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  و منابع طبیعی کشاورزي يدانشکده

  گروه زراعت و اصالح نباتات

  

  کارشناسی ارشدي براي دریافت درجه نامهپایان

  زراعتگرایش  زراعت و اصالح نباتاتي در رشته

  

  

  عنوان:

ایسه خصوصیات زراعی، کیفیت نانوایی، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه بررسی و مق

  در الین و ارقام گندم امید بخش نان در منطقه مغان

  

  :راهنما اتیداس

  احمد توبه دکتر

  دکتر عبدالقیوم قلی پوري

  

  :د مشاورتیااس

  هومونلو مهندس کمال شهبازي

  ثمرین مهندس شهزاد جماعتی

  

  :هشگرپژو

  یگلوغالمرضاخلیلی گ

 

 1394تابستان 



  
 

  غالمرضا :امن              خلیلی گیگلو :نام خانوادگی دانشجو

و ارقام گندم  نیعملکرد دانه در ال يعملکرد و اجزا ،یینانوا تیفیک ،یزراع اتیخصوص سهیو مقا یبررسنامه: عنوان پایان

  بخش نان در منطقه مغان دیام

  دکتر عبدالقیوم قلی پوري - 2دکتر احمد توبه - 1  :راهنما اتیداس

  مهندس شهزاد جماعتی ثمرینمهندس - 2 کمال شهبازي هومونلو  مهندس- 1: د مشاورتیاستا

  و اصالح نباتات مهندسی کشاورزي  ـ زراعت رشته:                              کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

  محقق اردبیلی: دانشگاه                                                   زراعت:گرایش

  78 :عداد صفحاتت                              30/6/1394    : تاریخ دفاع           و منابع طبیعی    کشاورزيعلوم  :دانشکده

 چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه . برتر از آن است ینفت و حت هیهم پا یاسیس تیبوده و از لحاظ اهم یاساس ییماده غذا کیگندم 

بخش  امید الین 5، دو رقم و مغاندر منطقه نان  گندمبخش  دیام يهانیالو  آن و صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در ارقام ياجزاو 

بخش  دیام يهانیدر خصوص ال حاصل جینتا. هاي کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتندگندم نان بر اساس طرح بلوك

مورد مطالعه  يهافاکتور هیمورد آزمون از نظر کل يهانیشاهد نشان داد که ال عنوانه ب مروارید وگنبد با دو رقم گندم سهیگندم در مقا

 زیو متما کیدرصد قابل تفک کی پنج و دار در سطح احتمال یبا ارقام شاهد متقاوت و با اثر معن سهیو در مقا گریکدیبا  شیآزمااین در 

 کمی و کیفی از نظر خصوصیات و رسیدگی فیزیولوژیکی و دهی خوشه تا روز تعداد فنولوژي، براي صفات، N-91-17 الینباشند.  یم

در وزن دانه  ،سنبل طول ،دانه سنبله اصلی وزن ،مترمربع، طول سنبلدر  ور، تعداد سنبلرتعداد پنجه باارتفاع بوته، ، شامل زراعی

 ،شاخص گلوتن ، نیتروژن جذب شده،و صفات کیفی شاملعملکرد دانه  ، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،وزن هزار دانه ،مترمربع

داراي بیشترین مقدار بوده که  میانگین تک دانه وزن تعداد سنبل در مترمربع،، عملکرد يجزاابراي  و ، پتاسیمعملکرد پروتئینو  درصد

 این الین ها وارقامازرا نشان دادند.  داريمعنیاختالف با بقیه الین هاي مورد بررسی  که مشترك قرارگرفت گروهدر N-91-10 با الین

  استفاده نمود.می توان بهبود کیفیت نانوایی  افزایش عملکرد دانه و نژادي در جهتبه زراعی،به هايدر برنامه

  .قم، رنی، الپروتئین گلوتن، شاخص گندم،: هاکلید واژه
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 مقدمه -1-1

 تحقیق انجام با است، کشاورزي توسعه در اساسی و مهم عامل سه ترویج و آموزش، تحقیق

 الانتق .گرددمی مشخص کشاورزي بخش در موجود امکانات از استفاده هايشرو و تولید هايتظرفی

 با). 1387 ،همکاران و تیموریاناست ( برخوردار زیادي اهمیت از کشاورزان به تحقیقاتی هايیافته

 غذا تامین بشري جوامع روي هايچالش ترین مهم از ییک جهان، جمعیت در افزون روز روند به توجه

 از جهان مردم از نفر میلیارد 1/3 از بیش امروزه که يطوره ب .باشدمی خاکی کره این ساکنان براي

 سال در جهان جمعیت که شودمی بینیپیش برند،می بسر رنج در آن از ناشی تغذیه سوء یا گرسنگی

 قحطی غذا، کمبود چون پیامدهاي افزون روز رشد این درکنار که برسد نفر میلیارد 8 به 2015

 عمده عنوانه ب گندم ).1379 ،سلطانی رضایی،سازد ( می نمایان پیش از بیش خودرا هرروز گرسنگی

 از هکتار میلیون 6/8 معادلسطحی  90- 1370 هايسال طی متوسط بطور کشور زراعی محصول ترین

 ناچیز مذکور هايسال طی آبی گندم کشت زیر سطح تغییرات. است داده اختصاص بخود کشور اراضی

 هکتار میلیون 2/4 زا دیم گندم کشت زیر سطح است، بوده هکتار ونیلیم 2/4 نیانگیم بطور و بوده

حدود  1390تا  70از  آن میانگین بوده، متغییر 1390درسال  هکتار میلیون 4/5 تا 1387 درسال

 در بارندگی تکافوي عدم علّت به هاسال بعضی در که است ذکر به الزم است، بوده هکتار میلیون 4/3

 بسیار عملکرد از یا و نبوده برداشت قابل دیم هايزراعت از چشمگیري سطوح کشور مناطق از بعضی

 گزارش هکتار میلیون 39/6حدود  1389درسال  گندم کشت زیر سطح کل .باشدیم برخوردار پائینی

 کشت زیر سهم و )درصد 6/42هکتار ( میلیون 72/2 یآب گندم زیرکشت سهم کهبطوري است، شده

تا  1370سال  از ایران در ندمگ تولید میزان .است بوده) درصد 5/50هکتار ( میلیون 33/3 دیم گندم

 آن بیشترین و 1379سال  به مربوط آن نیکمتر .است بوده یرمتغ تن ونیلیم 5/14تا  8 بین 1380

 نشان غذایی نامه تراز روش به درکشور غذایی مواد عرضه الگوي یبررس .باشدمی 1384سال  به مربوط

درصد و  60غالت  ت.اس درصد 90حدود  و البا بسیار انرژي تامین در گیاهی هايفرآورده سهم دهدمی

 يبرا 1380 سال در رانیا مصرف سرانه گندم در دهد.یم لیآن را تشک درصد 37 ییتنهاگندم به 

سال  در لوگرمیک 170کل کشور  يو برا لوگرمیک 214 ییروستا مناطق و گرملویک 145 يمناطق شهر

و سهم آن  لوگرمیک 128 يشهر مناطق رجامعه د يغذا نیتریمصرف ساالنه نان بعنوان اصل بوده است،

 کشاورز و همکاران،است (درصد بوده  50از  شی) بيکالر 2700( ازیمورد ن يمتوسط انرژ نیتام در
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 ازینفر و ن ونیلیم 80 حدود زانیبه م دهه نود لیکشور در اوا تیجمع ینیب شینرخ رشد و ب ).1381

 نیبودن ا يانحصار عرضه، عکمبود مناب مردم، یاصل يغذا نیضرورت تام گندم، تن ونیلیم 18به 

کشور  یهمه مّهم تر حفظ استقالل ملّ و از یغرب يکشورها از يمحدود نزد تعداد کیاستراتژ يکاال

 ردیموثر صورت پذ یاقدام ییبه خودکفا یابیمحصول گندم و دست دیتول شیافزا نهیزم در کندیم جابیا

آنچه که تحت آن تکامل  مشابه ،یط فصلیو شرا یدر توال ایگندم دن شتریب ).1381 (کشاورزو همکاران،

را  خود یشیرو نمو اهیگ درجه)، 30(درحدود  نییپا نسبتاً يدرمدارها یعنی؛ دیآیعمل مه است ب افتهی

که  یطیشرا در .کندیم یط کم، ساعت) و سرد زمستان باشدت نور نسبتاً  11 تا 10کوتاه ( يدر روزها

 که پر یدرصورت. ردیپذین صورت میوافتراق گل آذ یده است گل شیبه افزا و دما رونور  طول روز،

یانجام م ساعت برسد، 14تا  13و طول روز به  شتریهم ب شدت نور باز زانیکه م یطیدرشرا شدن دانه

 دیو تشد باشد) شتریب ای درجه 30روزانه  يکه حداکثر دما يبه نحودما ( عیباال رفتن سر یول .شود

درجه  37تا  4 يگندم دردما ذرب ).1380،یگالیبدهد ( یشدن دانه را خاتمه م پر اغلب دور آب، مبودک

 خواجه پور،است (گراد  یدرجه سانت 25تا  22 یجوانه زن يبرا بهینه يزند و دمایگراد جوانه م یسانت

 يدارا ر است،مت یلیم 1750تا  25 نیساالنه آن ها ب یبارندگ زانیمناطق که م گندم در ).1365

 ایمه لیبدل باال همراه باشد، يدمااگر با  مخصوصاً  اد،یز یبارندگ .دیآیم بدست باشد،یمناسب م عیتوز

  ).1376 رادمهر،( باشدنمیرشد گندم مناسب  يها برايماریب وعیمناسب جهت ش طیبودن شرا

 گندم تاریخچه و مبداء -1-2

 زاره 15 تا 10 حدود و شدهمی کشت خاورمیانه در میالد از قبل سال هزار 17تا  12 حدود گندم

 و موقع چه دقیقاً  که دادنمی درستی به کس هیچ لکن داشته، وجود آسیا در نیز میالد از پیش سال

 Triticumشامل که اولیّه هاي گندم اصلی مرکز دقیق ربطو امّا شده، شناخته شخصی چه توسط

dicoccum,Triticum Monoccum و مصر به منطقه دو این از که بوده فلسطین و سوریه از ند.باش می 

 سرانجام و روسیه و چین ترکستان، هندوستان، به ایران طریق از و آمده ایران به سپس و النهرین بین

 مرکز شناسان ازگیاه یبرخ .است یافته انتقال جهان نقاط سایر به اروپا طریق از و شده برده اروپا به

 و قدیم مصریان مقبره در گندم هاي دانه از تعدادي که معتقدند زیرا دانندمی مصر از را گندم اولیّه

 تکامل بار نخستین براي نان گندم ایران در). 1371 ،خدابندهاست ( آمده بدست نیل رود درکنار

 مردم میالد از قبل سال هزار 500 حدود در .یافت سوگسترش همه به ایران از نان گندم .یافت

دشت به آمد بوجود چمنزار مزارع تشکیل و هوا و بآ لحاظ از که تغییراتی اثر بر ایران فالت غارنشین

 پیشرفت پیشین هايدوران به نسبت آنها تمدن در و اندکرده آغاز را اي تازه زندگی و آوردند روي ها

 اآنه زندگی آثار از که بودند کاشان کینزد لکیس مردم نشین، دشت مردم ترین قدیمی .شد دیده
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 به آدمی احتیاج شناخت که مذهبی هاي نظریه از گذشته). 1390،يپرویز( آوردند دست به جا درآن

 بشراز را گندم که دهد می نشان علمی هاي بررسی رساند،می ابوالبشر آدم هبوط زمان از را گندم

 هايرشدرگزا یونانی نویس تاریخ هرودوت .است داده قرار استفاده مورد و شناختهمی مفرغ دوره

 چهارم فصل در زرتشت .است کرده اشاره درمصر نان تهیه به میالد از قبل پنجم قرن به مربوط

 .است نامیده کنند، می کشت غله پرستان خدا که جایی را زمین شادمانی محل سومین وندیداد،

 آنقر در .نیست کردن حکومت الیق نداند چیزي گندم درباره که کسی که بود براین سقراط دهیعق

 سخن گندم سازي ذخیره ضرورت و) سالمالعلیه( وسفی توسط ساله هفت قحطی بینی پیش از کریم

  چون  ارزش با کاالهاي ردیف در را جو و گندم ،ماسال در )47 آیه یوسف سوره( است آمده میان به

 اّول جهانی گجن در .انده داد قرار گیرد می تعلق زکات آن به که ... و شتر گوسفند، گاو، نقره، طال،

 خواهد پیروز  جنگ در باشد داشته گندم که کشوري هر« داشت وجود مضمون این به بزرگیري شعا

 عمل، سرعت عظیم، و ثابت هاي سرمایه کمک به غالت ملیتی چند هاي شرکت امروزه حال ».شد

 مسیر در ار خود جاي سرعت به توانستند خود دقیق اطالعات و اللملی بین سریع ارتباطات انحصار،

 در اً انحصار الذکر فوق ابزار کمک به را تالغ جهانی هايقیمت کنترل و کنند باز جهان اقتصاد و تاریخ

 تغذیه نحوه در عذایی، مواد هايقیمت بر گذاشتن تاثیر برابر فشار اهرم عنوانه ب آن از و بگیرند دست

 و فوق موارد به توجه با لذا). 1391 باد،آذر اکبرنیا، علی( کنند استفاده دیپلماسی و درسیاستو  مردم

 اجتناب امري کشور در کشت مورد هايالین و ارقام روي بر مطالعات لزوم درکشور گندم اهمیت

 گندم رقم دو با مقایسه در بخش امید گندم الین پنچ روي هاییبررسی راستا، این در که است ناپذیر

 .گرفت انجام مزرعه شرایط در شاهد بعنوان گنبد و مروارید

 گندم -1-3

 به گندم تیّاهم .دنیاست زراعی گیاه مهمّترین و اوّلین (Triticum aestivum,T.targidum) گندم

 کش موجب و باشدمی آندوسپرم سخت هايپروتئین از چسبنده که است گندم گلوتن ویژگی لحاظ

 نان قرص تولید براي هک هنگامی درضمن گردد،می ورآمده اصطالح به شده خمیر انبساط یا آمدن

 با و گندم .شودمی داشته نگه یکدیگر با و شده پیوند پروتئینی بخش این ،شودمی داده حرارت ورآمده

 انباري کیفیت و محصوالت تنوع .باشندمی داراي را خصوصیت این تریتیکاله و چاودار کمتري وسعت

 مرکز که آسیا غربی درجنوب دمگن .است ساخته جهان مردم سوم یک از بیش غذاي را آن گندم،

 گندم خویشاوند وحشی هايگونه .است شده کشت سال 00/10 از بیش براي آن منشاء جغرافیایی

 .نمایندمی رشد ترکیه شرق و ایران عراق، اشغالی، فلسطین شمال سوریه، لبنان، در هنوز
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 نان یا زراعی گندم -1-3-1

 وحشی و اوّلیه هايگیري دورگه و هیبریداسیون از که هستند پلوئیدي هگزا هايازگونه زراعی گندم

 Vulgre دنمان پلوئیدي هگزا هايازگونه بعضی مطلوب اگرونومیکی خواص .اندشده حاصل تتراپیلوئیدي

 علی( یابد گسترش دنیا نواحی سرتاسر در گندم این اکولوژیکی فعالیت دامنه تا است شده سبب

 جنوب از آن مبداء و شده نامگذاري لینه توسط 1853 سالر  د گندم این .)1389،آذرباد اکبرنیا،

 ای T.copositum: از عبارتند آنها مهمترین که است زیادي هايزیرگونه يدارا .باشدمی آسیا غربی

T.hybernum گندم Aestivum ای Vulgar و پراکندگی و برتر بهتر، کیفیت داراي گندم، زراعی ارقام از 

 رقم هزار چندین داراي گندم نیا .شودمی کشت بیشتر و است هايمگند ایرس از نیز آن گسترش

 تولید کافی محصول و کرده ونمو رشد متفاوت اقلیمی شرایط تحت و دنیا مختلف مناطق در که زراعی

 انواع داراي چنین هم .دارد وجود پاییزه نیمه و پاییزه بهاره، انواع آنها بین رشد، تیپ نظر از .مایدنیم

 هايدانه آنها بین در بندرت و است قرمز و زرد سفید، رنگ به هادانه .باشندمی کشری بدون و کدارشری

   ).1371 ،خداپناهشود (می دیده بنفش و آبی

 گیاهشناسی خصوصیات -1-3-2

جنس  از و Triticum تیره از و Pooideae اصلی غالت خانواده زیر و Poaceae خانواده جزء گندم

Triticum شودمی بندي طبقه زیر شرحه ب گیاهشناسی ازنظر .باشدمی: 

 AAژنوم  و کروموزوم N=142 تعداد با دیپلوتئید گندم) الف

 (T.targidum) . مدورو گندم مانند AABB ژنوم و کرموزوم N=282 تعداد با تتراپلوئید گندم) ب

 علی( T.aestivumو  T.spelta مانند AABBDD ژنوم و کرموزوم N=422 تعداد با گزاپلوئیده گندم

 ).1389، آذرباد ،اکبرنیا

 گندم غذایی اهمیت و ارزش -1-3-3

 د.دهنمی تشکیل را آن دانه که است موادي فیزیکی و شیمیایی خواص به بیشتر گندم اهمیت

 به یا و تخمیر موجب گندم دانه در موجود گلوتن شیمیایی و فیزیکی خاصیت وجود علّته ب نیبنابرا

 و شیرینی بیسکویت، ماکارونی، نان، انواع توانمی حالتی درچنین که شودمی خمیر ورآمدن اصطالح

 نیپروتئ .دارد برتري غالت سایر بر گندم آرد نیز، نان پخت نظر از .نمود تهیه آن با را مختلف غذاهاي

 تغذیه در و دارد زیاد خیلی پروتئین که آن سبوس بخصوص پرارزش، العاده فوق غذایی ازلحاظ گندم

: از عبارتند گندم دانه دهنده تشکیل مواد نیمهمّتر .باشدمی فراوانی اهمّیت داراي طیور و ها دام

 گندم دانه دیپیل .باشدمی درصد 14تا  9 بین یرمتغ واریته برحسب آن مقدار که گندم پروتئین

ه ک باشدمی دمگن دانه دهنده تشکیل کربوهیدرات مهمترین که نشاسته و است درصد 2 درحدود
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 خاکستر مقدار .د می باشددرص گرم 5/1 تا 8/1 برابر گندم خشک ماده گرم 100 در ماده این مقدار

 1/5تا  1/8 گندم کامل دانه دیگر امالح از کمی سایر و فسفر پتاسیم، سدیم، آهن، لسیم،ک امالح یا

 درصد 10 چنین هم وبوده  مک مفدار به دانه دراین موجود )Eو  (Bگروه  هايویتامین. است رصدد

  ).1371 خدابنده،است ( شده تشکیل آب از گندم دانه

 )خشک ماده گرم 100در  مقدارگرمگندم ( دانه مختلف اجزاي ترکیب - 1- 1 جدول

 
 وزن درصد

 خشک
 خاکستر لیپید خام غذایی فیبر پروتئین

 5/1 2 2 12 100 کامل دانه

 3  1 21 5 9 پوست

 6 9 7 18 8 اکرون الیه

 5 10 3 26 3 جوانه

  5/0 1 <5/0 10 8 آندوسپروم

 درجه سفید آرد

 درصد 15 استخراج
- 11 5/0> 1 5/0 

 

 گندم دانه از حاصل آرد کمیت و کیفیت کننده مشخص خواص مهمترین از یکی گندم نانوایی ارزش

 .باشدمی پروتئینی مواد از مخلوطی که دارد ها دانه در موجود گلوتن مقدار به بستگی و بوده

 مصارف نظر از گندم بندي طبقه -1-3-4

 ویا تسخ نوع از و ورشیل نودل، اسپاگتی، ماکارونی، مانند خمیري محصوالت مخصوص گندم -الف

 .ده استبو درصد 30از  بیش مرطو گلوتن و درصد 5/12 بیشتر پروتئین با دوروم

 شوند، می داده اختصاص ورمنظ بدین که هاییگندم - بیسکویت و شیرینی کیک، مخصوص گندم- ب

 .باشدمی پایین نسبتا پروتئین نرم، هايگندم نوع از اغلب

 مخصوص هايگندم گلوتن با پروتئین کیفیت و کمیت- يتخمیر محصوالت و نان مخصوص گندم - ت

 از بیش معموالً شوند،می داده اختصاص منظور بدین که هاییگندم پروتئین .باشدمی حائژاهمیت نان

 .باشدمی درصد 26 از بیش آنها مرطوب گلوتن و ددرص 11

 با خمیري محصوالت و نان قبیل از مختلف مصارف براي که است گندمی -منظوره چند گندم- ث

 که باشدمی کانادا Prairie بهاره گندم نوع آن بارز نمونه .گیردقرارمی استفاده مورد شیرینی و کیک

 ).1389 ذرباد،آ اکبرنیا، علی( است مناسب لنود و مسطح هايننا تولید جهت
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 گندم استفاده موارد -1-3-5

 غیره و ماکارونی و شیرینی کیک، بیسکویت، ماشینی، نان سنتی، نان انواع تهیه - 

 رسدمی صنعتی و غذایی مصارف به که ازگندم نشاسته استخراج- 

 وطیور دام خوراك - 

)، سازي کالباس سوسیس،(سازي  گوشت صنایع مثل غذایی صنایع از دربعضی گندم آرد از استفاده - 

  ).غیره پودرسوپ، مثلمصرف ( آماده غذاهاي تهیه

  .)دنیا قاطن اکثر رد( رهیغ و هاآل سره شده فرآیند محصوالت سایر و ايصبحانه هايفرآورده تهیه - 

  ).1389 ،آذرباد اکبرنیا، علی( شودمی تهیه الکل و گلوتن و مایع گلوکز گندم از- 
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 دوم فصل

 پیشینه تحقیق
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  دانه عملکرد يازعملکرد و اج - 1- 2

 یشکل آن تخم مرغ پهنا دارد، متر میلی 3-  5/3 و متر درازا یلیم 6- 7حدود  دانه گندم معموالٌ در

همه  آلرون و هیال یخوردگ چیواقع پ امتداد دارد که در یقیعم اریش ایطرف آن شکاف  کی در است.

 يد و تعدادردا پررنگ قرار يرشته آوند کی یفرورفتگ يانتها در سمت داخل است.به  یپوشش يهاهیال

 آندوسپرم پوسته، یقسمت اصل 3 ازگندم  دانه .شودیدانه مشاهده م يانتها به کرك در مرسوم ز،یر مو

 وزن خشک دانه را از درصد 9پوسته حدود  است.شده لیتشک )ونیآمبر دژم،( جوانه و )نی(آلبوم

 مقدار خاکستر پوست در خام و ییغذا بریف درصد 21 حدود ز،لعمده آن از سلو قسمت دهد،یم لیتشک

 26که حدود  دهدیم لیتشک درصد وزن خشک دانه گندم را 80 پرمآندوس است. درصد 3 حدود

عملکرد و  ).1389 ،آذرباد ا،یاکبرن یعل( استدرصد  10 آن مقدار و دیپیاز ل یو غن نیدرصد پروتئ

 ا،یسرمدن( گیرند یقرارم طیمح و پیژنوت ،یزراع تیریاعمال مد ریتاث تحت ملکرد درگندمع ياجزا

دانه  تعداد ک،یوژیزیف یدگیرس ک،یولوژیصفات عملکرد ب با نهداد عملکر یهمبستگ ).1994 ،یکوچک

 عملکرد دانه وابسته نیچن هم. )1389 ،همکاراندهقان و ( بود داریدرسنبل و طول سنبل مثبت و معن

که ممکن است به  باشدمیو مصرف آنها توسط مخزن  هیمنبع و تجز لهیتجمع مواد بوس نیبه تعادل ب

 یعملکرد دانه با ارتفاع بوته همبستگ ).1985 فیشر ،1980ت،ی(لو آنها محدود گردد يدو هر يلهیوس

عملکرد  يبل اجزاو متقا ساده ندیبرآ عملکرد دانه، ).1391 ،همکاران صادق زاده و( دارد داريمعنیو 

 چگونگی اه،یرشد گ یطیمح شریط دانه درسنبل و وزن دانه، تعداد تعدادسنبل درواحدسطح، یعنی

 یاهیگ نیو رقابت درون و ب دیتول بر مؤثر یطیاز عوامل مح ستفادها ییو کارا طیبا مح اهیگ يسازگار

پانصد نمونه  بررسی رد) 1994( واعظی). 2003 ،و همکاران چکوفینس کولی ؛1989 ،یناجام( است

عملکرد دانه و ارتفاع بوته بدست آورد  نیب یمثبت یاگرچه همبستگ گندم دوروم، یبوم يهابوته از توده

 تواندیم تنش دانه با طول سنبل و وزن هزار دانه مشاهده نکرده. کردعمل نیب یهمبستگ گونه چیه یول

 نیقراردهد وا ریآن را تحت تأث يانه و اجزاعملکرد د تیگندم و درنها يرشد و فنولوژ زانیسرعت و م

 داردشدت آن  مدت و وقوع تنش، یینمو يبه مرحله  یمختلف بوده و بستگ قیخود به طر راتیتأث

مصادف  نباشد، زین دیکه رطوبت خاك عامل محدودکننده تول یطیدرشرا ).2004 و همکاران، ویپسیکر(

) ها پیژنوت یررسید ایهنگام و  ریکشت د لیه دلب( آخرفصل يشدن مرحله پرشدن دانه با تنش گرما
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عملکرد دانه به  توسعه ارقام، يبرا .)1985 ماچاس و همکاران،( شود یتواند به کاهش عملکرد منتهمی

ها  پیبا توجه به وجود اثرمتقابل ژنوت يدرجه سازگار نیتخم انتخاب نبوده، يبرا یسبمنا اریمع ییتنها

نشان داده که عملکرد دانه با تعداد  قاتیتحق جینتا ).1377 رشادفر،ف( شودیمختلف م يها طیدرمح

 دارد داريمعنیمثبت و  یسنبل و وزن دانه همبستگ تعداد دانه در واحد سطح، سنبل در ایپنجه 

 S-80-18 نیال يرو ی) با بررس1390( همکارانزاده مقدم و  لیسماع ا ).1980همکاران، و انشاناه(

 در S-80-18(Debeira) الین 1375-76 یسال زراع در یالملل نیرژپالسم خزانه ب نیاز ب اینام دبر با

آن  يو برتر یبررس یعملکرد مقدمات سهیمقا شیدرآزما قرار گرفته بود، یابیزابل مورد ارز ستگاهیا

 نیا شود. نشیبرتر گز نیال کیبعنوان  1377- 78 سالموجب شده در  شیآزما يبه شاهدها تنسب

 نیال کیقرار گرفت و بعنوان  یبررس مورد گرید نیعملکرد به همراه تعداد ال سهیمقا شیآزما در نیال

 مکنوو  سیدول .افتیگرم جنوب کشور راه  میاقل یمقدمات کنواختیعملکرد  سهیمقا يهاشیبرتر آزما

صفت نسبت به  نیانتخاب است و انتخاب ا يصفت برا نی) گزارش دادند که وزن دانه آسان تر1976(

وزن دانه با تعداد پنجه  نیب یبه خاطر رابطه منف یول عملکرد دارد، شیدرافزا يشتریب ریاجزاء تأث ریاس

 دانه، ارتفاع .دعملکرد مؤثر نخواهد بو شیدر وزن دانه درافزا شیافزا ندیبرآ ، و تعداد دانه درسنبل

صفات نشان داده  یتگهمبس یمنطقه مراغه بررس در .باشندیگندم باهم متفاوت م دبخشیعملکرد ام

 يها نیو ال يو تجار دیارقام جد در یکیولوژیزیف يفاکتورها ریو سا هزاردانه وزن ،یکیولوژیکه وزن ب

درمطالعه ).1391، کارانصادق زاده و هم( دارددار با عملکرد  یمعن اریمثبت و بس یهزاردانه همبستگ

 زاگرس، بخش گندم فالت اترك، دیشش رقم ام يرو 2005که توسط بخشنده و رهنما درسال  يا

 اد سنبل دردش تعیفزاا اندازه سنبل، شیاز افزا یحاک جینتا آلتار انجام شد، نیو چ 12 دورم ،13 دوروم

 ی) نشان داد زمان1988و آروس ( اسالفر قاتیتحق جینتا واحد سطح و تعداد دانه درسنبل بوده است.

که  ادیبا قدرت رشد ز ییها پیژنوت نشیگز ،شودمی دیآخر دوره تهد یخشک لهیمحصول بوس دیکه تول

وارد مرحله  یشیدرخاك موجود است از مرحله رشد رو يشتریکه رطوبت قابل استفاده ب یبتواند موقع

 همکارانو  گلپرور ،همچنین .شدشاخص برداشت و عملکرد دانه خواهد  شیبه افزا منجر شوند، یشیزا

دراصالح  یانتخاب يارهایبعنوان مع کیصفات مورفولوژ یرخب یابیتحت عنوان ارز یشی) درآزما2001(

 یمثبت و منف یهمبستگ کهگندم صورت گرفت مشاهده نمودند  پیژنوت 567 يگندم نان که بر رو

ن اندازه سنبل و تعداد سنبله یداشته و ب مطالعه وجود مورد يهاپیژئوت اکثر صفات در نیب يدار

 نیرا ب داريمعنیمثبت و  همبستگی) 2001( میرآخوندي .وجود داشت داريمعنیمثبت و  یهمبستگ

 تعداد سنبلچه در سنبل، طول سنبل، ،دانه درسنبل تعداد شک،یر طول عملکرد سنبل، عملکرد دانه،

صورت  يهایمطالعه با بررس نیا در لسنب ياندازه یکل يالگو وزن سنبل و وزن هزار دانه گزارش داد.
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 سالمیو  یونیاف ،راستا درهمین ) مطابقت دارد.2003( زادهوش و سر يگرفته توسط مدرس ثانو

با  نشان دادند. بخش دیام نیال کیبا  گندم يارقام تجار نیدرب یدار و فاحش ی) اختالفات معن2005(

 عملکرد دانه مؤثر دانستند شیافزا ها را در لسنب يهزاردانه و بارور وزن ا،یتالیدوروم ا يهاگندم یبررس

تعداد دانه درسنبل و تعداد پنجه بارور  دانه، درغالت دانه تابع وزن هزار .)1998 کو،یاریچینآ و یتی(پچ

 یکیوژیزیمورفوف راتییروند تغ یبررس در 0)1990 چ،یبروگوو( باشدیواحد سطح م تعداد سنبل در ای

د دانه ارقام عملکر يداریو پا يسازگار يبر رو يگرید العهدرمط عملکرد، شیافزا ارقام مختلف گندم بر

سال برعملکرد × منطقه  × بدست آمده نشان داده است اثر متقابل جیو معتدل نتا ریسردس میگندم دراقل

متعلق  بیبه ترت یشیارقام آزما نیب عملکرد دانه در نیو کمتر نیشتریب دار بود. یمعن يدانه از نظر آمار

مالزم و  ).1390قشالق، شیبخشا( اشدبمیتن درهکتار  72/2 با 2 آذر و 74/3به ارقام الوند با 

گرفتند  جهینت گندم، يهانیال گام به گام در ونیو رگرس یهمبستگ هی) با انجام تجز1381( همکاران

را در عملکرد  ریتأث نیشتریب یخوشه اصل تعداد دانه در وزن هزاردانه، که صفات تعداد و پنجه بارور،

صفات  يمرحله ونیرگرس يهیتجز که در افتندی يا هدرمطالع) 2003( نژادو بهرام  یطالع دارند.

 يهاپیمورفوت انیم داريمعنی يهاتفاوت کیولوژیشاخص برداشت و عملکرد ب در شیسرعت رشد رو

و شاخص  کیولوژیعملکرد ب مینشان داد که اثر مستق تیعل هیتجز جینتا مورد آزمون وجود دارد.

) 2004( همکارانو  امای). اوکو1389 ،همکاران .،ع هقان،د( بودمثبت و باال  نهبرداشت برعملکرد دا

 یو تعداد سنبل در مترمربع و تعداد دانه درسنبل همبستگ وماسینشان دادند که عملکرد دانه گندم با ب

از گندم که عملکرد کاه و عملکرد دانه  ییهاپیژئوت ) معموال1994ً( سینگشارما و  دارند. یمثبت

مطالعه  در .شوندیداده م حیدارند ترج يشتریکه فعال عملکرد دانه ب ییها پیدارند برژئوت يشتریب

مختلف گزارش  نیعملکرد دانه و تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه توسط محقق نیرابطه ب يگرید

). 2007 و همکاران، يدریح ؛2008 اکرم و همکاران، 2006 م،یلدریو س سکیسیآ( است دهیگرد

و  زادهیکه توسط ول میو عملکرد گندم د ییدر غلظت عناصر غذا يتوأم فسفر و رو رکاربرداث یدربررس

عملکرد دانه و  شیدار برافزا ینشان داد که کاربرد فسفر اثر معن رفتی) صورت پذ2004( اصل یضیف

و کلش  کاه عملکرد دانه، شیباعث افزا يراستا کاربرد رو نیکاه وکلش و وزن هزاردانه نداشت. درهم

و وزن هزاردانه  ) درمطالعه خود نشان دادند که تعداد دانه سنبل1372( همکارانمقدم و  .دیگرد

 صفت بودند. نیدار برا یو معن ادیز میآثار مستق يبا عملکرد دانه درگندم داشته و دارا ییباال یهمبستگ

ملکرد گندم ع افزایش .باشدیعملکرد گندم حاصلضرب تعداد دانه در واحد سطح و وزن دانه م نیچن هم

 ایتعداد سنبل  شیاز افزا ی(ناش تعداد دانه در واحد سطح شیافزا قیاز طر انقالب سبز عمدتاً  یدرط

  استته گرف صورت) رهیو غ نیگل آذ دم (ساقه، بیرق يهاکاهش سهم اندام نهیو به هز سنبل) دانه در
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