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های نتایج نشان داد كه این رقم دارای پایداری عملكرد دانه در ایستگاه  .جنوب كشور مورد بررسی قرار گرفت

 هایبول به بیماری باشد. پتانسیل عملكرد باال، مقاومت قابل قمورد ارزیابی در اقلیم گرم و خشک جنوب كشور می 

باشد. این رقم برای  های این رقم میسیاه و ریزش دانه و كیفیت نانوایی بسیار خوب از ویژگی زنگ  زنگ زرد و 

كشت در مناطق گرم جنوب به خصوص مناطقی كه فشار بیماری ها و به ویژه زنگ زرد در آن مناطق عامل محدود  
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 مقدمه

ترین گیاه زراعی  گندم به عنوان مهمدر ایران  

کشتتور نقش اصتتلی را در تامین غ ای مردم ایفا  

بر استتتاس جدیدترین آمار، ستتتط  زیر    .کندمی  

در کشتور  1395-96کشتت گندم در ستار زراعی  

از این ستتتط    میلیون هکتار بوده که  437/5برابر  

میلیون هکتتار بته   045/2درصتتتد یعنی    38مقتدار  

 392/3درصتد یعنی میزان  62کشتت گندم آبی و 

میلیون هکتار به کشتت گندم دیم اختصتاي یافته  

 4/12استتتت. میزان تولید در همین ستتتار زراعی  

میلیون تن گزارو شده است که سهم گندم آبی 

بتته بتتا   516/3و    883/8ترتیتتب  و دیم  تن  میلیون 

درصتتتد برای گندم آبی و  28و  72ستتتهم تولید 

دیم بوده استتت. براستتاس آمار موجود، میان ین 

عملکرد گنتدم در شتتترایی آبی و دیم در همین  

تن گزارو    037/1و    434/4ترتیب  سار زراعی به

ستط  زیر کشتت گندم تغییرات    (.4شتده استت  

 78/2  و  02/2ین  ب  1361-96نی  در بتازه زمتاآبی  

که بطور متوستی  ،میلیون هکتار متغیر بوده استت

ستتط  زیر    درصتتد  40میلیون هکتار   3/2  بالغ بر

بوده  ( آبی  کشتتتت ستتتاصنه محصتتتوصت زراعی

به    1369-80این متوستتتی در بازه زمانی   .استتتت

ستط  زیر کشتت گندم . افزایش یافته استت 24/2

رشتتتتد    1381-92آبی طی دوره   نرر   43/0بتتا 

رسیده   1392میلیون هکتار در سار    4/2درصد به  

و متوستی ستط  زیر کشتت ستاصنه گندم آبی در  

میلیون هکتار ارتقاء یافته استت.   51/2این بازه، به 

هتای کلی بخش یر، ستتتیتاستتتتهتای اخدر ستتتار

کشتاورزی مجددا در جهت کاهش ستط  گندم 

هتا در ستتتتار  طوری کته این کتاهشآبی بوده بته

 045/2ستتتط  گندم آبی را به   1395-96زراعی  

 (.  6و  4میلیون هکتار رسانده است  

میتان ین عملکرد گنتدم آبی در بتازه زمتانی  

کیلوگرم در ابتتدای    3589بتا میتان ین    92-1381

کیلوگرم  3801غاز و با روند صتتعودی به  دوره آ

و  1387افزایش یافت. بروز خشتکستالی در ستار 

کتاهش شتتتتدیتد منتابط آبی موجتب کتاهش این  

کیلوگرم در هکتتار گردیتد. در    2522میتان ین بته  

نرر رشتتتتد عملکرد گنتدم آبی در بتازه  مجموع  

شتتتود. برآورد می  2/1حتدود    1361-92زمتانی  

های  جام برنامههای تشتتویقی و اناعمار ستتیاستتت

هتای اقتصتتتاد مقتاومتی، منستتتجم در قتالتب برنتامته

افزایش میتان ین عملکرد گنتدم آبی را    مجتددا 

 1395-96بته دنبتار داشتتتتته و در ستتتتار زراعی  

 تن در هکتتار رستتتانتد   434/4این میتان ین را بته   

 (.6و  4  

گنتدم    المللی  بینتحقیقتات  برآوردهتای مرکز  

ان تفاضتای حاکی استت که میز ستیمیت(    و ذرت

درصتتد   60 میزانبه   2050جهانی گندم در ستتار 

میلیون  663بیش از ستتتط  فعلی تقاضتتتا  حدود 

تن( افزایش خواهتد یتافتت و این در حتالی استتتت 

درصد   30تا  20تولید گندم  که منابط در دستترس

میزان گنتدم مورد نیتاز جهتان در    یتابنتد.کتاهش می

درصتد به   6/1با نرر رشتدی  میالدی    2050ستار  

تتن    8/1060  حتتدود متیمتیتلتیتون  وبتتالتغ   گتردد 

میلیون تنی در    260برآوردهتا حتاکی از کستتتری  

 2050عرضتته گندم در بازارهای جهانی در ستتار 

 (.6باشد  می
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های  اقلیم گرم وخشتک جنوب شتامل استتان

های جنوبی  خوزستتان، هرمزگان، بوشتهر، قستمت

فتتارساستتتتتتان بویراحمتتد،  ،  هتتای  و  که یلویتته 

لرستتان، کرمان و ستیستتان و بلوچستتان، کرمانشتاه  

این استتتتتانو یزد می هتا در محتدوده بتاشتتتتد. 

درجته عر  شتتتمتالی واقط    38تتا    25جغرافیتایی  

اند. این اقلیم دارای آب و هوای گرمستیری  شتده

های مالیم و بهار کوتاه و گرم و خشک، زمستان

درجته    50  و فصتتتتل گرمتای طوصنی بتا حتداک ر

حتتداقتتل  ستتتتانتتتی و  درجتته    -5کتمتتتراز  گتراد 

بتاشتتتد. حتداک ر تعتداد روزهتای  گراد میستتتانتی

گرم و خشتتتک    یخبنتدان در منتاطق مختلا اقلیم

کمتر از یتک متاه گزارو شتتتده  جنوب کشتتتور

استتت. ستتط  زیر کشتتت گندم آبی در این اقلیم  

 3040هزار هکتار با میان ین عملکرد  610حدود 

تا  8/1حدود  ستتاصنه  و تولید کیلوگرم در هکتار  

های مستتعد باشتد، با وجود دشتتمیلیون تن می 2

و منابط آب فراوان در بعضتتتی از مناطق این اقلیم  

و مناطق جنوبی استتان   خوزستتانبه ویژه استتان  

( انتظار  ، کرمانشتتاه و لرستتتانکرمان  ،فارسهای  

رود عملکرد و بته تبط آن تولیتد گنتدم در این  می

 (.8ز مقدار فعلی باشد  اقلیم بیش ا

هتا و مطتالعتات انجتام شتتتده در  نتتای  بررستتتی

برنامه به نژادی گندم اقلیم گرم و خشتک جنوب 

کشتتتور معرفی رقمی بتا پتتانستتتیتل عملکرد بتاص، 

هتای زنتز زرد و مقتاومتت قتابتل قبور بته بیمتاری

و همچنین کیفیتت   زنتز ستتتیتاه و ریزو دانته

این مقاله  نانوایی مناستتب در این اقلیم بود که در

 شود.های این رقم اشاره میبه ویژگی

 هامواد و روش

-Bow"s"/Vee"s"//1رقم خلیتل بتا شتتتجره  

60-3/3/Cocoraque 75/4/Chamran   ، حاصل

و  بتوده  غتالت کشتتتور  متلتی  نتژادی  بتته  بترنتتامتته 

  1382-83گیری این صین در سار زراعی  دورگ

چتتمتتران   والتتد  دو  صیتتن  Attila 50yبتتیتتن  و   )

Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75 

( حاصتتتل در ستتتار 1Fدر کرج انجام و دورگ  

به برنامه دو نستتل در ستتار که   1384-85زراعی  

های ایرانشتتهر و کالردشتتت برقرار  بین ایستتت اه

رقم مت کور پ  از طی  .  بتاشتتتد، وارد شتتتدمی

های مقدماتی و پیشترفته بر استاس  مراحل گزینش

در ستتتار عی  عملکرد دانه و ستتتایر صتتتفات زرا

در قتالتب آزمتایش یکنواختت    1390-92زراعی  

 صین دی ر برنامه 20ستراستری این اقلیم به همراه  

و شاهد  ملی به نژادی اقلیم گرم و خشک جنوب

در   ( و1390-92ستتتار زراعی  برای دو   چمران،

شتتش ایستتت اه اقلیم گرم جنوب  اهواز، داراب،  

از جنبته  زابتل، ایرانشتتتهر، خرم آبتاد و دزفور( 

پتایتداری عملکرد دانته مورد ارزیتابی قرار گرفتت 

 (.  2و  1 

هتا، مصتتترد کودهتای  در کلیته این آزمتایش

شتتتیمیایی بر مبنای آزمون خا  و از منابط اوره،  

فستتتفتات آمونیوم و ستتتولفتات پتتاستتتیم در همته  

هتای اقلیم گرم جنوب کشتتتور تتامین ایستتتت تاه

گردید. همه کودهای پتاستتته و فستتتفره به همراه  

نیمی از کود اوره قبل از کاشتتت و بقیه به هن ام  

رفتن مصتترد شتتد. کنترر شتتروع مرحله ستتاقه 

بتته علا پهن برگ  بتتاریتتک برگ و  هتتای هرز 
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طریق کنترر شتتیمیایی انجام شتتد. تاریش کاشتتت 

ها بین اور تا پانزده آذر ماه بود. در همه ایستتت اه

عملیتات زراعی مطتابق عرد منتاطق و برای همته  

ها یکستان اعمار گردید. ستط  کاشتت آزمایش

ی هتای مقتایستتتته عملکرد مقتدمتاتدر آزمتایش

 PRWYT  پیشتترفته ،)ARWYT  و یکنواخت )

متر مربط بود که با  ERWYT )2/7ستتتراستتتری  

پتالت   هتر  انتتتهتتای  و  ابتتتتدا  از  متتتر  نتیتم  حتت د 

آزمایشتی، ستط  برداشتت شتش متر مربط در نظر 

هتای مهم  گرفتته شتتتد. ارزیتابی مربوب بته بیمتاری

هتای بیمتاری و در منتاطق  این رقم در قتالتب خزانته

یتا درشتتترایی آلودگی  کتانون هتای آلودگی و 

ق روند برنامه های مهم و مطابمصتنوعی با بیماری

بته نژادی انجتام گردیتد و از آن بته بعتد بتا قرار  

گرفتن در خزانه تله، هر ستتاله از جنبه واکنش به  

ارزیتابی قرار گرفتت.  بیمتاری زنتز زرد مورد 

های بیماری زنز زرد  ارزیابی این صین در خزانه

ایستتتت تتاه  زرقتتان، ستتتتاری، مشتتتهتتد، هتتای  در 

متغتتان  بتروجتردکترج،  دزفتور،  اردبتیتتل  ،  در    و 

انجتام گردیتد. بته منظور    1388-94هتای  ستتتتار

جت ب استتتوور و اطمینتان از استتتتقرار و توستتتعته 

تر مقتاومتت از  بیمتاری زنتز زرد و ارزیتابی دقیق

ارقام حستاس م ل بوصنی و یا آلودگی مصتنوعی  

هتای  استتتتفتاده شتتتد. ارزیتابی این صین در خزانته

هتای اردبیتل، ای در ایستتتت تاهبیمتاری زنتز قهوه

 هتای زراعی اری و اهواز در ستتتارگرگتان، ستتت 

 . انجام شد 1390-94 

نتتانوایی گنتتدم  بتتا کیفیتتت  مرتبی   صتتتفتتات 

هایی از ایستتت اه دزفور به واحد  با ارستتار نمونه

شتیمی و تکنولویی بخش تحقیقات غالت تعیین 

گردید. برای تعیین صفات مرتبی با فارینوگراد،  

هتایی یتک کیلوگرمی آرد تهیته  از هر صین نمونته

ه و جهتت تعیین صتتتفتات مرتبی بتا خمیر شتتتتد

 استفاده گردید. 

 

 نتایج و بحث

رقم خلیتل در آزمتایش مقتدمتاتی یکنواختت  

در مقایستته با ارقام شتتاهد چمران، افال ، دز و 

تفتان مقایسته و نستبت به دو رقم چمران و افال   

درصتتد برتری عملکرد داشتتت.  7و  10ترتیب به

این رقم در آزمتایش مقتایستتته عملکرد تکراردار  

پیشتتترفته نیز نستتتبت به دو رقم چمران و تفتان به  

دهای آزمایش مقایستتته و نستتتبت به  عنوان شتتتاه

درصتتتد، برتری   چهتارشتتتاهتد دوم   رقم تفتتان(  

مقتایستتته میتان ین  میتان ین عملکرد دانته داشتتتت. 

دو ستتتار  هتا در آزمتایش ستتتازگتاری درینوتیت 

متورد  (  92-1390زراعتی   متکتتان  شتتتش  در  و 

، (S-90-4صین  بررستی نشتان داد که رقم خلیل  

هکتتار در  کیلوگرم در    5832بتا میتان ین عملکرد

کیلوگرم   5769مقایسه با شاهد چمران با میان ین  

بتود  بتهتتتری  عتمتلتکترد  متیتتانت تیتن  دارای  هتکتتتتار  در 

افزایش میتتان ین عملکرد  1 جتتدور   اگر چتته   .)

درصتتدی برای رقم خلیل نستتبت به شتتاهد   3/6

داری بین چمران مشتاهده شتد، ولی تفاوت معنی

شتتاهد چمران و رقم خلیل از جنبه آماری وجود 

 (. 3ت  نداش
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میان ین   -1  ر جدو دانه    مقایسه  بررسی  ینوتی  عملکرد  مورد   و   1390-91زراعی    های  سار  درهای 

  داراب، دزفور، ایرانشهر، زابل، اهواز و خرم آباد( کشور   اقلیم گرم جنوب ایست اه تحقیقاتی  شش  در  1391- 92 
 

 شجره ینوتی  

 میان ین

  کیلوگرم در هکتار( 

 درصد نسبت

 به شاهد چمران
S-90-1 Chamran 769/5 0 

S-90-2 Pishtaz/3/Emu"s"/Tjb84-1543//1-27-7876/Cndr"s" 422/5 7/34 - 

S-90-3 Pishtaz//Falat/Barakat 414/5 5/35 - 

S-90-4 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Chamran 832/5 3/6 

S-90-5 IR/FR 011/5 8/75 - 

S-90-6 Alborz/5/K62909/4/Cno//K58/Tob/3/Wa/5/Chen/Aeg.sq (Taus)/ 493/5 6/27 - 

S-90-7 Alborz/5/K62909/4/Cno//K58/Tob/3/Wa/5/Chen/Aeg.sq 713/5 6/5 - 

S-90-8 HUBARA-1/GOUMRIA-8 486/5 3/28 - 

S-90-9 PRL/2*PASTOR 474/5 5/29 - 

S-90-10 OASIS/SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR 990/5 1/22 

S-90-11 PRL/2*PASTOR/3/MILAN/KAUZ//CHIL/CHUM18 583/5 6/18 - 

S-90-12 PBW343/HUITES/4/YAR/AE.SQUARROSA (783)//MILAN/3/ 145/5 4/62 - 

S-90-13 WHEAR/SOKOLL 755/5 4/1 - 

S-90-14 Bloyka/M-70-4//Pishtaz 529/4 124 - 

S-90-15 Bolani//V.8187/Arvand-1 592/5 7/17 - 

S-90-16 V.8187/Arvand-1/3/Vee"s"/Nac//1-66-22 199/5 57 - 

S-90-17 SHARP/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/5/VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/. 431/5 8/33 - 

S-90-18 CHIL/PRL//BAV92/3/MILAN/KAUZ 412/5 7/35 - 

S-90-19 Mina/Molan//Atrak 887/5 8/11 

S-90-20 NSP88/Siren//Shiroodi 704/5 5/6 - 

S-90-21 NSP88/Siren//Shiroodi 912/5 3/14 

S-90-22 Star"s"/3/W181/Kauz//Skauz/4/Kauz*2/Opata//Kauz 815/5 6/4 

 LSD 5% 657/0  

نتای  حاصتتل از ارزیابی رقم خلیل نستتبت به 
هتای متعتدد و در  بیمتاری زنتز زرد در طی ستتتار

 (Hot Spot هتای مهم بیمتاری کشتتتور  کتانون
نستبت به    (30MR-0)مقاومت قابل قبور واکنش  

واکنش رقم    2جدور  در  .  این بیماری را نشان داد
هتای مختلا نستتتبتت به  ستتتارو جتدیتد در منتاطق 

بیمتاری زنتز زرد گنتدم در مرحلته گیتاه کتامتل 
  .داده شده استنشان 

 
 واکنش گندم رقم خلیل نسبت به عامل قارچی بیماری زنز زرد   -2جدور 

 Puccinia striiformis f.sp. tritici)  های زراعی مختلا های مهم بیماری در سار در کانون 
 

 زرقان  ساری مشهد کرج اردبیل  بروجرد دزفور مغان رقم سار

94-1393 
 5R 0 10MS 20MR 20MR 30MR 10MR 10R خلیل 
 10MR 5MS 0 50M 80MS 20MS 0 80MS چمران

93-1392 
 10MS 10MR 5R 0 - 10MR - 0 خلیل 
 30MR - 0 40M 40M 0 - 80MS چمران

92-1391 
 Ahvaz  خلیل 

(20MS) - 10MR 0 0 20R 20MR 

 70MS 70MS 70S 80MS 70MS 30MR - 100S چمران

90-1389 
 10MR  0 0 0    خلیل 
 60MS - 20MR 0 90S - - - چمران

89-1388 
 0 0 - - - - - - خلیل 
 50MS 5R 60MS - -  - - چمران

 100S 90S 80S 100S 100S 70-100S 80S 100S  بوصنی  رقم حساس(



 ... خلیل، رقم جدید گندم نان مناسب

 

85 

زنتتز   بتیتمتتاری  بتته  نستتتتبتتت   رقتم ختلتیتتل 

جتتدور  قتهتوه نتتتتایت   استتتتاس  بتر    3ای گتنتتدم 

تتتا  از    دارای آلتودگتی بتتا   60صتتتفتر   درصتتتتد 

تتتا حستتتتاس    واکتنتش متجتمتوع متقتتاوم  در   بتود. 

جتتدایتته  بتته  نستتتتبتتت   هتتای جتنتوب  ایتن صیتن 

هتای منتاطق کشتتتور مقتاوم امتا نستتتبتت بته جتدایته

  باشتدحستاستیت میشتمالی کشتور دارای واکنش 

  (.3 جدور 

 

های  در کانون  (Puccinia triticinaای  واکنش رقم نسبت به عامل قارچی بیماری زنز قهوه  -3جدور 

 های زراعی مختلا بیماری در سار مهم 
 

 اردبیل  گرگان اهواز  ساری رقم سار

94-1393 
 60S 30S 0 0 خلیل

 70S 0 80S 5R چمران

93-1392 
 60S 5R 60S 40S خلیل

 60S 5R 70S 5R چمران

92-1391 
 - 0 0 0 خلیل

 20MS 0 20S 5R چمران

91-1390 
 - 5MS 10S - خلیل

 - - 5R - چمران

 100S 50S-100S 50S-100S 50S-80S بوصنی  شاهد حساس( 

 

ایستتتتت تتاه   در  بتررستتتی  ستتتتار  دو  طتی   در 

کالردشتتتتت واکنش صین فوب نستتتبتت بته نژاد 

بتتا  متزرعتته  شتتترایتی  در  ستتتیتتاه  زنتتز   متحتلتی 

متقتتاوم   کتتامتال  رقتم  5R-0واکتنتش  هتمتتانتنتتد   ) 

چمران گزارو شتد. اما این صین در ستار زراعی  

اردبتیتتل    93-1392 و  بتروجترد  متنتطتقتته  دو   در 

را از خود نشتان داد. در   30Sواکنش حستاستیت 

-40Mکشتتتور کنیتا هم واکنش نیمته مقتاومتت

60M     شتتتتده استتتتت  برای رقم خلیتل گزارو

  (.4 جدور 

 

  ((Puccinia graminisواکنش رقم خلیل نسبت به عامل قارچی بیماری زنز سیاه  -4جدور 

 های زراعی مختلا در ایست اه کالردشت و کشور کنیا در سار 
 

 
 کنیا  کالردشت رقم سار

94-1393 
 40M  - خلیل

 40MS  - چمران

93-1392 
 -  5R خلیل

 -  0 چمران

92-1391 
 50M  0 خلیل

 60M  0 چمران

91-1390 
 60M  0 خلیل

 80MS/S  0 چمران

 90S  100S بوصنی  شاهد حساس( 
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صتفات مرتبی با کیفیت نانوایی    6و  5جداور  

را برای رقم خلیل در مقایسته با رقم چمران نشتان 

دهد  نشتان می 5دهند. نتای  مندرج در جدور  می

که صتفات شتاخگ گلوتن، ستختی دانه و ارتفاع  

بتتا   مهم    SDSرستتتوب  از صتتتفتتات کیفی  کتته 

شتتوند، در رقم خلیل در مقایستته با محستتوب می

 6(. در جدور  5شتتد  جدور باچمران بیشتتتر می

صتتفات تعیین شتتده با فارینوگراد برای این رقم  

 درج شتتتده استتتت. مقتدار باصی درصتتتد ج ب  

آب برای این صین حاکی از ج ب آب باص برای  

 دقیقته نیز نشتتتان  8آن بوده و متدت زمتان تکتامتل  

از قدرت گلوتن بسیار باصی این رقم دارد. زمان   

نیز قتدر  14ثبتات خمیر    ت بتاصی گلوتن دقیقته 

نمتایتد. در مجموع نتتای  رقم خلیتل را تتاییتد می 

از   رقتتم  ایتتن  کتته  داد  نشتتتتان   فتتاریتتنتتوگتتراد 

قدرت گلوتن بستتتیار باصیی برخوردار بوده و در  

فرآینتد تهیته نتان، قتابلیتت تخمیر منتاستتتبی دارد  

 (.6 جدور 

 

 لیل با رقم شاهد چمران مقایسه برخی صفات کیفی رقم خ -5جدور 
 

 شاخگ گلوتن  حجم رسوب زلنی  میلی لیتر(  سختی دانه   میلی متر(  SDSارتفاع رسوب با   درصد پروتئین  رقم
 21 26 50 60 7/11 چمران
 73 33 52 82 9/12 خلیل

 

 مقایسه صفات کیفی مرتبی با فارینوگراد رقم خلیل با رقم شاهد چمران  -6جدور 
 

 درصد ج ب آب  رقم
 زمان تکامل خمیر 

  دقیقه(
 زمان ثبات خمیر

  دقیقه(

 500میزان شل شدن خمیر از خی 

 دقیقه  10برابندر پ  از 

 عدد کیفی فارینوگراد  واحد برابندر( 
 73 10 14 8 2/64 خلیل
 50 80 4 5/3 5/57 چمران

 

رقم جتدیتد خلیتل در  مقتایستتته عملکرد دانته  

 تطبیقی در منطقته-آزمتایش تحقیقیقتالتب یتک  

ستتار زراعی  در   فستتارود و هیشتتوار استتتان فارس

یتل از لحتا  نشتتتتان داد کته رقم خل  1392-93

و ارقتتام چمران  بتته  نستتتبتتت  عملکرد   میتتان تیتن 

 5و    3ترتیتب  افال   شتتتاهتدهتای آزمتایش( بته 

(. در یتک آزمتایش  7درصتتتد برتری داشتتتت  

تطبیقی دی ر در منطقته ستتتیستتتتتان در  -تحقیقی

ستتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان، رقم جدید خلیل  ا

و افال   شتاهدهای   2نستبت به دو شتاهد چمران  

درصد برتری عملکرد   25و    3ترتیب آزمایش( به

 (.5داشت  

 

 های ترویجیتوصیه

رقم جدید خلیل در گروه متوستتتی رس قرار  

گردد که در تاریش کاشتتت داشتتته و توصتتیه می

مناستب و توصتیه شتده آن در اقلیم جنوب کشتور  

کشتتت گردد. دهه ستتوم آبان ماه تا دهه اور آذر  
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هتای حوزه اقلیم گرم و خشتتتک متاه در استتتتتان

گردد. در  جنوب کشتور برای این رقم توصتیه می

در کتتاشتتتتت و تتتاخیر  بتته    صتتتورت  توجتته  بتتا 

گردد از ارقام  خصتتوصتتیات این رقم توصتتیه می

تر بجتای رقم خلیتل استتتتفتاده گردد. بته زودرس

منظور اجتنتاب از خوابیتدگی در مراحتل انتهتایی  

باصی  مقادیر از مصترد  بهتر استت نموی این رقم  

و تراکم توصتیه  شتود ب ر به هن ام کاشتت پرهیز 

رقم  برای  کیلوگرم در هکتار ب ر   160-180شده  

 گردد.خلیل توصیه می

بتا توجته بته نتتای  مطتالعتات انجتام  در مجموع  

شتتده که نشتتان دهنده پتانستتیل عملکرد مطلوب،  

زنتز زرد و   هتای  مقتاومتت قتابتل قبور بته بیمتاری

ستتتیتاه، مقتاومتت بته ریزو دانته و کیفیتت  زنتز  

این  بستیار خوب رقم خلیل استت، کشتت    نانوایی

در  بخصتتوي    کشتتور در مناطق گرم جنوبرقم  

مناطق شتمالی و جنوبی استتان خوزستتان، مناطق 

هتای  جنوبی استتتتتان فتارس و منتاطق گرم استتتتتان

ها و که فشتار بیماری ،لرستتان، کرمان و کرمانشتاه

 زنتز زرد عتامتل محتدود کننتدهبیمتاری  بویژه  

توصتتتیته ،  بتاشتتتتدمیدر آن منتاطق  تولیتد گنتدم  

 گردد. می
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