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 رسد  عدم پایداری تولید است. به نظر میهای اصلی تولید در اراضی تحت کشت گندم دیم  یکی از چالش
منظور   به  است.  زراعی  به  اعمال صحیح اصول  و عدم  ژنتیکی  تنوع  بودن  ناپایداری کم  این  اساسی   از دالیل 
بررسی تنوع ژنتیکی و اثر ضریب نفوذ ارقام جدید گندم دیم و در راستای اجرای پروژه ارتقای امنیت غذایی در  

انجام شد. برای این منظور ارقام    1395-98های  یک تحقیق سه ساله در طی سال  های غالت محور دیم سیستم 
در دو منطقه سرد و معتدل سرد در قالب مزارع نمایشی    2معرفی شده جدید همراه با ارقام شاهد سرداری و یا آذر
. نتایج بررسی در  های موجود، مورد ارزیابی قرار گرفتند کشت و با رعایت نکات به زراعی مطابق با دستورالعمل

مزارع نمایشی مناطق سرد نشان داد که طی سه سال متوالی با شرایط اقلیمی متفاوت از لحاظ میزان بارندگی و 
درصد افزایش عملکرد نسبت به سرداری با   23دارای  در هکتار گرم دانهکیلو 1736دما رقم واران با متوسط تولید 

،  1664با عملکرد با    ب یترتبه   2هما و آذر  ،یبعد از آن ارقام باران، اوحدگرم دانه در هکتار بود.  کیلو  1406تولید  
  ی برخوردار سرداررقم    نسبت به  یدرصد  5و    6،  10،  18  یبرتر  از  در هکتاردانه  گرم  لویک  1482و     1496،  1549
هده شد که ارقام واران، ریژاو، اوحدی،  شود،  مشاکشت می  2در منطقه معتدل سرد نیز که غالباً رقم آذربودند.  

ترتیب دارای  کیلوگرم در هکتار به   2193و    2196،  2196،  2322،  2820ترتیب با میانگین عملکرد دانه  باران و پرآو به 
کیلو گرم در هکتار بودند.    1983با عملکرد دانه    2درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد آذر  11و   11،  11،  17،  42

ر اقلیم سرد استان کردستان ارقام واران و باران و در اقلیم معتدل سرد استان ارقام واران، ریژاو )در  بنابراین د
 شوند.مناطق کم ارتفاع(، اوحدی و باران برای کاشت توصیه می 
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 مقدمه

خیز  تعوع اقلیمی گسیرده در معاطق دیم  وجود

ایران، نیتاز بته گستتتیرش تعوع ارقتام زراعی برای  

زیستتتیی و محی ی   یهامقابله با اثرات معفی تعش

ژنوتیپ میقابم  و استتیفاده مرثرتر از ا تتم مهم اثر

پتایتداری تودیتد  برای افزایش توان و  در محیط 

های اخیر به ددیم تغییرات در دهه .داردمحصتول 

و نوستانات زیاد در میزان نزوتت و ستایر ععا تر 

اقلیمی، تودیدات کشتتتاورزی بویژه تودیدات دیم  

نتاپتایتداری مواجته بوده استتتتت. پیش همواره بتا  

دهد که این اثرات معفی ستتتی  ها نشتتتان میبیعی

کتاهش شتتتتدیتد عملکرد و افزایش نتاپتایتداری  

ترین عوامم  یکی از استتاستتی(.  20خواهد شتتد  

تهدید پایداری تودید گعدم دیم در ست   کشتور  

خصتتو تتا  در استتیان کردستتیان، کم بودن تعوع 

قم ستترداری در  ارقام دیم استتت. به ععوان مثال ر

میلیون هکیتار از اراضتتتی دیم معتاطق  5/2بیش از  

ستترد و معیدل ستترد کشتتور معرمله اراضتتی دیم  

(. همین امر  21شتود  استیان کردستیان کشتت می

شتتتکععتدگی تودیتد را در مقابم تهدیدات محی ی 

کته بتا بروز یتک  ایگونتهبیشتتتیر کرده استتتت بته

خشتتکستتادی یا ستترما زدگی تودید گعدم دیم در  

شود و یا اگر شرایط  شدت دچار افت میان بهاسی

بتته بتتاشتتتتد  معتتاستتتت   نیز  پتتایینمحی ی   ددیتتم 

بودن پیانستیم عملکرد دانه، حستاستیت به زن    

زرد و ورس ارقام محلی باتخص رقم ستترداری  

تودیتتدکشتتتتاورزان دیم بتته  قتتادر  استتتیتتان   کتتار 

 بات نخواهعد بود. 

روش  یتتکتتی افتتزایتتش   یهتتااز  بتترای   متترثتتر 

کشتتتتتاورزان،    متتزارع  در  ژنتتیتتیتتکتتی   تتتعتتوع 

اجرای قستتتمیی از برنتامته بته نژادی میعتار  در  

در مزارع    یشآزما انرام .(2   معاطق هد  استت

ارز  یتنزارعت  چتعت   یتقتتاتتیتتحتقت   یتج نتیتتا  یتتابتیو    یتندر 

برای انیقتال   یتدمف  یهتااز روش  ی ی یکیشتتترا

  یاستتتت. درمعتاطق   ینبته زارع  یقتاتیتحق  هتاییتافیته

و  گیردیانرام م یبه طور ستتعی  غالته زراعت  ک

استتتتت،   یتافیتهبته آنرتا راه ن  یتدهتای جتدییتهوار

که در    شتدهحا تال یرو غ  یهای میعدد بومییهوار

طی  یرتتهنی آگتتاهتتانتته   یتتاو    یعیانیختتاب  انیختتاب 

اند، مورد  ها به وجود آمدهنستتتم  یط  یشتتتخصتتت 

برابر  ییتتهوار  یناگیرنتتد.  یزراعتتت قرار م هتتا در 

بتته شتتترا بوده و  نتتامستتتتاعتتد مقتتاوم   یطعوامتتم 

در   یکنستتتازگارند، د  یخوبمع قه به  یکیاکودوژ

 یتادی واکعش ز  یشتتترفیتهپ یزراع  یتاتمقتابتم عمل

  یگزینجا  یمدد  ینو به هم  دهعدینشان نم  داز خو 

 نیازیشهای ا تتالح شتتده، پهییها با وارکردن آن

افتزا بترای  تزم  شتتترز  بتر   یمتیتیتعت   یتتدتتودت   یتشو 

معرفی  ، وجودن  . با ای(6   استتتت  یننو  یتکعودوژ

تضتتتمیعی برای    به کشتتتاورزان  دیجد  هایوارییه

زارعین نیستتتتت   توستتتط  آنهتتا    (. 16پتتریرفین 

، پااند که کشتتاورزان خرده  م ادعات نشتتان داده

 تتتفتت   نیتررا مهم دیت ارقتام جتد  یعملکرد بتات

. همچعین )14و  24   دانعتدیمبرای پتریرش آنهتا  

،  زنتده   ریزنتده و غ  یهتاقتاومتت در برابر تعشم

کت  و  بتتات  از  نتتانتوایتی    تیتت فت یت عتمتلتکترد   بترتتر 

  رشیپر  زانیکععده م نییتع  اتیخصتو ت   نیترمهم

و همکاران   واکر .(18  گعدم استتتت  دیجد  ارقام

تتت ک24  اخیال     نتتدکرد  دیتت (  عتتدم وجود  کتته 
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ارقام ا تالح شتده و   نیب صیعملکرد قابم تشتخ 

  رشیعتامتم در عتدم پتر  نیتربته ععوان مهم  یستتتعی

م ادعات میعدد نشتان داده استت    استت.  این ارقام

هتای آزاد شتتتده بته دتیتم میعتدد کته همته وارییته

نیوانستتیه اند وارد جریان تودید محصتتول شتتوند 

پاکستتیان از ستتال (. به ععوان مثال در پعراب 14 

وارییه آزاد شتتده فقط  28از میان    2011تا  1985

در تتتد ستتت   زیر   85هشتتتت وارییه توانستتتیعد 

اخیصتتتتا  دهعتتد   بتته خود  را  (.  15کشتتتتت 

کلی یک جریان پیوستتتیه ا تتتالحی برای  طوربه

ا تتالح ارقام جدید، تودید برر و جایگزیعی آنها  

بته معوور نیتم بته افزایش    بته جتای ارقتام قتدیمی،

یتد بیشتتتیر و غلیته بر چتادش امعیتت غترایی در  تود

دارد   وجتود  بتعتتابترایتن  16اغتلتت  کشتتتورهتتا   .)

جتایگزین نمودن ارقتام قتدیمی بتا ارقتام جتدیتد،  

دزوما  باید ستودمعدی بیشتیری را برای کشتاورزان  

به همراه داشتتتیه باشتتتعد. این ستتتودمعدی غادیا  و 

های  های درون ایسیگاهطور معمودی در ارزیابیبه

تحقیقاتی به اثیات رستتیده استتت ودی در مقیاس 

بتتا  مشتتتتارکتتت  در  و  گستتتتیتترده  و   وستتتتیتتب 

زارعین، ارزیابی ارقام جدید نستیت به شتاهدهای  

ندرت بررستی شتده استت. محلی خیلی کم و یا به

روش ارزیابی ارقام جدید در مزارع کشتتتاورزان  

(. در این  17بستیار ستریب، ارزان و ستودمعد استت  

نقاز ضتتتع  و قوت ارقام جدید    روش ارزیابی،

در هر مع قه توستتط خود کشتتاورزان تشتتخیص 

(. این روش  16شتتود  داده شتتده و شتتعاستتایی می

همچعین  روشتتی بستتیار ستتریب برای تودید برر به  

 تتورت غیر رستتمی استتت. در یک بررستتی که 

زارع برای توستتعه    –روی ستتیستتیم انیقال زارع  

م شتتتد، هتای جتدیتد دوبیتا در اوگتانتدا انرتاوارییته

مشتتتخص شتتتتد کته این ستتتیستتتیم از کتارآیی  

بتتهگستتتتیتترده بتتود  بتترختتوردار   کتته طتتوریای 

های جدید را  با مقدار کم برر، کشاورزان وارییه 

برای کتاهش ریستتتک تودیتد در میتان خود انیقتال  

هتتمتتکتتاران12دادنتتد  متتی و  آزومتتا  در  6   (.   ) 

هتای مخیل  انیقتال تکعودوژی در  بررستتتی روش

غعتا دریتافیعتد کته مزارع  کتاران کشتتتور  میتان برنج 

زارع از موثرترین   بتته  زارع  انیقتتال  و  نمتتایشتتتی 

انیقتتال تکعودوژیروش و  هتتای  هتتای آموزشتتتی 

روش بقیتته  بتته  نستتتیتتت  ترویریجتتدیتتد   هتتای 

 بوده است.  

طی چعد ستتال گرشتتیه ارقام میعددی توستتط 

موستتستته تحقیقات کشتتاورزی دیم کشتتور برای  

از اقتلتیتم ستتترد کشتتتور  متعتیتتدل  و   هتتای ستتترد 

جمله استتیان کردستتیان معرفی شتتده استتت اما به   

 کتار  ددیتم عتدم شتتتعتاختت کتافی کشتتتاورزان دیم

چعین کمیود بترر ارقتام جتدیتد،  از این ارقتام و هم

رونتد توستتتعته این ارقتام بستتتیتار کعتد بود. پروژه  

 هتای غالت  ارتقتای امعیتت غترایی در ستتتیستتتیم

پتتایگتتاه اجرای  بتتا  دیم  نوآوری در  محور  هتتای 

زارعتتیتتن   اجتترای متتزارع  آن  دنتتیتتال  بتته   و 

کار استیان، مزارع نمایشتی در اراضتی زارعین دیم 

 هتای جتدیتد از جملته  ستتتعی کرد تتا تکعودوژی

تعوع ژنییکی را در مزارع دیم توستعه دهد. هد   

از این بررستتتی شتتتعتاستتتایی و معرفی ارقتام دیم  

پرمحصتتتول و ستتتازگتار گعتدم نتان در استتتیتان 

 کردسیان بود.  
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 هامواد و روش

ارقتتام جتتدیتتد  برای شتتتر بتترر  م تتادعتته،   وع 

معرفی شتده توستط موستسته تحقیقات کشتاورزی  

دیم کشتتتور برای معاطق ستتترد و معیدل ستتترد با 

نوارت کارشتتعاستتان ستتازمان جهاد کشتتاورزی  

استتتیتان کردستتتیتان در اخییتار زارعین مع قته قرار  

 1گرفتت. خصتتتو تتتیتات این ارقتام در جتدول  

 نمتایش داده شتتتتده استتتتت. این ارقتام همراه بتا

 بتا نوتارت   2رقتام شتتتتاهتد ستتترداری و یتا آ را 

ها و با مشتتتارکت و هدایت کارشتتتعتاستتتان پهعته 

درمعاطق    1395-98های  کشتاورزان در طی ستال

مخیل  استیان کشتت شتدند. ست وح اجرایی در  

، 400های اول، دوم و ستتوم به ترتی  برابر ستتال

هکیتار بود کته در نهتایتت از    76400و    16500

گیری شتد. هکیار رکورد 54130و   15796، 182

کار در پروژه  میزان مشتتارکت کشتتاورزان گعدم

نفر  6545و  1046، 85ها به ترتی  طی این ستتال

هتای  چعین همراه بتا تعوع ارقتام تو تتتیتهبود. هم

زراعی و فعی از قییم تاریخ کاشت، عمق کاشت، 

نوع کتارنتده، مصتتتر  کود، استتتیفتاده از بترور  

هرز و کعیرل هتای  گواهی شتتتده، میتارزه بتا عل 

هتای  هتا بر استتتاس دستتتیورادعمتمآفتات و بیمتاری

رایج موستسته تحقیقات کشتاورزی دیم کشتوردر  

نوتتارت   بتتا  اخییتتار کشتتتتاورزان قرار گرفتتت و 

کتارشتتتعتاستتتان تتا حتد امکتان عملیتاتی شتتتدنتد 

(. در ستتتال اول م ادعه مزارع نمایشتتتی  2 جدول

های کامیاران، ستقز، دیواندره  فقط در شتهرستیان

هتای دوم و ستتتوم شتتتد و در ستتتال و قروه اجرا

های بیرار، دهگالن و ستتععدج نیز به  شتتهرستتیان

 های اجرای پروژه اضافه شدند. محم

پس از عملیات داشتت و در مرحله رستیدگی،  

های کارشتعاستی به مزارع هد  اعزام شتده  اکیپ

های عملکرد  و به دو روش نسیت به برداشت داده

کته در    گیری بوداقتدام نمودنتد. روش اول کیتم

تعدادی از مزارع انرام شتتد بویژه در مزارعی که 

ارقام جدید در کعار رقم سترداری کاشتیه شتده و 

میعلق به مزرعه یک کشتتتاورز بودند و در روش  

بترگتته طتریتق  از  یتتابتعتتدی  و  بتتاستتتتکتول   هتتای 

میزان گعدم تحویلی به مراکز خرید، میزان تودید  

ارقام ثیت شد. در این حادت در دی از محصول 

قام جدید که توستتط بعضتتی از کشتتاورزان به  ار

ععوان برر برای کشتتتت ستتتال بعد در نور گرفیه 

شتده و تحویم مراکز خرید نشتده بود نیز پایش و 

ر تد شتد و با مقدار برور ارقام تحویلی به مراکز 

خرید جمب شتد. در نهایت بر استاس ست وح زیر  

کشتتت هر رقم که توستتط جی پی اس مستتاحی  

یزان تودیتد محصتتتول در  شتتتده بود و همچعین م

مزارع نمایشتی، عملکرد دانه ارقام به تفکیک هر  

شتهرستیان مشتخص شتد.  برای بررستی اثر میزان 

بتارنتدگی ستتتتادیتانته در بر عملکرد ارقتام آمتار 

 ،  1395-96هتای زراعی  بتارنتدگی ستتتاتنته ستتتال

در مقایسته با میانگین بلعد   1397-98و    1396-97

در جدول    یمورد بررست  مدت بارندگی در معاطق

 نشان داده شده است. 3
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 نام، معشاء، سال معرفی، تیپ رشد و معاطق قابم کشت ارقام گعدم دیم جدید معرفی شده  -1جدول
 

 رقم تیپ رشد  سال معرفی  معشاء معاطق قابم تو یه برای کشت 
 2آ ر زمسیانه 1378 ایران  سرد و معیدل سرد

 اوحدی زمسیانه 1389 ایران  معیدل سردسرد و 
 هما  زمسیانه 1388 ایران  سرد و معیدل سرد
 باران زمسیانه 1393 ایکاردا-سیمیت-ترکیه سرد و معیدل سرد
 واران زمسیانه 1397 ایران  سرد و معیدل سرد
  درا  زمسیانه 1396 ایران  سرد و معیدل سرد
 ریژاو بیعابین  1390 ایکاردا-سیمیت-ترکیه معیدل سرد 
 ساجی بیعابین  1388 ایکاردا معیدل سرد 

 پرآو  زمسیانه 1396 ایکاردا-سیمیت-ترکیه  دیم( و آبیاری تکمیلی  معیدل سرد

 

 عملیات زراعی تو یه شده به کشاورزان در مزارع نمایشی  -2جدول 
 
 تاریخ کاشت  ارقام  اقلیم 

عمق  
 کاشت 

 تعاوب  طیقه برری  نوع کارنده  کود مصرفی  میزان برر 

 سرد 
 بیرتار، قروه،  
دهتتتگتتتالن، 
دیتتتوانتتتدره،  
 سععدج، سقز( 

بتتتاران،  2آ ر   ،
اوحتتتتتتتتدی، 
هشتیرود، واران،  
 تتتدرا، همتا و  
ستتتتتتتتترداری  

  شاهد( 

قیتم از شتتتروع  
هتای  بتارنتدگی 

از   پتتایتیتزه  متوثتر 
 اول تا آخر مهر 

ستتانیی    4-6
متیتر و بترای  
آ ر    2رقتتم 
حتتداکتتثتتر  
چتتتتهتتتتار  
 میر سانیی 

400-
دانتته    450

متتیتتر   در 
بتر   متربتب 
استتتتتاس  
وزن هتزار  
 دانه 

مصتر  تمام یا دو ستوم  
بتته میتزان  اوره در پتتاییتز 

در    130 گتترم  کتتیتتلتتو 
کیلو    30هکیار، مصر   
زمان با  گرم فستتفات هم 
پاشی با  کاشت و محلول 

ععتا تتتر ریز مغتری در  
پتعترتته  یتتا  مترحتلتته  زنتی 

 دهی ساقه 

کتارنتده بهیود یتافیته 
از نوع دو مخزنته بتا  
قتابلیتت جتایگتراری  
کتود در زیتر بتترر  
حداقم به مقدار سه  

 میر سانیی 

گواهی شتده و یا  
ختود مصتتترفتی 
ضتد عفونی شتده 
نتتتوتتتارت  بتتتا 
کتارشتتتعتاستتتان  

  یربط 

ترجیحتا   گعتدم  
دگوم  نخود،   – 

علوفته(، در غیر  
ایتتعصتتتتتورت 

   آیش    – گعدم  

 معیدل سرد 
  کامیاران( 

بتتتاران،  2آ ر   ،
اوحتتتتتتتتدی، 
هشتیرود، واران،  
 تتتتدرا، همتتا،  

ریتتژاو،  پتتر  آو، 
و   ستتتتتاجتتتی 
ستتتتتتتتترداری  

  شاهد( 

قیتم از شتتتروع  
هتای  بتارنتدگی 

از   پتتایتیتزه  متوثتر 
تتتا   متهتر  پتتانتزده 
 پانزده آبان 

ستتانیی    3-5
متیتر و بترای  
آ ر    2رقتتم 
حتتداکتتثتتر  
چهار ستانیی  

 میر 

350-
دانتته    400

متتیتتر   در 
بتر   متربتب 
استتتتتاس  
وزن هتزار  
 دانه 

مصتر  تمام یا دو ستوم  
بتته میتزان  اوره در پتتاییتز 

در    130 گتترم  کتتیتتلتتو 
کیلو    30هکیار، مصر   
زمان با  گرم فستتفات هم 
پاشی با  کاشت و محلول 

ععتا تتتر ریز مغتری در  
زنی یا ستتاقه مرحله پعره 
 دهی 

گواهی شتده و یا   
ختود مصتتترفتی 
ضتد عفونی شتده 
نتتتوتتتارت  بتتتا 
کتارشتتتعتاستتتان  

  یربط 

ترجیحتا   گعتدم  
دگوم  نخود،   – 

علوفته(، در غیر  
 تتتتورت ایتتن 
 آیش    – گعدم  

 

 1395-98های زراعی های مخیل  در سالبارندگی ساتنه  میلی میر( در شهرسیان میزان  -3جدول
 

 شهر 96-1395 97-1396 98-1397 میانگین بلعد مدت 

 سقز 403 519 591 438

 دیواندره  324 394 540 376

 قروه  270 375 445 333

 بیرار 314 353 402 332

 دهگالن 304 367 477 345

 سععدج 309 416 544 380

 کامیاران 492 611 877 503

 میانگین 345 434 554 387
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 نتایج و بحث

نیایج بررستتی در مزارع نمایشتتی معاطق ستترد 

کته شتتترایط بستتتیتار   1395-96در ستتتال زراعی  

زارهای معاطق سترد از دحا  میزان ستخیی بر دیم

اخیال   بتارنتدگی و ستتترمتا حتاکم بود، بیتانگر  

چشتتتمگیر عملکرد ارقتام جتدیتد نستتتیتت بته رقم  

بتود  جتتدول در  4ستتتترداری  ستتتتال  ایتن  در   .)

هتای ستتتقز، دیوانتدره و قروه میزان شتتتهرستتتیتان

بترابتر   تترتتیتت   بتته   270و    324،  403بتتارنتتدگتی 

متدت  میر بود کته نستتتیتت بته میتانگین بلعتدمیلی

میر کاهش نشتتان داد میلی 63و  52، 35ترتی  به

هتا طی  ه اکثر بتارنتدگی( ضتتتمن ایعکت 3 جتدول

زمستتتیتان اتفتاا افیتاد و در بهتار کته مصتتتاد  بتا 

شتروع فاز خ ی رشتد گعدم در این معاطق استت 

هتای  بتارنتدگی فقط در فروردین اتفتاا افیتاد و متاه

اردییهشتتت و خرداد عمال  بدون بارندگی بودند، 

دترا گیتاهتان در همتان مراحتم اودیته رشتتتتد تعش 

ستتال عالوه بر خشتتکی را ترربه کردند. در این  

تعش خشتکی، یخیعدان اول فصتم، یکی دیگر از  

بته بود    کتهطوری عوامتم محتدود کععتده تودیتد 

بروز  های موثر پاییزه، پس از نزول باران  بالفا له

یخیعدان ناگهانی در بعضتی از معاطق سترد ستی   

های جوان دچار آستی  شتده و به  شتد تا گیاهچه

کاهش  همین دحا  تراکم گیاه در واحد ستتت    

یتافتت. بتا وجود این عوامتم محتدود کععتده، ارقتام  

جتدیتد گعتدم برتری خود را در مقتایستتته بتا رقم  

ستتترداری در این شتتترایط ستتتخت نشتتتان دادند  

عتمتلتکترد طتوریبتته متیتوستتتط  بتتا  واران  رقتم  کتته 

بته رقم  1223 کیلوگرم دانته در هکیتار نستتتیتت 

کیلوگرم دانه   805ستترداری با میوستتط عملکرد  

در تتتدی از دحتا    35تری  در هکیتار، دارای بر

 (.  5عملکرد دانه بود  جدول

 1067همچعین رقم باران با میوستتتط عملکرد  

در تتتدی    32کیلوگرم دانته در هکیتار از برتری  

نستتتیت به ستتترداری برخوردار بود. برتری ارقام  

باران و یا اوحدی نستیت به رقم سترداری در ستایر 

 معاطق سترد کشتور توستط روستیایی و همکاران 

( نیز گزارش شتتتده استتتت. به ععوان مثال 4و  3  

( در بررسی عملکرد رقم  3روسیایی و همکاران  

های هشتیرود  باران در مزارع آنفارم در شتهرستیان

و اهر در معاطق ستترد آ ربایران شتترقی در ستتال 

گزارش کردنتد کته رقم بتاران    1391-92زراعی  

در تد افزایش عملکرد   26دارای    2نستیت به آ ر

ال در مزارع ترویری شتهرستیان بود. در همان ست 

مراغته نیز رقم بتاران نستتتیتت بته ستتترداری دارای  

کیلوگرمی در هکیار بود. در مرموع   900برتری  

توان گفتت ستتتازگتاری عمومی رقم بتاران در  می

نستتتیت به بقیه   ،دامعه میفاوتی از شتتترایط اقلیمی

 تر بود. ارقام مورد بررسی بیش

ارندگی  در مع قه معیدل ستتترد نیز که میزان ب

( مشتتتاهتده شتتتد کته  3در حتد نرمتال بود  جتدول

 رقم غاد  مع قه( با   2تمامی ارقام نستتیت به آ ر

کیلوگرم دانته در هکیتار، افزایش    1731عملکرد  

(. بیشتیرین عملکرد دانه  6عملکرد داشتیعد  جدول

کیلوگرم در هکیتار    3000در رقم واران بتا تودیتد  

تتودتیتتد  بتتا  اوحتتدی  رقتم  در  عتمتلتکترد  کتمتیتریتن  و 

(. 6کیلوگرم در هکیار مشاهده شد  جدول  1919

بتتاران دارای بیشتتتیرین  رقم  رقم واران،  از  بعتتد 
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بود. رقم    2اخیال  عملکرد بتا رقم شتتتاهتد آ ر

ریژاو به ددیم حستتاستتیت به ستترمای زمستتیانه در  

بعضتی از معاطق مرتفب شتهرستیان کامیاران، دچار  

آستتی  شتتده و درا عملکرد آن کاهش یافت. در  

( این رقم  1حق پرستت و همکاران  های  بررستی

تر از  نستتتیتت بته ستتترمتای دیررس بهتاره مقتاوم

ودی نستیت به سترماهای زمستیانه  2سترداری و آ ر

 تر از این ارقام گزارش شده است.حساس

ستتال بستتیار معاستتیی  1396-97ستتال زراعی   

مترتمتوع   در  و  بتود  استتتیتتان  دیتم  شتتترایتط  بترای 

توزیب بستتتیتار هتا از دحتا  فراوانی و  بتارنتدگی

استتفعد و فروردین    ی. میوستتط دماندمعاستت  بود

بود و در مرموع  بلعتتدمتتدت  از میتتانگین  بتتاتتر 

تتا عملکرد اکثر ارقتام بته   شتتتدشتتترای ی  فراهم  

پیانستتیم واقعی خود نزدیک شتتود. در این ستتال، 

هکیار از اراضتتتی گعدم  16500ستتت حی معادل 

دیم استتیان زیر پوشتتش پروژه قرار گرفت و باد  

بهره بردار در کشتتتت مزارع نمتایشتتتی   1046  بر

دستتت آمده نشتتان داد به نیایج . کردندمشتتارکت 

بتتا میزان عملکرد   بتتاران  بتتاز هم رقم   2283کتته 

کیلوگرم دانته در هکیتار نستتتیتت بته ستتترداری بتا 

دانتته   هتکتیتتار    1982عتمتلتکترد  در   15کتیتلتوگترم 

( 5در تتتد افزایش عملکرد نشتتتان داد  جتدول  

میزان   این  1395-96ی  که در ستتال زراعحادیرد

دهد که در د بود. این نشان می  28افزایش برابر  

های با درجه ستخیی بیشتیر مثم ستال نستیت به ستال

فا تتتله عملکردی ارقام جدید    1395-96زراعی  

بتا رقم ستتترداری در معتاطق ستتترد، کمیر بود. بته 

ععوان مثال در ستال اول پروژه فا تله عملکردی  

در تتتد بود  13  رقمی مانعد اوحدی با ستتترداری

که در ستتال دوم با بارندگی بیشتتیر میزان حادیدر

بته  افزایش عملکرد دانته رقم اوحتدی نستتتیتت 

 سرداری به پعج در د کاهش یافت.

بتا میزان  در مع قته معیتدل ستتترد کتامیتاران 

میر برخال  معتاطق ستتترد میلی  611بتارنتدگی  

مشتتاهده شتتد که دامعه اخیال  عملکرد ارقامی  

سترداری و هما با بقیه ارقام بستیار قابم توجه  مانعد 

(. در این شتتتهرستتتیان عملکرد رقم  6بود  جدول

کیلوگرم در هکیار و تقرییا  شتییه  1813سترداری  

که میزان بارندگی  حادیمعاطق سترد استیان بود در

بتا بقیته  و شتتترایط دمتایی در این شتتتهرستتتیتان 

داری  های معاطق ستتترد تفاوت مععیشتتتهرستتتیان

تر از این معاطق بود. این امر  ار م لوبداشتیه وبستی

ناشتی از ورس ارقام سترداری و هما در شتهرستیان 

کتامیتاران بر اثر بتارنتدگی زیتاد بود کته ستتتیت  

کاهش وزن دانه شتتد. حستتاستتیت به ورس و در  

نییرته کتاهش وزن دانته بته ععوان یتک ضتتتع  

استتاستتی در رقم ستترداری توستتط روستتیایی و 

و همکتاران  ( و ستتتی و ستتته مرده  21همکتاران  

( نیزگزارش شتده استت. از آنرایی که بیشتیر 23 

ست   زیر کشتت گعدم دیم این شتهرستیان، رقم  

  عملکرداستتتتت حیی اگر این رقم را کته    2آ ر

کیلوگرم در هکیار داشتت به ععوان شتاهد  2386

در نور بگیریم تمتام ارقتام مورد بررستتتی غیر از  

ارقام سترداری، هما و ستاجی از عملکرد بیشتیری 

برخوردار بودند. بیشتیرین افزایش   2نستیت به آ ر

در تتد   31عملکرد مربوز به رقم ریژاو به میزان 

 5  و کمیرین افزایش میعلق بته رقم پراو بته میزان
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بعتد از رقم ریژاو، ارقتام واران و  در تتتتد بود. 

در تتتدی    16و    23ترتیت  از افزایش اوحتدی بته

بتته آ ر (. 6برخوردار بودنتتد  جتتدول  2نستتتیتتت 

  2افزایش عملکرد دانته رقم ریژاو نستتتیتت بته آ ر 

در مزارع مخیل  و در شتتترایط زارعین استتتیتان 

 (.19و  2کرمانشاه نیز گزارش شده است  

اگرچته از نور میزان   1397-98ستتتال زراعی  

بارندگی وضتتتعیت م لوبی داشتتتت ودی به ددیم 

عدم ت ابق درجه حرارت معاستت  رشتتد با زمان  

هتای استتتفعتد و هتا بته ویژه در متاهوقوع بتارنتدگی

ارقتتام وضتتتعیتتت  فروردین در مرموع عملکرد 

معاستتتیی نداشتتتت. با این وجود کلیه ارقام جدید  

در  کیلوگرم  1432نستیت به سترداری با عملکرد  

در این ستتتال، هکیتار افزایش عملکرد داشتتتیعتد.  

ترتیت  بتا بته  2ارقتام واران، بتاران، اوحتدی و آ ر

کیلوگرم   1500و    1514،  1641،  1762عملکرد  

هتای بتاتتر افزایش عملکرد  در هکیتار، در رتیته

 (.5 نسیت به سرداری قرار گرفیعد  جدول
 

  و عملکرد دانه ارقام گعدم در مزارع کشاورزان معاطق سرد اسیان کردسیان  طی  مقادیر س  -4جدول

 1397-98تا  1395-96های زراعی سال
 

    رقم گعدم 
 شهرسیان سال عملکرد / س    سرداری  2آ ر هما واران  اوحدی باران 
3/95  40 2/6  س    هکیار( 930 660 483 

97 -1396 
 بیرار

2077±688 1958±308 36±1839  عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1823±375 1926±555 1912±601 
1989 5/44  س    هکیار( 9369 753 1774 0 

98 -1397 
 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1542±308 1531±322 1635±296 0 1218±75 1503±373
 س    هکیار( 26 32 15 1 11 5

96 -1395 

 قروه

 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 927±296 989±241 1062±237 845±155 921±296 1185±245

120 70 1/7  س    هکیار( 950 1762 616 
97 -1396 

 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 2172±479 2206±567 1905±882 1654±964 2204±469 2206±719
 س    هکیار( 5537 5247 1288 20 214 942

98 -1397 
 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1416±415 1516±293 1664±241 1629±0 1602±322 1768±185
 س    هکیار( 1318 351 101 -  17 92

97 -1396 
 سععدج

 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1889±288 1614±202 1959±156 -  1934±125 2145±529
 س    هکیار( 245 74 35 12 0 13

98 -1397 
 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1169±263 1306±184 1444±52 1746±263 0 1293±150
124 30 2/9  س    هکیار( 130 630 88 

97 -1396 
 دهگالن

 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 2013±140 2468±421 2214±375 2192±973 1998±860 2575±350
 س    هکیار( 2028 7509 2150 342 21 950

98 -1397 
 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1191±96 1329±93 1419±101 1527±63 1300±83 1437±124
 س    هکیار( 12 5 1 1 5 2

96 -1395 

 سقز

 عملکرد  کیلوگرم در هکیار( 1218±241 1423±241 1359±422 1474±259 1363±321 1491±240

9/52  54 9/1  4/386  س   هکیار( 1883 671 
97 -1396 

 عملکرد کیلوگرم در هکیار( 1690±622 2134±684 2466±490 3271±66 2512±566 2699±705
 س   هکیار( 4157 1533 1369 38 177 634

98 -1397 
 عملکرد کیلوگرم در هکیار( 1474±197 1648±383 1598±298 2014±602 1596±190 1863±380
 س   هکیار( 16 27 15 - 12 14

96 -1395 

 دیواندره

 عملکرد کیلوگرم در هکیار( 608±168 581±163 599±186 - 810±350 863±223

 س   هکیار( 1883 687 244 11 84 149
97 -1396 

 عملکرد کیلوگرم در هکیار( 1690±582 1963±223 1827±323 2159±611 1828±476 1993±851
 س   هکیار( 608 349 302 65 151 357

98 -1397 
 عملکرد کیلوگرم در هکیار( 1881±278 1711±253 1457±360 2407±780 1993±348 1972±448
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های  میوسط عملکرد دانه  کیلوگرم در هکیار( ارقام در معاطق سرد اسیان کردسیان طی سال -5جدول

 1397-98تا  1395-96زراعی 
 

 ارقام گعدم  
 باران اوحدی  واران هما  2آ ر سرداری سال زراعی 

96-1395 805±335 889±404 952±440 1223±381 1061±388 1067±353 
97-1396 1982±170 2057±262 2047±223 2223±561 2072±226 2283±261 
98-1397 1432±238 1500±149 1491±98 1762±160 1514±230 1641±243 

 496±1664 413±1549 409±1736 447±1496 477±1481 480±1407 میانگین

 

مرموع برتری ارقام باران و واران نستتتیت در  

های استتیان به رقم ستترداری در اکثر شتتهرستتیان

 مشتتتاهده شتتتد که نشتتتان از ستتتازگاری عمومی 

ارقتتام دارد  جتتدول  این  این  4بتتاتی  واقب  (. در 

ارقتام توانستتتیعتد برتری عملکرد خود را در اکثر 

نقتاز و مزارع حف  کععتد. گلکتاری و همکتاران  

تین و رقم امید بخش گعدم  24( در بررستی  11 

هتای تحقیقتاتی معتاطق ستتترد و نتان در ایستتتیگتاه

های  معیدل سترد کشتور، گزارش کردند که تین

های تحقیقاتی دارای  ل در اکثر ایسیگاهمحصو پر

برتری نسیت به شاهد بودند و درا این ارقام دارای  

ستتازگاری عمومی زیادتری نستتیت به ستترداری  

 باشعد.می

های  در مع قه معیدل سترد  کامیاران( نیز داده

بته دستتتت آمتده از مزارع زارعین نشتتتان داد کته 

تمامی ارقام جدید مورد کشت در مزارع نمایشی  

که بخش وستتتیعی از   2از ارقام ستتترداری و آ ر

اراضتتتی تحتت کشتتتتت این مع قته را پوشتتتش 

دهعد محصتتول بیشتتیری تودیدکردند. میوستتط می

 1831و    1496ترتیت  برابر  تودیتد این دو رقم بته

(. در میتان ارقام  6 کیلوگرم در هکیتار بود  جدول

کشتتتت شتتتده در این شتتتهرستتتیان، رقم واران با 

دارای  کتیتلتوگترم    2515عتمتلتکترد   هتکتیتتار  در 

  2بیشتیرین میزان اخیال  با ارقام سترداری و آ ر 

میتزان  بتته بتته  در    684و    1019ترتیتت   کیتلتوگرم 

هکیار بود. پس از آن ارقام ریژاو، پرآو و ستاجی  

، 16ترتیتت  دارای افزایش عملکردی معتتادل  بتته

رقم آ ر  9،  10 بتته   بودنتتد.   2در تتتتد نستتتیتتت 

و را  ( برتری رقم ریژا1حق پرستتتت و همکاران  

در مرموع مزارع تحقیقتاتی و شتتترایط زارعین  

ارقتام آ ر بته   ترتیت و ستتترداری بته  2نستتتیتت 

 در تتتد گزارش کردند. محمدی   16و  14برابر   

پترستتتتت   حتق  تیتن 19و  پتعتج  بتررستتتی  در   ) 

درآزمتتایتش  گتعتتدم  بتختش   هتتای آنتفتتارم  امتیتتد 

 هتای هرستتتین، ستتترفیروز آبتاد،در شتتتهرستتتیتان

ت  دریتتافتتیتتعتتدکتته  بتتیستتتتیتتون  و  یتتن  روانستتتتر 

PATO/CAL/3/7C//BB/CNO/5/CAL//C

NO 2گتراری شتتتد  کته بعتدا  بته ععوان ریژاو نتام )

هم از دحتا    2نستتتیتت بته ارقتام ستتترداری و آ ر

های پایداری  عملکرد دانه و هم از دحا  شاخص

( گزارش  7برتر بود. کریستتتهو هیرا و همکتاران  

کردند که ستتتود ژنییکی ستتتاتنه ارقام پیشتتترفیه 

وارییه آتیال که در ست   وستیب  ستیمیت نستیت به  

در تد میغیر بود  7/2تا  31/0شتود از  کشتت می
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محلی  های  که همین ارقام نسیت به وارییهحادیدر

 در د بودند. 1تا  41/0دارای سود ژنییکی 

های مخیل  استیان و کلی در شتهرستیانطوربه

های مخیلفی از  در معاطق ستترد و مرتفب با شتتدت

ه ستتترمتا و خشتتتکی و هتای محی ی از جملت تعش

همچعین نوسانات زیاد اقلیمی، ارقام جدید نسیت 

بته رقم ستتترداری دارای افزایش عملکرد بودنتد. 

 23تتا    2این افزایش از پعج در تتتد در رقم آ ر

(. رقم  5  در تتتد در رقم واران میغیر بود  جدول

در   و  بتود  آزمتتایتش  بترتتر  ارقتتام  جتزو  هتم  بتتاران 

ایش  در تتد نستتیت به ستترداری افز 18مرموع 

عملکرد داشتتتتت. از میتان ارقتام مورد بررستتتی  

ها و در  ارقامی مانعد باران و واران در تمامی ستال

اغلت  معتاطق دارای افزایش عملکرد پتایتداری  

نستیت به رقم سترداری بودند که نشتان از پایداری  

(. در واقب نیتایج این بررستتتی  3این ارقتام دارد  

های  نشتان داد که ارقامی که در شترایط ایستیگاه  

تحقیقاتی نستتیت به رقمی مانعد ستترداری برتری  

داشتیعد در شترایط زارعین نیز توانستیعد این قابلیت 

خود را حف  کععد. این نییره با نیایج جوشتتتی و 

( کته در آن طی یتک بررستتتی دو 16همکتاران  

های پعراب و ستعد پاکستیان هشتت ستاده در ایادت

آزمتتایتش در  را  دیتم  گتعتتدم  انتیتختتاب رقتم  هتتای 

ارقتتام  مشتتتتارک  Participatory varieties)یی 

Selection)    از بتیتش  زارعتیتن    345در  متزرعتته 

بتتا  را  آن  و  کترده  نتوتر، کشتتتتت  متورد  متعتتاطتق 

شتتتاهتدهتای هر مع قته مقتایستتته کردنتد، مغتایرت  

یتک رقم   این محققتان فقط   دارد. در آزمتایش 

از ارقام مورد بررستتتی در هر دو ستتتال آزمایش  

هتا داشتتتت. شتتتاهتدداری نستتتیتت بته برتری مععی

اگرچه در برخی م ادعات ارقام با پیانستتیم باتی  

هتا  عملکرد، دزومتا  ممکن استتتت برای همته محیط

 معاستت  نیوده و پایداری ضتتعیفی داشتتیه باشتتعد

( ودی در این بررستی مشتخص شتد ارقام  22 و 9  

معرفی شتده گعدم نان توستط موستسته دیم برای  

و اوحدی(    معاطق سرد  ارقامی مانعد باران، واران

ضتتتمن افزایش عملکرد از پایداری بیشتتتیری نیز 

 (. 4 و 3نسیت به رقم سرداری برخوردار بودند  

متعت تقتته  در  کتته  داد  نشتتتتان  هتمتچتعتیتن  نتیتتایتج 

بیشتتتیرین   دارایکتامیتاران، ارقتام بتاران و واران  

فراوانی حتداکثر تودیتد در میتان ارقتام برخوردار  

از آنرتا کته بین ارقتام برتر آزمتایش   از  بودنتد. 

ها و جمله باران و واران در بعضتتی از شتتهرستتیان

هایی وجود داشتت درا  ها تفاوتدر بعضتی از ستال

برای کاهش ریستک تودید، تزم استت ترکییی از  

ارقام همواره مد نور باشتد و هر کشتاورز نستیت به  

کتاشتتتت چعتدین رقم برتر در مزرعته خود اقتدام  

یک رقم بستتعده نکعد. یکی از    کشتتت کرده و به

های توسعه تعوع ژنییکی و افزایش پایداری  شرو

هتای میعتدد در  تودیتد گعتدم استتتیفتاده از وارییته

جریتان تودیتد محصتتتول استتتت. بتا این روش در  

 تتتورت کتاهش عملکرد یکی از ارقتام، یتک یتا  

توانعتد جیران این کتاهش را  چعتد رقم دیگر می

کتار،  نموده ودترا ستتتود ختادص کشتتتاورزان دیم

د. به همین ددیم استت  شتوکمیر دچار کاهش می

امروزه در بعضتتتی از کشتتتورهتا کشتتتاورزان از  

هتا بته معوور  هتای محلی و یتا از مخلوز وارییتهتوده

بازده و یا کاهش ریستتتک تودید در اراضتتتی کم
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 (. 10و   8کععد  های کم نهاده اسیفاده میسیسیم

در مع قه معیدل ستترد استتیان نیز که غادیا  رقم  

شتاهده شتد که ارقام  شتود بازهم مکشتت می  2آ ر

واران، ریژاو، اوحتدی، بتاران و پرآو بته ترتیت  بتا 

دانتته   عتمتلتکترد  ،  2196،  2322،  2820متیتتانتگتیتن 

دانتته در هکیتتار دارای    2193و    2196 کیلوگرم 

در تتتد افزایش عملکرد    11و    11،  11،  17،  42

شتتتتاهتتد آ ر بتته  دانتته   2نستتتیتتت  عتمتلتکترد   بتتا 

بودنتتد  جتتدولکیلو  1983  (. 6  گرم در هکیتتار 

نیتایج بته دستتتت آمتده از کتاشتتتت ارقتام همتا و 

ستترداری در مزارع نمایشتتی این مع قه نشتتان داد 

که به ددیم بارندگی زیاد و همچعین حستتاستتیت 

هتا در  شتتتدیتد این ارقتام بته ورس میزان تودیتد آن

ترین حتد بوده و دترا کتاشتتتت این ارقتام در  پتایین

 شود. مع قه کامیاران تو یه نمی

در ارزیابی روند توستتتعه این ارقام مشتتتخص  

باران و واران که در  مانعد شتد که بعضتی از ارقام  

اوایم معرفی در ستت   بستتیار محدودی کشتتت 

تری را به خود در ستال ستوم ست وح بیش  ،شتدند

بتته دادنتتد.  رقتتم  اختتیصتتتتتا   متتثتتال   عتتعتتوان 

باران در شتهرستیان ستقز و در اودین ستال م ادعه، 

 شتتتتت شتتتتد امتا در هکیتار ک  2فقط در ستتت    

 ستتتال ستتتوم آزمتایش ستتت   زیر کشتتتت این   

هکیار رستید. همچعین در شتهرستیان    634رقم به  

قروه ستت   زیر کشتتت این رقم از پعج هکیار در  

هکیار در ستتال ستتوم  942ستتال اول آزمایش به  

ها در شتتهرستتیان (. نیایج بررستتی4رستتید  جدول

ارقتتام جتتدیتتد  کتته  داد  نشتتتتان  نتیتز   کتتامتیتتاران 

ریتتژاو  متتورد   بتتاران،  ختتوبتتی  بتته  اوحتتدی   و 

(. درا 6 اند  جدولاستیقیال کشاورزان قرار گرفیه 

چعتانچته بترر گواهی شتتتده این ارقتام جتدیتد تتامین 

شتود ست   زیر کشتت آنها در استیان کردستیان 

توانعتد جتایگزین ارقتام  توستتتعته پیتدا کرده و می

  تر شوند.قدیمی

 

 ترویجی توصیه

وابستتتیه  از آنرا که زراعت دیم یک زراعت  

ای در  به باران است و تغییرات اقلیمی نقش عمده

میزان تودیتدات دیم دارد دترا نتاپتایتداری همواره  

کعتد. میزان تودیتد را در این ستتتیستتتیم تهتدیتد می

توستعه تعوع ژنییکی یکی از ارکان پایداری بوده  

کتار همواره  کعتد کته کشتتتاورز دیممیو کمتک  

  یک درآمد اقیصتتتادی مقرون به  تتترفه داشتتتیه

کشتتور    در باشتتد. وجود ارقام مخیل  گعدم دیم

نشتانگر پیانسیم تزم برای توسعه تعوع ژنییکی در 

بررستی انرام شده در  اراضتی دیم استت. بر استاس

مزارع کشتتاورزان معاطق ستترد استتیان کردستتیان 

مشتخص شتد که ارقام واران و باران هر دو دارای  

 257و    329اخیال  عملکردی بته ترتیت  معتادل  

رم در هکیار نستتتیت به شتتتاهد ستتترداری  کیلوگ

بودند و برای کاشت و جایگزیعی با رقم سرداری  

شتتوند. در مع قه معیدل در این مع قه تو تتیه می

سترد استیان  شتهرستیان کامیاران( نیز ارقام واران،  

ریژاو، اوحتدی و بتاران بته ترتیت  دارای اخیال   

متتعتتادل    213و    213،  339،  837عتتمتتلتتکتتردی 

 2هکیار نستتتیت به رقم شتتتاهد آ ر  گرم در کیلو

رقم آ ر بتتا  برای جتتایگزیعی  و  این    2بودنتتد  در 

 شوند.مع قه پیشعهاد می
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 98-1395های زراعی ارقام گعدم در مزارع کشاورزان معاطق معیدل سرد اسیان کردسیان طی سالس   زیر کشت و عملکرد دانه   -6جدول
 

 ارقام گعدم    

 باران  اوحدی واران  هما 2آ ر سرداری  ریژاو  ساجی  پراو  س  /عملکرد  سال شهر

 کامیاران

96 -1395 
 4 13 2 10 45 -  13 17 4 س    هکیار(

 2181 1919 3000 1400 1731 -  1724 1584 2051 هکیار(عملکرد  کیلوگرم در 

97 -1396 
 78 27 14 132 1023 103 91 46 31 س    هکیار(

 2536±589 450±2755 515±2944 385±2189 925±2386 126±1813 908±3120 508±2361 532±2506 عملکرد  کیلوگرم در هکیار(

98 -1397 
 452 131 36 197 2169 538 199 46 66 س    هکیار(

 452±1870 276±1913 597±2515 414±1956 571±1831 519±1496 265±2123 354±1989 342±2022 عملکرد  کیلوگرم در هکیار(

 333±2196 484±2196 265±2820 405±1848 352±1983 224±1655 719±2322 388±1978 271±2193 (کیلوگرم در هکیارمیانگین عملکرد    
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