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و ریرهش   Ug99ای و سریاه نرداد  های زنگ زرد و قهوهآخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت قابل قبول به بیماری
هرای زراعری منراطق گررم جنروب بره باشد. ای  رقم برای كشرت در ناامهای بارز ای  رقم میدانه از ویدگی

باشد، معرفی شده زرد در آن مناطق عامل محدود كننده می  ها و به ویده زنگخصوص مناطقی كه فشار بیماری
 است.
 
 .گندم نان، اقلیم گرم و خشک جنوب، پتانسیل عملكرد دانه، مقاومت به بیماریهای كلیدی: واژه
 
 
 
 

 02636701105تلفن:     esmaeilzadehmohsen@ymail.comنویسنده مسئو : 
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 مقدمه

تتترین ،یتتاه در ایتتران ،نتتدم بتته عنتتوان مهم

زراعی کشتتور نقتتش اصتتلی را در تتتامین غتت ای 

کنتتد. بتتر استتاس جدیتتدترین آمتتار، مردم ایفا می

 1394-95سطح زیر کشت ،ندم در سا  زراعی 

میلیون هکتتتار بتتوده کتته از   98/5در کشور برابر  

میلیتتون   173/2درصد یعنتتی    36این سطح مقدار  

درصتتد یعنتتی   64ی و  هکتار به کشتتت ،نتتدم آبتت 

میلیون هکتار به کشت ،نتتدم دیتتم   806/3میزان  

سطح زیر کشت ،ندم (.  4اختصاص یافته است )

 و 02/2بتتتین  1361-92آبتتتی در بتتتازه زمتتتانی 

میلیون هکتار متغیر بوده استتت، کتته بطتتور   78/2

درصتتد   40میلیتتون هکتتتار )  3/2متوسط بتتالب بتتر  

سطح زیر کشت ساالنه محصوالت زراعی آبی( 

بوده است. متوسط ستتطح زیتتر کشتتت ،نتتدم در 

میلیتتون   24/2بتته    1369-80های  بازه زمانی ستتا 

. سطح زیر کشتتت ،نتتدم آبتتی طتتی رسیدهکتار  

 درصتتد بتته 43/0د بتتا نتتر  رشتت  1381-92دوره 

رسید و متوسط   1392میلیون هکتار در سا     4/2

سطح زیر کشت ساالنه ،ندم آبی در ایتتن بتتازه، 

 میلیون هکتار ارتقاء یافت.  51/2به 

میانگین عملکرد ،نتتدم آبتتی در بتتازه زمتتانی 

کیلتتو،رم در ابتتتدای  3589با میانگین    92-1381

کیلتتو،رم  3801دوره آغاز و با روند صعودی به 

و   1387فزایش یافت. بروز خشکسالی در ستتا   ا

کاهش شتتدید منتتابع آبتتی موجتتب کتتاهش ایتتن 

کیلتتو،رم در هکتتتار شتتد. در  2522میتتانگین بتته 

نر  رشد عملکتترد ،نتتدم آبتتی در بتتازه مجموع  

 بتتتتتتر آورد  2/1حتتتتتتدود  1361-92زمتتتتتتانی 

 (.4شود )می

المللی تحقیقات ،نتتدم برآوردهای مرکز بین

استتت کتته آن  از( حتتاکی CIMMYTو ذرت )

بتته   2050میزان تفاضتتای جهتتانی ،نتتدم در ستتا   

درصتتد بتتیش از ستتطح فعلتتی تقاضتتا  60میتتزان

میلیون تن( افزایش خواهد یافتتت و   663)حدود  

این در حالی است کتته منتتابع در دستتترس تولیتتد 

یابنتتد. میتتزان درصتتد کتتاهش می  30تا    20،ندم  

متتیالدی بتتا  2050،ندم مورد نیاز جهان در ستتا  

میلیون   8/1060درصد به حدود    6/1  نر  رشدی

،تتردد. برآوردهتتا حتتاکی از کستتری تن بتتالب می

میلیون تنتتی در عرضتته ،نتتدم در بازارهتتای   260

 (.4باشد )می 2050جهانی در سا  

اقلتتیم ،تترم وخشتتک جنتتوب ایتتران شتتامل 

های خوزستتتتان، هرمز،تتتان، بوشتتتهر، استتتتان

کهگیلویتته ،  های فتتارسهای جنوبی استانقسمت

متتتد، لرستتتتان، کرمتتتان و سیستتتتان و و بویراح

ها این استتتان  باشد.بلوچستان، کرمانشاه و یزد می

درجتته عتتر    38تتتا    25در محدوده جغرافیتتایی  

شمالی واقع شدند. این اقلیم دارای آب و هتتوای 

های مالیتتم و بهتتار ،رمسیری و خشک، زمستتتان

کوتاه و ،رم و فصل ،رمای طوالنی با حتتداک ر 

 کمتتتتتراز،راد و حتتتتداقل درجتتتته ستتتتانتی 50

باشتتد. حتتداک ر تعتتداد ،راد میدرجه ستتانتی  -  5

یخبندان در منتتاطق مختلتتن ایتتن اقلتتیم   روزهای

کمتر از یک ماه ،زارت شده است. ستتطح زیتتر 

هتتزار   610کشت ،ندم آبی در این اقلیم حتتدود  

کیلتتو،رم در  3040هکتتتار بتتا میتتانگین عملکتترد 

میلیتتون تتتن  2تتتا  8/1هکتتتار و تولیتتد حتتدود 
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های مستتتعد و منتتابع آب با وجود دشت  .باشدمی

این اقلیم )خوزستتتان، فراوان در بعضی از مناطق  

رود عملکرد و بتته کرمان و ... ( انتظار می  ،فارس

تبع آن تولید ،ندم در این اقلتتیم بتتیش از مقتتدار 

 (.5فعلی باشد )

ها و مطالعتتات انجتتام براستتاس نتتتای  بررستتی

شده، رقم جدید با پتانسیل عملکرد بتتاال، تحمتتل 

نسبتاً ختتوب بتته ،رمتتای آختتر فصتتل، زودرستتی 

 ،ابل قبو  به بیمتتاری زنتتد زردنسبی، مقاومت ق

و ریتتزت دانتته بتترای اقلتتیم ،تترم و  ستتیاهزنتتد 

خشک کشور معرفی شده است که در این مقاله 

 شود.های آن اشاره میبه ویژ،ی

 

 هامواد و روش

بتتتتتا شتتتتتجره  (S-89-15)رقتتتتتم بتتتتترات 

SLVS*2/PASTOR ، و تاریخچتتتته انتختتتتاب

CMSS98Y03489F-040M-0100M-

040Y-020M-040SY-28M-0Y-0SY ،

 SAWSNth24المللتتی  انتخاب شده از خزانه بین

المللی تحقیقتتات ذرت دریافت شده از مرکز بین

( است که در سا  زراعتتی CIMMYTو ،ندم )

به کشور وارد و در ایستگاه اهتتواز در   86-1385

شتترایط قطتتع آبیتتاری در مرحلتته لهتتور ستتنبله 

پس   رقم م کور(.  2و    1)ابی و ،زینش شد  ارزی

های متعدد مقدماتی و پیشتترفته و بررسی  انجاماز  

تایید پایتتداری عملکتترد دانتته و صتتفات مطلتتوب 

زراعی، در مقایسه با رقم چمران به عنوان شاهد، 

و در شتتش   1389  -91زراعتتی  هتتای  سا   طیدر  

ایستگاه اقلیم ،رم جنوب )اهواز، داراب، زابتتل، 

آبتتاد و دزفتتو (، بتترای معرفتتی در ایرانشهر، خرم

 شتتدخشک جنوب کشتتور انتختتاب    اقلیم ،رم و

(3  .) 

هتتا، مصتترد کودهتتای در کلیه ایتتن آزمایش

شیمیایی بر مبنای آزمون خاك و از منتتابع اوره، 

فستتفات آمونیتتوم و ستتولفات پتاستتیم در همتته 

جنوب کشور تامین شتتد. های اقلیم ،رم  ایستگاه

همه کودهای پتاسه و فستتفره بتته همتتراه نیمتتی از 

یه بتته هنگتتام شتتروع کود اوره قبل از کاشت و بق

. کنتتتر  ،ردیتتد استتتفادهمرحلتته ستتاقه رفتتتن 

های هتترز باریتتک بتترن و پهتتن بتترن بتته علن

کاشتتت   طریق کنتر  شیمیایی انجام شتتد. تتتاری  

متتاه بتتود. آذر 1 -15ها بتتین در همتته ایستتتگاه

عملیات زراعی مطابق عرد مناطق و بتترای همتته 

. ستتطح کاشتتت ،ردیدها یکسان اعما   آزمایش

 ( ERWYTایش یکنواخت سراستتری )برای آزم

متتتر از ابتتتدا و   5/0مترمربع بود که با ح د    2/7

 انتهتتای هتتر پتتالت آزمایشتتی، ستتطح برداشتتت

مربتتوب بتته   ،رفته شد. ارزیابیمترمربع در نظر    6

های های مهتتم ایتتن رقتتم در قالتتب خزانتتهبیماری

های آلتتود،ی بتته بیماری و در مناطقی که کانون

رایط آلود،ی مصتتنوعی روند و یا درششمار می

نژادی های مهم و مطابق روند برنامه بتتهبا بیماری

انجام ،ردید و از آن به بعتتد بتتا قتترار ،تترفتن در 

خزانه تله، هر ستتاله از جنبتته واکتتنش بتته بیمتتاری 

زند زرد مورد ارزیتتابی قتترار ،رفتتت. ارزیتتابی 

های بیمتتاری زنتتد زرد در ایتتن الیتتن در خزانتته

، مشهد، کتترج، مغتتان، های زرقان، ساریایستگاه

های آباد، دزفو ، بروجرد و اردبیل در سا اسالم



 مناسب کشت در ...برات، رقم جدید ،ندم نان 

143 

انجام شد. بتته منظتتور جتت ب استت ور و   1388-94

اطمینان از استقرار و توسعه بیماری زنتتد زرد و 

تر مقاومت از کاشت ارقام حستتاس ارزیابی دقیق

های متتورد م ل بوالنی در حاشیه و مابین ژنوتیپ

آزمایشی و یا آلتتود،ی مصتتنوعی استتتفاده شتتد. 

های بیمتتاری زنتتد ارزیابی این الیتتن در خزانتته

های اردبیل، ،ر،ان، ستتاری، تگاهای در ایسقهوه

 1387-94های  بروجرد، دزفو  و اهواز در ستتا 

 انجام شد. 

صتتفات متترتبط بتتا کیفیتتت نتتانوایی ،نتتدم بتتا 

هایی از دو ایستتتتگاه دزفتتتو  و ارستتتا  نمونتتته

ایرانشتتهر بتته واحتتد شتتیمی و تکنولتتوژی بختتش 

تحقیقات غالت تعیین شد. بتترای تعیتتین صتتفات 

هایی هتتر الیتتن نمونتته  مرتبط بتتا فتتارینو،راد، از

یک کیلو،رمی آرد تهیتته شتتده و جهتتت تعیتتین 

 صفات مرتبط با خمیر استفاده شد.

 

 و بحث  نتایج 

ها در دو سا  زراعی مقایسه میانگین ژنوتیپ

و در شش مکان مورد بررسی نشان (  1389-91)

، بتتا میتتانگین (S-89-15داد کتته رقتتم بتترات )

شاهد کیلو،رم در هکتار نسبت به   6433عملکرد

کیلتتو،رم در هکتتتار در   6228  چمران با میانگین

تفتتاوت  (.1،رفتتت )جتتدو  ،تتروه برتتتر قتترار 

داری بین رقم برات و شاهد چمران، وجود معنی

درصتتدی   3/3نداشت ا،رچتته افتتزایش میتتانگین  

نستتبت بتته رقتتم چمتتران بتترای ایتتن رقتتم جدیتتد 

 مشاهده شد. 

نتای  حاصل از ارزیابی رقم بتترات نستتبت بتته 

و در  های متعتتددزنتتد زرد طتتی ستتا بیمتتاری 

( Hot Spotهتتای مهتتم بیمتتاری کشتتور )کانون

نسبت به   (30MS-0)مقاومت قابل قبو   واکنش  

نژادهای مختلن قارچ عامل این بیماری را نشان 

و رقم جدید را در منتتاطق    واکنش  2. جدو   ددا

های مختلتتن نستتبت بتته بیمتتاری زنتتد زرد سا 

ای را نشان اهچه،ندم در مرحله ،یاه کامل و ،ی

 دهد.می

رقم برات نسبت بتته بیمتتاری درصد آلود،ی  

درصد با واکنش نیمه   0-40ای ،ندم  زند قهوه

در مجموع   (.3بود )جدو   حساس  مقاوم تا نیمه  

های مختلن قارچ عامل این رقم نسبت به جدایه

ای سطح مقاومت قابل قبتتولی ماری زند قهوهبی

ای هتتای ،لخانتتهآزمایشاز ختتود نشتتان داد. در 

هتتای ،یتتاهی بختتش انجام شده در واحد بیماری

عامتتل بیمتتاری   140تحقیقات غتتالت، بتتا جدایتته  

زایی ای کتته دارای قتتدرت بیمتتاریزنتتد قهتتوه

 ”X“ بتتاالیی استتت، ایتتن رقتتم، دارای واکتتنش

های مقاومتتت دهنده وجود ژن یا ژنبودکه نشان

 (.3باشد )جدو  ای میموثر مرحله ،یاهچه

، واکنش رقم برات 1393-94ر سا  زراعی  د

های انجام شده در کشور کنیا نستتبت در ارزیابی

ای زنتتد ستتیاه در شتترایط مزرعتته  Ug99به نژاد  

،تتزارت   60MR-MSنیمه مقاوم تا نیمه حساس  

را در همان   70Sشده است. رقم چمران واکنش  

 (. 4است )جدو  شرایط داشته 

متترتبط بتتا کیفیتتت   صتتفات  6و    5های  جدو 

نتتانوایی را بتترای رقتتم بتترات در مقایستته بتتا رقتتم 

 5دهند. نتای  مندرج در جتتدو   چمران نشان می
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 و 1389-90های مورد بررسی برای دو سا  زراعی دانه ژنوتیپ عملکرد مقایسه میانگین  -1  جدو
 آباد( در اقلیم ،رم جنوبخرم و شش مکان )داراب، دزفو ، ایرانشهر، زابل، اهواز و  91-1390 

 
 درصد نسبت به  
 شاهد چمران

 میانگین 
 )کیلو،رم در هکتار(  

 ژنوتیپ  شجره

0 228 /6  Chamran S-89-1 

3/1  310 /6  Alvd//Aldan/Ias/3/Flt S-89-2 

8/2-  055 /6  SITE/MO//PASTOR/3/TILHI S-89-3 

5/7  693 /6  KAUZ//ALTAR 84/AOS/3/KAUZ/4/SSERI1 S-89-4 

2/4-  965 /5  KAUZ/PASTOR//BAV92/RAYON S-89-5 

6/17-  131 /5  MILAN/S87230//HUITES S-89-6 

3/0-  208 /6  Alvd//Aldan/Ias/3/Siren S-89-7 

5/8  765 /6  Alborz/5/K62909/4/Cno//K58/Tob/3/Wa/5/Chen… S-89-8 

5/10-  572 /5  MILAN/BAV92//PASTOR S-89-9 

6/0  264 /6  PASTOR/2×TOBA97 S-89-10 

9/0  283 /6  KAUZ/PASTOR//PBW343 S-89-11 

2/1  304 /6  NSP88/Siren//Shiroodi S-89-12 

9/5-  861 /5  KAMB1/MNNK1//WBLL1 S-89-13 

2/3-  028 /6  Chamran//WL 6736/×2 Weaver S-89-14 

3/3  433/6  SLVS×2/PASTOR S-89-15 

8/3-  993 /5  BABAX/3/OASIS/SKAUZ//4×BCN/4/PASTOR S-89-16 

4/6-  828 /5  CHAM6/ATTILA//PASTOR S-89-17 

1/1  293 /6  PFAU/MILAN//FUNG MAI 24 S-89-18 

6/7  704 /6  OASIS/SKAUZ//4×BCN/3/2×PASTOR S-89-19 

8/4  529 /6  OASIS/SKAUZ//4×BCN/3/2×PASTOR S-89-20 

9/2  409 /6  KAUZ/PASTOR//PBW343 S-89-21 

5-  914 /5  OASIS/SKAUZ//4×BCN/3/PASTOR S-89-22 

 
 

 (Puccinia striiformis f.sp. triticiواکنش ،ندم رقم برات نسبت به قارچ عامل به بیماری زند زرد ) -2جدو  
 

 زرقان  ساری مشهد کرج اردبیل  بروجرد دزفو  مغان رقم سا 
 5R o o 20MR 20MR o 10MR 20R برات 94-1393

 10MR 5MS o 50M 80MS 20MS o 80MS چمران
 o 5R 5R o - 5R - 0 برات 93-1392

 30MR - o 40M 40M o - 80MS چمران
 20MR - 10MS 10MR o o - 5MR برات 92-1391

 70MS - 70S 80MS 70MS 30MR - 100S چمران
 30MS - o 10R 5R -  - برات 90-1389

 60MS - 20MR o 90S -  - چمران
 10MR - o o 10MR - - - برات 89-1388

 50MS 5R 60MS - -  - - چمران
 100S 90S 80S 100S 100S 70-100S 80S 100S بوالنی )رقم حساس( 

R ،مقاوم :MR ،نیمه مقاوم :M ،نیمه مقاوم تا نیمه حساس :MS نیمه حساس و :S.حساس : 
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 (Puccinia triticinaای )واکنش رقم برات نسبت به قارچ عامل بیماری زند قهوه  - 3جدو  

 
 سا  رقم ساری اهواز  ،ر،ان اردبیل  ای تست ،یاهچه

- 60S 40S o 30S برات 
94-1393  

- 5R 70S o 80S چمران 

- 10MR 20MR 5R o برات 
93-1392  

- 1R 70S 5R 60S چمران 

- o o 4S 40S برات 
92-1391  

- 20MS o 5R 20S چمران 

- - 10R 10MS - برات 
89-1388  

- - 50S 40MS - چمران 

X - - 40MS - برات 
88-1387  

3+ - - 5R - چمران 

4 50S-80S 50S-100S 50S-100S 100S  بوالنی  

R                   ،مقاوم :MR ،نیمه مقاوم :MS نیمه حساس و :S.حساس : 

 
 ((Puccinia graminisواکنش رقم برات نسبت به قارچ عامل بیماری زند سیاه  -4جدو  

 
 ای واکنش مزرعه رقم  سا 

94-1393  
 60MR-MS برات

 70S چمران 

MR ،نیمه مقاوم :MS  نیمه حساس و :S.حساس : 
 

 برخی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی رقم برات با رقم چمران  مقایسه -5جدو  
 

 رقم  درصد پروتئین حجم رسوب سختی دانه درصد ج ب آب  شاخص ،لوتن

43 5/57  56 52 9/11  چمران 

89 64 52 5/63  1/12  برات 

 
 رقم چمران صفات شاخص کیفیت نانوایی مرتبط با فارینو،راد برای رقم برات و  مقایسه   -6جدو  

 درصد  رقم 

 ج ب آب 

 زمان تکامل 

 خمیر )دقیقه(

 زمان ثبات

 خمیر )دقیقه(

 500میزان شل شدن خمیر از خط 

 دقیقه )واحد برابندر(  10برابندر پس از 

 عدد کیفی 

 فارینو،راد 

 56 70 5 5 64 برات

 50 80 4 5/3 5/57 چمران

 
،یری شتتده بتترای دهد که مقادیر اندازهنشان می

صتتفات شتتاخص ،لتتوتن، ستتختی دانتته و حجتتم 

کتته از صتتفات کیفتتی مهتتم  SDSرستتوب بتتا 

شوند، در رقتتم بتترات در مقایستته بتتا محسوب می

(. در 5باشتتند )جتتدو  شتتاهد چمتتران بیشتتتر می

صفات تعیین شده با فارینو،راد برای   6جدو   

این رقم درج شتتده استتت. مقتتدار بتتاالی درصتتد 

جتت ب آب بیشتتتر بتترای رقتتم بتترات حتتاکی از 

جتت ب آب بتتاال بتترای آن دارد و متتدت زمتتان 

خمیر در پتتن  دقیقتته نیتتز نشتتان از قتتدرت تکامل  
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،لوتن بسیار باالی آن دارد. ثبتتات بتتاالی خمیتتر 

دقیقه( نیز قدرت بتتاالی ،لتتوتن  5قم برات )ردر  

کند. در مجموع نتتتای  فتتارینو،راد را تایید می

نشان داد که ایتتن رقتتم از قتتدرت ،لتتوتن بستتیار 

بتتاالیی برختتوردار بتتوده و در فرآینتتد تهیتته نتتان، 

 (.6میر مناسبی دارد )جدو  قابلیت تخ 

 

 توصیه ترویجی

مقایستته عملکتترد دانتته رقتتم جدیتتد بتترات در 

 ترویجی در منطقتته -قالب یک آزمایش تحقیقی

دزفو  در شما  استان خوزستان در سا  زراعی 

نشتتان داد کتته رقتتم بتترات، از لحتتا   1393-94

 میتتانگین عملکتترد نستتبت بتته ارقتتام چمتتران و 

 و 8)شتتاهدهای آزمتتایش( بتته ترتیتتب  2چمتتران 

(. رقتتم جدیتتد بتترات 6درصد برتری داشت )  15

رس قتترار داشتتته و توصتتیه در ،تتروه متوستتط

شود که در تتتاری  کاشتتت مناستتب و توصتتیه می

 شده آن در اقلیم جنوب کشور کشت شود. دهه

های حتتوزه اقلتتیم ،تترم و او  آذر متتاه در استتتان

خشتتک جنتتوب کشتتور بتترای ایتتن رقتتم توصتتیه 

شود. در صورت تاخیر در کاشت و بتتا توجتته می

شتتود از ارقتتام به خصوصیات این رقم توصیه می

زودرس تر بجتتای رقتتم بتترات استتتفاده شتتود. بتته 

منظور اجتناب از خوابید،ی این رقم در مراحتتل 

قم از مصرد بتتاالی بتت ر بتته انتهایی نموی این ر

هنگتتام کاشتتت پرهیتتز و از تتتراکم توصتتیه شتتده 

کیلو،رم در هکتار به خصتتوص بتترای 180-160

 رقم برات استفاده شود.

با توجه به نتتتای  مطالعتتات انجتتام در مجموع  

دهنده پتانستتیل عملکتترد مطلتتوب، شده که نشتتان

تحمل نسبتاً خوب رقم جدید نستتبت بتته ،رمتتای 

نسبی، مقاومت قابتتل قبتتو  آخر فصل، زودرسی  

ای و ستتیاه های زند زرد، قهوهنسبت به بیماری

و مقاومتتت بتته ریتتزت دانتته در ایتتن رقتتم استتت، 

کشتتت رقتتم بتترات در منتتاطق ،تترم جنتتوب بتته 

هتتا و بتته ویتتژه خصوص مناطقی که فشار بیماری

زنتتد زرد در آن منتتاطق عامتتل محدودکننتتده 

باشتتتد )منتتتاطق شتتتمالی و جنتتتوبی استتتتان می

، منتتاطق جنتتوبی استتتان فتتارس، منتتاطق خوزستان

های لرستتتان، کرمتتان و کرمانشتتاه( ،تترم استتتان

 .شودمیتوصیه 
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