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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1399، سال 1، شماره 9جلد 

 
 زارهای سرد استان اردبیل و مناطق  سائین رقم جدید گندم نان زمستانه سازگار با دیم

 مستعد شمال غرب كشور در شرایط آبیاری تكمیلی
 

Saein, a new winter bread wheat cultivar for cold dryland areas of Ardabil and 
north west of country and supplementary irrigation 
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 .27 -37 (:1)  9 تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

 
ها برای مناطق خاصی از  هایی مانند عملكرد باال و مقاومت به بیماری اصالح و معرفی ارقام جدید با ویژگی

پایداری تولید گندم ضروری است. رقم جدید سائین  دیم  حاصل تالقی رقم    ( Azar2/87Zhong 291)زارها برای 
بینابین)  87Zhong 291ین  با ال  2آذر به منظور  كه    ،بود ، پرمحصول، دانه درشت و مقاوم به زنگ زرد(  تیپ رشد 

انجام  در ایستگاه تحقیقات كشاورزی دیم مراغه    1378-79این دورگ در سال زراعی  نتاج  های مفید در  تجمیع ژن 
  2601ترتیب  در شرایط دیم به   (1385-92مراغه )در ایستگاه    2. میانگین عملكرد دانه رقم جدید و شاهد آذرگردید

كیلوگرم در هكتار   3223و  3529  ترتیببه  در زمان كاشت  تكمیلی كیلوگرم در هكتار و با یك بار آبیاری 2493و 
بود. بر اساس نتایج، رقم سائین در منطقه اردبیل دارای سازگاری خصوصی بوده و میانگین عملكرد دانه رقم جدید  

تطبیقی در    -كیلوگرم در هكتار بود. در پروژه تحقیقی  1355و    1267،  1604رتیب  تبه   2و ارقام اوحدی و آذر
كیلوگرم در هكتار بود.    2275و    2307ترتیب  به   2میانگین عملكرد ارقام سائین و آذر  ، شهرستان نیر استان اردبیل

قاوم و نسبت به سیاهك  ای مقاوم تا نیمه مرقم جدید نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم، نسبت به بیماری زنگ قهوه 
  ، رنگ دانه سفید   ،پنهان معمولی و سیاهك پاكوتاه گندم نیز مقاوم بوده است. رقم جدید دارای تیپ رشد زمستانه

باشد.  بوده و مقاوم به سرما، خوابیدگی و ریزش دانه می   گرم  33متر و وزن هزار دانه  سانتی   67میانگین ارتفاع بوته  
های  های غالب مناطق دیم و سایر ویژگیپتانسیل عملكرد باال، مقاومت به بیماری  در مجموع به دلیل دارا بودن 

زارهای استان اردبیل و مناطق مستعد شمال غرب كشور در اقلیم سرد  مناسب زراعی، این رقم برای كاشت در دیم 
 شود. و مناطق دیم با آبیاری تكمیلی توصیه می 
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 مقدمه

ميليون  2/6سییطز زير كشییت گندم در ايران  

ميليون هكتیار آن بیه   چهیار  هكتیار بوده كیه حیدود

صورت ديم و بقيه به كشت گندم آبي اختصاص  

ميليون سیطز زير كشیت گندم   چهاردارد. از كل 

در منیاطق آن  ميليون هكتیار    6/2  نزديیك بیهديم  

قرار    و كوهسیتاني شیمال غرب كشیورسیردسیير  

 120سیطحي معادل   سیاننه  در اسیتان اردبيل  .دارد

های مناطق هزار هكتار واقع در شیهرسیتان 130تا 

سیرد كوهسیتاني غرب و شیمال غرب اسیتان شیامل 

نمين و اردبيییل،  سیییرعين، كوثر، خلخییال  نير،   ،

های گرمي و مشییين شیهر به  قسیمتي از شیهرسیتان

 72يابد. بيش از  كشییت گندم ديم اختصییاص مي

هزار هكتار از سیطز زير كشیت گندم ديم اسیتان 

های اهر، كليبر، آذربايجان شییرقي در شییهرسییتان

 س و ورزقیان بیه دليیل مجیاورت بیا اقليم گرم هري

ها شیییاهد بروز  و مرطوب خزری در اغلب سیییال

زراعت گندم (. 8و  6، 2زرد است )بيماری زنگ  

های سیرما، دراين مناطق به شیدت تحت تاثيرتنش

  بيماری گرما، خشیكي، پراكنش نزونت جوی و

با توجه به سیییرعت رشییید  باشییید.  مي  زنگ زرد

كشیییورهای در حال توسیییعه كه جمعيت جهان،  

اند بايد  بيشتر جمعيت جهان را در خود جای داده

درصید به توليدات   60سیال آينده حداقل   15طي  

كشیییاورزی خود بيفزاينید و بیه دليیل محیدوديیت 

افزايش عملكرد  بییايیید  زير كشییییت،   اراضیییي 

های به زراعي و از طريق رو  در واحد سیییطز  

بر اسیییاس   (.9گيرد ) قرار بیه ناادی مورد توجیه

  (FAO)گزار  سازمان جهاني غ ا و كشاورزی  

افزايش يییك   نظر گرفتن  غیی ا بییدون در  توليیید 

درصیییدی نیاشیییي از پيیامیدهیای تغييرات آب و 

درصیدی بين  8/1هوايي، نيازمند افزايش سیاننه  

عالوه بر اين،  (.  9)  اسیت 2050تا  2005های  سیال

عملكرد گندم در اغلب مناطق  شودپيش بيني مي

ديم به دليل افزايش جهاني گرما كه ممكن است 

نمايد، كاهش    كمبود آب يا خشییكي را تشییديد

(. بدين ترتيیب، خشیییكي و گرما عوامل  11يابد )

كليیدی تیاثيرگی ار بر كیاهش ظرفيیت عملكرد  

به ناادی  روی    تحقيقات برگياهان زراعي هستند.  

م  یییی شاورزی ديمؤسسه تحقيقات كدر  گندم ديم  

رقم گندم شیده    23تاكنون منجر به معرفي   كشیور

توان بیه ارقیام  كیه از ارقیام زمسیییتیانیه و بينیابين مي

آب،  -همیا، رصییید، اوحیدی، ريااو، تیك  ،2آذر

باران، هشیترود، صیدرا، سیاجي و پراو اشیاره نمود. 

در منیاطق شیییمیال غرب كشیییور تغييرات آب و 

رقام  هوايي و خاک بسیییيار وسیییيع بوده و تعداد ا

معرفي شیده گندم نسیبت به سیطز زير كشیت آن 

های پرمحصیول بسیيار كم اسیت، ل ا گزينش رقم

هیای  و پیايیدار از نظر عملكرد دانیه، تحمیل بیه تنش

به    تسییرما، خشییكي، گرمای آخرفصییل و مقاوم

اراضیییي  در  هیا برای افزايش توليید گنیدم  بيمیاری

 باشد. از نيازهای ضروری اين مناطق ميديم 

 

 هامواد و روش

 Azar2/87Zhong 291)رقم جديد سییائين 

IRW 2010-0120-0MA-99MA-99MA-

99MA-99MA-0MA)  بیه   2از تالقي رقم آذر

و متحمیل بیه تنش   زمسیییتیانیهعنوان والید میادری )
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 تيی  رشییید) 87Zhong 291ين  خشیییكي( بیا ن

، پرمحصیول، دانه درشیت و مقاوم به زنگ  بينابين

در    1378-79زرد با منشییا كشییور چين( در سییال  

ايسیتیاه تحقيقات كشیاورزی ديم مراغه به منظور  

ايجیاد  تجميع ژن اين تالقي  هیای مفيید در نتیاج 

های در حال تفرق به طريق  شید. گزينش در نسیل

  1381-85های  ای و بالك از سیالانتخاب شیجره

هیای خیال   نينم گرفیت. جمعيیت در مراغیه انجیا

در قالب آزمايشییات   1385-89های  در طي سییال

مقیايسیییه عملكرد مورد مطیالعیه قرار گرفتنید. رقم  

بیه    19جیديید بیه همراه   نين اميید بخش ديیر 

قالب پروژه    ( در1389-92)مدت سیه سیال زراعي

های  سازگاری و پايداری عملكرد دانه در ايستیاه

تحقيقاتي مراغه، قاملو، زنجان، اردبيل، سییرارود،  

های كامل در قالب طرح بلوکشیيروان و اروميه  

مطالعه شییید. آزمايش  تكرار    چهارتصیییادفي در  

مقدماتي به صیورت سیيستماتيك و بدون تكرار و 

در قالب   آزمايشیییات مقايسیییه عملكرد تكراردار

های كامل تصییادفي در سییه تكرار و طرح بلوک

قیالیب طرح  آزمیايشییییات سییییازگیاری نيز در 

هییای كییامییل تصییییادفي در چهییار تكرار  بلوک

هیر كیرت  فیوق  آزمییايشییییات  در  اجیراگیرديیید. 

آزمايشیي حاوی شیش رديب به طول شیش متر و 

 6×2/1=2/7متر )سیییانتي  20بیه فیاصیییلیه خطو   

سیییتفیاده برای  تراكم بی ری مورد ا  .بود  (مترمربع

دانه   380آزمايشیي برابر   هاینينكشیت ارقام و  

در مترمربع بود. بی ور قبیل از كشییییت توسیییط 

درهزار    5/1و بیه نسیییبیت    ديويیدنیدكش  قیار 

سییییازی  عمليیات آمیاده  ضییییدعفوني شییییده و

های  بسیتركاشیت مطابق رو  متداول در ايسیتیاه

مناطق سیییردسیییير ديم )شیییخم پاييزه با گاوآهن  

ار و اسیییتفیاده از پنجیه غیازی در  د  بیدون برگردان

قبیل ازكیاشیییت( بود. بیا در نظر   سیییال آيشبهیار

گرفتن نتاي  آزمون خاک در هر ايسیییتیاه اقدام  

كيلوگرم كود   85اسیتعمال كودهای شیيميايي )به  

كيلوگرم فسیییفیات آمونيوم( در زمیان    30اوره و  

كاشیت شید و اين عمل بصیورت جايی اری در  

طي    در  ديید.گرهیای كیاشیییت انجیام  كنیار رديب

دوران رشید گياهان در مزرعه و پس از برداشیت 

. شیدمحصیول از صیفات زراعي ياداشیت برداری  

هیای پيشیییرفتیه گنیدم ديم  عكس العمیل ژنوتيی 

نسیییبیت بیه بيمیاری سیییيیاهیك پنهیان معمولي و 

و سینندج   ( در مراغه1390-92پاكوتاه )سیياهك  

پورهای  ها توسیط اسی با آلودگي مصینوعي ژنوتي 

در هزار    ده بیه نسیییبیت وزني پن  آوری شییی جمع

های اميد بخش بررسي شد. عكس العمل ژنوتي 

هیای زنیگ زرد و گنیدم ديم نسیییبیت بیه بيمیاری

ای در شییرايط آلودگي مصیینوعي در  زنگ قهوه

هیای بخش تحقيقیات غالت موسیییسیییه  گلخیانیه

بیی ر كرج و  نهییال  تهيییه  و  اصیییالح   تحقيقییات 

ای( و در  )بیه منظور بررسیییي مقیاومیت گيیاه یه

ای در مناطق مراغه، قاملو، زنجان، يط مزرعهشییرا

اردبيیل، سیییرارود، شیییيروان و اروميیه )بیه منظور  

 1390-92های بررسیي مقامت گياه بال(( در سیال

رقم جیديید نیانوايي    تكيفيی تعيين    انجیام شیییید.

بخش تحقيقات غالت  شيمي غالت    واحد  توسط

انجام موسیسیه تحقيقات اصیالح و تهيه نهال و ب ر  

از    عملكرد دانیه  انجیام تجزيیه پیايیداریبرای    شییید.
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نسیییبت شیییاخ   شیییاخ  غيرپارامتری رتبه و

 (.10 و 1ه شد )عملكرد دانه استفاد

 

 و بحث  نتایج 

های مورد  نتاي  مطالعات سیییه سیییاله ژنوتي 

بررسیییي در آزمیايش مقیايسیییه عملكرد ارقیام و 

ايسیییتییاه  نين هیای اميید بخش گنیدم ديم در 

  1389-93هیای زراعي  آنروق اردبيیل در سیییال

های  نشیییان داد كه رقم جديد نسیییبت به شیییاهد

داری برخوردار بود، بیه  آزمیايش از برتری معني

دانیه رقم جیديید و   كیه ميیانیين عملكردطوری

، 1604ترتيیب  بیه  2ارقیام شییییاهید اوحیدی و آذر

كيلوگرم در هكتیار بود و ميیانیين   1265و    1355

 27درصییید و    18ترتيیب عملكرد رقم سیییائين بیه

 2درصییید نسیییبت به شیییاهدهای اوحدی و آذر  

برتری داشیییت. ميیانیين ارتفیاه بوتیه رقم جیديید  

و  7ترتيب  به 2های اوحدی و آذر  نسبت به شاهد

متر بيشییتر بود. ولي وزن هزار دانه آن سییانتي 13

(. رقم  1نسییبت به هر دو شییاهد كمتر بود )جدول

جديد به دليل برتری عملكرد دانه و تحمل بيشیتر 

توانید در  ( مي2و  1بیه بيمیاری زنیگ زرد )جیداول  

ها بيماری  زارهای اسیتان اردبيل كه اكرر سیالديم

ي  زنیگ زرد بیه دليیل شیییرايط خیاص آب و هواي 

شیییود، در  موجیب كیاهش توليید گنیدم منطقیه مي

 (.5و 4، 3باشد )افرايش توليد گندم منطقه موثر 

آزمییايییش جییديیید  رقییم   هییای  بییررسیییییي 

مقايسییه عملكرد مقدماتي، پيشییرفته و اميد بخش 

سییییال  هییفییت  مییدت  بییه  ديییم  شییییرايییط   در 

در93-1385)  زراعیي میراغییه    (   ايسیییتییییاه ديیم 

د عیمیلیكیرد  میيییانیییيین  كییه  داد  رقیم  انشییییان   نییه 

 2493و    2601ترتيیب  بیه  2جیديید و شیییاهید آذر

)جییدول بیود  هیكیتییار  در  بیررسیییي  2كیيیلیوگیرم   .)

 خصیییوصیییيیات زراعي رقم جیديید نشییییان داد 

در    2جیديید و آذر  كیه ميیانیين ارتفیاه بوتیه رقم

 ر متسییییانتي  83و    78ترتيیب  هیا بیهاين بررسیییي

 (.7بود )
 

 و اوحدی در   2ميانیين خصوصيات زراعي رقم سائين در مقايسه با ارقام شاهد آذر  – 1جدول
 1389-93های ايستیاه اردبيل در سال 

 

 نسبت   درصد  كالس 
 به شاهد 

 عملكرد دانه 
 )كيلوگرم در هكتار( 

 روز تا   تعداد 
 رسيدگي 
 فيزيولوژيك 

 تعداد روز 

 تا ظهور سنبله 
 ارتفاه بوته 
 متر( )سانتي 

 دانه هزار  وزن  
 )گرم( 

 سال  رقم 

B 134 1638 191 149 71 32 سائين 

90 -1389 C 95 1158 191 144 58 42 2آذر 

C 100 1222 192 145 60 41 اوحدی 

C 106 2508 198 156 83 33 سائين 

91 -1390 C 92 2188 199 155 65 40 2آذر 

C 100 2372 200 157 80 41 اوحدی 

B 142 667 192 136 46 31 سائين 

92 -1391 C 96 454 190 137 43 43 2آذر 

C 100 471 194 148 41 36 اوحدی 

B 118 1604 194 147 67 32 سائين 

 2آذر C 94 1267 193 145 55 42 ميانیين كل 

C 100 1355 195 150 60 39 اوحدی 
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 بیار آبيیاری در  ارزيیابي رقم جیديید بیا يیك

زمان كاشیت در ايسیتیاه ديم مراغه نشیان داد كه 

در    2ميیانیين عملكرد دانیه رقم جیديید و رقم آذر

 3223و  3529ترتيب طي شیییش سیییال مطالعه به

درصییید    9رقم جیديید    و  كيلوگرم در هكتیار بود

 (.3)جدول ی داشتنسبت به رقم شاهد برتر

های مورد مطالعه ميزان بارندگي  در طول سال

 ايسیییتییاه مراغیه بسیییيیار متغير بود. سیییال زراعي 

متر بیارنیدگي بیه  ميلي  137بیا ميیانیين    1386-87

در   و ترين سییال زراعي منطقه بودعنوان خشییك

متر بار  از فروردين تا ميلي 14فصییل بهار فقط 

برای حفظ   بیه طوری كیه  خرداد وجود داشییییت

مواد ژنتيكي كليیه آزمیايشیییات بیه ناادی بیه ميزان 

  1388-89متر آبياری شدند. سال زراعي  ميلي 60

تر بار  و توزيع مناسیییب بارندگي  مميلي 498با 

در بهار، شییرايط بسییيار مناسییبي را برای ارزيابي  

پتیانسیییيیل توليید و هم نين مقیاومیت بیه بيمیاری  

زنیگ زرد فراهم نمود. در اين سییییال زراعي بیه  

دليل وجود بارندگي بيشیتر و دمای نسیبتا خنك، 

اپيدمي زنگ زرد )آلودگي طبيعي( در ايسیییتیاه  

شیییمال غرب كشیییور وجود مراغه و تمام منطقه 

داشییت. بر اسییاس نتاي  يادداشییت برداری تحت 

شیرايط آلودگي طبيعي، عكس العمل رقم جديد  

تحیت شیییرايط ديم بیه بيمیاری زنیگ   2و رقم آذر

 (60MS) نيمه حسیاس و (R) مقاوم ترتيبزرد به

يیك بیار آبيیاری در زمیان    هم نين تحیت  بود،

كشییییت، آلودگي رقم جیديید و ارقیام شییییاهید 

آذر و  حسییییاس   تیرتیيییببییه  2سیییرداری   نیيیمییه 

(20-30MS) حسیاس ،(100S) نيمه حسیاس با  و

بود. بیا توجیه بیه    (55MS-45)شیییدت متوسیییط  

متحمل به بيماری    محدوديت تعداد ارقام مقاوم و

 زنیگ زرد در اقليم سیییرد، رقم جیديید بیه دليیل 

اومیت بیه  قی دارا بودن پتیانسیییيیل عملكرد بیان، م

توانید  مقیاومیت بیه ورس ميبيمیاری زنیگ زرد و  

های ترسیالي افزايش دهد  سیالپتانسیيل توليد را در

 (.5و 4، 3)
 

 در شرايط ديم   2ميانیين خصوصيات زراعي رقم سائين در مقايسه با شاهد آذر  – 2جدول
 1385-93های  در ايستیاه مراغه در سال 
 

 درصد نسبت كالس
 به شاهد

 عملكرد دانه 
 )كيلوگرم در هكتار( 

 تعداد روز تا 
 رسيدگي
 فيزيولوژيك 

 تعداد روز تا 
 ظهور سنبله

 ارتفاه بوته 
 متر()سانتي

 دانه وزن هزار  
 )گرم(

 سال رقم 

A 186 1828 230 264 63 29 87-1386 سائين  
C 100 985 228 265 59 37 2آذر 

A 161 1935 230 265 65 30 88-1387 سائين  
C 100 1203 230 266 63 32 2آذر 

C 105 2735 222 258 65 35 89-1388 سائين 
C 100 2597 220 260 67 42 2آذر 

C 102 3543 210 241 115 29 90-1389 سائين 
C 100 3468 206 240 120 37 2آذر 

C 89 2708 163 194 88 30 1390- 91 سائين 
C 100 3034 159 191 101 38 2آذر 

C 94 2923 155 188 70 26 1391- 92 سائين 
C 100 3116 153 187 82 36 2آذر 

C 83 2534 149 184 80 33 1392- 93 سائين 
C 100 3048 146 179 89 44 2آذر 

C 104 2601 194 228 78 30 ميانیين كل  سائين 
C 100 2493 192 227 83 38 2آذر 
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با يك بار آبياری در زمان   2ميانیين خصوصيات زراعي رقم سائين در مقايسه با شاهد آذر  – 3جدول
 1385-93های كاشت در ايستیاه مراغه در سال

 
 درصد نسبت  كالس 

 به شاهد 
 عملكرد دانه 

 )كيلوگرم در هكتار( 

 تعداد روز تا 
 رسيدگي 
 فيزيولوژيك 

 تعداد روز 
 تا ظهور سنبله 

 ارتفاه بوته 
 )سانتي متر( 

 وزن هزار دانه 
 ( )گرم 

 واكنش 
 سال  رقم  به خوابيدگي 

C 96 2927 275 240 81 31  87-1386 سائين  مقاوم 
C 100 3036 273 237 88 43  2آذر  نيمه مقاوم 
B 125 2927 275 240 81 31  88-1387 سائين  مقاوم 
C 100 2350 275 240 89 33  2آذر  نيمه مقاوم 
C 107 2779 238 203 64 24  89-1388 سائين  مقاوم 
C 100 2590 237 201 67 28  2آذر  نيمه مقاوم 
C 112 4374 268 229 115 32  90-1389 سائين  مقاوم 
C 100 3906 265 225 120 40  2آذر  نيمه مقاوم 
C 122 4342 186 151 96 34  91-1390 سائين  مقاوم 
C 100 3559 184 149 107 41  2آذر  نيمه مقاوم 
C 98 3829 184 145 89 37  92-1391 سائين  مقاوم 
C 100 3896 179 139 95 44  2آذر  نيمه مقاوم 
C 109 3529 237 201 88 31  ميانیين كل  سائين  مقاوم 
C 100 3223 236 199 94 38  2آذر  نيمه مقاوم 

 

بیررسییییي در  نیتییايی   گیرفیتییه  انیجییام   هییای 

های غالت در كرج، تحت شییرايط  واحد بيماری

آلودگي مصیینوعي در مزرعه در مناطق با شییدت  

( كرج)  گلخیانیهو در    Hot spot)آلودگي بیان )

رقم جديد نسییبت به    نشییان داد كه عكس العمل

  1390-92هیای  بيمیاری زنیگ زرد در طي سیییال

های زرقان فارس، دزفول، مياندوآب، در ايستیاه

مشیهد و مغان مقاوم تا نيمه حسیاس بود. هم نين 

( (+SO.6E174A  عكس العمل اين رقم به ايزوله

ای مقیاوم بود زرقیان فیارس در مرحلیه گيیاه یه

بيمیاری  نسیییبیت به   ارزيابي رقم جديد(. 4)جدول

 شییییییرايیییط تیییحیییت    ایقیییهیییوهزنیییگ  

مناطق يا شییدت آلودگي بان  تلقيز مصیینوعي در  

(Hot spot)  واكنش اين رقم نسیبت داد كه نشیان

  واكنش  ايسیییتییاه اهوازای  بيمیاری زنیگ قهوهبیه 

ها  بقيه ايسییتیاه   بود و در (40MS)  نيمه حسییاس

(. 5)جیدولاين رقم عكس العمیل مقیاوم داشیییت  

بيماری سیياهك نتاي  مطالعه رقم جديد نسیبت به  

های مختلب تحقيقاتي  ايسییتیاه پنهان معمولي در

شیییرايط تلقيز مصییینوعي با كه تحت نشیییان داد  

پنهیان معمولي، اسیییپور عیامیل بيمیاری سیییيیاهیك  

ود در رقم جديد بسیيار كم ب گسیتر  اين بيماری

عكس العمیل  رقم سیییائين  هیا و در اكرر بررسیییي

 (.6)جدول مقاوم داشت
 

 1390-92های در سال  نسبت به بيماری زنگ زرد سائين رقم  عكس العمل -4جدول
 

 سال  ارقام بوآمياند مشهد مغان مراغه فارس

50R 0 5MS 50MS 20R سائين 

1390-91 100S 10 S 100S 100S 80S اوحدی 

100S 30 MS 30MS 80MS 50S 2آذر 
0 0 50MS 0 0 سائين 

1392-91 0 0 30S 60S 30S سرداری 

0 0 30S 100S 60S اوحدی 

0 0 0 30MS 40S 2آذر 
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 91-1390 ای در سال زراعي قهوه نسبت به بيماری زنگ  سائين رقم  عكس العمل -5جدول
 

 رقم مياندوآب اهواز گنبد مراغه مشهد

0 0 0 40MS 0 سائين 

0 0 0 60MS 0 سرداری 

0 0 0 80S 0 اوحدی 

0 0 0 5MS 0 2آذر 

 
   در شرايط تلقيز مصنوعيپنهان معمولي نسبت به بيماری سياهك   جديد ارزيابي رقمنتاي   -6جدول

 1391-92زراعي  در سال 
 

 رقم نوه واكنش در سنندج  درصد آلودگي در سنندج  نوه واكنش در مراغه درصد آلودگي در مراغه

 سائين  مقاوم 0 مقاوم 0

 سرداری مقاوم 0 مقاوم 5

 اوحدی  مقاوم 0 مقاوم 5

 2آذر مقاوم 0 نيمه مقاوم 10

 
درقالب  1391-92رقم جديد در سیال زراعي  

ترويجي در شییهرسییتان اهر از    -آزمايش تحقيقي

مورد   2توابع اسیتان آذربايجان شرقي با شاهد آذر

مقايسیه قرار گرفت و نتاي  نشیان داد كه ميانیين 

رقیم جییديیید   دانییه  در    2050عیمیلیكیرد  كیيیلیوگیرم 

با عملكرد دانه   2به رقم آذر   نسبتبود كه  هكتار  

درصیییید برتری    15،  يلوگرم در هكتیارك  1783

(. 7داشت )جدول
 

 در مزاره كشاورزان منطقه اهر   2ميانیين عملكرد دانه رقم سائين و رقم شاهد آذر   -7جدول

 92-1391 در سال زراعي 
 

 رقم/نين  شماره رقم 
 عملكرد دانه 

 )كيلوگرم درهكتار(
 درصد نسبت به شاهد 

1 F10S-1//ATAY/GALVEZ87 1558 87 

2 PYN/BAU//BONITO 1808 101 

3 RAN/NE701136//CI13449/CTK/3/CUPE/4/F134.71/NAC/5/ 1254 70 

4 GB-SARA-27 1733 97 

5 Azar2/87Zhong291-99  ( سائینرقم)  2050 115 

6 Azar2/87Zhong291-149 1708 96 

7 Azar2/87Zhong291-115 1683 94 

8 Azar2 (Check) (2شاهد آذر)  1783 100 

به همراه    سائينرقم    1393-94در سال زراعي  

 2000هر كدام در زميني به مسیاحت   2شیاهد آذر

مترمربع در شیهرسیتان نير اسیتان اردبيل كشیت و 

ارزيابي شدند. نتاي  بررسي نشان داد كه ميانیين 

تعداد سیینبله بارور در هر متر مربع در رقم سییائين 

 و عملكرد دانیه    311و    326ترتيیب  بیه  2  و آذر

بییه رقم  در    2275و    2307ترتيییب  اين  كيلوگرم 

گزار     قاسیمي كلخوران(.  8)جدول   هكتار بود
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فيزيولوژيكي بين   گياز نظر زمان رسییيد كرد كه

قابل تفاوت  2  رقم تحت بررسیییي و شیییاهد آذر

  و رقم سائين حدود يك  همالحظه ای وجود داشت

وارد مرحله رسیییيدگي   2ار رقم آذر    هفته زودتر

اين امر در منطقیه نيرمي شیییود بخیاطر   اردبيیل  . 

گرم در زمیان رسیییيیدن گنیدم حیائز    وجود بیادهیای

و وزن هزاردانیه را در گنیدم افزايش    اهميیت بوده

 (.8دهد )يم

 
 در آزمايش   2 ميانیين عملكرد و خصوصيات زراعي رقم سائين در مقايسه با شاهد آذر - 8جدول

 1393-94ترويجي شهرستان نير اردبيل در سال زراعي  –تحقيقي 
 

 رقم 
 عداد ميانیين ت

 سنبله در متر مربع 
 عملكرد 

 در هكتار(  كيلوگرم)
 ارتفاه بوته 
 )سانتيمتر( 

 زنگ زرد

 5MR 71 2307 326 سائين 

 10MR 78 2275 311  2آذر 

 

درصد(،    2/11)  ين دانهئپروت  دارایرقم جديد  

و شیاخ  گلوتن   43، سیختي دانه  29عدد زلني  

نیظیر خصیییوصیییيییات   25 از  میجیمیوه  در  و   بیوده 

های رصید، هما و اوحدی  كيفيت نانوايي با شیاهد

تفیاوت چنیداني از نظر كيفيیت نیانوايي نیداشیییت  

 (.9)جدول 

 
در   رصد، هما و اوحدی   و ارقام شاهد سائينرقم   در يكيفيت نانواي تبط باصفات مرمقايسه – 9جدول 

 1390-91سال زراعي 
 

 رنگ 
 دانه 

 درصد 
 پروتئين 

 حجم نان  زلني 
 درصد 
 رطوبت 

 سختي 
 دانه 

 ج ب 
 ب آ 

 تر  گلوتن  عددفالينگ 
 كشش 
 * گلوتن 

 شاخ  
 گلوتن 

 رسوب 
SDS 

 رقم 

 سائين  N 25 55 30 479 62/ 2 43 11/ 5 420 29 11/ 2 روشن 

 رصد  S 12 55 32 461 64 43 11/ 2 480 34 11/ 6 قرمز 

 هما  N 30 52 27 452 63/ 5 44 11 420 32 11/ 2 روشن 

 اوحدی  S 11 54 28 460 64 45 11/ 2 480 32 11 روشن 

*N :نرمال - S: حساسيت كشش 

 

 2  ميانیين عملكرد دانه رقم سیائين و رقم آذر

ترتيیب اردبيیل و در شیییرايط ديم بیه در ايسیییتییاه

بیا يیك بیار آبيیاری  كيلوگرم و    1355و    1604

 3529ترتيب تكميلي در زمان كاشت در مراغه به

رقم    3223و   عیمیلیكیرد  بیود  هیكیتییار  در  كیيیلیوگیرم 

 9درصییید در شیییرايط ديم اردبيل و  27سیییائين 

در زمان كاشت   يدرصد با يك بار آبياری تكميل

. با كاشیت رقم  برتری داشیت 2  نسیبت به رقم آذر

كيلوگرم در   306و 249به طور متوسیییط  سیییائين

ترتيب به  2هكتار عملكرد بيشتر نسبت به رقم آذر

  و يیك بیار آبيیاریتحیت شیییرايط ديم اردبيیل  

گردد كه مي  نصیيب كشیاورزان  تكميلي در مراغه

با احتسیاب هر كيلوگرم گندم خوراكي به قيمت 

بییه  25000 مییبییلیی(  ريییال  و   6225000تییرتییيییب 
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ريیال در هكتیار اضیییافیه درآمید عیايید    7650000

های رقم  ترين وياگياز مهمشیود. مي  انكشیاورز

هیای سیییرمیا، توان بیه تحمیل بیه تنشجیديید مي

ای و مقیاومیت بیه بيمیاری زنیگ زرد، زنیگ قهوه

ها و هم نين مقاومت به ورس اشیییاره  سیییياهك

 نمود.

 

 های ترویجیتوصیه

  مزاره در كییاشییییت برای گنییدم سییییائين

شییود. مي توصییيه ديم مناطق سییرد اسییتان اردبيل

گندم سیییائين برای كاشیییت در شیییرايط آبياری  

باشییید و برای اين منظور  تكميلي نيز مناسیییب مي

آبياری در پاييز و بالفاصیله بعد از كاشیت توصیيه  

شیود. در بهار بسیته به ميزان بارندگي، آبياری  مي

نبله نيز دهي و يا ظهور سی تواند در مراحل سیاقهمي

 برای توليد بيشییتر محصییول رعايتانجام شییود. 

 ترينزراعي بسيار مهم بوده و مناسب  هایتناوب

 بعیید گنییدم كشییییت اين منظور، برای تنییاوب

آيش    –گلرنییگ، گنییدم  –حبوبییات، گنییدماز   

توصیییيیه  كشیییت گنیدم بعید از گنیدم  .بیاشیییدمي

 ترين تیاري  كیاشییییت در  منیاسییییبشیییود.  نمي

شیهريور الي   25ر از  مناطق كوهسیتاني و سیردسیي

مهر میاه و قبیل از اولين بیارنیدگي موثر پیائيزه   20

 اسییت. ميزان ب ر مناسییب برای كاشییت اين رقم  

دانه در متر مربع   380در مناطق سیییرد بر اسیییاس 

كيلوگرم در هكتیار بیا توجیه بیه وزن    170-145)

باشید. در كاشیت اين رقم اسیتفاده از  مي(  هزاردانه

 فیاصیییلیه خطو  كشییییت كمتربی ركیارهیای بیا  

متر( و قابليت جايی اری كود سانتي 20الي   17) 

شیییود. بهترين عمق كاشیییت زير ب ر توصیییيه مي

 متر اسییییت. برای  سییییانتي  5الي    4برای اين رقم  

تغ يه مناسیییب مزرعه و برآورد دقيق نياز غ ايي  

محصیول كشیت شیده نزم اسیت قبل از كاشیت 

تیاي  آزمون خیاک انجیام گرفتیه و بر اسییییاس ن

آزمون ميزان عنیاصیییر غی ايي موجود در خیاک 

فرمول كودی توصیيه شیود. برای مناطقي كه اين  

نییدارد،   يییك توصیییيییهامكییان وجود   بییه عنوان 

سیوپر فسیفات   كيلوگرم 50الي  45 كلي مصیر  

كيلوگرم اوره در موقع   80تريپل به صیورت پايه، 

و بیه صیییورت جیايیی اری در زير بی ر    كشیییت

مي منییاتوصیییيییه  در  اواخر  شیییود.  در  كییه   طقي 

زمسیییتیان و اوايیل بهیار دارای بیارنیدگي منیاسیییب 

 40بيني بیار  مقیدار بیاشییینید، بیا توجیه بیه پيشمي

تواند به صیورت سیرک كيلوگرم اوره مي 50الي  

های هرز  بهتر اسیت مبارزه با علبمصیر  شیود.  

دهي  زني و ابتیدای سیییاقیهدر مرحلیه انتهیای پنجیه

میبییا سییین خیيیز  مینییاطیق  در  گیيیرد.   رزه صیییورت 

با سین مادر و پوره سین كه موجب كاهش كمي  

شییوند اكيدات توصییيه  و كيفي محصییول گندم مي

 .شودمي
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