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جلد نوزدهم  ،شماره  ، 2تابستان 6931

ارزيابي خصوصیات کیفي دانه چهار رقم گندم نان ( )Triticum aestivum L.در استانهای
تولید کننده گندم کشور

سید شهریار جاسمی ،1فریبا نقی پور ،2سارا سنجانی ،3اسماعیل اسفندیاری پور،4
6
هنگامه خرسندی 5و گودرز نجفیان
چکیده
جاسمي ،س .ش ،.ف .نقي پور ،س .سنجاني ،ا .اسفندياری پور ،ه .خرسندی و گ .نجفیان .6931.ارزیابی خصوصییا ییفیی دانیه چهیار رمی گنیدم نیان
( )Triticum aestivum L.در استانهای تولید یننده گندم یشور .مجله علوم زراعي ايران.602- 661 :)2(63 .

گندم نان اصليترين محصول زراعي است که به دلیل تنوع ارقام و اثر متقابل آنها با محیطي که در آن کشت ميشوند ،از تنوع
کیفیت بااليي برخوردار است .در بسیاری از نقاط جهان ،آب و هوا ،وضعیت زمین زراعي و مديريت زراعي نقش تعیین کنندهای در
کیفیت ارقام گندم دارند .با توجه به عدم وجود آمار و اطالعاات در خصاوو وضاعیت کیفاي ارقاام مگتلا

گنادم در ما ارع

کشاورزان ،در اين تحقیق خصوصیات کیفي و نانوايي شامل؛ وزن ه ار دانه ،می ان پروتئین و گلوتن مرطوب و ارتفاع رسوب SDS
در دانه چهار رقم گندم [چمران ،پیشگام (آبي) و سرداری و آذر ( 2ديم)] که بیشترين سطح زير کشات را در کشاور دارناد ،طاي
سالهای زراعي 6932- 39و  6939- 39مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج نشان داد که گندم ديم آذر 2در استانهايي کاه طاي دو
سال زراعي کشت شده بود ،با میانگین  66/91درصد پروتئین 21/9 ،درصد گلوتن مرطوب و  11/2میليلیتر ارتفاع رسوب  ،SDSاز
کیفیت باالتری نسبت به رقم سرداری برخوردار بود .بین خصوصیات کیفي دو رقم گندم آباي چماران و پیشاگام در اساتانهاای
مگتل

کشور تفاوتي مشاهده نشد .نتايج نشان داد که ارقام گندم کشت شاده در اساتانهاای کردساتان ،همادان و کهگیلوياه و

بويراحمد از کیفیت پايینتری از لحاظ صفات کیفي مورد مطالعه برخوردار بودند .به نظر مي رساد پاايین باودن کیفیات داناه در
استانهای مذکور به دلیل وجود درصد باالی م ارع ديم در اين مناطق ميباشد که دچار کمبود عناصر غذايي موجود در خاا
بیشتری هستند.

واژههای کلیدی :ارقام زراعي ،پروتئین ،کیفیت ،گلوتن مرطوب و گندم ديم.
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)Evaluation of quality properties of four wheat (Triticum aestivum L.
cultivars in wheat producing provinces of Iran

"مجله علوم زراعی ایران" ،جلد نوزده  ،شماره  ،1بهار 1336

مقدمه
گنیدم نییان (aestivum L.

( .)Keshavarz et al., 2016ارمام آبیی چمیران (مناسی
برای یشیت در منیاطق گیرم) و پیشیگام (مناسی

 )Triticumگیییاهی اسییت

بیرای

یشت میشود و تقریباً  20درصید انیر ی و  25درصید

در مناطق مناس

یشت خود در یشیور دارا مییباشیند.

نیازهییای پروتنینییی جمعیییت جهییان را ت ی مین مییینماییید

رم چمران از مقاومت باالیی نسبت به بیمیاری زنیی و

( .)Reddy and Hodges, 2000در حقیقت گنیدم در بیین

سیاهک برخوردار است .این رم زودرس بوده و دارای

گیاهان غالتی ،بیشیترین و وسیی تیرین سیازگاری را بیه

وزن ه ار دانیه  33گیرم اسیت .مقاومیت بیه خوابییدگی

شرای مختلف املیمی دارا اسیت .امیروزه ایین گییاه در

بوته ،تحمیل خشیکی و گرمیای انتهیای فصیل از دیگیر

سراسر دنیا از یرانههیای مببیی تیا حیوالی اسیتوا یشیت

مشخصا

این رم میباشید .رمی پیشیگام نیی یکیی از

میشود و تقریباً  16درصد از زمیینهیای زراعیی را دنییا

ارمامی است یه در هر دو شرای آبییاری معمیولی و ییا

اشغال یرده است ( .)Hasheminasab et al., 2014یشور

آبیاری محدود انتهیای فصیل ،محصیول بیاال و مبمننیی

ما نیی از نریر شیرای املیمیی و آب و هیوایی در چهیار

تولید مییند .این رم مقاوم به زنی بوده و تحمل یی

املییی گییرم و مرطییوب سییواحل خ ی ر ،گییرم و خشییک

آبیییاری انتهییای فصییل را نییی دارد .رمیی پیشییگام بییه

جنوب ،معتدل و سرد تقسی بندی میشود یه در هریک

خوابیدگی در شرای آبیاری بارانی نسبت به سایر ارمیام

از این مناطق ،ارمام مختلف گندم یه بیشترین سازگاری

رایج ،برتیری دارد و دارای مییانگین وزن هی ار دانیه آن

را با محی دارند ،یشت میشوند .ارمام سیرداری و آرر

 46گرم است (.)Keshavarz et al., 2016

 )Kvz/Ym71/3/Maya"S"//Bb/Inia/4/Sefid( 2از ارمییام

بییر اسییاس نتییایج تحقیقییا انجییام شییده ،میییانگین

گندم دی هسیتند ییه بیهمنریور یشیت شیرای املیمیی

عملکرد گندم در یشور نسبت به تولید جهانی پیایینتیر

مناطق سردیشور تولیید شیدهانید .گنیدم رمی سیرداری

اسییت ،بنییابراین در اجییرای طییرح محییوری گنییدم ،بییه

از تییوده گنییدمهییای زمسییتانه منبقییه یردسییتان بییوده

اف ایش عملکرد و تولید ارمام جدید گنیدم آبیی و دیی

و از طرییق انتخیاب تیودهای بیهدسیت آمیده و گنییدمی

در یشیییور توجیییه شیییده اسیییت و در همیییین راسیییتا

زودرس ،حسییاس بییه خوابیییدگی بوتییه (ورس) ،مقییاوم

عوامییل اصییلی پییایین بییودن عملکییرد دانییه؛ پییایین بییودن

به ریی ش و خشیکی بیوده ،دانیه آن سیفید و یشییده و

یییارایی نهییادههییا ،تهدییید پایییداری تولییید ،پییایین بییودن

میییانگین وزن هیی ار دانییه آن  33-33گییرم میییباشیید

پتانسیل نتیکی ارمام ،محدودیت بذر یا عیدم دسترسیی

( .)Roostaie et al., 2016این رم در بیش از  1/5میلیون

یشاورزان گندمیار به بذر اصالح شده جدیید ،عوامیل

هکتار از دی زارهای مناطق سیرد و معتیدل سیرد یشیت

یاهنده عملکرد و ییفیت (محدودیتهیای بیهزراعیی)،

میییشییود .رمیی آرر  2یییه حاصییل از تالمییی دو رمیی

تنشهای غیرزنده و تنشهیای زنیده عنیوان شیده اسیت

سرداری و اینیا میباشد ،در مناطق مختلیف دیی یشیور

(2012

بییهعلییت دارا بییودن صییفاتی ماننیید زودرسییی ،تحمییل

توجه محققان یشاورزی بیه افی ایش عملکیرد و تولیید،

به تنشهای خشکی ،سرما و دارا بیودن عملکیرد بیشیتر

موضوع بهبود ییفیت نانوایی گندم تولیدی را ی رنیی

نسییبت بییه ارمییام سییرداری و سییبالن ،یشییت میییشییود.

نمییوده و نیییاز بییه تحقیییق در بییاره وضییعیت ییفییی و

ایین رمی نسییبت بیه بیمیاری زنییی زرد نیمیه حسییاس و

خصوصییا نیانوایی ارمیام تولییدی در یشیور احسیاس

مقیاوم بیه خوابییدگی بوتیه (ورس) و ریی ش دانیه بیوده

میشود .برای هریک از محصوال صنای غیذایی ،نییاز

و میییییانگین وزن هیی ی ار دانییییه آن  33گییییرم اسییییت

بیییه ییفییییت مشخصیییی از ارمیییام اسیییت ییییه در بیییین
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ییییه در محیییی هیییای مختلیییف در سراسیییر جهیییان

یشت در مناطق سرد) نی باالترین سیب زییر یشیت را

" ارزیابی خصوصیا ییفی دانه چهار رم گندم نان"...

گلیییوتن مرطیییوب از اهمییییت بیییاالتری برخوردارنییید.

شییرای آب و هییوایی و خصوصیییا یمییی و ییفییی

در همییییین راسییییتا سییییانه گارسیییییا و همکییییاران

نییانهییای تولیییدی ،همبسییتگی بییاالیی وجییود داشییت.

( )Sanchez-Garcia et al., 2015تغییرا ییفیت نیان را

هروسکوا و همکیاران ( )Hruskova et al., 2000نیی بیه

در ارمام گندمهای یشت شده در اسپانیا طی مرن بیست ،

مبالعه ارتباط بین ییفیت گنیدم و آرد در آسییابهیای

مورد مبالعه مرار دادند .نتایج ارزیابیهای ایین محققیان

تجاری پرداختند .در این تحقیق از آرد گندم حاصیل از

نشان داد ییه اسیتفاده از آردهیای بسییار میوی در ارمیام

 40نمونه گنیدم زمسیتانه تجیاری ییه دارای حیدود 0/5

جدیییید ،مییییان از ایجیییاد بافییییت متخلیییل و نییییرم در

درصید خایسیتر بیود ،بییرای تولیید نیان اسیتفاده شییده و

محصول نهیایی مییشیود و ایین موضیوع بیه اخیتالل در

خصوصیییا ییفییی بییر اسییاس روشهییای اسییتاندارد و

خصوصیا ریولو یکی مبلوب خمیر نانهای حجیی و

روشهییای سییری

 )NEARمییورد

ورآمیییده نسیییبت داده شییید .وایسیییولیت و همکیییاران

ارزییابی میرار گرفییت و گی ارش شید یییه ییک ارتبییاط

( )Vaiciulyte Funki et al., 2015به ارزیابی ارتباط بیین

معنیییدار بییین مییی ان حجیی مییرص نییان یییه یکییی از

نانوایی گندم (به خصوص میی ان گلیوتنین)

خصوصیا ییفی مه در واحدهای تولییدی اسیت ،بیا

و ویژگیهای ارمام مختلف گندم پرداختند .آنها در این

می ان پروتنین و گلوتن مرطیوب نمونیههیای آرد گنیدم

تحقیییق از چهییار نییوع آرد زمسییتانه بییا مقییادیر گلییوتنین

وجود داشت.

خصوصیا

متفاو

جهت تهیه نان استفاده یردنید .نتیایج نشیان داد

( INFRARED; NIR

خاک نی بهعنوان یکی از اریان تولید ،نقیش بسییار

یه می ان گلیوتنین تی ریر بسییار زییادی بیر خصوصییا

مهمی در یمیت و ییفییت تولییدا گیاهیان زراعیی از

نانوایی آرد گندم دارد .این محققیان ارعیان داشیتند ییه

جمله گندم دارد .برای تولید مبلیوب از ییک محصیول

مییی ان  10/32 - 11/4درصیید گلییوتنین در آرد گنییدم،

خیاک

باعیی

زراعی ،محتوای عناصر پرمصر

بهبییود خصوصیییا ییفییی محصییول تولیییدی

باییید در یییک حیید مشخصییی باشیید و یمبییود هییر یییک

میشود .دنسیس و همکاران ( )Denčić et al., 2011نیی
ارر نوتیی

و محیی بیر خصوصییا

و ی مصر

از عناصر با مصر

نیانوایی گنیدم را

مقدار یافی و مناس

یود برطر

شود .حد بحرانی عناصر غیذایی در خیاکهیای یشیور

مورد بررسی مرار دادند .برای ایین منریور  140نوتیی

یییه زیییر یشییت گنیییدم هسییتند ،در جییدول  1اراییییه

گندم طی سیالهیای  2002 ،2001 ،2000و  2003از 22

شده است.

جدول  - 1حد بحرانی عناصر غذایی در خاکهای زیر یشت گندم در یشور ((Bahrampour and Akhavan, 2015
Table 1. Critical limit of nutrients in soils under wheat cultivation, ran
عناصر غذایی Nutrients
بور

مس

منگن

روی

آهن

پتاسی

فسفر

Boron

Copper

Manganese

Iron

Iron

Potassium

Phosphorus

1

0.5-1

5-6

5-7

250-280

12-15

mg.kg-1
0.5-1

یربن آلی
)Organic carbon (%
1.0

نتیییایج تحقیقیییا نشیییان داده اسیییت ییییه پاسیییخ

گندم با گلوتن ضیعیف تیا متوسی ییه در خیاکهیای

نوتی های گندم از نرر خصوصیا ییفی دانیه نسیبت

لومی یشت شده بودند در مقایسه با یشت این ارمام در

به نوع خیاک متفیاو اسیت ( .)Ma et al., 2010ارمیام

خاکهای شنی یا رسی ،عمدتاً دارای محتیوی پیروتنین
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آنهییییا خصوصیییییا ییفییییی ،مییییی ان پییییروتنین و

یشور انتخاب شد .نتایج نشان داد یه بیین نیوع گنیدم و

1336  بهار،1  شماره،  جلد نوزده،""مجله علوم زراعی ایران

(Tehrani et al., 2012) درصد) در خاکهای زیر یشت گندم یشور

 توزی یلی و استانی محتوای عناصر غذایی (برحس-2 جدول

3.5
4.4
22.6
22.2
16.9
5.3
41.7
23.4
29.4
0
91.0
0
0
6.9

تعداد نمونه
No. of samples

88
114
19
234
1725
131
236
229
15
10
12
90
11
87

مس
Cu
<0.75 mg\kg

2.3
4.4
10.5
30.8
36.3
0
13.7
14.0
67.2
0
0
8.3
5.6
27.3
1.1

85
114
31
234
1726
95
240
231
17
9
11
87
8
87

35
584
294
1009
58
1047
116
1321
22
7686

14.7
13.4
0.4
6.5
14.3
1.7
32.3
19.5
0
13.3

تعداد نمونه
No. of samples

11.4
20.9
32.3
6.6
34.5
9.2
11.2
17.9
13.6
20.7

مس
Cu
<0.75 mg\kg

65
597
294
1023
60
1047
125
1321
38
8117

تعداد نمونه
No. of samples

38.5
62.3
51.7
32.6
63.3
34.6
28.0
73.2
44.7
55.1

منگن
Mn
<4 mg\kg

65
597
294
1009
60
1045
125
1320
38
8102

تعداد نمونه
No. of samples

301

43.1
47.9
10.2
6.7
56.7
5.0
68.0
64.9
100
45.5

روی
Zn
<0.75 mg\kg

141
595
2747
1219
33
1913
463
1320
213
20874

تعداد نمونه
No. of samples

آهن
Fe
<5 mg\kg

27.0
12.3
29.4
75.1
3.0
41.5
14.7
12.0
50.2
33.6

تعداد نمونه
No. of samples

142
597
2740
1218
33
1909
459
1320
192
20685

پتاسی
K
<200 mg\kg

62.7
66.5
78.6
49.7
63.6
43.1
63.0
64.9
52.1
70.2

تعداد نمونه
No. of samples

138
592
2730
1162
33
1904
458
1321
202
20389

فسفر
P
<15 mg\kg)

79.0
36.8
23.0
13.0
15.2
8.9
92.4
61.8
93.6
55.7

تعداد نمونه
No. of samples

یربن آلی
Organic carbon <1%

استان
یرمان
یرمانشاه
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مری ی
همدان
ید
یل

97
131
67
258
1795
179
264
255
23
13
16
104
25
102

2 ادامه جدول

Table 2. Continue

Kerman
Kermanshah
Golestan
Guilan
Lorestan
Mazandaran
Markazi
Hamadan
Yazd
Total

56.7
31.3
41.8
40.7
70.1
44.7
75.8
54.5
60.9
61.5
56.3
55.8
52.0
44.1

تعداد نمونه
No. of samples

97
131
68
258
1794
180
264
255
24
13
16
104
25
102

منگن
Mn
<4 mg\kg

9.3
16.8
44.1
73.6
56.8
57.2
73.1
47.1
54.2
76.9
0
18.3
0
52.9

تعداد نمونه
No. of samples

75
499
1146
285
1899
237
181
359
5941
725
91
180
102

روی
Zn
<0.75 mg\kg

6.7
30.7
31.2
17.5
10.9
11.6
28.7
46.8
5.5
14.3
6.7
8.8

تعداد نمونه
No. of samples

75
486
1150
285
1890
213
183
346
5939
725
91
180
102

آهن
Fe
<5 mg\kg

تعداد نمونه
No. of samples

پتاسی
K
<200 mg\kg

93.3
78.4
79.9
74.0
74.8
93.9
71.0
74.9
88.0
77.7
84.6
72.2
51.0

تعداد نمونه
No. of samples

75
481
1035
278
1869
255
167
233
5939
719
92
184
3
101

فسفر
P
<15 mg\kg

10.7
81.9
45.6
65.8
45.0
96.5
70.7
85.5
83.3
89.8
90.2
90.8
66.7
65.3

اردبیل
اصفهان
ایالم
ش.آرربایجان
غ.آرربایجان
بوشهر
تهران
خراسان
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
م وین
م
یردستان

تعداد نمونه
No. of samples

یربن آلی
Organic carbon
<1%

استان

Provinces
Ardabil
Isfahan
Ilam
W. Azerbaijan
W.Azerbaijan
Bushehr
Tehran
Khorasan
Khuzestan
Zanjan
Semnan
Sistan & Baluchestan
Qazvin
Qom
Kurdistan

Provinces
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Table 2. Global and provincial distribution of nutrient content of soil (%) in wheat production areas, Iran

34
584
272
1009
49
1047
99
1320
20
7610

" ارزیابی خصوصیا ییفی دانه چهار رم گندم نان"...

ارمام گندم با گلوتن ضعیف تا موی ییه در خیاکهیای

آزمایشگاه شیمی و تکنولو ی غال مؤسسیه تحقیقیا
اصالح و تهیه نهال و بذر ،ارمام گنیدم چمیران ،پیشیگام

رسییی یشییت شییده بودنیید ،نسییبت بییه یشییت آنهییا در

(آبییی) و سییرداری و آرر ( 2دییی ) بییه منرییور ارزیییابی

خاکهای شنی و لومی ،دارای عدد فالینی بهتر و نیر

خصوصیییا ییفییی جییدا و تییا زمییان اجییرای آزمییون،

بیشتری هستند ) .(Han et al., 2007از طر

دیگر یلییه

ویسییکوزیته خییاک افی ایش مییییابیید یییه اییین موضییوع

گنییدم یییه از اسییتانهییای مختلییف تهیییه شییده بودنیید،

اسیتخراج آرد بیاالتری بودنید )et al., 2008

مجموع محتوی پروتنین و محتوی گلوتن دانه با اف ایش

در شیکل  1اراییه شیده اسییت .نمونیههیای ارمیام گنییدم

میتواند ناشی از ظرفییت نگهیداری بیاالی آب در ایین

ابتییدا بییا اسییتفاده از دسییتگاه بوجییاری آزمایشییگاهی
( )a/s Rational Kornservice, Denmarkبوجییاری و

نوع خاکها باشد ( .)Gil et al., 2011خاکهای اراضی
تحت یشت گنیدم یشیور اییران از نریر حاصیلخی ی و
سایر صفا

گیییرد و خیییاک ،ییییاه و یلیییش ،سییینی ،بیییذر سیییایر

خاک ،دارای دامنه تنوع بسییار گسیتردهای

گیاهییان علفییی و دانییههییای شکسییته جییدا شییدند .بییرای

هستند (جدول  )2یه میتوانند آرار مهمی را بر ییفییت

اندازهگیری وزن هی ار دانیه از دسیتگاه شیمارش دانیه و

دانه تولیدی داشته باشند .نتیایج آزمیایش خیاک منیاطق

تییرازوی حسییاس بییا دمییت  0/01گییرم اسییتفاده شیید.

استانهای یشور یه در آنها گندمیاری انجام میشیود

نمونییههییای گنییدم بییه منرییور ارزیییابی میی ان پییروتنین و

در جدول  2ارایه شده است .این بررسی توس موسسیه
تحقیقا

گلیییوتن مرطیییوب ،بیییا اسیییتفاده از آسییییاب چکشیییی

خاک و آب و از بیش از  20000نمونه خاک

آزمایشگاهی ( )Laboratory Mill 3100, Germanyببور
یامل آرد شدند .بخشی از نمونهها با استفاده از آسییاب
سایشییی ( )Cyclone Sample Mill, USAبییرای انجییام

از سراسر یشور تهیه شده است.
بر اساس مبالعا صور
ضرور

گرفته مبلی و با توجیه بیه

اف ایش عملکرد تولید گندم در یشور از ییک

آزمیون  )Sodium Dodecyl Sulfate( SDSآسییاب شید.
برای اندازهگیری می ان پروتنین از استاندارد تدوین شده

سو و ارتقای ییفیت دانه از سوی دیگر و همهنین عیدم
وجییود اطالعییا در خصییوص وضییعیت ییفییی ارمییام

توس انجمن شییمیدانیان غیال آمریکیا ( )AACCبیه
شماره  46-10و روش یجلدال استفاده شید .بیرای ایین

مختلیف گنیدم در عرصیه (می ارع یشیاورزان) ،در اییین
تحقیق به ارزیابی خصوصیا ییفی و نانوایی چهار رم
گندم (آبی و دیی ) جمی آوری شیده از می ارع زارعیین

یار یک گرم نمونه توزین و در ییک لولیه هضی میرار
داده شیید 0/2 .گییرم از مخلییوط یاتییالی ور روی نمونییه

پرداخته شده است.

ریخته و سپس سه میلیلیتر اسیید سیولفوریک غلییه بیه
لولهها اضافه شد .لولهها روی اجاقهیای هضی میرار بیه

یییه بیشییترین سییب زیییر یشییت را در یشییور دارنیید،

آهستگی حرار داده شیدند .هنگیامی ییه مقیداری از
دود و بخییارا متصییاعد شییده ،یاسییته شیید ،حییرار
اف ایش داده شد .پس از زالل و بیرنی شدن محتویا

مواد و روشها
در این تحقیق تعداد  1233و  1634نمونه گنیدم ییه
بییهترتییی

مربییوط بییه سییالهییای زراعییی 1332-33و

لوله ،حدود  20دمیقه عمیل هضی ادامیه یافیت .پیس از

 1333-34بودنیید ،از میی ارع زارعییین وامیی در حییوزه
شهرسیییتانهیییای مختلیییف یشیییور جمیی آوری شیییدند
(تعداد نمونه برای هر شهرستان بستگی به وسعت منیاطق

خاتمه هض  ،لولهها سرد شیدند و سیپس بیه هرییدام از
لولهها  25میلیلیتر آب مقبر اضافه و به زده شد .لولیه
در داخیییل دسیییتگاه ییییه مسیییتقیماً میی ی ان پیییروتنین را

گندم یاری داشت) .پس از ارسال نمونیههیای گنیدم بیه

اندازهگیری مییند ،مرار داده شیدند .بیا تنریی ضیری
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 .(Hanدر

درون پایتهای یاغذی و در مکیان خشیک و خنیک
نگهداری شدند .فراوانی نمونههای دانه هریک از ارمیام

"مجله علوم زراعی ایران" ،جلد نوزده  ،شماره  ،1بهار 1336

|

مختلف یشور ( 1332-33و )1333 -34
Fig. 2. Frequency of the grain samples of wheat cultivars (a: Azar 2, b: Sardari, c: Chamran and d: Pishgam) in
)different provinces (2013-14 and 2014-15

مشبک سانتریفو مرار داده شید تیا رطوبیت اضیافی آن

نسییبت نیتییرو ن و پییروتنین ،مییی ان پییروتنین نمونییههییا

خارج شده و می ان گلوتن مرطوب بر حس

محاسبه شد.

وزن نمونه

بیییرای انیییدازهگییییری مییی ان گلیییوتن مرطیییوب ،از

اولیه ربت شد .برای اندازهگیری ارتفاع رسوب  ،SDSاز

استاندارد  AACCشماره  32-11استفاده شد .بیرای ایین

روش یارتر و همکیاران ( )Carter et al., 1999اسیتفاده

ییار  10گیرم نمونیه آرد بیه اتامیک شستشیوی دسییتگاه

شید .ابتیدا مقیدار  0/6گییرم آرد بیا درجیه اسییتخراج 15

 )Perten,انتقیال داده شید .مقیدار

درصد با چهار میلیلیتر آب مقبیر درون لولیه آزمیایش

 4/2میلیییلیتییر محلییول آب نمییک دو درصیید بییه نمونییه

تریی

و به مد  20رانیه روی ورتکیس هی زده شید.

اضافه و عمل مخلوط یردن و شستشو به مد دو دمیقه

پییس از پیینج دمیقییه اسییتراحت 12 ،میلیییلیتییر محلییول

ادامه یافت .بعد از ییک مرحلیه شستشیو در زییر جرییان

سدیمانتاسیون شامل نسبت حجمی  1بیه  42از 1/5 SDS

ررا نشاسییته و

درصد و اسید الیتیک  25درصد در آب ( ،)1:2به لوله

سبوس)  ،مجدداً اتامک به دسیتگاه وصیل شیده و عمیل

اضافه شده و عمل مخلوط یردن به مد  40رانبه روی

شستشو تا تکمیل شستشوی گلوتن بیامی مانیده بیه طیور

شیکر زلنی انجام شد .بعد از پنج دمیقه استراحت ،عمیل

متوالی ادامه داده شد .در خاتمه گلیوتن مرطیوب بیه دو

مخلوط ییردن  40رانییه ادامیه یافیت .در خاتمیه بعید از

مسییمت تقریب یاً مسییاوی تقسییی ش یده و روی صییفحا

سپری شدن  10دمیقه استراحت ،ارتفیاع محتوییا لولیه

گلوتنشوی (Sweden

مالییی آب سییرد (بییه منرییور حییذ
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شکل  -1فراوانی نمونههای دانه ارمام گندم مورد ارزیابی ( :aآرر  :b ،2سرداری :c ،چمران و  :dپیشگام) در استانهای

" ارزیابی خصوصیا ییفی دانه چهار رم گندم نان"...

در حالت عمودی (ارتفیاع رسیوب  )SDSانیدازهگییری

یمتیییرین وزن هیی ار دانیییه را داشیییتند .رمیی سیییرداری

شد.

در استانهای آرربایجان غربی و اردبیل بیا  33/4گیرم و
در اسییتان یهگیلویییه و بییویر احمیید بییا  33/0گییرم ،بییه

جهت رسی شیکلهیا از نیرمافی ار  Arc GIS 10.1و

ترتییی

 Systat Sigma Plot v12.2استفاده شد.

بیشییترین و یمتییرین مییی ان وزن هیی ار دانییه را

نتايج و بحث

هیی ار دانییه رمیی چمییران مربییوط بییه اسییتان لرسییتان

مقایسه وزن ه ار دانه ارمام گنیدم دیی (سیرداری و

( 40/4گرم) و یمترین مییانگین وزن هی ار دانیه مربیوط

آرر  )2و آبیییی (چمییییران و پیشییییگام) یییییه طییییی دو

بییه اسییتان یهگیلویییه و بییویر احمیید ( 32/1گییرم) بییود.

سال زراعی در می ارع زارعیین یشیت شیده بودنید ،در

میانگین وزن ه ار دانه رم پیشگام در استان آرربایجیان

جدول  3ارایه شیده اسیت .رمی آرر  2در اسیتان چهیار

شرمی بیا مییانگین  41/3گیرم بیشیترین و در اسیتانهیای

محال و بختیاری با میانگین  41/2گرم بیشیترین و در دو

فارس و سمنان بیا مییانگین  22/2گیرم ،یمتیرین مقیدار

استان زنجان و م وین (بیهترتیی

را داشت.

بیا  36/1و  36/4گیرم)

جدول  -3میانگین وزن ه ار دانه (گرم) چهار رم گندم در استانهای مختلف یشور ( 1332-33و )1333 -34
)Table 3. Means of thousand grain weight (g) of four wheat cultivars in different provinces (2013-14 and 2014-15
ارمام گندم Wheat cultivars
آرر 2
Azar 2
39.2
40.8
39.3
41.8
37.6
36.6
36.1
38.5
36.4
37.9
37.0
39.3
38.0

سرداری
Sardari
39.4
38.1
39.4
38.7
34.0
36.6
38.3
39.1
33.0
36.9
37.8
37.4

چمران
Chamran
33.1
33.1
33.8
34.0
39.2
38.5
33.8
32.7
40.5
36.8
-

پیشگام
Pishgam
40.1
41.0
41.3
40.1
37.7
36.1
37.3
36.6
28.8
28.8
39.8
39.4
40.4
37.0
39.0

استان
اردبیل
اصفهان
البرز
آرربایجان شرمی
آرربایجان غربی
بوشهر
چهار محال و بختیاری
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
فارس
م وین
م
یردستان
یرمان
یهگیلویه و بویر احمد
لرستان
مری ی
هرم گان
همدان

Provinces
Ardabil
Isfahan
Alborz
West Azerbaijan
East Azerbaijan
Bushehr
Chaharmahal & bakhtiari
Razavi Khorasan
North Khorasan
Khuzestan
Zanjan
Semnan
Fars
Qazvin
Qom
Kurdistan
Kerman
Kohgiluyeh & Boye ahmad
Lorestan
Markazi
Hormozgan
Hamadan

می ان پروتنین دانه ارمام گندم دیی (سیرداری و آرر

م ارع زارعین یشت شده بودند ،در شکل  2اراییه شیده

 )2و آبی (چمران و پیشگام) یه طی دو سال زراعیی در

است .رم آرر  2در استانهای فارس و خراسان رضوی
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داشییت .نتییایج نشییان داد یییه بیشییترین میییانگین وزن

"مجله علوم زراعی ایران" ،جلد نوزده  ،شماره  ،1بهار 1336

بییا  11/12درصیید ،بیشییترین و در دو اسییتان اردبیییل و

یمترین می ان پروتنین را داشت .در وام رمی آرر  2در

بیا  11/33و  11/30درصید) ،یمتیرین

اسییتانهییایی یییه طییی دو سییال زراعییی ( 1332-33و

می ی ان پییروتنین دانییه را داشییت .رمیی سییرداری نییی در

 )1333-34یشت شده بود ،با مییانگین  11/46درصید،

استانهای خراسان رضیوی ،می وین و اردبییل بیا 11/31

از مییی ان پییروتنین بییاالتری نسییبت بییه رمیی سییرداری

همدان (بهترتیی

بیشیترین و

شکل  -2می ان پروتنین دانه ارمام گندم ( :aآرر  :b ،2سرداری :c ،چمران و  :dپیشگام) در استانهای مختلف یشور
( 1332-33و )1333 -34
Fig. 3. Protein content of grain of wheat cultivars (a: Azar 2, b: Sardari, c: Chamran and d: Pishgam) in different
)provinces (2013-14 and 2014-15
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درصد و اسیتان همیدان بیا  ،11/10بیهترتیی

(با میانگین  11/23درصد) برخوردار بود.

" ارزیابی خصوصیا ییفی دانه چهار رم گندم نان"...

ش ید

رم چمران در دو استان یرمان و اردبیل با  30/1درصد

یییه بیشییترین مییی ان پییروتنین دانییه در اسییتان لرسییتان

و در استانهای خراسان شمالی و فارس با  26/3درصد،

( 11/33درصیییید) و یمتییییرین مقییییدار آن در اسییییتان

بهترتی

بیشیترین و یمتیرین میی ان گلیوتن مرطیوب را

یهگیلویه و بویراحمد ( 11/56درصد) بدسیت آمید .در

داشت .رم پیشگام نی در استان سیمنان بیشیترین میی ان

بیا  12/00و 11/33

گلوتن مرطیوب ( 23/2درصید) و اسیتان البیرز یمتیرین

پهنییاورتری در یشییور یشییت میییشییود ،مشییخ

دو استان البرز و اصیفهان (بیهترتیی

می ان ( 20/5درصد) این شاخ

درصید) و اسیتان یردسییتان ( 11/41درصید) ،بیهترتیی

را داشت.

بیشترین و یمترین می ان پروتنین رم پیشیگام بیهدسیت

گلوتن مرطوب مجموعه پروتنینهای غیرمحلیول در

آمد .بنابراین با مقایسه این دو رم آبیی مییتیوان گفیت

آب و مابییل اسییتخراج از گنییدم اسییت یییه خییود از دو

یه رم چمران با میانگین  11/16درصد و رمی پیشیگام

مسمت گلوتنین و گلیادین تشکیل شده است .زیر واحد

با میانگین  11/14درصد ،از میی ان پیروتنین مشیابهی در

گلییوتنین دارای وزن مولکییولی بییاالتر بییوده و خاصیییت

اسییتانهییای مختلییف یشییور در دو سییال زراعییی مییورد

یششپذیری پیایین و االستیسیته بیاالیی دارد .در مقابیل

ارزیابی برخوردار بودند.

گلیادین وزن مولکولی پایینتری داشته و یششپیذیرتر
بوده و االستیسته پایینتری نی دارد.

می ان پروتنین دانه گندم بیین  6تیا  20درصید متغییر
است ییه ایین مقیدار بیه عوامیل متعیددی بسیتگی دارد
(1991

میی ی ان ارتفیییاع رسیییوب  SDSارمیییام گنیییدم دیی ی

 .)Rajabzadeh,بییا توجییه بییه نیییاز هییر یییک از

(سرداری و آرر  )2و آبی (چمیران و پیشیگام) ییه طیی

صنای غذایی به آردی بیا محتیوای پیروتنین

دو سال زراعی در م ارع زارعین یشت شده بودنید ،در

 ،به منرور سهولت تهیه خمیر و ارایه محصیولی

شکل  4ارایه شده است .رمی آرر  2در اسیتان خراسیان

تکنولو یکی و حسی مبلیوبتیر ،تعییین

رضییوی بییا  53/0میلیییلیتییر و اسییتان مرییی ی بییا 51/5

یمیت و ییفیت پروتنین ارمام مختلف گنیدم از اهمییت

میلیییلیتییر ،بییهترتیی

بیشییترین و یمتییرین میی ان ارتفییاع

بهس ایی برخوردار است.

رسوب  SDSرا داشتند .بیشیترین میی ان ارتفیاع رسیوب

محصوال
مشخ

با خصوصیا

می ان گلوتن مرطوب ارمام گنیدم دیی (سیرداری و

 SDSدر رمی دیی سییرداری از اسیتان خراسییان رضییوی

آرر  )2و آبییی (چمییران و پیشییگام) یییه طییی دو سییال

( 56/1میلییییلیتیییر) و یمتیییرین آن از اسیییتان همیییدان

زراعی در م ارع زارعین یشت شده بودند ،در شیکل 3

( 52/0میلیلیتر) ربت شد .رم آرر  2در استانهایی ییه

ارایه شده است .رم آرر  2در استان خراسان شیمالی بیا

طی دو سال زراعی یشت شده بیود ،بیا مییانگین 55/22

 30/6درصییید و در اسیییتان مریی ی ی بیییا  22/1درصییید،

میلیلیتر ،از می ان ارتفاع رسوب  SDSباالتری نسبت بیه

بییهترتییی

رم آرر ( 2با میانگین  )53/25برخوردار بود.

دارای بیشییترین و یمتییرین مییی ان گلییوتن

مرطوب طیی دو سیال آزمیایش بیود .در اسیتان اردبییل

نتییایج مربییوط بییه ارمییام آبییی نییی نشییان داد یییه

بیشترین ( 22/2درصید) و در اسیتان یردسیتان یمتیرین

رم چمران در استان خوزستان بیشترین ارتفاع رسیوب

( 22/3درصد) می ان گلیوتن مرطیوب از رمی سیرداری

 60/4( SDSمیلییلیتیر) و اسیتان یهگیلوییه و بویراحمیید

بهدست آمد .در وام رم آرر  2در استانهایی یه طیی

یمترین می ان ( 54/3میلیلیتیر) ایین شیاخ

را داشیت.

دو سییال ( 1332-33و  )1333-34یشییت شییده بییود ،بییا

در اسییییتان خراسییییان رضییییوی ( 60/3میلیییییلیتییییر) و

میییانگین  26/3درصیید ،از محتییوای گلییوتن مرطییوب

اسییتان یردسییتان ( 53/5میلیییلیتییر) بیشییترین و یمتییرین

باالتری نسبت به رم سرداری با مییانگین  25/3درصید،

می ان ارتفاع رسوب  SDSاز رم پیشگام بهدسیت آمید.
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در خصییوص رمیی آبییی چمییران یییه در گسییتره

برخوردار بود .نتایج مربوط به ارمام آبی نی نشان داد یه

"مجله علوم زراعی ایران" ،جلد نوزده  ،شماره  ،1بهار 1336

( 51/6میلیییلیتییر بییرای رم ی چمییران و  51/2میلیییلیتییر

نییانوایی از اهمیییت بییاالیی برخییوردار اسییت ،از اییینرو

بییرای رم ی پیشییگام) میییتییوان گفییت یییه اییین دو رم ی

انییدازهگییییری ارتفیییاع رسیییوب  SDSبیییهعنیییوان روش

از ییفیییت مشییابهی در اسییتانهییای مختلییف یشییور

تغیییییر یافتیییه زلنیییی ،ییییک روش نسیییبتاً سیییاده بیییرای

طی دو سال زراعی ( 1332-33و  )1333 -34برخوردار

تخمییین ییفیییت نییانوایی میییباشیید یییه بییهصییور
اختصاصیتر باع

بودند.
گلییوتن مرطییوب بییه یمیییت گلییوتن اشییاره دارد،

رسوب زیرواحد گلوتنینی مییشیود

(.)Axford et al., 1987

شکل  -3می ان گلوتن مرطوب دانه ارمام گندم ( :aآرر  :b ،2سرداری :c ،چمران و  :dپیشگام) در استانهای مختلف
یشور ( 1332-33و )1333 -34
)Fig. 3. Wet gluten content of grain of wheat cultivars (a: Azar 2, b: Sardari, c: Chamran and d: Pishgam
)in different provinces (2013-14 and 2014-15
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بییا مقایسییه می یانگین ارتفییاع رسییوب  SDSاییین دو رم ی

در حالی یه در ینار یمیت ،ییفیت آن نیی در فرآینید
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 پیشگام) در استانهای مختلف:d  چمران و:c ، سرداری:b ،2  آرر:a(  دانه ارمام گندمSDS  می ان حج رسوب-4 شکل
)1333 -34  و1332-33( یشور
Fig. 4. Sedimentation volume of grain of wheat cultivars (a: Azar 2, b: Sardari, c: Chamran and d: Pishgam) in
different provinces (2013-14 and 2014-15)
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نتیجهگیری

 در استانهای مختلف یشیور،یشور و در سب یالنتر
بسیار متفاو اسیت ییه اریر ایین تفیاو هیا بیهصیور

بهطور یلی افی ایش یمییت و بهبیود ییفییت گنیدم
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تفاو در می ان عملکرد و ییفیت ارمام مختلیف گنیدم

 شییرای.دارد

نیییاز بییه شییرای املیمییی و خییایی مناسی

 نتیایج ایین مبالعیه ییه بیه بررسیی مییدانی.بروز مییند

آب و هییوایی ایییران دارای دامنییه گسییتردهای از نرییر

صییفا ییفییی دانییه ارمییام رایییج گنییدم یییه در م ی ارع

 پیراینش، بارنیدگی،سازه های هواشناسی از جملیه دمیا

 پرداختیه،یشاورزان بیشترین سب زیر یشیت را دارنید

بارندگی ورطوبت نسبی میباشد (بهطورییه در بعضی

 میتواند دورنمایی از وضعیت ییفیت دانه گندم در،شد

اومییا تفییاو دمییا در نقییاط مختلییف یشییور بییهطییور

،اسییتانهییای تولییید یننییده گنییدم بییه تصییمی گیییران

 از.) درجییه سلسیییوس میییرسیید50 هم مییان بییه بیییش از

، محققییان، مییدیران بخییش یشییاورزی،برنامییهرییی ان

دیگر نوع خیاکهیای یشیور و محتیوای عناصیر

 صینای آردسیازی و نیانوایی اراییه ینید تییا،یارشناسیان

غذایی مورد نیاز گندم در این نیوع خیاکهیا نیی دارای

،با نیاز هیر ییدام از بخیشهیای صینای غیذایی

دامنییه گسییتردهای اسییت یییه نتییایج آزمییایش خییاک

گنیدم و ییا اسیتان مناسی

متناس

نسبت به انتخاب رم مناس

،)2 اسیت (جیدول

. امدام نمایند،تولید یننده آن

طر

استانهای یشور مؤیید ایین مبلی

بنابراین شرای حای بر تولید گندم در منیاطق مختلیف
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ABSTRACT
Jasemi, Sh., F. Naghipour, S. Sanjani, A. Esfandyaripour, H. Khorsandi and G. Najafian. 2017. Evaluation of quality
properties of four bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in wheat producing provinces of Iran. Iranian Journal of Crop
Sciences. 19(2): 102-115. (In Persian).

Bread wheat is known as the staple food crop and its quality properties are variable because of diffrences
among cultivars, climatic conditions and farming systems. Due to the lack of adequate information about the
quality of different bread wheat cultivars in the farmers’ fields, in this research quality and bakery properties
(thousand grain weight, protein content, wet gluten and SDS) of grain samples of four different cultivars of bread
wheat (irrigated and rainfed), collected from the farmers’ fields during two growing seasons 2013-14 and 201415, which grown on large areas in the country were evaluated. The results showed cv. Azar 2 had better quality
than cv. Sardari cultivar by 11.46% protein, 26.3 wet gluten and 55.2 ml SDS in two growing seasons. On the
other hand, the quality characteristics of Chamran and Pishgam irrigated bread wheat cultivars were
notsignificantly different in different provinces. Also the lowest quality of wheat was observed in Kurdistan,
Hamadan and Kohgiluyeh and Boyerahmad. This may be due to nutrient shortage in the soil of those provinces
that are largely under rainfed production of wheat.

Key Words: Cultivars, Protein content, Quality, Rainfed bread wheat and Wet gluten.
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