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 مقاله پژوهشی
 

 اساسبر  ایران در آبی (.Triticum aestivum L) نان تجاری گندم ارقام بندی تعدادی ازگروه

 دانه کیفیت هایویژگی

 

Grouping Some of Irrigated Bread Wheat (Triticum aestvum L.) Commercial 

Cultivars in Iran Based on Grain Quality Properties 
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 چکیده

 نان گندم تجاری ارقام بندی تعدادی ازگروه. 1400پور، ف. نژاد، خ. و نقیمحمدی، ع.، زینلیزاده مقدم، م.، ، ح.،  اسماعیلفراهانی

 (Triticum aestivum L.)  225- 241: 37. مجله نهال و بذردانه كیفیت هایویژگی بر اساس ایران در آبی. 

 

 کشتت، منطقته و رقت  نتوع بته بستته و است محیط ژنوتیپ و متقابل اثر محیط و از ژنوتیپ، متأثر نان گندم نانوایی در کیفیت

مطلوب نیاز به تولید ارقام گنتدم  کیفیت با پخت )نان، بیسکویت، و ...( صنایع متنوع التمحصو از سوی دیگر تولید. باشدمی متفاوت

 پتژوه  ایتن در. باشتدمتی ضروری ایران نان گندم ارقام بندیگروه دهد. بنابراین،های کیفیت دانه متفاوت را نشان میبا ویژگی

دانته در ستال  کیفیتت هایویژگی بندی آنها براساسی و گروهارزیاب آبی کشور نان گندم تجاری رق  28های کیفیت دانه ویژگی

 ایتن در ارزیابی مورد صفات تمام در داخل محیط های مورد ارزیابی برای رق  و محیط اثر که داد نشان نتایج انجام شد. 96-1395

 استتان چهتار و( درصتد 6/12) میتاان پتروتنین دانته ببیشتترین خوزستتان  و بوشتهر هایاستان (.P ≤ 0.01)بود  دارمعنی بررسی

 دیگتر ستوی از. دادند اختصاص خود به را( درصد 4/11) دانه پروتنین میاان کمترین ، همدان، زنجان و کرمانشاهشرقی آذربایجان

 ستیبرر. بتود مهرگتان و اروم ارقام برای ترتیب به درصد 7/12 تا 4/11 بررسی مورد ارقام بین در دانه پروتنین میاان تغییرات دامنه

 آب جتذب و مرطتوب درصد گلوتن دانه، سختی زلنی، عدد با دانه پروتنین میاان که داد نشان کیفیت دانههای ویژگی بین روابط

 بتر ایتران تجتاری ارقتام بندیگروه تعیین برای میاان پروتنین از توانمی. بنابراین ( داشتP ≤ 0.01دار )معنی و مثبت همبستگی

 بتاالی دانته نظرکیفیتت از کرمتان جنتوب و خراستان شتمالی و بوشتهر های،استان همچنین. نمود ستفادها دانه آنها کیفیت اساس

 .گرفتند قرار اول درگروه تولیدی هایگندم

 

  .سختی دانه ،مرطوب صدگلوتندر دانه، پروتنین میاان محیط، ژنوتیپ، نان، گندم: کلیدیهای واژه
 

 026332704599 تلفن:           esmaeilzadehmohsen@ymail.comمسئول:  نگارنده

10.22092/sppi.2021.356128.1232 
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 مقدمه

 نظرر از چه (.Triticum aestivum L) گندم

 بررین در تولیررد نظررر از چرره و كشررت زیررر سرر  

 خررودبرره را اول رتبرره دنیررا در زراعرری گیاهرران

 ایرران . در(FAO, 2019)اسرت  داده اختصرا 

 محصررو ت مهمترررین از یکرری نرران مگنررد نیرر 

 تولیرد پایرداری و تولید طوریکه به است زراعی

ن و اسیاسرتگ ار هرایدغدغه از یکی همواره آن

 شمار به كشاورزی بخش در كشور برنامه ری ان

 تولیرد زمینه در رقابت و توسعه وجود با رود.می

 آرد از شده تهیه نان جهان، در غذایی مواد انواع

 دارد كلیدی نقش غذایی سبد در هم هنوز گندم

 كالری، پروتئین، از زیادی قسمت كننده تأمین و

 حائ  نقش و است B گروه هایویتامین و امالح

 و سررنی هررایگررروه تمررام سررالمت در اهمیترری

 دارد. پرررذیرآسررری  گرررروه ویرررژهبررره طبقررراتی،

 دارسربوس نران گررم 300 مصرر  با طوریکهبه

 كرالری، درصرد 27 پرروتئین، درصرد 30 حدود

روزانره  كلسریم درصد 18 و آهن درصد 35-45

 ;Rajabzadeh, 2010)شرود انسران ترأمین مری

Movahed et al., 2011). 

 خود، فرد به منحصر خصوصیات دلیل به گندم

را  خمیرر در گراز نگهرداری و شبکه ایجاد توانایی

 در تولیردی نران عمرده دلیل همین به. باشدمی دارا

 مراده همچنرین گنردم. دارد اختصا  گندم به دنیا

 و كلوچرره كیرر ، انررواع تولیررد در اصررلی اولیرره

. (Rajabzadeh, 2010)باشررد مرری نیرر  بیسررکویت

 محصررو ت در اسررتفاده مررورد گنرردم آرد كیفیررت

 هررایپررروتئین كمیررت و كیفیررت برره پخررت صررنایع

 ایرررن و داشرررته بسرررتگی آن در موجرررود گلررروتن

  مگنرددانره  پرروتئین كل درصد 80-85 هاپروتئین

 شرامل گلروتنی هرایپرروتئین. دهنردمی تشکیل را

. باشردمری پایین و با  مولکولی وزن با هایپروتئین

 ژنری مکران نره توسط گندم ایذخیره هایپروتئین

 هرایمکران آللری تنروع ایرن. شروندمری كد اصلی

نقررش مهمرری در كیفیررت آرد گنرردم دارد  ژنرری 

(Waniska, 1999).  

 بررررهرئولوژیرررر  خمیررررر خصوصرررریات 

  متقابرررررل اثررررررات و گلررررروتن سررررراختمان 

 باشردمری وابسرته آن پروتئینری شربکه از حاصل

(Bejosano and Waniska, 2004).  طروریبه 

 در موجرود گلوترامین آمینره اسید زیاد می ان كه

 داخلی پیوندهای با با  مولکولی وزن با گلوتنین

 كشررش خاصرریت روی هیرردروژنی خررارجی و

 در. (Gianibell et al., 2001)است  مؤثر خمیر

 فررانکی و همکرراران وایسررولیت خصررو  ایررن

(Vaiciulyte Funki et al., 2015)  بررسری به 

 خصرو  بره) گنردم نانوایی خوا  بین ارتباط

 ارقرام های كیفیت دانهویژگی و( گلوتنین می ان

 گلوتنین كه دادند نشان و پرداخته گندم مختلف

 نرانوایی های كیفیتویژگی بر زیادی بسیار تأثیر

 كره داشرتند اعرالم محققران این. دارد گندم آرد

 آرد در گلرروتنین درصررد 32/10 - 4/11 میرر ان

هررای ویژگرری برا محصررول تولیردی سررب  گنردم

 د.شومی م لوب كیفیت

 دانره تركیبرات در كره تغییراتری بره توجره با 

 هررای كیفیررت دانررهویژگرری دارد، وجررود گنرردم

مختلف در محصول ارقام گندم و م ارع  متنوعی
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ارقرام  بنردیگرروه ضرورت كهشود مشاهده می

 كشورهای راستا همین در. دهدمی نشان گندم را

 هرررایروش دنیرررا در گنررردم صرررادركننده مهرررم

 برره دهرریاطمینرران بررای را متعررددی بنرردیگرروه

 و نان تهیه فرآیند آرد، تهیه در یکنواختی منظور

 كلیره در كره اندنموده ایجاد نانوایی خصوصیات

 زمران اسراس برر گنردم دانره هرابنردیگرروه این

 رنر  یرا و سرختی می ان و سرما به نیاز و كشت

 انجرام دیگرر سروی از. شرودمی بندیتقسیم دانه

 نیراز كشور، در تولیدی ارقام بندیگروه هرگونه

 و زراعرری مرردیریت ارقررام، از دقیرر  شررناخت برره

 و آب تنروع بره توجره با محی ی شرایط همچنین

 . دارد ایران در هوایی

 (Dencic et al., 2011) و همکراران چنسید

 گندم نانوایی خصوصیات بر محیط و ژنوتیپ اثر

 140 بررسرری بررا و دادنررد قرررار بررسرری مررورد را

 مختلررف، كشررور 28 گنرردم از مختلررف ژنوتیررپ

  و گنرررردم رقررررم بررررین كرررره دادنررررد نشرررران

 كمررری خصوصررریات و هررروایی و آب شررررایط

 همبسررررتگی تولیررردی هررراینررران كیفیرررت و 

هاسرنی ا و همکراران  نرور. داشرت وجود با یی 

(Noor Hasniza et al., 2014)   تررأثیر نیرر 

 خصوصریات و پرروتئین تركیبات بر رشد محیط

 گنردم در مختلرف رقرم سه در خمیر عملکردی

 عنرروان و دادنررد قرررار ارزیررابی مررورد را اسررترالیا

 جملره از فصرل و رشد محیط و مکان كه داشتند

 دانره، پرروتئین كل می ان در موثر كلیدی عوامل

 و مقاومرت حرداكرر گلیرادین، به گلوتنین نسبت

 كره برود حرالی در ایرن. هسرتند خمیر ا ستیسیته

 تحت بیشتر نامحلول و محلول هایپروتئین می ان

 .داشت قرار ژنوتیپ تأثیر

 ایمدیترانه اقلیم با دنیا خش  نیمه مناط  در

 زمرانی ،(ایرران منراط  ازای عمده قسمت مانند)

 شرود،مری هرادانره شدن مرحله پر وارد گندم كه

 افرر ایش خررا  از تبخیررر و كرراهش بارنرردگی

 آب كمبود با اغل  گندم شرایط این در. یابدمی

 مواجره دانره نمرو و رشرد طرول در گرمرا تنش و

 تحرت را كیفیرت آن و دانره عملکرد شودكهمی

هرروی و دهررد. در همررین راسررتا تررأثیر قرررار مرری

 سره اعمرال برا  (Hui et al., 2007) همکراران

 شرایط و حرارتی و رطوبتی متوسط شدید، تیمار

 دانره شردن پر مرحله در حرارتی و رطوبتی بهینه

 و دانره پرروتئین میر ان توجه قابل اف ایش گندم،

 چشرمگیر افر ایش اثرر بر گلوتن كیفیت كاهش

 را ترنش شررایط در گلروتنین بره نگلیرادی نسبت

 و همکررررراران  جاسرررررمی. نمونرررررد گررررر ارش

(Jasemi et al., 2017)   ویژگری  ارزیرابی با نی

 عنروان نران گنردم رقرم چهرار دانره های كیفیت

 هرایاستان در شده كشت گندم ارقام كه داشتند

 از بویراحمررد و كهگیلویرره و همرردان كردسررتان،

 ایررن. بودنررد برخرروردار تررریدانرره پررایین كیفیررت

 هرایاسرتان در دانره تیركیف بودن پایین محققان

كره  دیرم م ارع با ی درصد وجود به را مذكور

 كمبرود و شرودگندم رقرم سررداری كشرت مری

دادنرد.  نسبت خا  در این مناط  غذایی عناصر

وضرعیت  ارزیرابی ضررورت بره توجه با بنابراین،

 و كشررور تولیرردی گنرردم ارقررام كیفیررت دانرره

 تولیردی، كیفیت دانه بهبود منظور به ری یبرنامه
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 كیفیت هایویژگی بررسی هد  اب پژوهش این

 بره مختلف ایرران مناط  در آبی گندم ارقام دانه

 صرفات نیر  و محیط ژنوتیپ، نقش تعیین منظور

 در آنهرا از برداریبهره و نانوایی كیفیت بر مؤثر

 .شد انجام مناط  و ارقام بندیگروه

 

 هامواد و روش

 زراعررری سرررال در كررره پرررژوهش ایرررن در

 28برذری  مر ارع از آمرد،در اجرا به 1395-96 

 گررواهی طبقرره در رقررم گنرردم نرران آبرری تجرراری

 برنامره در كه كشور مختلف استان 30 ی درشده

 سره ،(1جردول) داشرتند قررار كشور بذر رسمی

تهیره . شرد برداشرت كیلروگرم سره وزن به نمونه

ها طوری بود كه از هر استان ارقام تجراری نمونه

و نمونره  نظر قررار گرفرتدآن استان مر رایج در

 مر ارع از هانمونه انتخاب علت آنها تهیه گردید.

 هرایمردیریت حداقل رعایت از اطمینان بذری،

 هراینمونره. برود مر ارع اینگونه در بهینه زراعی

 و شرریمی واحررد برره ارزیررابی جهررت شررده تهیرره

مؤسسه  غالت تحقیقات بخش غالت تکنولوژی

 برذر در كررج و نهرال تهیره و اصرالح تحقیقات

 .شد منتقل

، هرای كیفیرت دانرهویژگریبه منظرور ارزیرابی 

های ارقام گندم با استفاده از دستگاه بوجاری نمونه

، a/s Rationel Kornservice آزمایشگاهی )مردل

سررراخت كشرررور دانمرررار (، بوجررراری گردیرررد 

هرای گنردم بره منظرور ارزیرابی خصوصریات نمونه

فی یکوشرررریمیایی توسررررط آسرررریاب چکشرررری 

، Laboratory Mill 3100آزمایشررگاهی )مرردل 

سرراخت كشررور آلمرران( و آسرریاب غل کرری )مرردل 

Brabender .ساخت كشور آلمان( آرد شدند ، 

 صفات مورد ارزیابی شامل: وزن هر ار دانره،

توسرط  ،10-55وزن هکتولیتر )م اب  اسرتاندارد 

 American)دانان غرالت آمریکرا انجمن شیمی

Association of Cereal Chemists = AACC) 

و پروتئین دانه، سختی دانه، حجم نران و درصرد 

، سراخت NIR (Pertenجذب آب )برا دسرتگاه 

 159كشررور سرروئد( م رراب  بررا اسررتاندارد شررماره 

(International Association for Cereal 

Science and Technology = ICC)  درصرد ،

گلرروتن مرطرروب و شرراخن گلرروتن )م رراب  

دسررتگاه  و بررا AACC 38-11اسررتاندارد شررماره 

، سرراخت كشررور سرروئد(، Pertenشرروی گلرروتن

حجررم رسرروب زلنرری یررا عرردد زلنرری )م رراب  

ارتفرراع  (،54AACC-11اسررتاندارد برره شررماره 

برررر اسررراس روش كرررارتر و  SDSرسررروب برررا 

 بودند.  ،(Carter et al., 1999)همکاران 

هرا چون ارقام گندم نان مرورد م العره در اسرتان

مرروارد  یدر برخرر نبودنررد و از آن گذشررته کسررانی

 یشریشده وجود داشت و طررح آزما گم یهاتكر

 هیرتج  ،مرورد اسرتفاده نامتعرادل برود یكامالً تصادف

ی عمرود یاسرتفاده از مردل خ ر ها براداده انسیوار

GLM) (General Linear Model = ،نظرر  برا در

در   (Nested)یاانهیصررورت آشرربه ارقررامگرررفتن 

 طرررح كررامالً مرروازینو براسرراس  هرراطیمحرر لداخرر

 مربروط برهنمودارهرای با سه تکرار انجام و  یتصادف

 میترسر SPSSبا اسرتفاده از نررم افر ار  یبندگروه

با استفاده از آزمون حداقل هانیانگیم سهیمقا. شد
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 ها و ارقام گندم مورد بررسی در هر استاناسامی استان -1جدول 
Table 1. Names of provinces and wheat cultivars studied in each province 

 

 Province استان  Cultivar رقم 

 ردیف
No. 

 East Azerbaijan 1 آذربایجان شرقی Mihan, Pishgam میهن، پیشگام

 West Azerbaijan  2 آذربایجان غربی Mihan, Pishgam میهن، پیشگام

ن، ، گاسرکوژن، مرواریرد، شریرودی، چمرران، احسرایسون سومیهن، پیشگام، 
 گنبد

Mihan, Pishgam, Soissons, Gascogne, Morvarid, Shiroodi, Chamran, Ehsan, Gonbad  اردبیل Ardabil 3 

 Isfahan 4 اصفهان Pishgam, Sirvan, Parsi, Sivand, Pishtaz پیشگام، سیروان، پارسی، سیوند، پیشتاز

 Alborz 5 البرز Pishgam, Sirvan, Parsi, Sivand پیشگام، سیروان، پارسی، سیوند

 Ilam 6 ایالم Sirvan, Chamran 2, Chamran ، چمران2سیروان، چمران

 Bushehr 7 بوشهر Chamran 2, Chamran, Mehregan ، چمران، مهرگان2چمران

 Tehran 8 تهران Sirvan, Pishtaz, Sivand سیروان، پیشتاز، سیوند

 South of Kerman 9 جنوب كرمان Barat, Khalil, Shavour, Sarang, Tirgan, Setareh, Chamran, Ofough, Mehregan مران، اف ، مهرگانبرات، خلیل، شاوور، سارن ، تیرگان، ستاره، چ

 Chaharmahal  and Bakhtiari 10 چهارمحال بختیاری Pishgam, Mihan پیشگام، میهن

 South Khorasan 11 خراسان جنوبی Ofough, Narin, Arg اف ، نارین، ارگ

 Khorasan-e -Razavi 12 خراسان رضوی Sirvan, Chamran 2, Pishgam, Sivand, Mihan, Soissons, Parsi ، پارسییسون سو، پیشگام، سیوند، میهن، 2سیروان، چمران

 North Khorasan 13 الیخراسان شم Soissons, Parsi, Mihan, Uroom, Pishtaz, Pishgam ، پارسی، میهن، اروم، پیشتاز، پیشگامیسون سو

 Khuzestan 14 خوزستان Chamran 2, Barat, Mehregan ، برات، مهرگان2چمران

 Zanjan 15 زنجان Pishgam, Uroom, Mihan پیشگام، اروم ، میهن

 Semnan 16 سمنان Sirvan, Parsi, Pishgam, Sivand سیروان، پارسی ، پیشگام، سیوند

 Sistan and Balochestan 17 سیستان و بلوچستان Narin, Sistan, Bolani Cross, Arg, Ofough ، ارگ، اف نارین، سیستان، كراس بو نی

 Fars 18 فارس Pishgam, Sirvan, Chamran 2, Mihan, Mehregan, Pishtaz ، میهن، مهرگان، پیشتاز2پیشگام، سیروان، چمران

 Qazvin 19 ق وین Pishgam, Sirvan, Sivand, Parsi, Pishtaz پیشگام، سیروان،  سیوند، پارسی، پیشتاز

 Qom 20 قم Narin, Parsi, Ofough نارین، پارسی ، اف 

 Kerman 21 كرمان Mihan, Parsi, Chamran, Arg میهن، پارسی، چمران، ارگ

 Kermanshah 22 كرمانشاه Pishgam, Sirvan, Mihan پیشگام، سیروان، میهن

 Kohgiluyeh and Boyer Ahmad 23 كهگیلویه و بویراحمد Sirvan, Chamran 2, Mihan, Mehrgan مهرگان ، میهن،2سیروان، چمران

 Golestan 24 گلستان Ehsan, Morvarid احسان، مروارید

 Lorestan 25 لرستان Pishgam, Sirvan, Chamran 2, Mihan, Mehregan ، میهن، مهرگان2پیشگام، سیروان، چمران

 Mazandaran 26 مازندران Ehsan, Morvarid, Gonbad رید، گنبداحسان، مروا

 Markazi 27 مرك ی Mihan, Heidari, Pishtaz, Uroum میهن، حیدری، پیشتاز، اروم

 Hormozgan 28 هرم گان Chamran, Sirvan, Chamran 2, Mehregan ، مهرگان2چمران، سیروان، چمران

 Hamedan 29 همدان Pishgam, Mihan پیشگام، میهن

 Yazd 30 ی د Narin, Sistan نارین، سیستان
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 پررنجدر سرر   احتمررال  (LSD)داریتفرراوت معنرر

 .درصد انجام شد

 

 نتایج و بحث

هررا نشرران داد كرره اثررر تج یرره واریررانس داده

هرای كیفیرت دانره گنردم محیط بر كلیه ویژگری

دار بررود مررورد ارزیررابی در ایررن بررسرری معنرری

(P≤0.01)  داری بررر بسرریار معنرریو محرریط نقررش

روی این ویژگی داشت )جدول تج یه واریانس 

ها یرا در داخل مکانارائه نشده است(. نقش رقم 

هم بر روی همه صفات  های مورد ارزیابیمحیط

هررای دار بررود. بنررابراین بررین ارقررام تفرراوتمعنرری

داری از نظر صفات مؤثر در كیفیت نانوایی معنی

 وجود داشت.

رد بررسی و برای وزن ه ار های مودر استان

)اسرررتان گررررم  38دانررره، دامنررره تغییررررات برررین 

گررم )اسرتان یر د( متغیرر برود  50ترا ( خوزستان

توانرد ناشری از (. حصول این نتیجه می2)جدول 

تعداد نمونره مرورد ارزیرابی در ایرن م العره نیر  

ها از مر ارع برا باشد. به هرحال از آنجا كه نمونه

م لوب تهیره شرده بودنرد، مدیریت زراعی نسبتاً 

وزن ه ار دانه با یی داشتند. میانگین كرل بررای 

گررررم بدسرررت آمرررد. وزن  44وزن هررر ار دانررره 

هکتولیتر نی  به عنوان ی  صفت مهم كه با وزن 

هرا و شرکل آنهرا مررتبط ه ار دانه و انردازه دانره

های مختلف متفراوت برود و برین است در استان

برره ترتیرر  لیتر كیلرروگرم بررر هکتررو 7/82و  2/76

متغیرر برود  هرم گانو  خوزستانهای برای استان

 6/79(. میانگین كل برای ایرن صرفت 2)جدول 

 . شدكیلوگرم بر هکتولیتر گ ارش 

ها دامنه تغییرات می ان پروتئین دانه برای استان

 8/11درصرد برا میرانگین كرل  6/12ترا  4/11بین 

 ترینبرا  خوزستانهای درصد بدست آمد. استان

هرای ، شرامل اسرتانمی ان پروتئین و چهرار اسرتان

كرمانشرراه، زنجرران، آذربایجرران شرررقی و همرردان 

كمترین میانگین میر ان پرروتئین دانره را بره خرود 

های مورد بررسری، اختصا  دادند. در بین استان

استان برا عمردتاً منراط  گررم، میر ان پرروتئین  10

(. م رراب  2درصررد داشررتند )جرردول  12بررا ی 

هرای برا ، گنردم104ندارد ملری ایرران شرماره استا

درصد پروتئین، درجه یر  محسروب  12حداقل 

(. شررایان ذكررر Anonymous, 2012) شرروندمرری

 اسررررت كرررره میرررر ان پررررروتئین دانرررره گنرررردم

درصد متغیر باشرد كره ایرن  20تا  6می تواند بین  

مقرررردار برررره عوامررررل متعررررددی بسررررتگی دارد 

(Rajabzadeh, 1991)ز هریر  از . با توجه به نیا

محصو ت صنایع غذایی به آرد با می ان پرروتئین 

مشخن، بره منظرور سرهولت تهیره خمیرر و ارائره 

 محصررررولی بررررا خصوصرررریات تکنولوژیرررر  و 

تر، تعیین كمیت و كیفیت پرروتئین حسی م لوب

س ایی برخروردار ارقام مختلف گندم از اهمیت به

 است.

سررختی دانرره نیرر  یکرری دیگررر از معیارهررای 

انه است كه بسریاری از كشرورها از آن كیفیت د

 برای گروه بنردی تجراری ارقرام گنردم اسرتفاده

طرور كلری سرختی دانره یر  عامرل كنند. بهمی

هرای ژنتیکی است كه تراكم و فشردگی گرانول

دهرد. معمرو ًنشاسته در آندوسپرم را نشران مری
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 های مختلف كشورستانهای مورد ارزیابی اهای كیفیت دانه گندممیانگین ویژگی -2جدول 

Table 2. Average of bread wheat grain quality properties in different provinces 
 

 SDSارتفاع رسوب 
 متر()میلی

Sedimentation 
SDS 
(ml) 

 عدد زلنی

 لیتر()میلی
Zeleny(ml) 

 شاخن

 گلوتن
Gluten 
index 

 گلوتن درصد

 مرطوب
Wet gluten 

(%) 

 درصد جذب آب
Water absorption 

(%) 

 لیتر(حجم نان )میلی
Bread volume 

(mm) 

 سختی دانه
Grain 

hardiness 

 درصد
 پروتئین

Protein 
(%) 

 وزن هکتولیتر

 )كیلوگرم بر هکتولیتر(
Hectoliter weight 

(kg hl-1) 

 وزن ه ار دانه

 )گرم(
1000 grain 
weight (g) استان Province 

 E.Azerbaijan آذربایجان شرقی 47.0 80.8 11.4 50.7 451.3 64.6 19.7 62.7 16.3 55.7
  W.Azerbaijan آذربایجان غربی 45.0 80.9 11.5 44.8 467.3 63.0 21.3 71.8 26.0 58.0
 Ardabil اردبیل  41.0 79.0 12.0 50.0 481.5 64.5 26.9 53.7 21.8 60.2
 Isfahan هاناصف 46.0 80.6 11.9 49.5 467.0 64.8 26.5 43.3 19.8 59.4
 Alborz البرز 45.0 80.2 11.7 49.5 462.8 64.3 24.8 52.2 20.7 57.2
 Ilam ایالم 40.0 80.7 12.4 51.1 454.4 65.4 29.7 54.1 21.7 65.4
 Bushehr بوشهر 41.0 77.5 12.6 54.0 467.3 65.5 28.0 69.0 24.7 65.3
 Tehran تهران 46.0 80.7 12.4 52.7 490.0 65.0 27.0 44.0 22.3 57.0
 South of Kerman جنوب كرمان 40.0 79.7 12.4 50.4 444.8 64.8 27.9 69.1 23.6 67.0
 Chaharmahal and Bakhtiari چهارمحال بختیاری 41.0 77.8 11.7 47.7 473.2 63.4 25.8 46.0 20.2 57.8
 South Khorasan خراسان جنوبی 43.0 81.5 11.9 46.3 484.7 64.3 28.8 53.3 21.8 61.0
 Khorasan-e- Razavi خراسان رضوی 46.0 81.8 11.7 50.5 469.5 64.1 21.7 76.0 20.4 58.1
 North Khorasan خراسان شمالی 43.0 79.2 11.5 50.3 463.1 64.6 22.8 67.9 20.0 57.4
 Khuzestan خوزستان 38.0 76.2 12.6 48.4 484.4 64.9 24.9 92.6 23.9 70.4
 Zanjan زنجان 41.0 78.0 11.4 49.0 474.0 63.7 18.0 67.3 25.7 59.0
 Semnan سمنان 48.0 79.7 11.8 48.5 471.0 64.5 27.8 27.3 20.8 60.5
 Sistan and Balochestan سیستان و بلوچستان 42.0 80.9 11.5 43.9 479.7 64.3 23.5 62.7 20.1 56.1
 Fars فارس 44.0 80.2 12.1 51.5 484.0 64.6 25.3 61.1 23.1 61.4
 Qazvin ق وین 45.0 79.8 12.2 50.8 459.6 64.9 28.2 48.9 27.7 21.8
 Qom قم 49.0 80.5 11.5 44.6 458.8 63.6 25.6 63.6 19.2 55.2
 Kerman كرمان 43.0 79.5 11.7 49.3 467.7 64.5 26.0 47.0 18.5 57.9
 Kermanshah كرمانشاه 44.0 80.6 11.4 46.6 445.9 63.7 23.3 75.1 16.5 55.2
 Kohgiluyeh and Boyer Ahmad كهگیلویه و بویراحمد 44.0 77.8 12.0 50.5 466.3 65.0 26.5 78.5 21.0 63.2
 Golestan گلستان 45.0 77.6 11.8 48.8 470.5 64.6 25.8 59.6 20.8 57.5
 Lorestan لرستان 43.0 81.0 12.0 49.8 473.9 64.8 26.2 58.3 22.5 60.9
 Mazandaran مازندران 47.0 78.9 11.9 48.0 456.1 64.5 28.4 33.3 19.7 60.0
 Markazi مرك ی 45.0 78.9 11.5 48.2 435.3 63.5 21.2 61.7 19.3 56.9
 Hormozgan هرم گان 45.0 82.7 11.9 48.8 486.8 64.5 20.3 85.9 22.1 61.4
 Hamedan همدان 43.0 79.1 11.4 44.9 461.0 64.1 24.6 52.5 19.4 54.3
 Yazd ی د 50.0 78.4 11.6 41.0 451.3 63.1 30.0 92.7 17.0 68.0

1.83 1.32 17.25 2.78 0.47 19.90 1.25 0.18 1.54 2.64  LSD 5% 
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هررای سررخت مقرردار و كیفیررت پررروتئین گنرردم

ای بررا تری دارنررد، آندوسررپرم سررخت و شیشرره

اج دارند و در جریان آسیاب كردن درجه استخر

 هررا زبررر اسررت. نآرد بیشررتری داشررته و آرد آ

میرر ان نشاسررته آسرری  دیررده مکررانیکی در آرد 

هرای های سخت بیشرتر از گنردمحاصل از گندم

هرای سرخت، نرم است و خوا  نرانوایی گنردم

هررررای نرررررم اسررررت تررررر از گنرررردمم لرررروب

(Peighambardoust, 2017) میرانگین سرختی .

  54منرره هررای كشررور در دادانرره در بررین اسررتان

)اسرتان یر د( و برا میرانگین  41)استان بوشرهر( و 

بندی (. بر مبنای طبقه2متغیر بود )جدول  49كل 

هروسررکوآ و اسرروی   صررورت گرفترره توسررط

(Hrušková and Švec, 2009)12هرای ، گندم 

( قررار 37-48نیمره نررم )سرختی  استان در گروه

هرای تولیردی در امرا در مجمروع گنردم .داشرتند

( جای 49-60بی در گروه نیمه سخت )شرایط آ

كرره در واقررع گررواهی بررر تررراكم بررا تر  گرفتنررد

 باشد.ها میپروتئین در این دانه

درصد جذب آب نی  كه برا قردرت گلروتن  

هرررای در ارتبررراط اسرررت و بیشرررتر در بررسررری

های رئولوژی  خمیر مورد استفاده قرار ویژگی

در  هرا،های تولیدی استانگیرد، در بین گندممی

های ترتی  برای استاندرصد به 5/65تا  63دامنه 

 (. 2متغیر بود )جدول و بوشهر آذربایجان غربی 

درصررد گلرروتن مرطرروب دانرره نیرر  از دیگررر 

صفات مهم و تأثیرگذار در كیفیت نانوایی گندم 

طور باشد. بهاست كه با قدرت گلوتن مرتبط می

كل ماتریکس پروتئینری گلروتن در محصرو ت 

ع پخت عامل اصلی خصوصیات مهم خمیر صنای

پرذیری، مقاومرت در برابرر كشرش، نظیر كشرش

قابلیت اتساع، تحمل در حین اخرتالط و توانرایی 

باشد. در واقع از گلوتن تحرت نگهداری گاز می

عنرروان پررروتئین سرراختمانی جهررت تولیررد نرران، 

شررود و كیرر ، كلوچرره و بیسررکوئیت یرراد مرری

ی بررا بافررت اكمبررود آن سررب  تولیررد فرررآورده

شکننده، رنر  ضرعیف، حجرم و تخلخرل كرم 

. نتایج نشان (Gallagher et al., 2004)شود می

برا  زنجراندرصد و استان  30با  ی دداد كه استان 

ترتیر  بیشرترین و كمتررین میر ان درصد بره 18

گلرروتن مرطرروب را برره خررود اختصررا  دادنررد 

(. میانگین ایرن صرفت در كرل كشرور 2)جدول 

 (. شرراخن گلرروتن 2د )جرردول درصررد بررو 2/25

تررا  3/27دامنرره هررای مررورد بررسرری در در اسررتان

یر د و  سرمنانهرای بررای اسرتان به ترتیر  7/92

برود  61متغیر بود و میانگین كل برای این صفت 

توجه است كه تنها هفت اسرتان (. قابل 2)جدول 

داشتند و بقیره  50شاخن گلوتن كمتر از  كشور

 داشتند. 50تر از ها شاخن گلوتن با استان

نتایج ارزیابی حجم رسروب زلنری نشران داد 

لیتررر و اسررتان میلرری 7/27بررا  فررارسكرره اسررتان 

لیترر بره ترتیر  میلری 3/16آذربایجان شررقی برا 

حجم رسوب زلنی را داشرتند بیشترین و كمترین 

رسرروب زلنرری ارتبرراط بررین قرردرت  (.2)جرردول 

ن می كند پخت و توانایی آبگیری گلوتن را تعیی

و بوسرریله آن عملکرررد كمرری و كیفیررت گلرروتن 

. در (Karaoglu et al., 2010)شرود ارزیابی می

واقع حجم رسوب زلنی به هر دو عامل كیفیت و 
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كمیررت گلرروتن و همچنررین شرررایط نگهررداری 

باشد. با توجه بره نترایج بدسرت آمرده، وابسته می

 2/21 هررامیررانگین كررل ایررن صررفت در اسررتان

ت شد و تنها نه استان مقادیر كمترر از لیتر ثبمیلی

برای این ویژگی داشتند كره بیشرتر میلی لیتر  20

 (. 2مربوط به مناط  سرد كشور بود )جدول 

ارتفراع رسروب برا سردیم دو دسریل سررولفات 

(SDS نی  همانند حجم رسوب زلنی به نحوی برا )

كیفیررت گلرروتن مرررتبط اسررت. معررر  سرردیم دو 

طرور بره در این آزمونسولفات به كار رفته دسیل 

هررای كررامالً اختصاصرری باعررث رسرروب پررروتئین

گلوتنین ماكروپلیمری شده و نتایج این آزمرون را 

 مون زلنی در ارزیابی كیفیرت گلروتننسبت به آز

. نترایج (Axford et al., 1979)سرازد تر میدقی 

هرای نی  نشران داد كره اسرتانویژگی ارزیابی این 

 8/21و  4/70  بررا برره ترتیرر قرر وینو  خوزسررتان

ترتیرر  بیشررترین و كمترررین ارتفرراع متررر بررهمیلرری

و میانگین كل بررای ایرن  را داشتند SDSرسوب 

 (.2متر بود )جدول میلی 6/58ویژگی 

در ارقرام  دانره هرای كیفیرتمیانگین ویژگری

های مختلرف در گندم نان مورد كشت در استان

شرده اسرت. دامنره تغییررات وزن  ارائره 3جدول 

 2/52ترا  3/35دانه برای ارقام مختلرف برین ه ار

ون  و احسان متغیرر یسگرم بترتی  برای ارقام سو

های ارسالی از مر ارع بود. با توجه به اینکه نمونه

هرای زراعری بهینره تهیره شرده بذری با مردیریت

بودند، از وزن ه ار دانره قابرل قبرولی برخروردار 

بودند. وزن مخصو  یرا هکترولیتر بررای ارقرام 

ترا  5/76ندم نان در ایرن م العره در دامنره برین گ

(. ارقرام 3كیلوگرم بر هکتولیتر بود )جدول 6/82

كمترررین بیشررترین و افرر  و گاسررکوژن بترتیرر  

میانگین این ویژگی را داشتند. میانگین كل برای 

بررود.  كیلرروگرم بررر هکتررولیتر 6/79ویژگرری  ایررن

هایی برا تر رقم میانگین 11شایان ذكر است كه 

 (. 3)جدول  كیلوگرم بر هکتولیتر داشتند 80 از

دامنه تغییرات میر ان پرروتئین دانره نیر  در برین 

درصرد  7/12ترا  4/11ارقام مورد بررسی در دامنره 

(. 3بترتی  برای ارقام اوروم و مهرگان بود )جدول 

 12میانگین كل می ان پروتئین دانه ارقام گنردم نران 

ه ارقرام مرورد درصد ثبت شد. این امر نشران داد كر

كشرررت در شررررایط آبررری از كیفیرررت اسرررتاندارد 

باشند و در واقع روند معرفی ارقرام برا برخوردار می

هرای كیفیت نانوایی م لوب، شرایط كیفیت گنردم

 تولید زراعین را بهبود بخشیده است. 

میانگین ویژگی سختی دانه كه ویژگری مهرم در 

كیفیررت نررانوایی و گررروه بنرردی ارقررام در سرر   

( و ارقرام گنردم 3بود )جردول 49ری است، تجا

نان آبی ایرانی در دو گروه نیمره سرخت و نیمره 

هروسررکوآ و بنرردی نرررم بررر اسرراس معیررار طبقرره

قررار  (Hrušková and Švec, 2009)اسروی  

 42گرفتند. در این بین رقم سیستان با سختی دانه 

به ترتی  نرم ترین  54و رقم پیشتاز با سختی دانه 

(. بررای 3دانره را داشرتند )جردولوسخت تررین 

ویژگرری حجررم نرران نیرر  بررا ترین و پررایین ترررین 

 486)میرررانگین بترتیررر  بررررای ارقرررام شررراوور 

 لیترر( ثبرت شرد ومیلری 416و تیرگان )لیتر( میلی

برای ارقام مرورد بررسری  حجم نان میانگین كل

 (.3لیتر بود )جدول میلی 468
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 مورد م العه نه ارقام گندمهای كیفیت دامیانگین ویژگی -3جدول 

Table 3. Average of grain quality properties of studied bread wheat cultivars 
 

 SDS ارتفاع رسوب 
 متر()میلی

Sedimentation SDS 
(mm) 

 عدد زلنی
 لیتر()میلی

Zeleny 
(ml) 

 شاخن گلوتن
Gluten index 

 درصد گلوتن مرطوب
Wet gluten 

(%) 

 ب آبدرصد جذ
Water absorption 

(%) 

 لیتر(حجم نان )میلی
Bread volume 

(ml) 

 سختی دانه
Grain 

hardness 

 پروتئین درصد
Protein 

(%) 

 وزن هکتولیتر
 )كیلوگرم بر هکتولیتر(

Hectoliter weight 
(kg hl-1) 

 )گرم( وزن ه ار دانه
1000 grain weight 

(g) نام رقم Cultivar 

 Mihan میهن 42.3 79.1 11.5 49 467.8 64.1 24.3 58.7 19.5 57.1
 Pishgam پیشگام 42.8 79.7 11.5 49 464.7 64.2 23.5 58.2 20.4 54.0
 Soissons ون یسسو 35.3 78.1 12.1 51 480.3 65.1 20.7 86.0 21.3 59.3
 Gascogone گاسکوژن 44.0 76.5 12.6 53 481.7 65.4 29.7 27.3 24.7 66.3
 Morvarid مروارید 40.7 79.5 11.6 45 480.6 63.7 24.9 79.2 19.3 56.8
 Chamran چمران 40.0 80.1 11.8 49 453.7 64.4 26.2 46.5 20.4 59.9
 Shiroodi شیرودی 41.4 80.5 12.0 50 485.6 64.2 27.6 49.3 22.2 60.8
 Ehsan احسان 52.2 77.6 12.1 51 463.7 64.8 29.3 25.4 21.8 61.0
 Gonbad گنبد 41.9 81.1 12.2 49 464.1 64.6 30.9 20.9 21.7 61.5
 Sirvan سیروان 48.0 81.1 11.8 50 470.8 64.6 25.0 73.4 20.9 55.9
 Sivand سیوند 42.4 79.8 11.9 50 457.3 64.5 27.8 38.1 22.2 51.3
 Pishtaz پیشتاز 45.7 80.2 12.2 54 474.5 65.0 24.8 75.5 23.1 62.2
 Parsi پارسی 47.5 79.8 11.7 49 466.4 64.4 24.2 58.2 20.5 52.6
 Chamran 2 2چمران  42.3 81.1 12.3 51 472.5 64.8 22.2 66.1 22.8 63.6
 Mehrgan مهرگان 41.8 79.6 12.7 50 472.2 65.3 27.2 83.9 25.5 69.6
 Ofough اف  40.3 82.6 11.8 47 471.4 64.4 24.3 69.0 21.4 59.3
 Sarang سارن  44.0 76.6 12.5 53 472.0 65.2 29.0 93.0 24.0 65.0
 Setareh ستاره 44.0 80.2 12.0 46 448.0 62.7 32.0 6.0 20.0 65.0
 Barat برات 37.5 81.2 12.3 52 465.5 65.1 25.5 94.0 22.5 66.0
 Khalil خلیل 40.0 81.1 12.5 52 473.0 65.0 28.0 82.0 25.0 66.0
 Shavour شاوور 36.0 79.5 12.6 48 486.0 64.3 30.0 57.0 25.0 70.0
 Tirgan تیرگان 47.0 80.0 12.4 50 416.0 65.2 26.0 96.0 22.0 68.0
 Narin نارین 46.1 79.4 11.6 43 479.9 64.2 29.3 68.7 19.9 57.4
 Arg ارگ 45.6 78.0 11.5 44 484.5 63.9 23.5 68.3 18.9 55.9
 Uroum اروم 42.8 78.2 11.4 46 448.4 63.6 24.3 46.4 19.6 56.0
 Sistan سیستان 44.0 79.1 11.6 42 483.3 63.9 20.5 61.5 19.3 56.8
 Bolani cross كراس بو نی 42.0 79.7 11.6 47 475.7 65.0 27.0 10.7 20.7 56.3
 Heidari حیدری 41.3 78.1 11.6 52 456.7 64.0 22.0 69.7 20.3 59.3

4.23 2.81 40.96 6.45 1.07 49.60 3.23 0.54 2.63 5.84  LSD 5% 
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درصد جذب آب برای ارقام گندم نران آبری 

 4/65تررا  7/62ای بررین در ایررن م العرره دردامنرره

ترتی  برای ارقرام سرتاره و گاسرکوژن درصد به

(. میرانگین كرل بررای ایرن 3متغیر برود )جردول 

منرره ثبررت شررد و در مجمرروع دا 5/64ویژگرری 

 نبود. زیاد این ویژگیتغییرات ارقام برای 

 گندم نان آبی می ان گلوتن مرطوب برای ارقام

درصرد بررای رقرم  5/20مورد بررسی در دامنه بین 

درصرد بررای رقرم سرتاره متغیرر برود  32سیستان تا 

(. میرانگین كرل میر ان گلروتن مرطروب 3)جدول 

رقرم  12درصرد تعیرین شرد. تنهرا  1/26برای ارقام 

داشرتند. شرایان  25درصد گلوتن مرطوب كمتر از 

ذكر است كه ارقام اقلیم سرد برا فراوانری برا تر در 

تر قررار داشرتند گروه با می ان گلوتن مرطوب پایین

ترا  6(. شاخن گلوتن در دامنره ای برین 3)جدول 

ترتی  برای ارقام ستاره و تیرگان قرار داشرت به 96

برود.  60(. میانگین كل برای این ویژگری 3)جدول

ندم نران آبری مرورد م العره شراخن سی ده رقم گ

گلوتن كمتری از میانگین كل داشتند و بقیه برا تر 

 (.3از میانگین كل قرار گرفتند )جدول 

میانگین حجم رسوب زلنی برای ارقام گنردم 

لیترر برود كره رقرم میلری 6/21نان مورد بررسری 

 5/25لیترر و رقرم مهرگران برا میلی 9/18ارگ با 

حجررم و بیشررترین رین ترتیرر  كمتررلیتررر بررهمیلرری

(. همچنرین در 3را داشتند )جردول  رسوب زلنی

بین ارقرام مرورد بررسری تنهرا شرش رقرم حجرم 

داشتند كه سه رقم ویژه  20رسوب زلنی كمتر از

شرایط شوری آب و خا  در این گروه بودند. 

برای ارقام مورد م العره در  SDSارتفاع رسوب 

سریوند( متر )رقم میلی 3/51این بررسی در دامنه 

متر )رقم شاورر( قرار داشت )جردول میلی 70تا 

مترر میلی 5/60(. میانگین كل برای این ویژگی 3

در مجموع وضعیت ارقام از جنبره ایرن  .ثبت شد

 توجه بود.قابل ویژگی كیفیت دانه 

 گندم  های کیفیت دانهویژگیروابط بین 

 بررر اسرراس ضرررای  همبسررتگی ارائرره شررده  

وتئین دانره بررا عرردد زلنرری، میرر ان پررر 4در جردول 

سررختی دانرره، گلرروتن مرطرروب و جررذب آب، 

داشررت.  (P≤0.01)دار همبسررتگی قرروی و معنرری 

دار بین این ویژگری و ارتفراع رسروب راب ه معنی

SDS  مشرراهده نشررد. ایررن ویژگرری، همبسررتگی 

منفی و غیرمعنری داری برا وزن هکترولیتر داشرت. 

 یررن داری نیرر  بررین االبترره ارتبرراط منفرری و معنرری

مشراهده شرد  (P≤0.05)ویژگی و وزن ه ار دانه 

 (.4)جدول 

هرای مهرم سختی دانره یکری دیگرر از ویژگری

 كیفیررت دانرره بررا میرر ان پررروتئین دانرره، جررذب

داری داشرت آب و عدد زلنی راب ه قروی و معنری 

(. میر ان گلروتن مرطروب تنهرا برا میر ان 4)جدول 

پرررروتئین و جرررذب آب ارتبررراط قررروی و بسررریار 

دار و قرروی بررین ری داشررت. ارتبرراط معنرریدامعنرری

هرای كیفیرت با سرایر ویژگری SDSارتفاع رسوب 

(. وزن 4دانه در ایرن م العره مشراهد نشرد )جردول 

هرا هکتولیتر، بج  با وزن ه ار دانه، با سایر ویژگری

ارتباط قوی و معنی داری نداشت. شاخن گلروتن 

هرای نی  ارتباط قوی و معنی داری با سرایر ویژگری

یت دانه مورد م العره در ایرن بررسری نداشرت كیف

 (.4)جدول 
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 های كیفیت دانه گندم نانضرای  همبستگی بین ویژگی -4جدول 

Table 4. Correlation coefficients between bread wheat grain quality properties 
 

 
Property  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ویژگی 

1 Thousand grain weight 1.000 زن ه ار دانهو          

2 Protein 1.000 *0.425- می ان پروتئین         

3 Zeleny 1.000 **0.533 *0.428- عدد زلنی        

4 Bread volume 1.000 *0.382 0.297 0.236- حجم نان       

5 Hardness 1.000 0.165 *0.363 **0.597 0.318- سختی دانه      

6 Water absorption 1.000 **0.756 0.244 0.271 **0.744 0.352- می ان جذب آب     

7 Wet gluten 1.000 *0.378 0.033 0.011- 0.036 **0.572 0.016 می ان گلوتن مرطوب    

8 Gluten index 1.000 *0.438- 0.128 0.237 0.265 0.240 0.233 0.298- شاخن گلوتن   

9 SDS Sedimentation  ارتفاع رسوبSDS -0.295 0.301 -0.127 0.260 0.143 0.182 0.030 0.329 1.000  

10 Hectoliter weight 1.000 0.193- 0.113- 0.130 0.205- 0.265- 0.063- 0.218- 0.319- *0.406 وزن هکتولیتر 

  .and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively *                                                                               * و **: به ترتی  معنی دار در س   احتمال پنج و ی  درصد.
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 بتر بررستی متورد ارقتام و هااستان بندیگروه

  دانه کیفیت هایویژگی اساس

های مختلرف را برر بندی استانگروه 1شکل 

ارزیرابی و  مرورد كیفیت دانه هایویژگیاساس 

دهرد. در مهم در تعیین كیفیت نانوایی نشران مری

قررار  10صورتی كه خرط ق رع كننرده در نق ره 

گیرد، دو گروه متفاوت ایجراد خواهرد شرد. در 

استان  15استان و در گروه دوم نی   15گروه اول 

هررای دیگررر قرررار گرفتنررد. در گررروه اول، اسررتان

 سیسررتان و بلوچسررتان، قررم، آذربایجرران شرررقی،

آذربایجان غربی، زنجان، بوشهر، جنوب كرمان، 

خراسان رضروی، خوزسرتان، خراسران رضروی، 

كهگیلویه و بویر احمد، هرم گان و تهران بودند 

(. در گرررروه دوم فرررارس، لرسرررتان، 1)شرررکل 

گلستان، اردبیل، البرز، خراسران جنروبی، ایرالم، 

همررردان، سرررمنان، مازنررردران، چهرررار محرررال و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )میر ان نران گنردم دانره كیفیرت هرایویژگری مهمتررین اسراس برر كشور مختلف هایاستان بندیگروه -1 شکل

 هکتولیتر( وزن و گلوتن شاخن مرطوب، می ان گلوتن دانه، سختی ، SDS رسوب ارتفاع زلنی، عدد پروتئین،
Fig. 1. Grouping of different provinces based on the most important bread wheat grain 

quality properties (Protein content, Zeleny number, SDS Sedimentation, Grain hardness, 

Wet gluten (%) and Gluten index and Hectoliter weight) 

                    C  A S E                           0                      5                      10                    15                     20                   25   
Label                                           Num 

 

  Sistan & Balouchestan                   16    

  Qom                                               19    
  East Azar                                         1    
  Markazi                                          26    
  North Khorasan                              12    
  West Azar                                         2    
  Zanjan                                             14    
  Boushehr                                          7    
  South Kernan                                   8    
  Khorasan Razavi                            11    
  Kermanshah                                   21 
  Kohgiluyeh and Boyer Ahmad      22 
  Hormozgan                                    27 
  Khuzestan                                       13 
 Tehran                                             29    
  Fars                                                17     
  Lorestan                                         24    
 Golestan                                          23    
  Ardabil                                             3    
  Alborz                                              5    
  South Khorasan                             10    
  Ilam                                                  6    
  Hamadan                                        28    

  Semnan                                           15    

  Mazandaran                                    25    
  Bakhtiari                                           9    
  Kerman                                           20   
  Isfahan                                              4    
  Yazd                                                30    
  Qazvin                                             18    
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بختیاری، كرمران، اصرفهان، یر د و قر وین قررار 

بنردی (. الگوی خاصی در گروه1گرفتند )شکل 

هررای كیفیررت دانرره ویژگرریهررا بررر اسرراس اسررتان

هرای هرا، اقلریممشاهده نشد و در دو گروه استان

چهارگانه مشاهده شد. امرا برر اسراس اطالعرات 

هرای برا تولیرد های كیفیرت دانره، اسرتانویژگی

های با كیفیت با  شامل خوزستان، جنوب گندم

كرمان، بوشرهر و خوزسرتان در گرروه اول قررار 

 (.1گرفتند )شکل 

بندی ارقام گندم نان آبی مورد ، گروه2شکل 

كیفیرت دانره مهرم های م العه را بر اساس ویژگی

شامل میر ان پرروتئین، عردد زلنری، سرختی دانره، 

گلررروتن مرطررروب، شررراخن گلررروتن، ارتفررراع 

و وزن هکتررولیتر را بررا اسررتفاده از   SDSرسرروب

و مرراتریس شررباهت مجررذور فاصررله  Wardروش 

 دردهررد. خررط ق ررع كننررده اقلیدسرری نشرران مرری

در  ، ارقام را در سه گرروه مجر ا قررار داد.6نق ه  

گروه اول ارقرام پیشرگام، پارسری، مریهن، نرارین، 

، 2ارگ، سیستان، شاوور، سریروان، افر ، چمرران 

پیشررتاز، چمررران، شرریرودی، اروم و سرریوند قرررار 

دارند. در این گروه غال  ارقام با عرادت رشردی 

و  اط  شوربینابین ویژه مناط  سرد، ارقام غال  من

دو رقررم بهرراره اقلرریم سرررد قرررار گرفتنررد. ارقررام 

پیشگام، میهن، شریرودی و چمرران در گرروه اول 

بنردی دارد جای گرفتند كه نشران از دقرت گرروه

 (.2)شکل 

 سرارن ، تیرگان، برات، ارقام دوم گروه در

 قرررار مرواریررد و یسررون سو خلیررل، مهرگرران،

 در ركشرو جنوب گرم اقلیم ارقام غال . گرفتند

 در گررروه ایررن ارقررام. دارنررد قرررار گررروه ایررن 

 محسرروب بررا  دانرره كیفیررت بررا ارقررام مجمرروع

 منشرا  برا ون سیوس رقم گروه این در. گردندمی

 و سرازگاربرا   كیفیرت دانره برا و فرانسره كشور

 گرروه در. گرفت قرار سرد معتدل و سرد مناط 

 گاسرکوژن احسران، سرتاره، احسران، ارقرام سوم

 بنردیگروه این در. دارند جای و نیب كراس و 

 در امررا. یافررت را خاصرری الگرروی تررواننمرری نیرر 

 برتردانه با كیفیت  ارقام دوم گروه ارقام مجموع

 درصرد دیگرر عبرارت بره یرا و آینردمی شمار به

 دوم گرروه در برا  كیفیرت دانره با ارقام فراوانی

 (.2 شکل) بود بیشتر

 و هشپرژو از ایرن حاصرل نترایج بره توجه با

 هررایویژگرری نهررایی، مصررر  نرروع بررا متناسرر 

 دانره پروتئین می ان و دانه سختی همچون كیفیت

گنردم  تجاری ارقام بندیگروه در استفاده جهت

 لحرا  به واقع در. شودمی پیشنهاد ایران نان آبی

 نیمره غالر  گرروه دو در ارقرام ایرن دانه سختی

 (Semi soft) نررم نیمره و (Semi hard) سرخت

 تهیره مناسر  گرروه دو هرر كره گیرنردمری قرار

 میر ان همچنرین. باشرندمری ایرانری پهرن هاینان

 هرایگنردم و بهراره هرایگندم ارقام در پروتئین

 میر ان) مجر ا گرروه سره در را بینرابین و زمستانه

 و درصررد 5/11-12 درصررد،12 بررا ی پررروتئین

 بره توجره برا .گرفرت قرار (درصد 5/11 از كمتر

 مختلف مصار  از هری  نیاز ی،بندتقسیم این

 تولیرد هرایگنردم از اسرتفاده برا را پخرت صنایع

 محصرول ایرن وارد كرردن بره نیاز بدون و داخل

 .كرد توان تأمینمی راهبردی
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بندی ارقام گندم نان آبی مورد م العه بر اساس ویژگی های مهم كیفیت دانه )می ان پروتئین، گروه -2شکل 
 ، سختی دانه، می ان گلوتن مرطوب، شاخن گلوتن و وزن هکتولیتر( SDSلنی، ارتفاع رسوب عدد ز

Fig. 2. Grouping of different bread wheat cultivars based on the most important grain 

quality properties (Protein content, Zeleny number, SDS Sedimentation, Grain hardness, 

Wet gluten (%) and Gluten index and Hectoliter weight) 

. 

 سپاسگااری

هرررا و نگارنررردگان بدینوسررریله از پشرررتیبانی

مساعدت مدیریت بخش تحقیقات غالت محترم 

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر برای 

كننرد. همچنرین از انجام این پژوهش تشرکر مری

غرالت كاركنان آزمایشگاه شیمی و تکنولروژی 

آن مؤسسه كه در اجرای این پژوهش همکراری 

 شود.كردند قدردانی می
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