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  لیم هاي کشورمشخصات ارقام مختلف گندم بر اساس اق

  ندي مناطق زراعی آبی کشورب تقسیم: الف
مشخص تقسیم ) ZONE(به چهار اقلیم حداقل غالت می توان سرزمین ایران را از نظر مناسبت اقلیمی براي زراعت 

ندي مناطق زراعی کشور به ب توجه به تنوع آب و هوائی در کشور، انجام تحقیقات به نژادي و به زراعی با تقسیم اب .نمود
معتـدل  ، (Zone II)گرم و خشک جنوب  (Zone I)خزر چهار اقلیم آب و هوایی شامل گرم و مرطوب سواحل 

(Zone III) سرد  و (Zone VI)ام اصالح شده ضمن انجام آزمایش هاي مقایسه عملکرد از ارق .یردگ رت میصو
اي دقیـق قـرار گرفتـه و در    هـ  اي محیطی مورد بررسـی ه تحمل به تنش و اي مختلف، خصوصیات کیفیه نظر بیماري

اکم بذر، تاریخ کاشت مناسب، نیازهاي راعی تعیین ترز مایش هاي بهآزمراحل نهائی در مورد ارقام امیدبخش با انجام 
ا در اختیار زارعین قرار ه ترویجی انجام و پس از نام گذاري ارقام این توصیه –کودي و آبی و آزمایش هاي تحقیقی 

  .یردگ می

   :)ZONE I( اقلیم گرم و مرطوب سواحل دریاي خزر-1 
این ناحیه نوار باریکی از . می شود) مغان(اي اردبیل ه گلستان و قسمتهایی ازاستان هاي مازندران، گیالن، شامل استان

بارندگی آن بین میزان متوسط و  . هاي البرز را در بر می گیرد رشته کوه هاي حاصلخیز بین دریاي مازندران و خاك
 هاي مالیم و تابستان هاي گرم می داراي آب و هواي نیمه گرمسیري با زمستان. ال است سمیلی متر در 1000تا  350
  .باشد
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 ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر) 3جدول 

ف
ردی

  

 نام رقم
 وزن هزار

دانه 
 )گرم(

تیپ 
 رشد

تعداد 
دانه در 
 مترمربع

مقدار بذر 
  درهکتار

 )کیلوگرم(

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 
کشت و مقدار 

 )کیلوگرم(آن

زمان 
رسیدن 

 )برداشت(

طول دوره 
  رویش

 )روز(

 بهاره 38 تجن 1
350 

400 

140  
130 

15/8-30/9 
 زاگرس

180 -160 
 اواخرخرداد

200 

210 

 بهاره 38 شیرودي 2
350 

400 

140 

130 
15/8-30/9 

 زاگرس

180 -160 
 اواخرخرداد

200 

210 

 350 بهاره 38 زاگرس 3
140 

130 
 اواخرخرداد - 15/8-30/9

170 

190 

 بهاره 39 چمران 4
400 

350 

140 

130 
15/8-30/9 

 زاگرس

180 -160 
 اواخرخرداد

180 

200 

 بهاره 42 رسول 5
450 

400 

180 

160 
 اواخرخرداد 140- 160 البرز  1/8-15/9

210 

220 

 بهاره 49 دریا 6
400 

350 

180 

170 
15/8-30/9 

 زاگرس

180 -160 
 اواخرخرداد

200 

215 

 بهاره 48 3مغان  7
400 

350 

170 

160 
15/8-30/9 

 زاگرس

180 -160 
 رخرداداواخ

200 

210 

 بهاره 42 آرتا 8
400 

350 

140 

130 
15/8-30/9 

  زاگرس
180 -160 

 اواخرخرداد
200 

215 

 بهاره 40 کوهدشت 9
400 

350 

140 

130 
 اواخرخرداد - 15/8-30/9

175 

195 

10 
 آریا

 )دوروم( 
 450 بهاره 45

180 

160 
15/8-30/9 

 زاگرس

180 -160 
 اواخرخرداد

200 

210 
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 ت ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزرخصوصیا) 4جدول 

ف
ردی

  

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

 تجن  1
زنی  اي، متحمل به زنگ زرد و فوزاریوم سنبله ـ حساس به سپتوریوزـ متحمل به جوانه  مقاوم به زنگ قهوه

 cm95-90ـ ارتفاع % 12ئین قبل از کاشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه قرمزـ میزان پروت

 شیرودي  2
زنی  اي و زردـ نیمه حساس به فوزاریوم سنبله، متحمل به سپتوریوزـ نیمه حساس به جوانه مقاوم به زنگ قهوه

 cm 100-95ـ ارتفاع  % 4/11قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه روشن ـ پروتئین 

 زاگرس  3

 –ـ نیمه حساس به زنگ زرد ـ نیمه حساس به فوزاریوم سنبله ـ متحمل به سپتوریوز اي  مقاوم به زنگ قهوه
ـ % 5/11پروتئین  زنی ـ  مقاوم به ورس ـ متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ  نیمه حساس به جوانه

   cmارتفاع 
 و مغانهاي استان گلستان  مقاوم به گرما و خشکی آخر فصل ـ مناسب کشت در کوهپایه 110-100

 چمران  4

نیمه حساس به فوزاریوم  ، متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز ـ ) ساقه ( اي و زنگ سیاه  مقاوم به زنگ قهوه
متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ  زنی قبل از برداشت  ـ مقاوم به ورس ـ نیمه حساس به جوانه سنبله ـ

 ما و خشکی آخر فصلمتحمل به گر cm 100 -95 ارتفاع ـ % 4/10پروتئین 

 رسول  5

ـ نیمه حساس به زنگ زرد و ) BYDV( اي و بیماري ویروسی کوتولگی جو  نیمه متحمل به زنگ قهوه
متوسط دیررس ـ رنگ دانه  –زنی قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس  فوزاریوم سنبله ـ نیمه متحمل به جوانه

 هاي شمالی البرز ها و دامنه کوهپایهمناسب براي کشت در   cm 95-90 ارتفاع   قرمز روشن ـ

 دریا  6

زنی قبل از  اي و سفیدك سطحی و فوزاریوم سنبله  و سپتوریوز ـ متحمل به جوانه متحمل به زنگ زرد و قهوه
-cm 100 ارتفاع بوته ـ % 3/13برداشت ـ نیمه متحمل به ورس ـ متوسط دیررس ـ رنگ دانه قرمز ـ پروتئین 

95 

 3مغان   7

اي ، سفیدك سطحی و فوزاریوم سنبله و سپتوریوز ـ نیمه متحمل به جوانه زنی  زنگ زرد و قهوه متحمل به
 cmـ ارتفاع % 5/13قبل از برداشت  ـ  نیمه متحمل به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه کهربایی ـ پروتئین 

100-90 

 آرتا  8
زنی قبل از  طحی و متحمل به جوانهاي و زرد و فوزاریوم سنبله ـ حساس به سفیدك س متحمل به زنگ قهوه

 . cm 95 -90 ـ ارتفاع بوته% 11برداشت  ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه قرمز ـ پروتئین 

 کوهدشت  9

 cmمتحمل به ورس ـ زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ ارتفاع   اي وزرد وسپتوریوز ـ متحمل به زنگ قهوه
هاي  تر از رقم زاگرس و مناسب کشت در کوهپایه ـ کمی دیررس آخر فصل  مقاوم به گرما وخشکی 110

 استان گلستان ومغان

  آریا  10
 )دوروم( 

حساس به سپتوریوز   اي ـ ـ متحمل به زنگ قهوه) KB(سیاهک هندي  مقاوم به زنگ زرد ، سیاهک پنهان و 
کیفیت ماکارونی  درصد ـ 8/12پروتئین   سطحی ـ رنگ دانه زرد ـ سفیدك ـ متحمل به فوزاریوم سنبله و

گندمهاي (پنجه  ـ کمcm 95 ـ ارتفاع ریزش به مقاوم ـ  گرما وخشکی به ـ متحمل70باالتراز دانه متوسط ـ سختی
 )دوروم کم پنجه هستند
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   :)ZONE II(خشک جنوب  اقلیم گرم و -2
زسـتان، هرمزگـان و   هـاي خو  شـامل اسـتان   هاي زاگرس و شمال خلیج فارس واقع شده اسـت و  درجنوب رشته کوه

اسـتان   یلویه و بویراحمد، لرستان، کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان و بخشـی از    گکه ،هاي فارسن قسمتهاي جنوبی استا
داراي آب و هواي گرمسیري بـا  . سال است میلی متر در 200 تا 40میزان بارندگی آن بین . می باشد) طبس(خراسان 

  .هاي بسیار گرم و طوالنی می باشد ابستانهاي مالیم، بهار کوتاه و گرم و ت زمستان
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 ارقام گندم متداول در اقلیم گرم و خشک) 5جدول 

ف
ردی

 

  نام
 رقم

 وزن هزار
 )گرم(دانه

تیپ 
 رشد

  تعداد دانه 
 در مترمربع

 مقدار بذر در
 )کیلوگرم(هکتار

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 

  کشت و مقدار آن
 )کیلوگرم(

زمان رسیدن 
 )برداشت(

طول 
دوره 
  رویش

 )روز(

 130- 140 350 بهاره 39 چمران 1
15/8 

15/9 

  وریناك 
140 -130 

اواخر اردیبهشت 
 تا نیمه اول خرداد

180 

200 

 120- 130 350 بهاره 37 2داراب  2
15/8 

15/9 

 چمران

140 -130 
 خردادماه

180 

200 

 160- 180 400 بهاره 36  استار 3
15/8 

15/9 

 چمران

140 -130 
 ادماهخرد

200 

210 

 120- 130 350 بهاره 38  دز  4
15/8 

15/9 

 وریناك

140 -130 
اواخر اردیبهشت 
 تا نیمه اول خرداد

170 

190 

5 S-75-11 41 130- 140 350 بهاره 
15/8 

15/9 

 وریناك

140 -130 
اواخر اردیبهشت 
 تا نیمه اول خرداد

180 

200 

 بهاره 37 هیرمند 6
400 

350 
150 -130 

15/8 

15/9 

 چمران

140 -130 
اواخر اردیبهشت 
 تا نیمه اول خرداد

180 

200 

 170- 180 450 بهاره 39 کویر 7
15/8 

15/9 

 وریناك

140 -130 
 خرداد ماه

200 

210 

8 
 هامون

  
 بهاره 39

400 

350 
180 -170 

15/8 

15/9 

 وریناك

140 -130 
 خرداد ماه

200 

210 

 بهاره 38 فالت 9
400 

350 
150 -130 

15/8 

15/9 

وریناك یا 
 رانچم

اواسط اردیبهشت 
 تا اواخر خرداد

180 

220 

 220 450 بهاره 46 یاواروس 10
15/8 

15/9 
- 

اواسط اردیبهشت 
 تا اواخر خرداد

180 

200 

 220 450 بهاره 48 کرخه 11
15/8 

15/9 
- 

اواسط اردیبهشت 
 تا اواخر خرداد

180 

200 
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 خصوصیات ارقام گندم متداول دراقلیم گرم و خشک) 6جدول 

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم  ردیف

 چمران  1

نیمه  ، متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز ـ ) ساقه ( اي و زنگ سیاه  مقاوم به زنگ قهوه
زنی قبل از برداشت  ـ مقاوم به ورس  نیمه حساس به جوانه حساس به فوزاریوم سنبله ـ 

متحمل  cm100 -95ارتفاع  ـ % 4/10متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ پروتئین ـ 
 به گرما و خشکی آخر فصل ـ نیمه حساس به ریزش

 2داراب   2

اي ، متحمل به  و مقاوم به زنگ قهوه) KB(نیمه مقاوم به زنگ زرد و سیاهک هندي 
% 9/10پروتئین  رنگ دانه روشن ـ گرماي آخر فصل متوسط رس ـ مقاوم به ورس ـ

 cm 95-90 ارتفاعـ 

  استار  3
کم پنجه  مقاوم به ورس ـ اي و سیاهک هندي ـ متحمل به زنگ قهوه  زنگ زرد ـمقاوم به 

 cm 90-85ـ ارتفاع  4/11قرمز ـ پروتئین  رنگ دانه ـ بسیار کودپذیر ـ متوسط دیررس ـ

 S-75-20دز   4

مقاوم به ورس ـ  پرپنجه ـ زودرس  اي ـ نیمه حساس به زنگ زرد ـ متحمل به زنگ قهوه
ـ متحمل به گرما و خشکی آخر   cm 90 ارتفاع% 3/12ـ پروتئین  رنگ دانه کهربائی

 فصل

5  S-75-11 
متحمل به ورس ـ متحمل به گرماي آخرفصل ـ رنگ   اي ـ متحمل به زنگ زرد وقهوه

 cm 100-95ـ ارتفاع % 12دانه کهربایی ـ پروتئین 

 هیرمند  6

فوزاریوم سنبله  ـ متحمل اي ـ متحمل به  حساس به زنگ زرد ـ متحمل به زنگ قهوه نیمه
  ورس ـ متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ ارتفاع به گرما وشوري ـ مقاوم به

 cm 100 -95 

 کویر  7

اي ـ متحمل به زنگ زرد ـ مقاوم به ریزش دانه ـ مقاوم به ورس  نیمه مقاوم به زنگ قهوه
ـ رنگ دانه ـ زودرس ـ کم پنجه ـ مقاوم به شوري و خشکی آخر فصل و بادزدگی 

 %12ـ پروتئین  cm100-95 کهربایی ارتفاع

 فالت  8
مقاوم به ورس ـ متحمل به سرما ـ  اي ، حساس به زنگ زرد ـ نیمه مقاوم به زنگ قهوه

 %5/11پروتئین  -cm 95-90 داراي سازگاري وسیع اقلیمی، رنگ دانه روشن ـ ارتفاع

 67سختی دانه  -%5/12روتئین پ -به زنگ زرد و سیاهک ناقص متحمل است  یاواروس  9

 68و سختی دانه برابر % 2/13پروتئین  - به زنگ زرد و سیاهک ناقص مقاوم است کرخه  10
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   :)ZONE III(اقلیم معتدل فالت مرکزي  - 3
هاي زاگرس و از طرف مشرق به افغانستان و پاکستان  هاي البرز، از مغرب و جنوب به رشته کوه از شمال به رشته کوه

استانهاي فارس، لرستان، کرمانشـاه،   هایی از هاي تهران، اصفهان، یزد و قسمت شامل استاناین اقلیم حدود می شود م
شرایط آب و هوایی با توجـه بـه دوري و نزدیکـی از     این ناحیه نیز در. خراسان و سیستان و بلوچستان می شود کرمان،

میلی متـر بـه    200-300 دگی سالیانه از صفر میلی متر در کویر تابارن متوسط کویر بسیار متفاوت و متغیر است و میزان
  .طرف ارتفاعات می باشد
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 ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل) 7جدول 

ف
ردی

 

 
 نام رقم

 وزن هزار
 )گرم( دانه

 تیپ رشد
مقدار 
 بذردر

 مترمربع

مقدار بذر 
 در

  هکتار
 )کیلوگرم(

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 

ل کشت و فص
  مقدار آن

 )کیلوگرم(

زمان 
رسیدن 

 )برداشت(

طول دوره 
  رویش

  )روز(

 450 بهاره 37 شتودمر 1
160 

140 
 کویر ـ چمران 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

 450 بهاره 42 پیشتاز 2
180 

160 
 کویر 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

 450 بهاره 40 شیراز 3
180 

160 
 کویر 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

215 

225 

 450 بهاره 45 مهدوي 4
200 

190 
 کویر 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

 500 بهاره 39 کویر 5
200 

190 
 200 آخر خرداد چمران 15/8-15/9

 500 بهاره 37 نژاد نیک 6
180 

160 
 چمران 15/8-15/9

آخر خرداد 
 تیرماهتا اوایل 

200 

210 

 بهاره 38 قدس 7
450 

400 

170 

150 
 کویر ـ چمران 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

 بهاره 45 روشن 8
450 

400 

180 

160 
 چمران 1/8-1/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

9 
 کراس بک

 )بهاره(روشن  
 بهاره 45

450 

400 

180 

160 
 چمران 1/8-15/9

د آخر خردا
 تا اوایل تیرماه

210 

220 

 بهاره 39 سپاهان 10
400  
450 

190 

200 
 کویر 1/8-15/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

200 

210 

  اختیاري  43  بم  11
400  
450 

190 

200 
 کویر 1/8-15/9

آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

200 

210 

 بهاره  38  اکبري  12
400  
450 

190 

200 
 کویر 1/8-15/9

آخر خرداد 
 ایل تیرماهتا او

200 

210 

 بهاره  48  سیستان  13
400  
450 

160  
180  

 کویر 1/8-15/9
آخر خرداد 
 تا اوایل تیرماه

200 

210 
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 خصوصیات ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل) 8جدول 

ف
ردی

  

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

 شتودمر  1
رس ، متحمل به سرما ، متوسط رس ، نیمه مقاوم به و اي ، متحمل به زنگ زرد و مقاوم به زنگ قهوه

 سانتی متر 95-100ارتفاع  -%4/11حساس به ریزش،رنگ دانه روشن با پروتئین 

 پیشتاز  2
اي و سیاهک پنهان و متحمل به سرما و  بسیار پرمحصول ، متحمل به زنگ زرد و مقاوم به زنگ قهوه

 سانتی متر 90- 100فاع ارت -%8/9ورس ، متوسط رس، دانه قرمز روشن  با پروتئین 

 شیراز  3
اي ،  متوسط دیررس ، متحمل به سرما و ورس ،  دانه روشن با پروتئین  متحمل به زنگ زرد وقهوه

 متر سانتی 100-105ارتفاع  - 4/11%

 مهدوي  4
اي  ، مقاوم به ریزش دانه ، متحمل به سرما ، پنجه  مقاوم به زنگ زرد ، متحمل به زنگ قهوه

 سانتی متر 100-150ارتفاع  -متوسط رس -%6/9رنگ دانه روشن با پروتئین ) غیریکنواخت(

 کویر  5
مقاوم به ورس و ریزش دانه ، زودرس کم پنجه رنگ دانه کهربایی   اي ، متحمل به زنگ زرد وقهوه

 سانتی متر 95-100ارتفاع  - %12پروتئین 

 نژاد نیک  6
آخر فصل ، متوسط زودرس ، کم پنجه ،  اي ، متحمل به خشکی متحمل به زنگ زرد و زنگ قهوه

 سانتی متر 100ارتفاع  -%3/11رنگ دانه روشن پروتئین 

 قدس  7
اي ، متوسط رس ، پرپنجه ،رنگ دانه روشن با پروتئین  حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه

 سانتی متر 100-105ارتفاع   - 2/11%

 روشن  8
اي ، متحمل به سرما ، مقاوم به ریزش دانه ،  قهوه حساس به زنگ زرد و ورس نیمه حساس به زنگ

 %5/12متحمل به شوري وخشکی ، دانه درشت کهربایی با پروتئین .  سانتی متر 110-115ارتفاع 

بک کراس   9
 روشن

اي ، متحمل به شوري و خشکی آخر فصل و متحمل  نیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه
 سانتی متر 110- 115ارتفاع  -%5/11وتئین به سرما و ریزش دانه با پر

 سپاهان  10
اي و متحمل به شوري و گرماي آخر فصل متحمل به سرما و ورس ارتفاع  متحمل به زنگ زرد وقهوه

 %11سانتی متر ، دانه روشن با پروتئین  110-100

  بم  11
انه کهربائی، رنگ سنبله سانتیمتر، د 95 – 100اي و مقاوم به شوري، ارتفاع  متحمل به زنگ زرد وقهوه

  درصد5/11قهوه اي و میزان پروتئین 

  اکبري  12
سانتیمتر، دانه کهربائی، رنگ سنبله  90 – 100اي و مقاوم به شوري، ارتفاع  متحمل به زنگ زرد وقهوه

  درصد 6/11قهوه اي و میزان پروتئین 

  سیستان  13
سانتیمتر، دانه کهربائی، رنگ سنبله  90 – 95اي و متحمل به شوري، ارتفاع  متحمل به زنگ زرد وقهوه

  درصد 5/11سفید و میزان پروتئین 
  
  



  

23 
 

   :)ZONE IV(اقلیم سرد کوهستانی  - 4
هـاي   هاي زاگرس و درشمال شـرق درامتـداد رشـته کـوه     در غرب و شمال غرب درامتداد شمال رشته کوه این اقلیم

ایجان شرقی وغربی،کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاري ربذهاي آ بینالود و آالداغ واقع شده است و شامل استان
هاي فاحشی  دراین ناحیه تفاوت. یلویه وبویراحمد می باشدگهاي خراسان، اصفهان وکه هایی از شمال استان و قسمت

ازنظرآب و هوا وخاك درمناطق مختلف وجود داردکه بستگی بـه ارتفـاع ازسـطح دریـاي آزاد ، وضـع قـرار گـرفتن        
 ها از گرم تا خیلی خنک و زمستان تابستان. تابش آفتاب ، جهت بادها و سایر عوامل جغرافیایی اقلیمی دارددرمعرض 

میلـی   1800تـا   200بازندگی در این ناحیه با توجه به ارتفاع منطقـه از  متوسط  میزان. ها از سرد تا خیلی سرد می باشند
  .متر درسال تغییر می نماید



  

24 
 

  اول در اقلیم سردسیرارقام گندم متد) 9جدول 

ف
ردی

 

 نام رقم

وزن 
 هزار
  دانه

 )گرم(

تیپ 
 رشد

مقدار 
 بذردر

 مترمربع

مقدار بذر 
 در

  هکتار
 )کیلوگرم(

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 

  کشت و مقدار آن
 )کیلوگرم(

زمان 
رسیدن 

 )برداشت(

طول 
دوره 
  رویش

 )روز(

 اختیاري 40 الوند 1
500 

450 

200 

180 

15/7-
15/8 

 پیشتاز

 شیراز

آخر خرداد 
تا اوایل 

 تیرماه

220 

230 

 500 زمستانه 39 زرین 2
200 

190 
1/7-1/8 

 الوند

 پیشتاز
 ماهیرت

230 

240 

 زمستانه 37 توس 3
500 

450 

180 

160 
1/7-1/8 

 الوند

 پیشتاز
 تیرماه

230 

240 

 زمستانه 38 شهریار 4
500 

450 

180 

160 
1/7-1/8 

 الوند

 پیشتاز
 هتیرما

230 

240 

5 MV-17 42 زمستانه 
500 

450 

200 

190 
 تیرماه الوند 1/7-1/8

240 

250 

 زمستانه 40 زسایون 6
500 

450 

180 

160 
 تیرماه الوند 1/7-1/8

230 

240 

 زمستانه 42 گاسکوژن 7
500 

450 

180 

160 
 تیرماه الوند 1/7-1/8

240 

250 

 زمستانه 39 گاسپارد 8
500 

450 

180 

160 
 تیرماه وندال 1/7-1/8

240 

250 

 زمستانه 42 بزوستایا 9
500 

450 

180 

160 
 تیرماه الوند 1/7-1/8

240 

250 

10 
بک کراس 

 روشن
 )زمستانه (

 زمستانه 42
500 

450 

180 

160 
1/7-1/8 

 الوند

 شیراز

آخر خرداد 
تا اوایل 

 تیرماه

230 

240 

 زمستانه 40 نوید 11
200 

180 

160 

160 
 الوند 1/7-1/8

آخر خرداد 
 تااوایل تیرماه

230 

240 
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 خصوصیات ارقام گندم متداول دراقلیم سردسیر) 10جدول 

ف
ردی

  

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

 الوند  1

اي و متحمل به شوري و خشکی آخر فصل ، مقاوم به ریزش دانه  ، متوسط  متحمل به زنگ زرد وقهوه
-105، ارتفاع %11کرکدار با پروتئین  درشت  ،گلومزودرس  ، پنجه متوسط ، رنگ دانه کهربایی ، دانه 

 متر سانتی 100

 زرین  2
اي ، مقاوم به سرما و ورس و مقاوم به ریزش ، متوسط رس ، کم پنجه ، رنگ  متحمل به زنگ زرد وقهوه

 متر سانتی 100- 105ارتفاع % 3/12دانه کهربایی با پروتئین 

 توس  3
اي ، مقاوم به سرما و ورس ، متوسط دیررس ، رنگ دانه  قهوهنیمه حساس به زنگ زرد ومقاوم به زنگ 

 سانتی متر 100-105،ارتفاع %10قرمز روشن با میزان پروتئین 

 شهریار  4
، %11ا ي ، نسبتاً دیررس ، مقاوم به سرما و ورس ، رنگ دانه روشن باپروتئین  متحمل به زنگ زرد وقهوه

 سانتی متر 100ارتفاع 

5  MV-17 
دیررس ،  مقاوم به سرما ، اي ، پاکوتاه ، پرمحصول کود پذیر ، مقاوم به ورس ، نگ زرد وقهوهمقاوم به ز

 سانتی متر 85 - 90، ارتفاع %5/11رنگ دانه قرمز با پروتئین 

 زسایون  6
اي مقاوم به ورس و سرما ، متوسط دیررس ، پرپنجه ، رنگ دانه  مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

 سانتی متر 95-100،ارتفاع % 2/11روتئـین قرمز ، با پ

 گاسکوژن  7
اي متوسط رس مقاوم به سرمـا و ورس، دانـه قرمز با پروتئین  مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

 سانتی متر 95-100، ارتفاع 6/11%

 گاسپارد  8
انه قرمز با پروتئین اي دیررس مقاوم به سرما و ورس ، رنگ د مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

 سانتی متر 85-90ارتفاع  ،11%

 بزوستایا  9
اي ، نیمه متحمل به ورس ، مقاوم به سرما ، متوسط  نیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه

 سانتی متر 110-115،ارتفاع %13دیررس ، رنگ دانه قرمز با پروتئین 

10  
کراس  بک

روشن 
 زمستانه

ا ي ، مقاوم به خشکی آخر فصل ومتحمل به شوري مقاوم  ومتحمل به زنگ قهوهنیمه حساس به زنگ زرد 
 سانتی متر 110- 115،ارتفاع % 11به سرما وریزش دانه ،  رنگ دانه روشن با پروتئین 

 نوید  11
اي ، مقاوم به سرما ، پرپنجه و متحمل به ورس ، نیمه  نیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه

 سانتی متر 100-110، ارتفاع %11ش دانه ، دانه درشت روشن با پروتئین حساس به ریز
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  تقسیم بندي اقلیمی دیم زارهاي کشور: ب 
  .دیم زارهاي کشور به سه اقلیم عمده به شرح زیر تقسیم می گردد

  اقلیم سرد -1
  :اقلیم سرد  با بارندگی متوسط و متوسط به باال -1-1

و ) منـاطق سردسـیري  ( ان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، اردبیـل  این اقلیم شامل استان هاي آذربایج
در . قسمت هایی از استان هاي قزوین، چهار محال و بختیاري، فارس، کرمانشاه و کهگیلویه و بـویر احمـد اسـت   

دان بـیش از  میلیمتر متغیر می باشد و تعداد روز هـاي یخبنـ   300-480این اقلیم متوسط میزان بارندگی سالیانه بین 
سـطح  . درجه سانتیگراد اسـت  -15روز و همچنین متوسط حداقل دما در سردترین ماه هاي زمستان کمتر از  100

عوامـل  . درصد از کل سطح زیر کشت گندم دیم را شامل می شـود  38زیر کشت گندم دیم در این اقلیم حدود 
خر فصل زراعی، خشکی ممتد، سرماي زمسـتانه  مهم محدود کننده تولید در این اقلیم عبارتند از خشکی اول و آ

و سرماي دیر رس بهاره و از تنش هاي زنده می توان سیاهک پنهان معمولی و سیاهک پاکوتاه و زنگ زرد را نام 
  .برد

  :اقلیم سرد با بارندگی کم -1-2
دراز مدت در  متوسط میزان بارندگی. شامل استان هاي همدان، سمنان، مرکزي و قسمتی از شمال خراسان است 

روز و همچنین متوسط حـداقل دمـا در    100میلیمتر بوده وتعداد روزهاي یخبندان بیشتر از  300این اقلیم کمتر از 
سطح زیر کشت گندم دیم در این اقلیم در حـدود  . درجه سانتیگراد می باشد -15سردترین ماههاي سال کمتر از 

عوامل مهم محـدود کننـده تولیـد در ایـن اقلـیم      . ی گردددرصد از کل سطح زیر کشت گندم دیم را شامل م 16
سرماي زمستانه بدون پوشش برف، سرماي دیررس بهاره، خشکی اول و آخر فصل رشـد و خشـکی   : عبارتند از 

 .ممتد و از تنش هاي زنده می توان به زنگ زرد و سیاهک پنهان معمولی گندم اشاره نمود

  اقلیم معتدل -2
  :ارندگی متوسط و متوسط به باالاقلیم معتدل با ب -1-2

این اقلیم استان هاي کرمانشاه، تهران و قسمت هایی از استان هاي لرستان، ایالم، قزوین، چهار محال و بختیـاري  
میلیمتـر، و تعـداد روزهـاي     300-480متوسـط میـزان بارنـدگی در ایـن منـاطق بـین       . و فارس را شامل می گردد

درجـه   -15متوسط حداقل دما در سردترین ماه هاي سال بـین صـفر تـا    . استروز در سال  60-100یخبندان بین 
درصد از کل سطح زیـر کشـت گنـدم دیـم را      9سطح زیر کشت گندم دیم در این اقلیم حدود . سانتیگراد است
سرماي زمستانه بدون پوشش برف، : عوامل مهم محدود کننده تولید گندم در این اقلیم عبارتند از. شامل می شود
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رماي دیر رس بهاره، خشکی اول و آخر فصل و خشکی ممتد و از تنش هـاي زنـده مـی تـوان بـه زنـگ زرد،       س
  .زنگ قهوه اي ، سیاهک پنهان معمولی و از آفات به سن گندم و زنبور ساقه خوار اشاره نمود

  :اقلیم معتدل با بارندگی کم -2-2
در این اقلیم میزان متوسـط  . ، اصفهان و فارس استاین اقلیم شامل قسمت هایی از استان هاي خراسان، مرکزي 

همچنـین متوسـط   . روز اسـت  60-100میلیمتر بوده و تعداد روزهاي یخبنـدان بـین    300بارندگی ساالنه کمتر از 
سطح زیـر کشـت گنـدم    . درجه سانتیگراد در نوسان است -15حداقل دما در سردترین ماه هاي سال بین صفر تا 

عوامـل مهـم محـدود    . درصد از کل سطح زیر کشت گندم دیم را شامل می شـود  8حدود  دیم در این  اقلیم در
تنش خشکی، سرماي دیررس بهاره و سرماي زمستانه بدون پوشـش بـرف و   : کننده تولید در این اقلیم عبارتند از

نیز بـه سـن   از تنش هاي مهم زنده می توان به زنگ زرد، زنگ قهوه اي و سیاهک پنهان معمولی و از آفات مهم 
  .گندم و زنبور ساقه خوار اشاره نمود

  اقلیم گرم -3
   :اقلیم گرم با بارندگی متوسط تا زیاد -1-3

این اقلیم شامل استان هاي گلسـتان، مازنـدران، ایـالم،  گـیالن، خوزسـتان و قسـمتهایی از اسـتان هـاي لرسـتان،          
اسـتثناي اسـتان خوزسـتان کـه داراي متوسـط      در ایـن اقلـیم بـه    . کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه اسـت 

میلیمتر و از رطوبت نسـبی بـاالتر برخـوردار     280میلیمتر و منطقه مغان که داراي متوسط بارندگی  330بارندگی 
سـطح زیـر   . میلیمتـر مـی باشـد    500-450می باشد، بقیه مناطق  اکثراً داراي متوسط بارندگی دراز مدت بیش از 

ایـن  . درصد از کل سطح زیر کشـت گنـدم دیـم را شـامل مـی شـود       22لیم در حدود کشت گندم دیم در این اق
. مناطق داراي آب و هواي گرمسیري با زمستانهاي مالیم، بهار کوتاه وگرم و فصـل گرمـاي طـوالنی مـی باشـد     

اقلیم  عوامل مهم محدود کننده تولید در این. تعداد روزهاي یخبندان در این اقلیم کمتر از یک ماه در سال است
گرما، خشکی و از تنش هاي زنده می توان به زنگ زرد، زنگ قهـوه اي، سـپتوریوز، سـیاهک و فوزاریـوم و از     

  .آفات مهم نیز به سن گندم و زنبور ساقه خوار اشاره نمود

  : اقلیم گرم با بارندگی کم -2-3
ایـن  . سمتی از اسـتان خراسـان اسـت   شامل قسمتی از استان هاي بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ق

تعداد . مناطق داراي آب و هواي گرمسیري با زمستان هاي مالیم و بهار کوتاه و گرم و فصل گرماي طوالنی می باشد
در این اقلیم متوسط میزان بارندگی ساالنه معموال کمتر . روزهاي یخبندان در این اقلیم کمتر از یک ماه در سال است
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درصد از کل سطح زیر کشـت گنـدم دیـم     7سطح زیر کشت گندم دیم در این اقلیم در حدود . ستمیلیمتر ا 300از 
  .کشور را شامل می شود

  کشت گندم دیم
رعایت دقیق زمان کشت توصیه شده در گندم دیم به منظور بهره وري از اولین بارندگی موثر در جوانه زنی و بدنبال 

زمانی که بارندگی موثر پاییز براي جوانه . زایش تولید بسیار موثر می باشدآن سبز اولیه پاییز در مناطق دیم جهت اف
زنی با تاخیر صورت می گیرد، در این صورت بعد از اولین بارش، جوانه زنی و سبز اولیه بعلت سرد شدن دماي هوا 

این . هد بودخوا) در مناطق سردسیر بعلت بارش برف( به کندي صورت گرفته و در اغلب موارد سبز زیر برفی 
شرایط باعث می شودکه ارقام با تیپ رشد زمستانه نتوانند قبل از وقوع مرحله سرما به مرحله روزت بروند، چون این 
ارقام براي مقاوم شدن نسبت به سرما و یخبندان نیاز دارند که قبل از وقوع تنش برودتی سبز شده و به پنجه رفته تا 

سبز اولیه و پنجه زنی خوب در پائیز باعث افزایش طول . ندان را داشته باشندحداکثر مقاومت نسبت به سرما و یخب
تاریخ کاشت در شرایط . دوره رشد و همچنین افزایش تعداد خوشه درمترمربع و نهایتا عملکرد بیشتر دانه خواهد شد

دیم در مناطق  تاریخ کشت مناسب براي گندم. دیم از زمان اولین بارش موثر براي جوانه زنی محسوب می شود
  :                                                                                       مختلف بشرح زیرمی باشد

  در مناطق خیلی سرد کوهستانی از اواخر شهریور لغایت نیمه اول مهرماه  -1
                                                                                 مهرماه                   20در مناطق سردسیر از اول مهر لغایت  -2
  آبانماه                                                                                              20در مناطق معتدل از نیمه مهر لغایت  - 3
  آذرماه با توجه به بارش اولین بارندگی 15ز نیمه آبانماه تا در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر ا - 4
  

  بذر ارقام مورد کشت

بذر ارقام گندم به عنوان مهمترین نهاده کلیدي محسوب شده بنابراین توجه به بـذر و کیفیـت آن در تولیـد محصـول     
ه بخـش کشـاورزي خواهـد    کم توجهی به این مسئله هر ساله موجب ایجاد خسارت زیاد ب. بعدي بسیار مهم می باشد

شد و از طرف دیگر بی توجهی به بذر بویژه در انتقال آن از یک منطقه جغرافیایی به مناطق دیگر می تواند در وقـوع  
  .  اپیدمی برخی از بیماري ها نقش بسزایی داشته و خسارت شدیدي را به بخش کشاورزي وارد نماید
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  اي کشورارقام گندم مناسب کاشت در دیم زاره) 11جدول 

  رقم
نیک   گهر  کوهدشت  زاگرس  سرداري  2آذر   خصوصیات

  سیمره  نژاد

زمستانه   تیپ رشد
  زودرس

زمستانه 
  زودرس

بهاره 
  زودرس

بهاره 
  زودرس

بهاره 
  زودرس

بهاره 
  زودرس

بهاره 
  زودرس

  cm 76  67  103  84  88  88  95)( ارتفاع

) gr(وزن هزار دانه 
  )شرایط دیم(

34  36  36  34  33  32  36  

  350  330  340  350  350  350  350  بذر در مترمربع تعداد

مقدار بذر در هکتار 
  )کیلوگرم(

120-145  130-150  110-145  105-140  110-130  110-130  110-150  

  تاریخ کاشت مناسب

نیمه اول مهر 
در مناطق 
سردسیر و 

اواخر مهر و 
اوایل آبان در 
  منطقه معتدل

نیمه اول مهر 
در مناطق 
سردسیر و 

ر و اواخر مه
اوایل آبان در 
  منطقه معتدل

اواخر آبان 
و اوایل 
  آذر ماه

اواخر آبان 
و اوایل آذر 

  ماه

اواخر 
آبان و 

اوایل آذر 
  ماه

اواخر 
آبان و 

اوایل آذر 
  ماه

اواخر 
آبان و 

اوایل آذر 
  ماه

طول دوره رویش 
  )روز(

233  234  123  124  127  128  131  

مقدار 
کود 

خالص 
  مورد نیاز

N  60 60  55  55  55  55  55  

  P 20  20  45  45  45  45  45  

  K در مناطقی که براساس آزمون خاك نیاز باشد، مطابق توصیه منطقه مذکور عمل شود  
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 پارسی
  م نان  مقاوم به زنگ  سیاه و زنگ زرد  مناسب براي کشت در مناطق معتدل کشوررقم جدید گند

  
  

  1388بهار : سال معرفی
   .هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و سمنانهاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و سمنانمناطق معتدل استانمناطق معتدل استان : مناسب کشت مناطق

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  کیلو گرم در هکتار 8581  میانگین عملکرد 
  کیلو گرم در هکتار 10333  لکردرکورد عم

  نسبتاً زودرس  گروه رسیدن
  سانتی متر 97  میانگین ارتفاع بوته

  بهاره  تیپ رشد 
  مقاوم  واکنش نسبت به بیماري زنگ زرد
  مقاوم  ) Ug99نژاد (واکنش نسبت به بیماري زنگ سیاه 

  نیمه حساس  واکنش نسبت به بیماري زنگ قهو ه اي
  قاومم  مقاومت به خوابیدگی

  مقاوم  وضعیت ریزش دانه
  زرد کهربایی  رنگ دانه 

  12  میانگین درصد پروتئین دانه 
  خیلی خوب  کیفیت نانوائی

هـزار  هـزار    680680بـیش از بـیش از   مناطق معتدل با اختصـاص مناطق معتدل با اختصـاص 
از از % % 3030((نـدم آبـی   نـدم آبـی   هکتار از سطح زیر کشت گهکتار از سطح زیر کشت گ

در تولیـد آن  در تولیـد آن  ) ) سطح زیر کشـت گنـدم آبـی    سطح زیر کشـت گنـدم آبـی    
هـاي نسـبتاً   هـاي نسـبتاً     وجود بارنـدگی وجود بارنـدگی . . نقش مهمی داردنقش مهمی دارد

هـاي مناسـب   هـاي مناسـب     فراوان در بهار و درجه حرارتفراوان در بهار و درجه حرارت
در برخی از مناطق این اقلیم شرایط را بـراي  در برخی از مناطق این اقلیم شرایط را بـراي  

ه ه ژژبویبویهاي مهم گندم هاي مهم گندم   استقرار برخی از بیمارياستقرار برخی از بیماري
خطر شـیوع  خطر شـیوع  . . نمایدنماید  فراهم میفراهم میزنگ زرد گندم زنگ زرد گندم 

زنـگ سـیاه بـا پیـدایش نـژاد جدیـد       زنـگ سـیاه بـا پیـدایش نـژاد جدیـد       بیماري بیماري 
که بـر روي اکثریـت ارقـام    که بـر روي اکثریـت ارقـام      UUgg9999موسوم به موسوم به 

بعنـوان  بعنـوان    ،،زا اسـت زا اسـت گندم داخل کشـور بیمـاري  گندم داخل کشـور بیمـاري  
یک مشکل بالقوه تولید گندم کشور را تهدیـد  یک مشکل بالقوه تولید گندم کشور را تهدیـد  

بمنظور جـایگزینی ارقـام   بمنظور جـایگزینی ارقـام   این رقم  این رقم  .  .  می کندمی کند
ــتاي    ــگ زرد و در راس ــه زن ــده ب ــاس ش ــتاي   حس ــگ زرد و در راس ــه زن ــده ب ــاس ش حس
پیشگیري از شیوع بیمـاري زنـگ سـیاه و نیـز     پیشگیري از شیوع بیمـاري زنـگ سـیاه و نیـز     

فی ارقام گندم زودرس با کیفیت نـانوایی  فی ارقام گندم زودرس با کیفیت نـانوایی  معرمعر
  . . خوب معرفی شده استخوب معرفی شده است
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 سیوند
  رقم جدید گندم نان  مقاوم به زنگ  سیاه و زنگ زرد  مناسب براي کشت در مناطق معتدل کشور

  
  1388بهار : سال معرفی  

   .سمنانسمنانهاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و مناطق معتدل استانمناطق معتدل استان : مناسب کشت مناطق
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  کیلو گرم در هکتار  8683  میانگین عملکرد 
  کیلو گرم در هکتار  10518  رکورد عملکرد

  متوسط رس  گروه رسیدن
  سانتی متر 92  میانگین ارتفاع بوته

  بهاره  تیپ رشد 
  مقاوم  واکنش نسبت به بیماري زنگ زرد

  مقاوم  ) Ug99نژاد (سیاه واکنش نسبت به بیماري زنگ
  حساسنیمه   واکنش نسبت به بیماري زنگ قهو ه اي

  مقاوم  مقاومت به خوابیدگی
  مقاوم  وضعیت ریزش دانه

  گرم 40  وزن هزار دانه 
  زرد کهربایی  رنگ دانه 

  12  میانگین درصد پروتئین دانه 
  خیلی خوب  کیفیت نانوائی

هـزار  هـزار    680680بـیش از بـیش از مناطق معتدل با اختصـاص  مناطق معتدل با اختصـاص  
از از % % 3030((هکتار از سطح زیر کشت گنـدم آبـی   هکتار از سطح زیر کشت گنـدم آبـی   

در تولید آن نقش در تولید آن نقش ) ) سطح زیر کشت گندم آبی سطح زیر کشت گندم آبی 
هاي نسبتاً فراوان هاي نسبتاً فراوان   وجود بارندگیوجود بارندگی. . مهمی دارندمهمی دارند

مناسب در برخی مناسب در برخی هاي هاي   در بهار و درجه حرارتدر بهار و درجه حرارت
از مناطق این اقلـیم شـرایط را بـراي اسـتقرار     از مناطق این اقلـیم شـرایط را بـراي اسـتقرار     

ه زنـگ  ه زنـگ  ژژویویه ه ببهاي مهم گندم هاي مهم گندم   برخی از بیماريبرخی از بیماري
خطر شیوع بیماري خطر شیوع بیماري . . نمایدنماید  فراهم میفراهم میزرد گندم زرد گندم 

زنگ سیاه با پیدایش نـژاد جدیـد موسـوم بـه     زنگ سیاه با پیدایش نـژاد جدیـد موسـوم بـه     
UUgg9999    که بر روي اکثریت ارقام گندم داخـل  که بر روي اکثریت ارقام گندم داخـل

بعنوان یک مشکل بالقوه بعنوان یک مشکل بالقوه   ،،زا استزا استکشور بیماريکشور بیماري
این رقم  این رقم  .  .  لید گندم کشور را تهدید می کندلید گندم کشور را تهدید می کندتوتو

بمنظور جایگزینی ارقام حساس شده به زنـگ  بمنظور جایگزینی ارقام حساس شده به زنـگ  
زرد و در راستاي پیشـگیري از شـیوع بیمـاري    زرد و در راستاي پیشـگیري از شـیوع بیمـاري    

متوسـط  متوسـط  زنگ سیاه و نیز معرفی ارقـام گنـدم   زنگ سیاه و نیز معرفی ارقـام گنـدم   
  . . با کیفیت نانوایی خوب معرفی شده استبا کیفیت نانوایی خوب معرفی شده است  رسرس
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  بهار
  مناسب براي کشت در مناطق معتدل کشور) آبی(رقم جدید گندم نان  

  
  1386 پائیز: سال معرفی

   .هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و سمنانهاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و سمنانمناطق معتدل استانمناطق معتدل استان : مناسب کشت مناطق
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  کیلو گرم در هکتار  6679  میانگین عملکرد 
  کیلو گرم در هکتار  10734  رکورد عملکرد

  سانتی متر 95  میانگین ارتفاع بوته
  بهاره  تیپ رشد 

  مقاوم  یماري زنگ زردواکنش نسبت به ب
  متحمل  واکنش نسبت به بیماري زنگ قهو ه اي

  مقاوم  مقاومت به خوابیدگی
  مقاوم  وضعیت ریزش دانه

  زرد کهربایی  رنگ دانه 
   38  )گرم(وزن هزار دانه 

  کیلوگرم 5/83  میانگین وزن هکتولیتر
  54  میانگین سختی دانه

  94/10  میانگین درصد پروتئین دانه 
  28  ن درصد گلوتن مرطوبمیانگی

هـزار  هـزار    680680بیش ازبیش ازمناطق معتدل با اختصاص مناطق معتدل با اختصاص 
از از % % 3030((هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی 

در تولیـد آن  در تولیـد آن  ) ) دم آبـی  دم آبـی  سطح زیر کشت گنسطح زیر کشت گن
هاي نسبتاً هاي نسبتاً   وجود بارندگیوجود بارندگی. . نقش مهمی دارندنقش مهمی دارند

هاي مناسـب  هاي مناسـب    فراوان در بهار و درجه حرارتفراوان در بهار و درجه حرارت
در برخی از مناطق این اقلیم شرایط را براي در برخی از مناطق این اقلیم شرایط را براي 

ـ هاي مهم گنـدم  هاي مهم گنـدم    استقرار برخی از بیمارياستقرار برخی از بیماري ـ ب ه ه ب
بـا  بـا    ..نمایـد نمایـد   فـراهم مـی  فـراهم مـی  ه زنگ زرد گندم ه زنگ زرد گندم ژژویوی

توجه به حسـاس شـدن ارقـام مرودشـت و     توجه به حسـاس شـدن ارقـام مرودشـت و     
ــه ــهشــیراز ب ــگ زرد   شــیراز ب ــگ زرد زن ــم    زن ــن رق ــم  ای ــن رق بمنظــور بمنظــور ای

جایگزینی ارقام حساس شده به زنگ معرفی جایگزینی ارقام حساس شده به زنگ معرفی 
  . . شده استشده است
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 پیشگام
  رقم جدید گندم نان  مناسب براي کشت در شرایط آبیاري محدود و کم آبیاري آخر فصل مناطق سرد

  
  1387 ستانزم: سال معرفی

   مرکزيمرکزي، ، قزوینقزوین، ، زنجانزنجان، خراسان، ، خراسان، آذربایجان شرقی و غربیآذربایجان شرقی و غربی، ، اردبیلاردبیل، ، همدانهمدانهاي هاي استاناستان  سردسردمناطق مناطق  : مناسب کشت مناطق
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  کیلو گرم در هکتار  8738  میانگین عملکرد در شرایط آبیاري معمول
  کیلو گرم در هکتار  5146  میانگین عملکرد در شرایط آبیاري محدود

  کیلو گرم در هکتار  10065  رکورد عملکرد
  سانتی متر 93- 96  ارتفاع بوته
  بینابین  تیپ رشد 

  مقاوم  واکنش نسبت به بیماري زنگ زرد
  متحمل  واکنش به تنش سرما

  مقاوم  مقاومت به خوابیدگی
  نیمه مقاوم  وضعیت ریزش دانه

  زرد   رنگ دانه 
  46  )گرم(وزن هزار دانه در شرایط آبیاري نرمال

  نرمال  گلوتن خاصیت کششی
  2/11  میانگین درصد پروتئین دانه 

 ،با توجه به محـدودیت منـابع آب در کشـور   
کم مناطق سرد با در گندم آبی عموماً مزارع 

کشاورزان  .شوند مواجه میآخر فصل آبیاري 
آبیـاري هـاي    ،آب در بهار محدودیتبدلیل 

آخـر را در گنــدم قطــع و بـه زراعــت هــاي   
ــد   ــی دهن ــاص م ــتانه اختص ــه  در وتابس نتیج

مطلوب از کشت ارقـام پـر توقـع بـه     عملکرد 
 بنـابر ایـن ایجـاد    .حاصل نمی گـردد آبیاري 

و  معمولیارقامی که در هر دو شرایط آبیاري 
یا آبیاري محدود آخر فصل محصول بیشـتر و  

اهمیت بسیار زیادي  ،مطمئن تري تولید کنند
مقاوم به بیماري  بعنوان رقم پیشگام رقم. دارد
آخر فصل معرفی  کم آبیاريو تحمل به  زنگها

ــن . گردیــد  ــه  ای ــل مقاومــت ب ــه دلی ــم ب رق
خوابیدگی در شرایط سیسـتم آبیـاري بـارانی    

  .نسبت به دیگر ارقام رایج ارجحیت دارد
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  دنا
  در اقلیم هاي معتدل و گرم و خشک جنوب کشور مناسب کشت  با سازگاري وسیع) آبی(رقم جدید گندم دوروم 

  
  1386 زمستان: سال معرفی

 گلستان ، تهران ،کرمانشاه، لرستان،خوزسـتان ،اصفهان،فارس،کرمان،سیسـتان و بلوچسـتان و   هاي هاي استاناستان : مناسب کشت مناطق
  .خراسان جنوبی  سایر مناطق مشابه در هر دو اقلیم معتدل و گرم وخشک جنوب کشور می باشد

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  کیلوگرم در هکتار6800  میانگین عملکرد 
  سانتی متر 94  میانگین ارتفاع بوته

  بهاره  تیپ رشد 
  مقاوم  وضعیت ریزش دانه

  مقاوم  مقاومت به خوابیدگی
   44  )   گرم(وزن هزار دانه 

  مقاوم  واکنش به بیماري زنگ زرد
  مقاوم  واکنش به بیماري سیاهک پنهان
  مقاوم  واکنش به بیماري سیاهک ناقص

   2/13  میانگین درصد پروتئین دانه 
   33  بدرصد گلوتن مرطو

   11  درصد گلوتن خشک
گذشته بسـیار دور در منـاطق    گندم دوروم از ارقام محلی    خوب  کیفیت پخت ماکارونی

شمال غرب تا جنوب غرب به صورت  مختلف کشور خصوصاً
سطح زیر کشت آن در سـال هـاي    .شده اند می دیم کشت

از دهـه  . هزار هکتـار بـرآورد مـی گـردد     300اخیر حدود 
و معرفی سـه رقـم    79-هشتاد باوارد شدن بذررقم یاواروس

آبـی ، سـطح    گندم دوروم سیمینه ،آریا و کرخه براي کشت
افزایش یافته ) در استان خوزستان خصوصاً(زیر گندم دوروم 

این رقم در کلیه مراحـل تحقیقـاتی نسـبت بـه ارقـام      . است
. شـاهد در هـر دو اقلــیم گـرم و معتــدل برتـري نشــان داد    

زودرس تر بودن نسبت به ارقام شاهد، عملکرد باالتر؛ درصد 
ي زنگ و سـیاهک  پروتئین باال؛ مقاومت به ریزش و بیماریها

  .هاي این رقم استدرصد گلوتن باالتر از ویژگی  و ناقص
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  ارگ
  کشور شوري خاك وآب در اقلیم معتدل   تنشمتحمل به شوري مناسب براي مناطق با آبی گندم رقم جدید 

      

     1388تابستان : سال معرفی 
خراسـان   هـاي یـزد،  هایی ازاسـتان بخش( منطقه معتدلدر) ب یا خاك شورآ(مناطق داراي تنش شوري  : مناسب کشت مناطق

  ... و) گرمسار( تهران، سمنان ، کرمان  ،اصفهان ، قم، )فیض آباد(ي جنوبی، خراسان رضو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  کیلوگرم در هکتار 5470  میانگین عملکرد 
  سانتی متر  80  میانگین ارتفاع بوته

  بهاره  تیپ رشد
  نیمه حساس  واکنش به زنگ زرد

  نیمه حساس  واکنش به زنگ قهوه اي
  مقاوم  خوابیدگی و ریزش دانه

  قهوه اي  )گلوم(رنگ سنبله
  زرد  رنگ دانه 

   40  )گرم(وزن هزار دانه
  9/11  میانگین درصد پروتئین دانه 

  خیلی خوب  کیفیت نانوایی

هـزار   680مناطق معتدل با اختصـاص بـیش از  
از % 30(هکتار از سطح زیر کشـت گنـدم آبـی    

در تولیـد آن  ) سطح زیـر کشـت گنـدم آبـی     
اراضـی   30 -%50حـدود  . نقش مهمـی دارنـد  

بـه نحـوي   آبی این مناطق با درجات مختلـف  
یکـی  . هسـتند  متأثر از تنش شوري آب وخاك

از اهداف مهم اصـالح نباتـات در ایـن منـاطق     
متحمـــــل بـه شـوري      تهیه و معرفـی ارقـام   

ارگ در رقـم جدیـد   . آب و خاك مـی باشـد  
شرایط و مناطق ذکر شده در مقایسـه بـا ارقـام    

از . رایج کویر، بم و روشن برتري داشته اسـت 
صفات بارز این رقـم عـالوه بـر عملکـرد بـاال و      

معتـدل داراي آب  درمنـاطق    سازگاري خوب
ـ خوابمقاومت به  ،وخاك شور ـ رو  دگیی  زشی

 .باشددانه و کیفیت باال می
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  مروارید
  مناسب براي مناطق گرم ومرطوب شمال کشور  ، مقاوم به بیماریهاي قارچیرقم جدید  گندم 

     
     1388زمستان : سال معرفی 

   )مغان ودشت هاي گرگان، مازندران (مناطق گرم و مرطوب شمال : مناسب کشت طقمنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 کیلوگرم در هکتار6152 میانگین عملکرد دانه 

 115 تعداد روز تا گلدهی

 157 تعداد روز تا رسیدن

 104 -90 (cm)ارتفاع بوته 

 بهاره تیپ رشد

 مقاوم واکنش نسبت به زنگ زرد

 نیمه متحمل ايقهوهسیاه  وواکنش نسبت به زنگ 

سپتوریاي برگی واکنش نسبت به 
 وسفیدك پودري

 نیمه حساس

  متحمل واکنش نسبت به فوزاریوم سنبله
 کهربایی رنگ دانه

 43 وزن هزار دانه

 7/11  )میانگین(درصد پروتئین 

 31 درصد گلوتن مرطوب
 5/10 خشک درصد گلوتن 
 30/84 وزن هکتولیتر

 نیمه متحمل ریزش دانه

  خوب  کیفیت نانوایی

هـاي  اي ساحل خزر و اراضی مزروعـی واقـع در دشـت   مناطق جلگه
مغان که از نظر آب و هوایی، خاك و تنش هاي  وگرگان، مازندران 

از نظر تولید گندم با کیفیت بـاال   ،موجود داراي مشابهت هایی هستند
سطح زیر کشت گندم آبی در اراضی . باشندمیاي حایز اهمیت ویژه
درصد کل سطح زیـر   16هزار هکتار  و بیش از  380این اقلیم بالغ بر 

میزان تولید گندم در این . دهندکشت گندم آبی کشور را  تشکیل می
مناطق بر حسب شرایط آب و هوایی وسطح زیر کشت، سالیانه بین یک 

وجـود    .اسـت میلیون تا یک میلیون وسیصدوشصت هزار تـن متغیـر   
متاثر از دریاي خزر ، درجه بارندگی هاي فراوان، رطوبت نسبی باالي 

زراعت گسـترده   ي متعدد،وجود عوامل بیماریزا،هاي مناسب حرارت
هاي زراعی مناسب در اغلب منـاطق ایـن   گندم و عدم رعایت تناوب

هاي مهم گنـدم فـراهم   اقلیم، شرایط را براي استقرار و توسعه بیماري
نسـبت بـه    تن در هکتار که   152/6 آن  میانگین عملکرد. نموده است

.  باشـد تن در هکتار  برتـر مـی    467/5گندم شاهد با میانگین عملکرد  
کیفیت نانوایی این الین مطلوب و از جنبه ترکیب آللی زیر واحدهاي 

این ژنوتیپ واجد آلـل هـاي    (HMW)گلوتنین با وزن مولکولی باال 
وترویجـی   تطبیقی  –مطالعات  تحقیقی .  می باشد 5+10و  7+9،  نول

هاي  گلستان استان در 85-86و  84-85ن الین در سال هاي زراعی ای
نتایج ایـن پـروژه هـا     و انجام شد) دشت مغان ( ، مازندران و اردبیل 

   .باشدمیاغلب مناطق مورد نظر  نشاندهنده سازگاري وبرتري آن در
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  بهرنگ
  مناسب براي کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشوررقم جدید گندم دوروم   

     1388زمستان : سال معرفی       
  مناطق گرم و خشک جنوب کشور : مناسب کشت مناطق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملکرد میانگین کیلوگرم در هکتار6685

  )روز(سنبله ظهور ات زمان مدت  116

   )سانتی متر(بوته ارتفاع 94

 رشد تیپ بهاره

20MR زرد زنگ به واکنش 

 نژاد سیاه زنگ به واکنش  مقاوم نیمه
UG99  

  )ورس(خوابیدگی  مقاوم

  ناقص سیاهک به واکنش  مقاوم

  پنهان سیاهک به واکنش  مقاوم

 دانه ریزش مقاوم

  رنگ دانه   زرد کهربایی

  )گرم(نهدا هزار وزن 52

 دانه  کیفیت بسیارخوب

گندم دوروم از گذشته بسـیار دور در منـاطق مختلـف کشـور      ارقام محلی
خصوصاً شمال غرب تا جنوب غرب به صورت دیم کشت شده اند و سـطح  

هـزار هکتـار    250حـدود   زیر کشت دیم این محصول در سال هاي اخیـر 
گندم دوروم آبی به صورت گسترده  1370تا قبل ازسال .  برآورد می گردد

و  79-اما در دهه هشتاد بـاوارد شـدن بـذررقم یـاواروس     .کشت  نمی شد
معرفی سه رقم گندم دوروم سیمینه ،آریا و کرخه براي کشـت در زراعـت   

  هکتـار بـالغ  هـزار   200آبی، سطح کشت گنـدم دوروم آبـی بـه بـیش از     
د،که نشان دهنده سازگاري وسیع گندم دوروم بـا شـرایط آب و   یگردمی 

. هوایی خشـــــک بویژه منــاطق گرم و خشک جنوب کـــشور می باشد
نیاز صنایع ماکارونی سازي کشور به سمولینا که از دانه گندم دوروم حاصل 

پایـداري   گردد، ایجاب می نمایدکه الین هـا و ارقـام بـا سـازگاري و    می
صفت مقاومت قابل قبول این الین نسبت  .عملکرد باال، مورد توجه قرارگیرد

زنگ سیاه به عنوان یکی از صفات بارز در معرفی ایـن الیـن    Ug99به نژاد 
  واکنش این الین به بیماري زنگ زرد در داراب ، دزفول ، .مطرح می باشد

یادداشـت   تا نیمه مقاوم خرم آباد ، اهواز ،گرگان ،نیشابور و کرج از مقاوم
رقم بهرنگ از نظر پایداري عملکرد و میانگین عملکرد دانه . برداري گردید

منطقـه بـالغ    4سـال در   3میانگین عملکرد دانه آن طـی  . بود  برترین الین
سـازگاري مناسـب و   این رقم به دلیـل داشـتن    .تن در هکتار بود 796/6بر

کشور و نیز کیفیت خوب دانه  عملکرد مطلوب در اقلیم گرم و خشک جنوب
براي تهیه ماکارونی ، از مزیت خوبی برخوردار است و با توجه به اینکه  آن

بیشترین سطح زیر کشت گندم دوروم کشور در اقلـیم مزبـور واقـع شـده     
  .رقم جدید بهرنگ نیاز این مناطق را تا حد زیادي مرتفع می سازد  ،است
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  آرتا
 براي کاشت دراقلیم گرم  و مرطوب ساحل خزرمناسب  گندم نان

              
(HD2206/Hork//Bul/6/CMH80A.253/2/M2A/CML//Ald/3/Ald*4/5/BH1146/H56.71//BH1146/3/CMH78.390/4/

Seri/7/Hel/3*Cno79//2*Seri 82) 

     
درطـی دوره اصـالح گنـدم     (CIMMYT)توسط مجري طرح  در مرکز بین المللی اصالح ذرت وگندم  1372یري گندم نان آرتا در سال دو رگ گ

(Wheat Improvement Course 1992-93)  سایر مراحـل تولیـد ایـن رقـم در ایسـتگاه هـاي       . تحت برنامه به نژادي گندم براي ایران انجام شد
کیلو گرم و رکورد تولیـد ایـن رقـم     6348متوسط عملکرد رقم جدیدگندم آرتا برابر  .بد،ساري وکالردشت  انجام گردیدتحقیقاتی مغان ،گرگان ،گن

 . این رقم جهـت کشـت در منـاطق مغـان ،گرگـان ،گنبد،سـاري وکالردشـت  توصـیه مـی شـود          . کیلوگرم از ایستگاه ساري گزارش شده است 7089
تحمـل بـاالي   . وجهی در  سطوح سمپاشی علیه بیماري زنگ زرد گندم در مناطق شمالی کشورخواهد شـد   جایگزینی رقم آرتا موجب  کاهش قابل ت
  .آلوده به فوزاریوم نیز حائز اهمیت می باشد ها و آردهاي   در کاهش مسمومیت گندم  (scab)این گندم به بیماري فوزاریوم سنبله گندم 

  
  مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم جدید آرتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هـزار هکتـار بـه کشـت رقـم تجـن        300هکتـار بـوده کـه از ایـن مقـدار       000/380سطح کشت گندم در مناطق ساحل خزر بالغ بر  :توجیه اقتصادي

از رطوبـت نسـبی بـاال برخـوردار      هزار هکتار از سطح زیر کشت رقم تجن را در مناطقی که 150بتواند   برآورد می شود که رقم آرتا.  اختصاص دارد
، مازنـدران و گلسـتان  را   )دشت مغـان (این سطح بخشهایی از استان اردبیل. بوده و بیماري زنگ زرد و فوزاریوم سنبله مشکل آفرین است پوشش دهد

ریـال    2800که از نظر ریالی با احتسـاب   تن در سال افزایش خواهد یافت   75000با جایگزینی رقم جدید آرتا، میزان تولید به مقدار . در بر می گیرد
  .میلیارد  ریال میباشد 210براي هر کیلوگندم ارزش آن معادل 

  

 تصفا
 بهاره تیپ رشد

 95 -90   (cm)ارتفاع بوته 
 مقاوم واکنش نسبت به زنگ زرد

 متحمل واکنش نسبت به فوزاریوم سنبله
 6/12 )میانگین(درصد پروتئین 

 34 درصد گلوتن مرطوب
 قرمز رنگ دانه

 38  وزن هزار دانه
 117  تعداد روز تا گلدهی
  160  تعداد روز تا رسیدن

  جه پر پن  تعداد پنجه 
  متحمل  ریزش دانه 
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 اکبري
  آبو  خاك شوري  تنش بادر اقلیم معتدل مناسب براي کشت  )نیشابور(اکبري  نانگندم 

  
ن در کرج آدورگ گیري  1372رگی است که در بهار سال   دو   Tob//Cno/Sx/31/3/12300-63-1گندم نان اکبري

انجام  یزد، اصفهان، کرمان وزابل  نیشابور، کرج، تحقیقاتیایستگاههاي و انتخاب این رقم در  ارزیابیمراحل  .رسید انجامه ب
 10-12آب و خاك معادل  ECکیلو گرم در اراضی تحت تنش شوري با  4529متوسط عملکرد رقم جدید گندم اکبري .شد

 جهتاین رقم .گزارش شده استنیشابورکیلوگرم از ایستگاه  5789 و رکورد تولید این رقم شددسی زیمنس بر متر می با
  .توصیه میشود،یزدواصفهان )یرجندبنیشابور (شوراقلیم معتدل شامل استانهاي خراسان  ولبکشت در مناطق شور 

  
  )تحت تنش شوري(رقم جدیداکبريمشخصات زراعی و مرفولوژیک  

  
 صفات

 بهاره رشد تیپ

 100 -90 (cm)بوته  ارتفاع

 مقاوم نسبت به زنگ زرد واکنش

 6/11 )میانگین(پروتئین  درصد

 32 گلوتن مرطوب درصد

 کهربایی دانه نگر

 38 هزار دانه وزن

 125 روز تا گلدهی تعداد

  
  اقتصادي توجیه

 گنـدم  کشـت هزار هکتار بـه   400000این مقدار بالغ بر  هکتار بوده که از 000/570کل کشور بالغ  درکشت گندم در اراضی تحت تنش شوري  سطح
این سـطح  . دهدهزار هکتار از سطح زیر کشت گندم در استانهاي مختلف را پوشش  150جدید بتواند  الینبرآورد می شود که . دارد اختصاص  بهاره

اراضی زیر کشت  ازهزار هکتار  150جدیددر سطح  رقم  ایگزینیجبا . گیرد میدر بر  راکرمان ،سیستان وتهران    اصفهان یزد،بخشهایی از استانهاي   
 میلیـارد  252ریال براي هر کیلوگندم معـادل   2800از نظر ریالی با احتساب  کهتن افزایش یافته  90000گندم تحت تنش شوري ، میزان تولید به مقدار 

  .باشداهمیت می  توجهارد کشور نیز   نانوائیکیفیت  افزایشبه  فوق الذکر از جن اقتصاديرقم مزبور عالوه بر توجیه  معرفی.ل می شوداری
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  دریا
  گندم نان مناسب براي کاشت دراقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر

  
SHA4/CHIL CM91099-25Y-OM-3N-1Y-OYZ-O10M-OY-3M-O10     

طالعـات مقـدماتی و پیشـرفته و    می باشد کـه م (CIMMYT)   گندمواز مرکز بین المللی اصالح ذرت  مواد دریافتی ازاین رقم 
متوسـط  . تعیین سازگاري وپایداري عملکـردآن در ایسـتگاههاي تحقیقـاتی اقلـیم گـرم ومرطـوب شـمال انجـام گرفتـه اسـت           

کیلوگرم از ایستگاه سـاري گـزارش شـده اسـت      7667کیلو گرم و  رکورد تولید این رقم  5812عملکرد رقم جدیدگندم دریا 
   .طق مغان ،گرگان ،گنبد،ساري وکالردشت  توصیه می شوداین رقم جهت کشت در منا.

  
  مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم گندم دریا 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اقتصادي توجیه
برآورد . دارد اختصاصه کشت رقم تجن هزار هکتار ب 300هکتار بوده که از این مقدار بالغ بر  000/380 بالغکشت گندم در مناطق ساحل خزر  سطح

زنـگ زرد   بیمـاري سطح زیر کشت رقم تجن را در مناطقی که از رطوبت نسبی باال برخـوردار بـوده و    ازهزار هکتار  150 بتواند رقم دریامی شود که 
بـا  .ن ،اردبیل و گلستان را در بـر مـی گیـرد   بخشهایی از استان مازندرا سطحاین . است پوشش دهد بیشتر شایعگندم ،سفیدك پودري و فوزاریوم سنبله 

کـاهش  % 23حـاکی از   1384الـی  1382توجه به  شکسته شدن مقاومت گندم تجن به بیماري زنگ زرد در اقلـیم شـمال ، نتـایج آزمایشـات سـه سـاله       
هاي قـارچی درشـرایط محیطـی مناسـب     این کاهش عملکرد با گسترش بیماري . عملکرد این رقم در استانهاي گلستان ، مازندران ودشت مغان میباشد

 ، گلسـتان هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم درمناطقی از استانهاي  150رقم تجن در سطح  ذفحبا  . اقلیم گرم ومرطوب  شمال بیشتر خواهد شد
که از نظر ریـالی بـا     )لو گرم در هکتارکی 1200(یافته افزایشتن  180000 حدود جایگزینی رقم جدید، میزان تولید به مقدار دشت مغان و مازندران و

  .افزایش درآمد نصیب کشاورزان  این مناطق خواهد شد  ریال  میلیارد 504براي هر کیلوگندم معادل  ریال  2800احتساب 

  صفات
 بهاره تیپ رشد

 100 -90  (cm)ارتفاع بوته 
 مقاوم واکنش نسبت به زنگ زرد

 متحمل واکنش نسبت به فوزاریوم سنبله
  مقاوم  واکنش نسبت به سفیدك پودري

 9/12 )ینمیانگ(درصد پروتئین 
 38 درصد گلوتن مرطوب

 کهربایی رنگ دانه
 48  وزن هزار دانه

 125  تعداد روز تا گلدهی
  نیمه متحمل  ریزش دانه 
  متحمل  )ورس(خوابیدگی
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  3مغان 
  گندم نان مناسب براي کاشت در اقلیم گرم ومرطوب ساحل خزر

  
/5/opata) (Luan/3/V763.23/V879.c8//Pvn/4/Picus   

  
کیلوگرم از ایستگاه ساري  7278کیلو گرم و  رکورد تولید این رقم  6641برابر  3متوسط عملکرد رقم جدیدگندم مغان 

   این رقم جهت کشت در مناطق مغان ،گرگان ،گنبد،ساري وکالردشت  توصیه می شود.گزارش شده است 
  

  3مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم گندم نان مغان 
 صفات

 ارهبه تیپ رشد
 100 -90  (cm)ارتفاع بوته 

 متحمل واکنش نسبت به زنگ زرد
 نیمه متحمل واکنش نسبت به فوزاریوم سنبله

 2/13 )میانگین(درصد پروتئین 
 34 درصد گلوتن مرطوب

 کهربایی زنگ دانه
 43  وزن هزار دانه

 115  تعداد روز تا گلدهی
  157  تعداد روز تا رسیدن

  متوسط  تعداد پنجه 
  نیمه متحمل   ش دانهریز

  30/84  وزن هکتولیتر
  

  :توجیه اقتصادي
. هزار هکتار بـه کشـت رقـم تجـن اختصـاص دارد      300هکتار بوده که از این مقدار بالغ بر  000/380سطح کشت گندم آبی در مناطق ساحل خزر بالغ 

ا در مناطقی که از رطوبت نسـبی بـاال برخـوردار بـوده و بیمـاري      هزار هکتار از سطح زیر کشت رقم تجن ر 150بتواند    برآورد می شود که رقم مغان
این سطح بخشهایی از استان مازندران ،اردبیل و گلسـتان را در بـر   . زنگ زرد گندم ،سفیدك پودري و فوزاریوم سنبله مشکل آفرین است پوشش دهد

جایگزینی رقم  و و مازندران واردبیل گلستانمناطقی از استانهاي هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم در 150رقم تجن در سطح  ذفحبا  .می گیرد 
 373معـادل  ارزش آن  بـراي هـر کیلوگنـدم     ریـال   2800که از نظر ریـالی بـا احتسـاب     خواهد یافت افزایشتن  133200به مقدار  جدید، میزان تولید

اي که مقاومت خود را به بیمـاري زنـگ زرد    واریتهبا  جایگزینیکر از جنبه  فوق الذ اقتصاديرقم مزبور عالوه بر توجیه  معرفی .می باشد ریالمیلیارد 
تحمـل   و  منـاطق و کاهش قابل توجه سطوح سمپاشـی علیـه زنـگ زرد گنـدم در ایـن      )رقم تجن(دست داده ازگندم در اکثر مناطق اقلیم شمال کشور 

مـی   اهمیـت به فوزاریوم نیز حـائز   آلوده آردهاي   وها  اهش مسمومیت گندمک در  (scab)گندم  سنبلهفوزاریوم  سفیدك پودري و باالي این گندم به
  .باشد
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 افالك 
   کشور  اقلیم گرم و خشک جنوبکشت در رقم جدید گندم نان آبی مناسب براي 

  
از   LR/ Son٦٤/٤/ Tit/ Son٦٤//Nai٦٠ /٣/ ٢٣٨٥٤ / Tob/ Cno/HD١٦٠/٥و با شجره  Debeiraبا نام  S-80-18الین 

مورد  1375-76که در ایستگاه زابل و در سال   (Heat Tolerance Wheat Yield Trial)ژرم پالسم خزانه بین المللی بین
رقم جدید افالك، داراي  .ارزیابی قرار گرفته بود، گزینش و به برنامه به نژادي اقلیم گرم و خشک جنوب کشور وارد گردید

) زابل، داراب، اهواز، ایرانشهر، دزفول و خرم آباد(رم و خشک جنوب کشور پایداري عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم گ
ارزیابی آن در قالب مطالعه خزانه هاي بیماریها نشان داده است که رقم افالك به نژادهاي فیزیولوژیک زنگ زرد در  و بوده

  .  واکنش مقاومت داشته است) شاهایستگاههاي زرقان، مشهد، همدان، ساري، گرگان و کرمان(مناطق با شدت بیماري باال 
از لحاظ کیفیت نانوایی و با انجام بررسی هاي متعدد کیفی مشخص شده است که کیفیـت نـانوایی ایـن رقـم در گـروه خـوب       

ترویجی در مزارع زارعـین منـاطق    –بررسی هاي تحقیقی  .درصد متغیر می باشد 11-2/13قرار داشته و درصد پروتئین آن بین 
برتـري تولیـد در برابـر رقـم     % 6زگاري و افزایش عملکرد این رقم را در مناطق گرم و خشک کشـور تـا حـدود    مختلف نیز سا

  . چمران نشان داده است
و  5900میانگین عملکرد رقم افالك و رقم شاهد چمران در ایستگاههاي تحقیقاتی اقلیم گرم و خشک جنوب کشـور بترتیـب   

کیلـوگرم در   8383د تولید رقم افالك در ایستگاه تحقیقاتی خرم آبـاد و بـه میـزان    رکور. کیلوگرم در هکتار بوده است 5650
   .هکتار ثبت گردیده است

پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت به بیمـاري زنـگ زرد و ریـزش دانـه از     
در منـاطق گـرم و خشـک جنـوب کشـور و بـه خصـوص در        کشـت ایـن رقـم     .ویژگیهاي بارز رقم افالك  محسوب می شود

مناطق شمالی اسـتان خوزسـتان، منـاطق    ( مناطقی که فشار بیماري ها و به ویژه  زنگ زرد در آن مناطق محدود کننده می باشد 
  .  توصیه می گردد) جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان، کرمانشاه

  
  افالك جهت کشت در مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور جدول توجیه اقتصادي رقم

  ارقام زراعی رایج
  سطح زیر کشت

 )هکتار(
 )تن(تولید 

درصد کاهش محصول ناشی از 
 خسارت بیماري

ارزش اقتصادي خسارت بر 
 ریال 3400اساس هر کیلو 

  چمران،ویریناك،هیرمند،
 استار، کرخه و یاواروس

  

150000 

  

  بااحتساب میانگین
 ن در هکتارت 5/3

  تن 000/525
  

 5250معادل % 1

  

000/000/785/1  
 میلیارد تومان 8/1معادل 
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  جدید افالك تصاویر رقم                                                                                  
  

  برخی مشخصات زراعی و متمایز کننده
 رقم جدید گندم افالك

  بهاره  تیپ رشد 
  سانتی متر 95  میانگین ارتفاع بوته 

  زرد کهربایی  رنگ دانه 
  گرم 40  میانگین وزن هزار دانه

  متحمل   ی مقاومت به خوابیدگ
  مقاوم  مقاومت نسبت به زنگ زرد 

  نیمه مقاوم  مقاومت نسبت به زنگ  قهوه اي
  روز 153  میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

  متحمل  وضعیت ریزش دانه  
  2/12  : میانگین درصد پروتئین دانه 

  7/32  : میانگین درصد گلوتن مرطوب
  11  : میانگین درصد گلوتن خشک

  2/77  : گین وزن هکتولیترمیان
  7/55  : میانگین سختی دانه

  خوب  : کیفیت نانوایی
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  سپاهان
  استانهاي اصفهان و یزد مناسب براي کشت در مناطق معتدل مواجه با تنش خشکی رقم جدید گندم آبی

مراحل انتخاب و خالص سازي . گندم سپاهان از دورگ گیري گندم آزادي با چند الین خارجی در ایران حاصل شده است 
از نظر عملکرد دانه و انجام شده و ) و کالردشت  بین ایستگاههاي ایرانشهر( در برنامه اصالحی دو نسل در سال این گندم 

تحمل در برابر تنش خشکی در مقایسه با ارقام رایج در استان اصفهان برتري داشته و براي کشت در مناطق معتدل استان هاي 
، توسط انبه پیشنهاد محققان پروژه غالت مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفه 1385اصفهان و یزد در سال 

  .نامگذاري گردید  بخش تحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر
  

  مشخصات زراعی رقم سپاهان

زودرس ، سنبله سفید و ریشکدار به  "سانتی متر، نسبتا 95- 100رقم سپاهان با تیپ رشد بهاره ، نیمه پاکوتاه با ارتفاع بوته 
همچنین به واسطه داشتن . گرم می باشد 40زرد کهربائی با متوسط وزن هزار دانه میلیمتر ، دانه به رنگ  92طول تقریبی 

درآزمایش هاي انجام شده . کارائی مصرف آب باال ، تحمل به خشکی از خصوصیات دیگر گندم سپاهان محسوب می شود
تن در  749/8د دانه با عملکر) شاهد ( تن در هکتار نسبت به گندم مهدوي  031/10گندم سپاهان با متوسط عملکرد 

 . درصد برتري نشان داده است 6/14هکتارحدود 
  

  توجیه اقتصادي رقم گندم سپاهان 

در ) کیلـو گـرم  در هکتـار    400حـدود  ( توجه به برتري عملکرد رقـم جدیـد گنـدم سـپاهان نسـبت بـه رقـم شـاهد مهـدوي          با 
هـزار   10این دو استان موجب افزایش تولیدي معـادل   هزار هکتار ازاراضی 25استانهاي اصفهان و یزدکشت این رقم در سطح 

)  بهـاي هـر کیلـوگرم گنـدم    ( ریال  1750تن خواهد شد، که افزایش درآمد  سالیانه ناشی از جایگزینی این رقم بر مبناي قیمت 
  .خواهد بود) هفده میلیارد وپانصد میلیون ریال( 17500000000معادل 

  

  

    

  
                                           

  
  
  

 
  

 اروم
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  رقم جدید گندم نان  مناسب براي کشت در مناطق سرد کشور
  

اسـتان هـاي آذربایجـان شـرقی و غربـی،      ( کشـور  زیر کشت گندم آبی در منـاطق سردسـیر   از اراضی هزار هکتار  800 ش ازبی
اري، فــارس، لرسـتان، کرمــان،  اردبیـل، همـدان، کردســتان، زنجـان، مرکـزي، تهــران، خراسـان، اصــفهان، چهارمحـال و بختیـ       

ایـن منـاطق بـا    . واقع شده است که اختصـاص بـه کشـت گنـدم هـاي زمسـتانه و بینـابین دارد       ) کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد
متوسـط حـداقل مطلـق درجـه     . می باشـند  سرد و طوالنی ارتفاعی بیش از یک هزار متر از سطح دریا، داراي زمستان هاي نسبتاً

روز  90درجه سانتیگراد زیر صفر و تعداد روزهاي یخبندان آنهـا بـیش از    14ق طی سال هاي مختلف کمتر از حرارت این مناط
سرماي شدید زمستان در اغلب سال ها و سرماي دیررس بهاره در بعضی از مواقع و بعضی بیماري هـا بخصـوص   . در سال است

عوامل محـدود کننـده تولیـد در ایـن منـاطق از قبیـل       ا توجه به ب. زنگ زرد از عوامل محدود کننده تولید گندم این مناطق است
حسـاس شـدن   و پراکندگی و تنوع شرایط زراعی سرماي شدید زمستانه، سرماي دیر رس اوایل بهار ، بیماري مهم زنگ زرد،  

و لکرد بـاال و پایـدار   واجد پتانسیل عممعرفی ارقام جدید و شناسایی الین ها  ارقام قبلی به بیماري زنگ زرد طی سالهاي اخیر،
بــــا پــــدیگري   C-83-7در همــــین راســــتا الیــــن   .ز اهمیــــت ویــــژه اي برخــــوردار اســـت ا  مقـــاوم بــــه زنــــگ زرد 

Alvand//NS732/Her در ایجـاد گردیـده وتمـام مراحـل یـک برنامـه  بـه نـژادي را          داخلـی  که از برنامه هاي هیبریداسیون
  . معرفی می گرددبعنوان رقم جدید اروم  طی نموده است،ایستگاههاي تحقیقاتی اقلیم سرد 

  
استان هاي آذربایجان شـرقی و غربـی، اردبیـل، همـدان، کردسـتان، زنجـان،       مناطق سرد استانهاي مناطق سرد استانهاي   :استانهاي مناسب کشت

   مرکزي، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاري، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد
  

 نیمـه  و زنـگ قهـوه اي    سـیاه زرد مقاوم و نسبت به بیماري هـاي زنـگ   این رقم نسبت به بیماري زنگ   :یماريمقاومت به ب
  مقاوم میباشد

  
. تن در هکتار بوده اسـت  358/8تن در هکتار با رکورد  382/7متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی   :سازگاري

  .می باشدرس متوسط   کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن
   

  
  
  
  
  
  

  جدول توجیه اقتصادي معرفی رقم اروم براي کشت در مناطق سرد کشور
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  مشخصات زراعی و مورفولوژیک رقم اروم

  C-83-7  مشخصات
 Alvand// NS732/Her  شجره

 ایرانی  منشاء

  124  )دي ماه11از(میانگین تعداد روز تا سنبله دهی
میانگین تعداد روز تا رسیدن 

  )دي ماه11از(لوژیکیفیزیو
175  

  روز 47  میانگین دوره پر شدن دانه
  سانتیمتر 88  میانگین ارتفاع بوته

  مقاوم  خوابیدگی بوته
 زرد کهربایی  رنگ دانه

  گرم 43  میانگین وزن هزار دانه
  1/11  میانگین درصد پروتئین

  3/50  سختی دانه
  ر هکتارکیلو گرم د 7382  میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاري

  مقاوم  مقاومت به بیماري زنگ زرد
  

  

سطح زیر کشت 
گندم آبی در 
مناطق سرد  

  )هزارهکتار(

-C  برتري الین
83-7 

نسبت به شهریار 
  )کیلو گرم در هکتار(

  سطح جایگزینی
با ) هزارهکتار(

 20احتساب 
  درصد جایگزینی

قیمت هر کیلو 
رم گندم گ

 )ریال(

افزایش درآمد 
ناخالص  

  )ریال(ساالنه

850 130 170 ٣٠٥٠ 
 67400000000  
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  بم
  گندم نان مناسب براي کاشت دراقلیم معتدل تحت تنش شوري خاك وآب

 )Vee "s”/Nac //1-66-22(  

 . دش نجاماهاپلوئیدي  ا استفاده از روش به نژادي هاي خالص ب الین تهیه ، گیري انجام دورگ والدین و گزینشدر تولید رقم گندم نان بم ، پس از 
 منشـا  باتا حدودي خشکی  به گرما و متحمل Nac“s ”Vee/ گندم بین تدو رگی اس Vee "s”/Nac //1-66-22هاپلوئید با شجره  ددابل  الین

  .است  ایرانیهاي  از دو رگ که   T.Aest/5/Ti/4/La/3/Fr//Kal//Bb گندم و سیمیت
دسی زیمنس بر  10-12آب و خاك معادل     ECی تحت تنش شوري با کیلو گرم در اراض 4856متوسط عملکرد رقم جدیدگندم بم 

  کیلوگرم از ایستگاه نیشابورگزارش شده است 6733و رکورد تولید این رقم  متر می باشد
 کرمان و زابل گناباد، بیرجند، ،اصفهان ،نیشابور یزد، کرج،: این رقم جهت کشت در مناطق معتدل داراي تنش شوري مانند 

   شودتوصیه می 
  )تحت تنش شوري(مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم جدید بم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجیه اقتصادي
هـزار هکتـار بـه      400هکتار بوده کـه از ایـن مقدارحـدود      000/570سطح کشت گندم در اراضی تحت تنش شوري در کل کشور بالغ بر 

هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم در استانهاي مختلـف را   150بتواند برآورد می شود که الین جدید . کشت گندم بهاره اختصاص دارد
  .گیرد تهران   را در بر می این سطح بخشهایی از استانهاي   یزد، اصفهان کرمان ،سیستان و. پوشش دهد

تـن افـزایش    90000ر اراضی زیر کشت گندم تحت تنش شوري، میزان تولید مقدا ازهزار هکتار  150در سطح بم  جدید رقم  جایگزینیبا 
رقـم مزبـور عـالوه بـر توجیـه       معرفـی .ل مـی شـود  اریـ  میلیـارد    252براي هر کیلوگندم معادل  لریا 2800از نظر ریالی با احتساب  کهیافته 

  .باشداهمیت می  توجهرد کشور نیز  آ یینانواکیفیت  افزایشفوق الذکر از جنبه   اقتصادي
 

  صفات
 تیپ رشد )فاکولتاتیو(اختیاري

  (cm)ارتفاع بوته  90- 95
 واکنش نسبت به زنگ زرد نیمه متحمل
 واکنش نسبت به زنگ قهوهاي نیمه متحمل

 )میانگین(درصد پروتئین  5/11
 شاخص گلوتن  66

 رنگ دانه کهربایی
  )گلوم(رنگ سنبله   اي قهوه

  وزن هزار دانه 43
  تعداد روز تا گلدهی 124
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  سیستان
  اقلیم هاي گرم و معتدل جنوب کشورتحت تنش شوري  خاك وآبگندم نان مناسب براي کشت در

 (Bank”s”/Vee”s” )  
رقم سیستان .درقالب آزمایشات بین المللی در کرج تحت بررسی قرار گرفت  1369-70در سال    (CIMMYT)گندم سیستان با منشاء سیمیت

استان هاي سیستان وبلوچستان وخوزستان توصیه می شود  جهت کشت در مناطق شور وکمی شور اقلیم هاي گرم و معتدل جنوب کشور شامل
آب و خاك  ECکیلو گرم در اراضی تحت تنش شوري با  4323متوسط عملکرد رقم جدیدگندم سیستان .نامگذاري شد 1385این رقم در سال .

  .د گزارش شده است کیلوگرم از ایستگاه یز 6667و رکورد تولید این رقم   دسی زیمنس بر متر می باشد 10-12معادل    
  

  )تحت تنش شوري(مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم جدید سیستان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اقتصادي توجیه
هزار هکتار به کشـت گنـدم    400000هکتار بوده که از این مقدار بالغ بر   000/570سطح کشت گندم در اراضی تحت تنش شوري در کل کشور بالغ 

این سـطح  . هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم در استانهاي مختلف را پوشش دهد 150بتواند برآورد می شود که الین جدید .  بهاره اختصاص دارد
اراضی زیر کشت  ازهزار هکتار  150جدیددر سطح  رقم  جایگزینیبا . بخشهایی از استانهاي   یزد، اصفهان کرمان ،سیستان وتهران  را در بر می گیرد

 میلیـارد  252براي هر کیلوگندم معـادل   لریا 2800از نظر ریالی با احتساب  کهتن افزایش یافته  90000گندم تحت تنش شوري ، میزان تولید به مقدار 
  .باشداهمیت می  توجهارد کشور نیز   نانوائیکیفیت  افزایشفوق الذکر از جنبه   اقتصاديرقم مزبور عالوه بر توجیه  معرفی .ل می شوداری
  
  
  
  

  صفات

 بهاره تیپ رشد

 95-90  (cm)ارتفاع بوته 

 متحمل واکنش نسبت به زنگ زرد

 متحمل واکنش نسبت به زنگ قهوه اي

 5/11 )میانگین(درصد پروتئین 

 32 درصد گلوتن مرطوب

 کهربایی زنگ دانه

 48  هزار دانهوزن 

 125  تعداد روز تا گلدهی

  مقاوم  ریزش دانه
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  دنا
  مناسب کشت در اقلیم هاي معتدل و گرم و خشک جنوب کشور سیار وسیعبا سازگاري ب )آبی(گندم دوروم 

  
دریافت و در مناطق مختلف کشور مورد بررسی  CIMMYTاز مرکز تحقیقات بین المللی    3-تحت نام تارو   1373 -74رقم دنا در سال زراعی

در سال . زمایشات در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتري نشان داداین رقم در کلیه مراحل تحقیقاتی نسبت به ارقام شاهد آ. و ارزیابی قرار گرفت
براي تعیین میزان سازگاري و پایداري عملکرد در آزمایش هاي یکنواخت سراسري در مناطق مختلف ، به همراه دو رقم  1376-79هاي 

ت که این الین برترین و سازگارترین ژنوتیپ با منطقه مورد مطالعه قرار گرف 9شاهد گندم دوروم آریا و کرخه و یک رقم شاهد گندم نان در 
گلستان ، تهران ،کرمانشاه، لرستان،خوزستان : استان هاي مناسب کاشت این رقم عبارتند از. عملکرد باال و صفات کیفی خوب بود

رقم دنا . خشک جنوب کشور،اصفهان،فارس،کرمان،سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی  سایر مناطق مشابه در هر دو اقلیم معتدل و گرم و
نسبت به بیماري هاي زنگ زرد، زنگ قهوه اي ،سیاهک پنهان و ناقص گندم در خزانه هاي اختصاصی به روش ایجاد آلودگی مصنوعی در 

گارترین و ساز) منطقه  9سال و   3در (تن در هکتار   800/6رقم دنا  با میانگین عملکرد دانه . مناطق بحرانی این بیماري ها مقاومت دارد
زودرس تر بودن نسبت به ارقام شاهد، عملکرد باالتر؛ درصد : مهمترین ویژگی هاي این رقم. پرمحصول ترین رقم  نسبت به شاهد شناخته شد

  پروتئین باال؛ مقاومت به ریزش و بیماریهاي زنگ و سیاهک ناقص؛  درصد گلوتن باالتر
  رقم جدید دنا زراعی مشخصات 

 صفات

 هبهار تیپ رشد

 94 ارتفاع بوته به سانتیمتر

 مقاوم )ورس(خوابیدگی

 مقاوم ریزش دانه

 44 وزن هزار دانه

 2/13 درصد پروتئین

 33 درصد گلوتن مرطوب

 11 درصد گلوتن خشک

 مقاوم واکنش به زنگ زرد

 مقاوم واکنش به سیاهک پنهان

 مقاوم واکنش به سیاهک ناقص

 خوب کیفیت پخت ماکارونی

  وجیه اقتصادي رقم دنا براي کشت در مناطق معتدل کشورجدول ت

  مناطق مورد توصیه کشت
حداقل سطح پیش 

سال  3بینی شده در 
  )هکتار(آینده 

میانگین عملکرد رقم 
  شاهد تن در هکتار

میانگین عملکرد دانه 
  رقم دنا تن در هکتار

افزایش تولید 
  )تن(

  138000   8/6   11/6  هکتار 200،000  گرم وخشک جنوب  اقلیم معتدل و
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  ارقام جدید گندم دیم شخصات م
  
  

  فهرست ارقام دیم
  صفحه  رقم
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  54  ..........................................................................................................................................................................................زاگرس  

  55  ............................................................................................................................................................................................ساجی   
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  63  ........................................................................................................................................................................................اوحدي   
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  نان دیم مناسب کشت در مناطق سردسیر کشور رقم جدید گندم
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 1367- 68  در سال زراعی  Fenkang15تحت عنوان ن خارجیاز طریق تالقی گندم سرداري با یک الی گندم نان رصــد 

هاي درحال تفکیک در ایستگاه تحقیقات  و نسل گهاي دور هاي زراعی مناسب در توده به علت دارا بودن ویژگی ایجاد و
ارا بودن به علت د ستگاه تحقیقات دیم مراغه وارد وتست ای Aدیم مراغه انتخاب و درآزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد 

نتایج    .هاي زراعی مناسب انتخاب و وارد آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته دیم گردید و سایر ویژگی خوب عملکرد
 5در  2و شاهدهاي سرداري و آذر نشان داد که میانگین عملکرد رقم جدید سال گذشته 13ها در طول  حاصل از بررسی

 14الی   8و بین  کیلوگرم در هکتاربوده  2158و  2109، 2293دیم به ترتیب  ایستگاه تحقیقاتی مناطق سردسیر و معتدل سرد
  . برتري داشت 2درصدنسبت به رقم آذر 14الی   3درصد نسبت به رقم سرداري و 

 این رقم.  هاي مختلف کاشت کمترین نوسان عملکرد را داشته است در عمقکیلوگرم درهکتار  2150با میانگین  رقم رصــد
متحمل، و ارزیابی مقاومت آن نسبت به بیماري زنگ زرد گندم در مرحله نش سرما و خشکی نسبت به ت

و ) اي مقاومت در مرحله گیاهچه(مقاوم بودن رقم رصد  نشانگر نیمه +134E134Aدر برابر نژاد ) Seedling(اي گیاهچه
ش خشکی نشان داد که الین جدید و هاي حساسیت به تن مطالعه شاخص. باشد و سرداري می 2حساس بودن ارقام شاهد آذر

الین ) LT50 (ها بودند و میزان تحمل به سرماي  رقم سرداري داراي کمترین مقدار این شاخص در مقایسه با سایر ژنوتیپ
رنگ دانه آن قرمزتیره و کشیده بوده و از درصد  .درجه سانتیگراد بود  -17و   - 14، -16به ترتیب   2جدید، سرداري و آذر

همچنین رقم جدید به علت دارا بودن خصوصیات کیفی مطلوب در  .باشد میبرخوردار ) درصد 10- 5/12(ین دانه تئپروباالي 
در مجموع الین جدید با توجه به . مقایسه با شاهدها موجب افزایش میزان پروتئین تولیدي و کیفیت نانوایی نیز خواهد شد

هاي سرما و خشکی  جهت معرفی براي  یی و دارا بودن تحمل به تنشعملکرد دانه، پایداري عملکرد و کیفیت خوب نانوا
  . کاشت در مناطق سردسیر کشور انتخاب شد

  
  توجیه اقتصادي

کند که با  کیلوگرم در هکتار اضافه محصول تولید می 160، بطور متوسط مقدار 2رقم جدید در مقایسه با ارقام سرداري و آذر
. نماید ریال سود بیشتر در هر هکتار نصیب کشاورزان می  320000م گندم نان، مبلغ ریال قیمت هر کیلوگر 2000احتساب  

میلیارد ریال  320چنانچه این رقم در سطح یک میلیون هکتار از مناطق سرد کشور کشت شود، سالیانه بطور متوسط مبلغ 
  .ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد) 160× 1000000× 2000(

  
  
  

  2 -آذر
  م مناسب کشت در مناطق سردسیر و معتدل کشوردینان گندم 
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. با توجه به وجود شرایط خاص آب و هوائی و تعدد اقلیم، زراعت در مناطق دیم را با مشکالت زیادي مواجه ساخته است 
استرسهاي خشکی، سرما، گرما، توزیع نامناسب بارندگی و بیماریها بویژه زنگ زرد از جمله عوامل کاهش تولید محصول 

با توجه به اهمیت گندم و نقش آن در تغذیه جامعه، بخش غالت موسسه تحقیقات . آیند  دم در این مناطق بشمار میگن
حاصل تالقی رقم سرداري با رقم  2رقم آذر . را اصالح و معرفی نموده است  2گندم نان آذر کشاورزي دیم کشور،

Kvz/ym71/3/Maya”S”//Bb/Inia یري در بخش غالت دیم کرج و گزینش در ایستگاه دیم باشد که بعــد از دورگ گ می
 Kvz/ym71//3/Maya”S”//Bb/Inia/4/Sefidمراغه و سایر ایستگاهها بعلت برخورداري از ویژگیهاي خاص زراعی الیـــن 

  .براي کشت در مناطق سردسیر و معتدل دیم کشور معرفی شد  1378در سال  2تحت عنوان رقم آذر 
  خصوصیات زراعی 

بعد از سالهاي ارزیابی در ایستگاههاي مختلف دیم کشور بعلت دارا بودن صفاتی مانند زودرسی، تحمل به  2آذر رقم 
) در صد به ترتیب  26و  14(هاي  سرداري و سبالن  استرسهاي خشکی، سرما و دارا بودن عملکرد بیشتر نسبت به شاهد

کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد  2143ه مناطق مورد بررسی در کلی 2میانگین عملکرد چند ساله رقم آذر . انتخاب شد 
ریال معادل  850نماید که با احتساب هر کیلو گندم از مبلغ  کیلوگرم در هکتار اضافه محصول تولید می 269سرداري 
 76اع بوته داراي تیپ رشد زمستانه یا میانگین ارتف 2گندم آذر . ریال ارزش افزوده نسبت به رقم سرداري دارد  228650

  .باشد  گرم می 33سانتیمتر، زودرس، مقاوم به ورس و ریزش دانه با میانگین وزن هزار دانه 
  توصیه هاي به زراعی    

. از اوایل مهرماه در مناطق سردسیر شمال غرب تا اوایل آذر ماه در مناطق معتدل کشور قابل توصیه است 2کشت گندم آذر 
کیلوگرم بذر در هکتار که بسته به نوع خاك، نحوه تهیه بستر  140تا  135ته در متر مربع از بو 350میزان بذر مصرفی براساس 

کیلوگرم بذر  150سانتیمتر  مقدار  15در کشت با فاصله خطوط کشت . بذر، تاریخ کاشت و سایرعوامل متفاوت خواهد بود
ه خاکشناسی منطقه بوده ولی بطور عمومی مصرف میزان کود مصرفی براساس توصیه آزمایشگا. شود  در هکتار نیز توصیه می

کیلوگرم در هکتار اوره را بطوریکه، دو سوم کود اوره در زمان کاشت و  100کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیوم و  65
در براي این  رقم یکبار آبیاري در زمان کاشت و .همراه کود فسفاته و بقیه کود ازته بهار بصورت سرك را توصیه نمود 

  .ردد گ  صورت وجود آب زیاد در منطقه آبیاري در مرحله ظهور سنبله نیز توصیه می
  .بوده است  S 20نسبت به بیماري زنگ زرد نیمه حساس بوده و حداکثر آلودگی آن در سالهاي وقوع اپیدمی  2گندم آذر 

  
  

  زاگرس
  گرمسیردیم کشور گندم نان مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمهرقم 
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 - 69در سال زراعی  Tan”S”/Vee”S”//Opata  ،CM82781-O30TOPM- 14Y-25H-O5H- O5Y-O5RB-OHقم ر
از مواد ایکاردا وارد کرج شده در ایستگاههاي تحقیقاتی  8th Semiarid areas SN1989-90در قالب آزمایش   68

لت دارا بودن ویژگیهاي مناسب زراعی و گچساران، مغان، کوهدشت، ایالم و گرگان و گنبد مورد مطالعه قرار گرفت که بع
  .معرفی شد 1376کیفیت خوب نانوائی و همچنین عملکرد بیشتر نسبت به شاهد گزینش و در سال 

  
  خصوصیات زراعی رقم 

سانتیمتر و وزن هزار  88گنــدم زاگرس داراي تیپ رشد بهــاره، زودرس، قدرت رویش بسیار مناسب و متوسط  ارتفاع بوته 
مقاوم بوده و ازکیفیت  Abiotic ,Bioticباشد که نسبت به استرسهاي  اي می گرم با رنگ دانه قهوه 38بطور متوسط دانه آن 

کیلوگرم در هکتار در کلیه مناطق مورد بررسی بوده که نسبت  3630میانگین عملکرد آن. باشد خوب نانوائی نیز برخوردار می
با جایگزینی این رقم در سطح حدود یک . نماید  افه محصول تولید میکیلوگرم در هکتار اض 581به شاهد مارون حدود 

 تن اضافه تولید نسبت به رقم مارون  581000توان  میلیون هکتار سطح زیر کشت مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور می
  .داشت

  
  توصیه هاي  به زراعی      
 100( دانه در متر مربع  300تیمتر و تراکم مورد نظر براساس سان 5 - 7، عمق کاشت cm 17- 15فاصله خطوط کشت این رقم 

تنظیم گردد میزان .... با توجه به وزن هزار دانه و سایر عوامل از قبیل بافت خاك، زمان کاشت، و)  کیلو گرم در هکتار
قبل از کشت باید به  ولی کلیه کود هاي توصیه شده. باشد میمصرف کود هاي ازته و فسفر براساس نتایج تجزیه خاك منطقه 

  .   خاك داده شود
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  ســـاجی
رقم جدید گندم دوروم مناسب براي شرایط آبیاري تکمیلی  و مناطق پرباران  اقلیم هاي معتدل سرد و معتدل 

  گرم  دیم کشور
  

برتري در آزمایشهاي مقایسه عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت و بدلیل  1379از سال  Syrian-4)(رقم ساجی تحت نام 
در طرح سازگاري و پایداري عملکرد دانه در  1382-85طی سال هاي عملکرد نسبت به رقم زردك انتخاب و سپس 

ارقام زردك و هاي سرارود کرمانشاه و شیروان چرداول ایالم در دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی کشت و با   ایستگاه
کرد دانه رقم ساجی و شاهد زردك تحت شرایط دیم در آزمایش میانگین عمل نتایج نشان دادکه. گردید مقایسهسرداري 

کیلوگرم در هکتار بود، که اختالف عملکرد دانه  رقم ساجی جدید  با شاهد  2130و  3282به ترتیب  ) 82-85(سازگاري 
 10تا  4ر سنبله این رقم نسبت به ارقام شاهد از نظر زمان ظهو. کیلوگرم در هکتار بود 1152زردك بسیار معنی دار و حدود 

در ایستگاه ) مراحل ساقه و پرشدن دانه(نتایج بررسی رقم ساجی در شرایط دوبار آبیاري تکمیلی  .  باشد روز زودرس می
باشد،  بطوریکه میانگین  سرارود کرمانشاه نشان داد که اختالف عملکرد دانه رقم ساجی با شاهد زردك بسیار معنی دار می

کیلوگرم در  2123و  2269،  2940ارقام زردك و سرداري تحت دو بار آبیاري تکمیلی  به ترتیب  عملکرد دانه رقم ساجی و
نشان داد که رقم ساجی در این ) 1382 -  1388(طی شش سال  همچنین نتایج بررسی در شیروان چرداول ایالم. هکتار بود

بطوریکه میانگین عملکرد آن در . ري داشتایستگاه از نظر عملکرد دانه نسبت به ارقام سرداري، زردك و سیمره برت
و رقم سیمره  2159،  سرداري  2167کیلوگرم در هکتار و در شرایط مشابه میانگین ارقام زردك  2405آزمایشهاي دیم  

در یازده منطقه از استان کرمانشاه و در مزارع کشاورزان  1388الی  1385رقم ساجی از سال . کیلوگرم در هکتار بود  2364
ها نشان دهنده اختالف  نتایج این بررسی. قالب آزمایش آنفارم با ارقام سرداري و زردك مورد مقایسه قرار گرفته است در

باشد،  بطوریکه میانگین عملکرد دانه رقم ساجی جدید و رقم زردك  دار دانه رقم ساجی  با شاهد زردك می عملکرد معنی
  .کیلوگرم در هکتار بود 1389و  2214به ترتیب 

رقم نتایج  ارزیابی واکنش  .و سمولینا  نسبت به ارقام شاهد برتري دارد) پروتئین% 13(رقم ساجی از نظر پارامترهاي کیفی 
 و پاکوتاه در شرایط مایه کوبی مصنوعی در مناطق معمولی سیاهک پنهان ،رد، زنگ قهوه ايبه بیماري هاي زنگ زساجی 

نسبت به بیماري زنگ زرد مقاوم و حداکثر توسعه عامل این بیماري در شرایط   نشان داد که این رقم  گلخانه و  آلوده
رقم ساجی نسبت به به نژاد فیزیولوژیک زنگ  88-89در اپیدمی زنگ زرد در سال زراعی . بود 5MSآلودگی مصنوعی  

در شرایط دیم آن  بوته ط ارتفاعمتوس ، زودرس،بینابین متمایل به بهارهتیپ رشد  ز نظررقم ساجی  ا. غالب کامالً مقاوم بود
به دلیل پتانسیل تولید بیشتر ، کیفیت خوب، تحمل به تنش  رقم ساجی .استمقاوم  "سانتیمتر و در مقابل خوابیدگی کامال 89

خشکی، مقاوم به ورس و مقاومت در برابر بیماریها  براي معرفی و کاشت  در شرایط آبیاري تکمیلی  و مناطق پرباران  
    .دیم کشور انتخاب گردید و معتدل گرم معتدل اي مناطقه اقلیم
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  توجیه اقتصادي 
مناطق معتدل و معتدل گرم دیم استانهاي کرمانشاه، ایالم، برخی مناطق از استانهاي لرستان، فارس، گلستان و سایر مناطق با 

قیمت گندم دوروم در بازارهاي . آب و هوایی مشابه یکی از مناطق مستعد کشور جهت کشت ارقام گندم دوروم می باشد
کنند تا سود بیشتري  جهانی نسبت به گندم نان بیشتر می باشد و برخی از کشورها مبادرت به تولید و صادرات آن می

با توجه به اینکه در مناطق معتدل، معتدل گرم، گرمسیر و نیمه گرمسیر بیش از یک میلیون هکتار سطح . عایدکشورشان گردد
دیم  بصورتدوروم گندم کشت به هکتار   380000بالغ بر  ، همه ساله بطور متوسط مساحتی دیم وجود داردزیرکشت گندم 

ها، به مقدار و کیفیت گندم هاي دوروم  با کشت ارقام پرپتانسیل با کیفیت خوب سمولینا و مقاوم به تنش یابد که اختصاص می
آمده میانگین تولید رقم ساجی جدید و رقم زردك و سرداري  بر اساس نتایج بدست. تولیدي در کشور افزوده خواهد شد

کیلوگرم  506باشد که رقم ساجی نسبت به رقم زردك    کیلوگرم در هکتار می 2266و  2163و  2669به ترتیب ) 88-1379(
هکتار  ریال باشد، در هر 3200با فرض اینکه قیمت هر کیلو گندم دوروم  .در هکتار  محصول بیشتري تولید مینماید

با توجه به اینکه رقم ساجی از نظر پارامترهاي کیفی براي  .  ریال درآمد بیشتر نصیب گندم کاران خواهد شد 1619200
ها نسبت به رقم زردك و سیمره برتري محسوسی دارد، لذا  صنایع ماکارونی مناسب می باشد و از طرفی در تحمل به بیماري

وروم تولیدي افزوده خواهد شد بلکه به دلیل کیفیت باال و داشتن مقاومت به بیماري با معرفی آن نه تنها به مقدارگندم د
ها را به تاخیر  تواند در شرایط  دیم و آبیاري تکمیلی به عنوان یک منبع ژنتیکی مقاوم، بروز اپیدمی این بیماري ها می زنگ
  .اندازد

  
  توصیه هاي به زراعی

  غالت -سیستم زراعی آیش
  وآهن قلمی و گاوآهن برگرداندار به صورت یک سال در میان در پاییز  خاك ورزي با گا

  هاي هرز در بهار   سانتی متر براي مبارزه با علف 10استفاده از پنجه غازي به عمق 
  هاي هرز و آماده سازي بستر بذر استفاده از پنجه غازي در اواسط تابستان براي کنترل علف

  
  غالت  -سیستم زراعی حبوبات  

  ماله بالفاصله بعد از برداشت حبوبات+ سانتی متر  8-10م با پنجه غازي به عمق شخ
 نیمه دوم مهر تا  اول آبان ماه بسته به اولین بارندگی موثر و قبل از بارندگی موثر: تاریخ کاشت

 است  دانه در متر مربع قابل توصیه 380الی  350بذر مصرفی  بر اساس وزن هزار دانه، تعداد : میزان بذر 

با قابلیت سانتیمتر  4- 5و عمق کاشت  )سانتی متر 15- 17(استفاده از بذرکارهاي با فاصله خطوط کشت کم : روش کاشت
  جایگذاري کود در زیر بذر

  ضد عفونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد: ضدعفونی بذر 



  

57 
 

تمام کودهاي . هاي آنها خواهد بود نیز براساس آزمون خاك در مناطق و توصیه پتاسه مصرف کودهاي ازته، فسفره و
 . پتاسه و فسفره قبل از کاشت مصرف خواهند شد

  در مرحله پنجهبراساس توصیه هاي مربوطه  توفور دي  و گرانستار استفاده از سموم: هاي هرز مبارزه با علف
بیاري تکمیلی  و  شرایط دیم مناطق پرباران  اقلیم هاي معتدل سرد و معتدل مناسب براي کشت در  شرایط آ: مناطق کاشت

  گرم  کشور
  .از کاشت این رقم در مناطق سردسیر به دلیل حساسیت به سرما اکیداً خودداري شود: تذکر مهم

  
  تصاویر رقم ساجی                 
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  همــــا
  زارهاي مناطق سردسیر کشـور ر دیمجهت کاشت  د ـدم نـانــرقم جدیدگن

  
سال  10در طی  (Pure line selection)و با استفاده از روش اصـالحی انتخاب الین خالص از توده گندم سرداري رقم جدید 

که از نظر خصوصیات دادنشان  مقدماتی هاي نتایج ارزیابی. هاي مناطق سردسیر دیم حاصل شده است بررسی در ایستگاه
الین حاصل از توده سرداري به همراه  30دارد لذا تعداد  هاي تفاوتسرداري  با رقم هما رقم رفوفیزیولوژیک زراعی و مو

در ایستگاه مراغه تحت شرایط دیم و آبیاري  78- 79الین جدید در طی سال زراعی   3و  2ارقام سرداري، سبالن، آذر
در ) همـــا( Sar-39الین  ازجمله الین  6عه نشان داد که تعداد نتایج حاصل از این مطال. تکمیلی مورد مطالعه قرار گرفتند

بیشتري نسبت به رقم سرداري بودند بطوریکه عملکرد دانه ارقام هما و سرداري در  عملکرد دانهشرایط تنش خشکی داراي 
  . کیلوگرم در هکتار بود) 2250و  3098(و ) 1528و  1699(شرایط دیم و آبیاري تکمیلی به ترتیب 

یانگین مهاي تحقیقاتی مناطق سردسیر دیم  نشان داد که این رقم با  ایستگاه)  1376-85( مع بندي نتایج دوره ده ساله ج
کیلوگرم در هکتار از برتري  1769و  1848و سرداري معمولی  به ترتیب با  2کیلوگرم در هکتار نسبت به آذر  1932عملکرد 

، متحمل به تیپ رشد زمستانه متر، سانتی  81گندم رقم جدید همـــا با ارتفاع بوته . عملکرد و پایداري تولید برخوردار بود
براي مناطق جزو ارقام داراي خاصیت نانوایی متوسط قراردارد که %  5/10یانگین میزان پروتیین دانۀ مخشکی و سرما و با 

  .گردد سردسیر دیم کشور معرفی می
  

  توجیه اقتصادي
و   1769،  1932به ترتیب  1386الی  1376در شرایط دیم از سال  2هما و ارقام سرداري و آذر میانگین عملکرد دانه رقم

سود حاصل از کشت این رقم در . کیلوگرم در هکتار بود 2646و  3073،  3321و تحت آبیاري تکمیلی نیز به ترتیب  1848
. باشد ریال می 753350و مبلغ    497150مبلغ  مقایسه با شاهد درهر هکتار تحت  شرایط دیم و آبیاري تکمیلی به ترتیب

میلیارد ریال  497چنانچه این رقم در سطح یک میلیون هکتار از مناطق سرد کشور کشت شود، سالیانه بطور متوسط مبلغ 
 .ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد

  
  :(Sar-HR39) رقم هماتوصیه هاي به زراعی الزم جهت کاشت 

  مهر ماه  نیمه اول:  تاریخ کاشت
  سانتیمتر 5-3: عمق کاشت

  دانه در متر مربع با توجه به وزن هزار دانه 380الی  350براساس : تراکم بذر
  سانتیمتر 20الی  17: فاصله خطوط کاشت
  مناطق سردسیر و معتدل سرد دیم کشور:  مناطق مساعد کشت
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جایگذاري در زیر بذر بوده ولی میزان و نحوه مصرف کودهاي شیمیایی بصورت :  زمان و نحوه مصرف کودهامقدار، 
  .خواهد بود در مناطق مختلف با نظر کارشناسان تغذیهبر اساس آزمون خاك مطابق توصیه هاي فنی زمان مصرف آنها  

  مطابق دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت گندم دیم خواهد بود: سایر توصیه هاي فنی
  

  هاي بررسی در کل مناطق و سال ارقام شاهددر مقایسه با  رقم هماخصوصیات زراعی 

  رقم هما  خصوصیت زراعی
(Sar-HR39)  2آذر   سرداري معمولی  

  زمستانه  زمستانه متمایل به بینابین  زمستانه  تیپ رشد
  مقاوم  مقاوم  مقاوم  تحمل سرما

  متحمل  متحمل  متحمل  تحمل خشکی
  حساسنیمه   حساس  حساس  حساسیت به زنگ زرد

  حساس  حساس  حساس  )در شرایط آلودگی مصنوعی(پنهان معمولی حساسیت به سیاهک 
  حساس  حساس  حساس  )در شرایط آلودگی مصنوعی(حساسیت به سیاهک پنهان پاکوتاه 

  نیمه مقاوم  حساس  حساسنیمه   حساسیت به ورس
  مقاوم  مقاوم  مقاوم  حساسیت به ریزش دانه

  89  84  81  )سانتیمتر(  متوسط ارتفاع بوته
  زودرس  زودرس  زودرس  دانه رسیدنتاریخ 

  196  197  197  تعداد روز تا ظهور سنبله
  11  5/10  5/10  متوسط میزان پروتئین دانه

  روشن  روشن  روشن  رنگ دانه
  روشن  روشن  روشن  رنگ سنبله

  39  41  44  )گرم (وزن هزار دانه یانگین م
  1848  1769  1932  )کیلوگرم درهکتار(دانه در شرایط دیم  عملکرد میانگین

  2646  3073  3321  )کیلوگرم درهکتار(تحت آبیاري تکمیلی  دانه  د عملکر میانگین
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  کوهدشت
  گرمسیردیم کشور گندم نان مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمهرقم 

  
وارد  ایکاردا -المللی از طریق سیمیت درقالب خزانه بین 1369-70در سال زراعی   (Tr80l0200)گندم کوهدشت
بعلت دارا بودن  1379گرمسیر دیم کشور شد، و درسال اي مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و نیمه دهآزمایشات مشاه

خصوصیات زراعی مناسب و پتانسیل عملکرد باال، سازگاري و پایداري عملکرد، تحمل به تنش خشکی، براي کاشت در 
  .گردید مناطق گرمسیر ونیمه گرمسیر دیم کشور معرفی 

  
  خصوصیات زراعی

کوهدشت داراي تیپ رشد بهاره، زودرس، مقاوم تا نیمه مقاوم به ریزش دانه، مقاوم به ورس، رنگ خوشه ودانۀ آن ندم گ
اي مقاوم ولی نسبت به سپتوریوز نیمه  این رقم نسبت به بیماري زنگ زرد و قهوه. باشد سفید و تراکم خوشه آن متوسط می

کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به  3768حدود ) 1370 -  79(بررسی  سال 9متوسط پتانسیل تولید آن در طول . مقاوم است
از مهمترین خصوصیات این رقم، تحمل بیشتر به تنش خشکی و درجۀ . درصد برتري داشته است 3/10) شاهد(رقم زاگرس 

کیفیت . گرم است 37سانتیمتر و متوسط وزن هزار دانه این رقم  92متوسط ارتفاع بوته آن . باشد حرارت آخر دوره رشد می
زارهاي گرمسیري و  درمناطقی از دیم. باشد درصد می 5/10نانوایی این رقم متوسط تا خوب و درصد پروتئین آن 

گرمسیري که داراي توزیع بارندگی نامناسب و یا میزان کل بارندگی سالیانه کمتر باشد، کشت این رقم نسبت به ارقام  نیمه
این رقم در شرایط خشکی توانایی تولیـد بیشتر، نسبت به سایر ارقــام را دارا بوده و . داردنژاد و گهر ارجحیت  زاگرس، نیک

   .آید شمـار میه درزمره ارقــام مقاوم به تنش خشــکی ب
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  دهدشت
  گرمسیر کشور دوروم دیم مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه رقم جدید گندم

 
 1376سالهاي  و سپس در طی درقالب آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد 1375سال در  Capeitiبه نام  کرج 43210ژنوتیپ 

در آزمایش سازگاري، متوسط عملکرد دانه  .در قالب آزمایشات پیشرفته در ایستگاه گچساران مورد بررسی واقع شد 1380تا
کیلوگرم بوده  3068و  4015ترتیب آباد، گرگان و گچساران به  رقم دهدشت و شاهد سیمره در مناطق مغان، ایالم، خرم

کیلوگرم از این  3821کیلوگرم نیتروژن خالص در هر هکتار متوسط عملکرد  75براساس بررسی انجام شده، با مصرف . است
الین در مدت سه سال ارزیابی در ایستگاه گچساران حاصل شده است که نسبت به سایر ارقام از عملکرد باالتري برخوردار 

، این الین در استان کهگیلویه وبویراحمد نسبت به شاهد 1382-83ر اساس نتایج آزمایشات آنفارم سال زراعی ب. بوده است
  . برتري محصول داشته است% 17و در استان لرستان بیش از % 10سیمره بیش از 

صنوعی در وبی مک اي در شرایط مایه زنگ قهوه و ردهاي زنگ ز به بیماري رقم دهدشت نتایج  ارزیابی واکنش 
داد که بیشترین آلودگی به بیماري زنگ زرد و نشان  ،Hot spotدر منا طق  )اي شرایط مزرعه(اي و گیاه کامل  گیاهچه مرحله

باشد و نتایج  بیانگر مقاومت  می MS20 و  MS 40اي در مرحله گیاه کامل و در شرایط تلقیح مصنوعی به ترتیب  زنگ قهوه
  .می باشد  اي ه ریهاي زنگ زرد و قهونسبی رقم جدید نسبت به بیما

  
  میزان بذر

تهیه  3و  2، 1تن بذر در طبقات پرورشی  3در ایستگاه تحقیقاتی دیم گچساران مقدار  1385-86از این الین در سال زراعی 
تکثیر در  تن بذر از الین  فوق در  طبقه مادري در مناطق ایالم و خرم آباد جهت 3مقدار   1386-87شده و در سال زراعی 

  .آبی توزیع شده است شرایط نیمه
  

  اقتصادي توجیه
به جاي رقم  رقمکشت این  بابه عبارت دیگر . رددرصد افزایش عملکرد دا 8/33بطور متوسط شاهددر مقایسه با  رقم جدید

ق دیم دوروم در مناطگندم سطح زیرکشت متوسط  .شود کیلوگرم افزایش عملکرد حاصل می 1037سیمره در هر هکتار 
هزار هکتار کشت و قیمت هر کیلوگندم  200چنانچه این رقم در سطح . باشد میهکتار هزار  300بالغ بر گرمسیري کشور 

ارزش افزوده عاید کشور ) 1037 × 200000× 3000(میلیون ریال  622200ریال باشد، سالیانه بطور متوسط مبلغ  3000دوروم 
  . کاران دیم خواهد شد و گندم
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  ات زراعی و مورفولوژیک رقم دهدشت در مقایسه با رقم سیمرهمشخص

  رقم معرفی شده قبلی سیمره  رقم دهدشت  صفات
  )شاهد مناطق(

  بهاره  بهاره  تیپ رشد
  3222  2840 (kg/ha)میانگین عملکرد 

  78  79 (Cm)ارتفاع بوته  
  11  3/11  میانگین درصد پروتئین
  خوب - متوسط  خوب  کیفیت از نظر سمولینا

  زرد کهربایی  زرد کهربایی  رنگ دانه 
  4/39  4/31 (gr)وزن هزار دانه  

  100  99  سنبله%  50تعداد روز تا ظهور 
  138  138  تعداد روز تا رسیدن

  متحمل  متحمل  واکنش نسبت به بیماریها
  متحمل  مقاوم  ورس

  متحمل  متحمل  ریزش دانه 
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  اوحدي
  و معتدل سرد سـردسیــر زارهاي دیــمکاشت در مناسب رقم جدید گندم دیم 

  
بررسـی  و به منظـور   کرج بانک ژن ملی گیاهی ایران دراز طریق   1376-77در سال زراعی  )  Gene Bank 14(جدید الین

اي  مـورد مطالعـه قـرار     بصـورت مشـاهده   و ،به مراغـه ارسـال  هاي موجود در بانک ژن  اثرات تنش خشکی بر روي توده گندم
تفـاوت معنـی داري   ) کیلوگرم در هکتار 1850(کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم سرداري  2895ارا بودن عملکرد گرفت و با د

در  1378-79 در ســال وکیلــوگرم  1476و در آزمــایش مقــدماتی   1377-78الیــن جدیــد در ســال هــاي زراعــی  . نشــان داد
کیلـوگرم   2038نطقه مراغه بود توانسـت حـدود   ه مصادف با خشکسالی شدیدي در مک) BWYTA( آزمایش مقایسه عملکرد 

  . رداري محصول بیشتري تولید نمایدنسبت به س
  

  :توجیه اقتصادي
در کـل منـاطق برتـر عملکـرد      2و آذر م سـرداري ارقـ ابه نسبت درصد  7حدود به طور متوسط  باتوجه به اینکه الین جدید 
  2و آذر م سـرداري ارق ا یلوگرم در هکتار اضافه محصول نسبت بهک 176حدود  به ظور میانگین دانه دارد، با کاشت الین جدید

گـرم  هر کیلو در هر هکتار با احتساب   ارقام شاهدارزش افزوده ناشی از جایگزینی الین جدید با ). 3و 2جدول(آید بدست می
گنـدم دیـم در منطقـه    شـت  با توجه بـه اینکـه سـطح زیـر ک    . ریال خواهد بود  563200برابر  ریال  3200از قرار  خوراکی گندم

هـزار هکتـار    200 باشد، اگر فرض کنـیم کـه الیـن جدیـد بتوانـد در سـطح         میلیون هکتار می 2 سردسیر و معتدل سرد بیش از
تحمـل  . خواهدشـد  کشور و کشاورزانیب صریال سود ن 112640000000  =  563200×  200000کشت شود     ازمناطق فوق

نـانوایی در مقایسـه    خـوب   کیفیت و همچنین دارا بودن ، وزن هزار دانه باالهاي سرما و خشکی نسبت به تنشبیشتر الین جدید 
  .باشد از دیگر امتیازات الین جدید میبا ارقام شاهد 

  
  1376- 88تحقیقاتی  مختلف ایستگاههايشرایط دیم الین جدید و ارقام شاهد در  خصوصیات زراعیو ) کیلوگرم در هکتار(میانگین عملکرد دانه

  
 الین جدید

(14 Gene Bank) Sardari Azarخصوصیات زراعی ٢  
 )کیلوگرم در هکتار(میانگین عملکرد در دیم  2156 2106 2230

 )کیلوگرم در هکتار(میانگین عملکرد در آبیاري تکمیلی  4011 4009 4494

 )هکتارکیلوگرم در( )آبیاري تکمیلی+ دیم ( میانگین عملکرد کل  2527 2486 2682

  )گرم(وزن هزار دانه  35 35 37
  )سانتیمتر(ارتفاع بوته  84 85 78

  تعداد روز تا ظهور سنبله 186 188 187
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  توصیه هاي به زراعی
  350سـانتیمتر وتـراکم مـورد نظـر براسـاس       4-6سانتیمتر وعمق کاشت  15-18فاصله خطوط کشت مناسب براي این رقم 

اریخ کشت در مناطق سردسیر نیمه اول مهـر و در منـاطق خیلـی سردسـیر دهـه آخرشـهریور       ت. باشد دانه در مترمربع می 400الی 
زمـان و نحـوه مصـرف کودهـاي شـیمیایی      . می باشـد مهر ماه و در منطقه معتدل از اواخر مهر الی نیمه آبان ماه  لغایت دهه اول 

  .ایج آزمون خاك مناطق مشخص خواهد شدمقادیر کودها بر اساس نت .مطابق توصیه هاي فنی در مناطق مختلف خواهد بود
  

  
  خصوصیات زراعی الین جدید و ارقام شاهد

  رقم جدید  خصوصیات زراعی
14 Gene Bank  

  2شاهد آذر  شاهد سرداري

  زمستانه  زمستانه  زمستانه  تیپ رشد
  سفید  سفید  سفید  رنگ دانه

  ریشکدار  ریشکدار  رریشکدا  ریشک
  مقاوم  حساس  مقاوم  ورس

  زودرس  زودرس  زود رس  زودرسی
  مقاوم  مقاوم  مقاوم  تحمل به سرما

  مقاوم  مقاوم  مقاوم  تحمل به خشکی 
  حساس  حساس  حساس  )در شرایط مایه کوبی مصنوعی(زنگ زرد

  حساس  حساس  حساس  ) در شرایط مایه کوبی مصنوعی(زنگ قهوه اي
  بتا حساسنس  نسبتا حساس  نسبتا حساس  )در شرایط مایه کوبی مصنوعی(سیاهک پنهان معمولی

  مقاوم  مقاوم  مقاوم  ریزش دانه 
  11-9  11-8  2/12-11  درصد پروتیین دانه 
  84  85  78  متوسط ارتفاع بوته

  2156  2106  2230  در دیم متوسط عملکرددانه
  35  35  37  متوسط هزاردانه
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  استانداردهاي بذر گندم
براي این منظور برنامه تکثیر بذر در . ذر تولید شده استمهمترین شاخص براي پایداري یک رقم ، حفظ خلوص ژنتیکی ب 

براساس استانداردهاي موجود ایران در برنامه ي تکثیر بذر گندم و . قالب طبقات مختلف بذري تعریف شده و اجرا می گردد
 Pre-basic(، بذر پرورش سه )  Basic seed(، بذرمادري ) Certified seed(جو پنج طبقه بذري شامل بذر گواهیشده 

seed  ( و بذر بهنژاد گر)Breeder seed  (تعریف شده است.  
به منظور حفظ پایداري و خلوص ژنتیکی و فیزیکی، قوه نامیه و ویگور نسل هاي بذري، استانداردهایی در هر کشور تدوین  

پس از (ي و استانداردهاي بذر استانداردهاي مزرعه ا: این استانداردها دو مرحله حساس از تولید را شامل می شود. می گردد
  .در جداول ذیل استانداردهاي تولید بذر گندم در ایران درج شده است). فرآوري

  استانداردهاي مزرعه

  استانداردها
  طبقات بذري

  گواهی شده  مادري  3پرورش پایه 
  1  2  2  )سال -حداقل (تناوب 

  3  5  5  )متر -حداقل (ایزوالسیون 
  1000/1  2000/1  4000/1  )نبله به سنبلهس(سایر ارقام بوته هاي 

  400  200  100  )سنبله در هکتارحداکثر (سایر گونه ها 
  200  100  0  )حداکثر بوته در هکتار(علفهاي هرز غیر مجاز

        ):حداکثر سنبله به سنبله(بوته هاي بیمار
  1000/1  10000/5  0  آلوده به سیاهک پنهان

  10000/5  10000/2  0  آلوده به سیاهک آشکار
  %10  %5  0  آلوده به فوزاریوم سنبله گندم

  )آزمایشگاهی(استانداردهاي بذر
  98  98  98  %) -حداقل (خلوص بذر
  2  2  2  %)  -حداکثر(مواد جامد 
  ):تعداد(سایر بذور

  گرم1000حداکثر علفهاي هرز غیر مجازدر
  گرم1000حداکثربذر سایر علفهاي هرز در
  رمگ1000حداکثر بذر سایر محصوالت در

0  
0  
0  
2  

  
8  
0  
6  

16  
16  
0  

12  
  :(%)بذور بیمار

  آلوده به سیاهک پنهان
  آلوده به سیاهک آشکار

  آلوده به فوزاریوم سنبله گندم

0  
0  
0  

1000/1  
10000/5  

-  

1000/2  
1000/1  
-  

  85  90  90  %) -حداقل(جوانه زنی
  12  12  12  %) -حداکثر(رطوبت بذر
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 Medicago indicus  ، Medicago(،یونجه زرد) Polygoniom convulvolus(علفهاي هرز علف هفت بند -

officinalis(،ترب یا تربچه وحشی)Raphanus raphanistrum (و شلمی یا شلغمی)Rapistrum rugosum ( به
عنوان علف هاي هرز مزاحم می باشند و چنانچه وجود این علف هاي هرز و یا سایر علف هاي هرز در مزرعه باعث اخالل 

  .بازرس مزرعه می تواند نسبت به حذف مزرعه اقدام نماید ی مزرعه گردد،در بازرس
سال از استاندارد سایر  5نها انجام می شود،به مدت آولی در مناطقی که کشت .گندم دوروم جزء سایر محصوالت می باشد-

  .ارقام پیروي کند
  .که مشکل خاص دارند انجام گیردانجام تست هاي آزمایشگاهی سالمت بذر براي بذور گندم در نمونه هایی  -
  

  علف هاي هرز غیر مجاز مزارع گندم
  خانواده  نام علمی  نام فارسی  ردیف

  Hordeum sponthaneum  جودره  1
H.disticum 

Poaceae 
Poaceae 

  Secale cereale Poaceae  چاودار وحشی  2
  یوالف وحشی  3

  یوالف وحشی
Avena fatua  

A.luduviciana 

Poaceae  
Poaceae  

  Acroptilon repens Asteraceae  تلخه  4
  Glycyrihza glaber Fabaceae  شیرین بیان  5
  Vicia vilosa Fabaceae  ماشک  6
  Lathyrus cicera Fabaceae  خلر  7
  Malva sylvestris Malvaceae  پنیرك  8
  Convolvulus arvensis Covolvulaceae  پیچک  9

 Turgenia latifolia Apiceae  ماستونک  10

  Lisaea heterocarpa Apiceae  باسک دندان  11
  


