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 چکیده
در مناطق گرم و خشک استان کرمان  أآخر فصل رشد غالت از مهمترین عوامل کاهش تولید و محدودیت کشت خصوص کمبود آب در

. لذا های بخش تحقیقات غالت است از اولویتجدید زود رس در این مناطق معرفی ارقام با توجه به اینکه باشد.  مانند دشت ارزوییه می

 ارقامدر این آزمایش عملکرد  طرح تحقیقاتی تعریف گردید.با مصرف آب کمتر مطلوب  کردبه منظور معرفی ارقام زودرس و دارای عمل

پایداری  لیبه دلبا توجه به نتایج این تحقیق ارزیابی گردیدند. در دو سال روم در منطقه گرم ارزوییه )استان کرمان( وگندم نان و د

رقم شبرنگ از رقم یاواروس روم در منطقه گردد. وایگزین ارقام مرسوم داین رقم ج گردد یمروم شبرنگ، توصیه وعملکرد دانه در رقم د

زودرس تر بوده و با توجه به عملکرد بیشتر بسیار مناسب کاشت در مناطق کم آب و خشک ارزوییه است. همچنین با توجه به زودرس 

و مهرگان  2ارقام گندم نان شوش، چمران گردد یپیشنهاد مبودن و عملکرد بیشتر از کارایی مصرف آب بهتری هم برخوردار خواهد بود. 

این ارقام به دلیل زودرس بودن )مصرف آب کمتر( و از طرفی عملکرد باال  .در مناطق گرم استان گردند ندم نانگسایر ارقام نیز جایگزین 

زان با محدودیت آبیاری آخر در مناطق گرمی که کشاور گردد توصیه می همچنینمناسب کاشت در مناطق گرم و خشک استان می باشند. 

 جایگزین رقم چمران گردد.  جهت کاشت 2رقم چمرانمواجه بوده و محدودیت انتخاب رقم دارند، فصل 

 

 ، ارقام، ارزوییهشکگرم و خگندم، عملکرد،  های کلیدی: واژه

 بیان مسئله

نقش بسزایی و اقتصاد منطقه ك مردم باشد که در تأمین خورا ترین محصوالت زراعی منطقه ارزوییه می گندم یکی از عمده

شده در افزایش عملکرد دارند و با در نظر گرفتن سطح زیر کشت گندم در منطقه که   با توجه به نقشی که بذور اصالح د.دار

های ملی کشور ایجاب  لزوم خودکفایی در تولید گندم در راستای سیاست. باشد ترین منبع درآمد کشاورزان این منطقه می مهم

که مناسب کاشت در مناطق گرم و خشک کشور بوده و کارایی کند که ارقام جدید با عملکرد باالتر و خواص مطلوبی  یم

زودرس و بنابراین جهت دستیابی به ارقام . دنطور مستمر بررسی و جایگزین ارقام موجود گردمصرف آب باالتری دارند، به 
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استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان  -3، 2، 1
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 .باشد ای برخوردار می هایی از ضرورت و از اهمیت ویژه چنین طرحاجرای  مناسب کاشت در مناطق کم آب استان کرمان

های بالقوه  شده و پر محصول باکیفیت بهتر که بتواند جایگزین ارقام فعلی گردند و از قابلیت یافتن ارقام اصالحلزوم  بنابراین

وری بیشتر از  گندم در کشور و بهرهبا توجه به اهمیت و جایگاه د بسیار مهم است. آورن موجود حداکثر استفاده را به عمل

بهتر که بتواند جایگزین ارقام فعلی  تیفیهای زراعی و محیطی موجود، لزوم یافتن ارقام اصالح شده و پر محصول باک قابلیت

های بالقوه موجود حداکثر استفاده را به عمل آورند، ضروری است. از سوی دیگر با توجه به استراتژیک  گردند و از قابلیت

عنوان غذای پایه کشور و لزوم تداوم خودکفایی در تولید این گیاه، افزایش روزافزون نیاز به تولید بیشتر این  بودن گندم به

شود، اهمیت  اورزان میکش تولید توان بردن باال سبب نهایت در که محصول، اهمیت افزایش تنوع در ارقام موجود در کشور

 تطبیق و تر پرمحصول ارقام به دستیابی وآفات و بیماریها در مقابل آنها ه شدن مقاومت جایگزینی ارقام موجود به دلیل شکست

 (.1) است توجه شایان زارعین شرایط با تحقیقاتی های یافته بیشتر چه هر

اراضی زیر کشت گندم را  از کلدرصد  8های گونه دوروم که از لحاظ تیپ رشد بهاره و پاییزه هستند تنها در حدود  گندم

مهم زراعی محسوب  محصوالتمناطقی که شرایط برای تولید گندم نان مناسب نیست از  و درشوند  در جهان شامل می

با توجه به خصوصیات موجود در ارقام گندم دوروم از قبیل تحمل به خشکی، تحمل به گرما مقاومت به  (.7و  9شوند ) می

باال در دانه )حدود  نیپروتئایی تحمل شرایط نامساعد خاك، داشتن میزان ها، توان های زنگ و سیاهک بیماری ژهیو بهها  بیماری

( و با در نظر گرفتن رشد جمعیت و نیاز روز افزون صنایع غذایی و تبدیلی )ماکارونی سازی، تولید نشاسته، درصد 14

و  4اهمیت است ) حائزمطلوب های گندم دارای صفات  ( به مواد اولیه مورد، لزوم دسترسی به ارقام و الینغیره بیسکویت و

8.) 

الین گندم دوروم را طی دو سال در مناطق معتدل ایران بررسی  18سازگاری و پایداری عملکرد دانه تعداد  در تحقیقی

با . ندالین های سازگار با این مناطق با پایداری عملکرد باال معرفی نمود عنوان بهتعداد چهار الین را  ها آنو از بین  ندکرد

مناطق  مهم گندم در یها یماریبو واکنش به  کیفیت غذاییدر نظر گرفتن صفات مطلوب زراعی،  بابدست آمده ه به نتایج توج

 مقایسه عملکرد به آزمایش برای بررسی بیشتر سازگاری و پایداری عملکرد دانه،انتخاب و  الین برتر 22کشور، تعداد  گرم

های سیاه،  رقم شبرنگ دارای ریشک (.5نمودند )هدایت  DW-93وم با کد گرم و خشک گندم دوریکنواخت سراسری اقلیم 

 D-81-18باال است. به دلیل اینکه الین  عملکردی متوسط، تاریخ رسیدن متوسط و  های بلند و خمیده و ارتفاع بوته سنبله

خشک  و ت در مناطق گرمآن است. این رقم مناسب کاش یجا بهمناسبی  نیگزیجااست  اوارسیتر از دوروم  اندکی زودرس

 (. 3بوده و نسبت به بیماری زنگ زرد و ریزش دانه مقاوم است )

برای کاشت  1391آبی آخر فصل و کیفیت نانوایی خوب در سال  سیروان دارای عملکرد باال، متحمل به کم رقم نان گندم

دارای وزن هزار دانه زیاد، قدرت در شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل مناطق معتدل کشور معرفی گردید.گندم سیروان 

باشد. به دلیل  زنی بسیار باال و مقاومت مناسب به خوابیدگی بوته، نسبتاً زودرس و سازگار به اقلیم گرم تا معتدل می پنجه

متوسط رقمی است  افالك رقم نان گندم (.2متحمل بودن این رقم به زنگ زرد جایگزین مناسبی برای رقم چمران است )

هنگام و سازگار به مناطق  های کشت زود بوته، مناسب تاریخ یدگیو خوابی ارتفاع متوسط، حساس به ریزش دانه ، دارارس

 (.2آید ) حساب می گرم است. رقم افالك جزو ارقام متحمل به گرما به

 52و   25شده و دارای مختصات جغرافیایی  در فاصله صد کیلومتری جنوب غربی شهرستان بافت واقع هییدشت ارزو

متوسط منطقه از سطح دریای  و ارتفاعکیلومتر  252فاصله آن از مرکز استان  عرض شمالی است. 28و  29طول شرقی، و

و میانگین درجه حرارت حداقل ساالنة  گراد یدرجه سانت 7/31میانگین درجه حرارت حداکثر ساالنة آن متر است.  1152آزاد 
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 -4/11باشد. درجه حرارت حداقل مطلق آن نیز  می متر میلی 122و متوسط بارندگی ساالنه آن  گراد یدرجه سانت 49/15آن 

با توجه به باشد.  بیابانی گرم خفیف می یوهوا آمبرژه دارای آب یبند میاین منطقه بر اساس تقس. باشد می گراد یدرجه سانت

به تنش رطوبتی از اهمیت باالیی برخوردار است. معرفی ارقام زودرس و مقاوم  ،خشکی و محدویت منابع آبی این دشت

کمبود آب در آخر فصل رشد غالت از مهمترین عوامل کاهش تولید و محدودیت کشت خصوصا در مناطق گرم و خشک 

های بخش تحقیقات  از اولویتمناطق  جدید زود رس در اینلذا معرفی ارقام استان کرمان مانند دشت ارزوییه می باشد. 

ارزیابی در دو سال روم در منطقه گرم ارزوییه )استان کرمان( وگندم نان و د ارقامدر این آزمایش عملکرد . غالت است

میزان کود مصرفی برحسب متر با دست کشت شدند.  سانتی 22هر رقم در شش خط شش متری و با فاصله خطوط  گردیدند.

 . (1)جدول گردید بخش خاك و آب انجام  همکاران وصیهت بر اساس و با توجه به نیاز خاك مزرعهآمده  عمل آزمایشات به

 

متر سانتی 3-03عمق از  نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک -1جدول   

هدایت 

 الکتریکی

(dS m
-1) 

 پتاسیم پی اچ

(mg kg
-1) 

 فسفر

(mg kg
-1) 

 کربن آلی 

(%) 

وزن مخصوص 

 ظاهری

(g cm
-3) 

 سال بافت خاك

 1393 لومی رسی 42/1 48/2 2/12 198 9/7 8/2

 1394 لومی رسی 2/1 51/2 11 219 8/7 2/2

 

 معرفی دستاورد

 (2)شکل  . با توجه به نتایج این تحقیقباشند یمدر مناطق گرم استان کرمان رقم یاوارس و رقم چمران ارقام غالب کاشت 

ن در ارقام گندم نان ارقام شوش، نسبت به شاهد افزایش عملکرد داشته است. همچنی درصد 34رقم شبرنگ  ،در ارقام دوروم

به  (.2درصد نسبت به رقم شاهد )چمران( افزایش عملکرد داشته است )جدول  19و  15، 18و مهرگان به ترتیب  2چمران

)در  این رقم جایگزین ارقام مرسوم دوروم در منطقه گردد گردد یمپایداری عملکرد دانه در رقم دوروم شبرنگ، توصیه  لیدل

یاواروس زودرس تر  . رقم شبرنگ از رقمم مورد مقایسه رقم شبرنگ برتر از ارقام بهرنگ و یاوارس بوده است(ارقام دورو

بوده و با توجه به عملکرد بیشتر بسیار مناسب کاشت در مناطق کم آب و خشک ارزوییه است. همچنین با توجه به زودرس 

ارقام گندم نان  گردد پیشنهاد می. (1)شکل  دار خواهد بودبودن و عملکرد بیشتر از کارایی مصرف آب بهتری هم برخور

این ارقام به دلیل زودرس بودن  .در مناطق گرم استان گردند سایر ارقام گندم ناننیز جایگزین و مهرگان  2شوش، چمران

گردد  ه می)مصرف آب کمتر( و از طرفی عملکرد باال مناسب کاشت در مناطق گرم و خشک استان می باشند. همچنین توصی

جهت  2در مناطق گرمی که کشاورزان با محدودیت آبیاری آخر فصل مواجه بوده و محدودیت انتخاب رقم دارند، رقم چمران

 کاشت جایگزین رقم چمران گردد. 

 .در مناطق گرم استان گردند سایر ارقام گندم ناننیز جایگزین و مهرگان  2ارقام گندم نان شوش، چمران گردد پیشنهاد می

این ارقام به دلیل زودرس بودن )مصرف آب کمتر( و از طرفی عملکرد باال مناسب کاشت در مناطق گرم و خشک استان می 

گردد در مناطق گرمی که کشاورزان با محدودیت آبیاری آخر فصل مواجه بوده و محدودیت  باشند. همچنین توصیه می

 چمران گردد. جهت کاشت جایگزین رقم  2انتخاب رقم دارند، رقم چمران
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 استان کرمان هییدر منطقه ارزومیانگین برخی صفات کمی و کیفی ارقام جدید گندم نان میانگین دو سال  -2جدول 

و  برداری  یادداشت

 عملکرد ارقام

 نام رقم گندم

 مهرگان بهاران بهرنگ چمران افالك پارسی 2چمران سیروان سیوند شبرنگ شوش

حساسیت به خوابیدگی 

 سال میانگین دو رس()و
 مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم

نسبتاً 

 مقاوم
 مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم

حساسیت به ریزش دانه 

 )میانگین دو سال ارقام(
 مقاوم مقاوم

نسبتاً 

 مقاوم
 مقاوم

نسبتاً 

 قاومم
 مقاوم

نیمه 

 حساس

نیمه 

 حساس

نسبتا 

 مقاوم

نیمه 

 حساس

نسبتاً 

 مقاوم

ن در عملکرد دانه )ت

 هکتار(
25/2 51/7 35/2 94/5 44/2 4/2 12/2 2/5 22/2 19/2 28/2 

درصد نسبت به شاهد 

 )چمران(
8/118 1/134 4/113 1/122 115 3/114 112 122 9/118 5/112 3/119 

 

  توصیه ترویجی

 کاشت گندم دوروم شبرنگ جایگزین رقم دوروم یاواروس گردد. -1

 ان جایگزین ارقام قدیمی نان مانند چمران گردند. و مهرگ 2ارقام گندم نان شوش، چمران -2

 

 

 رقم شبرنگ -1شکل 
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 عکس ازطرح اجرا شده -2شکل 

 منابعفهرست 

میالدی. مجموعه مقاالت  2252کشاورزی جهان و تولید غالت در افق  انداز چشم. (1389)خلیلی، ی.  ،کشاورز، ع. ،بخشنده، ع. -1

 .55-43، تهران. ص. 1389مرداد  4-2نباتات ایران،  کلیدی یازدهمین کنگره زراعت و اصالح

ای و تنش گرمای انتهایی جهت کاشت در مناطق آبی  های زرد و قهوه . افالك، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ(1392)رئیسی، م.  -2

 .283-285، صفحه 2 شماره نهال و بذر، اقلیم گرم و خشک جنوب ایران.

. مشخصات ارقام گندم نان، دوروم، جو، تریتیکاله و چاودار (1384)یار، ف.، مهرور، م ر. و ناطق، ز. سعیدی، ع.، اکبری، ع.، بخت -3

 صفحه. 123(. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. بخش تحقیقات غالت. 1329-1382معرفی شده توسط بخش غالت)

یکنواخت مناطق گرمسیر دیم.  یها شیآزماارقام گندم دوروم در . بررسی سازگاری و پایداری عملکرد (1379)صادق زاده اهری، د.  -4

 صفحه. 32

یکنواخت  یها شیآزما. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و الین های امید بخش گندم دوروم در (1393)نجفی میرك، ت.  -5

 ه نهال و بذر.سراسری در مناطق گرمسیر کشور. گزارش نهایی، انتشارات موسسه تحقیقات اصالح و تهی

پارسی رقم جدید گندم نان مقاوم . (1389) ر..ا.، داداآیین، م.، ذاکری، ع.، و کبیریان، ح.نجفیان، گ.، امین، ح.، افشاری، ف.، پژومند، م -2
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