
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصاست جهبد کشبوسصی

 سبصمبن تحقیقبت، آموصش و تشویج کشبوسصی

مشکض تحقیقبت کشبوسصی و منببع طبیعی فبسس 
 

 ایدانه رست جذیذ داخلیهبی سقم

 

 

 دکتش افشبس استخش

 بزس عضو هیئت علمی بخش تحقیقبت اصالح و تهیه نهبل و

در مرکس اطالعات و  ۴۷۳50به شماره   8/4/94در تاریخ  این نشریه

 .مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است

 705سقم سینگل کشاس 
-کشت در مناطق ذرت برای 705ذرت هیبرید سینگل کراس کرج 

 کاری کشور

 1391: سال معرفی 

تر از درصذ کن 2-3رطَتت زهاى ترداؼت  :ویژگی رقم جدید

 ايي رقن در ًاؼی از ظرعت تاالترتَاًذ هیتاؼذ کِ هی 704ؼاّذ 

 حذٍدآى  دًثالازدظت دادى رطَتت تعذ از رظیذى فیسيَلَشيک ٍ تِ

 .يک ّفتِ زٍدرظی ترای رظیذى تجاری ترداؼت  تاؼذ

تررظی ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی ررت  :هاواکنش به بیماری

( ظال 4)1386 – 89ّای ظال در طیای ؼرايط آلَدگی هسرعِت تح

از ًظر ٍاکٌػ تِ  .اظت (MR) هقاٍمًیوِ 705ًؽاى داد کِ ّیثريذ 

 (MR) هقاٍمّیثريذ در گرٍُ ًیوِايي پَظیذگی فَزاريَهی تالل ًیس 

 .(5جذٍل ) قرار دارد

 704تا رقن  705ّای رقن  هقايعِ ٍيصگی -5جذٍل 
سینگل کراس  صفت

705 

سینگل کراس 

704 

 دًذاى اظثی دًذاى اظثی تیپ داًِ

 297 309 (گرم) ٍزى ّسار داًِ

 5/38 42 تعذاد داًِ در رديف تالل

 2/17 6/15 تعذاد رديف داًِ در تالل

 203 191 (هترظاًتی) ارتفاع تَتِ

 107 106 (هترظاًتی) ارتفاع تا تالل

زارع هیاًگیي رطَتت داًِ در زهاى ترداؼت در م

 ترٍيجی تحقیقی
94/20 25/23 

تي ) کرد داًِ در هسارع تحقیقی ترٍيجیهیاًگیي عول

 (در ّکتار
617/12 188/11 

 (حعاضًیوِ) MS (هقاٍمًیوِ) MR ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی ررت

 (هقاٍمًیوِ)MR  (هقاٍمًیوِ) MR ٍاکٌػ تِ پَظیذگی فَزاريَهی تالل

 

 

 706کشاس سقم سینگل  
کاشت در کشت اول تأخیری  برای 706ذرت سینگل کراس کرج 

 کاری کشورو کشت دوم مناطق ذرت

 1391: سال معرفی 

 اًجام یّاطَرکلی تا تَجِ تِ آزهايػُب :ویژگی رقم جدید

 706ؼذُ در هسارع کؽاٍرزاى، ّیثريذ اهیذتخػ ظیٌگل کراض 

ايعِ تا ّیثريذ تي در ّکتار در هق 280/12تا هیاًگیي تَلیذ 

 683/1تي در ّکتار،  597/10تا تَلیذ  704ؼاّذ ظیٌگل کراض 

. (4جذٍل )رد افسايػ تَلیذ دا( درصذ 9/15)تي در ّکتار 

تررظی ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی ررت  :هاواکنش به بیماری

 4)1386 – 89ّای ظال در طیای ؼرايط آلَدگی هسرعِ تحت

از ًظر  .اظت( MR) هقاٍمهًِی 706ًؽاى داد کِ ّیثريذ  (ظال

در گرٍُ  ّیثريذ ايي ٍاکٌػ تِ پَظیذگی فَزاريَهی تالل ًیس

 .قرار دارد (R) هقاٍم

 704تا رقن  706ّای رقن  هقايعِ ٍيصگی -4جذٍل 
 704ظیٌگل کراض  706ظیٌگل کراض  صفت

 دًذاى اظثی دًذاى اظثی داًِتیپ 

 7/284 2/393 (گرم) ٍزى ّسار داًِ

 02/37 59/37 در رديف تالل تعذاد داًِ

 4/14 6/14 تعذاد رديف داًِ در تالل

 2/173 7/176 (هترظاًتی) ارتفاع تَتِ

 6/85 5/89 (هترظاًتی) ارتفاع تا تالل

هیاًگیي رطَتت داًِ در زهاى 

ترداؼت در هسارع تحقیقی 

 ترٍيجی

4/24 5/24 

کرد داًِ در هسارع هیاًگیي عول

 (ّکتارتي در ) تحقیقی ترٍيجی
280/12 597/10 

 (حعاضًیوِ)MS  (هقاٍمًیوِ)MR  ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی ررت

ٍاکٌػ تِ پَظیذگی فَزاريَهی 

 تالل
R (هقاٍم) MR (ِهقاٍمًیو) 

 

 

 

 
 



 
 سقم دهقبن

سینگل ) ایزودرس ذرت دانه ـ دید متوسطدهقان رقم ج  

مناسب برای کشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد ( 400کراس

 های تأخیریکشور و کشت

 1387بهار : سال معرفی

عٌَاى کؽت دٍم تعذ از ترداؼت گٌذم ٍ تِ:  مناطق مناسب کشت

  هاًٌذّای تاخیری در هٌاطق هعتذل ٍ هعتذل ظرد کؽَر کؽت

ّای اصفْاى، خراظاى، ، اظتاى(ؼیراز ٍ هرٍدؼت) اظتاى فارض

. کرهاًؽاُ ٍ کؽت اٍل در هٌاطق ظرد کؽَر

تَد ّیثريذ کن ،کؽت دٍم ررت در کؽَر ّایاز هؽکل يکی    

ًذاؼتي افسٍى تر زٍدرض اظت کِ  ٍ رضهٌاظة در گرٍُ هتَظط

ديررض در کؽت دٍم، تتَاًذ از افت کوی ٍ ّای رقن ّایهؽکل

هتَظط زٍدرض ّیثريذ  رقن. کرد داًِ جلَگیری ًوايذکیفی عول

چٌیي هٌظَر کؽت دٍم ٍ ّنُب (KSC 400) ظیٌگل کراض دّقاى

   .ؼذ تأخیری هعرفی ّایکؽت

رض ٍ هتَظط ّایرقنًعثت تِ  دّقاى تر تَدى رقنزٍدرض   

رايج در کؽَر، ترداؼت تا رطَتت هٌاظة، جلَگیری از  ديررض

هٌاظة ٍ هقاٍهت ًعثت تِ  کرديسُ، عولیّای پادر کؽت تاخیر

. (1جذٍل ) تاؼذهی ّای ايي رقنتیواری ظیاّک هعوَلی از ٍيصگی

 ّای رقن دّقاى ٍيصگی -1جذٍل
 تي در ّکتار 10-11 کردهیاًگیي عول

 هترظاًتی 208 هیاًگیي ارتفاع تَتِ

 400رض زٍدرض گرٍُ فائَ هتَظط گرٍُ رظیذى

 دًذاى اظثی داًِ ؼکل

 زرد گ داًِرى

 قرهس رًگ چَب تالل

 گرم 6/280 هیاًگیي ٍزى ّسار داًِ

 هتحول ٍاکٌػ تِ فَزاريَم

 هقاٍم ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی

 

 

 سقم فجش

  مناسب (260سینگل کراس) ایرقم جدید زودرس ذرت دانه فجر   

 برای کشت دوم  در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

 1387بهار : سال معرفی

عٌَاى کؽت دٍم تعذ از ترداؼت گٌذم تِ:  مناطق مناسب کشت

  .در هٌاطق هعتذل ٍ هعتذل ظرد کؽَر

 KSC 704ّیثريذ ديررض  ،رقن هَرد کؽت کؽَر ترييغتی   

  ديررض در کؽت دٍم در هٌاطق هعتذل ّایرقناظتفادُ از  .اظت

ؼذى دّی يا قثل از پر گل یدلیل هحذٍديت فصل، قثل از هرحلُِب

ترای  يا ،هی ؼًَذ رٍرٍتِيسُ یّای پاتارًذگی داًِ تا ظرها ٍ

ؼًَذ تا رطَتت تاال ترداؼت هیتعذی در کؽت  تاخیرجلَگیری از 

  .ؼَدکِ ظثة کاّػ کوی ٍ کیفی هحصَل ٍ ّکتَلیتر هی

تر تَدى ًعثت تِ زٍدرض ّایٍيصگیتا ّیثريذ جذيذ فجر تٌاترايي 

ترداؼت تا رطَتت هٌاظة، رض ٍ ديررض، هتَظط ّایرقن

 ترای ،(2جذٍل ) کردعوليسُ ٍ یّای پادر کؽت تاخیر جلَگیری از

. ؼذهعرفی ( تعذ از ترداؼت گٌذم ٍ جَ)کؽت دٍم 

 ّای رقن فجر ٍيصگی -2جذٍل 

 تي در ّکتار 10-11 کردهیاًگیي عول

 هترظاًتی 206 هیاًگیي ارتفاع تَتِ

 280زٍدرض گرٍُ فائَ  گرٍُ رظیذى

 دًذاى اظثی داًِ کلغ

 زرد رًگ داًِ

 قرهس رًگ چَب تالل

 گرم 290 هیاًگیي ٍزى ّسار داًِ

 هقاٍمًیوِ ٍاکٌػ تِ فَزاريَم

 حعلط ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی

 

 

 703سقم سینگل کشاس 

کاری کاشت در  مناطق ذرت برای 703ذرت سینگل کراس کرج   

 کشور

 1392: سال معرفی

اجرا ؼذُ  ّایطَر کلی تا تَجِ تِ آزهايػُب :ویژگی رقم جدید

تا  703در هسارع کؽاٍرزاى، ّیثريذ اهیذتخػ ظیٌگل کراض 

ى در ّکتار در هقايعِ تا ّیثريذ ؼاّذ ت 1/14هیاًگیي تَلیذ 

تي در  9/1حذٍد تي در ّکتار، 2/12 تا تَلیذ 704ظیٌگل کراض 

. ردّکتار افسايػ تَلیذ دا

درصذ  5/3ترداؼتی تِ هیساى حذٍد  یرطَتت داًِ کاّػ درصذ   

دّذ کِ تا ؼرايط کاؼت هؽاتِ اهکاى ًؽاى هی 704ًعثت تِ 

ٍيصگی ّای ايي  .ترداؼت حذٍد يک ّفتِ زٍدتر ايي رقن ٍجَد دارد

. ؼذُ اظتهقايعِ  704رقن تا  3رقن در جذٍل 

 
 704با رقم  703های رقم  ویژگیمقایسه  -3جدول 

 704راض ظیٌگل ک 703ظیٌگل کراض  صفت 

 دًذاى اظثی دًذاى اظثی داًِ ؼکل

 297 313 (گرم) ٍزى ّسار داًِ

 42 39 تعذاد داًِ در رديف تالل

 4/14 16 تعذاد رديف داًِ در تالل

 2/173 198 (هترظاًتی) ارتفاع تَتِ

 6/85 100 (هترظاًتی) ارتفاع تا تالل

هیاًگیي رطَتت داًِ در زهاى    

 قی ترٍيجیترداؼت در هسارع تحقی
4/24 5/24 

کرد داًِ در هسارع هیاًگیي عول

 (تي در ّکتار) تحقیقی ترٍيجی
1/14 2/12 

 (حعاضًیوِ) MS ًیوِ حعاض ٍاکٌػ تِ ظیاّک هعوَلی ررت

ٍاکٌػ تِ پَظیذگی فَزاريَهی 

 تالل
 MR(ِهقاٍمًیو) MR (ِهقاٍمًیو) 

 

 

 
 


