
بازتاب تات6
کشاورزی دانش بنیان

امنیت غذایی

خانزاده،  حسن  و  مهربان  5.اصغر  قوجق،  4.حسن  روستایی،  3.مظفر  محمدی،  محتشم   .2 احمدی،  علی  و  رحمتی  مهناز  سپهوند،  مراد   ، حسین پور طهماسب   .1
اسماعیل زاده 6.محسن 

" رقــم جدیــد گنــدم دیــم بــا عملکــرد بــاال مناســب مناطــق گرمســیر  " کبیــر
و نیمــه گرمســیر 

  مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع  طبیعـی اسـتان لرسـتان 1 ، مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

اسـتان کهکیلویـه و بویـر احمـد2، موسسـه تحقیقـات کشـاورزی دیـم کشـور3، ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی گنبـدکاووس4، مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان اردبیـل5 ، موسسـه تحقیقـات اصـاح و تهیـه نهـال و بـذر6

آن تا افق 1404 شکل1- وضعیت تولید و واردات گندم در کشور و پیش بینی   
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   بیـان مسـئله   
سـطح زیـر کشـت گنـدم در ایـران حـدود شـش میلیـون هکتـار بـوده کـه چهـار میلیـون هکتـار آن به صـورت دیـم و مابقـی کشـت گنـدم آبـی اسـت. 
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مناطـق کشـت گنـدم دیـم در ایـران بیشـتر در سـه ناحیـه سـرد، گـرم و معتـدل اسـت. دیم زارهـای گرمسـیری سـطحی بالـغ بـر یـک میلیـون هکتـار 

پراکنـش  خشـکی،  گرمـا،  سـرما،  تنش هـای  تاثیـر  تحـت  به شـدت  دیـم  گنـدم  زراعـت  می باشـند.  مدیترانـه ای  هـوای  و  آب  دارای  و  گرفتـه  بـر  در  را 

از  می بایـد  سـطح  واحـد  در  عملکـرد  افزایـش  زیرکشـت،  اراضـی  محدودیـت  بـه  توجـه  بـا  می باشـد.  زرد  زنـگ  بیمـاری  و  آسـمانی  نـزوالت  نامناسـب 

بـه  متحمـل  و  دانـه  عملکـرد  نظـر  از  پایـدار  و  پرمحصـول  الین هـای  گزینـش  راسـتا  ایـن  در  پذیـرد.  صـورت  به نـژادی  و  به زراعـی  روش هـای  طریـق 

می باشـد.  ضـروری  بسـیار  غیرزنـده  و  زنـده  تنش هـای 

   معرفـی دسـتاورد   
رقـم کبیـر )مناسـب دیـم کاری( طـی هشـت سـال مطالعـه در ایسـتگاه هـای گرمسـیر و نیمـه  گرمسـیر دیـم کشـور تولیـد شـد. از مشـخصات مهـم 

بـه  بـه ورس، مقاومـت  پنهـان معمولـی، مقاومـت  زرد و سـیاهک  زنـگ  بیمـاری هـای  بـه شـرایط خشـکی و  آن  بـودن  تـوان متحمـل  رقـم مـی  ایـن 

امـکان  رقـم،  ایـن  نانوایـی بسـیار رضایت بخـش  کـرد. کیفیـت  بـا شـاهد اشـاره  ارتفـاع مناسـب بوتـه و وزن هزاردانـه مناسـب در مقایسـه  ریـزش، 

تامیـن نـان بـا کیفیـت بـاال را میسـر می کنـد. رقـم کبیـر بـا متوسـط عملکـرد 3969 کیلوگـرم در هکتـار نسـبت بـه شـاهد، 575 کیلوگـرم برتـری عملکـرد 

دارد و بـرای کاشـت در دیـم زارهـای گرمسـیر و نیمـه گرمسـیر کشـور توصیـه می گـردد. 

   فرایند تجاری سـازی    
در حـال حاضـر رقـم گنـدم کبیـر در برنامـه تکثیـر بـذر طبقـات مختلـف بـذری قـرار دارد. در اسـتان لرسـتان ایـن رقـم در طبقـات مختلـف بـذری اعـم از 

پـرورش یـک، دو و سـه کشـت شـده و پیش بینـی می شـود در سـال جـاری 300 کیلوگـرم بـذر پـرورش یـک، 4 تـن بـذر پرورش دو و 15 تـن بذر پرورش 

سـه  تولیـد شـود. بـا توجـه بـه ویژگـی مطلـوب ایـن رقـم و پتانسـیل عملکـرد بـاال، انتظـار مـی رود در زمـان کوتاهـی )حداکثـر 5 سـال( حـدود 50 هـزار 

هکتـار از اراضـی گرمسـیر و نیمه گرمسـیر دیـم کشـور بـه کاشـت ایـن رقـم اختصـاص یابـد. 

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصـادی و ا

پیش بینــی ســطح زیرکشــت: 50 هــزار هکتــار 

افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح: 575 کیلوگــرم در هکتــار

:   28750 تــن افزایــش تولیــد در ســطح 50 هــزار هکتــار

یال افزایــش درآمــد حاصــل از کشــت در 5 ســال: 718 میلیــارد ر

مزایــا : عملکــرد بــاال، متحمــل بــه تنش ــها و کیفیــت مطلــوب نانوایــی 
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