
 أ

 

 

 

 

 

 

  ی كشاورزی و منابع طبيعيدانشکده

  گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات



 ی كارشناسي ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 ی مهندسي كشاورزی گرایش زراعتدر رشته

 

 عنوان:

ارزیابی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی، انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد و 

 م پیشرفته گندم نان در اردبیلاجزای عملکرد ارقا
 

  :راهنمااساتيد 

 دكتر احمد توبه

 عبدالقيوم قليپوریدكتر 

 

 

 :مشاوراساتيد 

 معرفتقاسمی
 شهزاد جماعتي ثمرین

 

 :پژوهشگر

 رقيه ذبيحي محمودآباد
 

 6931تابستان 



 ب

 

 
 

:رقيهنام:ذبيحیمحمودآباددانشجو خانوادگي نام

ارزیابیبرخیازصفاا مورفوفيییووفوکی،یااقالفاجم فودمفوادفاوسف ایلر م ،فردرا فیال:نامهپایان عنوان

 م ،ردارقامپيشرفاهگ ومقاندراردبيل

:دكاراحموتوبهردكار بواوليومق يپورلراهنما اساتيد

 ما ایثمرین:معرفتقاسمیرشهیادرمشاو اساتيد

:مه وسیكشاررزلرشتهكارش اسیارشو :يتحصيل مقطع

بي یارد محلق :دانشگاه:زرا تگرایش

661:اتصفح تعداد 6931شهریور :دفاع تاریخكشاررزلرم ابعطبيعی:دانشکده

:چکيده

بهم ظورارزیابیبرخیازصاا مورفوفيییوووکی،یااقالاجم ودمادهخشکموادفاوس ایلر م ،ردرا یال

بادهرقمهالكاملتصادفیدرسهت،راردرقاوبطرحب وك م ،ردارقامپيشرفاهگ ومقاندراردبيلاآزمایشی

 Uroom)شامل: Zareا MV-Magdalenaا Soissonsا MV-Toborzoا Mihanا Pishgamا رFD-11111ا

FD-12073 آمو6931-39درساجزرا یایساگاهتحليلا كشاررزلرم ابعطبيعیاردبيل(در بها را قاایج.

هالموردمطاوعهابرالك يهصاا ف وووکی،یاداربينارقامرالینده وهر وداخاالفمع یت ییهراریاقساقشان

ا یال م ،رد  م ،ردر اقالاجم ودمادهخشکموادفاوس ایلر )به یصاا قطرساقهمورفوفيییوووکی،یا

تعوادپ  ه تعوادگرهساقهاص یا اقالاجكارآیی م ،ردپررتيينداقهرهالغيربارررادرصوپررتيينداقهااص یا

خشکمادةم ود بودبرگ( الین .FD-11111در داقه بيشارین م ،رد س ب ها در داقه تعواد دارالبيشارین

 م ،رددارالبيشارینMV-bodriرقمگرمدرمارمربع(بود.3/7167بعرسهمدرپرشونررشوداقه)مرمار

داقه م ،رددرصو(در729/63هالهوایی)اقوامخشکمادهم وداقالاجفرآی وسهمدرصوابيوووکیکدرمارمربع

رقمهالهواییبهداقهكلاقوامازخشکمادهاقالاجميیانر  م ،ردقيیدارالكمارینMV-Magdalenaبود.

هالاقوامخشکمادةم وداقالاجدرصو(كارآیی737/17درصو)بيشارینشاخصبرداشتابيشارینبيوووکیکر

هوایی با 97/9ر بود.  ارل فاوس ای دارالبيشارینكارآیی  ارلبيشاریندرصو فاوس ای زارعسهم رقم در

ك یدستآمو.ب ابراینبهطورگرمدرمارمربع(كهدارالكمارینسهماقالاجم ودمادهخشکبودابه329/93)

دربينارقامموردFD-11111الینایش م ،ردداقهبسياربيشاربودرتوانگاتكهسهمفاوس ای ارلدرافیمی

مطاوعهرصاا اقوازهگيرلشوهابهارینالینبود.

فاوس ای ارلاشاخصبرداشتا م ،ردداقهاكارآییاقالاجم ودمادهخشکاگ وم.:هاواژه كليد

 



 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

 گذشته قاتیتحق بر یمرور و مقدمهفصل اول: 

 2 ................................................................................................................. مقدمه -1-1

 11 ...................................................................................................... گندم تاريخچه -1-2

 11 ........................................................................................................ گندم تیاهم -1-3

 12 ................................................................................................... گندم رشد مراحل -1-4

 14 .................................................................................................. گندم غذايي ارزش -1-5

 15 ............................................................................. جهان در گندم دیتول و رکشتيز سطح -1-6

 11..................................................................................................................................................... گندم در جهان دیتول -1-7

  12..........................................................................................................................در کشور....... گندموضعیت محصول  -1-8 

 14..................................................................................................................در هكتار........................................ عملكرد -1-9

 15.....................................................................................................................سوابق تحقیق........................................ -1-11
  

 ها فصل دوم: مواد و روش

 32..............................................................................................................روش انجام تحقیق......................................... -2-1

 36...........................................................................................................................مورد ارزيابي در مزرعه يصفات زراع -2-2

 37...........................................................................................1......................................... های آماریتجزيه -2-3
 

 فصل سوم: نتايج و بحث

 

 39..................................................................................................صفات فنولوژی........................................................... -3-1

 43...................................................................................................................................برخي از صفات مورفولوژی........ -3-2

 47.......................................................................................برخي ديگر از صفات مورفولوژی ......................................... -3-3

 51......................................................................برخي از صفات اجزای عملكرد ............................................................. -3-4

             56..................................................................رفولوژيكي ..............عملكرد و اجزای عملكرد و برخي ديگر از صفات مو -3-4

 61....................................................................................................... تعداد دانه در هر سنبل، عملكرد دانه و بیولوژيک -3-5

 63.................................................................برخي از صفات مورفولوژيكي و کیفي ارقام گندم ...................................... -3-6

 67............................................................................شاخص برداشت ............................................................................... -3-7
 68دانه ........................................................... به های هواييسنبل، ساقه و کل اندام از برگ، خشک ماده انتقال میزان -3-8
 71دانه ............................. عملكرد در های هوايي، سنبل، ساقه و کل اندامبرگ خشک ماده مجدد انتقال فرآيند سهم -3-9



 ب

 

 77........................................................های هوايي ....سنبل، ساقه و کل اندام خشک برگ، مادة مجدد انتقال کارآيي -3-11
 79.................................................................................................................................میزان فتوسنتز جاری ................ -3-11
 81...............................................................................................................................سهم فتوسنتز جاری ................... -3-12
 83...........................................................کارآيي فتوسنتز جاری .................................................................................... -3-13
 87.......................................................................................................................................نتیجه گیری کلي ............... -3-14
 91 ..................................................................................................... .....شنهاداتیپ -3-15

 92.....................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 هافهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 17..........................................................(2114 فاو،) 2113 سال در گندم جهاني عملكرد و جهاني تولید جهاني، زيرکشت سطح: 1-1 جدول

 19.................... (لوگرمیک و تن هكتار،: واحد) هااستان کیتفك به گندم محصول هكتار در دعملكر و دیتول زانیم سطح، برآورد: 2-1 جدول

 33........................................................................................................................... مورد ارزيابيها و ارقام گندم مشخصات الين -1-2 جدول
 33............................................................................................................ نتايج فیزيكوشیمیايي نمونه خاک مزرعه مورد آزمايش -2-2جدول 
 35.............................................................................................. 94-95ل زراعي مشخصات جوی محل آزمايش آزمايش در سا -3-2جدول 
  41...................................................................گیری .................................................................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-1جدول 
 41.......................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری ................................ -3-2جدول 
 46...............................................................................................................................گیری  ....تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-3جدول 
 46......................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری ................................. -3-4جدول 
  51........................................................................گیری ............................................................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-5جدول 
 51............................................................................................ختلف در صفات مورد اندازه گیری.............مقايسه میانگین ارقام م -3-6جدول 
 55.......................................................................گیری ..............................................................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-7جدول 
 55..................................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری........................ -3-8جدول 
 59....................................................................................گیری  ................................................صفات مورد اندازه تجزيه واريانس -3-9جدول 
 59..................................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری .................... -3-11جدول 
 66..................................................................................................گیری  ................................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-11جدول 
 66.....................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری ................................. -3-12 جدول
 76......................................................................................گیری  ............................................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-13جدول 
 76.......................................................................مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه گیری ................................ -3-14جدول 
 86..........................................................................................................گیری  .........................تجزيه واريانس صفات مورد اندازه -3-15جدول 
 86.................................................................................................گیری . .....مقايسه میانگین ارقام مختلف در صفات مورد اندازه -3-16جدول 

 



 ث

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 

 11 ........................................................................ كشور هاياستان در گندم محصول سطح توزيع درصد: 3-1 شکل

 21 .................................................................. كشور هاياستان در گندم محصول توليد ميزان توزيع درصد: 3-2 شکل

 

 



9 

 

 

 فصل اول:

 مقدمه و مروری

بر تحقيقات گذشته



1 

 



7 

 

 مقدمه  -6-6

 بخود كشور اراضی ازه،اار مي يون1/9معادجسطحی31-6971 هالساج طی ماوسط طورهب كشور زرا ی محصوج ترین موه   وانهب گ وم

 كشت زیر طحساستا بوده ه،اار مي يون2/1مياقگين بطور ر بوده قاچيی مذكور هالساج طی آبی گ وم كشت زیر سطح تغييرا .است داده اخاصاص

 بودهه،اار مي يون1/9حورد 6931تا 71از آن مياقگينبودها ماغيير6931درساج ه،اار مي يون1/9تا6997درساج ه،اار مي يون2/1 از دیم گ وم

 برداشت قابل دیم لهازرا ت از چشمگيرل سطوح كشور م اطقاز بعضیدر بارقوگی ت،افول  وم   ّت به هاساج بعضیدر كه است ذكر به الزماستا

 كهبطورلاستا شوه گیارش ه،اار مي يون93/1حورد6993درساج گ وم كشت زیر سطح كل.باشویم برخوردار ي ییپا بسيار  م ،رد از یا ر قبوده

در گ ومتوويو ميیان.تاس بودهدرصو(9/91)ه،اار مي يون99/9 دیم گ وم كشتزیر سهم ردرصو(1/12)ه،اار مي يون72/2آبی گ وم زیركشت سهم

 .است بودهماغير تن مي يون9/61تا9 بين 6991تا6971ساج از ایران

 خواص.اقوشوه حاصل يولیتاراپي و رحشی ر ارّويه هالگيرل دررگه ر هيبریواسيوناز كههسا و پ وئيولهگیا هالازگوقه زرا ی گ وم

 گسارش دقيا قواحی سرتاسردر گ وم این اكوووکی،ی فعاويت دام ه تا است شوه سببVulgre و ماق يولیپ و هگیا هالازگوقهبعضی مط وب اگررقومي،ی

.(6993)محمولرهم،ارانایابو
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آیو.زیرازرا تآنازتمامگ وماحاماالًی،یازگياهاقیاستكهبهرسي هاقسانزرا تشوهربههميندويلمهمارینگياهزرا یبهشمارمی

باش وبيشاررازطرفدیگرغذالارويهراص یاغ بمردم هانتررتطابقآندرم اطقمخا فكهدارالشرایطآبرهواییمااارتیمینسادهگياها

وجدهو.گ ومگياهیاستكهبهملوارزیادردرمساحترسيعیاززمينهالكشاررزلدقياحایدرقواحیخشکكشتگردیوهرمحصراتش،يلمی

قمایو.كافیتوويومی

 شيميایی ر فيیی،ی خاصيت ر ود   ّتهب ب ابراین.ده ومی تش،يل راآن داقه كه است موادل فيیی،ی ر شيميایی خواص به بيشار گ وم اهميت

 ر شيری یبيس،ویتاماكاررقیاقانا اقواع توانمی حاوای چ يندر كه شودمی خمير ررآمون اصطالح به یا ر تخمير مو ب گ وم داقهدر مو ود گ وتن

 بخصوصپرارزشا اوعادهفوق غذایی وحاظاز گ وم  پررتئين.دارد برترل غال سایربر گ وم آردقيیا قان پخت قظراز.قمود تهيه آن با را مخا ف غذاهال

:از  بارت و گ وم داقه ده وه تش،يل مواد ارینممه.باشومی فراراقی تياهم دارال طيور ر هادام تغذیهدر ر دارد زیاد خي ی ينيپررت كه آن سبوس

 مهمارین كه قشاساه ر استدرصو2حورددر گ وم داقه محاول ويپيو.باشومی درصو61تا3بين ماغير راریاه برحسب آن ملوار كه گ وم پررتئين

 یا خاكسار ملوار. استدرصو گرم 9/6تا9/6برابر گ وم خشک ماده گرم 611 در ماده این تعواد كه باشومی گ وم داقه ده وه تش،يل كربوهيورا 

 دراین مو ود(EرB)گررههالریاامين.استرصود6/9تا6/9گ وم كامل داقهدیگر امالح از كمی سایر ر فسارپااسيماسویماآهنا سيماك امالح

(.6976خواب وها)است شوه تش،يل آب از گياه این داقه درصو 61 چ ينهم ر كم تعواد به داقه

باشو.حایدرم اطلیكهبه  تماغيراهميتاقاصادلگ ومچهازقظرتوويورچهازقظرتغذیهدردقيابيشازسایرمحصوال كشاررزلمی

ارجبرالتغذیهاقسانردردر هتوانگ ومتوويوقمود.توويوگ ومدردقيادردر هبودنشرایطاق يمیریاخش،یمحيطاام،انتوويوقباتیقباشومی

باشو.درمبرالتغذیهحيواقا رمصارفص عایمی
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برافیایشسطحزیركشتبهملوار م ،ردافیایشمحصوجگ ومماق وسایرفراررده هالكشاررزلبساگیبه واملمخا ایداردكه الره

مربوطمی راحوسطحقيی بودن م ،ردممحصوجدر باال پرباشو. اصالحشوه اقاخابركشتبذر همه از تابع واملخاصیاستكهمهمار حصوج

زهباباشوكهبایودرك ارآن واملدیگرزرا ایازقبيلتهيهزمينربساربذرااسااادهازكودهالمخا فاآبيارلصحيحربهموقعرمبارمحصوجمی

61درصومصارفص عایر69درصوآنبرالتهيهقانبهمصرفرسيوهر79توويولساالقه هانهادرقظرگرفاهشود.ازكلگ ومآفا ربيمارل

گيرد.اهميتگ ومبيشارمربوطبهخواصفيیی،یرشيمياییموادلاستكهداقهآنراتش،يلدرصوبه  وانبذربرالكشتمورداسااادهقرارمی

ی،یرشيمياییگ وتنمو وددرداقهراخاالطآنباآبرسایرموادمو بتخميریابهاصطالحررآمونده وب ابراینبه  تر ودخاصيتفيیمی

باآنتهيهقمود.ازقظرپختقانقيیآردشودكهدرچ ينحاوایمیخميرحاصلازآردآنمی تواناقواعقانابيس،ویتاشيری یرغذاهالمخا فرا

1درصوچربیا9/9درصوپررتيينا99ك یگ وتنگ ومدارالطورهالمخا فمااار بودهربهدارد.تركيبگ وتندرگ ومگ ومبرسایرغال برترل

درصوخاكسارمیباشو.7درصوقشاساهر

مطابقگیپررتيينگ ومازوحاظغذاییفوقاوعادهپراقرکلاستبخصوصسبوسآنكهدارالپررتيينزیادلمی ارشسازمانخواربارباشو.

شود.وذااهميترقلشاینگررهازگياهانزرا یدرزقوگیررزاقهاقسانقصفپررتيينمصرفی هانازغال ربویژهازگ ومتأمينمیكشاررزل هاقی

باشو.ر واملرابساهبهآنكامالًمشهودرمشخصمی



61 

 

 

 گندم تاریخچه  -6-2

 مفاهالزماندرت ارلركشاررزلكاالهالترین موهازی،یگوقهاینكهدهومیقشانتاریخیشواهوربودهسياآقارهغربی  وبگ ومخاساگاه

 .یاففتراهقيفی ویوقارهاینبههاوهماقرنارایلدرآمری،اقارهكشفازپسركردقواررپاراردراگياهاینارويهتا رانركاشاان.استبودهتاریخقبل

ح فمدربفودهلاشفرفاهيپتمونلداراكهوقانیرمصررانایاهمچونییكشورهادر.گرددیمبرحيمسالديمازقبلساج6911بهگ ومكشتهخچیتار

،فایمرآارهقفكشففازبعورشوهبردهاياساراوره ورساانرنيچبه اآنازراررپابههياروت ارتوسطیزرا محصوجنیارشوهیمكارركشتیعيرس

رشفوقویمفاففتیرانیارهيتركشرقر راقهایسوروب انادراهيگنیاشارقویخویرحشارقاماك ونهمرافاهیراهیيق،ایآمربهییاررپامها رانتوسط

.(6991هم،ارانارمحصلراشو)باش ویمگ ومت وعیاص مراكیكشورهانیا

  اهميت گندم -6-9

قانگ وممخا فهالراریاهرارقام.هسا وبرخوردارباالترلزرا یراقاصادلاهميتاززرا یردرررمگ ومگوقهدرگ وماماعودهالگوقهبيندر

سفايواگ فومزمسفااقهاقرمفیقفرمگ فومبهارهاقرمیسختگ ومزمسااقهاقرمیسختگ وماص یگررهششبهكاشتزمانرداقهثبا ررقگاساسبر

رپاكوتفاههفالراریافهتوويفواسفتاپذیرفافهصفور تفاك ونگ وماصالحزمي هدركهاقوامیترینموفق.شوقومیتلسيمقرمیدرررمگ ومدرررمامگ و

آزمایشفا قافایج.سفتابودهتركوتاهاسااقواردهالراریاهازدرصو91تا99حوردساقهاهالگرهميانكردنكوتاهقاي هدرپاكوتاهارقام.استپرمحصوج

(.6997هم،اراناریكماو الج)استاسااقواردارقامازبيشفاریابرآبيارلبورنشرایطدرپاكوتاهارقام م ،ردكهدهومیقشانپذیرفاهصور 
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لداراقفانگ ومررديگیم قرارتكشموردیقرماكارويتوولبراكهدرررمگ وم.هسا ومهملت اروحاظازT. turgidumرT. aestivum گوقه در

مخا ففلا فوادلراحوهاازظاهرایكررموزرم اتهاتگررههراقوافاهیليتش،كررموزرم اتهاتازکیهركهباشوایمDر BاAکقوملسرسه

(.6979اربطایكاظم)اقوشوهراردلامررزگ ومبه

.داردیزرا فاهانيگاقواعنيبدرراییاي غرافپراك شنیشاريبرشوهكشتی  وب رض هدر11تا29ریشماو رضدر ه11تا91نيبگ وم

بفهآبباشواملوارنیاازكماریبارقوگملواراگر.استماری يم229معادج(آسااقهآب)گ ومقموررشومخا فمراحلیطدرازيقموردرطوبتحواقل

(.6337رهم،ارانا6)ب ومشوخواهوسوبمحگ ومرشوك  وهمحورد امل  وان

لضفررریزقف واقهزماندرخاكدررطوبتر ودنیب ابراك  وایم ذبآبخودخشکرزندرصو99تا11معادجیزق واقهلبراگ وملهاداقه

ابهفارهپيفتسفهبفه(حرار در ه)سمیودیترموپرر(ررزطوج)سمیودیفاوپربههاآنراك شاساسبرگ وممخا فارقام(.6971ایفررشاقیصادق)است

(.6337)ب ومرهم،اراناشودیملب وميتلسبي ابي یریهيیپا

-یمفیماافارتكاشتلهاخیتارلدارامخا فیمياق طیشرادراما.شوقویمكشتییيپادرمعاوجرگرمم اطقدرمگ وقوعنیا:2بهارهگ وم(اوف

دررمفاهلداراخفرتفاآذراراسفطازهرمیگانرخوزساانماق وگرمی يخم اطقدرهاآنكاشتخیتار.قوارقولازيقزمساانلسرمابهگ ومنیا.باش و

 فهدرآمفوننیيپفاباكهداوشمییدهخوشهخیتارافاادن  ومو ببهارهپيتلهاگ ومه گامزردكشت.استريماغآذرمهيقتاآبانمهيقازیم اطل

المهفورمرردشفتاقفوساارقفام:از بارت فوكشفوردربهفارهلهفاگ ومنیترمعررف.ویقمایم ادیاخسار محصوجدربهارهیسرمازدگبهاردرحرار 

(.6992ب وا هیآ)رهيغررازيشت نااتركاشاازايپقژاداکيق

                                                
1 . Blum 
2 . Spring wheat 
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.اسفتقشفوهشفررعیيفقزمسفااقهلسرمارشوهتمامتابساانلگرماكهشوقویمكشتیزماقرريسردسقلاطدرزمسااقهگ وم:6زمسااقهگ وم(ب

برا.استییيپالیاراريسردسقلاطدرگ ومقوعنیاكاشتخیتارمعموال مرح فهازاگفرقمفوداكشفتبهفارارائلدرراآنتوانیمگ ومرشوپيتنييتعل

 اگفرراستزمسااقهدادادامهیشیرررشوبهرقشویشیزامرح هرارداگر.استبهارهپيتقموداويتووداقهرس ب هرویگردیشیزارشوراردیشیرررشو

رقفمتوانیمكشورزمسااقهكشتارقامنيباز.استتيپبي ابي یقمودداقهويتوورویگردیشیزارشومرح هراردپ  هدرفلطبوتهاهرلهاپ  ه نيباز

اميهناپيشگاماكاس،وکناگاسپارداسایسوقیر...راقامبرد.(6992ب وا هیآ)اریشهراومو اوايام

دراگفر.باشفویمفمااار زمسااقهلسرمابهآنملارمتشودكشتییيپادراگر.استاوذكرفوقگ ومدرنيبیاتيخصوصلدارا:2تيپبي ابي ی(ج

زقفپ  فهقور رحرار در هبهملارمت.استزمسااقهازكمارربهارهازشاريبآنمحصوجربودهررسیدشودكشتبهار گ فومارقفامبفاسفهیملادری

.(6992ب وا هیآ)باش ویماووقورنیزروایقوكشوردرآنارقامنیترمعررف.استنیيپازمسااقه



 گندممراحل رشد  -6-4

رییايميشفبيفتركبفهبسفاهكفهشفود ذبهاآنتوسطآبی يمعیانيماباواكهاستالزمیزق واقهلبرابذررکيماابوولهاتيفعاوشررعلبرا

(.6339ا9راردیویولس)مياستمااار بذررپوساهلریپذقاوذ

                                                
1 . Winter wheat 
2 . Facultative 
3 Misra, N, Dwivedi 
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حفواقلرگفرادیسفاقادر فه69-29یسفایباخفارجطيمححرار در هرباشویمگرادیساقادر ه69یزق واقهلبراخاكحرار در هنیبهار

(.6991هم،ارانارقژادرانیا)باشوگرادیساقادر ه1حرار در ه

بفهیاصف سفاقهراطفرافرنیيپفاسمتبهافشانلهاشهیرگرهازكه.ویآیمر ودبهگرهخاكسطحدرسپسشودیمليتش،هياروساقهاباوادر

ازقبفلاسفتمم،فنزدنپ  فهیهیيپفاگ فومدر.شفودیم ادیاپ  هقامبهم،اننيهمازلگریدلهاساقهجیتوربه.ك ویمرشوخاكازخارجسمت

(.6999ای يحسم  ون)دادخواهوقشانخودازلشاريبملارمتاهيگ هيقادرابویانیپاسردلررزهاونيرس

ازكفهنیفابفورندر ه-61ر+61نيبلدماها.شودیمماوقفدر ها1ازكمارلدماهادرگ ومرشو.استگرادیساقادر ه1گ ومیاهيگصار

شیاففیاگرادیساقادر ه1حرار در هبهطيمحلدمادربارهكهنیاتاگذراقوایمرارقاهدررهکیربازماقوهرشوازفلط ويببیبيآسزمسااقهلسرما

(.6913خواب وها) ویگویمیزمسااقخوابرارقاهنیاقامزرا تدرویقمازآغاراخودم ودرشوگ ومبوتهرابوی

بفهازيفقگ فومویف ولهفااقفوامليتش،راقس امليدوبهمرح هنیادر.شودیمخارجهابرگغالفلالبهالازرساقهیفوقاقلاقاهاازگ ومس ب ه

رقفمرقفژادبفهبسفاهیدهس بللبراازيقمورد حرار. ویگویمیدهس بلراپرچمبرگغالفازهس ب كاملخررج.استلشاريبییغذاموادرلاريآب

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرق

(.6991هم،ارانارمحصلراشو)ك ویم

-هسف ب ازبعوغاوبایافشاقگرده.شودیممحسوبافشانخودگردهاهانيگ یليدونيهمبه.رديگیمصور هاگلشونبازازگ ومقبلیافشاقگرده

طفوجبرابفرچ فوپفرچملها هيمشوقویمبازهماز هيپوشرپوشهرشوقویمماورملادیزآب ذبباها،وجیدوومرح هنیادركهرديگیمصور یده

آزادلادیفزگفردهلهفاداقفهرشودیم ادیابساكهرراسدرسوراخدرزماننیادرشوقویمخارج هيپوشرپوشهازهابساكرك  ویمرشوخودهيارو



61 

 

-گفردهرشفودیمفبساهم وداگلها،وجیوودتورمازبعولهيدق21یطرسویمتخمکبهرزقویم واقهكالوهلررشوهآزادگردهلهاداقهنیاشوقویم

(.6999اییاهوا)شودیمليتش،ني  رآقورسپرمسپسركاملیافشاق

:داردر ودمرح هچهارداقهونيرستاولاحاز

-یمفپفراسفتقشاساهرآبازیمخ وطكهرقگلريشلامادهراداقهداخل.هسا وسبیكامالگ ومهس ب ربوتههمرح نیادرل:ريشمرح ه(اوف

.ك و

ازهفاداقفهكفهاسفتمرح هنیادر.شودیموهفشارتحتاقگشتدرنيبداقهرشوقویمزردیكمهابرگرهاساقهمرح هنیادرل:ريخممرح ه(ب

.شودیقمافیردهداقهح مررزنبرگریدبعوبهمرح هنیاازك  وایمرهيذخراسااادهاستهاساقهرهابرگداخلكهیآبرییغذامواد

مرح فهنیفادریشیفربفهحسفاسارقفامبرداشت.ش، ویماشوددادهفشاراقگشتدرنيبداقهاگراستشوهزردگ ومبوته:ساتمهيقمرح ه(ج

.شودیماق ام

آراسفاها)شف، ویمفدقفوانریزدرفلطرشودیقمش،ساهراستساتكامالداقهرسویمحواقلبهداقهرطوبتركامالگ ومداقه:ساتمرح ه(د

6971.)



 گندمارزش غذایي  -6-5

اهيفگنیترمهماهيگنیا(.6979اايبه )دارداخاصاصگ ومبهلگاورسراقهدرصو11شودایموبسمحكشوردرمردمییغذامادهنیتریاص گ وم

غفذایی يفرهدركربوهيفورا تفأميناص یم بعگ وم.باشومیغال گوقهسازگارترینگ وم.استايدقمردمدرصو99ازشيبیاص لغذارايدقیزرا 
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رگفازكوچفکهفالسف وجتشف،يلبفاگ فومدرمو ودگ وتن.رسوقمیگ ومپالبهغال ازیکهيچآرد قاقواییارزشقظرازرشودمیشمردههااقسان

بفهضفرررلآمي فههفالاسفيوازبعضیوحاظازگ ومچ وهر.شودمیخميرآمونررمو بحارا اینداخلدرتخميرازحاصلكربوقيکگازقگهوارل

ی،فییيفخواصبهمربوطشاريبیزرا محصوجنیاتياهم.(6991هم،ارانارمحصلراشو)شودمیشمردهغذاهابهارین یامااستافليرالیسينریژه

(.6999اماما)دهویمليتش،راآنداقهكهاستگ وتنرقشاساهچونلموادییايميشر

 

 در جهان   گندم ديتولو ركشت یسطح ز -6-1

2/1تنبرسوكهت هاوني يم2926بهرقم2161غال درساجی هاقوا يتوویانيكردامی يبشيم لماحو)فائو(پلسازمانخواربارركشاررز

توونیيدرصوپا از سومويتر ر باالنيساجگذشاهمحاسبهشوه ای هاقلركورد منیدر شمار قمابهررد.یخصوصبه فائودری وگیگیارشدفار

7/762ی يآنبهرقمتخمونيررس2169باساجسهیملادر67/2161یساجزرا لگ ومبرای هاقويتوویت وني يم21افترانایایاسالمل مهور

قظرك و.ویت ویی ییباكاهشغال ی هاقوا يتوویانيخوددرخصوصملهایزقدرگماقهیاوم  نيسازمانبنیتنبا ثشوتااوني يم

یبراثرخش،نیراركراهيررسونيكاشتگ ومدرفوارسازافتیرراقاششيپیساجزرا لغال فائوبرای هاقوا يتووی يبشيقظردرپویت و

رربهرقمشيپیساجزرا لدرشتغال برالهاداقهويدهواتوویفائوقشانمیاستكهگماقهزقیدرحاونیاشوهاست.یابیكشورهاارزنیهوادرا

قابلمالحظهذر ويررداامساجتوویخواهوبود.چراكهگمانم2169ازساجشاريتنبوني يم66حوردیانيمنیكهاويتنخواهورسوني يم6969

 ورسورگومدرگوشهرك ار هانشود.وا يافتتووونبا ثكمرقگشلتاحورد



61 

 

تنوني يم919بهلدرصو6.1یباكاهشیفصلماواونيدرملبرا67/2161غال درساجیاوم  نيررداح مت ار بیگمانمگریدلسواز

استابریگاا راردك  وهگیارششوهاست.لازكشورهالاريتلاضادربسمیفراراندراقبارهاررشومالریازر ودذخایافتدربازارقاشنیبرسو.ا

بهشیدرصوافیاکیدباحورمیماللبهآه گرشو67/2161یساجزرا ل)مصرف(غال در هانبرالبرداربهرهیانيفائومهياروی يبشياساسپ

رسو.یتنموني يم2917رقم

نیازای برانخالءقاشلبراریآندر هانباشوااسااادهازذخاوا يازتووشاريازغال بلبهرهبرداریانيشودامیمی يبشيكهپییآق ااز

دهوكهیمقشان2167بهساجیم اهیغال درساجزرا ریذخاتيفائودرخصوصرضعی يبشيپنيكهقخسالخواهوبود.بهطورریقاپذییررقوگر

بهرهياستكهقسبتذخیدرحاونیرسو.ایتنموني يم166ربهرقمافتیساجكاهشخواهونیدرصودرا9.3ساالقهیانياقبارهابهملمو ود

شوهبودرشگیا2119/2117یدرصوكهدرفصلزرا 21.9بهرقمونيرسیخیشودكهبهمراتبازكاهشتاریمکیدرصوقید29مصرفهمچ انبه

دارد.لبهارتيرضع

لیيبرداشتگ ومبهملوارقاچیانيباشوااوباهمبخشتیغال زمسااقهرضاويتووایشماوم،رهيدرق2167-2169كهدرساجشودیمی يبشيپ

طابوییكاهشم پك ویدرصوافتم2غال زمسااقهاويتوویانيمیي هانقلكشورهاگریدرساجدردنیای. یوشمال،ایدرآمرشودیمی يبشي.

.ابویشی وافیاويتوویانيم



 گندم در جهان ديتول -6-7
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نيچ رهمويتووتيازرضعیآگاهم ظورنیشود.بویش اخاهملاز م همحصوال كشاررزیدربازار هاقکیمحصوجاساراتژکیبه  وانگ وم

تنرمصرفوني يم769ی هاقويتوویانيم2169آمارمو وددرساجنیطبقآخرباشو.یملدر هانضررریاساسلكاالنیاويم اطق هوهتوو

وينتووتنگ ومدر هاوني يم792الالديم2167تا2161اازساج(2167)غال یاوم  نيآمارمؤسسهبطبقتنبودهاست.وني يم131معادج

وايتنرسوني يم291گ ومبهويتوویانيم2161تنبود.دراراخرساجوني يم797ا2169-2161محصوجدرساجنیاويكهبازدهتوویشوادرحاو

تنبود.وني يم299محصوجنیاويووساجبازدهتلیحاجآنكهدرارا

تندررتبهقخسترپسازآنوني يم622ويباتوونيشوهاستكهچلرتبهب وويتوویانيگ ومبراساسمیك  وگاناص ويتوولیذ ورج

اقو.رابهخوداخاصاصدادهلبعولهارتبهبيبهترتهيرررس،ایه ورسااناامر

ك  وهگ ومويتوویاص لكشورهالبرا2169كشتر م ،ردگ ومدرساجریمصرفاسطحزوايتوو ورج

  (2164)فائو،  2169 سال در گندم جهاني عملکرد و جهاني توليد جهاني، زیركشت سطح :6-6 جدول

 )تندره،اار( م ،رد )مي يونتن(توويو )مي يونه،اار(سطحزیركشت قامكشور

 26/9 131 9/226 م موع هاقی

11/9 622 61/21 چين  

67/9 31 19/23 ه و  

67/9 99 97/69 آمری،ا  

 29/2 92 97/29 ررسيه

92/7 93 92/9 فراقسه  
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تندره،ااردرقوسان7ازشاريتاب2ك  وگان موهازكمارازويتووني م ،ردگ ومدربنياقگيشودمیدر ورجفوقمشاهوهم،هیطورهمان

یام  نیداشاهاست.ب ابراشییادرصواف6ر م ،رددره،اارافاهیدرصو(كاهش6/1شوه)ادیلهاساجیطايكشتگ ومدردقریباشوسطحزیم

وي م ،ردتووشیپرمحصوج(درافیااقاخاببذرهال– هيبهلاريآبلاسااادهازررشهاالكشاررزیاراض،پارچهیتیریمووايتوولماق و)ارتلاءت، وووک

موثربودهاست.اريبس

مورددادرس ولا هانبهطورگساردهويدرصوتوو21یبه بارتایتنوني يم691یانيبهمیصادراتلكاالکیگ وم:گ ومبه  وانصادرا 

تنوني يم61باهيتنرررسوني يم69تناكاقاداباوني يم61ايتنااساراووني يم69تنافراقسهوني يم27با،ایطبقگیارشفاقواامررديگیقرارم

1باصادرا رياخلهادرساجیرووآییصادرك  وهبیرگبحسابمکییكهبهطورس انيرکاقاباشو.آیصادرك  وگانگ ومدر هانمنیبیرگار

.(2161)فائوامحصوجقیرجكردهاستنیهشامصادرك  وگاناگاهیتنبه اوني يم

 

 در كشور   گندموضعيت محصول  -6-8  

مي يونه،اارسطحبرداشتمحصوال زرا یاحفورد99/66اازحورد6939-31درساجزرا ی(6939براساسآخرینآماررزار  هادكشاررزل)

 سفطح كفل از درصفو61/2ال  وففه رذر 11/1اشف اوك13/69ا فو21/91گ فوم ملوارسطح این از .كهباشودرصوسطحبرداشتغال می6/73

بود. غال  برداشت
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بفا آبفی غفال  برداشت سطح در خوزساان آبیاساان غال  سطح باشومی 69/7با اانخوزس اساان به ماع ق كشور در غال  برداشت سطح بيشارین

رتبفه آبفی غال  برداشت سطح از درصو9/9با رضولخراسان ر16/3با فارس هالاساان آن از پس ر قرارگرفاه قخست  ایگاه در دركشور درصو99/62

.است گرفاه رسومقرار درم هال

 زرا ی محصوال  سطح كل ازدرصو21/91حورد كه شوه برآررد ه،اار مي يون7/9 حورد كشور در گ وم برداشت سطحا6939-31درساجزرا ی

 .است بوده درصو99/11حورد دیم اراضیدرصو69/93اراضیآبیحوردكه باشومی كشور غال  سطح كل از درصو91/76ر

61/1ه،اار)3611با كشور گ وم برداشت سطح كمارین ر درصو29/61با كردساان اناسا به مربوط كشور كل در گ وم برداشت سطح بيشارین

 .(9-6)ش،لباشومی قم اساانبه ماع ق گ وم سطح كل از درصو(



 كشور هایاستان در گندم محصول سطح توزیع : درصد9-6شکل 
 

ها)راحو:ه،ااراتنركي وگرم(ا،يکاساان:برآرردسطحاميیانتوويور م ،رددره،اارمحصوجگ ومبهت2-6 ورج
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 كل از درصو67/19ر زرا یمحصوال  توويو كل از درصو31/61معادج كه شوه برآررد تن مي يون 9/66حورد كشور در گ وم توويو ميیان

.باشومی درصو 9/96دیم توويو ر درصو9/19آبی توويو ر است كشور غال  توويو

 ر است داده اخاصاص خود بهرا قخست ملام گ وم توويو كل از درصو19/66بودن دارا با خوزساان اساان كشور كل در وتووي ميیان وحاظ از

.(9-2)ش،لاست بوده درصو(66/1هیارتن)72/62توويو با گيالن اساان در كشور و توويو ميیان كمارین

 

 

 كشور هایناستا در ميزان توليد محصول گندم توزیع : درصد9-2شکل 

 

 هکتار در عملکرد -6-3
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ر ه،اار در كي وگرم9112توويو م ،رد با ترتيب به گيالن ر اوبرز هالاساان كه است ه،اار در كي وگرم9921كشور در آبی گ وم  م ،رد

 .(6939هادكشاررزلا)آمارقامه اقوداده اخاصاصخود به را كشور آبی گ وم  م ،رد كمارین ر بيشارین ه،اار در كي وگرم 6919

 سوابق تحقيق -6-61

-ررل وامعبشرلتآمينغذابرالساك اناینكرهلخاكیمیهالپيشباتو هبهررقوررزافیرنرشو معيت هانای،یازمهمارینچاوش

بهطوری،هامررزهبيشاز شودكه معيتبي یمیبرقو.پيشررقجبسرمیمي ياردقارازمردم هانازگرس گییاسوءتغذیهقاشیازآند9/6باشو.

مي ياردقاربرسوكهدرك اراینرشوررزافیرنپياموهاییچونكمبودغذااقحطیرگرس گیهرررزخودرابيشازپيش9به2169 هاندرساج

محصوجكشاررزلایراناسترافیایشمحصوجآنررزبهررز(.گ ومازقظرتوويورسطحزیركشتمهمارین6973سازد)رضاییرس طاقیاقمایانمی

هالمو ودامردمكشورهاللگیارشباشو.برپایهگيردرازقظراقاصادلرتأمينغذالاص یازاهميتبسيارلبرخوردارمیموردتو هبيشارلقرارمی

آررقو.درایراندستمیآی وابهقانرسایرغذاهاییكهباگ ومرآردآنفراهممیدرصوكاورلموردقيازخودرااز71خاررمياقهرخاررقیدیکدرحورد

ده و.باتو هبهای ،هبخش ظيمیدرصوازاینموادراتش،يلمی11سازد.غال بویژهگ ومدرصواقرکلمصرفیراموادگياهیتأمينمی31بيشاز

قلشآنلداممیازغال صرفتغذیه گ ومی،یازشودا تو هاست. غيرمساليمدرخور وب يا هرچ وبطور گوشتر تأمينپررتئينحيواقیا در

هاییبادرصوالداردتوويوگ ومهاقلش موهباشو.باتو هبهای ،هگ ومدرتغذیهاقسانمحصوال اساراتژیکرازمهمارینگياهانزرا یدردقيامی

دركي وحودرراجافیر691ردوفحنافقموفگ بادرررممگ وقيمتمثبتفخاالاانفیارفبره الیبهارحاییاهميتاست.پررتئينباالتررارزشغذای

نقامگ ورقوررزدر مباآندرا افصبهدادهایشافیرااجمحصویناتوويوركشتیرزسطحافتاهفشداآنرفبراهاروفكشازیفبرخا هاقیلهازاربا
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 ر باال كيايت با پرمحصوجا ارقام باتوويو ر گردد بيشارل تو ه مهم این به قيی ما كشور در دارد  ا قمای و.أمينفتردا راقفطریراازدوفخزافقيردمو

(.6931داد)آقاییسربرزهرامي یا راافیایش محصوج قوع این توويو حساس ر بازده كم ارقام با هاآن  ایگیینكردن ر هابيمارل به ملارم

 ر س ب ه در داقه تعواد حاصل خود قيی داقه تعواد.شودمی حاصل داقه تک رزن ر سطح راحو در داقه تعواد اص ی در یء از غال  در داقه  م ،رد

ا یاءنیاكهباشویمنآماش، ها یاءیت معاثرا ازیقاشگ ومدرداقه م ،رد(.2117سای يورهم،ارانا-است)پ اوقين سطح راحو در تعوادس ب ه

 رزنداقه افیایش را  م ،رد افیایش آتی هالراه از ی،ی(6331)2ز(.ریچارد2161رهم،ارانا6)آیوینرقويگیمقرارپيکقوتتایریموا ماجريتاثتحت

 از قبل مرح ه در كه تعوادگ چه كه معالوقو(2119رهم،اران)9.گوقیاویشودمی ميسر داقه رشو سر ت یا ر افیایشمو  طریق از  این كه داقو؛می

اقاخابارقامباگیارشكردقو(2111محاوظیرهم،اران)گ ومدارد. در داقه تعواد تعيين در الك  وهتعيين ر مهم شوداقلشمی تعيين افشاقیگرده

یخشکایرانافیایشدهو.ترداقهمم،ناستتوويوا گ ومرادرقواحسر تبيشارپرشونداقهراقوازهبیرگ

شود.می محورد شو  به رشو فصل درطوج م ابع تامين راسطه به داقه تعواد ریژهبه ر داقه كه م ،رد كردقو ثابت (2111)1رر اميسنیسي ،ال

هالدارلدربينالیناالفمع ی(گیارشكردقوبينصاا تعوادس ب هدرراحوسطحارزنهیارداقهر م ،ردداقهاخ2169رهم،اران)9طهماسبی

  ی داشت. ر ود هم،اران)اميوبخشگ وم داراب6999محمولر رقم مربوطبه بيشارین م ،رد قمودقو بررسیهالا الم در  ظيم2( زادهبود.

((قاي هگرفا و6931فررزاقاررهم،اران)(بابررسیارقاممخا فگ ومگیارشكردقوارقامچمرانركراسسبالنباالترین م ،ردداقههسا و.6993)

 م ،ردداقهبودقو.رچ ابدارالبيشارین2اپيشاازاآذر2دارابارقام

                                                
1  .  Aydin 
2 . Richards  
3  .  Gonzalez 
4 . Sinclair and Jamiesen 
5 . Tahmasebi 
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 با كاملیوگيرس ر یدهگل درصو 91 تا ررز تعواد اس ب ه رزن اس ب ه در داقه تعواد بوتها در س ب ه تعواد(رابطه2111رهم،اران)6سررشرحيم

ق يبرراقی داریمع  ر مثبت اداقه م ،رد اطوجس ب هاتعوادداقهدردربوته م ،ردداقهباتعوادپ  هباررر(گیارشكردقو2111)2ا المقمودقو.

 ب هرتعوادداقهارزنسهمبساگی م ،ردداقهبارزنهیار(2119)9.ابراهيمدارداردداقهر م ،ردبيوووکیکهمبساگیمثبترمع یس ب هارزنهیار

رزناس ب هطوجاس ب هظهورتااشتكازررزتعوادبا م ،ردبين(رابطه6999رهم،اران)رادیفقاررئا المقمودقو.داردرس ب همثبترمع یس ب چه

 ا المقمودقو.مع یدارلرمثبتهمبساگیس ب هدرداقهتعوادرس ب هدرس ب چهوادفتعااقهفسقطراارتااعاپ  هتعواداداقهصو

رس ب هدرداقهتعوادسطحاراحودرس ب هتعوادشاملداقه م ،ردك  وهتعيينارويها یاءغال دركهداشا واظهار(6971)خ لاقیركوچ،ی

كهرسومیحواكثربهرقایداقهمحصوجكهاستآنازحاكیهاگیارشازبسيارل.باشومی یءسهاینحاص ضربحاصلا م ،ردربودهداقههیاررزن

(.6991هم،ارنارقورمحمول)برسومعي یتعوادبهسطحراحودرس ب هتعواد

قژادگرانبهطورمسامرارقام ویورپرمحصوجراكهقژادل  میمحصوال زرا یاثرقابلتو هیدربخشكشاررزلایااكرد.بهدرقرنگذشاهابه

ك  و.بخشمهمیازتوسعهكشاررزلرافیایشتوويوهالزرا یدارقورموردتلاضالكشاررزانهسا واتوويومیرسيعیبهتغييرسيسامدارالسازگارل

ر1دِریورمرهونكشتارقامپرمحصوجاصالحشوهدربسيارلازمحصوال زرا یرباغیاز م هگ وماستكهغاوباًساخاارکقاي،یمشابهدارقو)ران

تواقوبهصور م،ملهمویگر ملكردهردربهبود م ،ردزرا یرمویریتصحيح م يا مخا فزرا یمیقژادلابهك ار  مبه (.در2161هم،ارانا

 حاصل خود قيی داقه تعواد.شودمی حاصل داقه تک رزن ر سطح راحو در داقه تعواد اص ی در یء از غال  در داقه قهاییمثمرثمرراقعگردقو. م ،رد

                                                
1 . Rahimsouroush 
2 . Najeeb and Wani 
3 . Ibrahim 
4 . Van De Wouw 
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ماش، ها یاءیت معاثرا ازیقاشگ ومدرداقه م ،رد(.2117سای يورهم،ارانا-است)پ اوقين سطح راحو در تعوادس ب ه ر س ب ه در داقه تعواد

هارت وعصاا دربرقامهیتوويوکقوتيپبررس(.2161رهم،ارانا6)آیوینرقويگیمقرارپيکقوتتایریموا ماجريتاثتحتا یاءنیاكهباشویمآن

اقاخاببر الهالاصالحیبسيارحائیاهميتاستتعيينررابطبينصاا ر واملپ هاقیرهمچ ينتعيينسهمهریکازصاا درای ادت وعر

(6331افیایش م ،ردداقهمياواقودربرقامههالبهقژادربسيارسودم وباشو)گریااسرمي نا

.شودمی ميسر داقه رشو سر ت یا ر افیایشمو  طریق از  این كه داقو؛می رزنداقه افیایش را  م ،رد افیایش آتی هالراه از ی،ی(6331)2زریچارد

 در داقه تعواد تعيين در الك  وهتعيين ر مهم شوداقلشمی تعيين افشاقیگرده از قبل مرح ه در كه تعوادگ چه كه (معالوقو2119رهم،اران)9گوقیاوی

ترداقهمم،ناستتوويوا گ ومرادراقاخابارقامباسر تبيشارپرشونداقهراقوازهبیرگگیارشكردقو(2111محاوظیرهم،اران)گ ومدارد.

 رشو فصل درطوج م ابع تامين راسطه به اقهد تعواد ریژهبه ر داقه كه م ،رد كردقو ثابت (2111)1رر اميسنیسي ،القواحیخشکایرانافیایشدهو.

 در داقه تعواد سطحا درراحو س ب ه تعواد ضربشاملحاصل گ وم در  م ،رد (گیارشقمودقوا یال2161رهم،اران)9شود.راقگمی محورد شو  به

 كمار هیارداقه رزن ر مارمربع بيشاردر داقه دارالتعواد جمحصو كم ارقام با ملایسه پرمحصوجدر باشو.ایشانا المقمودقوارقاممی داقه رزن ر س ب ه

ريتاثتحتشاريبداقههیاررزنبهقسبتارتااعرداقه م ،ردكهقمودقوانيبهايتركگ ومرقم29لرربرمطاوعهدر(2161رهم،اران)1دارقو.آیوین

توويو وهاییبا م ،ردداقهباالدرشرایطت شخش،یاگياهاقیبامساحتبيشاربرگبرال(گیارشكردقو6932)ذراوالارلر بارل.باشویمطيمح

                                                
1  .  Aydin 
2 . Richards 
3  .  Gonzalez 
4 . Sinclair and Jamiesen 
5  .  Wang 
6  .  Aydin 

http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=7610&_au=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF++%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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تااعبوتهارزنهیارراباكه م ،ردداقه(گیارشكردقو6331رهم،اران)6.شوفیپرچماطوجدررهزایشیطوالقیرارتااعم اسبرابایواقاخابقمود

بود.داررمع یتعوادداقهدرس ب هم ایارربادرمع یداقهرطوجس ب ههمبساگیمثبت

بيانداشترزنداقه(6332)2گاقوشيوا درفي گرهم،ارانداشا و.دارلمثبترمع یداقههمبساگیررزنهیاربوتهتعوادداقهدردربوتهبا

رهم،اران9سررش.رحيمگیارشكردقوداررمع یداقهمثبترزنهیارتعوادس ب هدرراحوسطحاتعوادداقهدرس ب هربا م ،ردداقهرابطه(6332)

 داریمع  ر مثبتاداقه م ،رد با كاملیوگيرس ر یدهگل درصو 91 تا ررز تعواد اس ب ه رزن اس ب ه در داقه تعواد بوتها درس ب ه تعواد(رابطه2111)

داقهر م ،رداطوجس ب هاتعوادداقهدرس ب هارزنهیاردربوتهدداقهباتعوادپ  هباررر م ،ر(گیارشكردقو2111)1ا المقمودقو.ق يبرراقی

 .دارداردبيوووکیکهمبساگیمثبترمع ی

رشوقمواستباشواتعوادداقهدرهرس ب هررزنهیارداقهقيیتابعیفرآی وهالفيییوووکی،یهاتحتتاثيرکقوتيپر م يا زرا یمیتعوادس بل

ا المدارمثبترمع یرادرس ب هداقهارزنس ب هرتعوادس ب چههمبساگی م ،ردداقهبارزنهیار(2119)9ابراهيم(.6971)سرموقياركوچ،یا

محمول) مع ی6991قمودقو. بوتهمثبتر ارتااع پرشونداقهر درره با قاي هگرفا وهمبساگی م ،ردداقه ) امي ی)دار گیارشكرد6992بود. )

ابرداشتشاخصباصاا  م ،ردداقه(گیارشكردقو6992)ارزاقیرآبادلگلداردارد. م ،ردداقهباتعوادداقهدرس ب ههمبساگیمثبترمع ی

 (6939(ررصاوی)6992امي ی).داشتدارلرمع یمثبتاگیهمبسدرس ب هداقهررزندرس ب هداقهتعوادااتعوادررزتارسيوگی م ،ردبيوووکیک

                                                
1 . Shoufu 
2 . Ganusheva 
3 . Rahimsouroush 
4 . Najeeb and Wani 
5 . Ibrahim 
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Abstract: 

In order to evaluation of some Morphophysiological traits, dry matter remobilization of 

assimilates materials and yield and yield components of different bread wheat varieties and 

lines in Ardabil, an experiment in randomized complete block design with three 

replications with ten cultivars (Includes: Uroom, Zare, MV-Magdalena, Soissons, MV-

Toborzo, Mihan, Pishgam, FD-11111 and FD-12073) was done in Research Station of 

Agriculture and Natural Resources of Ardabil in 2015-2016. Analysis of variance showed 

a significant difference between the lines and cultivars studied, for different traits. The 

results of analysis of variance indicated that there was a significant difference between the 

cultivars and lines studied for all phenological, morphophysiological traits, remobilization 

of photosynthetic material and yield and yield components (Except for the main stem 

diameter, number of main stem nodes, non-fertile tillers, protein percentage of seed and 

grain protein yield, and the efficiency of remobilization of leaf dry matter).  FD-11111 line 

has the highest number of grain per spikes, grain yield per square meter, the share in the 

filling and grain growth (7417.9 grams per square meter).The MV-bodri variety has the 

highest biological yield per square meter, the percentage of share the transfer process dry 

matter from shoot (19.723%) in the yield and maximum transfer of dry matter from total of 

shoots to the grain. The MV-Magdalena variety also has the lowest biological yield and 

highest harvest index, the highest percentage (47.797%) of dry matter remobilization 

efficiency of shoots and with 3.57 percent was the highest current photosynthesis 

efficiency. The highest current photosynthesis contribution in Zare cultivar (89.923 grams 

per square meter) that has the lowest proportion of dry matter remobilization was obtained. 

So generally can be said that was much higher current photosynthesis contribution in 

increasing grain yield, and FD-11111 line between studied genotypes and measured traits, 

was the best lines. 
Keywords: Current photosynthesis, dry matter remobilization efficiency, grain yield, 

harvest index, wheat.  
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