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المللی گندم  خزانه بین   چهل و سومینقالب  در    1390-91سال زراعی  در    DM-93-8)رقم ثنا )الین    دوروم  گندم

مورد ارزیابی قرار   كرج  ( درCIMMYTالمللی تحقیقات ذرت و گندم )از مركز بیندریافتی    IDSN) rd(43  دوروم

سال    مشترک دربه آزمایش مقایسه عملكرد مقدماتی  گزینش و  كیلوگرم در هكتار    7750با میانگین عملكرد    گرفت و 

  طیكه    (ERDYT93-M)سازگاری الین های گندم دوروم در اقلیم معتدل  در آزمایش    ت.راه یاف  1391-92زراعی  

  كرمانشاه و نیشابور ،  كرج  اصفهان،   كشور شامل  معتدلیقاتی مناطق  ایستگاه تحق  چهارو در    1393-95دو سال زراعی  

)با عملكرد    دنا شاهد  رقمبرتر از    درصد16  كیلوگرم در هكتار حدود  9025با میانگین عملكرد    رقم، این  شداجرا  

  2/12با    رقمنیز حاكی از آن بود كه از نظر كیفیت سمولینا، این  دانه  كیلوگرم در هكتار( بود. بررسی كیفیت    7779

  –تحقیقی  آزمایش های خوب قرار دارد. بررسی های ارقام در گروه درصد گلوتن مرطوب    27درصد پروتئین و 

  رقم  را نسبت به شاهد رقمدرصدی این   ششنیز برتری كرمانشاه  ترویجی در مزارع زارعین مناطق مختلف استان

با توجه    مجموع در  ای از خود نشان داد.  ثنا مقاومت قابل قبولی هم نسبت به زنگ زرد و زنگ قهوهنشان داد.  هانا  

الین  ،  باشد نسبت به ارقام رایج در اقلیم معتدل كشور می  DM-93-8برتری الین  كه نشان دهنده    فوق الذكر به نتایج  

 .   جدید به عنوان رقم ثنا نامگذاری شد

 

 ا ثن دوروم، ،گندم  ، های كلیدی: اقلیم معتدلواژه
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 مقدمه

با توجه به نیاز صتنایع ماکارونی ستازی کشتور  

ب دانتته گنتتدم دوروم    شیبتته  تن  یتتم میلیوق  از 

جهتت تولیتد متاکتارونی از ستتتمولینتای مرغو ،  

  یتواند از وابستا  یتوستعه کشتت گندم دوروم م

قابل   زاقیوخروج م  نایبه واردات ستمول عیصتنا  نیا

 طقدر منا .دینما  یریارز از کشتور جلوگ  یتوجه

های زنده و به علت وجود تنش  زکشتتوریگندم خ

  طی که شتترا  ییهادر ستتال غیر زنده، مخصتتوصتتاً

زنت  گنتدم منتاستتتب   یهتا  یمتاریب  یدمیت اپ  یبرا

باشتتد، عملکرد گندم دوروم نستتبت به گندم ناق 

تواند نسبت بیشار است، ل ا این گونه از گندم می

درآمد   جهیبه گندم ناق محصتتتول بیشتتتار و در نا

  یها کشتاورزاق تولید نماید. درستال  یبرا یبیشتار

بتتدل ارقتتام    لیتت گتت شتتتاتته  تعتتداد  بودق   محتتدود 

ته  تعتتداد کمگنتتدم دوروم،    هیتت کتتارختتانجتتات 

گندم   ژهیو  دیدر کشتور و نبود مراکز خر  نایستمول

  اریگونه از گندم بست   نیکشتت ا  ریدوروم، ستط  ز

 ینوستتتانات  ریبوده و در طول چند ستتتال اخ نییپا

کشت آق در کشور    ریزسط     کهیطورهبداشاه،  

(. 1بوده استت    ریهزار هکاار ماغ 210تا  150 نیب

کشتت گندم دوروم    ریآمار ستط  ز  نیبراستاس ا

هزار هکاار    147حدود    1396-97  یدر سال زراع

آب   105بود کته   بته کشتتتتت    یهزار هکاتار آق 

گندم   یقرارداد  دیاخاصتا  داشتت. با شترور خر

در ستتتال   یکاروندوروم توستتتط کارخانجات ما

کشتت و   ریرستد ستط  ز  یبه نظر م  یجار  یزراع

داشتتاه    یشتت یمحصتتول روند رو به افزا  نیا دیتول

دفار گنتدم وزارت    ینیب  شیبتاشتتتد. بر استتتاس پ

محصتول   نیکشتت ا  ریستط  ز  یجهاد کشتاورز

هزار هکاتار خواهتد    180حتدود    1404در ستتتال  

در    بارتیب  کهو آراق  بود. گندم دوروم شتتبرن   

برنامه ، در  ندمعرفی شتد 1396و  1393  های ستال

در طبقه   1398-99تولید ب ر گندم ستتتال زراعی  

باالی  از نظر ستط  زیر کشتت  3ب ری پرورشتی 

درصد ارقام گندم دوروم را به خود اخاصا     65

(. استاقبال خو  کشتاورزاق از ارقام  2  داده استت

جدید گندم دوروم و توسعه سط  زیر کشت آق 

در منتاطق مخال  بویژه در منتاطق گرم و معاتدل 

ور، ضترورت اصتالح و معرفی ارقام ستازگار،  کشت 

پر محصتتتول و با ستتتمولینای مرغو  جدیدتر را  

 قاتکند. در همین راستتتاا بخش تحقیایجا  می

 غالت موستتستته تحقیقات اصتتالح و تهیه نهال و

ریزی و اصتتتالح ارقتام جتدیتد  بت ر اقتدام بته برنتامته

گنتدم دوروم برای منتاطق گرم و معاتدل کشتتتور 

عرفی چندین رقم اصتالح شتده  نموده و موفق به م

برای منتاطق گرم و هتانتا آراق  از جملته رقم جتدیتد 

 (.4و 3برای مناطق معادل شده است  

 

 هامواد و روش

  شتجره ( با  DM-93-8نا  الینِ ث گندم دوروم رقم  

GODRIN/GUTROS//DUKEM/3/THKNE

E_11/4/DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/

3/PATKA_7/YAZI_1/5/AJAIA_12/F3LO

CAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/

ADAMAR    زراعتتی ستتتتال   در   1390- 91در 

  المللی گندم دوروم مین خزانه بین و ستتو   قالب چهل   

)IDSN rd43(   المللی تحقیقتات  از مرکز بین دریتافای
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ا   در   (CIMMYT)نتتدم  ذرت و گتت    ستتتتاتت تتاه ی دو 

در    ور ب شتتا ی معادل کشتتور شتتامل کرج و ن   ی قات ی تحق 

 ای و بتدوق تکرار و قتالتب یتم آزمتایش مشتتتاهتده 

عنواق شاهد مورد ارزیابی  ه با حضور ارقام آریا و دنا ب 

 قرار گرفت. 

الین    83تعتداد    1391-92در ستتتتال زراعی  

ای از جملته الین  اناختابی از آزمتایش مشتتتتاهتده

DM-93-8    در قتالتب آزمتایش مقتایستتته عملکرد

یکنواختت مقتدمتاتی در دو ایستتتا تاه تحقیقتاتی  

ور مورد  باقلیم معادل کشتتور شتتامل کرج و نیشتتا

. این آزمتایش بتدوق تکرار  نتدارزیتابی قرار گرفا

الین کشت شد  10بود و رقم شاهد دنا بعد از هر  

ها از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات تا الین

این الین  نستتبت به آق مورد مقایستته قرار گیرند. 

در آزمایش مقایستتته   1392-93در ستتتال زراعی

متعتاتتدل  اقتلتیتم  ستتتراستتتری  پتیشتتترفتاتته  عتمتلتکترد 

(ARDYT-M)    گرفتت. این  مورد ارزیتابی قرار

بتته برنتتامتته  از  ایستتتا تتاهمرحلتته  در   هتتای نژادی 

ژنوتیپ  40کرج، کرمانشتاه و نیشتابور با شترکت 

لفا آ  شتامل شتاهد رقم دنا در قالب طرح آزمایشتی

هتای  بتا ستتته تکرار اجرا گردیتد. در ستتتال التیس

کتتد   1394-95و  1393-94زراعتی بتتا  الیتن  ایتن 

DM-93-8   هتای  در آزمتایش ستتتتازگتاری الین

بتتا   (ERDYT-M93)گنتتدم دوروم    بخشامیتتد

و  الین بته همراه دو رقم شتتتاهتد دنتا 18شتتترکتت  

ایستتتا تاه تحقیقتاتی  چهتاردرگنتدم نتاق پتارستتتی  

کرج، کرمانشتتتاه، اصتتتفهاق و نیشتتتابور در قالب 

طرح آزمایشتی بلوک های کامل تصتادفی با سته  

 تکرار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

لکرد  ها درکلیه آزمایشتتتات مقایستتته عمالین

ستتراستتری  مقدماتی، پیشتترفاه و ستتازگاری( در  

 60مار شتتامل دو پشتتاه   شتتشهایی به طول کرت

ماری و روی هر پشتتاه ستته ردی  کشتتت ستتانای

مارمربع و ستتط   2/7شتتدند. مستتاحت هر کرت 

اناهتای    5/0برداشتتتتت بتا حت     از اباتدا و  مار 

پتتایتتداری    شتتتشهترکترت   تتعتیتیتن  بتود.  متاترمتربتع 

زمتایش بته کمتم روش  هتا در این آعملکرد الین

و محاستتبه میان ین   (Rank)غیر پاراماریم رتبه  

متعتیتتار    (R)رتتبتته   انتحترا   انتجتتام    (SDR)و  آق 

در کلیه آزمایشتات مقایسته عملکرد، ب ر   گرفت.

در مارمربع و بتا توجته بته وزق    بت ر  450بتا تراکم  

 ها کاشاه شد.هزار دانه آق

در ستال زراعی    رویجیت  -آزمایشتات تحقیقی

حتومتته    1396-97 زارعتیتن دهستتتاتتاق  متزارر  در 

 لوفریشتتتهرستتتااق صتتتحنه و دهستتتااق ستتترا  ن

شتتهرستتااق کرمانشتتاه، در استتااق کرمانشتتاه اجرا  

  .گردید

صتتتفتات مرتبط بتا کیفیتت گنتدم بتا ارستتتال  

و   ، نیشتتتتابورهتای کرجهتایی از ایستتتا تاهنمونته

کرمتانشتتتاه بته واحتد شتتتیمی و تکنولوژی غالت  

های انجمن ت غالت طبق اساانداردبخش تحقیقا

تعیین  (ICC)المللی علوم و تکنولوژی غالت بین

 (.5گردید  

 زنتت  بیمتتاری  بتته  هتتا  واکنش الینارزیتتابی  

 بررسی  زرد در شرایط آلودگی مصنوعی مزرعه  

شتترایط گلخانه  بررستتی  مقاومت گیاه کامل( و 

برای ارزیتابی  ای( انجتام شتتتد.  مقتاومتت گیتاه ته

متتایتتهمزرعتته کتتامتتل،  مصتتتنوعی  ای گیتتاه  زنی 
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مزارر تحقیقتاتی، ای  و قهوه  زنت  زرد هتایخزانته

با استافاده از جدایه هر منطقه  بصتورت مخلوطی  

از استوور زن  و پودر تالم( به کمم ستمواش 

شترور شتد و تا زنی  پشتای اتومایزر از بعد از پنجه

زمتاق ظهور بر  پرچم چنتد بتار انجتام گردیتد.  

از طریق تعیین درصد  برداری از بیماری  یادداشت

( بر استتاس  0-100پوشتتش آلوده ستتط  بر   

(.  7   انجتام شتتتد  (Cobb)  روش تغییر یتافاته کتا 

برداری هم نین واکنش گیاه در هر بار یادداشتت

رو تلتفتز  روش  استتتتاس  بتر  آلتودگتی  تتیتتپ   بتته 

هتتمتتکتتا گتتردیتتد8راق  و  تتتعتتیتتیتتن   بتترای    .( 

ای از روش متم نیتل و همکتاراق  ارزیتابی گلختانته

و روش مکیناتاش   (6دهی زنت  زرد  برای نمره

همتکتتاراق   نمتره9و  برای  قهتوه (  زنتت   ای  دهی 

 اسافاده شد.

 

 و بحث  ایج نت

رقم   بتتا DM-93-8 الین  ثنتتاگنتتدم دوروم   )

  کیلوگرم در هکاتار  7750میتان ین عملکرد دانته  

در    و دارا بودق صتتتفتتات زراعی مطلو  دی ر

 (IDSN rd43   المللی گندم دورومآزمایشات بین

های بیشتتار وارد آزمایش مقایستته برای بررستتی

اقلیم    (PRDYT-M)  معاتدلعملکرد مقتدمتاتی 

دنتا بته عنواق  گردیتد. در این آزمتایش عملکرد  

کیلوگرم در هکاتار    6375شتتتاهتد آزمتایش برابر  

بود. در آزمتایش مقتایستتتته عملکرد یکنواختت  

میتتان ین عملکرد  DM-93-8 مقتتدمتتاتی الین بتتا 

عملکرد    9675 میتتان ین  از  در هکاتتار  کیلوگرم 

  کیلوگرم در هکاار 8841با    دنا(  آزمایش شتاهد

بود. به همین دلیل برای شتتترکت در مراحل   برتر

  گردید. نژادی اقلیم معاتدل اناخابعتدی برنامه به

درآزمایش مقایستته عملکرد پیشتترفاه ستتراستتری 

(ARDYT-M)  عتمتلتکترد  ایتن متیتتانت تیتن  بتتا   الیتن 

حستتتاستتتیت به    عدمکیلوگرم در هکاار و  6827

های رایج گندم در منطقه و ستایر صتفات بیماری

زمتتاق  مطلو  زراعی   ارتفتتار گیتتاه و  از جملتته 

برای مراحتل بعتدی برنتامته رستتتیتدق منتاستتتتب،  

اقلیم معادل اناخا  شتتد.   اصتتالحی گندم دوروم

ی  در این مرحله رقم شتتتاهد دنا میان ین عملکرد 

 بود. کیلوگرم در هکاار 6973 معادل

هتا در  عملکرد دانته الینمقتایستتتته میتان ین  

  1393-94آزمایش سازگاری طی دو سال زراعی

با  ثناچهار مکاق نشتاق داد که رقم   و 1394-95و 

کیلوگرم در هکاتار برتر   9025میتان ین عملکرد  

کیلوگرم بود.  7779از رقم شتتتاهد دنا با میان ین 

و انحرا     8/4این الین بتا میتان ین رتبته عملکرد  

عالوه بر پتایتداری عملکرد دانته    5/2معیتار رتبته  

افزایش  درصتتد   16 بیشتتار، نستتبت به شتتاهد دنا

نتا در  ث(. رقم  1عملکرد دانته نشتتتاق داد  جتدول  

و سته ژنوتیپ برتر آزمایشتات  ها جزاغلب ایستا اه

دهد که الین جدید عالوه  بود. این ناایج نشاق می

بتتاال عتمتلتکترد  پتتایتتداری  و  دانتته  عتمتلتکترد   ،بتر 

ستتتازگاری باالیی نیز با مناطق معادل ایراق دارد.  

نتظتر زراعتی    از  متهتم  از خصتتتوصتتتیتتات   بترختی 

 ، تعتداد روز  وزق هزار دانته    ارتفتار گیتاه،  نظیر

تعتتداد   و  دهی  ستتتنبلتته  رستتتیتتدگی  تتتا  تتتا   روز 

شتتتاهتد دنتا تفتاوت قتابتل توجهی بتا  الین جتدیتد  

 (.2 جدول  نداشت
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های گندم دوروم در چهار ایسا اه  میان ین عملکرد دانه، رتبه و انحرا  معیار رتبه الین  -1جدول 

 1394-95و  1393-94تحقیقاتی در دو سال زراعی 
 

       کیلوگرم در هکاار(  عملکرد 

 نیشابور  کرمانشاه  کرج اصفهاق الین

 میان ین عملکرد 

 کیلوگرم در  
 هکاار(

 میان ین

 رتبه 

انحرا   
 معیار

 رتبه 

نسبت  
 عملکرد 

به میان ین  
 کل

نسبت  
 عملکرد 

 به شاهد

 DM-93-1)100 93 5/5 15 7779 7367 8463 7251 8036  شاهد دنا 

DM-93-2 9124 8477 9354 8150 8776 8/7 6/5 105 113 

DM-93-3 9734 8540 8578 7747 8650 9/6 2/6 104 111 

DM-93-4 8834 8454 9763 7746 8699 7 1/3 104 112 

DM-93-5 8918 7827 9747 7318 8453 10 1/7 101 109 

DM-93-6 8750 9196 8812 6896 8413 4/11 3/6 101 108 

DM-93-7 8103 8557 9848 7484 8498 6/8 9/6 102 109 

 DM-93-8 )116 108 5/2 8/4 9025 7600 10009 9025 9464 )ثنا 

DM-93-9 8366 8437 9470 7129 8350 4/11 7/4 100 107 

DM-93-10 8561 8144 8619 7355 8170 4/11 5/4 98 105 

DM-93-11 8525 7485 9044 7457 8128 1/11 2/5 98 104 

DM-93-12 8578 8363 9492 7210 8411 6/9 8/3 101 108 

DM-93-13 9247 9238 8753 6986 8556 1/9 2/6 103 110 

DM-93-14 9118 8508 9353 7168 8537 4/8 7/3 102 110 

DM-93-15 8042 6597 8131 6856 7406 4/17 4 89 95 

DM-93-16 9141 7241 8424 7388 8048 6/13 7/5 97 103 

DM-93-17 9028 7405 9433 7709 8393 9/9 6/6 101 108 

DM-93-18 8482 7397 8699 6697 7817 4/16 2/2 94 100 

DM-93-19 9070 7588 9316 6956 8233 6/10 6/4 99 106 

DM-93-20 8828 7523 9183 7616 8287 8/9 8/5 99 107 

 -  -  -  -  8331 7342 9124 8063 8797 میان ین

 

 نا و شاهد دنا در آزمایشات سازگاری ثبرخی از خصوصیات زراعی گندم دوروم رقم  -2جدول 

 در چهار منطقه و دو سال زراعی  
 

 محل اجرای 

 آزمایشات 

 فیزیولوژیم  تعداد روز تا رسیدگی له ظهورسنب تعداد روز تا هزاردانه  گرم(  مار(ارتفار  سانای

 دنا ثنا  دنا ثنا  دنا ثنا  دنا ثنا 

 197 197 162 162 42 41 76 86 اصفهاق

 211 218 181 177 40 39 90 90 کرج

 225 225 181 185 41 41 94 94 کرمانشاه 

 213 219 172 170 43 45 100 97 نیشابور

 214 215 174 174 42 42 90 92 میان ین

 

بر   هتای مهم گنتدم،از نظر واکنش بته بیمتاری

، 3استتاس ناایج چهار ستتال ارا ه شتتده در جدول  

رقم ثنتا هتای تلته بیمتاری زنت  زرد  در خزانته

در منتاطق   30MR-0واکنش مقتاومتت قتابتل قبول  
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مخال  شتتتامتل زرقتاق، مشتتتهتد، کرج، اردبیتل،  

ایستتتا تاه زرقتاق    همتداق و مغتاق داشتتتتت.  در 

قتتدرت   بتتا  غتتالتتب زنتت  زرد  نژاد  بتتا حضتتتور 

، این  Yr27بیمتاریزایی بر روی گیتاهتاق حتامتل ژق 

 مقتاومتت الین مقتاومتت نستتتباتاً خوبی نشتتتاق داد.  

قتابتل قبول این رقم جتدیتد بته بیمتاری زنت  زرد  

اولیتته   اینوکلوم  نقش مهمی در کتتاهش  میاوانتتد 

ن کاهش ستتمواشتتی ها در  عامل بیماری و هم نی

مناطق مهم کشتتت این الین در ستتال های آینده  

 داشاه باشد.

ای  در خصتو  واکنش به بیماری زن  قهوه 

بتیتمتتاریتزایتی  فتتاکتاتورهتتای  پتتایتش  نتاتتایتج   نتیتز 

هتای  ای گنتدم در ستتتالهعتامتل بیمتاری زنت  قهو

نشتاق داد که واکنش رقم    1396-97  و  1394-95

 ستتتا تاه ای  ستتتتها نستتتبتت بته این بیمتاری در  ثنت 

 تتا نیمته حستتتاس  مقتاوم  ،اردبیتلو    ، گرگتاقاهواز

(R-40MS) رقم  در این آزمتایشتتتات  بتاشتتتد.  می

 درصتتتتد آلودگی    100-40  حستتتتاس بوالنی بتا

 (40MS-100S)حستتاس  نیمه حستتاس تا و تیپ 

 (. 4 جدول  یادداشت برداری شده بود

کیفی نیز این رقم به طور  خصتوصتیات  از نظر

، 59، ستخای دانه  2/12پروتئین میان ین با درصتد  

متترطتتو    گتتلتتوتتتن   زردی  ،  27درصتتتتتد 

درصتتتتد استتتاخراج و    5/5رنت  ستتتمولینتای  

از وضتتعیت خوبی برخوردار و از   52ستتمولینای 

نظر این خصتوصتیات مهم دارای کیفیت و ارزش  

باشتتد شتتاهد دنا می تری نستتبت بهمطلو غ ایی  

 (.5 جدول 

زارعتیتن  متزارر  در  رقتم جتتدیتتد   ارزیتتابتی 

اق کرمانشتاه نیز نشتاق از برتری رقم جدید  در استا

این   که  طوریه ب .نستتبت به شتتاهد دنا داشتتت ثنا

 و صتتحنه  شتتهرستتااق ستترا  نیلوفررقم در دو 

میتتان ین عملکرد    کیلوگرم در هکاتتار    8378بتتا 

عتمتلتکترد   متیتتانت تیتن  بترابتر   کتیتلتوگترم   7910در 

، شتتش درصتتد برتری نشتتاق ادر هکاار شتتاهد هان

 (.6 جدول  داد.
 

 در خزانه تله  (Puccinia striiformis f.sp. tritici)نا به عامل بیماری زن  زرد ثواکنش رقم   -3جدول 
 

 سال رقم/شاهد  زرقاق اردبیل  مشهد کرج

- 10MR - 20MR ناث 
1392-93 - 20MR - 30M   بهرن 

- 100S - 100S حساس( بوالنی  

- 10MR - - ناث 
1393-94 - 60MS - -   بهرن 

- 100S - - حساس( بوالنی  

- 30MR - 30MR اثن 
1394-95 - 30MR - 50M هانا 

- 100S - 100S حساس( بوالنی  
0 0 10MR 5R ناث 

1396-97 40M 40MR 30MR 20MR   بهرن 

100S 100S 100S 100S حساس( بوالنی  

S ،حساس :R ،مقاوم :MR  ،نیمه مقاوم :MS ،نیمه حساس :Mنیمه مقاوم تا نیمه حساس : 
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 (Puccinia triticina)نا به عامل بیماری زن  قهوه ای ثواکنش گندم دوروم رقم  -4جدول 
 

 گرگاق اهواز  اردبیل  رقم/ شاهد  سال زراعی 

1394-95 
 40MS - - ناث

 30MS - - هانا

 100S - -  حساس(یبوالن

1396-97 
 10MR R R ناث

 10MS 30MS 30MS هانا

 50S 40MS 100S  حساس(یبوالن

S ،حساس :R ،مقاوم :MR مقاوم،   مهی: نMSحساس،  مهی : نMحساس  مه ی مقاوم تا ن مهی: ن 

 ا و شاهد دنا ثنهای مربوط به خصوصیات کیفی گندم دوروم رقم ناایج ارزیابی  -5جدول 

 مخال   هایدر آزمایش  
 

 مکاق و سال 

 اجرای آزمایش
 درصد اساخراج سمولینا  زردی رن  سمولینا  گلوتن مرطو  سخای دانه  درصد پروتئین درصد لکه آردی  الین/ رقم 

 کرج
 94 -1393 ) 

 55 6 29 62 6/12 2 ناث

 58 5 23 61 9/12 0  شاهد( دنا

 مانشاه کر
 94 -1393 ) 

 55 6 26 54 4/11 15 ناث

 57 5 20 52 2/11 15  شاهد( دنا

 نیشابور 
 93 -1392 ) 

 49 5 25 61 1/12 5 اثن

 49 5 21 60 0/12 12  شاهد( دنا

 نیشابور 
 94 -1393 ) 

 50 5 28 58 6/12 3 ناث

 51 4 29 59 6/12 5/0  شاهد( دنا

 میان ین
 2/52 5/5 27 59 2/12 6 ناث

 7/53 7/4 23 58 2/12 7  شاهد( دنا

 

  مزارر زارعیندر  با رقم شاهد هانا ثنامقایسه عملکرد دانه  کیلوگرم در هکاار(گندم دوروم  -6جدول 

 1396-97اسااق کرمانشاه در سال زراعی 
 

 عملکرد نسبت به شاهد افزایش درصد  میان ین عملکرد دانه  صحنه شهرسااق  سرا  نیلوفر شهرسااق  ارقام/الین 

 0 7910 7870 7950  شاهد(  هانا

 6 8378 9135 7620 اثن

 

 ناثخصوصیات زراعی گندم دوروم رقم 

نتا رقمی استتتت بتا تیتپ رشتتتد  ثگنتدم دوروم  

کیلوگرم در   8524 بهاره که میان ین عملکرد آق

آق   ارتفتتار  میتتان ین  و   مارستتتتانای  92هکاتتار، 

بتاشتتتتد. گرم می  42  میتان ین وزق هزاردانته آق

و رستیدگی این    ظهور ستنبلهمیان ین تعداد روز تا 

روز استتت. رن  دانه   215و  174الین به ترتیب 

آق زرد کهربایی و میان ین درصتتتد پروتئین دانه  

آق    2/12آق   مترطتو   گتلتوتتن  درصتتتتد   27و 

 (.8باشد  جدول یم
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 دنا و شاهد  ناثمهم مورفوفیزیولوژیکی رقم صفات مشخصات و برخی از  -8 جدول
 

 دنا  شاهد(  نا ث مشخصات

 شجره 
GODRIN/GUTROS//DUKEM/3/THKNEE_11/4/DUKEM_1//PAT
KA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI_1/5/AJAIA_12/F3LOCAL(SE
L.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/ADAMAR TARRO-3 

 CIMMYT CIMMYT منشاء

 بهاره بهاره عادت رشد

 174 174 میان ین تعداد روز تا ظهورسنبله  

 214 215 رسیدگی فیزیولوژیم میان ین تعداد روز تا  

 90 92 میان ین ارتفار بوته سانای مار(

 مقاوم مقاوم خوابیدگی بوته

 زرد کهربایی زرد کهربایی رن  دانه

 42 42 میان ین وزق هزار دانه گرم(

 2/12 2/12 میان ین درصد پروتئین

 58 59 سخای دانه

 23 27 درصد گلوتن مرطو 

 7 6 لکه آردی

 7864 8524 میان ین عملکرد  کیلوگرم در هکاار(

 مقاومنیمه  مقاوم تا واکنش به بیماری زن  زرد

نیمه   مقاوم تا
 مقاوم

 مقاوم حساسنیمه  مقاوم تا واکنش به بیماری زن  قهوه ای

 

 های ترویجیتوصیه

شرایط  هایی که  در مناطق معادل کشور در سال 

مناستتب باشتتد،   های زن  زرد برای اپیدمی بیماری 

عملکرد گنتدم دوروم نستتتبتت بته گنتدم نتاق بیشتتتار 

تواند نسبت به گندم  می   است، بنابراین گندم دوروم 

تولید نماید. گندم دوروم رقم    ناق محصتول بیشتاری 

کیلوگرم در هکاتار و  8524نتا بتا میتان ین عملکرد  ث 

های زن  زرد  بیماری   به قابل قبول نستبت مقاومت  

عنواق رقم مناستب برای کشتت  ه  ب   ای، و زن  قهوه 

واقع در مناطق معادل کشتتتور از جمله    در اراضتتتی 

های تهراق، البرز، اصتفهاق، خراستاق رضتوی،  استااق 

  و  های کرماق، فارس، لرستااق مناطق شتمالی استااق 

  و هوای معاتدل هستتتانتد، کرمانشتتتاه که دارای آ 

ا در  ثن شتود. تاری  کاشتت مناستب رقم  توصتیه می 

اقلیم معاتدل کشتتتور نیمته اول آبتاق بوده و در یتم  

بستار کاشتت مناستب در کشتت با ردیفکار، با توجه  

  450گرم و تراکم ب ر    42به میان ین وزق هزار دانه  

کیلوگرم ب ر    180- 200دانه در مارمربع، مصتتتر   

شتتتود. برای بهبود کمیتت و  می در هکاتار توصتتتیته  

کیلوگرم   150کیفیت محصتتول این رقم، مصتتر  

کیلوگرم ستتتولفتات   80کود فستتتفتات آمونیوم و  

کیلوگرم اوره در هر   250پااستتیم بصتتورت پایه و  

سرک پیشنهاد  دو نوبت  نوبت پایه و    یم هکاار در  

 شود. می 
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