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فهرست مطالب

پیشگفتار

افزایـش روزافـزون جمعیـت و کمبـود مـواد غذائـی بـه ویـژه در کشـورهای در حـال توسـعه، باعـث ایجـاد 
نگرانی هایـی درزمینـٔه آینـده تولید غذا شـده اسـت. در نگاهی کلی توسـعه سـطح زیر کشـت و افزایش عملکرد 
دو راهـکار اساسـی هسـتند کـه همـواره بـه منظـور افزایش تولیـد در بخش کشـاورزی مـد نظر قـرار می گیرد. 
توسـعه سـطح زیـر کشـت بـا توجه بـه کاهـش میـزان منابـع تولیـد، پیامدهـای اقتصـادی نامطلوبـی از جمله 
افزایـش بـار هزینـه ای دولـت را می توانـد در بر داشـته باشـد. از ایـن رو، در حال حاضـر بهبود عملکـرد کّمی و 
کیفـی محصـول بـه عنـوان گزینه ای مطلـوب به منظـور مقابله با چالـش کمبود مـواد غذایـی از اهمیت خاصی 
برخـوردار اسـت، بـه ویـژه اینکه پیشـرفت های اخیـر درزمینۀ دانـش ژنتیک و اسـتفاده از فناوری هـای نوین در 
عرصـه به نـژادی، سـهم بسـزایی در طراحـی و اجـرای دقیق تر برنامه هـای اصالح گیاهـان زراعی و باغی توسـط 

به نژادگران داشـته اسـت.
 علـم اصـالح نباتـات یـا به نـژادی گیاهـان زراعـی بـه مجموعـه فناوری هایـی اطـالق می شـود کـه درآن با 
مشـاهده و بررسـی میـزان سـازگاری گیاهـان بـه تنش هـای محیطـی و همچنیـن راندمـان تولیـد محصوالت، 
گیاهانـی را کـه نسـبت بـه ایـن تنش هـا ماننـد تنش خشـکی، شـوری، آفـات، بیماری ها و غیـره مقاوم تـر بوده 
و همچنیـن راندمـان تولید بیشـتری نسـبت به سـایر ارقـام زراعی دارا هسـتند، انتخـاب کـرده و ژن های عامل 
ایجـاد ایـن مقاومت هـا و همچنیـن تولید بیشـتر را با اسـتفاده از روش هـای مختلف به گیاه هـدف منتقل نماید 

تـا گیـاه هـدف نیـز دارای این نـوع سـازگاری ها و راندمـان باالی تولید شـود.
دسـتاوردهای حاصـل از برنامه هـای به نـژادی کـه یکـی از برجسـته ترین و موثرتریـن موفقیت هـای علمـی 
قلمـداد می شـود، از مهمتریـن عرصه  هـای تحقیقاتی کاربردی اسـت که مؤسسـه تحقیقات اصـالح و تهیه نهال 
و بـذر در ایـن زمینـه به موفقیت های چشـمگیری دسـت یافته اسـت. این موسسـه تنها پس از پیـروزی انقالب 

اسـالمی تاکنـون تعـداد 173 رقـم زراعی و باغـی را به جامعه کشـاورزی معرفی کرده اسـت.
بـا تقدیـر و تشـکر از کلیه افـرادی که در گـردآوری اطالعات و تهیه ایـن کتاب ما را صمیمانـه یاری کردند، 
امیـد اسـت کـه ایـن مجموعـه بتواند ضمـن نمایـان سـاختن توانمندی هـای مؤسسـه تحقیقات اصـالح و تهیه 
نهـال و بـذر درزمینـٔه معرفـی ارقـام اصـالح شـده، زمینـه افزایش توجـه مسـئولین امر را بـه مقولـه پژوهش و 
همچنیـن اسـتفاده از پتانسـیل های نهفتـه در ایـن زمینـه جهت افزایـش ضریـب امنیت غذایـی و خوداتکایی را 

فراهم سـازد.

 كميته جمع آوری، تدوين و انتشار
 دستاوردهای تحقيقاتی مؤسسه
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تاریخچه تأسیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

فعالیت هـای علمـی اصـالح گیاهـان زراعـی در ایران از دهـه اول 1300 هجری شمسـی شـروع و به صورت 
پراکنده در مناطق محدودی از کشـور آغاز شـد. با تأسـیس مدرسـه عالی فالحت و سـپس دانشـکده کشـاورزی 
کرج )زیر نظر وزارت کشـاورزی( در سـال 1306 این کوشـش ها سـامان یافت وتحقیقات غالت از سـال 1309 

بـا گزینـش و اصـالح بـذر در توده های بومی آغاز شـد.
در دهه سـی یک هزار و سـیصد شمسـی با توجه به پراکندگی تحقیقات و تشـکیالت محدود در دستگاه های 
مختلف وزارت کشـاورزی ضرورت تأسـیس موسسـه ای مسـتقل با اختیارات وسـیع قانونی احسـاس شـد. بنابر 
درخواسـت وزارت متبـوع و بـر اسـاس الیحـه قانونـی مصوب مجلسـین شـورای ملی و سـنای وقت، تشـکیالت 
موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر در آبان مـاه سـال 1338 )1338/8/3( تصویـب شـد و سـتاد 

موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بذر رسـماً در شهرسـتان کرج تأسـیس و شـروع به فعالیـت نمود.
 بـا افزایـش کارایـی و بازده تحقیقات به تدریج تشـکیالت موسسـه تغییـر یافت، بطوری که در سـال 1348 
بخـش تحقیقـات دانه هـای روغنـی، در سـال 1349 بخـش تحقیقـات ذرت، در سـال 1350 بخـش تحقیقـات 
باغبانـی، در سـال 1357 بخـش تحقیقات سـبزی و صیفـی، در سـال 1359 بخش تحقیقات حبوبات، در سـال 
1362 بخـش تحقیقـات فیزیولـوژی، بیوشـیمی و تکنولـوژی و در سـال 1362 بخـش ژنتیک و آمار تأسـیس و 

آغـاز بـه کار کردند.
بـا توجـه بـه اهمیت برخـی از محصـوالت، زمینه های تخصصـی کاری و لزوم تقویت بیشـتر آنها، مؤسسـات 
تحقیقاتـی مسـتقل پسـته )1371(، دیـم )1371(، خرمـا )1372(، برنـج )1373(، مرکبـات )1375(، پنبـه 
)1376(، بیوتکنولـوژی )1378(، ثبـت وگواهـی بـذر و نهـال )1382( و باغبانـی )1393( بـه تدریـج از ایـن 
موسسـه جـدا شـدند. در حـال حاضـر ایـن موسسـه در سـتاد مرکـزی و 32 مرکـز و 80 ایسـتگاه تحقیقاتی در 
سـطح کشـور بـا 400 نفـر عضـو هیئت علمـی و محقـق در تخصص هـای مختلف، سـالیانه بیـش از 900 پروژه 

و طـرح تحقیقاتـی اجـرا می نماید.

اهداف و وظایف 

از مهمتریـن اهـداف و وظایـف بخش هـای تحقیقاتـی ایـن موسسـه می تـوان بـه جمـع آوری، حفاظـت و 
توسـعه ظرفیـت بهره بـرداری از ذخایـر ژنتیـک گیاهـی، انجـام بررسـی های به نـژادی، به زراعـی و تکنولوژیکـی 
بـر روی محصـوالت مهـم زراعـی و باغـی بـرای اقلیم هـای مختلـف کشـور، تهیـه و ارائـه دانـش فنـی مربوطه، 
تولیـد هسـته های اولیـه مـورد نیـاز بذر و نهـال و ارائه مشـاوره های فنـی و تحقیقاتی بـرای تعیین سیاسـت ها، 

خط مشـی و نظـارت بـر کار تولیدکننـدگان بـذر و نهـال کشـور اشـاره نمود.
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دستاوردهای شاخص مؤسسه در زمينٔه به نژادی گياهی

دسـتاوردهای شـاخص تحقیقاتـی ایـن موسسـه از زمان تأسـیس تاکنون معرفـی بیـش از 480 رقم اصالح 
شـده محصـوالت مهـم زراعی بـا کیفیت مناسـب، صفات خاص، سـازگار به شـرایط اقلیمی مختلـف و مقاوم به 
آفـات و بیماری هـای مهـم بـوده اسـت کـه بخش هـای تحقیقاتی غـالت 136 رقم، سـبزی و صیفـی و حبوبات 
آبـی 91 رقـم، دانه هـای روغنـی 67 رقـم، ذرت و گیاهـان علوفه ای 36 رقـم، و باغبانی 152 رقـم را اصالح و به 

کشـاورزان معرفـی کرده اند.
 ایـن ارقـام بـه همـراه سـایر نتایـج حاصـل از پژوهش های بنیـادی مؤسسـه باعـث افزایش تولیـد و کیفیت 

محصـوالت زراعی و باغی کشـور شـده اسـت. 
هـر کـدام از ایـن ارقـام در مقطع زمانی خـود موجبات تحولی شـگرف در عملکرد و تولید کمـی و کیفی آن 
محصـول شـده اند. بـه عنـوان مثال بـا معرفی ارقام گنـدم در دهه هفتاد و بعـد از آن و رعایت دسـتورالعمل های 
اجرایـی، میـزان تولیـد گنـدم از چهـار میلیـون تـن در سـال زراعـی 67-1366 به بیـش از 14 میلیـون تن در 

سـال زراعی 83- 1382 و با نوسـانات کمی در سـال های بعد رسـید. 
دسـتیابی بـه مقـام اّول بانک هـای ژن منطقـه خـاور نزدیـک، آسـیای میانه و شـمال آفریقـا )CWANA( و 
جمـع آوری و نگهـداری بیـش از شـصت و سـه هزار نمونـه ژنتیکی گیاهان زراعی و خویشـاوندان وحشـی آنها و 

پنـج هـزار نمونـه ژنتیکـی درختـان میـوه از دیگر دسـتاوردهای مهم این مؤسسـه بشـمار می رود.
شـکل شـماره 1 تعـداد ارقام معرفی شـده توسـط بخش های تحقیقـات غالت، دانه هـای روغنـی، ذرت و گیاهان 

علوفـه ای، و سـبزی و صیفـی و حبوبـات آبـی را در سـال های پـس از انقالب اسـالمی ایران نشـان می دهد.

 شکل 1. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش های تحقيقاتی موسسه طی سال های 1358-94
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اولویت های تحقیقاتی و وظایف اساسی

برنامه ریـزی تحقیقـات مربـوط بـه اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر در سـطح کشـور بـا همـکاری مراکـز - 
تحقیقاتـی.

تهیـه و تنظیـم ایـن برنامه هـا بـرای اظهـار نظـر شـورای عالـی تحقیقـات سـازمان تحقیقـات، آموزش و - 
ترویـج کشـاورزی بـا رعایـت اولویت هـای تحقیقاتی.

برآورد اعتبارات مورد نیاز.- 
ارزیابـی ارقـام اصـالح شـده در سـطح کشـور بـا همـکاری مراکـز تحقیقاتـی و مدیریت هـای ترویـج بـه - 

منظـور تعییـن برتـری، صـدور اجـازه نامگـذاری و توزیـع آن هـا.
انجـام تحقیقـات کاربـردی و بنیـادی کـه جنبـه ملـی دارنـد. ایـن پروژه هـا بـه صـورت مسـتقل و یـا با - 

همـکاری مراکـز تحقیقـات اجـرا می شـوند.
همـکاری بـا مراکـز تحقیقاتـی در اجـرای پروژه های تحقیقاتـی در جهت عـدم تمرکز و ایجاد تسـهیالت - 

الزم بـرای تبـادل مسـتمر اطالعـات تحقیقاتی با ایـن مراکز.
ارتبـاط مـداوم بـا مراکـز تولیـدی بـه منظـور آشـنایی با مسـائل و مشـکالت موجـود در تولیـد و ارزیابی - 

کاربـرد نتایـج حاصـل از تحقیقات.
همـکاری بـا دانشـگاه ها و مؤسسـات تحقیقاتـی و آمـوزش عالـی داخلـی و خـارج از کشـور و تبـادل - 

اطالعـات علمـی و تحقیقاتـی.
برگزاری سمینارها، کنفرانس های ملی و بین المللی.- 
نظـارت بـر اجـرای برنامه هـای تحقیقاتـی بخش هـای تحقیقاتـی تابعـه و مراکـز تحقیقاتـی و ارزشـیابی - 

پروژه هـا و طرح هـای تحقیقاتـی.
تولید بذور هسته های اولیه مورد نیاز و نهال های مادری.- 
تهیـه گزارش هـا و مقـاالت علمـی مربوط بـه پروژه هـا و طرح های تحقیقاتی موسسـه و جمـع آوری نتایج - 

و نتیجه گیـری کلـی از ایـن نتایـج به منظور انتشـار گزارش های ملی در سـطح کشـور.
فراهـم نمـودن تسـهیالت الزم جهـت تحصیـل در مقاطع عالـی آموزش به منظـور تربیت نیروی انسـانی - 

مـورد نیـاز و بـاال بـردن سـطح دانش کارکنـان با همـکاری دفاتـر ذیربط در سـازمان تحقیقـات، آموزش 
و ترویج کشـاورزی.

تهیه و تنظیم بودجه سالیانه موسسه.- 
همـکاری بـا هیـات ممیـزه سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی درزمینـٔه ارزشـیابی علمی و - 

تحقیقاتـی اعضـای هیـات علمی مؤسسـات و مراکـر تحقیقاتی.
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بخش های تحقیقاتی و واحدهای فنی

ایـن موسسـه دارای شـش بخـش تحقیقاتـی شـامل غـالت، دانه هـای روغنـی، ذرت و گیاهـان علوفـه ای، 
باغبانـی، سـبزی و صیفـی و حبوبـات آبـی، ژنتیـک و بانـک ژن گیاهـی ملـی ایـران و بخـش خدمـات فنـی و 
تحقیقاتـی، و دفاتـر آمـوزش، انتقـال یافته ها، دفتـر پژوهش هـای اقتصادی-اجتماعی و تجاری سـازی، ارتباطات 
علمـی و همکاری هـای بین المللـی، واحـد آمـار و کامپیوتـر، و کتابخانـه اسـت. در حـال حاضر در این موسسـه 
اجـرای مطالعـات به نژادی در شـش بخـش تحقیقات غـالت، دانه های روغنـی، ذرت و گیاهان علوفه ای، سـبزی 
و صیفـی و حبوبـات آبـی، و ژنتیـک و بانـک ژن گیاهـی ملـی ایـران در حـال اجراسـت. در ادامـه بـه معرفـی 

مختصـر بخش هـای تحقیقاتـی موسسـه پرداخته شـده اسـت.

	بخش تحقيقات غالت

تحقیقـات غـالت در ایـران از سـال 1309 شمسـی بـا اقداماتـی در زمینه جمـع آوری توده هـای بومی گندم 
از نقـاط مختلـف کشـور و مطالعـه آنهـا در کـرج آغاز شـد. از سـال 1315 برنامه هـای اصالح بذر غـالت بر پایه 
صحیح تـری اسـتوار شـد و مطالعاتـی کـه بـر روی 5100 لینه خالص گندم و جو در مدرسـه عالـی فالحت کرج 

انجـام گرفتـه بـود، منتـج بـه پبدایش ارقـام گندم شاه پسـند، عطائـی و نیز جو کالیفرنی شـد.
از سـال 1327 با جدا شـدن دانشـکده کشـاورزی کرج از وزارت کشـاورزی مطالعات مربوط به جمع آوری و 
آزمایـش توده هـای بومـی گنـدم و جـو در بنـگاه اصـالح نباتات کـرج متمرکز شـد و به تدریـج و بخصوص پس 
از شـروع همکاری هـای مشـترک بـا سـازمان خواربار و کشـاورزی جهانی )فائـو( این فعالیت ها گسـترش یافت.

همکاری هـای علمـی- فنـی وزارت کشـاورزی بـا فائـو در زمینـه اصـالح بذر غالت از سـال 1331 آغـاز و تا 
سـال 1347 ادامـه یافـت. کوشـش های آقـای دکتـر کوکـوک اولیـن کارشـناس فائـو از سـال 1331 تـا 1333 
در زمینـه جمـع آوری و تهیـه کلکسـیونی شـامل 441 نمونـه گنـدم و 105 نمونـه جـو و تهیـه نقشـه پراکنش 
جغرافیایـی گونه هـای غـالت در ایـران بسـیار ارزنـده بـود. آقـای دکتـر مـودرا از سـال 1333 تـا 1347 بعنوان 
کارشـناس اصـالح بـذر غـالت و مدیـر طـرح مشـترک اصـالح بـذر گنـدم و جـو بیـن وزارت کشـاورزی و فائو 
انجـام وظیفـه نمـود. از سـال 1340 بـه بعـد بـا اعـزام کارآمـوزان ایرانـی به مراکـز تحقیقـات بین المللـی، پایه 
محکمـی بـرای انجـام تحقیقات غالت گذاشـته شـد و با مراجعت آنان به کشـور و اسـتقرار آنها در ایسـتگاه های 

تحقیقاتـی مناطـق مختلف کشـور حاصـل کار پربارتر شـد.
حاصـل 85 سـال تحقیـق مسـتمر و بالنـده درزمینـٔه غـالت، معرفـی تعـداد 100 رقـم گندم نـان، 26 رقم 
جـو، 6 رقـم گنـدم دوروم، 3 رقـم تریتیکاله و 1 رقم چاودار اسـت. در شـکل شـماره 2 تعداد ارقام معرفی شـده 
توسـط بخـش تحقیقـات غـالت به تفکیک محصول در سـال های بعد از انقالب اسـالمی ایران نشـان داده شـده 

است.
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o اهداف بخش تحقيقات غالت 
از جملـه مهمتریـن اهـداف بخـش تحقیقـات غـالت می تـوان بـه اصـالح و معرفـی ارقـام گندم نـان، گندم 

دوروم، جـو، تریتیکالـه و چـاودار بـا خصوصیـات زیر اشـاره کرد؛
دارا بودن پتانسیل ژنتیکی عملکرد باال با سازگاری عمومی و خصوصی و پایداری عملکرد- 
مقاومت )تحمل( به تنش های زنده و غیر زنده- 
کیفیـت مطلـوب آرد بـرای تهیـه نان، سـمولینا بـرای فرآورده هـای ماکارونی، علوفـه و دانه بـرای تعلیف - 

دام و طیـور و مالـت برای نوشـابه.
بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف مذکـور راهکارهـای متعددی در بخـش تحقیقات غالت اتخاذ شـده اسـت 

کـه برخـی از آنهـا عبارتند از؛
تعیین سازگاری عمومی و خصوصی و پایداری عملکرد در الین ها و ارقام پیشرفته- 
تعیین قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و برآورد توارث پذیری صفات مختلف- 
شناسایی، تعیین نژاد و توان بیماریزایی بیماری های مهم غالت در مناطق مختلف کشور- 
ارزیابـی ژرم پالسـم های گنـدم و جـو جهـت تعییـن منابـع مقاومـت بـه تنش هـای زنـده )Biotics( و - 

)Abiotics( غیرزنـده  تنش هـای 
ارزیابی کیفیت گندم نان، دوروم و جو- 
ارزیابـی و تعییـن تنـوع ژنتیکـی در کلکسـیون ژرم پالسـم غـالت بر اسـاس نشـانگرهای بیوشـیمیایی و - 

سیتولوژیکی
همـکاری بـا مراکـز بین المللـی تحقیقـات کشـاورزی نظیـر CIMMYT و ICARDA و برنامه ملی سـایر - 

کشـورها مانند چین، روسـیه، فرانسـه، مجارسـتان، هندوسـتان و ترکیه و ارزیابی ژرم پالسم های دریافتی 
از آنهـا و ارتبـاط با دانشـگاه های داخل و خارج کشـور.

 

شکل 2. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش تحقيقات غالت طی سال های 1358-94
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o روش ها و تکنيک ها
برخی از روش ها و تکنیک های مورد استفاده درزمینٔه اصالح و معرفی گیاهان زراعی در این بخش عبارتند از؛

مطالعه در توده های بومی و ارقام محلی از نظر تحمل به تنش های زنده و غیرزنده- 
بررسـی و ارزیابـی ژرم پالسـم های دریافتـی از مراکـز بین المللـی تحقیقات کشـاورزی و سـایر مؤسسـات - 

تحقیقاتـی و دانشـگاه ها
دورگ گیری و انتخاب در نتاج حاصله- 
تعـداد تالقی هـا )Cross( در هـر سـال برای چهـار اقلیم آب و هوایی بـرای گندم نان، جـو و گندم دوروم - 

1500 اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمی و عوامـل بازدارنـده تولید در هـر اقلیم به صـورت هدفمند 
برنامه ریـزی و اجرا می شـود.

برنامه دو نسل در سال )Shuttle Breeding( برای کوتاه کردن دوره اصالح غالت بهاره.- 
استفاده از روش به نژادی دابلد هاپلوییدی- 
 -)Synthetic wheat( بهره گیری از تالقی های بین گونه ای مانند گندم های سنتتیک

	بخش تحقيقات دانه های روغنی
بخش تحقیقات دانه های روغنی از سال 1348، فعالیت   های خود را با هدف زراعت و توسعۀ کشت دانه   های 
روغنی آغاز کرده است. توسعۀ ارتباطات تحقیقاتی با مراکز بین المللی و دانشگاه   های معتبر داخلی و خارجی، 
اعزام محققان به مؤسسات تحقیقاتی و بازدید  های علمی، شرکت در سمینار  ها و سمپوزیوم   های بین المللی، 
تربیت نیروی انسانی متخصص، مبادلۀ اطالعات و دریافت ژرم پالسم از کشور  های پیشرو، توانمندی   های علمی 
و فنی ارزشمندی را در این بخش در راستای تحقق اهداف مربوط پدید آورده است. هر ساله، برنامه   های 
مرکز   34 و  )کرج(  موسسه  ستاد  در  تحقیقاتی  پروژه   60 قالب  در  میانگین  به طور  بخش  این  تحقیقاتی 
تحقیقات کشاورزی و ایستگاه های تابع با مشارکت بیش از 40 هیات علمی و محقق روی پنج گیاه روغنی 
آفتابگردان، سویا، کلزا، کنجد و گلرنگ انجام می شود. شکل شماره 3 تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش 

تحقیقات دانه های روغنی را به تفکیک محصول در سال های پس از انقالب اسالمی نشان می دهد.

شکل 3. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش تحقيقات دانه های روغنی طی سال های 1358-94
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o فعاليت   های بخش تحقيقات دانه   های روغنی 
اهم فعالیت   های این بخش در چهار دهۀ اخیر را می   توان به شرح زیر خالصه کرد:

تعیین مناطق مستعد کشت گیا هان روغنی؛- 
تهیـه و معرفـی ارقـام سـازگار بـا مناطـق مختلـف و دارای صفات برجسـتۀ زراعـی از قبیـل پرمحصولی، - 

روغـن زیـاد، مقاومـت یـا تحمـل بـه بیماری   هـا و نیـز ویژگی  هـای خـاص معرفـی شـده برای هـر گیاه؛
ارائۀ توصیه  های زراعی مناسب برای کشت ارقام جدید گیا  هان روغنی در اقلیم   های مختلف کشور؛- 
توسعۀ برنامه   های به نژادی در زمینۀ اصالح ارقام آزادگرده افشان و هیبرید؛- 
اصالح و تأمین بذر مادری، سوپرالیت و الیت ارقام آزاد گرده افشان گیاهان روغنی؛- 
گسـترش همکاری   هـای علمـی، فنـی و تحقیقاتـی با مراکـز بین المللی تحقیقات کشـاورزی و مؤسسـات - 

پیشـرفتۀ خارجی؛ تحقیقاتی 
انتقـال و ترویـج یافته  هـای تحقیقاتـی بـا همـکاری معاونـت ترویـج و بهره گیری از مشـارکت کشـاورزان - 

؛ پیشرو
تـالش بـرای انتقـال فـن آوری تولید بـذر هیبرید و اهتمام در بررسـی ژرم پالسـم وارد شـده به کشـور به - 

منظـور تولیـد ارقام آزاد گرده افشـان؛
 انجـام مطالعـات اختصاصـی در رابطـه با تنش   های زنـده و غیرزنده همراه با توسـعه و تجهیز آزمایشـگاه - 

شـیمی تجزیۀ خواص کیفی به عنوان آزمایشـگاه ملی در سـطح کشـور.

وابسـتگی شـدید کشـور بـه واردات روغـن و کنجالـه از خارج و نیـز اهمیت ایـن فرآورده   ها در تغذیۀ انسـان 
و دام سـبب توجـه ویـژه بـه دانه   هـای روغنـی و تحقیقـات آنهـا در سـال   های اخیر شـده اسـت. ایـن بخش، به 
منظـور تأثیـر گـذاری در قطـع وابسـتگی بـه خـارج در تأمیـن روغن مـورد نیاز کشـور ضمـن بکارگیـری کلیۀ 
توانمندی  هـا اعـم از نیـروی انسـانی، امکانـات و تجهیـزات، شـناخت دقیـق فرصت   هـا و سـرمایه   های بومـی و 
منطقـه ای، توسـعۀ برنامه   هـای به نـژادی در تهیۀ ارقام هیبریـد و آزاد گرده افشـان، تعمیق بررسـی   های به زراعی 
در مناطـق مختلـف کشـور، مکان یابـی و تعییـن جایگاه   هـای خاص کشـت گیا  هـان روغنی، اهـداف کالن زیر را 
بـا در نظـر گرفتـن افق   هـا و چالش  هـای فـرآرو، در صـدر اولویت   هـای تحقیقاتـی خود بـاز تعریف کرده اسـت:

توجـه ویـژه بـه پتانسـیل   های داخلـی و دانـش بومـی به ویـژه در زمینـۀ تهیـۀ مـواد ژنتیکـی و ژرم پالسـم، 
اصـالح و معرفـی ارقـام پرمحصـول جدیـد، ایجاد ارقام متحمـل به بیماری   هـا، تولید ارقام متحمـل به تنش   های 
محیطـی ماننـد خشـکی، شـوری و سـرما، بهره  گیـری از روش   هـای تکمیلـی ماننـد نشـانگر  های مولکولـی و 
پروتئینـی و دابلـد هاپلوئیـدی، گسـترش همکاری   هـای علمـی، فنـی و تحقیقاتـی بـا مراکز بین المللـی با هدف 
تربیـت و آمـوزش نیـروی انسـانی و سـرانجام انتقال یافته   هـای تحقیقاتی به جامعـۀ کشـاورزی از جمله اهدافی 

هسـتند کـه ایـن بخـش در آینـده نسـبت به تحقـق هرچه بیشـتر آنهـا همـت می گمارد.

	بخش تحقيقات ذرت و گياهان علوفه ای
ذرت و گیاهـان علوفـه ای بـا بیـش از یـک میلیون هکتار سـطح زیرکشـت بهترین منابـع تأمین کننده غذای 
دام و طیـور کشـور محسـوب می شـوند. گیاهـان علوفـه ای بـا پوشــش گیاهـی مناسـب از فرسـایش و تخریب 

اراضـی جلوگیـری کـرده و از عــــوامل مثبـت و مؤثـر در کشـاورزی پایدار به شـمار می آیند.
انـواع فرآورده هـای  دامـی  و نقـش  آنهـا در تغذیـه  و سـایر نیازمندی هـای  انسـان ، جایـگاه  خـاص  گیاهـان  
علوفـه ای  را نشـان  می دهـد. در راسـتای اجـرای ایـن مهـم، تولیـد علوفـه از اساسـی ترین مـواردی اسـت کـه 

بایسـتی بـه آن توجـه نمود.
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بخـش تحقیقـات ذرت و گیاهـان علوفـه ای در سـال 1349 با هدف توسـعه و بهبود کشـت ذرت هیبرید در 
کشـور بـا همـکاری مؤسسـه زمون پـل یوگسـالوی آغـاز بـه کار کرد بـه طوری کـه 20 نفـر کارشـناس ایرانی با 
همـکاری 7 نفـر کارشـناس یوگسـالوی درزمینهٔ هـای به نـژادی، به زراعی، تولید بـذر، مبارزه با آفـات، بیماری ها 
و علف هـای هـرز فعالیـت خـود را شـروع کردنـد. در ایـن راسـتا بررسـی های علمـی و فعالیت هـای مربـوط بـه 
کشـت و توسـعه زراعـت ذرت در ایـران– آزمایش هـای علمـی و معرفی ماشـین آالت جدیـد به منظـور مکانیزه 
نمـودن کشـت و مواظبـت و برداشـت ذرت، اصـالح و تهیـه بـذر هیبریـد و همچنیـن شناسـائی ارقامـی کـه با 

شـرایط آب و هوائـی ایـران تطابـق داشـته باشـند، مـد نظر قـرار می گیرد.
در ابتـدا، فعالیت هـای تحقیقاتـی یونجـه نیـز بـه عهـده ایـن بخش محول شـد، ولـی در سـال 1363 بخش 
تحقیقـات گیاهـان علوفـه ای تشـکیل و عالوه بـر یونجه، تحقیقات مربوط به شـبدر، سـورگوم، اسـپرس، ارزن و 

سـایر گیاهـان علوفـه ای را نیز عهده دار شـد. 
در سـال 1377 در راسـتای سیاسـت های سـازمان تـات، مجـدداً« ایـن دو بخـش ادغـام و بخـش تحقیقات 
ذرت و گیاهـان علوفـه ای تشـکیل شـد. در حال حاضـر این بخش در جهت دسـتیابی به اهـداف تحقیقاتی خود 
با کمک 62 نفر از کارشناسـان و محققان در سراسـر کشـور و با اسـتفاده از 36 ایسـتگاه تحقیقاتی، پروژه های 
متعـددی را در قالـب طرح هـای تحقیقاتی درزمینهٔ های مختلف ذرت، سـورگوم، یونجه، شـبدر، ارزن، اسـپرس، 
خلـر، ماشـک و سـوال در دسـت اجـرا دارد. همچینیـن ایـن بخـش در ارتبـاط بـا همـکاری نزدیـک بـا سـایر 
مؤسسـات و مراکـز خارجـی و بین المللـی از قبیـل سـیمیت مکزیک، ایکاردا، ایکریسـات، نویسـاد یوگسـالوی و 

مؤسسـه لوکیاننکو در کراسـنودار روسـیه است.
بـا توجـه بـه طـرح خودکفایـی ذرت دانـه ای و پیش بینـی توسـعه سـطح کشـت ذرت دانـه ای کشـور تـا 
415000 هکتـار و دسـتیابی بـه عملکـرد 8/5 تـن در هکتـار، تحقیـق همه جانبه جهت دسـتیابی بـه این هدف 
اجتناب ناپذیـر اسـت. از ایـن رو بخـش تحقیقـات ذرت و گیاهان علوفه ای ملـزم به اجرای برنامه هـای تحقیقاتی 
در راسـتای تولیـد و معرفـی ارقـام جدیـد و سـازگار به شـرایط اقلیمی نقاط مختلف کشـور اسـت. تعـداد ارقام 
معرفی شـده توسـط بخـش تحقیقـات ذرت و گیاهـان علوفه ای بـه تفکیک محصول در سـال های بعـد از انقالب 

اسـالمی در شکل شـماره 4 آورده شـده است.

 شکل 4. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش تحقيقات ذرت و گياهان علوفه ای طی سال های 1358-94
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	بخش تحقيقات سبزی و صيفی و حبوبات آبی
تحقیقـات مربـوط بـه محصـوالت سـبزی، صیفی و حبوبـات آبی از بدو تأسـیس موسسـۀ تحقیقـات اصالح 
و تهیـۀ نهـال و بـذر در سـال 1339 بـه  صـورت یـک برنامۀ مـدون در بخش تحقیقات باغبانی شـروع شـد و در 
سـال 1358 بـا تأسـیس بخـش تحقیقـات سـبزی و صیفـی و بخـش تحقیقـات حبوبات، ادامـه یافت. بـا تغییر 
سیاسـتگزاری ها و ادغـام دو بخـش تحقیقـات سـیب زمینی، پیـاز و حبوبات آبـی کرج و بخش تحقیقات سـبزی 
و صیفـی ورامیـن در سـال 1388، بخـش واحـدی بـه  نـام بخـش تحقیقات سـبزی و صیفـی و حبوبـات آبی به  
عنـوان سـتاد برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری تحقیقـات سـبزی و صیفـی و حبوبـات آبـی کشـور فعالیـت خود را 

داد. ادامه 
بخــش تحقیقــات ســبزی و صیفــی و حبوبــات آبــی محصــوالت متنوعــی را در دســت بررســی و تحقیــق 
ــل،  ــار، فلف ــی، خی ــاز، گوجه فرنگ ــیب زمینی، پی ــه س ــوان ب ــش می ت ــن بخ ــوالت ای ــن محص دارد. از مهمتری
بادمجــان، هندوانــه، خربــزه، طالبــی، کاهــو، اســفناج، کــدو، کلــم، هویــج، ســایر ســبزیجات برگــی، انــواع لوبیــا 

)چیتــی، ســفید، قرمــز و چشــم بلبلی(، باقــال و مــاش اشــاره کــرد. 
از دســتاوردهای مهــم ســال های اخیــر ایــن بخــش می تــوان بــه دو رقــم ســیب زمینی ایرانــی به نام هــای 
ســاواالن و خــاوران، ارقــام ســیر مازنــد، دو رقــم کاهــو پیــچ وارش و طاووســی، طالبــی سمســوری 88، دو رقــم 
خربــزه درگــزی و خاتونــی، اســفناج ورامیــن 88، ســه رقــم لوبیــا قرمــز اختــر، درخشــان و صیــاد، چهــار رقــم 
لوبیــا ســفیدپاک، شــکوفا، درســا و المــاس، دو رقــم لوبیــا چیتــی صــدری و کوشــا و نیــز رقــم باقــال برکــت 
ــزه، اســفناج،  ــام مناســبی از ســیب زمینی، خرب ــا برنامه ریزی هــای انجام شــده، ایــن بخــش ارق اشــاره کــرد. ب
کاهــو، بادمجــان، لوبیــا چیتــی، لوبیــا قرمــز، لوبیــا ســفید، مــاش و باقــال در دســت اصــالح و معرفــی دارد. 
ــی در ســال های بعــد از  ــات آب ــام معرفی شــده توســط بخــش تحقیقــات ســبزی و صیفــی و حبوب تعــداد ارق

انقــالب اســالمی بــه تفکیــک محصــول در شــکل شــماره 5 نشــان داده شــده اســت.

شکل 5. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش تحقيقات سبزی و صيفی و حبوبات آبی طی سال های 1358-94



25 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

معرفی ارقام زراعی | امنیت و سالمت غذایی |جلد 1 

o زيرمجموعه های بخش 
زیرمجموعه هـای بخـش تحقیقـات سـبزی و صیفـی و حبوبات آبـی عبارتند از؛ سـیب زمینی، پیـاز، حبوبات 

آبـی، سـبزیجات خانواده بادمجانیان، سـبزیجات خانواده کدوئیان، سـبزیجات ریشـه ای، و سـبزیجات برگی.
 

o وظايف بخش
تحقیقـات به نـژادی و معرفـی ارقـام جدیـد زراعـی در محصـوالت سـبزی، صیفـی و حبوبـات آبـی: عمـده 
فعالیت هـای تحقیقاتـی بخـش متمرکـز بـر به نـژادی و تولید ارقـام جدید زراعـی در محصوالت سـبزی، صیفی 
و حبوبـات آبـی شـامل: سـیب زمینـی، پیـاز، گوجـه فرنگـی، بادمجـان، فلفل، خربـزه، طالبـی، اسـفناج، کاهو، 

ریحـان، جعفـری، شـوید، سـیر، لوبیـا )سـفید، قرمـز و چیتـی(، باقـال، لوبیا چشـم بلبلـی، ماش و ... اسـت.
تحقیقات به زراعی بر روی محصوالت سبزی، صیفی و حبوبات آبی- 
بررسی سازگاری ارقام داخلی و خارجی سبزی و صیفی در کشور- 

تهیـۀ بـذور پایـه و پرورشـی ارقـام سـبزی، صیفـی و حبوبـات آبـی )تولیـد بـذر یکـی از اهـداف مهـم این 
بخـش اسـت(. لذا نسـبت بـه تولید بـذر سـیب زمینی در کالس مادری سـوپر الیت و الیت ارقـام مختلف 
سـیب زمینی اقـدام شـده و تولیـد بـذر محصـوالت دیگـر ماننـد طالبـی، اسـفناج، کاهـو و حبوبـات آبی 

شـامل لوبیـا سـفید، لوبیـا چیتـی، لوبیـا قرمـز، مـاش و باقال نیـز در اختیـار کشـاورزان قـرار می گیرد.
انتخـاب و معرفـی ارقـام مقـاوم بـه بیماری های مهم، تنش های شـوری و خشـکی در محصوالت سـبزی، - 

صیفـی و حبوبات آبی
ارتبـاط بـا مراکـز تحقیقـات بین المللـی در زمینـۀ محصوالت سـبزی صیفـی و حبوبات آبی جهت پیشـبرد 
برنامه هـای تحقیقاتـی سـبزی و صیفـی کشـور: به منظـور دسـتیابی سـریع تر بـه اهـداف تحقیقاتـی ذکرشـدة 
بخـش و اسـتفاده از پتانسـیل تحقیقاتـی مراکـز بین المللـی، در تحقیقـات سـبزی و صیفـی با مرکـز بین المللی 
تحقیقـات کشـاورزی در اراضـی خشـک ))ICARDA، در تحقیقـات لوبیـا سـفید، قرمـز و چیتـی بـا مرکـز 
تحقیقـات کشـاورزی در مناطـق گرمسـیری )CIAT(، مرکـز تحقیقـات بین المللـی سـیب زمینی CIP((، مرکـز 
جهانـی سـبزیجات )AVRDC( همکاری هـای دوجانبـه ای برقـرار شـده اسـت و در زمینه تبادل مـواد ژنتیکی با 

)CIAT( و ))ICARDA پروژه هـای مشـترکی در دسـت اجـرا اسـت.

	بخش تحقيقات ژنتيک و بانک ژن گياهی ملی ايران
منابـع ژنتیکـی یـا ذخایـر توارثـی دسـتمایه اصلـی بـرای ایجـاد ارقام اصالح شـدة گیاهـی برتر هسـتند که 
امـروزه از ارزشـمندترین ثروت هـای ملـی و منابـع پایـه ای هـر کشـور محسـوب می گردنـد. کشـور مـا یکـی از 
غنی تریـن کشـورهای دنیـا در ذخایـر توارثـی گیاهـی به شـمار مـی رود کـه آزادسـازی پتانسـیل آنهـا موجـب 
تحـول بزرگـی در تولیـدات گیاهـی کشـور اعـم از غـذا، کشـاورزی، داروئـی، شـیمیایی و صنعتـی خواهد شـد. 
بنابرایـن حفاظـت از ایـن ثـروت عظیـم ملـی و ظرفیت سـازی در اسـتفاده بهینـه از ایـن منابـع پایـه ای بـرای 

شـکوفائی اقتصـاد ملـی از اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار اسـت.
 الیت هـای مربـوط بـه حفـظ و اسـتفاده از منابـع ژنتیکـی در ایـران بیـش از پنجـاه سـال قدمـت دارد و 
پـس از تأسـیس »بخـش تحقیقـات ژنتیـک و بانـک ژن گیاهـی ملـی ایـران« در سـال 1362 ایـن فعالیـت بـا 
شـتاب بیشـتری گسـترش یافتـه اسـت. بانـک ژن گیاهـی ملـی ایـران در سـال های گذشـته بـه انجـام وظایف 
و مسـئولیت های خـود در زمینه هـای مختلـف مطالعـات تنوع ژنتیکـی، جمـع آوری، شنـــاسائی، حفاظـــت، 
احیـاء و تکثیـر ذخایـر توارثـی، ارزیابی هـای عمومـی و تخصصـی آن هـا، توسـعۀ بانک هـای اطالعاتـی و مبادله 
مـواد ژنتیکـی زراعـی و باغـی و خویشـاوندان وحشـی آن ها مبـادرت کرده و نهایـت تالش و فعالیت خـود را در 
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فراهـم نمـودن امکانـات بهره بـرداری بهینـه و علمـی از ایـن منابع ارزشـمند بکار گرفته اسـت. در حـال حاضر، 
تعـداد کل منابـع ژنتیکـی گیاهـان زراعی و خویشـاوندان وحشـی آن هـا 70759 نمونه ژنتیکی اسـت که در دو 
شـرایط کلکسـیون پایـه )oC18-(، کلکسـیون میان مدت و فعـال )oC4( در مجموع به حـدود 140000 نمونه 
ژنتیکـی می رسـد. همچنیـن تاکنون بیـش از 6000 نمونـه ژنتیکی از گونه هـای درختان میوه جمع آوری شـده 
اسـت. ایـن بخـش بـا همـکاری بیش از پنجـاه محقـق در سـتاد و مراکـز تحقیقات کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان های کشـور فعالیت کرده و از همکاری کارشناسـان سـایر سـازمان ها و دانشـگاه های داخل و مؤسسـات 

بین المللـی خـارج کشـور نیـز در برنامه هـای تحقیقاتـی خـود اسـتفاده می نماید.

o زير مجموعه های بخش
زیر مجموعه های بانک ژن گیاهی ملی ایران عبارتند از؛

واحد کلکسیون گندم- 
واحد کلکسیون جو- 
واحد کلکسیون برنج- 
واحد کلکسیون خویشاوندان وحشی غالت- 
واحد کلکسیون حبوبات- 
واحد کلکسیون دانه های روغنی- 
واحد کلکسیون گیاهان علوفه ای- 
واحد کلکسیون سبزی و صیفی- 
 واحد کلکسیون درختان میوه- 
واحد گیاهشناسی- 
 -GIS واحد ثبت اطالعات و
واحد حفاظت بذر- 
واحد حفاظت درون شیشه ای- 

زیر مجموعه های تحقیقات ژنتیک عبارتند از؛
واحد سیتوژنتیک- 
واحد ژنتیک مولکولی- 
واحد مقاومت به آفات و بیماری ها- 
واحد مقاومت به تنش های محیطی- 
واحد سالمت ژرم پالسم- 
واحد ژنتیک جمعیت و بیومتری- 
واحد گیاهان جدید وکم بهره برداری شده- 

o وظايف بخش 
اهداف و مأموریت های عمده بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران عبارتند از:

1- جمـع آوری و حفاظـت از منابـع ژنتیکـی گیاهـی  بـا اولویـت خـاص بـرای گیاهـان زراعـی و باغـی و 
خویشـاوندان وحشـی آنهـا بمنظـور جلوگیـری از نابـودی یکـی از ارزشـمندترین ثروت  هـای   ملـی کشـور

2- انجـام تحقیقـات ژنتیـک گیاهـی به منظـور فراهم نمـودن امکان بهره بـرداری از مواد ژنتیکـی و اطالعات 
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مربـوط بـه آنهـا برای محققان کشـاورزی در جهت رسـیدن بـه امنیت غذائی
 ،)CWANA( دسـتیابی بـه مقـام اّول بانک هـای ژن منطقـه خـاور نزدیـک، آسـیای میانـه و شـمال آفریقـا
جمـع آوری و نگهـداری بیـش از شـصت و سـه هزار نمونـه ژنتیکی گیاهـان زراعی و خویشـاوندان وحشـی آنها 
و جمـع آوری و نگهـداری بیـش از پنـج هـزار نمونـه ژنتیکـی درختان میوه در بیسـت و شـش کلکسـیون زنده 

کشـور از اهـم دسـتاوردهای این بخش اسـت.

	بخش خدمات فنی و تحقيقاتی
ــال 1339  ــذر در س ــال و ب ــه نه ــالح و تهی ــات اص ــه تحقیق ــیس موسس ــا تأس ــان ب ــش همزم ــن بخ ای
ــه، ماشــین های کشــاورزی،  ــت مزرع ــه مدیری ــت آن در زمین ــه بیشــترین فعالی ــرد ک ــت ک ــه فعالی شــروع ب
تاسیســات، گلخانه هــا و فضاهــای ســاختمانی بــوده اســت. از نیمــه دوم ســال 1386 بــا هــدف ارائــه خدمــات 
ــور  ــش در 5 مح ــن بخ ــای ای ــی، فعالیت ه ــای تحقیقات ــه بخش ه ــف ب ــای مختل ــترده تر درزمینهٔ ه ــی گس فن
اساســی شــامل مدیریــت مزرعــه و ادوات کشــاورزی، مدیریــت گلخانــه و اتاق هــای رشــد، آمــوزش و انتقــال 
ــه  ــی کلی ــن بخــش ضمــن پشــتیبانی فن ــزی شــد. ای ــه و انتشــارات برنامه ری ــی، کتابخان ــای تحقیقات یافته ه
ــان  ــان، کارشناســان و کارکن ــوزش محقق ــی مؤسســه، آم ــف تحقیقات فعالیتهــای پژوهشــی بخش هــای مختل
ــگاه ها و  ــا دانش ــه ب ــن موسس ــکاری بی ــی، هم ــی و خارج ــدت داخل ــد م ــدت و بلن ــاه م ــای کوت را در دوره ه
ــه  ــگاه ها را در مؤسس ــجویان دانش ــوزی دانش ــجویی و کارآم ــای دانش ــرای پایان نامه ه ــی و اج ــز آموزش مراک
ــار  ــا و انتش ــال یافته ه ــه انتق ــه، هفت ــزاری روز مزرع ــا برگ ــن ب ــد. همچنی ــت می نمای ــزی و مدیری برنامه ری
کتــب و نشــریه های فنــی و ترویجــی، انتقــال یافته هــا و دســتاوردهای تحقیقاتــی بــه بخــش اجــرا و زارعیــن 
ــاب فارســی و 4000  ــد کت ــه 6000 جل ــک ب ــودن نزدی ــا دارا ب ــن ب ــن بخــش همچنی ــد. ای ــام می ده را انج
ــی، 130 پایان نامــه کارشناســی  ــد کتــاب غیرفارســی، 2500 ســند و گــزارش نهایــی طرح هــای تحقیقات جل
ارشــد و دکتــری کشــاورزی و 310 عنــوان مجــالت تخصصــی در کتابخانــه مرکــزی، منابــع علمــی مــورد نیــاز 

ــد. ــن می نمای ــان را تأمی محقق
o واحدها و زيرمجموعه های بخش 

مدیریت مزرعه و ماشین آالت کشاورزی	•
مدیریت گلخانه و اتاق های رشد	•
واحد انتقال یافته ها و انتشارات	•
واحد آموزش	•
کتابخانه	•

o تجهيزات و امکانات 
یک هزار هکتار زمین زراعی و باغی در چهار سایت	•
 سه استخر ذخیره آب	•
14 حلقه چاه عمیق	•
 انواع سیستم های آبیاری نشتی و تحت فشار	•
انواع ماشین آالت کشاورزی	•
15 باب گلخانه تحقیقاتی	•
فیتوترون و اتاق های رشد	•
کتابخانه مجهز به سالن های مطالعه با 7512 عنوان کتاب	•
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مجله، گزارش پژوهشی و سایر نشریات	•
در ادامـه بـه معرفـی اجمالـی ارقـام معرفی شـده توسـط بخش هـای تحقیقاتی موسسـه تحقیقـات اصالح و 

تهیـه نهـال و بـذر در سـال های پـس از پیـروزی انقالب اسـالمی پرداخته شـده اسـت.

تذكر:
بـه اسـتحضار خواننـدگان محترم ایـن مجموعه می رسـاند که کلیه ارقـام قدیمی بویـژه در مورد 
گنـدم و جـو کـه از ترکیـب ارقام رایج کشـور خارج شـده اند، در زمان معرفی بـه نژادهای موجود 
بیماری هـا از جملـه زنگ هـا مقـاوم بـوده ولـی هـم اکنـون نسـبت بـه نژادهـای جدید حسـاس 
هسـتند. بنابرایـن، بـرای جلوگیـری از اشـتباه خوانندگان و اسـتفاده کنندگان ایـن مجموعه، در 
صفحـات مربـوط بـه معرفـی ارقـام، کلمـه حسـاس مقابـل ویژگـی مقاومـت بـه بیماری هـا ذکر 

شـده است.
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آزادی
رقم گندم نان آبی

سال معرفی: 1358
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم معتـدل شـامل اسـتانهای البـرز، تهـران،، فـارس، خراسـان، 

اصفهـان و مناطـق بـا آب و هـوای مشـابه

 بهارهعادت رشدی

در هكتار 4390 كيلوگرمميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

مقاومواكنش به خوابيدگی

نسبتًا مقاومواكنش به ريزش دانه

10/7ميانگين درصد پروتئين

متوسط تا خوبكيفيت نانوايی

-32-1*4820( شجره  با  آزادی  رقم  نان  گندم 
تیپ  با  زودرس  نسبتآ  رقمی   Mexp  *)15409
انجام شده در  رشد بهاره است. در   آزمایش های 
رقم  این  عملکرد  متوسط  کشور  معتدل  مناطق 
4390 کیلوگرم در هکتار بوده است این رقم در حال 
حاضر نسبت به نژادهای موجود زنگ ها نیمه حساس 
است. گندم رقم آزادی با میانگین ارتفاع بوته 92/5 
سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم است. رنگ دانه 
آن زرد و میانگین وزن هزار دانه آن 36/5 گرم است
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داراب-1
 رقم گندم نان نسبتًا زودرس و مقاوم به خوابيدگی، 

مناسب كشت در مناطق گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب كشت: مناطق گرمسير فارس، سيستان و بلوچستان، و هرمزگان

بهارهعادت رشدی

6390 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

حساسواكنش به شوری

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

9/1ميانگين درصد پروتئين

متوسطكيفيت نانوايی

شجره  با  رقمی  داراب-1  رقم  نان  گندم 
عادت  و   )Pk868-C271)61-60(Rsh*Irni49(
شده  انجام  آزمایش های  در  است.  بهاره  رشدی 
میانگین  کشور,  جنوب  خشک  و  گرم  مناطق  در 
است.  بوده  هکتار  در  کیلوگرم   6390 عملکردآن، 
در حال حاضر این رقم به نژادهای مختلف زنگ ها 
حساس است. گندم داراب-1 با متوسط ارتفاع 95 
سانتیمتر نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم 
است. این رقم نسبتاً زودرس بوده و میانگین وزن هزار 
دانه آن 37 گرم است. این رقم به شوری آب و خاک  

حساس است.
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کاوه
رقم گندم نان مقاوم به خوابيدگی و مناسب كشت در كوهپايه های گيالن و مازندران

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب كشت: كوهپايه های گيالن و مازندران

بينابينعادت رشدی

5230 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

مقاومواكنش به خوابيدگی

نسبتًا مقاومواكنش به ريزش دانه

12/1ميانگين درصد پروتئين

خوبكيفيت نانوايی

مرکز  از   Fta-P1 شجره  با  کاوه  رقم  نان  گندم 
این  رشد  تیپ  شد.  دریافت  سیمیت  بین المللی 
رقم  بینابین است. در آزمایش های انجام شده در 
ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط عملکرد این 
رقم 5230 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. این 
رقم نسبت به نژادهای حال حاضر زنگ های زرد، سیاه 
و قهوه ای حساس است. گندم رقم کاوه با متوسط 
ارتفاع 105 سانتی متر نسبت به خوابیدگی مقاوم و 
نسبت به ریزش دانه نسبتاً مقاوم است. این رقم نسبتٌا 
زودرس بوده و میانگین وزن هزار دانه آن 41/5 گرم 
است. رنگ دانه این رقم زرد کهربایی بوده و دارای 

کیفیت نانوایی خوبی است. 
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بیستون
رقم گندم نان زمستانه، نسبتًا زودرس و مقاوم به خوابيدگی

سال معرفی: 1360
مناطق مناسب كشت: مناطق ديمزار غرب كشور

زمستانهعادت رشدی

1670 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به سرما

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

9/1ميانگين درصد پروتئين

ضعيف تا متوسطكيفيت نانوايی

گندم نان رقم بیستون حاصل تالقی گندم محلی ساری 
بوغدا با رقم خارجی Piave*592-36-9   بوده است. 
عادت رشدی این رقم زمستانه است. در آزمایش های 
انجام شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط 
عملکرد این رقم 1670 کیلوگرم در هکتار در شرایط 
دیم گزارش شده است. در حال حاضر این رقم نسبت 
به بیماری زنگ زرد حساس است. گندم رقم بیستون 
با متوسط ارتفاع 70 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی و 
ریزش دانه مقاوم است. این رقم نسبتاً زودرس بوده و 
میانگین وزن هزار دانه آن 30 گرم است. رنگ دانه این 

رقم سفید و نسبت به سرما مقاوم است. 
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سبالن
رقم گندم نان زمستانه، نسبتًا زودرس و مناسب كشت در شرايط آبياری محدود

سال معرفی: 1360
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق ديـم آذربايجـان و يا در شـرايط آبيـاری محدود با يـک يا دو 

بـار آبياری

زمستانهعادت رشدی

5763 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به بيماری سياهک پنهان

مقاومواكنش به سرما

مقاومواكنش به خوابيدگی

نسبتًا مقاومواكنش به ريزش دانه

12/3ميانگين درصد پروتئين

ضعيف تا متوسطكيفيت نانوايی

-1*)21AnF*809( گندم نان رقم سبالن دارای شجره
23-2824 و عادت رشدی زمستانه است. آزمایش های 
انجام شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور حاکی از 
برتری 13/7 درصدی عملکرد این رقم نسبت به ارقام  آذر 
و بزوستایا با متوسط عملکرد 6375 کیلوگرم در هکتار 
بوده است. در حال حاضر این رقم نسبت به نژادهای 
موجود زنگ زرد حساس بوده و نسبت به سیاهک پنهان 
نیز حساسیت داشته  است. گندم رقم سبالن با متوسط 
ارتفاع 011 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم و نسبت 
به ریزش دانه نسبتاً مقاوم است. این رقم نسبتاً زودرس 

بوده و میانگین وزن هزار دانه آن 83 گرم است. 
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گلستان
رقم گندم نان بهاره، نسبتًا ديررس و مناسب كشت در مناطق گرم با بارندگی متوسط

سال معرفی: 1365
مناطـق مناسـب كشـت: كشـت آبـی و ديـم در مناطـق گرم و مرطوب شـمال كشـور، شـامل 
اسـتان های گلسـتان و مازنـدران و مناطق با بارندگی متوسـط تـا باالهمراه با حاصلخيزی مناسـب

بهارهعادت رشدی

4500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

خوبكيفيت نانوايی

گندم نان رقم گلستان با شجره s”ardnolA” انتخابی 
سیمیت  بین المللی  مرکز  از  دریافتی   خزانه های  از 
است.عادت رشد این رقم بهاره بوده و به لحاظ گروه 
انجام  آزمایش های  در  است.  دیررس  کمی  رسیدن، 
شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط عملکرد 
این رقم 0054 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. 
نتایج همچنین نشان داد که این رقم نسبت به نژادهای 
موجود زنگ زرد، زنگ سیاه، و زنگ قهوه ای نیمه حساس 
تا حساس بوده است. گندم رقم گلستان با متوسط ارتفاع 
011 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم و نسبت به 
ریزش دانه نیمه حساس است. میانگین وزن هزار دانه این 
رقم 83/5 گرم است. رنگ دانه این رقم قرمز و از  کیفیت 

نانوایی خوبی برخوردار است. 
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قدس
رقم گندم نان با عادت رشدی بينابين و مناسب كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل كشور

بينابينعادت رشدی

6137 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

10/5ميانگين درصد پروتئين

متوسط تا خوبكيفيت نانوايی

42 گرموزن هزار دانه

/Nor10/4/Wt/5/Rsh گندم نان رقم قدس با شجره
سال  در   Omid//Kal/Bb/6/Ptr/3/Fn//2*K54
1368معرفی شد. این رقم دارایعادت رشدی  بینابین 
در  است.  متوسط رس  رسیدن  گروه  لحاظ  به  و  بوده 
تحقیقاتی  ایستگاه های  در  شده  انجام  آزمایش های 
این رقم 6137 کیلوگرم در  کشور، متوسط عملکرد 
هکتار گزارش شده که نسبت به رقم آزادی شاهد آن 
آزمایش ها 8 درصد افزایش عملکرد داشته است. نتایج 
همچنین نشان داد که این رقم نسبت به نژادهای موجود 
زنگ زرد حساس است. گندم رقم قدس با متوسط ارتفاع 
97/5 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم و نسبت به 
ریزش دانه نیمه مقاوم است. میانگین وزن هزار دانه این 
رقم 42 گرم است. رنگ دانه این رقم زرد کهربایی   است. 
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نوید
رقم گندم نان با عادت رشدی بينابين و مناسب كشت در مناطق سردسير كشور

سال معرفی: 1369
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق سـرد كشـور شـامل اسـتان های آذربايجـان غربی و شـرقی، 

خراسـان، اردبيـل، زنجان، قزويـن همدان و كردسـتان

بينابينعادت رشدی

5000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه مقاومواكنش به سرما

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

11/3ميانگين درصد پروتئين

ضعيف تا متوسطكيفيت نانوايی

-63)79 Kirkpinar( شجره  با  نوید  رقم  نان  گندم 
به  و  بوده  بینابین  تیپ رشد  دارای   7C*2-66/112
لحاظ گروه رسیدن متوسط رس است. در آزمایش های 
انجام شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط 
گزارش  هکتار  در  کیلوگرم  رقم 5000  این  عملکرد 
شد که نسبت به رقم امید شاهد آن، 36 درصد برتری 
عملکرد داشته است این رقم در حال حاضر نسبت به 
نژادهای  زنگ زرد نیمه حساس تا حساس و نسبت 
به زنگ  قهوه ای نیز حساس  است. گندم رقم نوید 
با متوسط ارتفاع 108 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی 
مقاوم و نسبت به ریزش دانه نیمه حساس است. میانگین 
وزن هزار دانه این رقم 41 گرم است و نسبت به سرما 

نیمه مقاوم است.
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فالت
رقم گندم نان با عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير كشور

سال معرفی: 1369
مناطق مناسـب كشـت: مناطـق گرمـر و نيمه گرمر كشـور مانند اسـتانهای خوزسـتان، فارس، 

بوشـهر و  هرمزگان  كرمان، 

بهارهعادت رشدی

6250 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به فوزاريوم

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

12ميانگين درصد پروتئين

38 گرموزن هزار دانه

متوسط تا خوبكيفيت نانوايی

Kvz/Buho”s”//Kal/( شجره  با  فالت  رقم  نان  گندم 
Bb(Seri82 دارای عادت رشدی بهاره بوده و به لحاظ 
گروه رسیدن زودرس است. در آزمایش های انجام شده 
در ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط عملکرد این 
رقم 6250 کیلوگرم در هکتار گزارش شد که نسبت به 
شاهد آن )رقم آزادی( 15 درصد افزایش عملکرد داشته 
است. نتایج همچنین نشان داد که این رقم نسبت به 
نژادهای موجود زنگ زرد و همچنین فوزاریوم سنبله 
ارتفاع 88  با متوسط   حساس است. گندم رقم فالت 
سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم و نسبت به ریزش 
دانه نیمه مقاوم است. میانگین وزن هزار دانه این رقم 38 

گرم است. رنگ دانه این رقم زرد کهربایی است. 
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مارون
رقم گندم نان با عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق گرمسير كشور

سال معرفی: 1370
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گرمسـير كهگيلويـه و بويراحمـد، مناطـق مرتفع تر شـمال، 

شـمال شـرقی و شـرق خوزسـتان )به صـورت ديـم(، فارس و لرسـتان

بهارهعادت رشدی

3040 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به شوری

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/3درصد پروتئين

خوبكيفيت نانوايی

شجره  دارای   مارون  رقم  نان  گندم 
1c/Kt5B(-Brv21-28mt54A*N10((Avd*Pchu(
به  و  بوده  بهاره  رشدی  عادت  و   7c))Nar59,1039
لحاظ گروه رسیدن، زودرس است. در آزمایش های انجام 
شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور متوسط عملکرد 
این رقم 3040 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. 
نتایج همچنین نشان داد که این رقم نسبت به نژادهای 
قهوه ای  حساس  و زنگ  موجود زنگ زرد، زنگ سیاه 
است. گندم رقم مارون با متوسط ارتفاع 94 سانتیمتر 
نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم است. میانگین 
وزن هزار دانه این رقم 39/5 گرم، رنگ دانه این رقم زرد 

کهربایی و نسبت به خشکی و شوری متحمل است. 
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هیرمند
رقم گندم نان با عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق گرمسير كشور

سال معرفی: 1370
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان های سيسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر، هرمزگان، جنوب كرمان، 

جنوب خوزسـتان و خراسـان جنوبی

بهارهعادت رشدی

5500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به شوری
مقاومواكنش به خوابيدگی

خيلی مقاومواكنش به ريزش دانه

10/2ميانگين درصد پروتئين

متوسطكيفيت نانوايی

Jar//Cfn//4/Byt گندم نان رقم هیرمند دارای شجره
jup’’s/3/Sr70’’ و عادت رشد بهاره بوده و به لحاظ گروه 
رسیدن، زودرس       است. در آزمایش های انجام شده 
در ایستگاه های تحقیقاتی کشور، متوسط عملکرد این 
رقم 5500 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. نتایج 
همچنین نشان داد که این رقم نسبت به نژادهای موجود 
زنگ زرد  حساس و سفیدک سطحی مقاوم بوده و نسبت 
به فوزاریوم سنبله متحمل بوده است. گندم رقم هیرمند با 
متوسط ارتفاع 100 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم 
و نسبت به ریزش دانه بسیار مقاوم است. میانگین وزن 
هزار دانه این رقم 37 گرم، رنگ دانه این رقم زرد کهربایی 

و نسبت به خشکی و شوری متحمل است. 
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رسول
رقم گندم نان باعادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق كوهپايه ای شمال كشور

سال معرفی: 1371
مناطق مناسب كشت: مناطق كوهپايه ای شمال كشور

بهارهعادت رشدی

4000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری فوزاريوم

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

11/5ميانگين درصد پروتئين

36 گرموزن هزار دانه

متحملواكنش به جوانه زنی روی سنبله

Veery”s”=Kvz/ شجره  دارای  رسول  رقم  نان  گندم 
به  و  بوده  بهاره  رشدی  عادت  و   Buho”s”//Kal/Bb
لحاظ گروه رسیدن، زودرس است. در آزمایش های انجام 
شده در ایستگاه های تحقیقاتی کشور، متوسط عملکرد 
این رقم 4000 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است که 
نسبت به رقم البرز، شاهد آن، 18 درصد برتری داشته 
است. نتایج همچنین نشان داد که این رقم نسبت به 
نژادهای موجود زنگ زرد و همچنین بیماری فوزاریوم 
حساس است. گندم رقم رسول با میانگین ارتفاع بوته 
95-90 سانتیمتر، نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم و 
نسبت به ریزش دانه متحمل است. میانگین وزن هزار 
زرد  رقم  این  دانه  رنگ  است.  گرم  رقم 36  این  دانه 
کهربایی و نسبت به جوانه زنی روی سنبله متحمل است. 
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زرین
رقم گندم نان باعادت رشدی بينابين و مناسب كشت در مناطق سردكشور

سال معرفی: 1374
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق سـرد كشـور بـا سـرمای ماليـم بـه خصـوص اسـتان های 
آذربايجـان غربـی و شـرقی، زنجـان، همـدان، قزويـن، كردسـتان و مناطـق سـرد اسـتان تهران

بينابينعادت رشدی

6400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومواكنش به بيماری سياهک پنهان

مقاومواكنش به سرما

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

13/5ميانگين درصد پروتئين

39 گرموزن هزار دانه

بسيار خوبكيفيت نانوايی

گندم نان رقم زرین با شجره )PK15841( از بین مواد 
در کشور  مشترک سیمیت-ایکاردا  پروژه  از  دریافتی 
ترکیه انتخاب شده است. در بررسی های انجام شده در 
سال های 73-1371 در مناطق سرد کشور، این رقم 
با متوسط عملکرد 6/4 تن در هکتار حدود 10 درصد 
برتری نسبت به رقم نوید، شاهد آن نشان داده است. 
در حال حاضر این رقم در مقابل نژادهای موجود زنگ 
زرد در این مناطق، حساس است.. گندم زرین با عادت 
رشدی بینابین، از مقاومت نسبتاً خوبی به سرما برخوردار 
است. این رقم گندم با ارتفاع 100 تا 105 سانتیمتر 
نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم است. دانه گندم 
زرین سخت و زرد رنگ است و با داشتن 13/5 درصد 

پروتئین از کیفیت نانوایی بسیار خوبی برخوردار است. 



43 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

معرفی ارقام زراعی | امنیت و سالمت غذایی |جلد 1 

داراب- 2
رقم گندم نان مناسب برای كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1374
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گـرم جنـوب كشـور شـامل: اسـتان های ايـالم، كرمانشـاه، 
لرسـتان، خوزسـتان، بوشـهر، هرمـزگان، سيسـتان و بلوچسـتان و مناطـق گـرم اسـتان فـارس

بهارهعادت رشدی

5900 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

37/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

زردرنگ دانه

مقاومواكنش به خوابيدگی

12/5ميانگين درصد پروتئين

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

خوبكيفيت نانوايی

گندم داراب-2 با شجره )Maya”S”/Nac( رقمی بهاره 
بوده و از بین مواد دریافتی از مرکز بین المللی گندم 
و ذرت )سیمیت( انتخاب شده است. این رقم از نظر 
پتانسیل عملکرد، مشخصات زراعی مطلوب، و مقاومت 
نسبت به بیماری ها به گندم رقم فالت برتری داشته 
است. در آزمایش های انجام شده در مناطق گرم جنوب 
متوسط  با  رقم  این   1371-73 سال های  در  کشور 
عملکرد 5/9 تن در هکتار نسبت به گندم فالت،    2 
درصد برتری نشان داد. در حال حاضر این رقم نسبت 
به نژادهای موجود زنگ زرد و زنگ قهوه ای حساس 
است. گندم داراب-2 با ارتفاع 90-85 سانتیمتر نسبت 
به خوابیدگی مقاوم است. این رقم زودرس بوده و  وزن 

هزار دانه آن 40-35 گرم است.
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تجن
رقم گندم نان باعادت رشدی بهاره و مناسب كشت درمناطق جلگه ای ساحل خزر

سال معرفی: 1374
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق جلگـه ای سـاحل خزر شـامل دشـت های گـرگان و مازندران، 

اسـتان گيالن و دشـت مغان

بهارهعادت رشدی

6300 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

حساسواكنش به فوزاريوم سنبله

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

12ميانگين درصد پروتئين

38 گرموزن هزار دانه

خوبكيفيت نانوايی

گندم نان رقم تجن دارای شجره Bow”s”/Nkt”s” بوده و از بین مواد 
دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت )سیمیت( انتخاب شده 
است. این رقم با توجه به پتانسیل عملکرد، مقاومت در برابر زنگ زرد، زنگ 
قهوه ای و فوزاریم خوشه، و همچنین تحمل نسبت به جوانه زنی بر روی 
خوشه در آن سالها، برای کشت در مناطق جلگه ای ساحل خزر توصیه 
شد. اما بدلیل حساسیت شدید آن به بیماریها در سالهای بعد از چرخه 
تولید حذف شد. در آزمایش های انجام شده در ایستگاه های تحقیقاتی 
شمال کشور، گندم تجن با رکورد عملکرد 6/3 تن در هکتار 18 درصد 
نسبت به گندم فالت، شاهد آن، برتری نشان داده است. گندم تجن در 
حال حاضر در مقابل نژادهای موجود زنگ زرد و قهوه ای حساس می 
باشدبرخوردار است و در مقابل فوزاریم خوشه نیز حساس است. گندم 
تجن با ارتفاع 95-90 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم است. زودرسی 

از دیگر خصوصیات این رقم محسوب می شود. 
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الوند
رقم گندم نان باعادت رشدی بينابين ومناسب كشت در كليه مناطق سرد كشور

سال معرفی: 1374
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد كشـور بـه ويـژه اسـتان های آذربايجان غربی و شـرقی، 

اردبيل، كردسـتان، همـدان، زنجان، قزويـن و چهارمحـال و بختياری

بينابينعادت رشدی

6400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نسبتاً حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نسبتاً متحملواكنش به خشکی

نسبتاً متحملواكنش به شوری

مقاومواكنش به سرما

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/5ميانگين درصد پروتئين

40 گرموزن هزار دانه

خوبكيفيت نانوايی

گندم الوند دارای شجره 0771FC/5726-72-1 و از دور گ گیری 
یک گندم بومی منطقه اردبیل با یک گندم خارجی در ایران به دست 
آمده است. در آزمایش های انجام شده در مناطق سرد کشور، این 
رقم با میانگین عملکرد 6/4 تن در هکتار نسبت به گندم نوید، شاهد 
آن، حدود 9 درصد برتری نشان داد. این رقم با ارتفاع 501-011 
سانتیمتر نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم بوده و نسبت به 
شوری و محدودیت آب متحمل است. رقم الوند با تیپ رشدبینابین 
از مقاومت خوبی در برابر سرما نیز برخوردار است. این رقم در حال 

حاضر نسبت به نژادهای زنگ زرد گندم حساس است. 
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الموت
رقم گندم نان با عادتی زمستانه مناسب كشت در مناطق سرد كشور

سال معرفی: 1374
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد كشـور بـه ويـژه اسـتان های آذربايجان غربی و شـرقی، 
اردبيـل، كردسـتان، همـدان، زنجان، قزوين, خراسـان شـمالی و رضـوی و چهارمحـال و بختياری

زمستانهعادت رشدی

6400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومواكنش به سرما

نسبتاً مقاومواكنش به خوابيدگی

خيلی مقاومواكنش به ريزش دانه

11ميانگين درصد پروتئين

36 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسطكيفيت نانوايی

//”3Maya”s/KVZ/Ti71 گندم الموت با شجره
 Pi/Ndr//Hys/3/Inza/5/Kj2/4/Bb/Inia از دورگ گیری گندم کرج

 2 با دو الین خارجی در ایران به دست آمده است. در آزمایش های 
انجام شده در مناطق سرد کشور گندم الموت با متوسط عملکرد 
6/4 تن در هکتار، نسبت به گندم نوید شاهد آن، حدود 9 درصد 
برتری داشته است. این گندم دارای عادت رشدی زمستانه و مقاوم 
به سرما است. ارتفاع آن حدود 100 سانتیمتر، در برابر خوابیدگی 
نسبتاً مقاوم بوده و به ریزش دانه کامالً مقاوم است گندم الموت 
بدلیل حساسیت شدید نسبت به نژادهای زنگ زرد گندم در اکثر 
مناطق سرد کشور از چرخه بذری کشور خارج شد. دانه گندم 
الموت زرد رنگ است و با داشتن حدود 11 درصد پروتئین برای 

پخت نان های ایرانی مناسب  است. 
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مهدوی
رقم گندم نان با عادت رشدی بينابين و مناسب كشت در اراضی لب شور اقليم معتدل كشور

سال معرفی: 1374
مناطـق مناسـب كشـت: اراضـی لب شـور اقليـم  معتـدل كشـور شـامل اسـتان های تهـران، 

مركـزی، لرسـتان، كرمانشـاه، اصفهـان و يـزد

بينابينعادت رشدی

7000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به شوری

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

10/5 درصدميانگين درصد پروتئين

49 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسطكيفيت نانوايی

/Wt*//Nar59/3/Mt48/5/Ti/Pch گندم رقم مهدوی با شجره
عملکرد  با  رقمی  و  بهاره  رشدی  دارایعادت    Mus/4/Tota63
باال بوده است، که نسبت به شوری و سرما نیز متحمل است. 
در بررسی های انجام شده در یازده ایستگاه تحقیقاتی در مناطق 
معتدل کشور، این رقم با متوسط عملکرد 7 تن و رکورد عملکرد 
9/5 تن در هکتار، نسبت به رقم قدس شاهد آن، 5 درصد برتری 
داشته است. این برتری در شرایط همه گیری بیماری زنگ زرد تا 
150 درصد در منطقه اسالم آباد غرب  گزارش شده است. این رقم 
در حال حاضر واکنش حساسیت به بیماری زنگ زرد دارد. تحمل 
به شوری آب و خاک در این رقم موجب شده است تا جایگزین 
مناسبی برای رقم روشن به منظور کشت در اراضی نسبتاً شور 

محسوب شود.
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نیک نژاد
رقم گندم نان مناسب كشت در مناطق معتدل كشور با محدوديت آبياری

سال معرفی: 1374
مناطق مناسـب كشـت: مناطق معتدل كشـور و با محدوديت آب آبياری از جمله لرسـتان، كرمانشاه، 

فارس، و يزد و ديمزارهای معتدل گرم پرباران مانند بوشـهر، گچسـاران و كوهدشـت لرسـتان

بهارهعادت رشدی

6700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به خشکی

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

12/5ميانگين درصد پروتئين

97/5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

خوبكيفيت نانوايی

گندم نیک نژاد با شجره )Crow/”S/71-F134”( از مواد دریافتی 
خارج از کشور انتخاب شده است. این رقم در مقایسه با گندم 
رقم قدس از برتری پتانسیل عملکرد و مقاومت بیشتر نسبت به 
بیماری ها برخوردار است. رقم نیک نژاد در آزمایش های انجام شده 
در یازده ایستگاه تحقیقاتی در مناطق معتدل کشور، با متوسط 
عملکرد 6/7 و رکورد عملکرد 8/8 تن در هکتار نسبت به گندم 
قدس، شاهد آن، برتری نشان داد. این رقم با ارتفاع 95-100 
سانتیمتر، نسبت به خوابیدگی مقاوم و نسبت به محدودیت آب 
زراعی نیز متحمل است. این رقم در حال حاضر نسبت به نژادهای 

موجود زنگ زرد گندم حساسیت نشان داده است. 
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اترک
رقم گندم نان دارای عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1374
مناطق مناسـب كشـت: اغلب مناطق گرم جنوب كشـور مانند اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، 

هرمزگان، سيسـتان و بلوچسـتان، كرمان و مناطق شـمالی كشور شـامل گرگان و مغان

بهارهعادت رشدی

5800 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه متحملواكنش به بيماری فوزاريوم سنبله

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/5ميانگين درصد پروتئين

35/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

خوبكيفيت نانوايی

گندم نان رقم اترک با شجره s”zuaK” از بین مواد دریافتی از 
مرکز بین المللی گندم و ذرت )سیمیت( انتخاب شد. این رقم دارای 
عادت رشدی بهاره بوده و به لحاظ گروه رسیدن زودرس است. 
در آزمایش های انجام شده در     ایستگاه های تحقیقاتی کشور 
متوسط عملکرد این رقم 0085 کیلوگرم در هکتار گزارش شد که 
نسبت به رقم فالت 7 درصد برتری داشت. نتایج همچنین نشان 
داد که این رقم نسبت به نژادهای موجود زنگ زرد و زنگ قهوه ای 
مقاوم و نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله نیمه متحمل بوده است. 
اما با تغییر نژادهای بیماریها، این رقم نسبت به دو بیماری زنگ زرد 
و قهوه ای واکنش حساسیت نشان داده است. گندم رقم اترک با 
متوسط ارتفاع 78/5 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی کامالً  مقاوم و 
نسبت به ریزش دانه مقاوم است. میانگین وزن هزار دانه این رقم 

53/5 گرم  است.
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کویر
 رقم گندم نان دارای عادت رشدی بهاره ومناسب كشت

 در اراضی شور و كم آب مناطق معتدل و گرم كشور

سال معرفی: 1376
مناطق مناسـب كشـت: اراضی شـور و با محدوديت آب در مناطق معتدل و گرمسـير كشـور از 

جملـه يزد، كرمان، خوزسـتان و زابل

بهارهعادت رشدی

5700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرددانه

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به خشکی آخر فصل

مقاومواكنش به شوری

مقاومواكنش به بادزدگی

مقاومواكنش به خوابيدگی

خيلی مقاومواكنش به ريزش دانه

10/5ميانگين درصد پروتئين

38 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسطكيفيت نانوايی

 

نتیجه  در   Jit716/Kal//V534/3/Stm شجره  با  کویر  رقم 
دورگ گیری بین یک گندم بومی          )سرخ تخم( با یک الین 
خارجی متحمل به زنگ زرد به دست آمده است. این رقم در مناطق 
دارای تنش های محیطی )شوری( از عملکرد باالیی برخوردار بوده، 
به طوری که متوسط عملکرد آن در شرایط معمولی 5/7 تن و در 
شرایط تنش 5 تن و رکورد آن 5/9 تن در هکتار گزارش شده است. 
رقم کویر برای کشت در مناطق مختلف استان یزد و دیگر مناطق 
اقلیم معتدل کشور به ویژه در شرایط محدودیت آب و شوری خاک 
یا آب زراعی توصیه می شود. این رقم دارای تیپ رشد بهاره بوده و 
ارتفاع آن بین 90 تا 95 سانتیمتر است. رنگ دانه این رقم روشن 
شیشه ای است. وزن هزار دانه 36 تا 40 گرم، مقاومت به خوابیدگی، 
مقاومت به ریزش دانه و شوری خاک از دیگر خصوصیات آن است. 
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چمران
 رقم گندم نان دارايعادت رشدی بهاره و مناسب كشت

 در مناطق گرم جنوب غرب و جنوب شرق كشور

سال معرفی: 1376
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق گـرم جنوب غرب و جنـوب شـرق از جمله خوزسـتان، داراب، 

كرمـان، ايـالم، دهلران، ايرانشـهر و زابل

بهارهعادت رشدی

5600 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

نيمه حساس تا حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

متحملواكنش به شوری

متحملواكنش به گرما و خشکی

 نيمه حساسواكنش به خوابيدگی

حساسواكنش به ريزش دانه

10/4ميانگين درصد پروتئين

39 گرمميانگين وزن هزار دانه

-M3-YO-MO-Y05-63858MC(,alittA رقم چمران با شجره
YO( و از خزانه های  دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و 
ذرت )سیمیت( انتخاب شده است. متوسط عملکرد این رقم 5/6 
تن در هکتار و رکورد 8/2 تن در هکتار در ایستگاه های تحقیقاتی 
گزارش شد. رقم چمران دارای تیپ رشد بهاره بوده و ارتفاع آن 
59 سانتیمتر است.  وزن هزار دانه 93 گرم، داشتن دانه های زرد 
رنگ، زودرسی و تحمل نسبت به خشکی و گرمای آخر فصل از 
خصوصیات مهم زراعی این رقم است. مطالعات انجام شده حاکی 
از مقاومت باالی این رقم به نژادهای موجود زنگ زرد گندم است. 
از نظر مقاومت به زنگ  قهوه ای نیز واجد مقاومت مطلوب بوده اما 
در حال حاضر مقاومت آن به زنگهای غالت شکسته شده است. 
مقاومت مطلوب نسبت به بیماری سیاهک ناقص نیز در گزارش های 

داخلی و خارجی وجود دارد. 
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شیرودی
رقم گندم نان دارايعادت رشد يبهاره و مناسب كشت در سواحل دريای خزر

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: سواحل دريای خزر از جمله گرگان، مازندران و مغان

بهارهعادت رشدی

6500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه حساسواكنش به بيماری فوزاريوم سنبله

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

10/4ميانگين درصد پروتئين

38/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

-Y4-63858MC(,alittA با شجره  رقم شیرودی  نان  گندم 
و  بوده  بهاره  رشدی  دارایعادت   )ZPO-YO-M8-YO-MO
ارتفاع آن بین 59 تا 001 سانتیمتر متغیر است. زودرسی،  وزن 
هزار دانه بین 73 تا 04 گرم، دانه های زرد رنگ، پتانسیل عملکرد 
باال و تحمل به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای از خصوصیات 
مهم زراعی رقم شیرودی بوده است. مقاومت این رقم نیز در حال 
حاضر با تغییرات روی داده در نژادهای فیزیولوژیک زنگ زرد و 
قهوه ای شکسته شده و واکنش های حساسیت برای آن گزارش 
شده است. این رقم به فوزاریوم سنبله نیز واکنش نیمه حساسیت 

دارد.
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مرودشت
رقم گندم نان دارای عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: 1378
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق معتـدل اسـتان های فارس، خراسـان، اصفهـان، يـزد، تهران، 

مركـزی، كرمان و سـمنان

بهارهعادت رشدی

6700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

97 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

10/5 درصدميانگين درصد پروتئين

36 گرمميانگين وزن هزار دانه

 Bloudan//Azadi/HD2172  گندم نان رقم مرودشت با شجره
دارای عادت رشدی بهاره بوده و به لحاظ گروه رسیدن نسبتاً 
زودرس  است. در آزمایش های انجام شده در    ایستگاه های 
تحقیقاتی کشور متوسط عملکرد این رقم 6667 کیلوگرم در 
هکتار گزارش شد که نسبت به رقم فالت، شاهد آن، 18/9 درصد 
برتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که این رقم نسبت به 
نژادهای زنگ زرد و زنگ قهوه ای در زمان معرفی رقم، مقاوم بوده 
اما در حال حاضر مقاومت آن با توجه به تغییر نژادهای بیماریها، 
شکسته شده است. گندم رقم مرودشت با ارتفاع بین 95-100 
سانتیمتر نسبت به خوابیدگی و سرما متحمل است. میانگین وزن 

هزار دانه این رقم 36  گرم با رنگ دانه زرد کهربایی است
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پیشتاز
رقم گندم نان دارايعادت رشد يبهاره و مناسب كشت در اقليم معتدل كشور

سال معرفی: 1381
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم معتدل كشـور شـامل اسـتان های اصفهـان، يـزد و مناطقی از 

اسـتان های خراسـان، تهـران، مركزی، سـمنان، كرمانشـاه و لرسـتان

بهارهعادت رشدی

7400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومواكنش به بيماری سياهک پنهان

متحملواكنش به خشکی آخر فصل

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

11/5ميانگين درصد پروتئين

44/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

گندم نان رقم پیشتاز با شجره Alvand//Aldan/Ias58 از تالقی 
یک الین پیشرفته که بعدها الوند نام گرفت با یک الین مقاوم 
به زنگ زرد با منشأ کشور برزیل در سال 1367 به دست آمد. 
متوسط عملکرد این رقم در ایستگاه های ایرانشهر و کالردشت 
7396 کیلوگرم در هکتار و رکورد 9646 کیلوگرم گزارش شد. 
رقم پیشتاز دارایعادت رشد بهاره بوده و میانگین ارتفاع آن 92 
سانتیمتر است. کودپذیری، مقاومت به خوابیدگی، میانگین وزن 
هزار دانه 44 گرم، رنگ دانه زرد کهربایی، تحمل به خشکی به 
واسطه داشتن کارایی مصرف آب باالتر از خصوصیات دیگر این 
ارزیابی  به منظور  انجام شده  رقم محسوب می شود. مطالعات 
واکنش رقم پیشتاز به نژادهای شایع با قدرت بیماری زایی باال 
نشان داد که رقم مذکور در دو مرحله گیاهچه و گیاه بالغ نسبت 
به زنگ زرد مقاومت دارد. مقاومت به بیماری زنگ   قهوه ای از 

دیگر ویژگی های آن است. 
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شیراز
رقم گندم نان دارای عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: 1381
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل كشور به ويژه استان های فارس، لرستان و كرمانشاه

بهارهعادت رشدی

7290 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

متحملواكنش به شوری

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

11/4ميانگين درصد پروتئين

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

از   Azd/3/”Ald”s//Gv/D630 با شجره رقم شیراز  نان  گندم 
تالقی رقم آزادی با یک الین خارجی در سال 1368 حاصل 
شد. متوسط عملکرد این رقم 7290 کیلوگرم و رکورد 9088 
کیلوگرم در هکتار از ایستگاه های تحقیقاتی گزارش شده است. 
گندم رقم شیراز دارای عادت رشد بهاره بوده و میانگین ارتفاع آن 
101 سانتیمتر است. کودپذیری، مقاومت به خوابیدگی، میانگین 
وزن هزار دانه 40 گرم و رنگ دانه زرد کهربایی از خصوصیات 
دیگر این رقم محسوب می شود. مطالعات انجام شده نشان داد 
که این رقم در دو مرحله گیاهچه و گیاه بالغ نسبت به زنگ 
زرد گندم مقاومت داشته اما بعدها مقاومت آن با تغییر نژادها 
شکسته شده است. مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای گندم و 
تحمل نسبی به بیماری سفیدک سطحی از دیگر ویژگی های 

آن به شمار می آید. 
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دز
رقم گندم نان دارايعادت رشد يبهاره و مناسب كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1381
مناطق مناسـب كشـت: مناطق گرم جنوب كشـور شـامل اسـتان های خوزسـتان، سيسـتان و 

بلوچسـتان و مناطـق گرم اسـتان های لرسـتان و فارس

بهارهعادت رشدی

6150 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

 حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

متحملواكنش به گرمای آخر فصل

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

10/8ميانگين درصد پروتئين

38 گرمميانگين وزن هزار دانه

از خزانه    Opata//Kauz/2*Kauz با شجره نان رقم دز  گندم 
بین المللی دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت 
کیلوگرم  آن 6154  عملکرد  متوسط  شد.  انتخاب  )سیمیت( 
ایستگاه های  در هکتار و رکورد 9036 کیلوگرم در هکتار در 
و  بوده  بهاره  دارایعادت رشد  رقم  این  گزارش شد.  تحقیقاتی 
میانگین ارتفاع آن 90 سانتیمتر است. کودپذیری، مقاومت به 
خوابیدگی، زودرسی، وزن هزار دانه 38 گرم، و رنگ دانه زرد 
کهربایی از ویژگی های دیگر این رقم محسوب می شود. میزان 
گلوتن مرطوب گندم رقم دز 25 درصد گزارش شده است. گندم 
دز دارای ژن پاکوتاهی است و به خوابیدگی مقاومت دارد. بنابراین 

این رقم از ارقام کودپذیر و پرپتانسیل محسوب می شود. 
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توس
رقم گندم نان دارايعادت رشدی بينابين ومناسب كشت در مناطق سردسير كشور

سال معرفی: 1381
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد كشـور به خصوص اسـتان های خراسـان، همدان, زنجان، 

اردبيـل، قزوين و آذربايجان شـرقی وغربی

بينابينعادت رشدی

6310 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به سرما

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/7ميانگين درصد پروتئين

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

دارایعادت   ”Nzr/3/Spn/Mcd//Cama” شجره  با  توس  گندم 
رشد بینابین بوده و ارتفاع آن به حدود 110 سانتی متر می رسد. 
میانگین وزن هزار دانه آن 40 گرم بوده و دارای دانه سخت با 
رنگ روشن، مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه است. این رقم 
نسبت به قطع آخرین دوره آبیاری کاهش عملکرد دانه تغییرات 
غیرمعنی داری را نشان داد. گندم توس با متوسط میزان پروتئین 
11/3 درصد و حداکثر 14/2 درصد و میزان گلوتن مرطوب 32 
درصد، از کیفیت نانوایی خوبی برخوردار است. رقم توس از نظر 
مقاومت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای، رقمی مقاوم بود 
اما با تغییرات واقع شده در نژادهای بیماری زنگ زرد مقاومت آن 

شکسته شده است. 
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شهریار
رقم گندم نان دارای عادت رشد زمستانه و مناسب كشت در كليه مناطق سردسير كشور

سال معرفی: 1381
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق سردسـير كشـور از جملـه اسـتان های آذربايجـان شـرقی 
و غربـی، زنجـان، قزويـن، خراسـان، چهارمحـال و بختيـاری، كهکيلويـه و بويراحمـد، مركـزی، 

كردسـتان، همـدان و كرمانشـاه و تهـران

زمستانهعادت رشدی

6720 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/2ميانگين درصد پروتئين

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

38 گرمميانگين وزن هزار دانه

/4/Maya”s”//Bb/Inia/3/Kvz/Ti71 گندم نان رقم شهریار با شجره
/5/Karaj2

Pi/Nar//Hys/3/Anza از تالقی سه طرفه بین گندم رقم کرج-2 با دو 
الین خارجی در واحد به نژادی بخش تحقیقات غالت در سال زراعی 
61-1360 به دست آمد. میانگین سه سال عملکرد رقم گندم شهریار 
در 9 ایستگاه تحقیقاتی مناطق سردسیر کشور 6720 کیلوگرم در 
هکتار گزارش شد و رکورد تولید این رقم با عملکرد 8070 کیلوگرم 
در هکتار از ایستگاه کرج حاصل شد. این رقم دارای عادت رشدی 
زمستانه بوده و کامالً به سرما و ریزش دانه مقاوم است، دارای رنگ 
دانه زرد کهربایی بوده و مقاوم به خوابیدگی است.  حساسیت این 
رقم در سال های پس از معرفی، به بیماری زنگ زرد موجب شد تا از 

چرخه بذری کشور حذف گردد. 
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هامون
رقم گندم نان دارای عادت رشدی بهاره و مناسب كشت در دشت سيستان

سال معرفی: 1381
مناطق مناسب كشت: دشت سيستان

بهارهعادت رشدی

6420 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به شوری

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

11/7ميانگين درصد پروتئين

97/5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

42/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

گندم نان رقم هامون با شجره Flat/Roshan از تالقی رقم فالت با 
رقم روشن حاصل شده است. این رقم متحمل به خشکی و شوری 
بیماری زنگ زرد و زنگ قهوه ای گندم،  به  آلودگی  از نظر  بوده و 
حساس تا نیمه حساس است. گندم هامون برای مناطقی که این دو 
بیماری مشکل ساز نیستند، قابل توصیه است. متوسط عملکرد رقم 
گندم هامون 6420 کیلوگرم در هکتار و رکورد تولید این رقم 8039 
کیلوگرم از ایستگاه تحقیقاتی زهک زابل گزارش شد. گندم رقم هامون 
دارای تیپ رشد بهاره، وزن هزار دانه 40 گرم، کودپذیری، مقاومت 
به خوابیدگی است. با توجه به این که هر دو والد این رقم به بیماری 
زنگ زرد حساس هستند، طبیعی است که این رقم به این بیماری 
حساسیت داشته باشد. رقم هامون برای مناطقی از اقلیم گرم جنوب 
قابل توصیه است که بیماری زنگ های گندم در آن مناطق حاد نباشد. 
کاشت این رقم برای مناطق گرم جنوب کشور با تنش های محیطی 

خشکی و شوری قابل توصیه است.
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آرتا
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و مرطوب ساحل خزر

سال معرفی: 1385
مناطق مناسب كشت: مغان، گرگان، گنبد، ساری، و كالردشت

بهارهعادت رشدی

6348 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

95-90 سانتی مترارتفاع بوته

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

متحملواكنش به فوزاريوم سنبله

38 گرمميانگين وزن هزار دانه

متحملواكنش به ريزش دانه

12/6ميانگين درصد پروتئين

دو رگ گیری گندم نان آرتا در سال 1372 در مرکز بین المللی 
اصالح ذرت و گندم )CIMMYT تحت برنامه به نژادی گندم 
برای ایران انجام شد. سایر مراحل تولید این رقم در ایستگاه های 
تحقیقاتی مغان، گرگان، گنبد، ساری و کالردشت انجام شد. 
گندم نان رقم آرتا به بیماری زنگ زرد و زنگ قهوه ای حساس 
بوده و نسبت به فوزاریوم سنبله متحمل است. متوسط عملکرد 
رقم آرتا برابر 6348 کیلوگرم در هکتار و رکورد تولید این رقم 

7089 کیلوگرم از ایستگاه ساری گزارش شده است. 
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دریا
گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و مرطوب ساحل خزر

سال معرفی: 1385
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و مرطـوب سـواحل دريای خـزر )مغـان، گـرگان، گنبد، 

كالردشت( و  سـاری، 

بهارهعادت رشدی

5812 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

100-90 سانتی مترارتفاع بوته

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به فوزاريوم سنبله

مقاومواكنش به سفيدک پودری

48 گرمميانگين وزن هزار دانه

متحملواكنش به خوابيدگی

نيمه متحملواكنش به ريزش دانه

12/9ميانگين درصد پروتئين دانه

گندم نان رقم دریا با شجره CHIL/SHA4، از مواد دریافتی از 
 )CIMMYT( مرکز تحقیقات بین المللی اصالح ذرت و گندم
است که مطالعات مقدماتی، پیشرفته، تعیین سازگاری و پایداری 
عملکرد آن در ایستگاه های تحقیقاتی اقلیم گرم و مرطوب شمال 
انجام گرفته است. گندم نان رقم دریا نسبت به بیماری زنگ زرد 
حساس شده و نسبت به بیماری سفیدک پودری مقاومت دارد. 
این رقم واکنش تحمل نسبت به فوزاریوم سنبله داشته است، 
متوسط عملکرد این رقم 5812 کیلوگرم در هکتار بوده و رکورد 
تولید آن 7667 کیلوگرم در هکتار از ایستگاه تحقیقاتی ساری 

گزارش شده است.
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مغان -3
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و مرطوب ساحل خزر

سال معرفی: 1385
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و مرطـوب سـواحل دريای خـزر )مغـان، گـرگان، گنبد، 

كالردشت( و  سـاری 

بهاره عادت رشدی

6641 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

100-90 سانتی مترارتفاع بوته

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه متحملواكنش به فوزاريوم سنبله

نيمه متحملواكنش به ريزش دانه

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

13/2ميانگين درصد پروتئين دانه

//c8.V879/V763,23/3/Luan رقم مغان 3 با شجره
opata/ 5/Picus/4/Pvn حاصل برنامه به نژادی ملی ایران ویژه 
مناطق جلگه ای ساحل دریای خزر است، که در سال 1385 
معرفی و نامگذاری شد. مقاومت گندم نان رقم مغان-3 نسبت 
به بیماری زنگ زرد پس از معرفی آن شکسته و در حال حاضر 
این رقم واکنش حساسیت به این بیماری و واکنش نیمه تحمل  
نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله دارد. متوسط عملکرد این رقم 
6641 کیلوگرم در هکتار بوده و رکورد تولید این رقم 7278 
کیلوگرم در هکتار از ایستگاه تحقیقاتی ساری گزارش شده 

است. 
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سپاهان
رقم گندم نان مناسب برای كشت در مناطق معتدل مواجه با تنش خشکی استان های اصفهان و يزد

سال معرفی: 1385
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل استان های اصفهان و يزد

بهارهعادت رشدی

7000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به شوری

متحملواكنش به سرما

مقاومواكنش به ريزش دانه

10/3ميانگين درصد پروتئين دانه

/4/1347/L2453/5/Azd گندم سپاهان با شجره
Au//Y50E/Kal/3/Kal//Bb/Kal *3.  از دورگ گیری گندم آزادی 
با چند الین خارجی در ایران حاصل شده است. مراحل انتخاب و 
خالص سازی این گندم در برنامه اصالحی دو نسل در سال )بین 
ایستگاه های ایرانشهر و کالردشت( انجام شد و از نظر عملکرد دانه و 
تحمل در برابر تنش خشکی در مقایسه با ارقام رایج در استان اصفهان 
و همچنین رقم شاهد مهدوی )حدود 400 کیلوگرم در هکتار( در   
استان های اصفهان و یزد برتری نشان داد. مقاومت رقم سپاهان به 
بیماری زنگ زرد و زنگ قهوه ای شکسته شده است این رقم مقاوم 
به ریزش دانه بوده و همچنن نسبت به خشکی، شوری و سرمازدگی 

متحمل است.   
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نیشابور
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم معتدل با تنش شوری خاک و آب

سال معرفی: 1385
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق شـور و لب شـور اقليـم معتدل شـامل اسـتان های خراسـان 

)نيشـابور و بيرجنـد(، يـزد و اصفهان

بهارهعادت رشدی

4529 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

100-90 سانتی مترارتفاع بوته

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به شوری

38 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/6ميانگين درصد پروتئين دانه

گندم نان رقم نیشابور با شجره 12300/3/31-63-1/
 1372 سال  بهار  در  که  است  دورگی  Tob//Cno/Sx،گندم 
دورگ گیری آن در کرج به انجام رسید. مراحل ارزیابی و انتخاب 
این رقم در ایستگاه های تحقیقاتی کرج، نیشابور، یزد، اصفهان، 
کرمان و زابل انجام شد. متوسط عملکرد رقم گندم نان نیشابور 
4529 کیلوگرم در هکتار در اراضی تحت تنش شوری با EC آب 
و خاک معادل 12-10 دسی زیمنس بر متر بود. رکورد تولید این 
رقم 5789 کیلوگرم بر هکتار از ایستگاه نیشابور گزارش شد. این 
رقم جهت کشت در مناطق شور و لب شور اقلیم معتدل شامل 
یزد و اصفهان توصیه  بیرجند(،  و  )نیشابور  استان های خراسان 

می شود. 
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بهار
رقم گندم نان مناسب برای كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: 1386
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق معتـدل اسـتان های فـارس، كرمانشـاه، اصفهان، خراسـان، 

لرسـتان، تهـران، يـزد، كرمان و سـمنان

6679 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

10734 كيلوگرم در هکتارركورد عملکرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

زرد كهربايیرنگ دانه

10/94ميانگين درصد پروتئين دانه

متوسط تا خوبكيفيت نانوايی

رقم بهار با نام Bloyka در سال 1375 از طریق خزانه های 
بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی ایکاردا وارد کشور 
شده است. هدف از معرفی این رقم، جایگزینی آن با ارقام 
مرودشت و شیراز که به زنگ زرد حساس شده بودند، برای 
اقلیم معتدل بود. این رقم در سالهای بعد و با تغییر نژادهای 
فیزیولوژیک زنگ زرد به این بیماری واکنش حساسیت نشان 
داد. این رقم به خشکی آخر فصل متحمل بوده و در گروه 

متوسط رس ها قرار می گیرد.
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پیشگام
رقم گندم نان مناسب برای كشت در شرايط آبياری محدود و كم آبياری آخر فصل مناطق سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد اسـتان های همدان، اردبيـل، آذربايجان شـرقی و غربی، 

خراسـان، زنجان، قزويـن، مركزی

8/738 تن در هکتار ميانگين عملکرد )شرايط معمول(

5/146 تن درهکتارميانگين عملکرد )شرايط آبياری محدود(

10/065 تن درهکتارركورد عملکرد
96-93 سانتی مترارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی
مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به تنش سرما

مقاوممقاومت به خوابيدگی

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

11/2ميانگين درصد پروتئين دانه

46 گرمميانگين وزن هزار دانه )در شرايط آبياری نرمال(

-90/Bkt   رقم پیشگام با عادت رشدی بینابین و شجره 
Zhong 87، حاصل برنامه به نژادی ملی بوده که  
دورگ گیری  آن در سال1374 با هدف انتقال مقاومت 
به بیماری زنگها ) به ویژه زنگ زرد( و نیز تحمل نسبی 
 Zhong-90 به تنش خشکی از رقم بینابینی چینی
87 با یک رقم پر محصول ایرانی به نام برکت انجام 
شده است. این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم 
بوده و به شرایط خشکی انتهای فصل متحمل است. رقم 
پیشگام نسبتاً زودرس بوده و نسبت به خوابیدگی مقاوم 
است. همین ویژگی موجب شده تا این رقم برای شرایط 
سیستم آبیاری بارانی نسبت به دیگر ارقام رایج ارجحیت 

داشته باشد.
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بم
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم معتدل تحت تنش شوری آب و خاک

سال معرفی: 1385
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق معتـدل دارای تنـش شـوری شـامل كـرج، يـزد، نيشـابور، 

اصفهـان، بيرجنـد، گنابـاد، زابـل و كرمـان

بينابينعادت رشدی

4856 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

95-90 سانتی مترارتفاع بوته

نيمه متحملواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه متحملواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/5ميانگين درصد پروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی

انجام  و  والدین  از گزینش  بم پس  نان رقم  تولید گندم  در 
دورگ گیری، تهیه الین های خالص به روش دابلد هاپلوئیدی 
-66-1// caN/”s« eeV انجام شد. الین دابلدهاپلوئید با شجره
22 حاصل    دورگ گیری بین الینی متحمل به گرما و تا 
حدودی خشکی با منشأ سیمیت و الین دیگری از دورگ های 
بخش تحقیقات غالت است. متوسط عملکرد گندم رقم بم 
6584 کیلوگرم در اراضی تحت تنش شوری با CE آب و خاک 
معادل      21-01 دسی زیمنس بر متر است و رکورد تولید 
این رقم 3376 کیلوگرم از ایستگاه نیشابور گزارش شد. این 
رقم جهت کشت در مناطق معتدل دارای تنش شوری مانند 
کرج، یزد، نیشابور، اصفهان، بیرجند، گناباد، زابل و کرمان توصیه 

می شود. 
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سیستان
 رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم های گرم و معتدل جنوب كشور

تحت تنش شوری خاک و آب
سال معرفی: 1385

مناطق مناسـب كشـت: مناطق با شـوری آب وخاک شـامل: اسـتان های يزد، خراسـان، كرمان، 
اصفهان و سيسـتان و بلوچستان

بهارهعادت رشدی

4323 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

95-90 سانتی مترارتفاع بوته

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

11/5ميانگين درصد پروتئين دانه

مقاومواكنش به ريزش دانه

48 گرمميانگين وزن هزار دانه

خوبكيفيت نانوايی

شجره  با  و   )CIMMYT( سیمیت  منشأ  با  سیستان  گندم 
آزمایشات  قالب  در   1369-70 سال  در   ”Bank”s”/Vee”s
بین المللی در کرج تحت بررسی قرار گرفت. این رقم جهت 
کشت در مناطق شور و کمی شور اقالیم گرم و معتدل گرم 
کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
متوسط  می شود.  توصیه  خوزستان  و  فارس  جنوب  کرمان، 
عملکرد رقم سیستان 4323 کیلوگرم در هکتار در اراضی تحت 
تنش شوری با EC آب و خاک معادل 12-10 دسی زیمنس 
بر متر است و رکورد تولید این رقم 6667 کیلوگرم در هکتار از 
ایستگاه یزد گزارش شده است. رنگ دانه این رقم زرد کهربایی 

است.
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ارگ
رقم گندم نان متحمل به شوری و مناسب كشت در مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقليم 

معتدل كشور
  

 سال معرفی: تابستان 1388
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق دارای تنش شـوری آب يا خاک شـور در اقليم معتدل كشـور 
شـامل: بخش هايـی از اسـتان های يـزد، خراسـان جنوبـی، خراسـان رضـوی )فيض آبـاد(، قـم، 

اصفهـان، كرمان، سـمنان، تهران و گرمسـار )اسـتان سـمنان(

5470 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد در آزمايش های سازگاری*

بهارهعادت رشدی

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوممقاومت به ريزش دانه

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/9ميانگين درصد پروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی
**(EcWater= 6-11 ds/m, Ec Soil = 7-14 ds/m)

از    Inia/22-66-1 شجره  با  ارگ  رقم  نان  گندم 
دورگ گیری بین گندم Inia و الین متحمل به شوری 
1-66-22 حاصل شده است. عادت رشدی این رقم 
بهاره بوده و میانگین عملکرد آن در طی سال های 
تنش  شرایط  در  و  سازگاری  آزمایش های  اجرای 
-8=EcWaterl و)ds/m 14-9=EcSoil  شوری
12ds/m(، 5470 کیلوگرم در هکتار بوده است که 
نسبت به شاهدهای کویر، روشن و بم به طور متوسط 
766 کیلوگرم افزایش عملکرد داشت. از صفات بارز این 
رقم عالوه بر عملکرد باال و سازگاری خوب در مناطق 
معتدل دارای آب وخاک شور، مقاومت به خوابیدگی و 
ریزش دانه و کیفیت باال است. رنک دانه این رقم زرد 
کهربایی بوده و نسبت به بیماریهای مهم واکنش نیمه 

حساسیت نشان داده است.
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پارسی
رقم گندم نان مقاوم به زنگ سياه و زنگ زرد مناسب برای كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: بهار 1388
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق معتـدل اسـتان های فـارس، كرمانشـاه، اصفهان، خراسـان، 

لرسـتان، تهـران، يـزد، كرمان و سـمنان

8581 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

10333 كيلوگرم در هکتارركورد عملکرد

97 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به زنگ زرد

مقاوم)Ug99 واكنش به بيماری زنگ سياه )نژاد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

12/00ميانگين درصد پروتئين دانه

خيلی خوبكيفيت نانوائی

  Darab*2/”Dove”s”/Buc”s شجره  با  پارسی  رقم 
حاصل برنامه به نژادی ملی غالت آبی کشور بوده که 
تالقی آن در سال زراعی74-1373 در زرقان فارس انجام 
شده است. این رقم ضمن مقاومت به بیماری زنگ زرد و 
واکنش نیمه حساسیت به بیماری زنگ قهوه ای، نسبت 
به بیماری زنگ سیاه نژاد جدید موسوم به Ug99 که بر 
روی اکثریت ارقام گندم داخل کشور بیماری زا است، در 
ارزیابی های انجام شده در کشور کنیا مقاومت نشان داده  
است. رقم پارسی,گندمی زودرس با کیفیت نانوایی خوب 
است، که با داشتن دانه های به رنگ زرد کهربایی، نسبت 

به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است . 
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سیوند
رقم گندم نان مقاوم به زنگ سياه و زنگ زرد ومناسب برای كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: بهار 1388
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق معتـدل اسـتان های فـارس، كرمانشـاه، اصفهان، خراسـان، 

لرسـتان، تهـران، يـزد، كرمان و سـمنان

8683 كيلوگرم درهکتارميانگين عملکرد

10518 كيلوگرم درهکتارركورد عملکرد

92 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاوم)Ug99 واكنش به بيماری زنگ سياه )نژاد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

12ميانگين درصد پروتئين دانه

خيلی خوبكيفيت نانوائی

به  برنامه  /Azd kauz”s” حاصل  با شجره  رقم سیوند 
نژادی ملی غالت آبی کشور بوده که تالقی آن در سال 
زراعی 75-1374 در زرقان فارس انجام شده است. این 
رقم ضمن مقاومت به بیماری زنگ زرد و واکنش نیمه 
حساسیت به بیماری زنگ قهوه ای، نسبت به بیماری زنگ 
سیاه نژاد جدید موسوم به Ug99 که بر روی اکثریت 
ارقام گندم داخل کشور بیماری زا است، در ارزیابی های 
انجام شده در کشور کنیا مقاومت نشان داده  است. رقم 
سیوند از جنبه رسیدگی در گروه ارقام متوسط رس قرار 
دارد. این رقم دارای   دانه هایی به رنگ زرد کهربایی بوده 
و نسبت به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است. از نظر 

کیفیت نانوایی این رقم در گروه خیلی خوب قرار دارد. 
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مروارید
رقم گندم نان مقاوم به بيماريهای قارچی و مناسب برای كشت درمناطق گرم ومرطوب شمال كشور

 سال معرفی: 1388
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گـرم و مرطـوب شـمال كشـور )دشـت های گـرگان و گنبد، 

مغان( و  مازنـدران 
بهارهعادت رشدی

104-90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

6152 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

متحملواكنش به بيماری فوزاريوم سنبله

نيمه متحملواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه متحملواكنش به بيماری زنگ سياه

نيمه حساسواكنش به بيماری سپتوريای برگی

نيمه حساسواكنش به بيماری سفيدک پودری

11/7ميانگين درصد پروتئين

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

نيمه متحملريزش دانه

خوبكيفيت نانوايی

رقم مروارید با شجره Milan/Sha7 از طریق  خزانه های بین المللی 
 ) CIMMYT( مربوط به مرکز  تحقیقات بین المللی ذرت وگندم
در سال زراعی 79-1378 به کشور وارد و جهت کشت در مناطق 
جلگه ای ساحل خزر و اراضی مزروعی واقع در دشت های گرگان، 
مازندران و مغان که از نظر آب و هوایی، خاک و تنش های موجود 
دارای مشابهت هایی هستند، و از نظر تولید گندم با کیفیت باال 
حائز اهمیت ویژه ای هستند معرفی شد. وجود بارندگی های فراوان، 
رطوبت نسبی باال، درجه حرارت های مناسب، عوامل بیماری زای 
زراعی  تناوب های  رعایت  عدم  و  گندم  گسترده  زراعت  متعدد، 
مناسب در اغلب مناطق این اقلیم، شرایط را برای استقرار و توسعه 
بیماری های مهم گندم فراهم کرده است. میانگین عملکرد رقم 
مروارید 6/152 تن در هکتار بود که  نسبت به رقم شاهد)تجن( با 
میانگین عملکرد  5/467  تن در هکتار  برتر است. کیفیت نانوایی 
این الین مطلوب است.  مطالعات  تحقیقی– تطبیقی و ترویجی 
این الین در استان های گلستان، مازندران و اردبیل )دشت مغان( 
نشان دهنده سازگاری و برتری آن در اغلب مناطق مورد نظر بوده 

است. 
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افالک
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1389
مناطـق مناسـب كشـت: شـمال خوزسـتان، جنـوب اسـتان فـارس، مناطـق گرم اسـتان های 

كرمان، لرسـتان و كرمانشـاه

5900 كيلو گرم در هکتارعملکرد

8383 كيلوگرم در هکتارباالترين عملکرد ثبت شده

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

40 گرموزن هزار دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به زنگ زرد

نيمه مقاومواكنش به زنگ قهوه ای

مقاومخوابيدگی بوته

مقاومريزش دانه

12/2 درصدپروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی

 Tob/ Cno/5/HD160 و با شجره  Debeira رقم افالک با نام
/ LR/ Son64/4/ Tit/ Son64//Nai60 /3/ 23854  از بین 
ژرم پالسم خزانه بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی درت و 
گندم )CIMMYT(  که  در سال زراعی 76-1375 مورد ارزیابی 
قرار گرفته بود، گزینش و به برنامه به نژادی اقلیم گرم و خشک 
جنوب کشور وارد شد. این رقم در ارزیابی انجام شده در قالب 
مطالعه خزانه های به نژادهای فیزیولوژیک زنگ زرد در مناطق با 
شدت بیماری واکنش مقاوم داشته است. کیفیت نانوایی این رقم 
در گروه خوب قرار داشته و درصد پروتئین آن بین %11-13/2 
متغیر است. بررسی های تحقیقی–ترویجی در مزارع زارعین 
مناطق مختلف نیز سازگاری و افزایش عملکرد این رقم را در 
مناطق گرم و خشک کشور تا حدود 6% برتری تولید در برابر 
رقم چمران نشان داد. پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً خوب 
به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت به بیماری زنگ 
زرد و ریزش دانه از ویژگیهای بارز رقم افالک محسوب می شود.
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اروم
رقم گندم نان مناسب برای كشت در مناطق سرد كشور

سال معرفی: 1389
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد اسـتان های آذربايجان شـرقی و غربی، اردبيـل، همدان، 
كردسـتان، زنجان، مركـزی، تهران، خراسـان، اصفهـان، چهارمحـال و بختياری، فارس، لرسـتان، 

كرمان، كرمانشـاه، كهگيلويـه و بويراحمد

7382 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

8358 كيلوگرم در هکتارباالترين عملکرد ثبت شده

88 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساس واكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومخوابيدگی بوته

مقاومريزش دانه

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/1 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی

رقم اروم با شجره Her/Alvand//NS732 در سال زراعی 75-
1374 از تالقی بین رقم الوند و الین Her/NS732  با منشاء 
خارجی در ارومیه حاصل شد. این رقم دارای عادت رشد بینابین 
بوده  و از نظر رسیدگی, در گروه متوسط رس قرار می گیرد. در 
اقلیم سرد کشور با بیش از 800 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم 
آبی، عوامل محدود کننده ای چون: سرمای شدید زمستانه، سرمای 
دیررس اوایل بهار، بیماری زنگ زرد، وجود داشته و بنابراین با توجه 
به  این عوامل محدود کننده و پراکندگی و تنوع شرایط زراعی و 
حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر، 
شناسایی الین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال 
و پایدار و مقاوم به زنگ زرد  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 
همین راستا و برای این اقلیم رقم جدید اروم معرفی شد. متوسط 
عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی 7382 کیلوگرم در 
هکتار با رکورد 8358 کیلوگرم در هکتار بوده است. کیفیت نانوایی 

این رقم  در حد خوب است.
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زارع
رقم گندم نان برای كشت در شرايط آبی و تنش خشکی آخر فصل اقليم سرد كشور

سال معرفی: 1389
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد اسـتان های آذربايجان شـرقی و غربی، اردبيـل، همدان، 
كردسـتان، زنجان، مركـزی، تهران، خراسـان، اصفهـان، چهارمحـال و بختياری، فارس، لرسـتان، 

كرمان، كرمانشـاه، كهکيلويـه و بويراحمد

ميانگين عملکرد دانه
شرايط نرمال: 7550
كيلوگرم در هکتار

 شرايط تنش خشکی: 4893
كيلوگرم در هکتار

98 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

شرايط نرمال: 40 گرمميانگين وزن هزار دانه
شرايط خشکی: 31 گرم

زمستانهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

 واكنش به زنگ بيماری
نيمه مقاومقهوه ای

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

مقاومواكنش به خوابيدگی بوته

11/4 درصدميانگين درصدپروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی

/F35,70//130L1,11 شجره   با  زارع  نان  گندم  رقم 
Lira/3/Ymh/Tob//Mcd/4/Mo73  و با منشأ از خزانه بین 
المللی مشاهده ای گندم های زمستانه ویژه مناطق سرد در 
سال زراعی 81-1380، به چرخه به نژادی گندم نان ایران 
وارد شد و سازگاری خوبی برای مناطق سرد کشور در شرایط 
نرمال و تنش خشکی آخر فصل نشان داد، و به همین دلیل، 
بعنوان یک رقم جدید برای این اقلیم معرفی و آزاد سازی 
شد. متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط آبیاری نرمال 
7550 و در شرایط تنش خشکی آخر فصل 4893 کیلوگرم 
در هکتاربوده است. کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر گروه 

رسیدن نسبتاً دیررس است.
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میهن
 رقم گندم نان مناسب برای كشت در شرايط آبی و تنش خشکی

آخر فصل زراعی در مناطق سرد كشور

سال معرفی: 1389
مناطق مناسـب كشـت: مناطق سـرد اسـتان های آذربايجان شـرقی و غربی، اردبيـل، همدان، 
كردسـتان، زنجان، مركـزی، تهران، خراسـان، اصفهـان، چهارمحـال و بختياری، فارس، لرسـتان، 

كرمان، كرمانشـاه، كهگيلويـه و بويراحمد

84 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

شرايط نرمال: 43 گرمميانگين وزن هزار دانه
شرايط تنش خشکی: 34 گرم

زمستانهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

 واكنش به زنگ بيماری
قهوه ای

نيمه مقاوم

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

مقاومواكنش به خوابيدگی بوته

11 درصدميانگين پروتئين دانه

نرمال: 7787 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه در شرايط:
تنش: 5967 كيلوگرم در هکتار

-90/Bkt   رقم گندم نان میهن با عادت رشدی زمستانه و با شجره
Zhong 87 حاصل برنامه به نژادی ملی غالت آبی کشور برای 
اقلیم سرد بوده که تالقی آن در سال زراعی 75-1374 در کرج 
انجام شده است. با توجه به عوامل محدود کننده تولید در مناطق 
سردسیر از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیررس اوایل بهار، 
بیماری مهم زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی و حساس 
شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر، شناسایی 
الین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال و پایدار 
و مقاوم به زنگ زرد  از اهمیت ویژه ای برای این اقلیم  برخوردار 
است. رقم میهن، نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به 
بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای  نیمه مقاوم است. متوسط 
عملکرد دانه این رقم در شرایط آبیاری نرمال 7780 کیلوگرم در 
هکتار و در شرایط تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی 5960 
کیلوگرم در هکتار در شرایط تحقیقاتی بوده است. کیفیت نانوایی 
آن در حد خوب و از نظر رسیدگی در گروه  متوسط رس  قرار 

می گیرد.
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سیروان
رقم گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و مناسب برای كشت در مزارع آبی مناطق معتدل ايران

سال معرفی: 1390
مناطق مناسـب كشـت: مـزارع مواجـه با تنـش رطوبتی آخـر فصـل در مناطق معتدل كشـور 
از جملـه اسـتان های تهـران، البرز، خراسـان، فارس، اصفهان، لرسـتان، كرمانشـاه، سـمنان و يزد 

معتدل مناطق  و سـاير 

متوسط عملکرد دانه
5970 كيلوگرم در هکتار)شرايط تنش خشکی( 

  حداكثر ميزان عملکرد
8868 كيلوگرم در هکتار)شرايط تحقيقاتی(

زودرسگروه رسيدگی

94 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

  واكنش به بيماری زنگ سياه
نيمه مقاوم)Ug99 نژاد(

نيمه مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاوموضعيت خوابيدگی

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

45 گرموزن هزار دانه

12 درصددرصد پروتئين دانه

خيلی خوبكيفيت نانوايی

 PASTOR*2/PRL با شجره نان سیروان  گندم  رقم 
از خزانه های بین المللی مربوط به مرکز تحقیقات بین 
المللی ذرت و گندم )سیمیت( گزینش و با پشت سر 
گذاشتن مراحل ارزیابی جهت کشت در اقلیم معتدل 
کشور در سال 1390 معرفی شده است. مهم ترین عوامل 
محدود کننده تولید گندم در  اقلیم معتدل کشور که  
سطحی بالغ بر 682 هزار هکتار از مجموع  سطح زیر 
کشت گندم آبی را به خود اختصاص می دهد، خشکی 
آخر فصل و بیماریها بخصوص زنگ زرد و زنگ سیاه )نژاد 
Ug99 ( است که بر روی بسیاری از ارقام گندم موجود 
بیماریزایی دارند. این رقم برای جایگزینی ارقام حساس 
به خشکی در مناطق معتدل و نیز برای کاهش خطر 
رویداد اپیدمی زنگ زرد و سیاه گندم توصیه می شود. 
خصوصیت زودرسی و کیفیت نانوایی خیلی خوب این 

رقم به ارزش زراعی آن می افزاید.
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افق
رقم گندم آبی مناسب برای كشت در مناطق دارای آب يا خاک شور و لب شور در اقليم معتدل تا 

نسبتًا گرم

سال معرفی: 1391
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق با شـوری متوسـط آب و خـاک و تقريبـًا گرم اسـتان های يزد، 

خراسـان رضوی و جنوبـی، قم، كرمان، سـمنان، اصفهـان و البرز

بهارهعادت رشدی

74 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوممقاومت به ريزش دانه

35 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/95 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

 Ug99واكنش نسبت به نژاد 
نيمه مقاوم تا متوسطزنگ سياه

متحمل تا نيمه حساسواكنش نسبت به زنگ زرد

 واكنش نسبت بيماری به زنگ
نيمه حساسقهوه ای

خوبكيفيت نانوايی

 مقاديراين صفات مربوط به ميانگين آزمايشهای مقايسه
  عملکرد در شرايط تنش شوری است

)EcSoil =9-14 ds/m و EcWater=8-12ds/m(

شوری آب وخاک یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که  باعث 
کاهش رشد و باروری گیاهان شده و تولید محصوالت کشاورزی را 
محدود می   سازد. بیش از800 میلیون هکتار از اراضی در دنیا متأثر 
از شوری است. در کشور ایران، حدود 24 میلیون هکتار از اراضی با 
درجات مختلفی تحت تأثیر شوری قرار دارد که در اقلیم های مختلف 
کشور پراکنده شده است. بنابراین، یکی از اهداف مهم اصالح نباتات 
در این مناطق تهیه و معرفی ارقام پرپتانسیل و متحمــــل به شوری 
است. رقم افق با شجره Attila/GF-gy54  عالوه برتحمل به شوری، 
پتانسیل عملکرد باال و سازگاری خوب در مناطق دارای آب یا خاک 
شور و لب شور، دارای مقطع دانه شیشه ای بوده و از شاخص سختی 
دانه بیشتری در مقایسه با ارقام شاهد ارگ و بم برخوردار است. 
این رقم درآزمایش های تحقیقی- ترویجی  در مزارع زارعین )تحت 
شرایط تنش شوری( با میانگین عملکرد 4/333 تن درهکتار در 
مقایسه با 3/804 تن درهکتار متوسط عملکرد ارقام شاهد )ارگ 
3/977 و بم3/630 تن در هکتار(، به طور میانگین 529 کیلوگرم 

نسبت به ارقام ارگ و بم افزایش عملکرد داشته است.
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گنبد
رقم گندم نان مقاوم به بيماريهای قارچی وعارضه جوانه زنی قبل از برداشت

سال معرفی: 1392
مناطق قابل توصيه: مناطق گرم و مرطوب شمال كشور

6470 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

100-90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم تا نيمه مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری فوزاريوم سنبله

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری قهوه ای

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ سياه

نيمه حساسواكنش به بيماری سفيدک پودری

نيمه حساسواكنش به سپتوريای برگی

مقاومواكنش به جوانه زنی قبل از برداشت

11/9 درصدميانگين درصد پروتئين

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

 ATRAK/WANG-SHUI-BAI شجره  با  گنبد  رقم 
حاصل دورگ بین گندم بهاره اترک )Kauz(، رقم تجاری 
WANG- پا کوتاه  و پرمحصول مناطق گرم و گندم

SHUI-BAI، است که برنامه تالقی آن در سال زراعی 
75-1374 انجام شده است. این رقم گندم دارای میانگین 
عملکرد  6/470  تن در هکتار  بود که  نسبت به گندم 
نان مروارید )شاهد آن( با میانگین عملکرد  5/143  تن 
در هکتار در آزمایشات برتر بوده است. این الین نسبت به 
بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه، واکنش های 
مقاومت و نیمه مقاومت و نسبت به بیماری  سفیدک 
پودری و سپتوریا نیمه حساسیت داشته است. واکنش 
مقاومت برای این رقم نسبت به بیماری بالیت فوزاریومی 
گزارش شده است. رقم جدید گنبد با داشتن رنگ دانه 
قرمز به عارضه جوانه زنی قبل از برداشت نیز مقاوم است.  

کیفیت نانوایی این الین گزارش شده است.
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چمران 2
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1392
مناطق مناسـب كشـت: مناطق گرم و خشـک جنوب كشـور و بـه خصوص مناطقی كـه بيماری 
زنـگ زرد در آن مناطـق محـدود كننـده اسـت )اسـتان های خوزسـتان و ايـالم، مناطـق جنوبی 

اسـتان فارس، مناطـق گرم اسـتان های لرسـتان، كرمان، كرمانشـاه(

6442 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومواكنش به خوابيدگی

11/6ميانگين درصد پروتئين دانه

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوموضعيت ريزش دانه

خوبكيفيت نانوايی

رقم چمران-2  با شجره 50y//Attila/Bacanora Attila  ، حاصل 
از برنامه به نژادی ملی غالت کشور بوده و دورگ گیری این الین 
در سال زراعی 76-1375 بین دو والد چمران )50y Attila( و 
الین Attila/Bacanora  در کرج انجام و دورگ )F1( حاصل 
در سال زراعی 77-1376، مورد ارزیابی و گزینش قرار گرفت. 
این دورگ در سال زراعی 78-1377 به برنامه دو نسل در سال 
که بین ایستگاههای ایرانشهر و کالردشت برقرار است، وارد شد. 
رقم چمران-2 دارای پایداری عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم 
گرم و خشک جنوب کشور بوده است. رکورد تولید رقم چمران-2 
در ایستگاه تحقیقاتی داراب و به میزان 8238 کیلوگرم در هکتار 
ثبت شده است. پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرمای 
آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت به بیماری زنگ زرد و قهوه ای، 
این رقم محسوب  بارز  از ویژگی های  دانه و خوابیدگی،  ریزش 

می شود.  
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بهاران
رقم گندم آبی مناسب برای كشت در مناطق معتدل مواجه با تنش رطوبتی آخر فصل

سال معرفی: 1393
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق معتـدل اسـتان های فـارس، كرمانشـاه، اصفهان، خراسـان، 

لرسـتان، تهـران، يـزد، كرمان و سـمنان

 پتانسيل عملکرد در آزمايش
شرايط نرمال

 10840 كيلوگرم در
هکتار

 ميانگين عملکرد در آزمايش شرايط
تنش خشکی

 5144 كيلوگرم در
هکتار

 ميانگين عملکرد در آزمايش های
 تحقيقی- ترويجی )شرايط تنش

خشکی(
 4707 كيلوگرم در

هکتار

89 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش نسبت به بيماری زنگ زرد

مقاوممقاومت به خوابيدگی

12/4 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

خوبكيفيت نانوايی

در راستای مقابله با اثرات خشکسالی، الین جدید زودرس و 
متحمل به کم آبی WS-89-7  از میان ژنوتیپ های متعدد 
موجود در خزانه های بین المللی دریافت شده از مرکز تحقیقات       
نامگذاری  انتخاب و برای  بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( 
و جایگزینی قسمتی از سطح زیر کشت ارقام آبی در مناطق 
معتدل مواجه با تنش خشکی با نام بهاران معرفی شد. این الین 
از مجموعه آزمایشهای به نژادی انتخاب شده که در آنها ارقام 
متحمل به کم آبی پیشتاز و سیروان شاهد بوده اند و با توجه به 
عملکرد خوب این ارقام، انتظار بر این است که این رقم نیز توسعه 
خوبی داشته باشد. الین مذکور  نسبت به بیماری زنگ زرد 
در شرایط اپیدمی شدید در خزانه های زنگ زرد تحت آلودگی 
مصنوعی نیمه مقاوم گزارش شد. کاشت اینگونه ارقام زودرس 
و متحمل به کم آبی گندم در مقایسه با ارقام دیررس قدیمی 
می تواند تا میزان 1500 متر مکعب در هکتار موجب صرفه جویی 

در مصرف آب آبیاری شود.
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مهرگان
رقم گندم نان مناسب برای كشت در اقليم گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1393
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق گرم و خشـک جنوب كشـور به خصـوص مناطقی كـه زنگ ها 
بـه ويژه زنـگ زرد محدودكننده كشـت گندم اسـت )شـمال اسـتان خوزسـتان، مناطـق جنوبی 

اسـتان فارس، مناطـق گرم اسـتان های لرسـتان، كرمان و كرمانشـاه(

5690 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

89 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوممقاومت نسبت به بيماری زنگ زرد

مقاوممقاومت نسبت به بيماری زنگ قهوه ای

مقاومUg99مقاومت نسبت به بيماری زنگ سياه نژاد 

مقاوموضعيت ريزش دانه

13/8 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

بسيار خوبكيفيت نانوايی

/SISAO رقم مهرگان، ویژه اقلیم گرم جنوب با شجره
بین  خزانه  ROTSAP*2/3/NCB*4//ZUAKS،از 
المللی مربوط به مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم 
)TYMMIC( انتخاب و در سال زراعی 78-6831، در 
کرج مورد ارزیابی مقدماتی و تکثیر بذر قرار گرفت. این 
رقم دارای پایداری عملکرد دانه بوده و ارزیابی آن در قالب 
مطالعه خزانه بیماری ها نشان داده است که به نژادهای 
باال  با شدت بیماری  فیزیولوژیک زنگ زرد در مناطق 
واکنش مقاومت داشته است. بررسی های انجام شده در 
کنیا نیز حاکی از مقاومت آن به بیماری زنگ سیاه نژاد 
99gU است. میانگین عملکرد رقم مهرگان و رقم شاهد 
چمران در ایستگاه های تحقیقاتی اقلیم گرم و خشک 
جنوب کشور بترتیب 0965 و 2745 کیلوگرم در هکتار 
بوده است. این رقم تحمل نسبتاً خوبی به گرمای آخر 

فصل داشته و در گروه رسیدگی زودرس قرار می گیرد.
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شوش
رقم گندم نان مناسب كشت در اقليم گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1393
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گـرم و خشـک جنـوب كشـور و مناطقی كـه زنگ هـا بويژه 
زنـگ زرد محدودكننـده كشـت گندم اسـت )مناطق شـمالی اسـتان خوزسـتان، مناطـق جنوبی 

اسـتان فـارس، مناطـق گـرم اسـتان های لرسـتان، كرمان و كرمانشـاه(

5596 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

مقاوموضعيت ريزش دانه

12/4 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

بسيار خوبكيفيت نانوايی

                                       

  STORK/3-CBRD رقم جدید شوش، با شجره
مشترک  برنامه  حاصل   ،X  DICOCCOIDES
با  مناطق  ویژه  بهاره  گندمهای  اصالح  تحقیقاتی 
عرض جغرافیایی پایین در غرب و مرکز آسیا و شمال 
زراعی 1383-84  سال  از  که   )AIISWIP( آفریقا 
بین موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر و 
مرکزتحقیقات بین المللی ایکاردا آغاز و تا سال 1386 
تحمل  باال،  عملکرد  پتانسیل  است.   داشت،  ادامه 
نسبتاً خوب آن به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، 
مقاومت قابل قبول به بیماری زنگ زرد و قهوه ای و 
ریزش دانه، از ویژگی های بارز رقم شوش محسوب 

می شود. 
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نارین
رقم گندم نان مناسب برای كشت در مناطق مواجه با تنش شوری در اقليم معتدل و گرم

سال معرفی: 1393
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق دارای تنـش شـوری در اقليـم معتـدل و گـرم )بخش هايـی از 
اسـتان های يـزد، كرمان، خراسـان جنوبی و رضـوی، فارس، سيسـتان )زابل(، قم، سـمنان و اصفهان(

بهارهعادت رشدی

76 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ زرد

نيمه حساسواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

نيمه حساس زنگ سياهUg99واكنش به نژاد 

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/8 درصددرصد پروتئين

خوبكيفيت نانوايی

رقم نارین با شجره 85saI / nadlA//dnavlA /3/22-66-1 حاصل 
دورگ گیری بین گندم پیشتاز با سازگاری وسیع و پتانسیل عملکرد 
باال به عنوان والد پدری و الین متحمل به شوری 1-66-22 بعنوان 
والد مادری است. این رقم طی آزمایش سازگاری و پایداری عملکرد 
)در شرایط تنش شوری( با میانگین عملکرد 4/109 تن در هکتار در 
مجموع 91درصد نسبت به میانگین ارقام شاهد افزایش عملکرد دشته 
است. میانگین عملکرد این رقم در آزمایش های تحقیقی- تطبیقی و 
ترویجی اجرا شده در مناطق مختلف دارای آب و خاک شور در اقلیم 
معتدل و گرم، به ترتیب 4/907 و 4/474 تن در هکتار بود که نسبت 
به میانگین عملکرد دانه ارقام شاهد در شرایط زارعین حدود 71 درصد 
افزایش عملکرد داشت. با توجه به تحمل به شوری، پتانسیل عملکرد 
باال، سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم، 
مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به ریزش دانه، کیفیت خوب، و زودرسی 
نسبی رقم نارین در مقایسه با ارقام شاهد ارگ، افق و بم، این رقم 
برای مناطق دارای تنش شوری آب و خاک )m/sd31-8=lioScE و 

m/sd11-8=retaWcE( معرفی شد. 
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  سیمینه

رقم گندم دوروم ديررس و دارای عادت رشدی زمستانه

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: اقليم سرد كشور بخصوص دو استان آذربايجان غربی و همدان

6311 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

زمستانهعادت رشدی

ديررسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به سرما

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

12 درصدميانگين درصدپروتئين دانه

 36.DKGST گندم دوروم رقم سیمینه دارای شجره
در  آن  عملکرد  میانگین  است.  زمستانه  تیپ رشد  و 
ایستگاه های مورد مطالعه 6311 کیلوگرم در هکتار بود. 
این رقم نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای 
مقاومت باالیی نشان داد. مقاومت به خوابیدگی و ریزش 
دانه و داشتن دانه های زرد رنگ نیز از دیگر مشخصات 
زراعی آن محسوب می شود. عالوه بر این رقم سیمینه 
واجد مقاومت به بیماری سیاهک ناقص نیز است. میزان 
سمولینا در این رقم 58 درصد بوده و از کیفیت مناسبی 

برای تهیه ماکارونی برخوردار است.  
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کرخه
رقم گندم دوروم دارای عادت رشدی بهاره ومناسب كشت در نيمه جنوبی كشور

سال معرفی: 1382
مناطق مناسـب كشـت: اقليـم گرم و خشـک جنوب كشـور بخصوص اسـتان های خوزسـتان، 

ايـالم و جنـوب فـارس, مناطق گـرم كرمـان و جنوب اسـتان كرمان

6600 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

زودرسگروه رسيدگی

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

13/2ميانگين درصد پروتئين دانه

رقم کرخه با شجره Shwa/Mald/Aza و عادت رشدی 
بهاره، مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب 
کشور است. میانگین ارتفاع بوته آن حدود 95 سانتیمتر 
دارد.  ماکارونی  پخت  برای  مطلوبی  کیفیت  و  بوده 
پودری،  زرد، سفیدک  زنگ  بیماری های  به  مقاومت 
این رقم  از ویژگی های  ناقص و نقطه سیاه  سیاهک 
است. این رقم ظرفیت کودپذیری باالیی داشته و دارای 
دانه هایی با بافت شیشه ای و به رنگ زرد کهربایی است. 
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آریا
رقم گندم دوروم مناسب برای كشت در مناطق معتدل كشور

سال معرفی: 1382
مناطق مناسـب كشـت: مناطق معتدل گرم و معتدل سـرد شـامل اسـتانهای البرز, كرمانشـاه، 

تهران، خوزسـتان، فارس و خراسـان رضوی

6782 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

45 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12/8ميانگين درصد پروتئين دانه

رقم آریا با شجره Stork با عادت رشدی بهاره است که 
برای کشت در منطق معتدل گرم و معتدل سرد معرفی 
و آزاد سازی شده است. این رقم به خوابیدگی و ریزش 
دانه مقاوم بوده و از ظرفیت کودپذیری باالیی برخوردار 
ایستگاه  انجام شده در هشت  آزمایش های  در  است. 
تحقیقاتی معتدل و گرم کشور، این رقم با رکورد 8/940 
تن در هکتار در کرج و متوسط عملکرد 6/782 تن در 
هکتار در سه سال و هشت منطقه حدود 10 درصد 
برتری عملکرد دانه نسبت به رقم شاهد یاواروس نشان 
داده است. دانه رقم آریا به رنگ زرد کهربایی بوده، بافت 
آن  شیشه ای است که برای تولید ماکارونی و صنایع 
پاستا کامالً مناسب است. نتایج مطالعات انجام شده 
حاکی از آن است که این رقم در برابر بیماری های زنگ 
زرد، سفیدک پودری، سیاهک ناقص و نقطه سیاه از 

مقاومت خوبی برخوردار است. 
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دنا
رقم گندم دوروم مناسب كشت در اقليم های معتدل و گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1386
مناطق مناسـب كشت: اسـتان های گلسـتان، تهران، كرمانشـاه، لرستان، خوزسـتان، اصفهان، 
فـارس، كرمان، سيسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی و سـاير مناطق مشـابه در هـر دو اقليم 

معتـدل و گرم وخشـک جنوب كشـور

6800 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرموزن هزار دانه

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری سياهک پنهان

مقاومواكنش به بيماری سياهک ناقص

13/2 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

خوبكيفيت پخت ماكارونی

رقم دنا با شجره Tarro 3 در قالب خزانه بین المللی 
در سال زراعی 1374- 1373 از مرکز تحقیقات بین 
المللی گندم و ذرت )CIMMYT ( دریافت و پس از 
انجام ارزیابی های تکمیلی در سال 1386 معرفی و آزاد 
سازی شد. این رقم در کلیه مراحل تحقیقاتی نسبت به 
ارقام شاهد در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتریداشته 
است. زودرس تر بودن نسبت به ارقام شاهد، عملکرد 
باالتر، درصد پروتئین باال، مقاومت به ریزش و بیماریهای 
زنگ و سیاهک ناقص و  درصد گلوتن باالتر از ویژگیهای 

بارز این رقم است.
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بهرنگ
رقم گندم دوروم مناسب برای كشت در مناطق گرم و خشک جنوب كشور

  
 سال معرفی: 1388

مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گرم و خشـک جنوب كشـور شـامل اسـتان های خوزسـتان، 
فـارس، كرمـان، سيسـتان و بلوچسـتان، ايالم لرسـتان، كرمانشـاه، هرمزگان و بوشـهر 

6685 كيلوگرم در هکتار ميانگين عملکرد دانه

بهاره عادت رشدی

64 سانتی متر ميانگين ارتفاع بوته

مقاوم واكنش به خوابيدگی

مقاوم وضعيت ريزش دانه

52 گرم ميانگين وزن هزار دانه

 20MR واكنش به بيماری زنگ زرد

مقاوم واكنش به بيماری سياهک پنهان

نيمه مقاوم  واكنش به بيماری زنگ سياه نژاد
UG99

مقاوم واكنش به بيماری سياهک ناقص

خوب كيفيت پخت ماكارونی

رقم بهرنگ با شجره NEERG*2/OUZ GNOHZ-3   در 
قالب خزانه بین المللی در سال زراعی 8731- 7731 از مرکز 
تحقیقات بین المللی گندم و ذرت )TYMMIC ( دریافت 
و پس از انجام ارزیابی های تکمیلی در سال 8831 معرفی 
و آزاد سازی شد مقاومت نسبت به بیماری زنگ سیاه نژاد 
99gU، مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد در ایستگاه های 
مورد بررسی، پایداری عملکرد دانه از ویژگی های بارز این رقم 
است. این رقم به دلیل داشتن سازگاری مناسب و عملکرد 
مطلوب در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور و نیز کیفیت 
خوب دانه آن برای تهیه ماکارونی از مزیت خوبی برخوردار 

بوده و مورد اقبال زراعین این اقلیم قرار گرفته است.
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شبرنگ
رقم گندم دوروم مناسب برای كشت در مناطق گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1393
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گرم و خشـک كشـور، نظيـر اسـتان های خوزسـتان، سيسـتان و 
بلوچسـتان، ايـالم و مناطق گرم اسـتان های كرمان، لرسـتان، كرمانشـاه، كهگيلويـه و بويراحمد و فارس

6639 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

91 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاومواكنش به خوابيدگی بوته

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد

مقاومواكنش به بيماری زنگ قهوه ای

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/8 درصدميانگين درصد پروتئين

خوبكيفيت پخت ماكارونی

الین  )WD-18-81( طی 21 سال در پنج ایستگاه 
تحقیقاتی گرم کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و در 
نهایت تحت عنوان رقم شبرنگ نامگذاری شده است. 
شاهد  به  نسبت  رقم شبرنگ  برتری  شاخص ترین 
کرخه، باال بودن عملکرد دانه آن  به میزان 7 درصد 
)644 کیلوگرم/هکتار( است. این رقم عالوه بر عملکرد 
شمال  مناطق  با  بیشتری  سازگاری  دارای   ، باالتر 
خوزستان، لرستان و مناطق هم اقلیم آن ها است. 
رقم شبرنگ نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ 
قهوه ای مقاوم است. از نظر کیفیت و ارزش غذایی نیز 
با 11/8 درصد پروتئین جزء ارقام با کیفیت خوب 

گندم است.
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کویر
رقم جو زودرس دارای عادت رشدی بينابين و مناسب برای كشت درمناطق معتدل گرم

سال معرفی: 1358
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل گرم دارای زمستان ماليم و بهار نسبتًا كوتاه

5000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به سفيدک حقيقی جو

مقاومواكنش به خشکی آخر فصل

زودرسگروه رسيدگی

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

11/5 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

جو کویر با شجره Arivat با مبدأ وزارت کشاورزی 
و  سال 1358  در  و  انتخاب  آمریکا  متحده  ایاالت 
پس از انجام ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزاد سازی 
شد.  شد. جو کویر رقمی پرمحصول و زودرس بوده و 
مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با زمستان مالیم 
و بهار نسبتاً کوتاه است. متوسط عملکرد این رقم در   
استان های معتدل گرم کشور 5/5-4/5 تن در هکتار 
بوده و از پایداری عملکرد طی سال ها و شرایط آب و 
هوایی مختلف برخوردار بوده است. جو کویر زودرس 
و میانگین ارتفاع آن 90 سانتیمتر بوده و نسبت به 
خوابیدگی نیمه مقاوم است. این رقم  نیمه حساس به 
ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار 
دانه 44-40 گرم است. رقم کویر نسبت به سفیدک 

حقیقی نیمه مقاوم بوده است. 
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کارون
رقم جو مناسب برای كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1359
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و خشـک جنوب كشـور شـامل اسـتانهای سيسـتان و 
بلوچسـتان، فـارس، خوزسـتان، ايـالم، بوشـهر، جنوب كرمـان و بخش هايی از اسـتان لرسـتان و 

رضوی خراسـان 

4250 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به سفيدک حقيقی جو

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

مقاومواكنش به گرمای آخر فصل

11/5 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

با مبدأ وزارت   205 Strain جو کارون با شجره
کشاورزی ایاالت متحده آمریکا انتخاب و در سال 
1359 و پس از انجام ارزیابی های تکمیلی معرفی و 
آزاد سازی شد. جو کارون رقمی پرمحصول و مقاوم 
به تنش های گرمایی آخر فصل بوده است. عملکرد 
پایداری  و  بوده  هکتار  در  تن   4-4/5 رقم  این 
عملکرد این محصول طی سال ها و شرایط آب و 
هوایی مختلف از خصوصیات بارز آن بوده است. جو 
کارون رقمی نیمه پابلند بوده و متوسط ارتفاع آن 
105 سانتیمتر است. این نیمه حساس به ریزش 
دانه بوده و رنگ دانه آن روشن و وزن هزار دانه 
آن 43-41 گرم است. این رقم نسبت به سفیدک 

حقیقی مقاوم بوده است.
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والفجر
  رقم جو نيمه زودرس دارای عادت رشدی بينابين و مناسب برای كشت

 در مناطق سرد با بهار طوالنی

سال معرفی: 1364
مناطق مناسب كشت: مناطق سرد با بهار طوالنی

6500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به سفيدک حقيقی جو

نيمه حساسواكنش به خوابيدگی

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

12/5 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

جو والفجر با شجره CI-108985 از بین مواد دریافتی 
از کلکسیون بین المللی جو انتخاب شد. جو والفجر رقمی 
پرمحصول بوده است. عملکرد این رقم در ایستگاه های 
مختلف بین 7/5-5/5 تن در هکتار بوده است. باالترین 
میزان برداشت از این رقم، حدود 11 تن در هکتار در یکی 
از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده است. این 
رقم پابلند، دارای تیپ رشد بینابین بوده و نسبت به سرما 
و  ارتفاع آن 110 سانتیمتر  نیمه مقاوم است. متوسط 
نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است. این رقم متوسط 
رس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن 
روشن با وزن هزار دانه 44-40 گرم است. این رقم نسبت 

به سفیدک جو نیمه مقاوم بوده است. 
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ارس
رقم جو نيمه زودرس دارای عادت رشدی بهاره ومناسب برای كشت در اراضی دشت مغان

سال معرفی: 1367
مناطق مناسب كشت: اراضی دشت مغان

5400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواكنش به سفيدک سطحی جو

متحملواكنش به سرما

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

13 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

جو ارس با شجره Arumir از اروپا وارد و در سال 
1367 پس از انجام ارزیابی های تکمیلی معرفی 
و آزاد سازی شد. متوسط عملکرد این رقم 5400 
کیلوگرم در هکتار بوده و میانگین ارتفاع آن 95 
سانتیمتر بوده است. این رقم جو دو ردیفه بوده، 
نیمه مقاوم به ریزش دانه و مقاوم به خوابیدگی 
 13 آن  پروتئین  درصد  میانگین  است.  بوده 
درصد، و میانگین وزن هزار دانه آن 46 گرم بوده 
است. این رقم نسبت به سفیدک  سطحی جو 
مقاوم بوده و  نسبت به سرما متحمل بوده است.  
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ماکویی
رقم جو ديررس دارای عادت رشدی زمستانه و مناسب برای كشت در مناطق مرتفع سرد كشور

سال معرفی: 1370
مناطق مناسـب كشـت: اقليم سرد شامل اسـتانهای آذربايجان غربی و شـرقی، اردبيل، همدان، 
كردسـتان، زنجـان، مركـزی، خراسـان شـمالی و رضـوی، چهارمحـال و بختيـاری و بخش هايی از 

اسـتان فارس، كرمان و لرسـتان

6500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

زمستانهعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به لکه قهوه ای برگی جو

مقاومواكنش به سفيدک سطحی جو

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به سرما

نيمه حساسواكنش به ريزش دانه

11/5 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

جو ماکویی از طریق سازمان خواروبار جهانی )FAO( با 
نام Star دریافت شد و پس از انجام ارزیابی های تکمیلی 
و به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکویی در 
سال 1369 به نام ماکویی نامگذاری و آزاد سازی شد. 
این رقم مقاوم به سرما بوده و مناسب کشت در مناطق 
مرتفع دارای زمستان های سرد است. جو ماکویی رقمی 
نیمه پابلند بوده، متوسط ارتفاع آن 105 سانتیمتر و 
نسبت به خوابیدگی مقاوم است. این رقم دیررس و      
نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن 
با وزن هزار دانه 42-40 گرم است. رقم ماکویی نسبت 
به سرما مقاوم، و نسبت به بیماری سفیدک جو نیز 

مقاوم است.
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دشت
رقم جو نيمه ديررس دارای عادت رشدی بينابين و مناسب برای كشت در اراضی دشت مغان

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب كشت: اراضی دشت مغان

5250 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بينابينعادت رشدی

مقاومواكنش به لکه  قهوه ای برگ

مقاومواكنش به سفيدک

متحملواكنش به خشکی

متحملواكنش به گرمای آخرفصل

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

47 گرمميانگين وزن هزار دانه

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

جو دشت با شجره Probestdwarf از بین مواد دریافتی 
خشک  مناطق  برای  بین المللی  تحقیقات  مرکز  از 
از  و پس  انتخاب  فرانسه،  مبدأ کشور  با   )ICARDA(
و  معرفی   1372 سال  در  تکمیلی  ارزیابی های  انجام 
آزاد سازی شد. جو دشت رقمی پرمحصول، با میانگین 
ارتفاع 90 سانتیمتر، دیررس و نیمه مقاوم به ریزش دانه 
است. رنگ دانه این رقم روشن با وزن هزار دانه 46-48 
گرم است. این رقم دارای تیپ رشد بهاره-پاییزه بوده و 
مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ویژه سازگار 
با شرایط محیطی منطقه مغان بوده و مناسب کشت در 
اراضی دیم و آبی این منطقه بوده است. این رقم نسبت به 

بیماری های قارچی برگی جو مقاومت داشته است. 
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ترکمن
رقم جو زودرس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب برای كشت در مناطق گرم و اراضی لب شور

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب كشت: شمال گرگان و دشت، مناطق گرم، اراضی لب شور و با رطوبت كم

5000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به لکه قهوه ای جو

نيمه مقاومواكنش به سفيدک سطحی جو

مقاومواكنش به لکه برگی نواری

متحملواكنش به سوختگی برگی جو

حساسواكنش به سرما

نيمه حساسواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

12/5ميانگين درصد پروتئين دانه

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

جو ترکمن با شجره  Rihane”S”-04از بین مواد 
دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق 
خشک )ICARDA( انتخاب و پس از طی مراحل 
ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزاد سازی شد. این 
به  کشور  شمال  گرم  مناطق  در  برای کشت  رقم 
دارای  که  گرگان  دشت  شمالی  قسمت های  ویژه 
اراضی لب شور و رطوبت کم هستند، مناسب  است. 
جو ترکمن رقمی نیمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 
سانتیمتر بوده و نسبت به خوابیدگی نیمه حساس 
است. این رقم زودرس و  نیمه مقاوم به ریزش دانه 
بوده، و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 40-44 
گرم است. این رقم نسبت به سفیدک جو نیمه مقاوم 

بوده است.
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 ریحان
 رقم جو نيمه زودرس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب

برای كشت در مناطق معتدل و معتدل گرم

سال معرفی: 1373
مناطق مناسـب كشـت: اقليم معتدل شـامل اسـتانهای تهران، البرز، خراسـان رضـوی، فارس، 
اصفهـان، يـزد، كرمـان وبخـش هايـی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزويـن و بخش هايی از 

مناطـق اقليـم گرم و خشـک جنوب كشـور

7500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

بهارهعادت رشدی

نيمه  مقاومواكنش به لکه قهوه ای جو

نيمه مقاومواكنش به سفيدک حقيقی جو

نيمه مقاومواكنش به زنگ قهوه ای جو

نيمه حساسواكنش به سرما

نيمه مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

13 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

43 گرمميانگين وزن هزار دانه

از  دریافتی  مواد  بین  از   Rihane نام با  ریحان  جو  
مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک 
مقایسه  مراحل  از طی  و پس  انتخاب   )ICARDA(
عملکرد و ارزیابی سازگاری به نام ریحان نامگذاری و 
جهت کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد. 
جو ریحان رقمی پرمحصول و زودرس است و عملکرد 
آن بین 7-6 تن در هکتار گزارش شده است. میانگین 
ارتفاع آن 90 سانتیمتر بوده و نسبت به خوابیدگی و 
ریزش دانه نیمه مقاوم است. رنگ دانه آن روشن و وزن 
هزار دانه آن 46-42 گرم است. جو ریحان نسبت به 
سفیدک حقیقی در مناطق معتدل کشور نیمه مقاوم 

است. 
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جنوب
رقم جو نيمه زودرس دارای عادت رشدی بهاره

سال معرفی: 1376
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و خشـک جنوب كشـور شـامل اسـتانهای سيسـتان و 
بلوچسـتان، فـارس، خوزسـتان، ايـالم، بوشـهر، جنوب كرمـان و بخش هايی از اسـتان لرسـتان و 

رضوی خراسـان 

5250 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به لکه قهوه ای جو

نيمه مقاومواكنش به سفيدک سطحی جو

متحملواكنش به خشکی آخر فصل

متحملواكنش به گرمای آخر فصل

مقاومواكنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواكنش به ريزش دانه

12 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

85 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

از    ”Gloria”s”/Copal”s شجره  با  جنوب  رقم  جو 
بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت 
و گندم )سیمیت( انتخاب و پس از انجام ارزیابی های 
تکمیلی در سال 1376 معرفی و آزادسازی شد. این 
رقم پرمحصول و مقاوم به تنش گرمای آخر فصل بوده و 
مناسب کشت در اراضی منطقه گرم جنوب کشور است. 
این رقم نیمه زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه، مقاوم 
به خوابیدگی بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار 
دانه 44-40 گرم است. نتایج بررسی ها در ایستگاه های 
تحقیقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که این 

رقم نسبت به سفیدک حقیقی مقاوم است. 
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صحرا
رقم جو زودرس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب برای كشت در اراضی گرم شمال كشور

سال معرفی: 1382
مناطـق مناسـب كشـت: اراضی گرم شـمال كشـور بـه ويـژه اراضی گرم سـاحل خـزر، گرگان 

و گنبـد و دشـت مغان

5250 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواكنش به لکه قهوه ای جو

نيمه مقاومواكنش به سفيدک سطحی جو

مقاومواكنش به گرمای آخر فصل

مقاومواكنش به خوابيدگی

مقاومواكنش به ريزش دانه

12 درصدميانگين درصد پروتئين دانه

44 گرمميانگين وزن هزار دانه

زودرسگروه رسيدگی

  //L.B.LRAN/Una8271 شجره  با  صحرا  جو 
مرکز  از  دریافتی  مواد  بین  از   Glorias”s”Com
تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( انتخاب 
و در سال 1376 معرفی و آزادسازی شد. جو صحرا 
رقمی مقاوم به حرارت محیط بوده و مناسب کشت 
در اراضی منطقه گرم شمال به ویژه اراضی گرم ساحل 
خزر، گرگان و گنبد است. میانگین ارتفاع این رقم 97/5 
سانتیمتر  است. این رقم مقاوم به ریزش دانه و مقاوم 
به خوابیدگی بوده، رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 

44 گرم است 
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نیمروز
رقم جو آبی با سازگاری وسيع و مناسب برای كشت در اقليم گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1387
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و خشـک جنوب كشـور شـامل اسـتانهای سيسـتان و 
بلوچسـتان، فـارس، خوزسـتان، ايـالم، بوشـهر، جنوب كرمـان و بخش هايی از اسـتان لرسـتان و 

رضوی خراسـان 

4902 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

 بهارهعادت رشدی

دو رديفهتعداد رديف

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاومواكنش به بيماری سفيدک جو

خوبكيفيت دانه

 

 رقم جو نیمروز با شجره Trompillo از خزانه جو مرکز 
تحقیقات بین المللی گندم و ذرت )CIMMYT( که در 
سال زراعی 69-1368 دریافت شد، انتخاب و پس از انجام 
ارزیابی های تکمیلی در سال 1387 معرفی و آزاد سازی 
شد. از خصوصیات بارز آن مقاومت نسبت به شکنندگی 
محور سنبله، تحمل به خشکی و گرمای آخر فصل زراعی 
در مناطق گرم جنوب کشور است. میانگین پروتئین این 
الین 12 درصد است که نشان دهنده کیفیت باالی آن از 

نظر علوفه است.
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نصرت
رقم جو آبی با سازگاری وسيع و مناسب برای كشت در اقليم معتدل

سال معرفی: 1387
مناطـق مناسـب كشـت: جهت كشـت در اقليـم معتدل كشـور شـامل اسـتانهای تهـران، البرز، 
خراسـان رضوی، فـارس، اصفهان، يزد، كرمان وبخش هايی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزوين

6965 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

 بينابينعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرمميانگين وزن هزار دانه

نيمه مقاومواكنش به بيماری سفيدک

خوبكيفيت

 رقم نصرت حاصل تالقی رقم کارون )پایه مادری( 
و کویر )پایه پدری( در سال زراعی 64-1363بوده 
است. هر دو رقم والدی از ارقام تجاری مورد کشت 
ایران  اقلیمی  شرایط  به  خوبی  سازگاری  و  بوده 
داشته اند. جو نصرت از سازگاری وسیع و پایداری 
است. تحمل  برخوردار  توجهی  قابل  دانه  عملکرد 
به سرما و شرایط سخت محیطی، کشت این رقم  
را در مقایسه با دیگر ارقام مناسب منطقه معتدل،  
ارجح می کند. واکنش این رقم نسبت به سرما نیمه 
حساسیت بوده و خسارت سرما بدنبال کاشت آن در 

مناطق معتدل سرد کشور شدید ناست.  
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فجر-30
رقم جو آبی با عملکرد باال، مقاومت به خوابيدگی در شرايط بهينه و مناسب برای كشت درمناطق 

معتدل كشور
سال معرفی: زمستان 1387

مناطـق مناسـب كشـت: جهت كشـت در اقليـم معتدل كشـور شـامل اسـتانهای تهـران، البرز، 
خراسـان رضوی، فـارس، اصفهان، يزد، كرمان و بخش هايی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزوين

 5922 كيلوگرم درميانگين عملکرد
هکتار

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

 بينابينعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40 گرموزن هزار دانه

نيمه حساسواكنش به بيماری سفيدک جو

12ميانگين درصد پروتئين دانه

نيمه مقاوممقاومت به سرما

مقاوممقاومت به شکنندگی محور سنبله

نيمه حساسواكنش به خشکی آخر فصل

/Lignee131  رقم فجر-30 حاصل دورگ بین الین  
Gerbel//Alger-Ceres  به عنوان پایه مادری و رقم 
جنوب به عنوان پایه پدری است. تالقی این رقم در 
سال زراعی 73-1371 در کرج انجام شد و یکی از 
ارقام حاصل از برنامه ملی به نژادی جو در کشور 
است.  از صفات بارز این رقم مقاومت به خوابیدگی 
و شکنندگی محور سنبله، ریزش دانه و کودپذیری 

باال هستند.
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بهمن
رقم جو آبی با عملکرد دانه باال، مقاوم به خوابيدگی و سرما، متحمل به خشکی و مناسب برای 

كشت در مناطق سردسير كشور
سال معرفی: 1387

مناطق مناسب كشت: اقليم سرد كشور شامل استانهای آدزبايجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و 
رضوی، همدان، زنجان، اردبيل، كردستان و بخش هايی از استانهای مركزی، لرستان، فارس و كرمان

6385 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

 زمستانهعادت رشدی

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40 – 35 گرموزن هزار دانه

نيمه حساس–حساسواكنش به سفيدک پودری
حساس ح 

نيمه مقاومواكنش به لکه برگی های جو

مقاومواكنش به ريزش دانه

11ميانگين درصد پروتئين دانه

مقاومت به سرما
 در شرايط پوشش برف

 مقاوم و در شرايط بدون
پوشش نيمه مقاوم

مقاومواكنش به شکنندگی محور سنبله

-Ny6005/68-2196 I WA رقم جو بهمن با شجره 
Scotia//F1,18  از خزانه دریافتی از مرکز تحقیقات 
 )ICARDA  ( خشک  مناطق  برای  المللی  بین 
در سال زراعی 71-1370 به کشور وارد و پس از 
انجام ارزیابی های تکمیلی در سال 1387 معرفی و 
آزادسازی شدرقم بهمن عالوه بر سازگاری و عملکرد 
باال در منطقه سرد کشور، واجد خصوصیات مطلوبی 
نظیر مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشکی بوده 
و کشت آن از لحاظ اقتصادی با صرفه تر از رقم ماکویی 

است.
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یوسف
رقم جو زودرس متحمل به خشکی آخر فصل، با بهره وری باالی مصرف آب و مناسب برای كشت 

در مناطق معتدل كشور
  

سال معرفی: 1388
مناطـق مناسـب كشـت: جهت كشـت در اقليـم معتدل كشـور شـامل اسـتانهای تهـران، البرز، 
خراسـان رضوی، فـارس، اصفهان، يزد، كرمان وبخش هايی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزوين

5198 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه )تنش خشکی آخر فصل(

6160 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه )بدون تنش خشکی(

بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

زودرسگروه رسيدگی

نيمه حساسواكنش به سفيدک سطحی

نيمه مقاومواكنش به لکه قهوه ای نواری

44-42 گرمميانگين وزن هزار دانه

نيمه حساسمقاومت به سرما

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوممقاومت به شکنندگی محور سنبله

12/5ميانگين درصد پروتئين دانه

متحمل به خشکی آخر فصلواكنش به خشکی

-Rhn/4/Gustoe//01-Chn/Lignee527 رقم یوسف با شجره
Strain/Dl71//106 Deir Alla/3/08 205 در سال  زراعی 
78-1377 از طریق خزانه بین المللی ژنوتیپ های جو مربوط 
به مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک )ایکاردا( به 
کشور وارد و پس از انجام ارزیابی های تکمیلی در سال 1388 
معرفی و آزاد سازی شد. در اقلیم معتدل تنش خشکی آخر 
فصل، رقابت محصوالت بهاره با غالت برای آبیاری های آخر 
فصل و بادزدگی باعث محدودیت تولید جو می شوند. تولید 
ارقامی با خصوصیات رقم یوسف که دارای تحمل به خشکی آخر 
فصل، پتانسیل عملکرد باال، زودرسی، تحمل به بادزدگی و بهره 
وری باالی مصرف آب و پایداری عملکرد با حداکثر خصوصیات 
مطلوب را داشته، در این اقلیم ضروری است. عملکرد این رقم در 
شرایط تنش آخر فصل و نیز در شرایط بدون تنش در آزمایشات 
سازگاری و مزرعه کشاورزان نسبت به شاهد یک تن افزایش 
عملکرد داشته است رکورد تولید عملکرد دانه رقم یوسف در 

مزارع کشاورزان 9000 کیلوگرم در هکتار بوده است. 
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نیک
رقم جو آبی با سازگاری وسيع مناسب برای كشت در اقليم معتدل كشور

سال معرفی: 1390
مناطق مناسـب كشـت: اقليم معتدل شـامل اسـتانهای تهران، البرز، خراسـان رضـوی، فارس، 
اصفهـان، يـزد، كرمـان وبخـش هايـی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزويـن و بخش هايی از 

مناطـق اقليـم گرم و خشـک جنوب كشـور

6052 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

85 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف دانه در سنبله
متوسط رسگروه رسيدگی

مقاومواكنش به بيماری سفيدک پودری

نيمه مقاومواكنش به بيماری لکه نواری

نيمه مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد جو

مقاوموضعيت ريزش دانه

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

42 گرمميانگين وزن هزار دانه

خوبكيفيت دانه

//NK1272/Lignee527 شجره  با  نیک  رقم 
قالب  در   1379 زراعی80-  سال  در   63-JLB70
خزانه بین المللی از مرکز تحقیقات بین المللی برای 
مناطق خشک )ایکاردا( به کشور و پس از ده سال 
بررسی معرفی و آزادسازی شد. تحمل به سرما، نیمه 
مقاومت به خشکی آخر فصل و مقاومت به بیماری 
سفیدک پودری و نیمه مقاومت به بیماری لکه قهوه ای 
نواری و زنگ زرد جو از خصوصیات بارز این رقم است.
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زهک
رقم جو آبی با سازگاری وسيع ومناسب برای كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1391
مناطـق مناسـب كشـت: اقليـم گـرم و خشـک جنوب كشـور شـامل اسـتانهای سيسـتان و 
بلوچسـتان، فـارس، خوزسـتان، ايـالم، بوشـهر، جنوب كرمـان و بخش هايی از اسـتان لرسـتان و 

رضوی خراسـان 

4846 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

8325 كيلوگرم در هکتارركورد عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

90 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

نيمه زودرسگروه رسيدگی

40-35 گرمميانگين وزن هزار دانه

نيمه مقاومواكنش به بيماری سفيدک

نيمه مقاومواكنش به بيماری لکه قهوه ای

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

بارورباروری گلچه های پايينی سنبله

خوبكيفيت دانه

رقم زهک با شجره  Poa/Hjo//Qjinaدر سال زراعی76- 
مرکز   از  جو  المللی  بین  خزانه های  قالب  در   1375
تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )CIMMYT( به کشور 
وارد و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال 1391 معرفی 
و آزادسازی شد. از صفات بارز این رقم طوالنی تر بودن 
دوره پر شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و عدم وجود 

گلچه های عقیم درسنبلچه های پایینی سنبله است. 
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لوت
رقم جو بدون پوشينه، سازگار برای مناطق معتدل كشور و مناسب تغذيه طيور

سال معرفی: 1391
مناطق مناسـب كشـت: اقليم معتدل شـامل اسـتانهای تهران، البرز، خراسـان رضـوی، فارس، 

اصفهـان، يـزد، كرمان وبخش هايی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزوين

5574 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهتيپ رشد
متوسط رسگروه رسيدگی

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

نيمه مقاومواكنش به بيماری لکه نواری قهوه ای

نيمه حساسواكنش به بيماری سفيدک پودری

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

13ميانگين درصد پروتئين

3/76ميانگين درصد بتاگلوكان

خوبمناسبت برای تغذيه طيور

در سال   CONGONA/BORR با شجره لوت  رقم 
زراعی 81- 1380 در قالب خزانه بین المللی جو بدون 
پوشینه از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم 
)سیمیت(انتخاب و پس از انجام ارزیابی های تکمیلی 
بدون  جو  شد.  آزادسازی  و  معرفی  سال 1391  در 
پوشینه از لحاظ سازگاری با شرایط محیطی، به دلیل 
قدرت تحمل تنش های خشکی، گرما، شوری و فقر 
خاک وضعیت خوبی نسبت به سایر غالت دارا است. 
جو بدون پوشینه به دلیل دارا بودن درصد الیاف و 
بتاگلوکان کمتر، می تواند در رژیم های غذایی طیور 
در کنار ذرت استفاده گردد. ویژگیهای بارز رقم جو 
بدون پوشینه لوت  مناسب بودن برای تغذیه طیور، 
مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه، درصد پروتئین باال 

و بتاگلوکان پائین است.
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به رخ
رقم جو آبی با سازگاری وسيع برای اقليم معتدل و مناسب برای توليد مالت

سال معرفی: 1392
مناطق مناسـب كشـت: اقليم معتدل شـامل اسـتانهای تهران، البرز، خراسـان رضـوی، فارس، 

اصفهـان، يـزد، كرمان وبخش هايی از اسـتانهای كرمانشـاه، مركـزی و قزوين

6937 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

دو رديفهتعداد رديف دانه در سنبله

نيمه مقاومواكنش به بيماری لکه نواری

مقاومواكنش به بيماری زنگ زرد جو

نيمه حساسواكنش به بيماری سفيدک پودری

متوسط رسگروه رسيدگی

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

50-45 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوموضعيت ريزش دانه

خوبوضعيت توليد مالت

رقم به رخ با شجره Novosadski-444 به همراه 24 الین 
بین المللی دیگر از کشورهای یوگسالوی  و روسیه در 
سال زراعی 79- 1378 وارد کشور شد و پس از انجام 
ارزیابی های تکمیلی در سال 1392 معرفی و آزادسازی 
شد.. جو به رخ از سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه 
قابل توجهی برخوردار است. مناسب بودن برای تولید مالت، 
وزن هزار دانه باال، مقاومت به زنگ زرد جو و نیمه مقاوم 
بودن به بیماری لکه قهوه ای نواری از خصوصیات برجسته 

این رقم است.
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سناباد
رقم تريتيکاله مناسب برای كشت در مناطق گرم، معتدل و معتدل سرد كشور

سال معرفی: 1391
مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق گـرم، معتـدل و معتدل سـرد شـامل اسـتان های خراسـان 

رضـوی و جنوبـی، سـمنان, فـارس, كرمـان, خوزسـتان و مناطـق مشـابه آن در سـطح كشـور

بهارهعادت رشدی

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

112-110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

47-45 گرمميانگين وزن هزار دانه

7232 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

9792 كيلوگرم در هکتارركورد عملکرد

//5_RONDO/BANT شجره  با  سناباد  تریتیکاله  رقم 
VICUNA/3/2_ANOAS_ از بین الین های خزانه بین المللی 
تریتیکاله مربوط به مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم 
از  و پس  انتخاب  زراعی 1379-80  در سال  و   ) )سیمیت 
انجام ارزیابی های تکمیلی در سال  1391 معرفی و آزاد سازی 
شد. این رقم مناسب کشت در اراضی کم بازده و حاشیه ای 
استان های خراسان رضوی و جنوبی و مناطق مشابه آن در 
کشور است و برای تغذیه دام و طیور از اهمیت زیادی برخوردار 
است. رقم سناباد در گروه رسیدگی متوسط رس قرار گرفته و 
با داشتن ساقه های قوی نسبت به خوابیدگی مقاوم است. این 
رقم نسبت به بیماری ها به ویژه زنگ زرد گندم مقاومت دارد. 
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گرگان-3
رقم سويا مناسب برای كشت بهاره و تابستانه

سال معرفی: 1361
مناطق مناسب كشت: كشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران

3500- 3000 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

150 روزطول دوره رشد

180 گرمميانگين وزن هزار دانه

39ميانگين درصد پروتئين

18ميانگين درصد روغن

مقاومواكنش به ريزش دانه

مقاومواكنش به خوابيدگی

سویا رقم گرگان-3 از ارقام وارداتی و نام اصلی آن »هود« است. 
این رقم در آزمایش های منطقه ای استان گلستان از عملکرد و 
سازگاری  مطلوبی برخوردار بوده و میانگین عملکرد آن 3250 
کیلوگرم در هکتار بود. بدین  لحاظ در سال 1361 توسط مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  به عنوان 
رقم ”گرگان-3” معرفی شد. میانگین میزان پروتئین آن 39 
درصد، میانگین میزان روغن آن 18 درصد، و نسبت به ریزش 

دانه و خوابیدگی مقاوم است. 
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سحر
رقم سويا مناسب برای كشت بهاره و تابستانه

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب كشت: كشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران

3000-2500 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

135 روزطول دوره رشد

140 گرمميانگين وزن هزار دانه

21 درصدمتوسط ميزان روغن

37 درصدميانگين درصد پروتئين

مقاومواكنش به ريزش دانه

مقاومواكنش به خوابيدگی

   

رقم سحر از ارقام وارداتی، نام اصلی آن پرشینگ و در سال 
1366 از خارج وارد کشور شده است. با توجه به این که این 
رقم در آزمایش های منطقه ای طی سال های 1366 تا 1372 
از عملکرد و سازگاری  در استا ن های گلستان و مازندران 
مرکز  توسط  سال1372  در  است  بوده  برخوردار  باالئی 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان 
رقم جدید سحر معرفی شد. میانگین عملکرد این رقم 2750 
کیلوگرم در هکتار، میانگین میزان پروتئین دانه 37 درصد، 
میانگین میزان روغن دانه 21 درصد و نسبت به ریزش دانه و 

خوابیدگی مقاوم است.
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نکادر
رقم سويا مناسب برای كشت بهاره و تابستانه در مناطق مختلف مازندران

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: کشت بهاره و تابستانه آبی و بهاره ديم در مناطق مختلف استان مازندران

نيمه محدودتيپ رشدی

3600  كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن هزار دانه

145 روزطول دوره رشد

50تعداد غالف در بوته

17تعداد گره در ساقه اصلی

7 سانتی مترفاصله ميان گره

چند شاخهنوع شاخه بندی

بنفشرنگ گل

سفيدرنگ كرک

15 سانتی مترارتفاع اولين غالف از زمين

متحملتحمل به بيماری  پوسيدگی ذغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه

مقاومتحمل به خوابيدگی

سطح زیرکشت سویا در کشور در حدود 70 هزار هکتار است 
که مازندران با 15 تا 20 هزار هکتار از مناطق مهم کشت این 
گیاه در کشور محسوب می شود. در سال 1371 با هدف اصالح 
ارقام پرمحصول سویا در یک برنامه دورگ گیری از تالقی بین 
ارقام  تالر  و گرگان-3  تعداد زیادی الین خالص بدست آمد 
که پس از ارزیابی مقدماتی و سازگاری به همراه  ارقام تجاری 
منطقه الین B-31/7-70123  با توجه به عملکرد باال و سایر 
خصوصیات زراعی از جمله طول دوره رشد مناسب، تحمل به 
بیماری پوسیدگی ذغالی، خوابیدگی بوته و ریزش دانه و مناسب  
بودن جهت برداشت مکانیزه به عنوان رقم جدید نکادر معرفی 

شد
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کتول
رقم سويا مناسب برای كشت بهاره و تابستانه در مناطق مختلف گلستان

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: كشت اول و دوم در استان گلستان

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

18تعداد گره در ساقه

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ كرک

طاليیرنگ غالف

نامحدودتيپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

زرد روشنرنگ دانه

سياه تيرهرنگ ناف

20 درصدمتوسط ميزان روغن

39 درصدميزان پروتئين

220-200 گرموزن هزار دانه

گروه 5 ديررسگروه رسيدن

3300 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

آن   اصلی  نام  و  بوده  وارداتی  ارقام  از  »کتول«  رقم  سویا 
D.PX. 3589  که در سال 1378 وارد کشور شده است. 
این رقم در آزمایش های منطقه ای استان گلستان از عملکرد 
میانگین 3333  با  و  بوده  برخوردار  سازگاری  مطلوبی  و 
کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد گرگان-3 حدود 750 
کیلوگرم در هکتار برتری نشان داده است. رقم کتول دارای 
تحمل خوبی در مقابل بیماری ها به ویژه بیماری پوسیدگی 
ذغالی و نماتد سیست سویا است. از ویژگی های این رقم، 
میانگین  دانه است.  بوته و ریزش  به خوابیدگی  مقاومت 
ارتفاع آن 100سانتی متر بوده و با توجه به تجمع غالف ها در 

گره های انتهایی، برای برداشت مکانیزه مناسب است. 
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 کاسپین
رقم سويا مناسب برای كشت در استان مازندران

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: مناطق مختلف استان مازندران در شرايط ديم و آبياری

3500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

نيمه محدودتيپ رشدی

102 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن صد دانه

145 روزطول دوره رشد

48تعداد غالف در بوته

چند شاخه ايستادهنوع شاخه بندی

35 سانتی مترارتفاع اولين غالف

متحملتحمل به بيماری پوسيدگی ذغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه

مقاومتحمل به خوابيدگی

 به منظور معرفی ارقام جدید سویا با عملکرد باال و متحمل 
به بیماری های مهم در استان مازندران، از 1371 طی یک 
برنامه ده ساله به نژادی مبتنی بر  دورگ گیری الین خالصی از 
جمعیت حاصل از تالقی دو رقم تالر و هیل طی ارزیابی های 
مقدماتی و سازگاری با توجه به عملکرد باال و خصوصیات 
زراعی مطلوب گزینش و به عنوان رقم کاسپین نام گذاری شد. 
این رقم عالوه بر عملکرد باال در شرایط آبیاری و دیم، مناسب 
کشت متراکم و برداشت مکانیزه نیز است. میانگین عملکرد این 
رقم در طی سال های آزمایش 3500 کیلوگرم در هکتار بود. 
میانگین وزن صد دانه این رقم 180 گرم و  نسبت به بیماری 
پوسیدگی ذغالی تحمل قابل قبولی دارد. میزان درصد روغن 
این رقم نسبت به شاهد بیشتر و دارای مقاومت به ریزش دانه 

و خوابیدگی است.
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سالند
رقم سويا مناسب برای كشت در نواحی شمالی استان خوزستان

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب كشت: نواحی شمالی استان خوزستان

2400 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

155 گرمميانگين وزن هزار دانه

22 درصدمتوسط ميزان روغن

38 درصدميزان پروتئين

رشد نامحدود تيپ رشدی

بنفش رنگ گل

طالئی رنگ كرک

15 سانتی متر ارتفاع اولين غالف

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

رقم سالند حاصل گزینش الین های برتر از نسل های در حال 
تفرق جمعیت داگاس× صفی آبادی است که در آزمایشات مقایسه 
منابع طبیعی  و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  در  عملکرد سویا  
صفی آباد دزفول این رقم با متوسط عملکرد 3977 کیلوگرم در 
هکتار برتر در حدود 1000 کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد 
نسبت به شاهد »سیمس« با عملکرد 2978 کیلوگرم در هکتار 
نشان داده است. این رقم از حیث سایر صفات زراعی از جمله:  
زودرسی  و قابلیت برداشت مکانیزه نیز برتر از شاهد است. در 
شرایط زارعین نیز رقم سالند با عملکرد دانه 2335 کیلوگرم در 
هکتار برتر از شاهد )سیمس( با عملکرد دانه 1856 کیلوگرم در 

هکتار بوده است. 
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سامان
رقم سويا مناسب برای كشت در استان گلستان

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب كشت: مناطق مختلف استان گلستان

3700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بنفشرنگ گل

قهوه ایرنگ كرک

نامحدودتيپ رشد

پهنشکل برگ

چند شاخهنوع شاخه بندی

زردرنگ بذر

سياهرنگ ناف بذر

21/8 درصدمتوسط ميزان روغن دانه

38/4 درصدميزان پروتئين دانه

5گروه رسيدن

 

سویا یکی از مهمترین گیاهان روغنی و پروتئینی به شمار 
می رود. استان گلستان با سطح کشت حدود 60 هزار هکتار 
سویا، مهم ترین منطقه کشت این گیاه در ایران است. رقم 
سامان حاصل برنامه دورگ گیری بین دو رقم ویلیامز )والد 
مادری( و Essex )والد پدری( در سال 1379 و انتخاب بوته ها 
در سال های بعد از آن در بخش تحقیقات دانه های روغنی 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر )کرج( و ایستگاه 
تحقیقات کشاورزی گرگان است. این رقم دارای عملکرد دانه 
باال، متحمل به بیماری های گیاهی، مقاوم به ریزش دانه و 
مناسب برای برداشت مکانیزه است. از خصوصیات ویژه این 
رقم، تولید گل های جدید پس از ریزش گل و کاهش خسارت 

ناشی از عارضه اختالل در غالف بندی است.
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طالیه
 رقم كلزای تيپ زمستانه

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: كشت پاييزه در تناوب با گندم در مناطق سرد و معتدل سرد كشور

8126 كيلوگرم در هکتارپتانسيل عملکرد

4000-3000 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد دانه

168 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

231 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيکی

زمستانهتيپ رشد
 متوسط تعداد خورجين در

59 عددساقه اصلی

4-3 گرموزن هزار دانه

45-40 درصدميزان روغن دانه

زيادپايداری عملکرد

رقم طالیه از طریق معرفی کردن یک رقم زمستانه آلمانی 
به نام کبرا بدست آمده است. این رقم مناسب کشت در 
مناطق سرد و معتدل سرد کشور است. بیشترین رکورد 
تولید این رقم به میزان 8126 کیلوگرم در هکتار در سال 
1383 در شهرستان اقلید از استان فارس بوده است. رقم 

طالیه دیررس ولی پر محصول است. 
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ساری گل
رقم كلزای تيپ بهاره

سال معرفی: 1379
مناطق مناسب كشت: اراضی شاليزار و مناطق گرم و نيمه گرم كشور

2500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

151 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

175 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيکی

بهارهتيپ رشد

35 عددمتوسط تعداد خورجين در ساقه اصلی

3/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

39/06 درصدمقدار روغن دانه

نسبتاً متحملواكنش به بيماری اسکلروتينيای ساقه

متحملواكنش به ورس

زيادپايداری عملکرد

 

کلزا سومین منبع تأمین کننده روغن گیاهی پس از سویا و 
پالم در جهان است. رقم جدید   ساری گل از طریق معرفی 
کردن یک رقم آلمانی به نام PF7045/91 طی 6 سال به 
دست آمده و مناسب کشت در اراضی شالیزار و مناطق گرم 
و نیمه گرم کشور است. این رقم نسبت به شاهد حدود 400 
کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید می کند.  میانگین عملکرد 
روغن دانه آن 39/06 درصد است که حدود 10 درصد 
بیشتر از رقم شاهد است. رقم ساری گل نسبت به شاهد 
تنش های  از  می تواند  بنابراین  است،  زود رس تر  روز  پنج 
خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. نتایج آزمایش های 
انجام شده نشان داد که  این رقم به ورس تحمل دارد و 
نسبت به بیماری اسکلروتینیایی ساقه نیز نسبتاً متحمل 
است. میانگین وزن هزار دانه آن 3/9 گرم و دارای پایداری 

عملکرد زیاد است. 
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زرفام
رقم كلزای تيپ بينابينی

سال معرفی: 1384
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد با زمستان ماليم

4000-3500 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

170-150 سانتی مترارتفاع بوته

240- 230 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيکی

بينابينتيپ رشد

5 – 4 گرموزن هزار دانه

42 – 40 درصدميزان روغن دانه

68درصد اولئيک

1600-1400 كيلوگرم در هکتارعملکرد روغن

 واكنش به بيماری
نسبتًا متحملاسکلروتينيای ساقه

متحملواكنش به سرما

باالپايداری عملکرد

رقم زرفام از طریق تالقی رقم ریجنت با رقم کبرا و 
به روش شجره ای اصالح شده و مناسب کشت در 
مناطق معتدل سرد کشور است. میانگین عملکرد دانه 
رقم زرفام در آزمایش های انجام شده 3750 کیلوگرم 
در هکتار بود.  این رقم  نسبت به شاهد حدود 500 
کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید می کند. میانگین وزن 
هزار دانه آن 4/5 گرم و میانگین عملکرد روغن دانه 
آن حدود 41 درصد و 12 درصد بیشتر از رقم شاهد 
و به طور میانگین 1500 کیلوگرم در هکتار است. رقم 
زرفام نسبت به ورس تحمل دارد و نسبت به بیماری 
اسکلروتینیایی ساقه نیز نسبتاً متحمل است. این 
رقم نسبت به سرما متحمل و دارای پایداری عملکرد 

باالیی است.
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ظفر
رقم كلزای تيپ بهاره

سال معرفی: 1391
مناطق مناسـب كشـت: بـه صـورت كشـت اول در تناوب بـا گنـدم در مناطق ميانبند اسـتان 

اقليم های مشـابه مازنـدران و 

220-210 روزتعداد روز تا رسيدگی

155-145 سانتيمترارتفاع بوته

4/2-3/7 گرموزن هزار دانه

3000-2500 كيلوگرم در هکتارعملکرد

43-39درصد ميزان روغن

0/04درصد اسيد اروسيک

 ميزان گلوكوزينوالت
7 ميکرومول برگرمكنجاله

 تحمل به بيماری
متوسطاسکلروتينيا

کشت کلزا در مناطق میانبند استان مازندران به علت عدم وجود 
تنوع رقم و همچنین برخورد با تنش خشکی و آفات انتهای 
فصل با محدودیت روبرو است. میانگین عملکرد این رقم 2750 
کیلوگرم در هکتار و میانگین وزن هزار دانه آن 4 گرم است. در 
این راستا رقم ظفر ضمن برخورداری از سازگاری در منطقه، به 
علت زودرسی می تواند از خسارت انتهای فصل ناشی از عوامل 
ذکر شده بکاهد و به علت برخورداری از اجزای عملکرد بیشتر 
در نهایت حدود 500 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد عملکرد 
بیشتری داشته باشد. میانگین میزان روغن آن 41 درصد و 

تحمل متوسطی نسبت به بیماری اسکروتینیا دارد. 
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دلگان
رقم كلزای تيپ بهاره و مناسب برای كشت در مناطق گرم و خشک جنوب كشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: سيستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر

2942 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

بهارهتيپ رشد

آزادگرده افشاننوع رقم

148 روزمتوسط تعداد روز تا رسيدگی

3/77 گرمميانگين وزن هزار دانه

1153 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد روغن

133 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

(μmol/grكمتر از 4 )ميزان گلوكوزينوالت كنجاله

66/67 درصدميزان اسيد اولئيک

8/38 درصدميزان اسيد لينولنيک

نسبتًا متحملواكنش به بيماری اسکلروتينيا

متحملواكنش به خوابيدگی

آبان ماهتاريخ كاشت مناسب

رقم دلگان از نوع آزادگرده افشان بوده و از طریق روش 
شجره ای طی 11 سال اصالح و معرفی شده است. این 
رقم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک کشور است. 
در آزمایش های انجام شده این رقم دارای عملکردی حدود 
2950 کیلوگرم در هکتار بود و نسبت به شاهد حدود 
450 کیلوگرم افزایش عملکرد داشت. متوسط عملکرد 
روغن دانه در هکتار 1153 کیلوگرم بوده و حدود 15 
درصد بیشتر از رقم شاهد است. از نظر زمان رسیدن رقم 
دلگان نسبت به شاهد یک هفته زود رس تر است و بنابراین 
می تواند از تنش های خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. 
این رقم نسبت به خوابیدگی متحمل و در مقابل بیماری 

اسکلروتینیایی ساقه نسبتاً متحمل است. 
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احمدی
رقم كلزای تيپ زمستانه ومناسب برای كشت در مناطق سرد و معتدل سرد كشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق سرد و معتدل سرد كشور

3460 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
زيادپايداری عملکرد

3/8 گرمميانگين وزن هزار دانه

44/9 درصدمتوسط ميزان روغن

 1554 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد روغن

266 روزتعداد روز تا رسيدگی
128 سانتی مترميانگين ارتفاع گياه

بيشتر از شاهدتحمل به سرما

نيمه حساستحمل به بيماری فوما

حساستحمل به بيماری پوسيدگی ساقه

افزایش تنوع رقم و در نتیجه افزایش پایداری کشت در مناطق 
سرد و معتدل سرد کشور باعث افزایش عملکرد در واحد سطح 
از سال  کلزا،  پرمحصول  ارقام  تولید  منظور  به  خواهد شد. 
 SW0756  و Geronimo 1379 تالقی بین دو رقم خارجی
و انتخاب نتاج مطلوب از جمعیت F2 حاصله در کرج آغاز شد. 
گزینش الین های برتر در نسل های در حال تفکیک از طریق 
روش شجره ای منجر به حصول سه الین کلزا از جمله الین
 KS11 شد. سازگاری و همچنین برتری عملکرد الین KS11
در مقایسه با شاهد )Okapi( طی مطالعات تکمیلی تأیید و به 
نام احمدی نام گذاری شد. این رقم به بیماری ساق سیاه یا 
فوما نیمه حساس است. رقم احمدی دارای میانگین عملکرد 
3460 کیلوگرم در هکتار بوده و  نسبت به شاهد به میزان 
482 کیلوگرم در هکتار برتری دارد. از سایر ویژگیهای این رقم 
می توان به حدود 15درصد عملکرد روغن دانه نسبت به شاهد، 
تحمل بیشتر به تنش خشکی انتهای فصل و تنش سرمایی و 

امکان کشت با تأخیر اشاره نمود.
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گلدشت
رقم گلرنگ با سازگاری وسيع ومناسب برای كشت در اقليم های گرم و معتدل سرد كشور

 سال معرفی: بهار 1387
 مناطق مناسـب كشـت: مناطق گرم )خوزسـتان، جيرفت، ايرانشـهر، بوشـهر( و مناطق معتدل 
سـرد )اسـتان های تهـران، فارس، كرمانشـاه، خراسـان، اصفهـان، آذربايجان شـرقی، كردسـتان، 

مركزی(.

1700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
150 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد گل

بهاره متحمل به سرماتيپ رشد

قرمزرنگ گل

بی خاروضعيت خار

100-80 سانتی مترارتفاع بوته

مقاوموضعيت ريزش

40-35 گرموزن هزار دانه

25-30 درصدميزان روغن

گلرنگ  یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. گلرنگ به عنوان یک 
گیاه روغنی مقاوم به خشکی قابلیت کشت در مناطق خشک کشور 
را دارد. رقم گلدشت حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ 
آذربایجان شرقی با استفاده از روش سلکسیون الین های خالص 
است. تاکید بر  زودرسی، تعداد و اندازه غوزه و عدم وجود خار اولین 
گام در راه اصالح این رقم با انتخاب تک بوته از توده محلی مذکور 
بوده است. عالئمی از  بیماری های مهم گلرنگ نظیر لکه برگی، 
سفیدک سطحی و بوته میری در مزارع تحقیقاتی و ازدیادی موسسه 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و ایستگاه های تابعه و مزارع 
زارعین کشور مشاهده نشده است. از مهمترین ویژگیهای ممتاز  
این الین صفت زودرسی آن )25-20روز زودرس تر از رقم شاهد 
محلی اصفهان( است که رها سازی سریع تر زمین زراعی و کشت 

سایر محصوالت زراعی را امکان پذیر می نماید.  
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صفه
رقم گلرنگ با سازگاری وسيع و مناسب برای كشت در اقليم سرد كشور

سال معرفی: زمستان 1388
مناطق مناسـب كشـت: مناطـق معتدل سـرد اسـتان های تهران، فارس، كرمانشـاه، خراسـان، 

اصفهـان، آذربايجان شـرقی، كردسـتان، مركزی

بهارهتيپ رشد

يکنواخت )قرمز(رنگ گل

يکنواختنحوه رسيدگی

تداوم زيادنحوه گلدهی

1/3 باالی بوتهنحوه تشکيل شاخه های فرعی

30 درصدميزان روغن دانه
 متوسط عملکرد دانه در كشت

بهاره*
3083 كيلوگرم در هکتار

 متوسط عملکرد دانه در كشت
تابستانه*

1915 كيلوگرم در هکتار

200-150 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد گل خشک

* در مزارع تحقيقی-ترويجی

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری 
توده های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در 
کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ های 
مطلوب از اولین   قدم های اساسی برای ایجاد ارقام اصالح 
شده وپر  محصول گلرنگ است. گلرنگ به عنوان یک گیاه 
روغنی مقاوم به خشکی قابلیت کشت در مناطق خشک 
کشور را دارد. رقم جدید صفه حاصل انتخاب تک بوته از 
توده محلی گلرنگ  اصفهان  است که با استفاده از روش 
گزینش    الین های خالص و تاکید بر  یکنواختی رنگ 
قرمز  گلچه ها، تعداد و اندازه غوزه، عدم وجود خار، زودرسی، 
درشتی غوزه ها، جمع بودن شاخه های اصلی وفرعی و ارتفاع 

مناسب بوته جهت برداشت مکانیزه تولید شده است. 
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پدیده
رقم گلرنگ متحمل به سرما و مناسب برای كشت پاييزه در مناطق سرد و معتدل سرد كشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق سرد و معتدل سرد كشور

پائيزه متحمل به سرماتيپ رشد

نارنجیرنگ گل

170-150 سانتی مترارتفاع

35-30 گرموزن هزار دانه
29-27 درصدميزان روغن دانه

2500-2200 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

 

جمع آوری  است.  ایران  بومی  روغنی  گیاهان  از  یکی  گلرنگ 
توده های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به 
منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ های مطلوب از اولین 
قدم های اساسی در اصالح گیاه روغنی گلرنگ به شمار می آید. 
رقم پدیده حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ ارومیه با 
استفاده از روش سلکسیون الین های خالص است. این رقم دارای 
تیپ رشد پائیزه و عملکرد بسیار باالیی است و در حال حاضر یکی 

از  ارقام برتر گلرنگ زمستانه است.
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گل مهر
رقم گلرنگ با سازگاری وسيع و مناسب برای كشت در اقليم های سرد و معتدل سرد كشور

سال معرفی: 1392
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق سـرد و معتدل سـرد )فـارس، كرمانشـاه، آذربايجـان غربی و 

شـرقی، زنجـان، كردسـتان، مركزی، كرمـان، خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی و اصفهان(

پائيزه متحمل به سرماتيپ رشد

قرمزرنگ گل
بی خاروضعيت خار

150-130 سانتی مترارتفاع بوته

30-27 گرموزن هزار دانه
27-25 درصدميزان روغن دانه

2900-2700 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد دانه

150-120 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد گلچه

دلیل  به  گلرنگ  است.  ایران  بومی  گلرنگ  روغنی  گیاه 
گلچه های رنگین خود همواره مورد توّجه کشاورزان ایرانی 
بوده است. رقم جدید گل مهر حاصل انتخاب از نسل های 
)زرقان   111.I.L×Zarghan279تالقی تفکیک  حال  در 
279(است. این رقم از پایداری عمومی خیلی خوب در تمام 
محیط ها و عملکردی باالبرخورداراست. نداشتن خار و وجود 

گلچه های رنگی  از صفات بارز این رقم جدید است. 
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مهر
رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان مناسب برای كشت اول در مناطق مركزی و شمالی ايران

سال معرفی: 1366
مناطق مناسب كشت: استان های گلستان، مازندران، سمنان، اصفهان، قم، فارس و استان مركزی

180-170 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخهنوع شاخه بندی

75-70 گرموزن هزار دانه

45 درصدمتوسط ميزان روغن

3500-3000عملکرد دانه
كيلوگرم در هکتار

120 تا 115 روزطول دوره رويش

مقاومواكنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبیواكنش به كم آبی

در ایران از سال 1348 مقدمات کار برای تولید هیبریدهای 
موسسه  روغنی  دانه های  تحقیقات  بخش  در  آفتابگردان 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر فراهم شد و الین های 
بازگرداننده باروری برای نخستین بار در سال 1352 به ایران 
وارد شد و مورد استفاده قرار گرفت هیبرید مهر یکی از 
نخستین هیبریدهای سینگل کراس ایرانی است که توسط 
به نژادگران در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
در سال 1366 معرفی شد. این هیبرید از طریق تالقی الین 
 52/CMS60 مادری با الین   R43 باروری برگشت دهنده 
حاصل شده است. والد پدری این هیبرید از مواد ژنتیکی 
وارد شده توسط محققین یوگسالوی و والد مادری آن از مواد 
ژنتیکی استخراج شده از جوامع آزاد گرده افشان برای کشت 
در مناطق گلستان، مازندران، سمنان، اصفهان، قم، فارس و 

استان مرکزی تهیه شده است.
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شفق
رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان مناسب برای كشت اول درمناطق مركزی و شمالی ايران

سال معرفی: 1366
مناطق مناسب كشت: استان های فارس، اردبيل، مازندران، آذربايجان و زنجان

165- 155 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخهنوع شاخه بندی

70-60 گرموزن هزار دانه

46 درصدمتوسط ميزان روغن

 3000-2500 كيلوگرمعملکرد دانه
در هکتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

مقاومواكنش به بيماری پالسموپارا

نسبتًا متحملواكنش به كم آبی

عواملی است که می تواند  از  یکی  آفتابگردان  تولید هیبریدهای 
سبب رونق کشت و افزایش عملکرد آن شود. با این رویکرد از سال 
1348 تولید هیبریدهای آفتابگردان در بخش تحقیقات دانه های 
روغنی موسسه نهال و بذر آغاز شد. هیبرید شفق یکی از نخستین 
ایرانی است که توسط به نژادگران در  هیبریدهای سینگل کراس 
موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال و بذر در سال 1366 معرفی 
شد. این هیبرید از طریق تالقی الین برگشت دهنده باروری R28 با 
الین مادری CMS 26 حاصل شده است. این هیبرید برای کشت در 
استان های فارس اردبیل، مازندران، آذربایجان، زنجان مناسب است.

میانگین عملکرد دانه این رقم 2750 کیلوگرم در هکتار و واکنش آن 
نسبت به بیماری پالسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً متحمل 
است. متوسط میزان روغن آن در طی آزمایش های انجام شده 46 

درصد و میانگین وزن هزار دانه آن 65 گرم است. 
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آذرگل
 رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان مناسب برای كشت

اول در مناطق مركزی، سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1373
مناطق مناسـب كشـت: مناسـب برای كشـت در مناطق مركزی و شـمالی كشـور در رژيم های 

اول كشت 

170 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

تک شاخهنوع شاخه بندی

75 گرمميانگين وزن هزار دانه

49 درصدمتوسط ميزان روغن

4000-3700عملکرد دانه
كيلوگرم در هکتار

100 تا 110 روزطول دوره رويش

مقاومواكنش به بيماری سفيدک كركی

تحمل نسبیواكنش به كم آبی

آفتابگردان بومی مناطق آمریکای مرکزی است. با این حال به 
دلیل قابلیت سازگاری با طیف وسیعی از شرایط اقلیمی، در 
بسیاری از مناطق کشور ما نیز جایگاه خوبی پیدا کرده است. 
کشت و کار آفتابگردان در ایران تا قبل از معرفی هیبریدها، 
مبتنی بر کشت ارقام آزاد گرده افشان بود والد پدری این هیبرید 
)R43( از مواد ژنتیکی وارد شده توسط محققان یوگسالوی 
 )CMS19( در دهه 60 به دست آمده است. والد مادری آن
از مواد ژنتیکی استخراجی از جوامع آزاد گرده افشان در همان 
و  اصالح  تحقیقات  توسط محققان موسسه  و  زمانی  دوره 
تهیه نهال و بذر در مراغه تهیه شده است. این هیبرید دارای 
عملکرد بسیار باالیی است. از آنجا که مراحل انتخاب الین های 
والدینی این هیبرید در شرایط دیم انجام شده است، هیبرید 

آذرگل دارای تحمل نسبی به شرایط کم آبی است.
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گلدیس
 رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان مناسب برای كشت

اول درمناطق مركزی و سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب كشت: استان های آذربايجان شرقی و غربی، اردبيل، همدان و مركزی

 165- 155 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخهشاخه بندی

65 - 55 گرموزن هزار دانه

46 درصدمتوسط ميزان روغن

 3600-3200 كيلوگرم درعملکرد دانه
هکتار

100 تا 110 روزطول دوره رويش

مقاومواكنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبیواكنش به كم آبی

خصوصیات  دلیل  به  آفتابگردان  هیبریدهای  اهمیت 
مطلوب از جمله یکنواختی و عملکرد باال جهت کشت 
در حال افزایش است. همسو با دیگر مناطق دنیا تهیه 
هیبریدهای آفتابگردان در ایران نیز از اولویت برخوردار 
بوده و از سال 1348 مقدمات کار برای تهیه هیبریدهای 
آفتابگردان فراهم شده است. هیبرید گلدیس، نسل دوم 
طریق  از  سال 1373  در  که  است  ایرانی  هیبریدهای 
تالقی الین پدری R28 با الین مادری CMS19 توسط 
به نژادگران ایرانی برای کشت در مناطق آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، همدان و مرکزی حاصل و معرفی شد. 
میانگین عملکرد دانه این رقم 3400 کیلوگرم در هکتار 
و واکنش آن نسبت به بیماری پالسموپارا مقاوم بوده و 
نسبت به کم آبی تحمل نسبی دارد. متوسط میزان روغن 
آن در طی آزمایش های انجام شده 46 درصد و میانگین 

وزن هزار دانه آن 60 گرم است.
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گلشید
 رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان مناسب برای كشت

اول در مناطق مركزی، سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب كشت: استان های آذربايجان شرقی و غربی، سمنان، فارس و مركزی

170-160 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخهنوع شاخه بندی

78-67 گرمميانگين وزن هزار دانه

44/7 درصدمتوسط ميزان روغن

3800-3500عملکرد دانه
كيلوگرم در هکتار

105 تا 95 روزطول دوره رويش

مقاومواكنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبیواكنش به كم آبی

هیبریدهای آفتابگردان به علت یکنواختی، قابلیت مکانیزه شدن، 
مقاومت به بیماری ها و دارا بودن عملکرد باال در اکثر نقاط دنیا بر ارقام 
آزاد گرده افشان ترجیح داده می شوند. در ایران نیز تهیه هیبریدهای 
آفتابگردان از اولویت برخوردار بوده و در این راستا هیبرید گلشید به 
عنوان نسل دوم هیبریدهای آفتابگردان به همراه دو هیبرید آذرگل 
و گلدیس در سال1373 توسط محققین بخش تحقیقات دانه های 
روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر برای کشت در 
مناطق آذربایجان شرقی و غربی، سمنان، فارس و مرکزی معرفی شد. 
این هیبرید از طریق تالقی الین بازگردان باروری R43 و الین نر عقیم 
سیتوپالسمی CMS31 حاصل شده است. میانگین عملکرد دانه این 
رقم 3650 کیلوگرم در هکتار، واکنش آن نسبت به بیماری پالسموپارا 
مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً متحمل است. متوسط میزان روغن آن 
در طی آزمایش های انجام شده 44/7 درصد و میانگین وزن هزار دانه 

آن 72/5 گرم است.
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فرخ
رقم هيبريد سينگل كراس زودرس آفتابگردان

سال معرفی: زمستان 1388
مناطق مناسـب كشـت: كشـت اول در مناطق سـرد معتدل آذربايجان غربی و شـرقی، زنجان، 
و كرمانشـاه و كشـت دوم بعـد از برداشـت غـالت در اسـتان های مركزی كشـور و برخـی مناطق 

ديم اسـتان گلسـتان و مازندران

100-90 روزطول دوره رويش

165-155 سانتی مترارتفاع بوته

65-55 گرموزن هزار دانه

 4500-3500 كيلوگرم درعملکرد دانه
هکتار

48-46 درصدميزان روغن

مقاومواكنش به بيماری سفيدک كركی

متحملواكنش به تنش خشکی

آفتابگردان یکی از گیاهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم 
بعد از برداشت غالت در حال گسترش است. اغلب هیبریدهای 
موجود، دیررس و پابلند هستند. از دیررسی هیبریدهای داخلی و 
برخی هیبریدهای خارجی به عنوان مانعی برای گسترش سطح 
کشت این گیاه زراعی یاد می شود. عملکرد هیبرید فرخ با عملکرد 
هیبرید مشابه وارداتی رایج به عنوان زودرس ترین رقم هیبرید 
آفتابگردان قابل رقابت است. آزمایش های انجام شده در شرایط 
دیم و کشت دوم، قابلیت جایگزینی این رقم با هیبریدهای مشابه 
را تأیید کرده است. این هیبرید عالوه بر برخورداری از سازگاری 
و مقاومت به بیماری سفیدک داخلی، از نظر ارتفاع به مراتب 
کوتاه تر از هیبرید آذرگل و حدود 20-15 روز زودرس تر از آن 
بوده و از این حیث قابلیت رقابت با ارقام هیبرید وارداتی را دارد. 
تحمل این رقم نسبت به کم آبی، امکان توسعه کشت آن را در 

مناطقی که دارای محدودیت آبی هستند، امکان پذیر می سازد.
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برزگر
رقم هيبريد آفتابگردان مناسب برای كشت در مناطق مختلف كشور

سال معرفی: 1391
مناطق مناسـب كشـت: كشـت اول در مناطق معتدل كرمانشـاه، آذربايجان، خراسان، همدان و 
زنجـان، كشـت دوم در تمام مناطق از جمله اسـتان مركـزی، فارس، اصفهان، گلسـتان و مازندران

 
سينگل كراسنوع هيبريد

100– 95 روزطول دوره رشد

180– 160 سانتی مترارتفاع بوته

65 گرمميانگين وزن هزار دانه

47/99 درصدميانگين ميزان روغن

متحملواكنش به تنش آبی

مقاوم به نژاد 100واكنش به سفيدک كركی

مقاوم به دو نژاد 300 و 302واكنش به زنگ ها

3457 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

هیبرید برزگر به همراه هیبرید آذرگل در بسیاری از مناطق 
کشور در کشت اول )پس از رفع سرمای کمتر از 15 درجه 
سانتیگراد( همچنین کشت دوم )پس از برداشت جو و گندم( 
کشت می شود. تراکم مناسب این رقم 66000-85000 
بوته در هکتار است. این هیبرید با دارا بودن ویژگی هایی 
از جمله زودرسی نسبی و عملکرد بیشتر نسبت به آذرگل، 
مقاومت به بیماری سفیدک کرکی و زنگ نژادهای ایرانی و 
درصد روغن باال از جمله هیبریدهای برتر به حساب می آید. 
هیبرید برزگر در آزمایش های مقایسه ای در سطح زارعین 
پیشرو نتایج مطلوبی داشته است. این رقم به دلیل سازگاری 
با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ایران و برخورداری از 
ویژگی های مقاومت به بیماری های محدود کننده سفیدک 
کرکی و زنگ، جایگزین خوبی برای هیبریدهای خارجی به 

حساب می آید.



موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي136

قاسم
رقم هيبريد سينگل كراس آفتابگردان با عملکرد باال

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب كشت: كشت اول در تمام مناطق كشور و دركشت دوم مناطق گرم و معتدل

 
سينگل كراسنوع هيبريد

3250 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

87-90 روزدوره رسيدن فيزيولوژيک

130-150 سانتی مترارتفاع بوته

 واكنش به بيماری سفيدک كركی
نژاد 100

مقاوم

 مقاوم به نژاد 302واكنش به بيماری زنگ
جدايه خوی

55 گرمميانگين وزن هزار دانه

47-49 درصدميزان روغن

بسيارمتحملواكنش به تنش كم آبی

هیبرید قاسم دارای عملکرد دانه مطلوب، دوره رویش کوتاه، 
ارتفاع کوتاه، شاخص برداشت به نسبت کم، ساختار شکلی 
مطلوب، طبق ایستاده و بزرگ، درصد روغن باال، مقاوم به 
بیماری های محدود کننده به خصوص زنگ و سفیدک 
کرکی است. از همه مهم تر نسبت به تنش کم آبِی متوسط 
و حتی شدید، متحمل شناخته شده است. هیبرید قاسم به 
دلیل ارتفاع کوتاه و خمش کم ساقه، برای برداشت مکانیزه 
بسیار مناسب و قادر به رقابت با هیبریدهای خارجی است. 
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یکتا
رقم كنجد مناسب برای كشت در مناطق معتدل نيمه شمالی كشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل نيمه شمالی كشور

170-140 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخهنوع شاخه بندی

سفيد-كرمرنگ دانه

2/9- 2/6 گرمميانگين وزن هزار دانه

57-54 درصددرصد روغن

1100-800 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

سهتعداد گل در محور

 نداردمقاومت به ريزش

داردمقاومت به خوابيدگی

کنجد از جمله گیاهان بومی کشور و احتماالً    قدیمی ترین 
گیاه روغنی کشت شده توسط بشر است. زراعت کنجد از 
دیرباز در کشورمان رایج بوده و توده های بومی متعددی از 
این گیاه پدید آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام مناسب 
و سازگار با شرایط گرم نیمه شمالی کشور با دورگ گیری و 
انتخاب تک بوته از توده های دورگ ضمن استفاده از روش 
حال  در  نسل های  دورگ  توده های  از  خالص  الین  تهیه 
اهداف  اساس  بر  انتخابی  تک بوته های  شد.  آغاز  تفکیک 
اصالحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از طی مراحل 
مقدماتی و نهایی، رقم یکتا به عرصه زراعت کشور معرفی 
شد. پر محصولی، سازگاری به اقلیم گرم نیمه  شمالی کشور، 
تحمل به خوابیدگی و رنگ روشن بذر از ویژگی های برجسته 

این الین به شمار می آید.
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 اولتان
رقم كنجد مناسب برای كشت در مناطق معتدل نيمه شمالی كشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: مناطق نيمه شمالی كشور

170-140 سانتی مترارتفاع بوته

چند شاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4- 2/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

56-54 درصددرصد روغن

1250-900 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه

يکتعداد گل در محور

 نداردمقاومت به ريزش

متحملواكنش به خشکی

داردمقاومت به خوابيدگی

 

 زراعت کنجد از دیرباز در کشورمان رایج بوده و متناسب 
با شرایط اقلیمی توده های بومی متعددی از این گیاه پدید 
آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام کشور با استفاده از 
تنوع موجود در توده های بومی  مبادرت به انتخاب تک بوته 
از توده  بومی کنجد مغان شد. تک بوته های انتخابی بر اساس 
اهداف اصالحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از طی 
مراحل مقدماتی و نهایی، رقم اولتان به عرصه زراعت کشور 
معرفی شد. پر محصولی، سازگاری به اقلیم گرم نیمه  شمالی 
کشور، تحمل به خوابیدگی وتحمل نسبی به شرایط کم آبی 
در نیمه شمالی کشور از ویژگی های برجسته این الین به 

شمار می آید.
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دشتستان 2  
رقم كنجد مناسب برای كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1385
مناطـق مناسـب كشـت: مناسـب بـرای كشـت در مناطـق مناطـق گرم جنوب كشـور شـامل 
جنـوب اسـتان بوشـهر، مناطقی از اسـتان های: فـارس )داراب(، خوزسـتان )دزفول(، سيسـتان و 

بلوچسـتان )ايرانشـهر( و هرمـزگان )حاجی آبـاد(

 145-142 سانتی مترارتفاع بوته

چند شاخهنوع شاخه بندی

قهوه ای روشنرنگ دانه

4 گرمميانگين وزن هزار دانه

57 درصددرصد روغن

 2363-2100 كيلوگرمعملکرد دانه
در هکتار

يکتعداد گل در محور

نسبتًا متحملمقاومت به بوته ميری

نسبتًا متحملواكنش به كم آبی

100-110 روزطول دوره رشد
45-48متوسط تعدادكپسول در ساقه اصلی

140-180متوسط تعدادكپسول در بوته

کنجد کم توقع ترین و سازگارترین محصول کشاورزی استان 
بوشهر به شمار می رود. کشت و استفاده از بذر کنجد در استان 
سابقه ای طوالنی دارد و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت 
گندم محسوب   می شود. بذر مورد کاشت در استان توده محلی 
است لذا به منظور دستیابی به افزایش عملکرد، یکنواختی، 
داخل  از  زراعی سلکسیون  مطلوب  سایر صفات  و  زودرسی 
توده محلی دشتستان انجام گرفت. کنجد رقم دشتستان2 از 
طریق گزینش الین خالص )pure line selection( از توده 
محلی کنجد دشتستان به دست آمد. برای این منظور،  در پائیز 
سال 69 تعدادی  تک بوته از مزارع کنجد استان انتخاب شد. 
بذر هر تک بوته جداگانه برداشت شد و پس از انجام آزمایشات 
مقدماتی، پیشرفته و تحقیقی ترویجی در مناطق مختلف استان 
منجر به تولید رقمی شد که از نظر عملکرد دانه، تحمل به 
بیماری بوته میری و گل سبز نسبت به توده محلی برتری دارد. 
این رقم با نام دشتستان2 و برای کشت در استان بوشهر و 

مناطق گرم کنجدخیز کشور معرفی شد.
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داراب- 1
رقم كنجد مناسب برای كشت در نيمه جنوبی كشور

  
 سال معرفی: 1388

مناطـق مناسـب كشـت: مناطـق نيمه جنوبی كشـور شـامل اسـتان های فـارس، خوزسـتان، 
بوشـهر، هرمـزگان و كرمان

1500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
120-110 روزطول دوره رويش

يکتعداد گل در محور

190-160متوسط تعدادكپسول در بوته

130-115 سانتی مترارتفاع بوته

3/4-3 گرموزن هزار دانه

52 درصدميزان روغن دانه

قهوه ای روشنرنگ دانه

چند شاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در كپسول

متحملتحمل به بيماری

کنجد  از گیاهان روغنی بومی ایران و زراعت آن از دیرباز در 
استان های جنوبی کشور متداول بوده است. کنجد به عنوان گیاه 
روغنی متحمل به شرایط خشکی و کم آبی از قابلیت کشت در 
مناطق کم آب کشور برخوردار بوده و می تواند به عنوان زراعت 
دوم بعد از برداشت غالت نیز استفاده شود. رقم جدید داراب-1 
با استفاده از روش انتخاب الین خالص از توده محلی کنجد 
داراب به دست آمد. در سال 1369 با در نظر داشتن صفات پر 
محصولی، مقاومت به بوته میری و زودرسی نسبی از توده های 
بومی مناطق مختلف استان فارس انتخاب تک بوته صورت 
گرفت.  با توجه به برتری این رقم بویژه از لحاظ عملکرد دانه،  
مقاومت به بیماری بوته میری و نیز زودرسی نسبی در مقایسه 
با رقم شاهد در سال زراعی 83-1382 در مناطق مختلف 
نیمه جنوبی کشور از حیث عملکرد و سازگاری مورد ارزیابی 
تکمیلی قرار گرفت و برتری آن تأیید و با نام داراب-1 به عرصه 
زراعت کشور معرفی شد. پر محصولی، تحمل به بیماری های 
بوته میری و گل سبز و نیز زودرسی نسبی در مقایسه با رقم 

شاهد از ویژگی های ممتاز این رقم به شمار می آید.
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هلیل
رقم كنجد مناسب برای كشت در مناطق گرم جنوب كشور

سال معرفی: 1392
مناطـق مناسـب كشـت: مناسـب بـرای كشـت در مناطـق مناطـق گرم جنوب كشـور شـامل 
جنـوب اسـتان كرمـان، مناطقی از اسـتان های: فـارس )داراب(، خوزسـتان )دزفول(، سيسـتان و 

بلوچسـتان )ايرانشـهر و زابـل( و هرمـزگان )حاجی آباد(

بلند، 175 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

چند شاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4 گرمميانگين وزن هزار دانه

54 درصددرصد روغن

1520 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

يکتعداد گل در محور

نسبتًا متحملواكنش به پژمردگی فوزاريومی

نسبتًا متحملواكنش به كم آبی

کنجد از جمله محصوالتی است که از قرن ها پیش در مناطق 
گرمسیر و نیمه گرمسیر کشت می شده است و به دلیل مقاومت 
به خشکی و گرما، اهمیت بسیار زیادی در توسعه پایدار کشاورزی 
این مناطق به عنوان کشت تابستانه دارد. تالش برای اصالح و 
معرفی ارقام مناسب و سازگار  با شرایط گرم جنوب کشور و جنوب 
استان کرمان با استفاده از روش انتخاب الین خالص از توده های 
محلی کنجد جیرفت با انتخاب تک بوته در سال 1377 شروع 
شد. تک بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی مورد ارزیابی 
مقایسه  آزمایش  مقدماتی  مراحل  طی  از  پس  و  گرفتند  قرار 
به مدت دو سال در سال های 1381 و 1382  نهایی  عملکرد 
انجام شد و  بین  الین های مورد بررسی، الین JL-13 در بررسی            
تحقیقی-ترویجی به عنوان الین برتر تعیین و با نام »هلیل« به 
عرصه زراعت کشور معرفی شد. پر محصولی، سازگاری مناسب 
به اقلیم گرم کشور،  تحمل نسبی بیماری پژمردگی فوزاریومی، 
تحمل نسبی تنش خشکی و ریزش دانه کمتر نسبت به رقم رایج 

محلی از ویژگی های برجسته این رقم است.
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سینگل کراس 704
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس ديررس، مناسب برای كشت در مناطق گرمسير و سردسير كشور

سال معرفی: 1359
مناطق مناسـب كشـت: اكثر اسـتان های كشـور )در اسـتان های سردسـير برای توليـد علوفه 

و در اسـتان های معتـدل و گرمسـير بـه صـورت دو منظـوره قابل بهره برداری اسـت(

دندان اسبیتيپ دانه

350 گرمميانگين وزن هزار دانه

16 رديفمتوسط تعداد رديف دانه در بالل

22 سانتی مترمتوسط طول بالل

48 ميليمترمتوسط قطر بالل

67 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی

135-125 روززمان سبز شدن تا رسيدن فيزيولوژيکی

72-65 هزار بوته در هکتارتراكم مطلوب در مزرعه

8000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

300 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاومت نسبیواكنش به فوزاريوم

مقاومت نسبیواكنش به سياهک

  

ذرت سینگل کراس704 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام 
دیررس است. میانگین وزن هزار دانه آن  350 گرم است. 
میانگین عملکرد دانه این رقم 8 تن در هکتار است و در 
اکثر استان های کشور قابل کشت است. در استان های 
و  معتدل  استان های  در  و  علوفه  تولید  برای  سردسیر 
گرمسیر به صورت دو منظوره )دانه ای و علوفه ای( قابل 
بهره برداری است. این رقم جهت تغذیه انسان، خوراک دام 

و طیور، و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. 



145 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

معرفی ارقام زراعی | امنیت و سالمت غذایی |جلد 1 

سینگل کراس 301
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس زودرس، مناسب برای كشت در مناطق معتدل، معتدل سرد، و 

بسيار سرد
سال معرفی: 1368

مناطـق مناسـب كشـت: به عنـوان كشـت دوم بعـد از برداشـت گنـدم و كشـت های تاخيری 
در مناطـق معتـدل و معتدل سـرد كشـور، مثل: اسـتان فارس )شـيراز و مرودشـت(، اسـتان های 

اصفهان، خراسـان، كرمانشـاه و كشـت اول در مناطق بسـيار سـرد كشـور.

دندان اسبیتيپ دانه

280 گرمميانگين وزن هزار دانه

5000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشکل بالل

مقاومت نسبیواكنش به فوزاريوم

 متوسط تعداد روز تا ظهور گل
تاجی

56 روز

95-85 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيکی

85 هزار بوته در هکتارتراكم مطلوب در مزرعه

مقاومت نسبیواكنش به سياهک

295 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

  
 

ذرت سینگل کراس301 از نظر  گروه رسیدن جزء ارقام 
زودرس است. میانگین عملکرد دانه این رقم  5 تن در 
هکتار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم 
و کشت های تاخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد 
کشور، مثل: استان فارس )شیراز و مرودشت(، استان های 
اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار 

سرد کشور قابل کشت و استفاده  است. 
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سینگل کراس 604 )زرین(
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس متوسط رس، مناسب برای كشت در مناطق معتدل، معتدل سرد، و 

بسيار سرد
سال معرفی: 1368

مناطـق مناسـب كشـت: اكثر اسـتان های كشـور؛ به عنـوان كشـت دوم بعد از برداشـت گندم 
و كشـت های تاخيـری در مناطـق معتـدل و معتـدل سـرد كشـور، مثل: اسـتان فارس )شـيراز و 
مرودشـت(، اسـتان های اصفهان، خراسـان، كرمانشـاه و كشـت اول در مناطق بسـيار سرد كشور

دندان اسبیتيپ دانه

320 گرمميانگين وزن هزار دانه

زردرنگ دانه

18-16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

7000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

40 تن در هکتارميانگين عملکرد علوفه

125 روزمتوسط طول دوره رشد

21-18 كيلوگرم در هکتارمقدار مصرف بذر

70 هزار بوتهتراكم مطلوب در مزرعه

295 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

حساسواكنش به شوری

حساسواكنش به خشکی

مقاومت نسبیواكنش به بيماری لکه برگی

مقاومت نسبیواكنش به پوسيدگی بالل

مقاومت نسبیواكنش به سياهک

  

          

رسیدن  گروه  نظر   از   604 سینگل کراس  ذرت 
جزء ارقام متوسط رس است. میانگین عملکرد دانه 
این رقم  7 تن در هکتار و برای کشت اول در اکثر 
استان های کشور مناسب است. به عنوان کشت دوم 
بعد از برداشت گندم و کشت های تاخیری در مناطق 
معتدل و معتدل سرد کشور، مثل: استان فارس )شیراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه 

قابل استفاده است. 
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سینگل کراس 711
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس ديررس، مناسب برای كشت در مناطق گرمسير و سردسير كشور

سال معرفی: 1368
مناطق مناسـب كشـت: اكثر اسـتان های كشـور )در اسـتان های سردسـير برای توليد علوفه و 
در اسـتان های معتـدل و گرمسـير به صورت دو منظـوره )دانه و علوفـه( قابل بهره برداری اسـت(.

سختتيپ دانه

350 گرمميانگين وزن هزار دانه

قرمز روشنرنگ چوب بالل

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطیشکل بالل

زرد متمايل به نارنجیرنگ دانه

 متوسط تعداد روز تا ظهور گل
تاجی

67 روز

135-125 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيکی

70-65 هزار بوته در هکتارتراكم مطلوب در مزرعه

8000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

                                          

ذرت سینگل کراس 711 از نظر  گروه رسیدن جزء 
ارقام دیررس است. میانگین عملکرد دانه این رقم 8 تن 
در هکتار است. شکل بالل  مخروطی و تیپ دانه آن 
سخت است. در اکثر استان های کشور مناسب کشت 
است. در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در 
استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره 

)دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است. 
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سینگل کراس 647
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس متوسط رس، مناسب برای كشت در اكثر استان های كشور

سال معرفی: 1377
مناطق مناسـب كشـت: اكثر اسـتان های كشـور )در اسـتان های سردسـير برای توليد علوفه و 

در اسـتان های معتـدل و گرمسـير به منظـور توليد دانـه و علوفه(

دندان اسبیتيپ دانه

20 سانتی مترمتوسط طول بالل

52 سانتی مترمتوسط قطر بالل

20-18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشکل بالل

63 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی

125-115 روزتعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيکی

75 هزار بوته/هکتارتراكم مطلوب در مزرعه

325 گرممتوسط وزن هزار دانه

مقاومت نسبیواكنش به فوزاريوم

مقاومت نسبیواكنش به سياهک

                                          

ذرت سینگل کراس 647 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام 
متوسط رس است. میانگین عملکرد دانه این رقم 8 تن 
در هکتاراست. شکل بالل مخروطی، استوانه ای و تیپ 
دانه آن دندان اسبی است. در اکثر استان های کشور 
مناسب کشت است. در استان های سردسیر برای تولید 
علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو 

منظوره )دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است.
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سینگل کراس 600
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس متوسط رس، مناسب برای توليد پاپ كورن

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: اكثر استان های كشور

سختتيپ دانه

180 گرمميانگين وزن هزار دانه

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

20 سانتی مترمتوسط طول بالل

35 ميليمترمتوسط قطر بالل

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی

125-115 روززمان سبز شدن تا رسيدن فيزيولوژيکی

                                          

ذرت سینگل کراس 600  از  نظر  گروه رسیدن جزء 
ارقام متوسط رس است. این رقم از ارقام ذرت آجیلی 
است که برای  تولید پاپ کورن  از آن استفاده می شود. 
شکل بالل مخروطی و تیپ دانه آن سخت است. در 
اکثر استان های کشور قابل کشت و بهره برداری است. 
این رقم به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بالل مقاومت 

نسبی دارد. 
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فجر )سینگل کراس 260(
رقم هيبريد زودرس ذرت دانه ای، مناسب برای كشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور

سال معرفی: 1387
مناطق مناسـب كشـت: بـه عنوان كشـت دوم بعد از برداشـت گنـدم در مناطق معتـدل و معتدل 

سـرد كشـور، مثل: اسـتان فارس )شـيراز و مرودشـت(، اسـتان های اصفهان، خراسـان، كرمانشاه

11-10 تن در هکتارميانگين عملکرد

206 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

  زودرس از گروه 280 فائو با دورهگروه رسيدن
رشد و نمو 115-105 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه

قرمزرنگ چوب بالل

290 گرمميانگين وزن هزار دانه
نيمه مقاومواكنش به فوزاريوم

 حساس ح

حساسواكنش به سياهک معمولی

  704 KSC رقم مورد کشت غالب کشور هیبرید دیررس
است، و استفاده از ارقام دیررس در کشت دوم  در مناطق 
معتدل )بعد از برداشت گندم( به دلیل محدودیت فصل، 
قبل از مرحله گلدهی و یا قبل از پر شدن دانه با سرما و 
یا بارندگی های پائیزه مواجه شده و یا جهت جلوگیری از 
تأخیر در کشت محصوالت پاییزه با رطوبت باال برداشت 
می شوند که سبب کاهش کمی و کیفی محصول و در 
نهایت کاهش هکتولیتر می شود.  هیبرید فجر جهت 
برداشت گندم و جو( معرفی شد.   از  )بعد  کشت دوم 
زودرس تر بودن نسبت به ارقام متوسط رس و دیررس 
رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگیری 
از تأخیر در کشت های پائیزه و  عملکرد از مهمترین 

ویژگی های این رقم است.
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دهقان )سینگل کراس 400(
رقم هيبريد متوسط- زودرس ذرت دانه ای، مناسب برای كشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد 

كشور و كشت های تأخيری
سال معرفی: 1387

مناطـق مناسـب كشـت: به عنـوان كشـت دوم بعـد از برداشـت گنـدم و كشـت های تاخيری 
در مناطـق معتـدل و معتدل سـرد كشـور، مثل: اسـتان فارس )شـيراز و مرودشـت(، اسـتان های 

اصفهان، خراسـان، كرمانشـاه و كشـت اول در مناطق سـرد كشـور

11-10 تن در هکتارميانگين عملکرد

208 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

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

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه

قرمزرنگ چوب بالل

280/60 گرمميانگين وزن هزار دانه
متحملواكنش به فوزاريوم

حساس ح

مقاومواكنش به سياهک معمولی

یکی از مشکالت کشت دوم ذرت در کشور کمبود 
و  زودرس  متوسط  رس-  گروه  در  مناسب  هیبرید 
ارقام  مشکالت  نداشتن  بر  عالوه  که  است  زودرس 
دیررس در کشت دوم، بتواند از افت کمی و کیفی 
عملکرد دانه جلوگیری نماید. رقم متوسط زودرس 
هیبرید سینگل کراس دهقان )KSC 400(  به منظور 
کشت دوم و همچنین کشت های تأخیری معرفی شد.  
زودرس تر بودن رقم دهقان  نسبت به ارقام متوسط 
رطوبت  با  برداشت  کشور،  در  رایج  دیررس  و  رس 
پائیزه،  کشت های  در  تأخیر  از  جلوگیری  مناسب، 
عملکرد مناسب و مقاومت نسبت به بیماری سیاهک 

معمولی از ویژگی های این رقم است.



موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي152

کارون 701
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس با عملکرد دانه باال، متحمل به تنش خشکی و مناسب برای كشت 

در مناطق گرمسيری كشور
سال معرفی: 1390

مناطق مناسـب كشـت: مناطق گرمسـير كشـور شامل جنوب اسـتان كرمانشـاه، جنوب استان 
لرسـتان، جنوب اسـتان فارس، اسـتان كرمان، اسـتان خوزسـتان و استان ايالم

 9000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد
)در شرايط بدون تنش(

190 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

 تعداد روز از سبز شدن تا
رسيدگی فيزيولوژيک

113-115

11/7ميانگين درصد پروتئين

15تعداد رديف دانه در بالل

374 گرمميانگين وزن هزار دانه
متحملواكنش به تنش خشکی

مقاومواكنش به سياهک معمولی

در حال حاضر یکی از محدودیت های توسعه کشت ذرت در مناطق 
با  باالی آن است. هیبرید کارون 701  نیاز آبی نسبتاً  گرمسیر 
خصوصیات مورفولوژیک مطلوب، 30 درصد دانه گرده بیشتر، و 
عدم کاهش عملکرد در تنش های متوسط، نسبت به تنش خشکی 
نسبتاً متحمل است. هم اکنون 17-15 نوبت آبیاری برای رقم شاهد 
انجام می شود، در حالیکه کاهش 4-3 نوبت آبیاری در مورد این رقم 
امکان پذیر است. عملکرد دانه این هیبرید در شرایط تنش خشکی 
2000-1500 و در شرایط بدون تنش 1000 کیلوگرم بیشتر از 
هیبرید شاهد SC704(( است. دوره رشد این هیبرید از سبز شدن 
تا رسیدگی فیزیولوزیک دانه 10-7 روزکوتاه تر از رقم شاهد است. 
پتانسیل تولید بذر هیبرید این رقم 3500 کیلوگرم در هکتار است، 
در حالیکه میزان بذر بوجاری شده رقم شاهد درمناطق گرمسیر 
بدلیل حساسیت الین مادری آن به تنش گرما حداکثر 1500 
کیلوگرم است.  عملکرد دانه این هیبرید در  شرایط تنش خشکی 
2000-1500 )20 درصد( و در شرایط بدون تنش 1000 )%10( 

عملکرد در واحد سطح از رقم شاهد باالتر است.
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مبین
رقم ذرت هيبريد سينگل كراس متوسط رس، با عملکرد دانه باال، متحمل به تنش گرما، و مناسب 

برای كشت در مناطق گرمسيری كشور

سال معرفی: 1390
مناطق مناسـب كشـت: مناطق گرمسـير كشـور شامل جنوب اسـتان كرمانشـاه، جنوب استان 

لرسـتان، جنوب اسـتان فارس، اسـتان كرمان، اسـتان خوزسـتان و استان ايالم

8040 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

169 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

 دوره رشد سبز شدن تا
رسيدن فيزيولوژيکی

112 روز

16تعداد رديف دانه

زردرنگ دانه

361 گرمميانگين وزن هزار دانه
مقاومواكنش به فوزاريوم

متحملواكنش به تنش گرما

مقاومواكنش به سياهک

 )SC704( ذرت هیبرید مبین 12 روز زودرس تر از رقم شاهد
است و به لحاظ عملکرد دانه اختالف معنی داری با رقم شاهد 
نداشته است. زودرسی و تحمل نسبی به تنش گرما از جمله 
سایر ویژگی های مهم این هیبرید است که امکان کشت 
آن را به عنوان کشت دوم، مناسب می سازد. این هیبرید 
با دارا بودن حجم دانه گرده باالتر از رقم SC704، فاصله 
زمانی ظهور اندام های زایشی بسیار کوتاه تر، دانه گرده بیشتر، 
و تحمل نسبی به تنش گرما به منظور کشت در مناطق 
گرمسیری اهمیت زیادی دارد. ارتفاع کوتاه تر بالل از سطح 
زمین، ارتفاع کوتاه تر کل بوته، و قطر بیشتر ساقه موجب 
تحمل بیشتر این هیبرید به ورس است. یک ویژگی دیگر 
خاص مورفولوژیک این رقم، داشتن  ریشه های هوایی قوی و 
فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاک  است، که احتماالً یکی 
دیگر از دالیل تحمل این رقم به ورس است. عملکرد این رقم 
در شرایط معمول در سطح رقم شاهد و در شرایط تنش گرما 

20 % باالتر از آن است.
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کرج 705
 رقم هيبريد سينگل كراس ذرت مناسب برای كشت در مناطق ذرت كاری كشور

سال معرفی: 1391
مناطق مناسـب كشـت: مناطق معتـدل فارس، كرمانشـاه، خراسـان رضوی، لرسـتان، اصفهان 

و همچنين كشـت دوم شـمال خوزسـتان و جيرفـت و كهنوج

دندان اسبیتيپ دانه

309 گرموزن هزار دانه

42تعداد دانه در رديف بالل

15/6تعداد رديف دانه در بالل

191 سانتی مترارتفاع بوته

106 سانتی مترارتفاع تا بالل

20/94 )شاهد: 23/25(ميانگين رطوبت دانه زمان برداشت

 12617 كيلوگرم درميانگين عملکرد دانه
هکتار

)نيمه مقاوم(MR واكنش به سياهک معمولی ذرت

)نيمه مقاوم(MR واكنش به پوسيدگی فوزاريومی بالل

* در مزارع تحقيقی ترويجی

ذرت  اراضی  درصد  از 90  بیش  ذرت  دیررس  ارقام 
کاری کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش           
و  تأخیری  در کشت های  ویژه  به  امر  این  می دهند. 
کشت دوم موجب برداشت محصول با رطوبت باال و 
کیفیت پائین می شود. عالوه بر این مشکل تأخیر در 
کشت محصول بعدی که معموالً گندم و کلزا هستند، 
نیز ایجاد می شود. هیبرید سینگل کراس 705 با سرعت 
باالتر کاهش رطوبت دانه بعد از رسیدن در مقایسه با 
هیبرید 704، امکان برداشت حدود یک هفته زودتر 
را فراهم می کند. این ویژگی باعث برداشت با رطوبت 
مناسب شده و  امکان کشت به موقع محصول بعدی 

را فراهم می نماید. 
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کرج 706
هيبريد سينگل كراس ذرت مناسب برای كشت در كشت اول تأخيری و كشت دوم مناطق ذرت 

كاری كشور

سال معرفی: 1391
مناطـق مناسـب كشـت: كشـت دوم شـمال خوزسـتان، جيرفـت و كهنـوج، ارزوئيـه كرمان و 

مغـان، در كشـت اول كرمانشـاه، فـارس و اصفهان

دندان اسبیتيپ دانه

393/2 گرمميانگين وزن هزار دانه

37/59تعداد دانه در رديف بالل

14/6تعداد رديف دانه در بالل

176/7 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

89/5 سانتی مترارتفاع تا بالل
24/4 )شاهد: 25/9(ميانگين رطوبت دانه زمان برداشت*

12280 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

)نيمه مقاوم(MR واكنش به سياهک معمولی ذرت

)مقاوم(R واكنش به پوسيدگی فوزاريومی

* در مزارع تحقيقی ترويجی

ارقام دیررس ذرت به ویژه رقم سینگل کراس 704،  
بیش از 90 درصد اراضی ذرت کاری کشور را در کشت 
اول و کشت تابستانه پوشش می دهند. این امر موجب 
افزایش ریسک تولید ذرت کشور می شود. این مسئله 
ضرورت افزایش تعداد ارقام با گروه رسیدن مشابه را 
به منظور افزایش تنوع هیبریدها و همچنین تضمین 
پایداری تولید ذرت نشان می دهد. هیبرید جدید کرج 
هکتار  در  تن  متوسط حدود 1/597  طور  به   ،706
داده  نشان  به هیبرید 704  نسبت  افزایش عملکرد 
است. این هیبرید می تواند در کنار رقم 704 در مناطق 

مختلف مورد کشت و کار قرار گیرد. 
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کرج 703
 هيبريد سينگل كراس ذرت مناسب برای كشت در مناطق ذرت كاری كشور

سال معرفی: 1392
مناطـق مناسـب كشـت: مناطق معتدلـه كرمانشـاه، فـارس، اصفهان، خراسـان رضوی، لرسـتان، 
مازنـدران، مغان و همچنين كشـت دوم شـمال خوزسـتان، ايـالم، ارزوئيه كرمان و جيرفـت و كهنوج

دندان اسبیتيپ دانه

313 گرمميانگين وزن هزار دانه

39تعداد دانه در رديف بالل

16تعداد رديف دانه در بالل

198 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

100 سانتی مترارتفاع تا بالل
22/2% )شاهد 24/6%(ميانگين رطوبت دانه زمان برداشت*

 ميانگين عملکرد دانه در مزارع
تحقيقی-ترويجی

14099 كيلوگرم در هکتار

)نيمه حساس(MS واكنش به سياهک معمولی ذرت

)نيمه مقاوم(MR واكنش به پوسيدگی فوزاريومی

ارقام دیررس ذرت حدود 90% اراضی ذرت کاری کشور 
را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش می دهند. این 
امر به ویژه در کشت های تأخیری و کشت دوم موجب 
برداشت محصول با رطوبت باال و کیفیت پائین می شود. 
عالوه بر این، مشکل تأخیر در کشت محصول بعدی که 
معموالً گندم و کلزا هستند، نیز ایجاد می شود. هیبرید 
سینگل کراس 703 با سرعت باالتر کاهش رطوبت دانه 
بعد از رسیدن در مقایسه با هیبرید 704، امکان برداشت 
حدود یک هفته زودتر را فراهم می کند. این ویژگی باعث 
برداشت با رطوبت مناسب شده و  امکان کشت بموقع 

محصول بعدی را فراهم می نماید. 
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پگاه
رقم سورگوم علوفه ای نيمه ديررس، مناسب برای كشت در مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1363
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

تک ساقهتيپ بوته

215 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

120 روزطول دوره رويش

128/38 تن در هکتارميانگين عملکرد علوفه تر

23/52 تن در هکتارميانگين عملکرد علوفه خشک

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه

18 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواكنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواكنش نسبت به شوری

مقاومواكنش به خوابيدگی

قهوه ایرنگ دانه

سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای بوده و جهت مصارف 
سیلویی، تولید علوفه تازه، چرای مستقیم و تولید علوفه 
خشک مورد استفاده قرار می گیرد. سورگوم پگاه دارای دو 
چین است و میانگین عملکرد علوفه ی تر آن 150- 130 
تن در هکتار و میانگین عملکرد علوفه خشک آن 30-
23/5 تن در هکتار برخوردار است. سورگوم  علوفه ای رقم 
پگاه نیمه دیررس است و  از آن به علت داشتن میزان قند 

باال، جهت تولید شربت نیز استفاده می شود.   
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پیام
رقم سورگوم دانه ای زودرس، مناسب برای كشت در مناطق سرد، معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: سرد، معتدل، گرم، گرم و خشک

پاكوتاهتيپ بوته

125 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مکانيزهبرداشت

 8000-6000 كيلوگرم درمتوسط عملکرد دانه
هکتار

125 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

24 سانتی مترمتوسط طول خوشه

32 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواكنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواكنش نسبت به شوری

كاماًل مقاومواكنش به خوابيدگی

90 روزطول دوره رويش

                                          

سورگوم دانه ای رقم پیام از ارقام زودرس سورگوم 
محسوب می شود. این رقم پاکوتاه بوده و میانگین 
ارتفاع بوته آن حدود 125 سانتیمتر است. رنگ دانه 

این رقم نارنجی متمایل به    قهوه ای است.
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سپیده
رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای كشت در مناطق گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم، و گرم و خشک

تک ساقهتيپ بوته

125 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

120 روزهطول دوره رويش

 10000-7000 كيلوگرم درعملکرد دانه
هکتار

24 سانتی مترطول خوشه

33/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواكنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواكنش نسبت به شوری

كاماًل مقاومواكنش به خوابيدگی

سفيدرنگ دانه

                                          

متوسط رس  ارقام  از  سپیده  رقم  دانه ای  سورگوم 
سورگوم محسوب می شود. این رقم پاکوتاه بوده و 
میانگین ارتفاع بوته آن حدود 125 سانتی متر است. 
رقم سپیده دارای پایداری عملکرد بوده و جهت تغذیه 
انسان، خوراک دام و طیور، و صنعت  نشاسته سازی 
مورد استفاده قرار می گیرد. میزان پایین تانن این 
رقم یکی از ویژگی های بارزآن است که ازحد مجاز 

پایین تر است. 
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کیمیا
رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای كشت در مناطق گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم، و گرم و خشک

115 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

120 روزطول دوره رويش

9000-7500 كيلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد دانه

29 سانتی مترطول خوشه

36/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواكنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواكنش نسبت به شوری

كاماًل مقاومواكنش به خوابيدگی

نارنجیرنگ دانه

                                          

متوسط رس  ارقام  از  کیمیا  رقم  دانه ای  سورگوم 
سورگوم است. رقم کیمیا پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع 
بوته آن حدود  115 سانتیمتر است. این رقم عالوه بر 
داشتن میانگین عملکرد باال، دارای پایداری عملکرد 
نیز است. از این رقم سورگوم جهت خوراک دام و طیور 
و همچنین در صنایع مالت و نشاسته سازی استفاده 

می شود. 
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پیشاهنگ
رقم ارزن معمولی مناسب برای توليد علوفه در فصل كوتاه

  
 سال معرفی: 1388

مناطـق مناسـب كشـت: بـا توجه بـه توانايـی توليـد علوفه قصيـل در كوتـاه مـدت، )55 الی 
65 روز( بـرای كشـت در اسـتان هايی مثل سيسـتان، كرمـان، يزد، تهـران، خوزسـتان، مازندران، 

گيالن، خراسـان شـمالی، خراسـان جنوبی و گلسـتان

از نظر توليد دانه، متوسط رسدوره رسيدن

از نظر توليد قصيل، زودرس

60-50 روزطول مدت تا گلدهی

زرد متمايل به كرمرنگ دانه

 تا زمان برداشت قصيل تحملواكنش به ورس
بسيار مطلوب

 بلند و باز )با اين توضيح كه درشکل خوشه
 ابتدای خروج از غالف بصورت

بسته است(

كاماًل ايستادهفرم ساقه

800 عددميانگين تعداد دانه در پانيکول

4 گرمميانگين وزن هزار دانه

25 سانتی  مترميانگين طول خوشه

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
1500 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

7000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد علوفه خشک

35000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد قصيل

کشاورزان  توجه  دور  بسیار  گذشته های  از  ایران  در 
به ارزن معمولی به عنوان تأمین کننده غذای پرنده 
معطوف بود. برای دستیابی به بهترین رقم یا ارقام ارزن 
معمولی بومی کشور، رقم پیشاهنگ از طریق  انتخاب  
بومی  توده های  در   )Individual selection(انفرادی
ارزن معمولی حاصل شده است، که در مقایسه با سایر 
ارقام  مورد مطالعه به واسطه تولید مطلوب  قصیل در 
مدت 50  الی 60 روز انتخاب شد. متوسط عملکرد 
علوفه قصیل و دانه رقم پیشاهنگ در شرایط تحقیقاتی 
به ترتیب 35 و 1/5 تن در هکتار  است ضمن اینکه در 
بعضی از سال ها و در شرایط مطلوب زراعی رکورد  40 
تن در هکتار قصیل و 2/5 تن در هکتار دانه نیز ثبت 

شده است. 
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باستان
رقم ارزن دم روباهی مناسب برای توليد علوفه در فصل كوتاه

  
 سال معرفی: 1388

مناطـق مناسـب كشـت: با توجـه به توانايـی توليد علوفـه قصيـل در كوتاه مـدت )55 الی 65 
روز( بـرای كشـت در مناطـق زابل، كرمـان، يزد، خوزسـتان، مازندران، گيالن، خراسـان شـمالی، 

خراسـان جنوبی و گلسـتان مناسـب است.

از نظر توليد دانه: متوسط رسدوره رسيدن

از نظر توليد قصيل: زودرس

حدود 60 روزطول مدت تا گلدهی

زرد متمايل به كرمرنگ دانه

 تحمل بسيار مطلوب تا زمان برداشتواكنش به ورس
قصيل

استوانه ای، قطور، بلند و بدون ريشکشکل خوشه

كاماًل ايستاده و تقريبًا قطورفرم ساقه

4500 عددميانگين تعداد دانه در پانيکول

3 گرمميانگين وزن هزار دانه

22 سانتی مترميانگين طول خوشه

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
2000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

4000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد علوفه خشک

30000 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد قصيل

گیاه ارزن از گذشته های بسیار دور تا کنون در 
کشور کشت می شده است. ارزن رقم دم روباهی از 
  )Individual selection( طریق انتخاب انفرادی
معمولی حاصل شده  ارزن  بومی  توده های  در 
است، که در مقایسه با سایر ارقام  مورد مطالعه 
مدت 55  در  قصیل  مطلوب  تولید  واسطه  به 
الی 65 روز انتخاب شد. متوسط عملکرد علوفه 
قصیل و دانه رقم باستان در شرایط تحقیقاتی به 
ترتیب 30 و 2 تن در هکتار است. در بعضی از 
سال ها و در شرایط مطلوب زراعی رکورد 40 تن 
در هکتار قصیل و 3/5 تن در هکتار دانه نیز ثبت 

شده است.
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البرز -1
رقم شبدر الكی سازگار با شرايط آب و هوايی مختلف، يک چين، زود رس، مناسب توليد علوفه در 

اول فصل وكشت در تناوب با برنج، متحمل به بيماری، آفات، سرما و كم آبی

سال معرفی: 1390
مناطـق مناسـب كشـت: كليـه مناطـق كشـت شـبدر در كشـور از جملـه اسـتان های گيالن، 
مازنـدران، البرز، مركـزی، چهارمحال بختياری، لرسـتان، همـدان، اصفهان، كرمانشـاه، آذربايجان 

شـرقی و شـمال خوزستان

پائيره - بهارهتيپ رشد
60 -50 سانتی مترارتفاع بوته

زودرسگروه رسيدن
ايستادهفرم بوته

متحمل تا مقاومواكنش نسبت به بيماری و آفات
متحملواكنش نسبت به سرما

35 -30 تن در هکتارعملکرد علوفه تر
5/5 - 5 تن در هکتارعملکرد علوفه خشک

17 -16 درصدميزان پروتئين
60 درصد(DMD)قابليت هضم علوفه 

80 – 70 درصدقابليت خوش خوراكی
700 – 500 كيلوگرم در هکتارعملکرد بذر

زردرنگ دانه
25 -20 كيلوگرم در هکتارميزان بذر مصرفی

5 /4– 3/5 گرموزن هزار دانه
30 – 25 روزتعداد روز تا گلدهی

تازه در  علوفه  تولید  بودن خصوصیاتی مثل زودرسی،  دارا 
اوایل فصل بهار، مناسب برای کشت دوم تابستانه در نظام های 
زراعی، متحمل به بیماری و آفات، متحمل به کم آبی  و سرما، 
و مناسب بودن برای کشت در مناطق سرد وکوهپایه ها از 
ویژگی های رقم شبدر الکی است که آن را جایگزین مطمئنی 
برای شبدر برسیم در تناوب با برنج کرده است.  عملکرد این 
رقم 35 – 30 تن علوفه تر، 5/5– 5 تن علوفه خشک و 700 
-500 کیلوگرم در هکتار بذر است. از نظر کیفیت، با 17- 
 ،ADF 35/4 درصد ، NDF 16درصد پروتئین، 49/8 درصد
–70 درصد خوش خوراکی  قابلیت هضم و 80  60 درصد 
می تواند به تولید علوفه مطلوب کمک زیادی نماید. رقم البرز-1 
از نظر دوره رسیدگی جزء شبدرهای زودرس و یک چین است. 
از نظر تنش های زنده و غیر زنده متحمل به بیماری سفیدک 
سطحی و سایر بیماری های قارچی، آفت سرخرطومی برگ، 

سرما و کم آبی است.



موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 نسیم
رقم شبدر قرمز سازگار با شرايط آب و هوايی سرد و معتدل، مناسب برای توليد علوفه در تمام 

فصل، متحمل به بيماری سفيدک سطحی و سرخرطومی

سال معرفی: 1390
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان های البـرز، مركـزی، چهارمحـال بختيـاری، لرسـتان، همدان، 

اصفهـان، كرمانشـاه، كردسـتان، آذربايجان شـرقی و غربی

پاييزهتيپ رشد

80– 50 سانتی مترارتفاع بوته

دير رسگروه رسيدن

ايستادهفرم بوته

متحمل تا مقاومواكنش نسبت به بيماری و آفات

متحملواكنش نسبت به سرما

180 روزطول دوره رويش

90 – 60 تن در هکتارعملکرد علوفه تر

15-12 تن در هکتارعملکرد علوفه خشک

500 -300 كيلوگرم در هکتارعملکرد بذر

16/2 درصدميزان پروتئين

NDF36/6 درصد

ADF25/2 درصد
69 درصدقابليت هضم علوفه

80 درصدقابليت خوشخوراكی
قهوه ای ابلقرنگ بذر

رقم نسیم با دارا بودن خصوصیاتی مثل دیررسی، تولید 
علوفه در تمام فصل، مناسب برای کشت در مناطق سرد 
وکوهستانی، جایگزین مناسبی برای شبدر برسیم و شبدر 
ایرانی در تناوب های کوتاه بوده و به تولید علوفه کمک 
زیادی می نماید. رقم نسیم از نظر دوره رسیدگی جزء 
شبدرهای چندساله دیررس و چندچین )5–4 چین( 
است که عالوه بر توانایی تولید علوفه در تمام فصل زراعی، 
مناسب تناوب های کوتاه مدت است. از نظر تنش های زنده 
و غیر زنده متحمل به بیماری سفیدک سطحی و سایر 
بیماری های قارچی، آفت سرخرطومی برگ و سرما است. 
این رقم قادر است در شرایط تحقیقاتی، 90 – 60 تن 
علوفه تر و   15-12تن علوفه خشک و 500 – 300 

کیلوگرم بذر در هکتار تولید کند.
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اختر
رقم لوبيا قرمز ايستاده، مناسب برای كشت در مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان های تهـران، لرسـتان، آذربايجان غربـی، مركـزی و مناطقی كه 

دارای آب و هوای مشـابه هستند.

2382 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

كپسولیشکل دانه

23/5 درصددرصد پروتئين

خوبيکنواختی پخت

45 گرمميانگين وزن صد دانه

ايستادهتيپ رشد

حساسواكنش به كنه دو نقطه ای

متحملCMVواكنش به ويروس 

60-55 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

110 روزميانگين دوره رشد

                                          

 Light Red منشأ این رقم کشور کلمبیا و کالس تجارتی آن
Kidney است. این رقم از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و 
زراعی شباهت زیادی به رقم درخشان دارد. نام پدیگری 
آن KID-31 و همانند درخشان در ایران خالص سازی 
شده است. این رقم نسبت به بیماری BCMV در شرایط 
گلخانه ای حساس و نسبت به BYMV نیمه حساس و 
به CMV مقاوم است. به آفت کنه  دو نقطه ای حساس 
به  است.  هرز ضعیف  علف های  با  آن  رقابت  قابلیت  و 
دلیل فرم ایستاده این رقم، می توان از آن در برنامه های 
برداشت مکانیزه و کشت مخلوط استفاده نمود. این رقم 
دانه درشت، خوش خوراک، خوش رنگ و بازارپسند است. 
تهران،  استان های  مناطق  مناسب  کشت در  رقم  این 
لرستان، آذربایجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای 

مشابه است.
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صیاد
رقم لوبيا قرمز نيمه رونده، مناسب برای كشت درمناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان های تهران، لرسـتان، مركـزی و مناطقی كـه دارای آب و هوای 

مشـابه هستند.

2697 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

روندهرشد بوته

قلوه ایشکل دانه

23/5ميانگين درصد پروتئين

خوبيکنواختی پخت

28 گرمميانگين وزن صد دانه

نيمه روندهتيپ رشد

حساسواكنش به كنه دو نقطه ای

واكنش به ويروس
 BCMV, CMV

متحمل

80-65 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

80-75 روزميانگين دوره رشد

منشأ لوبیا قرمز رقم صیاد کلمبیا و کالس تجارتی آن 
Red Mexican است.  فرم بوته نیمه رونده بوده، نسبت 
به آفت کنه دو نقطه ای حساس، نسبت به بیماری های 
برخودار  خوبی  بازارپسندی  از  و  مقاوم  نیمه  ویروسی 
است. این رقم مناسب کشت در مناطق استان های تهران، 
لرستان، مرکزی و مناطقی که دارای آب و هوای مشابه 
هستند، است. در  این رقم مانند ارقام درخشان و اختر، 
مراحل انتخاب و خالص سازی با پدیگری RAB50 در 
ایران انجام شده است و به یادبود نام سردار رشید اسالم 
شهید صیاد شیرازی به نام صیاد نامگذاری شده است. 
این رقم خوش رنگ، دانه متوسط، خوش خوراک و بسیار 

زودرس است. 
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درخشان
رقم لوبيا قرمز ايستاده، مناسب برای كشت در مناطق سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان های تهـران، لرسـتان، آذربايجان غربـی، مركـزی و مناطقی كه 

دارای آب و هوای مشـابه هستند

2175 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

كپسولیشکل دانه

24/8ميانگين درصد پروتئين

45 گرمميانگين وزن صد دانه

ايستادهتيپ رشد

حساسواكنش به كنه دو نقطه ای

واكنش به ويروس
 BCMV, CMV

متحمل

60-55 روزميانگين ارتفاع بوته

110 روزميانگين دوره رشد

منشأ لوبیا قرمز رقم درخشان کلمبیا و کالس تجارتی آن 
Light Red Kidney است. این رقم از نظر خصوصیات 
مورفولوژیکی و زراعی شباهت زیادی به رقم درخشان 
دارد. نام پدیگری آن KID-31 و همانند رقم درخشان 
به  نسبت  رقم  این  است.  ایران خالص سازی شده  در 
بیماری BCMV در شرایط گلخانه ای حساس و نسبت 
به BYMV  نیمه حساس و به CMV مقاوم است. به 
با  آن  رقابت  قابلیت  و  حساس  نقطه ای  دو  کنه  آفت 
علف های هرز ضعیف است. بدلیل فرم ایستاده این رقم، 
می توان از آن در برنامه های برداشت مکانیزه و کشت 
مخلوط استفاده نمود. این رقم دانه درشت، خوش خوراک، 
خوش رنگ و بازارپسند است.  این رقم مناسب  کشت در 
مناطق استانهای تهران، لرستان، آذربایجان غربی، مرکزی 

و مناطقی با آب و هوای مشابه است.
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پاک
رقم لوبيا سفيد مناسب برای برداشت مکانيزه در مناطق معتدل سرد

 سال معرفی: زمستان 1387
 مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

2807 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

2تيپ بوته

عرضی و افزايشرشد بوته
شاخه های فرعی

عدم قرار گرفتنطرز قرار گرفتن غالف
 غالف روی خاک

قلوه ای )سهمی(شکل دانه

19/44ميانگين درصد پروتئين

100 دقيقه - خوبزمان پخت و يکنواختی

28 گرمميانگين وزن صد دانه

5ميانگين تعداد دانه در غالف

25/4ميانگين تعداد غالف در بوته

 در ایران لوبیا دارای سطح زیرکشتی معادل 110248 هکتار 
است که از این سطح حدود 22000 هکتار به لوبیا سفید 
اختصاص دارد. میزان تولید این محصول در کشور حدود 
225720 تن است که جایگاه ویژه ای در تغذیه جامعه دارد. 
رقم پاک از طریق گزینش در  نسل های در حال تفکیک مواد 
 )CIAT( اصالحی ارسالی از مرکز تحقیقات بین المللی لوبیا
بدست آمد. این رقم دارای دو ویژگی مهم مقاومت به سه 
ویروس مهم لوبیا )CMV، BYMV وBCMV( و دارا بودن 
تیپ ایستاده و رشد نامحدود )که بدلیل استحکام امکان 
برداشت مکانیزه را میسر می سازد( است که آن را از سایر 

ارقام متمایز می نماید.
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شکوفا
رقم لوبيا سفيد پر محصول مناسب برای كشت در مناطق معتدل سرد

 سال معرفی: زمستان 1387
 مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

2485 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه

3تيپ بوته

به صورت طولی و عرضیرشد بوته

عدم قرار گرفتن غالف روی خاکطرز قرار گرفتن غالف

قلوه ای )سهمی(شکل دانه

20/42 درصددرصد پروتئين

130 دقيقه - خوبزمان پخت و يکنواختی

31 گرمميانگين وزن صد دانه

4/9ميانگين تعداد دانه در غالف

20ميانگين تعداد غالف در بوته

 در ایران لوبیا دارای سطح زیرکشتی معادل 110248 
هکتار دارد که از این سطح حدود 22000 هکتار به لوبیا 
سفید اختصاص دارد. تولید این محصول در کشور حدود 
225720 تن است که نقش و جایگاه ویژه ای در تغذیه 
جامعه دارد. رقم شکوفا از طریق گزینش در نسل های 
در حال تفکیک مواد اصالحی ارسالی از مرکز تحقیقات 
بین المللی لوبیا )CIAT( به دست آمده است. رقم شکوفا 
دارای چهار ویژگی مهم عملکرد باال، مقاومت به ویروس 
مهم لوبیا BCMV، عدم قرار گرفتن غالف ها بر روی زمین 
و درصد پروتئین باال است که آن را از سایر ارقام متمایز 

می نماید.
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درسا
رقم لوبيا سفيد متحمل به آفت كنه دولکه ای

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

3320 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

96 روزميانگين دوره رشد

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

روندهتيپ بوته

30 گرموزن صد دانه

بيضیشکل دانه

20ميانگين درصد پروتئين

150 دقيقه- خوبزمان پخت و يکنواختی

متحملواكنش به كنه دو نقطه ای

 واكنش به ويروس
CMV,BCMV

متحمل

شاهد  به  نسبت  عملکرد  نظر  از  درسا  رقم  سفید  لوبیا 
دانشکده، پاک و شکوفا برتری دارد. این رقم از نظر میزان 
تحمل به خشکی و کارائی مصرف آب نسبت به ارقام شاهد 
برتر است. واکنش رقم درسا به مهم ترین آفات و بیماری های 
رایج لوبیا نشان داد که از نظر بیماری های ویروسی، نسبت به 
نژاد نکروتیک ویروسBCMNV در گروه حساس قرار دارد. 
این رقم نسبت به بیماری باکتریائی سوختگی معمولی لوبیا      
نیمه حساس است. رقم درسا نسبت به آفت کنه دو نقطه ای 
مقاوم ترین رقم  به عنوان  ایران(  لوبیا در  آفت  )مهم ترین 
لوبیا سفید شناسائی شد. متوسط عملکرد این رقم 3319 
کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به شاهد دانشکده 450 
کیلوگرم افزایش عملکرد دارد. عملکرد مناسب، مقاومت به 
آفت کنه دولکه ای، بازارپسندی عالی و تحمل به دو ویروس 
مهم لوبیا CMV و BCMV از ویژگی های متمایز این رقم 

هستند.
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الماس
 رقم لوبيا سفيد، مناسب برای كشت در مناطق معتدل و سرد

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل و سرد

3647 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

78 سانتی مترارتفاع بوته

103 روزميانگين دوره رشد

روندهتيپ بوته

31/5 گرمميانگين وزن صد دانه
21/9ميانگين درصد پروتئين
125 دقيقه-خوبزمان پخت و يکنواختی

بيضیشکل دانه
BCMVمقاوم به بيماری واكنش به بيماری های ويروسی

 متحمل )مشاهده ای و آلودگیواكنش به كنه دو لکه ای
طبيعی(

کشت لوبیا سفید در ایران با توجه به قیمت باالتر آن 
نسبت به انواع لوبیا قرمز می تواند از نظر اقتصادی برای 
از    KS41110(( الماس باشد. رقم  باصرفه تر  زارعین 
 )CIAT( طریق مرکز تحقیقات بین المللی گیاهان حاره
در    و  شد،  دریافت   OAC/CEN///WAF2 شجره  با 
آزمایش های مختلف به نژادی و به زراعی در ایستگاه های 
کرج، خمین، بروجرد و زنجان با شاهدهای دانشکده، 
پاک و درسا مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین عملکرد 
این رقم 3650 کیلوگرم در هکتار است که نسبت به 
شاهد درسا با میانگین عملکرد 3320 کیلوگرم در هکتار 
برتری دارد. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های لوبیا نسبت به 
ویروس معمولی لوبیا )BCMV( در گلخانه نشان داد که 

رقم الماس نسبت به بیماریBCMV مقاوم است.
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صدری
رقم لوبيا چيتی دانه درشت، مناسب برای كشت در مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

2464 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

108 روزميانگين دوره رشد

مقاومريزش دانه

روندهتيپ بوته

45 گرمميانگين وزن صد دانه

118 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

گرد )سهمی(شکل دانه
22ميانگين درصد پروتئين
155 دقيقه- خوبزمان پخت و يکنواختی

 واكنش به ويروس
CMV,BCMV

متحمل

در بین انواع لوبیا چیتی بیشترین سطح زیر کشت مربوط به 
توده های دانه درشت است. اغلب توده های دانه درشت در 
ایران به دلیل شکل و رنگ دانه و همچنین دیرپز بودن، از 
بازارپسندی باالیی برخوردار نیستند. تاکنون هیچ رقم دانه 
درشت لوبیا چیتی در ایران معرفی نشده است که بازارپسندی 
عملکرد 2464  میانگین  با  رقم صدری  باشد.  داشته  عالی 
کیلوگرم درهکتار نسبت به شاهد محلی لوبیا چیتی خمین 
با میانگین عملکرد 2240 کیلوگرم درهکتار برتری نشان داده 
است. این رقم در حال حاضر بهترین لوبیا چیتی دانه درشت از 
نظر بازار پسندی است. این رقم نسبت به ریزش مقاوم و نسبت 
به بیماری های ویروسی CMV وBCMV متحمل است. 
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کوشا
رقم جديد لوبيا چيتی )ايستاده با رشد نامحدود(، مناسب برای كشت در مناطق سرد معتدل

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: استان های لرستان، فارس، مركزی، زنجان، آذربايجان

3200 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

72 سانتی مترارتفاع بوته

ايستاده با رشد نامحدودتيپ بوته

40 گرمميانگين وزن صد دانه

سهمیشکل دانه

عالیبازارپسندی

102 روزطول دوره رشد

20 درصدميانگين ميزان پروتئين

Cranberryكالس تجاری بين المللی

نيمه مقاومواكنش به كنه دولکه ای

متحملواكنش به بيماری های خاكزی

تمامی ارقام اصالح شده لوبیا چیتی در ایران دارای 
تیپ بوته 3 )رشد نامحدود و رونده( هستند. رقم کوشا 
از نظر شباهت دانه، نزدیک ترین رقم به تالش است 
که حدود 40 سال پیش معرفی شده است. رقم تالش 
 دارای فرم بوته رونده، اندازه دانه متوسط )وزن صددانه 
38 گرم( و  بازارپسندی متوسط است. رقم کوشا اولین 
رقم تیپ 2 لوبیا چیتی در ایران است که از نظر اندازه 
دانه شبیه رقم تالش بوده اما دارای ویژگی های مناسب 
دیگر نیز است. فرم بوته این رقم تیپ 2 )ایستاده و 
رشد نامحدود( و شکل و رنگ دانه آن از بازارپسندی 
بسیار مناسبی برخوردار است. مناسب بودن این رقم 
برای برداشت مکانیزه برجسته ترین ویژگی این رقم 

است.
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بینالود
رقم نخود آبی مناسب برای كشت بهاره و كشت انتظاری

   
سال معرفی: زمستان 1386

 مناطق مناسب كشت: مناطق نخود كاری با امکان يک آبياری تکميلی يا كشت آبی

كشت بهاره 2787 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد دانه
كشت انتظاری 3410 كيلوگرم در هکتار

در كشت بهاره 90 روزطول دوره رشد نمو
در كشت انتظاری 105 روز

ايستادهفرم بوته

در كشت بهاره 32ارتفاع بوته )سانتی متر(
در كشت انتظاری 22

 ارتفاع اولين غالف از
سطح زمين

كشت بهاره 27/13 سانتی متر
كشت انتظاری 31/3 سانتی متر

20/75 درصدميزان پروتئين

در كشت بهاره 35/20 گرموزن صد دانه
در كشت انتظاری 31/04 گرم

متحملتحمل به سرما

مقاوممقاومت به برق زدگی

در كشت بهاره 43/2 درصدشاخص برداشت
در كشت انتظاری 49/83 درصد

وسیعی  طیف  با  سازگاری  قابلیت  داشتن  با  نخود 
در  مهم  عنوان یک محصول  به  از شرایط محیطی 
تناوب زراعی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک 
و حتی اراضی حاشیه ای دارای جایگاه ویژه ای است. 
کوتاهی دوره رشد و نمو، حساسیت به سرما و بیماری 
برق زدگی از موانع عمده افزایش تولید این محصول 
است. یکی از راه کارهای مهم برای رفع این موانع، 
افزایش طول دوره رشد و نمو از طریق کشت محصول 
در پائیز)کشت انتظاری( است. متأسفانه ارقام موجود به 
دلیل حساسیت به سرما و بیماری برق زدگی عمالً قابل 
توصیه برای این روش نهستند. رقم بینالود با داشتن 
مقاومت در برابر عامل بیماری برق زدگی و تحمل به 
سرما از این نظر دارای ویژگی خاصی است. تیپ بوته 
این رقم به دلیل فاصله مناسب از سطح زمین، امکان 

برداشت مکانیزه را فراهم می نماید.
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برکت
رقم باقال مناسب برای كشت درمناطق كشت باقال در ايران

سال معرفی: 1363
مناطق مناسب كشت: استان های خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران

نيمه دوم آبان ماهتاريخ كاشت

65 سانتی مترفاصله رديف كاشت

10 سانتی مترفاصله روی خط

 زمان الزم از كاشت تا برداشت
غالف سبز

150-140 روز

 زمان الزم از كاشت تا برداشت
دانه خشک

175-165 روز

25-20 سانتی مترطول غالف

7-6 دانهتعداد بذر در غالف

 14-7 عدد )بسيار متغير با توجه بهتعداد غالف در بوته
شرايط اقليمی و مزرعه(

150 گرمميانگين وزن صد دانه

3000-2000 كيلوگرم در هکتارعملکرد دانه خشک

25-17 تن در هکتارعملکرد غالف سبز

کشت باقال در ایران عمدتاً در استان های خوزستان، 
است.  رایج  مازندران  و  گلستان  اصفهان،  لرستان، 
تحت پوشش برنامه های به نژادی بین المللی ایکاردا 
در سال 1987 واریتهILB1269  با نام برکت، در 
ایران تولید و معرفی شد. با معرفی این رقم، عملکرد 
در واحد سطح باقال در مزارع کشاورزان تا دو برابر 
قابل  استقبال  منطقه  کشاورزان  و  یافت  افزایش 
مالحظه ای از معرفی این رقم کرده و به لحاظ پر 
محصولی و دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی این 

رقم، هم اکنون رقم غالب استان گلستان است.
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ساواالن
اولين رقم سيب زمينی حاصل از تحقيقات داخلی، مناسب فرآوری صنعتی و تازه خوری برای 

مناطق كشت بهاره

سال معرفی: تابستان 1387
مناطـق مناسـب كشـت: كليـه مناطـق كشـت بهـاره سـيب زمينی ماننـد اردبيـل، همـدان و 

كردسـتان بـا تابسـتان  نسـبتًا خنک

باالعملکرد
ديررس )130 روز(طول دوره رشد و نمو

كروی تا تخم مرغیشکل غده
سطحیعمق چشم ها

زرد با چشم قرمزرنگ پوست غده
زردرنگ گوشت غده

كوتاهطول استولن
پابلند و ايستادهوضعيت ارتفاع

بنفشرنگ گل
 )بافت آردی(Cتيپ پخت

چيپسنوع مصرف توصيه شده
عالی )طاليی خوش رنگ(رنگ سرخ كرده

پائينميزان جذب روغن
كمبدشکلی غده ها

مقاومA و Yواكنش به ويروس های 

 میزان سیب زمینی مورد استفاده در صنعت فرآوری کشور  سالیانه حدود 
750 هزار تن تخمین زده می شود و بخش اعظم محصوالت فرآوری شده 
به صورت چیپس و خالل است. تاکنون توسعه کشت کلیه ارقام خارجی 
معرفی شده برای تولید چیپس در کشور، به دالیل مختلف مانند پایین 
بودن عملکرد و یا کیفیت محصول فرآوری شده موفقیت آمیز نبوده و 
بخش صنعت از ارقام نامناسب برای تولید چیپس استفاده کرده است. 
دستیابی به یک رقم سیب زمینی که بتواند به طور همزمان ضمن داشتن 
عملکرد باال، کیفیت فرآوری صنعتی مناسبی داشته و به بیماری های مهم 
ویروسی نیز مقاوم باشد، بسیار مشکل است. محققان مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و بذر به رقمی دست یافتند که هر سه ویژگی مذکور را 
به طور همزمان دارا است. رقم ساواالن دارای عملکرد 24 درصد بیشتر از 
آگریا و  26 درصد بیشتر از لیدی رزتا است. این رقم نسبت به دو بیماری 
ویروسی شایع و مهم به نام های ویروس Y و ویروس A سیب زمینی مقاوم 
است. از نظر کیفیت فرآوری، میزان قندهای احیائی آن پایین بوده و این 
امر در حین سرخ شدن از سیاه شدن رنگ محصول سرخ شده پیشگیری 
می نماید. همچنین باال بودن میزان ماده خشک آن موجب می شود در 

زمان سرخ شدن روغن کمتری جذب شود. 
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خاوران
رقم سيب زمينی مقاوم به بيماری های مهم ويروسی و قارچی با عملکرد باال و مناسب برای مناطق 

كشت بهاره

سال معرفی: 1392
مناطـق مناسـب كشـت: كليـه مناطق كشـت بهـاره سـيب زمينی مانند خراسـان، شـاهرود، 
آذربايجـان، اصفهـان، اردبيـل، همدان و كردسـتان كه دارای تابسـتان های نسـبتًا خنک هسـتند

در آزمايشات سازگاری 44/45 تن درهکتارميانگين عملکرد

نيمه ديررسطول دوره رشد

 درشت، تخم مرغی، يکنواخت، رنگ پوست و گوشت زرد،مشخصات غده
دارای بافت سفت، چشم ها سطحی

باال )بيش از 22%(ماده خشک

 گوشت غده سفت، بدون تغيير رنگ بعد از پخت، مناسبكيفيت مصرفی
برای تازه خوری و خالل

 پوشش زمين خوبتاج پوشش

 واكنش به
 ، نسبتاPVA ،PVY ،PLRV ،PVSًمقاوم به ويروس های  بيماری ها

 ، و مقاوم به پوسيدگی خشک فوزاريومیPVXحساس به 

 ساقه ايستاده و قوی، تعداد ساقه متوسط، دارای انشعابات مشخصات بوته
 جانبی كم، برگ ها به رنگ سبز معمولی،  سيستم ريشه

 گسترده و نسبتاً عميق، استولون كوتاه

این رقم نسبت به چهار بیماری ویروسی شایع و 
مهم کشور به نام های ویروس Y، ویروس S، ویروس 
A، ویروس پیچیدگی برگ )PLRV(، و مهم ترین 
خشک  پوسیدگی  بیماری  یعنی  انباری  بیماری 
فوزاریومی مقاوم است. همچنین در آزمایش هایی 
که در مناطق آلوده به بیماری جرب )اسکب( و 
بیماری لکه موجی انجام گرفت بیماری های مذکور 
مشاهده نشدند. غده های این رقم نسبتاً درشت و 
رنگ گوشت آنها زرد است. عوامل ذکر شده باعث 
افزایش بازارپسندی یک رقم در کشور می شود. رقم 
خاوران در مناطق بررسی شده با میانگین عملکرد 
44/45 تن در هکتار در مقایسه با شاهد )36/43 
افزایش عملکرد  تن در هکتار( حدود 22 درصد 
داشته است. خاصیت انبارمانی این رقم به دلیل 
طوالنی تر بودن دوره خواب و داشتن مقاومت به 
بیماری  خشک فوزاریومی در مقایسه با ارقام شاهد 

بهتر است.
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درگزی 93
رقم  خربزه مناسب برای كشت در مناطق گرم و معتدل

سال معرفی: 1393
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان خراسـان رضوی، خراسـان جنوبی، خراسان شـمالی، گلستان، 

كرمان، سـمنان، اصفهـان، فارس

19 تن در هکتارمتوسط عملکرد ميوه
4/5 كيلوگرممتوسط وزن ميوه

105روزطول دوره رشد

16 درصدميزان قند

رونده با رشد نامحدود تيپ رشد
3متوسط تعداد ميوه در بوته

عالیبازارپسندی

 

استان خراسان رضوی بیشترین سطح زیر کشت خربزه 
کشور را دارا است. رقم جدید درگزی 93  از نظر عملکرد 
و کیفیت نسبت به جمعیت اولیه برتری دارد.  به طوری که 
متوسط عملکرد این رقم حدود 45 درصد برتر از جمعیت 
اولیه است. این رقم دارای میوه های یکنواخت بوده، و 10 
روز زودرس تر از جمعیت اولیه   است. تعداد بیشتر میوه در 
بوته، متوسط وزن میوه باال، و دارا بودن طعم و عطر مطلوب 

میوه از سایر ویژگیهای برجسته این رقم   است.
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خاتونی 93
رقم  خربزه مناسب برای كشت در مناطق گرم و معتدل

سال معرفی: 1393
مناطق مناسـب كشـت: اسـتان خراسـان رضوی، خراسـان جنوبی، خراسان شـمالی، گلستان، 

كرمان، سـمنان، اصفهـان، فارس

27 تن در هکتارمتوسط عملکرد ميوه

رونده با رشد نامحدودتيپ بوته

110 روزطول دوره رشد

13 درصدميزان قند

كشيده و نوک تيزشکل بذر

3/2متوسط تعداد ميوه در بوته
4/4 كيلوگرممتوسط وزن ميوه

65 گرمميانگين وزن 100 دانه

عالیبازارپسندی

     

بیشترین سطح زیر کشت خربزه در استان خراسان رضوی 
رقم جدید  دارد.   اختصاص  به خربزه جمعیت خاتونی 
خاتونی 93 از نظر عملکرد و کیفیت نسبت به جمعیت 
اولیه برتری دارد. یکنواختی باال و کوتاه تر بودن دوره رشد 
به میزان 10 روز، رنگ میوه زرد و وجود 10 خط از جمله 

ویژگی های برجسته این رقم است.  
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سمسوری 88
 رقم طالبی پرمحصول و ميوه متمركز، مناسب برای كشت 

در اقليم خشک و نيمه خشک حاشيه كوير

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: تهران، مركزی، قم، اصفهان، يزد، خراسان، سمنان، فارس، بوشهر، و هرمزگان

24 تن در هکتار ميانگين عملکرد

85-80 روزطول دوره داشت تا رسيدن محصول

15 روزطول دوره برداشت محصول

5-4 عددتعداد ميوه در بوته

1800-1500 گرموزن تک ميوه

سبزرنگ گوشت ميوه

 11-9درصد قند ميوه

4-3  سانتی مترقطر گوشت ميوه

8-6  سانتی مترقطر حفره تخمدان

زرد آجریرنگ زمينه پوست ميوه

 مقاومت به عوامل قارچی خاكزی
)فوزاريوم، پيتيوم(

متحمل

     

طالبی یک محصول رایج و نسبتاً مهم در کشور محسوب     می شود. 
در حال حاضر سطح زیر کشت طالبی در استان های تهران، مرکزی، 
قم، اصفهان، یزد، خراسان، سمنان، فارس، بوشهر، و هرمزگان حدود 
20000 هکتار و عملکرد آن در حدود 18 تن در هکتار است. عالوه 
بر عملکرد، شاخص های مهم دیگری وجود دارند که هزینه های تولید 
را کاهش و درآمد حاصل از واحد سطح را افزایش می دهند. این 
فاکتورها شامل همرسی، زودرسی و کوتاه شدن طول دوره برداشت 
هستند. زودرسی هزینه های تولید را به علت کوتاه شدن طول دوره 
کاشت، کاهش می دهد. همرسی و برداشت یکباره محصول نیز از 
نظر یکنواختی در اندازه میوه، حمل و نقل میوه ها و کاهش طول 
دوره برداشت محصول تأثیر مثبت در سیستم تولید محصول دارد. 
تولید میوه های متمرکز برای برداشت یکباره، و تراکم باالی کشت 
یک هدف عمده تولید محسوب می شود. متوسط عملکرد این رقم 
در شرایط زارع 24/5 تن/هکتار است که به صورت متمرکز در ناحیه 
طوقه تظاهر می کند. رقم سمسوری88 نسبت به تود ه بومی 4/5 تن 
افزایش عملکرد دارد و از زودرسی و همرسی میوه بر روی بوته به طور 

قابل مالحظه ای برخوردار است.
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وارش
رقم  كاهو مناسب برای كشت درشمال كشور و اقليم های مشابه

   سال معرفی: 1387
   مناطق مناسـب كشـت:  در اراضی خشـکه زاری و اراضی شـاليزاری پس از برداشـت برنج در 

شـمال كشـور و مناطق مشابه

40 تن در هکتار ميانگين عملکرد سبزينه ای

130 روزطول دوره رشد و نمو

37 سانتی مترارتفاع بوته

400  گرمميانگين وزن تک بوته

37 تعداد برگ

مطلوبطعم

سبز شفاف و براقرنگ و شادابی

دارای هد كاماًل بستهفرم بوته

متحملواكنش به سفيدک داخلی

و  فنوتیپ ها  از  مخلوطی  بابل  پیچ  کاهو  محلی  توده 
ژنوتیپ های مختلف ازنظر فرم هد، اندازه و رنگ است و این 
اختالط از بازارپسندی آن می کاهد. کاهو پیچ بابل رقم بومی 
در مازندران است و از معایب آن غیریکنواختی و ناخالص 
بودن آن است. رقم  وارش حاصل خالص سازی توده محلی 
کاهو پیچ بابل است که دارای عملکرد باال و کیفیت خوراکی 
مطلوب، بازارپسندی مناسب، متحمل به بیماری سفیدک 
داخلی با طول دوره زراعی مناسب )4 تا 5 ماه( و سازگار به 
شرایط آب وهوایی مازندران است. این رقم نسبت به بیماری 
سفیدک داخلی کاهو ))Bremia lactuca که در شرایط 
مرطوب و خنک مازندران در فصل زراعی از بیماری های 

مهم کاهو محسوب می شود، متحمل است.
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طاوسی
رقم كاهو پيچ مناسب برای كشت در استان خوزستان

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: استان خوزستان و اقليم های مشابه 

39 تن در هکتارميانگين عملکرد

توپر، بسته و يکنواختنوع پوم )هد(

متوسطفشردگی پوم )هد(

كشيدهشکل پوم )هد(

ايستادهوضعيت برگهای بيرونی زمان رسيدن

سبز روشن و براقرنگ برگ

بيضوی كشيدهشکل برگ

رسمی )رومن(نوع كاهو

32 سانتی مترميانگين طول هد

 خوب بازارپسندی

160 روزميانگين دوره رشد

1/3 گرمميانگين وزن هزار دانه

سفيد خاكستریرنگ بذر

 

انتخاب  و  بررسی  سال ها  از  پس  طاوسی  کاهوپیچ 
از توده بومی کاهو پیچ اهوازی به دست آمده است. 
این رقم دارای پوم )هد( یکنواخت، توپُر، کشیده و 
با پیچش خوب است و در مقایسه با ارقام رایج در 
منطقه با عملکرد، 39 تن در هکتار و کیفیت برگ ها 
و بازارپسندی برتر بوده است. وجود برگ های نازک و 
ترد، دارا بودن وضعیت ایستاده برگ های بیرونی، سبب 
تماس کمتر با خاک شده و با تراکم بیشتر قابلیت 
کشت داشته که از جمله ویژگیهای برجسته این رقم 

است. 
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ورامین 88
رقم اسفناج پرمحصول برگ پهن، يکنواخت، و سازگار با شرايط آب و هوايی مختلف

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: تهران، مازندارن و مناطق مشابه

47 تن در هکتار ميانگين عملکرد

)پاييزه( 60 روز پس از كاشت زمان گلدهی

40 تا 60 روز پس از كاشت قابليت برداشت

پهن برگ

مثلثیشکل برگ

چروكيدهسطح برگ

 سبز تيرهرنگ برگ

 نيمه ايستادهحالت دمبرگ

صاف، يکنواخت، و بدون خار بذر

 

اسفناج ایرانی، همان اسفناج معمولی با برگ های پهن، 
زودرشد، سبز تیره و مقاوم است که در بسیاری از نقاط 
ایران از آذربایجان تا خراسان  و دزفول کشت می شود. 
بررسی های انجام شده نشان داد که اسفناج برگ پهن 
ورامین یکی از بهترین توده ها بوده که در حال حاضر به 
دلیل کاهش کیفیت از چرخه تولید خارج شده است. با 
توجه به افزایش واردات بذر اسفناج، طی دهه اخیر از حدود 
20 تن به بیش از 160 تن در سال های اخیر، ضرورت 
تولید ارقام اسفناج در داخل کشور مشخص می شود. به 
منظور بهبود جمعیت و تولید رقم از توده اسفناج برگ پهن 
ورامین که قابلیت رقابت با ارقام خارجی را داشته باشد، 
محققان طی بررسی و تحقیق در مراحل مختلف، جمعیت 
بهبود یافته اسفناج برگ پهن ورامین )ورامین 88( را برای 
نامگذاری پیشنهاد کردند. جایگزینی تدریجی این رقم در 
سطحی معادل 20 درصد از سطح زیر کشت محصول 
 اسفناج کشور و به تبع آن کاهش واردات بذر پیش بینی

 می شود.
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سیر مازند
رقم سير مناسب برای كشت در استان مازندران و مناطق با شرايط آب و هوايی مشابه

سال معرفی: 1381
مناطق مناسب كشت: استان مازندارن و مناطق با شرايط آب و هوايی مشابه

اراضی خشکه: 13/7 تن/هکتار ميانگين عملکرد
شاليزار: 12/08 تن/هکتار

سبز نقره ایرنگ برگ

زودرس زمان رسيدن

گرد با قطر 6-5 سانتی مترشکل غده

تندطعم

قرمزرنگ پوشش غده و سيرچه

8-6 سيرچهتعداد سيرچه در غده

پهن با حاشيه صافشکل برگ

 

سطح زیر کشت سیر در جهان نزدیک به 110 هزار هکتار با 
میانگین عملکرد 6 تا 12 تن در هکتار است. سطح زیر کشت 
این محصول در ایران بیش از 9/5 هزار هکتار بوده و از این 
میزان 2000 هکتار در استان مازندران کشت می شود. سیر رقم 
مازند، یک رقم اصالح شده بومی است که  منشأ آن توده های 
بوده است.  استان مازندران  محلی سیر قرمز کشت شده در 
کشت این توده خالص با کمیت و کیفیت مطلوب در مقایسه 
با کشت توده های بومی منطقه با متوسط عملکرد 7-5 تن در 
هکتار سودآوری اقتصادی برای کشاورزان در بر خواهد داشت. 
دارا بودن خاصیت انباری باال، بازارپسندی خوب، طعم و مزه تند 
از ویژگی های مطلوب این رقم است. عالوه بر این در شرایط آب 
و هوایی مناسب از نظر کشت، کمتر مورد حمله آفات سیر مانند 
مگس سیر و تریپس قرار می گیرد. رقم سیر مازند دارای اهمیت 

خاصی از نظر صنایع تبدیلی و به ویژه صادرات نیز است.  
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مقدمه

تحقیقـات کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن عوامـل تعییـن کننـده تولیـد و توسـعه تکنولوژی هـای 
بخـش کشـاورزی بویـژه در مؤسسـات و مراکـز تحقیقـات دولتـی، نقـش مهمـی در پاسـخگویی بـه تقاضـای 
روزافـزون جامعـه ایفـا می کنـد. در بیـن تحقیقـات کشـاورزی، تحقیقـات برنامه های اصـالح بذر ارقـام با هدف 
تولیـد و معرفـی ارقـام اصـالح شـده محصـوالت کشـاورزی به عنـوان یکـی از مهمتریـن راهکارهـای عملی در 
افزایـش تولیـد محصـوالت در دو دهـه اخیـر، نقش بـارزی را در تأمیـن غذای افراد جامعه داشـته اسـت. برنامه 
اصـالح نباتـات بـا اهـداف اصالح و معرفـی ارقام اصالح شـده زراعی مناسـب برای شـرایط مختلـف آب و هوایی 
کشـور، مقـاوم یـا متحمـل در برابـر تنش های زنـده )بیماری ها، آفـات( و غیر زنـده محیطی )خشکسـالی، گرما، 
شـوری و ...( بـه منظـور ایجـاد تنـوع ژنتیکـی در ارقام در جهـت حفظ پایـداری تولید، تضمیـن و ارتقاء کیفیت 

ارقـام، نقـش مهمـی در افزایـش عملکـرد و بازدهـی اقتصادی ارقام داشـته اسـت. 
در ادبیـات اقتصـادی، افزایـش در بهـره وری محصـوالت همـان شـیفت رو بـه پائیـن در منحنـی عرضه رقم 
همـراه بـا افزایـش عرضـه و کاهـش هزینـه تولید هر تـن محصول اسـت )آلسـتون و همـکاران، 1995(. در این 
بخـش ابتـدا بـا توجه ویژگی هـای زراعی ارقـام معرفی شـده در برنامه اصالحـی، منافع ناخالـص و کاهش هزینه 

جایگزینـی رقـم جدید به جای رقم شـاهد محاسـبه شـده اسـت. 
کل تعـداد ارقـام معرفی شـده محصـوالت مختلـف در موسسـه تحقیقات اصـالح و تهیه نهال و بـذر در طول 
دهسـاله 83-1374،  36 رقـم محصـول زراعـی بـوده اسـت. ارقـام محصـوالت زراعـی معرفی شـده موسسـه به 
تفکیـک سـهم بخـش تحقیقـات غـالت 63/9 درصـد )23 رقـم( کـه از ایـن میزان سـهم ارقـام گندم نـان آبی، 
گنـدم دوروم و جـو بـه ترتیـب 47/3، 8/3 و 8/3 درصـد بـوده اسـت. سـهم بخـش تحقیقـات ذرت و گیاهـان 
علوفـه ای 13/9درصـد )5 رقـم( کـه از ایـن میـزان سـهم ارقـام ذرت 5/5 درصد و سـهم گیاهان علوفـه ای 8/4 
درصـد محاسـبه شـد. سـهم بخـش تحقیقات سـبزی و صیفـی و حبوبات آبـی 11/2 درصـد )4رقم( کـه از این 
میـزان سـهم ارقـام لوبیـا 8/4 درصـد، سـیر2/8 درصـد بـرآورد شـد. سـهم بخـش تحقیقـات دانه هـای روغنی 
11/2 درصـد )4 رقـم( کـه از ایـن میزان سـهم ارقام کلـزا 8/4 درصد وکنجد 2/8 درصد اسـت. بیشـترین ارقام 

تولیـدی و معرفی شـده محصـوالت زراعـی از طـرف موسسـه در سـال 1376 بـا معرفـی 11 رقم بوده اسـت.   
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جدول 1. تعداد ارقام معرفی شده محصوالت مختلف زراعی موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر طی دوره 
ده ساله 1374-83

جمع 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 محصول
 بخش

تحقیقاتی

17 6 1 3 7 گندم

غالت
3 2 1 گندم دوروم
3 1 1 1 جو

تریتیکاله
23 3 6 1 5 1 7 جمع
2 1 1 ذرت

 ذرت و گیاهان
علوفه ای

3 3 سورگوم
ارزن
شبدر

5 1 1 3 جمع
سیب زمینی

 سبزی و صیفی
و حبوبات آبی

لوبیا سفید
لوبیا  چیتی

3 3 لوبیا قرمز
نخود
اسفناج
کاهو
طالبی
خربزه

1 1 سیر
4 1 3 جمع

آفتابگردان

دانه های روغنی

سویا
3 1 2 کلزا
1 1 کنجد

گلرنگ
4 1 3 جمع

36 3 8 5 1 11 1 7 ارقام محصوالت زراعی



موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي190

   منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1374:

	 2-گندم نان آبی رقم داراب
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 5900 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5782 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %2 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/04 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 4 ریـال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم تجن
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6300 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5166 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %22 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/4 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 41 ریـال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم الوند
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6400 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5824 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %10 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/2 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 18 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم الموت
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6400 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5824 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %10 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/2 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 18 ریال 

محاسـبه شد.
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	 گندم نان آبی رقم مهدوی
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 7000 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 6650 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
%5 بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/1 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 9 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم نيک نژاد
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6700 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 6348 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %6 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/1 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 10 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم اترک
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 5800 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5401 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد7% 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/1 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 15 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم زرين
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6400 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5760 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %11 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/2 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 21 ریال 

محاسـبه شد.
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جدول 2. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1374

 نام تکنولوژی یا رقم
جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلو محصول جدیددر
سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
     رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
    شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

  هزینه
 تولید هر
 کیلو رقم

    جدید
)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلو رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلو

 محصول رقم
جدید )ریال(

1/951/910/042022064گندم نان رقم داراب-2
2/11/70/418923041گندم نان رقم تجن
2/11/90/218620418گندم نان رقم الوند

2/11/90/218620418گندم نان رقم الموت
2/32/20/11701799گندم نان رقم مهدوی
2/22/10/117818710گندم نان رقم نیک نژاد

1/91/80/120522015گندم نان رقم اترک
2/11/90/218620721گندم نان رقم زرین

  منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1375

 جو رقم افضل 	
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی به عنـوان آخرین حلقـه معرفی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم تحت 
شـرایط زارعیـن، میانگین عملکرد رقـم جدید 4000 کیلوگرم در هکتار، میانگین عملکرد رقم شـاهد موجود 2500 
کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 60 % برآورد شـد. طبق 
بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه اصالحـی 0/47 میلیون 
ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت گندم آبی در کشـور، کاهش 

هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 169/6 ریال محاسـبه شـد.

جدول 3. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1375

 نام تکنولوژی یا
رقم جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلو محصول جدیددر سال
بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

   رقم جدید
)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلو رقم
جدید )ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلو رقم شاهد
)ریال( موجود

 کاهش هزینه
 هر کیلو

 محصول رقم
)ریال( جدید

1/270/7930/476282/7452/32169/62جو رقم  افضل
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منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1376:

	 گندم نان آبی رقم كوير
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6250 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5260 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %19 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/5 میلیـون ریـال در سـال  مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 46 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم چمران
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6200 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 6011 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
3% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار کشـت رقم جدیـد ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/1 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 8 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم نان آبی رقم  شيرودی
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6500 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 4852 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %34 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/8 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 80 ریال 

محاسـبه شد. 

	جو رقم جنوب
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 4250 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 4000 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 6/2 
% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/09 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولیـد هر هکتار 
کشـت جـو در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحـی 18/9 ریال 

محاسـبه شد.
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	سورگوم رقم پيام
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 7000 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 3500 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
100% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/2 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت سـورگوم در کشـور، کاهـش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 40548 

ریال محاسـبه شـد.

	سورگوم رقم سپيده
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 8500 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 3500 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
142/9% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از 
اجـرای برنامـه اصالحـی 0/3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر 
هکتـار کشـت سـورگوم در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحی 

40609 ریال محاسـبه شـد.

	سورگوم رقم كيميا
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 8250 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 3500 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
135/7% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از 
اجـرای برنامـه اصالحـی 0/3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر 
هکتـار کشـت سـورگوم در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحی 

40600 ریال محاسـبه شـد.

	 كلزا رقم زرفام
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 3500 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 3000 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
16/7% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/7 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت کلـزا در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 75/1 ریال 

محاسـبه شد.

	 كلزا رقم طاليه
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
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تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 3700 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 3100 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
19/4% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/9 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت کلـزا در کشـور، کاهـش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحـی 82/5 ریال 

محاسـبه شد.

	 كنجد رقم يکتا
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 1100 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 950 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %15/8 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/3 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
کنجـد در کشـور، کاهـش هزینـه هر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 509 ریال محاسـبه 

. شد

جدول 4. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در 
سال 1376

 نام تکنولوژی یا رقم
جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلو محصول جدیددر
سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد
 ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

 موجود
)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

3/02/50/524629246گندم نان رقم کویر
3/02/90/12482568گندم نان رقم چمران

3/12/30/823631780گندم نان رقم شیرودی
1/611/5120/095303/32322/2818/958جو رقم  جنوب

0/4090/20440/2341/144089040548سورگوم رقم پیام
0/4960/20440/3280/934089040609سورگوم رقم سپیده
0/4820/20440/3289/454089040600سورگوم رقم کیمیا

5/04/30/7450/4525/575/1کلزا رقم زرفام
5/34/40/9426/0508/582/5کلزا رقم طالیه
2/62/20/33223/63732/6509/0کنجد رقم یکتا
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   منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1378: 

	 گندم نان آبی رقم مرودشت
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکرد رقـم جدیـد6700 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 6000 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %12 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/5 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 39 ریال 

محاسـبه شد.

	 لوبيا رقم  اختر
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 2382 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 2049 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
16/3% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/4 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت لوبیـا در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 284/6 ریال 

محاسـبه شد.

	 لوبيا رقم  درخشان
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 2697 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 2097 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
28/6% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/8 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت لوبیـا در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 442/5 ریال 

محاسـبه شد.

	 لوبيا رقم صياد
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 2175 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 2000 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
8/8% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالص هـر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 0/2 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت لوبیـا در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 167/8 ریال 

محاسـبه شد.
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جدول 5. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی ازكشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1378

نام تکنولوژی یا رقم جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هرکیلو محصول جدید در
سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

 رقم جدید )میلیون
ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
   رقم شاهدموجود

)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید هر
 کیلوگرم رقم
جدید )ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه هر
 کیلوگرم محصول
رقم جدید )ریال(

4/54/00/533136939گندم نان  رقم مرودشت
3/22/70/41751/12035/7284/6لوبیا رقم اختر

3/62/80/81546/61989/1442/5لوبیا رقم درخشان
2/70/21917/82085/6167/8        2/9لوبیا رقم صیاد

   منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1381:

	 گندم نان آبی رقم پيشتاز
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکرد رقـم  جدیـد 7400 کیلوگرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 7001 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %6 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/5 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 30 ریال 

محاسـبه شد.

	گندم آبی ر قم شيراز
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 7290 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 6978 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %4 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/4 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 24 ریال 

محاسـبه شد.

	 گندم آبی رقم دز
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6150 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5812 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 6 % 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/4 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
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گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 38 ریال 
محاسـبه شد.

	گندم آبی رقم توس
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6310 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 5670 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %11 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 0/8 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 71 ریال 

محاسـبه شد.

	گندم آبی رقم شهريار
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکرد رقـم جدیـد4856 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 4136 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 17/4 
% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقم جدیـد ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 1/5 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحی 29/5 

ریال )14/8%( محاسـبه شـد.

	گندم آبی رقم هامون
طبـق آزمایشـات تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 6420 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود5500 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %17 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 1/2 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحـی 104 ریال 

محاسـبه شد.

	كلزا رقم ساری گل
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفـی رقـم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقم جدیـد 2500 کیلوگـرم در هکتـار، میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 2100 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد %19 
بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 1/2 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
کلـزا در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه 299/5 ریال محاسـبه شـد.

جدول 6. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1381
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 نام تکنولوژی یا رقم
جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلو محصول جدیددر سال بعد
از معرفی رقم

 درآمد ناخالص هر
 هکتار کشت رقم

 جدید )میلیون
ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

  رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید هر
      کیلوگرم رقم جدید

)ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم
     شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه هر
 کیلوگرم محصول
)ریال( رقم جدید

9/69/10/554757224گندم نان رقم پیشتاز
9/59/10/464968738گندم نان  رقم  شیراز

8/07/60/463270471گندم نان  رقم دز
8/27/40/863270471گندم نان رقم  توس

8/78/20/559463137گندم نان رقم  شهریار
8/37/21/254757224گندم نان رقم  هامون
7/26/01/21572/21871/7299/5کلزا رقم ساری گل

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1382:

	گندم دوروم رقم آريا
 طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخرین حلقـه معرفی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم تحت 
شـرایط زارعیـن، میانگین عملکرد رقم جدیـد 6780 کیلوگرم در هکتار، میانگین عملکرد رقم شـاهد موجود 6100 
کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 11/1% برآورد شـد. طبق 
بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه اصالحـی 1/1 میلیون 
ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم در کشـور ، کاهش 

هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 72/3 ریال محاسـبه شـد. 

	گندم دوروم رقم كرخه
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم تحت 
شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقـم جدیـد 23500 کیلوگرم در هکتـار، میانگیـن عملکرد رقم شـاهد موجود 
16517 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقـم شـاهد 42/3% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی 9/9 
میلیـون ریـال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هکتار کشـت گندم در کشـور، 

کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتـج از برنامه اصالحی 150/2ریال محاسـبه شـد.

	جو رقم صحرا
طبـق آزمایشـات تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقه معرفـی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم تحت 
شـرایط زارعیـن، میانگین عملکرد رقم جدیـد 5260 کیلوگرم در هکتار، میانگین عملکرد رقم شـاهد موجود 4000 
کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 31/5% برآورد شـد. طبق 
بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه اصالحـی 1/4 میلیون 
ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت جو در کشـور، کاهش هزینه 
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هـر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتج از برنامه اصالحی 228ریال محاسـبه شـد.

جدول 7. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال1382

 نام تکنولوژی یا رقم
جدید

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلو محصول جدیددر
سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 جدید )میلیون

ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

 رقم شاهد
 موجود )میلیون

ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

 موجود
)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
)ریال( جدید

10/89/81/1648/2720/472/3گندم دوروم رقم اریا
10/69/11/4665/8771/0105/1گندم دوروم رقم کرخه

5/894/51/4723/89951/91228/02جو رقم صحرا

جدول 8. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام گندم معرفی شده نسبت به شاهد
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1374590057823301/951/910/042022064داراب-2گندم نان1
1374630051663302/11/70/418923041تجنگندم نان2
1374640058243302/11/90/218620418الوندگندم نان3
1374640058243302/11/90/218620418الموتگندم نان4
1374700066503302/32/20/11701799مهدویگندم نان5
1374670063483302/22/10/117818710نیک نژادگندم نان6
1374580054013301/91/80/120522015اترکگندم نان7
1374640057603302/11/90/218620721زرینگندم نان8
1376625052604803/02/50/524629246کویرگندم نان9
1376620060114803/02/90/12482568چمرانگندم نان10
1376650048524803/12/30/823631780شیرودیگندم نان11
1378670060006724/54/00/533136939مرودشتگندم نان12
13817400700413009/69/10/553957030پیشتازگندم نان13
13817290697813009/59/10/454757224شیرازگندم نان14
13816150581213008/07/60/464968738دزگندم نان15
13816310567013008/27/40/863270471توسگندم نان16
13816720632713008/78/20/559463137شهریارگندم نان17
13816420550013008/37/20/2622726104هامونگندم نان18
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جدول 9. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جو معرفی شده نسبت به شاهد
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1375400025003171/270/7930/476282/7452/3169/6افضلجو1
1376425040003781/611/5120/095303/32322/319/0جنوبجو2
13825260400011205/894/51/4723/89951/9228/0صحراجو3

جدول 10. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام گندم دوروم معرفی شده نسبت به شاهد
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138266005700160010/69/11/4665/8771/0105/1کرخهگندم دوروم1
138267806100160010/89/81/1648/2720/472/3آریاگندم دوروم2

جدول 11. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام ذرت و گياهان علوفه ای معرفی شده نسبت به شاهد
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13767000350058/40/4090/20440/2341/144089040548پیامسورگوم1

13768500350058/40/4960/20440/3280/934089040609سپیدهسورگوم2

13768250350058/40/4820/20440/3289/454089040600کیمیاسورگوم3
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جدول 12. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام دانه های روغنی معرفی شده نسبت به شاهد
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1376110095023242/62/20/33223/63732/6509یکتاکنجد1
13763500300014355/04/30/7450/4525/575زرفامکلزا2
13763700310014355/34/40/9426/0508/582طالیهکلزا3
13812500210028777/26/01/21572/21871/7299ساری گلکلزا4

جدول 13. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام سبزی صيفی و حبوبات معرفی شده نسبت به شاهد
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13782382204913303/22/70/41751/12035/7284/6اخترلوبیا قرمز1
13782697209713303/62/80/81546/61989/1442/5درخشانلوبیا قرمز2
13782175200013302/92/70/21917/82085/6167/8صیادلوبیا قرمز3
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اثربخشی اقتصادی ارقام معرفی شده  
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

طی دوره ده ساله
1384-93
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مقدمه

کل تعداد ارقام معرفی شده محصوالت مختلف در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در طول ده ساله اخیر )93-
1383( 102 رقم بوده که به تفکیک ارقام محصوالت زراعی تحت پوشش 85 رقم )83/3%( و ارقام باغبانی 17 رقم )%19/7( 
بوده است. ارقام محصوالت زراعی معرفی شده موسسه به تفکیک سهم بخش تحقیقات غالت 46 درصد )39 رقم( که از این 
میزان سهم ارقام گندم نان و دوروم آبی بترتیب 64/1 و 7/7 درصد، ارقام جو و تریتیکاله آبی 28/2 درصد بوده است. سهم بخش 
تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای 14/1 درصد )12 رقم( که از این میزان سهم ارقام ذرت 58/3% و سهم گیاهان علوفه ای %41/7 
محاسبه شد. سهم بخش تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات آبی 17/6 درصد )15 رقم( که از این میزان سهم ارقام لوبیا %40، 
سیب زمینی 13/3%، نخود و اسفناج و کاهو 26/7% و خربزه و طالبی 20% برآورد شد. سهم بخش تحقیقات دانه های روغنی 22/3 
درصد )19 رقم( که از این میزان سهم ارقام کلزا  15/8%، سویا 26/4%، آفتابگردان 15/8%، گلرنگ 21%، کنجد 21% است. 

بیشترین ارقام تولیدی و معرفی شده محصوالت زراعی از طرف موسسه در سال های 88 و 93 بوده است.   
جدول 14. تعداد ارقام  معرفی شده محصوالت مختلف زراعی طی دوره دهساله 1384-93

جمع 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 محصول بخش تحقیقاتی
25 4 1 1 2 4 4 1 1 7 گندم

غالت

3 1 1 1 گندم دوروم

10 1 1 2 1 1 4 جو

1 1 تریتیکاله

39 6 2 4 3 4 6 5 2 7 جمع

7 1 2 2 2 ذرت

 ذرت و گیاهان
علوفه ای

1 1 سورگوم

2 2 ارزن

2 2 شبدر

12 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 جمع

2 1 1 سیب زمینی

 سبزی و صیفی و
حبوبات آبی

4 1 1 2 لوبیا سفید

2 1 1 لوبیا  چیتی

لوبیا قرمز

1 1 نخود

1 1 اسفناج

2 1 1 کاهو

1 1 طالبی

2 2 خربزه

15 5 0 1 1 1 2 3 2 0 0 جمع

3 2 1 آفتابگردان

دانه های روغنی

5 1 2 2 سویا

3 2 1 کلزا

4 1 2 1 کنجد

4 1 1 1 1 گلرنگ

19 2 2 4 0 2 5 2 0 1 1 جمع

85 13 5 11 6 9 15 12 4 8 2  جمع کل ارقام
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منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1384

	»گلرنگ رقم »پديده 
 طبـق آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی بـه عنـوان آخرین حلقـه معرفی رقم جهت سـنجش سـازگاری رقم 
تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 2500 کیلوگرم در هکتـار، و میانگین عملکرد رقم شـاهد 
موجـود 2100 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 
19% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 1/4 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت گلرنـگ در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 468 ریال 

محاسـبه شد. 

	»سورگوم رقم »پگاه
میانگیـن عملکـرد رقـم جدید سـورگوم در آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی، 23500 کیلوگـرم در هکتار، و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 16517 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 42/3% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار 
کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 9/9 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت سـورگوم در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 150/2ریال محاسـبه شـد.

جدول 15. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1384

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به شاهد
در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدید
در سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص هر
 هکتار کشت رقم
  )میلیون  جدید

ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
    رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید
)میلیون ریال(

 هزینه  تولید هر
 کیلوگرم رقم
جدید )ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

8/57/11/42456/92924/9468گلرنگ رقم پدیده
33/323/49/9355/3505/5150/2سورگوم رقم پگاه

 
منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1385

	 »گندم نان آبی رقم »دريا
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی بـه عنـوان آخریـن حلقـه معرفی رقـم جهت 
سـنجش سـازگاری رقـم تحـت شـرایط زارعیـن، میانگیـن عملکـرد رقـم جدیـد 5812 کیلوگـرم در هکتـار، 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 5478 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 6/1% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 0/7 میلیـون ریـال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحـی 67/2 ریال محاسـبه شـد.
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	»3 گندم آبی ر قم »مغان
بـر اسـاس آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگیـن عملکرد این رقم 6641 کیلوگـرم در هکتار، و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 5937 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
11/9% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامه 
اصالحـی 1/4 میلیـون ریـال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هکتار کشـت گندم 
آبـی در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 114/3 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم آبی رقم »آرتا
نتایـج حاصـل از آزمایش های تحقیقی-ترویجی نشـان داد کـه میانگین عملکرد رقم جدیـد 6348 کیلوگرم 
در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 5893 کیلوگرم در هکتار اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید 
نسـبت بـه رقـم شـاهد 7/7 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم 
جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 0/9 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت گنـدم آبی در کشـور ، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدیـد منتج 

از برنامـه اصالحی 77/9 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم آبی رقم »سپاهان
میانگیـن عملکـرد گنـدم آبـی رقـم سـپاهان بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجی، 
7062 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 6668 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده 
اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 5/9% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 0/8 میلیون ریال در سـال  مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت گنـدم آبـی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر 

کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 53/6 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم آبی رقم »بم
نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی انجام شـده برای این رقـم حاکی از این اسـت که میانگین 
عملکـرد ایـن رقـم 4856 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگین عملکرد رقم شـاهد موجود 4136 کیلوگـرم در هکتار 
بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 17/4% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 1/5 میلیـون ریـال در سـال 
مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهـش هزینه 

هـر کیلوگـرم محصـول رقم جدیـد منتـج از برنامه اصالحی 29/5 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم آبی رقم »نيشابور
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقی- ترویجـی، میانگین عملکـرد رقم جدیـد 4529 کیلوگرم 
در هکتـار، ومیانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 4136 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتـری عملکرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 9/5 % برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 0/8 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتج از 

برنامـه اصالحی 134/3 ریال محاسـبه شـد.
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	»گندم آبی رقم »سيستان
طبـق نتایـج آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد رقـم جدیـد 4232 کیلوگـرم در هکتـار، 
ومیانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 3790 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 11/7% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 0/9 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتج از 

برنامـه اصالحی 176/5 ریال محاسـبه شـد.

	»كنجد رقم »دشتستان
میانگیـن عملکـرد کنجـد رقـم دشتسـتان در آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی، 2100 کیلوگـرم در هکتار و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 1800 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 16/7% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامه اصالحی 3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت کنجـد در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدیـد منتج از 

برنامـه اصالحی 977/9 ریال محاسـبه شـد.

جدول 16. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال1385

نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
   رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
    شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار

 کشت رقم
 جدید )میلیون

ریال(

  هزینه
 تولید هر
 کیلوگرم

 رقم جدید
)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

 موجود
)ریال(

 کاهش
 هزینه هر
 کیلوگرم
 محصول

 رقم جدید
)ریال(

11/911/20/71101/71168/967/2گندم نان رقم دریا
13/612/21/4964/21078/5114/3گندم نان رقم مغان 3
13/012/10/91008/71086/677/9گندم نان  رقم آرتا

14/513/70/8906/7960/353/6گندم نان رقم سپاهان
10/08/51/51318/61548/2229/5گندم نان رقم بم

9/38/50/81413/81548/2134/3گندم نان رقم نیشابور
8/77/80/91513/01689/5176/5گندم نان رقم سیستان
21/018/03/05867/36845/2977/9کنجد رقم دشتستان

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1386

	 »گندم نان آبی رقم »بهار
طبـق نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی، میانگیـن عملکـرد گنـدم نـان رقـم بهـار 6914 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 6521 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 6% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مازاد درآمـد ناخالص 
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هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 0/8 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 61/2 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم دوروم آبی رقم »دنا
میانگیـن عملکـرد گنـدم دوروم رقـم دنـا در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی 6440 کیلوگـرم در هکتار و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 6128 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 5/1% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 0/7 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت گنـدم دوروم در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتج 

از برنامـه اصالحی 55/5 ریال محاسـبه شـد.

	 »نخود رقم »بينالود
طبـق نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقی-ترویجی میانگیـن عملکرد این رقم جدیـد 3410 کیلوگرم در 
هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجود 2787 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد 
رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 22/4% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هـر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 3/4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت نخـود در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 492/7 ریال محاسـبه شـد.

جدول 17. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی ازكشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1386

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هرکیلوگرم محصول
جدید در سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

   رقم جدید
)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
 رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید
)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه هر
 کیلوگرم محصول
رقم جدید )ریال(

14/213/40/81016/21077/561/2گندم نان  رقم بهار
15/114/40/71091/01146/655/5گندم دوروم  رقم دنا
18/415/03/42204/32697/0492/7نخود رقم  بینالود

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1387

	 »گندم نان آبی رقم »پيشگام
میانگیـن عملکـرد گنـدم نـان رقم پیشـگام در آزمایش های تحقیقـی- ترویجی انجام شـده، 7525 کیلوگرم 
در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 6199 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد 21/4% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص 
هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامه اصالحی 4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
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براسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت گندم آبـی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 
رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 206/2 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »بهمن
طبـق نتایـج آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجی، میانگیـن عملکرد جو رقم بهمـن 6390 کیلوگـرم در هکتار، 
و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 5500 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 16/2% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 2/4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت جو در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه 

اصالحی 206/5 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »نصرت
نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی در مورد جـو رقم نصرت نشـان داد که میانگیـن عملکرد 
ایـن رقـم 6970 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 6340 کیلوگرم در هکتـار بوده 
اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 9/9% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد 
ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 1/7 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده 
اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هـر هکتار کشـت جو در کشـور ، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحی 116/2 ریال محاسـبه شـد.

	»30 جو رقم »فجر
میانگیـن عملکـرد جـو رقـم فجـر 30 در آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی 5920 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگین 
عملکرد رقم شـاهد موجود 5440 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم 
شـاهد 8/8% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 1/3 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هکتار کشـت 
جـو در کشـور، کاهـش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحی 121/5 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »نيمروز
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد جـو رقـم نیمـروز 4900 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 4500 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 8/9% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 1/1 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت جـو در کشـور، کاهش هزینـه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 147/9 ریال محاسـبه شـد.

	»ذرت رقم »فجر
نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی حاکی از این اسـت کـه میانگین عملکـرد ذرت رقم فجر 
10740 کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 8340 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 28/8 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد 
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ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 6/6 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هـر هکتـار کشـت ذرت در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 312/3 ریال محاسـبه شـد.

	»ذرت رقم »دهقان
طبـق آزمایش هـای تحقیقی- ترویجی میانگین عملکـرد رقم جدید11010 کیلوگرم در هکتـار، و میانگین عملکرد 
رقم شـاهد موجود 9040 کیلوگرم در هکتار بوده اسـت. برتری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 21/8% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحی5/4 
میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت ذرت در کشـور، کاهش 

هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتج از برنامه اصالحی 230/7 ریال محاسـبه شـد.

	 »گلرنگ رقم »گلدشت
بـر اسـاس نتایـج آزمایش هـای تحقیقی- ترویجـی میانگیـن عملکرد گلرنگ رقـم گلدشـت 1700 کیلوگرم 
در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 1200 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد 41/7% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص 
هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 2/9 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت گلرنگ در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 2071/9 ریال محاسـبه شـد.

	 »لوبيا سفيد رقم »شکوفا
میانگین عملکرد لوبیا سفید رقم شکوفا در آزمایش های تحقیقی-ترویجی 3320 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 2870 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم 
شاهد 15/7% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی2/6 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت لوبیا در کشور 

کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 731/2 ریال محاسبه شد.

	 »لوبيا سفيد رقم »پاک
نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی نشـان داد کـه میانگیـن عملکـرد لوبیـا سـفید رقم پاک 
2807 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 2410 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده 
اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 16/5% برآورد شـد. طبـق برآورد، میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 2/3 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت لوبیـا در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 908/7 ریال محاسـبه شـد.

	»سيب زمينی رقم »ساواالن
میانگیـن عملکـرد سـیب زمینی رقـم سـاواالن در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی، 40000 کیلوگـرم در 
هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 32000 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد 25% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر 
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هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 10/8 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر 
اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت سـیب زمینی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 247/9 ریال محاسـبه شـد.

جدول 18. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1387

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
 رقم جدید
 )میلیون
ریال (

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

 رقم شاهد
 )میلیون موجود

ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه
 تولید هر
 کیلوگرم

 رقم جدید
)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

 موجود
)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

23/018/94/0963/91170/1206/2رقم پیشگام  گندم نان
17/314/92/41276/01482/4206/5جو رقم بهمن
18/817/11/71169/81286/0116/2جو رقم نصرت
16/014/71/31377/31498/8121/5جو  رقم فجر30
13/212/21/11664/01811/9147/9جو رقم نیمروز
29/623/06/61085/41397/7312/3ذرت رقم فجر

30/425/05/41058/71289/5230/7ذرت رقم دهقان
10/07/12/94972/77044/62071/9گلرنگ رقم گلدشت
19/316/72/64663/75395/0731/2لوبیا سفید رقم شکوفا
16/314/02/35516/16424/7908/7لوبیا سفید رقم پاک

54/043/210/8991/41239/3247/9سیب زمینی رقم ساواالن

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1388

	 »گندم نان آبی رقم »پارسی
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی انجـام شـده، میانگیـن عملکـرد گنـدم نـان رقـم پارسـی 8581 
کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 8337 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 2/9% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 0/8 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینه تولید هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 30/5 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم نان آبی رقم »مرواريد
میانگیـن عملکـرد گنـدم نـان رقم مرواریـد در آزمایش هـای تحقیقی- ترویجـی، 6152 کیلوگـرم در هکتار 
و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 5467 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 12/5% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
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رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 2/3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول رقم جدیـد منتج از 

برنامـه اصالحی 182/1 ریال محاسـبه شـد.

	 »گندم نان آبی رقم » ارگ
میانگین عملکرد گندم نان رقم ارگ در آزمایش های تحقیقی- ترویجی، 4232 کیلوگرم در هکتار و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 3729 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 
13/5% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 
1/7 میلیون ریال در سال مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت گندم آبی در کشور، 

کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 284/9 ریال محاسبه شد.

	»گندم نان آبی رقم »سيوند
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقی- ترویجـی میانگین عملکـرد گندم نان رقم سـیوند را 8683 
کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجـود را 8337 کیلوگرم در هکتار مشـخص کرده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 4/2% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 1/1 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت گنـدم آبـی در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر 

کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 42/7 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم دوروم آبی رقم »بهرنگ
بـر اسـاس آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی میانگیـن عملکرد گنـدم دوروم رقـم بهرنـگ 6685 کیلوگرم در 
هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجود 6201 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد 
رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 7/8% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامه اصالحی1/7 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت گنـدم دوروم در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 104/4 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »يوسف
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد جـو رقـم یوسـف را 6160 
کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجـود را 5240 کیلوگرم در هکتار مشـخص کرده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 17/6% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 2/5 میلیون ریال در سـال  مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت جـو در کشـور، کاهش هزینـه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 308/2 ریال محاسـبه شـد.

	»ارزن رقم »باستان
میانگیـن عملکـرد ارزن رقـم باسـتان در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی 30000  کیلوگـرم در هکتـار و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 24000 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
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جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 25% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 18/9 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت ارزن در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتج 

از برنامـه اصالحـی 52/1 ریال محاسـبه شـد.

	»ارزن دم روباهی رقم »پيشاهنگ
نتایـج حاصـل از آزمایش های تحقیقی- ترویجی انجام شـده نشـان داد که میانگین عملکـرد ارزن دم روباهی 
رقـم پیشـاهنگ 37000 کیلوگـرم در هکتـار و میانگین عملکرد رقم شـاهد موجـود 28000 کیلوگرم در هکتار 
بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 32/1% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 28/4 میلیـون ریال در سـال 
مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت ارزن در کشـور، کاهـش هزینه هر 

کیلوگـرم محصـول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحی 54/4 ریال محاسـبه شـد.

	 »آفتابگردان رقم »فرخ
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش های تحقیقـی- ترویجی انجام شـده، میانگیـن عملکرد آفتابگـردان رقم 
فـرخ 3500 کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود3200 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص 
شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت بـه رقم شـاهد 9/4% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 1/7 میلیـون ریـال در سـال 
مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار کشـت آفتابگردان در کشـور ، کاهـش هزینه 

هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحی 326/9 ریال محاسـبه شـد.

	 »1كنجد رقم »داراب
میانگیـن عملکـرد کنجـد رقـم داراب 1 در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی 1500 کیلوگـرم در هکتـار و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 1100 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 36/4% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار 
کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 6/1 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت کنجـد در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحـی 2992 ریال محاسـبه شـد.

	 »گلرنگ رقم »صفه
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد گلرنـگ رقم صفـه 2500 
کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 2000 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 25% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 2/9 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار کشـت گلرنگ در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 811/4 ریال محاسـبه شـد.

جدول 19. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1388
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 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

 رقم جدید
)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
 رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید
)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

)ریال( موجود

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

28/327/50/81041/81072/330/5گندم نان رقم پارسی
20/318/02/31453/11635/2182/1گندم نان رقم مروارید
14/012/31/72112/42397/3284/9گندم نان رقم ارگ

28/727/51/11029/51072/342/7گندم نان رقم  سیوند
23/421/71/71337/31441/6104/4گندم دوروم رقم  بهرنگ

16/614/12/51755/42063/7308/2جو رقم یوسف
116/788/328/4169/1223/554/4ارزن رقم پیشاهنگ

94/675/718/9208/6260/752/1ارزن دم روباهی رقم باستان
20/018/21/73487/43814/4326/9آفتابگردان رقم فرخ
22/816/86/18228/111220/22992/0کنجد رقم داراب1
14/711/82/93245/54056/9811/4گلرنگ رقم صفه

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1389

	 »گندم نان آبی رقم »افالک
نتایج حاصل از اجرای آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد گندم نان رقم افالک را 5900 کیلوگرم در 
هکتار، و میانگین عملکرد رقم شاهد موجود را 5650 کیلوگرم در هکتار برآورد کرده است. برتری عملکرد رقم جدید 
نسبت به رقم شاهد 4/4% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از 
اجرای برنامه اصالحی 0/9 میلیون ریال در سال مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت 

گندم آبی در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 95/5 ریال محاسبه شد.

	 »گندم نان آبی رقم »اروم
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگین عملکـرد رقم جدیـد 7382 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 7252 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 1/8% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 0/5 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینه تولید هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 30/9 ریال محاسـبه شـد.

	 »گندم نان آبی رقم »زارع
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد نـان آبـی رقـم زارع را 7550 
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کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود7250 کیلوگـرم در هکتار مشـخص کرده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 4/1 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 1/1 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولید هر هکتار کشـت گندم آبی در کشـور ، کاهش هزینـه هر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 69/8 ریال محاسـبه شـد.

	»گندم نان آبی رقم »ميهن
میانگیـن عملکـرد گنـدم نـان رقـم میهـن در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی 7787 کیلوگـرم در هکتار، 
و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 7087 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 9/9% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 2/5 میلیـون ریـال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 161/5 ریال محاسـبه شـد.

	»شبدر قرمز رقم »نسيم
بر اساس آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد شبدر قرمز رقم نسیم 12000 کیلوگرم در هکتار، 
میانگین عملکرد رقم شاهد موجود 1000 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به 
رقم شاهد 20% برآورد شد. طبق برآورد ، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی 5/1 میلیون ریال در سال مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت شبدر در کشور، 

کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 239/6 ریال محاسبه شد.

	»1 شبدر الكی رقم »البرز
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی انجـام شـده میانگیـن عملکـرد شـبدر الکـی رقـم البـرز 1، 5500 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 4500 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 22/2% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی2/6 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده 
اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت شـبدر در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 580/8 ریال محاسـبه شـد.

	 »سويا رقم »نکادر
میانگین عملکرد سویا رقم نکادر در آزمایش های تحقیقی- ترویجی، 3600 کیلوگرم در هکتار، و شاهد موجود 
2833 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 27/1% برآورد شد. طبق 
برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 4/4 میلیون ریال در 
سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت سویا در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم 

محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 2255/8 ریال محاسبه شد.

	 »سويا رقم »كتول
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی، میانگیـن عملکـرد سـویا رقـم کتـول را 3300 
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کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجود 2550 کیلوگرم در هکتار نشـان داده اسـت. برتری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 29/4% برآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص 
هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 4/3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت سـویا در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگـرم محصول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 2673/4 ریال محاسـبه شـد.

	 »لوبيا سفيد رقم »درسا
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی انجام شده میانگین عملکرد لوبیا سفید رقم درسا 3320 کیلوگرم در هکتار، 
و میانگین عملکرد رقم شاهد موجود 2870 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت 
به رقم شاهد 15/7% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای 
برنامه اصالحی 2/6 میلیون ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت لوبیا 

سفید در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 1067/8 ریال محاسبه شد.

	 »لوبيا چيتی رقم »صدری
میانگین عملکرد لوبیا چیتی رقم صدری در آزمایش های تحقیقی-ترویجی 2464 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 2244 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 
9/8% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 
1/3 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت لوبیا چیتی در کشور، 

کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 1047/7 ریال محاسبه شد.

جدول 20. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1389

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدید
در سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
   رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

موجود )ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

21/220/30/92158/02253/495/5گندم نان رقم  افالک
26/626/10/51724/71755/730/9گندم نان رقم  اروم
27/226/11/11686/41756/169/8گندم نان رقم  زارع
28/025/52/51635/01796/5161/5گندم نان رقم  میهن
30/625/55/11198/01437/6239/6شبدر قرمز رقم  نسیم
14/011/52/62613/73194/6580/8شبدر الکی رقم  البرز1

20/516/14/48332/110587/92255/8سویا رقم نکادر
18/814/54/39089/511762/92673/4سویا رقم کتول

19/316/72/66810/47878/31067/8لوبیا سفید رقم درسا
14/713/41/310686/811734/51047/7لوبیا چیتی رقم صدری
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منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1390

	 »گندم نان آبی رقم »گنبد 
طبق آزمایش های تحقیقی-ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید 6470 کیلوگرم در هکتار، میانگین عملکرد رقم 
شاهد موجود 6143 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 5/3% برآورد 
شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 1/3 میلیون 
ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت گندم آبی در کشور، کاهش هزینه هر 

کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 125/7 ریال محاسبه شد.

	 »گندم نان آبی رقم »سيروان
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجی میانگیـن عملکرد رقـم جدیـد را 5970 کیلوگرم 
در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود را 4870 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص کرده اسـت. برتری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد 22/6% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص 
هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 4/3 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحی 578/1 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »نيک
بـر اسـاس نتایـج حاصل از آزمایش هـای تحقیقی- ترویجی میانگیـن عملکرد جو رقم نیـک 6050 کیلوگرم 
در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 5630 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد 7/5 % برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر 
هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامه اصالحی 1/4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر 
اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت جو در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 173/2 ریال محاسـبه شـد.

	»701 ذرت رقم »كارون
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی، میانگین عملکرد ذرت رقم کارون 701، 3500 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 2900 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 
20/7% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 
2/1 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت ذرت در کشور، کاهش 

هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 1401/9 ریال محاسبه شد.

	»ذرت رقم »مبين
میانگین عملکرد ذرت رقم مبین در آزمایش های تحقیقی-ترویجی 3500 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد 
رقم شاهد موجود 2900 کیلوگرم در هکتار برآودرد شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد %20/7 
برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 2/1 
میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت ذرت در کشور، کاهش هزینه 

هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 1401/9 ریال محاسبه شد.
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	»سويا رقم »كاسپين
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی، میانگیـن عملکرد سـویا رقم کاسـپین 
3500 کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 2833 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده 
اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 23/5 % برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 4/4 میلیـون ریـال در سـال  
مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت سـویا در کشـور، کاهـش هزینه هر 

کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 2421/3 ریال محاسـبه شـد.

	»سويا رقم »سالند
طبـق آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی میانگیـن عملکرد رقـم جدیـد 2400 کیلوگرم در هکتـار، و میانگین 
عملکـرد رقـم شـاهد موجود 1856کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت 
بـه رقـم شـاهد 29/3% بـرآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار کشـت رقم جدید 
ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 3/6 میلیـون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه 
تولیـد هـر هکتـار کشـت سـویا در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه 

اصالحـی 4395/9 ریال محاسـبه شـد.

جدول 21. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1390

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
        رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
    رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

    موجود
)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

25/624/31/32361/42487/1125/7گندم نان رقم گنبد
23/619/24/32559/23137/2578/1گندم نان رقم  سیروان

20/619/11/42322/32495/5173/2جو رقم نیک
12/310/22/16776/08178/01401/9ذرت رقم کارون 701

12/310/22/16776/08178/01401/9ذرت رقم مبین
23/218/84/410284/212705/52421/3سویا رقم کاسپین
15/912/33/614997/819393/64395/9سویا رقم سالند

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1391

	 »گندم نان آبی رقم »افق
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد گندم نان رقـم افـق 4333 کیلوگـرم در هکتار، 
و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 3804کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 13/9% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار 
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کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 2/9 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت گنـدم آبی در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 588/4 ریال محاسـبه شـد.

	»جو رقم »زهک
نتایـج آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی میانگیـن عملکـرد جـو رقـم زهـک را 4850 کیلوگـرم در هکتـار، و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود را 4320 کیلوگـرم در هکتـار تعییـن کـرده اسـت. برتری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 12/3% برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت 
رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 2/4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس میانگین 
هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت جو در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه 

اصالحی 426/5 ریال محاسـبه شـد.

	»جو بدون پوشينه رقم »لوت
میانگیـن عملکـرد جـو بـدون پوشـینه رقـم لـوت در آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی 5570 کیلوگـرم در 
هکتـار، و میانگیـن عملکرد رقم شـاهد موجود 4780 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد 
رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد 16/5 % برآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحی3/6 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. براسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت جو در کشـور ، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتج 

از برنامـه اصالحی 500/3 ریال محاسـبه شـد.

	»705 ذرت رقم »كرج 
نتایـج آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد ذرت رقـم کـرج 705 را 12617 کیلوگـرم در 
هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود را 11188 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص کـرده اسـت. برتری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد 12/8% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص 
هـر هکتـار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 6/6 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. 
براسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت ذرت در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 288/1 ریال محاسـبه شـد.

	»706 ذرت رقم »كرج
میانگین عملکرد ذرت رقم کرج 706 در آزمایش های تحقیقی- ترویجی 12280 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 10597 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم 
شاهد 15/9% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی 7/8 میلیون ریال در سال  مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت ذرت در کشور، 

کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 368/1 ریال محاسبه شد.

	 »كلزا رقم »ظفر
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد کلـزا رقـم ظفـر 2800 کیلوگـرم در هکتـار، و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود2300 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم 
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جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 21/7 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 5 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت کلزا در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتج 

از برنامـه اصالحـی 1468/9 ریال محاسـبه شـد.

	»آفتابگردان رقم »برزگر
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجی میانگین عملکـرد آفتابگردان رقـم برزگر را 3457 
کیلوگـرم در هکتـار، میانگیـن عملکرد رقم شـاهد موجـود 3200 کیلوگـرم در هکتار تعیین کرده اسـت. برتری 
عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 8% برآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر 
هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 2/4 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. 
براسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتار کشـت آفتابگـردان در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگـرم محصول 

رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحی 639 ریال محاسـبه شـد.

	»آفتابگردان رقم »قاسم
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگین عملکـرد آفتابگردان رقم قاسـم 3250 کیلوگـرم در هکتار، 
و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 2900 کیلوگـرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 12/1 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 3/3 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. براسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هر هکتار کشـت آفتابگردان در کشـور، کاهش هزینـه هر کیلوگرم محصـول رقم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحی 1021/4 ریال محاسـبه شـد.

	»گلرنگ بدون خار رقم »گل مهر
بـر اسـاس نتایـج آزمایش هـای تحقیقی- ترویجـی میانگیـن عملکرد گلرنگ بـدون خار رقـم گل مهر 3460 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 2978 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 16/2% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 8/9 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار کشـت گلرنگ در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 796/5 ریال محاسـبه شـد.

	»سيب زمينی رقم »خاوران
طبـق آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی میانگیـن عملکـرد سـیب زمینی رقـم خـاوران 44450 کیلوگـرم در 
هکتـار، و میانگیـن عملکرد رقم شـاهد موجود 36430 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتری عملکرد 
رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 22% برآورد شـد. طبـق بـرآورد ، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار 
کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 24/1 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت سـیب زمینی در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 332/1 ریال محاسـبه شـد.
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جدول 22. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1391

  نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

        رقم جدید
)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه تولید هر
 کیلوگرم رقم
جدید )ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

 موجود
)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

23/820/92/94231/34819/7588/4گندم نان رقم  افق
21/819/42/43476/33902/7426/5جو رقم زهک

25/121/53/63026/93527/2500/3جو بدون پوشینه رقم لوت
58/752/06/62255/62543/7288/1ذرت رقم کرج 705
57/149/37/82317/52685/6368/1ذرت رقم کرج 706
32/830/42/47956/58595/6639/0افتابگردان رقم برزگر
30/927/63/38446/39484/71021/4آفتابگردان رقم قاسم
64/055/18/94921/35717/9796/5گلرنگ رقم گل مهر

28/023/05/06757/18226/01468/9کلزا رقم ظفر
133/4109/324/11508/31840/4332/1سیب زمینی رقم خاوران

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1392

	 »2رقم گندم نان آبی »چمران
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید 5253 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد رقم 
شاهد موجود 5110 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 2/8% برآورد 
شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 1/5 میلیون 
ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت گندم ابی در کشور، کاهش هزینه 

هر کیلوگرم محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 117/2 ریال محاسبه شد.

	»جو رقم »به رخ
نتایـج حاصـل از اجـرای آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی، میانگیـن عملکـرد جـو رقـم بـه رخ را 6940 
کیلوگـرم در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقم شـاهد موجـود را 6270 کیلوگرم در هکتار مشـخص کرده اسـت. 
برتـری عملکـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 10/7% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هکتـار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 5/2 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت جـو در کشـور، کاهش هزینـه هـر کیلوگرم 

محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامـه اصالحـی 311/5 ریال محاسـبه شـد.

	»703 ذرت رقم »كرج
آزمایش هـای تحقیقی-ترویجـی انجـام شـده میانگیـن عملکـرد ذرت رقـم کـرج 703 را 14100 کیلوگـرم 
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در هکتـار، و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود را 12230 کیلوگرم در هکتار مشـخص کرده اسـت. برتری 
عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 15/3% برآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگین مازاد درآمـد ناخالص هر 
هکتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامه اصالحی 16/3 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. 
براسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت ذرت در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم 

جدیـد منتـج از برنامـه اصالحی 370/3 ریال محاسـبه شـد.

	»سويا رقم »سامان
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگین عملکـرد رقم جدیـد 3700 کیلوگرم در هکتـار، و میانگین 
عملکـرد رقـم شـاهد موجود 2600 کیلوگرم در هکتار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت 
بـه رقـم شـاهد 42/3% بـرآورد شـد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هـر هکتار کشـت رقم جدید 
ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی18/7 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت.  براسـاس میانگیـن هزینه 
تولیـد هـر هکتـار کشـت سـویا در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه 

اصالحی 5926/8 ریال محاسـبه شـد.

	»كنجد رقم »هليل
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی- ترویجـی میانگیـن عملکـرد کنجد رقـم هلیـل 1520 کیلوگـرم در هکتار، و 
میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود 1225 کیلوگـرم در هکتـار مشـخص شـده اسـت. برتـری عملکـرد رقم 
جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 24/1% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار 
کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 7/9 میلیون ریال در سـال  مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هکتـار کشـت کنجـد در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید 

منتـج از برنامـه اصالحـی 9854/2 ریال محاسـبه شـد.

جدول 23. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1392

  نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
 جدید )میلیون

ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

 رقم شاهد
 )میلیون موجود

ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

موجود )ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
)ریال( جدید

55/253/71/54188/24305/5117/2گندم نان آبی رقم چمران2
54/148/95/22915/23226/8311/5جو رقم به رخ

122/7106/416/32422/12792/4370/3ذرت رقم کرج 703
62/944/218/714008/719935/55926/8سویا رقم سامان
40/532/67/940920/250774/49854/2کنجد رقم هلیل
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منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1393

	 »گندم نان آبی رقم »مهرگان
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید مهرگان 5690 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد 
رقم شاهد موجود )چمران( 5472 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد %4 
برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید مهرگان  ناشی از اجرای برنامه اصالحی 2/5 
میلیون ریال در سال  مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم گندم آبی در کشور، کاهش 

هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید مهرگان 184/9 ریال محاسبه شد. 

	»گندم نان آبی رقم »شوش
نتایج حاصل از اجرای آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید شوش را 5596 کیلوگرم در هکتار، و 
میانگین عملکرد رقم شاهد موجود )چمران 2( را 5472 کیلوگرم در هکتار مشخص کرده است. برتری عملکرد رقم جدید 
نسبت به رقم شاهد 2/3% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید شوش ناشی 
از اجرای برنامه اصالحی 1/4 میلیون ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتارکشت رقم 

گندم آبی در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید شوش منتج از برنامه اصالحی 107 ریال محاسبه شد. 

	»گندم نان آبی رقم »بهاران
میانگین عملکرد گندم نان رقم بهاران در آزمایش های تحقیقی- ترویجی، 4707 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد 
رقم شاهد موجود 4207 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 11/9% برآورد 
شد. این رقم متحمل به تنش کم آبی بوده و میزان صرفه جویی در مصرف آب این رقم جدید 1500 مترمکعب در هکتار 
است. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید بهاران ناشی از اجرای برنامه اصالحی 5/2 میلیون 
ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم گندم آبی در کشور، کاهش هزینه هر 

کیلوگرم محصول رقم جدید بهاران منتج از برنامه اصالحی 600/1 ریال محاسبه شد.

	»گندم نان آبی رقم »نارين
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید نارین 4901 کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد رقم 
شاهد موجود 4312 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 13/7% برآورد 
شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نارین ناشی از اجرای برنامه اصالحی 6/8 میلیون 
ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم گندم آبی در کشور، کاهش هزینه هر 

کیلوگرم محصول رقم جدید نارین منتج از برنامه اصالحی735/7 ریال محاسبه شد. 

	»گندم دوروم آبی رقم »شبرنگ
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی به عنوان آخرین حلقه معرفی رقم جهت سنجش سازگاری رقم تحت شرایط 
زارعین، میانگین عملکرد رقم جدید شبرنگ 6639 کیلوگرم در هکتار، میانگین عملکرد رقم شاهد موجود6193 کیلوگرم 
در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 7/2 % برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد 
درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید شبرنگ ناشی از اجرای برنامه اصالحی 5/2 میلیون ریال در سال مشخص شده 
است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم گندم دوروم در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید 

شبرنگ منتج از برنامه اصالحی 286/4 ریال محاسبه شد. 
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	»كلزا رقم »دلگان
میانگین عملکرد کلزا رقم دلگان در آزمایش های تحقیقی- ترویجی 2942 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد رقم 
شاهد موجود )RGS003( 2502 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 
17/6% برآورد شد. ضمناً میزان برتری عملکرد روغن دانه رقم جدید نسبت به شاهد 15% مشخص شد. طبق برآورد، میانگین 
مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید کلزای دلگان ناشی از اجرای برنامه اصالحی 9/6 میلیون ریال در سال  
مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت کلزای آبی در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول 

رقم جدید دلگان منتج از برنامه اصالحی 1631/9 ریال محاسبه شد. 

	»كلزا رقم »احمدی
نتایج حاصل از اجرای آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد کلزا رقم احمدی را 3460 کیلوگرم در هکتار، و 
میانگین عملکرد رقم شاهد موجود را )اوکاپی خارجی( 2978 کیلوگرم در هکتار مشخص کرده است. برتری عملکرد رقم 
جدید نسبت به رقم شاهد 16/2% برآورد شد. ضمناً میزان برتری عملکرد روغن دانه رقم جدید نسبت به شاهد %17/5 
مشخص شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید کلزای احمدی ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی10/6 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت کلزای آبی، کاهش 

هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید احمدی منتج از برنامه اصالحی 1277 ریال محاسبه شد.

	 »لوبيا سفيد رقم »الماس
طبق آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید لوبیای سفید الماس 3650 کیلوگرم در هکتار، و 
میانگین عملکرد رقم شاهد موجود 3320 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم 
شاهد 10 % برآورد شد.طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید لوبیای سفید الماس ناشی از 
اجرای برنامه اصالحی 6/9 میلیون ریال در سال  مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم 
لوبیای آبی در کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید لوبیا منتج از برنامه اصالحی 1277/2 ریال محاسبه شد.

	»لوبيا چيتی رقم »كوشا
نتایج آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید لوبیای چیتی کوشا 3200 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 2760 کیلوگرم در هکتار مشخص کرده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد %16 
برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید لوبیای چیتی کوشا ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی9/2  میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت رقم لوبیای آبی در 

کشور، کاهش هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید لوبیای سفید منتج از برنامه اصالحی 2720/1 ریال محاسبه شد. 

	 »كاهوی پيچ رقم »طاوسی
میانگین عملکرد کاهو پیچ رقم طاوسی در آزمایش های تحقیقی- ترویجی، 39000 کیلوگرم در هکتار، و میانگین عملکرد 
رقم شاهد موجود 36000 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 8/3% برآورد 
شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید کاهوی پیچ طاوسی ناشی از اجرای برنامه اصالحی 
20/1 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت کاهوی پیچ در کشور، کاهش 

هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید کاهوی پیچ منتج از برنامه اصالحی 308/7 ریال محاسبه شد. 



225 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

معرفی ارقام زراعی | امنیت و سالمت غذایی |جلد 1 

	»93 خربزه رقم »خاتونی
نتایج آزمایش های تحقیقی-ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید خربزه خاتونی را 27000 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود را 20000 کیلوگرم در هکتار مشخص کرده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 
35% برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید خربزه خاتونی ناشی از اجرای برنامه 
اصالحی 35 میلیون ریال در سال  مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت خربزه در کشور، کاهش 

هزینه هر کیلوگرم محصول رقم جدید خربزه خاتونی منتج از برنامه اصالحی583/4 ریال محاسبه شد. 

	»93 خربزه رقم »درگزی
در آزمایش های تحقیقی- ترویجی میانگین عملکرد رقم جدید خربزه درگزی 19000 کیلوگرم در هکتار، و میانگین 
عملکرد رقم شاهد موجود 10500 کیلوگرم در هکتار مشخص شده است. برتری عملکرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد %81 
برآورد شد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید خربزه درگزی ناشی از اجرای برنامه اصالحی 
42/5 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشت خربزه در کشور، کاهش هزینه 

هر کیلوگرم محصول رقم جدید خربزه درگزی منتج از برنامه اصالحی 1917/3 ریال محاسبه شد. 

جدول 24. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1393

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت
به شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول
جدیددر سال بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار

 کشت رقم
جدید

)میلیون ریال(

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
 رقم شاهد

وجود
 )میلیون 

ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

  هزینه
 تولید هر
 کیلوگرم

 رقم جدید
)ریال(

  هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم شاهد

      موجود
)ریال(

 کاهش
 هزینه هر
 کیلوگرم

 محصول رقم
جدید
 )ریال(

65/763/22/54639/74824/6184/9گندم نان رقم مهرگان
64/663/21/44717/64824/6107گندم نان رقم شوش

54/349/15/25608/76208/8600/1گندم نان  رقم  بهاران
56/649/86/85386/76122/4735/7گندم نان  رقم  نارین

78/873/55/23976/54262/9286/4گندم دوروم رقم  شبرنگ
64/755/19/69279/410911/31631/9کلزای رقم دلگان
76/165/510/67890/29167/21277کلزای رقم احمدی

76/669/76/912849/314126/51277/2لوبیای سفید رقم الماس
67/257/99/217062/519782/62720/1لوبیای چیتی رقم کوشا

261/3241/220/13703/84012/5308/7کاهوی پیچ  رقم طاوسی
135100351666/72250583/4خربزه رقم  خاتونی
9552/542/52368/44285/71917/3خربزه رقم  درگزی
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جدول 25. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام گندم معرفی شده نسبت به شاهد
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58125478121111102116967دریا گندم
66415937141219641079114مغان 3 گندم
63485893131211009108778آرتا گندم
706266681414190796054سپاهانگندم
48564136108113191548230بم گندم
4529413698114141548134نیشابور گندم
4232379098115131689176سیستانگندم
69146521141311016107761بهار گندم
75256199231949641170206پیشگام گندم
85818337282811042107230پارسیگندم
615254672018214531635182مرواریدگندم
423237291412221122397285ارگ گندم
86838337292811030107243سیوند گندم
59005650212012158225395افالک گندم
73827252272601725175631ارومگندم
75507250272611686175670زارعگندم
778770872826316351797161میهن گندم
647061432624123612487126گنبد گندم
597048702419425593137578سیروان گندم
433338042421342314820588افق گندم
525351105554241884305117چمران 2 گندم
470742525449556096209600بهارانگندم
490143125750753876122736نارین گندم
569054726663346404825185مهرگان گندم
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جدول26.  منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جو معرفی شده نسبت به شاهد
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6390550017/314/92/412761482/4206/5بهمنجو

6970634018/817/11/71169/81286116/2نصرتجو

592054401614/71/31377/31498/8121/5فجر 30جو

4900450013/212/21/116641811/9147/9نیمروزجو

6160524016/614/12/51755/42063/7308/2یوسفجو

6050563020/619/11/42322/32495/5173/2نیکجو
4850432021/819/42/43476/33902/7426/5زهکجو

5570478025/121/53/63026/93527/2500/3لوتجو بدون پوشینه
6940627054/148/95/22915/23226/8311/5به رخجو

جدول 27. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام گندم دوروم معرفی شده نسبت به شاهد
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6440612815/114/40/710911146/655/5دناگندم دوروم
6685620123/421/71/71337/31441/6104/4بهرنگگندم دوروم
6639619378/973/65/33976/54262/9286/4شبرنگگندم دوروم
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جدول 28. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام ذرت و گياهان علوفه ای معرفی شده نسبت به شاهد
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235001651733/323/49/9355/3505/5150/2پگاه سورگوم
10740834019/623/06/61085/41397/7312/3فجرذرت
11010904030/425/05/41058/71289/5230/7دهقانذرت

3700028000116/788/328/4169/1223/554/4پیشاهنگارزن معمولی
300002400094/675/718/9208/6260/752/1باستانارزن دم روباهی

120001000030/625/55/11198/01437/6239/6نسیمشبدرقرمز
5500450014/011/52/62613/73194/6580/8البرز1شبدرالکی

 کارونذرت
701

3500290012/310/22/16776/08178/01401/9

3500290012/310/22/16776/08178/01401/9مبینذرت
126171118858/752/06/62255/62543/7288/1کرج 705 ذرت
122801059757/149/37/82317/52685/6368/1کرج 706 ذرت
1410012230122/7106/416/32422/12792/4370/3کرج 703ذرت
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جدول 29. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام دانه های روغنی معرفی شده نسبت به شاهد
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250021008/57/11/42456/92924/9468/0 پدیدهگلرنگ
2100180021/018/03/05867/36845/2977/9دشتستانکنجد
1700120010/07/12/94972/77044/62071/9گلدشتگلرنگ

3500320020/018/21/73487/43814/4326/9فرخآفتابگردان
1500110022/816/86/18228/111220/22992/0داراب 1کنجد
2500200014/711/82/93245/54056/9811/4صفهگلرنگ

3600283320/516/14/48332/110587/92255/8نکادرسویا033
3300255018/814/54/39089/511762/92673/4کتولسویا
3500283323/218/84/410284/212705/52421/3کاسپینسویا
2400185615/912/33/614997/819393/64395/9سالندسویا
2800230028/023/05/06757/18226/01468/9ظفرکلزا

3250290030/927/63/38463/39484/71021/4قاسمآفتابگردان
3457320032/830/42/47956/58595/6639/0برزگرآفتابگردان

3460297864/055/18/94921/35717/9796/5گل مهرگلرنگ بدون خار

3700260062/944/218/714008/719935/55926/8سامانسویا
1520122540/532/67/940920/250774/49854/2هلیلکنجد
2942250264/755/09/79279/410911/31631/9دلگانکلزا
3460297876/165/510/67890/29167/21277/1احمدی کلزا
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جدول 30. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام سبزی صيفی و حبوبات معرفی شده نسبت به شاهد
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3410278718/415/03/42204/32697/0492/7نخود “بینالود”

2807241016/314/02/35516/16424/7908/7لوبیا سفید “پاک”

3320287019/316/72/64663/75395/0731/2لوبیا سفید “شکوفا”

400002400057/334/422/91451/92419/8967/9کاهو “وارش”

 سیب زمینی
“ساواالن”

400003200054/043/210/8991/41239/3247/9

3320287019/316/72/66810/47878/31067/8لوبیا سفید “دریا”

2464224414/713/41/310686/811734/51047/7لوبیاچیتی “صدری”

4445036430123/4109/324/11508/31840/4332/1سیب زمینی “خاوران”

3650332076/769/76/912849/314126/51277/2لوبیاسفید “الماس”

3200276067/258/09/217062/519782/62720/1لوبیاچیتی “کوشا”

3900036000261/3241/220/13705/14013/9308/8کاهوپیچ “طاووسی”

2700020000135/0100/035/01666/72250/0583/3خربزه “خاتونی93”

190001050095/052/542/52368/44285/71917/3خربزه “درگزی93”
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          ارقام معرفی شده توسط موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر در سال های 1358-93
رقممحصول سال معرفی

1358
آزادیگندم نان

کویرجو

1359

داراب-1گندم نان
کاوهگندم نان

کارونجو
سینگل کراس 704ذرت هیبرید

1360
بیستونگندم نان
سبالنگندم نان

گرگان-3سویا1361

1363
پگاهسورگوم علوفه ای

برکتباقال
والفجرجو1364
گلستانگندم نان1365

1366  
مهرهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
شفقهیبرید سینگل کراس آفتابگردان

ارسجو1367

1368

قدسگندم نان
سینگل کراس 301ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس 604 )زرین(ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس711ذرت هیبرید سینگل کراس

فالتگندم نان1369
مارونگندم نان1370

هیرمندگندم نان
ماکوییجو

رسولگندم نان1371

1372
دشتجو
ترکمنجو

سحرسویا
ریحانجو1373

1374

زرینگندم نان
داراب-2گندم نان
تجنگندم نان
الوندگندم نان
الموتگندم نان
مهدویگندم نان
نیک نژادگندم نان
اترکگندم نان

آذرگلهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
گلدیسهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
گلشیدهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
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رقممحصول سال معرفی

1376

کویرگندم نان
چمرانگندم نان
شیرودیگندم نان

سیمینهگندم دوروم
جنوبجو

پیامسورگوم دانه ای
سپیدهسورگوم دانه ای
کیمیاسورگوم دانه ای

سینگل کراس  647ذرت هیبرید سینگل کراس1377

1378

مرودشتگندم نان
طالیهکلزا

یکتاکنجد
سینگل کراس 600ذرت هیبرید سینگل کراس

اخترلوبیا قرمز
صیادلوبیا قرمز
درخشانلوبیا قرمز

ساری گلکلزا1379

1381

پیشتازگندم نان
شیرازگندم نان
دزگندم نان
توسگندم نان
شهریارگندم نان
هامونگندم نان

نیآزندسیر

1382
کرخهگندم دورم
آریاگندم دورم

صحراجو
زرفامکلزا1384

1385

آرتاگندم نان
دریاگندم نان
مغان 3گندم نان
سپاهانگندم نان
نیشابورگندم نان

دشتستان 2کنجد

1386
بهارگندم نان

دناگندم دوروم
بینالودنخود آبی
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رقممحصول سال معرفی

1387

پیشگامگندم نان
بمگندم نان
سیستانگندم نان

نیمروزجو
نصرتجو
فجر 30جو
بهمنجو

گلدشتگلرنگ
فجر )سینگل کراس 260(ذرت هیبرید
دهقان )سینگل کراس 400(ذرت هیبرید
پاکلوبیا سفید
شکوفالوبیا سفید

ساواالنسیب زمینی
وارشکاهو

1388

ارگگندم نان
پارسیگندم نان
سیوندگندم نان
مرواریدگندم نان

بهرنگگندم دوروم
یوسفگندم دوروم

فرخهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
صفهگلرنگ
داراب-1کنجد
پیشاهنگارزن
باستانارزن
سمسوری-88طالبی

ورامین 88اسفناج

1389

افالکگندم نان
ارومگندم نان
زارعگندم نان
میهنگندم نان

نکادرسویا
کتولسویا

درسالوبیا سفید
صدریلوبیا چیتی

1390

سیروانگندم نان
نیکگندم  نان

کاسپینسویا
کارون 701ذرت هیبرید سینگل کراس
مبینذرت هیبرید سینگل کراس

البرز-1شبدر الکی

نسیمشبدر قرمز
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رقممحصول سال معرفی

1391

افقگندم نان
زهکجو
لوتجو

سنابادتریتیکاله
برزگرهیبرید آفتابگردان

قاسمهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
ظفرکلزا
سالندسویا

کرج 705ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس 706ذرت هیبرید سینگل کراس

1392

گنبدگندم نان
چمران2گندم نان

سامانسویا
گل مهرگلرنگ
هلیلکنجد

کرج 703ذرت هیبرید سینگل کراس
خاورانسیب زمینی

1393

بهارانگندم نان
مهرگانگندم  نان
شوشگندم نان
نارینگندم نان

شبرنگگندم دوروم
به رخجو
دلگانکلزا
احمدیکلزا

پدیدهگلرنگ
الماسلوبیا سفید
کوشالوبیا چیتی

درگزی93خربزه
خاتونی 93خربزه

طاوسیکاهو پیچ




