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  تشکر و قدردانی
  

جنـاب آقـاي دکتـر گـودرز نجفیـان،       ژهیـ و بـه ، مسـاعدت فرمودنـد  این مجموعه از کلیه سروران گرامی که در انتشار 

و سپاسـگزاري  مالی و پشتیبانی موسسـه تشـکر    محترم، معاونت قنبري اکبر یعلریاست محترم موسسه و جناب آقاي دکتر 

  .گردد یم

تحقیقاتی بخش نقـش فعـال    يها پروژهدر اجراي که  اي محترم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه محققیناز کلیه 

  آید. می به عملتقدیر و تشکر  اند داشته

  

  

  وحید رهجو

  اي علوفه اهانیو گرئیس بخش تحقیقات ذرت 
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  شگفتاریپ
  

غذاي  کننده نیتأمبهترین منابع  کشت ریزهکتار سطح  ونیلیم  کیاي با بیش از  ذرت و گیاهان علوفه

اي با پوشـش گیاهی مناسب از فرسایش و تخریب  شوند. گیاهان علوفه دام و طیور کشور محسوب می

آیند. فراهم نمودن  اراضی جلوگیري نموده و از عـــوامل مثبت و مؤثر در کشاورزي پایدار به شمار می

از  جانبه همهر نمودن بستر تحقیقات علوفه در کشور و ایجاد تسهیالت و حمایت امکانات الزم و هموا

 ازجملهدر کشور  ها آناي و ساماندهی بذر  هاي تولید گیاهان علوفه ها و تعاونی کشاورزان و ایجاد تشکل

در کشور  تولید علوفه و امنیت غذایی ی و کیفیافزایش کم درروندتدابیري است که بدون تردید 

  اي برخوردار است. در این رابطه وظیفه و رسالت تحقیقات از اهمیت ویژه .ثیرگذار خواهد بودتأ
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  مقدمه
متر (یـک سـوم متوسـط جهـانی) جـزء       میلی 230میلیون هکتار و متوسط بارندگی  165کشور ایران با مساحتی حدود 

 80یلیارد نفـر و جمعیـت ایـران حـدود     م از هفتمناطق خشک و نیمه خشک دنیا است. در حال حاضر جمعیت دنیا بیش 
.تنها در رابطه بـا گوشـت   شود یمشود .ساالنه تقریباً حدود دو میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه  میلیون نفر تخمین زده می

هـزار تـن گوشـت     45-55، سـالیانه حـدود   کیلوگرم گوشـت  20مصرف سرانه قرمز، براي تغذیه این جمعیت با احتساب 
  است. ازیردنموقرمز اضافی 

شود. در شرایط حاضر کمتر کشـوري حاضـر بـه     می نیتأم داخلی و خارجی منبع دواز  کشور ازیموردنمواد پروتئینی 
نماینـد. مشـکل اخیـر     ات مـواد غـذائی پروتئینـی بسـنده مـی     و اصوالً به صادر باشد یمدیگر  يکشورهاصادرات علوفه به 

از ایـن منبـع    اجبار بههرچند که در شرایط حاضر  ،سازد دات را مشکل میي بسیار باال، وارو صرف هزینه ارز طرف کیاز
هـاي مـواد    ضایعات کارخانه –ر زراعی و باغی پس چ –مجموعه منابع داخلی (مراتع  در ریاخ. در سالیان  شود یماستفاده 

و اضافه شدن به سـطح   کاهش سطح مراتع مطلوب .ایم ) با مشکالت متعددي روبرو بودهيا علوفهزراعت نباتات  –ییغذا
بـا   شیوبـ  کـم ایـن مشـکالت اسـت. در بقیـه منـابع داخلـی نیـز         ازجملـه مراتع نامطلوب و کاهش کیفیت علوفـه تولیـدي   

  باشد. يا علوفهزراعت نباتات  توجه قابلتنها منبع پویا و  دیشا ومشکالتی روبرو هستیم  
افـزایش   منظور بهت، افزایش عملکرد دانه ذرت از اهداف مهم وزارت کشاورزي در قالب طرح ملی توسعه کشت ذر

و نیـز عـدم     در کشـور . با توجه بـه محـدودیت خـاك و آب    تولید، جهت رسیدن به خودکفائی و تأمین نیاز داخلی است
بهبـود عملیـات زراعـی     خواهـد شـد کـه عـالوه بـر      محقـق توسعه سطح زیر کشت، این امـر زمـانی   ظرفیت محیطی براي 

 ذرت و متناسـب بـا اقلـیم منـاطق     پـر محصـول  ارقـام جدیـد   برداري از پتانسیل ارقام مورد کشت)،  رهحداکثر به منظور به(
مدیریتی مناسـب بـراي    يها روش يریکارگ بهذرت  مستلزم شناخت و تولید کیفی  وکمی  افزایش. شوندمعرفی و کشت 

راهکارهـاي جدیـد    اجـراي اي تحقیقـاتی و  هـا و دسـتاورده   ترین یافتـه  باشد که با استفاده از تازه محصول می اینزراعت 
    .پذیر خواهد بود امکان

کنـد.   ین مـی أمهاي اصلی را تـ درصد انرژي جیره غذایی دام 75اي حدود  بر اساس آمار منتشره در دنیا، گیاهان علوفه
، آمـار فـوق  لـذا بـا عنایـت    .کننـد  می نیتأمدرصد انرژي فوق را  8درصد و سایر گیاهان  17این در حالی است که غالت 

اي  العـاده  همیـت فـوق  غذاي دام و طیور در کشور از ا نیتأممنبع  نیتر مهم عنوان بهتحقیقات ذرت و گیاهان علوفه  اجراي
اي در موسسه تحقیقات اصـالح و تهیـه    سال تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه 40. با توجه به قدمت بیش از برخوردار است

ذرت، یونجـه، سـورگوم،   تحقیقـات   ۀنـ یدرزمزراعـی   نژادي و بـه  به پروژه 120الی 100حدودساالنه  با اجراي، نهال و بذر
زراعـی مربـوط بـه     نژادي و به هاي تحقیقاتی مهمی اعم از به تاکنون دستاورد يا علوفهشبدر، اسپرس، ارزن و سایر گیاهان 

هاي تحقیقـاتی در   ین دستاوردآوري و تدوین اهم ا است. در این مجموعه بر جمع شدههر یک از این محصوالت حاصل 
  ها اهتمام شده است. طول این سال
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  تاریخچه
اي بـه وجـود آمـده     م دو بخـش ذرت و گیاهـان علوفـه   دغااز ا 1376اي در سال  بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه

اري مؤسسـه  بین کشور ایران و یوگسالوي در قالب همکـ  نامه موافقت بر اساس 1349است. بخش تحقیقات ذرت از سال 
پل یوگسـالوي تأسـیس شـد. تحقیقـات ذرت بـا       زمونتحقیقات ذرت تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ایران و انستیتو 

هـا بـا    ها در سـتاد و ایسـتگاه   ریزي و هدایت برنامه مشارکت چندین کارشناس از کشور یوگسالوي آغاز شد و کلیه برنامه
از پیروزي انقالب اسـالمی ایـران و بازگشـت کارشناسـان خـارجی بـه        گرفت. پس همکاري این کارشناسان صورت می

ها با تالش کارشناسان ایرانی در اقصی نقاط کشـور ادامـه یافـت.     هاي مختلف و هدایت این برنامه ریزي کشورشان، برنامه
یا بـراي تـأمین ایـن    به بعد، بذور والدین ذرت در داخل کشور تولید شد و دیگر نیازي به سایر کشورهاي دن 1363از سال 

یونجه آغـاز شـد.    ۀنیدرزمهاي مختلفی  با آغاز کار بخش تحقیقات ذرت با بررسی زمان همبذور نبود. تحقیقات علوفه نیز 
اي، تحقیقات مزبور وسـعت یافـت و عـالوه بـر یونجـه، تحقیقـات        با تأسیس بخش تحقیقات گیاهان علوفه 1363در سال 

دو  1376اي انجـام شـد. در سـال     رگوم، اسپرس، ارزن و بعضی دیگـر از گیاهـان علوفـه   گیاهانی مانند شبدر، سو ۀنیدرزم
این بخـش بـا    در شرایط فعلی، اي ادغام شد. در یک بخش تحت نام، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ادشدهیبخش 
اسپرس، ارزن و سـایر گیاهـان    ذرت، یونجه، سورگوم، شبدر، ارتباط با گیاهان  درزراعی  نژادي و به به هايپروژه اجراي
  ایستگاه و مرکز تحقیقاتی کشور فعالیت دارد. 25اي در کرج و  علوفه

  

  بخش تحقیقاتی هاي هگرو
هـاي   اي در کشور و لزوم هدایت و سازماندهی برنامه تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه در قبال توسعه با توجه به رسالت موجود

هریک با در اختیار داشتن نیـروي انسـانی متخصـص،     که باشد قیقاتی و واحدهاي ذیل میهاي تح این بخش داراي گروه مختلف،
 اهـان یو گذرت  هاي اولیـه و تـأمین بـذر   تولید و تکثیر هسته زراعی و نژادي، به هاي به موظف به برقراري ارتباط و هماهنگی برنامه

  باشد: اي در سراسر کشور می علوفه
  
 و متوسط رس ررسیدهاي  گروه تحقیقاتی ذرت 

 زودرسهاي  گروه تحقیقاتی ذرت 

 هاي ویژه گروه تحقیقاتی ذرت 

 گروه تحقیقاتی یونجه 

 گروه تحقیقاتی شبدر 

 گروه تحقیقاتی سورگوم 

 گروه تحقیقاتی ارزن 

 اي اسپرس و سایر نباتات علوفه اتیگروه تحقیق 

  اي علوفه اهانیو گگروه پاتولوژي ذرت 

 اي وفهعل اهانیو گ بذر ذرتتولید  گروه 

 بررسی کیفی) ، مولکولی، فیزیولوژي ويژ(پاتولو ها آزمایشگاه واحد 
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  هاي بخش اهداف و سیاست
ی و کیفی محصوالت و در راستاي تأمین علوفه دام و طیور در کشور، اهداف بخـش تحقیقـات ذرت و   افزایش کم منظور به

  باشد: زیر می به شرحاي  گیاهان علوفه
 ،و پـر محصـول  هاي  و معرفی رقم گزینش، اصالح منظور به یقاتیتحق هاي مختلف وژهپراجراي  ومشارکت  هدایت 

) و سـازگار بـا   ...(سرما، خشکی، شوري و رزندهیغهاي هرز) و  ها و علف ها، بیماري هاي زنده (آفت تنش متحمل به
 مناطق مختلف

  ،جهـت هـاي مختلـف    زراعی رقم به تعیین نیازهاي منظور به یقاتیتحق هاي مختلف پروژهاجراي  ومشارکت  هدایت 
 ها در مناطق مختلف حداکثر توانایی رقم دستیابی به

   اي ذرت و گیاهان علوفه شده اصالحهاي  والدین و مادري رقمهسته، تهیه و تأمین بذور 
 

  بخش شاخص تحقیقاتی دستاوردهاي
زراعـی ذرت و   نژادي و به یقات بهکه تحق اي تنها ارگان تحقیقی در کشور است بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه

بـذر   کننـده  نیتـأم در کنار این فعالیت گسترده و مهـم، تنهـا    و گیرد شرایط فاریاب کشور پی می يرا برااي  گیاهان علوفه
به اهداف مشـخص و از   رسیدنراستاي  با توجه به این رسالت عظیم، در و باشد والدین ذرت و سورگوم در کشور نیز می

  توان به موارد ذیل اشاره کرد: این دستاوردها می ترین عمدهاز آمده است.  نائله به دستاوردهایی پیش تعیین شد
 گیهاي مختلف رسید در گروه رقم امیدبخش ذرت 12اصالح  و رقم هیبرید 21از بیش معرفی 

 يا نهدارقم امیدبخش سورگوم چهار و اصالح اي  ، دو رقم سورگوم علوفهاي رقم سورگوم دانه معرفی سه ،
 و دومنظوره يا علوفه

 و معمولی) و اصالح سه رقم امیدبخش ارزن یروباه دم(رقم ارزن  معرفی دو 

 الکی و قرمز و اصالح دو رقم امیدبخش شبدر ایرانیرقم شبدر  معرفی دو  
 و اصالح سه رقم امیدبخش یونجه سردسیري معرفی یک رقم یونجه گرمسیري 

  در کشور اي گیاهان علوفه ذرت ومعرفی الگوي مناسب تولید بذر 

 براي استفاده از حداکثر پتانسیل ارقاممرتبط با فعالیت مستقیم بخش زراعی  هاي به تعیین نیازهاي زراعی و توصیه 

هـاي مختلـف    ارقـام گـروه   یحرارتـ  ازیـ ناقلیمـی و تعیـین    يبنـد  پهنـه اقدام بـه   در کنار اقدامات فوق، بخش اکنون هم
 تـدوین دو برنامـه راهبـردي ذرت و    .هـاي مختلـف نمـوده اسـت     گاه واقعی ارقام در گروهذرت براي تعیین جای گیرسید

به نیاز بخش اجـرا در   یپاسخ گوئ منظور بهباشد.  شاخص در این بخش می يها تیفعالاز  اي علوفه برنامه راهبردي گیاهان
  اند. معرفی گردیده اي هاي افزایش تولید، ارقام مختلف ذرت و گیاهان علوفه دستیابی به اهداف طرح

 دورقـم ذرت و   هفـت به واگذاري هاي دولت مبنی بر حمایت از بخش خصوصی موفق  این بخش در راستاي سیاست
اي در ازاي دریافت رویالتی تولید بذر هیبرید و الین این ارقام شده است کـه از جملـه دسـتاوردهاي     رقم سورگوم علوفه

  شود. هاي تحقیقاتی محسوب می سازي یافته جاريموسسه و سازمان در جهت تاین بخش، بزرگ 
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  انتشاراتی بخش دستاوردهاي

  
انـد و همگـام بـا     تحقیقاتی شده و طرح پروژه 567موفق به اجراي حدود  محققین بخش در کشوردر پنج سال گذشته 

قاالت مختلف نیـز در  نشریات علمی گوناگون، موفق به انتشار م ضمن نگارش گزارشات و هاو پروژه ها اجراي این طرح
 شود: اند که تنها به تعداد آن اشاره می علمی داخل و خارج از کشور شده يها و کنفرانسمجالت 

  
 هاي علمی داخلی و خارجی مقاله در کنگره 200حدود  ارائه 

  مقاله در مجالت علمی معتبر داخل و خارج از کشور 60چاپ 

  اي علوفه اهانیو گذرت  ۀنیدرزم نگاشت تک 10چاپ 

 تخصصی جلد کتاب سه چاپ و انتشار 

 فقره دستورالعمل فنی انتشار شش 
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  ايبه نژادي بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه دستاوردهاي
 

 و در دست معرفی بخش شده یمعرفشناسنامه ارقام 
 

  اي ذرت و گیاهان علوفه شده اصالحو  معرفیارقام ) الف
  است: شده خالصهدر بخش در جدول زیر  شده یمعرفارقام  اي از مشخصات خالصه

 
  سال معرفی  رسیدگی گروه  نام رقم  گیاه  سال معرفی  رسیدگی گروه  نام رقم  گیاه

  1391  دیررس  705سینگل کراس کرج   يا دانهذرت   1359  دیررس  704سینگل کراس   يا دانهذرت 

  1391  دیررس  706گل کراس کرج سین  يا دانهذرت   1359  زودرس  370کراس دابل   يا دانهذرت 

  1392  دیررس  703سینگل کراس کرج   يا دانهذرت   1359  متوسط رس  403کراس سینگل   ذرت شیرین

  1395  زودرس  (کوشا) 201سینگل کراس کرج   يا دانهذرت   1368  زودرس  301کراس سینگل   يا دانه ذرت

  1363  دیررس نسبتاً   پگاه  يا فهعلوسورگوم   1368  متوسط رس  (زرین) 604کراس سینگل   يا دانهذرت 

  1372  زودرس  اسپیدفید  يا علوفهسورگوم   1368  دیررس  711 سینگل کراس  يا دانهذرت 

  1376  زودرس  پیام  يا دانهسورگوم   1376  دیررس  700 سینگل کراس  يا دانهذرت 

  1376  متوسط رس  سپیده  يا دانهسورگوم   1377  متوسط رس  647کراس سینگل   يا دانهذرت 

  1376  متوسط رس  کیمیا  يا دانهسورگوم   1378  متوسط رس  600کراس سینگل   آجیلی ذرت

  1388  زودرس  پیشاهنگ  ارزن معمولی  1382  زودرس  302سینگل کراس   يا دانهذرت 

  1388  زودرس  باستان  یروباه دمارزن   1383  متوسط رس  500سینگل کراس کرج   يا دانهذرت 

  1390  زودرس  1البرز   شبدر الکی  1387  درسزو  (فجر) 260کراس سینگل   يا دانهذرت 

  1390  دیررس  نسیم  قرمز شبدر  1387  زودرس-متوسط رس  (دهقان) 400کراس سینگل   يا دانهذرت 

  1395    امید  یونجه  1390  دیررس  (کارون) 701 سینگل کراس  يا دانهذرت 

          1390  متوسط رس  سینگل کراس مبین  يا دانهذرت 

  
  خش خصوصیبه ب واگذارشدهارقام  )ب

هـا و رویکردهـاي جدیـد سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي مبنـی بـر            بر اساس سیاست 1393از سال 
رقـم   7عـداد  ت، و مشـارکتی طـی قراردادهـاي واگـذاري ارقـام     ، مؤسساتبراي  ییدرآمدزاحمایت از بخش خصوصی و 

. مشخصـات ارقـام   شـد تولیدکننده بذر واگذار  هاي خصوصی شرکت به اي علوفه هیبرید سورگوم رقم دوهیبرید ذرت و 
  باشد: شرح ذیل می واگذارشده به
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  704سینگل کراس 
KSC 704  

  کشور و سردسیر اي کشت در مناطق گرمسیربر، مناسب سینگل کراس دیررسهیبرید  ذرت رقم
  

  1359سال معرفی: 
ي ها استاند علوفه و در ي سردسیر براي تولیها استان(در  کشور يها اکثر استانمناطق مناسب کشت: 

  است) يبردار بهرهدو منظوره قابل  صورت بهمعتدل و گرمسیر 
  

  

 دندان اسبی  تیپ دانه

  گرم 350  وزن هزار دانه

  ردیف 16  دانه در بالل تعداد ردیف

  متر سانتی 22  طول بالل
  متر میلی 48  قطر بالل

  روز 67  تاجیتعداد روز تا ظهور گل 

  روز 125- 135  فیزیولوژیک گیزمان سبز شدن تا رسید

  هزار بوته در هکتار 65- 75  تراکم مطلوب در مزرعه
  1تن در هکتار 8  )در آزمایشات تحقیقاتی( عملکرد دانه

  مترسانتی 250  ارتفاع بوته
  مقاومت نسبی  واکنش به فوزاریوم
  مقاومت نسبی  واکنش به سیاهک

  
 

 
  
  
  
  

سال به  10قرارداد واگذاري موقت به مدت  صورت به 1393امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 
  .شدشرکت ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس واگذار 

 

                                                
ده تن  بیشتر ازافزایش چشمگیري داشته و به   704 کراس نگلیرت سهاي اخیر، عملکرد دانه ذدر سالهاي به زراعی با توجه به پیشرفت -1

  رسیده است. در شرایط زارعین پیشرودر هکتار
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  403سینگل کراس 
KSC 403su  

  
 رقم  ذرت شیرین هیبرید سینگل کراس متوسط رس

  
  1359سال معرفی: 

  کشور يها اناکثر است مناطق مناسب کشت:
  

  

چروکیده  تیپ دانه

  گرم 180  وزن هزار دانه

  ردیف 16  تعداد ردیف دانه در بالل

  مترسانتی 18  طول بالل

  متر یلیم 44  قطر بالل

  روز 59  تعداد روز تا ظهور گل تاجی

  روز 85- 95  زمان سبز شدن تا برداشت بالل تر

  هکتار هزار بوته در 65- 72  تراکم مطلوب در مزرعه

  تن در هکتار 12  عملکرد دانه

  مترسانتی 185  ارتفاع بوته

  
 گرم  180 باشد. میانگین وزن هزار دانه آنجزء ارقام متوسط رس می گیاز نظر گروه رسید 403کراس ذرت شیرین سینگل  

 باشد.می

   هاي کشور قابل کشت است.ثر استان%) است و در اک70تن در هکتار (با رطوبت دانه  12میانگین عملکرد دانه این رقم 

  .با توجه طول دوره کاشت تا برداشت براي مناطق با فصل رشد کوتاه مناسب است  

  

به شرکت حامی کشت کیمیا در قالب پیمان مشارکتی  1396امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

 .شدسال واگذار  10به مدت 
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  647 سینگل کراس
KSC647 

  رس هیبرید سینگل کراس متوسط ذرت رقم
  

  1377سال معرفی: 
  

سردسیر براي تولید علوفه و در  يها (در استان کشور يها اکثر استان مناطق مناسب کشت:
  )علوفهو دانه تولید  منظور بهمعتدل و گرمسیر  يها استان

  

  

دندان اسبی  تیپ دانه

  مترسانتی 20  طول بالل

  مترسانتی 52  قطر بالل

  ردیف 18- 20  تعداد ردیف دانه در بالل

  ايمخروطی، استوانه  شکل بالل

  روز 63  تعداد روز تا ظهور گل تاجی

  روز 115- 125  فیزیولوژیک گیتعداد روز تا رسید

  هکتاردر  هزار بوته 75  تراکم مطلوب در مزرعه

  گرم 325  وزن هزار دانه

  تن در هکتار 8  نهعملکرد دا

  مقاومت نسبی  واکنش به فوزاریوم

  مقاومت نسبی  واکنش به سیاهک

  
 باشد. رس می جزء ارقام متوسط گیگروه رسید نظر از 647کراس  ذرت سینگل 

  اي و تیپ دانه آن دندان اسبی است. تن در هکتاراست. شکل بالل مخروطی، استوانه 8میانگین عملکرد دانه این رقم 

  

به شرکت سبز آوران مغان در قالب پیمان مشارکتی به  1395ز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال امتیا

  .شدسال واگذار  10مدت 
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  ) 260 سینگل کراس( فجر
KSC 260 (Fajr) 

  مناسب براي کشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، يا دانهرقم هیبرید زودرس ذرت 
  

  1387سال معرفی: 
کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور،  عنوان به ق مناسب کشت:مناط
  هاي اصفهان، خراسان، کرمانشاه استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان مثل

  

  

  تن در هکتار 10- 11  دانه میانگین عملکرد

  متر سانتی 206  میانگین ارتفاع بوته

  روز 105- 115نمو   فائو با دوره رشد و 280زودرس از گروه   گیگروه رسید

  دندان اسبی  فرم دانه

  زرد  دانه رنگ

  قرمز  رنگ چوب بالل

  گرم 290  میانگین وزن هزار دانه

  نیمه مقاوم  واکنش به فوزاریوم

  نیمه حساس  واکنش به سیاهک معمولی

  
  رقم مورد کشت غالب کشور هیبرید دیررسKSC 704  ارقام دیررس در کشت دوم در مناطق معتدل (بعد از  و استفاده از است

هاي پائیزه مواجه گردیده و  برداشت گندم) به دلیل محدودیت فصل، قبل از مرحله گلدهی و یا قبل از پر شدن دانه با سرما و یا بارندگی
ش کمی و کیفی محصول و در نهایت شوند که سبب کاه یا جهت جلوگیري از تأخیر در کشت محصوالت پاییزه با رطوبت باال برداشت می

  گردد. کاهش هکتولیتر می
 .هیبرید فجر جهت کشت دوم (بعد از برداشت گندم و جو) معرفی گردید  

 هاي پائیزه  رس و دیررس رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگیري از تأخیر در کشت تر بودن نسبت به ارقام متوسط زودرس
  باشد. ین رقم میهاي ا ویژگی نیتر مهماز 

  
سال به شرکت  10در قالب پیمان مشارکتی به مدت  1394امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

  .شدکشاورزي برکت جوین واگذار 
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  )400 سینگل کراسدهقان (
KSC 400 (Dehghan) 

  
و معتدل سرد مناسب براي کشت دوم در مناطق معتدل  ،يا دانهزودرس ذرت  -رقم هیبرید متوسط

  تأخیري يها کشتکشور و 
  

  1387سال معرفی: بهار 
در مناطق معتـدل   يریتأخهاي  کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت عنوان به مناطق مناسب کشت:

هاي اصفهان، خراسان، کرمانشاه و  استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان مثلو معتدل سرد کشور، 
  کشت اول در مناطق سرد کشور

  

  

  تن در هکتار 10- 11  دانه عملکرد
  متر سانتی 208  ارتفاع بوته

فائو با دوره  400زودرس از گروه  - متوسط رس  گیگروه رسید
  روز 115- 120رشد و نمو 

  دندان اسبی  فرم دانه
  زرد  رنگ دانه

  قرمز  رنگ چوب بالل
  گرم 280  وزن هزار دانه

  متحمل  واکنش به فوزاریوم

  مقاوم  یاهک معمولیواکنش به س

  
 زودرس و زودرس است که عالوه بر نداشتن  -رس یکی از مشکالت کشت دوم ذرت در کشور کمبود هیبرید مناسب در گروه متوسط

 مشکالت ارقام دیررس در کشت دوم، بتواند از افت کمی و کیفی عملکرد دانه جلوگیري نماید.

  کراس دهقان  رقم متوسط زودرس هیبرید سینگل(KSC 400) هاي تأخیري معرفی گردید.  کشت دوم و همچنین کشت منظور به 

 رس و دیررس رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگیري از تأخیر در  تر بودن رقم دهقان نسبت به ارقام متوسط زودرس
  باشد. رقم میهاي این  هاي پائیزه، عملکرد مناسب و مقاومت نسبت به بیماري سیاهک معمولی از ویژگی کشت

  
سال به شرکت  10در قالب پیمان مشارکتی به مدت  1394امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

  .شدکشاورزي برکت جوین واگذار 
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  705کرج  سینگل کراس
KSC 705 

  هیبرید سینگل کراس ذرت مناسب براي کشت در مناطق ذرت کاري کشور رقم
  

  1391سال معرفی: 

  
مناطق معتدل فارس، کرمانشاه، خراسان رضوي، لرستان، اصفهان و همچنین اسب کشت: مناطق من

  شمال خوزستان و جیرفت و کهنوج کشت دوم
  

  

 دندان اسبی  تیپ دانه
  گرم 309  وزن هزار دانه

  42  تعداد دانه در ردیف بالل
  6/15  تعداد ردیف دانه در بالل

  متر سانتی 191  ارتفاع بوته
  مترسانتی 106  ا باللارتفاع ت

  % 94/20  رطوبت دانه زمان برداشت
  هکتاردر  تن 6/12  عملکرد دانه

  نیمه مقاوم  واکنش به سیاهک معمولی ذرت
  نیمه مقاوم  واکنش به پوسیدگی فوزاریومی بالل

  
  در  ژهیو بههند. این امر د % اراضی ذرت کاري کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش می90ارقام دیررس ذرت بیش از

 درکشتگردد. عالوه بر این مشکل تأخیر  هاي تأخیري و کشت دوم موجب برداشت محصول با رطوبت باال و کیفیت پائین می کشت

  شود. باشند، نیز ایجاد می زا میمحصول بعدي که معموالً گندم و کل

 امکان برداشت حدود یک هفته 704در مقایسه با هیبرید  گیرسیدبا سرعت باالتر کاهش رطوبت دانه بعد از  705کراس  هیبرید سینگل ،

 کند.  زودتر را فراهم می

  
  

سال به  10قرارداد واگذاري موقت به مدت  صورت به 1393امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

  .شدشرکت ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس واگذار 
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  706کرج  سینگل کراس
KSC 706 

مناسب براي کشت در کشت اول تأخیري و کشت دوم مناطق ذرت کاري  هیبرید سینگل کراس ذرت
  کشور

  
  1391سال معرفی: 

کشت دوم شمال خوزستان، جیرفت و کهنوج، ارزوئیه کرمان و مغان، در کشت  مناطق مناسب کشت:
  اول کرمانشاه، فارس و اصفهان

  

  

 دندان اسبی  تیپ دانه
  گرم 2/393  وزن هزار دانه

  59/37  تعداد دانه در ردیف بالل
  6/14  تعداد ردیف دانه در بالل

  متر سانتی 7/176  ارتفاع بوته
  متر سانتی 5/89  ارتفاع تا بالل

  % 4/24 رطوبت دانه زمان برداشت
  هکتاردر  تن 280/12  عملکرد دانه

  نیمه مقاوم  واکنش به سیاهک معمولی ذرت

  مقاوم  زاریومیواکنش به پوسیدگی فو

  
  اراضی ذرت کاري کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش 90، بیش از 704کراس  رقم سینگل ژهیو بهارقام دیررس ذرت %

مشابه را  گیگردد. این مسئله ضرورت افزایش تعداد ارقام با گروه رسید دهند. این امر موجب افزایش ریسک تولید ذرت کشور می می

 دهد.  ش تنوع هیبریدها و همچنین تضمین پایداري تولید ذرت نشان میافزای منظور به

  نشان داده است. این هیبرید  704تن در هکتار افزایش عملکرد نسبت به هیبرید  597/1متوسط حدود  طور به، 706هیبرید جدید کرج

  در مناطق مختلف مورد کشت و کار قرار گیرد. 704تواند در کنار رقم  می
  

به  سال 10قرارداد واگذاري موقت به مدت  صورت به 1393یر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال امتیاز تکث

  .شدشرکت درستکار مغان واگذار 
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  703کرج  سینگل کراس

KSC 703 
 

  هیبرید سینگل کراس ذرت مناسب براي کشت در مناطق ذرت کاري کشور
  
  

  1392سال معرفی: 
مانشاه، فارس، اصفهان، خراسان رضوي، لرستان، مازندران، مناطق معتدله کر مناطق مناسب کشت:

  مغان و همچنین کشت دوم شمال خوزستان، ایالم، ارزوئیه کرمان و جیرفت و کهنوج
  

  

 دندان اسبی  تیپ دانه
  گرم 313  وزن هزار دانه

  39  تعداد دانه در ردیف بالل
  16  تعداد ردیف دانه در بالل

  ترم سانتی 198  ارتفاع بوته
  مترسانتی 100  ارتفاع تا بالل

  %2/22  رطوبت دانه زمان برداشت
  تن در هکتار 1/14  عملکرد دانه

  نیمه حساس  واکنش به سیاهک معمولی ذرت

  نیمه مقاوم  واکنش به پوسیدگی فوزاریومی

  
  هاي  در کشت ژهیو بهدهند. این امر  یکاري کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش م % اراضی ذرت90ارقام دیررس ذرت حدود

محصول بعدي  درکشتگردد. عالوه بر این، مشکل تأخیر  تأخیري و کشت دوم موجب برداشت محصول با رطوبت باال و کیفیت پائین می
  گردد.  باشند، نیز ایجاد می که معموالً گندم و کلزا می

 امکان برداشت حدود یک هفته 704در مقایسه با هیبرید  گیعد از رسیدبا سرعت باالتر کاهش رطوبت دانه ب 703کراس  هیبرید سینگل ،
 نماید. محصول بعدي را فراهم می موقع بهکند. این ویژگی باعث برداشت با رطوبت مناسب گردیده و امکان کشت  زودتر را فراهم می

  
سال به  10موقت به مدت  قرارداد واگذاري صورت به 1393امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

  .شدشرکت توسعه کشت ذرت واگذار 
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  پگاه
  نیمه دیررس يا رقم سورگوم علوفه

  
  1385ی: معرف سال

  خشک و گرم و گرم معتدل، مناطق :کشت مناسب مناطق
  

  

 زنیداراي قابلیت پنجه بوته پیت

 متریسانت 215 بوته ارتفاع

 زرو 80- 95 تا اولین برداشت شیرو دوره طول

 هکتار در تن 125 تر علوفه عملکرد

 هکتار در تن 5/23 خشک علوفه عملکرد

 متریسانت 30 خوشه طول

 گرم 18 دانه هزار وزن

 ینسب تحمل یخشک به نسبت واکنش

 ینسب تحمل يشور به نسبت واکنش

 ت نسبیمقاوم یدگیخواب به واکنش

 ياقهوه دانه رنگ

  
 مورداستفاده  خشک علوفه دیتول و میمستقي چرا تازه، علوفه دیتول ،ییلویس مصارف جهت و بودهي اعلوفه پیتي دارا پگاه رقم سورگوم

  . ردیگیم قرار

 خشک علوفه عملکرد نیانگیم و هکتار در تن 125 آن تري علوفه عملکرد نیانگیم و قابلیت برداشت دو چین را دارا بوده پگاه سورگوم 

  .است ورداربرخ هکتار در تن 5/23 آن

 شود استفادهتواند می زین شربت دیتول جهت باال، قند زانیم داشتن با و است ررسید سبتاًن پگاه رقمي اعلوفه سورگوم. 

  

  

  دائمی به شرکت کشاورزي برکت جوین فروخته شد. صورت بهامتیاز تکثیر و فروش بذر این الین 
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  فیداسپید

  ب براي چراي مستقیم، علوفه تازه و علوفه خشکزودرس، مناس يا سورگوم علوفههیبرید رقم 
  
  

  1372 ی:معرف سال
  خشک وگرم  مرطوب، و گرم گرم، معتدل، سرد، :کشت مناسب مناطق

 

  

 زنیداراي قابلیت پنجه بوته پیت

 متریسانت 215 بوته ارتفاع

 روز 70- 75 تا اولین برداشت شیرو دوره طول

 هکتار در تن 125 تر علوفه عملکرد

 هکتار در نت 24 خشک علوفه عملکرد

 متریسانت 30 خوشه طول

 گرم 18 دانه هزار وزن

 ینسب تحمل یخشک به نسبت واکنش

 ینسب تحمل يشور به نسبت واکنش

 مقاوم یدگیخواب به واکنش

 ياقهوه دانه رنگ

 
 علوفه دیتول و میمستقي چرا تازه، علوفه دیتول ،ییلویس فمصار جهت و بودهي اعلوفه پیتي دارا و استزودرس  دیدفیاسپ رقم سورگوم 

  . ردیگیم قرارمورداستفاده  خشک

 21 خشک علوفه عملکرد نیانگیم و هکتار در تن 30 -90 تري علوفه عملکرد از و باشدیم نیچ سه تا دو يدارا دیدفیاسپ رقم سورگوم-

 .است برخوردار هکتار در تن 17

  باشدمتر میسانتی 215درصد گلدهی)  10مناسب برداشت براي چین برداري (میانگین ارتفاع در زمان  

  

  

سال به  10قرارداد واگذاري موقت به مدت  صورت به 1393امتیاز تکثیر و فروش بذر هیبرید این رقم در سال 

  .شدشرکت درستکار مغان واگذار 
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دگی خود را براي انعقاد قرارداد و واگذاري امتیاز تکثیر و فروش اي آما بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه    يواگذار قابلارقام  )ج
هاي واجد شرایط مطابق مقررات و ضوابط موجود اعالم نموده است. مشخصات  خود را به شرکت شده یمعرفارقام 

  باشد: به شرح ذیل می يواگذار قابلتعدادي از این ارقام 
  

  

  

  370 کراس دابل
KDC 370 

  يریتأخهاي  کراس زودرس، مناسب کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشترقم ذرت هیبرید دابل 
  

  1359سال معرفی: 
  

مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)،  مناطق مناسب کشت:
  هاي اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور استان

  

  

  دندان اسبی تیپ دانه

  گرم 270 وزن هزار دانه

  ردیف 16  تعداد ردیف دانه در بالل

  متر سانتی 16 طول بالل

  متر میلی 44 قطر بالل

  روز 60 تعداد روز تا ظهور گل تاجی

  روز 95- 105 فیزیولوژیکی گیزمان سبز شدن تا رسید

  
  
  جزو ارقام زودرس است.  گیاز نظر گروه رسید 370ذرت دابل کراس 

 شود. اي است که براي تولید دانه از آن استفاده می ذرت دانهاز ارقام   370کراس  ذرت دابل 

  برداري است. کشور قابل بهره يها استاناي و تیپ دانه آن دندان اسبی است. این رقم در اکثر  شکل بالل استوانه 
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  604 سینگل کراس
KSC 604 (ZARRIN) 

 
  سب کشت در مناطق معتدل، معتدل سرد و بسیار سردرس، منا رقم ذرت هیبرید سینگل کراس متوسط

  1368سال معرفی: 
  

هاي  کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت عنوان بههاي کشور؛  اکثر استان مناطق مناسب کشت:
هاي  در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان يریتأخ

  و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور اصفهان، خراسان، کرمانشاه
  

  

دندان اسبیدانه پیت

  تن در هکتار 40عملکرد علوفه
  کیلوگرم در هکتار 7000عملکرد دانه

  ردیف 18 -16دانه در بالل فیرد تعداد
  زرددانه رنگ

  گرم 320وزن هزار دانه
  روز 125طول دوره رشد

  هکتارکیلوگرم در  21 -18مصرف بذر مقدار
  هزار بوته 70مطلوب در مزرعه تراکم

  متر سانتی 295ارتفاع بوته
  حساسيبه شور واکنش
  حساسیبه خشک واکنش

  مقاومت نسبییلکه برگ يماریبه ب واکنش
  مقاومت نسبیبالل یدگیبه پوس واکنش

  مقاومت نسبیاهکیبه س واکنش
  

  رس است.  جزو ارقام متوسط گیاز نظر گروه رسید 604ذرت سینگل کراس  

  هاي کشور مناسب است.  تن در هکتار بوده و براي کشت اول در اکثر استان 7 604میانگین عملکرد دانه ذرت سینگل کراس  

  در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند  يریتأخهاي  کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت عنوان به 604ذرت سینگل کراس

  هاي اصفهان، خراسان و کرمانشاه کاربرد دارد. شیراز و مرودشت)، استاناستان فارس (
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  600 سینگل کراس
KSC 600 

 
تولید پاپ کورناي رس، مناسب بر ذرت هیبرید سینگل کراس متوسط رقم  

  
  1378سال معرفی: 

  
  کشور يها اکثر استان مناطق مناسب کشت:

  

  

سختدانه پیت

  گرم 180وزن هزار دانه

  ردیف 16دانه در بالل فیرد ادتعد

  مترسانتی 20طول بالل

  متر یلیم 35قطر بالل

  روز 60یتعداد روز تا ظهور گل تاج

  روز 125 -115یکیولوژیزیف گیدیسبز شدن تا رس زمان

  
  
  باشد. رس می جزء ارقام متوسط گیاز نظر گروه رسید 600ذرت سینگل کراس  

  شود. شکل بالل مخروطی و تیپ  تولید پاپ کورن از آن استفاده می باشد که براي م ذرت آجیلی میاز ارقا  600ذرت سینگل کراس

  دانه آن سخت است. 

 برداري است. این رقم به بیماري پوسیدگی فوزاریومی بالل مقاومت نسبی دارد. قابل کشت و بهره کشور يها اکثر استان در  
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  701 کارون سینگل کراس

SC KAROUN 701 
براي کشت در و مناسب تحمل به تنش خشکی ، مبا عملکرد دانه باالم ذرت هیبرید سینگل کراس رق

  مناطق گرمسیري کشور
  

  1390سال معرفی: 
مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب استان کرمانشاه، جنوب استان لرستان،  مناطق مناسب کشت:

  جنوب استان فارس، استان کرمان، استان خوزستان و استان ایالم
  

  

کیلوگرم در هکتار (در شرایط بدون تنش) 9000عملکرد

  متر سانتی 190ارتفاع بوته

  115 -113یکیولوژیزیف یدگیروز از سبز شدن تا رس تعداد

  7/11نیدرصد پروتئ

  15دانه در بالل فیرد تعداد

  گرم 374وزن هزار دانه

1متحملیبه تنش خشک واکنش

  مقاومیمعمول اهکیبه س واکنش

  

 با خصوصیات  701هیبرید کارون  را دارا بودههاي کنونی کشت ذرت در مناطق گرمسیر، نیاز آبی نسبتاً زیاد  یکی از محدودیت
نسبت به تنش  را دارا بوده و هاي متوسط درصد دانه گرده بیشتر و عدم کاهش عملکرد در تنش 30 توانایی مورفولوژیک مطلوب،

نوبت  3-4کاهش  که یدرحالشود،  انجام می (SC 704)نوبت آبیاري براي رقم شاهد  15-17 اکنون هم خشکی نسبتاٌ متحمل است.
 پذیر است.  آبیاري در مورد این رقم امکان

  1000درصد) و در شرایط بدون تنش  20(کیلوگرم در هکتار  1500-2000در شرایط تنش خشکی  701عملکرد دانه هیبرید کارون 
 7-10بود. دوره رشد آن از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیگ دانه  (SC 704)بیشتر از هیبرید شاهد درصد)  10(کیلوگرم در هکتار 

 تر از رقم شاهد است. روز کوتاه

   میزان بذر بوجاري شده رقم شاهد در مناطق گرمسیر به  که یدرحالکیلوگرم در هکتار است.  3500پتانسیل تولید بذر هیبرید این رقم
 کیلوگرم است. 1500سیت الین مادري آن به تنش گرما حداکثر دلیل حسا

                                                
  SC 704در مقایسه با شاهد  -1
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  مبین سینگل کراس
SC MOBIN 

براي مناسب و  گرمامتحمل به تنش  ،با عملکرد دانه باال ،متوسط رسذرت هیبرید سینگل کراس  رقم
  کشت در مناطق گرمسیري کشور

  
  1390سال معرفی: 

استان کرمانشاه، جنوب استان لرستان، جنوب  مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب مناطق مناسب کشت:
  استان فارس، استان کرمان، استان خوزستان و استان ایالم

  

  

 کیلوگرم در هکتار 8040  عملکرد

  متر سانتی 169  ارتفاع بوته

  روز 112  تعداد روز از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیکی

  16  تعداد ردیف دانه

  زرد  رنگ دانه

  گرم 361  نهوزن هزار دا

  مقاوم  واکنش به فوزاریوم

  متحمل  واکنش به تنش گرما

  مقاوم  واکنش به سیاهک

  
  تر از رقم شاهد  روز زودرس 12ذرت هیبرید مبین(SC 704) در شرایط داري با رقم شاهد  است و به لحاظ عملکرد دانه، اختالف معنی

 ندارد.نرمال 

  کند. پذیر می هاي مهم این هیبرید است که کشت دوم آن را امکان گر ویژگیزودرسی و تحمل نسبی به تنش گرما از دی 

   این هیبرید با دارا بودن حجم دانه گرده باالتر از رقمSC 704 دانه گرده نر و ماده هاي زایشی ظهور اندامبین ، فاصله بسیار کوتاه ،

 یت زیادي دارد.کشت در مناطق گرمسیري اهم منظور بهبیشتر و تحمل نسبی به تنش گرما 

  تر کل بوته و قطر بیشتر ساقه موجب تحمل بیشتر این هیبرید به ورس است. تر بالل از سطح زمین، ارتفاع کوتاه ارتفاع کوتاه 

  هاي هوایی قوي و فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاك است که احتماالً یکی دیگر از  دیگر ویژگی مورفولوژیک این رقم، داشتن ریشه

 تحمل این رقم به ورس است.  دالیل

 عملکرد این رقم در شرایط معمول در سطح رقم شاهد (SC 704)  درصد باالتر از آن است. 20و در شرایط تنش گرما  
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  (کوشا) 201سینگل کراس 
Kousha 

 
با محدودیت آب آبیاري و  خصوص بهرقم جدید ذرت زودرس مناسب کشت در مناطق مختلف کشور، 

  رشد فصل
  

  1395معرفی: سال 
  اکثر مناطق کشور مناطق مناسب کشت:

  

 90- 100 روز تا رسیدن فیزیولوژیکی

 83- 85 )در هکتار (هزار بوته شده هیتراکم توص

 متر یلیم 13 عمق دانه

 گرم 290- 300 هزار دانه وزن

 16 تعداد ردیف دانه

 38 تعداد دانه در ردیف بالل

 10- 11          ):% رطوبت دانه14(تن در هکتار با  دانه عملکرد

 زرد رنگ دانه

 نیمه مقاوم بالل یمیفوزار یدگیبه بیماري پوس واکنش

 نیمه مقاوم بالل یمعمول اهکیس يماریبه ب واکنش

  
  در  خصوص بهباشد و براي کشت در مناطق مختلف کشور جز ارقام زودرس می گی(رقم کوشا) از نظر رسید 201ذرت سینگل کراس

  باشد.و فصل رشد مواجه هستند، مناسب می ناطقی که با محدودیت آب آبیاريم

  باشد.(رقم کوشا) به سیاهک و فوزاریم بالل نیمه مقاوم می 201ذرت سینگل کراس  

  روز زودرس تر بوده و چهار مرحله آبیاري کمتري نیاز دارد 30حداقل  704در مقایسه با رقم رایج سینگل کراس.  

  



 

23  

  پیام
PAYAM 

  
  زودرس، مناسب براي کشت در مناطق سرد، معتدل، گرم و گرم و خشک يا رقم سورگوم دانه

  
  1376ی: معرف سال

  
  خشک و گرم گرم، معتدل، سرد، :کشت مناسب مناطق

  

  

 پاکوتاه بوته پیت

 متریسانت 125 بوته ارتفاع

 روز 90 تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

 رهکتا در تن 6- 8 دانه عملکرد

 زهیمکان برداشت

 متریسانت 24 خوشه طول

 گرم 32 دانه هزار وزن

 ینسب تحمل یخشک به نسبت واکنش

 ینسب تحمل يشور به نسبت واکنش

 مقاومکامالً  یدگیخواب به واکنش

  
  

 شودیم محسوب سورگوم زودرس ارقام از امیپ رقمي ادانه سورگوم . 

 است متریسانت 125 حدود آن بوته ارتفاع نیانگیم و بوده پاکوتاه رقم نیا . 

 استي اقهوه به لیمتمای نارنج رقم نیادانه  رنگ. 
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  سپیده
SEPIDEH 

  و گرم و خشک گرم ، مناسب براي کشت در مناطقمتوسط رس يا دانهسورگوم  رقم
  

  1376سال معرفی: 
  گرم و خشکو گرم  مناطق مناطق مناسب کشت:

  

  

 تک ساقه  تیپ بوته

  مترسانتی 125  بوتهارتفاع 

  روزه 120 تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

  تن در هکتار 7- 10  عملکرد دانه

  مترسانتی 24  طول خوشه

  گرم 5/33  وزن هزار دانه

  تحمل نسبی  واکنش نسبت به خشکی

  تحمل نسبی  واکنش نسبت به شوري

  مقاوم کامالً  واکنش به خوابیدگی

  سفید  دانه رنگ

  

  
 شود. سورگوم محسوب می متوسط رساي رقم سپیده از ارقام  ورگوم دانهس  

  است. متر سانتی 125 آن حدود میانگین ارتفاع بوتهاین رقم پاکوتاه بوده و  

  گیرد. سازي مورد استفاده قرار می و صنعت نشاسته بوده و جهت تغذیه انسان، خوراك دام و طیور پایداري عملکردرقم سپیده داراي  

 تر است. باشد که ازحد مجاز پایین می بارز آنهاي  پایین تانن این رقم یکی از ویژگی میزان  
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  کیمیا
KIMIA  

  و گرم و خشک گرم ، مناسب براي کشت در مناطقمتوسط رس يا دانهسورگوم  رقم
  

  1376سال معرفی: 
  گرم و خشکو گرم  مناطقمناطق مناسب کشت: 

  
  

  

  مترسانتی 115 ارتفاع بوته

  روز 120 شیدوره رو طول

  هکتاردر  تن 5/7-9 عملکرد دانه

  متر سانتی 29 خوشه طول

  گرم 5/36 وزن هزار دانه

  تحمل نسبی ینسبت به خشک واکنش

  تحمل نسبی ينسبت به شور واکنش

  مقاوم کامالً یدگیبه خواب واکنش

  نارنجی دانه رنگ

  
  

 باشد. س سورگوم میر اي رقم کیمیا از ارقام متوسط سورگوم دانه  

  است. سانتیمتر 115آن حدود  میانگین ارتفاع بوتهرقم کیمیا پاکوتاه بوده و  

  باشد. نیز می پایداري عملکرداین رقم عالوه بر داشتن میانگین عملکرد باال، داراي  

 ددگر سازي استفاده می از این رقم سورگوم جهت خوراك دام و طیور و همچنین در صنایع مالت و نشاسته  
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  پیشاهنگ
PISHAHANG 

  در فصل کوتاه رقم ارزن معمولی مناسب براي تولید علوفه
    

  1388سال معرفی: زمستان 
روز) براي  65الی  55با توجه به توانایی تولید علوفه قصیل در کوتاه مدت، ( مناطق مناسب کشت:

ن، گیالن، خراسان شمالی، ، مازندراخوزستان ، یزد، تهران،کرمان هایی مثل سیستان، کشت در استان
  خراسان جنوبی و گلستان

  

  

 گیدیدوره رس
  از نظر تولید دانه، متوسط رس
از نظر تولید قصیل، زودرس

 روز 50- 60 یمدت تا گلده طول

 زرد متمایل به کرم دانه رنگ

  تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوب به ورس واکنش

 خوشه شکل
ضیح که در ابتداي بلند و باز (با این تو

 باشد) بسته می صورت بهخروج از غالف 

 ایستاده کامالً ساقه فرم

 عدد 800 کولیتعداد دانه در پان

 گرم 4 وزن هزار دانه

 متر یسانت 25 طول خوشه

 مترسانتی 100 ارتفاع بوته

 تن در هکتار 5/1 عملکرد دانه

 تن در هکتار 7 عملکرد علوفه خشک

 تن در هکتار 35 لیقصعملکرد 

  
 غذاي پرنده معطوف بود. براي دستیابی به  کننده نیتأم عنوان بههاي بسیار دور توجه کشاورزان به ارزن معمولی  در ایران از گذشته

 هشد حاصلهاي بومی ارزن معمولی  در توده يانفرادبهترین رقم یا ارقام ارزن معمولی بومی کشور، رقم پیشاهنگ از طریق انتخاب 

  روز انتخاب شد.  60الی  50قصیل در مدت  تولید مطلوب واسطه به موردمطالعهکه در مقایسه با سایر ارقام  است

  باشد ضمن اینکه در بعضی از  تن در هکتار می 5/1و  35متوسط عملکرد علوفه قصیل و دانه رقم پیشاهنگ در شرایط تحقیقاتی به ترتیب

  تن در هکتار دانه نیز ثبت شده است. 5/2تن در هکتار قصیل و  40رد ها و در شرایط مطلوب زراعی رکو سال
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  باستان
BASTAN 

  در فصل کوتاه ی مناسب براي تولید علوفهروباه دمرقم ارزن 
     

  1388سال معرفی: زمستان 
روز) بـراي   65الـی   55( مدت کوتاهبا توجه به توانایی تولید علوفه قصیل در  مناطق مناسب کشت:

اطق زابل، کرمان، یزد، خوزستان، مازندران، گیالن، خراسان شمالی، خراسان جنـوبی و  کشت در من
  باشد. گلستان مناسب می

  

  

 گیدیدوره رس
   متوسط رساز نظر تولید دانه: 

  از نظر تولید قصیل: زودرس
  روز 60حدود  یمدت تا گلده طول

  زرد متمایل به کرم دانه رنگ
  لوب تا زمان برداشت قصیلتحمل بسیار مط به ورس واکنش
  اي، قطور، بلند و بدون ریشک استوانه خوشه شکل
  قطور باًیتقرایستاده و  کامالً ساقه فرم

  عدد 4500 کولیتعداد دانه در پان
  گرم 3 وزن هزار دانه
  مترسانتی 22 طول خوشه
  مترسانتی 100 ارتفاع بوته
  تن در هکتار 2 عملکرد دانه

  تن در هکتار 4 لوفه خشکعملکرد ع
  تن در هکتار 30  عملکرد قصیل

  
 هاي بومی  از طریق انتخاب انفرادي در توده باستانشده است. ارزن رقم  کنون در کشور کشت می هاي بسیار دور تا گیاه ارزن از گذشته

روز  65الی  55مطلوب قصیل در مدت تولید  واسطه به موردمطالعهکه در مقایسه با سایر ارقام  حاصل شده است روباهیدمارزن 

 انتخاب شد.

   ها و در  باشد. در بعضی از سال تن در هکتار می 2و  30متوسط عملکرد علوفه قصیل و دانه رقم باستان در شرایط تحقیقاتی به ترتیب

  تن در هکتار دانه نیز ثبت شده است. 5/3تن در هکتار قصیل و  40شرایط مطلوب زراعی رکورد 
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  1-البرز 
ALBORZ-1 

مناسب تولید علوفه در اول  ،زودرسچین،  کی ،سازگار با شرایط آب و هوایی مختلفرقم شبدر الکی 
  یآب کم وسرما  ،آفات ،برنج، متحمل به بیماري با در تناوب و کشتفصل 

  
  1390سال معرفی: 

ران، البرز، هاي گیالن، مازند کلیه مناطق کشت شبدر در کشور از جمله استان مناطق مناسب کشت:
مرکزي، چهارمحال بختیاري، لرستان، همدان، اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و شمال 

  خوزستان

  

 بهاره -  زهیپائ تیپ رشد
  متر سانتی 50- 60 ارتفاع بوته

 زودرس گیدیگروه رس

  ایستاده بوته فرم
 متحمل تا مقاوم و آفات يمارینسبت به ب واکنش

 متحمل سرمانسبت به  واکنش

 هکتاردر  تن 30- 35 تر  علوفه عملکرد

 هکتاردر  تن 5 -  5/5 علوفه خشک عملکرد

 درصد 16- 17 پروتئین زانیم

  درصد 60 (DMD)  هضم علوفه تیقابل
  درصد 70 – 80 خوراکی خوش تیقابل

 کیلوگرم در هکتار 500 – 700 بذر عملکرد

 زرد دانه رنگ

 کیلوگرم در هکتار 20- 25 یبذر مصرف زانیم

 گرم 5/3 –4/ 5 هزار دانه وزن

 روز 25 – 30 روز تا گلدهی تعداد

  
  ،هاي زراعی، متحمل  ار، مناسب براي کشت دوم تابستانه در نظامتولید علوفه تازه در اوایل فصل بهدارا بودن خصوصیاتی مثل زودرسی

هاي رقم شبدر الکی  ها از ویژگی ب بودن براي کشت در مناطق سرد و کوهپایهو مناس و سرما یآب کمبه بیماري و آفات، متحمل به 
 باشد که آن را جایگزین مطمئنی براي شبدر برسیم در تناوب با برنج نموده است. می

   باشد. کیلوگرم در هکتار بذر می 500- 700تن علوفه خشک و  5 –5/5تن علوفه تر،  30 – 35عملکرد این رقم 

  درصد  8/49پروتئین،  درصد 16 - 17، با از نظر کیفیتNDF ،4/35  درصدADF ،60  درصد  70– 80درصد قابلیت هضم و
 تواند به تولید علوفه مطلوب کمک زیادي نماید.  خوراکی می خوش

 و زنگ سیاه  ،این رقم متحمل به بیماري سفیدك سطحیچین است.  از نظر دوره رسیدگی جزء شبدرهاي زودرس و یک 1-رقم البرز
  آبی است. سرما و کمتنش  و آفت سرخرطومی برگ اي،  پوسیدگی ریشه،قهوه
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  سیمن
NASIM 

 ،و معتدل، مناسب براي تولید علوفه در تمام فصل سرد سازگار با شرایط آب و هواییرقم شبدر قرمز 
 سرخرطومی و سفیدك سطحی متحمل به بیماري

  
  1390سال معرفی: 

رز، مرکزي، چهارمحال بختیـاري، لرسـتان، همـدان، اصـفهان،     هاي الب استان مناطق مناسب کشت:
  ، آذربایجان شرقی و غربیکردستان کرمانشاه،

  

  

 پاییزه تیپ رشد

 متر سانتی 50 –80 ارتفاع بوته

 دیر رس گیدیگروه رس

  ایستاده بوته فرم
 متحمل تا مقاوم و آفات يمارینسبت به ب واکنش

  متحمل نسبت به سرما واکنش
 روز 180 دوره رویش طول

 هکتاردر  تن  60 – 90 علوفه تر عملکرد

 هکتاردر  تن 12- 15 علوفه خشک عملکرد

  هکتاردر  کیلوگرم 300- 500 بذر عملکرد
 درصد 2/16 پروتئین زانیم

NDF 6/36 درصد  

ADF 2/25 درصد  
  درصد 69 هضم علوفه تیقابل

  درصد 80 یخوراک خوش تیقابل
 اي ابلق قهوه بذر رنگ

  
  ،کوهستانی، جایگزین  براي کشت در مناطق سرد و ، مناسبفصل در تمامتولید علوفه رقم نسیم با دارا بودن خصوصیاتی مثل دیررسی

 نماید.  هاي کوتاه بوده و به تولید علوفه کمک زیادي می مناسبی براي شبدر برسیم و شبدر ایرانی در تناوب

 چین) است که عالوه بر توانایی تولید علوفه در تمام  4–5سیدگی جزء شبدرهاي چندساله دیررس و چندچین (رقم نسیم از نظر دوره ر
 مدت است. هاي کوتاه فصل زراعی، مناسب تناوب

 سرما است.تنش  و آفت سرخرطومی برگ اي،  پوسیدگی ریشه،زنگ سیاه و قهوه ،این رقم متحمل به بیماري سفیدك سطحی  
 کیلوگرم بذر در هکتار تولید کند. 300 – 500علوفه خشک و  تن 12-15تن علوفه تر و  60 – 90ت در شرایط تحقیقاتی، این رقم قادر اس  
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  ارقام در دست معرفی )د
  

  است: شده خالصهدر جدول زیر بخش اي از مشخصات ارقام در دست معرفی  خالصه
 

  ویژگی  رسیدگی گروه  نام رقم  گیاه

  مصرف آب کمتر  زودرس  250 سینگل کراس  يا دانهذرت 

  متحمل به گرما و خشکی  متوسط رس  611سینگل کراس   يا دانهذرت 

  و خشکی به گرما متحمل  ررسید  712سینگل کراس   يا علوفهذرت 

  زودرس - MGS2  ايدانه سورگوم

  عملکرد باال - MGS5  ايدانه سورگوم

  متحمل به خشکی   زودرس KGS23  ايدانه سورگوم

  مقاوم به ورس  متوسط رس  KFS18  يا علوفهسورگوم 

  عملکرد باال و پایداري تولید - MFS8  يا علوفهسورگوم 

  عملکرد باال و پایداري تولید - MFS7  يا علوفهسورگوم 

  عملکرد باال و پایداري تولید - MFS1  يا علوفهسورگوم 

  عملکرد باال و پایداري تولید - MFS2  يا علوفهسورگوم 

  سردسیري - قره یونجه شده حاصالجمعیت   یونجه

  نسبت برگ به ساقه باال - KFA17  یونجه

  نسبت برگ به ساقه باال -  MFA21  یونجه

  عملکرد باال  دیررس  BPC/L4  شبدر ایرانی

  زنگ بیماري عملکرد باال و متحمل به  دیررس  KPC/Eghlid-e-Fars/78-4  شبدر ایرانی

  ریدي درکشوراولین رقم ارزن مروا  -  KPM4  ارزن مرواریدي
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  اي هاي به زراعی بخش ذرت و گیاهان علوفه یافته
 

 نیتر مهماز نژادي شروع گردید. هاي بهزمان با برنامهاي همهاي به زراعی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهبرنامه
، نوع اقلیم، تاریخ نوع رقمبه:  توان یممؤثر هستند  ايو گیاهان علوفه که در بروز پتانسیل عملکرد ارقام ذرتعواملی 

در روي ردیف)، دور آبیاري، طول فصل زراعی، حساسیت به  ها بوتهکاشت، فاصله  يها فیردکاشت، تراکم (فاصله 
کاشت،  آرایشبه زراعی براي تعیین  مختلف يها شیآزمارابطه اشاره نمود. در این  ها يماریبحساسیت به  و خشکی

مجموعاً  مدتدر طول این  ).1(جدول  نیاز کودي انجام گرفته است و میزان بذر تراکم بوته، تاریخ کاشت مناسب،
انجام گرفته که در  پروژه) 191اي ( و گیاهان علوفه پروژه) 173ذرت ( مختلف به زراعی يها نهیزمپروژه در  364

  منعکس گردیده است. 1جدول 

  اي به تفکیک محصولفهزراعی ذرت و گیاهان علوهاي تحقیقاتی بهتعداد پروژه - 1جدول 

پرو
وع 

جم
م

 هاژه

     

  

 محصول
کشت 
 مخلوط

هاي نهاده ریتأث
مصرفی بر ارزش 

 غذایی

هاي تنش
محیطی 
 (غیرزنده)

 آرایش
  کشت
 

 کاشت تاریخ تراکم

 ذرت 44 34 33 39 19 4 173

 سورگوم 16 25 6 16 10 3 76

 یونجه 2 6 11 17 12 7 55

 شبدر 9 4 4 4 6 4 31

 ارزن 7 3 1 3 3 ---  17

 ايسایر نباتات علوفه 2 3 2 1 4 ---  12

191 14 35 41 24 41 36 
هاي گیاهان جمع پروژه

 ايعلوفه

 هاجمع کل پروژه 80 75 57 80 54 18 364

  

  و بقوالت  غالت  دو خانواده  گیاهان ها آن  در بین  که شود یم  کشت  تولید علوفه  جهت يادیز  گیاهان یطورکل به
  بقوالت و از خانواده   و ارزن  ، سورگوم ذرت  به  توان می  غالت  خانواده  مهم  اي علوفه  . از گیاهانهستند هیبقتر از  معروف

 ییبسزااز اهمیت  . استفاده بهینه از پتانسیل ارقام و افزایش محصول در واحد سطح،اشاره کرد  و اسپرس ، شبدر یونجهبه 
  برخوردار است.
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در اثر کاربرد نتایج و  را در کشور ايو گیاهان علوفه زراعت ذرت ییشکوفا و اوج تحقیقات به زراعی انشاید بتو 
بوته در هکتار  10000نتایج تحقیقات جدید تراکم بوته حدود  بر اساسدانست.  به زراعی دستاوردهاي تحقیقات

ند. اهجدید برگشت نمود شده هیتوصت به تراکم کش هاي باال یا پاییناز تراکم مرور بهافزایش داده شد و کشاورزان 
دستاوردهاي  یطورکل به. متداول شده استجدید کشت  يها هیتوص بر اساسو  افتهیرییتغتاریخ کاشت در بعضی مناطق 

کاهش فواصل خطوط کاشت  ازجملهحاصل با شرایط زارع انطباق داده شد. تحقیقات در جهت تغییر الگوي کاشت 
  .ندینما یمآن اقدام  و هنوز ادامه دارد و در برخی مناطق نیز زارعین نسبت به اعمالآغاز مدت در این 

باشد. متخصصان زراعت به این  هاي زراعی، تاریخ کاشت بذر می هاي مدیریتی در سیستم ترین جنبه یکی از اساسی
صلخیزي خاك و باالخره ظرفیت رطوبت کافی، افزایش حا نیتأماند که نهایت پتانسیل عملکرد گیاهان با  نتیجه رسیده

 شود. در واحد سطح حاصل  مؤثرآید که با تنظیم نمودن تراکم، آرایش گیاهی  می به دستژنتیکی گیاه زراعی زمانی 
در مناطق  ايو گیاهان علوفه وسیع و جدي براي معرفی زراعت نوین ذرت طور به، ایجاد مزارع نمایشی مدتدر این 

هاي نهاده ریتأث تننسداهمچنین  تولید به کشاورزان معرفی گردد. يآور فنا زراعت ارقام و مختلف کشور دنبال گردید ت
 ي کشت مخلوط وها طرحکشور یک ضرورت مهم تلقی گردید.  وریو طمنابع خوراکی دام  بر ارزش غذایی مصرفی

و  افتهی شیافزا یتوجه لقاب طور به از مشکالت مهم جهانی است) که (خشکی، شوري و سرما ازجملهمحیطی  يها تنش
در مناطق با اي و گیاهان علوفهدر توسعه کشت ذرت  يمؤثرگام  متحمل به خشکی ارقامشناسایی و معرفی  با

  برداشته شد. محدودیت منابع آبی

براي شرایط اقلیمی کشور با نیازهاي  ارقام مناسب تعیینمنتج به  مدتی در این عتحقیقاتی به زرا يها تیفعالمجموعه 
 ومحیطی  يها تنش کشت مخلوط، ،اشتک شیآرا رییتغ، تراکم، تاریخ کاشت مناسب جمله از زراعی نسبتاً مشخص

 ي مهم به زراعیدستاوردها در ادامهاست.  گرفته انجاماي هاي مصرفی بر ارزش غذایی ذرت و گیاهان علوفهنهاده ریتأث
  گیرد.مورد اشاره قرار می به ترتیب موضوع بخش

  خ کاشت مناسبتاری - 1 
 مؤثرترین زمان براي تطابق مراحل فنولوژي گیاه با عوامل محیطی  هدف از تعیین تاریخ کاشت مناسب، تعیین مناسب 
هاي  هاي مدیریتی در سیستم ترین جنبه یکی از اساسیحداکثر عملکرد حاصل شود.  که يطور به ،باشد یم رشدبر 

و پروژه به زراعی براي تاریخ کاشت ذرت  80 درمجموع مدت،ن در طول ای .باشد زراعی، تاریخ کاشت بذر می
  است. گرفته انجام يا علوفه اهانیگ

  تراکم و بذر مصرفی -2
اجرا  گیمختلف رسید يها گروهبیشتر جهت تعیین تراکم بوته مناسب براي  ،زراعی در مناطق جدیدتحقیقات به 
یکی از عوامل مهم  موردنظرقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام انتخاب تراکم مناسب نیز با توجه به شرایط ا شود.می

ند که محصول  ا اخیر محققان زراعت به این نتیجه رسیده يها سالباشد. در  براي تولید حداکثر محصول در زراعت می
حاصل  خیزي خاك و باالخره پتانسیل ژنتیکی گیاه زراعی بالقوه زیادي که در اثر تأمین رطوبت کافی، افزایش حاصل
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مدت  در طول این شود. شود، تنها بعد از تنظیم نمودن تراکم و آرایش گیاهی مناسب در واحد سطح میسر می می
  .اي انجام گرفتگیاهان علوفه زراعی براي تراکم بوته ذرت وپروژه به 75درمجموع 

  کشت آرایش -3
 و هنوز ادامه دارد برخی مناطقدر  کاشت از جمله کاهش فواصل خطوط کاشتآرایش تحقیقات در جهت تغییر

بر عملکرد گیاهان دارد  یتوجه قابلتأثیر  يا گونه درونو  يا گونه نیبرقابت  نمایند.زارعین نسبت به اعمال آن اقدام می
حداقل و استفاده از عوامل  يا گونه درونو  يا گونه نیبآید که اثر رقابت به دست می و حداکثر عملکرد دانه هنگامی

رین تغییرات در آرایش تاز مهم خواهد شد. ریپذ امکاناکثر باشد. تحقق این هدف با تنظیم آرایش کاشت گیاه رشد حد
امروزه استفاده از این روش براي آبیاري محصوالت باشد و میکاشت عدم ایجاد جوي و پشته و آبیاري با روش تیپ 

تواند تلفات آب در حین آبیاري زیاد است، می مختلف زراعی و باغی متداول شده است. این روش در مناطقی که
، درمجموع مدتاین  طول در اي باشد.هاي مرسوم نظیر کرتی، نواري، شیاري و جویچهجایگزین مناسبی براي روش

  است. هاي انجام گرفتعلوفه اهانیو گزراعی براي الگوي کاشت ذرت پروژه به 57

  )رزندهیغهاي محیطی (تنش -4
دنیا واقع شده است که میانگین تبخیر و تعرق در آن نسبت به میانگین  خشک مهیني خشک و  قهکشور ما در منط

 محدودکنندهعوامل  نیتر عمده صورت به تنش خشکی ژهیو به هاي محیطیتنش رو نیاباشد، از  بارندگی بسیار باال می
ایش راندمان کاربرد آب، از طریق هاي کم آبیاري، افز روش يریکارگ بهتولید ذرت درآمده است. هدف اساسی در 

هایی است که کمترین بازدهی را دارند. شوري نیز یکی از  کاهش میزان آب آبیاري در هر نوبت یا حذف آبیاري
  هاي محدودکننده تولید بیولوژیک و اقتصادي در محصوالت زراعی در بسیاري از مناطق جهان است. تنش نیتر مهم

   تنش خشکی - 4-1
شود. زراعی می گیاهان رشد دوره طول در خشکی تنش بروز سبب آن پراکنش نامنظم و آسمانی التنزو کم میزان
هاي فراوانی به این خسارت هرسالهترین تنش محیطی است که ترین و رایجو تنش ناشی از آن مهم یسال خشک

؛ نمایدد، وارد میگردمحسوب می خشک مهینکشوري خشک و  عنوان بهخصوص ایران که محصوالت در جهان به
  بنابراین الزم است مطالعاتی در این زمینه بر روي گیاهان زرعی صورت گیرد.

 ینتر مهم ازجملهاند که  عاملی جهت تخفیف تنش خشکی استفاده شده عنوان بهها  هاي اخیر، سوپر جاذب در سال
از مواد معدنی که در فرایند حاصلخیزي  گروهی عنوان به ها زئولیتها اشاره کرد.  توان به زئولیت ها می سوپر جاذب

واقع شده است. با توجه به ظرفیت تبادل یونی و نگهداري آب باالي  موردتوجهخاك و زراعت کاربرد دارند، 
ها  واقع شوند. زئولیت مورداستفادهعناصر غذایی  يآزادسازاي در اصالح خاك و  گسترده طور بهتوانند  ها، می زئولیت

  .کنند را بهبود داده و به دلیل تخلخل مناسب، به تهویه خاك کمک می كخانگهداري رطوبت 
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  تنش شوري - 4-2
ي در محصوالت زراعی در بسیاري از و اقتصادتولید بیولوژیک  محدودکنندهي ها تنشین تر مهمشوري یکی از 
هاي شور و سدیمی  ینزمهاي جهان شامل  ینزم ) ازدرصد 6حدود (میلیون هکتار  800از  بیشتر مناطق جهان است.

درصد) و از  20حدود هکتار ( میلیون 45تحت آبیاري حدود  یاراضهکتار میلیون  230شود که از  یم زده تخمین است.
در چنین مناطقی  .یر شوري هستندتأثدرصد) تحت  2حدود (میلیون هکتار  32کاري  یمدهاي تحت  ینزممیلیون  1500

یفیت پایین باکي ها آبتولید محصوالت زراعی از  منظور بهکه کشاورزان  استمحدودیت منابع آب شیرین سبب شده 
ي زراعی است. از ها نظامناپذیر بسیاري از این بوم  ییجداو عموماً شور استفاده نمایند. لذا شوري در این مناطق جزء 

  .باشد می هاي شور و سدیکهاي شور و خاك نیز مسائل مربوط به آب کشورمشکالت عمده در بخش کشاورزي 

  عناصر غذایی ریتأث -5
یک ضرورت  کشورهاي مصرفی بر ارزش غذایی منابع خوراکی دام و طیور نهاده ریتأثداشتن اطالعات اساسی از  

در شرایط  ها آناي در وهله اول شناخت احتیاجات غذایی  مزرعه هاي دامنیازهاي غذایی  نیتأمباشد زیرا براي مهم می
  است.مختلف پرورشی الزامی 

  کشاورزي حفاظتی -6
افزایش تولید و پایداري محصول  هدفکشاورزي حفاظتی راهکاري مناسب براي حفظ و اصالح منابع کشاورزي با 

ورزي رایج، از  هاي خاك استفاده از روش يجا بهاست. در این روش کشاورزي  زیست یطمحهمراه با حفظ 
شدن  یروروزشود، به این معنا که  حداقلی استفاده می زيور خاك انواع یا ورزي خاك بدون ورزي حفاظتی، خاك

درصد بقایاي محصول قبل در سطح خاك حفظ  30 و حداقلنبوده  يورز خاك رایج مخاك در این روش مثل سیست
از  رفت برونبراي  مؤثرهاي  و گیاه بنا شده و یکی از راه آب روش کشاورزي بر پایه حفاظت از خاك، گردد. این می

  .مواد آلی خاك براي اقتصادي کردن کشاورزي است جبران، مدیریت آب و یشکسالخبحران 

  کشت مخلوط -7
 گیاه کشت بیش از یک نییع هاي کشت گیاهان زراعی است. کشت مخلوط ترین سیستم کشت مخلوط از قدیمی

از رشد با  قسمتی بر یکدیگر اثر متقابل داشته و حداقل دردریک قطعه زمین و در یک سال زراعی به ترتیبی که 
عملکرد کل کشت مخلوط شوند که ها به نحوي انتخاب میدر کشت مخلوط معموالً گونهیکدیگر رقابت داشته باشند. 

. استفاده بهتري به عمل آید، زمان، نور، آب و مواد غذایی خاك شده و در نتیجه از فضابیش از کشت خالص 
درصد عملکرد بیشتري از کشت خالص تولید  60ن است تا خوبی طراحی شود ممک کشت مخلوط به که یدرصورت

کند. یکی از دالیل پیشنهاد انجام کشت مخلوط، باقی ماندن حداقل یک گیاه تا مرحله برداشت است. زارعین با کشت 
رسانند. در  ها به حداقل می چند گیاه خطر ناشی از شکست محصول را به خاطر شرایط آب و هوایی، آفات و بیماري

 عمدهع علت اصلی کشت مخلوط کاهش خطر ناشی از شکست محصول است. از طرفی بهبود ثبات عملکرد مزیت واق
 کشت مخلوط است.
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  ذرت: -1
  :تاریخ کاشت - 1-1

از براي تولید علوفه  در کرجتاریخ کاشت اول خرداد در ذرت سیلویی  گزارش نمود یدر آزمایش )1391عزیزي (
اي کاشته شده در اول خرداد  در این آزمایش ذرت علوفه است. يریتأخهاي  کشت و کیفی برتر از یعملکرد کمنظر 

 نیتر مناسب) 1389طباطبائی ( برتري داشت. خردادماه 20و از نظر کمیت نسبت به  رماهیت 10از نظر کیفیت نسبت به 
ل کراس را براي بهترین زمان کاشت ذرت رقم سینگ قرار داد و یموردبررس تاریخ کاشت ذرت در استان یزد را

دستیابی به باالترین عملکرد و جلوگیري از خسارت ناشی از سرماي پاییزه را اواخر خرداد تا بیستم تیرماه گزارش کرد. 
  اي در کشت تابستانه را اوایل تیرماه گزارش نمود.) تاریخ کاشت مناسب ذرت دانه1389رفیعی (

کشت دوم در مناطق معتدل فارس گزارش نمود  عنوان به) در تعیین بهترین تاریخ کاشت ذرت 1387استخر (
تاریخ کاشت براي دستیابی به باالترین عملکرد دانه ذرت رقم فجر دهم تا بیستم تیرماه و رقم دهقان نیمه  نیتر مناسب

) در کشت 1384براي ارقام زودرس مورد آزمایش افشارمنش ( ذرت تاریخ کاشت نیتر مناسب باشد.اول تیرماه می
کرج  700و هیبرید  647تري و کراس  704هر سه رقم ذرت دیررس هیبرید باشد. بهمن می 30بهمن تا  10ه بهار

ترین تاریخ کاشت براي ارقام دیررس و باشند و مناسبمناسب کاشت در منطقه جیرفت در کشت زودهنگام بهاره می
  شند.بااسفندماه می 10ماه تا  بهمن 10متوسط رس در کشت زودهنگام بهاره 

باعث  مردادماهدر خوزستان در اوایل  704) کاشت تابستانه ذرت سینگل کراس 1383( نشیآفردر آزمایش  
کشت ) عنوان نمود براي 1383نجفی نژاد ( حداقل خسارت آفات شد. نیهمچنتولید حداکثري عملکرد دانه ذرت و 
 اسفندماه 20بهمن تا  28کاشت در محدوده اي در استان کرمان  رس ذرت دانه زمستانه هیبریدهاي دیررس و متوسط

زمین در اواخر پاییز انجام شود و در زمان کشت حداقل عملیات  يساز آمادهانجام شود. عالوه بر این بایستی 
هرز مشابه کشت  يها علفتراکم کاشت، کوددهی و مبارزه با  ازجملهانجام گیرد. سایر عملیات زراعی  يورز خاك

براي تولید حداکثر در منطقه سیستان تاریخ  نیتر مناسبمرداد  15تاریخ  گزارش کرد) 1381(صابري  تابستانه است.
و  301سینگل کراس  کاشت مناسب ارقام ذرت زودرس خیتارباشد. می 711عملکرد ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 

مردادماه گزارش شد  اوایلاز اواسط اردیبهشت تا  مازندران معتدلکشت دوم در مناطق  عنوان به 108سینگل کراس 
  ).1380(حدادي، 

  :راکم کاشتت - 1-2
دستیابی به  منظور به در بررسی تراکم مناسب کاشت ارقام ذرت در استان خوزستان گزارش نمود) 1390عبادوز (

متر) سانتی 14هزار بوته در هکتار (فاصله روي ردیف  95مزرعه با تراکم شود ذرت، توصیه می علوفهباالترین عملکرد 
با دارا بودن  640) هیبرید 500و  640، 704(هیبرید سینگل کراس  یموردبررسکشت شود. عالوه بر این از بین ارقام 

پیشنهاد بیشترین عملکرد بیوماس خشک و صفات کیفی نسبتاً مناسب، جهت اهداف سیلویی در منطقه جنوب خوزستان 
در منطقه گرگان را براي دستیابی به  704سینگل کراس  تراکم ذرت نیتر مناسب) همچنین 1385صابري ( .می شود



 

36  

) و براي حصول حداکثر عملکرد متر یسانت 15هزار بوته در هکتار (با الگوي کشت دو ردیفه  95حداکثر عملکرد علوفه 
  ي) گزارش نمود.متر یسانت 20هزار بوته در هکتار (با الگوي کشت دو ردیفه  75دانه 

در منطقه جیرفت را الگوي کاشت  700و  704الگوي کاشت ذرت سینگل کراس  نیتر مناسب) 1388منش (افشار
 704براي هیبرید  بر آنعنوان نمود و عالوه  برگی ذرت) 7- 5کشت در کف جوي و تبدیل جوي به پشته (در مرحله 

 نیتر مناسب) در بررسی 1385صابري ( الگوي کاشت دو ردیف روي یک پشته نیز الگوي کاشت مناسب معرفی شد.
هزار  95(با تراکم  متر یسانت 15در گرگان عنوان نمود الگوي کشت دو ردیفه  704الگوي کشت ذرت سینگل کراس 

حداکثر عملکرد دانه در الگوي کشت  که یدرصورت گردد یمته در هکتار) باعث دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه وب
دستیابی به حداکثر عملکرد ذرت شیرین تراکم  منظور بهصل شد. هزار بوته) حا 75ي (با تراکم متر یسانت 20دو ردیفه 

تراکم کاشت ذرت در منطقه جیرفت  نیتر مناسب ) گزارش شد.1384هزار بوته در هکتار توسط صابري ( 75تا  65
) گزارش يمتر یسانت 70هزار بوته در هکتار (با الگوي کاشت یک ردیفه و فاصله ردیف  85) 1383افشارمنش (توسط 

براي رسیدن به  700و  720د. افشار منش همچنین در بررسی تراکم مناسب ارقام ذرت گزارش نمود ارقام هیبرید ش
معادل  720تراکم مطلوب در ذرت رقم حداکثر عملکرد دانه در کشت تابستانه ذرت در منطقه جیرفت مناسب است و 

 باشد.مربع میبوته در متر 5/8معادل  700و در ذرت رقم  مترمربعبوته در  5/7

هزار بوته در  90ذرت در مناطق معتدل و گرم لرستان، تراکم  تتراکم کاش نیتر مناسب) در بررسی 1384رفیعی (
تراکم جهت دستیابی به حداکثر  بهترین عنوان به) را متر یسانت 75کاشت دو ردیفه و فاصله ردیف  شیآراهکتار (با 

سینگل  يدهایبریهکه امکان دسترسی به  موارديدر ) عنوان نمود 1383محسنی ( عملکرد دانه ذرت گزارش نمود.
استفاده نمود که تراکم  647متوسط رس مانند  باشد از ارقام تري وي کراسنمی ریپذ امکان ذرت متوسط رس کراس

 .باشد یمروز  115- 120هزار بوته در هکتار بوده و طول دوره رشد آن از کاشت تا برداشت  75مطلوب آن نیز 
با تراکم  604) بررسی شد و رقم سینگل کراس 1382( زندیی در ورامین توسط لویستراکم کاشت ذرت  نیتر ناسبم

در  ذرت تراکم مناسب براي تولید دانهبهترین رقم و تراکم عنوان شد.  عنوان بههزار بوته در هکتار توسط نامبرده  120
 ،نماینده زودرس) عنوان به( 301کراس بستان) براي رقم سینگل کشت دوم در تا عنوان بهمناطق معتدل مانند مازندران (

باشد. بوته در هکتار می 85000 ،نماینده خیلی زودرس) عنوان به( 108 بوته در هکتار و براي رقم سینگل کراس 75000
 301کراس  کشت دوم در تابستان) بهترین تراکم براي رقم سینگل عنوان بهبراي تولید علوفه ذرت در مناطق معتدل (

 باشدبوته در هکتار می 105000(خیلی زودرس)،  108رقم سینگل کراس  برايبوته در هکتار و  95000 ،(زودرس)
  ).1380(حدادي، 

  :آرایش کاشت - 1-3
دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ذرت براي کاشت در مناطقی از استان  منظور به) گزارش نمود 1391عبادوز (

و الگوي کشت   640و هیبرید  704منابع آبی در تابستان روبرو هستند از هیبرید سینگل کراس  که با کمبود خوزستان
همچنین براي تولید باالترین عملکرد دانه ذرت (در صورت  .در کف جوي یا کشت در دو طرف پشته استفاده شود

 "آ"متر تبخیر از تشتک کالس میلی 70درصد نیاز آبی این گیاه فراهم شود و آبیاري بر اساس  100فراهمی منابع آب) 
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توان بدون کاهش چشمگیر عملکرد، تنها انجام پذیرد. ولی در مناطقی از استان خوزستان که منابع آبی محدود است می
  درصد نیاز آبی گیاه را فراهم نمود. 80

یوه براي ) بررسی شد و بهترین ش1389کاشت ذرت در شرایط کم آبیاري توسط صابري ( آرایش نیتر مناسب
 عنوان شد. درمیان و آرایش کاشت دو ردیفهشیاري یک صورت بهدستیابی به افزایش راندمان تولید، روش آبیاري 

  فاروها باعث افزایش کارایی مصرف آب در کشت ذرت  درمیان یک یارينمود آب) گزارش 1386نجفی نژاد (
ورزي شامل عملیات شخم،  لیه عملیات خاكاجراي این روش کنامبرده عنوان نمود براي  ).1(شکل  گرددمی

شود و تنها  دیسک، لولر و کودپاشی و کاشت با استفاده از دستگاه بذرکار پنوماتیک مشابه روش مرسوم انجام می
شوند. براي اجراي این  تا پایان فصل آبیاري می انیدرم کی صورت بهتفاوت مربوط به نحوه آبیاري فاروها است که 

متر تنظیم شود  سانتی 75مزارع با سطوح وسیع بهتر است که فاصله خطوط کاشت دستگاه بذرکار شیوه آبیاري در 
  حذف شوند. انیدرم کی صورت بهولی فاروهاي دستگاه در زمان کاشت 

  
 )1386فاروها (نجفی نژاد،  درمیان یکتصویر مزرعه ذرت در شرایط آبیاري با حذف  -1شکل 

آرایش کشت ذرت  نیتر مناسبهزار بوته در هکتار)  75تا  65یفه را (با تراکم رد ) آرایش کاشت دو1384( صابري
آرایش کاشت  نیتر مناسب) نیز در بررسی 1384افشار منش ( شیرین براي دستیابی به حداکثر عملکرد گزارش نمود.

ر بوته در هکتار) هزا 85(و تراکم  متر یسانت 70الگوي کاشت یک ردیفه با فاصله ردیف  ذرت در جیرفت بیان نمود
 متر یسانت 75) الگوي کاشت دو ردیفه با فاصله ردیف 1384رفیعی (گردد. باعث دستیابی به حداکثر عملکرد دانه می

کشت ذرت در مناطق معتدل و گرم استان لرستان  آرایش نیتر مناسب عنوان بههزار بوته در هکتار) را  90(تراکم 
هزار بوته در  95(با تراکم  متر یسانت 15ردیفه  دو صورت بهنمود کشت  ) نیز گزارش1385صابري (گزارش نمود. 

  .)2(شکل  شودمی 704هکتار) باعث دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه ذرت سینگل کراس 
 ، به میزانکشت بر روي پشته روش ) در مقایسه با3روش کشت کف فارو (شکل ) گزارش کرد 1394( برزگري

فرار از )؛ باعث کندتر آب از کف فارو یرو تبخبه دلیل حذف رواناب دهد (کاهش می رادرصد مصرف آب  25- 20
اي و لب شور  افزایش تحمل به ورس در اراضی با خاك ماسه )؛ باعثها (تجمع نمک بر روي پشتهشود میتنش شوري 
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 در )متر یسانت 150 يوارهابا فاصله ن( پیت ياریآب ستمیسنامبرده همچنین  .شود یم افزایش راندمان جذب نیتروژن و
  ).4ذرت را مفید ارزیابی کرد (شکل 

 
  )1385(صابري،  704ردیفه در ذرت سینگل کراس  کاشت دو آرایش -2شکل 

  

  )1394جویی در مصرف آب (برزگري،  کشت کف فارو جهت فرار از تنش شوري و صرفه -3شکل 

  

  
  )1394متر در هیبرید سینگل کراس مبین (برزگري،  سانتی 150سیستم آبیاري تیپ با فاصله نوارهاي  -4شکل 

  
  :تنش خشکی - 1-4

در مصرف آب آبیاري و  ییجو صرفهبا توجه به تحمل نسبی ذرت به تنش خشکی در مرحله رشد رویشی، براي 
ه لیتر در مرحله هشت تا د در گرم یلیم 50پاشی هورمون سیتوکینین با غلظت  افزایش راندمان مصرف آب، محلول

عملیات  این. )5(شکل  در لیتر در مرحله ظهور ابریشم انجام گردید گرم یلیم 20برگی و هورمون اکسین با غلظت 
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درصد شد و باعث کاهش تفاوت عملکرد  34و  33باعث افزایش عملکرد دانه و کارایی مصرف آب به ترتیب به میزان 
   ).1394دانه در شرایط تنش خشکی و شرایط نرمال گردید (ماهرخ 

    
  برگی ده تا مرحله هشت در سیتوکینین هورمون  برگی شش تا پنج مرحله در سیتوکینین هورمون

    
  ابریشم ظهور از پس روز 15 مرحله در اکسین هورمون  ابریشم ظهور مرحله در اکسین هورمون

  )1394تحمل نسبی ذرت به تنش خشکی در مرحله رشد رویشی (ماهرخ،  -5شکل 
  

و (فاصله بین ظهور گل تاجی و ابریشم دهی بالل)  ASI) بیشترین خسارت تنش بر 1392زمایش عزیزي (آ بر اساس
عملکرد بالل بود و همچنین بیشترین اثر مثبت کاربرد زئولیت نیز بروي همین صفات مشاهده شد. همچنین این ماده 

گردید. مصرف زئولیت، عملکرد  ها آن داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه داشت و باعث افزایش معنی یرتأث
درصد نسبت به تیمار شاهد یا عدم مصرف زئولیت افزایش داد ولی این میزان تنها توانست  9علوفه را به میزان بیش از 
تن در  10استفاده از  این آزمایشدر  ناشی از تنش خشکی شدید را جبران کند. درصدي 19بخشی از خسارت حدود 

هاي  ست مقداري از کاهش عملکرد علوفه ذرت در اثر تنش خشکی را جبران نماید. در بین هیبریدهکتار زئولیت توان
بر اساس نتایج  کمترین میزان عملکرد علوفه را داشت. 705بیشترین و هیبرید  704در این آزمایش هیبرید  یموردبررس

تن در هکتار زئولیت  12ل و مصرف بیشترین عملکرد دانه ذرت از آبیاري نرما) 1391حاصل از آزمایش ماهرخ (
تن  12متر تبخیر از سطح تشت تبخیر) و مصرف  میلی 95شرایط تنش خشکی مالیم (آبیاري پس از حاصل شد ولی در 

  .)6(شکل  جویی شد در مصرف آب صرفه درصد 13در هکتار زئولیت حدود 

    
  )1391  جویی در مصرف آب (ماهرخ، اثر تنش خشکی و صرفهنواري جهت تخفیف  صورت بهمصرف زئولیت کلینوپتیلولیت  -6شکل 



 

40  

کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب در هکتار به همراه ماده ضد تعرق فولیک  200گزارش نمود مصرف  )1390افشارمنش (
روز بعد از گلدهی) باعث دستیابی به  10روز قبل از گلدهی و  10لیتر در لیتر در دو نوبت (یلیم 5/1اسید با غلظت 

رقم مناسب ) در بررسی 1381حسن زاده مقدم ( شود.الترین عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در جیرفت میبا
با توجه به میزان کارایی مصرف آب و با توجه به شرایط محیطی و  اي براي کشت در شرایط کم آبیاريذرت دانه

 5-3اگر در مراحل اولیه رشد ذرت (حدود  را مناسب گزارش نمود و عنوان کرد 637زمانی هیبرید سینگل کراس 
توجهی بر عملکرد دانه ندارد  خود تأثیر قابل خودي ، این تنش بهمواجه شوند تنش آبیگیاهان جوان با ها) برگی بوته

توجهی نشوند.  هاي ناخواسته ثانویه را بهتر تحمل کرده و دچار افت عملکرد قابلسازد که تنشها را آماده میولی بوته
نزدیک به  زمانیهاي وارد شده در فاصله هاي کنترل شده بایستی به این نکته توجه نمود که تنشر ایجاد تنشد

  بار و کاهش میزان عملکرد را به دنبال خواهد داشت. گلدهی، بیشترین اثرات زیان

  :تنش شوري - 1-5
منجر به کاهش شدید  اكوخ آبدسی زیمنس در  5ذرت یک گیاه نیمه حساس به شوري است و شوري بیش از 

. در )3(شکل  شرایط شور کشت در کف فارو انجام شود در. البته الزم است شود یمرشد و عملکرد دانه و علوفه آن 
) 1386الیاس ( باشد. دسی زیمنس می 5- 4 حداکثرضمن کشت ذرت در شرایط بسیار شور قابل توصیه نبوده و آستانه 

شور پرداخت و عنوان نمود براي دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ذرت در  يها خاكبه بررسی ارقام مناسب ذرت در 
  استفاده شود. 711و  704هاي شور از هیبریدهاي خاك

  :عناصر غذایی - 1-6
 توان یمبا استفاده از این کود  ) در بررسی کاربرد کود فسفاته گرانوله بر عملکرد ذرت گزارش نمود1390(قاسمی 

بیشتر از شرایط عدم استفاده از این کود همراه با آب بیشتر به دست آورد. این  عملکرد برابر و گاهاًبا میزان آب کمتر 
و نیز در مناطقی که میزان فسفر آن  شود یمکود در مناطقی که در آن گیاه در طول فصل رشد دچار استرس کم آبی 

مصرف باکتري ) نشان داد 1389گزارش ماهرخ ( .دهد یماست تأثیر خود را بهتر نشان  پی.پی.ام 9از  تر نییپا
در شرایط  260 نگل کراسیتروژن و فسفر) باعث افزایش عملکرد دانه ذرت سیاسترپتومایسس به همراه کود شیمیایی (ن

  کرج شد.  يوهوا آب

  :کشاورزي حفاظتیسازي بستر کشت و ورزي، آمادهخاك - 1-7
یاي گندم در کشت تابستانه ذرت گزارش نمود جهت افزایش ) در بررسی مدیریت مناسب بقا1384نجفی نژاد (

عملکرد دانه ذرت و همچنین بهبود ماده آلی خاك، بقایاي محصول قبلی (گندم) حفظ شود و عملیات شخم در بقایاي 
و موجب نامبرده گزارش کرد که آتش زدن بقایاي محصول اثرات مخربی بر خاك خواهد داشت گندم انجام گیرد. 

  ).7شود (شکل کرد محصول میکاهش عمل
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  تیمار شخم بقایا در خاكمزرعه ذرت کشت شده در   مزرعه در مرحله اعمال تیمارهاي مدیریت بقایا

  )1384مدیریت مناسب بقایاي گندم در کشت تابستانه ذرت (نجفی نژاد،  -7شکل 
  

بر کاهش تبخیر آب، افزایش  ریتأث) کشت مستقیم ذرت و حفظ کلش محصول قبل با 1394در آزمایش برزگري (
 نیشتریب شهر قائم) در 1383ر آزمایش محسنی (د). 8(شکل  شددر مصرف آب را موجب  ییجو صرفهفواصل آبیاري و 

 آمد دست به هکتار در تن 23/55مقدار  به هکتار در بوته 90000 تراکم در سکید يمارهایت از ذرت تر علوفه عملکرد
 لیدل به .نداشت داري یمعن تفاوت هکتار در تن 5/54مقدار  به هکتار در بوته 90000 راکمت در شخم بدون ماریت با که
 از بعد ذرت کاشت جهت که گردید هیتوص خاك رطوبت حفظ نیهمچن و نیزم يساز آماده جهت کمتر نهیهز

در  .گردد استفاده علوفه کاشت جهت هکتار در بوته 90000 تراکم و يورز خاك بدون ماریت از گندم برداشت
دار نبود. در  معنی(حفاظتی) ) تفاوت عملکرد دانه ذرت در کشت مرسوم و سیستم بدون شخم 1386آزمایش رودي (

  این آزمایش عملکرد دانه ذرت در تناوب ذرت/گندم بیشتر از ذرت/کلزا بود.
 

    
  )1394کشت ذرت در بقایاي گندم (برزگري،  صورت بهسیستم کشاورزي حفاظتی  -8شکل 

  
تولید حداکثر عملکرد دانه ذرت بقایاي کشت قبلی (گندم) حفظ شود و  منظور بهگزارش نمود  )1382( نجفی نژاد

 وجه یچه بهخاکورزي در بقایا با دیسک یا گاوآهن برگردان دار انجام پذیرد. همچنین عنوان نمود که بقایاي گندم 
  سوزانده نشود.
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  کشت مخلوط: - 1-8
)، عالوه بر اینکه هر دو گیاه در یک زمان 9شکل اي ( یفی ذرت و سورگوم علوفهدر آزمایش کشت مخلوط رد

درصد) برداشت  28- 26روزه با درصد ماده خشک مناسب ( 110- 100کاشته شدند و هر دو گیاه در یک دوره مناسب 
رف آب در مص ییجو صرفهگیري از کشت مخلوط امکان  بهره یآب کم. همچنین در شرایط )1394، باصفا( شدند

 منظور بهدر جیرفت گزارش نمود  ینیزم بیس) در بررسی کشت مخلوط ذرت و 1390افشارمنش ( آبیاري ایجاد شد.
هاي ردیف زمینی با نسبتکشت مخلوط ذرت و سیب ، ازدر کشت زودهنگام بهارهدستیابی به حداکثر عملکرد ذرت 

خط  یکخط ذرت به همراه تیمار  دو +نی زمیخط سیب سهخط ذرت و تیمار  سه +زمینی خط سیب یککاشت 
ی ذرت و کشت تک) کشت مخلوط ذرت و لوبیا به 1378در آزمایش نجفی (استفاده شود. خط ذرت  دو +زمینی سیب

  .شودلوبیا برتري داشت. در این سیستم کشت مخلوط رقابت در حد شدیدي نبود که باعث کاهش عملکرد 

  
  )1394وم (باصفا، مزرعه کشت مخلوط ذرت و سورگ -9شکل 

  سورگوم: -2
  :تاریخ کاشت - 2-1

 پیشرفته الین دو سپیده) و و کیمیا اي (پیام،دانه سورگومتیر) بر عملکرد سه رقم  15 و 5اثر دو تاریخ کاشت (
)KGS36 و KGS32(  تیر و رقم  5در کوهدشت لرستان بررسی شد و گزارش گردید بیشترین تولید دانه در تاریخ کاشت

اي تیر) بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه 25و  18، 11، 4اثر چهار تاریخ کاشت ( .)1395ه دست آمد (رفیعی، سپیده ب
اسپیدفید) در کوهدشت لرستان بررسی شد و گزارش گردید بیشترین تولید علوفه در هر دو رقم در تاریخ  و (پگاه

اثر  .)1394شد (رفیعی،  رقم دو در هر خشک و رت تولید علوفه کاهش موجب کاشت در باشد. تأخیرتیر می 4کاشت 
 )KFS2 و KFS1 فید،اسپید اي (پگاه،تیرماه) بر عملکرد چهار رقم سورگوم علوفه 4 و خرداد 20 و 5( کاشت تاریخ سه

 برداشت قابل سورگوم ارقام از مطلوبی علوفه عملکرد کاشت تاریخ سه هر در شهرکرد بررسی شد و گزارش گردید در
   .)1394بود (نوربخشیان،  کمتر نسبتاً علوفه تولید سوم کاشت تاریخ در رچهاگ بود،

اي براي منطقه ساحلی استان هرمزگان ) تاریخ کاشت مناسب سورگوم علوفه1391( رضازادهمطابق نتایج آزمایش 
اسفند  30ار) به ترتیب تن در هکت 5/173( تن در هکتار) و KFS2 )5/176تر براي دو رقم با عملکرد سالیانه باالي علوفه
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رقم سورگوم  سه بر) اردیبهشت 5 و فروردین 20و  5 اسفند، 20و  5(کشت  تاریخ اثر پنج باشد.و اول اردیبهشت می
هرمزگان بررسی شد و گزارش گردید بیشترین عملکرد علوفه در  آباد یحاجدر  )پگاه و KFS1اسپیدفید،(اي علوفه

ترین تاریخ کاشت سورگوم رقم کیمیا مناسب ).1391ید حاصل شد (عسگري، اسفند و رقم اسپیدف 5تاریخ کاشت 
) به بررسی بهترین تاریخ 1383فرزانجو (. گزارش شددر شاهرود ) در تاریخ اول اردیبهشت 1383توسط نادعلی (

انه سورگوم براي دستیابی به حداکثر عملکرد دسیستان پرداخت و گزارش نمود  در منطقهاي کاشت ارقام سورگوم دانه
  کشت شود.  مردادماهدر سیستان، رقم کیمیا در تاریخ اول 

 30) گزارش نمود جهت تولید باالترین عملکرد دانه و علوفه سورگوم در یزد رقم سپیده در تاریخ 1383طباطبائی (
، باالترین ماه بهشتیارد 15فروردین و  30هاي کاشت اي در تاریخکشت شود. ارقام مختلف سورگوم دانه ماه نیفرورد

بیشترین میزان عملکرد دانه  1376مهرور در سال  کنند.عملکرد دانه و همچنین حداکثر میزان علوفه خشک را تولید می
) اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان 1375زند ( سورگوم رقم کیمیا را در تاریخ کاشت اول اردیبهشت گزارش نمود.

مشترك از  طور بهاردیبهشت  30اردیبهشت و  15هاي کاشت تاریخ .قراردادی ررسموردباي را پروتئین سورگوم علوفه
اما به لحاظ عملکرد ؛ اندداراي برتري بوده موردمطالعهنظر دو صفت عملکرد تر و خشک نسبت به سایر تیمارهاي 

  بود. تريلکرد مناسبیمارهاي دیگر داراي عماردیبهشت یا همان تاریخ کاشت اول در مقایسه با ت 15پروتئین تیمار 

  :راکم کاشتت - 2-2
اي در کشت دوم در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع سورگوم علوفه دبخشیامافزایش تراکم بوته در ارقام 

طبیعی نیشابور، موجب افزایش طول دوره رشد و نمو، عملکرد علوفه سیلویی، ماده خشک، وزن ساقه و کاهش قطر 
دستیابی  منظور بهالگوي کاشت  نیتر مناسب ).1393و نسبت برگ به ساقه گردید (باصفا،  رگساقه، ارتفاع بوته، وزن ب

 مترمربعبوته در  35سورگوم الگوي کاشت دو ردیفه و کاشت کف شیار و تراکم  به باالترین میزان عملکرد علوفه
سورگوم  KGS32هاي امیدبخش  نمتر را در الی سانتی 12) فاصله بوته الف 1389خزائی (). 1389گزارش شد (صابري، 

  کیلوگرم در هکتار مناسب تشخیص داد. 3/8596اي در کرج، با عملکرد دانه  دانه
کیلوگرم بذر در هکتار گزارش شد (قاسمی،  25تراکم کاشت سورگوم رقم اسپیدفید در سیستان میزان  نیتر مناسب

هاي  اي در تراکم اي جدید سورگوم علوفه) در ارزیابی عملکرد کمی و کیفی هیبریده1388فیض بخش (). 1388
تر و عملکرد علوفه خشک را هیبرید اسپیدفید معرفی نمود که   مختلف کاشت، در استان گلستان بیشترین عملکرد علوفه

هزار بوته در هکتار  300) عنوان نمود تراکم 1383نادعلی ( تن در هکتار به دست آمد. 18و  8/85به ترتیب به میزان 
اي فاصله کاشت سورگوم دانه نیتر مناسبدر بررسی . شودمییابی به حداکثر عملکرد سورگوم در رقم کیمیا باعث دست

مشاهده نشد و بیشترین عملکرد  متر یسانت 60و  45 ي بین فواصلدار یمعنتفاوت  1376رقم کیمیا توسط مهرور در سال 
 گشت. حاصلدر این دو فاصله کشت 
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  :آرایش کاشت - 2-3
گلستان بررسی شد و گزارش  استان مزارع در اسپیدفید ايعلوفه سورگوم ردیفه دو و ردیفه یک شتکا آرایش

سطح  واحد در بوته تعداد درصدي 15باعث افزایش  پشته روي مترسانتی 15 فاصله سورگوم با ردیفه دو گردید کاشت
 بدون ردیفی، و خورشیدي اپرهايچ با باریک ردیف فواصل در ايعلوفه سورگوم شود. در این حالت برداشتمی

 به عمل مؤثر استفاده نیز کانوپی تمام فضاي و نور از اینکه ضمن. شودمی انجام مطلوب به نحو هابوته تلفات و مزاحمت
  ).1394لو،  مقصود و آمد (صابري خواهد

  تنش خشکی - 2-4
بع طبیعی نیشابور گزارش شد که قطع ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منا1392، باصفادر آزمایشی در سورگوم (

جویی در  صرفه بهدرصد کاهش دهد اما به توجه  16عملکرد نهایی را تا حدود  تواند یمي از ابتداي دوره زایشی اریآب
عملکرد دانه  ازنظررا  MGS5) الین امیدبخش 1392بهشتی ( .باشد یمآب مصرفی، از نظر اقتصادي قابل توجیه و توصیه 

ارقام برتر سورگوم  عنوان بهصفات مرتبط با انتقال مجدد در شرایط تنش خشکی  ازنظررا  MGS2خش و الین امیدب
بهترین ارقام سورگوم توصیه  عنوان بهبه ترتیب در شرایط نرمال و تنش خشکی  KGS23رقم کیمیا و الین  معرفی نمود.

   ).1392شدند (خزائی و شهبازي،

هاي مناسب براي شاخص عنوان بهرا  STIشاخص  ژهیو به STIT GMP, MPهاي ) در آزمایشی شاخص1391خزائی (
 عنوان بهرا  KFS18و  KFS3 ،KFS2هاي متحمل به خشکی با عملکرد باال معرفی نمود و ارقام گزینش ژنوتیپ

، ايدانه سورگومهاي ارقام و الین بر رويآزمایشی نتایج  بر اساس .هاي سورگوم گزارش نمودژنوتیپ نیتر متحمل
) در آزمایشی به . ب1389خزائی (.شدندانتخاب  به خشکی هاي متحملژنوتیپ عنوان بهو رقم کیمیا  KGS23الین 

هاي دو ساله نشان اي در شرایط نرمال و تنش خشکی پرداخت و مقایسه میانگینارزیابی و انتخاب ارقام سورگوم دانه
در هکتار در شرایط  لوگرمیک 6584/ 24هکتار در شرایط نرمال و  کیلوگرم در 45/11424داد رقم کیمیا با عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار در  06/6368کیلوگرم در هکتار در شرایط نرمال و  10147/ 67با عملکرد دانه  KGS32تنش و الین 
  .بودندهاي با عملکرد باال ژنوتیپ عنوان بهشرایط تنش 

  تنش شوري - 2-5
تن علوفه در هکتار  50اي اسپیدفید توانست در هر چین تا ن رضوي سورگوم علوفهدر شرایط شور در استان خراسا

اي رقم سپیده در اثر تنش شوري، درصد سدیم کمتري در ) گزارش کرد که سورگوم دانه1389بهشتی (تولید نماید. 
مقاومت به باشد. ط میهاي گیاهی با تحمل باالتر به شوري مرتبتر سدیم در بافتهایش داشت و مقادیر پایینبافت

از لحاظ عملکرد و پایداري عملکرد در  KFS8هاي  اي در یزد نشان داد که الین هاي داخلی سورگوم علوفه الین شوري
نیز داراي عملکرد  KFS11و  KFS4 ،KFS9، KFS10 هاي داشت. الین ها الینشرایط شور برتري نسبی نسبت به بقیه 

تحمل به شوري   ها داراي شاخص بین ارقام هیبرید نیز رقم جامبو از سایر هیبرید باشند. در مناسب در شرایط شور می
  ).1389تر بود و پس از آن هیبریدهاي اسپیدفید و نکتار از شرایط بهتري برخوردار بودند (طباطبایی و آناقلی،  مناسب
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  کشت مخلوط - 2-6
ایش نسبت ماش در کشت مخلوط با سورگوم ) گزارش کرد که در ایستگاه تحقیقاتی مهران با افز1389قاسمی (

داري نسبت به سورگوم خالص (بدون وجین) و ماش خالص (بدون وجین)  یمعن طور بهو خشک  تر  علوفهعملکرد 
تن در هکتار  3/35ماش به میزان  تراکمدرصد  100عالوه  هبکه بیشترین میزان مربوط به سورگوم  ينحو بهافزایش یافت 

تراکم  درصد 100در هکتار براي علوفه خشک بود و همچنین نسبت کشت سورگوم بعالوه  تن 12/8و  تر  علوفهبراي 
نشان داد کشت بینابین  1377نتایج حاصل از آزمایش مهرور در سال  رایج ماش باالترین نسبت برابري زمین را داشت.

) sو سورگوم = vماشک =(/ vsvsv صورت بهدرمیان سورگوم و ماشک  طرق مختلف قرارگیري خطوط کاشت یک
 عملکرد کمی و کیفی بود. کسبترین الگوي کاشت از لحاظ  مناسب

  ارزن: -3
   :تاریخ کاشت - 3-1

 تا 15 تاریخ که در شدبررسی و گزارش  ارزن ارقام عملکرد ) برمردادماه 4 و تیرماه 25 و 15( تاریخ کاشت سه ریتأث
. باشدمی شهرکرد منطقه در دانه تولید نظر از) محلی و پیشاهنگ( لیمعمو ارزن تابستانه کاشت زمان بهترین تیرماه 25

گیرد (نوربخشیان،  قرار مدنظر دانه تولید جهت باستان رقم کاشت زمان آخرین عنوان به تواندمی تیرماه 15 همچنین
 3ر عملکرد هاي کاشت متفاوت داثرات تاریخ بررسی) در 1391بر اساس نتایج حاصل از آزمایش مهرانی ( .)1394

تن در هکتار)، بیشترین علوفه  05/43بیشترین علوفه تر ( KCM2اردیبهشت رقم  31رقم ارزن معمولی، در تاریخ کاشت 
خرداد  31 و 15هاي آمد و کمترین میزان فیبر خام در تاریخ به دستتن در هکتار) و بیشترین پروتئین  13خشک (

اردیبهشت  15 کاشت در تاریخ یروباه دمدر ارزن  پروتئین میزان ترینبراي شرایط آب و هوایی کرج، باال حاصل شد.
 31 و 15 کاشت هايتاریخ به بایستی این گیاه، در فیبر افزایش از جلوگیري به دست آمد. همچنین گزارش شد براي

اي علوفه ) بر روي ارزن1376با توجه به نتایج حاصل از آزمایش مهرانی ( ).1391شود (مهرانی،  توجه اردیبهشت
تن در  78/21تن در هکتار، عملکرد علوفه خشک به میزان  86/95نوتریفید باالترین میزان عملکرد علوفه تر به میزان 

گزارش شد که با تاریخ در شرایط کرج اردیبهشت  30تن در تاریخ کاشت  186/3هکتار و باالترین عملکرد پروتئین 
  گرفت.اردیبهشت در یک گروه آماري قرار  15کاشت 

  تراکم کاشت: - 3-2
 .)1391کیلوگرم در هکتار اعالم شد (مهرانی،  15 معمولیبهترین میزان بذر مصرفی جهت کاشت ارزن 

  تنش خشکی - 3-3
و پروتئین  خشک ،تر علوفهي، بیشترین عملکرد ا علوفهارزن  عملکرددر بررسی اثرات فواصل مختلف دور آبیاري بر 

  ).1376ل شد (مهرانی، روز حاص 10و  5در دور آبیاري 
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  یونجه: -4
  تاریخ کاشت: - 4-1

کیلوگرم  30هاي کاشت مخلوط یونجه و جو را در کشت پاییزه نسبت اختالط ) در بررسی تاریخ1387طاهریان (
کیلوگرم  30مهر و  5کیلوگرم جو در تاریخ کاشت  40یونجه با  لوگرمیک 30شهریور،  25یونجه در تاریخ کاشت 

بهترین  عنوان بهمهر به علت عملکرد علوفه تر و خشک باال و قابل قبول  15وگرم جو در تاریخ کاشت کیل 80یونجه و 
  باشد.و جو می یونجهنسبت اختالط بذر 

  تراکم کاشت: - 4-2
 30) در جیرفت و کهنوج بیشترین عملکرد بذر یونجه رقم نیک شهري در فاصله ردیف 1391در آزمایش سعیدي (

 بذر با لوگرمیک 6سانتیمتر و با مصرف  30فاصله در هکتار و تیمار اثر متقابل  لوگرمیک 928.3ین سانتیمتر با میانگ
) میزان بذر مصرفی یونجه رقم نیک شهري جهت کاشت در 1390( میري شد. هکتار حاصلدر  لوگرمیک 1076میانگین 

ردیفی و با فواصل  صورت بهو کاشت  کیلوگرم در هکتار 30مناطق یونجه کاري جنوب استان سیستان و بلوچستان را 
) براي رسیدن به 1385ارقام یونجه در مناطق جیرفت توسط افشارمنش ( نیتر مناسب گزارش نمود. متر یسانت 12

، 1384اسعدي ( کیلوگرم در هکتار عنوان شد. 5حداکثر عملکرد رقم بغدادي، بمی و نیک شهري با میزان بذر مصرفی 
کیلوگرم در هکتار باعث  25و میزان بذر کشت شده  متر یسانت 40اصله خطوط کشت الف) گزارش نمود رعایت ف

  شود.یونجه می علوفه عملکرددستیابی به حداکثر 

  آرایش کاشت: - 4-3
همچنین  شود.می جیرفت) گزارش نمود کاشت به صورتی ردیفی باعث افزایش عملکرد یونجه در 1385افشارمنش (

الگوي کاشت براي تولید حداکثر بذر یونجه پرداخت و گزارش نمود کاشت  نیتر مناسب) به بررسی 1382ظریفی نیا (
 گردد.دستیابی به حداکثر عملکرد بذر یونجه می باعثمتر سانتی 25هاسیا با فاصله ردیف کار توسط ردیف

  تنش خشکی - 4-4
تبخیر تجمعی از  متر یلیم 70ز زئولیت و آبیاري پس ا در هکتارتن  10)، مصرف 1394آزمایش مفیدیان ( بر اساس

 100تولید کرد ولی آبیاري پس از  هکتار راتن در  20/34تشت تبخیر، بیشترین مقدار عملکرد علوفه تر یونجه به میزان 
) 1389در آزمایش مفیدیان ( تن در هکتار تولید کرد. 17/11تبخیر بیشترین عملکرد علوفه خشک را با میانگین  متر یلیم

 ،کند یم دای% از عملکرد کاهش پ30محدود  ياریآب طیشرادر صورت انتخاب بهترین رقم در  گزارش شد که
در یونجه  یسال خشکزراعی مقابله با  به يها روشعمده . )10(شکل  % آب کمتر مصرف شده است50 که یدرحال

ري یا تأخیر چین هاي ردیفی، عدم چین بردا هاي آبیاري، کاهش فاصله ردیف کاشت در کشت شامل تغییر سیستم
تسریع رشد در شرایط کم آبی  منظور بههاي حداکثر حرارت فصل گرم، تنظیم ارتفاع برداشت مناسب  برداري در زمان

   باشد. و استفاده از زئولیت طبیعی می
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یزان آب آبیاري یونجه در تعیین دقیق مقدار مناسب م منظور بهدار  هاي دریچه هاي آبیاري با کنتور و لوله نحوه اعمال تیمار -10شکل 

  )1389شرایط تنش خشکی و مصرف زئولیت (مفیدیان، 
  

ارقام  عنوان بهارقام نیک شهري و بمی را  یآب کمارقام یونجه در شرایط  ینتر مناسب) در بررسی 1389افشارمنش (
ت قطع آبیاري در ترین زمان و مد) در بررسی مناسب1376مجیدي (مقاوم به خشکی در منطقه جیرفت گزارش نمود. 

زراعت یونجه نشان داد که وقتی دوره قطع آبیاري و یا دوره خشکی طوالنی باشد، عملکرد علوفه طی دوره قطع آب، 
ماند و بعد از سپري شدن دوره خشکی با آبیاري مجدد به رشد خود یابد و یونجه در حالت خواب باقی میکاهش می

  تواند استقرار داشته باشد و علوفه خوبی تولید نماید.ها میسالهاي عمیق، ادامه داده و با ایجاد ریشه

  تنش شوري - 4-5
دستیابی به حداکثر میزان  منظور بهیونجه براي کشت در مناطق شور و  بررسی ارقام مناسبدر ) 1391منیري فر (

توصیه واجه، بافتان و لقالن یونجه، خ هاي قره اکوتیپ استفاده از هاي با تنش شوري متوسط و یا شدید در محیطعملکرد 
مورد بررسی قرار  اسمزيهاي یونجه را در سطوح مختلف پتانسیل اکوتیپ العمل عکس) 1378مقدم و ضرغامی (نمود. 

به ترتیب بیشتر تحت تأثیر افزایش پتانسیل اسمزي قرار گرفتند و  چه شهیردادند و نشان دادند صفات طول ساقه چه و 
ی زن جوانهو یا درصد  زده جوانهها بودند و میزان تغییرات صفات تعداد بذور اي گزینش اکوتیپي برتر قبولمعیار قابل 

  اسمزي بودند. پتانسیلاز تغییرات  متأثرکمتر 

  عناصر غذایی - 4-6
بر عملکرد علوفه یونجه نشان دادند، بیشترین  ») در بررسی اثر مقادیر مختلف عنصر بر1374سبحانی و سیستانی (

  کیلوگرم بوراکس در هکتار بوده است. 20-  10لکرد کمی و کیفی یونجه مربوط به تیمارهاي بین میزان عم

  کشت مخلوط - 4-7
کیلوگرم بذر در هکتار یونجه و  20) در بررسی  کشت مخلوط یونجه با غالف گزارش نمود ترکیب 1388قطبی (

  ) 1386گردد. نوربخشیان (کرد علوفه میبذر در مترمربع باعث دستیابی به بیشترین عمل 160یوالف با تراکم 
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در پروژه درصد لولیوم) گزارش نمود.  40درصد یونجه و  60ترین نسبت کشت مخلوط یونجه و لولیوم را (مناسب
بیشترین مقادیر عملکرد علوفه خشک و همچنین در کشت مخلوط یونجه و  قرمزو شبدر  یونجهبررسی کشت مخلوط 

مخلوط در منابع تولید اعم از آب، زمین  با کاشتآن  برپروتئین خام حاصل شد و عالوه اسپرس بیشترین مقدار درصد 
) گزارش نمود کشت مخلوط یونجه و 1384نوربخشیان ( ).1388شده است (مفیدیان،  ییجو صرفهو نیروي کارگري 

و خشک نسبت به تک درصد شبدر قرمز) باعث افزایش برداشت علوفه تر  20درصد یونجه+  80شبدر قرمز با نسبت (
  گردد.کشتی می

  شبدر: -5
  تاریخ کاشت: - 5-1

کشاورزان بوده  موردتوجهاي لگوم است که کشت و کار آن از دیر باز هاي مهم گیاهان علوفهشبدر یکی از گونه
وري منطقه دز تناوب زراعی و تغذیه دامپر اي ویژهتواند جایگاه  هاي بومی کشور بوده و می است. شبدر ایرانی از علوفه

 افزایش باعث تابستانه کاشت هايتاریخ از ندارد، استفاده وجود آبی کم مشکل که مناطقی درو کشور داشته باشد. 
در مقایسه با تاریخ کاشت مرسوم  مرداد 20 و اول در شبدر ارقام کاشت کرج منطقه در. شودمی شبدر ارقام علوفه تولید

 چین چند ایرانی شبدر ،یموردبررس ارقام بین از همچنین. شد خشک ه تر وعلوف عملکرد افزایش شهریور) باعث 20(
) در بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی 1390شیرخانی ( .)1395داشت (زمانیان،  یتوجه قابل برتري

شت پاییزه توصیه جهت کا کرمانشاهاستان در مناطقی از وقوع سرماهاي شدید زمستان مقابله با  منظور بهعلوفه شبدر و 
-آسیب می شدت بهشبدر برسیم در اثر سرما  که یدرحالکشت شوند.  ورماهیشهر 15 در تاریخ ارقام شبدر ایرانینمود 

 شود در تاریختوصیه میارقام شبدر ایرانی و برسیم کشت بهاره  منظور بهبنابراین ؛ بیند و بهتر است در بهار کاشت شود
کشت عملکرد بیشتري نسبت به کشت پاییزه ایرانی در شبدر ارقام هرچند . کشت شوند هما بهشتیارد 5فروردین تا  15

   .ه داشتندبهار

) به بررسی تاریخ کاشت شبدر قرمز در مناطق سرد شهرکرد نیز پرداخت و محدوده زمانی مناسب 1389( انینوربخش
ت عدم امکان کاشت پاییزه در مناطق صور در شهریور گزارش نمود. 20تا  5 را براي دستیابی به حداکثر عملکرد

کیلوگرم بذر در  20و با تراکم کاشت ماه  بهمن 21شمالی خوزستان، بهترین تاریخ کاشت شبدر برسیم جهت تولید بذر 
مناطق با شرایط آب  در ).1389دزفولی،  کیلوگرم بذر در هکتار تولید کند (شوشی 650هکتار بود که توانست بیش از 

کشت دوم پس از برداشت گندم و جو کشت  عنوان بهراسان جنوبی که ارزن در الگوي کشت و هوایی مشابه خ
در باعث دستیابی به حداکثر میزان عملکرد علوفه ارزن خواهد شد و  خردادماه 15تاریخ کاشت اول لغایت  ،شود یم

  . )1389صرآباد، (آذري ن شودمیخرداد لغایت اول تیر، حداکثر عملکرد دانه حاصل  15اي کاشت هتاریخ

توان براي دستیابی به باالترین عملکرد و کیفیت علوفه ) می1388با توجه به نتایج حاصل از آزمایش نوربخشیان (
عنوان کشت دوم بعد از برداشت جو و کلزا در اواسط تیرماه و خروج بقایا از شبدر برسیم در مناطق سرد به درکشت

برسیم در  کاشت شبدر هترین تاریخب زمین اقدام به کشت شبدر برسیم نمود. يازس آمادهعملیات  گونه چیهمزرعه بدون 
 و و خشک تر علوفه میزان بود. در این تاریخ کاشت بیشترین مهرماه 20دزفول) جهت تولید علوفه  آباد یصفخوزستان (
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دزفولی،  بود (شوشی آبان 10 کاشت تاریخ به برسیم مربوط بیشترین عملکرد بذر شبدر که یدرحال .حاصل شد پروتئین
شبدر برسیم در تناوب منطقه  يریقرارگامکان  منظور به) همچنین گزارش نمود ب 1386شوشی دزفولی ( ).الف 1386

دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه آخرین چین  منظور بهآبان به تأخیر بیافتد و  30خوزستان زمان کاشت این گیاه تا 
) گزارش نمود بهترین تاریخ کاشت براي حصول حداکثر عملکرد 1385زمانیان ( شود.فروردین انجام  10برداري در 

رقم برسیم براي مناطق  یموردبررسباشد. در میان ارقام شهریور می 15در ارقام شبدر در شرایط مختلف آب و هوایی 
ري تک چینه، زودرس و که رقم الکی، شبد درحالیباشد گرم و رقم ایرانی و برسیم براي مناطق معتدل مناسب می

  هاي کوتاهی که زمین خالی است کشت شود.متحمل به سرماست و بهتر است در دوره

برداري براي تولید مناسب بذر از شبدر برسیم قبل از بذرگیري حداقل یک نوبت چین) گزارش نمود 1383چابک ( 
زنی،  مندي از قدرت پنجه محصول، بهرههاي هرز، یکنواختی (برداشت علوفه) انجام شود. این کار به کنترل علف

کند. همچنین در تر کمک می هاي جوانممانعت از وارد شدن خسارت بیماري و سرمازدگی و نهایتاً تهیه بذر از بوته
باشد. مهرماه می 25تا  10 يها خیتارتاریخ کاشت مناسب شبدر برسیم، زمان کاشت شبدر برسیم در پاییز تعجیل شود 

تر انجام گیرد تا امکان دو نوبت برداشت علوفه و چین برداري از هاي زمانی کوتاهها با دورهبرداريینچعالوه بر آن 
) 1383توسط زمانیان ( ورماهیشهر 15تاریخ  شبدر برسیم فراهم شده و چین سوم به تولید بذر اختصاص داده شود.

   د.بهترین تاریخ کاشت شبدر ایرانی در منطقه کرج گزارش ش عنوان به

شود و رقم شبدر قرمز از سرعت رشد مجدد پاییزه  در کاشت شبدر باعث افزایش سرعت رشد مجدد پاییزه می ریتأخ
باالتري برخوردار است. ارقام مربوط به گونه شبدر ایرانی و شبدر الکی معموالً بیشترین عملکرد علوفه را در چین اول، 

گیاهان  جمله ازشبدر برسیم  ).1393در چین سوم دارند (زمانیان، گونه شبدر برسیم در چین دوم و گونه شبدر قرمز
ي زمین بعد از برداشت این ساز آمادهکشت دوم حتی در شرایط عدم  صورت به تواند یمکه  باشد یماي لگوم  علوفه

در  رماهیتو حداقل یک چین علوفه با تولید مطلوب را داشته باشد. کشت دوم شبدر برسیم در  شودمحصوالت کشت 
توان با اطمینان یک چین علوفه با کمیت و کیفیت مطلوب را برداشت کرد (نوربخشیان و و می باشدمناسب میشهرکرد 
  ).1393کریمی، 

  تراکم کاشت: - 5-2
بررسی اثر چین، تراکم بذر و فاصله ردیف بر عملکرد کمی و کیفی بذر شبدر ایرانی  منظور به) 1386شاهوردي (

تراکم  نمود. عنوانبا چین کمتر را  متر یسانت 50کیلوگرم در هکتار و فاصله ردیف  5- 3بین  میزان بذر مصرفی را
 )1383گزارش شد. زمانیان ( هکتارکیلوگرم بذر در  10) 1383مناسب براي کشت شبدر برسیم توسط ظریفی نیا (

علوفه شبدر ایرانی در منطقه  کیلوگرم در هکتار را مناسب براي کاشت 15تا  10میزان بذر  کرتی و صورت بهکاشت 
  کرج عنوان نمود.
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  آرایش کاشت: - 5-3
وسیله دستگاه برلیان سیدر با فاصله ) کشت روي پشته به1383الگوي کاشت مناسب شبدر برسیم توسط ظریفی نیا (

  . )11(شکل  هکتار) گزارش شد درکیلوگرم بذر  10متر (با تراکم سانتی 20ردیف 

  
  )1383مناسب ظریفی نیا ( کاشت يتراکم و الگون عملکرد بذر شبدر برسیم با رعایت تولید بیشتری -11شکل 

  
  :عناصر غذایی - 5-4

) در بررسی اثر فسفر در بذردهی دو رقم شبدر برسیم گزارش نمود رقم ایرانی بیشتر از رقم مصري 1372عطاران (
  تحت تأثیر اثرت کود فسفر قرار گرفته است.

  :کشت مخلوط - 5-5
 ایرانی شبدر هايگونه را با 1البرز  رقم الکی توان بذور شبدرشبدر می علوفه کیفی و کمی عملکرد افزایش ورمنظ به

مخلوط کرد و  )برسیم یا و ایرانی شبدر گونه از درصد 70 + الکی شبدر درصد 30(  30 – 70 نسبت برسیم به شبدر و
دستیابی به  براي ).1395نمود (زمانیان،  کشت و درهم هپاییز صورت به هکتار در کیلوگرم 15 بر مبناي میزان بذر

 -  60نسبت اختالط  چین، چند رقم با چین یک رقم ایرانی شبدر مخلوط کشت در و خشک تر علوفه عملکرد حداکثر
 60( 60 - 40نسبت  که یدرحالشود. چین) توصیه می یک رقم شبدر درصد 60 چین + چند رقم شبدر درصد 40( 40

چین) بیشترین میزان پروتئین در علوفه را تولید کرد (زمانیان،  یک رقم شبدر درصد 40 چین + چند رقم شبدر درصد
1394.(  
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دستیابی به باالترین عملکرد  منظور بهنسبت کشت شبدر برسیم و تریتیکاله  نیتر مناسبدر بررسی  )1390(چابک 
شوشی دزفولی درصد شبدر برسیم عنوان نمود.  60و درصد تریتیکاله  40علوفه تر و خشک بهترین نسبت اختالط بذر 

کشت مخلوط شبدر با جو در مزارع بذري شبدر برسیم در خوزستان  ترکیبینسبت  نیتر مناسب) با مطالعه 1389(
تن در هکتار و  63/2بذر شبدر با عملکرد ماده خشک  لوگرمیک 15کیلوگرم جو با  40گزارش کرد که تیمار مصرف 

و  12(شکل  برترین تیمار بود عنوان بهدر هکتار  کیلوگرم 552تن در هکتار و میزان پروتئین  38/23 عملکرد علوفه تر
 شده هیتوصبا میزان بذر  چیندرصد شبدر چند  40درصد شبدر یک چین و  60توانند با کشت مخلوط  زارعین می .)13

یک و نیم برابر کشت  باًیتقرعلوفه خشک (تن در هکتار  56/11تن در هکتار علوفه تر و  86/65، میزان )14(شکل 
) در بررسی کشت مخلوط شبدر و گراس بهترین عملکرد علوفه 1375( صدر یبن .)1394زمانیان، ( خالص) تولید نمایند

  بذر گراس بیان نمود. %25% بذر شبدر با 75تر را در مجموع دو سال کشت مخلوط 
 

  
  )1389(شوشی دزفولی،  مشهود است) کامالًشد باالي جو در زمستان نسبت به شبدر کشت مخلوط شبدر با جو در زمستان (ر -12شکل 

  

 
  )1389حذف شده است) (شوشی دزفولی،  کامالًمزرعه آزمایشی کشت مخلوط شبدر با جو در بهار (جو  -13شکل 
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  )1394شبدر یک چین (سمت راست) و شبدر چند چین (سمت چپ) (زمانیان،  -14شکل 

  
  اسپرس: -6
   تاریخ کاشت: - 6-1

) بهترین تاریخ کاشت براي اسپرس را در منطقه چهارمحال و بختیاري کشت پاییزه (شهریورماه) 1381صالحی (
درجه حرارت مناسب جهت رشد و استقرار گیاه و همچنین کمتر بودن رقابت گزارش نمود. نامبرده عنوان نمود 

اییزه اسپرس بودند. کاشت در اوایل پاییز به گیاهان جوان امکان هاي هرز دالیل افزایش عملکرد علوفه در کشت پ علف
اي کامل  دهد پیش از فرارسیدن زمستان به مرحله چهار برگی برسند که غالباً در به دست آوردن یک محصول علوفه می

تر است نتایج تحقیقات تاریخ کاشت در مورد اسپرس نشان داد که این محصول بهآمیز است.  در سال بعد، موفقیت
پائیزه کشت شود چون در این حالت امکان تولید یک چین علوفه در سال اول وجود دارد و در صورت  صورت به

 کشت بهاره بایستی از یک چین علوفه در سال نخست چشم پوشی نمود.

  تراکم کاشت: - 6-2
مقدار بذر مناسب نمود.  کیلوگرم در هکتار گزارش 80) میزان مناسب بذر در کشت پاییزه اسپرس را 1381صالحی (

  کیلوگرم در هکتار گزارش شد. 30) 1381جهت کشت یونجه رقم بغدادي در منطقه جیرفت توسط افشارمنش (

  کشت مخلوط - 6-3
یونجه) باعث دستیابی به حداکثر عملکرد  درصد 25درصد اسپرس و  75کشت مخلوط اسپرس و یونجه (با نسبت 

درصد  50درصد یونجه +  50) کشت مخلوط 1385نامی فر ( ).1386می، گردد(خوارزعلوفه و سود اقتصادي می
نسبت کشت مخلوط یونجه و اسپرس عنوان کرد که باعث کاهش خسارت آفت سرخرطومی و  ینتر مناسباسپرس 

د درص 40 )1381ترین نسبت کشت مخلوط اسپرس و لولیوم توسط صالحی (مناسب شود.افزایش عملکرد علوفه می
  گردد.صد لولیوم گزارش شد این نسبت باعث افزایش کمیت و کیفیت علوفه تولیدي میدر 60اسپرس+
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  اي تولید بذر ذرت و گیاهان علوفه      
نهاده تولید  نیتر مهمپایه و اساس و  عنوان بهاهمیت بذر در تولید محصوالت کشاورزي بر کسی پوشیده نیست و 

گیري بهتر در خصوص رشد و نمو هر گیاه در تصمیممحصوالت کشاورزي شناخته شده است. شناخت چگونگی 
محصول  گواهیهاي الزم براي باشد. در تولید بذر استاندارد هر محصول اعمال کنترلمی مؤثرمدیریت مزرعه بسیار 

، 1339موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در سال  سیتأسباشد ضروري است. در ایران از بدو نهایی که بذر می
  خلوص ژنتیکی بذرهاي اصالح شده اجرا شده است. حفظ منظور بههاي تکثیر و تولید بذر مختلفی  امهبرن

هاي تکثیر و تولید بذر این گیاهان بر اساس اعالم نیاز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي، تهیه و اجرا  برنامه
اي انجام گرفت که در ادامه به گیاهان علوفهزیادي براي تولید بذر ذرت و  يها تیفعال، 1384-93شده است. در دهه 

اي پرداخته شده و به وضعیت تولید بذر هر یک از شرح مختصر تولید بذر هر یک از محصوالت ذرت و گیاهان علوفه
  .شود یماین محصوالت اشاره 

  :بذر ذرت دیتول -1
بایست عوامل باشد، لذا میمییکی از اهداف خودکفایی ذرت در کشور افزایش عملکرد در واحد سطح  ازآنجاکه

و در جهت رفع آن گام برداشت. مسائل مرتبط با شرایط تولید بذر  شده شناخته یخوب بهمحدود کننده رشد در هر منطقه 
توان به  بر کمیت و کیفیت بذر تولیدي دارند. با اجراي تولید بذر در مناطق و زمان مناسب می یتوجه قابلذرت تأثیر 

اي و مابقی به درصد به ذرت دانه 70یفیت مطلوب دست یافت. از کل سطح زیر کشت ذرت حدود بذر ذرت داراي ک
- 70( نقش و اهمیت آن در جیره غذائی طیور لیبه دلهاي اخیر  در سال ژهیو بهاي تعلق دارد. ذرت در ایران ذرت علوفه

 64سطح کشت آن از  1371 –93هاي  در طی سال که يطور بهدرصد) روند رشد قابل توجهی را طی نموده است،  65
میلیون تن رسیده است. علیرغم اینکه  2هزار تن به باالتر از  412هزار هکتار و میزان تولید آن از  480هزار به حدود 

تن در هکتار افزایش یافته  2/7به  8/6برابر افزایش یافته است، عملکرد نیز در همین دوره از  4سطح کشت به بیش از 
ی از وجود ارقام اصالح شده مناسب، مساعد بودن شرایط کلی اقلیمی کشور براي زراعت این محصول و است که حاک

  و برداشت گیاه است. داشت هاي تحقیقاتی براي مراحل کاشت، وجود یافته
  1384 -93سطح زیر کشت و تولید بذر والدین ارقام تجاري ذرت در دهه  - 2جدول 

  لید (تن)تو  سطح زیر کشت (هکتار)  سال  ردیف
1  1384  80  126  
2  1385  90  117  
3  1386  125  275  
4  1387  120  290  
5  1388  135  320  
6  1389  145  260  
7  1390  110  100  
8  1391  125  250  
9  1392  150  200  

10  1393  120  100  
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 يها هیتوصد از طریق نژادي، اقتصادي کردن تولید بذر ذرت هیبریهاي بهاخیر همگام با فعالیت يها دههتحقیقات در 

اعالم قبلی معاونت زراعت  بر اساستولید ذرت هیبرید  ازیموردنهاي والدینی وظیفه تأمین الین به زراعی بوده است.
رسالت  بر اساسوزارت جهاد کشاورزي بر عهده مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بوده است. این مؤسسه 

را حتی به مقدار بیش از نیاز براي تولید بذر ذرت هیبرید در کشور تأمین نموده  ازینموردبذر والدین  1384خود از سال 
  است.

  
  (هکتار) 1384- 93ارقام تجاري ذرت در دهه  دیبریبذر ه سطح زیر کشت -15شکل 

  

، بیانگر موفقیت طرح افزایش تولید )15و شکل  2(جدول  سطح زیر کشت این محصول مالحظه قابلروند افزایش 
نشان دهد که  تواند یمکه پس از طرح افزایش عملکرد گندم آبی در کشور مطرح بوده و نیز  باشد یم ذرت
بذور اصالح شده، تأثیرات  خصوص به ها نهادههدایتی و حمایتی صحیح و تأمین  يها هینظر، يگذار استیس، يزیر برنامه

  .کند یممثبتی در افزایش سهم محصول در کشور ایجاد 

  

  
  (تن)1384- 93یزان تولید بذر هیبرید ارقام تجاري ذرت در دهه م -16شکل 
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که طوريهدهد که درصد باالیی از اهداف پیش بینی شده تحقق یافته است بنشان می بررسی وضعیت زراعت ذرت

  % اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است.96 % و از نظر میزان تولید93از نظر سطح زیر کشت، 

  

  
  )در هکتار(تن  1384- 93عملکرد بذر هیبرید ارقام تجاري ذرت در دهه میانگین  -17شکل 

  

دهنده % تحقق از روند رشد چشمگیري برخوردار بوده است که این امر نشان100عملکرد ذرت در واحد سطح با 
 الزم باشد. می پتانسیل بالقوه باالي تولید این محصول در شرایط اقلیمی کشور و استفاده بهینه از دستاوردهاي تحقیقاتی

هاي دولت از فعالیت  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در راستاي حمایت 1393- 94 يها سالبه ذکر است در 
بخش خصوصی نسبت به واگذاري رویالتی تولید بذر والدین و هیبرید تعدادي از ارقام هیبرید تجاري خود اقدام نموده 

 يها تیحماو این امیدواري وجود دارد که با  یبرید به سرانجام رسیده استرقم ه 6است در این فرآیند واگذاري 
  این ارقام کماکان سیر صعودي خود را ادامه دهد. بذر دیتولو  عملکرد موجود از بخش خصوصی،

  ايتولید بذرگیاهان علوفه -2
از اهمیت برخوردارند،  ، بخش کشاورزي موظف گردیده تا عالوه بر وظائف گوناگونی کهکشور انداز چشمدر سند 

ایفا نماید. تحقیقات نشان داده که بذر  ها بخشنقش اصلی را در کنار سایر  ییغذاامنیت  نیتأمغذا و همچنین  نیتأمدر 
تواند  هاي مهم در تولید محصوالت زراعی است که در صورت داشتن کیفیت و شرایط مطلوب می ، از نهادهشده اصالح

در جامعه ایفا نماید، ثبات تولیدات کشاورزي و افزایش محصوالت کشاورزي و  تیفیکبانقش مهمی در تهیه غذاي 
هاي  نهایتاً افزایش درآمد ملی را در پی دارد، به همین خاطر سالیان متمادي است که در کشورهاي پیشرفته جهان، برنامه

  درآمده است. مورداجراکالن و مدونی براي تولید و تکثیر بذر تدوین به 
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  :سورگوم - 2-1
و در ایران هر دو  شود یمهاي هیبرید در دنیا کشت سورگوم گیاهی است که به دو صورت ارقام خالص و واریته

. سطح زیر کشت و تولید بذر سورگوم در طبقات مختلف بذري چه براي شود یماست و عمل  قرارگرفته مدنظرروش 
  مناسبی برخوردار است. اًنسبتتولید ارقام خالص و چه براي واریته هیبرید از وضع 

  

  1384-93سطح زیر کشت و تولید بذر والدین سورگوم اسپیدفید در دهه  - 3جدول 

  تولید (کیلوگرم )  سطح زیر کشت (هکتار)  سال  ردیف
1  1384  3  3000  
2  1385  3 3000 

3  1386  3 3000 

4  1387  3 3000 

5  1388  3 3000 

6  1389  3 2500  

7  1390  3 3000 

8  1391  3 3500 

9  1392  3 2700 

10  1393  3 2500 

  
شد و در براي تولید بذر هیبرید این گیاه، توسط این مؤسسه تولید می ساله همهبذر والدین سورگوم هیبرید اسپیدفید 

تولید بذر این گیاه فراهم شده است، تولید والدین و  ۀنیدرزمخوبی که  باتجربهو  گرفت یمدر اختیار پیمانکاران قرار 
  برید آن برابر نیاز اعالم شده معاونت زراعت و حتی براي صادرات کامالً میسر است.هی

  
  (هکتار) 1384-93سطح زیر کشت بذر هیبرید سورگوم در دهه  -18شکل 
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تکنولوژي تولید و فرآوري بذر در حد  يساز یبوماي واریته اسپیدفید با توجه به ورود و بذر هیبرید سورگوم علوفه
  .شود یمفراتر از نیاز کشور تولید خودکفایی و 

  

  
  (تن) 1384-93میزان تولید بذر هیبرید سورگوم در دهه  -19شکل 

  

و  نیبذر والدحمایتی از بخش خصوصی، تولید  يها استیسدر راستاي  1394در ارتباط با این گیاه نیز در سال  
ر بخش خصوصی قرار داده شد. براي سورگوم هیبرید این رقم در قالب یک قرارداد مشارکتی در اختیار یک پیمانکا

با ترویج بهتر ارقام  زمان هم رسد یماي تاکنون اعالم نیازي توسط بخش اجرا صورت نگرفته است. لذا به نظر دانه
  صورت گیرد. يا دانهبراي تولید بذر سورگوم  يزیر برنامهبایستی  شده یمعرفاي سورگوم دانه

  

  :یونجه - 2-2
% 5معادل  باًیتقرهزار هکتار  600- 650حدود  در ایران بوده که سطح زیر کشت آن يا علوفهگیاه  نیتر مهمیونجه 

هاي آذربایجان شرقی، غربی، همدان، اکثر مناطق یونجه خیز کشور (همانند استان سطح زیر کشت سالیانه کشور است.
 يراقتصادیغکه این امر مشکل بودن و شاید  باشند یمکرمان، یزد و بلوچستان) داراي ارقام و اکوتیپ مخصوص به خود 

-نشان میهاي زراعی توسط بخش دولتی و تحقیقات را اولیه کلیه اکوتیپ يها هستهبودن تولید بذر یونجه و تشکیل 

هاي مهم گیاه در اقدامات اصالحی این مؤسسه تولید شده است و با در رابطه با یونجه، هسته اولیه اکوتیپ .دهد
تحقیقاتی کشور تولید بذر مادري آنان میسر شده است. در چند سال اخیر  يها ستگاهیامحدودي در اختصاص اراضی 

و دفتر محصوالت اساسی معاونت زراعت،  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه  نیماب یف نامه تفاهمقالب  در زین
 مذکورکمتر از نیازي است که دفتر  مراتب بهبذور مادري در سطح محدود تولید شده است. اگرچه مقدار تولید شده 

 تواند یمکاشت، داشت، برداشت و فرآوري بذر  لیوسااعالم نموده است. تجهیز بیشتر تولیدکنندگان بذر یونجه به 
  یونجه را تسریع نماید. شده یگواهتولید بذر مادري و  روند
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  شبدر - 2-3
هاي شبدر به عواملی مثل شرایط  ت. تولید بذر در گونهاي خانواده لگومینوز اس شبدر یکی از گیاهان مهم علوفه

افشان (حشرات) و رقم بستگی دارد. در ارتباط با این گیاه خوشبختانه با کمک  محیطی، زراعی، اکولوژي، عوامل گرده
ت باشد. ولی در ارتباط با شبدر ایرانی تاکنون اقدامی صورکشور قابل تأمین می ازیموردنبخش خصوصی شبدر برسیم 

که عمدتاً  ازیموردنتأمین بذر  دررونددر شرایط کنونی با توجه به عدم وجود مشکل،  رسد یمنگرفته است و به نظر 
شبدر الکی  نیاز به اقدام خاص نباشد. در ارتباط با گردد یمو توسط کشاورزان شبدر کار تولید  یخودمصرف صورت به

اخیر در  يها سال . درشودشبدر مشخص  گونه نیایاز واقعی کشور به بذر قبلی ن يزیر برنامهو قرمز نیاز است تا در ادامه 
کیلوگرم بذر شبدر الکی  250و  200این دو گونه شبدر، به ترتیب مقدار  شده یمعرفراستاي ساماندهی تولید بذر ارقام 

  (نسیم) تولید شده است. ) و شبدر قرمز1(البرز 

  ارزن - 2-4
قیقاتی این مؤسسه، منجر به معرفی دو رقم ارزن شده است که بذر مادري ارزن تح يها تیفعالدر مورد ارزن نیز 

با  1394سال کیلوگرم تولیدشده است و در  2500و  2000باستان و ارزن معمولی پیشاهنگ به ترتیب حدود  یروباه دم
رقم با همکاري موسسه تحقیقات این دو  شده یگواهبذر  دیتول ،ها از استانتوجه به تغییر اقلیم کشور و اعالم نیاز بعضی 

اصالح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و دفتر محصوالت اساسی معاونت زراعت انجام پذیرفته 
  است.

  اسپرس - 2-5
هاي برتري چون اکوتیپ قزوین و اصفهان آغاز شده است تولید بذر هسته اولیه، اسپرس نیز با مشخص شدن اکوتیپ

  کیلوگرم بذر مادري اکوتیپ قزوین تولید شده است. 250دو نوبت حدود  نیز درو تاکنون 
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  :ضمائم
  اي از بدو تأسیس تاکنون ذرت و گیاهان علوفهتحقیقات لیست رؤساي بخش 

  (از سال) دوران تصدي  نام و نام خانوادگی  ردیف
  1349 -1357  بخش ذرت)( یرضوانمهندس حسینعلی   1
  1358 -1369  بخش ذرت)( یطاهائلیل دکتر خ  2
  1363 -1375  مهندس اصغر واعظ زاده (بخش علوفه)  3
  1369 -1373  مهندس احمد بانکه ساز (بخش ذرت)  4
  1375 -1376  (بخش علوفه) صدر یبنمهندس ناصر   5
  1373 -1378  ذرت و علوفه) بخشمهندس رجب چوکان (  6
  1378 -1385  ذرت و علوفه)بخش ( یبنائمهندس تقی   7
  1385 -1394  ذرت و علوفه) بخشدکتر رجب چوکان (  8
  تاکنون 1394  ذرت و علوفه)بخش دکتر وحید رهجو (  9

 
  

  اي از بدو تأسیس تاکنون ذرت و گیاهان علوفهتحقیقات  لیست معاونین بخش

  از سال)( يتصددوران   نام و نام خانوادگی  ردیف
  1358 -1365  مهندس جمشید صمدي (بخش ذرت)  1
  1365 -1369  مهندس مجید شیشه گر (بخش ذرت)  2
  1369 -1373  مهندس محمدرضا پارسا (بخش ذرت)  2
  1363 -1371  بخش علوفه)آراسته (مهندس منصور   3
  1371 -1373  بخش علوفه)( يدیمجمهندس محمدعلی   4
  1373 -1376  مهندس جعفر شاملو (بخش ذرت)  5
  1376 -1379  فه)مهندس جعفر شاملو (بخش ذرت و علو  6
  1379 -1385  مهندس عزیز فومن (بخش ذرت و علوفه)  7
  تاکنون 1385   (بخش ذرت و علوفه) مهندس اردالن مهرانی  8
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  (ستاد) اند داشتههمکاري اي  محقق، کارشناسان و کارکنانی که با بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهبازنشستگان لیست 

  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف  ل خدمتمح  نام و نام خانوادگی  ردیف
  کرج  قاسم سبزه پرور  22  کرج  آدام جورا مارکو دکتر  1
  کرج  نادعلی رستمی  23  کرج  دکتر رجب چوکان  2
 کرج  هیبت ا... مجاهد  24 کرج  دکتر اردشیر احمدزاده  3

 کرج  محمود خدادي  25 کرج  زیادلو يدکتر مهد  4

 کرج  ز فر احمديپروی  26  کرج  مهندس عزیز فومن  5

 کرج  حسین شعبانی  27  کرج  مهندس محمدحسین عطاران  6

 کرج  گیتی کشاورز  28 کرج  مهندس اسماعیل مسگرزاده  7

 کرج  گل صبا امیر احمدي  29 کرج  مهندس صالح عبدالحسین کعبی  8

 کرج  اسحق زارع رفیع  30 کرج  مهندس مسعود کاراندیش  9

 کرج  کپورآذر خا  31 کرج  مهندس ابراهیم نجفی  10

 کرج  سعید حکمت فر  32 کرج  مهندس نادر طوماریان  11

 کرج  سلیمان خندان  33 کرج  مهندس فریدون بازگشا  12

 کرج  یداهللا شکوري  34 کرج  مهندس جعفر رضازاده  13

 کرج  علی داوودي  35 کرج  مهندس ناصر فصیحیان  14

 کرج  قربان روحی  36  کرج  مهندس محمد معصوم زاده  15

 کرج  حسن فرخی  37 کرج  فشین مایلیامهندس   16

 کرج  حیدر فضلی  38 کرج  مهندس نسترن احمدي  17

 کرج  علی اکبر تاجیک  39 کرج  مهندس حبیب ا... زینعلی  18

  کرج  محمود نجفی  40  کرج  رضا محمودي  19
  کرج  رضا یاحقی  41  کرج  سعید کشاورز  20
 کرج  ریحان اهللا محمودي  42 کرج  مهندس حبیب ا... زینعلی  21
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  اند داشتهاي همکاري  لیست محققین، کارشناسان و کارکنانی که با بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهادامه 

  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  فارس  مهندس ایرج نقشگر  63 کرج  سیده لیال مولوي  43
  قزوین  مهندس معصومه تقوي  64 کرج  باقر بهنام  44
  قزوین  مهندس فقیهی  65 کرج  طاهره جوادي  45
  کردستان  مهندس شیرین یغموري  66 کرج  عیدگل ساالري  46
  کرمانشاه  مهندس شهناز سلیمانپور  67 کرج  یوسف نبئی  47
  گیالن  مهندس محمد محمدي توچایی  68  اراك  اکبر طالب نژاد مهندس علی  48
  لرستان  برلونیمهندس اک  69  اردبیل  مهندس احمد مزین  49
  لرستان  مهندس سعید نورمحمدي  70  ارومیه  مهندس عالیه امامی  50
 مازندران  طیب شجاعی  71  اصفهان  مهندس علی اکبر مختارزاده  51

  مازندران  مهندس محمد ابراهیم محمودي چمازکتی  72  اصفهان  مهندس حسین سبزي  52
  انمازندر  دکتر محمد حسن حدادي  73  اصفهان  حسین نیکزاد  53
  مغان  مهندس قلی حاج آقاقلیزاده خیاوي  74  بلوچستان  مهندس زین العابدین بیراك  54
  مغان  اي مهندس رمضان گنجه  75  تبریز  اکبر معمارزاده مهندس علی  55
  میاندواب  مهندس عزیز سردرود سیرقو  76  جیرفت  درینی یدکتر عل  56
  میاندواب  روف خلیلیمهندس مع  77  چهار محال بختیاري  مهندس حسین خدادادي  57
  نیشابور  محمود باصفامهندس   78  خراسان رضوي  مهندس ایرج وحدت  58
  ورامین  مهندس عطاء اهللا بهادري  79 خوزستان  مهندس عبدالصاحب عبائیانی  59
  یزد  میبديمهندس   80 دزفول  دکترعبدالجمیل زربخش  60
  دانهم  مهندس پژمان روحانی  81  زنجان  مهندس جواد المعی هروان  61
  همدان  مهندس اسماعیل دزفولیان  82 دزفول  دکترعبدالجمیل زربخش  62
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  (ستاد)اي  ذرت و گیاهان علوفهبخش تحقیقات  همکاران شاغل مرتبط با

  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
 کرج  حسین مداحی 23 کرج  علی مقدم دکتر 1
 کرج  مهندس جواد طاهري 24 رجک  دکتر وحید رهجو 2

 کرج  مهندس سودابه یوسفی 25 کرج  مهندس اردالن مهرانی 3
 کرج  مهندس فرزانه بختیاري 26 کرج  محمد زمانیان دکتر 4
 کرج  مهندس مهناز رحیمی 27 کرج  مهندس زیبنده دهقانپور 5
 کرج  مهندس معصومه نخعی 28 کرج  مهندس مجید زمانی 6

 کرج  سارا اهللا حسنی 29 کرج  دکتر فرهاد عزیزي 7
 کرج  محمد رزمی 30 کرج  مهندس سیدمحمدعلی مفیدیان 8
  کرج  محمد منصوریار 31 کرج  ویدا قطبی دکتر 9

  کرج  فرهاد صادقی گرمارودي 32 کرج دکتر علی ماهرخ 10
 کرج  ایرج صادقی گرمارودي 33 کرج مهندس عظیم خزائی 11
 کرج  حائري مصطفی 34 کرج دکتر محمد رضا شیري 12

 کرج  علی اکبر کردي 35 کرج زرديدکتر فرید گل 13
 کرج  رضا جمشیدي 36 کرج مهندس امین امینی بهبهانی 14

 کرج  احمد حسنی 37 کرج مهندس محمد ابراهیم خلیلیان 15
 کرج  قاسم طهماسبی 38 کرج  مهندس علیرضا برومند قره بابا 16
 کرج  نژادسعید خدایار 39  کرج  مهندس رضا معینی 17
 کرج  محمود قره حسنلو 40 کرج  مهندس فضل اهللا آقائی  18

 کرج  قربانعلی احمد پوري فرد 41 کرج  مهندس مجتبی جوکار 19
 کرج  ابراهیم مسکینی بی تم 42 کرج  مهندس حسین احمدي 20
 کرج  قوچعلی احمدي 43 کرج  مهندس ناصر نوبندگانی 21

     کرج  ناصر زلفی  22
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  بر حسب حروف الفبا)مراکز ( مراکزاي در  ل مرتبط با بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفههمکاران شاغ
  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف  محل خدمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

 شاهرود  مهندس فتح ا... نادعلی 25 ارومیه  مهندس کامبیز خوارزمی 1
 فارس  دکتر افشار استخر 26 اصفهان  جعفري مهندس پیمان 2
 فارس  مهندس مجید رخشنده رو 27 اصفهان  دکتر مسعود ترابی 3
 فارس  دکتر لیال نظري 28 اصفهان  مهندس همایون دارخال 4
 قزوین  مهندس حسن بغدادي 29 ایالم  مهندس ثریا قاسمی 5
 قزوین  مهندس محمد ستوده 30 بروجرد  دکتر محمد شاهوردي 6
 کردستان  مهندس عبداهللا شریعتی 31 بندرعباس  مهندس عبدالحسین عسگري 7
 کرمان  مهندس محمد اسعدي 32 بلوچستان  دکترخالد میري 8
 کرمان  دکترحمید نجفی نژاد 33 بلوچستان  مهندس سیامک غفاري 9

 کرمانشاه  دکترفرهاد صادقی 34 بوشهر  مهندس بهرام بهزادي 10
 کرمانشاه  علی شیرخانی دکتر 35  تبریز  دکتر حسن منیري فر 11
 کرمانشاه  مهندس شراره فارغی 36 جیرفت  دکتر غالمرضا افشارمنش 12
 کرج  دکتر عبد االمیر رهنما 37 چهارمحال و بختیاري  دکترجلیل نوربخشیان 13
 گلستان  دکتر حسن مختارپور 38 خراسان جنوبی  مهندس علی آذري نصرآباد 14
 گلستان  ريدکترعلیرضا صاب 39 خراسان رضوي  دکترسعید خاوري خراسانی 15
 گلستان  دکترمحمدتقی فیض بخش 40 خراسان رضوي  دکتر علیرضا بهشتی 16
 گلستان  مهندس افشین مساوات 41 خراسان رضوي  مهندس مصطفی جعفریانی 17
 لرستان  دکترمسعود رفیعی 42 خراسان رضوي  مهندس محمدهادي حسن زاده 18
 مازندران  سنیمهندس مسعود مح 43 خوزستان  مهندس غالمرضا عبادوز 19
 مازندران  مهندس خلیل چابک 44 دزفول  دکترمحمد برزگري 20
 میاندوآب  مهندس کامران انوري 45 دزفول  دکترعزیز آفرینش 21
 ورامین  دکتربهنام زند 46 دزفول  مهندس احمدعلی شوشی 22
 یزد  دکترسیدعلی طباطبائی 47 زنجان  مهندس غالمرضا طاهریون 23
     سیستان  مهندس احمد قاسمی 24
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اي در شرایط نرمال و تنش خشکی. گزارش هاي پیشرفته سورگوم دانهبررسی ارزیابی و انتخاب ارقام و الین .. ب1389 خزائی، عظیم.
  صفحه. 96. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرنهایی طرح تحقیقاتی. 

اي در شرایط تنش خشکی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. لوفههاي امیدبخش سورگوم ع. ارزیابی واکنش الین1391 خزائی، عظیم.
  صفحه. 57. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

اي. و بیوشیمیایی در ارقام سورگوم دانه یزیولوژیکیف. ارزیابی تحمل به خشکی و برخی صفات 1392 خزائی، عظیم. شهبازي، مریم.
  صفحه. 87. کرج .قیقات اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحگزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

گزارش نهایی  .. بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط یونجه و اسپرس1386 خوارزمی، کامبیز.
  .صفحه 55. غربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان طرح تحقیقاتی.
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مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  اي. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.ابی مقاومت به شوري ارقام ذرت دانه. ارزی1386دهقان، الیاس. 
  صفحه. 14. طبیعی استان خوزستان

در شرایط نوار ساحلی شرق   KFS2   و  Speedfeed  ، KFS1  اي بر عملکرد ارقام سورگوم علوفهاثر تاریخ کشت . 1391 رضازاده، رمضان.
  صفحه. 37. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرارش نهایی طرح تحقیقاتی. . گزهرمزگان

موسسه تحقیقات اصالح و . بررسی اثرات تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد ذرت. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 1384. رفیعی، مسعود
  صفحه. 15. تهیه نهال و بذر

 نهایی طرح تحقیقاتی. گزارش .ذرت در کشت تابستانه پس از برداشت محصوالت پائیزه مقایسه عملکرد ارقام. 1389 رفیعی، مسعود.
  صفحه. 64. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستان

. گزارش نهایی طرح لرستان کوه دشتتابستانه در  يا علوفهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم . 1394 رفیعی، مسعود.
  صفحه. 51. رکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستانمتحقیقاتی. 

. گزارش نهایی طرح لرستان کوه دشتاي تابستانه در  سورگوم دانه يدهایبریهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد . 1395 رفیعی، مسعود.
  صفحه. 50. رموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذ .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرتحقیقاتی. 

و گندم در شرایط عملیات شخم و بدون  . بررسی و مقایسه عملکرد ارقام زودرس ذرت در کشت دوم پس از کلزا1386. رودي، داود
 صفحه. 35. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرشخم. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

زان بذر مصرفی در تولید علوفه شبدر ایرانی در دو کشت مکانیزه و سنتی. . بررسی اثرات تاریخ کاشت و می1383 زمانیان، محمد.
  صفحه. 69گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. کرج. 

ی طرح . بررسی و تعیین سازگاري پتانسیل تولید علوفه شبدر الکی در شرایط مختلف آب و هوایی. گزارش نهای1385 زمانیان، محمد.
  صفحه. 29. اي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه تحقیقاتی.

از منابع و تولید علوفه. گزارش  يور بهره. بررسی تأثیر کشت توأم شبدر ایرانی یک چین و چند چین بر افزایش 1394 زمانیان، محمد.
  صفحه. 135ح و تهیه نهال و بذر کرج. نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصال

در کشت مخلوط با سایر ارقام شبدر. گزارش نهایی  1. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر الکی رقم البرز 1395 زمانیان، محمد.
  صفحه. 68طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. تهران. 

موسسه  کشت تابستانه بر افزایش پتانسیل تولید علوفه ساالنه ارقام شبدر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.. بررسی اثر 1395 زمانیان، محمد.
  صفحه. 61. کرجتحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

ارش . گزاي رقم اسپیدفید گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت روي عملکرد و میزان پروتئین سورگوم علوفه. 1375. زند، بهنام
  صفحه. 15نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج. 

. بررسی اثرات تراکم کشت بر روي عملکردکمی و کیفی سه رقم ذرت سیلوئی در منطقه ورامین. گزارش نهایی طرح 1382. زند، بهنام
  صفحه. 21. مرکز تحقیقات کشاورزي ورامین تحقیقاتی.
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. اثر مقادیر مختلف عنصر بر بر روي عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه 1374 سبحانی، امیر.
  صفحه. 15تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج. 

ی . بررسی اثر مقادیر بذر و فاصله خطوط کاشت بر عملکرد بذر یونجه در منطقه جیرفت و کهنوج. گزارش نهای1391. سعیدي، خسرو
  صفحه. 83. کرج طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

. بررسی اثر چین، فاصله ردیف و تراکم بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر شبدر ایرانی. گزارش نهایی طرح 1386. شاهوردي، محمد
 صفحه. 11. کرج تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

تاریخ کاشت، تراکم و زمان آخرین آبیاري در مزارع شبدر برسیم بذري بهاره  نیتر مناسب. تعیین 1389. ی، احمد علیشوشی دزفول
  صفحه. 94دزفول.  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر موسسه در خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.

اریخ کاشت و زمان آخرین چین برداري در مزارع شبدر برسیم ت نیتر مناسببررسی و تعیین  .الف .1386 احمدعلی.، شوشی دزفولی
  صفحه. 31دزفول. تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر  موسسهبذري در خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

ر گرفتن قرا منظور بهشبدر برسیم بدون کاهش عملکرد بذر  يریتأخ. تعیین بهترین زمان کاشت ب .1386. شوشی دزفولی، احمدعلی
  .خوزستان شبدر برسیم در تناوب منطقه خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.

در  کش علفنسبت ترکیبی شبدر با جو تحت شرایط مصرف و عدم مصرف  نیتر مناسب. تعیین 1389. شوشی دزفولی، احمدعلی
 51دزفول. خوزستان.  آباد یصفشاورزي مزارع بذري شبدر برسیم در خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات ک

  صفحه.

و شبدر  (Trifolium alexandrinum L) علوفه شبدر برسیم یو کیف یکاشت بر عملکرد کم خیبررسی اثر تار. 1390 شیرخانی، علی.
  صفحه. 58. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاهگزارش نهایی طرح تحقیقاتی.  .(Trifolium respinatum L)ی ایران

 ) در سیستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.711. بررسی تاریخ مناسب کاشت ذرت سیلویی (رقم سینگل کراس 1381 ، علیرضا.صابري
 صفحه. 19. مرکز تحقیقات کشاورزي ایرانشهر

مرکز تحقیقات  اتی.. بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت شیرین. گزارش نهایی طرح تحقیق1384 ، علیرضا.صابري
  صفحه. 38. کشاورزي و منابع طبیعی گلستان

. 704ترین آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و علوفه ذرت هیبرید سینگل کراس  بررسی و تعیین مناسب .1385 ، علیرضا.صابري
  صفحه. 65. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.

در استان گلستان. گزارش  يا علوفهو صفات مرفولوژیکی سورگوم  بر عملکرد . اثرات روش کاشت و تراکم1389 علیرضا. ،صابري
  صفحه. 30. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستاننهایی طرح تحقیقاتی. 

خی خصوصیات زراعی ذرت شیرین. الگوهاي مختلف کاشت و مدیریت کم آبیاري بر عملکرد و بر ریتأث .1389 صابري، علیرضا.
  صفحه. 36گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان. 

اسپیدفید در مزارع گلستان. گزارش نهایی طرح  يا علوفه. مقایسه آرایش کاشت یک ردیفه با دو ردیفه سورگوم 1394 ، علیرضا.صابري
  صفحه. 45تحقیقاتی. گرگان. 
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 اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روي خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. .1381 ، فرود.صالحی
 صفحه. 9. ياریو بختمرکز تحقیقات کشاورزي چهارمحال 

. مطالعه اثر ترکیبات کاشت بر روي خصوصیات کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط اسپرس و لولیوم. گزارش 1381 ، فرود.صالحی
  صفحه. 11. ياریو بختمرکز تحقیقات کشاورزي چهارمحال  یی طرح تحقیقاتی.نها

موسسه هاي کاشت مخلوط یونجه جو در کشت پاییزه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. . بررسی تاریخ1387 طاهریون، غالمرضا.
 صفحه. 46. کرج .تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

. گزارش نهایی رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی یزد يا دانهت تاریخ و تراکم کاشت سورگوم اثرا. بررسی 1383 طباطبائی، سید علی.
  صفحه. 28. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد طرح تحقیقاتی.

استان اي جهت جلوگیري از سرمازدگی پاییزه در هاي مختلف کاشت ارقام ذرت دانهبررسی اثرات تاریخ .1389 طباطبائی، سید علی.
  .صفحه 64. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزدیزد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

اي در شرایط آزمایشگاه و هاي داخلی سورگوم علوفه. ارزیابی مقاومت به شوري الین1389. آناقلی، امین .طباطبائی، سیدعلی
  صفحه. 107مزرعه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. یزد. 

مرکز تحقیقات  . بررسی اثرات تراکم و الگوي کاشت بر روي عملکرد بذر یونجه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.1382، ناصر. نیا ظریفی
  صفحه. 13. دزفول – آباد یصفکشاورزي 

 یقاتی.اي درکشت تابستانه. گزارش نهایی طرح تحق . بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم دانه1383 ظریفی نیا، ناصر.
 .دزفول – آباد یصفمرکز تحقیقات کشاورزي 

موسسه  . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.مطالعه اثر تراکم کاشت بر عملکرد ارقام ذرت در استان خوزستان. 1390 عبادوز، غالمرضا.
  صفحه. 45. کرج. نهال و بذر هیو تهتحقیقات اصالح 

اي در جنوب خوزستان. گزارش نهایی  دانه یزان مصرف آب بر عملکرد ارقام ذرت . مطالعه اثر الگوي کاشت و م1391 عبادوز، غالمرضا.
  صفحه. 44طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان (اهواز). 

ی. . تأثیر تنش خشکی و کاربرد زئولیت طبیعی بر عملکرد چند رقم ذرت سیلوئی. گزارش نهایی طرح تحقیقات1392 عزیزي، فرهاد.
  صفحه. 131. کرج .نهال و بذر هیو تهموسسه تحقیقات اصالح 

. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه هاي مختلف کاشت اي خارجی و ایرانی در تاریخ بررسی ارقام ذرت علوفه. 1391 عزیزي، فرهاد،
  صفحه. 79تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج، 

. گزارش نهایی آباد هرمزگان اي در منطقه حاجی اریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم علوفهبررسی اثر ت .1391 عسگري، عبدالحسین.
  صفحه. 29. کرج. نهال و بذر هیو تهموسسه تحقیقات اصالح  طرح تحقیقاتی.

و ح موسسه تحقیقات اصال. بررسی اثرات فسفر در بذر دهی شبدر برسیم. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 1372 .نیمحمدحسعطاران، 
 صفحه. 7. کرج .نهال و بذر هیته
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 اي درکشت تابستانه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. . بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم دانه1383 فرزانجو، موسی.
  صفحه. 20. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سیستان

در آزمایش مقایسه  ها آنو ارزیابی کمی و کیفی  يا علوفهگوم تولید بذر هیبریدهاي جدید سور .1388. فیض بخش، محمدتقی
  صفحه. 92 .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستانعملکرد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

 . بررسی اثر میزان بذر و زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سورگوم (محلی و اسپیدفید) در منطقه1388. قاسمی، احمد
 صفحه. 23. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سیستانسیستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

. مطالعه عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در کشت مخلوط با ماش در سیستم کم آبیاري. گزارش نهایی طرح 1389. قاسمی. ثریا
  حه.صف 64. کرج .نهال و بذر هیو تهموسسه تحقیقات اصالح تحقیقاتی. 

کاربرد کود میکروبی فسفاته گرانوله براي افزایش عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی. گزارش نهایی طرح . 1390. قاسمی، ثریا
  صفحه. 79مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ایالم. تحقیقاتی. 

ارزیابی اقتصادي آن. گزارش نهایی طـرح  کشت مخلوط و  صورت به. بررسی اثرات گیاهان پوششی در استقرار یونجه 1388. قطبی، ویدا
  صفحه 68. کرج. و بذرنهال  هیو تهموسسه تحقیقات اصالح تحقیقاتی. 

. گزارش 260تأثیر تنش خشکی و کاربرد باکتري استرپتومایسس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت سینگل کراس . 1389. ماهرخ، علی
  صفحه. 48بذر و پژوهشکده بیوتکنولوژي. کرج.  ه نهال ونهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهی

 . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.704. تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاري در ذرت سینگل کراس 1391. ماهرخ، علی
  صفحه. 33کرج. 

ش خشکی و افزایش عملکرد دانه ذرت. گزارش نهایی هاي اکسین و سیتوکینین بر تحمل به تن. تأثیر کاربرد هورمون1394ماهرخ، علی. 
  صفحه. 170کرج،  .نهال و بذر هیو تهموسسه تحقیقات اصالح طرح تحقیقاتی. 

زمان و مدت قطع آبیاري در زراعت یونجه همدانی. گزارش نهایی طرح  ینتر مناسبی و تعیین بررس .1376. مجیدي، محمدعلی
  صفحه. 10کرج.  .نهال و بذر هیو تهموسسه تحقیقات اصالح  تحقیقاتی.

ذرت بعد از برداشت گندم. گزارش  KSC301زمین و تراکم بر رقم  يساز آماده. بررسی اثرات طرق مختلف 1383. محسنی، مسعود
  صفحه. 9نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مازندران. 

گزارش نهایی طرح  .تري وي کراس و سینگل کراس ذرت يدهایبریهتلف بر مخ يها تراکم بررسی اثرات. 1383. محسنی، مسعود
  صفحه. 21. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندرانتحقیقاتی. 

 گزارش هاي چندساله و بررسی اقتصادي آن.. بررسی عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط یونجه با لگوم1388. مفیدیان، محمدعلی
  صفحه. 15یقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. کرج. نهایی طرح تحق

. بهبود تحمل به تنش خشکی در یونجه با استفاده از زئولیت طبیعی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه 1394 مفیدیان، محمدعلی.
  صفحه. 49. کرج تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

هاي سردسیري یونجه در شرایط آبیاري کامل و یسه عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ. بررسی مقا1389 مفیدیان، محمدعلی،
 صفحه. 49. کرج محدود. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.
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ارش نهایی طرح یونجه. گز یزن جوانه. بررسی اثرات پتانسیل مختلف شوري و خشکی بر روي 1378 ضرغامی، رضا. .مقدم، علی
  صفحه. 22. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرتحقیقاتی. 

هاي یونجه به شوري. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزي و . ارزیابی تحمل ارقام و اکوتیپ1391 منیري فر، حسن.
  صفحه. 56منابع طبیعی آذربایجان شرقی. 

اي نوتریفید. گزارش نهایی سی اثرات فواصل مختلف دور آبیاري بر روي عملکرد کمی و کیفی ارزن علوفه. برر1376 مهرانی، اردالن.
  صفحه. 9. کرج طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

رقم  3 لییفی، قصهاي مختلف کاشت در عملکرد کمی و ک بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر مصرفی و تاریخ .1391. مهرانی، اردالن
  صفحه. 63. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. ارزن معمولی

رقم  3هاي مختلف کاشت در عملکرد کمی و کیفی، قصیل  بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر مصرفی و تاریخ. 1391. مهرانی، اردالن
  صفحه. 91. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذریقاتی. . گزارش نهایی طرح تحقارزن دم روباهی

رقم  3مختلف کاشت در عملکرد کمی و کیفی قصیل  يها خیتار. بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر مصرفی و 1391. مهرانی، اردالن
  صفحه. 63کرج.  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. ارزن معمولی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.

گزارش نهایی  .نوتریفید يا علوفهگزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کشت در عملکرد کمی و کیفی ارزن . 1376 مهرانی، اردالن،
 صفحه. 9. کرج. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرطرح تحقیقاتی. 

 يها خیتاراي کیمیا در وي خطوط) بهینه سورگوم دانه. بررسی و تعیین نحوه کاشت (فاصله بین خطوط و ر1376. مهرور، محمدرضا
  صفحه. 17 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. مختلف کاشت. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.

هاي مختلف کاشت. اي کیمیا در تاریخ. گزارش سالیانه طرح بررسی و تعیین نحوه کاشت بهینه سورگوم دانه1376. مهرور، محمدرضا
  صفحه. 17. کرج .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرنهایی طرح تحقیقاتی.  گزارش

از نظر عملکرد کمی و کیفی. گزارش نهایی  يا خوشهاي و ماشک گل . بررسی کشت بینابینی سورگوم علوفه1377. مهرور، محمدرضا
  صفحه. 18 الح و تهیه نهال و بذر. کرج.طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. موسسه تحقیقات اص

. گزارش نهایی طرح بررسی اثرات توأم روش کشت و میزان بذر در عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه نیکشهري .1390. میري، خالد
  صفحه. 43تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی بلوچستان. 

اي در شرایط آب و هوایی سمنان. گزارش نهایی طرح تاریخ کاشت و رقم سورگوم دانهتراکم و  نیتر مناسب. 1383. نادعلی، فتح اله
  صفحه. 41. مرکز تحقیقات کشاورزي سمنان تحقیقاتی.

ها در کنترل سرخرطومی برگ یونجـه.  هاي مختلف بذر یونجه بر عملکرد و کیفیت علوفه و اثر آن. بررسی نسبت1385. نامی فر، مجتبی
  صفحه. 22. مرکز تحقیقات کشاورزي زنجان تحقیقاتی.گزارش نهایی طرح 

گزارش نهایی طرح  هاي مختلف تهیه بستر بر عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ذرت.. اثرات روش1382 نجفی نژاد، حمید.
 صفحه. 16. مرکز تحقیقات کشاورزي کرمان تحقیقاتی.

. اده از بقایاي گندم بر عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ذرتتناوب زراعی و مدیریت استف. اثرات 1384نجفی نژاد، حمید. 
  صفحه. 24 .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.
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 مرکز تحقیقات کشاورزي و آبیاري یک در میان ثابت فاروها در زراعت ذرت. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. .1386 نجفی نژاد، حمید.
  .منابع طبیعی استان کرمان

. گزارش نهایی طرح اي تاریخ کاشت هیبرید جهت کشت زمستانه ذرت دانه نیتر مناسبرسی و تعیین بر. 1383نجفی نژاد، حمید.
  صفحه. 20. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان تحقیقاتی.

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال رتی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. . بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیاي تجا1378. نجفی، ابراهیم
 صفحه. 22 .اي تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه بخش و بذر،

ت. گزارش هاي مختلف کش اي در تاریخ یابی عملکرد علوفه و میزان پروتئین ارقام جدید سورگوم علوفه. ارز1394 نوربخشیان، جلیل.
  صفحه. 29. کرج .تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر موسسهنهایی طرح تحقیقاتی. 

مختلف کشت تابستانه بر عملکرد کمی و کیفی ارقام ارزن ریز (باستان و پیشاهنگ)  يها خیتاربررسی اثرات . 1394نوربخشیان، جلیل. 
  صفحه. 32کرج.  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. در منطقه شهرکرد

بررسی اثر کشـت مخلـوط شـبدر قرمـز و یونجـه بـر عملکـرد کمـی و کیفـی علوفـه و درصـد خسـارت             . 1384 نوربخشیان، سید جلیل.
کشـاورزي و منـابع طبیعـی چهارمحـال و      قـات یمرکز تحق . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.سرخرطومی برگ و سرخرطومی ریشه یونجه

  صفحه. 28. بختیاري

 . بررسی اثر کشت مخلوط یونجه و لولیوم بر عملکرد کمی و کیفی علوفه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.1386 .نوربخشیان، سید جلیل
  صفحه. 20. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

ه . اثر تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد علوفه شبدر برسیم در کشت دوم بعد ز کلزا در منطق1388 نوربخشیان، سید جلیل.
  صفحه. 21. بختیاري چهارمحال و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیشهرکرد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 

. گزارش نهایی طرح تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد علوفه شبدر قرمز در منطقه شهرکرد ریتأث. 1389. نوربخشیان، سید جلیل
  صفحه. 25. بیعی چهارمحال و بختیاريمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع ط تحقیقاتی.

  


