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ای  مشاهده   حاصل شد. با ارزیابی نعمت  اصالح شده    ی و کاظم ی عل بومی  ارقام    ی تالق (، از  AN74  ن ی ل رقم طلوع ) 

  AN74لین از جمله لین    45( حاصل، تعداد  Recombinant Inbred Lines (RILs)آمیخته نوترکیب )  های خویش لین 

 حاصل  جه ی نت مورد بررسی قرار گرفتند.    1391شده )آگمنت( در سال  به همراه ارقام شاهد در قالب آزمایش حجیم 

ا  منجمله    11  انتخاب   ، ی بررس   ن ی از  آزمایش  برتر  سال    AN74لین  در  که  تعداد   1392بود  سپس  شدند.   ارزیابی 

طارم  شاهد  ارقام  همراه  سازگاری  آزمایش  قالب  در  برتر  ژنوتیپ  منطقه  هفت  چهار  در  شیرودی  و  نعمت   محلی، 

  "امی "و طی سه سال ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش    1393تنكابن، آمل، بابل و بهشهر از سال  

 (Additive Main effects and Multiplicative Interaction (AMMI)  نشان داد که رقم طلوع ))  لین(AN74    دارای

سازگاری عمومی نسبی برای همه چهار منطقه مذکور و سازگاری خصوصی مطلوب برای مناطق مرکزی مازندران  

کاظمی  شاهد نعمت و علی های ترویجی این رقم از عملكرد مطلوبی در مقایسه با ارقام  )آمل و بابل( بود. در پایلوت 

در    ( ی ده درصد گل   50تا    روز از بذرپاشی   78±5) زودرسی آن    توان به های رقم طلوع می برخوردار بود. از ویژگی 

با  نهایی شلتوک مطلوب  عملكرد  میانگین  (،  متر سانتی   87  ±  3) کوتاه    بوته   ارتفاع   روز(،   83  ±  5)   ی هاشم رقم    مقایسه 

خوار  کرم ساقه آفت  به بال  تحمل  ،  ( گرم   31  ±  1/ 1) بال  وزن هزار دانه  متوسط (،  هكتار در    لوگرم کی 7500±500)متوسط 

دانه    مطلوب   پخت   ت ی ف ی و ک   ، ( 0- 1  واکنش بالست )   ی مار ی به ب   ت مقاوم   ، ( وز ی ب ی زنوز و آنت ی آنت   مكانیسم   برنج )دو نوع 

به همراه عطر متوسط اشاره  ( 1/ 9، نسبت طویل شدن دانه  5/ 3و هضم قلیایی   45درصد، قوام ژل  23±1 لوز ی آم   زان ی )م 

دوره رشد  مناطق با  آب،  کشت کم   ی ها تم یس س شرایط معمول،  در  ( قابلیت کشت  AN74رو، رقم طلوع )لین  از این .  نمود 
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 مقدمه

  یبرا  بوده وبشیر   هیان ح وق اول  ییغذا نیامن

  ییمحصیییوغن غذا  دیتول  زانیحصیییول به  ن، م

(. برنو ب د ان  10دو برابر شیود  2050تا سیال   دیبا

اسین انسیان   اردیلیم  4/2حدود   یاصیل  یگندم غذا

  نی  نهیا را تیام  انیی مورد ن  ی،یالر  انیی درصییید ن 20و 

 برنو   دیی تول  یداریی رو حفظ و پیا  نی،نید. ان ایم

شیییرا اهم  ف لیپرچییال     طیدر    ییبییاغ  نییی ان 

  نیهیدر نم   یانیتح . شیییروع بیاشیییدیبرخوردار م

   ی برنو و افزا   دیی ارقیام جید  یاصیییال  و م رف

سییییال در جهیان    70ان   یب  یاان سییییاب یه  دیی تول

  نی اول  یبیا م رف ،یهیبیه طور  بیاشیییدیبرخوردار م

   ان یتح   یالمللنیرقم اصیال  شیده در موسیسیه ب

   ی افزا   نیهیدر نم  یان الب  IR8( بنیام  یریبرنو  ا

بیه وقوع    دیی تول برنو  ان الب سیییبز( در جهیان 

  یاصالح   یهابرنامه  یسپس با اجرا  (.10   وسنیپ

  اریمخدلف، ارقام برنو پا،وتاه و پرمحصییول بسیی 

، نیژاپن، چ  لیمخدلف ان قب  یدر ،شورها  یادین

هیمی ی  و  و  فیر  ریی سییییا  نیی نی هینیید     ییایی ،شیییورهییا 

 رانییروند با توجه به تغ  نی(. ا15   شییدند  یم رف

بیرون  یمی یی اقیلی  تیولی   یهییاچییالی   و  در   دییی میخیدیلیف 

 یریگیان قبیل در حال پ یشیییدریبرنو با شیییدیاب ب

  اسن.

دوم   گاهیبرنو ب د ان گندم در جادر ایران نیز 

هزار    622حدود   یقرار دارد و در سیی ح   نیاهم

حفظ و   بدین جهن. (1   شییودیهکدار ،شیین م

هیای امنیین  ن در بهبود شیییاخ  دیی تول  یداریی پیا

برخوردار    ییبیاغ  نیی ان اهمغیذایی در ،شیییور  

 شییدریبرنو ب  ی،ه ارقام محلان  نجایی باشیید.  یم

  عارضیهبه  حسیاس و  فیضی   یهاپابلند، با سیاقه

  یفدوسیییندز   یی،ار پائین بودن و   هسیییدند  ورس

بیه ،یاه  عملکرد دانیه می نهیا   شیییود، منجر 

برنو بیا  دیی ارقیام جید  دسیییدییابی بیه تح ی یان برای

عملکرد دانیه بیاغ و ارتفیاع بوتیه ،وتیاه/ مدوسیییط، 

ان     یساب ه ب  یمهم بالسن دارا یماریم اوم به ب

ان    نیها حکا. گزار باشیدیم  رانیسیاله در ا 50

 ن دارد ،ه مد اقب م رفی ارقام پرمحصیییول در  

،شییور، ،شیین این ارقام نیز در ایران ب ور قابل 

 دیی تول  میدن  نیدر ا  و  توسییی یه ییافین  یامالحظیه

تن در  غان   ونیلیم  کیبرنو ان حدود شیییلدو  

 90تن در دهیه    ونیلیان سییییه م   یبیه ب  50دهیه  

  یر ی،ارگبه جهیدر ند   یافزا  نیا .دیرسی  یشیمسی 

یی   هیایورافنی  در    یو پژوهشییی   یعلم  یهیاافدیهو 

و   دیی تول  ی،نراع  یهیانیی ریبهبود مید  یهیاحونه

ارقام و  یاصییال  و م رف  میبهبود عملکرد ان طر

 نها توسیط ،شیاورنان حاصیل شیده    یریکارگب

 52ان    ی،نون بتادر ندیجه این م ال ان اسیین.  

(.  5ند  اهشیید یرقم مخدلف برنو اصییال  و م رف

 های گذشییده  نیز در سییالارقام    نی،شیین ا سیی   

ا جییا  افیینییی تیوسیییی ییه    رانیی در  در   یییتییا   ،ییه 

 بیا ،شیییین ارقیام    1361و    1360هیایسییییال  یط

تحولی در میزان   درودیی و سیییپ  3،  میل  2 میل  

عملکرد در واحد سیی   در ،شییور ایجاد شیید. 

 هیای اخیر رونید ،یاهشییییم هیذا در طی سییییال

 گزار  در ،شن ارقام پرمحصول مشاهده شد و  

،ییه   مییاننییدران  تیینییهییا  شییییید  اسیییییدییان   در 

هزار    92ارقیام ان  این  ،شییین    ریسییی   ن  زانیم

در  هزار هکدار   47به حدود   1392در سیال هکدار  
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 اسییینی در حیال نی. اافینیی ،یاه     1394سیییال  

،ه ،شین ارقام پرمحصیول اصیال  شیده در سیال 

و در    هزار هکدیار  18  ،مدر ان  بیه  النیدر گ  1398

(. 5  دیسهکدار ر 702هزار و   46  نیرمانندران به  

 ،اه  سییی   نیر ،شییین ارقام اصیییال  شیییده  

هیا،  رس ییا دیررس بودن  نبیشیییدر بیه دلییل مییان

،یفیین پخین و بیانار پسییینیدی، حسیییاسییییین و 

خسییارن در ندیجه هجوم  فان، مصییرش بیشییدر 

 ب، عدم امکان پرور  راتون و هم نین توس ه  

   ری اخ  یهیادر سییییال،شیییین دوبیار برنو بودنید.  

در حونه برنو و   یپژوهشی   یهابرنامه  یبا سیامانده

ارقام   یکیژند  نیهیاصیییال  ارقیام برنو بیا نم  ژهیبیه و

رونید م یال یه جهین اصیییال  ارقیام برنو   ،یرانیا

بالسییین برنو،   یمیاریم یاومین بیه ب  یبرا  یرانیا

  یارقام پرمحصییول، اصییال  برا   نیفیاصییال  ،

،ه   هگرفد  شیداب  یو خشیک  یتحمل به تن  شیور

  یاصییالح   یهانیجم   یادی ن ت داد ن  جهیدر ند

و به    دیی برنو تول شیییرفدیهیخیال  پ  یهیانیو غ  هیی پیا

ان جمله این ارقام  اند.  شییده  یصییورن رقم م رف

(،  3(، و  نام  2(، گیالنه  4توان به ارقام تیسا  می

( ،ه 9   ی( و ،شیور8،وهسیار   رینظ  یارقام  ایو 

اشیییاره نمود. در    نید،اه ناد شییید یبیه رو  م رف

برنو طلوع بیا هیدش    همین راسیییدیا، رقم جیدیید

نیییانهییای   بر  تمر،ز  و  پییایییداری تولییید  و  بهبود 

ان  بهره برداران و ترجی  مصیییرش ،ننیدگیان و 

طریم اصیییال  ارقیام ایرانی برای ،یاه  ارتفیاع  

بوته، افزای  عملکرد، حفظ نودرسیی و ،یفین  

دانیه و ایجیاد م یاومین بیه بیمیاری بالسییین ایجیاد  

 شد. 

 هامواد و روش

در ندیجیه توسییی یه    AN74بیا ،ید   "طلوع"رقم  

ان تالقی دو  میخدیه نوتر،ییب  جم یین خوی 

بیه عنوان والید میادری    "،یاممیعلی"رقم ایرانی  

/ سییینی    3 ندیجیه تالقی ارقیام  میل  "ن مین"و  

طیارم( بیه عنوان والید پیدری حیاصیییل شییید. رقم  

،اممی رقمی بومی اسیین ،ه دارای ،یفین  علی

تییا حییدودی ن و  منییاسییییب  بوده  پخیین   ودرس 

ولی حسیییاس بیه ورس، بیمیاری بالسییین، ،رم 

باشید.  خوار اسین و دارای عملکرد پایین میسیاقه

در م ابل رقم ن من ان ارقام اصالحی پرمحصول، 

بییه ،رم  مدحمییل  بالسیییین،  بیمییاری  بییه  م ییاوم 

خوار، دیررس، با ارتفاع بوته مدوسیط و دانه  سیاقه

مناسییبی باشیید ولی ،یفین پخن و ع ر  بلند می

ژنوتیپ مدنوع   116ندارد. در ابددای برنامه، ت داد  

برنو اعم ان بومی، اصیییال  شیییده و خارجی در  

خزانیه بالسییین و هم نین گلخیانیه بیا اسیییدفیاده ان  

های  نژادهای مخدلف عامل بیماری در قالب طر 

هیای ،یامیل  نمیایشیییی ،یامالد تصیییادفی و بلو 

 1383تصیییادفی بیا حیداقیل سیییه تکرار در سیییال 

(، همزمیان، ارنییابی مولکولی 6ییابی شیییدنید  ارن

 13هیای مورد  نمیای  بیا اسیییدفیاده ان  ژنوتییپ

نشیییانگر مولکولی ریزماهواره پیوسیییده با بیماری  

بین    بالسیییین نیز انجیام شیییید. در ادامیه، تالقی

 7 لل  های اندخابی بر اسییاس  رای  دایژنوتیپ

جهین بررسیییی میاهیین ژندیکی م یاومین و   7×  

  های مخدلف بین ارقامتالقی  سییایر صییفان برای

نییدااهلمی ن میین،   ،طییارم، دمسییییییاه، دشیییین، 

،یاممی انجیام  ( و علیSHZ2  2-  ژانهوانسیییان
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رقمی ایندیکا با منشی  ،شیور   SHZ2ژنوتیپ  شید.

چین و دارای م یاومن پایدار به بیمیاری بالسییین  

هیای مورد م یال یه، تالقی  اسییین. ان مییان تالقی

توسییی یه جم یین پیاییه ،یاممی جهین  ن مین/علی

 میخدیه نوتر،ییب برای ادامیه م یال یان  خوی 

 1390ها تا سییال مولکولی و هم نین اداره نسییل

پیگیری شید. براسیاس ارنیابی اولیه جم ین برای  

خصیوصییان نراعی نظیر نودرسیی، ارتفاع بوته، 

شیییکیل دانیه و ،یفیین پخین نظیر میزان  میلون،  

خال  ان    غین 45قوام ژل و هضیم قلیایی، ت داد  

اندخاب و به همراه ارقام شاهد   AN74جمله غین  

در  نمای     2-ژانهوانمحلی، ن من و سانطارم

م یدمیاتی در قیالیب  نمیای  حجیم شیییده بیا طر  

هیای ،یامیل تصیییادفی بیا پنو تکرار در  پیاییه بلو 

 11مورد ارنیابی قرار گرفدند و ت داد    1391سیال  

سیییال   غین با وضییی ین برتر اندخاب شیییدند. در

غین اندخیابی بیه همراه چهیار رقم    11ت یداد    1392

شییرودی در  ، ن من و SHZ-2  ،یمحلطارمشیاهد  

های ،امل تصییادفی با سییه  قالب طر  پایه بلو 

تکرار برای خصیوصییان مخدلف ارنیابی شیدند و 

در ندیجیه ت یداد هفین غین امییدبخ  و برتر ان  

های اصیالحی برای م ال ه سانگاری و سیایر غین

ت یداد    1393پیاییداری اندخیاب شیییدنید. در سیییال 

هفین غین مندخیب بیه همراه چهیار رقم شیییاهید  

و شییرودی در چهار   SHZ-2محلی، ن من، طارم

من  یه تنکیابن  ایسیییدگیاه تح ی یان برنو(،  میل  

بیابیل   م یاونین برنو  میل(،   مزرعیه تح ی یاتی 

دشیین( و بهشییهر  مزرعه   ایسییدگاه تح ی ان گل

سیییال در قیالیب طر   ،شیییاورن نمونیه( طی سیییه

های ،امل تصییادفی با سییه تکرار ارنیابی  بلو 

 (. 7شدند  

،لییه  نمایشیییان انجیام شیییده نشیییاها در  در  

هیای  نمیایشیییی بیا مرحلیه چهیار برگی بیه ،رن

مدر و به  سیاندی  20×20مدر و با فاصیله   3×4اندانه  

در   صیییورن تک نشیییا در هر ،په مند ل شیییدند.

رداشییین مراحیل رشییید تیا برداشییین و پس ان ب

 %50شیییامل ت داد رون تا   ینراع انیخصیییوصییی 

تا   خزانهبذرپاشیی در ت داد رون ان نمان    یگلده

ها در هر،رن(، ارتفاع  خوشییه  درصیید  50مهور  

و قبل ان برداشین ان سی     یدگیبوته  ب د ان رسی 

خوشییییه بیدون در نظر گرفدن    یخیا  تیا اندهیا

بیارور در بوتیه، ت یداد ،یل  نجیه(، ت یداد پشیییکیر

چه در خوشییه، ت داد دانه پر در خوشییه، خوشییه

دانه ،امالد پر و سیالم  1000ونن  دانه    1000ونن  

  ایقهوه   درصد(، طول و عرض دانه  13رطوبن    با

، با نمونه برداری تصیییادفی روی  هاو نسیییبن  ن

بوتیه/نمونیه در هر ،رن/تکرار    10تیا    5ت یداد  

در ،رن  شییلدو کرد  عملگیری شییدند. اندانه

و   هیحاشیی   دو ردیفحذش   رسیییدن دانه و با  ب د

هر ،رن مدن  در    ی،بردارنمونیههم نین من  یه  

درصییید   14برداشییین و ب د ان تبدیل به رطوبن  

 شدند.گیری اندانه

پخن دانه شیامل   نیفیموثر بر ، انیخصیوصی 

ونن  به  دیبرنو سییف  ی درصیید ونن  لیراندمان تبد

ب ید ان پخین، نسیییبین  (، طول دانیه شیییلدو  ،یل

بر اسیاس رو     لونی م زانیمدرصید  شیدن،   لیطو

جهن    .(13  شییدند  رییگ( اندانه1971  انویجول

های برنو در خزانه بالسن، بذور  ارنیابی ژنوتیپ
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ارقام مورد  نمای  در خزانه بالسیین و در نمان  

هیایی بیا بالسییین  شیییبحیدا،رر اپییدمی بیمیاری 

رای گسیدر  ،اشیده شیدند. برطوبن نسیبی باغ( 

در دو و    لیودگیی  میورد  نمییایی   ارقییام  طیرش 

نظیر ارقیام حسییییاس  مخلوطی ان  عمود بر  نهیا  

دیلمییانی  طییارم ردیف ،شیییین محلی و  در دو 

گردییدنید. برای فراهم نمودن شیییرایط م لوب  

برای ایجیاد و گسیییدر   لودگی، سییی   خزانیه  

د. در  نمایشیییان  شییی رونانه چندین بار بپاشیییی  

جیداییه  چنیدین    در م یابیل  ای وا،ن  ارقیامگلخیانیه

 نظیر  هیای شیییمیالیاسیییدیانعیامیل بالسیییین ان  

-81IA-  ،89IA-  ،25IC-  ،26IC-  ،29نژادهییای

IC،  1-IF،  25-IA    90و-IA    مورد بررسییی قرار

ارنییابی ژنوتییپ رون ب ید ان    هفینهیا  گرفین. 

ننی و مهور عالئم بیمیاری بالسیییین برای  میاییه

 (. 6  اجزای اصلی م اومن انجام شد

خوار  برای ارنیابی جهن تحمل به ،رم سییاقه

ی مورد ارنییابی ان جملیه  هیاژنوتییپ  بیذربرنو،  

ب ید ان بیذرپیاشیییی در  (  AN74رقم طلوع  غین  

بییه مرحلییه چهییار برگی  در    هییای،رن  خزانییه، 

 نمایشییی شییامل سییه ردیف دو مدری و فاصییله  

اند یال ییافدیه و بیه مدر  سیییاندی  25×    25،یاشییین  

گری  صییورن تک نشییا در هر ،په جهن غربال

. در مرحله رویشییی برای شییمار   ،شیین شییدند

طور  ت یداد دسیییدیه تخم ان هر ،رن سیییه بوتیه بیه

. برای م ایسییه توانایی  ندتصییادفی شییمار  شیید

بررسی، عالوه بر   های موردقدرن ترمیم ژنوتیپ

هیای  لوده بیه مرج جوانیه  شیییمیار  ت یداد پنجیه

مر،زی، ت یداد سیییه بوتیه  لوده بیه مرج جوانیه  

گذاری شیده و در مرحله نایشیی  مر،زی عالمن

های سیفیدشیده همین  ت داد پنجه و ت داد خوشیه

. هم نین در مرحله نایشیی  ندها شیمار  شیدبوته

اب و طور تصیییادفی اندخی بوتیه بیه  پنو ان هر ،رن 

و    های سییفید شییدهصییفاتی ان قبیل ت داد خوشییه

. محاسبه ندگیری شدبوته اندانه  در هرت داد غرو  

( و Whitehead  های سییفیدشییدهخوشییه  درصیید

رو   م ابم    (Dead heartمرج جوانه مر،زی  

 (.12  دش گومز محاسبه

جهن تهیه دسیدورال مل مدیرین نراعی رقم  

   جدید،  نمای  تاریخ ،اشییین در سیییه سییی 

×  30  سی     سیهدر رون( و ترا،م نشیا   10 فاصیله  

 به ترتیب بین  مدرسیییاندی 25×    25، 20× 20، 16

قییالییب در  ردیییف(  روی  و   نمییاییی     ردیییف 

های ،امل طر  پایه بلو   باخردشده  های  ،رن

اجرا شیید ،ه در  ن تاریخ  تکرار    سییه باتصییادفی 

ت یین نییان    .بود  ،یاشییین بیه عنوان عیامیل اصیییلی

شیییامل تیمار   غذایی  مدیرین تغذیه( نیز با چهار

 NPK+Znو تیمار   0Kو  0N ،0P،رن شیییاهد   3

. در ،رن شاهد، به جز مورد ارنیابی قرار گرفن

سیایر عناصیر غذایی و در ،رن  ،عنصیر مورد نظر

NPK+Zn    69در حید  تمیامی عنیاصیییر غیذایی 

نیییدیروژن،     35و    5O2P،یییلیوگیرم    46،یییلیوگیرم 

مصییرش شییدند ،ه به ترتیب ان    O2Kم  ،یلوگر

،یلوگرم ،ود اوره، سوپرفسفان   70و    100،  150

،یلوگرم  20تریپل و سیولفان پداسییم و هم نین  

 3  در نیدروژنه ،ود. شیید اسییدفاده  سییولفان روی

  درصیید 30+   پایه  درصیید  40به صییورن  مرحله

شییروع تشییکیل   درصیید 30+   ننیپنجه  اواسییط
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  مرحله دو  در  پداسییمی ،ود  و جوانه اولیه خوشیه،

تشیکیل جوانه    درصید 50+   پایه  درصید 50شیامل

و   رقم طلوع. نیان  بی شیدند ت سییط اولیه خوشیه

 بیاری  هم با اعمال سییه تیمار مدیرین بهینه  ب 

 12و    5عمم  ب  بیا دو   بییاری تنیاوبی    ،غرقیابی

نمین  با اسییدفاده ان سیییلندر(   سیی     ان مدرسییاندی

صییالحی رقم طلوع در  شییمای برنامه ا.  شیید انجام

 ارایه شده اسن.  1شکل 

برای ارنیابی در شیییرایط مزرعه نارعین، بذر  

همزمیان رقم طلوع بیه همراه دو رقم والیدینی  ن  

  یر ی گ، خزانههر من  ه  با ،شین و ،ار ،شیاورنان

نشیا   در مرحله سیه تا چهار برگی و سیپسشیدند  

 ماری در  نمایشیان مخدلف  هایتجزیه. ندشید

 GLMو رو    SAS 9.4با اسییدفاده ان نرم افزار  

صیفان نیز براسیاس  انجام شیدند و م ایسیه میانگین

انجیام  (  LSD داری  رو  حیداقیل تفیاون م نی

  افزارهیای بیا اسیییدفیاده ان نرممر،یب    هیی تجزشییید.  

SAS9.4  وPROC GLM    پییایییداری  هییی تجزو  

چند   عملکرد دانه بر اسیاس رو   یبرا  هاپیژنوت

و اثر مد ابل   یشییی یافزا  یاصیییل  اثران  مدل رهیمدغ

ان طرAMMI   11  ریضیییرب پیذ افزار  می(    نرم 

CropStat 7.2 انجام شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار برنامه اصالحی رقم طلوع  -1شکل 
 

 نتایج و بحث

نژاد فیزیولوژیک قارچ عامل  در ابددا، چندین  

، ،یه ان طریم وا،ن  بیا ارقیام  بیمیاری بالسیییین

بین ای  گیییاه ییهالمللی در مرحلییه  مدمییایز،ننییده 

شیناسیایی شیدند و هر ،دام دارای ژن بیماریزایی  

،  89IA-  ،90IAیشیییامیل نژادهیا  مدفیاوتی بودنید،

25-IA    نیژاد و   IC-25و  گیییالن  اسییییدییان  در 

( در اسیییدیان 1 جیدول  IA-25  و  IA-90ینژادهیا
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ارنیییابی ژنوتیییپ برنو مییاننییدران جهیین   ند.و مورد اسدفاده قرار گرفد ییشناساهییای 

 

شده ان نژادهای مخدلف عامل بیماری بالسن ان  های شناسایی اسامی و مشخصان جدایه -1جدول
 های گیالن و مانندران اسدان

 
 نژاد بیماری بالسن   وری سال جمع رقم برنو   وری محل جمع ،د جدایه  شماره جدایه  ردیف
1 133 Rat-11 1378 نامشخ  گیالن رشن IA-81 

2 38 Soa-8 1377 دمسیاه  گیالن سراصوم ه IA-89 

3 79 Rat-6 1376 بینام گیالن رشن IC-25 

4 71 Sht-9 1376 نامشخ  گیالن شفن IC-26 

5 66 Sil-3 1377 نامشخ  گیالن سیاهکل IC-29 

6 44 Kas-1 1378 بینام گیالن سراصوم ه IF-1 

7 166 Maz-94 1380 خزر مانندران  مل IA-25 

8 343-1 Maz-37 1381 طارم مانندران ساری IA-90 

 

در  برنو  مخدلف پیژنوت 116وا،ن   سیپس، 

بدوانند   ،ه  مخدلف مورد اسیییدفاده  یم ابل نژادها

براسییاس    هاپیژنوت یبنددسییده  و ییشییناسییادر  

.  (6ند  دبررسی شاسدفاده شوند، م اومن   یاجزا

 53،  ژنوتییپ  116مییاننشییییان داد ،یه ان    و یندیا

نظیر خزر، سیییپییدرود و ن مین بیا تییپ   ژنوتییپ

نژادهیا    3تیا    1 لودگی   م یاوم در م یابیل همیه 

داشیییدینیید، می ییاومیین   ان    ژنیوتییییپ  24  وا،ینی  

تا  4با تیپ  لودگی   جون جمله فجر، بجار و س

  در م ابل ت دادی ان نژادها وا،ن نیمه حساس    5

بینام،   لیان قب ژنوتیپ 39و  حسیییاسیییین داشیییدند

ارقام ان گروه  و انواع    ،اممی، علیسییراییحسیین

در م یابیل همیه نژادها   8تیا   6طیارم بیا تییپ  لودگی 

  یها پیژنوت  ردهدر  وا،ن  حسییاسییین داشییدند

 حساس قرار گرفدند.

ژندیکی م اومن حاصیل ان بر ورد ماهین ندایو 

  ی ر ی پذ ب ی تر،   زان ی ،ه م به بیماری بالسن نشان داد  

ان جملیه    ن اغلیب صیییفیا   هیا برای ی ژنوتییپ عموم 

اجزای مخدلف م یاومن نظیر ت یداد لکیه، اندانه لکیه  

  ی ر ی پذ ب ی تر، و سیی   برج بیمارشییده نسییبن به  

ان ،ندرل   ی ،ه حا، باغتر بوده اسیین،   ی خصییوصیی 

نسیبن به    ی شی ی اثران افزا   توسیط دسیده ان صیفان    ن ی ا 

بر اسییاس ندایو   ی بود. های ژن ی مکان شیی ی افزا ر ی غ   اثر 

 میده ت یدادی جم یین ان جملیه تالقی  بیدسیییین 

،یاممی( اندخیاب و در قیالیب جم یین  ن مین × علی 

RILs    ارنییابی توسییی یه داده شییییدنید. در ندیجیه 

غین   45، ت داد  RILsخصیییوصییییان مورفولوژی  

ان جیمیلییه   بیرتیر  جیهیین اجیرای    AN74خییالی   

در مرحله ب د،   . ای اندخاب شیدند  نمای  مشیاهده 

  مندخیب و م یایسیییه خیال    ن ی غ   45ت یداد   ارنییابی 

  11ت داد    ،ه   صیفان نشیان داد   شیده تصیحی    ن ی انگ ی م 

تن در هکدیار    3/ 5- 7بین  عملکرد دانیه    ی دارا   ن ی غ 

 AN74غین برتر، رقم    11(. در بین  2بودند  شییکل 

تن در هکدیار(    6/ 5دارای عملکرد بیاغتری  حیدود  

ایر ارقیام غیرتکراری  نسیییبین بیه ارقیام شیییاهید و سییی 

 ند. بود 
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با   سییهیدر م ا( AN74ان جمله رقم طلوع  غین  برنو   یاصییالح  یهانیعملکرد دانه در غ زانیم -2شییکل  
  ینیوالد یهانیغ
  (باشندیم AN74و غین ارقام شاهد  فل ، شده بامشخ  یهاپی ژنوت

 

میزان   ،دانه یفی،خصییوصیییان    یابیارنندایو 

م  لییی تبیید  رانییدمییان  دانییه    شییییدن  لییی طو  زانیو 

  ی مورد بررسییهانینشیان داد ،ه غ ب د ان پخن

بوده و   درصید  71تا    61  نیب لیتبد  راندمان  یدارا

به عنوان یک    شدن دانه ب د ان پخن  لینسبن طو

تی ییییین   و  میهیم  رقیم  عییامییل  پییذییر   در   ،ینینییده 

 زانیمنید.  بود  مدرمیلی  19/2تیا    52/1  نیبجیدیید  

تی ی   لیونیی  می  میهیم  عییامییل  عینیوان   ،ینینییده   نیییی بییه 

ا  یییاییی می یی شییی   نییی فی یی ،ی  در  بیرنیو  در     نیی پیخیین 

 ریدرصیییید مدغ  26ان     یتیا ب  30/17  نیب  هیانیغ

طیلیوع  بیود.   عیمیلیکیرد   (AN74  نیی غرقیم   بییا 

هیکیدییار  شیییکییل    6-7  نیی بی  در  نودرس (2تین   ، 

 78درصییید گلیدهی حیدود    50 ان بیذرپیاشیییی تیا  

درصید،   8/61برنو سیالم    زانیو دارا بودن م  رون(

 زانیدرصد، دانه بلند و م  هشن  شکسدهدانه    زانیم

ا   یهییانیدرصیییید جز غ  23  لونی م در    نی برتر 

 بود. یبررس

غین خیال ( میذ،ور   11هیای مندخیب  غین

به همراه چهار رقم شییاهد شییامل ارقام والدینی و 

رقم شییرودی در  نمای  تکرار دار به همراه دو 

رقم شیاهد طارم محلی و ن من ارنیابی شیدند، ان  

میان  نها هفن ژنوتیپ با عملکرد و خصیوصییان 

نراعی مناسیب جهن  نمای  سیانگاری اندخاب 

 (. 2شدند  جدول 

 بیا  هیاپیی ژنوت  یداریی و پیا  یسیییانگیار  بر ورد

ام داد ،ییهAMMI   یرو   نشییییان   پییی ژنوت  ( 

  یحاصل ان تالق   G1 (AN74)نودرس و پا،وتاه  

 71/6500عملکرد   نیانگیی م  بیا  ی،یاممین مین/عل

هیا(  هیا و مکیان سیییال هیاطیدر اغلیب مح  لوگرمی،

در  باغتر و نسبی عمومی    یداریپا نیوض   یدارا

  ینوسیان عملکرد مناطم مر،زی مانندران دارای  

 AN74 پیی بود. ژنوت هاپیی ژنوت ریان سیییا ی،مدر
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 1392های مندخب در  نمای  سال های نراعی و شجره غین برخی ویژگی  -2جدول 
 

 گلدهی  درصد 50رون تا  تالقی  ژنوتیپ 
 ارتفاع بوته 
 پنجه بارور در بوته  مدر( ساندی

 طول خوشه 
 مدر( ساندی

 ت داد دانه 

 در خوشه 
 طول دانه 
 مدر( میلی

 دانه  1000ونن 
  گرم(

  میلون 

  درصد(
 غلظن 

 ژل
 ارن 

 هضم قلیا 
 عملکرد دانه 

  ،یلوگرم درهکدار( 
AN74 5627 5/3 45 23/3 31 9/5 84/4 26 13/3 87/5 87 ن من/علی ،اممی 
NS27 6600 7 90 20/4 25/8 10/5 102/6 25 14/3 99/9 117 /ن من2سان هوان ژان 
NS23 6091 7 86 23 22/6 9/6 101/4 27 17/7 100/1 113 /ن من2سان هوان ژان 
NS11 7055 7 50 21/1 24 10/3 89/4 25 15/6 108/7 105 /ن من2سان هوان ژان 
NS86 6198 7 37 21/1 25/8 10/4 83/3 27 15/1 114 121 /ن من2سان هوان ژان 
NS77 5861 7 100 23/8 32 10/5 86/4 24 14/8 101/8 121 /ن من2سان هوان ژان 
TS84 8141 3 46 23/2 26 8/6 83/9 25 15/9 99/5 107 /طارم2سان هوان ژان 

2  SHZ - 122 105 14 21 95 8/3 21 23/7 59 6/7 6373 
 4183 4 51 18/2 23 9/8 83 23 9 146 90 - طارم
 7040 7 34 25/8 31 10/6 95 30 12 118 117 /سن  طارم3 مل ن من
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رون ان   97بخ   مدوسیط دیام  نیغ  نیترنودرس

  یها پیژنوت ریسیا  نسیبن به( ی تا رسییدنبذرپاشی 

 74/85ارتفیاع بوتیه   نی،مدر  یو دارا  یشییی ی نمیا

. (7  بود هاپیژنوت ریبا سیا سیهی( در م امدریسیاند

تحمل به  فن ،رم  نیوضیی   یابیارنی در ندیجه

بالسیین برنو در خزانه ،رم  یماریخوار و بسییاقه

روی  خزانییه بالسیییین    نیخوار و هم نسییییاقییه

 مشییخ  شیید AN74های مندخب ان جمله  غین

اغیلییب غ  ان جیمیلییه   یشیییی ی نمییا  یهییانیی ،ییه 

م اومن به بیماری بالسین با   یدارا  AN74غین  

 خوار بیه ،رم سیییاقیه  ییتحمیل بیاغو    3تیا    1نمره  

بیید  1  امیدییییانبییا   و  گیروه    نیی بیودنیید  در   جیهیین 

 نکه مشیخ     ژهی. به ودندارقام مدحمل قرار گرف

،ییه   طیلیوع  غیین  شیییید    یدارا   (AN74رقیم 

  نی در م ابل ا   ونیبیو  ند  ننونی ند  هایسییمیمکان

ترجیحی و غیر   هیای،یه در  نمیای    فین بود

های تحمل در شییرایط ترجیحی ت یین مکانیسییم

اسییکرین و  لودگی مصیینوعی مشییخ  شییدند  

 14  .) 

اثر تاریخ نشییا،اری و فواصییل  ندایو ارنیابی  

ویژگیبوتییه   عمیلکردروی  نراعی و  رقم    هییای 

عملکرد دانه  ، نشییان داد ،ه (AN74غین  طلوع  

و با اردیبهشیین   21تاریخ نشییا،اری  این رقم در 

سییاندی  20×20  فاصییله روی ردیف و بین ردیف

بود ،یه ،یلوگرم در هکدیار    6103مدر بیه م یدار  

بیاغترین میزان در مییان سییی و  تیمیاری مخدلف 

  نی غرقم طلوع  برای  در مجموع. (3بود  جیدول

AN74)    و   یفی،  پرمحصیییول،  نیغ  کییی ،ییه

  بهشینیارد  اواسیط  ینشیا  خ یتار  باشیدیمنودرس  

 مدریسییاند 20×20با فواصییل بوته و حدی نودتر 

  هی توصیی   لوبدسیین  وردن عملکرد م هجهن ب

ندایو  نمای  مرتبط به ت یین نیان  بی   .شیییودمی

های  بیاری غرقابی و دور  بیاری  و م ایسه رو 

طی دو سیال ارنیابی نشیان داد ،ه بیشیدرین میزان 

دائم   بییه رو   بیییاری غرقییابی   عملکرد مربوط 

داری بین بود ولی در هر دو سیییال تفیاون م نی

 5  لنیدریعمم  ب داخیل سییی تیمیار دور  بییاری  

با غرقابی وجود نداشن. در این بررسی   مدریساند

ن مصیییرش  ب بیه انای  مدوسیییط دوسیییالیه میزا

محصییول دانه رقم مذ،ور در شییرایط غرقابی به  

،یلوگرم دانیه بیه انای هر مدرمک یب  661/0میزان 

 ب بر ورد شید و در شییوه  بیاری تناوبی با افن  

به میزان  مدریسییاند 5 تا  لندریعمم  ب داخل سیی 

،یلوگرم دانیه بیه انای هر مدرمک یب  ب   702/0

وره رویشیییی ،وتیاه  (. بیا توجیه بیه د4بود  جیدول  

 نودرسیییی( و عملکرد باغ در همه تیمارها، رقم  

نییییان AN74طیلیوع   و  می یلیوب  عیمیلیکیرد  دارای   )

 بی مدوسیط بوده و در ندیجه مصیرش  ب تا حد  

 جویی خواهد داشن.نیادی صرفه

تغذیه رقم     یدوسیییاله  نما و یبراسیییاس ندا

  ،SSNM( براسییییاس رو   AN74طلوع  غین  

ن   یان ،ودهیا   کیی بیه مصیییرش هر    انیی م یدار 

 AN74  نیغ  یبرا یمیفسییفاته و پداسیی    دروژنه،ین

 لیوگیرمیی ،ی   105اوره،    لیوگیرمیی ،ی   150  بییی تیرتی بییه

در هکدیار    لوگرمی،  70و    پیلیسیییوپرفسیییفیان تر

مزارع    هایخا   طیدر شیییرا میسیییولفان پداسییی 

برنو ،شیییور در     یانیموسیییسیییه تح   ی یاتیتح 

 .بود انیمانندان ن
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 ( AN74غین  رقم طلوع  م ایسه میانگین اثر مد ابل تاریخ نشا،اری در فواصل بوته روی   -3جدول
 

 تاریخ 

 نشا،اری
 فواصل بوته 

 مدر( ساندی
 ارتفاع بوته 

 ت داد پنجه  مدر( ساندی
 طول خوشه 

 مدر( ساندی
 دانه

 در خوشه 

 درصد 

 دانه پر
 ونن هزار دانه 
  گرم(

 عملکرد

  تن در هکدار(
 30    ×16  a33/82 ab00/15 ab15/23 ab66/87 a86/00 a32/60 abc 218/5  
20×    20 اردیبهشن  21  a66/83 ab16/15 a20/25 b26/84 a83/33 a32/16 ab 765/5  
 25    ×25  a66/84 a00/18 b82/20 b03/86 a84/83 a32/23 abc 099/5  
 30    ×16  a66/82 ab00/16 ab03/23 b60/83 a84/50 a31/70 c 097/4  
20×    20 اردیبهشن  31  a50/83 b16/14 a23/25 ab53/90 a83/00 a32/35 a 103/6  
 25    ×25  a16/84 ab50/15 a74/24 b16/83 a84/16 a31/08 bc 246/4  
 30    ×16  a50/82 ab66/15 a10/25 ab31/88 a83/33 a31/30 abc 693/4  
20×    20 خرداد  10  a83/83 b00/14 a85/24 b33/80 a83/33 a31/48 abc 327/5  
 25    ×25  a00/84 ab33/16 a53/25 a6/102 a83/83 a32/33 abc 666/4  

 باشندمی LSDدار در  نمون ه حداقل دارای یک حرش مشدر  باشند فاقد اخدالش م نی، ، اعدادیدر هر سدون

 

 ( تحن رژیم مخدلف  بیاری AN74ت یین میزان نیان  بی و هم نین وض ین عملکرد رقم طلوع  غین    - 4جدول 

 
 سال 1398 1397

 صفان تیمار  بی 
  (1دور  بیاری   (2دور  بیاری   غرقابی  (1دور  بیاری   (2دور  بیاری   غرقابی 

a85 a85 a83 a80 a79 a78  رون     دوره رویشی ) 
a5157 a4937 b3773 a5159 a4829 b4331  هکدار  ،یلوگرم در    عملکرد ) 
 ( درصد     نسبن به شرایط رایو   ،اه  عملکرد  16 6 0 27 4 0
a8145 b7445 b6935 a7488 b6520 b6310  مک ب در هکدار   مدر    ب مصرفی ) 
واحید محصیییول دانیه بیه انای واحیدمصیییرش  ب   686/0 741/0 689/0 544/0 663/0 633/0

  3Kg/m ) 
 ( درصد    ب مصرفی  ،اه   16 13 0 15 9 0

حرش مشییدر  فاقد اخدالش  با  اعداد.  مدر  یسییاند 12  لندریعمم  ب داخل سیی(:  2، دور  بیاری  مدر  یسییاند 5 لندریعمم  ب داخل سیی(:  1دور  بیاری  
 .باشند می LSDدر  نمون دار م نی

 

  یانجام شیده برا   یهایابیحاصیل ان ارن و یندا

  نی غرقم طلوع  عملکرد    نیی مشییییاهیده وضییی 

در  ی  نیوالد  یهاپیبا ژنوت  سییهیدر م ا (دبخ یام

مخدلف نشیان  یهاشیهرسیدان نمای  ترویجی در  

با داشییدن   این رقمسییر  مل داد در مکان دشیین

در    لوگرمی،  8508مدوسیییط عملکرد شیییلدو   

 8567با والد پرمحصیول ن من با عملکرد    هکدار

  نی . ارتفیاع بوتیه غ در هکدیار مشیییابیه بود لوگرمی،

AN74    طور  هبی   زین  مدرسیییاندی  9/74بیا مدوسیییط

تر بود. ،وتیاه  ینیوالید  پیی ان دو ژنوت  یداریم ن

  یهیا در تمیام مکیان  زین  نیغ  نیت یداد پنجیه بیارور ا

با   بیبابل  به ترت  و   مل  یج یترواجرای  نمای   

 ن   ینیان ارقام والد شیییدری( ب7/19و  7/25، 7/18

ونن   غ  1000بود.  ب ور    زین  دبخ ییی ام  نیدانییه 

بود. نمان    شیییدریب  ینیوالد  یهانیان غ  یداریم ن

بخ  ب ور  دیام  نیغ  دنیو رس  یگلدهغنم برای  

پرمحصول ن من ،مدر بود   پیان ژنوت  یداریم ن

،  محلی طیارم  ری یه نظهر من   یمحل  دو ان شییییاهی 

حیدود  ی،یاممیعل  ینیوالید  پیی و ژنوت  یهیاشیییم

 .(5 جدول بود (داریم نریغ نودتر  یک هفده



 1401، سال 2، شماره 11جلد « های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغینشریه علمی یافته »

92 

های شاهد در  نمای   ( و ژنوتیپAN74صفان مخدلف رقم طلوع  وض ین عملکرد دانه و -5جدول
 تح ی ی ی ترویجی

 
 ژنوتیپ  مکان 

 عملکرد 
  ،یلو در هکدار( 

 ارتفاع بوته 
 مدر(  ساندی 

 ت داد 
 پنجه 

 طول خوشه 
 مدر(  ساندی 

 دانه 

 در خوشه 
 سنبل ه 

 پو  
 طول دانه 
 مدر(  میلی 

 عرض دانه 
 مدر(  میلی 

 دانه   1000ونن  
  گرم( 

 AN74 a  8508 c  9 /74 a  7 /18 b  3 /21 c  2 /61 b  5 /15 b  8 /7 a  4 /2 a  1 /31 دشن سر -  مل 
 a  8567 b  127 b  5 /12 a  2 /31 b  9 /43 a  9 /44 a  1 /9 c  9 /1 b  9 /25 ن من 
 b  4735 a  147 b  3 /12 a  2 /30 a  6 /101 c  7 /8 b  8 /7 b  3 /2 a  2 /29 ،اممی علی 

 AN74 a  7076 7 /75 7 /25 3 /23 1 /56 8 /45 2 /7 3 /2 a  8 /27 نوشیروانکال - بابل 
 a  7552  -  - 6 /29 4 /115 1 /37 6 /8 0 /2 b  5 /25 ن من 
 a  4062  -  - 4 /32 8 /68 0 /47 9 /7 1 /2 c3 /22 ،اممی علی 

 AN74 6679 6 /75 7 /19 0 /27 1 /98 1 /14 7 /7 3 /2 0 /29 جالل ارن   - بابل 

 .باشند می LSDدر  نمون دار حرش مشدر  فاقد اخدالش م نی با اعداد

 

 خصوصیات زراعی رقم برنج طلوع

بیا نمیان    رقمی نودرس رقم طلوع  ب ور ،لی  

در    ی درصیید گلده  50تا   بذرپاشییی   ان   رون  5±78

  بوته   ارتفاع   ، ( رون  83±5   ی با رقم هاشییم  سییه ی م ا 

نهایی  عملکرد   ن ی انگ ی (، م مدر سییاندی  87±3   ،وتاه 

در    لوگرم ،ی 7500±500شیلدو  م لوب  مدوسیط 

  31  ±  1/ 1هکدیار(، مدوسیییط ونن هزار دانیه بیاغ   

خوار برنو  دو به  فن ،رم ساقه   غ با  تحمل  ، ( گرم 

  ی مار ی (، م اوم به ب ون ی ب ی و  ند   ننون ی  ند  سیییم ی مکان 

پخین م لوب    ن یی ف ی (، و ، 0- 1 وا،ن  بالسییین   

، 45درصییید، قوام ژل    23±1  لون ی  م   زان ی دانیه  م 

  همراه   به ( 1/ 9میزان طویل شییدن دانه ب د ان پخن 

رقم    رو، ن ای   (. ان 6باشیید  جدول می  مدوسییط   ع ر 

  ی ها سدم ی م مول، س   ط ی ،شن در شرا   ن ی طلوع قابل 

 ب، منیاطم بیا دوره رشیییید ،وتیاه، ،م   ن ،شیییی 

با  و ،شیین دوبار برنو را دارد.   زه ی برداشیین مکان 

و    هیای بیال وه رقم جیدیید طلوع توجیه بیه مرفیین 

جمیع شیییرایط و میزان پیذیر  عمومی ،یه طی  

ان جملیه پروژه تح ی ی  نمیای     - هیای مخدلف 

ترویجی برای این رقم وجود داشییده اسیین اندظار  

توسی ه و گسیدر  ،شین و ،ار  ن در یک روند  

 من  ی وجود دارد. 

 

 در م ایسه با ارقام ( برنو رقم طلوع DUS  خصوصیان مهم نراعی و مدمایز ،ننده -6جدول 
 ،اممی و ن منشاهد علی 

 

 صفان ردیف 
 ژنوتیپ 

 AN74 ن من  ،اممیعلی
 نودرس دیررس نودرس دوره رسیدگی 1
140  ± 0/5 مدر(ارتفاع بوته ساندی 2  0/2 ±  125  0/3 ±  85  
16  ± 0/1 ت داد خوشه در بوته 3  0/2 ±  18  0/2 ±  19  
27  ± 0/1 مدر(طول خوشه  ساندی 4  0/1 ±  28  0/2 ±  25  
5/29  ± 0/1 دانه  گرم( 1000ونن  5  0/1 ±  27  0/1± 31  
 م اوم م اوم حساس م اومن به بیماری بالسن 6
 مدحمل مدحمل حساس خوارتحمل در م ابل ،رم ساقه 7
17  ± 0/1 میزان  میلون  درصد( 8  0/1 ±  5/27  0/1 ±  23  
5/3  ± 5/0 عملکرد شلدو   تن در هکدار( 9  5/0 ±  8  5/0 ±  5/6  
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 توصیه ترویجی 

میید   ه ییی ته   در خزانییه،   ه ییی تغییذ   ن ییی ر ی خزانییه و 

،   با قارچ   ی ضیییدعفون  ر ی بذر نظ   ی  ماده سیییان   

  ی دار نمودن و بذرپاش شده، جوانه   ه ی مناسب و توص 

در    یی  ب و هوا   ط ی با مسیاعد شیدن شیرا   ن ی غ   ن ی ا 

ارقام   ر ی همانند سییا   ن ی اول فصییل رشیید در فرورد 

در نمسیدان و    ار ی شیخم و شی   انجام . شیود ی م   ه ی توصی 

حدود دو هفده قبل ان نشیا    ن ی نم   ه ی اول   ی  ماده سیان 

  5حداقل سیه تا   ن ی نم   یی نها   ی و سیپس  ماده سیان 

. نشیا،اری در اوایل  شیود ی م   ه ی رون قبل ان نشیا توصی 

  بیا هر ،پیه  نشیییا در   5تیا   4ت یداد  بیه   اردیبهشییین و 

مدر  بین و روی ردیف(  سیییاندی  20×   20فیاصیییلیه  

مدر  بین و روی  سییاندی   16×   30و   ی دسیید   ی نشییا 

  ی در مرحله سیه تا چهار برگ  ی ن ی ماشی   ی نشیا ردیف(  

 . شود ی م  ه ی توص 

و مصیییرش انواع ،ود براسیییاس   یری،ارگهب

ن و  نم  انییی  نمون خییا    هییی توصییی   نیهر ق  ییه 

  نی غ  نیا  یری،ودپیذ نکیهی. بیا توجیه بیه اشیییودیم

مصیرش مدوسیط  باشیدیهمانند ارقام پرمحصیول م

در دو تا   طی،ود انته  ت سیی   لوگرمی،  150حدود  

 70،ود فسیییفیاتیه و    لوگرمی،  105سیییه نوبین(،  

،ود سیییولفان  نین،ود پداسیییه و هم    لوگرمی،

  یقبیل ان نشییییا،یار   لوگرمی،  20  زانیبیه م  یرو

پخ    نینم  یسیییانمرحله  ماده  نیهمراه با  خر

 با خا  مخلوط شییود  یخوبهب،ه  طوریبه،رده 

رون پس ان نشیا،  40تا  35. حدود شیودتوصییه می

  یهیا تیا مرحلیه تر  نیرا ق ع ،رده و نم  یاریی  ب

نیز با فاصیله   یتناوب  یاری ب.  خشیکانده شیود  ییمو

مدر ان سی   سیاندی 5ارتفاع سی   ایسیدایی حدود 

خیا  در سییییلنیدر  بیا دور  بییاری هفین رون(  

هیای هرن بیه علف  نیی ریمیدشیییود.  میتوصیییییه  

 ی(دسد  نیبه صورن وج   یکیمکان  ،توام  صورن

مناسییب   یها، با مصییرش علف  ییایمیو شیی 

 هیی نوبین توصییی   کیی هر ،یدام در    ی(زاریشییییال

،  سه تا پنو رون ب د ان  . مصرش علفشیودیم

رون ب د ان   15تا  10حدود    یدسیید  نینشییا و وج

در  رقم طلوع   نجا ،ه   ان.شیییودیم  هینشیییا توصییی 

خوار  در م ابل ،رم ساقه  ییتحمل باغ  شانی نما

ای برای سیمپاشیی علیه  فن ،رم هینشیان داد توصی 

در راب ه با    یانجام پاشیود، ولی خوار نمیسیاقه

در مراحل رشیییدی    فن انیو طغ  یچرخه نندگ

هیای  فین میذ،ور  رویشیییی و نایشیییی در نسیییل

 .شودتوصیه می

 

 تقدیر و سپاسگزاری

بیدینوسییییلیه ان همیه همکیاران ان مجرییان، 

 همکاران اصیییلی، همکاران، پرسییینل پشیییدیبانی،

امور میالی، اداری و خیدمیاتی ،یه در اجرای این   

برنیامیه ان  غیان تیا،نون در فر ینید م رفی رقم  

بییخیی  اجییرای  و  نییمییودنیید  ان  ،ییمییک   هییایییی 

را در مجموعیه  طر / پروژه هیا و ییا پشیییدیبیانی 

 موسییسییه تح ی ان برنو ،شییور برعهده داشییدند، 

 های جهاد ،شییاورنی  ان ،ارشییناسییان سییانمان

اسییییدییان تیروییو  مییاو  گیییالن هییای   ننییدران و 

و ،شیاورنان پیشیرو ،ه در اجرا و پشیدیبانی برنامه 

و مراقبن و همکاری در مزارع نهاین مسییاعدن  

را به عمل  وردند، ،مال سپاسگزاری و قدردانی  

 را دارم.
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