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 مقدمه -1

مجیددیان و  ) ایدمیلیارد نفر تجاوز نم 52میالدی جمعیت جهان از  0512شود که در سال  می بینی پیش

 0202، تولیددات کشداورزی تدا سدال      5)فداوو( کشاورزی ورد سازمان خواروبار آ(. طبق بر1387همکاران، 

درصد افزایش یابد تا جوابگوی نیاز غذایی جمعیت رو به ازدیاد کره زمدی  باشدد    62میالدی بایستی حدود

تدممی  امنیدت    (.0252فاوو، بود ) و گرنه قسمت وسیعی از جهان در تهدید گرسنگی و قحطی کامل خواهد

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

 اید   ید  سدوم   حدود. شود می جهان تولید در سال در ت  میلیون 5022حدود  متوسط بطور انسان اصلی

 ت  میلیون 522فقط  و مصرف کشورهای تولیدکننده وسطت آن ت  میلیون 122تقریبا،  .باشد می گندم مقدار

 51آمریکدا،   توسط ت  میلیون  02از ای  مقدار،  شود می فروش و خرید جهانی تجارت در عرصة باقیمانده

 و وسدیلة اسدترالیا   بده  تد   میلیون 51تا  50اروپا،  اتحادیه وسیلة به ت  میلیون 02کانادا،  توسط ت  میلیون

 سال چند شده منتشر های گزارش. شود می عرضه و تولید آرژانتی  وسیلة به باقیمانده  ت میلیون 02حدود 

 بدرای  نیازی بر مازاد هیچگونه غالت دیگر سال پنجحدود  یعنی 0202سال  پایان تا که دهد می نشان اخیر

و امکدان   نمایدد  تولیدد مدی   خدود  مصرف اندازة به کننده، تولید کشور هر یعنی نشد نخواهد تولید صادرات

 آن بر را محققان جهان جمعیت روزافزون افزایشبنابرای   خرید گندم از دیگر کشورها مقدور نخواهد بود.

 ،امدام  و پیرسته انوشه) بردارند گام بشر غذایی نیازهای تممی  و تولید میزان افزایش جهت در تا است داشته

5015.) 

 ه و برای تامی  غذای خود نسبت به کشت آن اقدامزراعی است که بشر با آن آشنا شد گیاهگندم اولی  

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

                                                             
1- F.A.O(Food and Agriculture Organization United Nation)  
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هدای قددیب بده     های اولیه پیدایش گندم در دنیا بوده و ساکنی  ای  منطقه از زمدان  فالت ایران یکی از کانون

گندم با شدرایط محیطدی مختلد  و     سازگاری وسیعاند. با توجه به  ل اشتغال داشتهکشت و کار ای  محصو

تدا   02ای بدی    کشت آن به طور عمده در محدوده باشد، سرما دوست می گیاهانطبیعت رویش آن که جزو 

درجه عرض جنوبی صورت می گیرد، ولی با اید  حدال در خدارج از     02تا  07درجه عرض شمالی و  62

های فوق الذکر نیز کشت گندم امکان پذیر است . ای  گیاه نسبت به ارتفاع حساسیت چندانی محدوده ای  

طق هب سطح دریا تا ارتفاع سه هزار متر متداول بوده و حتی کشت آن اندارد، به طوری که زراعت آن از من

ط مختلد   از سطح دریا در تبت گزارش شده است. وسعت پراکندگی گنددم در نقدا   یمتر 0172در ارتفاع 

حال برداشت است و به دنیا به حدّی است که می توان گفت در هر ماه از سال در نقطه ای از دنیا گندم در 

 (.5072اکبدری،  همی  جهت گندم خوراک اصلی مردم را در بخش عمده ای از جهان تشدکیل مدی دهدد )   

 بهینده  مددیریت  زراعی، به و نژادی به عملیات با سو هب کشاورزی تولیدات افزایش در مهب عوامل از یکی

 عملکدرد  و نیتدروژن  بدی   بداییی  همبسدتگی  شدیمیایی  کودهای بی  در که است شیمیایی کودهای مصرف

 ضدرورت  ،گنددم  خصدو   بده  درغالت بای عملکرد به دستیابی برای (.5111ملکوتی،) است شده گزارش

 غدذاوی  عناصدر  نقدش  میدان  در اید  . رسد می بنظر ناپذیر اجتناب سطح واحد در گیاه ای  افزایش عملکرد

 از جملده  زراعی محصویت کب عملکرد که بنحوی باشد، می مهب سطح بسیار واحد در عملکرد درافزایش

اسدت )سدرمدنیا و کدوچکی،     غدذاوی  عناصدر  به کمبدود  مربوط اول درجه در دنیا نقاط از بسیاری در گندم

میایی در جهدت تغذیده صدحیح گیداه و     عملیات زراعدی از جملده اسدتفاده مناسدد کودهدای شدی       (.5070

تری  عناصر مورد نیاز، نقش اساسی و تعیی  کننده در تولید کمّدی   خصو  نیتروژن به عنوان یکی از مهب به

تر انجام شود و نیتروژن کمتر جذب گردد و یا هنگامی که  و کیفی گندم دارند. زمانی که جذب کرب  سریع

 بندابرای   (.0221و همکداران،   وسگرفدت ) د صورت خواهدد  عکس ای  حالت اتفاق افتد، کاهش عملکر

 از کودهای مناسد استفاده و است برخوردار ای ویژه الویت از نیتروژن مدیریت گندم، اقتصادی تولید برای
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 نیتدروژن  کده  زیدرا  باشدد،  مدی  محصدول  اید   کشدت  ضدروریات  از گنددم  تولیدد  برای افزایش دار نیتروژن

)طرازکدار   رود مدی  بشمار کودها تمامی اصلی محور و بوده جهانی درمقیاس غذاوی عنصر تری  محدودکننده

 تولیدد  افزایش در موفقیت برای دار نیتروژن کود بهینه مصرف مدیریت .(5015الهی، ؛ لط 5006و بهجت، 

بده   نیتدروژن  مصدرف  میدزان  و ندوع  منطقی تعیی  و است برخوردار ای ویژه اهمیت از گندم پروتئی  و دانه

 بدرای  اصدلی  ضدروریات  از یکی خاک کافی خیزی حاصل. است ضروری گندم کیفی و کمی ارتقاء نظورم

 رود مدی  شدمار  به گندم ملکردع در غذایی مواد عامل تری  محدودکننده یتروژنن و است گندم تولید افزایش

 (. 0220 همکاران، و دیویس)

 در اروپدا  ویدژه  بده  گیاهی رشد های کندکننده تری  پرمصرف از و آمونیومی ترکیبات گروه از سایکوسل

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

 بده  را عمدودی  حالدت  مکدانیکی،  مقاومت افزایش دلیل به سایکوسل .(0222 مؤید، و است )امام ردهک اپید

 هدا  بوتده  اندداز  سایه داخل به نور نفوذ و یافته کاهش ورس درصد گردد می موجد که دهد می ساقه و برگ

 کودهای مصرف میزان میتوان طرفی از .گردد می فراهب بای های تراکب در کاشت امکان بنابرای  یابد؛ افزایش

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

 موجدد  سایکوسل با گندم گیاه پاشی محلول که دادند نشان( 5100) همکاران و دی. گرددمنجر  ها یبیمار

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

 از آب مصدرف  بدازده  بدود به در افدزایش  نهایت در و برگها در بیشتر آب توان و ای روزنه مقاومت افزایش

 بدایی  مصدرف  و بوتده  تدراکب  افزایش .نسبت دادند گیاه تعرق در کاهش و ریشه فعالیت در افزایش طریق

 در و شدده  فتوسنتزی کارایی کاهش و ها بوته خوابیدگی موجد گاهی دانه عملکرد بهبود هدف با نیتروژن

 مصدرف  مشدکالت  اید   حدل  بدرای  ممک  هایرکا  راه جمله از. شود می منجر دانه عملکرد افت به نهایت

در  گیداهی  رشدد  های کُندکننده عمده مصارف از یکیبنابرای   .باشد می سایکوسل جمله از رشد های کاهنده
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؛ امدام و  5006باشدد )امدام،    مدی  جدو  و گندم، برنج، چداودار  مانند ای دانه غالت در ورس کنترل کشاورزی

 و از شدده  آسدانتر  برداشدت  ترتید، بدی  و یابد می کاهش  ورس سلسایکو از استفاده (. با5000نژاد،  نی 

دلیل اهمیت گندم و نقش نیتروژن و سایکوسل در  به (.5116شود )امام و کریمی،  می کاسته عملکرد کاهش

های انجام شده در خصو  اثر توام ای  عوامل موجدد گردیدد    بهبود عملکرد کمی و کیفی و کمی بررسی

نیتروژن و سایکوسل بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی گندم مورد بررسی قدرار   تا اثر سطوح مختل 

 گیرد.
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 کلیات-2

 اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم -2-4

ت گندم بیشتری  سطح زیر کشت را در جهان نسبت به دیگر گیاهان زراعی به خود اختصا  داده اس

(. 5000ی  ششب از کل زمی  های زراعی جهان زیر کشت اید  گیداه اسدت )کدافی و همکداران،       حدودو 

اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصویت کشداورزی مدی   

گنددم   قیاس جهانیدر م ولیدهد،  باشد. اگرچه برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل می

و  51زیر کشت غالت را در جهان به خود اختصا  داده است. برنج و ذرت به ترتیدد بدا سدهب     بیشتری 

 (.5061خدابنده، های بعدی قرار دارند) درصد در ردی  57

 مورد کالری درصد 11 و پروتئی  درصد 01 از بیش و بوده کشور استراتژی  محصویت از یکی گندم

طیور  ،از گندم عالوه بر تغذیه انسان برای تغذیه دام (.5111 ملکوتی،) کند می تامی  را رکشو جمعیت نیاز

شدود و   شود. در صنعت از گندم گلوت ، نشاسته و الکل تهیه مدی  و همچنی  مصارف صنعتی نیز استفاده می

اسدتفاده قدرار   ها و تا حدی نیز در صدنایع کاغذسدازی مدورد     کاه آن نیز جهت خوراک دام و تهیه بستر دام

های مدیریت خداک و تنداوب بده عندوان      گیرد. از محصول سبز گندم در تغذیه دام و گاهی نیز در برنامه می

 (5075؛ کریمی، 5061؛ خدابنده، 5070پورصالح، گردد) کود سبز استفاده می

مایز ساخته محتوای انرژی بایی دانه، گندم را به عنوان منبع عمده تامی  پروتئی  از سایر گیاهان مت

میلیون ت  پروتئی   01هب اکنون در جهان در حدود ،  است. برطبق گزارش سازمان خواروبار جهانی
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میلیون ت ، یعنی در حدود نیمی از آن از غالت به ویژه گندم تامی   02شود که حدود  مصرف می

 (.5061خدابنده، شود) می

 موقعیت گندم در جهان و ایران 2-2

 گیاهدان ر کشت یسطح ز شود. های جهان کاشته می در همه قاره که است غالتی  یمهمتریکی از گندم 

 72طبق آمارهای کشاورزی، بدیش از   .باشد هکتار می 7201202 و 056170600 دیران به ترتیا و در جهان

درصدد را   50درصد آن را گندم و  00در جهان به غالت اختصا  دارد که  گیاهاندرصد سطح زیر کشت 

و در نقداط   شدود  ی جهان کشدت و کدار مدی   های زراع گیرد. گندم در مساحت زیادی از زمی  می برنج دربر

. متوسدط  (0252)فداوو،   باشند عملکرد قابل توجهی دارد مختل  که دارای شرایط آب و هوایی متفاوت می

 (.0252فاوو، کیلوگرم در هکتار متغیر است ) 0106تا  5006عملکرد جهانی گندم بی  

میدزان  و  میلیون هکتار اسدت  1/6اراوه شده توسط وزارت کشاورزی، سطح زیر کشت گندم طبق آمار 

 متوسط بطور اردبیل استان در کشت گندم زیر سطحو  ت  برآورد گردیده است 55061162تولید محصول 

 باشدد  دیب مدی  به صورت آن هکتارهزار  027 و آبی آن هکتارهزار  000 حدود که هکتار هزار 105 معادل

 .(5012آمارنامه کشاورزی، )

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

با وجود ای  که  (.5002اکبری، ) کشور است  درصد از تولید مهب 5/50درصد از سطح کشت و  01حدود 

های فوق الذکر در مرتبه  گندم نسبت به استاناستان اصفهان و منطقه گرگان و گنبد از نظر سطح زیر کشت 

به دلیل بای بودن عملکرد، سهب قابل مالحظه ای از تولید گندم را  ولیتری از اهمیت قرار دارند،  پایی 

 (.5002)صادقی،  دهند تشکیل می

 منشأ و سازگاري گندم -2-9
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باشد. گندم گیاهی است  یم 0و جنس تریتیکوم 0، از خانواده غالت5گندم از جمله گیاهان ت  لپه

)کوچکی و  باشد ی  ساله، سازگار با نواحی معتدل و سرد که از لحاظ فتوپریودی روز بلند  می خودگش ،

گونه شناخته شده در جنس تریتیکوم وجود دارد. گندم از لحاظ تعداد  51. در حدود (5067همکاران، 

 شود بندی می ( طبقهn0=00) ( و هگزاپلوویدn0=00) (، تتراپلوویدn0=50) کروموزوم در سه گروه دیپلووید

 (.5101؛ راسموس ، 5170؛ اوناس، 5075؛ کریمی، 5070بهنیا، )

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

اهمیت انواع مختل  باشد. دامنه سازگاری و  که از اطراف قطد شمال تا خط استوا قابل کشت و کار می

نقاط جهان در حال توان از ای  واقعیت استنباط کرد که ای  گیاه هر ماه از سال در یکی از  گندم را می

 .(5070اربط،  ؛ کاظمی5061برداشت است)شبستری و مجتهدی، 

شده است. همچنی  حدود  هزار سال قبل از میالد در خاورمیانه کشت می 57تا  50گندم حدود 

سال قبل از میالد در ایران، عراق، هندوستان، قفقاز، و  6122هزار سال قبل از میالد در آسیا و  51تا  52

همچنی  اطراف دریای مدیترانه وجود داشته است. به طور کلی قدمت کشت و کار گندم را حدود ده هزار 

ر سوریه و فلسطی  (. منطقه پیدایش و خاستگاه ای  گیاه د5070سرمدنیا و کوچکی، ) سال تصور می کنند

از طریق ایران به  پس از آن،بوده و از آنجا به مصر و بی  النهری  و سپس به ایران برده شده است و 

خدابنده، ) چی  و روسیه و در نهایت به اروپا و سایر نقاط دنیا انتقال یافته است هندوستان، ترکمنستان،

5061.)  

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

تری  عاملی است که اثر آن بر رشد و نمو گیاهان موضوع  مهب دمارطوبت و نوع خاک اشاره نمود.  نور،

                                                             
1

- Moncotyldone 
2

- Gramianae 
3

- Triticum 
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تحقیقات بسیاری از محققان قرار گرفته است. دامنه سازگاری گندم به قدری است که برخی از ارقام آن 

 کنند گراد را به خوبی تحمل می درجه سانتی -01 راد و برخی دیگر سرمایگ درجه سانتی 12گرمای 

درجه شمالی  62و  02(. یزم به ذکر است که کشت گندم در فاصله عرض جغرافیایی 5061خدابنده، )

حداقل و حداکثر  (.5107یارد،  کیربی و آپلی) درجه جنوبی با موفقیت بیشتری همراه است 02و  07مابی  

برای  دماگراد است و حد متعادل  درجه سانتی 02تا  02و  0تا  0ت برای رشد گندم به ترتید درجه حرار

(. تقسیب بندی گندم به سه تیپ بهاره، پاویزه و 5107یارد،  کیربی و آپلی) باشد گراد می درجه سانتی 01آن 

(. مقاومت 5060کوچکی، ) گیرد صورت می دماروز و  لای  گیاه به طو واکنشحد واسط، با توجه به 

موید شبستری و مجتهدی، ) آن، در مراحل مختل  رشد متفاوت است بهینهگندم به سرما و گرما و نیز 

5061) 

بهتری  شرایط برای تولید و کشت و کار گندم آب و هوای سرد و مرطوب در طی فصل رشد و  

شرایط رطوبتی ای  گیاه (. از نظر 5060کوچکی، آب و هوای گرم و خش  در طی مراحل دانه بندی است)

متر  میلی 012 -022شتر از یگردد. در مناطقی که میزان بارندگی ب به صورت دیب و آبی کشت و کار می

های مختل  گندم قادرند در  (. ولی گونه5060کوچکی،) توان گندم را به صورت دیب کشت نمود باشد می

(. 5177چریستودلو و همکاران،  هاجی) نمایند متر بارندگی هستند رشد میلی 5712تا  012نواحی که دارای 

 1022تا  1222های مناسد و مساعد از نظر درجه حرارت و بارندگی، گندم بی   به طور متوسط در سال

متر مکعد در هکتار  0222متر مکعد در هکتار آب نیاز دارد. ای  مقدار در مناطق گرم و خش  حدود 

 (.5061سرمدنیا و کوچکی، ) باشد می

گردند،  ورس ای  گیاه می موجدهای قوی و حاصلخیز جهت کشت و کار گندم مناسد نبوده و  خاک

خیزی متوسط و زهکشی مناسد برای کشت گندم  های متوسط تا نیمه سنگی  با حاصل خاک از آن رو

بهتری  شرایط خاک  .های شور و باتالقی حساس است . ای  گیاه به خاک(5112هابل ، ) گردند توصیه می
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باشد. از نظر ارتفاع از  های دارای بافت متوسط و عمق کافی و اسیدیته حدود خنثی می رای گندم، خاکب

؛ 5075کریمی، ) باشد متری تبت قابل کشت می 0710متری کنیا و  0212سطح دریا، گندم تا ارتفاع 

اطقی که به اهمیت اقتصادی گندم بیش از سایر محصویت کشاورزی است و حتّی در من .(5060کوچکی، 

علّت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خش  محیط، امکان کشت و کار محصول زراعی دیگری وجود 

 (.5075کریمی، ) نداشته باشد می توان کشت و کار ای  گیاه را انجام داد

 شناسی گندم خصوصیات گیاه-2-1

در سال  د پرسیوالاولی  محققی که خصوصیات رشد رویشی و زایشی گندم را مورد بررسی قرار دا

های  باشد که شامل ریشه (. ای  گیاه دارای سیستب ریشه افشان می0227رابتزکی و همکاران، ) بود 5105

زنی به وجود  های بذری اندکی بعد از جوانه باشد. ریشه می 0ای ای یا طوقه یا جنینی و نیز ریشه گره 5بذری

توانند در سازگاری و قدرت رقابت  اه است ولی میها کوت و با وجود اینکه عمر اینگونه ریشه آیند می

های داومی نقش  (. ریشه5067کوچکی و همکاران، ) های کشت دخالت داشته باشند ها در محیط گونه

هاگس و فریم ، ؛ 5070اربط،  ها دارند)کاظمی رمونواساسی را در جذب آب، امالح معدنی و تبادل ه

5176  .) 

(. به طور معمول 5070اربط،  کاظمی) ه ذخیره غذایی دانه بستگی داردها در ابتدا ب شدن ریشه طویل 

ولی بر حسد شرایط مناسد از  ،متری از سطح خاک است سانتی 02های ای  گیاه تا  عمق فعالیت ریشه

؛ 5170پاسیورا، متری نیز نفوذ نماید ) 0تا  1/5نظر بافت خاک و محیط رشد، ممک  است تا عمق 

تر بودن  غالت پاویزه به علت طوینی وجود دارد ورشد ریشه  نیز (. در دمای کب5107بری و رتز،  کویس 

شبستری کنند) های بیشتری تولید می دوره رشد که ناشی از پایی  بودن دماست، نسبت به غالت بهاره ریشه

 (.5061و مجتهدی، 

                                                             
1- Seminal roots 
2- Adventious roots 
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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 random-

ized complete block design with three replications was conducted at the Research greenhouse of Mo-

haghegh 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 mor-

phological 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: quan-

tum yield of PS(II) and maximum quantum yield of PS (II) (Fv/Fm) was significantly affected by ni-

trogen 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     

   reased. 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. Maxi-

mum 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 cy-

cocel 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 nitro-

gen 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. 
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