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 گیاهان زراعی و باغی های تحقیقاتی در یافته علمینشریه 
 1400، سال 1، شماره 10جلد 

 

رقم جدید گندم نان آبی طالیی سازگار و مناسب كشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل كشور 

 تحت شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل 

 
Bread wheat cultivar Talaei adapted to irrigated wheat growing areas under in 

temperate agro-climatic regions optimum and terminal water stressed conditions  
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ا.  نیکزاد،    .،ا ،  زارع فیض آبادی  .،ا  . ع  ،ینباتا.،  قندی،  د.،  ن آزرم،  امی  .،ا،  ادجعفرنژا. ک.،  كفاشی،    .،غی،  احمد  .، ف،  اریبختگ.،  نجفیان،  
م.، دالوند،  غ. ع.،  لطفعلی آینه،  ش.،  كیا،  ن. ا.،  طباطبایی فرد،  م.،  یاسایی،  م.،    عطا حسینی،ع.،  ذاكری،  ف.،  افشاری،  ج.،  حسن پور،  ر.،  

، ع. و ناظریدادرضایی  ط.  .  سم.،  چایچی،  ر.،  هوشیار،  ک.،  شهبازی،  ع.،  ر،  ی پوملیحم. ع.،  دهقان،  ص. ع.،  صفوی،  ش.،    ابراهیم نژاد،
بهینه و تنش خشکی آخر فص   .1400 نان آبی طالیی سازگار و مناسب کشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل کشور تحت شرایط  نشریه  .  رقم جدید گندم 

 . 69 -80: (1) 10 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغیعلمی یافته
 

 (CIMMYT)رقم جدید گندم نان طالیی از میان الین های دریافتی از مركز بین المللی تحقیقات ذرت وگندم  
در ایستگاه تحقیقاتی اسالم آباد    1388  -  89به كشور وارد شد انتخاب گردید و در سال زراعی    1387كه در سال  

ب  مناسب  دلیل  به  و  گرفت  قرار  اولیه  ارزیابی  مورد  س غرب  در  آن  زراعی  ودن  مقایسه   1389-90ال  آزمایش  در 
ترتیب با میانگین عملکرد دانه  ه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل تحت شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی آخر فصل ب 

كیلوگرم در هکتار ارقام شاهد پارسی،   3850و    6857كیلوگرم در هکتار در مقابل میانگین عملکرد    5370و    6967
در آزمایش مقایسه عملکرد   1390-91در هر دو شرایط انتخاب شد. الین مذكور در سال زراعی ر و پیشتاز  سیوند، بها 

در مقابل    4851پیشرفته مناطق معتدل كشور تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل در سه منطقه با میانگین عملکرد  
لکرد الین مذكور با كد میانگین عم   كیلوگرم در هکتار رقم شاهد سیروان برای بررسی سازگاری انتخاب شد.   4631

M-91-18   كیلوگرم در هکتار و   7563، در شرایط بهینه  1391-93های  در آزمایش سازگاری اقلیم معتدل طی سال
با عملکرد    6385در شرایط تنش خشکی   با رقم پارسی  كیلوگرم در هکتار در    8022كیلوگرم در هکتار در مقایسه 

-M-91 الین ترویجی -های تحقیقی شرایط تنش خشکی بود. در آزمایش ر هکتار در كیلوگرم د  6200شرایط بهینه و 

كیلوگرم در هکتار در شرایط كم    8042كیلوگرم در هکتار در شرایط بهینه و    9583دارای میانگین عملکرد دانه    18
شده بود.  شرایط یاد    كیلوگرم در هکتار در   6828و    7875ترتیب با عملکردهای  ه آبیاری در مقایسه با رقم پارسی ب 

كیلوگرم   10670و   10070ترتیب  ه های البرز و كرمانشاه ب پتانسیل عملکرد رقم طالیی در مزارع كشاورزان در استان 
ای تحت آلودگی مصنوعی نیمه مقاوم بود.  در هکتار بود. واكنش این رقم نسبت به بیماری های زنگ زرد و قهوه 

نانوایی خوبی دارد. این رقم در سال  وردار است و رقم طالیی از زودرسی قابل توجهی برخ  برای   1396كیفیت 
 كشت در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل در مناطق معتدل كشور معرفی شد. 

 

 كلمات كلیدی: گندم آبی، زودرسی، تحمل به خشکی، طالیی 
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 همقدم

هههای سههالهههای  خشکسالیتغییرات اقلیمی و  

هههای نههوین مههدیریت آب الههزام سیاسههت اخیههر و

ههههای وزارت جههههاد نمهههوده تههها محهههور برنامهههه

کشاورزی بر اساس کاهش تقاضههای آب باشههد. 

هههای مناطق معتدل کشور که عمدتاً شام  اسههتان

اصفهان، فارس، کرمانشاه، خراسان   تهران، البرز،

 هههایی از اسههتان بخههش نههوبی، یههزد ورضوی و ج

باشههند بهها های کرمان، لرستان، قههم و قههزوین مههی

توانند با وجود کم آبی و خشکی آخر فص  نمی

استفاده از پتانسی  ارقام معرفی شده برای شرایط 

رسههد بهینه حداکثر تولید را داشته باشند. بنظر می

که یکههی از دلیهه  اصههلی پههایین بههودن میههان ین 

از چهار تن در هکتار(  م آبی )کمترعملکرد گند

رفههع ایههن   در راسههتای  کشور کههم آبیههاری باشههد.

به نژادی برای معرفههی ارقههام متحمهه  بههه   ،مشک 

تنش کم آبی در گندم بسیار با اهمیت بوده و در 

 دوبخش گندم آبی معرفی ارقامی که با حداکثر 

هههای در بهار پس از قطع بارنههدگی  نوبت آبیاری

وبت در حالههت بهینههه( ن  ه با چهار)در مقایسبهاره  

بهها  مناسههبدر منههاطق معتههدل بتواننههد عملکههرد 

های از استراتژی ،تولید کنند  مطلوبکیفیت دانه  

بهها توجههه بههه تنههوع   تحقیقههات گنههدم اسههت.  موثر

اقلیمی و وسعت زیههاد منههاطق گنههدمکاری اقلههیم 

معتههدل و نیههز نیههاز بخههش اجههرا و طههرح افههزایش 

 ور )طههرح خههودعملکرد گندم آبههی و دیههم کشهه 

اتکایی گندم( معرفی ارقههام جدیههد مشههابه ارقههام 

سههیروان ، بههههاران و رخشهههان بههها خصوصهههیات 

تواند به تولید بیشتر و پایداری آن در متفاوت می

 (. معرفههی لیههن جدیههد3منطقههه کمهها نمایههد )

M-91-18   بیشتر با تاکید بر زودرسی آن است و

این رقم بخصههوب بههرای منههاطق معتههدل گههرم و 

 ند رقمی مناسب باشد.کشور می تواگرم 

در راستای عملیاتی نمودن اهداف طرح خود 

اتکایی مبتنی بر اقتصههاد مقههاومتی گنههدم، سلسههله 

هایی که از قب  آغاز شده بودنههد طههوری بررسی

مدیریت شدند که منجر به دستیابی به رقم گندم 

گردیدند. معرفی ارقام جدیههد گنههدم   آبی طالیی

ری و نیههز منههاطق بهینه آبیهها  برای مناطق با شرایط

دارای تنش خشکی آخر فص  در اقلیم معتدل و 

یا مناسب برای کشت در نظام هههای زراعههی کههه 

 در آن آب کمتههری بههه گنههدم اختصههاب داده

شود، به طوری که از لحاظ اقتصههادی تولیههد می 

پایدار محصول با کاشت چنین ارقامی در شرایط 

  تههنش رطههوبتی آخههر فصهه  بهها صههرفه تههر از

م رایههی باشههد از اهمیههت ویههژه ای کاشههت ارقهها

بایسههت در برخوردار است. البتههه ایههن ارقههام مههی

شرایط بهینه نیز پتانسی  بههال و عملکههرد مناسههب 

 داشته باشند.

 

 و روش هامواد 

در سههال  لین منتی به معرفی رقم طالیی ابتدا

مقایسههه عملکههرد  آزمههایش 1388-89زراعههی 

نشهها  بهههاره بهها م هههای انتخههابی گنههدم نههانلیههن

CIMMYT تحت شرایط آبیاری بهینههه و تههنش ،

ژنوتیپ به همراه ارقام   200خشکی آخر فص  با  

 DN11بهههار، کههراس البههرز، سههرداری و لیههن 

)شاهدهای برتههر آبههی، آبیههاری تکمیلههی، دیههم و 
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تنش خشکی آخر فص ( در ایسههت اه تحقیقههاتی 

اسالم آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفت. ایههن 

 در آزمههایش 1389- 90اعههی ن در سههال زرلیهه 

 مختلهه  هههایلیههنمقههدماتی عملکههرد ارزیههابی 

بههه  213با شماره ژنوتیپ برای اقلیم معتدل گندم  

 باپیشتاز  و پارسی، سیوند، بهار  همراه ارقام شاهد

در دو  بههدون تکههرار و ایمشههاهده کشههتروو 

شرایط بهینه وتنش آبی آخر فص  ) قطع آبیاری 

و ایسههت اه   کههرجدر    سنبله دهههی(  %50در مرحله  

مههورد ارزیههابی و مطالعههه قههرار   اسالم آباد غههرب

. در این سال واکنش این لیههن نسههبت بههه گرفت

ای و نیههز کیفیههت های زنههز زرد و قهههوهبیماری

ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نانوایی این ژنوتیپ

در  1390-91لیههن موصههوف در سههال زراعههی 

معتههدل   شرفته منههاطقمقایسه عملکرد پیآزمایش  

کشور در قالب طرح بلوک های کام  تصههادفی 

با سه تکرار تحههت شههرایط تههنش خشههکی آخههر 

در سه منطقه کرج، اصههفهان و نیشههابور بههه   فص 

مههورد بررسههی قههرار همراه رقههم جدیههد سههیروان  

گرفت. در این سال همچنین بیماری های زنههز 

ای و نیز کیفیت نانوایی ایههن ژنوتیههپ زرد و قهوه

هههای زراعههی طی سالار گرفت.  رد بررسی قرمو

ین منتی به معرفی رقههم ل  1392-93و    1391-92

در  18بههها شهههماره  M-91-18طالیهههی بههها کهههد 

آزمایش سازگاری اقلیم معتدل در پنی ایسههت اه 

کرج، زرقان فارس، کرمانشاه، بروجرد و مشهههد 

)تحت شرایط آبیاری بهینه( و اصههفهان، نیشههابور 

ز مرحلههه قطههع آب ا یطو ورامههین )تحههت شههرا

به همراه ارقام شاهد پارسههی و   دهی به بعد(سنبله

 سههههیروان در قالههههب طههههرح بلههههوک هههههای

کامهه  تصههادفی بهها سههه تکههرار مههورد بررسههی  

 (. 6سههههههههههازگاری قههههههههههرار گرفههههههههههت )

 در ایهههن دو سهههال واکهههنش بهههه بیمهههاری ههههای 

ای و نیههز کیفیههت نههانوایی ایههن زنز زرد و قهوه

ت. ایههن لیههن در ژنوتیپ مورد بررسی قرار گرف

 عهههالوه بهههر تکثیهههر  1393-94سهههال زراعهههی 

ترویجههی در  -ب ر بههرای بررسههی هههای تحقیقههی 

 (  Trap Nurseryخزانهههههه ههههههای تلهههههه )

های زنز زرد و قهوه ای مههورد نسبت به بیماری

 1394-95بررسی قرار گرفههت. در سههال زراعههی  

 –در آزمههایش هههای تحقیقههی  M-91-18لیههن 

بههرز و کرمانشههاه در هههای الترویجههی در اسههتان

 شههرایط آبیههاری بهینههه و نیههز کههم آبیههاری از 

 مرحلههه سههنبله دهههی بههه بعههد بهها رقههم شههاهد 

پارسی مقایسه شههد. در ایههن سههال عکههس العمهه  

 نسههبت بههه بیمههاری هههای زنههز زرد و  لیههن

( نیههز  Trap Nurseryقهههوه ای در خزانههه تلههه )

یادداشههت  مههورد بررسههی مجههدد قههرار گرفههت.

از طریق تعیین درصد پوشههش اری  برداری از بیم

بههر اسههاس روو  (100-0بههر) )آلههوده سههط  

  (The Modified Cobb scale)کاب یافتهتغییر

انجههام شههد. در هههر بههار یادداشههت بههرداری ( 10)

همچنهههین واکهههنش گیهههاه بهههه آلهههودگی )تیهههپ 

 لفههز و همکههارانئرو بههر اسههاس روو آلههودگی(

ز ابرای ارزیههابی گلخانههه ای    .گردیدتعیین    (11)

( 9)روو ما نی  و همکاران بههرای زنههز زرد 

بههرای زنههز  (8) و روو مکینتههاو و همکههاران

 استفاده شد.ای قهوه



 ...رقم جدید گندم نان آبی طالیی

73 

 نتایج 

 1388- 89سال زراعی  

میان ین عملکرد لین منههتی بههه معرفههی رقههم 

طالیی در آزمایش اولیه انجههام شههده در شههرایط 

کیلوگرم در   5735و    5825ترتیب هبهینه و تنش ب

تیب در مقاب  میان ین عملکههرد ارقههام ترههکتار ب

، لیههن   4665و    4992شاهد لین کههراس البههرز:  

DN11 :5469  و  1878، رقههم سههرداری: 5476و

کیلههوگرم در  5838و  6370 :و رقههم بهههار 1848

با توجه به نتایی آزمایشات فههو  (.  1هکتار بود )

و همچنههین مقههاوم بههودن بههه بیمههاری زنههز زرد 

زمره مواد انتخههابی بههرای گندم، لین م کور در  

ورود بههه چرخههه بههه نههژادی اقلههیم معتههدل قههرار 

 گرفت.

 1389-90سال زراعی  

لین منتی بههه معرفههی رقههم طالیههی در قالههب 

آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل با 

 5370کیلههههوگرم و  6967عملکههههرد مناسههههب 

کیلوگرم در هکتار در دو شههرایط بهینههه و تههنش 

 6857بهها میههان ین عملکههرد خشههکی در مقایسههه 

کیلوگرم در هکتار ارقام شاهد   3850کیلوگرم و 

ترتیب در شرایط هپارسی، سیوند، بهار و پیشتاز ب

بهینه و تنش خشکی آخر فصهه   و خصوصههیات 

گههرم  6/31مطلوب دی ر از جمله وزن هزار دانه 

در شرایط تنش رطههوبتی در مقایسههه بهها میههان ین 

ایش بههه مقههدار وزن هههزار دانههه شههاهدهای آزمهه 

متههر سههانتی 97گرم و میان ین ارتفاع بوته   01/21

و زودرسی مناسب و مقاومت به بیماری ها برای 

هههای تکههراردار های تکمیلههی و آزمههایشبررسی

پیشرفته انتخاب شد. وزن هزار دانه پایین شاهدها 

نشان از شدت تنش و تههاثیر پهه یری قابهه  توجههه 

زم به ذکر است عملکرد این ارقام از آن دارد. ل

که ارقام شاهد فو  بههرای شههرایط بهینههه معرفههی 

 (.4اند )شده

 1390-91سال زراعی  

لیههن موصههوف در ایههن سههال در آزمههایش 

شههرایط مقایسه عملکرد پیشرفته اقلیم معتههدل در  

 4851میان ین عملکههرد    تنش خشکی آخر فص 

 4631کیلوگرم در هکتار در مقایسه بهها عملکههرد 

رقم سیروان داشههت و بههدلی    کیلوگرم در هکتار

هههای داشتن مقاومت مطلههوب نسههبت بههه بیمههاری

ای برای بررسی های سازگاری زنز زرد و قهوه

(. کیفیت نانوایی این لین در این 5انتخاب شد )

آزمههایش مطلههوب ارزیههابی شههد کههه در بخههش 

اطالعههات کیفیههت مههورد اشههاره قههرار خواهههد 

 گرفت.

 1392-93و  1391-92سااال هااای زراعاای 

 ( VCU)آزمون ارزش زراعی یا 

هههای مههورد بررسههی و میههان ین شههجره لیههن

ههها بههر اسههاس نتههایی دوسههاله در عملکرد ژنوتیپ

و   1ارائه شده است. دو ژنوتیپ شماره    2جدول  

ترتیب ارقام شاهد پارسههی و سههیروان بودنههد هب  2

انههد. در که در رتبه های سوم و دوم قههرار گرفتههه

نش خشههکی در سههه مجموع دو سال در شرایط ت

ایسههت اه ورامههین، نیشههابور و اصههفهان، میههان ین 

 M-91-18عملکرد لین مههورد نظههر کههه بهها کههد  

کیلوگرم در هکتار در مقاب    6385مشخص شد  

 6594کیلوگرم در هکتههار رقههم پارسههی و    6200
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کیلههوگرم رقههم سههیروان بههود. در شههرایط بهینههه 

عملکرد رقم پارسی به دلیهه  طههول دوره رویههش 

 (.1بالتر بود )جدول بیشتر 

در کنههار پتانسههی  عملکههرد دانههه لزم اسههت  

سایر خصوصیات ایههن لیههن از جملههه زودرسههی 

قابههه  توجهههه آن و مقاومهههت آن نسهههبت بهههه 

ای نیز مورد توجههه های زنز زرد و قهوهبیماری

در ایسههت اه اصههفهان در مجمههوع دو   قرار گیههرد.

سال لین م کور برتههرین لیههن بههود و از هههر دو 

رقم شاهد عملکههرد بیشههتری تولیههد نمههود و ایههن 

تواند گواه توفیق این لین در مناطق موضوع می

در بررسی   خشا با توجه به زودرسی آن باشد.

پایداری عملکرد، لین موصوف در عین داشتن 

منههاطق ورامههین، اصههفهان، عملکرد دانه خوب به  

بروجرد و زرقان سازگاری خصوصی نشههان داد. 

علت این موضوع احتمال زودرسههی قابهه  توجههه 

روز زودرس   10این ژنوتیپ است )یا هفته تا  

هههایی کههه تر نسبت به ارقام رایی( که در ایست اه

خشکی بیشتر حاکم بود موفههق تههر بههود. در ایههن 

خشههکی اقلههیم ارتباط با این که شاهد متحم  بههه 

معتدل رقم سیروان بوده ولی از لحاظ زودرسی، 

زودرس ترین رقم این برنامه رقم بهاران اسههت و 

بنابر این در مقایسه زودرسی از این رقم اسههتفاده 

 (.2جدول ( )6شده است )

 

  8در آزمایش  دو ساله بر اساس نتایی مورد بررسی های ژنوتیپهای عملکرد دانه   ین میان -1جدول 

 (. 1392-93و  1391-92محیط در سال های زراعی  16)  ست اه مورد بررسیای
 

 شجره ژنوتیپ 

 عملکرد  نیان یم
 در هکتار(  لوگرمی)ک
  ط یشرا
 نهیبه

شرایط  
 تنش

M-91-15 PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI 7755 6857 

M-91-2 Sirvan 7850 6594 

M-91-1 Parsi 8022 6200 

M-91-11 PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI 7726 6455 

M-91-4 KAUZ//ALTAR 84/AOS/3/PASTOR 7655 6572 

M-91-6 Tui//CMH 76-252/Pvn "s"/3/Flt 7793 6306 

M-91-10 PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI 7665 6421 

M-91-8 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220 7194 7141 

M-91-9 PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI 7524 6473 

M-91-18 PASTOR//SITE/MO/3/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//BCN/4/WBLL1 7563 6385 

M-91-7 Tui//CMH 76-252/Pvn "s"/3/Flt 7460 6403 

M-91-3 KAUZ/PASTOR 7503 6329 

M-91-17 SOKOLL//W15.92/WBLL1 7395 6242 

M-91-13 SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/4/VARIS 7557 5922 

M-91-12 WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1 7223 6381 

M-91-19 ATTILA*2/PBW65//BERKUT 7295 6104 

M-91-14 SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/4/PBW343*2/KHVAKI 7181 6035 

M-91-5 Shuha-8/Byt 7277 5838 

M-91-20 KS82W418/SPN/3/CHEN/AE.SQ//2*OPATA/4/FRET2 7077 5977 

M-91-16 ATTILA*2/PBW65//BERKUT 6697 6192 

 6341 7471  در هکتار( لوگرمیک) میان ین ک 

 LSD 5%  (لوگرمیک  )559 570   در هکتار 
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کی رقم طالیی در مقایسه با ارقام شاهد در کرج در  تاریخ ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژی -2جدول 

 1395-96سال زراعی 
 

 بهاران  سیوند  پارسی طالیی  رقم
 184 189 185 177 تعداد روز از کاشت تا ظهور سنبله

 224 231 228 216 تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی

 

 هاعکس العمل نسبت به بیماری 

ها واکنش رقههم  اری از لحاظ عکس العم  به بیم 

 طالیههی نسههبت بههه سههه بیمههاری زنههز زرد ، زنههز  

ای و سیاه ارزیابی شد. از میههان ایههن بیمههاری ههها  قهوه 

کنههد  بیشترین مخاطره را بیماری زنز زرد فراهم می 

هههای  یابی ز نتایی ار و در درجه اول اهمیت قرار دارد.  

 در    1389-96زراعههی  هههای  انجههام شههده در سههال 

بههرای زنههز هههای مختلهه  در  ها    های بیماری خزانه 

 نشان داده شده است.   5و    4،  3جداول  

نسبت به بیماری زنز زرد گندم   طالییرقم  

 3بر اساس نتایی پنی سال ارائههه شههده در جههدول 

( در 20M-0دارای واکنش مقاومت قابهه  قبههول)

منههاطق مختلهه  شههام  زرقههان، سههاری، مشهههد، 

. کرج، مغان، اسالم آباد، بروجههرد و اردبیهه  بههود

در این ارزیابی ها رقم حساس بههولنی آلههودگی 

نشان داد. رقم طالیههی )لیههن (100S-60) بالیی 

M-91-18 در آزمههایش گلخانههه ای بهها جدایههه )

دارای واکههنش   141E190A+,Yr27زرقان نژاد  

( بود که نشههان دهنههده عههدم وجههود 7حساسیت )

 های موثر گیاهچه ای در این رقم می باشد. ژن

 

 ( Puccinia striiformis f.sp. triticiبه عام  بیماری زنز زرد ) طالیی نسبت  کنش رقم گندم  وا   -  3جدول  
 

 مغان  ژنوتیپ  سال 

اسالم  
 باد آ 

 غرب 

 اهچه ی آزمون گ  زرقان  ساری  مشهد  کرج  اردبی   بروجرد 

1389-90 
M-91-18 - - - - - 0 - 5R -  

  - 40M - 0 - - - - - ی پارس 

1391-92 
M-91-18 - - - 10MR 0 0 0 20MR - 

 - 10MR 50MS 10MR 0 40MS - - - ی پارس 

1392-93 
M-91-18 - - - 10MR 10MR 0 0 10R - 

 - 5R 30MR 10MR 0 40MS - - - ی پارس 

1394-95 
M-91-18 0 20M 5MS 20MR 20R - 0 10MR  6   :نژادE0A+ (IT: 5CN)* 

 6E0A+ (IT: 3)   :نژاد  10MR 20M 20MS 20MR 20MR 20MR 0 50MS ی پارس 

1395-96 
M-91-18 0 10M 0 30MR 10R 0 0 10MR  :141 نژادE190A+,Yr27 (IT: 7) 

 141E190A+, Yr27 (IT: 7) نژاد:  10R 5R 0 30MR 10R 0 20MR 40MS ی پارس 

 

 بولنی 
)شاهد  
 حساس( 

100S 90S 80S 
80S-
100S 100S 

80-
100S 

60S-
100S 100S 7 

IT :*  نشانه حساسیت است. 9تا  7ز نشانه مقاومت و ا 6تا  0به میزان 
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بااه عاماال  M-91-18واكاانش الیاان گناادم 

 (Puccinia triticinaبیماری زنگ قهوه ای )

نسههبت بههه  (M-91-18رقههم طالیههی )لیههن 

بیماری زنههز قهههوه ای گنههدم بههر اسههاس نتههایی 

 دارای واکههنش مقاومههت قابهه  قبههول 4جههدول 

(0-20MR  ) بود. در مرحله گیاهچه ای واکههنش

که نشههان دهنههده عههدم   تعیین گردید  3حساسیت  

های مقاومت مرحله گیاهچههه ای حضور ژن/ ژن

می باشد، و مقاومت آن به حضور ژن یا ژن های 

 موثر مرحله گیاه کام  مربوط می باشد. 

 

 ( نسبت به بیماری زنز قهوه ای  M-91-18واکنش رقم گندم طالیی )لین  -4جدول 

 در سال های مختل  
 

 اهواز  انگرگ ژنوتیپ  سال
 آزمون گیاهچه 
 )نژاد اهواز( 

1391-92 
M-91-18 20MR 0 3 

 40MR 5MS 3 پارسی

1392-93 
M-91-18 5R 5R - 

 - 60S 5R پارسی

1394-95 
M-91-18 0 20MR - 

 - 50S 40MR پارسی

1395-96 
M-91-18 0 5MS - 

 - 20MS 0 پارسی

 +60S-100S 70S-100S 3 )شاهد حساس( بولنی  سال های مختل  

 

-Mدر خصوب واکههنش رقههم طالیههی )لیههن  

( نسبت به بیماری زنز سیاه یا زنز سههاقه،  91-18

این رقم در ایست اه کالردشت مقههاوم و در خزانههه  

زنز سیاه کشور کنیا که برای بررسی واکنش آن  

زنز سیاه بررسی شد عکس العمهه    Ug99به نژاد 

 (. 5نیمه حساس تا حساس نشان داد )جدول  

 

 به بیماری زنز سیاه (  M-91-18رقم گندم طالیی )لین  واکنش    -5  ول جد 

  Puccinia graminis f.sp. tritici) ) 
 

 کالردشت (Ug99)کنیا  رقم  /لین سال

1391-92 
M-91-18 100S 5R 
 5R 5R پارسی

1392-93 
M-91-18 60MS - 
 - 10M پارسی

1394-95 
M-91-18 60MS - 
 10R 20M پارسی

1395-96 
M-91-18 80S 20MR 
 5M 70MS پارسی

 سال های مختل  
 موروکو  

 )رقم شاهد حساس(
100S 80S-100S 
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 كیفیت نانوایی

نتایی مربوط به ارزیابی کیفیت نههانوایی رقههم 

طالیی در کرج در کنار رقم پارسی بررسی شد. 

با توجه به اینکههه رقههم پارسههی از لحههاظ کیفیههت 

طالیی با آن قم نانوایی رقم خوبی است مقایسه ر

می تواند نشان دهنههده وضههعیت کیفیههت نههانوایی 

آن باشههد. در ایههن خصههوب رقههم طالیههی وزن 

حجههم   ،5/12، درصد پههروتئین دانههه  82یتر  هکتول

، 55میلههی لیتههر، سههختی دانههه    3/34رسوب زلنی  

و ارتفههاع رسههوب  3/32درصد گلههوتن مرطههوب  

SDS   داشت. رقم پارسی نیز برای این  5/62برابر

، درصههد پههروتئین 80وزن هکتولیتر  ات  خصوصی

، سختی دانه 3/33، حجم رسوب زلنی  2/12دانه  

و ارتفهههاع  8/27، درصهههد گلهههوتن مرطهههوب 52

نشان داد. بر اساس ایههن   3/65برابر    SDSرسوب  

گندمی "نتایی رقم طالیی نیز می تواند به عنوان  

 (.7دسته بندی گردد ) "با کیفیت نانوایی خوب

 ترویجی -ی قیقنتایج پروژه های تح

در  1394 -95رقههم طالیههی در سههال زراعههی 

هههای ترویجی در استان  –آزمایش های تحقیقی  

البرز و کرمانشاه در شههرایط آبیههاری بهینههه و نیههز 

کم آبیاری از مرحله ظهور سنبله به بعههد بهها رقههم 

شاهد پارسی مورد مقایسه قرار گرفت که نتههایی 

 آورده شده است.  6آن در جدول 

 

ترویجی در شرایط   -با رقم پارسی در آزمایش های تحقیقی M-91-18مقایسه عملکرد لین  -6جدول 

 1394-95سال زراعی مختل  در 
 

 آزمایش و شرایط اجرا 
 پارسی

 )کیلوگرم در هکتار(
M-91-18 

 )کیلوگرم در هکتار(

 تفاوت عملکرد نسبت به شاهد 
 )درصد(  

 + 6/12 9866 8759 بهینه - استان البرز )حومه شهرستان کرج(

 بهینه - نظرآباد )روستای قوچ حصار(  -استان البرز
5649 

 مشک  خوابیدگی()
10070 3/78 + 

 + 8/2 7726 7516 بهینه -روانسر )روستای زالو آب( –استان کرمانشاه 
 + 4/11 10670 9576 بهینه    -صحنه )روستای سمن ان( -استان کرمانشاه 
 + 1/17 8176 6983 کم آبیاری-گینو(غا ماهیدشت )روستای چ –استان کرمانشاه 
 + 8/29 8616 6636 کم آبیاری- هرسین )روستای بز آباد( -استان کرمانشاه 

 + 8/6 7333 6866 کم آبیاری- مصطفی آباد(نظرآباد )روستای    -استان البرز
 + 6/21 9583 7875 میان ین عملکرد در شرایط بهینه

 + 8/17 8042 6828 میان ین عملکرد در شرایط کم آبیاری 

 

عملکرد رقم طالیی نیز در مجموع و با توجه 

ترویجههی در   –به میان ین آزمایش های تحقیقههی

مناطق مختلهه  در شههرایط بهینههه نسههبت بههه رقههم 

درصههد و در  6/21شاهد پارسی به طور میههان ین 

درصد افزایش عملکرد   8/17شرایط کم آبیاری  

  نشان داد. داده هههای فههو  نشههان دهنههده پتانسههی

ملکرد خوب این لیههن در مههزارع زارعههین در ع

شرایط بهینه و نیز کم آبیاری می باشد. همچنههین 

 زودرسی قاب  توجه رقم طالیههی بههر ایههن مزیههت 

می افزاید و شاید هدف اصلی معرفههی ایههن رقههم 
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 بخههاطر زودرسههی منحصههر بفههرد آن اسههت کههه

می تواند در مناطق معتدل گههرم و گههرم کشههور  

ی آبیههاری مشههک  سههاز براجایی که کمبود آب  

 مههی باشههد، بهها بارنههدگی هههای زمسههتانه نیههاز

آن برطرف شده و نهایتا با یا یا دو آب بهههاره  

به مرحله برداشت برسد. در نهایت رقم طالیی با 

توجه به خصوصههیات مطلههوب و زودرسههی قابهه  

( بههرای معرفههی و نام هه اری 7توجههه )جههدول 

 پیشنهاد شد کههه پههس از بررسههی در کمیتههه ملههی

بههه همههین نههام  1396رفههی رقههم در اسههفند مههاه مع

نام  اری شد و به لیست ملی ارقام گندم کشور 

 اضافه شد.

 

 خصوصیات زراعی ارقام گندم طالیی و شاهد پارسی -7جدول 
 

 رقم پارسی  طالیی  خصوصیات زراعی 
 مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم  منشا  

  (CIMMYT ) 
 ایران 

 ه بهار  بهاره  عادت رشد    
 8022 7563 میان ین عملکرد دانه در شرایط بهینه آزمایش سازگاری: )کیلوگرم در هکتار( 
 6200 6385 میان ین عملکرد دانه در شرایط تنش آزمایش سازگاری: )کیلوگرم در هکتار( 

 7875 9583 میان ین عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط بهینه: )کیلوگرم در هکتار( 
 6828 8042 دانه در مزارع زارعین شرایط کم آبیاری: )کیلوگرم در هکتار(   لکرد میان ین عم 

 95 97 میان ین ارتفاع بوته: )سانتی متر( 
 44 46 میان ین وزن هزار دانه شرایط بهینه: )گرم( 
 33 41 میان ین وزن هزار دانه شرایط تنش: )گرم( 

 حساس یمه  تا ن   مقاوم نیمه   نیمه مقاوم  مقاومت نسبت به زنز زرد 
 حساس  نیمه مقاوم  قهو ه ای مقاومت نسبت به زنز 
 مقاوم  حساس  (  Ug99سیاه )نژاد  مقاومت نسبت به زنز 
 مقاوم  مقاوم  مقاومت به خوابیدگی 
 نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  وضعیت ریزو دانه 
 نسبتًا زودرس  زودرس  وضعیت رسیدن 

 سفید  سفید  رنز سنبله در زمان رسیدن 
 زرد کهربایی  یی هربا زرد ک  رنز دانه 

 ریشکدار  ریشکدار  وجود ریشا یا تیغا روی سنبله 

 

 توصیه های ترویجی

زودرسههی رقههم طالیههی باعههو صههرفه جههویی 

تهها  1000حداق  یا نوبت آبیاری آخر فصهه  ) 

متههر مکعههب( نسههبت بههه ارقههام رایههی و  1500

زودرس اقلیم معتدل مانند سیروان و بهههاران مههی 

یههن رقههم بههه عنههوان یه ا. در نهایت نیز توصهه گردد

رقم جدید فقط برای مناطق معتدل گههرم و گههرم 

کشور است زیرا در منههاطق معتههدل سههرد کشههور 

احتمههال خسههارت سههرما زدگههی در اوایهه  بهههار 

بههدلی  زودرسههی رقههم وجههود دارد. بههرای سههایر 

موارد از جملههه توصههیه هههای مههرتبط بهها کاشههت، 

داشت و برداشت بههه دسههتورالعم  فنههی زراعههت 

(. تههاریخ کاشههت مناسههب 2ه شههود )راجعگندم م

 ایههن رقههم دهههه اول آبههان مههاه در منههاطق معتههدل 

می باشد و در مناطق معتدل گرم تا نیمه آذر مههاه 

 و در کشهههت ههههای تهههاخیری نیهههز مهههی توانهههد
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استفاده گردد. در مناطق سن خیز مبارزه بهها سههن  

مادر و پههوره سههن کههه موجههب کههاهش کمههی و 

 توصههیهداً کیفی محصههول گنههدم مههی شههوند اکیهه 

 می شود. 
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