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  المللی گندم دوروم خزانه بین   چهل و دومین قالب  در    1389- 90سال زراعی  در    DW-92-5)رقم تابان )الین    دوروم   گندم 
IDSN) 2nd(4    از مركز بین دریافتی ( المللی تحقیقات ذرت و گندمCIMMYT در )   مورد    داراب و    دزفول ایستگاه تحقیقاتی    دو

سال زراعی    در به آزمایش مقایسه عملكرد مقدماتی  گزینش و  كیلوگرم در هكتار    7492با میانگین عملكرد    ارزیابی قرار گرفت و 
در هكتار نزدیک به عملكرد شاهد با میانگین    كیلوگرم   6976با عملكرد  كه  در این مرحله نیز الین مذكور    . راه یافت   1390- 91

  7782الین مورد نظر با میانگین عملكرد    ایش مقایسه عملكرد پیشرفته . در آزم شد انتخاب    بود، در هكتار   كیلوگرم   7198عملكرد  
مورد گزینش قرار  كیلو گرم در هكتار برتری نشان داده و    7209با عملكرد    بهرنگ كیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد رقم  

و سال زراعی  د   طی ه  ك   (ERDYT92-W)های گندم دوروم در اقلیم گرم جنوب كشور  سازگاری الین   در آزمایش   گرفت. 
كیلوگرم در    6669خرم آباد ، این الین با میانگین عملكرد  و    داراب، دزفول   اهواز، ایستگاه تحقیقاتی    چهار و در    1392- 94

نیز حاكی  دانه  های كیفیت  كیلوگرم در هكتار( بود. بررسی 5935)با عملكرد    بهرنگ   رقم  برتر از شاهد  درصد   12  هكتار حدود 
ترویجی    – تحقیقی  های  آزمایش های  خوب قرار دارد. بررسی ارقام  در گروه  درصد پروتئین    13/ 2با  از آن بود كه این الین  

یاواروس و    های بهرنگ و نسبت به شاهد ترتیب  ه استان كرمان ب درصدی این الین را در    18دو و  در مزارع زارعین نیز برتری  
این رقم  نشان داد.  ترتیب نسبت به شاهدهای شبرنگ و بهرنگ  ه تان سیستان وبلوچستان ب درصدی آن را در اس 13و    12برتری  

الین    فوق الذكر در كل با توجه به نتایج  ای نیز مقاومت قابل قبولی از خود نشان داد.  های زنگ زرد و قهوه نسبت به بیماری 
و بلوچستان،    ستان ی خوزستان، س های  مله استان عنوان رقم تابان برای كشت در اقلیم گرم و خشک جنوب كشور از ج جدید به 

 .   معرفی شد ،  باشد می   احمد و فارس   ر ی و بو   ه ی لو گی كرمان، لرستان،كرمانشاه ،كه   ی ها و مناطق گرم استان   الم ی ا 
 
 گرم و خشک، تابان   م ی اقل رقم جدید،    دوروم،   گندم، :  ی د ی كل   های واژه 
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 مقدمه

وتنایی ماکارونی  براستاا آمارهای ییررستمی  

تن دانه گندم   شتشتصتدستازی کشتور به بیش از  

دوروم جهتت تولیتد متاکتارونی از ستتتمولینتای 

توستاه کشتت گندم دوروم    نیاز دارد که  مریوب

وابستتتتای این وتتتنتایی بته وارداال  می توانتد از  

خروج می ات قابل توجهی ارز از کشتور ستمولینا و

هایی که شتترایب برای  لدر ستتا. جلوگیری نماید

های زنگ گندم مناستتتب باشتتتد، اپیدمی بیماری

عملكرد گندم دوروم نستتبت به گندم نات بیشتتتر 

تواند نستتتبت به  استتتت، ل ا این گونه از گندم می

گندم نات محصتول بیشتتری تولید نماید. بر استاا 

دفتر تولیداال    آخرین آمار رستتمی منتشتتر شتتده

زیر  ستتتط     ،گیتاهی وزارال جهتاد کشتتتتاورزی

  1395-96زراعی  کشتتتت گندم دوروم در ستتتال

ستتتتال  200حتتدود   در  کتته  بتود     هت ار هتكتتتتار 

ه ار هكتار    150  حدودین ستتط  به  ا 1396 -97

البتته راه1)  رستتتیتد انتدازی مراک  خریتد وی ه  (. 

گندم دوروم و همچنین شتیو  بیماری زنگ زرد  

هتای اخیر در  در منتایق جنوبی کشتتتور در ستتتال

نتدم دوروم کته اف ایش ستتتط  زیر کشتتتتت گ

این بیمتاری  متحمتل از گنتدم نتات در مقتابتل  تر 

عنوات نمونه هب ای داشتتته استتت.استتت، نقش وی ه

رقم اوتتهح شتتده گندم دوروم شتتبرنگ که در  

  دروتد 60مارفی شتده استت بیش از   1393ستال 

 5/2ستتتط  زیر کشتتتت گنتدم دوروم و حتدود  

ستط  زیرکشتت کل گندم آبی کشتور را    دروتد

به خود اختصتتاد داده استتت. گندم دوروم هانا 

در برنامه مارفی شتده استت   1394نی  که در ستال 

در یبقه   1399-400تولید ب ر گندم ستال زراعی  

ب ری گواهی شتده از نرر ستط  زیر کشتت ج و 

(. 2پتان ده رقم اول گنتدم کشتتتور بوده استتتت )

کشتاورزات از ارقام جدید  براین استتقبال خوب  بنا

گندم دوروم و توستتاه ستتط  زیر کشتتت آت در  

و منتایق مختل  کشتتتور بوی ه در منتایق گرم  

ضتترورال اوتتهح و مارفی ارقام    کشتتور، ماتدل

ستتتازگار، پر محصتتتول و با ستتتمولینای مریوب  

در همین راستتا بخش کند. جدیدتر را ایجاب می

تحقیقاال یهال موستسته تحقیقاال اوتهح و تهیه  

هتال و بت ر اقتدام بته برنتامته ری ی و اوتتتهح ارقتام  ن

جتدیتد گنتدم دوروم برای منتایق گرم و ماتتدل  

نموده رقم    کشتتتور  چنتتدین  مارفی  بتته  موفق  و 

اوتهح شده از جمله ارقام جدید شبرنگ و آرات  

برای منتایق گرم و هتانتا و  نتا برای منتایق ماتتدل 

 (.4و 3شده است )

 

 مواد و روش ها

  شجره ( با  DW-92-5  ن ی )ل   تابات   رقم   دوروم گندم  

LD357E/2*TC60//JO69/3/FGO/4/GTA/5/S

RN_1/6/TOTUS/7/ENTE/MEXI_2//HUI/4/

YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/8/SOM

BRA_20/9/JUPAREC2001/10/SOMAT_3/

PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4/11/SOOTY_

9/RASCON_37//WODUCK/CHAM_3   و  

-CDSS04Y00755T-0TOPBانتختاب    خچته ی تتار 

12Y-0M-06Y-1M-1Y-0B   ی ستتتتال زراعتت   ی یتت 

  ی الملل ن ی خ انته ب   دومین و  چهتل در قتالتب   1389- 90  

International Durum  IDSN; nd(42  گندم دوروم 
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Screening Nursery)   متتترکتتت  از    ی افتتتتتتت یتتت در 

  در   ( CIMMYTالمللی تحقیقتاال ررال و گنتدم ) بین 

گرم و خشتک کشتور شتامل خرم    ی قات ی تحق   ستتااه ی ا   دو 

ای و بدوت  بصتورال مشتاهده     42با شتماره    داراب آباد و  

 . قرار گرفت   ی اب ی مورد ارز   تكرار 

و   لین  80تاتداد    1390-91در ستتتال زراعی

نرراز جملتته لین    رقم در  (  DW-92-5)    مورد 

قتالتب آزمتایش مقتایستتتته عملكرد یكنواختت  

و   دزفولهتای تحقیقتاتی  ایستتتتاتاه  مقتدمتاتی در

آزمتایش  این  .  نتدمورد ارزیتابی قرار گرفت  داراب

 10بین هر    بهرنگبدوت تكرار بود و رقم شتتاهد  

ها از نرر عملكرد دانه و تا لینشتتد لین کشتتت 

مورد مقایسته قرار   ستایر خصتووتیاال نستبت به آت

 گیرند. 

که جدید  این لین    1391-92در سال زراعی  

 و خصتووتیاال بال  دانه  بدلیل دارا بودت عملكرد

زراعی مطلوب در آزمتایش مقتایستتتته عملكرد  

 مقدماتی انتخاب شتتده بود، تحت عنوات ونوتی 

در آزمایش مقایستته عملكرد پیشتترفته  10  شتتماره

اقتلتیتم   متورد    (W-ARDYT)گترم  ستتتراستتتری 

. این مرحله از برنامه به ن ادی  ارزیابی قرار گرفت

بتا و   دزفول، داراب و خرم آبتادهتای  در ایستتتتاتاه

ستتتال   یی دود.  شتتت ونوتیت  اجرا   40شتتترکتت  

  DW-92-5این لین بتا کتد  نی     1392-94زراعی

گندم   های امید بخشدر آزمایش سازگاری لین

  لین به همراه دو رقم شتاهد 18با شترکت   دوروم

دوروم نتتات و    بتتهتترنتتگ  گتتنتتدم   گتتنتتدم 

داراب،  اهواز،  ایستااه تحقیقاتی    چهار  در  چمرات

آبتتاد خترم  و  ارزیتتابتی    دزفتول  و  بتررستتتی   متورد 

 قرار گرفت.

مقایستته عملكرد    هایکلیه آزمایشها درلین

( در  ستتازگاریستتراستتری )مقدماتی، پیشتترفته و 

 60متر شتتتامتل دو پشتتتتته    6یول  بته  هتایی  کرال

متری و روی هر پشتته سته ردی  با دستتااه  ستانتی

کشتتت شتتدند.  اریاشتتتا نتریو  یشتت یب رکار آزما

و ستط  برداشتت  مترمربی 2/7مستاحت هر کرال 

 6کرال    متر از ابتتدا و انتهتای هر  5/0بتا حت    

هتا، مصتتتر  مترمربی بود. در کلیته این آزمتایش

کودهتای شتتتیمیتایی بر مبنتای آزموت ختاک و از  

منابی اوره، فستفاال آمونیوم و ستولفاال پتاستیم در  

کشتتتور   گرماقلیم    هتد  در  هتایهمته ایستتتتاتاه

تامین گردید. همه کودهای پتاستتته و فستتتفره به  

همراه نیمی از کود اوره قبل از کاشتتتت و بقیه به  

هناام شترو  مرحله ستاقه رفتن مصتر  شتد. برای  

بر     کنترل عل  هتای هرز پهن بر  و بتاریتک

 25های گرانستتار به می ات ترتیب از عل  کشبه

یتر ل  5/1)و یتا توفوردی بته می ات    گرم در هكتتار

هكتتتار( لیتر   در  یتتک  می ات  بتته  ستتتوپر  پومتتا   و 

 . در برخی از منتایق ودر هكتتار استتتتفتاده شتتتد

ها از عل  کش دو منروره توتال به می ات ستتتال 

لیتر در هكتار برای کنترل هر دو گروه عل     2/1

. آزمایش مقایستته عملكرد  هرز نی  استتتفاده شتتد

( و آزمایش  ARDYT-Wپیشتترفته ستتراستتری )

( یترح ERDYT-Wستتتتازگتتاری  قتتالتتب  در   )

تكرار اجرا    ستتته  بتاهتای کتامتل تصتتتادفی  بلوک

هتا در این  . تایین پتایتداری عملكرد لینشتتتدنتد

آزمتایش بته کمتک روو ییر پتارامتریتک رتبته  

(Rank( و محاستتتبه میاناین رتبه )R   و انحرا )
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هترSDR)  رتتبتته  متاتیتتار در  گترفتتت.  انتجتتام   ) 

  بهرنگاز رقم    ستازگاریدو آزمایش پیشترفته و  

در کلیته  .  عنوات شتتتتاهتد استتتتفتاده گردیتده  بت 

های مورد  ونوتی   آزمایشتتاال مقایستته عملكرد،

در مترمربی و با ب ر 450تراکم  بررستتی بر استتاا 

 .کشت شدندتوجه به وزت ه ار دانه 

 وتتتفتاال مرتبب بتا کیفیتت گنتدم بتا ارستتتال 

بته واحد    هتای اجرای آزمتایشمحتلهتایی از  نمونته 

شتتتیمی و تكنولووی بخش تحقیقاال یهال یبق 

های مرک  بین المللی تحقیقاال یهال  استتتاندارد

(ICC)   (.5شدند )تایین  

زنتتگ زرد در  بیمتتاری  بتته    واکنشارزیتتابی  

شتتترایب آلودگی مصتتتنوعی م رعته )بررستتتی  

مقاومت گیاه کامل( و شتترایب گلخانه )بررستتی  

برای ارزیتابی  ای( انجتام شتتتد.  مقتاومتت گیتاهچته

متتایتتهم رعتته کتتامتتل،  مصتتتنوعی  ای گیتتاه   زنی 

م ار  تحقیقتاتی، بتا ای  و قهوه  خ انته زنتگ زرد

استتفاده از جدایه هر منطقه )بصتورال مخلویی از  

استتت ور زنگ و پودر تالک( به کمک ستتتم او 

زنی شترو  شتد و تا مای ر از باد از پنجهوپشتتی ات

ار انجتام گردیتد.  زمتات ههور بر  پرچم چنتد بت 

از یریق تایین درود  برداری از بیماری  یادداشت

( بر استتاا  0-0100پوشتتش آلوده ستتط  بر  )

. در هر بار (7) انجتام شتتتد کاب  روو تغییر یافتته

برداری همچنین واکنش گیتاه بته تیت  یتادداشتتتت

(  8)  لف  و همكاراتئآلودگی بر استتتاا روو رو

روو مک  ای از  برای ارزیابی گلخانه .شتدتایین 

زنتتگ زرد   و همكتتارات برای  و روو    (6)نیتتل 

و همكتتارات زنتتگ قهوه   (9)  مكینتتتاو  ای  برای 

 استفاده شد.

آزمتایش    یتک  1395-96در ستتتتال زراعی  

م ار  زارعین    دو م رعه از  ترویجی در  -تحقیقی

در   اجرا گردید. شتهرستتات ارزوییه استتات کرمات

 بتا ارقتام شتتتتاهتد  DW-92-5این آزمتایش لین  

 3000، هرکدام در مستاحت اواواری  وشتبرنگ 

دانه در مترمربی کشتتتت و  450متر مربی با تراکم 

 از نرر عملكرد دانته و ستتتتایر خصتتتووتتتیتاال

مقتتایستتتته قرار گرفتنتتد. آزمتتایش    زراعی مورد 

 دیاری نی  در استتات ستیستتات ترویجی-تحقیقی

 آت لین هتای و بلوچستتتتتات اجرا شتتتتد کته در  

DW-92-4  وDW-92-5     بته همراه رقم شتتتاهتد

متر مربی،  2000شتتتبرنگ هرکدام در مستتتاحت  

 مورد مقایسه قرار گرفتند.

 

 و بحث   نتایج

( تتتابتتات  متیتتانتاتیتن    (DW-92-5لیتنرقتم  بتتا 

و دارا    کیلو گرم در هكتتار  7492عملكرد دانته  

نریر زمتات   بودت وتتتفتاال زراعی مطلوب دیار

بین المللی    هایدر آزمایشرستتیدت، ارتفا  گیاه 

بررستتتی برای  دوروم  وارد  گنتتدم  بیشتتتتر  هتتای 

گرم و آزمتایش مقتایستتته عملكرد مقتدمتاتی اقلیم 

( گردید. PRDYT-W) خشتتک جنوب کشتتور

شتتتتاهتد رقم  عملكرد  میتاناین  در این آزمتایش  

کیلوگرم در هكتتار    5505( برابر کرختهآزمتایش )

 بود. 

كنواختتت  یدر آزمتتایش مقتتایستتتته عملكرد  

بتا میتاناین عملكرد    DW-92-5مقتدمتاتی لین  

  ی بود کتهلین  35  ج وکیلوگرم در هكتتار  6976
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  برای شتتترکتت در مراحتل باتدی برنتامته بته ن ادی

در دوروم  گترم  گتنتتدم    ARDYT-W))  اقتلتیتم 

 .شدانتخاب 

عملكرد پیشتترفته ستتراستتری  آزمایش مقایستته در 

 (ARDYT-W  )   میتاناین عملكرد  بتا لین جتدیتد  نی  

کیلوگرم در هكتتار برتر از شتتتاهتد آزمتایش    7782

  . بود کیلوگرم در هكتتار    7209( بتا عملكرد  بهرنتگ ) 

بتت  بتتال ه  این لین    هشتتتتت   برتری   و   دلیتتل عملكرد 

دروتتتدی نستتتبتت بته شتتتاهتد آزمتایش و نتداشتتتتن  

منایق گرم در  شتتایی در   های حستتاستتیت به بیماری 

و ستایر وتفاال مطلوب    شترایب آلودگی مصتنوعی 

لین دیار انتختاب و به آزمایش    17زراعی به همراه  

هتای امیتد بخش گنتدم دوروم در  ستتتازگتاری لین 

 . وارد شد   ERDYT92-W)اقلیم گرم کشور ) 

هتا در دو  مقتایستتته میتاناین عملكرد دانته لین 

مورد بررستی نشتات داد    مكات   چهار ستال زراعی و 

 6669بتا میتاناین عملكرد    DW-92-5کته لین  

از شتتتتاهتد   بتا    بهرنتگ کیلوگرم در هكتتار برتر 

بود   5935عملكرد   میتتاناین   .کیلوگرم در هكتتتار 

و انحرا     5/ 8رتبته عملكرد  میتاناین  این لین بتا  

از پتایتداری عملكرد دانته بتالیی    5/ 4ه  مایتار رتبت 

بود )جتتدول   رقم  وزت ه ار دانتته    .   ( 1برخوردار 

  رقم بهرنگ دانه شتتتاهد ر  کمتر از وزنه ه ا   جدید 

بتا توجته بته بتال بودت عملكرد دانته آت  بنتابراین    بود، 

توات گفت که اف ایش عملكرد  نستبت به شتاهد می 

بیشتتر لین جدید نستبت به شتاهد مربوب به تاداد  

که ناشتتی از تاداد ستتنبله در   دانه در واحد ستتط  

 باشد. می   واحد سط  و تاداد دانه در سنبله است، 

 

ایستااه   چهار گندم دوروم در  ی هامیاناین عملكرد دانه، رتبه و انحرا  مایار رتبه لین .1جدول
 1392-94  زراعی  هایسال درتحقیقاتی 

 
 میاناین عملكرد دانه  عملكرد )کیلوگرم در هكتار(  لین

 )کیلوگرم در هكتار(
 میاناین 
 رتبه 

 انحرا  
 مایار رتبه 

 درود 
 خرم آباد دزفول داراب اهواز  نسبت به شاهد 

DW-92-1)3/15 5935 8414 5149 5510 4667 )بهرنگ  2/3  100 
DW-92-20/16 5840 8521 4591 5861 4386 ( 2)چمرات  4/3  98 

DW-92-3 4486 6932 5594 8806 6454 9/8  6/7  109 
DW-92-4 5041 7170 5861 8717 6697 0/6  7/6  113 

DW-92-5  )8/5 6669 8710 6132 6818 5016 )تابات  4/5  112 
DW-92-6 4213 5744 5311 9235 6126 7/12  5/7  103 
DW-92-7 4147 6502 4753 8458 5965 1/15  9/4  101 
DW-92-8 4709 6418 5426 8767 6330 9/10  0/3  107 
DW-92-9 4404 6553 5701 8724 6345 2/10  8/5  107 

DW-92-10 4997 6316 5961 7904 6295 4/10  3/7  106 
DW-92-11 4566 6608 5460 9007 6410 2/8  4/6  109 
DW-92-12 4767 6633 5812 8738 6487 3/8  5/3  109 
DW-92-13 4556 6283 5407 8863 6277 9/10  1/4  106 
DW-92-14 4782 5870 5482 9032 6292 3/10  1/6  106 
DW-92-15 4713 6296 5468 7911 6097 7/11  0/6  103 
DW-92-16 4473 6235 5451 8581 6185 4/12  9/4  104 
DW-92-17 4647 6615 5471 8763 6374 1/10  0/4  107 
DW-92-18 5397 6527 5468 8175 6392 4/9  3/6  108 
DW-92-19 4912 6374 5711 8511 6377 5/9  2/5  107 
DW-92-20 5099 6406 5682 8768 6488 1/8  4/3  109 
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این   بیمتاری زنتگ زرد در  رقمواکنش   بته 

با شتتتدال   شتتتاهد حستتتاا بولنیشتتترایطی که 

این بیمتاری    100الی      80بیمتاری   دروتتتتد بته 

شتدیدی داشتت، مقاوم تا نیمه حستاا  حستاستیت  

(0-80MS)    جتتدول( آزمتتایتتش  3بتتود  در   .) 

نتت ادگتتلتتختتانتته زرقتتات  جتتدایتته  بتترابتتر  در   ای 

38E190A+,Yr27  نستتتتبتتت(0)متقتتاوم ولتی   ، 

پتتترآزار   نتتت اد  ستتتتترختتت   جتتتدایتتته  بتتته 

238E190A+,Yr27   دارای واکنش حستتاستتیت

های مو ر  بود که نشتات دهنده عدم وجود وت (8)

ن اد فو  گیتتاهچتته بتته  نستتتبتتت  رقم  این  ای در 

های شتیو  با توجه به این نتای ، در ستالباشتد. می

یمیایی بیماری  بیماری نیاز به مدیریت و کنترل شت 

 باشد.می

 

 .Puccinia striiformis f.sp به عامل بیماری زنگ زردو ارقام شاهد  تاباتواکنش رقم  .2جدول 

tritici) )  1393-1397های زراعی های مختل  تحقیقاتی در سالایستااه در 
 

 گلخانه ای  شرایب  زرقات مشهد کرج ل ی اردب بروجرد  آباد  اسهم مغات  رقم /نیل سال

49-3139   30MS 30M - - - - -  تابات 
  50MS 20MR - - - - -  بهرنگ 

95-1394  5MR 30M 20MS 20R 10R 30MR 50M 38E190A+,Yr27 (0) تابات 
 30M 5MR 10MR 5R 30MR 50M 7 0 هانا

69-5139  MS 80MS 60MS 20MR 0 30MR  238E190A+, Yr27 (8) 40 0 تابات 
 M 50MS 20MR - 0 5R 7 20 0 شبرنگ 

97 -1396  
  20MR 20MR 0 20MR 0 0 0 تابات
  20MR 20MR 0 20M 0 0 0 شبرنگ 
  100S 90S 80S 80-100S 100S 80-100S 100S بولنی

S ،حساا :R ،مقاوم :MR ،نیمه مقاوم :MS ،نیمه حساا :Mنیمه مقاوم تا نیمه حساا : 

 

ای  در خصتود واکنش به بیماری زنگ قهوه 

  این  نی  نتتای  پتایش فتاکتورهتای بیمتاری ایی عتامتل

و  1395-96 ، 1394-1395 هایبیماری در ستتال

همتاننتد ایلتب  این لین  کته    دادنشتتتات    97-1396

ایرات بتته  ارقتتام گنتتدم دوروم در  زنتتگ    مقتتاوم 

در منتایق مختل    کشتتتت آتبتا  و    بودهای قهوه

ای مشتتتكلی ایجاد  کشتتتور نستتتبت به زنگ قهوه

 (.3نخواهد شد )جدول 

 

 (Puccinia triticinaای )به عامل بیماری زنگ قهوه  رقم تابات و ارقام شاهدواکنش   .3جدول 
 1394-97زراعی  هایدر سال 

 
 کهردشت گرگات اهواز  ل یاردب رقم /نیل سال

95-1394 
 20M R 30MS 10MR تابات 
 30MS R 30MS 10MR بهرنگ 

 60S 100S 100S 60S )حساا( ی بولن

 - - - 30MS تابات  96-1395
 - - - 40MS بهرنگ 

 - 10MS R 10MR تابات  
 - 10MS R 40MS بهرنگ  97-1396
 - 80S 40MS 100S ی )حساا(بولن 

:S  حساا، Rمقاوم : ،MS نیمه حساا و :MRنیمه مقاوم : 
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بتا توجته بته آلودگی بتالی این لین بته بیمتاری  

  50MSزنتگ ستتتیتاه در مرحلته گیتاه کتامتل در م رعته ) 

در اردبیل در    60MSS،  1396در کهردشت در سال  

( )جدول  97د ر بروجرد در ستال    80Sهر دو ستال و  

 (، این لین نستتتبتت بته زنتگ ستتتیتاه نیمته حستتتاا 4

در وورال  تا حساا بوده و به همین دلیل لزم است    

 بتر روی ایتن لیتن تتتدابتیتر لزم هتهتور بتیتمتتاری  

 برای مدیریت و کنترل شیمیایی در نرر گرفته شود.   

 

 در شرایب م رعه  سیاهبه عامل بیماری زنگ  ترقم تاباواکنش  -4جدول 
 

 بروجرد کرمانشاه  کهردشت ل یاردب رقم /نیل سال

96-1395 
 60MSS 50MS 20MS 10S تابات 

 30MSS 40S 100S 10S موروکو)شاهد حساا(
 60MSS 20MS 10MS 80S تابات  

 80S 80S 40S 100S موروکو)شاهد حساا( 97-1396

S حساا :، Rمقاوم :  ،MS نیمه حساا و :MRنیمه مقاوم : 
 

ای یی  هتای م رعته ای و گلختانته نتتای  بررستتتی 

هتای در ایستتتتاتاه   1396و    1395،  1394هتای  ستتتال 

تحقیقاتی گرگات، دزفول و مغات نشات داد که لین  

DW-92-5  های بهیت فوزاریومی  نسبت به بیماری

. به  باشتد برگی ست توریایی حستاا می و لكه ستنبله  

همین دلیل کاشتت این لین در منایقی که شترایب  

هتا منتاستتتب استتتت تووتتتیته برای بروز این بیمتاری 

های شتتتیمیتایی برای  شتتتود مار اینكته از روو نمی 

 مدیریت و کنترل آنها استفاده شود. 

به یور   رقم تابات، کیفیخصتتووتتیاال   از نرر

، 56،  ستختی دانه  2/13دروتد پروتئین  متوستب با

از  ، 23رستوب زلنی   و 29مریوب    دروتد گلوتن

و در حد شتتاهد بوده  وضتتایت خوبی برخوردار  

و در بیشتتر موارد بهتر از شتاهد بهرنگ   شتبرنگ

 رنگ زرد ستتمولینا و ماکارونی از نرر   می باشتتد.

پتیتاتمتت کتته   بتتالی  یتلترتتت  دلتیتتل  هتتای تابتته 

بستیار مهم در    وی گییک  عنوات  هبیدی  ئکاروتنو

کیفیتت گنتدم دوروم شتتتنتاختته   ارزیتابی نهتایی

شتود رقم جدید از وضایت مطلوبی برخوردار  می

 .(5)جدول است. 

 

 1397- 98  ی سال زراع در    و ارقام شاهد بهرنگ و شبرنگ   رقم تابات   ت ی ف ی مربوب به ک   ی ها ی اب ی ارز     ی نتا   . 5جدول 
 

 مكات 

 اجرای آزمایش 
 لین/ رقم 

 لكه درود  

 آردی 

 درود 
 پروتئین 

 سختی 

 دانه 

 گلوتن   درود 

 مریوب 

 رسوب زلنی 

 لیتر( میلی ) 
رنگ    زردی 
 سمولینا 

تحمل فشار    مات ز 
 پولک 

 )دقیقه( 

 درود 

استخراج  
 سمولینا 

 کرج 

0/ 5 تابات   8 /12  56 26 23 5 20 57 
1/ 5 شبرنگ )شاهد(   9 /12  55 29 22 5 16 58 
0/ 5  بهرنگ )شاهد(   13 56 25 23 5 20 59 

 دزفول 
13/ 6 10 تابات   56 32 23 5 20 59 

13/ 8 16 شبرنگ )شاهد(   58 34 24 5 16 56 

 میاناین 

5/ 3 تابات   2 /13  56 29 23 5 20 58 
8/ 8 شبرنگ )شاهد(   3 /13  56 31 23 5 16 57 

0/ 5  )شاهد( بهرنگ   13 56 25 23 5 20 59 
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در استتات  رقم تابات در شترایب زارعین، عملكرد 

 4500  ، زابل   ی بخش مرک    در  و بلوچستتات  ستتات ی ست 

گرم در هكتتار در مقتابتل شتتتاهتد شتتتبرنتگ بتا  لو ی ک 

گرم در هكتار و در شتهرستتات  لو ی ک  3800عملكرد  

گرم درهكتتار در مقتابتل شتتتاهتد   لو ی ک   3800زهتک  

هكتار بود    در گرم    لو ی ک  3600شتتبرنگ با عملكرد 

  رقم عملكرد    ن ی انا یت م   عبتارال دیار ه بت   (. 6جتدول ) 

  12استتتات نستتبت به شتتاهد شتتبرنگ   ن ی در ا   د ی جد 

  ی دروتد برتر   13دروتد و نستبت به شتاهد بهرنگ  

  - ی ق ی در پرووه تحق   ن ی ل   ن ی عملكرد ا   . نشتتتتات داد 

استتتات    ه یی اجرا شتتده در شتتهرستتتات ارزو  ی ج ی ترو 

گرم در  لو ی ک   7240  قتادر آبتاد   ی کرمتات در روستتتتتا 

  اواروا یت شتتتبرنتگ و    ی هكتتار در مقتابتل شتتتاهتدهتا 

گرم در  لو ی ک   6180و    7128بتا عملكرد    ب یت ترت ه بت 

گرم لو ی ک   7413آبتاد    ل یت وک   ی هكتتار و در روستتتتتا 

  اواروا ی شتتبرنگ و    ی درهكتار در مقابل شتتاهدها 

گرم در  لو ی ک   6274و    7320بتا عملكرد    ب یت ترت ه بت 

مشتتتاهتده    7جتداول    ر هكتتار بود. همتانطور کته د 

عملكرد    ن ی انا ی با م  رقم تابات استتات،   ن ی شتود در ا ی م 

در هكتار نستبت به شتاهد شتبرنگ   لوگرم ی ک  7327

دروتتد    18  اواروا ی دو دروتتد و نستتبت به شتتاهد  

 عملكرد نشات داد.   ی برتر 

 

استات سیستات   ترویجی -م شاهد در پرووه تحقیقیارقابا  (DW-92-5رقم تابات )مقایسه عملكرد   -6جدول
 1395-96سال زراعی  و بلوچستات

 

 لین/رقم 
 عملكرد دانه 

 شبرنگ  نسبت به شاهدبرتری  )کیلوگرم در هكتار(

 )درود(
 بهرنگ   نسبت به شاهدبرتری 

 میاناین  زهک  بخش مرک ی  )درود(
 - - 3700 3600 3800 شبرنگ
 - - 3675 3600 3750 بهرنگ

DW-92-4 4300 4200 4250 15 16 
 13 12 4150 3800 4500 تابات

 
کرمات   استات ترویجی -م شاهد در پرووه تحقیقیارقابا  (DW-92-5رقم تابات )مقایسه عملكرد   -7جدول

 1395-96سال زراعی 
 

 لین/رقم 
 شبرنگ  نسبت به شاهدبرتری  عملكرد دانه )کیلوگرم در هكتار( 

 )درود(
 بیاواروا   نسبت به شاهدبرتری 

 میاناین  وکیل آباد  قادر آباد )درود(
 - - 7224 7320 7128 شبرنگ
 - - 6232 6284 6180 یاواروا

DW-92-4 7305 7395 7350 2 18 
 18 2 7327 7413 7240 تابات

 

 تابانرقم  گندم دوروم  خصوصیات زراعی

استتت با تی  رشتتد    گندم دوروم تابات رقمی

هتای  ت در آزمتایشبهتاره کته میتاناین عملكرد آ

در هكتتتار،    7146مقتتایستتتته عملكرد   کیلوگرم 
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و میاناین وزت    مترستتتانتی  94میاناین ارتفا  آت  

میاناین تاداد روز   باشد.گرم می 43دانه آت  ه ار

و رستتیدگی این لین    ههور ستتنبلهتا از کاشتتت 

روز استتتت. رنتگ دانته آت   155و    113ترتیتب  بته

زرد کهربایی و میاناین دروتتتد پروتئین دانه آت 

 (. 8می باشد )جدول  2/13

 

 رقم تابات در مقایسه با شاهد بهرنگ  (DUSو متمای  کننده ) زراعی مشخصاال -8جدول
 

 )شاهد(  بهرنگ DW-92-5 مشخصاال

 …*LD357E/2*TC60//… ZHONG ZOU/2 شجره 

 CIMMYT CIMMYT منشاء

 بهاره بهاره (Flowering Habit)گلدهی   عادال

 109 113 سنبله  ههورمیاناین تاداد روز تا  

 154 155   فی یولوویکگی  میاناین تاداد روز تا رسید

 88 94 )سانتی متر(گیاه  میاناین ارتفا  

 مقاوم مقاوم خوابیدگی  

 زرد کهربایی زرد کهربایی رنگ دانه

 50 43 )گرم(میاناین وزت ه ار دانه

 13 2/13 دانه  میاناین درود پروتئین

 56 56 سختی دانه

 25 29 درود گلوتن مریوب
 5/0 3/5 درود لكه آردی
 6481 7146 )کیلو گرم در هكتار( آزمایشاال تكراردار  دانه در  میاناین عملكرد

 حساا  نیمه نیمه مقاوم تا  مقاوم تانیمه حساا  واکنش به بیماری زنگ زرد

 مقاوم تا نیمه حساا مقاوم تا نیمه حساا واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

 حساا حساا سیاه واکنش به بیماری زنگ  

 

 ترویجی توصیه

گنتدم دوروم رقم تتابتات بتا میتاناین عملكرد  

 قتابتل قبولکیلوگرم در هكتتار و مقتاومتت    7660

ای و زنتگ زرد، بته نستتتبتت بته بیمتاری زنتگ قهوه

عنوات رقم مناستتب برای کشتتت در اراضتتی واقی  

از جملته استتتتتات هتای  در منتایق گرم کشتتتور 

خوزستتات، ایهم، لرستتات، بوشتهر و منایق جنوبی  

های فارا، کرمات و کرمانشتتاه که دارای  استتتات

آب و هوای گرم و خشتتتک هستتتتنتد، تووتتتیته 

این  در تابات ناستب رقم  تاریخ کاشتت مشتود. می

آبتات تتا نیمته اول آرر متاه بوده و   دومنیمته    منتایق

در یتک بستتتتر کتاشتتتت منتاستتتب در کشتتتت بتا 

 43ردیفكتار، بتا توجته بته میتاناین وزت ه اردانته  

دانه در متر مربی، مصتر    450گرم و تراکم ب ر  

تتووتتتیتته   180-200 هتكتتتتار  در  بتت ر  کتیتلتوگترم 

هایی که کشتور در ستالگرم  در منایق   شتود.می

مناستتب   زردزنگ   شتترایب برای اپیدمی بیماری

باشتتد، عملكرد گندم دوروم نستتبت به گندم نات 

  تواندمیدوروم تابات گندم    بنابراینبیشتتتر استتت، 

ارقام  نستتبت به  در شتترایب فراگیری این بیماری  

 گندم نات محصول بیشتری تولید نماید.
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