
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍصاست جهبد کطبٍسصی

 سبصهبى تحقیقبت، آهَصش ٍ تشٍیج کطبٍسصی

 هشکض تحقیقبت کطبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی فبسس

اقلین هعتذل  جَ هٌبسب کبضت  ٍ هبی گٌذم ًبىسقن

 استبى فبسس

 

ههٌذس فبطوه  ضکَفه سبسیخبًی خشهی،صاد،   ههٌذس ههٌذس احوذسضب ًیک

عبذالکشین دکتش هٌَچهش دستفبل،  ههٌذس ی، یقبئذضشف، دکتش هحسي یبسب

 اله حسٌیفضلههٌذس راکشی، 

 ًهبل ٍ بزس  یهیئت علوی بخص اصالح ٍ تهیه یاعضب

 

در مرکس اطالعات و  4۷۳۳5به شماره   8/4/94در تاریخ  این نشریه

 .مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است

 

 

 (4ضکل ) جَ سقن ًصشت

-پایِ) ٍ کَیش( هادسی یپایِ) تاللی سلن کاسٍى یًتیجِایي سلن    

جَ . تاضذاًذ، هیّای تجاسی هَسد کطت تَدُکِ اص سلن( پذسی ی

ی گیشچطن یکشد داًٍِ پایذاسی عول گستشدًُصشت اص ساصگاسی 

 .(5جذٍل ) تشخَسداس است

 جو رقن نصرت گیاهی و زراعی هایویژگیی از برخ -5جدول 

 تیٌاتیي تیپ سضذ

 هتشساًتی 100 هیاًگیي استفاع تَتِ

 سسهتَسط تاسیخ سسیذى

 گشم 44 هیاًگیي ٍصى ّضاس داًِ

 سًگ داًِ
 سٍضي

 هماٍهت تِ خَاتیذگی
 هماٍمًیوِ

 هماٍمًیوِ هماٍهت تِ سیضش

 هماٍم تِ تیواسی سفیذن پَدسیًیوِ ّاٍاکٌص تِ تیواسی

 هتحول تِ سشها ّای هحیطیٍاکٌص تِ تٌص

 کیلَگشم دس ّكتاس 6965 کشدهیاًگیي عول

 

 

 های رسیده جو رقن نصرتسنبله -4شكل 

 

 

 (3ضکل ) افق گٌذم ًبى سقن 

تٌص  ًسثت تِخَب  تحولکشد تاال ٍ پتاًسیل عول تا ایي سلن   

دسی صیوٌس تش  12-6ٍ ضَسی آب  14-7ضَسی خان  (ضَسی

تشخی  .تاضذهٌاسة هیگشم  اًًسثتاللین هعتذل تا  تشای )  هتش

 .اسائِ ضذُ است 4ٍیژگی ّای ایي سلن دس جذٍل 

 افق گندم نان رقن گیاهی و زراعی هایویژگیاز  برخی -4جدول 

 تْاسُ تیپ سضذ

 هتشساًتی 74 هیاًگیي استفاع تَتِ

 سسهتَسط تاسیخ سسیذى

 گشم 38 هیاًگیي ٍصى ّضاس داًِ

 ایسٍضي ضیطِ سًگ داًِ

 هماٍم هماٍهت تِ خَاتیذگی

 هماٍم هماٍهت تِ سیضش

حساس تِ صًگ صسد، هتحول تا ًیوِ ّاٍاکٌص تِ تیواسی

 اٍم تِ صًگ سیاُ،قمًیوِ

 ایحساس تِ صًگ لًَُْیوِ 

 هتحول تِ ضَسی ّای هحیطیٍاکٌص تِ تٌص

 

 
افق گندم نان رقن یهسرعه -3شكل   

 

 

 
 



 
 گٌذم ًبى سقن پبسسی

دس ایستگاُ تحمیمات  1373-74دس سال صساعی M-84-17 الیي    

کِ اص  "Dove"S"/Buc"Sکطاٍسصی صسلاى اص تاللی الیي گٌذم آتی 

الوللی گٌذم ٍ رست ضذُ دس هشکض تحمیمات تیيّای اصالحالیي

(CIMMYT) ِهادسی ٍ سلن گٌذم داساب تِ یعٌَاى پایِاست، ت-

ًسل اٍل  1374-75دس سال صساعی . دست آهذتِپذسی  یعٌَاى پایِ

طی ضص سال . تا سلن داساب تاللی دادُ ضذ دٍتاسُ آهذُدستتِ

اللین هعتذل کطَس  ًژادی دس ّفت ایستگاُ ّنّای تِآصهایص

اسائِ ضذُ  1ّای ایي سلن دس جذٍل  تشخی اص ٍیژگی .هعشفی ضذ

 .است

 پارسیرقن  گندم نان گیاهی و زراعی هایویژگیاز  رخیب-1جدول 

 تْاسُ تیپ سضذ

 هتشساًتی 97 هیاًگیي استفاع تَتِ

 سسهتَسط تاسیخ سسیذى

 گشم 42 هیاًگیي ٍصى ّضاس داًِ

 ستاییصسد کِ سًگ داًِ

 هماٍم هماٍهت تِ خَاتیذگی

 هماٍم هماٍهت تِ سیضش

 ّاٍاکٌص تِ تیواسی
 حساس تِ صًگ صسدهماٍم تا ًیوًِیوِ

 ایًگ لَُْصحساس تِ ٍ ًیوِ 

 خیلی خَب کیفیت ًاًَایی

 کیلَگشم دس ّكتاس 8600 کشدعولهیاًگیي 

 

 (1ضکل ) گٌذم ًبى سقن پیطتبص

تَسط  1381دس سال  Alvand//Aldan/Ias58 یایي سلن تا ضجشُ   

ی ًْال تزس ی تحمیمات اصالح ٍ تْیِسسٍِتخص تحمیمات غالت م

 گٌذم پیطتاص . ضذکطت دس اللین هعتذل کطَس هعشفی  تشای

کشد دیشسس، تا حذٍدی حساس تِ خَاتیذگی تَتِ ٍ عولًسثت تِ

 .(2جذٍل ) تاضذتاال هی

 پیشتازنان رقن  گیاهی و زراعی گندم هایویژگیی از برخ-2جدول 

 تْاسُ تیپ سضذ

 هتشساًتی 94 هیاًگیي استفاع تَتِ

 صٍدسس  ًسثتتِ تاسیخ سسیذى

 گشم 44 هیاًگیي ٍصى ّضاس داًِ

 ستاییصسد کِ سًگ داًِ

 هماٍمًیوِ هماٍهت تِ خَاتیذگی

 هتحول هماٍهت تِ سیضش

 ایهماٍم تِ صًگ لَُْتِ صًگ صسد ٍ ًیوِ هماٍم ّاٍاکٌص تِ تیواسی

 هتحول تِ خطكی آخش فصل ّای هحیطیٍاکٌص تِ تٌص

 هعتذل هٌاطك هَسد کاضت

 کیلَگشم دس ّكتاس 6500 کشدهیاًگیي عول

 

 
 گندم نان رقن پیشتاز یهای رسیدهسنبله -1شكل 

 (2ضکل ) گٌذم ًبى سیشٍاى

کشد تاال، عولداسای   PRL/2*PASTOR یتا ضجشُ ایي سلن   

 1391آتی آخش فصل ٍ کیفیت ًاًَایی خَب دس سال هتحول تِ کن

فصل هٌاطك هعتذل  پایاىتشای کاضت دس ضشایط تٌص سطَتتی 

گٌذم سیشٍاى داسای ٍصى ّضاس داًِ صیاد، لذست  .ضذکطَس هعشفی 

 ًسثتی تَتِ، تِصًی تسیاس تاال ٍ هماٍهت هٌاسة تِ خَاتیذگپٌجِ

دلیل تِ. (3جذٍل ) تاضذصٍدسس ٍ ساصگاس تِ اللین گشم تا هعتذل هی

لن گضیي هٌاسثی تشای سهتحول تَدى ایي سلن تِ صًگ صسد جای

 .   چوشاى است

 گندم نان رقن سیروان گیاهی و زراعی هایویژگیاز  برخی -3جدول 

 تْاسُ تیپ سضذ

 هتشساًتی 95 هیاًگیي استفاع تَتِ

 سسهتَسط تاسیخ سسیذى

 گشم 46 هیاًگیي ٍصى ّضاس داًِ

 صسد سًگ داًِ

 هماٍم هماٍهت تِ خَاتیذگی

 هماٍم هماٍهت تِ سیضش

 ایّای صسد ٍ لَُْهماٍم تِ صًگًیوِ ّاٍاکٌص تِ تیواسی

 هتحول تِ خطكی ٍ گشها ّای هحیطیٍاکٌص تِ تٌص

 کیلَگشم دس ّكتاس 6800 کشدهیاًگیي عول

 

 
 گندم نان رقن سیروان یهسرعه -2شكل 

 

 

 
 


