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صدرا رقم جدید گندم نان زمستانه با پتانسیل عملكرد باال، مناسب كاشت در مناطق سرد و معتدل سرد  

 دیم كشور 
Sadra, a new winter bread wheat cultivar with high yield potential for cold and 

moderate cold dryland conditions of Iran 
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های علمی یافته   نشریه.  صدرا رقم جديد گندم نان زمستانه با پتانسيل عملكرد باال، مناسب كاشت در مناطق سرد و معتدل سرد ديم كشور.  1399  ، م.دالوند
 .129 -138 (:2) 9گیاهان زراعی و باغیتحقیقاتی در 

 

الین  تولید  منظور  دارای به  گندم  باال های  زراعی در صدرا رقم سرما،  و  خشكی  هایتنش  به تحمل   سال 
)والد مادری( در ایستگاه    Azadi/Azarگیری بین رقم سرداری )والد پدری( با الین  از طریق دورگ   79-1378 

های تحقیقاتی مناطق سرد  تحقیقات كشاورزی دیم مراغه ایجاد شد. نتایج حاصل از ارزیابی رقم صدرا در ایستگاه 
  2214و    2332،  2394ترتیب  و سرداری به   2و معتدل سرد نشان داد كه میانگین عملكرد دانه رقم صدرا و ارقام آذر  

برتری    2نسبت به رقم آذر   درصد  3نسبت به شاهد سرداری و    درصد  8  رد این رقم كیلوگرم در هكتار بود و عملك
داشت. در مجموع رقم صدرا سازگاری بهتری نسبت به شرایط بهینه اقلیمی نشان می دهد به طوری كه، رقم جدید  

گین عملكرد دانه  های ترسالی است. بر اساس نتایج، میان وری بیشتر از آب باران حتی در سال دارای پتانسیل بهره
كیلوگرم در هكتار بود.    2522و    3045،  3330ترتیب  و سرداری در شرایط بارش مناسب به   2رقم صدرا و ارقام آذر  

مطلوب، تیپ رشد زمستانه، مقاوم به سرما و خشكی، با تعداد   عملكرد  پایداری  و  رقم صدرا دارای سازگاری عمومی
باشد. یكی از  گرم می  35متر و وزن هزار دانه  سانتی  80یه(، ارتفاع بوته  روز )از اول ژانو  173روز تا ظهور سنبله  

ترین ویژگی های رقم صدرا كیفیت خوب نانوایی آن است به طوری كه رقم صدرا با دارا بودن پارامترهای  مهم 
و    50، شاخص گلوتن  30، شاخص گلوتن تر47، سختی دانه  3/11، درصد پروتئین33كیفی مناسب نظیر عدد زلنی

های  دارای كیفیت نانوایی باالیی است. رقم صدرا به دلیل عملكرد باال و دارا بودن ویژگی SDS  55حجم رسوب  
 زارهای مناطق سرد و معتدل سرد كشور انتخاب و معرفی شد.مطلوب زراعی برای كاشت در دیم 
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 مقدمه

مهم.Triticum aestivum Lگنییدم   ترين  ( 

بیوده زراعیي جیهییان  سیییطی    و  گیيییاه  بییاالتیريین 

بییه  بين ديگر  در  را  كشییییت وتوليییدزير  غالت 

 زراعي   درسیییاله اسیییت.  خود اختصیییاا داد 

ايران    سیییط  زير كشییییت گنیدم در97-1396 

درصییید    63ميليون هكتیار بوده كیه   1/6  درحیدود

در اين   آبي بوده وگندم درصید آن   37آن ديم و

ميليون تن  13كشیییور   ميزان گنیدم توليديسیییال 

ديمزارهاي سیرد و معتدل (.  1شیده اسیت    برآورد

كشیور سیطحي معادل سیه ميليون هكتار با الگوي  

هیاي  اي و داراي زمسیییتیانآب و هوايي میديترانیه

. باشییندهاي گرم ميسییرد، بهار كوتاه و تابسییتان

هاي متوالي و توزيع  نوسییانات بارندگي در سییال

از   زراعیي  فصییییل  هیر  در  آن  يیكینیواخییت  غیيیر 

هیاي مهم شیییراي  آب و هوايي در اين  ويژگي

اي از اراضییي  در ايران بخش عمدهمناطق اسییت.  

كشییور به توليد ديم اختصییاا دارد و در نتيجه 

اي از توليیدات غی ايي نيز از  بخش قیابیل مالحظیه

شیود. در اين ميان، نقش و مين ميها تأاين سیيسیتم

جیايگیاه غالت ديم بويژه گنیدم بیه عنوان گيیاه 

استراتژيك كشور، در مقايسه با ساير محصوالت  

  ميانگين عملكرد گندم در كشیور.  باشیدبارزتر مي

گندم در اراضیییي    به طورعمده متكي به عملكرد

بیاشییید، ولي نیاكیافي بودن دسیییتیاوردهیاي  ديم مي

و عیدم  مزارع  امنیاسییییب  ، میديريیت نی يتحقيقیات

 و، داشیت رعايت نكات فني طي مراحل كاشیت

محصیول باع  شیده اسیت كه نقش اين  برداشیت  

اسیاسیي اين محصیول در شیراي  ناپايدار و  مهم و

پیايیداري آن  متغير محيطي ديم درافزايش توليید و

هاي اصییالحي براي  دربرنامه  (.7پوشییيده بماند  

رقم بییه  گزينش  توجییه  برتر،  هییاي  ويژگيهییاي 

از واسیییتیفییاده  شییییاخی   فیيیزيیولیو يیكیي    هییاايین 

پرمحصیییول،   هیاي سییییازگیار ودرگزينش رقم

آميز عملكرد  ترين عیامیل درافزايش موفقيیتمهم

 ارقام  همه  اي بوده است.گندم درشراي  مديترانه

كاشییت در مناطق  براي گ شییته در گندمي كه

و سیییرد  داراي  شییییده معرفي معتییدل ديم  انیید 

آب و هوايي   نرمیال شیییراي  سییییازگیاري در

باشیییند. معرفي ارقامي كه بتوانند در شیییراي   مي

 بسیيار سیخت محيطي، نرمال و ترسیالي از پتانسیيل

عملكرد قیابیل قبولي برخوردار بیاشییینید، كمیك 

شیییايیاني بیه توليید گنیدم ديم و پیايیداري عملكرد  

 نمايد.گندم در كشورمي

 
 مواد و روش ها

از طريق    1378-79رقم صدرا در سال زراعي  

 گيري بين رقم سیییرداري  والید پیدري( دورگ

ايسیییتگیاه تحقيقیات    Azadi/Azarبیا الين    در 

كشیاورزي ديم مراغه ايجاد گرديد. اين تالقي به  

دانییه،  زودرسیییي، وزن  تجمع صیییفییات  منیظور 

هیاي سیییرمیا و مقیاومیت بیه ورس، تحمیل بیه تنش

خشییكي و عملكرد بيشییتر در نتاج حاصییل بود. 

الي    1381هاي در حال تفرق از سیال  بررسیي نسیل

در ايسیتگاه تحقيقات ديم مراغه و ايسیتگاه   1385

تحقيقیات ديم شیییيروان انجیام و در نهیايیت رقم  

شیییجره   بییا  و   Azadi/Azar//Sardariصییییدرا 

انیتیخییاب   -IRW2000-1030-0MAتییاريیخینییه 
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0MA-0SN-0SN-1SN   1384در سال زراعي-

 F6از ايسیتگاه تحقيقات ديم شیيروان در نسیل  85

انتخیاب و در سیییال بعید وارد آزمیايش مقیدمیاتي 

(. رقم صییدرا طي دو 2داخلي اين ايسییتگاه شیید  

در آزمیايش مقیايسییییه   1386-88سییییال زراعي  

عملكردمقدماتي و مقايسییه عملكرد پيشییرفته در  

هیاي سیییرد و معتیدل مورد ارزيیابي قرار  ايسیییتگیاه

 سییییه سییییال زراعي   گرفیت و سیییپ  بیه میدت

( در آزمیايش سیییازگیاري و پیايیداري  1388-91 

هاي  هاي گندم در ايسیییتگاه عملكرد دانه  نوتيپ

اردبيییل،  زنجییان،  ديم مراغییه، قییاملو،  تحقيقییاتي 

سیییرارود، شیییيروان و اروميه مورد بررسیییي قرار  

آزمیايش مقیايسیییه عملكرد مقیدمیاتي بیه   گرفیت.

صییورت سییيسییتماتيك و آزمايشییات مقايسییه  

هاي كامل يشیرفته در قالب طرح بلوکعملكرد پ

تصیادفي در سیه تكرار و آزمايشیات سیازگاري نيز 

هیاي كیامیل تصییییادفي در  در قیالیب طرح بلوک

چهار تكرار اجراگرديد. در آزمايشیییات فوق هر  

كرت آزمايشیي حاوي شیش رديب به طول شیش 

 6×2/1=2/7متر  سانتي  20متر و به فاصله خطوط  

مورد اسیییتفیاده براي  تراكم بی ري    .بود  (مترمربع

دانه   380هاي آزمايشیي برابر كشیت ارقام و الين

در مترمربع بود. بی ور قبیل از كشییییت توسییی  

درهزار    5/1و بیه نسیییبیت    ديويیدنیدكش  قیار 

سییییازي  ضییییدعفوني شییییده وعمليییات آمییاده

هاي  بسیتركاشیت مطابق رو  متداول در ايسیتگاه

مناطق سیییردسیییير ديم  شیییخم پاييزه با گاوآهن  

بیار پنجیه غیازي    1-2دان و اسیییتفیاده ازبیدون برگر

قبل ازكاشییت( بود. با در نظر   سییال آيش  در بهار

گرفتن نتاي  آزمون خاک در هر ايسیییتگاه اقدام  

كيلوگرم   30كيلوگرم كود اوره و    85   بیه تغی يیه

فسیییفیات آمونيوم( در زمیان كیاشیییت بصیییورت  

طي دوران رشییید گياهان در  گرديد. جايگ اري  

برداشیت محصیول، صیفات ذيل  مزرعه و پ  از  

ارتفیاع بوتیه، طول   ارزيیابي قرار گرفتنید:  مورد 

، له، تعداد روز  از اول  انويه( تا ظهور سینبهسینبل

دانییه،   هیزار  وزن  فیيیزيیولیو يیكیي،  رسیییيییدگیي  و 

.  درصیید عملكرد نسییبت به شییاهد  و  عملكرد دانه

هاي پيشیرفته  جهت ارزيابي عك  العمل  نوتيپ

سیییيیاهیك پنهیان گنیدم ديم نسیییبیت بیه بيمیاري  

حیدود   (1389-91پیاكوتیاه  معمولي وسیییيیاهیك  

هاي آزمايشیییي  هشیییت گرم از ب ور ارقام والين

يك روز قبل از كاشیت با اسیپور زنده قار  عامل  

هیاي آلوده همیان سیییال در  بيمیاري كیه از سییینبلیه

سییینینییدج(  و  اجیراي آزمییايیش  میراغییه  مینییاطیق 

آوري شیده بود به نسیبت وزني پن  در هزار  جمع

هیا بیه هیاي جیداگیانیه بیا تكیان دادن پیاكیتتدر پیاكی 

مدت سیییه دقيقیه بطور يكنواخت آلوده شیییده و 

هاي   نوتيپ  العملكاشییته شییدند. ارزيابي عك 

هاي زنگ زرد و پيشییرفته گندم نسییبت به بيماري

اي تحت شییراي  آلودگي مصیینوعي  زنگ قهوه

اي در گلخیانیه  كرج( و بیه  در مرحلیه گيیاهنیه

يیاه بیالد در مزرعیه در  منظور بررسیییي مقیاومیت گ

منیاطق گرگیان، مغیان، اردبيیل، ميیانیدوآب، مراغیه،  

براي    (.3شییید    ( انجیام1389-91كرج و اهواز  

  هیايي بیه واحدنمونیه،  هیانیانوايي الين  تتعيين كيفيی 

شییيمي غالت موسییسییه تحقيقات اصییالح و تهيه  

انجیام تجزيیه    براي.  گرديیدنهیال و بی ر ارسییییال  
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دانییه  پییايییداري پییارامتري  ماز    عمیلیكیرد  غير  تیید 

و ضییريب شییاخ   (Rank method)بندي  رتبه

 عملكرد استفاده شد.

 
 نتایج و بحث

الي    1381هیاي در حیال تفرق از سیییال  نسیییل

هیاي تحقيقیات ديم مراغیه و در ايسیییتگیاه  1385

شییيروان در خراسییان شییمالي با اسییتفاده از رو   

اي تغيير يافته انجام و در نهايت رقم  بالك شیجره

از   F6در نسیل   1384-85صیدرا در سیال زراعي  

ديم شیییيروان   بییا شیییجره ايسیییتگییاه تحقيقییات 

Azadi/Azar//Sardari    انیتیخییاب تییاريیخینییه  و 

IRW2000-1030-0MA-0MA-0SN-0SN-

1SN 0MA-0MA-0SN-0SN-1SN  انتخاب و

در سیال بعد وارد آزمايش مقدماتي اين ايسیتگاه  

 (. رقم صیییدرا در سیییال زراعي 6و  4،  2شییید  

ايسیییتگیاه  1386-87 هیاي مراغیه، شیییيروان، در 

زنجیان، سیییرارود و قیاملو در آزمیايش مقیايسیییه  

شییید. در اين آزمیايش  عملكرد مقیدمیاتي ارزيیابي

ميانگين عملكرد دانه رقم صیییدرا و ارقام شیییاهد  

 2261و  2218، 2335ترتيب به 2سییرداري و آذر

 21كيلوگرم در هكتار بود. رقم صیییدرا به همراه  

در    1387-88ر سیال زراعي  الين انتخابي ديگر د

قالب آزمايش مقايسیه عملكرد پيشیرفته مشیترک 

مناطق سیرد و معتدل  ايسیتگاههاي مراغه، قاملو، 

زنجان، شیيروان و سیرارود( بررسیي و نتاي  نشیان 

 2920داد كیه ميیانگين عملكرد دانیه رقم صیییدرا 

ارقییام شییییاهیید  ميییانگين  كيلوگرم در هكتییار و 

ترتيیب  نيز بیهدر اين بررسیییي    2سیییرداري و آذر

( بود 1كيلوگرم در هكتیار  جیدول  2858و   2602

به مدت سییه سییال  6(. رقم صییدرا با شییماره 6 

( در قالب آزمايش سیازگاري  91-1388زراعي  

هیاي مراغیه،  و پیايیداري عملكرد دانیه در ايسیییتگیاه

قاملو، اردبيل، زنجان، شیيروان، سیرارود، اروميه و 

(. 2و  1اراک مورد بررسیي قرار گرفت  جداول  

بر اسیاس نتاي ، ميانگين عملكرد دانه رقم صیدرا  

در آزمايش سییازگاري    2و ارقام سییرداري و آذر

در    1879و    1824،  1984تیرتیيییب  بییه كیيیلیوگیرم 

هاي تحقيقاتي  (. در مجموع بررسیي5هكتار بود  

 (1386-91و معتیدل  هیاي سیییرد  در ايسیییتگیاه

و  2ميانگين عملكرد دانه رقم صیدرا و ارقام آذر  

كيلوگرم   2214و    2332،  2394ترتيب  رداري بهس

نسیبت به    درصید 8در هكتار بود، كه رقم صیدرا  

  2نسییبت به رقم آذر   درصیید 3شییاهد سییرداري و  

بیود  جییدول شییییاخی   1بیرتیر  اسییییاس  بیر   .)

نسیبت شیاخ  عملكرد دانه و  غيرپارامتري رتبه،

محي   متقییابییل  نوتيییپ×  اثر  گرافيیكیي  تجیزيییه 

 GG biplotاي پايداري عمومي  (، رقم صدرا دار

بود و بر اسییاس كليه متدها پايدار تشییخي  داده  

رقم صیییدرا داري تيیپ رشییید  .  (2شییید  جیدول

زمسیتانه، مقاوم به سیرما و خشیكي، تعداد روز تا 

روز  از اول  انويیه(،    173ظهور سییینبلیه در آن  

 35متر و وزن هزار دانه آن سیانتي 80ارتفاع بوته  

پتانسیییيل    (. رقم صیییدرا3باشییید  جدولگرم مي

هاي  وري بيشیییتر از آب باران حتي در سیییالبهره

كیه ميیانگين عملكرد  ترسیییالي را دارد بیه طوري

و سیییرداري در    2دانیه رقم صیییدرا و ارقیام آذر  

و  3045، 3330ترتيب شیییراي  بار  مناسیییب به
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(. نتیاي  2كيلوگرم در هكتیار بود  جیدول  2522

ارزيابي به بيماري زنگ زرد تحت شیراي  تلقي  

نوعي نشیان داد كه عك  العمل رقم صیدرا  مصی 

نسیییبیت بیه بيمیاري زنیگ زرد نيمیه حسیییاس الي  

(، ولي تحمیل بیه بيمیاري در رقم  3حسیییاس بود  

صیدرا در مقايسیه با رقم سیرداري در بسیياري از  

مناطق و حتي تحت شیراي  آلودگي مصینوعي و 

ترين  (. يكي از مهم5طبيعي بيشییتر اسییت  جدول

وب نیانوايي آن ويژگي رقم صییییدرا كيفيیت خ

كیه رقم صییییدرا بیا دارا بودن اسییییت، بیه طوري

، درصیییید  33پیارامترهیاي كيفي نظير عیدد زلني

، شییاخ  گلوتن  47، سییختي دانه  3/11پروتئين

  SDSو حجم رسیوب  50، شیاخ  گلوتن  30تر

نیانوايي خوبي برخوردار اسییییت    55 از كيفيیت 

  .(4 جدول

،   1390-91هاي زراعي  رقم صییدرا در سییال

بیه صیییورت آنفیارم در    1392-93و    1391-92

هاي  هاي اسییتانزارهاي برخي از شییهرسییتانديم

آذربايجان شیرقي و كرمانشیاه مورد ارزيابي قرار  

(. براسییاس نتاي  در طي اين سییه سییال 5گرفت  

رقم صیییدرا در چهیار منطقیه داراي عملكرد دانیه  

قم سیییرداري و در يیك منطقیه برتر يیا برابر بیا ر

ديگر عملكرد كمتري نسیبت به سیرداري داشیت. 

نيز نشیان داد كه   2مقايسیه رقم صیدرا با رقم آذر

در سیه منطقه داراي عملكرد دانه برابر و يا بيشیتر 

در دو منطقه داراي عملكرد دانه كمتري   2از آذر

بود. رقم صییدرا در سییال زراعي   2نسییبت به آذر

هیاي  میايشیییي و در كرتدر مزارع ن  1394-95

و اوحیدي در    2تر بیا ارقیام سیییرداري، آذربزرگ

هاي مراغه، هشیترود و چارايماق مورد  شیهرسیتان

ارزيابي قرار گرفت، نتاي  نشییان داد كه ميانگين 

و   2عملكرد دانه رقم صدرا و ارقام سرداري، آذر

، 3061ترتيب اوحدي در سیه شیهرسیتان م كور به

بود كيیلیوگر  2827و  2833،   2831 هكیتییار  در  م 

(. كيفيت نانوايي مناسیییب و در مجموع 6 جدول

بودن  بییاال دارا  عملكرد  دليییل  بییه  رقم صییییدرا 

هیاي منیاسیییب زراعي براي كیاشیییت در  ويژگي

مناطق سییرد و معتدل سییرد ديم كشییور انتخاب و 

 معرفي شد.

 

هاي  ايستگاه  مختلب در  هاي  آزمايش در 2آذر شاهد رقم ميانگين عملكرد دانه رقم صدرا و  -1جدول

 ( 1386- 91تحقيقاتي  
 

 درصد برتري 

 نسبت به شاهد 

 عملكرد ارقام شاهد 

  كيلوگرم در هكتار( 

 عملكرد رقم صدرا 

  كيلوگرم در هكتار( 
 سال زراعي  نام آزمايش و مناطق اجرا 

 سرداري  2218 5
 1386  - 87 مقدماتي مشترک مراغه، سرارود، قاملو، زنجان و شيروان   2335

 2آذر  2261 3

 سرداري  2602 12
 88-1387 و شيروان   مقايسه عملكرد پيشرفته مشترک مراغه، سرارود، قاملو، زنجان  2920

 2آذر  2858 3

 سرداري  1824 6
 91-1388 قاملو، شيروان و زنجان، اردبيل، اروميه و اراک آزمايش سازگاري مراغه، سرارود،   1928

 2آذر  1879 3

 سرداري  2214 8
 2آذر  2332 3  ميانگين كل  2394
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13
5 

 (91-1388 هاي گندم نان در آزمايش سازگاري و ساير  نوتيپ  صدرا وري آب در رقمشاخ  بهره  پارامترهاي پايداري عملكرد دانه و -2جدول      
 

 عملكرد  شاخ  نسبت   تغييرات محيطي  ضريب  معيار رتبه  انحراف  رتبه  واريان   رتبه  ميانگين 
 عملكرد دانه 

  كيلوگرم در هكتار( 

 از آب باران  وري شاخ  بهره  

 متر(  كيلوگرم در ميلي 
 شجره الين و رقم 

 شماره 

 رقم   / الين 
9 12 3 37 97 1817 3 /5 Na160/Hn7//Buc/3/Falke  1 

9 44 7 71 94 1768 1 /5 TIRCHMIR1//71ST2959/CRO
W/ 2 

11 11 3 31 94 1770 1 /5 Mahdavi/Sabalan  3 
11 32 6 52 96 1796 2 /5 Sabalan/Tui"s"/3/Snb//Pco/Pvn  4 
11 22 5 43 96 1800 2 /5 son64/?  5 
5 3 2 34 103 1928 6 /5 Azadi/Azar//Sardari ( صدرا) 6 

12 6 2 20 94 1764 1 /5 
Son64/4/Wr51/mida//Nt.h/3/K11
7/5/Anza/3/Pi//Nor/Hys/4/Sefid  7 

9 16 4 46 98 1849 4 /5 Seafallah/3/Sbn//Trm/K253      8 
8 29 5 69 100 1872 4 /5 Shahi/Prl"S"//Fenkang15/Sefid    9 

16 32 6 36 88 1655 8 /4 
Kauz//Prl/Vee#b/6/Cigunea/ 
4/Anaz/3/Pi//Nor/Hys/5/Shahi   10 

11 12 4 32 94 1772 1 /5 SARA-BW-F6-06-85-86-2-5 11 

12 32 6 47 92 1738 0 /5 KS82142/PASTOR 12 

9 45 7 77 99 1869 4 /5 
Ogosta/Sefid//4848Mashhad/Sab
alan     13 

10 19 4 45 96 1799 2 /5 GB 14 14 

9 39 6 68 96 1810 2 /5 Un 11 15 

11 48 7 62 90 1696 9 /4 Sar//soc/aroofen 16 

11 27 5 46 96 1811 2 /5 Rasad  ( رصد شاهد   ) 17 

10 28 5 55 97 1824 3 /5 Sardari ( سرداري شاهد   ) 18 
7 24 5 70 100 1879 4 /5 Azar-2 ( 2آذر  ) 19 

     218  LSD %5  
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 ( 1386- 91رقم صدرا و ارقام شاهد در ايستگاههاي تحقيقاتي   برخي خصوصيات زراعي  ميانگين    - 3جدول  
 

 ويژگيهاي مهم زراعي  صدرا  سرداري 2آذر

 تعداد روز تا ظهور سنبله 173 176 175

 تعداد روز تا رسيدگي فيزيولو يكي 218 218 218

 متر(ارتفاع  بوته  سانتي 80 77 79

 وزن هزار دانه  گرم( 35 35 34

 عملكرد دانه  كيلوگرم در هكتار( 2394 2214 2332

 ورس مقاوم حساس مقاوم

 رنگ دانه روشن  سفيد(  روشن  سفيد(  روشن  سفيد( 

 العمل به زنگ زردعك    نيمه حساس تا حساس  حساس نيمه حساس

 هاي پرباران  كيلوگرم در هكتار(پتانسيل توليد در سال  3330 2522 3048

 وضعيت ريز  دانه   مقاوم مقاوم مقاوم
 ميانگين درصد پروتئين دانه   3/11 2/11 11
 ميانگين سختي دانه   47 45 43
 گلوتن تر 30 29 29

 شاخ  گلوتن 50 45 17
 

 صدرا و ارقام شاهدخصوصيات كيفيت نانوايي رقم  -4جدول 
 

 درصد 

 پروتئين 

 حجم رسوب زلني 

 ليتر(  ميلي 

 حجم نان 
 ليتر(  ميلي 

 درصد  

 رطوبت 
 سختي دانه 

 درصد  

 ج ب آب 
 عدد فالينگ 

 درصد 

 گلوتن تر   

 شاخ  

 گلوتن 
 رسوب  ارتفاع 

SDS 
 نام رقم 

 صدرا  55 50 30 451 63 47 11/ 5 420 33 11/ 3

 سرداري  56 45 29 470 63/ 6 45 11/ 2 408 29 11/ 2

 2آذر  54 7 29 482 63/ 2 43 10/ 8 411 29 11
 هما  52 30 27 452 63/ 5 44 11 420 32 11/ 2

 اوحدي  54 11 28 460 64 45 11/ 2 480 32 11
 باران  52 28 30 441 64 46 10/ 5 480 32 11/ 1

 
زرد در مرحله گياهنه اي در گلخانه و در  واكنش رقم صدرا و ارقام شاهد به بيماري زنگ   -5جدول

 ( 1389-91مرحله گياه بالد در مزرعه   
 

 بوآمياند  مشهد مغان  گرگان مراغه  زرقان فارس 
  كرج( گلخانهايزوله 

Zarghan 90-73 

  كرج( گلخانهايزوله 
Sari 90-7 

 سال نام الين/رقم 

40MS 40MS 20MS - 100S - - - صدرا 

1388-89 100S 100S 60S - 100S - - - سرداري 

50MS 60MS 20MS - 100S - - - 2آذر 

60 S 0 - 80 S 0 0 _ - صدرا 

1389-90 100 S 0 - 100 S 0 0 3 - سرداري 

60 MR 0 - 100 S 0 0 3 - 2آذر 

0 0 - 0 50MS 10S 3+ 3+ صدرا 

1390-91 0 0 - 100S 90MS 40S 0;CN 2+CN سرداري 

0 0 - 0 10MR 10S 3 3+ 2آذر 

 
 ( 1390- 95ميانگين عملكرد دانه  كيلوگرم درهكتار( رقم صدرا و ارقام شاهد در مزارع كشاورزان     - 6جدول  

 

 ميانگين كل 

 91 -1390 92 - 1391  93 - 1392  95 - 1394 

 ترويجي(   -  مزارع نمايشي
 

 شهرستان چارايماق هشترود  مراغه   چارايماق مراغه   روانسر  هشترود  روانسر  داالهو 

 صدرا 2965 2917 3300  2781 2567  2290 2140 647 1329  2326

 سرداري 3498 1958 3038  2789 2458  2234 -  837 1128  2243

 2آذر 3196 2323 2950  2847 3033  2202 2034 754 1545  2320

 اوحدي 2750 2167 3563  -  -   -  1910 542 -   2186
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 ترویجی  توصیه

ديم   مزارع در كیاشیییت گنیدم صیییدرا براي

شیود. اين  مي توصیيه كشیور معتدل مناطق سیرد و

رقم سیازگار با شیراي  تنش خشیكي و سیرما بوده  

زراعي   هیاي  تنیاوب و براي توليید بيشیییتر رعیايیت

 براي  تنیاوب ترينبسیییيیار مهم بوده و منیاسیییب

 حبوبییات،از    بعیید گنییدم كشییییت اين منظور، 

كشت و  باشدآيش مي  –گلرنگ، گندم    –گندم   

ترين  مناسیبشیود. نمي توصیيه از گندم بعد گندم

تاريخ كاشیت در مناطق كوهسیتاني و سیردسیير از  

الي    25 اولين   20شیییهريور  از  قبییل  و  مییاه  مهر 

ر پیاييزه اسییییت. در منیاطق معتیدل بیارنیدگي موث

 15مهر الي   15تاريخ كشییت مناسییب اين رقم از  

باشد. آبان و قبل از اولين بارندگي موثر پاييزه مي

ترين ميزان ب ر براي كاشییت در اين رقم  مناسییب

دانه در متر مربع   380در مناطق سییرد  بر اسییاس  

هیكیتییار(    170-145  در  مینییاطیق  كیيیلیوگیرم  در  و 

دانیه در مترمربع   350الي  300بر اسییییاسمعتیدل  

كيلوگرم در هكتیار( بیا توجیه بیه وزن    165-130 

باشید. در كاشیت اين رقم اسیتفاده از  هزاردانه مي

هاي ب ركار با فاصله خطوط كشت كمتر دستگاه

متر( و قابليت جايگ اري كود سیانتي 20الي  17 

شیییود. منیاسیییب ترين عمق  زير بی ر توصیییيیه مي

متر اسیت. سیانتي 5الي   4صیدرا    كاشیت براي رقم

براي تغی يیه منیاسیییب مزرعیه و برآورد دقيق نيیاز 

غ ايي الزم اسییت قبل از كاشییت آزمون تجزيه  

خیاک انجیام گرفتیه و بر اسیییاس ميزان عنیاصیییر 

غی ايي موجود در خیاک فرمول كودي توصیییيیه 

شیییود. براي منیاطقي كیه اين امكیان وجود نیدارد،  

 35الي   25 كلي مصییرف توصییيه يك عنوان به

 پايه، به صیورت تريپل فسیفات سیوپر كيلوگرم

و به صییورت   كشییت در موقع اوره كيلوگرم 80

شیییود. در مناطقي كه در  جايگ اري توصیییيه مي

اواخر زمسیییتیان و اوايیل بهیار داراي بیارنیدگي  

بیاشییینید، بیا توجیه بیه پيش بيني بیار   منیاسیییب مي

بییه صیییورت   50الي    40مقییدار   اوره  كيلوگرم 

رقم صیدرا به دليل پتانسیيل سیرک مصیرف كنند. 

وري بيش عملكرد بیاال، مقیاومیت بیه ورس و بهره

زارهیاي  از بیار  بیاران براي كیاشییییت در ديم

 450هاي خوب   بيش تر از  پرپتانسيل و بارندگي

عمليات تهيه بسیتر ب ر  شیود. متر( توصیيه ميميلي

و رعايت اصییول كاشییت، داشییت و برداشییت در  

تحقيقیات دسیییتورالعمیل فني گنیدم موسیییسییییه  

كشیاورزي ديم كشیور درج شیده اسیت. مبارزه با 

پنجییهعلب انتهییاي  مرحلییه  در  و هییاي هرز  زني 

 سین مناطق دهي صیورت گيرد. درابتداي سیاقه

 موجب كه پوره سین و مادر سین با مبارزه خيز

 شیوندمي محصیول گندم كيفي و كمي كاهش

 .شودمي توصيه اكيداً
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