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مقدمه 

گنـدم محصولـی اسـت اسـتراتژيك کـه نقـش مهمـي در تغذيه 
انسـان دارد و همـواره از آن بعنـوان محصـول غذايـی مهمـی بـرای 
مقابلـه بـا گرسـنگی ياد شـده اسـت. گنـدم دوروم دهمیـن محصول 
مهـم در دنیـا، سـاالنه حـدود 37 میلیـون تـن و حـدود ده درصـد از 
سـطح زير کشـت گندم دنیا را به خود اختصاص می دهد. بیشـترين 
سـطح زيـر کشـت اين رقـم در دنیـا در مناطق غرب آسـیا، شـمال و 
شـرق آفريقا، آمريکای شـمالی، هندوسـتان، اروپای شـرقی و مناطق 
مديترانـه ای می باشـد. شـرايط آب وهوايـی مديترانـه اي ايـران بـراي 
تولید گندم دوروم بسـیار مناسـب اسـت، ولی ايـران جايگاهی واقعي 
در بیـن کشـورهاي ايـن حـوزه، ازلحـاظ تولیـد گنـدم دوروم نـدارد. 
ايـن درحالی اسـت که مسـاحت وسـیعی از ايـران، بـرای تولید گندم 
دوروم بـا کیفیـت بـاال و در حـد اسـتانداردهای بین المللی مناسـب 
اسـت؛ به گونـه ای کـه ايـران مي توانـد در زمینه تولید ايـن محصول و 
تبديـل آن بـه سـمولینا و ماکاروني، نقش موثـری در بازارهای جهانی 

داشـته باشد. 

گندم دوروم

گنـدم دوروم بـا وجـود مزيت های بسـیاری کـه در تغذيه و صنعت 
دارد )تهیـه محصـوالت خمیری يا پاسـتا شـامل ماکاروني، اسـپاگتی و 
افـزوده صادراتـی،  ارزش  آرد سـمولیناي گنـدم دوروم،  از  ورمیشـل 
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وجـود ژن هـای مقاومـت به برخی از بیماری های شـايع غـات از جمله 
زنگ هـا و سـیاهك ها و جـز اين هـا( جايـگاه قابـل توجهـی در ايـران 
نداشـته اسـت؛ به طوری کـه تنهـا حـدود 400-300 هـزار هکتـار در 
کشـور بـه کشـت گنـدم دوروم اختصـاص دارد و دوسـوم ايـن مقـدار 
نیـز به صـورت کشـت ديم اسـت. باتوجه به وسـعت ديم زارهای کشـور، 
گنـدم دوروم بـا متحمـل بـودن به تنـش خشـکی و سـازگاری زياد به 
شـرايط خشـك اقلیمی ايـران، می تواند گزينه مناسـبی بـرای افزايش 
تولیـد باشـد. بنابراين، معرفـی ارقام جديد با عملکرد بیشـتر و متحمل 
بـه کم آبـی، يکـی از ضرورت هـای توسـعه کشـت گنـدم دوروم بـرای 
ايجـاد رغبـت بیشـتر در کشـاورزان ديـم کار اسـت تـا بـه کشـت اين 
محصـول ارزشـمند ازنظـر پروتئین بیشـتر و عناصر ريزمغـذی ازجمله 
آهـن، روی و ماننـد اين هـا روی بیاورنـد. يکـی از فراورده هـای گنـدم 
دوروم کـه در کشـورهای مديترانـه ای، موردتوجـه ويـژه  بـوده،  فريکه 
)برشـته کـردن دانه هـای گنـدم دوروم در مرحله خمیری سـفت دانه( 
اسـت کـه در مناطـق کردنشـین بـه آن زيـوره می گوينـد. بـر اسـاس 
منابـع علمـی، فريکـه يکـی از منابـع سرشـار از آهـن و روی و سـاير 
عناصـر ريزمغـذی )کلسـیم، پتاسـیم، ويتامین هـای گـروه ب، و درصد 
فیبـر بـاال( اسـت و  ارزش غذايـی بااليی دارد. در شـکل 1 مراحل تهیه 
فريکـه بـا اجـرای يکی از کشـاورزان پیشـرو در شهرسـتان روانسـر در 

اسـتان کرمانشـاه ،آقـای ناصر پرتويی، نشـان داده شـده اسـت.
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شکل1-  آقای ناصر پرتويی يکی از کشاورزان پیشرو در شهرستان روانسر استان 
کرمانشاه، مراحل تهیه فريکه )زيرورده( را  انجام می دهد.

ویژگی های زراعی رقم سپند

رقـم جديـد گنـدم دوروم "سـپند" انتخابـی از خزانه هـای بیـن 
المللـی گنـدم دوروم مرکـز تحقیقـات بین المللی اصـاح ذرت و گندم 
سـیمیت اسـت کـه پـس از چنديـن سـال بررسـی و آزمايـش، بـرای 
معرفـی انتخـاب شـده اسـت. در سـال های اجـرای آزمايـش، میانگین 
عملکـرد دانـه ايـن رقـم در شـرايط ديـم در ايسـتگاه های تحقیقاتی، 
2455 کیلوگـرم در هکتـار و در شـرايط زارعـان )شـکل 2( میانگیـن 
عملکـرد دانه اين رقـم 1775 کیلوگرم در هکتار بـوده و میانگین ارقام 
شـاهد سـاجی و ذهـاب بـه ترتیـب 1373 و 1600 کیلوگـرم در هکتار 
 بـود. اين رقـم زودرس بوده و میانگین وزن هزاردانه آن 34 گرم اسـت. 
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همچنیـن از ارتفاع مناسـب در شـرايط ديـم برخوردار اسـت و واکنش 
مطلوبـی بـه شـرايط آبیـاری تکمیلـی دارد؛ میانگیـن عملکـرد آن در 
شـرايط آبیاری تکمیلـی )دو بار آبیاری در مرحله گل دهی تا رسـیدن( 

4780 کیلوگـرم در هکتار اسـت. 

شکل2- رقم گندم دوروم سپند- مزارع زارعان در سراب نیلوفر کرمانشاه 
)خردادماه 1399(

بـر اسـاس نتايـج تجزيـه کیفـی دانـه، میـزان پروتئیـن ايـن رقـم 
حـدود 13 درصـد اسـت و میـزان سـمولینای بااليـی داشـته و رنـگ 
سـمولینای آن در کاس اسـتاندارد قـرار دارد. ارزيابـي واکنـش رقـم 
جديد سـپند و ارقام شـاهد ذهاب و سـاجی بـه بیماری هـای زنگ زرد 
در مناطـق مسـتعد آلودگـی و در شـرايط گلخانـه، در اردبیـل، مغـان، 
فـارس، مشـهد و میانـدوآب، بیانگـر مقاومـت رقـم سـپند بـه نژادهای 
زنـگ زرد بـود. ارزيابی رقم سـپند نسـبت به بیماري زنـگ برگ )زنگ 
قهـوه ای( در گلسـتان )گنبـد( و اهـواز در شـرايط مزرعـه و گلخانه نیز 
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بیانگـر مقاومـت رقم سـپند به بیماری زنـگ قهوه ای بـود. ارزيابی اين 
رقـم بـرای بیماری هـای سـپتوريوز و فوزاريـوم در گـرگان و دزفول نیز 
نشـان دهنده حساسـیت نداشـتن رقـم جديد بـه بیماری هـای مذکور 
بـود. بـر اسـاس ارزيابی در شـرايط مزرعـه و گلخانه، رقـم جديد منابع 
مقاومـت را نسـبت بـه بیماری هـای رايـج دارد. رقـم سـپند به سـبب 
داشـتن عملکـرد باال و پايداری تولید در شـرايط ديم، واکنش مناسـب 
 بـه شـرايط آبیـاری تکمیلـی، کیفیـت خـوب دانـه )61 % سـمولینا و

 13 % پروتئیـن( )شـکل 3( تحمـِل تنـش خشـکي، مقاومـت به ورس 
)خوابیدگـی( و مقاومـت بـه بیماري هـا، بـرای کشـت در ديم زارهای با 
شـرايط آب وهوايی معتدل سـرد و گرم معرفی شده اسـت. در جدول 1 

ويژگی هـای مهـم زراعـی گندم دوروم رقم سـپند آمده اسـت.

شکل3- مزرعه گندم دوروم رقم سپند در شرايط ديم در ايستگاه تحقیقات ديم 
سرارود کرمانشاه  )1400/4/5(
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جدول 1- ويژگی های مهم زراعی رقم جديد گندم دوروم "سپند" در آزمايش های 
مختلف

ویژگي هاي مهم زراعي

سیمیت منشا

142 میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله )روز(

184 میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزيولوژيك )روز(

75 میانگین ارتفاع  بوته )سانتي متر(

34 میانگین وزن هزار دانه )گرم(

2455 میانگین عملکرد دانه در شرايط ديم )کیلوگرم در هکتار(

4780
میانگین عملکرد دانه در شرايط آبیاری تکمیلی 

)کیلوگرم در هکتار(

2920
میانگین عملکرد دانه در شرايط ديم و آبیاری تکمیلی 

)کیلوگرم در هکتار(

مقاوم  خوابیدگی

زرد رنگ دانه

مقاوم عکس العمل به زنگ زرد

مقاوم وضعیت ريزش دانه  

13 میانگین درصد پروتئین دانه 

61 درصد سمولینا

5 کاس رنگ سمولینا

53 شاخص سختی دانه 

48 شاخص گلوتن
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راهنمای کاشت، داشت و برداشت رقم سپند

بر اسـاس راهنمای فنی ارائه شـده برای گندم از موسسـه تحقیقات 
کشـاورزي ديم کشـور، اصول فني کاشـت، داشـت و برداشـت اين رقم 

به شـرح زير است: 
1- تاريـخ کاشـت: در مناطـق معتـدل 15 مهر تـا 15 آبان  و پیش 

از بارندگـي موثـر و در مناطـق معتدل گرم 15 آبـان تا 15 آذر 
2- تراکـم کاشـت: در مناطـق معتـدل بـر اسـاس 400 بـذر در 
مترمربـع و بـا توجـه بـه وزن هـزار دانـه )حـدود 160-150 کیلوگرم 
در هکتـار( و در مناطـق گـرم بـر اسـاس350 دانـه در مترمربـع و وزن 

هزاردانـه )140-120 کیلوگـرم در هکتـار(
3- فاصله خطوط کشت: 20- 17 سانتي متر 

4- عمق کاشت: 5-3 سانتي متر
5- بـر اسـاس آزمـون خـاک و توصیه کارشناسـان خاک شناسـی، 
در پايیـز و هنـگام کشـت بايدکودهـای ازتـه و فسـفاته را به صـورت 
جاي گـذاری در زيـر بـذر مصـرف کـرد. چنانچـه آزمـون خـاک انجام 
نشـده  باشـد، هم زمـان با کاشـت در پايیز، اسـتفاده از چهـل کیلوگرم 
نیتـروژن خالـص در هکتـار از منبع اوره و چهل کیلوگرم فسـفر خالص 
به صـورت جای  گـذاری کـود  بـذر،  در عمـق شش سـانتی متری زيـر 

توصیـه مي شـود.
تذکـر: بر اسـاس نتايج تحقیقـات و تجربیات عملی کارشناسـان و 
کشـاورزان، مصرف کود سـرک ازته در شـرايط ديم توصیه نمي شـود  . 
بـه کشـاورزاني کـه بـه هـر دلیلـي نتوانسـتند هنـگام کاشـت کـود 
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ازتـه مصـرف کننـد، پیشـنهاد مي شـود که در بهـار و مراحـل نخسـت 
سـاقه دهی گنـدم، به جـای مصرف کود سـرک از محلول پاشـی ازت به 
مقـدار 4/5 – 2/5 درصـد اوره اسـتفاده کننـد.  همچنیـن  هم زمـان با 
مصـرف علف کش هـا، نیتـروژن مدنظـر را در 600- 400 لیتـر آب حل 

کننـد و همـراه علف کـش بـه کار برند.
6- حـد بحرانـي مقـدار فسـفر الزم در خـاک، براي گنـدم ديم 10 
میلي گـرم در کیلوگـرم اسـت. بـرای جبـران کمبـود هر میلي گـرم در 
کیلوگـرم از حـد بحرانـي، هم زمان با کاشـت در پايیـز، به طور میانگین 

15- 12 کیلوگـرم کـود سـوپ فسـفات تريپل  مصرف مي شـود.
7-  در انتهـاي مرحلـه پنجه زنـي و ابتداي سـاقه دهي، با اسـتفاده 

از علف کش هـای اختصاصـی مناسـب بـا علف هـای هرز مبارزه شـود.
8- عملیـات تهیه بسـتر بـذر، تناوب ها، مبارزه بـا علف  هاي هرز و 
رعايـت اصول کاشـت، داشـت و برداشـت، در دسـتورالعمل فني گندم 
موسسـه تحقیقـات کشـاورزي ديم کشـوردرج شـده اسـت؛ درصورت 
لـزوم بـه اين دسـتورالعمل مراجعه شـود. بر اسـاس تجربیـات موجود، 
تـوان تولیـد در شـرايط کشـاورزی حفاظتـی و سیسـتم کشـت بدون 
شـخم، در حـد سیسـتم رايج کشـت بوده و حتـی در برخی از شـرايط 
بهتـر اسـت؛ درضمن موجب کسـر هزينه آماده سـازی مزرعـه از هزينه 

می شـود.   تولید 
9- ديم زارهـای مناطـق معتـدل سـرد و گـرم کشـور برای کشـت 

ايـن رقم مناسـب هسـتند.


