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بهینه کردن کیفیت تولید و مصرق گندم نان بدلیل اهمیت اقتصادی این محصول ضروری است .ساالنه ارقمام زیمادی از گنمدم
از ویژگيهای مهم کیفي و نانوایي شامل میزان پروتئین ،گلوتن مرطوب ،عدد زلني ،سختي دانه و ارتفاع رسوب  2222نمونمه دانمه
ارقام تجاری و الینهای در دست نامگذاری گندمهای آبي و دیم از مزارع کشاورزان طي سالهای زراعي  0222تما  0227ممورد
ارزیابي قرار گرفت .با استفاده از نتایج آزمایشگاهي دانه ارقام و الینها و همچنین اطالعات مربمو

بمه سمزی زیمر کشمت ارقمام و

الینهای در دست نامگذاری گندم در طبقه گواهي شده هر استان ،میانگین وزني ویژگيهای کیفي دانمه ممزارع کشماورزان همر
استان در سالهای اجرای آزمایش بدست آمد .نتایج نشان داد که از نظر پروتئین دانه استان کرمان بما  02/2درصمد ،از نظمر مجمم
رسوب زلني دانه استانهای ایالم و یوزستان با  22/2میليلیتر ،از نظر شایص سختي دانه اسمتان کرممان بما  ، 10/2از نظمر گلموتن
مرطوب دانه استان گلستان با  22درصد ،از نظر ارتفاع رسوب دانه ) (SDSاستان کرمان با  10/2میلميمتمر ،دارای بماالترین رتبمه در
میان گندمهای مزارع کشاورزان استان های کشور بودند .نتایج این تحقی

سیاستگزاران بخش کشاورزی و صمنتت تذذیمه کشمور را

قادر یواهد سایت تا با آگاهي از ویژگيهای کیفي دانه گندم تولید شده در استانهای مختلف کشمور ،در انتخماب رقمم مناسم
برای صنایع مختلف غذایي اقدام نمایند.
واژههای کلیدی :ارتفاع رسوب ،پروتئین ،زلني ،شایص سختي ،گلوتن مرطوب و گندم نان
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نان در مزارع کشور کشت ميشود که آمار و اطالعات دقیقي درباره کیفیت دانه تولیدی آنها وجود ندارد .در این تحقیم

بریمي
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مقدمه

) .(Gallagher et al., 2004گندت در ی گیاهان غال ای،

گندت عنوان یک دحصول استرا ییک ،دهم اری

دارا

و پردصرف ری گیاه زراعای در جهاان دحساوب شاده
و نقا

یشتری سازگار

شرایط د تلف اقلیمی اوده

و در سراسااار دنیاااا از کرانا ا هاااا ق بااای اااا حاااوالی
استوا کشات دایشاود ( )Hasheminasab et al., 2014و

دهمای در امدی نیااز غاذایی جوادا شار

دارد .سا ب رداشاات گناادت در ایااران در سااال زراعاای

کیفیااات دانااا آن در دنااااط و ساااالهاااا د تلاااف

 1317-1310حدود  5/08دیلیون هکتاار و  1/13دیلیاون

دیانیی عملکارد

زراعی دتفاوت است .علیرغم افزای
دان گندت از طری فعالیاتهاا

هکتار آن گندت آ ی و  3/13دیلیاون هکتاار گنادت دیام

ا زراعای و ا نایاد ،

وده ک در دجموع  41/4درصد از کل س ب زیرکشت

چال ها را

گیاهان زراعی و  81/4درصاد از کال سا ب زیرکشات

حااال وسااع از جمل ا ایااران همچنااان پا رجااا اساات

.(Anonymous,

( .)Reynolds et al., 2007اال ودن کیفیت گندت ن نها

غالت کشاور را شاادل دایشاود )2020

علیرغم افزای
فعالیتها

دیاانیی عملکارد دانا گنادت از طریا
زراعی و نیاد  ،چاال هاا ارا

ولید گندت خصوص در کشورها در

دیزان ازدهی و ولید آرد را حت مثیر قارار دایدهاد،
لکاا در درا ااب اااال ر اعاااث ولیااد دحصااولی اااا

ولیاد

خصوصااایات کنولاااوژیکی و حسااای د لاااوب ااار و

گندت و هبود کیفیت دان آن ،خصوص در کشورها

ضاایعات و افازای

هارهور

عریف واژه کیفیت ارا دحصاوالت کشااورز ن یار

شده و هبود کارایی زنجیره از دزرع ا سفره را ضمی

گناادت ا عاااد د تلفاای دارد .ا طااور کلاای شااناخت ای ا

دینماید .کیفیت نانوایی گندت عالوه ر ساختار ژنتیکای

دوضوع ک کیفیت دهم ری عادل راهبرد دوفقیت در

دان  ،حت مثیر دجموع ا از اثرات خاک ،آب ،هاوا،

ولید دحصول است ،اعث کارگرفت کلی ادکاناات و

ذخیره ذر و رکیبات دان است ).(Silva et al., 2014

وانمند ها سازدانها ،را دحق ساخت پایادار و

کشور دا از ن ر شرایط آب و هوایی ا چهاار اقلایم

ار قا آن دایشاود .دفهاوت دقیا کیفیات ارا گنادت

گرت و درطوب سواحل خازر ،گارت و خشاک جناوب،

عبار ند از دناسب ودن را استفاده در صانعت خااص

دعتدل و سرد قسیم ند دیشود ک در هریاک از ایا

دانند هی سمولینا (آرد داکاارونی) از گنادت دوروت کا

دنااط  ،ارقاات د تلاف گنادت آ ای و دیام کا یشاتری

دانا هااا آن سا ت و شیشا ا و حاااو پاارو بی اااال

ساااازگار را اااا دحااایط دارناااد ،کشااات دااایشاااوند.

است ا دحصول نهایی ا اال ری کیفیت ولید شود .در

ارقااات گناادت اار اساااا دناااط کشاات ا س ا دساات

صنعت کیک و یساکوییت ا گنادتهاایی اا دحتاوا

کلاای هاااره ،پاااییزه و ینااا ی قساایم نااد داایشااوند.

پرو بی پایی ر نیاز است .در واقا دهام اری عادال در

ارقات گندت عالوه ر اینک دان هاا آنهاا از ن ار رنا

عیی کیفیت آرد گندت دورد استفاده در دحصوالت،

افت ،شکل و غیره اهم فرق دارند ،شرایط رشد و نماو

،

آنها ا هم دتفاوت اوده و کیفیات دتفااو ی نیاز دارناد

ستیی دارد .کمپلکس پرو بینی گلو  03ا  05درصد

) .(Motaghi et al., 2012عالوه ر نوع رقم گندت ،خاک

از کل پارو بی دانا گنادت را شاکیل داده و شاادل دو

نیز نق

سیار دهمای در کمیات و کیفیات گنادت دارد.

جزء گلیادی و گلو نی است .جزء گلیادینی گلاو در

اارا

ایجاد خواص چسبندگی (ویسکوزیتی) و کش پاذیر

پردصرف و کم دصارف خااک ایاد در سا ب دناسابی

خمیر نق

دارد و جزء گلاو نینی اعاث ایجااد خاواص

ولیااد د لااوب یااک گیاااه زراعاای دیاازان عناصاار

اشند و کمبود هار یاک از عناصار اا دصارف کاود ا
دقدار کافی رطارف شاود .نتاایج حقیقاات نشاان داده

ار جاعی (االستیسیت ) ،قدرت و استحکات خمیر دیشاود
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کیفیت و کمیت پارو بی هاا گلاو

دوجاود در دانا
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در حاال وساع از جملا ایاران ،همچناان وجاود دارد.

داندگار اال ر ،کاه

"ارزیا ی وییگیها کیفی دان ارقات ،...جاسمی و همکاران"173-103 ،1433 ،

است ک پاسخ ژنو یپهاا گنادت از ن ار کیفیات دانا

کنند .عالوه داشت ای اطالعات ا اراها راهکارهاا

نسبت نوع خااک دتفااوت اسات (.)Ma et al., 2010

دناسب زراعی جهات ار قاا کیفیات دانا گنادت در

وزن

دناط د تلف کشور کمک خواهاد کارد .در را ا اا

دییا د ک ای دی واند ناشای

ولید کشور ،نمونا اردار از

دحتاو پاارو بی و دیاازان گلااو دانا ااا افاازای
د صوص خاک افزای

کیفیت دان گندتها

از ظرفیت نیهادار

ااال آب در ایا ناوع خااکهاا

ودهها گنادت وساط ساازدان غلا کشاور و همچنای

اشاد (et al., 2011

 .)Gilشارایط آب و هاوایی نیاز از

ارزیااا ی وییگاایهااا کیفاای ارقااات گناادت در داازارع

عوادل دؤثر ر دیزان ولیاد و کیفیات دانا گنادت اسات

آزدایشی وسط دوسس حقیقات اصالح و هیا نهاال و

( .(Kedir, 2017طور کلی غییر ات آب و هوا دتامثر از

ذر ،صورت غیردتمرکز انجات شده است ،ادا اا وجا

دو عادل ددا و دیزان ارش است .در همی را

غییرات دیزان ولید گندت کشور ،ای نمون ردار هاا

ادسا

و همکاران ) (Tadesse et al., 2016گزارش کردناد کا
افزای

ددا اثر دنفی ر اندازه دانا دارد .افازای

د اکسید کر هوا نیز اعث کاه

رآورد دقیقی از کیفیت گندتها

دیازان

ولید کشاور را اراها

نمی دهناد .هادف از ایا حقیا ارزیاا ی وییگایهاا
کیفیت دانا ارقاات گنادت نمونا اردار شاده از دازارع

دحتوا پارو بی

در دنااااطقی اااا ارنااادگی کمتااار از  433دیلااایدتااار،

گواهی شده ،جهات ارآورد صاحیحی از وییگایهاا

نشان دیدهد ک عملکرد در واحد س ب در ایا دنااط

کیفی دان گندت در استانها کشور وده است.

سیار دتغیر و ا دیزان و وزی ریزشها جو اسات
)al., 2012

مواد و رو،ها

.(Jalal Kamali et

وایسولیت و همکاران ) )Vaiciulyte et al., 2015اا

در ای حقی عداد  1232نمون دان ارقات جار و

ررسااای ار باااا ااای وییگااایهاااا ناااانوایی گنااادت

الی ها در دست ناتگذار گندت نان (آ ی و دیام) از

( اا خصااوص دیاازان گلااو نی ) و وییگاایهااا ارقااات

دزارع زارعی حوزه شهرستانها د تلاف کشاور طای

د تلف گندت ،عنوان داشاتند کا دیازان گلاو نی امثیر

پاانج سااال زراعاای  1312ااا  1317جماا آور و اا

سیار زیاد ر خصوصیات ناانوایی آرد گنادت داشات و

آزدایشیاه شیمی و کنولوژ غالت دؤسسا حقیقاات

دحتوا  13/32ا  11/4درصاد گلاو نی در آرد گنادت

اصالح و هی نهاال و اذر در کارج انتقاال داده شادند.

اعث هبود خصوصیات کیفی آرد دیشاود .دنسایس و

عداد نمون ها دورد ررسی

فکیک هر سال زراعی

 (Denčićنیااز ااا ارزیااا ی اثاار

در جدول  1اراه شده است.

همکاااران )et al., 2011

ژنو یپ و دحیط ار وییگایهاا ناانوایی  143ژنو یاپ

نمون ها دان ارقات گندت ا استفاده از دستیاه وجاار

کشور گزارش دادند ک ی ناوع رقام گنادت و شارایط

وجاااار شااادند .در ادادااا دو ناااوع آرد کادااال و آرد

آب و هااوایی و وییگاایهااا کماای و کیفاای نااانهااا

آندوسپرت هی شدند .را هی آرد کادل (جهات ارزیاا ی

ولید همبستیی االیی وجود دارد.

دیزان پرو بی  ،گلو درطاوب و سا تی دانا ) ،از آسایاب
ولیاد

چکشی آزدایشایاهی ()Laboratory Mill 3100, Germany

در اساتانهاا د تلااف کشاور ،دتولیااان و رنادا ریاازان
اا

،)a/s

و را هی آرد سافید فاقاد سابوا (جهات انادازهگیار
عدد زلنی و ار فاع رسوب SDS؛ کیفیت پارو بی گلاو )

کشاااورز و همچناای صاانعت غذیاا را قااادر

از آسیاب غل کی ) (Brabender, Germanyاستفاده شد.

خواهد سااخت کا توانناد دصارف گنادت را دادیریت
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گندت از  20کشور طی ساالهاا  2333اا  2333از 20

آزدایشاایاهی (Rationel Kornservice, Denmark

اطالع از وییگیها کیفی دان گنادتهاا
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دانا دایشااود .غییارات عملکارد گناادت دیام ،ا ویاایه

کشاورزان ا اساتفاده از اطالعاات سا ب رداشات اذر
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جدول  -1نمون ها گندت جم آور شده از دزارع کشاورزان ( 1312ا )1317
)Table 1. Wheat samples collected from farmers, field (2013- 2018
عداد نمون
No. of Samples
1888
1634
1923
1926
1861

سال زراعی
Cropping season
1312-13
1313-14
1314-15
1315-18
1318-17

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

را اندازهگیر دیزان پرو بی دان از استاندارد ادوی

گندتها

شده وسط انجم شیمیدانان غاالت آدریکاا ()AACC

دتغیر ود .استانها کردان (12/2درصد) و آذر ایجاان

شااماره  48-13و روش کجلاادال و اارا اناادازهگیاار

ولید دزارع کشااورزان اساتانهاا کشاور

غر ی ( 11/3درصد) ا ر یاب ای

اری و کام اری

دیاازان گلااو درطااوب از اسااتاندارد  AACCشااماره

دیزان پرو بی دان گندتها

 30-11استفاده شد .را ارزیا ی دیزان سا تی دانا از

استانها کشور در طای ساالهاا آزداای

دسااتیاه Sweden( NIR

 )Perten,اسااتفاده شااد .دقاادار

را داشاتند

(جدول  2و شکل  .)1دیزان پرو بی گندت ای  8اا 23
درصاد دتغیار اسات (1991

نیاز صنای ا آرد

 AACCشماره  54-11دحاسب شد .اندازهگیار ار فااع
ااااااا اسااااااتفاده از روش کااااااار ر و

 .)Rajabzadeh,اا وجا ا

اا دیازان پارو بی دشا ب ارا

هیااا خمیااار و ولیاااد دحصاااولی اااا خصوصااایات

همکاران ) (Carter et al.,1999اندازهگیر شد .دحاساب

کنولوژیکی و حسی د لوب ر ،عیی کمیت و کیفیات

دیااانیی وزناای وییگاایهااا کیفیاات دان ا گناادتهااا

پرو بی ارقات د تلف گندت از اهمیت ااالیی رخاوردار

ولید ا استفاده از س ب رداشت ارقات گندت اساتانهاا

اساات .ا طااور دعمااول در رناد ا هااا خریااد گناادت،

در طبق گواهی شده و نتایج کیفیت دان ارقات اساتانهاا

اناادازهگیاار دیاازان پاارو بی ا عنااوان دعیااار ا تاادایی

کاا اا آزدایشاایاه ارسااال شااده ااود ،انجااات شااد.

دورد وج است ،ادا ای روش لزوداً نمی واناد کیفیات

س ب رداشت ارقات گندت استانها در هر سال ا استفاده

گندت و کیفیت نان را دش ب نمایاد ،زیارا گنادتهاایی

از آدار خرید ارقات گندت در طبق گواهی شده در ساال-

وجود دارند ک علیرغم اال اودن دیازان پارو بی دانا ،

و رنادا کریار اذر گنادت وزارت

کیفیت نانوایی د لو ی ندارند .نا رای ارزیاا ی کیفیات

جهاد کشاورز  ،رآورد شد ).(Keshavarz et al., 2019

پرو بی گندت از طری آزدونهایی ن یار رساوب زلنای،

را ای کار شار کشات ارقاات گنادت در حاداقل 10

عاااالوه ااار دیااازان پااارو بی  ،اهمیااات دارد .در ایااا

درصااد از داازارع گااواهی شااده اسااتان در ن اار گرفت ا

آزداااون پااارو بی هاااا گلاااو نی اااا وزن دولکاااولی

ها دورد آزداای

هااا از ناارتافاازار Arc GIS 10.1

رسوب دیکنند ک دقدار و درج اورت ایا زیرواحاد

استفاده شد.

گلااو نی ،نشااان دهنااده حجاام رسااوب زلناای اساات ک ا
نتایج و بحث

ار بااااا دسااااتقیم ااااا کیفیاااات و حجاااام نااااان دارد
) .(Peighambardoust, 2017

نتااایج نشااان داد ک ا دیااانیی دیاازان پاارو بی دان ا
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شااد .اارا رساام نقشا

اااااال (گلااااو نی داکروپلیمرهااااا) دتااااورت شااااده و
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حجم رسوب زلنی یا عدد زلنی اا اساتفاده از اساتاندارد
رسااااااوب SDS

ولید دازارع کشااورزان

"173-103 ،1433 ، جاسمی و همکاران،..."ارزیا ی وییگیها کیفی دان ارقات

)1317  ا1312(  دیانیی وییگیها کیفی دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور-2جدول
Table 2. Mean of grain quality properties of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018)
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Provinces
Ardabil
Isfahan
Alborz
Ilam
West Azerbaijan
East Azerbaijan
Bushehr
Tehran
Chaharmahal &Bakhtiari
South Khorasan
Khorasan-e-Razavi
North Khorasan
Khuzestan
Zanjan
Semnan
Sistan & Balouchestsn
Fars
Qazvin
Qom
Kurdistan
Kerman
Kermanshah
Kohgiluyeh &Boyer-Ahmad
Golestan
Lorestan
Mazandaran
Markazi
Hormozgan
Hamadan
Yazd

استان
ارد یل
اصفهان
البرز
ایالت
آذر ایجان شرقی
آذر ایجان غر ی
وشهر
هران
چهاردحال و تیار
خراسان جنو ی
خراسان رضو
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و لوچستان
فارا
قزوی
قم
کردستان
کردان
کردانشاه
کهکیلوی و ویراحمد
گلستان
لرستان
دازندران
درکز
هردزگان
همدان
یزد

ار فاع رسوب
SDS (mm)
57.4
58.8
57.4
59.7
52.3
52.3
59.4
57.4
58.3
56.7
57.2
58.4
61.1
55.5
57.7
56.7
58.8
56.6
59.1
50.8
61.3
55.9
59.1
46.0
55.9
57.2
56.1
53.6
56.3
57.7

گلو درطوب
Wet gluten
(%)
28.0
27.7
25.7
29.0
25.3
22.8
29.7
26.6
25.2
26.0
26.6
26.1
27.7
24.4
25.9
26.8
27.2
26.9
27.9
23.3
27.6
24.6
28.4
33.0
23.9
25.5
23.6
27.4
25.7
24.7

شاخب س تی
Hardness index
48.9
50.7
50.4
50.9
46.7
46.2
49.0
50.8
48.8
46.5
49.4
50.6
51.1
46.1
49.1
49.5
50.9
48.7
49.1
45.4
51.9
46.7
48.9
44.5
48.2
48.9
48.1
51.3
48.6
48.1

حجم رسوب زلنی
Zeleny (ml)
28.6
28.2
26.3
29.2
26.8
27.1
28.7
27.6
28.7
26.3
28.1
29.0
29.2
27.3
28.7
25.5
28.2
28.2
28.5
26.2
29.0
24.3
28.3
27.8
27.0
27.6
28.2
28.3
28.3
28.1

پرو بی
Protein (%)
11.7
12.0
11.7
12.0
11.5
11.3
12.0
11.9
11.9
11.5
11.8
11.8
12.1
11.5
11.8
11.9
12.1
11.7
12.0
11.6
12.2
11.6
12.1
11.7
11.7
11.8
11.6
12.0
11.7
11.8

)1317  ا1312(  دیزان پرو بی (درصد) دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور- 1شکل
Fig. 1. Grain protein content (%) of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018)
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"نشری علوت زراعی ایران" ،جلد یست و سوت ،شماره  ،2ا ستان 1433

نتااایج در ااو ا دیااانیی حجاام رسااوب زلناای دانا
گندتها

حجم رسوب زلنی ی

ری و اساتان کردانشااه اا حجام

ولیاد دازارع کشااورزان اساتانهاا کشاور

رسوب زلنی  24/3دیلیلیتر ،کم ری حجم رساوب زلنای

نشان دادک استانها خوزستان و ایالت ا  21/2دیلایلیتار

را داشتند (جدول  2و شکل .)2

در طی سالها آزدای

)Fig. 2. Zeleny index (ml) of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018

دیانیی شاخب سا تی دانا گنادت دازارع

دزارع کشاورزان استانهاا کشاور نشاان داد کا اساتان

نتایج در و

کشاورزان استانها کشور نشان داد کا اساتان کرداان اا

گلستان ا  33/3درصد و استان آذر ایجان غر ای اا 22/0

شاااخب س ا تی دان ا  51/1و اسااتان گلسااتان ااا شاااخب
س تی دان 44/5

ر یب ی

درصد،

اری و کام اری دیاانیی

شاخب س تی دان در طای ساالهاا آزداای

ر یاب دارا ای

اری و کام اری دیاانیی

گلو درطوب دان طی سالها آزدای

ودند (جادول

(جدول  2و شکل  .)3س تی دان یک عادل ژنتیکای اسات

غیردحلول در آب و قا ل است راج از دان گندت است کا

ک راکم و فشردگی گرانولها نشاسات در آندوساپرت را

از دو قساامت گلااو نی و گلیااادی شااکیل ش اده اساات.

نشان دیدهد .گندتهاا سا ت دعماوالً دقادار و کیفیات

زیرواحااد گلااو نی دارا وزن دولکااولی اااال ر ااوده و

پاارو بی اااال ،آندوسااپرت ساا ت و شیشاا ا داشاات و در

کش پذیر پایی و خواص ار جاعی (االستیست ) االیی

جریان آسیاب کردن ،سمولینا یشتر ولید کارده و آرد

دارد .گلیاااادی وزن دولکاااولی پاااایی ااار داشااات و

آنها ز ر است .دیزان نشاست آسیب دیده دکاانیکی در آرد

کش پذیر ر اوده و خاواص ار جااعی پاایی ار دارد.

حاصل از گندتها س ت یشتر از گندتها نارت اسات و

ااااال اااودن دحتاااوا گلو اااادی و اسااایدها آدینااا

خواص نانوایی گندتها س ت ،د لوب ار از گنادتهاا

هیدروکسیلی در گلو

نرت است ) .(Peighambardoust, 2017

هستند .عالوه پیوند هیدروژنی ای ایا زیرواحادها در

نتایج در و

دیانیی گلاو درطاوب دانا گنادت

اعث ایجاد وییگی پیوند اا آب

ایجاااد خااواص چساابندگی و پیوسااتیی آنهااا نقا
371

دارد.
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را داشاتند

 2و شااکل  .)4گلااو درطااوب دجموع ا پاارو بی هااا
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شکل  –2حجم رسوب زلنی (دیلیلیتر) دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور ( 1312ا )1317

"نشری علوت زراعی ایران" ،جلد یست و سوت ،شماره  ،2ا ستان 1433

شکل  –3شاخب س تی دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور ( 1312ا )1317
)Fig. 3. Grain hardness index of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018

کمپلکس پرو بینی گلو در صنای پ ات عادال اصالی
ایجاد خواص دهم خمیر دانند کش پذیر  ،دقاودات در

و یساااکوهیت یااااد شاااده و کمباااود آن اعاااث ولیاااد

را ر کشا  ،قا لیات ا سااع ،حمال در حای اخاتال و

ضااعیف ،حجاام و

فاارآوردها ااا افاات شااکننده ،رن ا

ل ل کم دیشود (.)Gallagher et al., 2004

وانااایی نیهاادار گاااز دحسااوب داایشااود .از گلااو

)Fig. 4. Grain wet gluten content (%) of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018
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شکل  –4دیزان گلو درطوب (درصد) دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور ( 1312ا )1317
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عنوان پرو بی ساختمانی را

ولید نان ،کیک ،کلوچ

"نشری علوت زراعی ایران" ،جلد یست و سوت ،شماره  ،2ا ستان 1433

نتااایج در ااو
گناادت هااا

(جدول  2و شکل  .)5ا وج

اا دیااانیی ار فاااع رسااوب داناا

ولیااد داازارع کشاااورزان اسااتانهااا

کشور نشان داد ک ی

سااولفات ( )SDSدر ای ا آزدااون ک ا ا طااور کااادالً

ر ی دیانیی ار فااع رساوب

اختصاصاای اعااث رسااوب پاارو بی هااا گلااو نی

ااا اساااتان

داکروپلیمر دی شود ،دقت نتایج ای آزدون نسبت

در طااای ساااال هاااا آزداااای

در اااو

کردااان ( 81/3دیلاای دتاار) و کمتااری دیااانیی ار فاااع
رسوب در و

وجود سدیم دودسیل

آزدون زلنی در ارزیا ی کیفیات گلاو  ،ااال ر اسات
(.)Axford et al., 1979

استان گلساتان ( 48/3دیلایدتار) اود

)Fig. 5. Grain SDS (mm) of wheat produced in farmers' fields in the provinces of country (2013-2018

نتیجهگیری

است.

طورکلی وجاود شارایط اقلیمای و خااکی دناساب

نتایج ای حقی نشان داد ک کیفیت دانا گنادت در

کمیت و کیفیت گندت ضرور اسات .اداا

استانها جنو ی کشور و استانهایی کا نسابت کشات

را افزای

آ ی دیم در آنها ی

شرایط آب و هوایی ایران دادن سیار گستردها از ن ار

ر ود ،ر ر داشات .ناا رای

ارندگی داشات و ا عاالوه ناوع در خااک و دحتاوا

و همچنااای ارقاااات گنااادت دوروت و دصااارف دناساااب

عناصر دورد نیاز گیاه گندت نیاز در آن سایار ااال اسات

کودها نیتاروژن و ساایر کودهاا داورد نیااز ( ادلیل

 .(Jasemiنااا اار گاازارش طهراناای و

کودپذیر ارقات آ ی) و کشات ارقاات دیام در دنااطقی

همکاران ) (Tehrani et al., 2011دیزان کر آلی 55/7

ک از ن ر عناصر غذایی خااک ضاعیف هساتند ،اعاث

درصد از خاکها کشور کمتر از یک درصد وده ک

هبود وییگیها کیفی دان در اساتانهاایی کا نسابت
کشت آ ی دیم ی

نشان دهنده پایی ودن حاصل یز خااکهاا کشاور
311

ر دارند ،خواهد شد .ر اساا
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سااازههااا هواشناساای از جملا ددااا ،دیاازان و پااراکن

ن ر دیرسد ک استفاده از ارقات جدید آ ی گنادت ناان

)et al., 2017
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شکل  –5ار فاع رسوب (دیلیدتر) دان گندت ولید در دزارع کشاورزان استانها کشور ( 1312ا )1317

"ارزیا ی وییگیها کیفی دان ارقات ،...جاسمی و همکاران"173-103 ،1433 ،

دناسب ،اقدات نمایند .یا عاالوه آگااهی از وییگایهاا

استانداردها آرد گندت ایران ،استاندارد دیزان پارو بی

ا

آرد صنای یسکوییتسااز و کلوچا سااز هفات اا

کیفاای دانا گناادت اسااتانهااا کشااور ،دساابولی

13درصااد وکمین ا دیاازان پاارو بی اارا آرد نااانهااا

کشاورز را قادر خواهد ساخت ا ا دادیریت دناساب

حجیم و لواش  11درصد ،سانیک  11/5درصاد و آرد

غذی خااک و ساایر راهکارهاا ا زراعای ،نسابت ا

کاداال و داکااارونی 12درصااد اساات .اسااتاندارد دیاازان

هباود وییگاایهااا کیفای دانا گناادت اساتانهااایی کا

گلاااو درطاااوب آرد صااانای یساااکوییتسااااز و

شرایط ولید در آنها دناسب نیست ،اقدات نمایند.

کلوچ سااز  23اا  27درصاد و کمینا دیازان گلاو
سپاسگزاری

درطوب را آرد نانها حجایم ،لاواش و سانیک ا
ر یب  25 ،28و  24درصد است )2018

نتایج ایا

.(Anonymous,

حقیا دای واناد ارآورد نسابتاً صاحیحی از

وییگیها کیفی دانا گنادتهاا
کشور

ای دقال حاصل از پروژه حقیقا ی " ررسی کیفیت
گندتها

ولیاد اساتانهاا

صامیمگیاران و دادیران ا

ولیاد زارعای دنااط د تلاف کشاور" اا

شااماره دصااوب  4-33-33-12331اساات .نویسااندگان

کشااورز و

الزت دیدانند از دسبولی و کارشناسان دعاونت ولیدات

همچنی کارشناسان صنای آردساز و غذی اراه کناد

گیاهی وزارت جهاد کشاورز ک در ادی دنا داالی

ا دتناسب ا نیاز هر کدات از ا هاا صانای غاذایی

ای پروژه و همچنی هماهنیی را دریافت نمون هاا
نمایند.

هی رکیاب
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Evaluation of grain quality properties of commercial cultivars and promising
lines of bread wheat (Triticum aestivum L.) produced in farmers' fields in Iran
Jasemi, S. Sh.1, S. Sanjani2, F. Naghipour3 and G. Najafian4

ABSTRACT
Jasemi, S. Sh., S. Sanjani, F. Naghipour and G. Najafian. 2021. Evaluation of grain quality properties of commercial cultivars
and promising lines of bread wheat (Triticum aestivum L.) produced in farmers' fields in Iran. Iranian Journal of Crop
Sciences. 23(2): 173-183. (In Persian).

The economic importance of bread wheat necessitates optimizing of the quality of production and its
consumption. Many bread wheat cultivars are grown in Iran in each cropping cycle, however, there is not
accurate information about the quality of grains produced in farmers' fields. In this research, important quality
traits (protein content, wet gluten, zeleny sedimentation volume, grain hardness and SDS) of 9232 grain samples
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of different bread wheat cultivars which were collected from the farmers' fields (irrigated and rainfed) during
five growing seasons 2013-18 were evaluated. Using the results of quality laboratory and the cultivated areas of
bread wheat commercial cultivars and promising lines grown for producing certified seed in farmers’ fields in
each province during experiment years, the weighted average of grain quality traits of samples from farmers'
fields of each province was assessed. The results showed that bread wheat grains produced in Kerman province
by 12.2% protein content, 51.9 grain hardness index, 61.3 mm SDS sedimentation volume, Ilam and Khuzestan
provinces by 29.2 ml zeleny, and Golestan province by 33% wet gluten had the highest rank among bread wheat
grains produced in certified producing farmers’ fields. Results of this study would enable agricultural policy
makers and nutrient experts to choose suitable bread wheat cultivars for producing required grains for food
industry based on enduse quality properties of grains produced in different provinces of Iran.
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