
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسارت جهبد کشبورسی

 سبسهبى تحقیقبت، آهوسش و تزویج کشبورسی

 هزکش تحقیقبت کشبورسی و هنببع طبیعی فبرس

هنبسب کبشت در  جذیذ آفتببگزداى هیبزیذهبی

 استبى فبرس

 

حوشه حویذرضب خبدم 

 عضو هیئت علوی بخش تحقیقبت اصالح و تهیه نهبل و بذر

 

در مرکس اطالعات و  4۷۳41به شماره   8/4/94در تاریخ  این نشریه

 .مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است

 

 

 

 خصوصیبت سراعی هیبزیذ قبسن -2جذول 

ALine 1221/1*R-14 خػَغیات سراعی 

 ًَع ّیثزیذ سیٌگل کزاط

ساًتی هتز 152 ارتفاع تَتِ هیاًگیي   

رٍس 92  دٍرُ رسیذى فیشیَلَصیک 

گزم 27/50  ٍسى ّشار اًِ 

100هقاٍم تِ ًضاد  هقاٍهت تِ تیواری سفیذک  

  کزکی

302هقاٍم تِ ًضاد    هقاٍهت تِ سًگ آفتاتگزداى 

  تحول تِ تیواری هاکزٍفَهیٌا  هتحول

  تحول تِ تیواری ریشٍپَط  هتحول

  تحول تِ تٌص کن آتی  هتحول

 تزداضت  هٌاسة تزداضت هکاًیشُ

درغذ33/49   درغذ رٍغي  

کیلَگزم در ّکتار 3250   هیاًگیي عولکزد داًِ  

 

 قاسمهیبريدهايهاوشايستگيبرتري

 Aّای  تحول تِ تٌص آتی، ّوشهاى رسی گل عولکزد تاال، سٍدرسی ٍ 

تَلیذ  الیي در هشرعِ اس  ٍیضگی ّای هطلَب ایي ّیثزیذ تَدُ کِ Rالیي ٍ 

ّای ایستادُ، درغذ اًذک طثق . حذاکثز هحػَل تذری را فزاّن هی ًوایذ

 ًسثت، اری ّا، تزکیة هطلَب اسیذّای چزبتحول تِ تین ،خوص ساقِ

تز، ساختار ضکلی  کن پَست تِ هغش، ارتفاع کوتز، ضاخع تزداضت تیص

هطلَب، تحول تِ تیواری ٍ اس ّوِ هْن تز تحول تِ تٌص کن آتی هتَسط 

 . ضذیذ اس دیگز ٍیضگی ّای هطلَب ایي ّیثزیذ هی تاضذ  تا

 

 

( 3شكل ) هیبزیذ قبسن  

 به ویژ در کشت دوم هنبطق گزم و هعتذل  استبى قببل کشت در توبم هنبطق 

 :روشهاياصلياستفادهشدهبرايدستیابيبهرقمجديد

در . ًضادی ٍ ضٌاخت ٍالذیي ایي ّیثزیذ آغاس ضذ کار تِ 1377اس سال 

تِ عٌَاى ٍالذ هادری هَرد  ALine 1221/1ایي سال تزکیة پذیزی 

تا   R-14پذیزی الیي  ّوچٌیي ضٌاخت تزکیة. تزرسی قزار گزفت

ALine خلَظ دٍ ٍالذ هذکَر در قالة . اًدام ضذ ّای هختلف

 1383در سال . تأهیي ضذ 82تا  80ّای  پالسن طی سال ّای صرم طزح

 ALine 1221/1*R-14تا اخزای طزح تْیِ صرم پالسن، تذر تزکیة 

ایي تزکیة تِ ّوزاُ  ..تِ هقذارکافی تزای اًدام آسهایص ًْایی تْیِ ضذ

تا هعیارّای افشایص  1384  -88طی سال ّای  تزکیة ّای دیگز

ّای هْن ٍ  عولکزد داًِ ٍ رٍغي،  سٍدرسی، تحول تِ تیواری

 آسهایطات . ّای هطلَب سراعی هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ ٍیضگی

ارسیاتی تحول ایي تزکیة تِ ضزایط تٌص خطکی ّوشهاى تا ای  هشرعِ

 2خػَغیات سراعی ایي ّیثزیذ در خذٍل  .اًدام گزدیذ 1390تا سال 

. ارائِ ضذُ است

 

 مسرعههیبريدقاسم-3شكل



 
 

 هقذهه

کطت سیزتزًاهِ پٌح سالِ پٌدن تَسعِ کطت آفتاتگزداى، سطح  اساطتز

ّکتار  35000تِ  1390ّکتار در سال  20000اس ( 1ضکل )ایي هحػَل 

کیلَگزم  10تزای ایي هقذار کطت تا فزؼ . در سال پایاًی خَاّذ رسیذ

. تي تذر ًیاس خَاّذ تَد 350یک ّکتار، در سال پایاًی تِ تَلیذ تذر  تزای 

تذر هَرد ًیاس اس طزیق ٍاردات تاهیي ضَد  % 100در غَرتی کِ 

یَرٍ ارس اس کطَر خارج هی گزدد ٍدر غَرتی کِ ًػف ایي  4200000

 8هقذار اس طزیق ّیثزیذّای داخلی تاهیي گزدد غزفِ خَیی حذٍد 

.  هزا خَاّذ داضت هیلیارد تَهاًی را تِ ُ

 

 

 
 نمايي از مزرعه آفتابگردان -1شكل 

( 2شكل ) هیبزیذ بزسگز

 استبىکشت دوم هنبطق گزم  هعتذل و هنبطقکشت اول  قببل کشت در

 :روشهاياصلياستفادهشدهبرايدستیابيبهرقمجديد

دارای تزکیة پذیزی عوَهی تسیار خَتی است؛  ALine19خاکِ  اس آى

. تزیذّای خذیذ آسهایطی تسیار هَرد استفادُ قزار هی گیزدتزای تْیِ ّی

ای حاغل پلی کزاط  خاهعِ)ًیش اس درٍى خاهعِ رستَررّا  R-1031الیي 

گشیٌص  1376 -79ّای    در سال( الیي رستَرر هتحول تِ پالسوَپارا 6

 80ّای  پالسن طی سال ّای صرم خلَظ دٍ ٍالذ هذکَر در قالة طزح. ضذ

تا  1385ایي تزکیة تِ ّوزاُ تزکیة ّای دیگز تا سال . دتأهیي ش 82تا 

ّای  سٍدرسی، تحول تِ تیواری هعیارّای افشایص عولکزد داًِ ٍ رٍغي،

ّای هطلَب سراعی در آسهایطات هقایسِ عولکزد هقذهاتی ٍ  هْن ٍ ٍیضگی

ّوشهاى تا در ضزایط سارع  آسهایطات . ًْایی هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ

اًدام  1390ل ایي تزکیة تِ ضزایط تٌص خطکی تا سال ارسیاتی تحن

 .ارائِ ضذُ است 1خػَغیات سراعی ایي ّیثزیذ در خذٍل  .گزدیذ

 

 مسرعههیبريدبرزگر-2شكل

 

 خصوصیبت سراعی هیبزیذ بزسگز -1جذول 

ALine19*R1031 خػَغیات سراعی 

 ًَع ّیثزیذ سیٌگل کزاط

ساًتی هتز 170  هیاًگیي ارتفاع تَتِ 

رٍس 95  دٍرُ رسیذى فیشیَلَصیک 

گزم 65  ٍسى ّشار اًِ 

100هقاٍم تِ ًضاد  هقاٍهت تِ تیواری سفیذک  

  کزکی

302ٍ  300هقاٍم تِ ًضاد   هقاٍهت تِ سًگ آفتاتگزداى 

  تحول تِ تٌص کن آتی ًسثتا هتحول

 تزداضت  هٌاسة تزداضت هکاًیشُ

درغذ99/47   درغذ رٍغي  

کیلَگزم در  3457

رّکتا   

  هیاًگیي عولکزد داًِ



 برزگرهیبريدبرتريهاوشايستگيهاي

 عولکزد تاال 

 سٍدرسی  

 تحول تِ تٌص آتی 

  100تحول تِ تیواری سفیذک کزکی ًضاد 

  302ٍ  300 ّایتیواری سًگ ًضادتحول تِ 

 تزکیة هطلَب اسیذّای چزب  
  

  

  

  

 ّاٍاکٌص تِ تیواری

 ّای هحیطیٍاکٌص تِ تٌص

 

  


