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 مقدمه -1-1

شود که در پايان سال بیني ميافزون در حال افزايش است و پیشطور روزجمعیت جهان به   

ترين مشكل جوامع انسان، مهم (. تغذيه2007میلیارد نفر برسد )فائو،  10د میالدي به حدو 2050

هاي چشمگیر در امر زيرا با وجود پیشرفت ،يابدروز نیز افزايش مي به رود و روزشمار ميامروزي به

 . باکنندم زندگي مييره خاکي با گرسنگي داکشاورزي هنوز درصد قابل توجهي از ساکنان اين ک

 شودهاي گیاهي تأمین مياز گونهاي از غذاي انسان فقط از معدودي اين، بخش عمده وجود

-ميشمار رين تولیدات غذايي براي انسان بهتمیان، غالت يكي از مهمدر اين  (.1378، اربط)کاظمي

محمدي و همكاران، هده دارند )نورعالگوي مصرف هر کشوري در جهان به روند و نقش مهمي را در

که سطح زير کشت برخي از آنها در دنیا بیش از ساير  هستندغالت شامل گروهي از گیاهان (. 1376

براي تهیه نان  رود،به شمار مياز گیاهان که محصول اصلي آنها و دانه اين گروه  استگیاهان زراعي 

ت نیز و پرندگان و صنع دامدر تغذيه غالت  ،چنینهم رسد.ميثر مردم جهان به مصرف و تغذيه اک

 ، موارد مصرف گوناگون دارداستمل ساقه و يا کاه و محصول درجه دوم آنها که شا دارداستفاده 

يكساله از تیره غالت لپه، علفي و تك( گیاهي .Triticum aestivum, Lنان )گندم  (.1377)خدابنده، 

Poaceae   و جنسTriticum  پذيري انعطاف هاي ژنتیكي متفاوت،دلیل دارا بودن ويژگياست و به

شود. در تلف، در تمام دنیا کشت ميهاي رشدي مختیپ با يها و داشتن ارقامها و ژنوتیپفنوتیپ

ترين ماده غذايي روزانه مردم را رهاي جهان، نان حاصل از گندم مهمايران نیز مانند بسیاري از کشو

سال قبل از میالد مسیح در  ارهز 15تا  10اين گیاه (. 1376 محمدي و همكاران،)نور دهدمي تشكیل

در  (.1378اربط، امل رسید و اهلي شد )کاظمياي واقع در غرب ايران و شرق عراق به تكناحیه

عنوان  . نظر به اهمیت گندم بهاستهاي زراعي جهان زير کشت گندم يك ششم از کل زمین حدود

، از دماشناختي به فتوپريود و نتیكي زياد آن از نظر واکنش ريختپذيري ژيك منبع غذايي و تنوع

درجه شمالي در  60شدن جاي تعجب نخواهد بود که گندم از عرض جغرافیايي حدود جمله بهاره
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متر  3000جنوبي، در مناطقي با ارتفاع چند متر تا بیش از درجه جنوبي در امريكاي 40وپا تا شمال ار

طي، از جمله سرما، سبب هاي محینشت(. 1383شود )کافي و همكاران، کشت ميباالي سطح دريا 

در مناطق (. 1389شوند )صادقي و همكاران، ار در عملكرد محصوالت کشاورزي ميدکاهش معني

کننده گیاهان معرفي شده است. ترين عامل محدودعنوان مهمگرمسیري تنش سرما بهگرمسیري و نیمه

ض آسیب سرماي زمستانه قرار د، در معرمیلیون هكتار از مزارع در مناطق سر 5/2در ايران بیش از 

ترين عواملي است که سبب مهم مقاومت به سرما در گندم، يكي از(. 1383میبدي، محمدي)میر دارند

فیزيولوژيك گیاه در زمستان ومت به سرما نیز به شرايط مورفوشود و درجه مقادر زمستان مي بقا

هاي سازگاري غالت ي )ورنالیزاسیون( از مكانیسمسازبهاره (.1387بستگي دارد )عزيزي و همكاران، 

گیاهان بتوانند رشد خود را متناسب با تغییر تا شود مي موجبه به شرايط محیطي است که زمستان

سازي خود را شي در طول زمستان، با نیاز بهارهفصل کنترل کنند و با قرار گرفتن در شرايط رشد روي

گندم را از نظر نیاز  (.1388کهريز و همكاران، گده)جهانبخشنش سرما مصون نگه دارند از خسارت ت

کنند. عملكرد تقسیم بندي ميپايیزه -يیزه، بهاره و بهارهپا يا عدم نیاز به يك دوره سرما به سه دسته

وب بايد يك دوره و براي تولید يك عملكرد مطلهاي بهاره است گندمهاي پايیزه بسیار بیشتر از گندم

دهد )بالوچ ميصورت گلدهي و تولید ساقه و سنبله در اين گیاهان روي ن اين غیر در سرما طي شود،

 (.1996روبرتسون و همكاران، ؛ 2004نگ و آماسینو، ؛ سا1996ان، لر و همكار؛ فاو2003ان، و همكار

اد سازي با صفات فیزيولوژيك و بیوشیمیايي متعددي در گندم ارتباط دارد. در اين راستا تعدبهاره

رند. برگ در بوته، سطح برگ پرچم و طول سنبله نقش مهمي در تولید ماده خشك و فتوسنتز گیاه دا

؛ پراسیل و 1998تواند بر عملكرد تاثیرگذار باشد )اکمكچي و ترزيوغلو، ميتغییر در اين پارامترها 

  (.b2001محفوظي و همكاران،  ؛a2001محفوظي و همكاران،  ؛2004ن، همكارا

 ياتكل -1-2

 : نان اهميت اقتصادي گندم -1-2-1

یت را در بین گیاهان زراعي الت استراتژيك، نخستین مرتبه اهمعنوان سرآمد محصوگندم به   

شود تن برآورد ميمیلیون  604که متوسط تولید سالیانه آن طوريدنیا به خود اختصاص داده است، به

یط، امكان تولید ودن شرايط اقلیمي و يا خشكي مححتي در مناطقي که به علت متغیر ب .(2008)فائو، 



70 

 

هاي متعددي گندم داراي گونه(. 1377)خدابنده،  کردن گندم تولید توانباشد، مي ساير گیاهان مقدور

 .T ي( مربوط به گونه%94میزان تولید )( و بیشترين %90ولي بیشترين سطح زير کشت ) ،است

aestivum  شك در بین گیاهان انگشتگندم نان بي (.1388همكاران، علي و )سبزه استيا گندم نان-

)لوي  کنداي ايفا ميشوند، نقش عمدهکشت مياي عنوان منابع غذايي در سطح گستردهشماري که به

مصرف  (.1383بوده است )کافي و همكاران، و محوري براي شروع کشاورزي  (1972و پترسون، 

گندم منبع اصلي  نامند.دلیل آن را گندم نان ميهمینو به استاين نوع گندم بیشتر براي تهیه نان 

نانوايي آن  ويژگي،  1گلوتن پروتئینو به خاطر داشتن  دهدميکربوهیدرات غذاي انسان را تشكیل 

کربوهیدرات ، زيرا غني از استارزش  گندم يك غذاي با 2داراي ارزش بسیار بااليي است. سبوس

پرواري، گاوهاي شیري و هاي دامواند در تغذيه تمي ( است و %14 -15خام )پروتئین و ( 40% -45)

امريكا، چین، اکراين، هند،  (.1376هاي جوان مورد استفاده قرار گیرد )نورمحمدي و همكاران، دام

روند. امريكا، استرالیا، شمار ميز بزرگترين تولیدکنندگان گندم بهکانادا، استرالیا، ترکیه و پاکستان ا

از  (.1386چاهي، شوند )قرهدگان گندم در جهان محسوب ميا و آرژانتین از بزرگترين صادرکننکاناد

افته است )کافي و همكاران، دلیل بهبود عملكرد، افزايش ي، تولید جهاني گندم تنها به1950 اوايل دهه

-دي، بهنژارسد که افزايش سطح زير کشت، بهنظر ميبا توجه به رشد جمعیت ضروري به (.1383

و شرايط الزم براي حصول  گیردزراعي، افزايش کیفیت و عملكرد زراعي گندم مورد توجه ويژه قرار 

شود حداکثر تولید، افزايش سطح زير کشت و مرغوبیت محصول در شرايط اقلیمي کشور فراهم 

 (.1381زاده، )حیدري و حیدري

 

 گندم نان : مشخصات كلي -1-2-2

جنوب غربي توسط لینه شناخته شد و مبدا آن از  1853در سال  3ولينان يا گندم معمگندم    

داراي چندين هزار رقم زراعي است که در مناطق مختلف دنیا و تحت شرايط  . اين گیاهاستآسیا 

 (.1377)خدابنده،  دارندت نانوايي مناسب و محصول کافي با کیفی کنندمياقلیمي متفاوت رشد و نمو 

(. 2005)لوکوئیانوو و همكاران، هستند  (n2=  42) کروموزوم 42ید و داراي ها هگزاپلوئاين گندم

، رنگ بودن سنبله، ريشكدار يا بدون ريشك مانند شكل هاييويژگيرا به کمك  هاي معموليگندم

                                                            
1-Gluten   2- Bran    3-Common wheat   
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هاي گلهاي راس گلوم و تعداد ، تراکم يا فشردگي سنبله، دندانهبودن دار کرك ، 1ريشك و گلوم

و ساقه آنها  نیستها شكننده در اين گندم 2توان تشخیص داد. محور اصلي سنبلهميدرون سنبلچه 

. ساختمان استها در ساقه توپر و مغزدار محل گره (.1376نورمحمدي و همكاران، توخالي است )

)خدابنده،  شودمياز ورس گیاه مانع و  کندميها نیز از طرف ديگر به استحكام ساقه کمك گره

يك سنبلچه متشكل از دو  اغلباي دارد. از هر گره محور اصلي آن آذين سنبلهگل گندم، (.1377

که آيد. ممكن است وجود ميمیاني آن عقیم است، به بیشتر گلچهکه پوشینه يا گلوم و سه گلچه 

( و 1377)خدابنده،  3(. گندم گیاهي خودگشن1378اربط، هم برسد )کاظميعدد  9ها به تعداد گلچه

دهد )کافي و روي ميها بساك آمدن افشاني و لقاح قبل از بیروناست، يعني گرده 4موسکلیستوگا

 کردهو پوست دانه آن را احاطه خشك( دم مانند ساير غالت، گندمه )میوهدانه گن (.1383همكاران، 

سكي )دابكو آيدمي شمارپريودي، گندم يك گیاه روزبلند بهفتو از نظر واکنش (.1377است )خدابنده، 

هاي . محركدهر چه طول روز بلندتر باشد، سرعت نمو آن سريعتر خواهد بو (،2006و همكاران، 

)کافي و  شودي به مريستم نوك ساقه فرستاده ميشوند و سپس عالمتها درك ميروز توسط برگطول

و  هارهپايین، گندم داراي سه تیپ پايیزه، بنش به طول دوره دمايبر اساس واک (.1383همكاران، 

   (.1388)جعفرنژاد،  استپايیزه -بهاره

 

 گندم پاييزه : -1-2-2-1

گراد درجه سانتي 13که دماي خاك از نيشمالي اين تیپ گندم در فصل پايیز، زما در نیمكره   

صورت زند، زمستان را بهبذر گندم پايیزه جوانه مي شود. در اين شرايط،رود، کاشته ميميتر پايین

-گیرد )کاظميرشد و نمو مجدد خود را از سر مي گذراند و با آغاز فصل بهارن کوچك ميگیاه جوا

 5سازيدن به مرحله گلدهي نیاز به بهارهرسیعبور از مرحله رويشي و  گندم پايیزه براي (.1378اربط، 

گ نسا؛ 1996روبرتسون و همكاران، ؛ 2006دابكوسكي و همكاران، ؛ 2003استرك و همكاران، دارد )

در محدوده صفر تا پايیزه بايد دماهاي پايین را  رقم (.2008؛ ويرسما و همكاران، 2004و آماسینو، 

-هصورت پذيرد و ب شدن در آنتا عمل بهاره کندو ماه دريافت ه مدت يك تا دگراد بپنج درجه سانتي

                                                            
4-Glume 

1-Rachis    2- Autogam   3- Kleistogamous 
 
 

4-Vernalization 



72 

 

شود که گیاه در مي موجبشدن نیاز به بهاره (.1388)جعفرنژاد،  دنبال آن وارد مرحله زايشي شود

بالوچ و ) باشدنتیجه از خطر سرما مصون در مرحله رويشي باقي بماند و در طول فصل سرما

محفوظي و همكاران،  ؛a2001محفوظي و همكاران، ؛ 2004پراسیل و همكاران، ؛ 2003همكاران، 

b2001تنش  برحفاظت گیاه در برا موجباين دوره سرمايي نه تنها  (.1996لر و همكاران، فاو ؛

و طول روز به گلدهي  دماگیاه در فصل مناسب با افزايش که شود شود، بلكه سبب مييخبندان مي

رماي بیشتري نیاز هاي بهاره به سهاي پايیزه نسبت به گندمگندم (.2001برود )محفوظي و همكاران، 

گندم پايیزه (. 2004)پراسیل و همكاران،  دهندنشان ميو حساسیت بااليي به روزهاي کوتاه  دارند

بین نرود، که از صورتيکند و در تمام مدت فصل گرما درتولید نميدانه در بهار کشت شود، چنانچه 

در  ،ذراندپايین گ دماهايماند و بعد از اينكه در زمستان مدت زماني را در در مرحله علفي باقي مي

عمده  تغییر ر اين تیپ گندمد(. 1376کند )نورمحمدي و همكاران، تولید ميسنبله سال بعد 

ها ويژه فروکتانهاي محلول بهمانند تجمع مقدار زيادي از کربوهیدراتو بیوشیمیايي  يفیزيولوژيك

شدن شیره ها و غلیظهاي برگ و قسمت طوقه بوتههاي سلول)پلیمرهاي قند فروکتوز( در واکوئل

ترين مهم (.1388شود )جعفرنژاد، يسازگاري به سرما م موجبو  دهدمي در طول پايیز رخسلولي 

آن از و استفاده  و انتقال نیتروژنويژگي فیزيولوژيكي گندم پايیزه در مرحله گذراندن زمستان، جذب 

هم به مقدار  خیلي پايین در زير صفر دماهايدر  نیتروژنبراي مراحل مورفوژنتیكي است. جذب 

 هاي پايیزه بسیارید و عملكرد گندمتول (.1376گیرد )نورمحمدي و همكاران، صورت مي اندکيبسیار 

؛ 2003ز ثبات عملكرد بیشتري برخوردارند )بالوچ و همكاران، و اهاي بهاره است بیشتر از گندم

دلیل استقرار مناسب گیاه د و ثبات آن در گیاهان پايیزه بهافزايش عملكر (.2008ويرسما و همكاران، 

رايج در اواخر بهار و هاي گرما و خشكي جوي و فرار از تنش هتر از نزوالتدر پايیز و استفاده ب

و  يابدميدر کاشت پايیزه دوره رشد رويشي گیاه و بیوماس آن افزايش  ،اين بر . عالوهاستتابستان 

عملكرد افزايش  ،زايشي گیاه به نحو مناسبي تامین و در نتیجه شود که مخازنياين افزايش سبب م

بودن  هاي بهاره به علت طوالنيگندمهاي پايیزه در مقايسه با گندم(. 1387ان، يابد )عزيزي و همكار

کنند در خاك نفوذ مي يمترسانتي 200 عمق تري دارند که تاعمیقو  انبوههاي فصل رشد، ريشه
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 2200تا  2000پايیزه، بیولوژيكي الزم تا رسیدن محصول گندم  دمايمجموع  (.1378اربط، )کاظمي

 (.1375کريمي، گراد است )تيدرجه سان

 گندم بهاره  -1-2-2-2

موقعي  توان بذرکاري را در اواخر زمستان،شود. البته ميدر اوايل بهار کاشته مي ره،گندم بها   

بهاره براي گذر از مرحله  تیپ (.1378اربط، شود نیز انجام داد )کاظميکه دوران يخبندان سپري مي

؛ محفوظي و 2003د )بالوچ و همكاران، ندار سازيي نیازي به بهارهمرحله زايشرويشي و ورود به 

ه توانايي تحمل د، در نتیجشوره رشد وارد مرحله زايشي مياز اوايل دو گندماين (. 2005همكاران، 

و  (1382زاده، امیند )محفوظي و روزودي از بین ميهسرما ب د و بر اثر تنشسرما را ندارتنش

هاي بهاره گندم (.2004)پراسیل و همكاران،  استپايیزه هاي روز کمتر از تیپ به طول حساسیت آن

اثر سرماي زمستان از بین نرود،  برچنانچه گیاه  ،صورت اين . درکردکشت نیز توان در پايیز را مي

)نورمحمدي و  خواهد بودمیزان عملكرد آن در مقايسه با موقعي که در بهار کشت شود بیشتر 

 ، در مقابل سرماي سخت زمستان مقاومت کند نتواندي که گندم پايیزه در مناطق (.1376 همكاران،

-زراعت گندم پايیزه ترجیح داده مياگر اين موضوع در میان نباشد، شود. اغلب گندم بهاره کشت مي

دوره ل طوبه دلیل اينكه  (.1378اربط، از گندم بهاره بیشتر است )کاظمي شود، زيرا میزان عملكرد آن

ها تجمع ، بنابراين نشاسته کمتر و پروتئین بیشتري در دانهاستهاي بهاره کمتر از پايیزه رشد گندم

سازي ندارند و يا نیاز آنها بسیار محدود است هاي بهاره نیاز به بهارهگندم(. 1377)خدابنده،  يابدمي

هاي پايیزه است، اين مدگن شدن ويژگيکه واکنش بهارهوجوي  با (.2004)پراسیل و همكاران، 

اي تايید شده طور گستردهبه ،شدن واکنش دهندهاي بهاره نیز ممكن است به بهارهگندمواقعیت که 

واکنش  میزانو پايیزه به  هاي بهارهتفاوت بین گندمکه امكان دارد  (.1972ست )لوي و پترسون، ا

ب انواع بهاره نسبت به اغلب انواع پايیزه که اين واکنش در اغلنحويده باشد، بهسازي محدود شبهاره

علت کوتاه ولوژيكي مورد نیاز گندم بهاره بهمجموع دماي بی (.1383کمتر است )کافي و همكاران، 

  (.1375د است )کريمي، گرايدرجه سانت 1300حدود در رشد و نمو  بودن دوره

 پاييزه -گندم بهاره -1-2-2-3
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هاي پايیزه و بهاره را دارا هستند، يعني براي ورود به مرحله مها ويژگي حدواسط گنداين گندم   

پايین و روزهاي کوتاه به سرعت  و رشد آنها در دماي ندارندنیاز  زايشي به شدت انواع پايیزه به سرما

اين تیپ گندم چنانچه در پايیز کشت شود،  (.1997)اسالفر و راوسون،  نیستبهاره رشد انواع 

. خواهد بوددر بهار کشت شود، ديررس که صورتيو در استي زمستان متفاوت مت آن به سرمامقاو

 نسبيا مقاومت هگندمهاي پايیزه است. اين هاي بهاره و کمتر از گندمبیشتر از گندمها تولید اين گندم

هاي با گندمها در مقايسه اين گندم (.1376پايین دارند )نورمحمدي و همكاران،  يدماهاکمي به 

رطوبت، خاك و مواد غذايي حساسیت بیشتر و عملكرد کمتري دارند  ،نور دما، تغییریزه نسبت به پاي

 (.1376)نورمحمدي و همكاران، 

 و اهميت تنش سرما  هاي محيطيتنش -1-2-3

یط پیرامون خود، همواره با عدم امكان جابجايي و گريز از تغییرات نامطلوب مح دلیلهان بهگیا   

با اين  1يرو خوگی سازشبه رو به منظور بقا،  اين زيستي مواجه هستند. ازهاي غیرنشاي از تگستره

مل محیطي و اثر رشد و عملكرد گیاهان زراعي تابعي از کلیه عوا (.2002)آيبا،  نیاز دارندها تنش

(، ، نور و بادنسبي ، دما، رطوبتهوايي )بارندگيو. اين عوامل شامل عوامل آباستمتقابل آنها 

که بسته به مقدار آنها در محیط، رشد و نمو گیاه را افزايش يا  استغذايي و گازها خاك، مواد رطوبت

زننده تعادل آبي در سلول اين، کلیه عوامل برهم بر (. عالوه1383میبدي، د )میرمحمديدهنميکاهش 

ت زنده، در موجودا نظیر انجماد، خشكي و شوري نقش مهمي در توزيع جغرافیايي گیاهان دارند.

میبدي، شود )میرمحمديبراي زندگي تعريف مي بهینهدار از شرايط تنش به معني انحراف معني

کننده ترين عوامل محدودعنوان مهمهاي محیطي بهمروزه در گستره اين کره خاکي تنشا (.1383

 )سرمازدگي( ماتنش سر ،هاي محیطيترين تنشيكي از مهم شوند.تولیدات کشاورزي شناخته مي

هاي بلكه گاهي اوقات خسارت ،دهدتاثیر قرار مي تنها رشد و پراکنش گیاهان را تحتکه نه  است

ترين عامل عنوان مهمبه ،آب اينكه وجودبا (.1980)لويت،  سازدناپذيري بر آنها وارد ميرانجب

عاملي کلیدي در تعیین  توانپايین را مي دماي وليید در گیاهان مطرح است، محدودکننده تول

                                                            
1-Acclimation 
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هاي ها به شیوهگیاهان به اين تنش واکنشفرآيند  .کردمحدوده گسترش و پراکنش گیاهان محسوب 

سازوکار سازش گیاهان  (.2002)آيبا،  کندمي، مورفولوژيك و متابولیك بروز گوناگون فیزيولوژيك

بافت، اندام، گونه ما بسته به نوع زيستي از جمله تنش سرهاي متنوع غیرتحمل اثر زيانبار تنشبراي 

و  ژنتیكيعوامل از نموي آن، شرايط اقلیمي، سرعت و شدت بروز تنش و بسیاري  گیاهي و مرحله

زان گیاهان مختلف از نظر می(. 1388اي برخوردار است )ساساني، محیطي ديگر از تنوع گسترده

اي حساس به سرما، حتي در اي حارهه(. گونه1980زيادي هستند )لويت،  داراي تنوع 1تحمل سرما

صورت اختالل در ناپذيري بههاي جبرانماي انجماد بافت نیز متحمل آسیبدماهاي باالتر از د

 قادرند ،حساس به انجماد وشوند. گیاهان متحمل سرما ي متابولیك و تغییرات ساختاري ميفرآيندها

ولي در صورت  ،ندنیز به حیات خود ادامه ده گرادتر از صفر درجه سانتيدر دماهاي اندکي پايین تا

بینند. گیاهان متحمل به انجماد، قادر به بقا در سطوح ها به شدت آسیب ميتشكیل يخ در بافت

مختلفي از دماهاي انجماد هستند که میزان واقعي تحمل به گونه گیاه، مرحله نمو و طول مدت زمان 

عنوان يكي از عوامل مهم کاهش عملكرد گیاهان به سرما(. 1388بروز تنش بستگي دارد )ساساني، 

دماهاي پايین  ،ايويژه در نواحي مديترانهدر اکثر مناطق بهزراعي در سطح جهان شناخته شده است. 

کند در روي زمین را کند ميزمستان میزان رشد گیاهان زراعي را محدود و توسعه پوشش گیاهي 

دهند که میزان زيان اقتصادي سرما و يخبندان بر ن ميها نشاگزارش (.1383میبدي،)میرمحمدي

هاي مخرب جوي و هاي ساير پديدهتر از زيانمراتب بیشالت زراعي کشور از جمله گندم، بهمحصو

 15حدود در اکنون هم (.1381قاسمي، امیرها است )ي بیشتر از خسارات آفات و بیماريحتي گاه

است )ناظري و همكاران، دان هاي سرما و يخبنتنش کاهش محصوالت زراعي ناشي از از درصد

پديده جهاني تغییر اقلیم، توجه بسیاري از پژوهشگران در بسیاري از نقاط به دلیل رو از اين .(1385

 (.1980معطوف شده است )لويت،  موضوعدنیا به اين 
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showed that the higher chlorophyll content was accumulated in Chenab and MV17 cultivars 

whit 4 °C vernalization temperature respectively at 10 and 20 days varnalization duration. The 

higher flag leaf area was seen in Can1 cultivar at 4°C and 10 days vernalization. Vernalization 
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