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 چكيذُ

عزد کِ در آسهايؾات تِ ًضادي ػولكزدّاي تاالتزي ًغثت تِ عايز  اليي اهيذ تخؼ جَ آتي هٌاطك 9در ايي آسهايؼ تؼذاد 

-88اليي ّا داؽتِ اًذ ، ّوزاُ ارلام هاکَيي ٍتْوي تِ ػٌَاى ؽاّذ در هشرػِ يكي اس کؾاٍرساى ؽْزعتاى چادگاى طي عال سراػي 

هتز  24در کزت ّايي تِ هغاحت تكزار  3اليي ّا ٍ ارلام هذکَر در لالة طزح تلَکْاي کاهل تصادفي تا . کؾت ؽذًذ  1387

ًتايج تجشيِ ٍارياًظ ًؾاى .داًِ در هتز هزتغ کؾت ٍ هَرد تزرعي لزار گزفتٌذ 450عاًتي هتز ٍ تزاکن تذر  20هزتغ، فاصلِ خطَط 

ع داد کِ تؼذاد عٌثلِ در ٍاحذ عطح،  ٍسى ّشار داًِ، ؽاخص تزداؽت، رٍس تا عٌثلِ دّي، رٍس تا رعيذگي فيشيَلَصيک ٍ ارتفا

اختالف هؼٌي داري داؽتِ ٍ تؼذاد %  5، ػولكزد تيَلَصيک ٍ ػولكزد داًِ صًَتيپ ّاي هَردآسهايؼ در عطح % 1تَتِ   در عطح 

تاالتزيي ػولكزد داًِ ٍ ؽاخص تزداؽت در هياى اليي ّاي هَرد   CB83-4اليي . داًِ در عٌثلِ آى ّا اختالف هؼٌي داري ًذاؽت

اس هياى  .تفاٍت آهاري هؼٌي داري ًذاؽت( ؽاّذ)ٍ رلن تْوي  CB84-10ػولكزد داًِ آى تا اليي تزرعي را  داؽت ٍلي هياًگيي 

اس ًظز سهاى  CB83-4اليي . اجشاي ػولكزد، تؼذاد عٌثلِ در ٍاحذ عطح تيؾتزيي ّوثغتگي را تا ػولكزد داًِ ٍ تيَ هاط  داؽت

تاػٌايت تِ . تَتِ جشء صًَتيپ ّاي پاکَتاُ ايي آسهايؼ تَدًذاس ًظز ارتفاع  CB84-10رعيذگي، جشء صًَتيپ ّاي سٍدرط ٍاليي 

ًتايج تِ دعت آهذُ، اليي ّاي فَق الذکز تِ ػٌَاى اليي ّاي تزتز ايي آسهايؼ اًتخاب ٍ جْت تزرعي تيؾتز در ؽزايط کؾاٍرساى 

 .تزٍيجي  پيؾٌْاد هي گزدد -در لالة طزح ّاي تحميمي

Evaluation and yield comparison of cold irrigated elite barley lines CB82, CB83 

and CB84 in on-farm conditions 

 Abstract 

To select the superior barley lines suitable for Esfahan province cold regions, this study was 

conducted with 9 promising barley genotypes and two barley varieties, Bahman and Makooei, as 

check in Chadegan region in 2008-2009. The study was carried out in farmers' fields in on-farm 

research pattern with 24m2, 20cm row spacing and 450 seed m-2 and in a CRB design with four 

replications. The ANOVA results showed that genotypes' were different in number of spikes/m2, 

thousand kernel weight, harvest index, plant height, date of heading and physiological maturity 

date, significantly (p<0.01) and in grain yields and biomass (p<0.05). The CB83-4 barley line had 

the highest grain yield and harvest index, although had not significant difference with CB84-10 

barley line and Bahman variety.  Grain yield and biomass correlated with number of spikes/m2, 
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positively and significantly (p<0.01), but they had not significant correlation with other yield 

components. The CB83-4  barley lines were the earliest mature and the CB84-10 barley lines had 

the shortest plant height. Due to results of this experiment, the CB83-4 and CB84-10 barley lines 

are selected and suggested for further evaluations on extensional on- farm studies.  
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  :کلوات کليذي

 ػشدػيش -طًَسيخ ّبي اهيذ ثخؾ -جَ آثي -اكفْبى 

 :همذهِ 

ثب اّويز ٍ جضء چْبس غلِ هْن جْبى اػز  صساػي ىيكي اص گيب ّب L. Hordeum vulgareجَ ثب ًبم ػلوي           

ػشم ّبي جغشافيبيي ثبال ٍ ايي گيبُ ػبصگبسي اكَلَطيكي صيبدي داؿشِ ٍ دس اقلين ّب ٍ ًقبط هخشلف جْبى 1 اص (. 2116ٍ17)

ًضديک قغت ّبي ؿوبل ٍ جٌَة سب ًَاحي هجبٍس خظ اػشَا 1 ٍ ًيض دس اساضي هشسفغ فالر سجّز سب اساضي ػبحلي ٍ كن 

اصًظش سحول ؿشايظ ًبهؼبػذ هحيغي دس ثشاثش خـكي ٍ ؿَسي دس هقبيؼِ (.  2ٍ17) اسسفبع 1 هَسد كـز ٍ كبس قشاس هي گيشد 

سحول ثيـششي داسد ٍلي ػشهب سا كوشش اص گٌذم ٍ چبٍداس سحول هي ( 1 رسر 1 ثشًج 1 چبٍداس ٍ غيشُ  گٌذم) ثب ػبيش غالر 

سيخ ّبي ثْبسُ آى ثِ ٍيظُ دس هشاحل ظَْس خَؿِ ّب حؼبػيز صيبدي ًؼجز ثِ ػشهب داؿشِ ٍ ثِ ؿذر اص آى آػيت هي . كٌذ

خَثي دس هقبثل ػشهب ٍ يخجٌذاى اص خَد ًـبى هي دٌّذ ٍ  "دبييضُ جَ 1 سحول ًؼجشب –ثيٌٌذ ٍلي سيخ ّبي دبييضُ ٍ ثْبسُ 

اػشبى اكفْبى ثب هؼبحشي حذٍد   ( .2ٍ18)دسجِ ػبًشي گشاد ثذٍى دَؿؾ ثشف سا سحول هي ًوبيٌذ( -16)ػشهبّبي حذٍد 

ّبي كيلَهشش هشثغ دس هشكض كـَس ٍاقغ ٍ داساي اقلين ّبي هشؼذدي اػز كِ غشة ٍ جٌَة غشة آى ؿبهل ؿْشػشبى 105263

ٍ ؿْشضب1 ( دّبقبى)فشيذى1 فشيذًٍـْش1 چبدگبى1 خَاًؼبس1 ػويشم ٍ ثخؾ ّبيي اص ؿْشػشبى گلذبيگبى1 ػويشم ػفلي 

ثِ لحبػ سلفيق كـبٍسصي ٍ داهذاسي1 جَ ّوَاسُ دس ايي هٌبعق يكي اص گيبّبى اكلي (. 3)كَّؼشبًي ٍ ػشدػيش هي ثبؿذ

ب سَجِ ثِ كيفيز هٌبػت خبک ٍ آة 1 دبييي ثَدى هشَػظ ػولكشد ايي ث. صساػي ٍ اص اّويز ٍيظُ اي ثشخَسداس ثَدُ اػز

يكي اص چبلؾ ّبيي اػز كِ هؼئَليي ٍ دػز اًذسكبساى ( دس هقبيؼِ ثب ػبيش ًقبط اػشبى) گيبُ صساػي دس هٌبعق يبد ؿذُ 

بيي ٍ اػشفبدُ اص اسقبم دش دس ايي ساػشب ٍ ثِ هٌظَس سفغ هـكل هزكَس1  ؿٌبػ( . 5. )كـبٍسصي اػشبى ثب آى هَاجِ هي ثبؿٌذ

هحلَل ٍ ػبصگبس ثب ؿشايظ آة ٍ َّايي ايي هٌبعق ٍ جبيگضيٌي ايي اسقبم ثب اسقبم سايج ٍ سَدُ ّبي هحلي هَسد اػشفبدُ 

ثذيْي اػز كِ سحول .كـبٍسصاى1 يكي اص ساُ حل ّبيي اػز كِ كبسؿٌبػبى ٍ كبحجٌظشاى كـبٍسصي ثش آى سأكيذ هي ًوبيٌذ

ثِ ػجبسر ديگش ثْشُ گيشي اص . ي ٍيظگي طًشيكي هشسجظ ثب ػبصگبسي اسقبم اًشخبثي ثشاي ًَاحي ػشد ػيش اػزثِ ػشهب1 هْوششي

دشبًؼيل ّبي طًشيكي ٍ سطم دالػن ّبي هشحول ثِ ػشهب ٍ يخ صدگي1 هٌبػت سشيي سٍؽ هقبثلِ ثب ػشهبي ؿذيذ ايٌگًَِ هٌبعق 

اقليوي هَسد ًظش1 هؼشلضم فؼبليز ّبي ؿشايظ  بٍ ػبصگبس ث لَدش هحلدػشيبثي ثِ اسقبم اكالح ؿذُ  (.10ٍ11)هي ثبؿذ

ّبي دس حبل سفكيک سب سػيذى ثِ اليي  اًشخبة اص داخل ًؼل ثب ٍ آغبص1  گيشي گدٍ س ثب  كِعَالًي ٍ صهبى ثشي اػز 
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ٍ يكٌَاخز  ديـشفشِ  1ػٌجؾ خلَكيبر كوي ٍ كيفي آًْب دس آصهبيـبر هقبيؼِ ػولكشد هقذهبسي ثب ٍ اداهِ يبفشِ خبلق

 -سغجيقي ٍ  سحقيقي -عشح ّبي سحقيقي) 1 سكويل ٍ ثبالخشُ ثب اًجبم آصهبيـبر هضسػِ اي دس ؿشايظ صاسػييػشاػشي

يَػفي ٍ قضٍيٌي گضاسؽ كشدًذ كِ دس آصهبيؾ يكٌَاخز ػشاػشي هٌغقِ ػشد كـَس . (9ٍ  1)هي سػذ  ثِ دبيبى( سشٍيجي

ًبهجشدگبى دس آصهبيؾ (. 14)ي ػوَهي ثْششي ًؼجز ثِ ػبيش اسقبم ّؼشٌذ داساي ػبصگبس CB-71-15  ٍCB-71-17 اليي ّبي

ثب هيبًگيي  (ًلشر) MB-73-6 اليي جَ دس هٌغقِ هؼشذل كـَس سا اسصيبثي ًوَدُ ٍ  ؾاليي اهيذ ثخ 19ػبصگبسي  ديگشي1 

 ٍ  EBYTC-80-13بي اػالم ًوَدُ اًذ كِ اليي ّ( 13)ًيكخَاُ ٍ ّوكبساى  (.15)سي دس ّكشبس سا هؼشفي ًوَدًذ  7

EBYTC-80-7  جؼفشي ٍ   .اص ًظش هقبٍهز ثِ ثيوبسيْب ٍ ػشهب اص ػبيش اليي ّبي اهيذ ثخؾ  هَسد آصهبيؾ ثشسش ثَدًذ

-2ثش دبيِ آصهبيـبر اًجبم ؿذُ دس هٌبعق ػشد ػيش اػشبى اكفْبى گضاسؽ كشدُ اًذ كِ  اليي ّبي اهيذ ثخؾ جَ( 7)ّوكبساى 

74 –CB   ٍ13-IFN (ثي اص سَدُ ّبي هحلي اكفْبىاًشخب )ثشسش ثَدُ ( سقن هبكَيي)1 اص ػبيش اليي ّب هَسد آصهبيؾ ٍ ؿبّذ

ًبهگزاسي ٍ جْز كـز دس هٌبعق ػشدػيش كـَس   تْويثِ ًبم جَ  1387دس ػبل   CB– 74-2ؿبيبى ركش اػز كِ اليي . اًذ

-CB83-4,15,17 - CB82دّذ كِ اليي ّبي ثشسػي ًشبيج عشح ّبي سحقيقبسي ثِ ًظادي كـَس ًـبى هي . هؼشفي گشديذ

5,10.11   ٍ CB84-10,14,18  ًؼجز ثِ ػبيش اليي ّب ٍ ؿبّذ1  يكٌَاخز ػشاػشي هٌغقِ ػشد كـَس برآصهبيـدس

ػولكشد داًِ ثيـششي داؿشِ ٍ ؿبخق ّبي دبيذاسي هحبػجِ ؿذُ دسكليِ هٌبعق هزكَس ًـبى دٌّذُ دبيذاسي ػولكشد آى ّب 

ثب ػٌبيز ثِ هَاسد اؿبسُ ؿذُ ثبال1 ٍ ثِ هٌظَس ثشسػي اهكبى جبيگضيٌي   .(12)ّبي آصهبيؾ ؿذُ هي ثبؿذ ًؼجز ثِ ػبيش اليي

ّبي جذيذ اهيذثخؾ جَ آثي ػشدػيشي ثب اسقبم هَجَد ٍ ثب ّذف افضايؾ كوي ٍ كيفي ػولكشد ايي گيبُ صساػي  ياسقبم ٍ الي

 .هذدس هٌبعق ػشدػيش اػشبى اكفْبى1 عشح حبضش ثِ اجشا دس آ

 هَاد ٍ رٍػ ّا   

اليي اهيذ ثخؾ جَ آثي  9دس ايي عشح . دس ؿْشػشبى چبدگبى ثِ اجشا دسآهذ 1387-88آصهبيؾ دس ػبل صساػي 

كِ دس آصهبيـبر ثِ ًظادي (   CB82-5,10.11 –CB83-4,15,17-CB84-10,14,18ؿبهل اليي ّبي) هٌبعق ػشد

اسقبم هبكَيي ٍثْوي ثِ ػٌَاى ؿبّذ دس هضسػِ يكي اص  1 ّوشاُ(12) ًؼجز ثِ ػبيش اليي ّب داؿشِ اًذػولكشدّبي ثبالسشي 

سكشاس دس كشر  3اليي ّب ٍ اسقبم هزكَس دس قبلت عشح ثلَكْبي كبهل سلبدفي ثب . كـبٍسصاى ؿْشػشبى چبدگبى كـز ؿذًذ 

 40حذٍد كلِ كشر ّب داًِ دس هشش هشثغ ٍ فب 450ػبًشي هشش1  سشاكن ثزس  20هشش هشثغ فبكلِ خغَط  24ّبيي ثِ هؼبحز 

ٍ هلشف كَد  (4)صهبى كـز ثب ػٌبيز ثِ سبسيخ كبؿز سَكيِ ؿذُ ثشاي  هٌغقِ دس ّفشِ اٍل هْش هبُ. ػبًشي هشش كبؿشِ ؿذًذ

هشاقجز ّبي صساػي عي دٍسُ سؿذاًجبم ٍيبدداؿز ثشداسي ّبي الصم كَسر . ثش اػبع ًشبيج آصهَى خبک كَسر گشفز 

دداؿز ثشداسي ؿذًذ ؿبهل  سبسيخ كبؿز1 ظَْس ػٌجلِ ٍ سػيذگي فيضيَلَطيكي  1 اسسفبع هْوششيي كفبسي كِ يب. دزيشفز

دغ اص سػيذگي فيضيَلَطيک 1 ثِ هٌظَس سؼييي اجضاء ػولكشد1 . ثَس1ِ سؼذاد ػٌجلِ دس هشش هشثغ1 ػولكشد دا1ًِ ٍصى ّضاس داًِ ثَد

ش هشثغ اص ػغح ثبقيوبًذُ ّش كشر ثِ كَسر دغ اص حزف دٍ خظ كـز كٌبسي ثِ لحبػ حزف اثشار حبؿيِ اي 1 يک هش

1 ثيَهبع1 سؼذاد ػٌجلِ دس هشش هشثغ1 سؼذاد داًِ دس ػٌجلِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ (دػولكش) داًٍِ ػالٍُ ثش ٍصى . سلبدفي ثشداؿز ؿذ

. دس ًْبيز كل كشر ثشداؿز ٍ ػولكشد داًِ اًذاصُ گيشي ٍ دس هحبػجِ ػولكشد داًِ هَسد اػشفبدُ قشاس گشفز. سؼييي گشديذ

هحبػجبر ٍ  . ل هيالدي هجٌب قشاس گشفزثشاي هحبػجِ سٍص سب ػٌجلِ دّي ٍ سٍص سب سػيذگي فيضيَلَطيک اٍل هبُ طاًَيِ ػب

  .كَسر دزيشفز   SAS    ٍExcelسجضيِ ٍ سحليل ّبي آهبسي ثب ًشم افضاسّبي 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ًتايج ٍ تحث

ًشبيج سجضيِ ٍاسيبًغ ػولكشد ٍ اجضاء ػولكشد ٍ ػبيش كفبر اًذاصُ گيشي ؿدذُ طًَسيدخ ّدبي جدَ هدَسد ثشسػدي دس       

ًـبى هي دّذ كِ سؼذاد ػٌجلِ دس ٍاحدذ  ( 1)جذٍل . آٍسدُ ؿذُ اًذ( 2)دس جذٍل ٍ ًشبيج هقبيؼِ هيبًگيي ّبي آًْب ( 1)جذٍل

1 % 1ػغح1  ٍصى ّضاس دا1ًِ ؿبخق ثشداؿز1 سٍص سب ػٌجلِ دّي1 سٍص سدب سػديذگي فيضيَلَطيدک ٍ اسسفدبع ثَسدِ   دس ػدغح       

هؼٌي داسي داؿشِ ٍ سؼذاد داًدِ  اخشالف %  5ٍ ػولكشد داًِ طًَسيخ ّبي هَسدآصهبيؾ دس ػغح ( ثيَهبع) ػولكشد ثيَلَطيک 

ؿدبخق   سشيي ػولكشد داًِ ٍثبال CB83-4ًشبيج حبكلِ ًـبى هي دٌّذ كِ اليي . دس ػٌجلِ آى ّب اخشالف هؼٌي داسي ًذاؿز

( ؿدبّذ )ٍ سقدن ثْودي    CB84-10دس هيبى اليي ّبي هَسد  ثشسػي سا  داؿز ٍلي هيبًگيي ػولكشد داًِ آى ثب اليدي   ثشداؿز

اص هيبى اجضاي ػولكشد1 سؼذاد ػٌجلِ دس ٍاحذ ػغح ثيـششيي سبثيش سا ثش ػولكشد داًدِ ٍ ثيدَ    .ٌي داسي ًذاؿزسفبٍر آهبسي هؼ

لزا 1 ثِ ًظش هي سػذ كِ قذسر دٌجِ صًي ٍ سَليذ دٌجِ ّبي ثبسٍس اليي ّبي هَسد آصهبيؾ1 ًقؾ  ٍ سبثيش صيبدي . هبع  داؿز

هيدضاى  )ي ٍاكٌؾ اليي ّبي ثشسش ايي آصهبيؾ ًؼجز ثِ سغييشار سشاكن كـز دس ايي ساػشب1 ثشسػ. ثش ػولكشد آى ّب داؿشِ اػز

اص ًظدش صهدبى سػديذگي1 جدضء طًَسيدخ ّدبي        CB83-4اليدي  . دس چْبس چَة ثشسػي ّبي ثِ صساػي  هفيذ خَاّذ ثَد( ثزس

ٍ    )اص ًظش اسسفبع ثَسِ جضء طًَسيخ ّبي دبكَسبُ  CB84-10صٍدسع ٍاليي  هٌبػدت ثدشاي    افدضايؾ احشودبل سحودل ثدِ ٍسع 

اص ًظش ػولكشد داًِ ٍ ًيدض كدفبسي اص    CB83-4  ٍCB84-10ثبػٌبيز ثِ ثشسشي اليي ّبي  .ايي آصهبيؾ ثَدًذ( آثيبسي  ثبساًي

ٍ غيش1ُ اليي ّبي هزكَس ثِ ػٌَاى اليدي ثشسدش ايدي آصهدبيؾ اًشخدبة ٍ      ( 2جذٍل )قجيل اسسفبع هٌبػت ثَس1ِ عَل دٍسُ سؿذ 

 .    سشٍيجي  ديـٌْبد هي گشدد -كـبٍسصاى دس قبلت عشح سحقيقيجْز ثشسػي ثيـشش دس ؿشايظ 

 (1387-88)سجضيِ ٍاسيبًغ ػولكشد ػولكشد داًِ طًَسيخ ّبي اهيذ ثخؾ جَ ػشد ػيشي دس اػشبى اكفْبى  (: 1)جذٍل 

 هياًگيي هزتؼات

درجِ 
 آسادي

هٌاتغ 
ارتفاع  تغييز

 گياُ
 رعيذگي

 فيشيَلَصيک
 ظَْر

 عٌثلِ ّا 
ؽاخص 
 تزداؽت

 ٍسى
 ّشار داًِ 

 تؼذاد داًِ
 در عٌثلِ 

تؼذاد عٌثلِ 
در هتز 

 هزتغ

ػولكزد 
 داًِ

ػولكزد 
 تيَلَصيک

 سكشاس 2 3672009 771430 660 39/3 20/6 55/2 36/7 94/0 85/3

 طًَسيخ 10 4989742* 1901527* 15629** 28/15 14/15** 26/99** 76/73** 73.99** 2/106**

 خغب 32 2032652 589404 2754 73/11 20/3 22/5 50/10 61/12 68/12

08/4 10/2 64/2 28/5 07/5 85/8 54/9 83/12 27/10 CV 

 ثِ سشسيت هؼٌي داس ثَدى دس ػغح يک ٍ دٌج دس كذ  *ٍ **

 هقبيؼِ هيبًگيي ّبي ػولكشدٍ اجضاي ػولكشد داًِ طًَسيخ ّبي اهيذ ثخؾ جَ ػشد ػيشي (:2)جذٍل 
 (1387-88)دس اػشبى اكفْبى  

 ًَتيپص
ػولكزد 

تيَلَصيک 
-کيلَ گزم)

 (ّكتار

ػولكزد 
کيلَ )داًِ 

-گزم
 (ّكتار

تؼذاد عٌثلِ 
در هتز 

 هزتغ

 تؼذاد داًِ
 در عٌثلِ 

 ٍسى
ّشار داًِ  

 (گزم)

ؽاخص 
 تزداؽت

 ظَْر
عٌثلِ ّا  

 (رٍس)

رعيذگي 
فيشيَلَصيک 

 (رٍس)
ارتفاع گياُ 

 (عاًتي هتز)

 abc13790 ab6990 ab630 ab6/37 bc7/36 ab6/48 bcd124 a7/175 d76 تْوي

CB81-18 ab14417 bc5847 cd6/527 ab3/37 ab3/39 de3/40 cdef7/120 a3/176 abc7/89 

CB82-5 ab15377 bc5680 d468 ab6/40 ab4/39 e9/36 abc3/126 bc7/167 a7/94 

CB82-10 abc13000 bc5983 abc3/589 ab8/40 c4/34 bc2/46 a3/130 a7/175 bc7/87 
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CB82-11 abc13520 bc5773 bcd546 ab3/37 c3/35 cd6/42 bcd7/123 a175 bc7/85 

CB83-4 ab15173 a7677 a3/679 a7/41 c6/35 a6/50 ef3/116 d7/160 abc3/89 

CB83-15 c11417 bc5590 d468 ab7/40 ab6/39 ab9/48 def119 cd164 a7/94 

CB83-17 a15677 c4967 cd3/507 b5/34 a4/41 f8/31 f115 cd3/162 ab3/92 

CB84-10 ab14450 ab6880 ab628 ab2/36 ab4/39 ab6/47 ab7/129 ab3/171 c85 

CB84-14 abc13087 bc5560 cd496 ab8/39 bc6/37 cd4/42 abcd7/124 bc7/167 d7/78 

 bc12753 c5180 d7/478 ab1/39 ab9/39 de5/40 cde3/121 bc3/166 bc87 هاکَيي

LSD 5% 2428 1308 4/89 83/5 28/3 89/3 53/5 05/6 07/6 

  اًذ ٍ دس ّش ػشَى سفبٍر ثيي دٍ هيبًگيي ّب سَػظ آصهَى داًكي دس ػغح احشوبل دٌج دسكذ هقبيؼِ ؿذُ هيبًگيي -*           
 داس ًيؼز كِ داساي حذاقل يک حشف هـششک ثبؿٌذ  اص ًظش آهبسي هؼٌي

 :هٌاتغ هَرد اعتفادُ 
 اَّاص. كَل اكالح ًجبسبر1 داًـگبُ ؿْيذ چوشاىا. 1370. اّذائي1 ثْوي -1

 610ف . اًشـبسار داًـگبُ سْشاى. غالر ػشدػيشي.1373.ثٌْيب1هحوذسضب -2

 ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ اػشبى اكفْبى. آة ٍ َّاي اػشبى اكفْبى. 1371.ثي ًبم  -3

هشكض . گضاسؽ ػبليبًِ ثخؾ سحقيقبر خبک ٍ آة . اسقبم جَ سؼييي هٌبػت سشيي صهبى كبؿز ٍ هيضاى ثزس سٍي .  1363.دسخـٌذُ دَس 1 ع  -4
 .سحقيقبر كـبٍسصي اكفْبى 

 .هذيشيز عشح ٍ ثشًبهِ  ػبصهبى جْبد كـبٍسصي اػشبى اكفْبى . اػشبى اكفْبى  1385-86آهبس ًبهِ كـبٍسصي .  1387. ثي ًبم -5

 :آهبس ًبهِ كـبٍسصي ٍصاسر جْبد كـبٍسصي دس -1388 -. ثي ًبم -6
                                                           (www.213.176.84,4/zbank/byprodch,asp?list) 

ًْبيي عشح  گضاسؽ. ) on-farm)ثشسػي ٍ هقبيؼِ ػولكشداليي ّب ٍ اسقبم جَ هشحول ثِ ػشهبدس ؿشايظ صاسػيي . 1385. جؼفشي1 احوذ  -7
 .ٍ هٌبثغ عجيؼي اكفْبىسحقيقبر كـبٍسصي  هشكض. 134/86 سحقيقبسي ثِ ؿوبسُ ثجز 

. اكفْبىؿشايظ صاسػيي  ثذٍى دَؿيٌِ هٌبعق هؼشذل دس  جَ( URH-83)اهيذ ثخؾ  ي اليي ّبػولكشد هقبيؼِ ثشسػي ٍ . 1388. جؼفشي1 احوذ  -8
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