاتوان از این واقعیت استنباط کرد که این گیاه هر ماه از سال در یکی از گندم را می

  .)1374اربط، ؛ کاظمی1369برداشت است(شبستري و مجتهدي، 

ن حدود شده است. همچنیهزار سال قبل از میالد در خاورمیانه کشت می 17تا  12گندم حدود 

ندوستان، قفقاز، و هسال قبل از میالد در ایران، عراق،  6500هزار سال قبل از میالد در آسیا و  15تا  10

ه هزار دود دهمچنین اطراف دریاي مدیترانه وجود داشته است. به طور کلی قدمت کشت و کار گندم را ح

یه و فلسطین ر سور). منطقه پیدایش و خاستگاه این گیاه د1373سرمدنیا و کوچکی، ( سال تصور می کنند

یران به ریق ااز ط پس از آن،بوده و از آنجا به مصر و بین النهرین و سپس به ایران برده شده است و 

ده، خدابن( تفته اسچین و روسیه و در نهایت به اروپا و سایر نقاط دنیا انتقال یا هندوستان، ترکمنستان،

1369.(   

 ،دماتوان به یاري آن دخالت دارند که از جمله آنها معوامل مختلفی در رشد و نمو و در نهایت سازگ

 وضوع یاهان مترین عاملی است که اثر آن بر رشد و نمو گمهم دمارطوبت و نوع خاك اشاره نمود.  نور،

                                                             
2  -Moncotyldone 
3  -Gramianae 
4  -Triticum 
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Abstract 

  In order to evaluate the effect of application of nitrogen rates and cycocel (CCC) growth regulator on 
yield and agronomic traits of wheat (Triticum aestivum L.), a factorial experiment based on 
randomized complete block design with three replications was conducted at the Research greenhouse 
of Mohaghegh University of Ardabil in 2014. The factors included different nitrogen levels (0, 100, 
200 and 300 Kg N ha-1) and cycocel levels (control, 500, 1000 and 1500 ppm). The results showed 
that morphological characteristics, yield, The process of remobilization in grain yield, phyllochron, 
rate of leaf appearance, Some index of growth, chlorophyll content, efficiency of photosystem II 
including: quantum yield of PS(II) and maximum quantum yield of PS (II) (Fv/Fm) was significantly 
affected by nitrogen levels and cycocel levels. With increased nitrogen and cycocel levels, the root 
weight, spike length, number of grain per spike, seed hundred weight and seed yield in plant was 
increased. With increased nitrogen the plant height was increased but with increased CCC the plant 
height was dereased. Means comparisons showed that maximum grain yield was obtained with 
application of 240 kg N/ ha and 1500 ppm cycocel (CCC) which was significantly higher than other 
treatments. Maximum grain yield was obtained with application of 240 kg N/ ha (1.068 g/plant) and 
1500 ppm CCC (1.045 g/plant). Most remobilization of dry matter and the contribution of stem 
reserves to grain yield in the non-application of nitrogen and CCC and the lowest amount of it was 
achieved with combined nitrogen application of 240 kg per hectare and 1500 ppm CCC. The result 
showed that phyllochron and leaf appearance rate was affected by nitrogen and cycocel levels. With 
increased nitrogen and cycocel levels, the phyllochron was decreased but rate of leaf appearance was 
increased. The highest leaf appearance rate and the shortest time to phyllochron was obtained with 
application of 240 kg of nitrogen per hectare (2.41, and 0.420 per day respectively) and with 
application of 1500 ppm CCC (2.41, and 0.420 per day respectively). By increasing the amount of 
nitrogen, leaf area index and dry matter accumulation increased. 
 

Key words: wheat, nitrogen, phyllochron, yield 
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