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 مقدمه

زيسممتي ترين عوامممل غيرخشکي يکي از مهم

اسممت كممه رشممد و توايممد گياهممان زراعممي را در 

بسياري از نقمماج جهممان بمما مشممکل و محممدوديت 

كند. در حال حاضر با افزايش جمعيت روبرو مي

و كمماهش منممابب آبممي قابممل دسممتر ، يممافتن 

كارهايي كممه باعممب بهبممود عملکممرد گياهممان راه

نممد، ضممروري زراعي تحت شرايط كم آبي گرد

همماي رسممد. تممنش خشممکي بممر وي گينظر ميبممه

مورفوامموکيکي از جملممه اسممتقرار گيمماه، ارتفمما  

بوته، خصوصمميات بممرر و ريشممه، وزن خشممك 

انمممدام هممموايي و ريشمممه، عملکمممرد گيممماه و بمممر 

هاي فيزيواوکيکي و بيوشمميميايي گيمماه از وي گي

جمله فتوسممنتز، توزيممب مممواد فتوسممنتزي، تممنف ، 

سممازي، غشمماي و قنممدها، پروتيئنتجمممب پممرواين 

(. غممالت 9گممذارد  ها تاثير ميسلواي و هورمون

اي در تامين نياز غذايي بشر دارند و با سهم عمده

هاي اخير، نياز به غذا نيز افزايش جمعيت در سال

عملکممرد گنممدم در اغلممب افممزايش يافتممه اسممت. 

مناعق ديم به دايل تغييممرات اقليمممي كممه ممکممن 

نمايممد،   كمبممود آي يمما خشممکي را تشممديداست  

(. سممرما، خشممکي و 9و    7كاهش خواهد يافممت  

گرما عوامل كليدي تاثيرگذار بر كاهش ظرفيت 

سطح زير كشممت  عملکرد گياهان زراعي هستند.

ميليون هکتار اسممت   4گندم ديم در ايران حدود  

ميليون هکتممار آن در منمماعق سممرد و   3كه تقريباً  

باتوجممه بممه سممطح كشممت (.  1معتدل  قممرار دارد  

همما و وسيب گندم ديم دراين مناعق، فراواني تنش

تنو  كم ارقممام معرفممي شممده بممراي ايممن منمماعق، 

معرفي ارقام پرمحصول و سممازگار جهممت توايممد 

اين    پايدار گندم در اين مناعق ضروري است. در

همماي مقااه به معرفي گندم رقم هشترود و توصمميه

زارهمما پرداختممه زراعي براي كاشت آن در ديممم  

 خواهد شد. 

 

 هامواد و روش

گيممري بممين دو رقممم جديممد از عريممق دورر

در  1379-80اليممن پيشمممرفته در سمممال زراعمممي 

ايستگاه تحقيقات كشمماورزي ديممم مراغممه ايجمماد 

شممد. ايممن تالقممي بممه منظممور تجميممب صممفات 

زودرسممي، وزن دانممه، ارتفمما  بوتممه، تحمممل بممه 

بممود. هاي سممرما و خشممکي در رقممم جديممد  تنش

 اليمممممممممممممن  واامممممممممممممد ممممممممممممممادري

M374/Sx//2897/Porsuk/3/Plk70/Lira/5/J

up/4/Cllf/3/Ii14.53/Odin//Ci1)،  از 

 زودرسممممي، دانممممه درشممممتي و ارتفمممما  بوتممممه 

 همممماي از وي گيو  مناسممممب برخمممموردار بممممود

 بمممممممممارز واامممممممممد پمممممممممدري  اليمممممممممن 

Lov26//Lfn/Sdy(Es84-24)/3/Seri/4/Seri )

توان بممه مقاومممت بممه سممرما، پممر پنجممه بممودن، مي

ها اشاره كرد. عملکرد مناسب و تحمل به بيماري

 1386ااممي    1382هاي در حال تفرق از سال  نسل

در ايسمممتگاه تحقيقمممات ديمممم مراغمممه و سممماير 

هاي سرد انجام و در نهايممت رقممم جديممد ايستگاه

پ  از خلوص کنتيکممي در ايسممتگاه ديممم مراغممه 

همماي زراعممي در بممه دايممل برتري انتخمماي شممد و

آزمايشات مقدماتي و آزمايش مقايسممه عملکممرد 

( در 1389-92پيشرفته، نهايتاً به مدت سممه سممال  
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هاي تحقيقمماتي آزمممايش سممازگاري در ايسممتگاه

ديممم مراغممه، قمماملو، زنجممان، اردبيممل، سممرارود، 

شمممميروان و اروميممممه مممممورد بررسممممي قممممرار 

نسبت به   رقم جديد  ااعملگرفت.ارزيابي عک 

اي در هممماي زنمممگ زرد و زنمممگ قهممموهبيماري

هاي شرايط آاودگي مصنوعي در مزار  ايستگاه

تحقيقمماتي گرگممان، مغممان، اردبيممل، ميانممدوآي، 

 ( و در 1390-92مراغمممممه، كمممممرج و اهمممممواز  

 شممممرايط گلخانممممه  دركممممرج بممممه منظممممور 

بررسي مقاومت گيمماه بمماان( انجممام شممد. كيفيممت 

شمميمي غممالت نممانوايي ايممن رقممم توسممط واحد

موسسممه تحقيقممات اصممالح و تهيممه نهممال و بممذر 

گيري شممد. بممراي انجممام تجزيممه پايممداري انممدازه

بنممدي عملکممرد دانممه از متممد غيممر پممارامتري رتبه

(Rank method)  و ضممريب شمماخل عملکممرد

 استفاده شد.

 

های اجرای ازماایش شرایط اب و هوایی سال

 سازگاری

 هممماي آي و هممموايي عمممي سمممه سمممال داده

ه ئمم ارا  1راي آزمايشات سممازگاري در جممدول  اج

 اند. شده

 
 ( 1389-92 تحقيقات كشاورزي ديم هاي سرد و معتدل موسسه  يستگاه اآمار هواشناسي  -1جدول 

 

 ايستگاه

 بار 
 متر(  ميلي 

 تعداد
 روزهاي يخبندان 

 حداقل درجه حرارت 
 گراد(  سانتي 

90-89  91-90  92-91 89-90 عوالني مدت   91-90  92-91  90-89  91-90  92-91  

-18 103 142 130 352 351 263 351 مراغه  5/21-  5/16-  

-10 63 99 77 420 395 302 342 سرارود  13-  10-  

-8/13 75 118 98 255 235 261 213 شيروان   16-  8/19-  

-6/19 85 135 106 353 312 496 358 زنجان   18-  16-  

-30 97 131 133 347 256 314 346 قاملو   28-  2/19-  

-4/14 104 137 80 300 409 285 334 اروميه  6/15-  8/13  

-3/19 70 125 109 296 245 280 177 اردبيل  4/18-  6/15-  

 

هاي اردبيممل، شمميروان، قمماملو و در ايسممتگاه

 سرارود ميزان بارندگي نسممبت بممه ميممانگين دراز

هاي اروميممه و مدت كمماهش داشممته، در ايسممتگاه

ها بيشممتر از زنجان مقممدار بممار  در اغلممب سممال

ميممانگين دراز مممدت بممود واممي توزيممب خمموبي 

نداشت. در ايستگاه مراغه از سممه سممال آزمممايش 

دو سال داراي بارندگي نرمال واي در سممال دوم 

ارزيابي تممنش خشممکي شممديدي وجممود داشممت. 

 91ت در زمسممتان  افزايش حممداقل درجممه حممرار

موجممب كمماهش تعممداد روزهمماي يخبنممدان در 

بسياري از منمماعق شممد. كمتممرين دممماي مشمماهده 

شممده در بممين منمماعق اجممراي آزمممايش در سممال 
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گراد( درجه سممانتي  -30در ايستگاه قاملو    1389

 (.1افتاد  جدولاتفاق 

 

 و بحث  نتایج 

ارزيابي رقم جديد در ايستگاه مراغه در سال 

نشممان داد كممه ميممانگين عملکممرد دانممه  1386-87

درآزمايش مقممدماتي داخلممي   2رقم جديد و آذر

كيلوگرم در هکتممار بممود   2063و    2367ترتيب  به

برتممري   2درصممد نسممبت بممه آذر  15و رقم جديد  

داشت. ميانگين عملکرد دانه رقم جديد و شمماهد 

در آزمممممايش مقممممدماتي مشممممترک در  2آذر

ترتيممب ان بممههاي مراغممه، قمماملو و زنجمم ايسممتگاه

كيلوگرم در هکتممار بممود كممه رقممم   1783و  2012

درصد عملکرد بيشتر نسبت بممه شمماهد   13جديد  

رقم جديممد در  1388-89داشت. در سال زراعي 

هاي آزمايش پيشرفته مقايسه عملکرد در ايستگاه

مراغه، قاملو، زنجان، سرارود، اردبيل و شمميروان 

 ارزيممابي شممد و نتممايا نشممان داد كممه ميممانگين

و   2492ترتيممب  به  2عملکرد دانه آن و شاهد آذر

. رقممم (2جممدولكيلوگرم در هکتممار بممود    2284

( در آزمايش 1389-92جديد به مدت سه سال  

هاي تحقيقاتي سممرد و معتممدل سازگاري ايستگاه

ديممم ارزيممابي و نتممايا نشممان داد كممه ميممانگين 

ترتيممب بممه  2عملکرد دانه رقم جديممد و رقممم آذر

كيلوگرم در هکتار بممود. ميممانگين   1988و    2037

از سممال  2عملکرد دانه رقممم جديممد و شمماهد آذر

هاي تحقيقممماتي در ايسمممتگاه 1392اامممي  1386

كيلوگرم در هکتممار بممود   2041و    2288ترتيب  به

درصد عملکرد بيشتر نسبت به   12كه رقم جديد  

 (.2 جدول  (4و  3، 2داشت   2رقم آذر

رود در هاي زراعممي رقممم هشممتمطااعه وي گي

هاي تحقيقمماتي سممرد و معتممدل در كممل ايسممتگاه

آزمايش سازگاري نشان داد كممه رقممم جديممد از 

روز نسممبت بممه   دونظر تعداد روز تا ظهور سممنبله  

زود ر  بممموده و از نظمممر صمممفت  2شممماهد آذر

رسمميدگي فيزيوامموکيکي نيممز يممك روز زودر  

 2بود. ميانگين ارتفا  بوته رقم جديد و رقممم آذر

متر بود كممه رقممم جديممد سانتي  72و    78ترتيب  به

متر نسبت به شاهد ارتفا  بوته سانتي  ششحدود  

بيشتري داشت. دارا بودن ارتفا  بوته در شممرايط 

ديممم بممراي توايممد بيشممتر عملکممرد كمماه بممراي 

هاي زيممادي داراي اهميممت كشمماورزان از جنبممه

همماي مهممم رقممم باشد. يکممي ديگممر از وي گيمي

وزن هزار دانه بيشممتر نسممبت بممه   جديد دارا بودن

كممه ميممانگين وزن هممزار است، بطوري  2رقم آذر

و   3/36ترتيممب  بممه  2دانه رقم جديد و شمماهد آذر

گرم بوده كه نسبت به رقم شمماهد بمميش از   1/34

. زودرسممي رقممم جديممد (3 جممدول  دو گرم بممود

موجممب فممرار از تممنش خشممکي و گرممماي آخممر 

ي هاي خشممك شممده و ايممن وي گمم فصل در سممال

موجب شممده رقممم جديممد از عملکممرد بمماال، وزن 

هزاردانه بيشتر و نهايتاً ارتفا  بيشتري در مجمو  

 (.4و  3، 2ها برخوردار باشد سال

بررسي پايداري عملکممرد دانممه نشممان داد كممه 

 ترود بممر اسمما  پارامترهمماي رقممم جديممد هشمم 

 انحممرام معيممار رتبممه، نسممبت شمماخل عملکممرد 

 همماي دانممه و واريممان  رتبممه در زمممره کنوتي 

(.4(  جممممدول 7و6پايممممدار قممممرار داشممممت  
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 هاي تحقيقاتي سرد و معتدل ديم  در ايستگاه  2رقم هشترود و شاهد آذرميانگين عملکرد دانه  -2جدول 
 92-1386 ) 

 
 سال زراعي  نام آزمايش رقم مراغه قاملو زنجان  اردبيل  سرارود شيروان اروميه ميانگين  

 هشترود 2367       2367
1386-87 مقدماتي داخلي  

 2آذر 2063       2063
 هشترود 2611 1125 2300     2012

1387-88 مقدماتي مشترک  
 2آذر 2320 1230 1800     1783
 هشترود 4307 2554 2194 703 3641 1555  2492

 مقايسه عملکرد پيشرفته 
89-1388  

  2آذر 4117 2511 1633 552 3542 1348  2284

 هشترود 3347 2401 1247 1267 1587 1080 1214 1735
 سازگاري سال اول

90-1389  

  2آذر 3034 2300 1640 1222 2238 1093 1103 1804

 هشترود 3143 1602 960 2342 1169 1373 753 1620
 سازگاري سال دوم 

91-1390  

  2آذر 3116 1635 1040 2372 1124 1133 588 1573

 هشترود 2751 5750 1835 888 2207 2107 1130 2381
 سازگاري سال سوم 

92-1391  

  2آذر 3048 5612 1820 608 2427 1933 1003 2350

 هشترود  2288
  ميانگين كل 

 2آذر  2041

 
 (1389-92هاي تحقيقاتي سرد و معتدل ديم  ميانگين خصوصيات زراعي رقم هشترود در ايستگاه  -3جدول 

 

 تعداد روز تا 
 ظهور سنبله  

 تعداد روز 
  تا رسيدن 
 دانه

 عول دوره  
 پرشدن دانه 
  روز(

 ارتفا  بوته 

 متر( سانتي
 وزن هزار دانه 

  گرم(
 نام ايستگاه رقم

 هشترود 41 88 34 186 152
 مراغه

 2آذر 37 81 33 186 153
 هشترود 37 76 39 228 189

 قاملو
 2آذر 38 74 38 228 190
 هشترود 30 66 36 249 213

 قيدار زنجان
213 248 36 61 4/30  2آذر 
 هشترود 33 106 44 213 169

 سرارود
171 213 42 98 5/29  2آذر 
 هشترود 38 68 42 190 148

 اروميه
 2آذر 36 62 41 192 151
 هشترود 37 72 32 160 128

 شيروان
 2آذر 32 64 32 162 130
 هشترود 38 68 42 190 148

 اردبيل 
 2آذر 36 62 41 192 151

164 202 38 78 3/36  هشترود 
 ميانگين كل 

166 203 37 72 1/34  2آذر 
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 (1389-92  پايداري در آزمايش سازگاري اي مقادير آماره -4جدول 
 

 انحرام معيار  واريان  رتبه  ميانگين رتبه 
 نسبت
 عملکرد شاخل

 دانه  عملکرد
  كيلوگرم در هکتار(

 رقم

5 3/17  2/4  102 2037a هشترود 
3/5  28 3/5  99 1970a  اوحدي 
1/5  1/20  5/4  100 1988a 2آذر 

- - - - 432 LSD5% 

  تفاوت   دانکن  ايدامنه  چند  آزمون  براسا   باشند،مي  مشترک  حروم  داراي  كه  دانه  عملکرد  ستون  در  ها،ميانگين
 . ندارند داريمعني

 

 صفا، مرت،ط با کیفیت نانوایی

رقم   يت نانواييفمرتبط با كي  صفات  نتايا تجزيه

مراغممه  آزمممايش سممازگاري( جديد در ايستگاه  

نشان داد اين رقم از نظر بسممياري از پارامترهمماي 

(، حجممم نممان 32كيفممي از جملممه عممدد زانممي  

(، حجممم رسمموي 6/11(، درصممد پممروتئين  500 

( به ارقام سممرداري و 87( و شاخل گلوتن  57 

كممه شمماخل گلمموتن برتممري دارد، بطوري 2آذر

 يممببممه ترت  2رقم جديد و ارقممام سممرداري و آذر

 (.5 جدول  (8بود   30و  45، 87

 
 و سرداري( 2 آذر و ارقام شاهدهشترود  رقم   مربوج به كيفيت نانوايي خصوصيات -5جدول 

 

 رقم
 درصد 

 پروتئين 

 عدد
 زاني  

 حجم
 نان 

 درصد 
 رعوبت  

 سختي 
 دانه  

 درصد  
 جذي آي 

 عدد
 فااينگ  

 درصد 
 گلوتن تر 

 شاخل 

 گلوتن 
  رسوي ارتفا 

SDS 

6/11 هشترود  32 500 2/11  44 5/63  460 25 87 57 

2/11 سرداري  29 408 2/11  45 6/63  470 29 45 56 

8/10 411 29 11 2آذر  43 2/63  482 29 30 54 

 

 هاالعم  رقم جدید به بیماریعكس

هاي  هاي گندم ديم به بيماريارزيابي کنوتي 

اي در عممي سممه سممال زنممگ زرد و زنممگ قهمموه

هاي تحقيقمماتي ( در ايسممتگاه1389-92زراعممي  

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر تحت 

شرايط آاودگي مصممنوعي در مزرعممه و گلخانممه 

ااعمل رقم جديد بممه بيممماري نشان داد كه عک 

و نسبت به بيماري زنممگ زنگ زرد نيمه حسا   

 اي نيمممه مقمماوم ااممي نيمممه حسمما  بممود قهمموه

كمممه اپيمممدمي  1388-89در سمممال (. 6 جمممدول 

بيماري زنگ زرد در منطقه شمال غري و غري 

ااعمل رقم جديممد كشور اتفاق افتاده بود، عک 

تحمممت شمممرايط آامممودگي عبيعمممي در ايسمممتگاه 

 نيمه حسا ( و در 40MS تحقيقات ديم مراغه 

 نيمممه حسمما ( بممود.   40MSاردبيل نيممز    ايستگاه

ميزان آاممودگي رقممم  1389-90همچنين در سال  
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 ( 1390-92ها  به بيماري زنگ  واكنش رقم جديد و ارقام شاهد -6 جدول
 

 (UG99زنگ سياه  ن اد  ايزنگ قهوه زنگ زرد ارقام 
 نيمه مقاوم نيمه مقاوم ااي نيمه حسا  نيمه حسا  هشترود
 نيمه مقاوم ااي نيمه حسا  نيمه حسا  ااي حسا  حسا نيمه  2آذر
 نيمه مقاوم ااي نيمه حسا  حسا  حسا  اوحدي

 

(. 6و    5ياداشممت شممد    20MSجديد در اردبيممل  

ارزيابي رقممم جديممد بممه بيممماري سممياهك پنهممان 

در  1389-92هاي زراعممي معمممواي عممي سممال

هاي تحقيقممماتي مراغمممه و سمممارال در ايسمممتگاه

كردستان تحت شرايط آاودگي مصممنوعي نشممان 

 1391و  1390هاي داد كممه رقممم جديممد در سممال

در  1392بممدون آاممودگي بمموده واممي در سممال 

ااعمل حسمما  داشممته، اممذا ل عک ايستگاه سارا

همماي كشضدعفوني بذر در موقب كشت با قارچ

(. نتايا ارزيابي 6جدول  شود  متداول توصيه مي

ااعمل رقم جديد نسبت به بيممماري زنممگ عک 

( در كشور كنيا در سال زراعي Ug99سياه  ن اد  

نشان داد كه رقم جديد به اين بيماري   2011-12

 ( 4و  3، 2ااعمممممل نيمممممه مقمممماوم دارد  عک 

 (.6 جدول 

 

 نتایج ارزیابی در مزارع کشاورزان

در  1391-92رقممم جديممد در سممال زراعممي 

هاي مراغمممممه و اهمممممر از اسمممممتان شهرسمممممتان

شرقي به همراه تعدادي الين و رقم در آذربايجان

قرار گرفممت كممه مزار  كشاورزان مورد ارزيابي  

ميانگين عملکرد دانه رقم جديد و ارقام اوحدي 

كيلوگرم در  952و   896،  1095ترتيب  به  2و آذر

رقم جديد   1392-93هکتار بود. در سال زراعي  

در شهرستان كنگاور استان كرمانشاه نيز به همراه 

تعممدادي کنوتيمم  در مممزار  كشمماورزان مممورد 

ميممانگين عملکممرد دانممه ارزيابي قرار گرفت كممه  

، 1800ترتيممب و ريمم او بممه 2ارقممام هشممترود، آذر

كيلوگرم در هکتار بود كه در هر   1332و    1319

دو استان رقم جديد نسبت به ارقام معرفممي شممده 

 (.7(  جدول 4و  3، 2برتري داشت  

 2ميانگين عملکرد دانه رقم هشترود و رقممم آذر  

( در 1386-93بررسممي هاي مممورد در كممل سممال

هاي تحقيقممماتي سمممرد و معتمممدل ديمممم ايسمممتگاه

كيلمموگرم در هکتممار  2041و  2288ترتيممب بممه

درصد نسبت به شاهد برتر   12كه رقم جديد  بود

 247(. بمما كاشممت رقممم جديممد 2بممود  جممدول 

كيلوگرم در هکتار عملکرد بيشتر، نسبت به رقممم 

گردد كه با احتساي هر نصيب كشاورز مي  2آذر

ريممال   11500وگرم گندم خوراكي به قيمممت  كيل

ريممال در هکتممار اضممافه درآمممد  2840500مبلممن 

شممود. از نسممبت بممه شمماهد عايممد كشمماورزان مي

توان به تحمل به ترين وي گي رقم جديد ميمهم

هاي پايممداري هاي خشکي، سرما، شمماخلتنش

عملکرد دانه، زودرسي، وزن هزار دانه باال  بيش 

مود، همچنين بر اسا  نتممايا از دو گرم( اشاره ن



 جديد گندم نان زمستانه براي كاشت ... گندم هشترود، رقم 

183 

تجزيممه كيفممي رقممم جديممد از نظممر پارامترهمماي 

رسوي زاني، سختي دانه، درصد پروتئين، حجم 

 نممان و شمماخل گلمموتن بممه ارقممام سممرداري و 

 (.8برتري دارد  جدول  2آذر

 
 مزار  كشاورزان استان آذربايجان شرقيجديد و شاهد ها در  عملکرد دانه رقمميانگين  -7جدول 

 ( 1392-93و استان كرمانشاه   (1391-92 
 

 ميانگين  كيلوگرم بر هکتار( كرمانشاه شرقيآذربايجان نام رقم 
 1447 1800 1095 رقم جديد  هشترود(

 1135 1319 952 2آذر
 896 - 896 اوحدي
 1332 1332 - ري او

LSD5% 367 505  

 
 

 ( 1386-93هاي تحقيقاتي  ميانگين عملکرد دانه و خصوصيات زراعي رقم جديد در ايستگاه  -8جدول 
 

 هاي مهم زراعي وي گي  هشترود 2آذر

 تي  رشد  زمستانه زمستانه
 منشا ايران  ايران 
 تعداد روز تا ظهور سنبله  164 166

 تعداد روز تا رسيدگي فيزيواوکيکي 202 203

 متر( ميانگين ارتفا  بوته  سانتي  78 72

 ميانگين وزن هزار دانه  گرم( 3/36 1/34

 ميانگين عملکرد دانه  كيلوگرم در هکتار( 2288 2041

 ور   خوابيدگي(  مقاوم مقاوم

 رنگ دانه روشن  سفيد( روشن  سفيد(

 ااعمل به زنگ زرد عک  نيمه حسا  نيمه حسا 

 دانه وضعيت ريز   مقاوم مقاوم
11 6/11  ميانگين درصد پروتئين دانه  
 ميانگين سختي دانه  44 43
 گلوتن تر درصد  25 29

 شاخل گلوتندرصد  87 30
 رسويارتفا   57 54
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 توصیه ترویجی

تاريخ كاشت در مناعق سممرد: نيمممه اول  -1

 مهر و قبل از بارندگي موثر

مهممر  15مناعق معتدل: تاريخ كاشت در  -2

 آبان و قبل از بارندگي موثر 15ااي 

تراكم كاشت: در مناعق سرد بر اسمما   -3

كيلمموگرم   140-165بذر در مترمربب    380-350

منمماعق  در هکتار با توجه به وزن هزاردانممه( و در

دانممه در مترمربممب و وزن  350معتممدل براسمما  

 كيلوگرم در هکتار( 130-155هزاردانه  

 20اامممي  17ج كشمممت: خطمممو هفاصمممل -4

 متر سانتي

 مترسانتي 4-5عمق كاشت:  -5

بممراي بممرآورد دقيممق نيمماز غممذايي الزم  -6

است قبل از كاشت، آزمون خاک انجممام گرفتممه 

و بر اسا  آن فرمممول كممودي توصمميه شممود. در 

كيلمموگرم كممود ازتممه  80غيممر اينصممورت مقممدار 

 ااممممي 25 ترجيحمممماً از منبممممب اوره( و مقممممدار 

ر سوپرفسممفات تريپممل در كيلمموگرم در هکتمما 30

موقب كشت به صورت جايگممذاري كممود   پاييز و

زير بذر مصرم شود. در مناعق سممرد در بهممار و 

در اواين فرصت و موقممب بارنممدگي از كودهمماي 

كيلوگرم در هکتار كممود اوره   40يا    (N20)ازته  

به صورت سرک مصرم شود. در مناعق معتدل 

در صورت كاهش بار  از مصرم كود سرک 

 داري شود.دخو

همماي هممرز در مرحلممه مبممارزه بمما عل   -7

دهي با اسممتفاده از زني و ابتداي ساقهانتهاي پنجه

 مناسب انجام گيرد. هايكشعل 

همما، عمليممات تهيممه بسممتر بممذر، تناوي  -8

هاي هرز و رعايت اصول كاشت، مبارزه با عل 

داشممت و برداشممت در دسممتورااعمل فنممي گنممدم 

موسسه تحقيقممات كشمماورزي ديممم كشممور درج 

شممده اسممت، در صممورت اممزوم بممه دسممتورااعمل 

 .مربوعه مراجعه شود

 

 سپاسگزاری

داننممد از زحمممات نگارندگان وظيفه خود مي

سسه تحقيقات كشاورزي ديممم وكليه همکاران م

كشور، موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال بذر 

و همچنين از همکاران مراكز تحقيقاتي ذيربط به 

هاي مادي و معنوي كه در به ثمممر خاعر حمايت

رسيدن اين دستاورد مهم نقش داشتند، صممميمانه 

 سپاسگزاري نمايند.
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