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 و کود بر صفات مرتبط با کیفیت ارقام گندم نان یکنش تنش آببررسی برهم
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  دهیچک

صورت به یشیآزما ،یآبمختلف کم طیارقام گندم در شرا یینانوا هايویژگیبر  یدامکود  سوپرجاذب شیمیایی و مریپل اثر مطالعه منظوربه

در مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و منـابع    1396-97با سه تکرار در سال زراعی  یکامل تصادف يهافاکتوریل در قالب طرح بلوك

ـ   ياریطبیعی استان آذربایجان غربی (ساعتلو) اجرا شد. فاکتورها شامل آب ـ   ،یدر دو سطح شرایط مطلوب و تـنش آب ار سـطح  کـود در چه

م آنها و شاهد (عدم کاربرد سوپرجاذب و کود دامی) أتن در هکتار، مصرف تو 40کیلوگرم در هکتار، کود گاوي  200سوپرجاذب شیمیایی 

و ارقام گندم آبی شامل میهن، حیدري و زرینه بود. صفات عملکرد دانه، رطوبت دانه گندم، وزن هکتولیتر، رطوبت آرد، درصـد خاکسـتر،   

. نتـایج  شدند یدانه بررس نیو عملکرد پروتئ نگیعدد فال ،یدانه، عدد زلن نیلیادین، گلوتن خشک، شاخص گلوتن، درصد پروتئگلوتنین، گ

عملکرد دانـه، عملکـرد    ریبود. مقاد داریو رقم بر صفات مورد بررسی معنسوپرجاذب  ،یتنش خشک ریثأت داد نشان هاداده انسیوار هیتجز

 نیپـروتئ  يمحتوا ،نگیکاهش و عدد فال یتنش خشک طیدر شرا یتنین، گلوتن خشک، شاخص گلوتن و عدد زلنرطوبت آرد، گلو ن،یپروتئ

و شاخص گلوتن شد.  نیعملکرد دانه، عملکرد پروتئ شیسبب افزا یدامو کود  . مصرف سوپرجاذب شیمیاییافتی شیدانه و گلیادین افزا

 81/75( تریوزن هکتـول  نیدر هکتـار) و کمتـر   لـوگرم یک 79/1093( نیملکرد پـروتئ در هکتار)، ع لوگرمیک 7/6636عملکرد دانه ( نیشتریب

ـ  أکـاربرد تـو   طیدرصد) در شـرا  35/26نه (یاز رقم زر یعدد زلن نیشتریآمد. ب دستبه هنی) از رقم متریل 100در  لوگرمیک و  یم کـود دام

 50/461( يدریاز رقم ح نگیعدد فال نیشتریحاصل شد. ب یکاربرد کود دام طیدرصد) در شرا 32/26( يدریسوپرجاذب شیمیایی و رقم ح

بـا شـاخص    نیگلـوتن  زانیصفات م نیب یهمبستگ زانیم نی. باالترشد) حاصل هیثان 73/443( نهیاز رقم زر زین نگیعدد فال نیکمتر و) هیثان

ماننـد گلـوتن    یینـانوا  هـاي ویژگـی بود و به یتنش خشک در نیکاهش عملکرد دانه و پروتئ لیتعد منظوربه. شد) مشاهده 97/0**گلوتن (

  .است مؤثرو سوپرجاذب  یو شاخص گلوتن در ارقام گندم، استفاده از کود دام نیگلوتن نگ،یخشک، عدد فال

  

  

 آرد، گلوتن خشک تیفیک ،یعدد زلن نگ،یعدد فال ن،یدرصد پروتئ ،ياریآب :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

ین عامـل محیطـی تعیـین کننـده رشـد و      ترتنش خشکی بزرگ

تولیدات گیاهی است که بیشتر تولیدات زراعی جهـان را تحـت   

  ). 3( دهدمی تأثیر قرار

 شـوند پلیمرهاي سوپرجاذب که در کشـاورزي اسـتفاده مـی   

 ظرفیـت  افـزایش  طریـق  از کـه  هستند دوستیآب پلیمري شبکه

 غـذایی  مـواد  و آب شستشـوي  کـاهش  خاك، در آب نگهداري

 افـزایش  و خـاك  سطح از تبخیر میزان کاهش خاك، در وجودم

 افـزایش  نتیجه در و گیاهان بهتر نمو و رشد موجب خاك تهویه

). 1( شــوندد در شــرایط مطلــوب و تــنش خشــکی مــیعملکــر

 کــاهش باعــث خشــکی تــنش کــه داشــتند اظهــار پژوهشــگران

 پلیمرهاي کاربرد که درحالی شد دانه عملکرد اجزاي و عملکرد

 و عملکـرد  بهبـود  موجـب  خشکی تنش شرایط در جاذبسوپر

  ). 46( شد گندم در دانه عملکرد اجزاي

علـت دارا بـودن   کود دامی از جمله مواد آلـی اسـت کـه بـه    

ــود     ــاك، بهب ــی خ ــربن آل ــزایش ک ــث اف ــراوان باع ــوس ف هوم

حاصلخیزي و حفظ رطوبت خاك و افزایش رشد گیـاه شـده و   

 اصـالح ). 40( دهـد مـی  کـاهش  را زایـی خطر فرسایش و بیابان

 مناسبی راهکار سوپرجاذب پلیمر و دامی کود از استفاده با خاك

 هـاي بهبـود سیسـتم   و شـیمیایی  کودهـاي  مصـرف  کاهش براي

داشـتند کـه    انیب پژوهشگران). 33( شودمی محسوب کشاورزي

 یرسـوب زلنـ   شیباعث افزا يداریمعن طوربه یکاربرد کود دام

 طیشـرا  دررقـم گنـدم    پنجوب در گلوتن مرط زانی). م10شد (

ـ  نگیعدد فال زانیدرصد و م 31تا  24 نیب یمصرف کود دام  نیب

). درصـد خاکسـتر بـه    20گزارش شده است ( هیثان 318تا  317

وهـوایی و خـاك بسـتگی    عوامل مختلفی مانند رقم، شرایط آب

دلیـل کـاهش دسترسـی بـه     دارد و ممکن است تنش خشکی به

  ).18اکستر شود (فسفر باعث کاهش درصد خ

نانوایی ارقام مختلف گندم به مقدار پروتئین موجـود   ارزش

ن دانه به ژنوتیـپ و شـرایط محیطـی    پروتئی میزان ودر دانه آنها 

 گـراد یدرجه سـانت  35). تنش حرارتی بیش از 26وابسته است (

 پـروتئین  واحدي چهار افزایش موجب گندم بنديدر مرحله دانه

متحمـل تحـت تـنش رطـوبتی بـا       هـاي ژنوتیـپ ). 43( شد دانه

مصرف کمتر نشاسته دانه، نسبت پـروتئین بـه نشاسـته را حفـظ     

  ).34( کنندمی

. اسـت دهنده نسبت گلیادین به گلـوتنین  گلوتن نشان کیفیت

 افــزایش باعــث گلــوتنین و خمیــر چســبندگی باعــث گلیــادین

 بـراي  جـزء  دو ایـن  متعـادل  نسـبت  شـود، می خمیر االستیسیته

 اجـزاي  از یکـی ). 25( اسـت  ضـروري  خمیـر  لـوب مط کیفیت

ــروتئین ــه، پ ــروتئین دان ــايپ ــوتنین ه ــت گل ــوتنین. اس ــاگل  ه

ــروت ــايئینپ ــی ه ــريپل ــا م ــدهاي ب ــولفیديدي بان ــین س  و ب

 اوزان بــا گلــوتنین پپتیــدهايپلــی بــه و هســتند مولکــولیدرون

  ). 11( شوندمی بنديطبقه پایین و باال ملکولی

آمـیالز کـه محـرك     ولید آنزیم آلفـا شرایط تنش، میزان ت در

 نیـز  اسـت  کیفیـت  سـنجش  معیارهـاي  از یکی و بذر زنیجوانه

ها باعث حبس گازکربنیـک حاصـل از   فرایندبد. این یامی کاهش

 شـده  خمیر در گلوتن هايتخمیر به سبب وجود پروتئین فرایند

بـاالي عـدد    رمقـدا ). 25( یابـد می افزایش نان حجم نتیجه در و

بیاتی نـان   فراینددو شرایط بهینه و تنش باعث تسریع  فالینگ در

 يبـاال  تیـ نشـانگر فعال  نگیعدد فال نییپا ریمقاد). 48( شودمی

 ویژگـی و  یرنگ، سـخت  رییاست که موجب تغ الزیآلفا آم میآنز

از اثـرات تـنش    یکـ ی. شـود یدر بافت نـان مـ   فیضع یارتجاع

نـزیم  آ تیـ و کـاهش فعال  نگیالعدد ف شیافزا يو شور یخشک

تـنش موجـب    طیدر شـرا  نگیعدد فال شیاست. افزا الزیآم آلفا

به سبب وجـود   ریتخم فرایندحاصل از  کیکه گاز کربن شودیم

 شیحبس شده و حجـم نـان افـزا    ریگلوتن در خم يهانیپروتئ

و  یتحت تنش خشـک  يهانان حاصل از آرد گندم نیبنابرا ،ابدی

 تـر پـوك  و ترسبک ،بهینه طیشرا يهادمنسبت به آرد گن يشور

ـ از  نـگ یفال عـدد ). 17( شد خواهند طـرف بـا گلـوتن و از     کی

و همکـاران   نـگ یبا حجم نان در ارتباط اسـت. گود  گریطرف د

مشـاهده   یارقام گنـدم در تـنش خشـک    يرو یشی) در آزما23(

 یافشـان روز بعد از گرده 28تا  15دانه در  نگیکردند که عدد فال

  . رسدیمقدار م نیشتریبه ب

خشکی باعث کـاهش حجـم رسـوب در ارقـام گنـدم       تنش



  ...و کود بر صفات مرتبط با کیفیت ارقام یکنش تنش آببررسی برهم
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، البته میزان این کاهش یکسان نبـود و  شدنسبت به شرایط بهینه 

 شـرایط  در پـروتئین  میـزان  کـاهش  دلیلهب متحمل هايژنوتیپ

. شـدند  مواجـه  رسـوب  حجم میزان در بیشتري کاهش با تنش،

 پژوهشـگران  توسـط  خشـکی  تـنش  اثر بر رسوب حجم کاهش

). کاهش حجـم رسـوب   39و  36شده است ( گزارش نیز دیگر

مـومی ذخیـره   ع کـاهش  علـت بـه  تـوان در شرایط تـنش را مـی  

 شـرایط  در سـنگین  هـاي گلوتنین جمله از گلوتنین هايپروتئین

  ).32( دانست تنش

قـدرت   ،یبافت دانـه، سـنگین   یهکتولیتر بیانگر فشردگ وزن

ر باشـد  رویش باال و مرغوبیت آن است و هر چه این وزن کمتـ 

). 21و کیفیت پایین دانه خواهد بـود (  یزدگو آفت ینشانه پوک

 لـوگرم یک 83تا  80 نیارقام گندم را ب تریوزن هکتول پژوهشگران

درصـد گـزارش کردنـد     2/11تـا   8/15 نیرا ب نیپروتئ زانیو م

مرتبط با کیفیت  هايویژگی یبررس پژوهش نی). هدف از ا14(

تـنش رطـوبتی و    درسـرد کشـور   نان ارقام مختلف گندم اقلـیم  

  تعدیل آن با کود دامی و شیمیایی بود.

  

  ها مواد و روش

در مرکـز تحقیقـات و    1396-97در سـال زراعـی    پژوهشاین 

آمــوزش کشــاورزي و منــابع طبیعــی اســتان آذربایجــان غربــی  

دقیقه شـرقی، عـرض    2درجه و  45(ساعتلو) با طول جغرافیایی

متـر از   1352شمالی و ارتفـاع   دقیقه 44درجه و  37جغرافیایی 

 . شدکیلومتري ارومیه اجرا  25سطح دریا واقع در 

کامـل   يهاصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایش به

با سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شـامل آبیـاري مطلـوب     یتصادف

) و تـنش  A کـالس  تشـتک  از تبخیر مترمیلی 75(آبیاري بعد از 

)، A کـالس  تشـتک  از تبخیـر  متـر میلی 220(آبیاري بعد از  یآب

کـود   هکتـار، کیلـوگرم در   200کود در چهار سطح سوپرجاذب 

م آنها و شاهد (عـدم کـاربرد   أتن در هکتار، مصرف تو 40دامی 

سوپرجاذب و کود دامی) و ارقام گندم نان آبی به اسامی مـیهن،  

، پـژوهش حیدري و زرینه بود. ارقام گندم مورد مطالعه در ایـن  

م گندم آبی بودند که از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي تهیه ارقا

مانند مقـاوم بـه زنـگ زرد،     هاییویژگی يرقم میهن دارا .شدند

حسـاس بـه زنـگ    مـه یمقاوم تا نمهین ،يامقاوم به زنگ قهوهمهین

ایرانی بوده  أتیپ رشد زمستانه و منش ،یدگیمقاوم به خواب اه،یس

سـت. رقـم حیـدري مقـاوم بـه      و براي اقلیم سرد معرفی شـده ا 

مقـاوم بـه زنـگ زرد،     اه،یحساس بـه زنـگ سـ   مهین ،یدگیخواب

بـوده و بـراي منـاطق     ياحساس به زنگ قهـوه مهیمقاوم تا نمهین

سرد توصیه شده اسـت.   میآخر فصل در اقل یتنش خشک يدارا

ـ ارقام زر نیب یاز تالق نهیرقم زر حاصـل   دیـ و ام يرودیشـ  ن،ی

 يمـار یبـوده و مقـاوم بـه ب    شد زمستانهر پیت يدارا ،است هشد

ــرا اســت و  هشــد هیســرد کشــور توصــ میاقلــ يزنــگ زرد و ب

 یینـانوا  ویژگـی . هر سه رقـم بـا   استحساس مهیمقاوم تا نمهین

). 5درصد بـوده اسـت (   12تا  5/13 نیب نیپروتئ زانیخوب و م

 و سـه  طـول  بـه  هـایی سازي زمـین، کـرت  پس از شخم و آماده

 هـا کـرت  درون تسـطیح  عملیـات  و شـد  ایجـاد  متـر  دو عرض

عنـوان حاشـیه   متر به 5/0 فاصله به ها،کرت بین. گرفت صورت

در نظر گرفته شد. بین تیمار آبیاري مطلوب و تنش خشکی نیـز  

 متر منظور شد.  چهارفاصله 

 4/7حدود  pHمحل آزمایش داراي بافت لومی رسی،  خاك

جـدول  ر بود (زیمنس بر متدسی 9/0و هدایت الکتریکی حدود 

ــل،    80). 1 ــفات تریپـ ــود سوپرفسـ ــار کـ ــوگرم در هکتـ   کیلـ

کیلـوگرم در   50کیلوگرم در هکتار کـود سـولفات منگنـز و     50

 طـور بـه هکتار کود سولفات روي بر اساس آزمون تجزیه خاك 

. در تیمـار کـود دامـی بـر     شددر سطح مزرعه پخش  واختیکن

 به مقـدار  )2جدول تن در هکتار، پلیمر سوپرجاذب ( 40 اساس

م کود دامی و سـوپرجاذب  أکیلوگرم در هکتار و کاربرد تو 200

کیلوگرم در هکتار بـه   200تن در هکتار و  40بر اساس مصرف 

 هیچ هاشاهد به کرت ماریت در و شد اضافه نظر مورد هايکرت

 .شدن اضافه کودي

بذر در هر  450ماه با تراکم اول آبان مهیکاشت در ن عملیات

صورت گرفت.  یدست صورتبه و کاريصورت هیرمهمترمربع ب

 هـرز  هـاي کش توفوردي با علـف ماه با علفهفته آخر فروردین

ــارزه ــد مبـ ــک. شـ ــاریـ ــم بـ ــین هـ ــتیوجـ ــاریخ در دسـ  تـ
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 فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش هايویژگی. 1جدول 

  مقدار  واحد  پارامترها

متر)(سانتی  عمق خاك  30- 0  

  لومی رسی - بافت خاك

زیمنس بر متر)(دسی  هدایت الکتریکی   9/0 

pH  - 4/7  

  45 (درصد)  اشباع رطوبت

  16 (درصد)  آهک

  33 (درصد)  رس

  38 (درصد)  سیلت

  29 (درصد)  شن

  22/1 (درصد)  کربن آلی

  14/0 (درصد)  نیتروژن

گرم بر کیلوگرم)(میلی  فسفر  13  

گرم بر کیلوگرم)(میلی  پتاسیم  365  

 
  هاي فیزیکی و شیمیایی پلیمر سوپرجاذب. ویژگی2جدول 

هاویژگی هاویژگی سوپرجاذب   سوپرجاذب 

 حاللیت
هاي هاي آلی، پس از تماس با محلولنامحلول در آب و محلول

شودآبی به ژل متورم تبدیل می  
>600 اکریلیک اسید  

pH 5/8-4/7  سمیت و اکولوژي 

غیر سمی براي گیاهان، موجودات 

ی بر طبق خاك و آب زیرزمین

 OECDآزمون 

برابر وزن خود 500 جذب آب مترمیلی 8/0تا  2/0 اندازه ذرات   

 دوام
یط بسته به شرا ،کشد تا کامل تجزیه شودسال طول می هفت

است.درصد  15تا  10هوایی و خاك، میزان تجزیه در هر سال وآب  
اهآب مفید براي گی درصد 95بیشتر از    

  

 درنجام گرفت. کود اوره در سـه نوبـت   ماه ابهشتیاول ارد مهین

 50 میـزان بـه  دهـی سـنبله  و دهـی مراحل پیش از کاشت، سـاقه 

 از آبیاري تیمارهاي. شد مصرف نوبت هر در هکتار در کیلوگرم

در مرحله ساقه رفتن اعمـال شـد    1397ماه سال ردیبهشتا اول

 حجم آب آبیاري از طریق کنتور محاسبه شد. 

 اینچـی  سـه  اتیلنـی  پلـی  هايه از لولهآبیاري با استفاد روش

 فرمـول  طریـق  از کرت هر براي آبیاري آب مقدار. گرفت انجام

  ):45( شد محاسبه زیر

I=W×D ×f ×10000                                                       )1(  

مقدار آبی است که باید در هر نوبت آبیـاري   Iدر این معادله  که

توانایی ذخیره آب  Wمترمکعب در هکتار)،  داده شود (برحسب

عمق توسعه ریشه یا مقدار عمـق مـورد    Dهر مترمکعب خاك، 

الوصـول کـه   ضریب آب سـهل  fنظر براي مرطوب کردن خاك، 

ریشه جـذب کنـد.    سطتو خاك از را آب راحتیبه تواندگیاه می
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هـم بـراي    10000در نظر گرفته شد. عدد  6/0در این آزمایش 

). تعداد سه نوبت 45دله به مترمکعب در هکتار است (تبدیل معا

آبیاري براي تیمار آبیاري مطلوب و یک نوبت آبیاري براي تنش 

 خشکی انجام گرفت.  

صورت گرفت. براي  1397اول تیرماه سال  مهیدر ن برداشت

مترمربـع   کیـ گنـدم،   يهـا این منظور از وسط هـر کـرت بوتـه   

 بـراي  و منتقل آزمایشگاه هب صفات گیريبرداشت و براي اندازه

 . شد نیتوز و برداشت کرت کل دانه، عملکرد محاسبه

سـنج سـاخت   رطوبـت از دسـتگاه رطوبـت    يریگاندازه يبرا

) mini GAC plus moisture testerجان ( یکید ییکایآمر یکمپان

 استفاده شد.

و بـا   ختـه یگندم در اسـتوانه مـدرج ر   يهاهمگن دانه نمونه

ـ گانـدازه  7500مـدل   تریدستگاه هکتول ). 37و  29، 4شـد (  يری

درصــد رطوبــت آرد و درصــد خاکســتر از روش  نیــیتع يبــرا

AACC يهابه شماره بیترتبه A15-44  شـد استفاده  08-01و 

بــه  AACCشــاخص گلــوتن از روش  يریــگانــدازه ي). بــرا4(

کار دستگاه، گلـوتن   انیپا از پس و شد استفاده 9639-2شماره 

 نی(گلوتنین) جداگانـه تـوز   یصاف يادین) و رو(گلی یصاف ریز

 تـر یبا ه ورا با هم مخلوط  یصاف ریو ز یصاف ي. گلوتن روشد

شاخص گلـوتن از طریـق رابطـه     نیو پس از توز ندخشک کرد

 ).4دست آمد (زیر به

)2(  

100×  
  وزن گلوتن مرطوب روي صافی

  = شاخص گلوتن
  وزن گلوتن مرطوب زیر صافی + 

  ب روي صافیوزن گلوتن مرطو

  

 Perten GmbHآرد مـدل (  زریاز دستگاه اتوآناال نیپروتئ يریاندازه گ يبرا

 )Near Infrared Reflectance( NIRبـه روش  ساخت آلمان) 

بـا ضـرب    ن،ی). عملکرد پـروتئ 47) استفاده شد (کی(مادون قرمز نزد

 یمحاسبه شد. مقدار عدد رسـوب  نیعملکرد دانه در درصد پروتئ کردن

و دسـتگاه زلنـی    A61-56 AACCاز روش  تفادهبـا اسـ   یدد زلنـ ع ای

)ERKAYA ZELENY 120 عدد  يریگاندازه ي). برا4( شد) محاسبه

و با استفاده از دسـتگاه   B81-55به شماره  AACCاز روش  نگیفال

 ). 4) استفاده شد (FALLING NUMBER 1600عدد فالینگ مدل (

ــا هــاو تحلیــل آمــاري داده تجزیــه ــرم از دهاســتفا ب   افــزارن

SAS 9.1 ،MSTATC توسـط آزمـون    نیـز  هـا و مقایسه میانگین

 درصد انجام شد.  پنجتوکی در سطح احتمال 

  

 و بحث  نتایج

  دانه عملکرد

آبیـاري، کـود و رقـم بـر      یبر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر اصـل 

 2/6980عملکرد دانـه (  نیشتری). ب3جدول بود ( داریعملکرد دانه معن

عملکــرد دانــه  نیمطلــوب و کمتــر ياریــبــر هکتــار) از آب وگرملــیک

آمـد.   دسـت بـه  یتنش خشک طیبر هکتار) در شرا لوگرمیک 4/4790(

 زانیـ ممطلوب، عملکـرد دانـه را بـه    ياریبا آب سهیقادر م یتنش خشک

سـوپرجاذب و   ،یدرصد کاهش داد. مصـرف جداگانـه کـود دامـ     32

بـا شـاهد، عملکـرد     سهیدر مقا یم سوپرجاذب و کود دامأمصرف تو

ـ ترتدانه را به ـ مبـه  بی داد. کـاربرد   شیدرصـد افـزا   33و  22، 20 زانی

با شـاهد (عـدم    سهیدر مقا ردر هکتا لوگرمیک 30 زانیمبهسوپرجاذب 

 5/8 زانیـ معملکرد دانه به شیکاربرد سوپرجاذب) در گندم سبب افزا

 نیـ در ا یکـود دامـ   ماریبودن عملکرد دانه در ت شتری). ب2درصد شد (

رشـد و   يتـا انتهـا   تـروژن ین شـتر یب یفراهمـ  لیدلتواند بهیپژوهش م

ـ 33( دباشـ  اهیگ يازهایآن و تطابق آن با ن یجیتدر يرهاساز  نی). در ب

کیلــوگرم در  7/6636عملکــرد دانــه ( نیشــتریارقــام مــورد مطالعــه، ب

 طی). در هـر دو شـرا  4جـدول  آمـد (  دسـت بـه  هنیهکتار) از رقم مـ 

)، درصـد  56/0**( تریعملکـرد دانـه بـا وزن هکتـول     ،یمختلف رطوبت

ــوتنین ( ــک ( 76/0**گل ــوتن خش ــوتن  56/0**)، گل ــاخص گل )، ش

) و عملکـرد  80/0**( ی)، عدد زلنـ 68/0**( نی)، درصد پروتئ72/0**(

ـ   يدار¬یمثبت معن ی) همبستگ64/0**( نیپروتئ  نیوجود داشت امـا ب

) - 79/0**( نـگ یفال ) و عـدد - 53/0**عملکرد دانه با درصد گلیادین (

 ).  5جدول شد (مشاهده  يداریمعن یمنف یهمبستگ

  

  رطوبت دانه و آرد درصد

آبیاري بر رطوبت دانه  یبر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر اصل
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  ارقام گندم در شرایط آبیاري مطلوب و تنش خشکی مطالعه  مورد صفات همبستگی . ضرایب5جدول 

11  10  9  8  7  6 5 4 3 2 1  

 وزن هکتولیتر -1 1          

         1 ns13/0 2- درصد خاکستر 

        1 ns10/0 **76/0 3- گلوتنین  

       1 ns02/0- ns08/0 **53/0- 4- گلیادین  

      1 ns02/0- **68/0 ns24/0 **56/0 5- وتن خشکگل 

     1 **49/0 **87/0- **97/0 ns03/0 **72/0 6- شاخص گلوتن 

    1 **61/0 ns30/0 **55/0- **60/0 *40/0 **68/0 7- درصد پروتئین 

      1  **72/0 **84/0 **64/0 **61/0- *87/0 ns33/0 **80/0 8- عدد زلنی 

    1  **87/0- **83/0- **77/0- **49/0- **61/0 **77/0- ns27/0- **79/0- 9- عدد فالینگ  

  1  **83/0- **81/0 **79/0 **89/0 ns36/0 **83/0- **85/0 ns21/0 **64/0 10- عملکرد پروتئین  

1  **97/0 **75/0- **76/0 **64/0 **91/0 ns36/0 **84/0- **86/0 ns12/0 **56/0 11- عملکرد دانه  

 دارمعنی غیر و و پنج درصد یکاحتمال  سطح در دارمعنی اختالف ترتیببه ns و * ،**

  

کـود و رقـم و اثـرات     یبود. اثر اصل داریگندم و رطوبت آرد معن

ـ    زیکنش دوگانه کود و رقم نبرهم  داریبر رطوبت دانـه گنـدم معن

مقـدار رطوبـت دانـه گنـدم و      نیو کمتر نیشتری). ب3شد (جدول 

 دسـت بـه  یمطلوب و تنش خشـک  ياریآب طیدر شرا بیترتآرد به

مطلوب، مقـدار   ياریبا آب سهیدر مقا ی). تنش خشک4(جدول آمد 

ـ ترترطوبت دانه گندم و آرد را بـه  درصـد کـاهش داد.    5و  6 بی

درصـد   نیشترینشان داد ب زیو رقم نسوپرجاذب کنش اثرات برهم

 76/7( نـه یدرصد) و زر 58/7( يدریرطوبت دانه گندم از ارقام ح

 ییایمیو شـ ب سـوپرجاذ م کـود  أمصـرف تـو   طیدرصد) در شـرا 

) اظهـار داشـتند   42و همکاران ( ي). شهباز6جدول آمد ( دستبه

رطوبت دانه گندم شـد.   يدرصد 64/7باعث کاهش  یتنش خشک

و گرمـا   ینشان دادنـد هرچـه تـنش خشـک     زین پژوهشگران ریسا

 ).6یابد (محتواي رطوبت دانه گندم کاهش می ،شدیدتر شود

  

  هکتولیتر وزن

آبیـاري، کـود، رقـم و     یاریانس، اثر اصلبر اساس جدول تجزیه و

بـود   داریمعن تریکنش دوگانه کود و رقم بر وزن هکتولاثرات برهم

ـ آب طیبـا شـرا   سهیدر مقا ی). تنش خشک3(جدول  مطلـوب،   ياری

 یدرصـد کـاهش داد. بررسـ    دو زانیمبه بیترترا به تریوزن هکتول

وزن  رقـم نشـان داد بیشـترین   × کـود   گانـه کـنش دو اثرات بـرهم 

ــول ــوگرمیک 53/79( تریهکت ــریل 100در  ل ــرف) در ت ــرایط مص  ش

مصـرف   ماریحاصل شد که با ت يدریو رقم ح یجداگانه کود دام

در  لـوگرم یک 12/79( نـه یدر رقم زرسوپرجاذب م کود دامی و أتو

). ســایر 6نداشــت (جــدول   يداری) تفــاوت معنــ تــریل 100

معـدنی   نیز گزارش کردند مصـرف کودهـاي آلـی و   پژوهشگران 

ــد (   ــدم ش ــولیتر در گن ــزایش وزن هکت ــث اف ــرعکس 10باع ). ب

 کردند گزارش پژوهشگران از بعضی ،پژوهش این در ما هايیافته

ـ  هـیچ  معدنی و آلی کودهاي کاربرد که  هکتـولیتر  وزن بـر  يثیرأت

 ).30( نداشت

  

  گلوتنین

آبیاري، کـود و رقـم    یبر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر اصل

). تـنش خشـکی در   3شـد (جـدول    دارینین معنبر درصد گلوت

درصـد کـاهش    30مقایسه با آبیاري مطلوب، درصد گلوتنین را 

و ســوپرجاذب  ،ی). مصــرف جداگانــه کــود دامــ4داد (جــدول 

با شاهد، درصد  سهیدر مقا یو کود دامسوپرجاذب م أمصرف تو
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  طالعه ارقام گندمکنش کود و رقم بر صفات مورد ممقایسه میانگین برهمنتایج  .6جدول 

 تیمار 

 

 کود                 رقم

 رطوبت گندم 

)درصد(  

 وزن هکتولیتر

لیتر) 100(کیلوگرم در   

 خاکستر

 (درصد)

 عدد زلنی

ر)لیت(میلی  

 7/00b 75/81c 1/7747a 22/51cd  میهن

 7/36ab 77/43abc 1/6786a 22/01d  حیدري       ×       1

 7/33ab 78/18ab 1/7919a 23/58bcd  زرینه

 7/25ab 77/44abc 1/6877a 23/90a-d  میهن

 7/56a 79/53a 1/7828a 26/32a  حیدري       ×       2

 7/01b 77/45abc 1/7487a 25/68ab  زرینه

 7/41ab 78/08ab 1/7970a 25/56ab  میهن

 7/56a 76/61bc 1/7095a 24/09a-d  حیدري       ×       3

 7/39ab 78/98a 1/6718a 24/44a-d  زرینه

 6/98b 77/61abc 1/7302a 24/33a-d  میهن

 7/58a 78/48ab 1/6159a 24/90abc  حیدري       ×       4

 7/76a 79/12a 1/7684a 26/35a  زرینه

کیلوگرم در هکتـار   200سوپرجاذب : 4کیلوگرم در هکتار،  200سوپرجاذب : 3تن در هکتار،  40: کود دامی 2: عدم مصرف کود، 1

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترك دارند بر اساس آزمـون تـوکی از لحـاظ    . تن در هکتار 40دامی  و کود

 دار نیست.درصد معنی پنجآماري در سطح احتمال 

  

ـ مبه بیترتگلوتنین را به داد.  شیدرصـد افـزا   40و  30، 29 زانی

مقــدار  تــروژنین ينشــان داده اســت مصــرف کودهــا هــاپــژوهش

). 16( دهـد یمـ  شی) را افـزا نیادیـ و گل نیآرد (گلـوتن  يهانیپروتئ

ـ  ينشان دادند کـاربرد کودهـا   زین نپژوهشگرا ریسا ماننـد کـود    یآل

ــ ــروتئ ،یدام ــزا نیپ ــام آرد را اف ــترین درصــد 26داد ( شیخ ). بیش

درصد) حاصل شد که با رقم حیـدري   1/17گلوتنین از رقم زرینه (

 شـرایط  در). 4 جـدول ( نداشت يداردرصد) تفاوت معنی 51/16(

ـ بر متـر) و خشـکی (آب   منسیزیدس 10( شوري تنش بعـد از   ياری

 طـور بـه از تشتک) ذخیره گلـوتنین دانـه گنـدم     ریتبخ متریلیم 150

درصـد افـزایش    200درصد کاهش و ذخیـره گلیـادین    20متوسط 

) کاهش در نسبت گلوتنین موجب ضعیف شـدن خمیـر   17یافت (

 تـنش  اثـر  در کـه  ارقـامی  بنـابراین . شودنان می ) و افت کیفیت22(

 ییبـاال  کیفی خواص از باشند متحمل خمیر شدن ضعیف به نسبت

 ).8( برخوردارند

  گلیادین

آبیـاري، کـود و    یجدول تجزیه واریانس نشان داد اثر اصل جینتا

). تنش خشکی در 3شد (جدول  داریرقم بر درصد گلیادین معن

درصـد افـزایش    15درصد گلیادین را مقایسه با آبیاري مطلوب، 

و ســوپرجاذب  ،ی). مصــرف جداگانــه کــود دامــ4داد (جــدول 

با شاهد، درصد  سهیمقا رد یو کود دامسوپرجاذب م أمصرف تو

ـ مبه بیترتگلیادین را به درصـد کـاهش داد. در    16و  7، 3 زانی

 زرینـه  رقـم  از گلیـادین  درصد بیشترین ،ارقام مورد مطالعه نیب

ــل) صــددر 32/27( ــد حاص ــدول( ش ــزایش). 4 ج ــت اف  انباش

 حرارتـی  شـوك  شـبه  هـاي پـروتئین  به که گلیادین هايپروتئین

. برنـد مـی  بـاال  زنـده  غیـر  هـاي تنش در را گیاه تحمل معروفند

 قـدرت  از و داده افـزایش  را خمیـر  کشسـانی  قابلیت هاگلیادین

 دوسـتی آب خاصـیت  بـا  خمیـر  قـدرت  کاهش. کاهندمی خمیر

  ). 12( است ارتباط در ادینگلی اجزاي
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  خشک گلوتن

آبیـاري، کـود و    یجدول تجزیه واریانس نشان داد اثر اصل جینتا

ـ   ). تـنش  3شـد (جـدول    داریرقم بر درصد گلوتن خشـک معن

مطلوب، گلـوتن خشـک را    ياریآب طیبا شرا سهیدر مقا یخشک

 ،یدرصد کاهش داد. مصـرف جداگانـه کـود دامـ     چهار زانیمبه

 سـه یدر مقا یمو کود داسوپرجاذب م أصرف توو مسوپرجاذب 

ـ ترتبا شاهد، درصد گلوتن خشک را به ـ مبـه  بی  8و  7، 10 زانی

گلـوتن خشـک از رقـم     نیشتری). ب4داد (جدول  شیدرصد افزا

). گلـوتن گنـدم   4آمـد (جـدول    دستبهدرصد)  80/14( نهیزر

 قـرار  محیطـی  هـاي تـنش  ثیرأت تحت که است ايصفت پیچیده

ملکـولی مختلـف    اناوز بـا  حرارتی شوك هايپروتئین. گیردمی

 پتانسـیل  و داده تغییـر  را گلوتن هايآرایش و خم شدن پروتئین

) 44). سـوزا و همکـاران (  9نـد ( کنمی تضعیف را خمیر تشکیل

مشاهده کردند که اگرچه ترکیب و غلظت پـروتئین بـر کیفیـت    

یب آن اثـر  ثیر دارد ولی غلظت پروتئین در مقایسه با ترکأگندم ت

بنـابراین تغییـرات محیطـی نظیـر      ،دارد دتري بر کیفیت آربزرگ

 دهنـد، تنش شوري و خشکی که غلظت پروتئین را افزایش مـی 

 موجـب  شـده  اندوختـه  هـاي در نسبت اسید آمینه تغییر علتبه

 گلیـادین  هايپروتئین ذخیره). 17( شوندمی گندم کیفیت کاهش

 هايژن باالدست در که ارتیحر شوك هايپروتئین وجود اثر در

 پژوهشگران). 7( گیردانجام می ،کننده گلیادین قرار دارند لکنتر

(عـالی)،   درصـد  12 از بـیش  آردهاي به را خشک گلوتن میزان

درصد (متوسـط) و کمتـر    9تا  7درصد (خوب)، بین  12تا  5/9

). بـر اسـاس ایـن    10بنـدي کردنـد (  درصد (ضعیف) طبقه 7از 

میـزان   رنظـ  از پـژوهش  ایـن  در مطالعـه  مورد رقاما بندي،گروه

 گیرند.گلوتن خشک در گروه عالی قرار می

  

  خاکستر درصد

کنش دوگانـه کـود   بر اساس جدول تجزیه واریانس، اثرات برهم

 نیشـتر ی). ب3شـد (جـدول    داریو رقم بر درصد خاکسـتر معنـ  

سـوپرجاذب  کاربرد کـود   طیدر شرا هنیمقدار خاکستر از رقم م

). خاکستر بیشتر در سبوس وجـود دارد و  6ل شد (جدول حاص

 کـه  مـواردي  در رونـد شمار مـی معرف مناسبی از بازدهی آرد به

ه چروکیده باشند چون مقـدار سـبوس   پوست داراي و الغر هادانه

 گندم خاکستر مقدار .یابدمقدار خاکستر هم افزایش می ،باالست

 ). 38( است ددرص 14 رطوبت اساس بر درصد 4/1 تا 2 حدود

  

  گلوتن شاخص

آبیـاري، کـود و    یجدول تجزیه واریانس نشان داد اثر اصل جینتا

). تـنش خشـکی   3شد (جدول  داریرقم بر شاخص گلوتن معن

درصـد   27در مقایسه بـا آبیـاري مطلـوب، شـاخص گلـوتن را      

نشـان دادنـد ارقـام     زین پژوهشگران ری). سا4کاهش داد (جدول 

 يو شـور  یخشـک  نشت طیباال در شرا اروند و خزر با عملکرد

ـ ما در ا جی) که با نتا17شاخص گلوتن بودند ( نیکمتر يدارا  نی

عملکرد دانـه،   شیبا افزا رسدینظر ممطابقت داشت. به پژوهش

کــاهش  يو شــور یتــنش خشــک طیشــاخص گلــوتن در شــرا

م أو مصرف تـو سوپرجاذب  ،ی. مصرف جداگانه کود دامابدییم

با شاهد، شاخص گلـوتن را   سهیدر مقا یو کود دامسوپرجاذب 

ـ مبـه  بیترتبه داد. بیشـترین   شیدرصـد افـزا   35و  24، 23 زانی

) حاصل شد که بـا رقـم   56/40شاخص گلوتن از رقم حیدري (

 نیبـاالتر ). 4 جـدول ( نداشت داري) تفاوت معنی20/38زرینه (

و شـاخص گلـوتن    نیگلـوتن  زانیصفات م نیب یهمبستگ زانیم

شاخص  نیگلوتن زانیم شیبا افزا یعنی. )=97/0r**(مشاهده شد 

عالوه شاخص گلوتن با عملکـرد  هو ب ابدییم شیافزا زیگلوتن ن

) را نشـان  91/0**( داریمثبت و معن یهمبستگ نیشتریدانه هم ب

عملکرد دانه شاخص گلـوتن و   شیآن است با افزا انگریکه بداد 

ـ ییمـ  شیافـزا  زین نیگلوتن زانیبه تبع آن م  5کـه در جـدول    داب

 یبا عملکرد دانـه همبسـتگ   نیگلوتن زانیم .داده شده است شانن

 ).86/0**را داشت ( يداریمثبت معن

  

  زلنی عدد

آبیـاري، کـود، رقـم و     یبر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر اصل

ـ  اثرات برهم بـود   داریمعنـ  یکنش دوگانه کود و رقم بر عـدد زلن

ـ  باعث کـاهش   ی). تنش خشک3(جدول  در  10/26از  یعـدد زلن
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شـد. مصـرف جداگانـه     تریلیلیم 84/22مطلوب به  ياریآب طیشرا

 یو کـود دامـ  سـوپرجاذب   مأو مصرف توسوپرجاذب  ،یکود دام

ـ ترترا بـه  یبا شاهد، عدد زلن سهیدر مقا ـ مبـه  بی  10و  9، 11 زانی

 ایـن  در مـا  هـاي ). همسـو بـا یافتـه   6داد (جدول  شیدرصد افزا

 دامـی،  کـود  کاربرد با داشتند اظهار نیز هشگرانپژو سایر پژوهش،

 کی یزلن عدد). 19( یافت داريمعنی افزایش زلنی رسوب مقادیر

ـ   تـر نییپا ریاست و مقاد ییمهم در صنعت نانوا رفاکتو  یعـدد زلن

 حجـم  و تـر و متـراکم  تـر میحاصـل ضـخ   يهانان شودیباعث م

 يحتـوا هم باعث کـاهش م  ی). تنش خشک6داشته باشند ( يکمتر

عمل سبب شد نان  نیا جهیشد و نت نیپروتئ تیفیو هم ک نیپروتئ

باشـند.   اشـته ند یخوب یینانوا هايویژگی یارقام نیحاصل از چن

 یبسـتگ  یدانه و هم به عدد زلن نیپروتئ ينان هم به محتوا تیفیک

و اختالل در  بیدهنده تخرنشان یکاهش مقدار کم عدد زلن.دارد 

). 49( ابـد ی شیدانه افزا نیاگر درصد پروتئ یدانه است حت تیفیک

ـ   نیب یهمبستگ ـ   تریو وزن هکتـول  یرسـوب زلن  داریمثبـت و معن

 تریهر چـه وزن هکتـول   دهدینشان م ) که5 دول) بود (ج80/0**(

ـ فیبر ک مؤثر يهانیپروتئ ،باشد شتریدانه گندم ب  شیدانـه افـزا   تی

نشـان دادنـد    نپژوهشـگرا  ری. ساابدییدانه بهبود م تیفیو ک افتهی

شـد   داریو معنـ  یبا رطوبت دانه منفـ  یرسوب زلن نیب یهمبستگ

دانـه در   طوبتبا ر یمنف یدانه همبستگ نیعملکرد پروتئ نیهمچن

ـ آب طیهر دو شرا میـزان رسـوب    پژوهشـگران ). 42داشـت (  ياری

را در  36تـا   25را در گروه خیلی خـوب، بـین    36زلنی بیشتر از 

را  15را در گـروه ضـعیف و کمتـر از     22تا  16گروه خوب، بین 

 شـرایط  در اساس این بر). 28( کردند بنديدر گروه ضعیف طبقه

از  عدم مصرف کود، رقـم مـیهن   با مقایسه درسوپرجاذب  کاربرد

نظر رسوب زلنی در گروه خوب قرار گرفت کیفیت رسوب زلنـی  

م کـود  أرقم حیدري با کاربرد کود دامی و رقم زرینه با مصرف تو

 نسبت به عدم مصرف کود بهبود یافت.سوپرجاذب ی و دام

  

  و عملکرد پروتئین درصد

آبیاري، کـود و رقـم    یجدول تجزیه واریانس نشان داد، اثر اصل جینتا

کنش دوگانه آبیاري و رقـم  و اثرات برهم نیبر درصد و عملکرد پروتئ

 سـه یدر مقا ی). تنش خشـک 3بود (جدول  داریمعن نیبر درصد پروتئ

ـ مدانه را بـه  نیمطلوب، درصد پروتئ ياریآب طیابا شر درصـد   11 زانی

 53/18( نـه یاز ارقام زر نیدرصد پروتئ نیو کمتر نیشتریداد. ب شیافزا

 دسـت بـه  یتنش خشک طیدرصد) در شرا 38/18( يدریدرصد) و ح

نسبت بـه شـاهد درصـد     یمصرف کود دام نیهمچن ).7آمد (جدول 

و  نیشــتری). ب4داد (جـدول   شیدرصـد افـزا   چهـار دانـه را   نیپـروتئ 

 لـوگرم یک 79/1093( هنیاز ارقام مـ  بیترتبه نیعملکرد پروتئ نیکمتر

در هکتار) حاصـل شـد. تـنش     لوگرمیک 46/941( نهیدر هکتار) و زر

 نیمطلوب سبب کـاهش عملکـرد پـروتئ    ياریبا آب سهیدر مقا یخشک

 ،ی). مصـرف جداگانـه کـود دامـ    4درصـد شـد (جـدول     23 زانیمبه

ـ  سـه یدر مقا یو کـود دامـ  سوپرجاذب م أو مصرف تورجاذب سوپ  اب

ـ ترترا بـه  نیشاهد، عملکرد پروتئ ـ مبـه  بی درصـد   35و  19، 22 زانی

 ینشان دادنـد تـنش خشـک    پژوهشگران ری). سا4داد (جدول  شیافزا

 زانیـ م یتـنش خشـک   نیدانه شد همچن نیدرصد پروتئ شیباعث افزا

ــزا ــوتن مرطــوب را اف ــا). در 15داد ( شیگل ــهیزم نی  پژوهشــگران ن

 جـه ینت نیـ جداگانـه روي ذرت و گنـدم بـه ا    هايشیدر آزما يگرید

دانـه نسـبت    نیدرصد پروتئ شیموجب افزا یکه تنش خشک دندیرس

امر را کاهش انتقـال مـواد    نیا لیآنها دل ،شد اريیمطلوب آب طیبه شرا

دند کـه باعـث کـاهش نسـبت حجـم آندوسـپرم       کرفتوسنتزي اعالم 

 نیدرصـد پـروتئ   کـه  ییو از آنجا شودیم دانه حجم کل به اينشاسته

 نیبنـابرا  ،است شتریب اينسبت به آندوسپرم نشاسته نیپوسته و جن در

). 13( ابـد ییمـ  شیافـزا  یتنش خشـک  طیدانه در شرا نیدرصد پروتئ

 شیشدت تنفس افـزا  یگزارش شده است به هنگام بروز تنش خشک

شـده   رهیـ کربن ذخ هايدراتیه هجیو در نت لیو جذب مواد تقل افتهی

داشـتند   انیب گری). پژوهشگران د35( ابدییم شیافزا نیکاهش و پروتئ

و تعـادل اسـمزي    میکمک به تنظ برايدانه  نیدرصد پروتئ شیکه افزا

 ).24( دهدیروي م یتنش رطوبت طیسلول در شرا

  

  فالینگ عدد

رقـم  آبیاري، کـود و   یبر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر اصل

). مصـرف جداگانـه کـود    3بود (جدول  داریمعن نگیبر عدد فال

در  یو کـود دامـ  سوپرجاذب م أو مصرف توسوپرجاذب  ،یدام
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  و رقم بر درصد پروتئین دانه ارقام گندم کنش آبیاري. نتایج مقایسه میانگین برهم7جدول 

  تیمار 

  رقم)× (آبیاري 

  درصد پروتئین

 )درصد(

  رقم         آبیاري       

 16/58c  میهن × آبیاري مطلوب   

 15/70d  حیدري

 16/34cd  زرینه

 17/72b  میهن ×تنش خشکی   

 18/38a  حیدري

 18/53a  زرینه

  ).پنج درصدداري ندارند (توکی هاي با حروف مشابه کوچک تفاوت معنیمیانگین

  

ـ مبه بیترترا به نگیبا شاهد، عدد فال سهیمقا  10و  11، 9 زانی

ـ با آب سهیمقا در یدرصد کاهش داد. تنش خشک مطلـوب   ياری

ـ مرا بـه  نگیعدد فال ). 4داد (جـدول   شیدرصـد افـزا   22 زانی

و  يدریاز ارقام ح بیترتبه زین نگیعدد فال نیو کمتر نیشتریب

ـ فعال يحاصل شد. ارقام مختلف گنـدم دارا  نهیزر  یمـ یآنز تی

ـ الدهنـده فع نشان نگی). عدد فال31هستند ( یمختلف  میآنـز  تی

و حفـظ   ریـ تخم ک،یسکواالسـت یو تیخاص و است الزیآلفا آم

آلفا  ادیز تیدر اثر فعال .است نگیعدد فال ریثأشکل نان تحت ت

در  دیآیوجود مهب يادیبه مقدار ز ریقابل تخم يقندها الز،یآم

 يهانان .شودیم الینرم و س ریشده و خم هینشاسته تجز جهینت

ـ ت پوسـته  يبـاال، دارا  الزیآلفا آم تیحاصل از آرد با فعال و  رهی

ـ     يبافت مغز سـطح آن   نیچسبنده و حجـم کـم اسـت، همچن

خود را از دست  یو پوک يبوده و ترد کنواختی رینامنظم و غ

 ).41( دهدیم

  

 يریگجهینت

رشـد   نـه یبه طینسبت بـه شـرا   نیادیگل زانیم یتنش خشک تحت

 نیگلـوتن  زانیصفت م يروند برا نینشان داد و برعکس ا شیافزا

هسـتند   يبهتـر  یینانوا ویژگی يکه دارا ییهامشاهده شد و گندم

مخلـوط شـوند.    نییپا یفیک هايویژگیبا  يهابا آرد گندم یستیبا

بـه تـنش    یمتفـاوت  يهاواکنش پژوهش نیارقام مورد مطالعه در ا

ـ فعال گریبا دو رقم د سهیدر مقا نهینشان دادند. رقم زر یخشک  تی

 ،را نشــان داد نــگیعــدد فال نیداشــت و کمتــر يشــتریب یمــیآنز

ـ ب گـر یاز دو رقـم د  رتـر ید نـه ینان حاصل از رقم زر نیبنابرا  اتی

ـ ارقام جد رسدینظر م. بهشودیم از  یمینسـبت بـه ارقـام قـد     دی

 برخـوردار باشـند چـرا    ییباال یینانوا تیفیک بامرتبط  هايویژگی

 یینـانوا  ویژگـی و  اسـت  دتریـ جد هنینسبت به مـ  نهیکه رقم زر

درصـد   شیافـزا  با وجـود  یدارد. عدد زلن هنینسبت به م یمطلوب

مثبت عملکرد دانـه   یو با توجه به همبستگ افتیکاهش ن نیپروتئ

بـه انتخـاب ارقـام مناسـب      توانیم یو عدد زلن نیبا درصد پروتئ

 ،یعـدد زلنـ   شیداد. با افزا شیگندم را افزا یفیو ک یعملکرد کمّ

و  نیگلـوتن  زانیـ و متعاقـب آن م  افتـه ی شیحجم رسوب آرد افزا

 تیفیک شیموجب افزا تینهاو در ابدییم شیشاخص گلوتن افزا

تحت  نیکاهش عملکرد دانه و پروتئ لیتعد براينان خواهد شد. 

ماننـد گلـوتن خشـک،     یینوانـا  هايویژگیو بهبود  یتنش خشک

 و شاخص گلوتن در ارقام گندم، اسـتفاده از  نیگلوتن نگ،یعدد فال

 .  است مؤثرسوپرجاذب و  یکود دام

 
 يسپاسگزار

 شـگاه یمسئول و کارشناسان محترم آزما ت،یریاز مد لهیوس نیبد

اسـتان   هشـت منطقـه   یشرکت غله و خدمات بازرگان یقاتیتحق

ـ  پـژوهش  نیـ که ما را در انجـام ا  یغرب جانیآذربا دنـد  کر ياری

  .شودیم یتشکر و قدردان



  ...و کود بر صفات مرتبط با کیفیت ارقام یکنش تنش آببررسی برهم
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Abstract 

In order to study the effect of the superabsorbent polymer and manure fertilizer on the baking characteristics of wheat 

cultivars under different water deficit conditions, an experiment was carried out in a factorial layout based on a randomized 

complete block design in three replications at Agricultural Research Center, West-Azerbaijan (Saatlo station) during 2017-

2018 growing seasons. The factors included irrigation at two levels (normal and water stress), superabsorbent polymer: 

200 kg ha-1, manure fertilizer: 40 tons ha-1, their dual application and control (non-application fertilizer), and wheat 

cultivars (Mihan, Heidari and Zarineh). The measured traits included grain yield, wheat grain moisture content, hectoliter 

weight, flour moisture content, ash content, glutenin, gliadin, dry gluten, gluten index, protein percent, Zeleny number, 

falling number and protein yield. The results of the analysis of variances showed that the effect of drought stress, 

superabsorbent and cultivar on the studied traits was significant. Grain yield, protein yield, flour moisture, glutenin, dry 

gluten, gelatin index and Zeleny number were decreased under drought stress conditions, but the falling number, grain 

protein and gliadin content were increased. Application of the superabsorbent polymer of chemical and manure fertilizer 

increased the grain yield, protein yield and gluten index. The highest grain yield (6636.77 kg ha-1) and protein yield (1093.79 

kg ha-1), and the lowest hectoliter weight (75.81 kg/100 liters) were obtained from Mihan cultivar. The highest Zeleny 

number was obtained from the Zarineh cultivar (26.35%) under the conditions involving the dual application of the manure 

and superabsorbent and the Heidari cultivar (26.32%) with the application of the manure fertilizer. The highest falling 

number was obtained from Heidari (461.50 seconds). The lowest falling number was obtained from Zarineh (443.73 

seconds). The highest correlation was observed between glutenin and gluten indexes (0.97**). To mitigating the reduction 

of grain and protein yield under drought stress and improve the baking characteristics, such as dry gluten, falling number, 

glutenin and gluten index, in wheat cultivars, the use of manure and superabsorbent could be effective. 
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