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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1399، سال 2، شماره 9جلد 

 
 ترابی، رقم جدید گندم آبی مناسب كشت در مزارع تحت تنش خشکی مناطق معتدل كشور

 
Torabi, new wheat cultivar suitable for water-stressed conditions of temperate 

regions of Iran 
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موستسته تحقیقات اصتال  و تهیه نهال و ب ر، ستازمان تحقیقات، ترویآ و آموزا کشتاورزی،   ، و محقق  استتاد  ، استتادیار   ، ترتیب به   - 20و 2  ، 1
 . کرج، ایران 

تحقیقات،  ستتازمان کرمانشتتا ، طبیعی  منابع و  کشتتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش ،مربی   -3
 .ایران کرمانشا ، ترویآ کشاورزی، و  آموزا

 ستازمان خراستان رضتوی، طبیعی  منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش استتادیار،  -4

 .ایران ترویآ کشاورزی، نیشابور، و  تحقیقات، آموزا

 فارس، طبیعی  منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش ترتیب، استتادیار و مربی،به  -10و  5

 ایران. ترویآ کشاورزی زرقان، و  تحقیقات، آموزا سازمان

 طبیعی اصفهان، منابع و  کشاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش ترتیب، استتادیار و مربی،به  -7و  6

 ایران. ترویآ کشاورزی اصفهان، و  تحقیقات، آموزا سازمان
تحقیقات،  ستتازمان لرستتتان، طبیعی  منابع و  کشتتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش مربی،  -8

 ایران. ترویآ کشاورزی بروجرد، و  آموزا
خراستان  طبیعی  منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات ترتیب، استتاد و محقق، بخشبه  -12و  9

 .ایران ترویآ کشاورزی مشهد، و  تحقیقات، آموزا سازمان رضوی،
تحقیقات،  ستازمان طبیعی تهران، منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات ، بخشاستتادیار  -11

 .ایران ترویآ کشاورزی تهران، و  آموزا
تحقیقات،  ستازمان طبیعی خوزستتان، منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات ، بخشمحقق  -13

 .ایران ترویآ کشاورزی اهواز، و  آموزا
 ستازمان طبیعی صتفی آباد دزفول، منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات ، بخشمحقق  -14

 .ایران ترویآ کشاورزی دزفول، و  تحقیقات، آموزا
تحقیقات،   ستازمان مازندران، منابع طبیعی  و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات مربی، بخش  -15

 .ایران ترویآ کشاورزی ساری، و  آموزا
تحقیقات،  ستازمان طبیعی اردبیل، منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات دانشتیار، بخش  -16

 .ایران ترویآ کشاورزی اردبیل، و  آموزا
تحقیقات،  ستازمان طبیعی گلستتان، منابع و  کشتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات استتادیار، بخش  -17

 .ایران ترویآ کشاورزی گرگان، و  آموزا
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تحقیقات،  ستتازمان طبیعی اردبیل، منابع و  کشتتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات مربی، بخش  -18
 .ایران ترویآ کشاورزی مغان، و  آموزا

 .، ایراناصفهان صنعتی  دانشگا  ،کشاورزی مهندسی  دانشکد  ،بیوتکنولوژی گرو دانشیار،  -19
تحقیقات،   ستتازمان ،یزد منابع طبیعی  و  کشتتاورزی آموزا و  تحقیقات مرکز باغی، و  زراعی  علوم تحقیقات بخش،  دانشتتیار  -21

 .ایران ،یزدترویآ کشاورزی  و  آموزا
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 .101 -113 (:2) 9 یهای تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغعلمی یافته  نشریه .در مزارع تحت تنش خشکی مناطق معتدل کشور

 

از مركز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت(    SAWSN th28درقالب خزانه    1389گندم ترابی در سال  

در شرایط قطع آبیاری از مرحله سنبله دهی مورد ارزیابی قرار    1389-90به كشور وارد شد و در سال زراعی  

در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل تحت شرایط تنش خشکی    1390-91گرفت. سپس در سال زراعی  

كیلوگرم در هکتار رقم    3939كیلوگرم در هکتار در مقابل متوسط عملکرد    4878ملکرد  آخر فصل در كرج با ع 

در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل    1391-92شاهد پارسی انتخاب شد. این رقم در سال زراعی  

و   6073ردهای  كیلوگرم در هکتار در شرایط تنش خشکی در مقایسه با عملک  6634كشور با میانگین عملکرد دانه  

ترتیب ارقام شاهد پارسی و سیروان برای بررسی سازگاری انتخاب شد. میانگین عملکرد  كیلوگرم در هکتار به   6768

كیلوگرم در    6516در شرایط تنش خشکی    1392-94های  رقم ترابی در آزمایش سازگاری اقلیم معتدل طی سال 

كیلوگرم در هکتار رقم پارسی بود و عملکرد این    5697و  كیلوگرم در هکتار رقم سیروان    6110هکتار در مقابل  

با توجه به وضعیت    41/9رقم نسبت به میانگین كل شاهدهای آزمایش در شرایط تنش   درصد برتری نشان داد. 

ای و همچنین زودرسی و كیفیت نانوایی  های زنگ زرد و زنگ قهوه خوب واكنش رقم ترابی نسبت به بیماری 

  - های تحقیقیدید برای بررسی در سطح مزارع زارعین انتخاب شد كه در مجموع آزمایشخیلی خوب آن، رقم ج

كیلوگرم در هکتار در شرایط    5672كیلوگرم در هکتار در شرایط بهینه و    8637ترویجی دارای میانگین عملکرد دانه  

رم در هکتار در شرایط بهینه و كیلوگ  6150قطع آبیاری در مقایسه با میانگین عملکرد ارقام شاهد پیشتاز با عملکرد  

 كیلوگرم در هکتار در شرایط تنش بود.  5104شاهد سیروان با عملکرد 

 

 كلیدی: گندم آبی، زودرسی، تحمل به خشکی، ترابی  هایواژه
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 مقدمه

اخیر کشتور  های  خشتکستالی تغییرات اقلیمی و  

برای تولیدات کشتاورزی در ایران به  زنگ خطر را  

 های اخیر همچنین   استتتت. در دهه صتتتدا در آورد 

  ه و کتاهش یتافتت   موجود   ذخیر  آبی منتابع زیر زمینی 

خشتت     کشتتور   های فصتتلی بستتیاری از رودخانه 

که    استت همه این مواردگویای این مطلب   . ند ا   شتد 

خصوصًا در بخش کشاورزی    در ایران مصرف آب 

ند  آب در کشتتور استتت  که بیشتتترین مصتترف کن 

های نوین مدیریت آب  ستیاستت  . بایستتی بهینه گردد 

هتای وزارت جهتاد  الزام می نمتایتد تتا محور برنتامته 

کشتتاورزی بر استتاس کاهش تقاضتتای آب باشتتد. 

های مناطق معتدل کشتتور که عمدتًا شتتامل استتتان 

تهران، البرز، اصتتفهان، فارس، کرمانشتتا ، خراستتان  

های هایی از استتتان رضتتوی و جنوبی، یزد و بخش 

باشتند با وجود کم  کرمان، لرستتان، قم و قزوین می 

آبی و خشتتتکی آخر فصتتتتل در زراعتت گنتدم  

توانند با استتتفاد  از اتانستتیل ارقام معرفی شتتد   نمی 

این محصتتتول برای شتتترایه بهینه حداکیر تولید را  

به نژادی   ، رفع این مشتکل   در راستتای  داشتته باشتند. 

ل به تنش کم آبی در گندم  برای معرفی ارقام متحم 

بستتتیار با اهمیت بود  و در بخش گندم آبی معرفی  

نوبتت آبیتاری در بهتار ا     دو   ارقتامی کته بتا حتداکیر 

)در مقتایستتته بتا چهتار  هتای بهتار   از قطع بتارنتدگی 

در منتاطق معتتدل  نوبتت آبیتاری در حتالتت نرمتال   

تولید بتوانند عملکرد مطلوبی با کیفیت دانه مناستب 

  نژادی بته   تحقیقتات   موثر هتای  استتتتراتژی   از   ، کننتد 

با توجه به تنوع اقلیمی و وستتعت    .   6)   گندم استتت 

زیاد منتاطق گنتدم کاری در اقلیم معتدل که شتتتامل 

درصتتد  از ستتطر زیر    30هزار هکتار )حدود   700

 4200کشتت گندم آبی کشتور با متوسته عملکرد  

بتاشتتتد معرفی ارقتام جتدیتد  کیلوگرم در هکتتار می 

انستتتیل عملکرد باا مانند ارقام ستتتیروان، گندم با ات 

بهاران، رخشتتان و طالیی با خصتتوصتتیات زراعی  

توانتد بته تولیتد بیشتتتتر و اتایتداری آن در  متفتاوت می 

 منطقه کم  نماید. 

معرفی ارقام جدید گندم در اقلیم معتدل کشتور  

بته منوور کتاشتتتت در منتاطق نرمتال و یتا دارای تنش  

رای کشتت  خشتکی آخر فصتل و همچنین مناستب ب 

هتایی کته در آن آب کمتری بته گنتدم  در ستتتیستتتتم 

شتتتود، بته طوری کته از لحتا  اختصتتتاا داد  می 

اقتصتتادی تولید اایدار محصتتول با کاشتتت چنین  

ارقامی در شترایه تنش رطوبتی آخر فصتل با صترفه  

تر از کاشتتتت ارقام رایآ باشتتتد از اهمیت ویژ  ای  

ف  برخوردار استت. در راستتای عملیاتی نمودن اهدا 

طر  خود اتکایی مبتنی بر اقتصتتاد مقاومتی گندم،  

هایی که از قبل آغاز شتتد  بودند  ستتلستتله بررستتی 

طوری مدیریت شتتدند که منجر به دستتتیابی به رقم  

 ترابی با خصوصیات فوق شد. 

 

 ها مواد و روش 

  ستتتال   در   این منتآ بته معرفی رقم ترابی ابتتدا 

هتمترا     1389- 90زراعتی    دیتگتر   ژنتوتتیتت    192بتته 

  ی ها عملکرد خزانه   ل ی اتانستتت   ی بررستتت   آزمایش در    

اقتلت   ی التمتلتلت   ن یت بت  بتهتتار  در   متعتتتتدل   م یت گتنتتدم 

   (SAWSN th28    تحتت    92    یت بتا شتتتمتار  ژنوت

های  شترایه تنش خشتکی آخر فصتل به همرا  این 

در ایستتتگا  تحقیقاتی   DN11و    WS-82-9شتتاهد  
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استالم آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفت. ستپ   

ارزیتابی    در آزمتایش   1390- 91  زراعی ستتتتال    در 

برای  گنتدم    مختلف   هتای این مقتدمتاتی عملکرد  

  اقلیم معتدل تحت شترایه تنش خشتکی آخر فصتل 

اارستی،    به همرا  ارقام شتاهد   233با شتمار  ژنوتی  

ایشتتتتتاز بته روا ستتتیستتتتمتاتیت    و   ستتتیونتد، بهتار 

در دو شتتترایه آبیتاری   ای  بتدون تکرار )مشتتتاهتد  

بهینه و تنش آبی آخر فصل )قطع آبیاری در مرحله  

مورد    کرج ایستتتتگا   در    درصتتتد ستتتنبله دهی    50

این    1391- 92. در ستتتال زراعی مطتالعته قرار گرفت 

  ی نژاد بته   ی هتا ن ی ارقتام و ا   ی اب یت ارز این در آزمتایش  

های مقایسته عملکرد ایشترفته گندم نان در آزمایش 

و   بهینه   ی ار ی آب  ه ی تحت شتترا  مناطق معتدل کشتتور 

 مورد مطالعه قرار گرفت.   آخر فصتتل   ی تنش رطوبت 

این گنتدم نتان بته همرا     32تعتداد    ی در این بررستتت 

معتتدل شتتتامتل ارقتام    م ی چهتار شتتتاهتد گنتدم نتان اقل 

-Mو    WS-86-14  ی ها ن ی ا و   روان ی ستت   ی و اارستت 

در دو آزمتایش مقتایستتته عملکرد تکراردار    87-16

)کرج،   ی کشتتتتاورز   قتات ی در انآ ایستتتتگتا  تحق 

در قالب طر   کرمانشا ، زرقان، نیشابور و اصفهان  

  ار مورد ارزیتابی قر هتای کتامتل تصتتتتادفی  بلوک 

کرج، کرمانشا  و    ی ها ستتگا  ی در ا   ش ی آزما   . گرفتند 

  ی ها ستتتتگا  ی و در ا   ی ار ی آب  بهینه   ه ی زرقان در شتتترا 

  ی تنش رطوبت   ه ی و اصتفهان در شترا   شتابور ی ن کرج، 

درصد سنبله    50)قطع آبیاری در مرحله    آخر فصل  

های  در این ستتال همچنین بیماری  اجرا شتتد.   دهی  

قتهتو   و  ایتن  زنتتگ زرد  نتتانتوایتی  نتیتز کتیتفتیتتت  ای و 

های  ژنوتی  مورد بررستی قرارگرفت. در طی ستال 

این جتدیتد بتا کتد    1393- 94و    1392- 93زراعی 

در آزمتایش    20بتا شتتتمتار     M-92-20اصتتتالحی  

سازگاری اقلیم معتدل در انآ ایستگا  کرج، زرقان  

رد و مشتهد )تحت شترایه  فارس، کرمانشتا ، بروج 

آبیاری بهینه  و ستته ایستتتگا  اصتتفهان، نیشتتابور و  

قطع آب از مرحلته ستتتنبلته    ورامین )تحتت شتتترایه 

به همرا  ارقام شتاهد اارستی و ستیروان    دهی به بعد  

هتای کتامتل تصتتتادفی بتا ستتته  در قتالتب طر  بلوک 

تکرار مورد بررستتتی قرار گرفت. در این دو ستتتال  

ای و نیز  گ زرد و قهو  هتای زنت واکنش بته بیمتاری 

این ژنوتیت  مورد بررستتتی قرار   نتانوایی  کیفیتت 

عالو  بر تکییر   1394- 95ستتتال زراعی    در  .گرفت 

ترویجی واکنش  - هتای تحقیقی بت ر برای بررستتتی 

   Trap nurseryهای تله ) در خزانه   M-92-20این  

ای مورد  هتای زنتگ زرد و قهو   نستتتبتت بته بیمتاری 

  1395- 96بررستتتی قرار گرفتت. در ستتتال زراعی  

– هتتای تتحتقتیتقتی در آزمتتایتش   M-92-20ایتن  

های البرز، تهران، کرمانشتا ، یزد  ترویجی در استتان 

و خراسان رضوی در شرایه آبیاری بهینه و نیز قطع  

د  آبیاری از مرحله ستتتنبله دهی به بعد با ارقام شتتتاه 

ایشتتاز، اارستی، ستیوند، ستیروان، بهاران و رخشتان  

مقایستته شتتد. در این ستتال عک  العمل این این  

ای در خزانه  های زنگ زرد و قهو  نستبت به بیماری 

 تله نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 

 

 و بحث   نتایج 

بررستی اتانستیل    آزمایش رقم ترابی در    عملکرد 

بتهتتار  در  عتمتلتکترد ختزانتته  التمتلتلتی گتنتتدم  بتیتن  هتتای 

هکتار    در  کیلوگرم  7534ایستتگا  استالم آباد غرب  

کیلوگرم  6226ها ژنوتی    کلیه عملکرد متوستته   و 
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عملکرد  متوستتته  در هکتتار بود. در این بررستتتی  

و    WS-82-9  های شتتتاهد متحمل به خشتتتکی این 

DN-11   در    کتیتلتوگترم   6067و    6827تترتتیتتب  بتته

با توجه به عملکرد دانه و ستایر   گزارا شتد.   هکتار 

ازآزمایش    این رقم   ، زراعی   مطلوب   خصتتوصتتیات 

برای ورود بته  هتای بین المللی گنتدم بهتار   خزانته 

 . در  3) چرخه ژرم االستم اقلیم معتدل انتخاب شتد  

آزمایش مقایسته عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل رقم  

رم در هکتتار  کیلوگ   5539ترابی بتا عملکرد مطلوب 

کیلوگرم در هکتتار در    4878درشتتترایه بهینته و  

شترایه تنش خشتکی در مقایسته با متوسته عملکرد  

کیلوگرم در هکتار در    6397رقم شتتاهد اارستتی با  

کیلوگرم در هکتار درشرایه   3339شرایه نرمال و  

تنش خشتتکی آخر فصتتل و خصتتوصتتیات مطلوب  

گرم و متوستتته   39دیگر از جملته وزن هزار دانته  

متر و زودرستتتی مناستتتب و  ستتتانتی   99ارتفاع بوته  

های تکمیلی در  ها برای بررستتی مقاومت به بیماری 

  . 2)   آزمایش تکراردار ایشرفته انتخاب شد 

در آزمتایش مقتایستتته عملکرد ایشتتترفتته اقلیم  

کیلوگرم  7617با متوسته عملکرد  این این  معتدل 

کیلوگرم در هکتتار رقم    7855در هکتتار در مقتابتل  

کیلوگرم در هکتتار رقم    7561شتتتاهتد ستتتیروان و 

هتا و نیز بتا میتانگین عملکرد  اتارستتتی در کلیته مکتان 

کیلوگرم در هکتتار در شتتترایه تنش    6634دانته  

 6768و   6073خشتتکی در مقایستته با عملکردهای 

ترتیب ارقام شتتاهد اارستتی و  به کیلوگرم در هکتار 

ستیروان و با توجه به ستایر خصتوصتیات زراعی از  

هتا و کیفیتت نتانوایی خوب  جملته مقتاومتت بته بیمتاری 

و مقاومت بیشتر نسبت به ریزا دانه نسبت به شاهد  

سیروان برای بررسی سازگاری انتخاب شد. کیفیت  

نتانوایی این این در این آزمتایش مطلوب ارزیتابی  

ر بخش اطالعات کیفیت مورد اشتار  قرار  شتد که د 

  . 4)  خواهد گرفت 

-Mدر آزمتایش ستتتازگتاری رقم ترابی )این  

 7205هتای بهینته بتا عملکرد دانته    در محیه 92-20

هتای بتا اتتانستتتیتل  کیلوگرم در هکتتار جزو ژنوتیت  

عملکرد باا بود ولی نستبت به ارقام شتاهد اارستی و  

ن عملکرد  ستتتیروان دارای عملکرد کمتری بود. ای 

نور بیشتتر تر هستتند به بیشتتر ارقام شتاهد که دیررس 

های معتدل  تحت تاثیر شرایه آب و هوایی ایستگا  

سترد مانند کرج، استالم آباد غرب و مشتهد بود  که  

بتا دور  رشتتتتد  بتاعتک کمت  بته ژنوتیت   هتایی 

تر شتد  استت، در حالی که در شترایه تنش  طوانی 

ابور و اصتفهان  خشتکی در سته ایستتگا  ورامین، نیشت 

کیلوگرم در هکتار    6787میانگین عملکرد این رقم  

متقتتابتتل   در هتکتتتتار    6610و    6339در  کتیتلتوگترم 

ترتیتب ارقتام شتتتاهتد اتارستتتی و ستتتیروان بود  بته 

بته 1)جتدول  اثر متقتابتل  دلیتل معنی  .  دار نشتتتتدن 

ژنوتی × مکان و ژنوتی × ستتال تجزیه اایداری با  

استتتتفاد  از    های اارامتری  انجام نشتتتد اما با روا 

هتای بنتدی، وضتتتعیتت اتایتداری ژنوتیت  روا رتبته 

نتایآ   1جدول  آزمایش مورد بررستتی قرار گرفت. 

بتتا روا رتبتته  ) تجزیتته  برای  Rankingبنتتدی  را    

های دو  بر استتتاس داد  های مورد بررستتتی  ژنوتی  

کته مالحوته    طوری   همتان .  دهتد نشتتتان می ستتتالته  

ارقام  ، )رقم ترابی  بعد از  M-92-20این  ود شتت می 

شتتتاهتد دارای کمترین مقتدار میتانگین رتبته برتری  

 باشد. میزان عملکرد دانه در مناطق مختلف می 
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 تحقیقاتیایستگا   هشت در  دو سالهبر اساس نتایآ در آزمایش سازگاری مورد بررسی های ژنوتی های عملکرد دانه  گین میان -1جدول 
 

 شجر  ژنوتی  
 میانگین شرایه بهینه 

 )تن در هکتار 
 میانگین شرایه تنش 

 )تن در هکتار 
 میانگین 

 رتبه 
 انحراف معیار 

 رتبه 
 درصد شاخص 

 نسبی عملکرد 
( 1شاهد  ) M-92-1  Parsi 7923 6339 9/7 7/5 105 

( 2شاهد  ) M-92-2  Sirvan 8012 6610 0/6 3/4 108 

M-92-3 WS-89-6 6586 6280 8/12 5/5 95 

M-92-4 WS-89-7  7445 6468 2/9 0/5 103 

M-92-5 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Inia 7230 6506 3/9 4/4 101 

M-92-6 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Inia 7570 6246 2/10 2/5 102 

M-92-7 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 7606 6272 9/9 5/6 103 

M-92-8 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 7266 6072 9/11 9/5 99 

M-92-9 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 6934 5792 0/14 0/6 94 

M-92-10 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 6928 6416 9/10 9/5 98 

M-92-11 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 7490 5981 1/11 2/6 100 

M-92-12 Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Suweon 220/4/Chamran 7348 6225 5/9 0/5 101 

M-92-13 PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI 7270 6573 2/9 0/4 103 

M-92-14 TILHI/5/PF74354//LD/ALD/4/2*BR12*2/3/JUP//PAR214*6/FB6631/6/..... 6190 5755 6/16 9/3 86 

M-92-15 W3918A/Jup//Shuha "s"/3/Shiraz 7079 6247 0/11 9/4 98 

M-92-16 PRL/2*PASTOR/5/HUITES/4/CS/TH.SC//3*PVN/3/MIRLO/BUC 6662 6763 8/10 7/5 98 

M-92-17 CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//KAUZ/3/PASTOR/4/THELIN 6894 6149 5/13 4/5 96 

M-92-18 MTRWA92.161/PRINIA/5/SERI*3//RL6010/4*YR/3/PASTOR/4/BAV92 7193 6955 8/7 0/6 104 

M-92-19 SOKOLL//PRL/2*PASTOR 6977 6781 3/9 4/6 102 

)ترابی   M-92-20 CHEN/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//BCN/3/BAV92/4/BERKUT 7205 6787 0/9 5/5 103 

    6361 7190  میانگین )تن در هکتار  
(tha-1) LSD 5%   689 /0 699 /0    
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در آزمتایش مقتایستتته عملکرد ایشتتترفتته اقلیم  

در ایستتتتگتا    1392- 93معتتدل طی ستتتال زراعی  

زرقان رقم ترابی نستتبت به ارقام شتتاهد اارستتی و  

تر بود.  ترتیب شتتش و ستته روز زودرس ستتیروان به 

های کرج  نیز در ایستگا    1393- 94در سال زراعی  

و زرقتتان بتته عنوان نمونتته منتتاطق مورد بررستتتی  

تر از ارقام شتتاهد  آ و ستته روز زودرس ترتیب ان به 

های ارقام  بود. همچنین بررسی رقم ترابی در کرت 

  1395- 96تجاری ایستتتگا  کرج در ستتال زراعی  

نشتتان داد که تاریر رستتیدن فیزیولوژی  این رقم  

ترین  در مقتایستتته بتا رقم طالیی بته عنوان زودرس 

رقم معرفی شتتتد  در منتاطق معتتدل تنهتا دو روز  

د. اطالعتات مربو  بته تعتداد روز تتا  تر بو دیررس 

دهی و تعداد روز تا رستتیدگی فیزیولوژی   ستتنبله 

رقم ترابی در مقایسه با برخی از ارقام تجاری گندم  

 کشتتتت شتتتد  در اقلیم معتتدل در ستتتال زراعی 

 آورد  شد  است.   2در جدول    96-1395

در ایستتتگا  زرقان    1392-93در ستتال زراعی  

ارقام شاهد سیروان و اارسی  رقم م کور نسبت به  

تر بود. در  ترتیتب چهتار و شتتتش روز زودرسبته

های  نیز این رقم در ایستگا    1393-94سال زراعی  

تر  ترتیب شش و سه روز زودرس کرج و زرقان به

از ارقام شتاهد بود. زودرستی رقم م کور نستبت به  

جویی ی   ارقام دیررس اقلیم معتدل باعک صترفه

متر مکعتب    1000زان حتداقتل نوبتت آبیتاری بته می

  .5شود )آب در هکتار در سال می
 

 دهی و رسیدن فیزیولوژی  رقم ترابی و ارقام تجاری کشت شد  تعداد روز تا سنبله  -2جدول 

   1395-96در ایستگا  کرج )سال زراعی  
 

 بهاران  سیوند  سیروان اارسی ترابی طالیی  صفت
 184 189 185 185 183 177 تعداد روز از کاشت تا ظهور سنبله

 224 231 226 228 218 216 تعداد روز از کاشت تا رسیدن فیزیولوژی 

 

ترابی   العمتتلارزیتتابی رقم  لحتتا  عک    از 

ها برای ستتته بیماری زنگ زرد، زنگ  به بیماری 

 ای و زنتگ ستتتیتا  صتتتورت گرفتت. از میتان قهو 

این ستته بیماری بیشتتترین خستتارت به گندم در  

کنتد منتاطق معتتدل را بیمتاری زنتگ زرد ایجتاد می

دارد.   قتتترار  اهتتتمتتتیتتتت  اول  درجتتته  در   و 

زراعی  های  های انجام شتد  در ستالنتایآ ارزیابی

بتتیتتمتتارختتزانتته  در  1391-96 بتترای  هتتا  یهتتای 

 5و    4،  3هتای مختلف گنتدم در جتداول  زنتگ

 نشان داد  شد  است.

بر استاس نتایآ انآ ستال ارائه شتد  در جدول  

نستبت به بیماری    M-92-20این  ، رقم ترابی )3

زنتگ زرد گنتدم دارای واکنش مقتاومتت تتا نیمته 

در منتاطق   (10MS-0)  بتا شتتتدت کمحستتتاس  

ختلف شامل زرقان، ساری، مشهد، کرج، مغان، م

استتتالم آبتاد، بروجرد و اردبیتل بود. در آزمتایش  

نتتتژاد  گتتتلتتتختتتانتتته زرقتتتان  جتتتدایتتته  بتتتا  ای 

38E190A+,Yr27    238و نژادE190A+,Yr27  

 (8-7)واکنش حستتتتاستتتیتت    ترابیدهلران رقم  

 که نشتتان دهند   نستتبت به این بیماری نشتتان داد 
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    Puccinia striiformis f.sp. triticiبه عامل بیماری زنگ زرد )  M-92-20واکنش رقم گندم ترابی)این  - 3جدول 
 

 گیاهچه آزمایش  مغان اسالم آباد  بروجرد اردبیل  کرج مشهد ساری زرقان  ژنوتی   سال

1391-92 

M-92-20 20MR 0 10MR - 10MR - - - - 
  - - - 40MS 0 10MR 50MS 10MR اارسی

  - - - 10MR 0 0 10MR 20MR سیروان

1392-93 

M-92-20 5R 0 0 5R 5R - - -  

 - - - - 40MS 0 10MR 30MR 5R اارسی

  - - - 10MR 0 10MR - 10MR سیروان

1393-94 

M-92-20 10R 0 0 20MR 10MR - - -  

 - - - - 40M 10MR 20MR 30MR 20MR اارسی

  - - - 20MR 0 0 10MR 30MR سیروان

1394-95 

M-92-20 5R 0 0 10R 5R 0 10MS 0 Race: 38E190A+ (IT: 8) 
 ;50MS 0 20MR 20MR 20MR 20MS 20M 10MR IT: 0 اارسی

 - - - - 10MR 0 0 30MR 40MS سیروان

1395-96  

M-92-20 10MR 0 10MR 10MR 10MR 0 0 0 Race:38E190A+,Yr27 (IT: 7) 
 ;40MS 20MR 0 10R 30MR 0 5R 10R IT: 0 اارسی

 - 20MR - 0 20MR 20MR 10M 10M 0 سیروان

  100S 60S-100S 80S-100S 100S 80S-100S 80SS 90S 100S بوانی )حساس 

1396-97 

M-92-20 5R 0 0 0 5R - - - - 
 - - - - 50MS 0 40MR 10MR 10MR اارسی

 - - - - 10MR 0 20MR 20MR 10MR سیروان

 - - - - 100S 100S 100S 100S 100S بوانی )حساس 

Infection Type: ITنوع واکنش ، 
 = کامالً حساس هستند.9= نیمه حساس و 7= نیمه مقاوم تا نیمه حساس، 5= نیمه مقاوم، 3= مقاوم، 1و  0های  ای واکنشدر ارزیابی گیاهچه
 = حساس هستند.S= نیمه حساس و MS = نیمه مقاوم تا نیمه حساس، M= نیمه مقاوم، MR= مقاوم، R= مصون، 0های  ای واکنشدر ارزیابی مزرعه
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 ای در ههتای مقتاوم موثر گیتاهچت عتدم وجود ژن

ای آن بتاشتتتتد، لت ا مقتاومتت مزرعتهرقم میاین   

هتای موثر مرحلته گیتا  کتامتل توانتد بته ژنمی

 مربو  باشد.

بر استتاس نتایآ ارائه شتتد  در طی انآ ستتال 

تترابتی)ایتن  1391-1396زراعتی   رقتم   ،M-92-

ای گندم دارای    نستتبت به بیماری زنگ قهو 20

با  بود.  30MS-0واکنش مقاوم تا نیمه حستتاس )

در   مختلف  هایستالدر    شتاتیآزما آ یتوجه به نتا

  در مجموع واکنش  های اهواز و گرگانایستتتگا 

بود   قتابتل قبول  یانستتتبتت بته زنتگ قهو  رقم  این

  . 4)جدول 

 

 های مختلفسال ای در   نسبت به بیماری زنگ قهو  M-92-20واکنش رقم ترابی)این  -4جدول 
 

 گرگان اهواز  ژنوتی   سال

1391-92 

M-92-20 0 0 

 30MS 20MR اارسی

 30MS 0 سیروان

1392-93 

M-92-20 5R 20MR 

 5R 30MS اارسی

 5R 20MS سیروان

 5R 30MS بهاران 

1393-94 

M-92-20 20R 30MS 

 20MS 40S اارسی

 10R 30S سیروان

1394-95 

M-92-20 R 0 

 30MR 30MS اارسی

 50S 80S سیروان

1395-96 

M-92-20 5MS 0 

 20MS 0 اارسی

 20MS 80S سیروان

1396-97 

M-92-20 0 20MR 

 10MR 20MS اارسی

 40MS 50MS سیروان

 های مختلف سال 
Bolani 

 100S 100S-40 (شاهد حساس)

 

   نستتتبتت M-92-20واکنش رقم ترابی)این  

متحتلتی  نتژادهتتای   بتیتمتتاری )داختتل کشتتتور   بتته 

 نیمته مقتاوم تتا نیمته حستتتاس بود   زنتگ ستتتیتا    

نتتژاد   بتته  نستتتتبتتت  استتتتاس   Ug99ولتتی   )بتتر 

متتی  حستتتتاس  کتتنتتیتتا    بتتاشتتتتد ارزیتتابتتی در 

  .5)جدول  
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   (Puccinia graminis f.sp. triticiبه بیماری زنگ سیا       M-92-20رقم گندم ترابی)این  واکنش    - 5جدول  

 
 سال رقم /این همدان  کالردشت اردبیل  مغان (Ug99) کنیا

70S 20MR 50MS 40MS 10S M-92-20 

95-1394 
30M 40MR 80MS 10MR 40MR اارسی 

100S 100S 60S 80S-100S 40S 
Morocco 

 حساس )شاهد 

 

نتتایآ مربو  بته ارزیتابی کیفیتت نتانوایی رقم  
 ترابی در کرج در کنتار رقم اتارستتتی بته تفکیت   

 ارائه شتتد  استتت. با توجه به این   6ستتال در جدول  
که رقم اارستتی از لحا  کیفیت نانوایی رقم خوبی    

های متفاوت  های ستال استت و همان طوری که داد  
 دهتد هتا نشتتتان می و میتانگین چهتار ستتتالته بررستتتی 

نتیتز متی    تتوانتتد بتته عتنتوان رقتم دارای  رقتم متت کتور 
بتنتتدی گتردد. از   نتتانتوایتی ختوب دستتتتتته   کتیتفتیتتت 
لحا  برخی صتتفات مانند حجم نان، وزن هکتولیتر  

اتارستتتی بهتر  رقم گنتدم و ستتتختی دانته این رقم از  
 است. 

تترابتی)ایتن   در ستتتتال زراعتی M-92-20رقتم     
در  – تتحتقتیتقتی در آزمتتایتش    1395-96   تترویتجتی 

های البرز، تهران، یزد، خراستتتان رضتتتوی و  استتتتان 
کرمانشتا  در شترایه آبیاری نرمال و نیز قطع آبیاری  

دهی به بعد با ارقام شاهد مورد مقایسه  از مرحله سنبله 
نتتتتایتآ آن در جتتدول    ارائتته    7قترار گترفتتت کتته 

 شد  است. 
میتانگین عملکرد رقم ترابی در شتتترایه نرمتال  

ترویجی در منتاطق مختلف – قی های تحقی آزمایش 
نستبت به میانگین رقم شتاهد ایشتتاز به طور متوسته 

درصتتتد و نستتتبت به میانگین رقم شتتتاهد   40/ 44
درصتتتد    11/ 12ستتتیروان در شتتترایه کم آبیاری  

نشتتتتان  فتتوق  هتتای  داد   داد.  نشتتتتان   افتتزایتتش 

ایتن رقتم در   عتمتلتکترد ختوب  اتتتتانستتتیتتل   دهتنتتد  
بیتاری  مزارع زارعین در شتتترایه نرمتال و نیز کم آ 

 باشد. می 
در  تتترابتتی  رقتتم  زراعتتی   خصتتتتوصتتتتیتتات 

 آورد     8مقتایستتتته بتا ارقتام شتتتتاهتد در جتدول   
 شد  است.

 

 ترویجی توصیه

تحمل به خشکی آخر فصل، اتانسیل عملکرد  

خوب در شتترایه نرمال و کم آبی انتهای فصتتل، 

نتانوایی خوب و رستتتیتدگی   منتاستتتتب، کیفیتت 

هتای زنتگ  مقتاومتت قتابتل قبول نستتتبتت بته بیمتاری

ای و نیز مقاومت به ریزا دانه نستبت زرد و قهو 

  هتای رقم ترابیبته رقم ستتتیروان از شتتتایستتتتگی

های  برای ستتایر موارد از جمله توصتتیه باشتتد.می

بته   بتا کتاشتتتتت، داشتتتتت و برداشتتتتت  مرتبه 

 .  1دستتورالعمل فنی زراعت گندم مراجعه شتود )

تاریر کاشتتت مناستتب این رقم در مناطق معتدل 

  کتارهتای  بتا ردیف  بتاشتتتد.دهته دوم آبتان متا  می

 400حدود  و تراکم  ایجاد فارو آبیاری    معمولی و

میزانبتت ر   مربع  متر  در    170-160  در  کیلوگرم 

 200-180در ستیستتم دستتپاا مصترف هکتار و

 بتاشتتتد. کیلوگرم بت ر در هکتتار قتابتل توصتتتیته می
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 های زراعی مختلف در ایستگا  کرج   در مقایسه با رقم اارسی در سال M-92-20های کیفیت رقم ترابی)این نتایآ ارزیابی  -6جدول 
 

N   وS     در ستون ااستیسیته گلوتن به ترتیب نشان دهندNormal   معمولی  و(Soft .نرم  هستند( 
Tr    در ستون درصد سن زدگی نشان دهندTrace باشد.یا درصد جزئی می 

 

 رنگ دانه  سال نام رقم یا این 
 وزن هکتولیتر 
 )کیلوگرم  

 درصد 

 سن زدگی
 درصد 

 اروتئین دانه 
 حجم رسوب زلنی 

 )میلی لیتر  

 حجم نان 
 )میلی لیتر  

 درصد 

 رطوبت دانه 

 شاخص 

 سختی دانه 

 درصد 

 ج ب آب آرد
 شاخص 

 عدد فالینگ 

 درصد 

 گلوتن مرطوب 

 ااستیسیته 

 گلوتن 

 شاخص 

 گلوتن 
 رسوب ارتفاع 

SDS 

 ترابی

 - N 41 33 - 1/65 55 5/10 451 33 12 - - دیسف 91-1390

 N 44 69 27 - 4/65 55 8/10 491 33 9/11 - - دیسف 92-1391

 Tr 6/11 33 470 4/10 55 65 413 - S 10 60 3/82 دیسف 93-1392

 N 25 65 28 466 2/65 53 2/10 467 35 5/12 - 8/80 دیسف 95-1394

  میانگین 
- 6/81  12 34 470 5/10 5/54 2/65 440 3/29 - 30 65 

 اارسی

 - N 22 31 - 65 53 11 486 34 13 - - دیسف 91-1390

 71 36  31 - 64 51 11 458 34 12 - - دیسف 92-1391

 Tr 5/11 32 422 5/10 54 2/64 500 - N 30 59 5/80 دیسف 93-1392

 N 45 66 31 420 9/63 52 2/10 420 35 5/12 - 95/74 دیسف 95-1394

 65 33 - 31 460 3/64 53 7/10 446 34 2/12 - 7/77 -  میانگین 

بی
م آ

ند
 گ

ید
جد

م 
 رق

ی،
راب

ت
...
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ترویجی در شرایه مختلف  -های تحقیقیشاهد در آزمایشمقایسه عملکرد رقم ترابی با ارقام  -7جدول 
 1395-96در سال زراعی 

 
 آزمایش و شرایه اجرا 

   شاهد
 )کیلوگرم درهکتار  

   ترابی
 )کیلوگرم درهکتار  

 تفاوت عملکرد نسبت به شاهد  
 )درصد 

 + 42/48 7421 5000)ایشتاز    بهینه- استان البرز )حومه شهرستان کرج 
 - 43/11 9518 10746)رخشان    بهینه- نورآباد )روستای قوچ حصار   -البرزاستان 

 + 79/4 7650 7300)ایشتاز   بهینه -استان تهران، ورامین )روستای یوسف آباد  

 + 90/6 7750 7250)سیوند    بهینه -استان یزد )شهرستان خاتم  
 + 25/3 7083 6860)بهاران    بهینه -استان خراسان رضوی )شهرستان نیشابور  

 + 86/28 12400 9623)اارسی    بهینه  -صحنه )روستای سمنگان  -استان کرمانشا  
 + 55/4 5750 5500)سیروان    کم آبیاری– نورآباد )روستای مصطفی آباد   -استان البرز

 + 09/5 6568 6250)سیروان    کم آبیاری –استان تهران، ورامین )کشت و صنعت اشراق  
 + 75/13 4053 3563)سیروان    استان خراسان رضوی )شهرستان فیروز   کم آبیاری

 + 50/54 6316 4088)اارسی    ماهیدشت )روستای چغا گینو  کم آبیاری –استان کرمانشا  
 + 44/40 8637 6150)ایشتاز    میانگین عملکرد در شرایه نرمال 
 + 12/11 5672 5104)سیروان    آبیاریمیانگین عملکرد در شرایه کم 

 

 خصوصیات زراعی رقم ترابی در مقایسه با ارقام شاهد سیروان و اارسی  -8جدول 
 

 اارسی سیروان ترابی خصوصیات زراعی

 بهار  بهار  بهار  عادت رشد  
 متوسه عملکرد دانه در شرایه بهینه آزمایش سازگاری

 )کیلوگرم در هکتار 
7205 8012 7923 

 متوسه عملکرد دانه در شرایه تنش آزمایش سازگاری
 )کیلوگرم در هکتار 

6516 6110 5697 

 متوسه عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایه بهینه
 )کیلوگرم در هکتار 

8637 - 7875 

 متوسه عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایه کم آبیاری
 )کیلوگرم در هکتار 

5671 5104 4088 

 95 94 100 متر میانگین ارتفاع بوته )سانتی
 زرد کهربایی زرد کهربایی زرد کهربایی رنگ دانه 

 44 46 45 میانگین وزن هزار دانه شرایه نرمال )گرم 
 مقاوم مقاوم مقاوم مقاومت به خوابیدگی  

 مقاوم نیمه مقاوم  مقاوم وضعیت ریزا دانه  
 نسبتاً زودرس  نسبتاً زودرس  زودرس وضعیت رسیدگی فیزیولوژیکی

 نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  مقاوم مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد
 نیمه مقاوم  نیمه مقاوم تا نیمه حساس  مقاوم تا نیمه حساس ای  مقاومت نسبت به بیماری زنگ قهو  

 2/12 12 12 میانگین درصد اروتئین دانه  
 31 28 29 میانگین درصد گلوتن مرطوب

 53 54 55 میانگین سختی دانه  
 خوب  خوب  خوب  کیفیت نانوایی

 دارریش   دارریش   دارریش   سنبله  یرو غ یت ای ش یوجود ر
 زرد زرد زرد رنگ سنبله در زمان رسیدن
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لیتر یا  5/1به میزان   D.2.4استتفاد  از علف کش  

مورد  در  گرم در هکتتار    20گرانستتتتتار بته میزان  

های اهن برگ وستم تاای  یا اوماستوار به  علف

علف  هکتتتار در مورد  در  لیتر  یتت   هتتای  میزان 

زنی وبته ستتتاقته  برگ در مرحلته بین انجتهبتاریت  

در صتورت وجود  قابل توصتیه استت.رفتن گندم  

هر دو نوع علف هرز بتا توجته بته قتابلیتت اختال   

ها  باری  برگمخصتوا  ستم گرانستتار با ستموم  

های فوق ال کر توان از ستم مخلو  به نستبتمی

استتتفاد  نمود  ومبارز  شتتیمیایی را با انجام ی   

در مناطق ستتن خیز  نوبت ستتمپاشتتی اجرا نمود.

اور  ستن که موجب کاهش   مبارز  با ستن مادر و

شتتتونتد اکیتداً  کمی و کیفی محصتتتول گنتدم می

 شود.توصیه می
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