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Barzegar, a new irrigated bread wheat cultivar, with high adaptability and yield 

stability, suitable for moderate climate saline lands 
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تولید محصوالت کشاورزی در مناطق خشك  محدودکننده    تنش های غیر زنده از مهم ترین  آب    شوری خاک و 
پیشتاز به عنوان والد مادری و رقم متحمل    گندم گیری بین رقم  . رقم برزگر حاصل دورگ و نیمه خشك جهان است 

های در حال  و انتخاب در نسل   کرج   به شوری کارچیا به عنوان والد پدری در بخش تحقیقات به نژادی غالت در 
های مقایسه عملکرد تحت شرایط تنش شوری  باشد. نتایج آزمایش تفکیك تحت شرایط تنش شوری در ایستگاه یزد می 

( نشان دهنده برتری رقم برزگر نسبت به ارقام شاهد   EcWater =8-12ds/m  و  EcSoil =8-13ds/mدر اقلیم معتدل ) 
  مقدار ترتیب  کیلوگرم در هکتار به   4642عملکرد  میانگین  زمایش سازگاری این رقم با  آ که در  طوری بم و ارگ بود، به 

عملکرد    738و    578 )با  بم  ارقام  به  نسبت  هکتار   کیلوگرم   4064کیلوگرم  ) در  ارگ  و  عملکردکیلوگرم   3904(  با 
و از پایداری   داشت درصد نسبت به میانگین ارقام شاهد افزایش عملکرد    16/ 5درهکتار( و در مجموع به طور میانگین  

های های ترویجی در مکان ر بود. این رقم در آزمایش عملکرد و سازگاری خوبی در مقایسه با ارقام شاهد برخوردا 
کیلوگرم در هکتار نسبت به میانگین    4381مختلف تحت شرایط تنش شوری در شرایط زارعین، با میانگین عملکرد  

 ( نارین  و  ،افق  ارقام شاهد ارگ  دانه  افزایش عملکرد داشت.   20کیلوگرم در هکتار( حدود   3648عملکرد    درصد 

10.22092/rafhc.2022.342288.1231 



 1401، سال 1، شماره 11جلد « های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغینشریه علمی یافته »

2 

مناطق    ط ی در شرا ای وسیاه( نیمه مقاوم تا نیمه حساس است ولی  های زنگ )زرد، قهوه به بیماری   العمل نسبت عکس 
این    آلودگی نشان نداد.   ها ی مار ی ب هیچ یك از این  به  های یزد، بیرجند، زابل، سمنان وکرمان  خشك مانند ایستگاه 

برتری عملکرد نسبت به ارقام شاهد افق،   کیفیت نانوایی خوب، و   ریزش دانه و   و   به خوابیدگی   ت مقاوم رقم عالوه بر  
  باشد. مناطق معتدل دارای آب و خاک شور می  بم و ارگ دارای سازگاری خوب در 

 
 گندم نان، تنش شوری، سازگاری، مناطق معتدل : های کلیدیواژه

 
 02636702981تلفن:                         amini_ashk@ yahoo.comنویسنده مسئول: 
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 مقدمه

ری یک تنش محیطی مهم اسوت که از علل  شوو 

بوهوره وری موحصوووووالت   موهوم کوواهوش  عومووده 

 بوا توجوه .  ( 8کشوووواورزی در جهوان می بواشوووود ) 

اهومویووت     افوزایوش مویووانو ویون گونوودم  راهوبوردی  بووه  و 

افزایش  عملکرد گنودم در راسوووتوای اهودا  طرح  

گونوودم  از بوهوره   کشوووور،   توولویوود    اراضوووی   بورداری 

الزم    وکیفیوت پوایین شوووور  لوب و    شوووور هوای  وآب 

برآورد ها نشوان میدهد که،   . باشود ومورد انتظار می 

های ایران دارای درجه  میلیون هکتار از خاک   25/ 5

میلیون هکتار    8/ 5شوووری کم تا متوسووب و بیش از  

) دارای درجوه شووووری زیواد می  بر  (.  16بواشووونود 

درصود از اراضوی تحت   50گزارش دی ری، اسواس 

بخش هوای    (. 11آبیواری در ایران شوووور اسوووت ) 

خراسان  فارس،  ، ن های یزد، اصوفها  اسوتان   وسویعی از 

سووومنان و   ، ، البرز، قزوین جنوبی،کرمان، قم، تهران 

خوزسوتان،   بلوچسوتان،   و   ، سویسوتان رضووی  خراسوان 

  ان ت بوشووهر و اراضووی اطرا  دریاچه ارومیه در اسوو 

بوه نحوی متوا ر از  هوای آذربوایجوان شووورقی و  ربی 

ب وخواک هسوووتنود و بوه تودریج از  آ  تنش شووووری 

یکی از اهدا    . ( 3و   1)  دسووترس خارج می گردند 

بوا تیو   مهم بوه نژادی در این منواطق معرفی ارقوام  

دارای   انسیل، پت   پر ،  زودرس نسبتا  ،  بینابین / بهاره   رشد 

، متحموووووووووووول به شوری و  خوب نانوایی  کیفیت  

ارقام نیشوابور،   . ( 2و  1باشود ) می   آخر فصول خشوکی  

سووویسوووتوان، بم، ارو، افق و نوارین ارقوام متحمول بوه  

شووری معرفی شوده برای مناطق معتدل وگرم شوور  

درکشووور هسووتندکه در مناطق دارای آب یا خاک  

قوام بوا  ار   گیرنود. شوووور مورد کشوووت وکوار قرار می 

معموال    ی متفواوت هوا سوووازگواری وسووویع در محیب 

بوا   عملکرد متوسوووب و پوایودار دارنود، ولی ارقوام 

سوازگاری محدود فقب در شورایب مطلوب، پتانسویل  

محصووول دهی باال و در شوورایب نامسوواعد، دارای  

 (. 9  و   14باشند ) عملکرد ضعیفی می 

 توسووب محققین  (، Ranking) بندی  رتبه روش  

برای تعیین پوایوداری و سوووازگواری ارقوام    مختلف 

در بررسوی  (.  15و   13، 6، 5)   بکارگرفته شوده اسوت 

هوای  سوووازگواری و پوایوداری عملکرد دانوه  نوتیو  

اسوووتفوواده   گنوودم در شووورایب تنش شووووری،   بووا 

پووایووداری  مووخووتوولووف  مووعوویووارهووای  روش  از   ،

رتبووه  توام   یرپووارامتریووک  بنوودی و معیووارگزینش 

و   ) پووایووداری  عملکرد  معیووارهووای (،  12کووانوو  

مناسوبی برای گزینش ارقام با عملکرد باال و پایدار  

(. عملکرد دانه در گندم به  7و 1شووناسووایی شوودند ) 

ی مهم تحمول بوه تنش  هوا شووواخ  عنوان یکی از  

افزایش جمعیت    (. 10شووری گزارش شوده اسوت ) 

کشواورزی، اسوتفاده  نیاز بیشوتر بشور به محصووالت و  

چه    حال حاضر و   در چه  از اراضی وآبهای شور را  

باتوجه به بحران آب  سوازد. آینده ضوروری می   در 

درکشوورکه درطی چند سوال اخیر شودت بیشوتری 

یوافتوه و بواتوجوه بوه محودود بودن منوابع آب و خواک 

و نیواز بوه معرفی ارقوام  منواسوووب برای کشووواورزی 

  1381- 82ل متحمل به شوووری جدیدگندم، از سووا 

بووه  برنووامووه  قووالووب  برای تنش شووووری  در  نژادی 

های  درگندم،  ربال، ارزیابی گزینش ارقام و الین 

متحمول بوه شووووری در منواطق دارای آب یوا خواک  

ها دسووتیابی به  شووور آ از شوود. حاصوول این پرو ه 

چندین الین متحمل و با پتانسووویل عملکرد باال در  
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ضور به  اراضوی مناطق شوور کشوور بوده که مقاله حا 

و    ی سووووازگوار   معرفی گنودم برزگر، کوه دارای 

دارای آب وخواک   در منواطق معتودل عملکرد بواال  

و ریزش دانه و کیفیت    مقاوم به خوابیدگی   شووور، 

 باشد، پرداخته شده است.  می   نانوایی خوب 

 

 ها مواد و روش

شوووجوره   بووا  بورزگور     Pishtaz/Karchiaرقوم 

زراعووی   سوووووال   شووووومووارهبووا    1381-82در 

گویوری  Ns1959-1توالقوی رقوم  بویون    از دورو 

با سووازگاری وسوویع به عنوان والد   پیشووتاز گندم

مادری و رقم متحمل به شوووری کارچیا )با منشووا 

هنودوسوووتوان(  بعنوان والود پودری بوا هود  تولیود 

ارقام با پتانسوویل عملکرد باال و متحمل به شوووری  

 1Fبذور   1382-83. در سال زراعی  ایجاد گردید

تحقیقوات   بخش  نژادیدر مزرعوه بوهاین تالقی  

قرار  درکرج     الت بررسوووی  مورد  و  کشووووت 

( و 2Fارزیوابی دورو مورد نظر)نسووول  .  نودگرفت

نسوووولاین رقم د  گزینشاداموه   هوای درحوال  ر 

های   سوال  تا رسویدن به خلو  در طول تفکیک

بوووالوووک   1383-87زراعوووی   روش  بوووه 

یزد تحت شووورایب  در (Selected bulk)انتخابی

شووووری  تونو  )Water Ec  و  13ds/m-=8Soil Ecش 

=8-12ds/m)    در سوووال الین    این  گردیود.انجوام

خزانه  مشواهده ای  در آزمایش    1387-88زراعی  

درشوورایب آب وخاک در ایسووت اه یزد شوووری  

، در اردکان یزدشوواهدهای بم و نیشووابور با شووور  

کشووت ومورد ارزیابی اولیه قرارگرفت. درسووال  

درآزموایش مقوایسوووه عملکرد    1388-89  زراعی

هوای منواطق شوووور معتودل در ایسوووت واه  مقودمواتی

شواهد بم به همراه ارقام  )یزد، اصوفهان و بیرجند( 

ارو   درسووووالو  قورارگورفووت.  بوررسوووی    موورد 

  درآزموایش مقوایسووووه عملکرد  1389-90زراعی

های پیشورفته همراه با شواهدهای کویر، بم و الین

جنود بوا و بیر  زابول  یزد،  هوایایسوووت واه  درارو  

تصوادفی با سوه  کاملهای  اسوتفاده از طرح بلوک

مورد ارزیابی و در شووورایب تنش شووووری    تکرار

 مقایسه قرارگرفت. 

و  1390-91های زراعی  رقم برزگر در سوووال

کوود    92-1391 آزمووایووش     MS-90-15بووا  در 

شوووواهودهوای بم و ارو  بوه همراه  سووووازگواری  

در قوالوب طرح بلوک  الین و رقم(    20)مجموعوا  

پنج ایسوت اه  های کامل تصوادفی با سوه تکرار در 

اصوووفهان )رودشوووت(، بیرجند )امیرآباد(،کرمان  

)اختیارآباد(، زابل )زهک( و یزد )اردکان( تحت 

کشوووت و بررسوووی شووود. شووورایب تنش شووووری  

مترمربع و پس از   6/3ها کرتمسوواحت کاشووت

متربع  3حذ  نیم مترحواشوی، مسواحت برداشوت  

 بود. پس از برداشووووت و انجوام تجزیوه واریوانس  

هوا، تجزیوه پوایوداری عملکرد  و مقوایسوووه میوان ین

بندی  رتبهروش  یرپارامتری  ها با اسوتفاده   نوتی 

انجام گرفت. میان ین میزان شووری آب و خاک 

سووووه عملکرد  هوای مقوایمنواطق انجوام آزموایش

دسوووی  8-13و  12-8ترتیوبوگزینش این رقم به

همچنین بوا توجوه بوه شووووری    زیمنس برمتر بود.

خاک و احتمال عدم جوانه زنی تعدادی از بذور،  

  دانه در مترمربع بود. 500تراکم بذر به میزان 

بورنووامووه بووهدرکونووار  ارزیووابوی  هووای  و  نوژادی 
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های  ها )زن عملکرد، بررسوی واکنش به بیماری

های تحقیقاتی  ای وسوویاه( در ایسووت اهزرد، قهوه

کشوور نیز انجام   Hot Spotمناطق هد  ومناطق 

همچنین صوفات مرتبب با کیفیت نانوایی شوامل  و

پوروتوئویون دانووه،  درصوووود  سوووخوتوی  زلونوی،  عوودد   ،

و  موقووادیورگولووتون مورطووب  و    نویوز   SDSخشووووک 

های زراعی  گیری و تعیین گردید. در سووالاندازه

ایوون96-1392 مووزارك کشوووواورزان  رقووم  ،     در 

یزد، سوویسووتان و بلوچسووتان،کرمان، های  اسووتان

سووومنوان، خراسووووان جنوبی و ورامین در قوالوب 

هوای ترویجی بوا ارقوام شووواهود )ارو، افق و طرح

مورد بررسوووی    نارین( در شووورایب تنش شووووری

. درآزمایشووات ترویجی شوووری آب قرارگرفت

مووکووان خوواک  و  مووخووتوولووف  آبوویوواری  هووای 

دسوووی زیمنس   5/8-7/12و  75/4-7/10ترتیوببه

 برمتر بودند. 

 

 نتایج و بحث

 در سوووال زراعی  ی ا نتوایج آزموایش مشووواهوده 

در اردکوان یزد نشووووان داد کوه رقم    1387  - 88  

در  کیلوگرم    4900  برزگر بوا میوان ین عملکرد دانوه 

ترتیب به نسوبت به ارقام شواهد بم و نیشوابور هکتار  

و  نشوووان داد  کیلوگرم برتری عملکرد   225و   200

با توجه به عملکرد دانه باال وخصووصویات مناسوب 

دانوه، عودم چروکیودگی، ارتفواك  )وزن هزار زراعی 

آزموایش    بوتوه و  یره( برای بررسوووی بیشوووتر در 

اقلیم    مقایسه عملکرد مقدماتی تحمل به شوری در 

  1388- 89درسوووال زراعی    معتدل انتخاب گردید. 

ابی مقدماتی تحمل به شووری که  ارزی   آزمایش در  

الین )با احتسووواب   164بدون تکرار و با شووورکت  

شووواهودهوا( بصوووورت یکنواخوت در منواطق معتودل  

)یزد، اصوفهان و بیرجند( در شورایب تنش شووری  

 4568اجرا گردید، رقم برزگر با میوان ین عملکرد  

کیلوگرم در هکتار در مقایسوه با ارقام شواهد ارو  

 4350و   4394یوان ین عملکرد  ترتیوب بوا م و بم )بوه 

(. در  1( برتری داشووت )جدول هکتار )کیلوگرم در 

این آزموایش رقم برزگر بوا توجوه عملکرد بواال و  

برتری نسووبت به شوواهدها، برای ادامه بررسووی در  

آزموایش مقوایسووووه عملکرد پیشووورفتوه تکراردار  

 انتخاب شد. 

 
آزمایش ارزیابی  میان ین عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار( رقم برزگر و ارقام شاهد در  -1جدول

 1388-89های مناطق معتدل در سال زراعی مقدماتی تحمل به شوری در ایست اه

 
 درصد 

 برتری نسبت شاهد 
 میان ین 

 کل عملکرد 
 الین/رقم  یزد  اصفهان بیرجند 

 برزگر 5500 4717 3486 4568 -
 ( 1)شاهدارو 4819 4050 4312 4394 9/3

 (2)شاهد  بم 4867 3990 4192 4350 5

  

های  بررسی عملکرد ارقام و الیندر آزمایش  

در سوال زراعی  پیشورفته گندم متحمل به شووری  

هوای یزد و بیرجنود، رقم  ، در ایسوووت واه89-1388

بووا   عملکرد  برزگر  در    4618میووان ین  کیلوگرم 
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درصووود    133و شووواخ  نسوووبی عملکرد  هکتار

(YIR=133%  نسوبت به ) شواهدهای ارو ، بم و

)جودول کویر برتر و دارای عملکرد پوایودار بود  

در این آزموایش میوان ین عملکرد دانوه رقم    (.2

ر  کیلوگرم درهکتا  3676ارو )شوواهد اول( برابر

، عملکرد دانه  106و شوواخ  نسووبی عملکرد آن 

کیلوگرم در    3688رقم بم )شوووواهود دوم( برابر  

، و 106هکتار و و شووواخ  نسوووبی عملکرد آن 

 2727عملکرد دانه رقم کویر)شوواهد سوووم( برابر 

کیلوگرم در هکتار و شواخ  نسوبی عملکرد آن 

 (. 2بود )جدول  79

ارزیوابی بوه بیمواری زنو  زرد در دو   نتوایج 

یسوت اه زرقان و مشوهد نیز حاکی از مقاومت قابل  ا 

رقم   قبول این رقم در مقایسووه با ارقام شوواهد بود. 

برزگر در این آزموایش هم بوا توجوه بوه عملکرد  

مطلوب و پایداری عملکرد و سووایر خصوووصوویات 

مقاومت زراعی مناسوب مانند تی  زراعی مناسوب،  

مقواوموت بوه خوابیودگی و ریزش دانوه   هوا، بوه بیمواری 

برای ادامه بررسووی در آزمایش سووازگاری مناطق  

  شور اقلیم معتدل انتخاب شد. 

 
(، رقم برزگر و ارقام شاهد در آزمایش  YIR  درصدمیان ین عملکرد وشاخ  نسبی عملکرد ) -2جدول

 1389-90پیشرفته در سال زراعی های مقایسه عملکرد الین

 
 درصد 

 برتری نسبت شاهد 
شاخ  نسبی  
 عملکرد

 میان ین 

 کل عملکرد 
 الین/رقم  یزد  بیرجند 

 برزگر 4418 4819 4618 133 -
 ( 1)شاهدارو  3259 4093 3676 106 6/25

 (2)شاهد  بم 3096 4281 3688 106 2/25

 ( 3کویر )شاهد 2053 3401 2727 79 69
 

 ، رقم برزگر 1390-92هوای زراعی  در سوووال

کوود    بوررسوووی  MS-90-15)بووا  آزمووایوش  در   )

های  سوووازگواری و پوایوداری عملکرد ارقوام و الین 

امیدبخش مناطق شوور در پنج ایسوت اه اصوفهان،  

بیرجنود،کرموان، زابول و یزد تحوت شووورایب تنش 

 شوری مورد ارزیابی قرارگرفت. 

نتوایج مقوایسووووه میوان ین عملکرد دو سووووالوه 

ها بر اسواس روش دانکن در پنج ایسوت اه   نوتی 

( MS-90-15( نشوان دادکه رقم برزگر )3)جدول

عومولوکورد   مویووانو ویون  در کو   4642بووا   یولووگورم 

هکتوار بیشوووترین عملکرد را در بین الین هوای   

  مقدارترتیب بهمورد بررسوی به خود اختصوا  و 

  اروکیلوگرم نسبت به ارقام   1094و  578، 738

 کیلوگرم  4064) ، بم(در هکتوارکیلوگرم    3904)

 کیلوگرم در هکتوار(  3548( و کوارچیوا )در هکتوار

افزایش عملکرد داشوووت. در مجموك رقم برزگر  

درصووود(   5/16کیلوگرم ) 658بوه طور متوسوووب  

برتری  نسووبت به میان ین ارقام شوواهد ارو و بم 

اشوت. از نظر بیماری زن  زرد نیز این  د  عملکرد

الین با واکنش نیمه مقاوم تا مقاوم واکنش خوبی  

نسوووبت به این بیماری داشوووت. در این آزمایش،  

کوه الین هوای    14و    13ی شووومواره   نوتیو  هوا

خواهری رقم برزگر بودنود در رتبوه هوای بعودی  

 (.3عملکرد قرار داشتند )جدول 
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و نتایج مربوط به   تحت شرایب تنش شوریپنج ایست اه های مورد بررسی در رقم برزگر و سایرالین)کیلوگرم در هکتار(،  عملکرد دانه  مقایسه میان ین -3جدول

 1390-92های در سالبیماری زن  زرد 

 

 شجره کد  نوتی  
 میان ین

 عملکرد  
 رتبه  
  نوتی  

1390-91 1391-92 

)زن  زرد( 
 مشهد

)زن  زرد(  
 زرقان

)زن  زرد( 
 مشهد

MS-90-1  )ارو(  ARG (check1) 3904 bcd 11 0 10MR 30M 
MS-90-2 )بم) Bam (check2) 4064 abcd 7 0 10MS 30M 
MS-90-3  )کارچیا(  Karchia (check3) 3548 d 19 60MS/S 100S 90MS/S 

MS-90-4 

Shi4414/Crow"s"//V82187/T.aest/5/Ti/4/La/3 
/Fr/Kad//Gh/6/Bloudan/3/Bb/2*7C//Y50E/Kal*3 
/7/Shi4414/ 
Crow"s"//V82187/T.aest/5/Ti/4/La/3/Fr/Kad//Gh/6/Alvand//Aldan"s"/Ias58 

3976 bcd 9 0 30MR 20M 

MS-90-5 Marvdasht//Ald"s"/Snb"s" 3409 d 20 0 5MR 30M 

MS-90-6 Pishtaz//Lov24/Coc 75 4242 abc 5 0 10MR 0-40MR 

MS-90-7 Pishtaz//Tui"s"/Star"s" 3882 bcd 13 0 20MR 0-100S 

MS-90-8   Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/MV 17/4/Pishtaz 3890 bcd 12 0 10-70MR 0-100S 

MS-90-9 Alvd//Aldan/Ias 58/3/2*Warbler"s" 3579 cd 18 0 60MR 0-30MS 

MS-90-10 Alvd//Aldan/Ias 58/4/2*Ndd/WW//lee/Fn/3/N/4/Ti71/Resel 3663 bcd 15 0 50MS 30M 

MS-90-11 Kayson/Glenson//Attila/3/Kvr/4/Alvand//Aldan"s"/Ias 58 3628 bcd 16 0 10MR 30MS 

MS-90-12 DH2-390-1563 F3Gds/4/Anza/3/Pi//Hys/5/1-6/6/Tajan/  7/ Milan/.. 3936 bcd 10 0 5R 30MS 

MS-90-13 Pishtaz/Karchia 4616 a 3 0 10R 40M 

MS-90-14 Pishtaz/Karchia 4629 a 2 30MS 10MR 30MS 
MS-90-15 )برزگر( Pishtaz/Karchia 4642 a 1 0 10MR 30M 

MS-90-16 
Alborz/5/K62909/4/Cno//K58/Tob/3/Wa/5/Chen/Aeg.sq (Taus)//BCN 
Y3/6/Alborz/5/K62909/4/Cno//K58/Tob/3/Wa 

4026 abcd 8 
0 5MR 20MR 

MS-90-17 Darab # 2/Zagros//Attila/Bcn 4293 ab 4 0 10R 20MR 

MS-90-18 Atrak/HD 29 3708 bcd 14 30MR 70M 30MS 
MS-90-19 Owl 85256/Siren//Atrak-KjF 3604 cd 17 0 50MS 40M 
MS-90-20 MS-86-16 4235 abc 6 100S 100S 100S 

 بر اساس روش دانکن است  درصد 5حداقل  دار در سطح احتمال  حرو   یر همسان نشان دهنده اختال  معنی
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معونوی بووه  توجووه  ا ر  داربووا  متوقووابوول   اتبودن 

از روش های مختلف در سووال  نوتی  در مکان 

بررسی سازگاری و پایدرای  تجزیه پایداری برای  

و تشوووخی  الین هوای پوایودار اسوووتفواده  عملکرد 

 (.4گردید )جدول 

( رقم  CVاسوواس ضووریب تغییرات محیطی) بر  

،   8و  نوتیو  هوای شووومواره   (  MS-90-15)برزگر 

دارای ضوریب تغییرات محیطی کمتر   16و    14،    13

و در این میان رقم برزگر )  نوتی  شووماره  بودند 

ضوووریوب تغییرات ( بوا داشوووتن کمترین مقودار  15

بیشووترین مقدار عملکرد  ( و  =CV  71/9محیطی )

دانوه بوه عنوان مطلوب ترین  نوتیو  شووونواسوووایی 

 (. 4گردید )جدول

و   (iW)از طریق دو آمواره اکوواالنس ریوک  

هوای   نوتیو   (2iσ) واریوانس پوایوداری شووووکال

و رقم برزگر به  12، 18،  8، 16،  5، 9 ، 2  شماره

های پایدار شووونواسوووایی گردیدند. عنوان  نوتیو 

ها و ارقام، در  نظر گرفتن عملکرد الینولی با در 

 12و    6)برزگر(،    15های شماره  این میان  نوتی 

عالوه بر پوایوداری دارای عملکرد بواال و بیشوووتر 

نسووبت به شوواهد ارو بودند و فقب رقم برزگر با 

شوووواهوود   دو  هور  بووه  نسوووبووت  عومولوکورد   بورتوری 

عنوان  نوتیو  مطلوب و پوایودار  )ارو و بم( بوه

 (.4جدول تعیین گردید )

  پایداری و  عملکرد   براسووواس گزینش همزمان 

)معیوار کوانو ( رقم برزگر )الین شووومواره    YSیوا  

در هکتوار  کیلوگرم    4642بوا میوان ین عملکرد  (  15

برترین  نوتیو  از    22برابر بوا   YSو معیوار گزینش  

  .(4)جدول   لحاظ پایداری و عملکرد شوناخته شود 

بر اسووواس روش نواپوارامتری و معیوارهوای میوان ین 

( و نسوووبوت R, SDRرتبوه وانحرا  معیوار رتبوه ) 

 ( عومولوکورد  بورزگور ( %Y.I.Rشوووواخو   رقوم   ، 

   (MS-90-15  رتبووه عملکرد بووا میووان ین    و   3/ 9( 

و مقدار شواخ  نسوبی  3/ 071انحرا  معیار رتبه 

  عملکرد ( از پایداری و  YIR=117%عملکرد باال ) 

ها برخوردار  باالیی نسوبت به شواهدها و سوایر الین 

درصود شواخ  نسوبی عملکرد، اولین   117بود و با  

  نوتیو  برتر از نظر این شووواخ  بود. درمجموك  

پووایووداری   و  بوواال  دانووه  عومولوکورد  بووه  تووجووه   بووا 

ملکرد دانه و مقاومت قابل قبول به بیماری زن   ع 

زرد رقم برزگر، این رقم بوه عنوان  نوتیو  برتر 

 (. 4و   3این آزمایش شناخته شد )جداول  

در   یمااریب  یهااخزاناهارزیاابی رقم برزگردر  

 کشور (Hot Spotمناطق با شدت آلودگی باال )

منواطقی از کشوووورکوه  در قوارچی هوایبیمواری

وجود   عدمهسوووتند به علت    شووووری دارای تنش

در طول مراحل رشووود    مسووواعدشووورایب محیطی 

عوامول محودود کننوده ای برای    توانود  نمیگنودم  

های  بررسوی نتایج  .زراعت گندم محسووب گردند

در منواطق بوا شووودت آلودگی  بیمواری زنو  زرد 

ایجواد آلودگی  Hot Spotبواال ) بوا  ( کشوووور و 

مصونوعی نشوان داد که رقم برزگر واکنش مقاوم 

( در دزفول  50MSتا حداکثر نیمه حسوواس ) (0)

تموامی منواطق مورد  و کرج داشوووت این رقم در  

نسووبت به ارقام شوواهد وتجاری )ارو،  بررسووی  

افق، بم و سویسوتان( مورد کشوت و کار در مناطق 

شوووور کشوووور، از نظر مقواوموت بوه زنو  زرد  

موارد وضعیت بهتری  وضعیت مشابه و در برخی
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های مورد بررسی در آزمایش سازگاری تحت  پارامترهای پایداری رقم برزگر و سایر  نوتی  -4جدول 
 1390-92های زراعی در سال  شرایب تنش شوری

 
  نوتی  شماره

 میان ین عملکرد 

 ( تن در هکتار)
 شاخ  

 پایداری  عملکرد و 
 واریانس

 شوکال

 اکوواالنس 

 ریک 
 ضریب

 تغییرات محیطی 

 شاخ  

 نسبی عملکرد 
 انحرا  

 معیار رتبه 
 میان ین

 رتبه 

 10/60 5/80 98 21/90 1/944 0/226 9 3/904 ارو 
 8/50 2/84 102 17/54 0/610 0/062 15 4/064 بم

 13/80 4/73 89 21/93 2/992 0/356 1 3/548 کارچیا

MS-90-4 3/976 13 0/205 1/768 21/19 100 5/36 10/30 

MS-90-5 3/409 -1 0/104 0/951 24/00 86 2/18 17/10 

MS-90-6 4/242 17 0/379 3/182 22/29 107 6/18 7/85 

MS-90-7 3/882 7 0/183 1/590 21/82 98 5/81 10/80 

MS-90-8 3/890 8 0/109 0/997 15/80 98 4/35 11/70 

MS-90-9 3/579 2 0/101 0/932 18/92 90 4/14 15/15 

MS-90-10 3/663 5 0/175 1/531 20/66 92 4/41 13/10 

MS-90-11 3/628 4 0/433 3/619 24/32 91 6/33 11/90 

MS-90-12 3/936 10 0/143 1/270 20/00 99 5/31 11/20 

MS-90-13 4/616 16 0/513* 4/263 15/59 116 5/16 5/70 

MS-90-14 4/629 21 0/269 2/290 15/98 117 4/61 4/80 

MS-90-15 
 3/90 3/07 117 9/71 1/292 0/146 22 4/642 )برزگر(

MS-90-16 4/026 14 0/104 0/954 16/32 101 4/51 9/90 

MS-90-17 4/293 18 0/377 3/168 18/39 108 5/37 7/65 

MS-90-18 3/708 6 0/142 1/257 23/00 93 3/92 13/50 

MS-90-19 3/604 3 0/345 2/909 29/70 91 5/49 14/25 

MS-90-20 4/235 12 0/563* 4/672 18/74 107 5/81 8/30 
 10/50 4/77 100 19/89 2/110 0/214 10 3/974 میان ین

 

  1393-94عنوان مثال در سووال زراعی  هداشووت. ب

 در ایسوووت واه مشوووهود رقم برزگر واکنش عواری 

بویوموواری)  در    (0از  ارقووام  داشووووت  کووه   حووالوی 

شوووواهود واکنش نیموه حسوووواس توا نیموه مقواوم 

((10MR-30MS  .بطورکلی این    نشووووان دادنود 

رقم دارای واکنش متحمول توا نیموه حسووواس بوه 

ای در منواطق با شووودت  بیمواری زن  زرد و قهوه

آلودگی بواال کشوووور بود ولی در منواطق اجرای  

آزمایشووات به نژادی و مناطق هد  برای کشووت 

منطقوه رودشوووت د، زابول، سووومنوان،  )یزد، بیرجنو 

و کرمان( که شوورایب برای گسووترش و   اصووفهان

های بررسی مصون ظهور بیماری نیست، طی سال

ارزیووابوی  نوتووایوج  بوود.  بویوموواری  از  عوواری   هووا  و 

( در سوووال Ug99برای بیماری زن  سووویاه )نژاد  

کشووور کنیا نشووان داد که رقم   ( در2016) 1395

حسوواس نسووبت به این  برزگر دارای واکنش نیمه 

 بیماری بود.

 نتایج بررسی های مربوط به کیفیت نانوایی

بوا کیفیوت   میوان ین نتوایج معیوارهوای مرتبب 

های  نانوایی رقم برزگر و ارقام شواهدکه در سوال

ایسوووت واه و  هوای مختلف تحوت تنش متفواوت 

نشوان داده شوده   5شووری انجام گرفته، در جدول  

 8/11دانه زرد و حدود  است. رقم برزگر با رن   

درصووود پروتئین دانوه از کیفیوت نوانوایی مطلوبی  

برخوردار اسوووت. درصووود پروتئین ارقام شووواهد 

(. 5  بواشوووود )جودول( می6/11( و بم )12ارو )
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بود که نشووان  3/31حجم رسوووب زلنی این الین  

دهنوده کیفیوت و کمیوت مطلوب پروتئین آن بوده  

و از لحاظ این صوفت نیز در حد شواهدهای ارو  

( بود. رقم برزگر به طور میان ین 3/31( و بم )32)

بود. حجم   25دارای   مرطوب  درصوووود گلوتن 

بود که از لحاظ  58رقم برزگر    SDSرسووووب با 

( برتر بود 55سووبت به شوواهد بم )این صووفت نیز ن

(. بطور کلی رقم برزگر از لحاظ بیشووتر 5)جدول

معیارهای کیفیت نسوبت به ارقام شواهد برتر یا در  

حد ارقام شوواهد بود و در مجموك این رقم دارای  

بواشوووود کیفیوت نوانوایی خوب و قوابول قبولی می

 (5)جدول 

 
 معیارهای مرتبب با کیفیت نانوایی رقم برزگر و ارقام شاهد در شرایب تنش شوری  میان ین -5جدول

 
 عدد زلنی 

شاخ   
 سختی دانه 

جذب  درصد  
 آب

گلوتن  درصد 
 مرطوب  

 شاخ  گلوتن 
حجم  
 نان

حجم  
 رسوب 

درصد  
 پروتئین 

 رقم

 برزگر 11/8 58 495 21 25 63/5 47/3 31/3

 ارو  12 58 486 33 26 63/4 47 32

 بم 11/6 55 489 40 25 63/4 48/2 31/3

 

 -تحقیقی یهادر پروژه  دی رقم جد یبررساا

 ترویجی

بررسوووی بووه   ترویجوی  -تحوقویوقویهووای  نتووایج 

هوای هوا و مکوانتفکیوک نوك آزموایش، در سوووال

 6در جدول    مختلف اجرا در شرایب تنش شوری

 نشان داده شده است.  
 

 † های ترویجی رقم برزگر درمناطق مختلف با آب وخاک شورنتایج بررسی  -6جدول

 
 مناطق اجرای طرح

 عملکرد رقم برزگر 

 )کیلوگرم در هکتار( 
 ارقام شاهد

 عملکرد رقم شاهد 
 )کیلوگرم در هکتار( 

 درصد برتری 

 ( نسبت به شاهد- افزایش )+(/ کاهش )یا 
 29/6+  2708 ارو  3511 1392- 93اردکان یزد، 

 13/8 +  3083 افق  
 20/4+  2750 ارو  3313 1392- 93  ،بافق یزد

 15/2+  2875 افق  
 44/8+  2977 نارین 4312 1394- 95اردکان یزد، 

 1/5+  4626 نارین 4700 1394- 95، سمنان
 3/8+  4526 بم 

 43/8+  2005 نارین 2885 1394- 95قاسم آباد زابل،  ده
 26/5-  3650 افق  

 10/2+  4360 نارین 4805 1395- 96سیرجان )کفه مور( کرمان، 
 8/7+  4390 نارین 4775 1395- 96سیرجان )قطارینه( کرمان، 

 15/7+  4994 ارو  5778 1392- 93امیرآباد بیرجند، 
 30/9+  4414 افق  

 0/73-  5381 نارین 5342 1393- 94حسن آباد طبس، 

 4381 میان ین عملکرد تمام مناطق 

 25/7 +  3484 ارو 
 24/9 +  3505 افق 
 10/7 +  3956 نارین

 20/1 +  3648 میان ین شاهدها 

     :† (EcWater= 7.8-10.4 ds/m,   Ec Soil = 8.5-12.7 ds/m )  
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کوه پیوداسوووت برتری این رقم در  طوریهموان

ترویجی اجرا شوووده در    -هوای تحقیقیآزموایش

دارای آب و   شووورایب زارعین در منواطق مختلف

خاک شوور، نسوبت به ارقام شواهد مورد کشوت در  

این مناطق نیز مشهود بود، و این برتری در تمامی 

های ترویجی سوال زراعی  مناطق )به جز آزمایش

حسون   1393-94زابل و سوال زراعی   1394- 95

که رقم برزگر  آباد طبس( مشواهده شود، به طوری

در    در هکتوار  تن  381/4دارای میوان ین عملکرد

میوان ین   درهکتوار  تن  648/3مقوایسووووه عملکرد  

ترتیوب بوا افق، ارو و نوارین بوه(ارقوام شوووواهود  

عومولوکورد   تون   956/3و    484/3،  505/3مویووانو ویون 

( بودکه نسوووبت به میان ین عملکرد دانه  درهکتار

  درصود  20حدود  ارقام شواهد در شورایب زارعین  

 افزایش عملکرد داشت.

بوررسووووی اعوم  نوتووایوج  شووووده  انوجووام   هووای 

ای، ارزیوابی مقوایسوووه  هوای مشووواهودهاز ارزیوابی

و همچنین عملکرد مقدماتی، پیشورفته سوازگاری  

نشوان دهنده   ترویجی -تحقیقی  هاینتایج بررسوی

برتری چشوم یر رقم برزگر نسوبت به شواهدهای  

 آزموایش شووووامول ارقوام تجوارتی افق، ارو، بم 

و بووا آب  اراضووووی کشوووواورزی  در  نوواریون   و 

ک شوووور در منطقوه معتودل بود. رقم برزگر  خوا

 متوسوب طول دوره رشودبهاره با دارای تی  رشود 

توجوواری   ارقووام  بووه  نسوووبووت  موجومووك  در   بووده، 

دارای   بوم(  و  ارو  )افوق،  شووووری  بووه   موتوحوموول 

بوواالتوری  سووووازگوواری  عومولوکورد  نسوووبوی  بورتوری 

مقواوم بوه   بواشووود. این رقم همچنینبرخوردار می

بواشوووود می  و مقواوم بوه ریزش دانوه  خوابیودگی

   .(7جدول )

 
 * ارودر مقایسه با رقم شاهد   برزگر رقمخصوصیات زراعی و مورفولو یک  -7جدول 

 
 ارو  برزگر صفات

 3/ 904 4/ 642 عملکرد دانه در شرایب تحقیقاتی )تن در هکتار(
 3/ 484 4/ 381 عملکرد دانه در شرایب زارعین )تن در هکتار(

 65 73 ))سانتی مترارتفاك بوته 

 مقاوم مقاوم خوابیدگی 
 مقاوم مقاوم ریز ش دانه 

 قهوه ای  سفید رن  سنبله )گلوم( 
 37 37 )گرم( وزن هزار دانه 

 153 151 تعداد روز تا گلدهی)اززمان کاشت( 

 12 80/11 درصد پروتئین )میان ین(

 47 47 میان ین سختی دانه 
 26 25 درصد گلوتن مرطوب میان ین 

 تا نیمه حساس  نیمه مقاوم تا نیمه حساس  نیمه مقاوم واکنش نسبت به زن  زرد )در مکان های مختلف( 

 نیمه حساس نیمه حساس ای )در مکان های مختلف( واکنش نسبت به زن  قهوه 
 تا نیمه حساس  نیمه مقاوم  نیمه حساس زن  سیاه Ug99واکنش نسبت به نژاد 

 *: مقادیراین صفات مربوط به میان ین آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایب تنش شوری می باشد
(EcSoil =8-13 ds/mو EcWaterl  =8-12ds/m) 
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  های ترویجیتوصیه

و برتری  توجوه بوه پتوانسووویول عملکرد بواال  بوا  

بوه ارقوام شوووواهود    عملکرد رقم برزگر نسوووبوت 

زارعویون(،   و  توحوقویوقوواتوی  شوووورایوب  دو  هور  )در 

دارای  درمونوواطوق  سووووازگوواری خووب    موعوتوودل 

بوه    ،آب وخواک شوووور ،  دگی یو خوابمقواوموت 

دانه، کیفیت خوب رقم برزگر    زشیرمقاومت به 

در مقایسووه با ارقام شوواهد ارو، افق، بم و نارین  

شوووور   جهوت کشوووت در اراضوووی آبیاین رقم 

(13ds/m-=7Soil Ec  11وds/m-=6WaterEc  در )

هوای یزد، کرموان، اقلیم معتودل کشوووور )اسوووتوان

خراسوان جنوبی و رضووی، فارس، سویسوتان، قم، 

 گردد.مشابه( توصیه میسمنان، اصفهان و مناطق 

تاریخ کاشوت مناسوب رقم برزگر در اراضوی  

تحوت تنش شووووری در اقلیم معتودل از اوایول توا 

تیموارهوای کودی در  بواشووود.  مواه، میاواخر آبوان

و   اراضوی شوور از اهمیت خاصوی برخوردار بوده

میزان مصووور  کودهای شووویمیایی بسوووته به نوك  

خواک، زراعوت قبلی و سووووایر عوامول متفواوت  

ت. بطورکلی توصووویه بر مصووور  کودها بر اسووو 

نتووایج آزمووایشووو واه    اسوووواس تجزیووه خوواک و

و تحت مشوواوره کارشووناس تغذیه  خاکشووناسووی  

بسووته به نوك خاک،   گیاهی می باشوود. میزان بذر

تهیه بسوتر، تاریخ کاشوت و سوایر عوامل متفاوت 

بوا توجوه بوه عملیوات  می بواشوووود. بطور عمومی  

رقم  بذر  تراکم  های شوور  زراعی خا  در خاک

شوود دانه درمترمربع در نظر گرفته می   500برزگر

 200تا  180حدود    آنکه براساس وزن هزار دانه  

در  رقم برزگر  کاشووت  هکتار اسووت.در کیلوگرم  

تجمع این که بووووا توجووووه بووووه    شووری،  بیشورا

 گیردانجام میها  بر روی راس پشوتهاکثرا  شووری  

 .گرددینمووو  هیای توصووو  به صورت جوی و پشته

شوور    بیشورا برزگر درروش کاشوت ترین  مناسوب

  عالوه بر این بهتر است  .باشوودی  کشت نواری موو 

شور از    بیشرا دررقم برزگر  کشووووت  هن ام   در

استفاده  کاری به جای خشکه کوواری    رمیروش ه

شوووسوووتشووووی نمک از   عالوه برروش    ینانمود. 

در هن ام کاشووت، بسووتری مناسووب   سووطح خاک

  شی افزا   زده مهیوا نموده و بواعو برای بوذور جوانوه  

گردد. یسوبز و عدم وجود سوله م  هایدرصود بوته

های یزد، زراعت گندم در اراضوی شوور در اسوتان

اصوووفهوان،کرموان، خراسوووان و زابول درتنواوب بوا 

های اخیر با کلزا اسوووت یونجوه و پنبوه و در سوووال

دسوووی   10هوای بوا شووووری بواالیولی در زمین

تنواوب   بوه  زیمنس برمتر  زراعی گنودم محودود 

 باشد.یونجه و جو می
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