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های بدلیل ویژگی  محیطی،  مختلف  شمرای  در  وسمی  سمازگاری  از  برخورداری ضمم  ایرانی  محلی  ارقام برنج

 نیاز آیند.می   سمماب   به  اصممال ی  هایایجاد جمعیت  در  ارزش با منب   یك  عنوان  کیفیت دانه و پخت مطلوب به
  و  شممالی  مناطق  در ارقام کشمت ای   مهم  دالیل از  محلی  ارقام  بازارپسمندی  و   پخت کیفیت  بودن  باال  و   کمتر آبی
  بودن  دارا  و  کمتر  آبی نیاز و   رشد دوره با  محلی ارقام  مشابه  ارقام  به  بنابرای  دستیابی  باشد.می  هااستان سایر   تی
در   .آیدمی  شمممار  به  تحقیقاتی  مهم  هایاولویت  از  به خوابیدگی مقاوم و   مناسمم   عملکرد با  مطلوب   پخت  کیفیت

 ارقام از  اسمتفاده با  و برگشمتی  سماده  هایتالقی انجام با  مختلف اصمال ی  هایجمعیت  فرآیند معرفی رقم گیالنه،
 دسمترسمی به  جهت  هاالی   سمازیخالص 1389  الی 1385  هایسمال طی و   تشمکیل شمده  اصمالح  رقم دو  و   محلی
  اصممال ی روش از  اسممتفاده  با جمعیت هر  از گزینش  .شممد انجام  محلی ارقام  مشممابه  زودرس و   پاکوتاه  هایالی 
  اصمل  الی   سمه همراه  به انتخابی  هایالی   .شمد  امیدبخش  الی  61 انتخاب   به  منجر  گرفت که  صمور    ایشمجره

  صمفا  و   زودرسمی  بوته،  ارتفاع  عملکرد،  مانند  خصموصمیاتی نظر  از 1391و  1390  هایسمال طی  برگشمتی تالقی  از
 بمه  و   انتخماب  امیمدبخش  الی   10  تعمداد  الی ،  64 مجموع  از  قرار گرفتنمد.  بررسممی مورد آمیلوز  میزان  نظیر  کیفی
با  پایداری و  سازگاری  آزمایش  در 1392-1393های سال  طی  شماهد  عنوان  به  بوجیآبجی و   صمال  رقم  دو  همراه

 دو  بی  برگشمتی  تالقی  از  اصمل الی   گزینش به  منجر  که گرفتند قرار  بررسمی  مورد  GGEbiplotاسمتفاده از روش 
گرم، تعداد دانه  55/2وزن صمد دانه   ت  در هکتار،  25/5شمد. الی  مذکور با عملکرد دانه    بوجیآبجی و   صمال   رقم
درصممد ضممم    5/20روز و میزان آمیلوز    5/112د  متر، طول دوره رشممسممانتی  5/107عدد، ارتفاع بوته    5/127پر 

برتری نسممبت به والدی  خود جزا ارقام زودرس و پاکوتاه محسمموب شممده و از کیفیت پخت مشممابه ارقام محلی  
 به نام گیالنه به جامعه کشاورزی معرفی شد. 1395باشد. رقم جدید در سال زراعی ایرانی برخوردار می
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 مقدمه

هتای برنك بتا پاتانستتتیت   واریاتهدستتتارستتتي بته  

عملکرد و پتایتداری بتا تر برای تت مین  ترای بیش 

از اهداف ضروری    2025میلیارد نفر در سا     5از  

(. ستت ز زیرکیتتت  12آید )و مهم به شتتمار مي

میلیون هکاتار و میزان تولیتد   163برنك در جهتان  

متعتتاد     720بترابتر   شتتتلتاتو   تتن   4/494متیتلتیتون 

ستتتت. ماوستتتر عملکرد  میلیون تن برنك ستتتفید ا

کیلوگرم در هکاار   4410شتلاو  در دنیا برابر با 

ایران جتایهتاه    .(10بتاشتتتتد )مي تولیتد برنك در 

کته قستتتمتت اعام  ترای  طوریای دارد، بتهویژه

بتته ایتران  استتتاتتانمتردم  در  و ویتژه  هتتای گتیتحن 

دهتد. ستتت ز متازنتدران را بته  ود ا ا تتتا  مي

زیرکیتتتت ارقتام مخالن برنك در کت  کیتتتور 

تن شتتتلاو    2347290هکاتار بتا تولیتد  539091

برآورد شتتتده استتتت. ماوستتتر عملکرد برنك در  

کیلوگرم در هکاتار برآورد شتتتده و   4354ایران 

باشتد، کیلوگرم مي 38م ترف سترانه آن حدود 

ب ابراین هر ستاله برای تامین برنك جمعیت ک وني 

تتولتیتتد   بتته  بترنتك    700نتیتتاز  تتن  متیتلتیتون  یتتل   تتتا 

 . ستتت ز زیرکیتتتت برنك (5بتاشتتتد )ستتتفیتد مي

در استتتاان گیحن   1392-1393در ستتتا  زراع   

تن    578720هکاتار و میزان تولیتد آن    151949

درصتد اراضت    6/31بوده استت. استاان گیحن با 

از  بترنتك  پت   دوم  جتتایتهتتاه  در  کتتارك کیتتتور 

مازندران قرارگرفاه است و رقم محلي هاشمي به  

ع وان یتل رقم بتدون رقیتب قستتتمتت زیتادی از  

ضتي شتالیزاری این استاان را به  ود ا ا تا   ارا

 (. 5داده است )

ارقام محلي برنك با عملکرد پائین، حستتا  به 

دلیت  داشتتتان هتا و  وابیتدگي، بتهآفتات، بیمتاری

کیفیتت پختت و  ورا  م لو ، بتازارپستتت تدی  

بستیار  و ، ع ر و طعم م وو  ست ز زیادی از  

کتاری ایران را بخود ا ا تتتتا   اراضتتتي برنك 

دلیت  افزایش  (. همچ ین این ارقتام بته3نتد )اداده

آمدن( و طعم بستتیار  طو  دانه پ  از پخت )ری

ای هستا د و ب ا به همین   و  دارای اهمیت ویژه

د ی  عحقه به کیتتت این ارقام علیر م داشتتان  

یتابتد. کیتتتت روز افزایش ميمعتایتب زیتاد روز بته

به دلی  توجه    ها صتترفاًارقام بومي در اکثر استتاان

بته کیفیتت پختت و بتازارپستتت تدی  و  آنهتا  

آورد کته  بتاشتتتتد و این نهراني را بوجود ميمي

زراعت برنك به دلی  کیتتت یک وا ت یل رقم  

یا ارقام دارای زمی ه ژنایکي میتتابه درار آستتیب 

ژنتاتیتکتي گتردد.   ا تلتتبپتتریتری  طترفتي،  ارقتتام    از 

اصتتتح  شتتتده پرمح تتتو  کته تتاک ون معرفي  

پ جتتهشتتتتده علتیر م  بتتا ، زني  انتتد،  عملکرد  و 

مقتاومتت نستتتوتت بته بیمتاری بحستتتت و عتارضتتته  

دلی    وصیات کیفي )مخ وصاً  وابیدگي، به

تر از ارقتام بومي در رقتابتت بتا کیفیتت پختت( پتائین

اند و ازاین رو با این ارقام توفیق ر تداني نداشتتتاته

ک  تده استتتاقوتا  کم در بتازار و ترجیز م تتترف

شتتتونتد  مي  تری  ریتداریمواجته و بته قیمتت نتاز 

های مخالن کیتتور با (. در بستتیاری از استتاان3)

متحتلتي  ارقتتام  متاتفتتاوت،  هتوایتي  و  شتتترایتر آ  

های شتتمالي کیتتور مان د رقم هاشتتمي، استتاان

کتاممي مورد  طتارم وعليدمستتتیتاه، بی تام، ستتت ت 

گیرند که بیانهر ستازگاری  کیتت و کار قرار مي
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وستتتیر ارقام مرکور نستتتوت به شتتترایر محی ي 

(. ب ابراین دستتتایابي به ارقام  3د )باشتتت مخالن مي

میتابه ارقام محلي با دوره رشتد و نیازآبي کمار و 

عتمتلتکترد   بتتا  مت تلتو   پتختتت  کتیتفتیتتت  بتودن  دارا 

های مهم  م اسب و مقاوم به  وابیدگي از اولویت

ر م با  بودن (. علي4آید )تحقیقاتي به شمار مي

هزی ته تولیتد برنك در شتتترایر فعلي،کیتتتتاورز  

م د به کیتتت ارقام بومي  کان عحقهکار کمابرنك 

قیمتت بتا ماوستتتر عملکرد پتایین در مزار  گران

شتده پرمح تو  با باشتد و از ارقام اصتح  ود مي

عملکرد  یلي بییتتتار از ارقتام محلي استتتاقوتا  

ک د. دیررستي، پایین بودن کیفیت پخت دانه  نمي

شتده از جمله عواملي  پست دی ارقام اصتح و بازار

عدم گستارش ارقام پرمح تو  از    استت که باع 

ابادا تاک ون شتتده استتت. بحران آ  و پیامدهای  

ناشتي از کموود آن در ستا  های ا یر، از مستای  

شتدن ست ز زیرکیتت  مهمي استت که باع  کم

 یز شتتده استتت ارقام پرمح تتو  در م اطق برنك 

شتتده پرمح تتو  (. نیازآبي در ارقام اصتتح 9)

ر  بییتار بوده  دیرر  نستوت به ارقام محلي زود

ای که به نوعي  شتدهو به همین دلی  ارقام اصتح 

های ا یر مورد استاقوا  کیتاورزان قرار  در ستا 

گرفاه بودند از نار ست ز زیرکیتت، کاهش قاب  

کته در استتتاتان طوریای نیتتتتان دادنتد. بتهتوجته

شتتده  مازندران ستت ز زیرکیتتت ارقام اصتتح  

-60 شتیرودی، نعمت و ندا از صتدهزار هکاار به

هزار هکاار و در اساان گیحن س ز زیرکیت    50

 4-5هزار هکاتار بته    30-40ارقتام  زر وگوهر از 

ترین عام  کاهش  هزار هکاار رستیده استت. مهم

ستتت ز زیرکیتتتت ارقتام مترکور در دو استتتاتان 

ها   یز کیتور کموود آ  و کاهش بارندگي برنك 

 وابیدگي،کیفیت زودرسي، مقاومت به  .  (5بود )

پختت م لو  و بتازارپستتت تدی م تاستتتب از جملته  

معیارهای مهمي هستتتا د که در شتتترایر فعلي از  

هتای مهم کیتتتاورزان برای پتریرش رقم  اولویتت

آی تد و عملکرد بتا  و جتدیتد بته حستتتتا  مي

های  ومت نستوت به بیماری بحستت در اولویتمقا

رو رقم گیحنته در  گیرنتد، از اینبعتدی قرار مي

ک  ده و کیتتاورزان  ستتاای ت مین نیاز م تترفرا

 اصح  و معرفي شده است.

 

 هامواد و روش

های مخالن اصتححي با انجام تحقي جمعیت

شتتتده صتتتالز و ستتت یدرود با بین ارقام اصتتتح 

  تتوصتتیات کمي م استتب و م لو  )عملکرد  

بتا ، ارتفتا  بوتته م تاستتتب، مقتاومتت نستتتوتت بته  

ر ( و با کیفیت پخت و بیماری بحستتتت و میان

  تتتوصتتتیتات کیفي نتام لو  بته ع وان والتد  

مي، متادری بتا هیتتتت رقم محلي شتتتامت  هتاشتتت 

آبتجتي بتوجتي، ستتتتا ری،  متحتمتتدی، حستتت تي، 

ستتترایي،  ریتب بتا عملکرد  طتارم، حستتتناهلمي

پتائین، ارتفتا  بوتته بل تد و حستتتتا  بته بیمتاری  

بحستت که از نار کیفیت پخت قاب  قوو  هستا د  

بته ع وان والتد پتدری بتا استتتافتاده از روش  ین   

(. در  2تیتکی  شتدند ) 1383تستار در ستا  زراعي  

ان با ارزیابي نست  او  و والدین  همزم 1384ستا  

ها  فقره تحقي برگیتتاي بین تحقي 38آنها، تعداد  

های  و ارقام والدی ي به م اور دستایابي به ژنوتی 
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پتاکوتتاه، زودر  و میتتتابته ارقتام محلي )از نار 

تا ستتا    1385کیفیت پخت( انجام شتتد. از ستتا  

های  های م لو  از تحقي، اناخا  ژنوتی 1389

مزرعه آزماییتي موستسته تحقیقات برنك   ستاده در

کیتور )رشتت( بر استا    توصتیاتي نایر تی  

بوته م استتتب، ارتفا  بوته م استتتب، زودرستتتي،  

قترارگتیتری   نتو   و ور ،  ریتزش  بتته  متقتتاومتتت 

هتا و تعتدادی از صتتتفتات مرتور بتا عملکرد  برگ

های بارور، تعتداد دانه در  دانه نایر تعتداد  وشتتته

از روش اصتححي     وشته، شتک  دانه با استافاده

ای صتتتورت گرفتت. همزمتان بتا فرآی تد شتتتجره

ها در هر جمعیت اصتتححي،  ستتازی  ین الص

 ,BC4)تعداد ستته فقره تحقي برگیتتاي شتتام  

BC9, BC25)    و   38از انتاتختتا   اولتیتته  فتقتره 

تحقي    4سازی با والد تکراری در هر فقره، با  شویه

صورت گرفت.   1اسا  شک  بر برگیاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار اصححي  ین جدید برنك با اسافاده از تحقي برگیاي  -1شک  

 

هتای اناختابي بته همراه والتدین در ستتتا   ین

ای بر استتتا  در قتالتب آزمتایش میتتتاهتده  1390

ارزیابي شتتدند و در    حجیم شتتده )آگم اد(طر   

تعتتداد   تحقي  61نهتتایتتت  از  هتتای   ین  تتالص 

 (.3مخالن اناخا  شدند )

 1391شده در سا   گزی شهایبا بررسي  ین

آ طتتر     زمتتایتتشدر  استتتتا   بتتر   متتقتتدمتتاتتتي 

بتتا  بلو   تکرار،    ستتتتههتتای کتتامتت  ت تتتتادفي 

با دارا بودن   توصتیات کمي  ین    هیتتتعداد  

و کیفي م لو  و طو  دوره رشتتتد م تاستتتب به  

  ( به1جدو   بوجي )همراه دو رقم صتالز و آبجي

   شتتاهد اناخا  و جهت ارزیابي ستتازگاریع وان  
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 جهت آزمایش سازگاری و پایداری خابي های اناژنوتی  -1جدو  
 

 ژنوتی   ینوالد

Saleh  Hashemi RI18430-74 

Abjiboji ×)Abjiboji   Saleh( Abjiboji RI18431[BC4] 

Saleh × (Hassani Saleh)  Saleh RI18434[BC9] 

Sepidroud × (Mohammadi × Sepidroud) Sepidroud RI18443[BC25] 
Ahlami Taroom  Saleh RI18435-13 
Hassansaraiei   Saleh RI18436-46 
Salari  Sepidroud RI18446-13 

Pure line selection from Hassani حس ي اناخابي (Selected Hassani) 

Improved rice cultivar صالز (Saleh) 

Local rice cultivar آبجي بوجي (Abjiboji) 

 

 ستتتهکام  ت تتتادفي با هایقالب طر  بلو در  

تکرار در سته م  قه رشتت، آبک ار انزلي )گیحن( 

 -و ایستتتاهتاه تحقیقتات برنك ر رستتتر )ت کتابن

(  1392 -1393متازنتدران( طي دو ستتتا  زراعي)

هتای  مورد بررستتتي قرار گرفا تد. پتایتداری  ین 

های مخالن با استافاده از  مورد بررستي در محیر

ارزیتتابي قرار گرفتتت  GGEbiplotروش    مورد 

(. بته م اور تعیین نیتاز کودی و تتاثیر کتاربرد 1)

و  عتمتلتکترد  بتر  نتیتاتروژنتي  کتود  متختاتلتن  متقتتادیتر 

اجزای آن و مقتاومتت بته عتارضتتته  وابیتدگي در  

بوجي و رقم گیحنته، مقتادیر دو رقم محلي آبجي

کیلوگرم نیاروژن در    105و    75،  60،  30صتتتفر،  

هکاار از م ور اوره با و بدون تقسیر در دو  ا  

بتا بتافتت ستتت هین و ستتتوتل بته ع وان تیمتارهتای  

در قالب طر    1393-1394آزمایش طي دو سا   

تکرار در موسسه    ستههای کام  ت تادفي با بلو 

تحقیقتات برنك کیتتتور )رشتتتتت( و ایستتتاهتاه  

ابن( مورد بررستتتي  تحقیقات برنك ر رستتتر )ت ک

واکت تش  .(7)  قترارگترفتات تتد   هتتای یتن  هتمتچت تیتن 

( و آفت کرم 6بحستت )  بیماری به  نستوت اناخابي

 دستتتاورالعم   استتتا  بر  (8 وار نواری )ستتتاقه

  در  )ایری(برنك    تحقیقتات  الملليبین  موستتتستتته

  آلودگي  ایجتاد  بتا  گیتاه  رشتتتدی  مخالن  مراحت 

 زانه و مزرعه بررستتي شتتدند. در   در  م تت وعي

، رقم جدید ) ین حاصتت  از  1394ستتا  زراعي  

تحقي برگیتتاي( به همراه رقم محلي هاشتتمي در  

  - مزار  کیتتتتاورزان در قتالتب فعتالیتت تحقیقي

ستترا،  ترویجي در پ ك شتتهرستتاان فومن، صتتومعه

اشترفیه در ست و     هیجان، رضتوانیتهر و آستاانه

میتتتتارکتتت   500-200 بتتا  و  مارمربر کیتتتتت 

 (.4د )کیاورزان پییرو ارزیابي ش

 

 و بحث  نتایج 

های  الص و اناخابي ای  ینارزیابي میاهده

 ین برتر   61م جر بته گزی ش    1390در ستتتتا   

هتای م لو  از نار بتا ویژگي ین    58شتتتتامت   

 50مار(، روز تتاستتتتاناي  94-134بوتته )ارتفتا   

روز(، عملکرد دانته    78-98درصتتتتد گلتدهي )

آمتیتلتوز    32/8-03/3) متیتزان  و  هتکتاتتار(  در  تتن 

برگیتتاي وستته فقره تحقيدرصتتد(    7/24-5/18)
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بوجي  صتالز(،، بوجي   )آبجيشتام  ))آبجي

))صتالز   )حست ي  صتالز(، و ))ست یدرود   

محمدی   ستت یدرود(، با ماوستتر عملکرد دانه  

بتوتتته    6-5/5 ارتتفتتا   هتکتاتتار،  در   110-115تتن 

درصتتد و تعداد   20-21مار، میزان آمیلوز  ستتاناي

روز شتتتد.   80-85درصتتتد گلتدهي    50روز تتا  

ژنوتی  از   13 ین( شتام     58های اناخابي ) ین

ژنوتی  از تحقي   پ ك هاشتتتمي   صتتتالز،   تحقي

ژنوتیت  از تحقي   شتتتشبوجي   صتتتالز،  آبجي

ی  از تحقي حست ي  ژنوت  شتشمحمدی   صتالز،  

ژنوتیت  حتاصتتت  تحقي اهلمي   هفتت  صتتتالز،  

ژنوتی  از تحقي حستن سترائي  ستهطارم   صتالز، 

ژنوتی  از تحقي ستا ری   صتالز  نه  صتالز و 

بوته، زودرستي و براستا  صتفات عملکرد، ارتفا 

از   هتمتچت تیتن  شتتتتدنتتد.  انتاتختتا   آمتیتلتوز  متیتزان 

ستترائي   های هاشتتمي   ستت یدرود، حستتنتحقي

طارم   ستت یدرود، ستتا ری   یدرود، اهلميستت 

 ین    3و    2،  2،  2ستتت یتدرود و بته ترتیتب تعتداد  

های اناخابي  الص اناخا  شدند. با بررسي  ین

، 1391در آزمتایش تکراردار مقتدمتاتي در ستتتا   

در    هیتتتتتتتعتتداد   و  انتاتختتا   بترتتر  ژنتوتتیتت  

 های پییرفاه مورد ارزیابي قرار گرفا د.آزمایش

هتای  مقتایستتته میتانهین عملکرد دانته ژنوتیت 

مورد بررستي در آزمایش ستازگاری با استافاده از  

آزمون توکي نیتان داد که  ین حاصت  از تحقي  

برگیتاي بین رقم ست یدرود )رقم تکرار شتونده( و 

محمدی )رقم ده ده() ستت یدرود   )محمدی   

بوجي  ستت یدرود(، بییتتارین و رقم محلي آبجي

عملکرد را در هر ستتته مکتان طي  کمارین میزان  

دو سا  آزمایش داشا د. عملکرد دانه ارقام مورد  

بررستتي در هر ستته مکان در ستتا  او  آزمایش  

توان بته  بییتتتار از ستتتتا  دوم بود. این امر را مي

و هوایي در ستتا  او    م استتب بودن شتترایر آ 

. ت ها  ین حاصت  از تحقي برگیتاي بین ربر داد

آبتجتي و  بتوجتي   جتي )آبتجتيبتورقتم صتتتتالتز 

بوجي   صالز(، با دام ه عملکرد دانه بین )آبجي

تن در هکاار و  ین حاصتت  از   350/5  – 660/5

  –  918/4تحقي هتاشتتتمي   صتتتالز بتا دام ته بین 

تن در هکاتار، کمارین نوستتتان را در بین   100/3

های مورد ارزیابي طي دو ستا  نیتان دادند.  ین

بوجي   جي ین حاصتتت  از تحقي برگیتتتاي آب

رقم گیحنته( بتا ترین  )بوجي   صتتتتالز(  )آبجي

تن در هکاتار( را در ستتتا    660/5عملکرد دانته )

دوم آزمایش در م  قه آبک ار نیتان داد. مافاوت 

ارقتتتتام   دانتتتته  عتتتتمتتتتلتتتتکتتتترد   بتتتتودن 

وضتتتو   های مخالن بهمورد بررستتتي در محیر

متاتقتتابتت   اثتر  مت تتالتعتته  اهتمتیتتت  و  متحتیتر   نتقتش 

های اصتتححي برنك را  هژنوتی    محیر در برنام

 GGEدهتد. ناتایك حتاصتتت  از روش  نیتتتان مي

پحت نیتتتتان داد کته دو مولفته اصتتتلي او   بتای

اثر   اثر اصتتتلي ژنوتیت ( و دوم )معرف  )معرف 

بتته متحتیتر(  ژنتوتتیتت      و  65تترتتیتتب  متاتقتتابتت  

درصتتد از تیییرات  92درصتتد و در مجمو   27

نمودار    (. از2کردند )شتک  ها را توجیه ک  داده

محور پایداری یا دوبعدی مخا ات تسار ماوسر 

عتمتلتکترد   و  پتتایتتداری  هتمتزمتتان  بتررستتتي  بترای 

ها استافاده شتد.  ر افقي با دایره و فلش  ژنوتی 

 ده ده پایداری استتتت و هر ژنوتی ي که به  نیتتتان
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 پحت برای بررسي همزمان  نمودار دو بعدی مخا ات تسار ماوسر بای  -2شک  

 هاپایداری و عملکرد ژنوتی  

 

(. در  14این محور نزدیل باشتد پایدارتر استت )

ده تده ماوستتتر عین حتا   ر عمودی نیتتتتان

های موجود ها استتتت و ژنوتیت عملکرد ژنوتیت 

در ستمت راستت و ر  این  ر به ترتیب دارای  

باشت د. عملکرد بییتار و کمار از ماوستر ک  مي

ژنتوتتیتت  استتتتا ،  ایتن  ،  BC9  ،BC25هتتای  بتر 

RI18436-46    عملکرد و پایداری  و صالز دارای

بوجي  با ،  ین حاصت  از تحقي برگیتاي آبجي

( دارای عملکرد  BC4بوجي   صتالز( )  )آبجي

 RI18446-13  بتا  و پتایتداری ماوستتتر، ژنوتیت 

دارای عملکرد بتا  و پتایتداری پتایین، ژنوتیت  

RI18435-13    دارای عملکرد پتایین و پتایتداری

پتتایتیتن عتمتلتکترد  دارای  رقتم حستتت تي  و   پتتایتیتن، 

بوجي و هتای آبجيپتایتداری ماوستتتر و ژنوتیت 

RI18430-74    دارای عملکرد پتایین و پتایتداری

(. استافاده از نمودار مخا تات 1با  بودند )شتک  

در روش   متاتوستتتر  از  بتتای  GGEتستتتاتر  پتحت 

هتای مفیتد و موثر تجزیته پتایتداری بته شتتتمتار روش

تتاتتاهتر متي نتحتوه  از  اطتحعتتات  توبتي  و  رود 

و   11دهتد )ررستتتي ارایته ميهتای مورد بژنوتیت 

(. ب ور کلي، بتا توجته بته این کته در اناختا  13

های مخالن، بایستتاي هر دو ژنوتی  برای محیر

پتایتداری را در نار گرفتت،  عتامت  عملکرد و 

هتای بتا پتایتداری بتا  و ب تابراین در بین ژنوتیت 

عملکرد دانه با تر از میانهین ک ،  ین حاصتت   

بوجي   بوجي   )آبجياز تحقي برگیتتاي آبجي

( عحوه بر پتایتداری ماوستتتر و BC4صتتتتالز( )

( بتتا   دانتته  بتتا   25/5عتمتلتکترد  هتکتاتتار(،  در  تتن 
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روز(،    5/112بر ورداری از دوره رشتد م استب )

متتتتاتتتتوستتتتتتر  آمتتتتیتتتتلتتتتوز   متتتتیتتتتزان 

متت تتلتتو    5/20) بتتوتتته  ارتتتفتتا   و   درصتتتتد( 

مار( به ع وان رقم برتر)پرمح تو  ستاناي 5/107)

هتای  (. در بین ژنوتیت 1و پتایتدار( اناختا  شتتتد )

کته از  بتا وجود این  BC25و    BC9برتر دو  ین  

عملکرد و پتایتداری بتا یي بر وردار بودنتد بته 

از  )بییتتتار  آنهتتا  آمیلوز  میزان  بودن  بتتا    دلیتت  

ها از کیفیت درصتد( اناخا  نیتدند. این  ین 25

پخت م استوي بر وردار نوودند و دانه آنها بعد از  

شتتد و در نایجه ت ها پخت  یتتل و ستتفت مي

)رقم گیحنه( که ضتتتمن بر ورداری   BC4 ین  

از عملکرد و پتایتداری قتابت  قوو ، دارای دوره  

رشتتتد، ارتفتا  بوتته و کیفیتت پختت م لوبي بود 

آزمتتایتش تتحتقتیتقتيجتهتتت  و   -هتتای  تترویتجتي 

 زراعي اناخا  شد.به

رقم گیحنته ضتتتمن برتری نستتتوتت بته والتدین  

 ود جزء ارقام زودر  و پاکوتاه محستو  شتده  

و از کیفیتت پختت میتتتتابته ارقتام محلي ایراني  

رقم گیحنه از نار  (.2باشتد )جدو  ميبر وردار  

ستتا اار و مورفولوژی بستتیار شتتویه به  والد  ود 

بوجي( استتتتت و همتان تد آن دارای  )رقم آبجي

ها در زمان  باشتد. رییتلهای بل دی ميرییتل

مهور  وشته به رن  ستفید، در زمان پرشتدن دانه  

بته رنت  زرد و در زمتان رستتتیتدن بته رنت  قرمز 

ستارت  باشت د. وجود رییتل در این رقم از  مي

های احامالي گ جیتل و در مواردی از  ستارت

گراز جلوگیری کرده و در زمان رستتیدن زیوایي  

زني بترور ین  دهتد. جوانته تاصتتتي بته گیتاه مي

مترکور در  زانته همتان تد ستتتایر ارقتام محلي از  

ستترعت با یي بر وردار بوده و بعد از نیتتاء در  

بل تتد،  زمین اصتتتلي بتدلیتت  داشتتتان برگ هتای 

ها ایجاد   وبي را در فواصت  بین بوته  اندازی ستایه

هتای هرز  ک تد و بته همین دلیت  از رشتتتد علنمي

 نماید.جلوگیری مي

برای اطمی تان از م لو  بودن کیفیتت پختت 

رقم جدید، پارامارهای ویستتتکوزیاي نیتتتاستتتاه  

آنتتا یتزر   ویستتتکتو  رپتیتتد  دستتتاتهتتاه   تتوستتتر 

(Rapid Visco Analyzerانتتدازه بتتا (  گیری و 

ربوط به والدین آن مقایستته و مورد  پارامارهای م

تجزیته و تحلیت  قرار گرفتت. ناتایك نیتتتان داد کته 

شتویه والد    اًپارامارهای مرکور در رقم جدید دقیق

 (.3باشتد )شتک  ميبوجي محلي یع ي رقم آبجي

شتتتود، میتتتاهده مي 3همان وری که در شتتتک  

م ح ي مربوط به پارامارهای ویستکوزیاي در رقم  

( میابه با م ح ي مربوط  BC4ین  جدید گیحنه ) 

که با م ح ي بوجي استتتت، در حاليبه رقم آبجي

باشتتتد. مربوط به رقم صتتتالز بستتتیار مافاوت مي

پخت برنك ستتتفید رقم جدید به صتتتورت کاه و 

آبکش و م ترف آن، نایجه بدستت آمده را تائید 

کرد. در ضتتمن رقم جدید بعد از پخت نرم بوده  

 باشد.ع ر و طعم ميو همان د ارقام محلي دارای 

هتای  زودر  بودن رقم گیحنته نیز از مزیتت

آید که برداشتت مح تو  دیهر آن به شتمار مي

هتای آ رف تتت  و عتدم بر ورد بتا قوت  از بتارش

 وار و از همه  نستت  دوم و ستتوم آفت کرم ستتاقه

 تر م رف کمار آ  برای آبیاری را به دنوا  مهم

های انجام شده، نیاز آ دارد. با توجه به ارزیابي
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 بوجي و صالز(، آبجي BC4پارامارهای ویسکوزیاي نیاساه دانه در ارقام گیحنه ) ین  -3شک  

 
در     وصیات مورفولوژی و فیزیکوشیمیایي دانه در رقم جدید گیحنه و ارقام والدی ي آن – 2جدو  

 1393-1394های سازگاری طي سا  آزمایش 
 

 گیحنه  صالز بوجيآبجي  صفات 

75/3 عملکرد دانه )تن در هکاار(   75/4  25/5  

45/2 وزن صد دانه )گرم(   45/2  55/2  

0/105 تعداد دانه پر )عدد(   5/122  5/127  

5/13 تعداد  وشه )عدد(  5/16  5/13  

5/117 طو  دوره رشد )روز(   5/117  5/112  

5/157 مار( ارتفا  بوته )ساناي   0/105  0/110  

5/25 مار( طو  برگ پررم )ساناي   5/24  5/27  

05/1 مار( عرض برگ پررم )ساناي   05/1  15/1  

5/27 مار(طو   وشه )ساناي   5/27  5/32  

0/10 مار( دانه )میلي طو    0/11  0/10  

45/2 مار(عرض دانه )میلي   2/2  35/2  

5/19 میزان آمیلوز )درصد(  5/25  5/20  

0/72 گراد( دمای ژ تی ي شدن )درجه ساناي   5/82  0/72  

5/62 میزان برنك سالم )درصد(  5/47  5/47  

 

 الص برای آبیاری رقم جدید گیحنه در استتاان 

گیحن بدون در نار گرفان اجزای موثر در میزان 

مارمکعب استت که با  4500آ  م ترفي برابر با 

ک تد. در  نیتاز آبي رقم محلي هتاشتتتمي برابری مي

V
is

co
si

ty
 R

V
U
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کته نیتاز آ   تالص برای آبیتاری دو رقم  حتالي

 5500وهر به ترتیب برابر با شتده  زر و گاصتح 

مارمکعتب استتتتت،کته بتدین ترتیتب بتا   6000و  

متیتزان   بتته  رقتم جتتدیتتد   1000-1500کیتتتتت 

م تتترفتي صتتترفتته در آ    جتویتي  متاترمتکتعتتب 

 (.  9د )شومي

ناایك حاصتتت  از ارزیابي رقم جدید )گیحنه( 

به همراه رقم بومي هاشتتتمي در پ ك شتتتهرستتتاان 

ستتترا،  هیجتان، صتتتومعتهاستتتاتان گیحن )فومن،  

اشترفیه( در مزار  کیتاورزان  رضتوانیتهر و آستاانه

ها  پییتتترو نیتتتان داد که در تمامي شتتتهرستتتاان

عملکرد دانه رقم گیحنه بییتتتار از رقم هاشتتتمي  

ا تاتحف  بتتا  گتیتحنتته  رقتم  بتوتتته  ارتتفتتا    بتود. 

مارکمار از رقم هاشتمي و طو  دوره  ستاناي 5/22

یدن کام  در  رشتد از زمان بررپاشتي تا مرحله رست 

روز   112روز و در رقم هاشتمي   110رقم گیحنه  

بود. نارستتت جي انجتام شتتتده از کیتتتاورزان و 

مروجین در پ ك شتهرستاان مخالن حاکي از آن 

بود کته رقم جتدیتد گیحنته شتتتویته بته ارقتام محلي  

بوده و نستوت به عارضته  وابیدگي مقاوم استت. 

درصتتتد از کیتتتاورزان این    90ب ور ماوستتتر  

ها امهار داشتا د که رقم جدید به علت  شتهرستاان

ها را  رشتد ستریر و م استب  ود، فواصت  بین بوته

اندازی م استوي دارد و به  به  وبي پرکرده و ستایه

هتای هرز جلوگیری  این ترتیتب از رشتتتتد علن

ک د. کیتتاورزاني که در این ارزیابي شتترکت مي

دار بودن رقم جتدیتد را یتل  داشتتتا تد، رییتتتل

درصتد   50دانستاه و ت ها   صتفت م لو  و م استب

دار بودن را  از آنها در شتتهرستتاان فومن رییتتل

نام استب اعحم نمودند.  ستارت ناشتي از بیماری  

های مخالن مافاوت بود، بحستتت در شتتهرستتاان

طوری که در شهرساان  هیجان آلودگي ناشي به

از بحستت برگي اصتحً گزارش نیتد، اما در رهار  

درصتد بحستت   30-75شتهرستاان دیهر به میزان 

برگي میتاهده و اعحم شتده استت. بحستت گردن 

ستترا، رضتتوانیتتهر و در ستته شتتهرستتاان صتتومعه

درصد میاهده شد   40-60اشرفیه به مقدار  آساانه

ولي در دو شتتتهرستتتاتان فومن و  هیجتان عحیم  

مربوط بته این بیمتاری دیتده نیتتتد. رقم گیحنته در  

هتا ریزش نتداشتتتاته و ت هتا در  اکثر شتتتهرستتتاتان

 40هرستتاان رضتتوانیتتهر ریزش دانه به میزانشتت 

(. تمامي کیتاورزان م اطق 4درصتد گزارش شتد )

مورد بررستي در زودر  بودن رقم جدید گیحنه  

نار داشا د و این صفت را در ک ار مقاومت اتفاق

آن نستوت به ور  یکي از   توصتیات بارز این  

رقم دانستتتاه و موافق معرفي رقم گیحنه به ع وان  

 ید برنك در اساان گیحن بودند.یل رقم جد

 

 توصیه ترویجی

بته م اور تهیته زمین اصتتتلي، انجتام عملیتات 

شتتخم ستته هفاه قو  از زمان کیتتت با نههداری  

شتود.  مار آ  در مزرعه پییت هاد ميستاناي 10-5

یتا   10بکتارگیری کود دامي ) تن در هکاتار( و 

 استتتافاده از کودهای ستتتوز مث  شتتتودر برستتتیم 

بتا   20-10) تن در هکاتار( و مخلوط نمودن آن 

تواند در  آ رین شتتتخم مي ا  در زمان انجام 

دستایابي به عملکرد م استب و م مئن، موثر باشتد. 

برای بتررپتاشتتتي در  زانته،   تتاری  م تاستتتتب 
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کیلوگرم   40-45فروردین بتا میزان بترر    15-10

های  باشتتد. نیتتاءبرر ستتالم برای یل هکاار مي

ستتتالم و عتدد نیتتتاء  3تتا  2روزه بتا تعتداد   25-20

استتتافتاده از  کتاری و  قوی در هرک ته برای نیتتتاء

( تتت تتاوبتتي  آبتتیتتاری  بتته    7روش  و   7روز  روز( 

ماری برای زراعت  ساناي  5نههداری آ  تا عمق  

گردد. برای موتارزه بتا رقم جتدیتد توصتتتیته مي

هتای رایك  کشهتای هرز استتتافتاده از علنعلن

لیار در   5/1کاری به میزان  )بوتاکلر( قو  از نیتتاء

دوبتار نیز هکاتار و انجتام وجین دستتتاي یتل الي  

 بسیار م اسب  واهد بود.

رقم گیحنه در مقایسته با ارقام بومي نستوت به 

کتاربرد کودهتای نیاروژني واک ش بهاری نیتتتان 

داده استت. اگرره برای توصتیه کودی نیاروژن تا 

حد بستیار زیادی به مقدار نیروژون و ستایر ع اصتر 

 رایي موجود در  ا  بستتاهي دارد و توصتتیه 

های فیزیکي  ید بر استا  ویژگيبا  کودی استاستاً

توان  و شیمیایي  ا  باشد، ولي با این وجود مي

کیلوگرم نیاروژن  تالص در هکاتار   75کتاربرد  

هتایي کیلوگرم اوره( را برای  تا   160)معتاد   

آن نتتتیتتتاتتتروژن  بتتتیتتتن  کتتته   تتتتا  15/0هتتتا 

کیلوگرم نیاروژن  90درصتد استت و کاربرد  2/0

اوره( را    کیلوگرم  200 تالص در هکاتار )معتاد   

آنبرای  تتا  نیاروژن  کتته  از هتتایي   هتتا کمار 

درصتتد استتت توصتتیه نمود. مقدار پااستتیم  15/0

هایي که پااسیم مورد نیاز برای این رقم در  ا 

گرم در کیلوگرم  تا   میلي  135هتا کمار از  آن

 200کیلوگرم در هکاتار )معتاد     100استتتتت،  

یتتا  و  پتتاتتاستتتتیتتم  ستتتتولتتفتتات   کتتیتتلتتوگتترم 

بتاشتتتتد. در  پاتاستتتیم( مي  کیلوگرم کلریتد  170

ها کمار از  هایي که فستفر قاب  استافاده آن ا 

گرم در کیلوگرم  تا  استتتت، کتاربرد  میلي  12

کیلوگرم ستتتوپرفستتتفتات تری ت  در هکاتار    100

(. در ضتتتمن بر استتتتا   7شتتتود )توصتتتیته مي

های انجام شتتده، بهارین آرایش کاشتتت ارزیابي

ن  مار بین ردی ستاناي 20برای رقم جدید، فاصتله 

مار روی ردین استتتت که م جر به  ستتتاناي 20و 

هتا  هتای بتارور، رستتتیتدن همزمتان دانتهتولیتد پ جته

روی  وشتتته و عملکرد دانه م استتتوي شتتتده و با 

های  ایجاد ستتتایه اندازی م لو  از رشتتتد علن

 ک د. ها جلوگیری ميهرز در فواص  بین بوته

های انجام شتتده در  زانه  بر استتا  بررستتي

ماییتتتي و در ستتت ز مزار   بحستتتت، مزرعه آز

که رقم    شتدکیتاورزان در استاان گیحن میتخص 

باشتد. برای  گیحنه حستا  به بیماری بحستت مي

ک ار  بیماری بحست در رقم جدید همان د ارقام  

از  ت تر   بترای جتلتوگتیتری  عتمتلتي  راه  تت تهتتا  بتومتي، 

احامتالي  ستتتتارت بته مح تتتو ، استتتافتاده از  

هتای  هتایي استتتتت کته طي آزمتایشکشقتار 

.  اند شتدهخالن در شترایر استاان گیحن توصتیه م

هتای مورد استتتافتاده بتایتد در دو مرحلته  قتاررکش

روییتتي و زاییتتي )برگ و  وشتته( به کارگرفاه  

شتتتوند. مرحله او ، با مهور اولین عحیم بیماری  

روی برگ در م  قته و بته شتتترط تتداوم حتداقت  

ر د روزه شتترایر م استتب توستتعه بیماری و در  

بتدو ن توجته بته میتتتتاهتده عحیم  مرحلته دوم، 

درصتد مهور  وشه   70تا  50بیماری، م تادف با 

های  کشباید نستوت به ستم اشتي با یکي از قار 
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رایك مان د تری ستیکحزو  به میزان نیم کیلوگرم 

گرم در هکاتار،    600در هکاتار، ویستتتاتا بته میزان  

متیتزان   بتته  ویتن    160نتتاتتیتوو  هتکتاتتار،  در  گترم 

میلي لیار در هکاتار    400)کتارپروپتامیتد( بته میزان  

و ادی ف فو  بته میزان یتل لیار در هکاتار اقتدام  

(. برای ک ار  و جلوگیری از  ستتتارت  6)  کرد

 وار نواری برنك در رقم گیحنه، ن ب کرم ساقه

تریکوکتارت حتاوی زنوورتریکوگرامتا در زانته و 

 زمین اصتتتلي )یتل عتدد تریکوکتارت بته ازای 

ه در زمین  هتای آلودمارمربر(، حترف پ جته  10

کش  اصتتلي )وجین دستتاي( و استتافاده از حیتتره

درصتتتد در نستتت  او  )بته   10دیتازی ون گرانو   

کیلوگرم در هکاتتار(، نقش مهمي در    15مقتتدار

متي ایتفتتا  آفتتت  جتمتعتیتتت  )کتتاهتش   (.  8کت تتد 

معمو ً پتانزده روز قوت  از برداشتتتت )در مرحلته  

 میری دانته( بته م اور  یتتتتل کردن ستتت ز 

زمتتاني  90کتته  مزرعتته، آ  آن را ق ر نموده و 

توان اقدام  درصد مح و  مزرعه رسیده باشد مي

از   بتتعتتد  نتتمتتود.  متتح تتتتو   بتترداشتتتتت   بتته 

 برداشتتتت و  یتتتکتانتدن شتتتالي بته متدت یتل  

ي و آوری شتتتالروز در مزرعته، نستتتوتت بته جمر

 شود. کوبي آن اقدام مي  رمن
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