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 ... معرفی گندم نان ستاره  ، محمدعلی جواهری 

 

 دهیچک

خشکی آخر فصل منطقه ارزوییه از مناطق گرم و خشک استان کرمان است لذا ضروری است رقم های جدید متحمل به که توجه به اینبا 

د رس و زو و با نیاز ابی کمتر معرفی و جایگزین ارقام قدیمی و با کارایی مصرف آب پایین گردند. لذا به منظور بررسی عملکرد الین

 طیدر شراسایر ارقام مرسوم، با )الینی که تحت عنوان رقم ستاره بعدا نامگذاری گردید(  S-92-19 گندم نانمتحمل به تنش خشکی 

انجام پذیرفت. در طول فصل رشد  1395-96ترویجی در دو مزرعه در سال زراعی -طرح تحقیقی استان کرمان هییشهرستان ارزو نیزارع

یرفت. انجام پذ ی ضروری مانند تاریخ کاشت، برداشت، تعداد روزهای کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی و ارتفاع بوتههایبردارادداشتی

 دهدیمجداگانه برداشت و توزین گردید. مقایسه میانگین عملکرد ارقام در دو مزرعه نشان  طوربهرقم رسیدگی فیزیولوژیکی هر از پس 

 5952با عملکرد  2کیلوگرم در هکتار از برتری نسبی نسبت به رقم چمران 6159)رقم ستاره( با متوسط عملکرد  S-92-19که الین 

نسبت  S-92-19. همچنین الین دینگردکدام از مزارع مشاهده ای در هیچزرد و قهوهاست.  بیماری زنگ  بودهکیلوگرم در هکتار برخوردار 

بوده و کارایی مصرف آب باالتری دارد. لذا با توجه به مصرف آب کمتر، پاکوتاهی، زودرسی، مقاومت به ورس  ترزودرس 2به رقم چمران

 خصوصاًگندم نان ستاره( در شهرستان ارزوییه استان کرمان )) S-92-19الین  گرددیمو همچنین مقاومت به گرمای آخر فصل توصیه 

گردد. بنابراین ضروری است با  2( جایگزین ارقام چمران و چمرانباشندیمیی که با کمبود آب و تنش گرمایی آخر فصل مواجه هاپهنه

ره( رایط تنش خشکی این الین )گندم نان ستاتوجه به نتایج تحقیق حاضر و سایر مطالعات در استان های دیگر و پایداری عملکرد آن در ش

 در برنامه تولید بذر مادری در استان قرار گیرد.

 گندم نان، عملکرد دانه، مناطق گرم :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 (و متحمل به تنش خشکی )رقم زودرس ستاره گندم نان معرفی

 شهرستان ارزوییه استان کرمان مناسب کاشت در
 محمدعلی جواهری

منابع طبیعی کرمان، استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و -1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

Email: javaheri310@yahoo.com 

mailto:javaheri310@yahoo.com
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 بیان مسئله

و  های زراعی گندم گندم نانترین گونهمهم .ترین سطح کشت را در سراسر جهان داردای است که وسیعگندم تنها غله

در  2018است که میزان تولید آن در سال  انرژیگندم نان یکی از منابع مهم تأمین پروتئین و (. 8و  5م می باشند)گندم دورو

توسعه امکانات  ویژه در کشورهای درحالافزایش جمعیت در سراسر جهان و به(. 6میلیون تن بوده است ) 74/734جهان 

یافته، استفاده از ارقام جدید با  منظور تأمین غذای موردنیاز این جمعیت افزایشه بهموجود را چنان تحت تأثیر قرار داده است ک

عنوان غذای پایه کشور و لزوم تداوم با توجه به استراتژیک بودن گندم به(. 1) باشدپتانسیل باالی عملکرد، الزم و ضروری می

خودکفایی در تولید این گیاه، افزایش روزافزون نیاز به تولید بیشتر این محصول، اهمیت افزایش تنوع در ارقام موجود در کشور 

ام موجود )به دلیل شکسته شدن مقاومت در شود، اهمیت جایگزینی ارقاورزان میکش تولید توان بردن باال سبب نهایت در که

 .است توجه ایانش زارعین شرایط با تحقیقاتی هاییافته بیشتر چه هر تطبیق و تر پرمحصول ارقام به دستیابی ومقابل امراض( 

 نان (. گندم7و4کل مصرف غله در جهان را به خود اختصاص داده است ) %31ترین غله جهان است که در حدود گندم عمده

آبی آخر فصل و کیفیت نانوایی خوب در سال دارای عملکرد باال، متحمل به کم PRL/2*PASTOR سیروان با شجره رقم

برای کاشت در شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل مناطق معتدل کشور معرفی گردید.گندم سیروان دارای وزن هزار دانه  1391

باشد. یسازگار به اقلیم گرم تا معتدل م زنی بسیار باال و مقاومت مناسب به خوابیدگی بوته، نسبتاً زودرس وزیاد، قدرت پنجه

 ترینمهم از یکی خشکی (. تنش3و 2به دلیل متحمل بودن این رقم به زنگ زرد جایگزین مناسبی برای رقم چمران است )

منظور مطالعه سازگاری الیندر یک بررسی به(. 9ایران است ) خشکنیمه و خشک مناطق در غالت عوامل محدودکننده تولید

( در شش 1391-93) مدت دو سال زراعیهمراه دو رقم تجارتی )چمران و افالک( بهالین را به 16امیدبخش گندم تعداد های 

-S-91و  S-91-6 ،S-91-13های ایستگاه تحقیقاتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که الین

پایداری عملکرد دانه بهتری برخوردار بودند  از کیلوگرم در هکتار 6315و  6251، 6262ترتیب با میانگین عملکرد دانه به 15

 با توجه به روند خشکی در کشور ضروری است ارقام با کارایی مصرف آب باال شناسایی گردند.   (. 2)

و از مناطق گرم استان کرمان است.  شدهدر فاصله صد کیلومتری جنوب غربی شهرستان بافت واقع شهرستان ارزوئیه

یدرجه سانت 49/15و میانگین درجه حرارت حداقل ساالنة آن  گرادیدرجه سانت 7/31میانگین درجه حرارت حداکثر ساالنة آن 

 .باشدمی گرادیدرجه سانت -4/11باشد. درجه حرارت حداقل مطلق آن نیز می مترمیلی 160و متوسط بارندگی ساالنه آن  گراد

ترین محصوالت زراعی منطقه شود. گندم یکی از عمدهاین شهرستان به عنوان قطب تولید گندم در استان کرمان شناخته می

هکتار و  24000باشد که در تأمین خوراک مردم و اقتصاد منطقه نقش بسزایی دارد. سطح زیر کشت گندم در این شهرستان می

 زودرس و و ترین منبع درآمد کشاورزان است. معرفی ارقام برترگندم مهم متوسط عملکرد پنج تن در هکتار است. کاشت

های لیتبمناسب کاشت در مناطق کم آب استان کرمان گندم نان که بتوانند جایگزین ارقام قدیمی و رایج منطقه گردند و از قا

 باشد.شند از اهداف اصلی این تحقیق مید و کارایی مصرف آب بیشتری داشته باآورنبالقوه موجود حداکثر استفاده را به عمل

 نیزارع طیدر شرا  2با رقم شاهد چمران  S-92-19 عملکرد الین امیدبخش گندم نان سهیو مقا یبررسدر این تحقیق به منظور 

 انجام پذیرفت. میزان بذر مصرفی 1395-96ترویجی در دو مکان در سال زراعی  -طرح تحقیقی استان کرمان هییشهرستان ارزو

در این  با توجه به وزن هزار دانه محاسبه و برای کاشت در نظر گرفته شد. مترمربعدانه در  400برای هر ژنوتیپ بر اساس 

به طریق  برگپهنهای هرز باریک برگ و بررسی تهیه زمین شامل شخم، دیسک، لولر طبق معمول زراعی انجام شد. کنترل علف

انجام و در همان روز آبیاری انجام گردید.  25/9/95، 2و در مزرعه  20/9/95، 1عه کنترل شیمیایی انجام شد. کاشت در مزر
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کش علفو باریک برگ به ترتیب از سموم  برگپهنی هرز هاعلفروش آبیاری در هر دو منطقه بارانی بود. برای مبارزه با 

 از مراحلی و تاپیک در موعد مناسب استفاده شد. در طول فصل رشد مجریان طرح و برخی کشاورزان و مددکاران توفورد

از شروع سنبله رفتن تا رسیدگی از مزارع طرح و شاهد بازدید به عمل آوردند. همچنین از صفاتی چون تاریخ  ژهیوبهرشد 

ها، درصد ورس، درصد ریزش دانه و عملکرد دانه، در طول ت به بیمارینسب العملعکسرسیدگی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، 

ها در هر منطقه کل محصول هر الین طوریکه پس از رسیدگی ژنوتیپآمد. به عملبهگیری ی و کیلبردارادداشتفصل زراعی ی

 انجام پذیرفت. 12/3/96عه دوم و برای مزر 10/3/96جداگانه برداشت و توزین شد. برداشت برای مزرعه الگویی اول در تاریخ 

 

 معرفی دستاورد

کیلوگرم در هکتار برتری نسبی نسبت به رقم  6206با عملکرد S-92-19 نشان داد که الین  1نتایج حاصل از مزرعه 

درصد عملکرد بیشتری از رقم  S-92-192/2 (. بطوریکه الین 1کیلوگرم در هکتار داشت )شکل  6071با عملکرد  2چمران

مشاهده گردید. همچنین تعداد روز تا  2(. بیشترین وزن هزار دانه و ارتفاع بوته در رقم چمران2دارا بوده است )شکل  2چمران

روز بود. درصد  S-92-19145 روز و میانگین همین صفت برای الین  158حدود  2رسیدگی فیزیولوژیک در رقم چمران

های زنگ زرد و مالحظه نگردید. همچنین حساسیتی نسبت به بیماری 2و رقم چمرانS-92-19 ورس( در الین) یدگیخواب

 (.1)جدول  دینگردمشاهده  2کدام از الین ورقم چمرانای در هیچقهوه

کیلوگرم در هکتار  5835با عملکرد  2کیلوگرم در هکتار برتر از رقم چمران 6112با عملکرد S-92-19 نیز الین  2در مزرعه 

روز و  164حدود  2داشته است. تعداد روزتا رسیدگی فیزیولوژیک رقم چمران 2رین وزن هزار دانه را رقم چمرانبود. بیشت

درصد( قابل  1) 2ورس( در رقم چمران) یدگیخوابروز بوده است. درصد  S-92-19148 میانگین همین صفت برای الین 

کدام از الین و رقم مورد بررسی مشاهده ای در هیچقهوهمالحظه نبوده است. همچنین حساسیتی به دو بیماری زنگ زرد و 

شده است. مقایسه میانگین عملکرد  ( آورده2(. متوسط عملکرد در دو مکان در منطقه ارزوییه در جدول )2)جدول  دینگرد

بت به رقم کیلوگرم در هکتار از برتری نسبی نس 6159با متوسط عملکرد  S-92-19الین  دهدیمارقام در دو مزرعه نشان 

 2درصد عملکرد بیشتری از رقم چمران S-92-194/3 کیلوگرم در هکتار داشته است. بطوریکه الین  5952با عملکرد  2چمران

در هر دو مزرعه  نسبت به  2مشاهده گردید. رقم چمران 2داشته است. بیشترین وزن هزار دانه و ارتفاع بوته در رقم چمران

روز و  161حدود  2طوریکه میانگین تعداد روزتا رسیدگی فیزیولوژیک در رقم چمرانست. بهبوده ا ترررسیدS-92-19 الین 

باشد و حدود می 2 تر از رقم چمرانزودرس S-92-19 روز بوده است. این الین  S-92-19 146 میانگین این صفت برای الین 

یابد. لذا مترمکعب در هکتار نیاز آبی کمتری داشته و به دلیل زودرسی خسارت تنش گرمایی در آخر فصل نیز کاهش می 500

یی در مصرف آب، زودرسی و تحمل تنش گرمایی در آخر فصل این الین)رقم ستاره( مناسب کاشت و جوصرفهبه دلیل 

 جایگزینی با رقم شاهد می باشد.
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 توصیه ترویجی

و از مشکل  رندیگیمکشور قرار  خشکمهینمناطق گرم آن جزء مناطق خشک تا  خصوصاًکه استان کرمان و با توجه به این

 ، لذا :برندیمشدید کمبود منابع آبی رنج 

 شناسایی و کاشت ارقام زودرس که به آب آخر فصل کمتری احتیاج دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.  -1

از طرفی کشاورزان در کاشت گندم در مناطق گرم استان با مشکل تنش گرمایی آخر فصل مواجه هستند، بنابراین  -2

 که عملکرد قابل قبولی داشته باشند بسیار برای این مناطق مهم هستند.  زودرسکاشت ارقام 

 2درصد( عملکرد بیشتری از رقم چمران 4/3حدود دویست کیلوگرم در هکتار )S-92-19  طبق نتایج این یافته الین -3

داشته است. مصرف آب کمتر، پاکوتاهی، زودرسی، مقاومت به ورس و همچنین مقاومت به گرمای آخر فصل و پایداری عملکرد 

ا نام طرفی نامگذاری این الین بهای این الین است. بنابراین با توجه به این خصوصیات و از در شرایط تنش خشکی از ویژگی

 ستاره، ضروری است در برنامه تولید بذر مادری در شهرستان ارزوییه قرار گرفته و اقدام به کاشت آن در منطقه گردد. 

 

 
 عکس از طرح اجرا شده -1شکل 
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