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 پیشگفتار 
 

روز  م خوردن ا گو ای بارشد ،ناطق ،یت ف جهان روز به یم و بهاثرات ت ییر اب

خصوص فعاالن بیش کشاورزی و خودنتاید بیشتری داشته و نگراند جوا،ع بشری و به

زیست را دو ،نتان کرده ا ت. از یک طرف ت اضا برای تو یت غذای بیشتر به ،وازات ،کیط

در این را تا به کار گرفته شونت و از کنت را کار ای ،یت فد رشت جتعیت جهان حکم ،د

وینه گر،ایش ز،ین و بکران کم آبد به  تی در برابر پا خ به طرفد تنگنا ای اب یتد و به

بست ت اضای روزاف ون جهاند برای تو یت غذا تبتیل شته ا ت. بتون شک و با توجه به بن

ه ،کتودیت ،نابع وا طحادث شته در ،سیر تو عه  طح زیر کشت ،کصوالت کشاورزی به

-ترین را کار ای حرکت در این ،سیر ا ت. پیشرفتوری یکد از ک یتیتو یت  اف ایش بهره

- ای نوین در این یریه به ای شگرف دانش ژنتیک و ایالح نباتات و ا تفاده از فناوری

که ننادگران را بادر  اخته ا ت تا با ،عرفد اربار ایالح شته زراید  باغد و  ب ی و ییفد 

واجت خصوییات ،تنوع و بترت  ازگاری با شرایط ،تفاوت اب یتد از جت ه پتانسیل یت کرد 

 ای غیر زنته  ای گیا د و یا تکتل به تنش ای زنته ،اننت بیتاریباال  ، او،ت نسبت به تنش

آبد یا تکتل به شرایط شوری  ،انتآبد و غیره  ستنت  ن ش ،اننت تکتل به خشکد و کم

وری ایفا نتاینت. به  تین د یل  ر  ا ه تعتاد اربار زراید و باغد جتیت اف ایش بهره،وثری در 

ای که این اربار شونت و به د یل ارزش اف ودهزیادی در جهان تو یت و به کشاورزان ،عرفد ،د

نتاینت تجارت پر ود و ،هتد در ز،ینه تو یت و در گردش ،ا د بیش کشاورزی ایجاد ،د

ر ایالح شته در دنیا شکل گرفته ا ت. در ایران نی  ،و سات دخیل در فراینت فروش بذر اربا



 ي

انت و با ،عرفد ایالح و ،عرفد اربار زراید و باغد با تاریی ه طوالند به این ا،ر اشت ال داشته

- ای ،یت ف بایث اف ایش کتد و کیفد ،کصوالت ا ا د شتهاربار ایالح شته در حوزه

وری ،صرف آبد بایث اف ایش بهرهرفد اربار جتیت گنتر ،تکتل به کمانت. به ینوان ،ثال ،ع

آ  و در نهایت پایتاری تو یت در شرایط  یت اب یتد در ، ارع گنتر آبد شته ا ت. 

جشنواره ،عرفد اربار زراید و باغد با  تف ،عرفد اربار ایالح شته جتیت زراید و باغد به 

 انتازی شته ا ت. در جشنوارهان بیش کشاورزی راهبردارانترکاران و بهره،یاطبین و د ت

،و سات تک ی اتد: ایالح و تهیه نهال و  6931حاضر ) و،ین جشنواره( د تاورد ای  ال 

ربم(  ،و سه تک ی ات پنبه کشور  1ربم(  ،و سه تک ی ات کشاورزی دیم کشور ) 61بذر )

م(  ،و سه تک ی ات ی ور رب 6ربم(  ،و سه تک ی ات ایالح و تهیه بذر ، نتربنت ) 6)

بنیان بیستون شفا ربم( و شرکت دانش 6ربم(  ،و سه تک ی ات برنج کشور ) 0باغباند کشور )

ا ت که تنها ،و سه تک ی ات ایالح و  گردنت. این درحا دربم( به ،یاطبین ،عرفد ،د 6)

د و  ب ی و ییفد ربم زراید  باغ 12  بیش از 6931 ال اخیر ،نتهد به  5تهیه نهال و بذر در 

د یل  ا دالر بوده که بهرا به کشاورزان ،عرفد نتوده ا ت. ارزش ابتصادی این اربار ،ی یون

جوید شته ا ت. ا،یت که با تو یت آنها در داخل کشور و ج وگیری از واردات آنها یرفه

ینوان به حتایت درخور ،سئو ین ا،ر به ، و ه پنو ش در ز،ینه ،عرفد اربار ایالح شته و بذر

ز،ینه بیشتر شته  یک فناوری تاثیرگذار  پویاید بیش دو تد و ت ویت بیش خصوید در این

 ای خوداتکاید وزارت جهاد کشاورزی و برنا،ه  ای نهفته در این ز،ینه برای ایتالیو پتانسیل

 اف ایش ضریب ا،نیت غذاید آحاد کشور با  ریت بیشتری با فعل گردد.

                                                         

 گودرز نجفیان                                               
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذریس ئر                                              

  و  دبیر جشنواره                                                   
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 طالیی
 کشت در مناطق معتدل گرم آبی مناسب نان رقم جدید گندم 

 آخر فصل یبا تنش رطوبت
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 گودرز نجفیان
 

 همکاران
 ی، آب اد  ضیزارع ف   حم د ، اجعفرن ااد  احم د ی، کفاش   وانی  کریامی، احمد نیغالمحس، ارید بختفرشا

 ی، ونی  اف داوودی، ال  ن نب  ا ع  د ی، افش  ار ف  رزاد، ک  دادیرض  ا ناحمدی، قن  د کب  ر، احس  ن ر  ور ج  واد

یی، اس  ای محس  ن، ر  ور یح  یمل یعل  ی، مهراب   میرح  ، ن  نیآ یلطفعل   غالمعب  ا ی، ذاک  ر میعب  دالکر
 ، دهق ان  یلعمحم د ، ای  ک ش عبان یی، ال ن طباطب ا   نص ر  یی، طن دادرض ا دیس  ی، نیاحسمحمود عطدیس

 ، اریهوش   میرح  ی، شهباز کمالی، صفو یصفرعل، دالوند محمد، نااد میابراه شاهپوری، چیچا مهرداد

 الن میرزاییزاده،حمید فتحعلی بیگلو، امانعلی ناظری، نگین غنی                    
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 م طالیی جهت کشت در مناطق معتدل گرمجدول توجیه اقتصادی رق

 و مواجه با تنش رطوبتی 

مناطق مناسب 
 کشت

بینی سطح پیش
جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 

 )کیلوگرم در هکتار(

میزان افزایش 
 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی 

تولید رقم در یک 
 ساله   7دوره 

 ریال()میلیارد 

معتدل گ رم و  مناطد 
مواج    ن ب    ا      نش 

 آخر فصل یرطوبت
901111 9911 921001 8198 
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 PASTOR//SITE/MO/3/CHEN/AEGILOPSب    ا ش    جره    M-91-18الی    ن  

SQUARROSA (TAUS)//BCN/4/WBLL1  با هدف معرفی ارقام گندم زودر  و متحمل

الملل ی دریاف ش ش ده در س ال     های ب ین های متعدد موجود در خدانناز میان ژنو یپبن کم آبی، 

س ی و غرب ال ژرم   س ال برر  1المللی ذر  و گن دم سس یمیشط ط ی    از مرکد  حقیقا  بین 8811

در رالسم، انتخاب و برای جایگدینی قسمتی از سطح زی ر کش ش ارق ام آب ی در من اطد معت دل       

نامگذاری گردید. با  وجن بن اینکن این الین در مقایسن با ارقام ش اهد   "طالیی"با نام  8831سال 

بی داش تن  رارسی و سیروان انتخاب شده اسش، انتظار بر این اسش ک ن ای ن رق م نی د  وس عن خ و      

ها الین مذکور نسبش بن بیماری زنگ زرد در شرایط اریدمی ش دید  مطابد آخرین بررسیباشد. 

های زنگ زرد  حش آلودگی مصنوعی مقاوم گ دار  گردی د. ای ن الی ن نس بش ب ن       در خدانن

مقاوم ولی نس بش ب ن ن ااد زن گ     ای مقاوم و نسبش بن زنگ سیاه نااد کالردشش نیمنزنگ قهوه

کاشش اینگونن ارقام رررتانسیل با ویاگی زودرسی و  حم ل ب ن ک م    حسا  اسش.  Ug99سیاه 

وری محصول،  ا میدان  واند ضمن افدایش بهرهآبی گندم در مقایسن با ارقام دیرر  قدیمی می

 متر مکعب در هکتار صرفن جویی در مصرف آب برای آبیاری را نید در ری داشتن باشد 8011



 

 برخی مشخصات زراعی و متمایزکننده رقم جدید گندم طالیی

 بهاره عادت رشد   

 کیلوگرم در هکتار 7111 میانگین عملکرد دانه در مجموع شرایط بهینه و تنش آزمایش سازگاری

 کیلوگرم در هکتار 5336 شرایط تنش آزمایش سازگاری میانگین عملکرد دانه در

 کیلوگرم در هکتار 3633 میانگین عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط بهینه

 کیلوگرم در هکتار 3441 میانگین عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط کم آبیاری

 مترسانتی 37 میانگین ارتفاع بوته  

 گرم 45 ط بهینه میانگین وزن هزار دانه شرای

 گرم 41 میانگین وزن هزار دانه شرایط تنش

 مقاوم مقاومت نسبت به زنگ زرد  

 مقاوم ایقهوهمقاومت نسبت به زنگ 

 حساس (  Ug33سیاه )نژاد مقاومت نسبت به زنگ 

 مقاوم مقاومت به خوابیدگی  

 نیمه مقاوم وضعیت ریزش دانه

 زودرس وضعیت رسیدن

 درصد 6/11 تئین دانه  میانگین میزان پرو

 درصد 31 میانگین میزان گلوتن مرطوب

 66 میانگین سختی دانه

 خوب کیفیت نانوایی

 

 

 

 
 

�



 

 سارنگ
 کشور   اقلیم گرم و خشک جنوبکشت در رقم جدید گندم نان آبی مناسب برای 

 محقق مسئول معرفی رقم

 زاده مقدم محسن اسماعیل
 

 همکاران

 مق  دم، س  عید اس  رو ، می، ن  ازنین امیربختی  ار، حس  ین اکب  ریس  یرو  طهماس  بی، من  وچهر خ  دارح

ررور، غالمعبا  لطفعلی آینن، شیرعلی کوهکن، بهرام اندرزیان، مرح وم خلی ل محم ودی،    رامین روح
ف ر، س یدمحمود ن اظری ک اخکی،     فرزاد افشاری، شعبان کیا، سید محمود طبیب غفاری، منوچهر سیاح

 ال  ن طباطب  امی، محس  ن یاس  ایی، محم  دعلی دهق  ان،    ر احم  د ن  ادری، عب  دالکریم ذاک  ری، نص     

 ص  فرعلی ص  فوی، کم  ال ش  هبازی، س  یدطن دادرض  ایی، غالمحس  ین احم  دی، مه  رداد چ  ایچی،       

 ر  ور، اهلل نب  ا ی، رح  یم هوش  یار، س  یدمحمود عطاحس  ینی، معص  ومن خیرگ  و، عل  ی ملیح  ی      ع  د 

 ذاکری حسین کربالیی خیاوی، عبدالکریم                              

 
 

	



 

 

 
 




 ،PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERIباشجره S-91-15الین

الملل ی  حقیق ا  ذر  و   دری افتی از مرک د ب ین    42IBWSNالملل ی  انتخاب شده از خدانن ب ین 

بن کشور وارد ش ده اس ش. رق م جدی د      8811-13ط بوده کن در سال زراعی CIMMYTگندم س

رد دان ن در ش ش ایس تگاه اقل یم گ رم و خش   جن وب کش ور         سارنگ، دارای رایداری عملک

 سزابل، داراب، اهواز، ایرانشهر، دزفول و خرم آبادط بوده و ارزی ابی آن در قال ب مطالع ن خدان ن    

ها نشان داده اسش کن این رقم، بن ناادهای فیدیولوژی  زن گ زرد در من اطد ب ا ش د      بیماری

ط واک نش  و اردبی ل  دزف ول، بروج رد  ک ر،، ما ان ،    ، مش هد، اس الم آب اد  زرق ان،  بیماری باال س

های متعدد کیفی حاکی از آن بوده اس ش ک ن رق م    مقاومش  ا نیمن مقاومش داشتن اسش. بررسی

درصد ب وده اس ش.   2/80سارنگ در گروه بسیار خوب قرار داشتن و میانگین درصد ررو ئین آن 

انج ام ش د، نش ان داد    ن رض وی  های فار  و خراساکن در استان رویجی -های  حقیقیبررسی

، ش اهد آزم ایش در   0، از لحاظ میانگین عملکرد نسبش ب ن رق م چم ران     S-91-15الین  کن 

درص د   81کیل وگرم در هکت ار    0181در براب ر   0101منظقن شهنان داراب، با میانگین عملک رد  

ی درگ د و  ه ا ، شاهد آزم ایش در شهرس تان  0بر ری داشتن اسش. این رقم نسبش بن رقم چمران 

و  0811در براب ر   0811و  1001گناباد استان خراسان رضوی، نید بن  ر یب با می انگین عملک رد   

میانگین عملکرد رقم سارنگ و ارق ام  درصد بر ری داشش.  82و  81کیلوگرم در هکتار  9911

های  حقیقا ی اقلیم گرم و خش  جن وب کش ور ب ن  ر ی ب     شاهد چمران و افالک در ایستگاه

کیلوگرم در هکتار ب وده اس ش. رتانس یل عملک رد مطل وب، مقاوم ش ب ن         0311و  1883، 1880

های بارز رق م س ارنگ   بیماری زنگ زرد و رید  دانن و کیفیش نانوایی بسیار خوب از ویاگی

شود. کشش این رقم در من اطد گ رم و خش   جن وب کش ور و ب ن خص و  در        محسوب می

 وص ین   باش د، زنگ زرد در آن مناطد مح دود کنن ده م ی    ها و بن ویاهمناطقی کن فشار بیماری

 گردد.  می



 
 

 

 جدول توجیه اقتصادی رقم سارنگ جهت کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

 مناطق مناسب کشت

بینی سطح پیش
جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 ن(تولید )ت

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 
رقم در یک دوره 

 اردساله )میلی 7
 ریال(

مناطد شمالی و جنوبی اس تان  
خوزس   تان، من   اطد جن   وبی  
اس   تان  ف   ار ، سیس   تان و   
بلوچستان، مناطد گ رم اس تان   
لرستان، کرم ان و کرمانش اه و   

 ایالم

91111 911 2191 2/811 

 
 

 رقم جدید گندم سارنگ برخی مشخصات زراعی و متمایزکننده
 بهاره تیپ رشد 

 مترسانتی 33 میانگین ارتفاع بوته 
 زرد کهربایی رنگ دانه 

 گرم 43 میانگین وزن هزار دانه

 متحمل واکنش به خوابیدگی 
 نیمه مقاوم تا مقاوم واکنش نسبت به زنگ زرد 

 نیمه حساس ایواکنش نسبت به زنگ  قهوه
 113 هور سنبله میانگین تعداد روز تا ظ

 165 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 
 مقاوم واکنش به ریزش دانه  

 درصد 7/11 میانگین میزان پروتئین دانه 
 43 میانگین سختی دانه 

 بسیار خوب کیفیت نانوایی 

 ��



 

 زرینه
 کشور سرد اقلیم در کشت برای مناسب آبی نان گندم جدید رقم

 

 رقممحقق مسئول معرفی 

 سپا امیر یددان
 

 همکاران

ی، عد  احمد مسعودی، ناظر محمود، رکیم ینجف دی وحی، چیچا مهردادیی، بابا ی قی، افشار فرزاد

 ی،عاش   ور ش   هنازیی، رض   ا محم   د، کام   ل مس   عودی، ص   فو یص   فرعل، زاده نیام    غالمرض   ا

مق دم،   زاده لیمحس ن اس ماع  ی،وضیع رض ا یعلی، مهراب   میرحی، ذاکر میعبدالکر، دهقان یعل محمد 
 ، ر  ور یح  یمل یعل  ی، قن  د اکب  ری، رض  و رض  ایعل دیس  ی، قدس   مس  عودی، ب  ادآ ضیزارع ف   احم  د

 یی،اس   ای محس   نی، ش   هباز کم   الی، ال   ن نب   ا  ع   د ، ن   نیآ یلطفعل    غالمعب   ا ، ای   ک ش   عبان

 ییطن دادرضا دیسی، احمد نیغالمحس                                
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 کشور سرد اقلیم مختلف مناطق آبی اراضی در کشت برای زرینه رقم اقتصادی توجیه

مناطق مناسب 
 کشت

بینی سطح پیش
جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 

 )کیلوگرم در هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

نافع ارزش حال م
ناخالص آتی تولید رقم 

 ساله 7در یک دوره 
 )میلیارد ریال(

اراضی آبی واقع 
های در استان

 اقلیم سرد کشور
81111 998 90119 0/010 
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 ،کش    ورن    وع ش    رایط زراع    ی من    اطد سردس    یر ب    ا  وج    ن ب    ن رراکن    دگی و  

و رای     داری ب     اال ب     ا ش     جره   رتانس     یل عملک     رد ب     ا ه     دف  C-91-4الی     ن  

Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/Kal*3//Emu"s"/5/Zrn/6/Zrn/Shiroodi  صل  الق ی  حا

در  "Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/Kal*3//Emu"sب  ین ارق  ام زری  ن، ش  یرودی و گن  دم 

کیل وگرم در   2291زرینن در آزمایش س ازگاری ب ا می انگین عملک رد دان ن       باشد. رقمکر، می

های ش اهد اروم، زارع و م یهن ب ن    واریتنبر ر از ط YS=9هکتار و با اثر  وأم عمکرد و رایداری س

ه ای ب ن  ر ی ب     YSکیل وگرم در هکت ار و ب ا     2181و  2111،2821 ر یب با میانگین عملک رد  

کیلوگرم در هکتار نسبش ب ن ش اهد ب ا  ح ش      988ن اختالف عملکرد بود. با  وجن ب 0و  8صفر، 

هدار هکتار از اراضی سطح زیر کشش گندم در اقلیم  81روشش قرارگرفتن این رقم در بیش از 

سرد کشور، با احتساب قیمش ری الی  م مینی ه ر کیل وگرم گن دم در س ال م ورد نظ ر ارز          

 گرددمیلیارد ریال ایجاد می 010بیش از  افدوده این رقم برای ی  بازه زمانی هفش سالن



 

 برخی از مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم جدید زرینه

 ایرانی منشا

 زمستانه تیپ رشد

 115 میانگین تعداد روز تا سنبله دهی

 174 وز تا رسیدن فیزیولوژیکیمیانگین تعداد ر

 مترسانتی 34 میانگین ارتفاع بوته  

 مقاوم  واکنش به خوابیدگی بوته  

 قرمز رنگ دانه  

 گرم 44 میانگین وزن هزار دانه  

 درصد   11 میانگین میزان پروتئین  

 61 سختی دانه  

 حساس  مقاوم تا نیمه واکنش به بیماری زنگ زرد 

 حساس تا حساسنیمه ایقهوه واکنش به بیماری زنگ

 حساس تا حساس  هنیم واکنش به بیماری زنگ سیاه 
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 تیرگان 
 در کشت برای مناسب آبی نان گندم جدید رقم

 اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور 
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 منوچهر خدارحمی
 

 همکاران
 آل ش جعفرب ای، حس ن خ انداده،      ن ااد، جب ار  الن سوقی، محمدص اد  خ اوری  مجتبی وهابداده، حبیب

ر رور،  ر ور، رام ین روح  کمال شهبازی، محمدعلی دهقان، مهدی کال ن، حسینعلی فالح، عل ی ملیح ی  
 ن  ااد، عب  دالکریم ذاک  ری، محس  ن یاس  امی،    ف  رزاد افش  اری، غالمرض  ا یحی  ایی، ش  اهپور اب  راهیم   

 لی ص فوی، رح یم مهراب ی،    ، محم ود عطاحس ینی، ص فرع   ننیآ یلطفعل غالمعبا الن طباطبایی، نصر 
 الن نبا ی، مهرداد چایچی، محمد دالوند، سید طن دادرضایرحیم هوشیار، شعبان کیا، عد         
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 جهت کشت در مناطق شمال کشور تیرگان جدول توجیه اقتصادی رقم
 

مناطق مناسب 
 کشت

پیش بینی سطح 
جایگزینی طی 

ساله  7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 تار(هک

میزان 
افزایش 

 تولید
 )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید رقم 

ساله  7در یک دوره 
 ریال( ارد)میلی

گرم و  اقلیم
 شمالمرطوب 
 کشور

00111 099 90101 99/918 
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-المللی از مرکد  حقیقا  بیندر قالب آزمایش بین 8811-13در سال   N-91-8الین گندم 

-38ر س ال زراع ی   ط دریافش و مورد ارزیابی قرار گرفش.  دCIMMYTالمللی ذر  و گندم س

در آزمایشا  مقایسن عملکرد مقدما ی و ریشرفتن اقل یم ش مال در س ن ایس تگاه گرگ ان،       8813

ماان و ساری مورد ارزیابی قرار گرفش و ب ا  وج ن ب ن عملک رد و مقاوم ش مطل وب نس بش ب ن         

در آزمایش ا  س ازگاری    8838-38های زراعی ها انتخاب گردید. الین مذکور در سالبیماری

سگرگان، ماان، ساری و گنب دط   نظر عملکرد دانن و سایر صفا  در چهار ایستگاه اقلیم شمال از

  ن در هکت ار بر  ر از ش اهدهای آزم ایش،       3/0مورد بررسی قرار گرفش و با میانگین عملکرد 

 ن در هکتار بود. با  وجن ب ن مقاوم ش قاب ل قب ول ای ن الی ن در        9/0مروارید و گنبد با میانگین 

های بالیش فوزاریوم سنبلن، سفیدک رودری و مقاومش ب اال نس بش   ندین سال، بن بیماریطول چ

ای، رتانسیل عملکرد دانن باال و رایدار همراه با کیفیش نانوایی خیل ی خ وب   بن زنگ زرد و قهوه

ای ساحل خدر از جمل ن   واند برای کشش در مناطد جلگندر مقایسن با ارقام شاهد، این الین می

ه ای گلس تان و مازن دران ج ایگدین مناس بی ب رای ارق ام        اان در استان اردبیل و اس تان دشش م

باش د و در کن ار     قدیمی آر ا، شیرودی و دریا سو در برخی مناطد ج ایگدین گنب د و مرواری دط   

سایر ارقام در افدایش  ولید گندم منطقن نقش موثر داشتن باشد و با اف دایش  ن وع ارق ام در ای ن     

ه ای  و کنترل بیماری های مدیریشعنوان یکی از راهن های مختلف بنش از نظر بیماریاقلیم رر 

 مختلف عمل نماید
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 تیرگانو متمایز کننده رقم زراعی  برخی مشخصات

 بهاره  تیپ رشد  

 مترسانتی 501 میانگین ارتفاع بوته 

 زرد کهربایی نه رنگ دا

 گرم 44 میانگین وزن هزار دانه

 نیمه مقاوم به خوابیدگی  واکنش

 مقاوم  وضعیت ریزش دانه 

 درصد 2/52 پروتئین دانه  میزانمیانگین 

 درصد 3/32 گلوتن مرطوبمیزان میانگین 

 11 میانگین سختی دانه

 دارریشک تیپ سنبله 

 مقاوم زنگ زرد به واکنش 

 مقاوم  ایزنگ قهوهبه واکنش 

 حساسمقاوم تا نیمه زنگ سیاهبه واکنش 

 نیمه مقاوم فوزاریوم سنبلهبه واکنش 

 زرد   رنگ سنبله در زمان رسیدن

 خیلی خوب کیفیت نانوایی

 

 



 

 آران
 در مناطق گرم و خشک جنوب کشور کشت دوروم مناسب گندم جدید رقم

 محقق مسئول معرفی رقم

  وحید نجفی میرک 
 

 همکاران
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، علیرضيا مم،يد ،   سيرررا   یآقيا   یمصيفف منيوچهر ديددمح،ی،   ، فيرادد   حسيی  ، منوچهر دستفال

 ، پييوم یمييیمل یعليي ، شييهزاا ک،ييال، موح پييروم  یدميي ، مصييفو یعليي صييفر ، جييود ر یعلمم،ييد

 ، د قيييا  یعلييي مم،يييدی، ردريييهم میمحييي ، دفشيييام فيييراددیی، اسيييای ممسييي ی، دليييب نزيييات عييي  

  دح،د  یغالممس ،کیا شعزا                                                   
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ط و ب ا ش جره   CIMMYTبا منشا مرکد بین المللی  حقیقا  ذر  و گندم س DW-91-6الین 
RASCON_37/4/MAGH72/RUFO//ALG86/RU/3/PLATA_16/5/PORTO_3*2/6/

ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1  ام ن  وارد برن 8811-13از سال زراعی

چه ار ایس تگاه  حقیق ا ی گ رم و      س ال در  1ناادی گندم دوروم ایران گردید. این الی ن ط ی   بن

های خوزس تان  ساهواز، دزفول، داراب و خرم آبادط و مدارع زارعین استان خش  جنوب کشور

نامگ ذاری   "آران"نهای ش  ح ش عن وان رق م جدی د      در و کرمان مورد ارزیابی قرار گرف ش و  

و کیفی ش   ، باال بودن عملکرد داننبهرنگنسبش بن شاهد  رقم آرانرین بر ری  شاخصگردید. 

گی ری و  منطق ن ان دازه   سناسا  نتایج آزمایشا   کراردارکن طی سن سال در  آن اسش. بر دانن

 بهرن گ کیلوگرم در مقایسن با شاهد  2111با میانگین عملکرد دانن  این رقم ،گدار  شده اسش

کیلوگرم در هکتارط نشان  191س درصدی 3کیلوگرم در هکتار بر ری  2101با میانگین عملکرد 

ویاه میدان ر رو ئین ب اال   ن کیفیش دانن بباال ر، دارای  دانن . این الین عالوه بر عمکلردداده اسش

ه ای مه م گن دم در    های مربوط بن واکنش رق م ب ن بیم اری   ارزیابی .باشدمیدرصدط نید  1/88س

ای مق اوم و زن گ زرد نیم ن    های زنگ قه وه این رقم نسبش بن بیماری مناطد هدف نشاد داد کن

این رقم ب رای کش ش در من اطد گ رم کش ور ب ویاه من اطقی ک ن         باشد. حسا  میمقاوم  ا نیمن

نظی ر اس تانهای خوزس تان،     ،های زنگ عامل محدود کننده برای  ولید گن دم م ی باش د   بیماری

لوین و گیه  ای کرم  ان، لرستان،کرمانش  اه،کهاس  تان سیس  تان و بلوچس  تان، ای  الم و من  اطد گ  رم

 گردد.بویراحمد و فار   وصین می



 

در طول عمر جایگزینی رقم نسبت به ارقام رایجرقم آران توجیه اقتصادی جدول 

 مناطق مناسب کشت

پیش بینی سطح 
جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

نافع ارزش حال م
ناخالص آتی تولید 

 7رقم در یک دوره 
 ساله )میلیارد ریال(

ه   ای خوزس   تان،  اس   تان
سیستان و بلوچستان، ای الم  
ه  ای و من  اطد گ  رم اس  تان

کرم                         ان، 
رستان،کرمانش   اه،کهگیلول
 ن و بویراحمد و فار ی

81111 191 91011 1/899 

 

 آران  و متمایز کننده رقم جدید گندم دوروم مشخصات زراعیبرخی از 

 سیمیت منشاء

 بهاره تیپ رشد

 114 میانگین تعداد روز تا سنبله دهی

 163 میانگین تعداد روز تا رسیدن 

 مترسانتی 35 میانگین ارتفاع بوته

 مقاوم خوابیدگی بوتهواکنش به 

 زرد کهربایی رنگ دانه

 گرم 41 میانگین وزن هزار دانه

 درصد 5/13 پروتئین میزانمیانگین 

 63 ی دانهسخت

 کیلوگرم در هکتار 7554 سازگاریمیانگین عملکرد در آزمایشات 

 حساسنیمهمقاوم تا نیمه واکنش به بیماری زنگ زرد

 مقاوم ایواکنش به بیماری زنگ قهوه

 کم ای رنگ بودن سنبلهشدت نقره

 نازک ضخامت مقطع عرضی دیواره ساقه

 روشن رنگ ریشک

 
 

�




 

 مهتاب   

 و عملکرد باال  یسازگار یدارای جو آب جدید رقم

 سرد کشور  میاقل یدر اراض

 محقق مسئول معرفی رقم

 الن قدوینی                              حبیب
 

 همکاران
 ، عل  ی ص  فوی ص  فر، زاده نیام   غالمرض  ای، محم  د مانیس  لی، رض  ا ک  وچکاحمدی، به  داد س  رخ

ی، جاس م  اریش هر  دیس  ، محل وجی  مه رداد ،  پورر ا  مهرانیی، بابا ی ق، اقنوم رضای، رضو رضایعل دیس
 ، دهق ان  یمحم دعل ، نییمحم ود عط ا حس     دیس  ، ای  ک ش عبان ، نییشریفی الحس   محمدحسین هاشمی، 

 میرحی، عد  احمد مسعودالن مالوردی، ، قدر ذاکری عبدالکریمنااد، ، شاهپور ابراهیمدالوند محمد
 حم  د جعف  ری، محم  د حس  ین    ا ،     ، اال  ن طباطب  امی ف  رد  نص  ر ی، چیچ  ا مه  رداد، اریهوش  

  کخواهیرضا ندیحم                                                             
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 طق مختلف اقلیم سرد کشورمنا آبی یاراضجدول توجیه اقتصادی رقم مهتاب برای کشت در 

 مناطق مناسب کشت

پیش بینی 
سطح 

جایگزینی 
 7طی دوره 

 ساله
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با 

شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال 
منافع ناخالص 
آتی تولید رقم 

 7در یک دوره 
ساله )میلیارد 

 ریال(

مناطد شمالی و جن وبی اس تان   
س   تان، من   اطد جن   وبی  خوز

اس   تان  ف   ار ، سیس   تان و   
-بلوچستان، مناطد گرم اس تان 

ه    ای لرس    تان، کرم    ان و  
 کرمانشاه و ایالم

81111 019 92281 0/091 

 

 
 

��

 Unumli“ش         جره و  Bereke-54ب         ا ک         د   CB-84-10ی         ن ال

Arpa/Azhar/Azhar/3/Beacher/Unumli Arpa/4/Tsiklon ”    در اقس تان  ب ا منش ا کش ور قد

ط مرک د  IWBCB02س یالمللنیبلوک زمستانن ب نگیدر قالب خدانن کراس 8811-18یسال زراع

اح راز  الملل ی و  گ دینش اولی ن در خدان ن ب ین     وارد کشور ش د و ر ا از   ICARDA یالمللنیب

در  ،کش ور  س رد منطق ن   شرفتنیو ر یمقدما  ،یاعملکرد مشاهده سنیمقا هایشیآزما ی دربر ر

 1بخش ج و در  دی  ام یه ا نی  عملک رد ال  س ن یمقا شیآزما قالب در 8819-11 یزراع یهاسال

رخ، میاندوآب،  برید، همدان، اردبی ل و اراک م ورد بررس ی ق رار     کر،، مشهد، جلگنایستگاه 

ط و در درص د  3در هکت ار س  ل وگرم یک 038 دانی  بن م یسازگار شیدر آزمارقم مهتاب  گرفش.

ط درص د  89در هکتار س لوگرمیک 181 دانی رویجی بن م -حقیقیو   یقی طب - حقیقی شا یآزما

 یآب   ی، اراض  مهتاب مطلوب رقم ا ی. با  وجن بن بن خصوصداشش ینسبش بن شاهد بهمن بر ر

کش ش و  وس عن رق م     یبن عنوان مناطد مستعد ب را  واقع در اقلیم سرد کشور یهاواقع در استان

 . ندیآیبن شمار م دیجد



 

 

 مشخصات زراعی و مرفولوژیک رقم مهتاب 

 بینابین عادت رشد

 شش ردیفه فتعداد ردی

 مترسانتی 33 ارتفاع بوته میانگین 

  137 تعداد روز تا گلدهی

  133 رسیدن تعداد روز تا

 گرم 44 وزن هزار دانه میانگین 

 روشن  رنگ دانه

 درجه سانتیگراد( -11) مقاوم   (LT64)سرما به واکنش 

 مقاوم به خوابیدگیواکنش 

 مقاوم واکنش به شکنندگی محور سنبله

 مقاوم واکنش به ریزش

 هابیماریواکنش به 

های بت به بیمارینسحساس مقاوم تا نیمهنیمه

 مقاومزنگ زرد و سفیدک سطحی و نیمه

ای نواری و لکه های لکه قهوهنسبت به بیماری

 توری جو 

 درصد 6/11 پروتئین دانهمیانگین میزان 

 کیلوگرم در هکتار 7157 میانگین عملکرد دانه
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نوروز  
 

 و عملکرد باال  یسازگار یداراجو آبی  جدید رقم

 کشور جنوب طق گرمدر منامناسب کشت 

 محقق مسئول معرفی رقم

 الن قدوینی                               حبیب
 

 همکاران

 ی،احمدرض ا ک وچک  ی، برا    یعل  ی، فالح   ینعلیحس  ، اقن وم  رض ا ، کوهکن شیرعلی، ل  زاده ر،یا

 ی، طهماس ب  رو یس  ، هومونل و  یش هباز  کم ال ی، جب ار  یمه د ، خ انداده  حس ن ، عل ی ص فوی   صفر 

 ، ال ن طباطب امی ف رد    نص ر  ، دهق ان  یمحم دعل ، دالون د  محم د ، ذاک ری  عب دالکریم ی، قاس م  شمعرف

 ی،چیچ  ا  مه  رداد، ط  ن دادرض  ایی  س  یدی، ال  ن س  وق  بی  حب، اریهوش   میرح   ی، اس  امی محس  ن

   ،ال ن حس نی  ی، ساسان رجایی، فضلاویخ ییکربال نیحس، نییشریفی الحس محمد، محمود ناظری دیس 

 ناادی،شاهپور ابراهیمآلش جعفربا جبار ی،سرخ بهداد، کخواهیرضا ندیحم                   
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 کش ور زی ر کش ش     جن وب  گ رم  میدر اقل   یهدار هکتار از اراض ی کش اورز   11نددی  بن 

 یو س  ازگارب  ا رتانس  یل عملک  رد   ب  رای انتخ  اب و معرف  ی ارق  ام ج  و   .دارد ق  رار یج  و آب  

خ ارجی ک ن دارای    مواد ژنتیکیاز  های ملی،برنامندر مناطد گرم کشور، هرسالن عالوه بر  باال 

  من اطد  در ای ن و س ازگاری   ه ای محیط ی   حم ل ب ن   نش   ب اال،   عملک رد  رینظ یصفا  مطلوب

ب       ا ش       جره  WB-90-15الی       ن اس       تفاده م       ی گ       ردد.   دی       باش       ند ن

“GOB/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora ”       یدر س      ال زراع 

 یالملل  نیاز مرکد ب   یافتیط در35th IBONجوس یالمللنیب یادر قالب خدانن مشاهده 8811 -12

CIMMYT ی دراح راز بر  ر  الملل ی و  گ دینش اولی ن در خدان ن ب ین     وارد کشور شد و را از 

 یه ا س ال  در ،منطقن گ رم کش ور   شرفتنیو ر یمقدما  ،یاعملکرد مشاهده سنیمقا هایشیآزما

ایس تگاه  س ن  بخ ش ج و در    دی  ام یهانیعملکرد ال سنیمقا شیآزما قالب در 8831-30 یزراع

ب ا می انگین    ن وروز رق م   ک ن  نت ایج نش ان داد   م ورد بررس ی ق رار گرف ش.    زابل  و اهواز، داراب

 لوگرمیک 0801عملکرد  نیانگیبا م مروزیشاهد ن درمقایسن بادر هکتار  لوگرمیک 0110عملکرد 

-یق  ی حق شا یدر آزما نوروزعملکرد رقم  همچنینداشش. بر ری درصد  3 دانیکتار بن مدر ه

مطل وب   ا یب ا  وج ن ب ن خصوص      .داشش یبر ر مروزینسبش بن شاهد ندرصد  83  ی نیدجی رو

ه ای  کشور شامل اس تان  یجنوب یهاواقع در استان یآب ی، کشش آن در اراضجدید نوروز رقم

ه ای ف ار  و کرم ان    ، سیستان و بلوچستان و نید مناطد گرم اس تان خوزستان، بوشهر، هرمدگان

 .گرددیم نی وص



 

 کشور جنوب گرم اقلیم آبی یاراضجدول توجیه اقتصادی رقم نوروز برای کشت در 

 
 مناطق مناسب کشت

پیش بینی سطح 
جایگزینی طی 

ساله  7دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 )تن( تولید

ع ارزش حال مناف
ناخالص آتی تولید 

 7رقم در یک دوره 
 ساله )میلیارد ریال(

واقع در  یآب یاراض
اقلیم گرم و  یهااستان

 خش  جنوب کشور
90111 900 1100 9/011 

 
 برخی مشخصات زراعی و مورفولوژیک رقم جدید نوروز 

 میانگین عملکرد

 رشد عادت

 تعداد ردیف

 ارتفاع بوته  میانگین 

 تعداد روز تا گلدهی

 تعداد روز تا رسیدن

 طول دوره پر شدن دانه

 وزن هزار دانه  میانگین 

 های عقیم جانبیگلچه

 رنگ دانه

 به خوابیدگی واکنش

 به شکنندگی محور سنبله واکنش

 به زنگ زرد واکنش

 واکنش به سفیدک پودری

 واکنش به لکه نواری

 واکنش به لکه توری

 روتئین دانهپمیانگین میزان 

 هکتاردر  کیلوگرم 6346

 بهاره

 ردیفه دو

 مترسانتی  73

36 

144 

46 

 گرم 46

 ندارد

 روشننیمه 

 مقاوم 

 مقاوم

 تا نیمه حساس با شدت کم مقاوم

 تا نیمه حساس با شدت کم مقاوم

 مقاوم تا نیمه حساس

 مقاوم

 درصد  11
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نفیس
 رقم جدید کلزای تیپ زمستانه برای کاشت در 

 مناطق سرد و معتدل سرد کشور

 ول معرفی رقممحقق مسئ

 بهرام علیداده
 

 همکاران

 ، خ   ادم حم   ده درض   ایحم، حس   ن امی   ری اوغ   ان، محم   د ی   ددان دوس   ش، عب   ا  رض   ایی زاد

، س یام  رحم انپور  ، فرناز ش ریعتی ی، میفرشاد ناصر قدی، لیراسماعیش نیغالمحس، بهمن راسبان اسالم

 ی، اوی  خ دی  مجی، ص  ادق نیحس  ی، ریبه  رام مج  د نص  ی، محم  د یاحم  دعل،امیرحس  ین ش  یرانی راد

 یدیعد یمهد، یحسن دیفرشالن میرزامی، امان                                   
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 شوررد و معتدل سرد سجهت کشت در مناطق  نفیساقتصادی رقم توجیه جدول 

مناطق مناسب 
 کشت

سطح پیش بینی 
ساالنه جایگزینی  

ساله  7طی دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید رقم 

ساله  7در یک دوره 
 )میلیارد ریال(

معتدل و مناطد 
 کشورنیمن معتدل 

91111 901 9011 8/911 
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ن اادی کل دای   حاص ل از برنام ن مل ی ب ن     L72در راستای  ولید ارقام ررمحصول کلدا، الین 

در کر، و آزمایش ا  متع دد    8818سال  در Orient×Modenaکن از  القی بین دو رقم کشور 

نامگ ذاری و معرف ی گردی د. الی ن      "نف یا "با ن ام   8831سال انتخاب و در سال  88بعدی طی

L72           ضمن بر ری در آزمایش ا  مق دما ی در قی ا  ب ا ش اهد س رق م اک اریط، در آزمایش ا

ض من کس ب ر ب ن اول     8830-38و  8838-30های زراع ی  سازگاری در چهار منطقن طی سال

کیلوگرم در هکتار با رایداری باال را نسبش ب ن ش اهد سرق م اک اریط نش ان       022افدایش عملکرد 

در ش رایط قط ع آبی اری از مرحل ن     داد. نتایج مطالعا  در شرایط زارعین نشان داد کن این الین 

اوک اری  نسبش بن رقم شاهد  بن شرایط نرمالط بار آبیاری کمتر نسبش ی بن بعد س خورجین دهی

در مقاب ل   210و  801ن سبا افش عملکرد ناشی از  نش خش کی آخ ر فص ل    دار داشتبر ری معنی

در ش رایط کش ش   کیلوگرم در هکتار بن  ر ی ب در ب راآن و برخ وار اص فهانط و      8100و  181

در مقاب ل   188عملکرد دانن س اوکاری در منطقن زنجان با افش اندکنسبش بن رقم شاهد   اخیری

ه ای مدرع ن ای ح اکی از    . نت ایج حاص ل از ارزی ابی   بر ری داش ش کیلوگرم در هکتارط  0888

دار آماری ب ا رق م    حمل باالی این الین در مقابل بیماری روسیدگی سفید ساقن با اختالف معنی

  شاهد اوکاری بود.



 

 
 نفیس  جدید کلزای زمستانه رقم و متمایزکننده زراعی برخی از ویژگیهای 

 کیلوگرم در هکتار 4111 عملکرد دانهمیانگین 

 گرم 7/3 میانگین وزن هزار دانه

 درصد 4/44 روغنمیانگین میزان 

 کیلوگرم در هکتار 1313 عملکرد روغن میانگین 

 167 تا رسیدگی تعداد روز

 مترسانتی 117 ارتفاع گیاه میانگبن 

 μmol/g 31/4 (میزان گلوکوزینوالت کنجالهمیانگین 

 46/4 روغن (C1121)درصد اسید اروسیک میانگین 

 بیشتر از شاهد رقم اکاپی تحمل به کشت تاخیری

 بیشتر از شاهد رقم اکاپی خشکی آخر فصلبه تحمل 

 تحمل نسبی باال ساقه تحمل به بیماری پوسیدگی
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 پارسا
 رقم جدید سویا جهت کشت تابستانه در دشت مغان )استان اردبیل(

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 حمیدرضا بابایی
 

 همکاران

 نسرین رزمی، جهانفر دانشیان، عظیم خدامی، ن رجا ک ازرونی، حمی د ص ادقی، اب راهیم هدارجریب ی،       

 حمده، مجتبی هاشمی جدی، حسین سبدی میدرضا خادمفرناز شریعتی، ح                    

 

 

 

 
 

�




 

 جدول توجیه اقتصادی رقم پارسا جهت کشت تابستانه در دشت مغان

مناطق مناسب 
 کشت

پیش بینی سطح 
 7جایگزینی طی دوره 

 ساله )هکتار(

میانگین تفاوت 
عملکرد با شاهد 

 )کیلوگرم در هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید
 )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی 

تولید رقم در یک 
ساله  7دوره 

 )میلیارد ریال(

استان اردبیل 
 سماانط

8111 819 9110 9/18  
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ر  و رر محص ول س ویا ب رای کش ش   ابس تانن در دش ش        با هدف معرفی ی  رقم متوسط

و  Delsoy 4210ن اادی س ویا و  الق ی ب ین دو رق م      حاص ل از برنام ن مل ی ب ن     L68ماان الین 

Williams 82  رارس ا "ب ا ن ام    8831 س ال بررس ی و انتخ اب، در س ال     82طی  8823در سال" 

ط رق م جدی د رارس ا ب ا متوس ط دو س الن       8831-8838معرفی گردید. در آزم ایش س ازگاری س  

دار  کیلوگرم در هکتار ر بن نخسش را در ماان بدسش آورده  و بر ری معن ی  8830عملکرد دانن 

ایش کیل وگرم در هکت ار نش ان داد. در آزم      0000نسبش بن رقم صبا سش اهدط ب ا عملک رد دان ن     

رق م   ،آب اد ما ان انج ام ش د     سوار و ر ار   در دو منطقن بیلن 8831 رویجی کن در سال - حقیقی

کیل وگرم در هکت ار    809 کیل وگرم در هکت ار ب ن می دان      8012جدید رارسا با متوسط عملکرد 

روز دوره رش د   ا رس یدگی ر نج روز      880عملکردی بیشتر از رقم شاهد ویلی امد داش ش و ب ا    

رقم ویلیامد بود. در دو آزمایش جداگانن ارزیابی راسخ الین های امیدبخش س ویا    ر از زودر 

میری فیت وفترامی ک امال     بن دو بیماری مهم سویا درکشور رقم جدید رارسا  نسبش بن بیماری بو ن

مقاوم و نسبش بن بیماری بو ن میری فوزاریومی نیمن مقاوم بود. در ارزیابی کیفی دان ن ب ن لح اظ    

 درص د  00ررو ئین و روغن دانن و  رکی ب اس یدهای چ رب روغ ن نی د الی ن رق م  از        محتوی 

ه ای ب ا    ررو ئین برخوردار بوده و  از نظر کیفیش روغن دانن در گروه روغ ن  درصد 82روغن و 

  اسیدچرب اشباع کم قرار گرفش.



 

 جدید سویا پارسارقم ایزکننده و متمزراعی برخی از مشخصات 

 رس(  )متوسط 3 گروه رسیدگی

 ایستاده با رشد نیمه محدود تیپ رشد  

 مترسانتی 36  میانگین  ارتفاع بوته  

 سفید رنگ گل

 مثلثی های جانبی(   برگ )شکل برگچه

 زرد مایل به سبز رنگ پوسته خارجی بذر  

  117 میانگین روز تا رسیدگی  

 سه شاخه  بندیفرم شاخه

 مقاوم واکنش به بیماری بوته میری فیتوفترایی

 نیمه مقاوم واکنش به بیماری بوته میری فوزاریومی

 درصد 11 روغن  میزان میانگین 

 درصد 37 پروتئینمیزان میانگین 

 گرم 143 میانگین وزن هزار دانه

 کیلوگرم در هکتار 3147 میانگین عملکرد دانه
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 شوین
د تک شاخه با عملکرد مناسب جهت کشت در استان رقم جدید کنج

 خوزستان
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 غالمرضا قدر ی
 

 همکاران

 س  عدالن منص  وری، حمیدرض  ا فن  ایی، ابوالقاس  م الح  انی، امی  ر خس  رو دان  ایی، ن  رجا ک  ازرونی،      
 نیصابر سیف امیری، احمد آیین، بهروز قمرزاده، ریوند بهم                            
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 ن خوزستانتوجیه اقتصادی کنجد رقم شوین جهت کشت در استا

مناطق مناسب 

 کشت

پیش بینی سطح 

جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 

 )هکتار(

تفاوت میانگین 

عملکرد با شاهد 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان افزایش 

 تولید 

 )تن(

ارزش حال منافع 

ناخالص آتی تولید 

 7رقم در یک دوره 

 ساله )میلیارد ریال(

استان خوزستان و 
 مناطد گرم مشابن

8111 910 000 1/10 
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حاصل از برنامن ملی اصالح کنجد ب ا ه دف اف دایش عملک رد و      SG5-84215الین کنجد 

کر، و انتخاب و در  8821سال در  Local Dezful×Chinese-S25 القی ، از  نوع ارقام کنجد

نامگذاری و معرفی گردی د.   "شوین"با نام  8831بوده کن در سال های بعدی در دزفول بررسی

مده از آزمایشا  مق دما ی و س ازگاری عملک رد دان ن در من اطد گ رم کش ور        نتایج بن دسش آ

درص د ب ود.    0/81بیانگر بر ری عملکرد دانن الین جدید کنجد نسبش بن ارقام محلی ب ن می دان   

داری بین الی ن   ها در شرایط مدرعن، اختالف معنی همچنین بر اسا  اطالعا  ثبش شده بیماری

SG5-84215 د محل ی مش اهده نش ده و ه ر دو در ر ب ن نس بتا مق اوم ق رار         و ش اه  سرقم شوینط

کیل وگرم در   102ب ا  ولی د    رقم جدید ش وین از نظر میدان  ولید روغن در واحد سطح  گرفتند.

کیل وگرم در هکت ارط اخ تالف     021درصد افدایش نسبش بن  رقم شاهد محل ی سب ا    89هکتار و 

لکرد دان ن و روغ ن نس بش ب ن رق م      افدایش عم داری نشان داد. رقم جدید شوین، عالوه بر معنی

هایی نظیر    ش اخن ب ودن، داش تن س ن کپس ول در رای ن ه ر دمب ر  و          دارای ویاگیمحلی، 

ای ن رق م ف راهم    در های کشش ب اال ر را   استفاده از  راکمکن امکان  بودهها  کپسولبیشتر  راکم 

 کنند. می



 

 
 شوینبرخی مشخصات زراعی و متمایز کننده رقم جدید کنجد 

 منشا اصالح شده داخلی

 تیپ رشد تک شاخه

 میانگین عملکرد دانه  کیلوگرم در هکتار 1144

 میانگین وزن هزار دانه  گرم 1/3

 متوسط عملکرد روغن  کیلوگرم در هکتار 561

 متوسط میزان روغن درصد 33/64

 داد کپسول در پایه برگتع 3

 وضعیت کرک پرکرک

 تحمل به ریزش دانه ندارد

 مقاومت به ورس مشابه با شاهد )توده محلی دزفول(

 مشابه با شاهد )توده محلی دزفول(

 ها واکنش به بیماری

)فیلودی، بوته میری فوزاریومی، پوسیدگی 

 زغالی و لکه برگی آلترناریایی(
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 طااه
 ودرس برای کشت در مناطق مختلف کشورهیبرید جدید ذرت ز

 های تأخیریبه ویژه کشت 
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 دهقانپور بندهیز

 
 همکاران

 ی، مسعود محسنمحمدحسین سبدی، علی شیرخانی،  ،استخر افشار ،یزمان دیمج مقدم، زادهحسنهادی 

 ناادحمید نجفی کامران انوری ساوجبالغی، محمود باصفا، معروف خلیلی، ،یریش رضامحمد
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از  القی برای اولین بار   (KSC 410)981سینگل کرا  هیبرید جدید ذر  زودر طاها، 

 ولیدگردید کن را از بررسی و  8819در سال    K1264/1-5و KE 76009/311بین دو الین 

ط ی س ن مرحل ن     .انتخاب در مراحل اولین مقایسن عملکرد وارد آزمایشا  س ازگاری گردی د  

 منطق ن  3در  8811و  8812در دو س ال   مقایسن عملکرد دانن در آزمایشا  سازگاری،بررسی 

در دو  ، DC 370و دهقان ن در هکتار نسبش بن هیبریدهای شاهد  91/88با میانگین عملکرد 

 ن در هکت ار در مقایس ن ب ا     89/88منطقن با میانگین عملکرد دانن  رنجدر  8838و  8831سال 

منطق ن   3در  8839و  8838در دو س ال   نهایشدر بر ری نشان داد و ان هیبریدهای فجر و دهق

ها  از نظر بیماری ن در هکتار یکی از دو هیبرید بر ر در آزمایش بود.  18/80با عملکرد دانن 

معم ولی نیم ن    ب ن س یاه    نس بش  انجام ش د،  8810 – 11های نید طی آزمایشا ی کن در سال

-آزمایش ا   حقیق ی  می ب الل متحم ل ب وده اس ش.     روس یدگی فوزاری و  نسبش ب ن  و حسا  

ک ن می انگین عملک رد     در سن منطقن سکرمان، کرمانشاه و شیرازط اجرا شد 8830 رویجی سال 

درصد بود کن از عملکرد رق م فج ر بیش تر     89 ن در هکتار با رطوبش  0/3دانن رقم طاها حدود 

هکتارط کمت ر ب ود. رطوب ش زم ان      ن در  31/81سبا عملکرد   219ولی از هیبرید سینگل کرا  

قابل ذکر اسش با کشش هیبری د ف و     . کمتر بود 219نسبش بن هیبرید  درصد 2برداشش آن نید 

موقع و با رطوبش کمتر و ک اهش هدین ن خش   ک ردن دان ن، س بب آزاد       ن عالوه بر برداشش ب

 های راییده خواهد شد.شدن زود ر زمین و جلوگیری از  أخیر در کشش



 

  شاهد زودرس و دیررساقتصادی کشت رقم جدید طاها نسبت به  توجیه

 در مناطق مختلف کشور
کاهش هزینه هر 

کیلوگرم رقم 

جدید نسبت به 

 شاهد )ریال(

 هزینه تولید هر کیلوگرم

ای )ریال(ذرت دانه  

 میانگین هزینه تولید هر هکتار ذرت
ای با احتساب آب و اجاره زمین دانه 

 )میلیون ریال(

د هیبری
جدید 
نسبت 

 به 
هیبرید 
 دهقان

هیبرید 
جدید 
نسبت 
به رقم 
هیبرید 

744 

هیبرید 
دیررس 

744  

هیبرید 
شاهد 

زودرس 
 دهقان

هیبریدجدید 
 414زودرس 

هیبرید 
متداول 

 744دیررس 
با دوبار 
آبیاری 

 بیشتر

هیبرید 
شاهد 

زودرس 
 دهقان

هیبریدجدید 
 414زودرس 

9801 9109 90202 90080 91128 991 982 982 

 
 KSC 414متمایزکننده رقم هیبرید طاها و  یزراعبرخی مشخصات 

  444فائو ،زودرس  )براساس گرو فائو( گروه رسیدن

 116-117  طول دوره تا رسیدن فیزیولوژیکی

  33-36  )هزار بوته( شده در هکتار تراکم توصیه

  زرد رنگ دانه  

  قرمز  رنگ چوب بالل

  ای استوانه  فرم بالل

  مترمیلی 13  یانگین عمق دانهم

  گرم  346  میانگین وزن هزار دانه

  14  میانگین تعداد ردیف دانه

  33  میانگین تعداد دانه در ردیف بالل

 تن در هکتار  56/11 (رطوبت% 14)میانگین عملکرد دانه در آزمایشات 

 هکتار در نت  45/3 (رطوبت% 14)ترویجی-میانگین عملکرد دانه در طرح تحقیقی

  نیمه مقاوم  واکنش به بیماری پوسیدگی فوزاریمی بالل

 نیمه حساس  واکنش به بیماری سیاهک معمولی بالل
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 بهشت
  در کشت برای مناسب ایسورگوم علوفه جدید رقم

 مناطق گرم و معتدل گرم
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 سید علیرضا بهشتی
 

 همکاران

 بخ ش، عل ی آذری نص رآباد، علیرض ا ص ابری، ص مد مبص ر،        ف یض  علی اکبر مختارزاده، محم د قی 

 مسعود  رابی، مصطفی جعفریانی، وحید رهجو                                    
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حاصل از برنام ن   MFS8ی، الین اسورگوم علوفنو ررمحصول  دیجددر راستای  ولید ارقام 

در مشهد بوده ک ن   8829در سال  B34×MF1133های ناادی سورگوم و  القی بین الینملی بن

و معرف ی   ینامگ ذار  "بهشش"با نام  8831در سال را از انجام گدینش وطی آزمایشا  متعدد 

 F3از م واد   ط نی د B34س یم ادر  نی  الو س بدوار   ی وده محل از طMF1133ی سردر نیالگردید. 

ر ا از   آمده بودن د.  گدینش و بدسش 8821در سال  ایاسترال دزیس  یاز شرکش راسف یافتیدر

ه  ای در ح  ال  فکی    و ر  ا از آن در آزمایش  ا  در نس  ل MFS8گ  دینش و انتخ  اب الی  ن 

ه ای انتخ ابی وارد آزمایش ا     مقدما ی و ریشرفتن عملکرد، الین مذکور ب ن هم راه س ایر الی ن    

های امی دبخش س ورگوم   الیندر بررسی عملکردِ  مقایسن عملکرد در مرحلن سازگاری گردید.

در آزمایش ا    ط8838-30 ه ای س ال طی س رجندیگرگان و ب ،در مناطد مشهد، اصفهان یانعلوف

علوفن خش   را   دی ول نیشتریب ،گرم در هکتارلویک 08911با عملکرد  MFS8الین سازگاری، 

 دیفدیاس پ  دی  بریهو عملکرد ماده خش  نسبش بن رق م رگ اه    شیدرصد افدا 8و  80با بن  ر یب 

 MFS8ط نشان داد کن الین امی دبخش  نیدو چ نیانگیممایشا  کیفی علوفن سنتایج آز. نشان داد

کمت ری   ن ا محل ول   افیدرصد الدر مقایسن با رقم رگاه، درصد ررو ئین خام و ماده آلی بیشتر و 

 شیدر آزم ا باش د.   نی  ال نی  ا مناس ب علوف ن در   شیفیک واند حاکی از موضوع می دارد و این

ب ا   MFS8، الی ن امی دبخش   در منطقن  ربش جام انجام شد 8839کن در سال  یجی رو-یقی حق

 21/91 ن علوفن  ر در هکتار سدر مجموع دو چینط در مقایسن با رقم رگاه با  ولی د   11/08 ولید 

و  یب ا در نظ ر گ رفتن مجم وع ص فا  کم        داری نشان داد. ن علوفن  ر در هکتار بر ری معنی

کش ور   گ رم  معت دل گ رم و  در من اطد   رقم بهش ش  ، کاششعملکرد علوفن دری داریو را یفیک

 .قابل  وصین اسش
 
 



 

 جدول توجیه اقتصادی رقم بهشت جهت کشت در مناطق گرم و معتدل گرم کشور

 مناطق مناسب کشت

بینی سطح پیش

جایگزینی طی 

 ساله 7دوره 

 )هکتار(

تفاوت میانگین 

عملکرد علوفه 

تر با شاهد 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 

یش افزا

 )تن( تولید

ارزش حال 

منافع ناخالص 

آتی تولید رقم 

 در یک دوره

 ساله 7 

 )میلیارد ریال(

 بلوچس  تان، و سیس  تان ه  ایاس  تان

 خراس  ان ی  دد، کرم  ان، هرمدگ  ان،

   ه             ران، رض             وی،

 زنج     ان، س     منان، مرک     دی،

 غرب    ی، و ش    رقی آذربایج    ان

 گیالن مازندران،

0111 1111 91111 1/900 

 

 بهشتای جدید سورگوم علوفهرقم تمایزکننده مشخصات زراعی و م

 در هکتار لوگرمیک 11454 در آزمایشات میانگین عملکرد علوفه خشک

 ای چندچینعلوفه پتانسیل چین برداری

 روز 74 طول دوره رشد تا اولین برداشت 

 مترسانتی 114-136 ارتفاع بوته در مرحله گلدهی

 گرم 16-13 وزن هزار دانه

 رس متوسط یدن فیزیولوژیک بذرروز تا رس

 مقاوم مقاومت به خوابیدگی

 مقاومنیمه های لکه برگیمقاومت به بیماری

 زرد روشن رنگ رگبرگ

 ای روشنقهوه رنگ دانه
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 دادفر
 کشور رقم جدید لوبیا قرمز مناسب کشت در مناطق معتدل و سرد

 
 محقق مسئول معرفی رقم

 محمدحسن کوشکی
 

 همکاران
 

 امل، عادل غدیری، رروید صالحی، رحیم احمدوند، سیده سمین حسینیمسعود ک
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 فر در مناطق معتدل و سرد کشورتوجیه اقتصادی رقم داد

مناطق مناسب 

 کشت

پیش بینی سطح 

جایگزینی طی 

ساله  7دوره 

 )هکتار(

تفاوت میانگین 

عملکرد با شاهد 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 

ناخالص آتی تولید رقم 

ساله  7در یک دوره 

 )میلیارد ریال(

مناطد معتدل و 

 سرد کشور
0111 111 9111 1/201 
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های بومی لوبیا قرمد ههای بر ر از  ودسرقم دادفرط حاصل انتخاب    بو ن KS31303الین 

این الین ب ا گذران دن مراح ل اولی ن اص الحی و مقایس ن        .باشددر منطقن ازنای استان لرستان می

ه  ای امی  د بخ  ش لوبی  ا قرم  د   ، در  مقایس  ن عملک  رد الی  ن 8819عملک  رد مق  دما ی از س  ال  

الین و دو ش اهد ص یاد و گل ی     88، همراه 8831و 8813درآزمایشا  سازگاری طی سال های 

نت ایج ای ن   در چهار منطقن بروجرد، خمین، زنج ان و اقلی د ف ار  م ورد بررس ی ق رار گرف ش.        

کیلوگرم در هکت ار نس بش ب ن     0203با میانگین عملکرد  KS31303آزمایش نشان داد کن الین 

 80و  09کیل وگرم در هکت ار ب ا     0100و  0980شاهدهای گلی و ص یاد ب ن  ر ی ب ب ا عملک رد      

 رویج ی در   -، در آزمایشا   حقیق ی  8839در سال  KS31303. الین درصد بر ری نشان داد

س بش ب ن ش اهدهای    مناطد ازنا و دورود در استان لرستان و خرمدره و سلطانین در استان زنجان ن

ب ا متوس ط عملک رد     KS31303آزمایش بر ر بود. در اس تان لرس تان، اخ تالف عملک رد الی ن      

های محل ی ازن ا و دورود ب ن    درصد و نسبش بن  وده 09کیلوگرم در هکتار با رقم گلی  0/8020

 8120درص د ب ود. همچن ین ای ن الی ن در اس تان زنج ان ب ا متوس ط عملک رد            01و  88 ر یب 

درص د نس بش ب ن ص یاد،   وده محل ی خرم دره و         03و  11، 81رم در هکت ار ب ن  ر ی ب    کیلوگ

گیری ر رو ئین، مق دار ر رو ئین    اسا  نتایج حاصل از اندازه برسلطانین افدایش عملکرد داشش. 

 درصدط بود.  10/83درصد و ی  درصد بیشتر از  رقم گلی س 31/01برابر  KS31303الین 



 

 برخی مشخصات زراعی و متمایز کننده لوبیا قرمز رقم دادفر
 Red Mexican کالس بین المللی

 (3)رونده تیپ بوته

 مترسانتی  141 ارتفاع بوتهمیانگین 

 روز 144 میانگین دوره رشد

آزمایشات سازگاری و  میانگین عملکرد

 ترویجی-تحقیقی

 در هکتار کیلوگرم  3116

 گرم 34/34 وزن صد دانهمیانگین 

 دقیقه 114 میانگین مدت پخت 

 درصد 3/14 پروتئین میانگین میزان 

 خوب بازارپسندی

 سهمی شکل دانه

 متحمل BCMVبه بیماری  واکنش
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 افق
 زودرس و ایستاده مناسب کشت در رقم جدید لوبیا قرمز 

  مناطق سرد و معتدل
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 اسدیبهروز 
 

 

 همکاران
 ، یص  الح ف  رود، دی  خل یغف  ار نیحس  ، اس  ماعیل بیض  ایی ، اکب  ر قنب  ری  عل  ی، یدرّ درض  ایحم
 ،  م ا یزرع ر نص ر  ، کخ واه ین ش هره ، احمدون د  میرح، یریغد عادل، ل  محمدرضا، یآسترک نیحس

 یصدر بهروز، وریداد مسعود، ارده جواد، ینیباشت میابراه، مستعد انیب               

 

 
 

 
 

 ��



 

 
 در مناطق سرد و معتدل کشور لوبیا قرمز افقرقم جدید جدول توجیه اقتصادی 

 مناطق مناسب کشت

پیش بینی 
سطح جایگزینی 

 7طی دوره 
 ساله

 )هکتار(

تفاوت میانگین 
 عملکرد با شاهد

)کیلوگرم در  
 هکتار(

میزان افزایش 
 تولید )تن(

منافع ارزش حال 
ناخالص آتی 

تولید رقم در یک 
 ساله  7دوره 

 )میلیارد ریال(

لرستان،  هایاستان
 زنجان، ،یفار ، مرکد

چهارمحال و  جان،یآذربا
 یاریبخت

0111 901 201 9/991 
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کش اورزی من اطد گرمس یری     قا ی حق یالمللنیط با منشا مرکد بD81083 نیرقم افد سال

 شی  قابل یو دارا س تاده یقرم د دان ن درش ش و زودر  ب ا ف رم بو  ن ا       ایرقم لوب نیط، اولCIATس

عملک رد نس بتا    یافد نس بش ب ن ارق ام رون ده دارا     دیباشد. اگر چن رقم جدیم دهیبرداشش مکان

منحص ر   یهایاگیو  ر بوده و ازروز زودر  01-00 جینسبش بن ارقام را یول دباشیم یکمتر

و ثبا  رنگ دان ن   یدگیدر رس یکنواختی، یعال یبازاررسند ،یرقم عالوه بر زودرس نیبن فرد ا

مرحل ن   9ح داقل   ،یرق م نس بش ب ن ارق ام قبل       نی  ا یباشد. با  وجن بن زودرسیدر زمان رخش م

 ای  امک ان کاش ش لوب   دهیهنگ ام ر ام   زود یسرما لیکن بن دل یو در مناطق نداشت ازیکمتر ن یاریآب

 یاری  مص ادف ش دن ب ا آب    لی  بن دل ایکن در فصل بهار زمان کاشش لوب یمناطق ایوجود ندارد و 

 نیباشد. همچنیرقم مناسب م نیا ،شود یانجام م ریجو و کلداط با  اخ سگندم، دهیمحصوال  رام

 باشد.یمقاوم م ایلوب یمعمول  ییموزا یروسیو یماریرقم نسبش بن ب نیا



 لوبیا قرمز افقو متمایزکننده رقم جدید  برخی خصوصیات زراعی

 Morado المللیکالس بین

 ایستاده تیپ بوته

 گرم 46 ن وزن صد دانهمیانگی

 روز 36 دوره رسیدگی

 مقاوم (BCMVواکنش به ویروس موزائیک )

 درصد  13 میانگین میزان پروتئین

 عالی بازارپسندی

 کیلوگرم در هکتار 1564 دانه عملکردمتوسط 

 

 

 

 
 

��



 

 شادان
مناطق و مناسب  رقم جدید باقال دانه متوسط، قابل برداشت مکانیزه

  کشور باقالکاری

 

 حقق مسئول معرفی رقمم

 فاطمن شیخ
 

 

 همکاران

 ی، رمضان سرررسشآقاجان یعل محمدی، ریخالد می، آسترک نیحس، رضا سخاو 

 

 
 

��



 

 کشورمعتدل نیمه  و معتدلجهت کشت در مناطق  شاداناقتصادی رقم توجیه 

مناطق مناسب 
 کشت

سطح پیش بینی 
ساالنه جایگزینی طی 

 ساله )هکتار( 7دوره 

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 

 7رقم در یک دوره 
 ساله )میلیارد ریال(

معتدل و نیمن مناطد 
 کشورمعتدل 

9111 111 8011 1/811 

 

 

 
 

��

ه ای لرس تان، خوزس تان، گلس تان، مازن دران،       های اصلی  ولید باقال در کش ور اس تان   استان

ام  ج اری برک ش   س ال قب ل ب ا ن      80اصفهان و گیالن هستند. آخرین رق م زراع ی ب اقال ای ران     

(ILB1269) خ وری،   با  وجن ب ن چن د منظ وره ب ودن محص ول ب اقال س  ازه        . ولید و معرفی شد

نیاز کش ور باش د. معرف ی     ی واند راسخگو کنسرو، لپن و ...ط و  نوع اقلیمی کشور ی  رقم نمی

جمل ن رای داری، عملک رد ب اال، ش اخص       ه ای مطل وب زراع ی از    ارقام جدید با داشتن ویاگی

داشش باال، زودرسی،  عداد دانن در غالف زیاد و مقاومش بن بیماری کم   ش ایانی ب ن رف ع     بر

 2ط ی بررس ی ه ای    G-Faba-133(F6/Latt338/08)الین جدید معمال  فو  خواهد کرد. 

با هدف افدایش عملکرد، مقاومش بن بیم اری   ICARDAسالن از مواد ژنتیکی دریافتی از مرکد 

نامگ ذاری   "ش ادان "با نام  8831ده گدینش و انتخاب گردید و در سال و قابلیش برداشش مکانی

 111های مهم رقم جدید شادان شامل رتانسیل عملکرد دان ن زی اد سح دود     و معرفی شد. ویاگی

، مقاوم ش ب ن بیم اری     ن بیش تر از ش اهدط   0زیاد سحدود  کیلوگرم بیشتر از شاهدط و غالف سبد

قابلی ش برداش ش    دانن در کشور،  عداد غ الف در بو  ن ب اال،     لکن برگی باقال، رایداری عملکرد

ها، طعم بهتر، درصد ررو ئین باال ر، میدان  مکانیده، مقاوم نسبش بن خوابیدگی، یکنواختی غالف

  انن کمتر، یکنواختی رخش و باال بودن نسبش دانن بن غالف اسش.



 و متمایزکننده رقم جدید باقال شادان  برخی خصوصیات زراعی

F شجره  latt/ (G-Faba- )

 مترسانتی 115 میانگین ارتفاع بوته

 3/15 تعداد غالف در بوتهمیانگین 

 4-6 تعداد دانه در غالفمیانگین 

 مترسانتی 16-17 طول غالف 

 گرم 115 دانه میانگین وزن صد 

 درصد 5/34 میانگین میزان پروتئین

 گرم/گرممیلی 7/4 میانگین میزان تانن

 کیلوگرم در هکتار 11331 در آزمایشات ترویجی عملکرد غالف سبزمیانگین 

 کیلوگرم در هکتار 6133 در آزمایشات ترویجی میانگین عملکرد دانه

 وگرم در هکتارکیل 3473 در آزمایشات سازگاری  میانگین عملکرد دانه

 مقاوم واکنش نسبت به بیماری لکه شکالتی

 مقاوم واکنش نسبت به بیماری برق زدگی

 مقاوم واکنش نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی

 

 

 
 

��



 

 فیض
 رقم جدید باقال دانه درشت، زودرس و مناسب برای مناطق معتدل و نیمه

 معتدل

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 فاطمن شیخ
 

 

 همکاران

 سرررسش رمضانی، آقاجان یعل محمدی، ریخالد می، آسترک نیحس، رضا سخاو 

 
 

��



         

        

 
 کشورتدل و نیمه معتدل معجهت کشت در مناطق  فیضاقتصادی رقم توجیه 

مناطق مناسب 
 کشت

سطح پیش بینی 
ساالنه جایگزینی  

ساله  7طی دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 هکتار(

میزان افزایش 
 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 

 7رقم در یک دوره 
 ریال( ساله )میلیارد

معتدل و مناطد 
 کشوردل نیمن معت

0111 811 9011 920 

 

 
 

وارد  ICARDAبا منش ا   8813، در سال ILB3621با شجره  G-Faba-1-1الین جدید باقال 

 "ف  یض"ب  ا ن  ام  8831س  ال بررس  ی و مقاس  ین عملک  رد در س  ال  2کش  ور ش  د و ر  ا از ط  ی 

 3،  ب ن هم راه   مق دما ی  عملکرد در آزم ایش ه ای  را از بررسی  فیضرقم نامگذاری گردید. 

ه ای   های سازگاری انتخاب شد. در سال های  کمیلی و آزمایش الین دیگر جهش انجام ارزیابی

نتایج بررسی سازگاری و مقاوم ش ب ن بیم اری در چه ار منطق ن       8839-30و  8838 -39زراعی 

اری و رایداری عملکرد بود. رق م  دهنده بر ری رقم فیض از لحاظ عملکرد، مقاومش بن بیمنشان

 رویجی استان های گلستان و مازندران با رقم شاهد برکش مقایسن -های  حقیقی فیض در رروژه

کیل وگرم   8191های مختلف رقم فیض نسبش بن ش اهد برک ش    شد. با  وجن بن میانگین آزمایش

درص د از   81ادل کیل وگرم در هکت ار مع     210درصد از لحاظ غالف سبد و  3در هکتار معادل 

لحاظ دانن خش  افدایش عملکرد نشان داد. مط ابد آخ رین بررس ی ه ا رق م ف یض نس بش ب ن         

  رین خصوص یا  ای ن رق م ط ول بلن د غ الف         های قارچی باقال نیمن مقاوم اسش. مه م  بیماری

خوراکی، باال ب ودن نس بش دان ن ب ن غ الف،       عددط، زودرسی، خو  1-3س عداد دانن در غالف 

های شایع باقال و شاخص برداشش باال اسش. خصوص یا  ف و  باع       بش بن بیماریمقاومش نس

خوری داش تن باش د. ض منا     شود الین جدید جایگاه خوبی در بازارهای محلی و مصرف  ازه می

 کند. های دیرهنگام نید عملکرد باالیی  ولید می این رقم در  اریخ کشش
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 برخی مشخصات زراعی و متمایزکننده باقال رقم جدید فیض

-ILB (G-Faba شجره - )

 مترسانتی 111 میانگین ارتفاع بوته

 6/7 تعداد غالف در بوتهمیانگین 

 5-3 تعداد دانه در غالف

 مترسانتی 36 طول غالفمیانگین 

 گرم 146 دانه میانگین وزن صد

 درصد 34 میانگین میزان پروتئین  

 گرم/گرممیلی 71/4 میانگین میزان تانن  

-آزمایشرات تحقیقری  عملکررد غرالف سربز )   میانگین 

 ترویجی(
 کیلوگرم در هکتار 14451

 کیلوگرم در هکتار 4331 ترویجی(-آزمایشات تحقیقیمیانگین عملکرد دانه )

 کیلوگرم در هکتار 1343 (آزمایشات سازگاریمیانگین عملکرد دانه )

 مقاومنیمه به بیماری لکه شکالتی واکنش

 مقاومنیمه به بیماری برق زدگی واکنش

 مقاومنیمه به بیماری سوختگی استمفیلیومی واکنش

 

 
 

44



  

 

 

 

 

 مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

  





 آسمان
 رقم جدید گندم نان مناسب براي كاشت در دیمزارهاي كم بازده گرمسيري

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 محتشم محمدی 
 

 

 

 همکاران 

 زا ه، بهووا  ادود زر  ،   اهلل کورمو  پوو  حسو، ، مر وو  ايوت ر ،  حمو      حسن قوجق، مقصوو  حسون  

، فوزا  افش  ی، محسن ر ي ئ ، محمو  عط  حسي، ، صمد يووک  ی،  حويم شواوي     ک ز اد ، دوجس 

 پوووا ،  امووين  ا  اهلل طب طبوو ر ، محمووو   ا،ودوود،  محمووو  موووا ی، دصووو    معصووومخ ريو،ووو، 

 ص وعل  ص وی ا اعب   کي                                           
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-KABY/3/TEVEE2/URES//FUN/KAUZ  IRBWG-2006-001G-0G-0Gالروون  

0G-3G-0G   بوو  قيقوو  اا،وودرن يوو ز،      رگادووخ  ا   ،يوووی   4851-58   يوو ز ز اعوو

شو ی    حو ز ق وو  ا    يو ،خ    دسو    6شو ی  ارستگ ه ،چس  ا  ارج   ،و رده ا پس از بو يو  

خ ق کيک ص    ا  ييد  بخ  الرن رو ،،،    ق ،وآ مزم رشو   مقودم ق ، پيشووفتخ ا ا،يو  بو       

شو ی ،چسو  ا ،   مد  چه   ي ز ا زر ب  ،و رد. مي دگين عملکو   ادخ الرن جدرد    ارسوتگ ه 

کيلوو،و    4581ش ی ،لست   )،،بد(، بواهو ) رلم( ا روزيت   )ش تک ( بهبه   ا ا اض  ايت  

کيلوو،و     شکتو  ( بوقووی     4547  صد دسب  بخ  قوم او شد کوورم )    7/4   شکت   بو ه کخ 

مي دگين عملکو   ا ي ،خ  الرن مو   درو    م، طق ،چس  ا ، ،،بد، بهبهو  ، ش تکو    دش    ا . 

  صد افگارش دسب  بخ  قم چموا  )کوخ    حو ز    4/44(، ب  کيلو،و     شکت   4787ا  رلم، )

 ا  دشو    ا .  ح ضو   ارن م، طق کش  م  او (،    يطح احتم ز رک   صود بوقووی مع،و    

بهبه   ا ش تک  بخ ع،وا  م، طق شود،، ميو دگين عملکوو   ادوخ الرون          م، طق پوق،ش بواهو،

  صد افوگارش دشو    ا . بطوو      8/8ا  7/81جدرد دسب  بخ ا ق   ا شد چموا  ا کورم بتوقيآ 

قورن  قم ،،ود  بهو  ه  روم    متويط، ظهو  ي،بلخ الرن جدرد يخ  از قب  از  قم کورم )زا  س

ارن  قم اا   موحلخ  ييد،  فيگرو،وژرک  اود. ميو دگين       کشو ( بو ه ا رک  از زا قو از

متو بل،دقو از  قم کوورم بوو . ميو دگين از     ي دت  48متو بو ه ا ي دت  411ا ق  ع بوقخ ارن الرن 

،وو  از  قوم کوورم بيشوتو بوو  ا    مق رسوخ بو   قوم          4/4،وو (   8/87شگا  ادخ الرن مو   درو )

يو ، ا ق و ع بوقوخ ا از  شوگا   ادوخ م، يوآ، بوور ه           ،و  افگارش  ااو . زا    1/5چموا  

اوارط بواز ق،ش ادرد رشک ، کخ ا ق    ارج بخ  ،ي  ا ق  ع کم ،ي ه رو  چواکيود،  اودرد    

 ادخ ق ب  بو اا  ديست،د ا شمچ،ين بوقوی کي    ادخ از رصوصي   بوجستخ ارن الرن م  ب ا،د 

 .ي ز م ب ز ه  ا موجخ م کخ معوف  م  بوای کش      رمگا ش ی ،ومسيوی ک
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 جدول توجیه اقتصادی رقم گندم آسمان جهت كاشت در ديمزارهای كم بازده گرمسیری
 

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
جايگزينی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)كیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزايش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
آتی ناخالص 

تولید رقم در يک 
 ساله 7دوره 

 ريال( ارد)میلی

م،ووو طق اووو م  ايوووت   بواوووهو،  
شووو ی اروووي ، قسووومت  از ايوووت  

روزيوووت  ، کهگيلوروووخ ا بوووورو  
 احمد، ام ز ،،بد  

411111 485 48511 75/4448 

 

 برخی مشخصات زراعی و متمايزكننده رقم جديد گندم نان آسمان

 بهاره تیپ رشد 

 مترسانتی 011 وته میانگین ارتفاع ب

 ای تیرهقهوه رنگ دانه 

 گرم 88 میانگین وزن هزار دانه

 مقاوم به خوابیدگی  واكنش

 نیمه حساس  نسبت به زنگ زرد  واكنش

 روز( 77بسیار زودرس ) روز تا ظهور سنبله میانگین 

 048 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزيولوژيک 

 ومبسیار مقا وضعیت ريزش دانه  

 درصد 4/08 میانگین میزان پروتئین دانه 

 10 میانگین سختی دانه 

 83 عدد زلنی

 گلوتن تر
 شاخص گلوتن 

43  
40 
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رپآو
 شرایط دیم پرباران و  كشت دررقم جدید گندم نان مناسب براي 

 آبياري تكميلي در مناطق سرد و معتدل سرد

 

 محققان مسئول معرفی رقم

  جب    ض  حق پوي  ا  حم  
 

 همکاران 
 

 ،زا هجع وو جع وو  ، حس، مقصو  حس،پو ، ملک مسعو  احمدی،  اا  ص  قگا ه اشوی، مر و  ايت ر 

 ، اوهور   ي يو د   ، حسون احمودی  ،  يوز ايويم  ، ابواشيم  اح ، محمد م ميو ، مسعو  ايک،د ی 

 ،ط حسووي، يوويد محمووو  ع، معصووومخ ريو،ووو،  حوويم شواووي  ، فوووزا  افشوو  ی، غيموضوو  طهم يووب 

 دصو  ا،خ طب طب ر ، محمو  موا ی، صمد يوک  ی  ،محسن ر ي ر                   
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 Sabalan/4/VRZ/3/OR F1.148/TDL//BLO قووم ز اعوو  ،،وود  دوو   پوووما بوو  اووجوه 

 اا  مزمو رش  4851-58    يو ز ز اعو   ارکو   ا   -يويمي  -ا،مللو  قوکيوخ  ادتخ ب  از موا  بين

،د     ارستگ ه مواغخ ا يوا ا  ،و رد ا بخ  ،ي   ا ا بو   عملکوو  م، يوآ   ، مق رسخ عملکو 

شو ی     ق ،آ مزم رش مق رسخ عملکو  مشتوك    ارستگ ه 4858-56ادتخ ب ا    ي ز ز اع  

. ميو دگين  ،و رود م، طق يو ييو  رم )مواغخ، ق ملو، يوا ا ، زدج  ، ايواا  ا ا  بي ( ا زر ب  

  صود دسوب  بوخ     8/41پيشووفتخ مق رسوخ عملکوو      شو ی  د    مزمو رش عملکو   ادخ الرون جدرو  

 46متويوط   بطوو  شو ی رک،وارو  يوايووی    مزمو رش     .بوقو بو  ا يو ا ی 4ا شدش ی مذ 

  صد ا دسوب  بوخ    48 بوابو 4  صد از ا ق   ا شد بوقوی  اا  ا بوقوی م  دسب  بخ  قم مذ 

اووارط مبيو  ی قکميلو          صد بو .  8ا   صد ا دسب  بخ  قم ز اع   ر ا 46 قم يو ا ی 

ا      صود   8/8ا  8/47 ر اا    ارستگ ه يووا ا  بوخ قوقيوآ     ا 4بوقوی ارن  قم دسب  بخ مذ 

ا ق و ع بوقوخ الرون جدرود ا ا قو           صد بو . مي دگين 8/44بوابو  4ارستگ ه مواغخ دسب  بخ مذ 

بو اي س دت رج قجگروخ پ رودا ی   بو . و ي دتيمت 78ا 58 ،58 ،54بخ قوقيآ ا  ر اا 4يو ا ی، مذ 

م،طقوخ موو   بو يو  يووا ا ،      8  قوم پووما     ( 4884 ق  4858)    پواژه رک،وار  يوايوی

 ا  اا  کخ دش دخ ي ز،  ی عموم  بوقوو  ارون    4  قبخ 4 مواغخ، ق ملو، اري  اايواا  بعد از مذ 

امتوشو ی عود  ز،،و ، حجوم دو  ،      از دروو پ    ،،د  پووما بو اي س دت رج قجگرخ کي    . قم اي 

بوو ايو س ا زرو ب     .   صد پواقئين، حجم  يوب بوخ ا قو   يوو ا ی ا  رو اا  بوقووی   ااو       

قح  اوارط  ای    اوارط اپيدم  طبيع  اااک،ش  قم پوما بخ بيم  ی زدگ ز   ا زدگ قهوه

ا   ا ديموخ  ای مقو  بخ بيمو  ی زدوگ ز   ا قهووه   ا ،لخ دخ ارن  قم م،و ،  مص،وع     مگ عخ 

دسب  بخ ،،د  پوما     زدبو  ي قخ روا    صد رس    مف ش  دش    ا  کخ بو ي  مق ا  بو .

 ش ی مد و    مزم رش بوقوی  قم ز اع  ا شد    ا  ر ااکمتو بو .  4ا ق   ا شد يو ا ی، مذ 

،د مزم رش ش ی قحقيق ق  بيشتو بو  ا    چ   مگا ع کش ا زا  دسب  بخ ا ق   ا شد از ارستگ ه

   اثوو يووم ی    57-55  صد بوقوی  اا .    يو ز ز اعو    1/44،  4مد     دسب  بخ  قم مذ 

ادرد    ااارو اي ،د مگا ع قحقيق   بخ د ا ی ،،ود  دو      ارسوتگ ه يووا ا  کوخ    موحلوخ       
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قوو از  ش ر  بوخ يووم  مقو ا     ش  بو دد  چ   رس    ادرد اددد ا رک  از ژدوقيپااارو پ،جخ

 .ش ی م     اثو يوم  ز   دشد بو ، الرن جدرد بو  شدش ی مزم رش بو  ا بو ا

 جدول توجیه اقتصادی رقم پرآو جهت كشت در سرد و معتدل سرد پرباران و آبیاری تکمیلی

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
جايگزينی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)كیلوگرم در 

 ر(هکتا

میزان 
افزايش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 
رقم در يک دوره 

ارد )میلی ساله 7
 ريال(

-م، طق يو  ا پوبو  ا     ايوت    

ش ی کوم دش ه، کو يت  ، ،ويت    
   اوارط  رم ا اووارط مبيو  ی   

ش     م،و طق  قکميل    ارن ايت  
 معتدز يو  ا يو ييو 

411111 886 88611 
 

6/8488 
 

 

 برخی مشخصات زراعی و متمايزكننده رقم جديد گندم پرآو
 زمستانه تیپ رشد 

 سانتی متر 81 میانگین ارتفاع بوته 
 سفید رنگ دانه 

 گرم 8444 میانگین وزن هزار دانه

 مقاوم به خوابیدگی  واكنش
 مقاوم  نسبت به زنگ زرد  واكنش
 مقاوم اینسبت به زنگ  قهوه واكنش

 073 نگین تعداد روز تا ظهور سنبله میا
 308 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزيولوژيک 

 مقاوم ريزش دانه   واكنش به
 درصد 4/08 پروتئین دانه میزان میانگین 

 13 میانگین سختی دانه 
 بسیار خوب كیفیت نانوايی 
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ذاهب
 معتدل و گرم كشورق در دیمزارهاي  مناطكشت رقم جدید گندم دوروم مناسب براي 

 

 محقق مسئول معرفی رقم

  ض  محمدی 
 

 

 همکاران 

 پوو ، کمو ز اوهب زی،  ضو  حوق پويو ،        ايم عي  زا حسن، جب   م،و  جع وبو ی، طهم يوآ حسوين    

 پو  حسو، ،    

 اميو   ر ر ، فوزا  افش  ی، معصومخ ريو،و،  حيم شواي  ، محمو  موا ی             

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

، عبدا،وش ب عبدا،ه ، دوذ  بهوام ، مقصوو  حسو، محمد مهدی پو يي بيدی، حسن ر دگا 

 حموو ا،ووخ کورموو زا ه، محموود م ميووو ، محتشووم محموودی، مسووعو  ايووک،د ی،  ااا  صوو    زا ه، 

ه

44



-Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter-3  ICD99-0036-C-OAP-21APالروون جدروود ،،وود   ا ا  

AP-9AP-AP  و  ادتخوو ب  از مزموو رش بووين ا،مللوو  مق رسووخ عملکووIDYT06-DCA    بوو  م،شوو

ش  قيش ا مط ،عوخ بووای معوفو  ادتخو ب اوده ايو . الرون جدرود    يو ز          ارک   ا بعد از ي ز

ا،مللو  مق رسوخ عملکوو  اا   بود موخ اصويح  ،،ود        از طورق مزمو رش بوين   4851-58ز اع  

  ا ا  مويسخ قحقيق   کشو ا زی  روم    ارسوتگ ه يووا ا  ،و رود.    ارون مزمو رش الرون        

کيلوو،و     شکتو      1715جدرد ب   قم ا شد ز  ك مو   مق رسخ قووا  ،وفو  ا بو  عملکوو      

% افگارش عملکو  دش    ا . ب  قوجخ بوخ عملکوو  بو ال ا رصوصوي       84دسب  بخ ا شد ز  ك 

ز اع  مطلوب ادتخ ب ا اا   مزم رش    ارل  پيشوفتخ مق رسخ عملکو  ا ي ز،  ی ،و رود ا  

ز يو  )يوا ا  ا ايواا  رواي   اوم ، ( ا ،وو  )اويواا  چوو ااز اروي ،      ش ی معتد   اقليم

مب  ، ،،بد ا مغ  ( کشو  مو   ا زر ب  بيشتو قوا  ،وفو . ميو دگين عملکوو  ا    ،چس  ا ، رو 

شو ی معتودز يوو  ا     رصوصي   ز اع  الرن جدرد    مق رسخ ب  او شدش ی مزمو رش    اقلويم   

دشو    ا  کوخ بوو ايو س دتو رج ح صو  از کليوخ         4851-88شو ی  ،و   رم کشوو     طو  يو ز   

کيلوو،و    8855ش ی مختلف، الرن جدرد ب  مي دگن عملکوو   ش  ا مک  مزم رش    رم    ي ز

% افگارش عملکو  دسب  بخ ا ق   ا شد ،،د   ا ا  ز  ك، 41% ا 5%، 88   شکت   بخ قوقيآ 

،وو  از  شوگا     8،وو ،   88گا   ادوخ  ي ج  ا  شدا  دش    ا . الرن جدرد ب  مي دگين از  شو 

متوو  يو دت   8 ادخ بيشتوی دسب  بخ ا شدش ی  ي ج  ا  شدا   اا  ا از ،حو   ا ق و ع بوقوخ    

قو بو  ام  دسب  بخ يو ج  از   از دسب  بخ ا شدش ی ز  ك زا  س 8کوق شتو بو .  قم ذش ب 

 ادوخ جوگ  بوقوورن    ،ح   زا  ي  بوقوی ددااو . عوياه بوو ارون از ،حو   پ رودا ی عملکوو         

ش  ا بهتورن ژدوقيوپ از ،حو   قوکيوآ شمگمو   پ رودا ی ا عملکوو  بوو . ارون  قوم بو            ژدوقيپ

% ا کي يو  رووب يومو،ي، ، از  شوگا   ادوخ      48مي دگين عملکو  ا پ ردا ی ب ال، ميگا  پواقئين 

رود معوفو    شو  ا مفو  ، ک دد  ب ال، ا ق  ع بوقخ م، يآ، زا  ي  ا مق ا     بوابو ا س، بيم  ی

 بوای کش      رمگا ش ی معتدز ا ،و  کشو  م  ب اد
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 جدول توجیه اقتصادی رقم گندم دوروم ذهاب جهت كشت در 

 ديمزارهای مناطق معتدل و گرم كشور

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
جايگزينی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)كیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزايش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 
رقم در يک دوره 

 اردساله)میلی 7
 ريال(

م،وو طق معتووودز  ا ،ووو  اووو م     
شووو ی کوم دشووو ه، اروووي ، ايوووت  

،ويت  ، کهگيلوروخ ا بورواحمود،   
رواي   ام ، ، ا ي رو م، طق بو   

 اوارط مب ا شوار  مش بخ

81111 475 48811 
 
18/4481 

 

 

 برخی مشخصات زراعی و متمايزكننده رقم جديد گندم دوروم ذهاب
 بهاره تیپ رشد 

 87 میانگین ارتفاع بوته 
 زرد رنگ دانه 

 گرم 87 میانگین وزن هزار دانه

 مقاوم به خوابیدگی  واكنش
 مقاوم به زنگ زرد  واكنش
 مقاوم ایبه زنگ  قهوه واكنش
 087 تعداد روز تا ظهور سنبله  میانگین

 071 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزيولوژيک 
 مقاوم وضعیت ريزش دانه  

 درصد 08 پروتئین دانه میزان  میانگین
 30 میانگین سختی دانه 

 درصد  18 استخراج سمولینا میزان
 خوب كیفیت سمولینا 
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ساورز
 گرمسيري كشور  مناطق دیم نيمهدر  كشترقم جدید گندم دوروم مناسب براي 

 محقق مسئول معرفی رقم

 زا ه اهلل کورم   حم 
 

 

 همکاران

اهلل يووق ،   پوو ، محمود م ميوو ، کمو ز اوهب زی، حبيوآ       اصغو مهوب  ، حسن قوجق، طهم يآ حسين

 محمو عط حسوووي، ، محسووون ر يووو ئ ، حس،پو حسووو، ، فوزا افشووو  ی، معصوووومخ ريو،وووو، مقصوووو 

 صمديوک  ی،  حيم شواي   ا محمو  موا ی                          
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 ALTAR84/STINT//SILVER_45/3/LLARETAINIA الرووون جدرووود ،،ووود   ا ا  بووو  اوووجوه 

CDSS99Y00376S-0M-0Y-13Y-0M-0Y-2M-0Y  37ا،مللوو   بووين      ق ،ووآ مزموو رش رگادووخth 

EDUYT،   ود  ا ذ   )يويمي ( بوخ ارووا      ا،مللو  از موکگ قحقيق   بين 4856-57   ي ز ز اع،،  

. دت رج دش   از بوقوی عملکو  الرن جدرود دسوب  بوخ    اد  زر ب اارستگ ه ،چس  ا     ا ي ز ،و رد ا 

ش ی     ارستگ ه 4857-55 قم ا شد ييموه  اا . ارن الرن    مزم رش مقدم ق  مشتوك ي ز ز اع  

ا شمچ،ين رصوصي   ز اع  م، يآ الرون  ،چس  ا ، مغ   ا ،،بد اوک  ا بخ  ،ي  عملکو  م، يآ 

-58مذکو ادتخ ب ا    ق ،آ مزم رش   پيشوفتخ مق رسخ عملکو  مشتوك ،،ود   ا ا  يو ز ز اعو     

شو ی      م، طق ،چس  ا ، مغ  ، ،،بد ا اري  بو ي  ا دت رج دش    ا  کخ ارون الرون    ارسوتگ ه    4855

 8جدرد بخ مود      شد  شدا   اا . الرن  صدی دسب  بخ ا 41،چس  ا  ا ،،بد افگارش عملکو  

،ومسيو ا زر ب  ،و رود. دتو رج    ( ،،د   ا ا  م، طق ديمخ4858-84ي ز    پواژه رک،وار  يوايوی )

شوو  دشو    ا  کووخ اروون ژدوقيوپ بوو   ا ا بوو   کمتووورن يوهم    اثووو متق بوو       ا زرو ب  پ روودا ی ژدوقيوپ  

کيلوو،و     شکتو      4816 قبخ ا عملکو   ادوخ  محيط ا شمچ،ين ب  ارتص ص کمتورن مق  رو ×ژدوقيپ

قوارجو    -   ارن پواژه ادتخ ب او . دت رج مزم رش   قحقيقو    ش  ع،وا  رک  از پ ردا قورن ژدوقيپ بخ 

 ،بواي س دت رج قجگروخ کي و   دش   از بوقوی عملکو   ادخ ارن الرن    مق رسخ ب  ا شد  شدا   اا . 

او ر، يوخت   ادوخ، ميوگا      عد  ز،،و ،   شگا  ادخ،   صد پواقئين، از  الرن جدرد از درو پ  امتوش ی

  ااو . بوقووی    قم ا شد  شداو  بخ  دسب SDS ،لوقن قو،   صد ا ر، ،لوقن ا ا ق  ع  يوب 

، ای زدوگ قهووه   ،زدوگ ز   شو ی   ااک،ش الرن جدرد ا  قم ا شد  شدا  دسب  بوخ بيمو  ی  ا زر ب  

يوو ز   اطوو  يوي شک پ،هوو   معموو، ، يووي شک پ،هو   پ کوقوو ه، يووپتو روز بو،و  ا فوووزا رم رواوخ      

ش ی قحقيق ق  مويسخ قحقيقو   اصوي  ا قهيوخ دهو ز ا بوذ           ارستگ ه 4888-86ا  4858-81اع ز 

   اغلآ م، طق، الرن جدرد دسب  بخ قح  اوارط م،و ،  مص،وع     مگ عخ ا ،لخ دخ دش    ا  کخ 

 4584 ادوخ   عملکوو     مجموع الرن جدرد ب  ميو دگين   ش  مق ام  مو   قبو،   ااتخ اي . ن بيم  یار

 6 کيلوو،و     شکتو  (   4671 شداو  )  او شد  قوم   بوخ  دسب  کيلو،و     شکت      کليخ مزم رش  

مق ام  الرن جدرد از درو کي ي   ادخ، زا  ي ، از  شگا  ادخ ا .   صد بوقوی عملکو   ادخ دش    ا 

،ومسويوی بوقوو از    ش  ا شمچ،ين ي ز،  ی ا پ ردا ی عملکو   ادخ    م، طق  روم ديموخ      بوابو بيم  ی

 .،و   معوف  م  ،ومسيوی کشو  م، طق  رم ديمخبوای کش      ا شد  شدا  بو  ا
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 گرمسیری كشور مناطق ديم نیمهدر جدول توجیه اقتصادی رقم ساورز جهت كشت 

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح یشپ
 جايگزينی

 8طی دوره  
 ساله

 )هکتار(

 تفاوت میانگین

عملکرد با  
 شاهد

)كیلوگرم  
 درهکتار(

میزان 
افزايش 
تولید 
 )تن(

ارزش حال 
منافع ناخالص 

ولید رقم آتی ت
 7در يک دوره 
 ساله)میلیارد

 ريال(
م، طق ام ،  ايوت   ا  بيو  )مغو  (،    

،ومسوويوی ،ومسوويوی    م،وو طق ديمووخ 
کهگيلورووخ ا بورواحموود،  شوو ی ايووت  

،ويووت  ، ارووي  ا کوم دشوو ه، م،وو طق    
اووم ،  ا ج،وووب  ايووت   روزيووت  ،   

 م، طق ج،وب  ايت    ف  س  

88111 464 8671 
 
548/888 

 

 برخی مشخصات زراعی و متمايزكننده رقم جديد گندم دوروم ساورز
 بهاره تیپ رشد 

 سانتی متر 73 میانگین ارتفاع بوته 
 كهربايی رنگ دانه 

 گرم 87 میانگین وزن هزار دانه

 متحمل به خوابیدگی واكش
 نیمه مقاوم تا مقاوم به زنگ زرد  واكنش
 مقاوم ایبه زنگ  قهوه واكنش
 نیمه حساس تا نیمه مقاوم به سپتوريوز برگی واكنش

 نیمه مقاوم تا مقاوم به فوزاريم خوشهواكنش 
 مقاوم به سیاهک پنهان معمولیواكنش 
 مقاوم به سیاهک پنهان پاكوتاه واكنش

 033 میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله 
 017 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزيولوژيک 

 مقاوم ريزش دانه   واكنش به
 درصد 08 پروتئین دانه میزان میانگین 

 31 میانگین سختی دانه 
 بسیار خوب كیفیت نانوايی
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ن بهدا
 شت در مناطق دیم گرمسيري و نيمه گرمسيري كشور اك براي جو رقم جدید

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 بهواز ااعر 
 

 

 همکاران

 ، علو  احمودی،  پو ،  حم  ا،وخ محمودی  بهواز ااعر ، اصغو مهوب  ، حسن قوجق، طهم يآ حسين

 زا ،  جع ووو ،وشو،وو د ، محبوبووخ   ی، معصووومخ ريو،ووو، روو د    مر ووو  يووت ر ،  محموود م ميووو ،  

  مب    حيم شواي  ، عل  موا ی، زشوه حبيب  او،                               
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-Soufara-02/3/RM1508/Por//Wi2269/4/Hml-02))جدروووووووووووووود روووووووووووووونال

ArabiAbiad//ER/Apm  ICB92-0926-0AP-18AP-0AP-3TR-0AP   يوو ز ز اعوو         

طوروق موکوگ بوين ا،مللو  قحقيقو        ( از IBYT-LRA-Mا،ملل  )   ق ،آ رگادخ بين 57-4856

ا ي ز ا    ارستگ ه قحقيق   کشو ا زی ،چسو  ا    ( ICARDAکش ا زی    م، طق رشک )

ا عملکوو   ادوخ بيشوتو دسوب  بوخ       بو ال ب  قوجخ بخ زا  ي ، از  شگا  ادوخ  ا زر ب  اا،يخ ،و رد. 

رن موو   دروو      ا شد ادتخ ب ،و رد. پت دسي  عملکو   ادخ بيشتو ا ي رو ص    مهم ز اع  ال

شو ی بعود،   مزم رش   مقدم ق  ارستگ ش ، مقدم ق  مشتوك ا مق رسخ عملکو  پيشوفتخ    يو ز 

الرون پيشووفتخ  رگوو بوخ شموواه  ا       48شمواه ( م  بخ4881-88بو ي  يخ ي ،خ ) ادتخ ب ا يبآ

شو ی  اقلويم ،وو  او م       ا شد جو رو  ا مو شو     مزم رشو   رک،وارو  يوايووی ارسوتگ ه     

مزمو رش  ن عملکو   ادوخ  الرون جدرود       يمب   ا اري  اد. مي دگچس  ا ، ،،بد، مغ   ا رو ،

کيلو،و  ا مي دگين عملکو  ا ق   م شو  ا رو     مد  مش بخ  8856ش  قم   ارستگ هي ز،  ی 

کيلوو،و     شکتو   بوو . ميو دگين چ،ودرن يو ،خ        8764کيلوو،و     شکتو   ا    8578بخ قوقيآ 

ا،مللو  قو  رک،وارو     شو ی بوين  )از رگادخ     اوارط ارستگ شا ا شد بوقو رن جدرد عملکو  ال

% دسب  بوخ  48بوقوی  بو  کخ الرن جدردکيلو،و     شکت    4885ا  4685 بخ قوقيآيوايوی( 

رن جدرد از پ ردا ی عملکو   ادخ بورو  ا  بوو .  ا شد بوقو    مزم رش   مختلف دش    ا . ال

 ادخ الرن جدرد  مي دگين عملکو د قح  اوارط مبي  ی قکميل  دش    ا  کخ ا زر ب  الرن جدر

  صد دسوب  بوخ  قوم روو  بوقووی       5کيلو،و     شکت   ا  8688 ا ي ز مبي  ی قکميل   ط  

ش ی شم اقليم    اووارط طبيعو ،   ش ی مهم ا رع    ارستگ ه. الرن جدرد    مق ب  بيم  ی اا 

  دخ حس ييت  دشو   دودا  ا از مق امو  بو الر  بوروو  ا  بوو .      م،و ،  مص،وع  مگ عخ ا ،لخ

 4685عملکو   ادوخ  مي ديگن الرن جدرد ب    صد بو .  8/44  صد پواقئين  ادخ الرن جدرد جو 

 از  4،و  ا طوز  ا ه پو اد   ادخ کوق ه    حودا    8/11کيلو،و     شکت  ، از  شگا   ادخ 

جدرد    اقليم ،وو  اا   عوصوخ     قمقوادد بخ ع،وا  کخ م  بو بوقوی   ا ای    مق رسخ ب  ا شد

 .زا عين ،و  

 
  

 56



 

 رقم بهدان مناسب كشت جدول توجیه اقتصادی 

 در مناطق ديم گرمسیری و نیمه گرمسیری كشور 

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
جايگزينی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 

 ()كیلوگرم در هکتار

میزان 
افزايش 
تولید 
 )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی 

تولید رقم در يک 
  ساله 7دوره 

 ريال( ارد)میلی

م، طق ج،وب  ايت   
روزيت  ، م، طق ج،وب  
ايت   ف  س، م، طق ،ومسيو 
ايت   کهگيلورخ ا بورو 

احمد، م، طق مس عد کش  
،لست  ،  ش ی جو    ايت  
   ا ،ويت اري  ا  بي  )مغ  (،

81111 

کيلو،و  بوقوی  811
ارستگ ش  ا ب  فوض د وذ 

% از پت دسي   قم بخ 61
کيلو،و   451 –عوصخ 

    شکت  

8111 

 
81/858 

 

 

 

 برخی مشخصات بارز رقم جو بهدان

 تیپ رشد بهاره

 تیپ سنبله دو رديفه

 رنگ سنبله روشن

 روز تا ظهور سنبلهمیانگین تعداد  روز 018

 روز تا رسیدگی  دانهعداد میانگین ت روز 037

 ارتفاع بوته میانگین  متر سانتی 70

 وزن هزار دانهمیانگین  گرم 4/81

 عملکرد دانهمیانگین  كیلوگرم در هکتار 3378

 پروتئین دانه میانگین میزان درصد 1/03

 واكنش به ريزش دانه  مقاوم

 واكنش به بیماری سفیدک پودری متحمل

 ی اسکالد يا كچلیواكنش به بیمار متحمل

 زمان كاشت آواخر آبان تا اواسط آذر
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 آان
 رقم جدید نخود دیم مناسب براي كشت پائيزه در مناطق معتدل و سرد كشور

  

 محقق مسئول معرفی رقم

 عل  يعيد

 

 همکاران

 ييد حسين صب غ پوو ، ردا،وخ فوارودی،  اا  صو    زا ه اشووی، شمو رو  کو دود ، فواويد محموو ی،          

 محسن مهدرخ، جوا  ااوف ، معصومخ ريو،و ا ي  ا عليپو                            
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شو ر  ايو  کوخ        ( از جملوخ الرون  FLIP 98-130C*FLIP 97-23C) x03TH130الرون  
،يووی م  ادجو   اوده    ا،ملل  قحقيق   کشو ا زی م،و طق رشوک )ارکو   ا(  ا       موکگ بين

شو ی    حو ز   دسو   ا،مللو  ا زرو ب    ش ی بين   ق ،آ مزم رش 4851 ز اي . ارن ژدوقيپ    ي
( بخ اروا  ا ي ز ،و رد. الرن موذکو  از  CIF3N-SL-05( ا )CIF3N-MR-05ق کيک دخو  )

ا،مللو ، مقودم ق ،   شو ی بوين   ش ی مختل   از جملخ مزم رش   مزم رش 4888شم   ي ز ق  ي ز 
ز ،و  ا پ مو ،و     شو ی بوو    خ مق امو  بوخ بيمو  ی   پيشوفتخ ا ي ز،  ی ا مط ،ع   موبوو  بو  

 -شو ی قحقيقو   ش ی قحقيقو ق  ا شمچ،وين    موگا ع کشو ا زا     طوو       فوزا رو     ارستگ ه
قوارج     کش  پ ريگه م، طق مذ ب رج   غوب ، مذ ب رج   اوق ، کو يت  ، شمدا ، ،ويت  ، 

شو        س دتو رج ح صو  از ارون بو يو     اري ، ،،بد ا کوم دش ه مو   ا زر ب  قوا  ،وف . بو اي
 881( بو  ميو دگين عملکوو     FLIP 98-130C*FLIP 97-23Cشو ی يو ز،  ی، الرون )   مزم رش

 -8/46  صود افوگارش عملکوو   ااوتخ ا يووم ی       44کيلو،و     شکت  ، دسب  بخ او شد جوم   
. دتو رج  ايو    جخ ي دتيگوا   ا    اوارط يبگ مگ عخ بدا  پواش بو، بخ روب  قحم  دمو ه

ح ک  از م  بو  کخ ارن الرن از ثب   ا پ ردا ی عملکو  بو القوی دسوب  بوخ  رگوو الرون شو  ا       
غوبو   قوارجو     ايوت   مذ ب رجو      -شو ی قحقيقو   ا ق   او شد بوروو  ا  بوو .    مزمو رش    

کيلوو،و       4484ش ی دقده، اا،ورخ ا پيوادشهو( ديگ ارون الرون بو  متويوط عملکوو       )اهويت  
  صد( دسب  بخ  قم او شد يو  از بو  متويوط عملکوو        8/64قوجه  )  بوقوی بسي   ق ب شکت 
  صد  اي  کخ  از ارن دروو   41 ا . ميگا  پواقئين  ادخ ارن الرن کيلو،و     شکت   دش   4818

ب اود.  بوابو ب   قم ع  ز ا بيشتو از ا ق   اصي  اده  رگو دريو جوم، يو  از، مزا  ا يوعيد مو     
د  ادخ ب ال، ا ق  ع بوقخ م، يآ، زا  پگی ا  دگ مطلووب بوذ ، از  رگوو امتيو زا  ارون      از  ص

ب اد. ب  قوجخ بخ موا   ر   اده، ارن الرن جهو    الرن دخو  دسب  بخ ا ق   ا شد معوف  اده م 
 .،و   کش  پ ريگه بوای م، طق يو ييو    اوارط  رم ادتخ ب ا قوصيخ م 
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  كشور نخود رقم آنا جهت كشت پائیزه در مناطق معتدل و سرد جدول توجیه اقتصادی

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
جايگزينی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)كیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزايش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی 

تولید رقم در يک 
 ساله 7دوره 

 (ريال )میلیارد

کليخ م، طق م، يآ بوای کشو   
،،د  پ ئيگه بوای کش  ارن  قم 
م، يآ شست،د. ارن م، طق  ا ای 
ب  دوود،  موووثو پوو ئيگه، زمسووت   
شوو ی يووو  ا طوووالد ، ا بهوو      
دسبت  ر،وک شسوت،د کوخ معمووال      
شوو   ادتهوو ی فصوو  ز اعوو     م 
 رشک ا بدا  ب  دد،  اي .

111111 886 485111 58111 

 

 راعی و متمايزكننده رقم جديد نخود آنابرخی مشخصات ز

 كابلی تیپ رقم

 ايستاده تیپ بوته 

 مترسانتی 81 میانگین ارتفاع بوته 

 بژ روشن رنگ دانه 

 گرم 81 میانگین وزن صد دانه

 مقاوم واكنش به خوابیدگی 

 مقاوم واكنش نسبت به برق زدگی 

 متحمل تا نیمه حساس واكنش نسبت به فوزاريوم

 088 % گلدهی 11انگین تعداد روز تا می

 333 % رسیدگی فیزيولوژيک 71میانگین تعداد روز تا 

 مقاوم وضعیت ريزش دانه  

 درصد 34 پروتئین دانه میزان میانگین 

 درجه سانتیگراد بدون پوشش برف -7/03 واكنش به سرما

 بسیار خوب كیفیت پس از پخت 
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 سپهر
 گرمسيري كشور  كشت در مناطق دیم نيمه رقم جدید عدس مناسب براي

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 زا ه اهلل کورم   حم 

 

 همکاران
 پو ،  اا  ص    زا ه اشوی، محمد بوزعل ، اصغو مهوبو  ، ردا،وخ فوارودی، اميوو ميوزارو ،      پي   پگاک

 محتشوووم محمووودی، محسووون مهدروووخ، جووووا  ااووووف ، فواووويد محموووو ی، محمد ضووو  اوووه ب،      

 ب ب   معصومخ ريو،و ا حميد ض  پو عل                                  
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بوخ ع،ووا  رکو  از     FLIP 2005-53L (ILL 5883 × ILL 590)ی  الرون عودس بو  اوجوه    

از موکوگ   4856-57،    يو ز ز اعو    LIDTN-L-08ا،مللو    ی بوين   شو ی مزمو رش رگادوخ    الرن

ش ی   دي  )ارک   ا( بخ اروا  ا ي ز ،و رد ا    ارستگ ه ا،ملل  م، طق ،و  ا رشک قحقيق   بين

ش ی بعد بوخ قوقيوآ          ي ز  FLIP 2005-53L،چس  ا  ا مواغخ کش  ،و رد. الرن جدرد

(    م، طق ،چسو  ا   4855-58ی مق رسخ عملکو  ) ( ا پيشوفتخ4857-55مزم رش   مقدم ق  )

ی رک،وارو    ج، ارن الرن بوای اوک     پواژهمب   اوک   ا ه اد. بعد از ا زر ب  دت ر ا رو 

مب  ، ،،بد ا مغ   ادتخ ب اد. بوقوی عملکوو    (    م، طق ،چس  ا ، رو 4858-84يوايوی )

ی   ادخ ا پ ردا ی ارن الرن دسوب  بوخ  قوم او شد ،چسو  ا     م،و طق مختلوف اجووای پوواژه         

ی  زمو      پوواژه   بخ طو  شمي ز،  ی موجآ اد کخ ارن الرن بخ ع،وا  ک ددردای معوف   قم 

اووک   ا ه   4888-81ی قحقيق  قوارج  ي ز ز اعو    ( ا پواژه4884-88رک،وار  عدس )

دشو    ا  کوخ ارون     4858-84ی رک،وارو    شو     پوواژه   او . دت رج ا زر ب  پ رودا ی ژدوقيوپ  

ص محويط ا شمچ،وين بو  ارتصو     × ژدوقيپ ب   ا ا بو   کمتوورن يوهم    اثوو متق بو  ژدوقيوپ      

دسب    کيلو،و     شکت  ( 4466  صد افگارش عملکو   ادخ ) 48کمتورن مقدا  متويط  قبخ ا 

ع،ووا  رکو  از پ رودا قورن     کيلو،و     شکت   بخ  875ی  بخ  قم ا شد ،چس  ا  ب  عملکو   ادخ

بو    FLIP 2005-53L (ILL 5883 × ILL 590)   ارون پوواژه ادتخو ب اوو . الرون        ش  ژدوقيپ

-ی قحقيقوو  کيلووو،و     شکتوو      مگ عووخ زا عووين    پووواژه  4814عملکووو   ادووخ متويووط 

ی  قوم او شد ،چسو  ا  بو         صدی عملکو   ادخ دسب  بخ عملکو   ادوخ  48قوارج ، ب  بوقوی 

کيلو،و     شکت  ، بوقوی رو   ا بخ اثب    ي دد. شمچ،ين ارن الرن ب  متويوط عملکوو     4684

ش ی موو   بو يو ، مق امو  بوخ بيمو  ی فووزا رم ا              ط  ي زکيلو،و     شکت 4174 ادخ 

( ا ا ق و ع  8ش  ا م، طق مختلف ا ارست  ،  قيپ بوقخ ) ،و (    ي ز 4/1از  صد ادخ م، يآ )

  صود( ادتخو ب ا    4/46متو(  جه  بو اا  م اي،  ا کي ي  پواقئين  ادخ ) ي دت  14م، يآ )

 .،و  معوف  م 

 

 
  

   
64



 گرمسیری كشور ی رقم عدس سپهر جهت كشت در مناطق ديم نیمهجدول توجیه اقتصاد

 مناطق مناسب كشت

بینی سطح پیش
 جايگزينی

 7طی دوره  
 ساله

 )هکتار(

 تفاوت میانگین
 عملکرد با شاهد 

 )كیلوگرم در 

 هکتار(

میزان 
افزايش 
تولید 
 )تن(

ارزش حال 
منافع ناخالص 
آتی تولید رقم 

 در يک دوره
 ساله  7 

 يال(ر)میلیارد

م،ووو طق اوووم ،  ايوووت   ا  بيووو   
،ومسوويوی  )مغوو  (، م،وو طق ديمووخ 

ش ی کهگيلورخ ا بورواحمد،  ايت  
،ويت  ، اري  ا کوم دش ه، م،و طق  
ام ،  ا ج،وب  ايت   روزيوت  ،  
م،وو طق ج،وووب  ايووت    فوو  س،    

 کوم   

6111 446 4486 81/481 

 

 برخی مشخصات زراعی و متمايزكننده رقم جديد عدس سپهر

 بهاره تیپ رشد 

 سانتی متر 40 میانگین ارتفاع بوته 

 قرمز روشن رنگ دانه 

 گرم 0/4  میانگین وزن صد دانه

 متحمل مقاومت به خوابیدگی 

 مقاوم متحمل تا نیمه مقاومت نسبت به فوزاريوم 

 77 میانگین تعداد روز تا ظهور گل 

 088 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزيولوژيک 

 مقاوم نیمه عیت ريزش دانه  وض

 3/33 میانگین درصد پروتئین دانه 

 ايستاده تیپ بوته

 مطلوب كیفیت انبارداری 
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 کشور ربنجمؤسسه تحقیقات 





 

 رش
 كشور رقم جديد برنج باكيفيت پخت مطلوب جهت كشت در شمال

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 عليرضا ترنگ

 
 همکاران

  اااردي  حوياالپ  ناراار شااراد  حاارت    ااي د  شااار ع ع اال ي،لمااد  حوياال نداا پ  ارتاال   را يشاا  

 اراار نيااادپ حييري ت يااا  ع اااش شااملپ  شاامرتاع  ا ااادي         ااح ماال ا   ن  ع لي،د اايح   ااي يا   

   يح ع ي  مر ش     ح يتري  ررم                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 66



مارپ زاينا     ر و ايح  يد IR66673-44/BASMATI 370 اا شاور    IR67908-5-1 التاح 

ي، للاد   حؤم    يحشل  يد    عتاا (IIRFAON)  رنج هاپ حعطر   كيفدي، للد يعقام   التح  يح

   كش ع  يع  شل. عق  جلتال  ارنج    8811-18يم  ك   ع مال دعيعد  (IRRIتدقيقات  رنج )

تح  ع ه يااع   ع حقا ا     45/4عش عال    ر راتليعپ  ع ح اطق حخيلف يميا  گيال   ا ع ل ر  

كيلا گرم   01 ا  يما . حفار      ي اعپ  الم  حقا م   ن       آا  كارم مااق  زا يع حيد   

 811كيلاا گرم كاا   ي ع     011كيلاا گرم رياااش زااا،   ع ه ياااع )  41نيياار    زااا،    

ش  . نيااتج  ارا  يد   كيل گرم كلر ع رياش( جم   ف ل     يشيرتح ع ل ر   ين  ت ري  حد

  تر تود نيا نشا   ي ك  عق  جلتل عش يد ،داظ حيانگيح ع ل ر  ن   –يجريء طرح تدقيقد 

 44كيلا گرم  ع ه يااع     8451   4450ترتيا   اا حياانگيح ع ل ار         عق  شاهل )هاش د(    

عش   ا ع ل ر  حطل ب   يعتفاع ح ام    ت  جما    عرل  رترپ  يشي  يم . يتح عق  حي مط

 ع  ر يش  ح انيا   كيفي  رخا  آ  حطلا ب   حقاا م  ا  عتااش    عش  ا      كشا  آ         

 .ش  ح اطق ش ال كش ع ت ري  حد

 

 جدول توجیه اقتصادی رقم جدید برنج رش جهت کشت در مناطق شمال کشور
 هاشمی خزر رقم جدید رش مشخصات

  ع ه ياع(كيل گرم ) شلي کع ل ر  

  عرل زر   81 عرل  رنج مفيل  ا 

  عه ياع(كيل گرم  عرل زر  ) 81 رنج مفيل  ا  

  عرل زر  )عتال( 81 ا  قي   هر كيل   رنج مفيل

 عتال( حيلي    عآحل نازا،   ع تك ه ياع )

4451 

51 

8151 

51111 

55/058 

5011 

50 

0548 

14111 

414/004 

8411 

54 

0054 

881111 

04/041 

 

 

 
 

 
 
 

  67



 برخی مشخصات زراعی و متمایزکننده رقم جدید برنج رش

 روز 521  تا برداشت بذرپاشیطول دوره رشد از میانگین 

 مترسانتی 551 ارتفاع بوته  میانگین

 مترمیلی 22/7 طول دانه قبل از پخت میانگین 

 کیلوگرم در هکتار 1152 عملکرد شلتوكمیانگین 

 درصد 72 )درصد( تبدیل میزان

 ندارد ریزش دانه

 مقاوم بیماری بالستواکنش به 

 22 آمیلوز میزان

 5/5 درجه حرارت ژالتینه شدن

 15 غلظت ژل
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قاصالح و تهیمؤسسه تحقیقات  ند چغ ند  ره  بذر





 
 

 

 آرات
 شرایط آلوده کشت در رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای 

 های ریزومانیا و نماتد مولد سیست   به بیماری

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 مسعود احمدی

 

 همکاران

 قذرمفدییر یححنیی مسیحشددییباحسیی مرن یحمو یی حسییباقر محمودیی سعیحسییحباح مژییاعیحمیی س ح ییر    

 پم یییمحمیییای،رن یحسییحباحسمرمقیی یحژ یی حمقمم،بدیی ح یی ل  یحسمرییی  حجری،ییرن یحمقییر رحرش یی یححح

 زمس یححزمس حژدییری، یحرژییبمحمودییایر یحمودارضییرحم رمضیی حححححع بمضییرح ییر د یحسییحباح ییرس ححح

 شیر رزیحمودی سحمبمسی بد یحححزمس یحسباژ یب حشدیری یح یمیمح ححححمودارضرحف،و یحمو ی حق یر  حح

  یحمودارضرحقسمم  یح ب م حع امیی یحسباش مسحموم ن یحجدممثحمی مزعمن چیمح  ، ،رنح  
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به  نوهوار م ه      S1–920760*(SB36*7112)با شجره  SBSI 038هیبرید دیپلوئید 

بهرای   Rz1شود. این هیبریهد حامهژ  ر   مقاوم ب  میزومانیا و نماتد سیستی چغودم ود معرفی می

پدمی و مادمی واجد آر هستود. مقاومت آر ب  نماتد  مقاومت ب  میزومانیا است ک  هر دو والد

و  5931ههای   گیهرد. م ه  آمتها سهی سها       سیستی از نوع چود نی بوده و از پای  پدمی موشاء می

دمکوام ام ام شاهد مقاوم خامجی و داخلی دم  الب آزمور تعیین امزش زمانی دم چهام  5931

وده ب  یک یا ههر دو نامهژ بیمهامی امزیهابی     موطق  مشهد، شیراز، همدار و  زوین دم شرایط آل

زمار دم کرج و دم شرایط کوتر  شده نیز مقاومهت ایهن م ه  نسهبت به  نماتهد        نملکرد شد. ه 

چوهین   نتایج دوسال  آزمور مقایس  نملکرد و ه  مولد سیست مومد برمسی  رام گرفت. براساس

تهن دم هکتهام    39/1شکر سهیید  با متوسط نملکرد  غربا  مقاومت دم شرایط گلخان ، م   آمتا

مقهاوم توکهار و فرنانهدو دم یهک گهروه      دام، با ام ام شاهد خامجی  بدور اختالف آمامی معوی

آمامی و دم متب  او   رام گرفت و برتری نملکرد شکر سیید آر نسبت ب  شاهد مقاوم داخلهی  

بدست آمد  16/8یز دام شد. متوسط تعداد سیست بر موی میش  این هیبرید ن از نظر آمامی معوی

( کمتر بود. از نظر متوسط شهاخ   84/94و  64/54ترتیب  ک  از هر دو شاهد مقاوم خامجی )ب 

وضعیتی بهتر از  8/5آلودگی ب  بیمامی میزومانیا نیز این م   با کسب متوسط شاخ  آلودگی 

م   دیپلوییهد   ( داشت. این هیبرید جدید، یک9/9و  0/9ترتیب  ام ام مقاوم توکار و فرناندو )ب 

موو مم با مقاومت دوگان  ب  میزومانیا و نماتد سیسهتی بهوده و مواسهب کشهت بههامه دم موهاس        

غربی و سایر مواس  آلوده است. این م    مختلف کشوم نظیر فامس، اصیهار، مشهد، آذمبایجار

 10*10 ههای  توار تا یکصد هزام بوت  دم هکتام دم آمایش کاشت ب  آمشیتکت آر می ما باتوج 

متر کشت کرد. م   آمتا دم مواس  غیرآلوده نیز دم مقایس  بها ام هام    سانتی 10*91متر و یا  سانتی

 نرما  داخلی و خامجی از نملکرد میش  و نیام  ود مواسبی برخومدام است
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 جدول توجیه اقتصادی رقم آرتا جهت کشت در مناطق چغندر کاری کشور

 مناطق مناسب کشت

بینی سطح پیش
یگزینی طی جا

 ساله 5دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد شکر 
سفید با شاهد 
 )تن در هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 
رقم در یک دوره 

 اردساله)میلی 5
 ریال(

مواس  چغودم کهامی کشهوم که     
آلودگی به  بیمهامی ههای نماتهد     

 مولد سیست و  میزومانیا دامند
90000 8/9 11000 5600 

 برخی مشخصات زراعی و متمایزکننده رقم جدید چغندرقند آرتا

 منوژرم و  دیپلوئید ژرمیته و  سطح پلوئیدی

 محصولی -نرمال تیپ

 روز 081 میانگین طول دوره رشد

 هزار بوته در هکتار 011 تراکم مناسب

 باال عملکرد ریشه

 متوسط درصد قند

 باال عملکرد شکر

 فرم ظاهری
ها متوسط و سبز تیره و حجم اندام برگ

 هوایی کم

مقاوم واکنش به ریزومانیا

مقاوم واکنش به نماتد سیستی
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 مؤسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

  

 





 
 

 

راژان
 رقم انگور بیدانه پربار با تحمل مناسب به سرما  

 
 محقق مسئول معرفی رقم

 حامد دولتی بانه 
 

 

 همکاران
 ، حسن محمودزاده، رحمان رضاییولی اله رسولی، محمد رجب زاده

 امیر محمد علیزاده و علی مرادی 
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 (Vitis vinifear. L) دانهه سهدید  گزینهی للهونی انرهور ربه  بهی     برنامه بهه  3128 از سال

در استان آذربایجهان رربهی آرهاز گردیهد       در جهت بهبود لیدیت و عملكرد للی میوه تولیدی

های برتر انرور، مناطق لشت و لهار ایهن محلهول     این پروژه تحقیقاتی و به منظور انتخاب بوته

های تحت پوشه  مرالهز مهدماش لشهاورزی گهروه       براساس حوزهدر استان آذربایجان رربی 

ههای مللهوب    هها، بوتهه   هها بهر اسهاس تدهداد و انهدازه موشهه       بندی شدند  در زمان ظهور موشه

شناسایی شده و پالك لوبی شدند و موبدیهت دبیهق ههر بوتهه در بها  دبهت شهد  بدهد از اتمها           

یی لهه مقهدار ریهزب حبهه، مشهكیدگی      ههای انتخهابی، آنهها    گلدهی و تشكیل میوه از بین بوته

هها بهابی ماندنهد  در زمهان تقریبهی       های تنك داشتند از تحقیق حذف و بقیه بوته موشه و موشه

های پربار و برتر بها ظهاهر سهال  و بهدون عالیه  بیمهاری از منهاطق        های انرور، بوته رسیدن میوه

زا انجها     و مسهارش و آزمون سهال  بهودن و عهاری بهودن از سهه ویهروس مهه        انتخاب مختلف

های ریشه دار های برتر و عاری از ویروس به اندازه لافی بلمه تهیه و نهالگردید  سپس از بوته

للهون  برتهر انتخهابی داملهی بها      ههای للهون تكمیلی و مقایسهه   برای ارزیابی هایتولید گردید  

ههای  زوین نههال در ارومیه و ب تحقیقاتیپروژه در یك  3122  در سالمارجی تامسون سیدلس 

در ههر یهك از    ههای انتخهابی  للهون   لار ارزیهابی  شدندلشت دار در بالب طرح تحقیاتی ریشه

 مناسهب و متدهادل  دارای رشهد   ربه  راژان انجا  شد  بر اساس ارزیابی های انجها  شهده،    مناطق

و نیمهه  از میزان تولید مناسب پایدار در هر دو منلقه برموردار بود  اندازه موشهه بهزر    بوده، 

فشرده است  از لحاظ عملكرد و سایر اجزاء عملكرد )به ریر از میانرین وزن حبه( و میهزان بنهد   

تهر  داری با رب  پربار تامسون سیدلس نشان نداد اما میزان تحمل به سرمای آن بهی  تداوش مدنی

ر له   های یكدست و تولیهد بسهیا  های این رب  تولید حبهاز تامسون سیدلس بود  یكی از مزیت

 د شوموری مدرفی میهای ریز یا شاش بری است و به عنوان انروری مناسب برای تازهحبه
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 رقم راژان انگور توجیه اقتصادیجدول 

میانگین عملکرد در  مناطق مناسب کشت

 هکتار )تن(

قیمت هر 

 کیلوگرم )ریال(

ارزش ناخالص محصول در 

 هکتار )میلیون ریال(

و  های آذربایجان رربی استان

 شربی، همدان، بزوین، مرلزی
82 82222 222 

 
 مقایسه برخی صفات رقم راژان با ارقام شاهد

 بیدانه سفید تامسون سیدلس راژان صفت

 86.1 9622 96.2 عملکرد )کیلوگرم/بوته(میانگین 

 869 861 8681 میانگین وزن حبه 

 861 861 8612 طول حبه میانگین 

 861 869 8681 عرض حبهمیانگین 

 9.8 922 912 میانگین وزن خوشه

 9262 9.68 9269 طول خوشهمیانگین 

 8.62 8961 8161 عرض خوشه میانگین 

 .9 8262 8262 مقدار قندمتوسط 

 کم متوسط  کم شات بری

 کم زیاد کم نکروز چوب خوشه

 نیمه حساس حساس  نسبتا متحمل  درصد صدمات سرمازدگی جوانه اولیه

 میان رس تقریبا زودرس میان رس  زمان رسیدن میوه
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 آوان
 رقم زیتون با توانایی باالی تولید روغن در مناطق

 نیمه گرمسیری کشور 
 

 محقق مسئول معرفی رقم

 فریدون عج  گرد 

 

 همکاران

 محمدرضا تسلی  پور، ابوالمحسن حاجی امیری، علی اصغر زینانلو، علی رضا شدیدی زرگر، 

 روح اله یاوری نژاد
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بررسی سازگاری اربا  مختلف زیتون در شرایط ابلیمی موزستان، نشان داد لهه بسهیاری از   
گرمسیری، ویژگهی ههای بهاردهی و عملكهرد میهوه و      اربا  تجاری پس از لشت در مناطق نیمه

 3111یابد  از سهال  بویژه رورن آنها تحت تادیر گرمای منلقه برار گرفته و به شدش لاه  می
ادی زیتون جهت دستیابی به اربا  مناسب مناطق نیمه گرمسیری لشهور در مرلهز   های به نژطرح

 23نههال از   882مجموعها   3112و  3111ههای  تحقیقاش لشاورزی دزفول اجرا شدند  در سهال 

بها بهه بهار     3123ها از اربا  مارجی و داملهی لشهت شهدند  از سهال     رب  زیتون توسط نهالستان
 882ی لمهی و لیدهی عملكهرد آنهها شهرو  شهد  در بهین ایهن         نشستن تدریجی درمتان، ارزیاب

درمت، تك درمتی در منابع ژنتیكی پیدا شهد لهه دارای رونهد تجمهع رورهن متمهایز از سهایر        
ها بود  با تمرلز روی روند تجمع رورن در این رب ، مشهخ  شهد لهه دارای دو دوره    ژنوتیپ

هها میهزان رورهن در میهوه آن از     تجمع رورن در شرایط گرمای موزستان است  در برمی سهال 

رفت در صورتی له میزان رورهن در سهایر اربها  مرهل ربه  زرد و زیتهون       % نیز فراتر می82مرز 
-1% رسید و در بسیاری از اربا  میزان رورن در میوه لمتر از 32محلی دزفول، به ندرش به مرز 

تهل از توابهع   پ بهه منلقهه بلدهه   ههای ایهن ژنوتیه   نههال  3121ها در سهال  % بود  برای ادامه بررسی
شهرستان بارملك وابع در شرق استان موزستان منتقل شدند  با شرو  باردهی ایهن ژنوتیهپ در   

، وضدیت باردهی و عملكرد مورد ارزیهابی دبیهق بهرار گرفهت و مشهخ       3133تل از سال بلده

سهیرموییدی در  ای یا دابلشدله آوان ژنوتیپی است له بابلیت تجمع رورن بلورش دو مرحله
تهل بارملهك   مناطق گرمی مرل موزستان را دارد  نتایج ارزیابی عملكردی آوان در منلقه بلدهه 

گهر   لیلو 31ساله،  1% رسید و متوسط عملكرد میوه در درمتان 83نشان داد له میزان رورن به 
تهر از  % و لنسهروالیا لم 2/32بود درصورتی له میزان رورن در ربه  مهاوی )محلهی بارملهك(     

درمت در  222متر، می توان  2در  8% بود  با توجه به فر  افراشته تاج و توصیه فاصله لشت 32
ها نشهان داد لهه آوان یهك ژنوتیهپ سهازگار رورنهی در منهاطق        هكتار لشت لرد  این بررسی

لیلوگر  رورن در هكتار  3822تا  3222تن میوه و  1تا  2گرمسیری است له توانایی تولید نیمه

سهال، در ایهن    31هها، طهی مهدش    ا دارد  تالنون هیج گونهه عالیه  مسهارش آفهاش و بیمهاری     ر
 ژنوتیپ دیده نشده است
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 گرمسیریتوجیه اقتصادی رقم آوان برای کشت در مناطق نیمه

مناطق مناسب 
 کشت

بینی پیش
سطح توسعه 

 .8کشت در 
 سال آتی

افزایش 
عملکرد نسبت 

به رقم 
 دزفول 

افزایش تولید 
سبت روغن ن

به رقم 
دزفول 

(kg/ha) 

میزان افزایش 
درآمد از 

 فروش روغن
میلیون )

 هتکار(ریال/

افزایش 
درآمد از 
 فروش میوه

میلیون )
 هکتار(ریال/

مناطق با اقلیم 
شرق  مشابه

 خوزستان

 .2 .2 ..1 - هکتار ...9

 
 

 مقایسه عملکرد میوه و روغن رقم آوان با چند رقم مهم زیتون در خوزستان

 رقم

لکرد میوه عم
)کیلوگرم در 

 درخت

روغن در 
ماده خشک 

 )درصد(

روغن در 
میوه 

 )درصد(

عملکرد روغن 
)کیلوگرم در 

 درخت(

تعداد 
درخت در 

 هکتار

عملکرد 
روغن در 

هکتار 
)کیلوگرم 
 در هکتار(

 1.2 821 21/8 88 92/. .2/8 محلی دزفول

 .1. 911 11/9 .1/8 91 91 محلی کیوپ

 128 922 19/9 1/88 91/. .9 کنسروالیا

 ..2 ..2 12/8 .8/. .1/1 88/. آمیگدالولیا

 8812 ..2 22/9 .9/. 9/21 82/. آوان
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 پنبه کشور مؤسسه تحقیقات

  

 





 
 

 

 حکمت
 رقم پنبه بسیار زودرس، با تیپ بسته، مصرف آب کم و قابل برداشت مکانیزه

 
 محقق مسئول معرفی رقم

 محمدحسن حکمت

 
 همکاران 

 اصغر میری، عمران عالیشاه، آیدین حمیدی، ابوالقاسم قیصری، مجید روزبه، محمدرضا زنگی، علی

 ی یونسی، حسن غالمی، اکرم مهاجر عباسیمهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88



 
 

 

 5555و باربادنس  553از تالقی ساده بین دو رقم ب  6731جهت تولید این رقم در سال 

سازی با نام اولیه ژرم پالسمی تولید گردید که پس از طی کردن مراحل تثبیت صفات و خالص

-با انتخاب تک بوته با مناطق پنبه 6756ی ال 67۳3ای شد. از سال وارد آزمایشات منطقه 2تی

ثبت و نامگذاری گردید.  "حکمت"تحت نام رقم  6751کاری داراب سازگار شده و در سال 

باشد و در مقایسه با ارقام بختگان و گلستان ترین ارقام تجاری پنبه میاین رقم از زودرس

)حدود بیست  تنها دو نوبت رسد. این ویژگی نهمحصول آن حدود چهل روز زودتر به بلوغ می

-بلکه فرصت کافی جهت جمع ،آوردجویی به عمل میو یک درصد( در مصرف آب صرفه

همچنین این رقم با دارا  دهد.در اختیار کشاورز قرار میرا وری محصول وش و کاشت گندم آ

الی جویی مصرفه از دو طریق، بودن تیپ بسته برداشت مکانیزه محصول وش را فراهم نموده و

کند. از نقطه نظر عملکرد وش، در آزمایشات کاشت پنبه را سودآورتر می ،و ایجاد فرصت

کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد داشته و  ۳88انجام شده در مقایسه با رقم بختگان حدود 

کاری فارس، گرگان و باشد. این رقم در مناطق پنبهکیفیت الیاف آن در حد قابل قبول می

ل کاشت است. همچنین نتایج تجزیه پایداری بای پالت نشان داد که عملکرد آن ورامین قاب

 ا در مناطق مختلف از پایداری باالیی برخوردار است.هطی سال
 

 
 جدول توجیه اقتصادی کاشت رقم پنبه 

 مناطق مناسب کشت

سطح کاشت در 
 ساله 8یک دوره 

 )هکتار(

برتری عملکرد 
نسبت به شاهد 

 در هکتار 
 رم()کیلوگ

کل افزایش 
عملکرد 

 )تن(

منفعت مالی در 
ساله   7یک دوره 

 )میلیارد ریال(

 2/575 62۳888  ۳88 618888 کلیه مناطق پنبه کاری
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 قم حکمتپنبه ربرخی مشخصات زراعی و متمایز کننده 

 سانتیمتر         87                              میانگین ارتفاع بوته                                                                                                          

 سفید                                                                                 رنگ وش                                                                          

 گرم 19                                  وزن هزار دانه                                                                                                                میانگین 

 متحمل                                        تحمل به قارچ                                                                                                                 

 روز 04                                                                                     تعداد روز تا گلدهی                                                    میانگین 

 روز   934                           تعداد روز تا بلوغ وش                                                                                                         میانگین 

 خوب                                   کیفیت الیاف                                                                                                                  

 متر        سانتی 87                                                                        میانگین ارتفاع بوته                                                                
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 شرکت کشت و توسعه گیااهن دارویی بیستون شفا

 





 
 

 

 سهیل
 اولین رقم معرفی شده گیاه روغنی دارویی کاملینا در کشور

 

 محقق مسئول معرفی رقم

 دانیال کهریزی
 

 

  همکاران

 حسین رستمی احمدوندی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

995



 
 

 

-سهال پهیم مهی    0444کار آن بهه   سابقه کشت و. کاملینا بومی اروپا و آسیای جنوبی است

رسد. در زمان روم و یونان باستان کشت این گیاه به عنوان یک گیاه روغنی توسعه یافهت. ایهن   

عمده ایهن  شد. مرکز رشد  محصول به صورت خالص و یا مخلوط با سایر محصوالت کشت می

ای جههانی  هه  ترش دارد و در خالل و بعهد از جنه   سیای مرکزی گسگیاه از اروپای شرقی تا آ

شد. بزرگترین تولید کننده این گیاه در قرن بیستم اتحاد جماهیر شوروی بهود کهه در   کشت می

. مطالعات اخیر نشان شت کاملینا بردهزار هکتار از اراضی خود را زیر ک 044حدود  0594سال 

داده است که گیاه کاملینا دارای خواص خاص و منحصر به فردی می باشهد کهه مهمتهرین ایهن     

 رقهم صوصیات توقعات کم این گیاه و حساسهیت کهم ایهن گیهاه بهه آفهات و امهرا  اسهت.         خ

سهیل اولین رقم معرفی شده از گیاه کاملینا در کشهور بهوده کهه خالصهه مراحهل تولیهد آن بهه         

 باشد:شرح زیر می

)به عنوان والد  Calena)بعنوان والد گرده دهنده( و  Blaine Greekابتدا تالقی بین دو رقم 

حاصل از تالقی جهت تولید گیاهان دابل  F1های گیاهان نسل بذری( انجام شد. از بساک

میلیمتری پس از ضدعفونی بر  0-0های باز نشده هاپلویید استفاده شد. برای این منظور غنچه

 ۲9گرم در لیتر ساکارز کشت داده و در شرایط  0۲4حاوی  MLNروی محیط کشت القا 

های تولید شده به محیط هفته جنین 0تاریکی نگهداری شدند. پس از گراد و در درجه سانتی

ساعت نور منتقل گردیدند.  0۱گرم در لیتر ساکارز و شرایط  04حاوی  B5کشت باززایی 

ها ضمن سازگاری به گلدان منتقل شده و از آنها بذرگیری به عمل آمد. پس از تکثیر گیاهچه

مختلف به صورت دیم کشت شدند. سازگارترین و پرعملکردترین های ها در اقلیمبذور الین

الین با نام رقم سهیل پس از طی کردن مراحل قانونی ثبت ملی گردید. مالکیت این رقم در 

 .می باشد 0۹55۲اختیار شرکت کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا با شماره ثبت 
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 یم در مناطق گرم و معتدل و سرد غرب کشورجدول توجیه اقتصادی رقم سهیل جهت کشت د

 مناطق مناسب کشت

بینی سطح پیش
جایگزینی طی 

 ساله 8دوره 
 )هکتار(

تفاوت میانگین 
عملکرد با شاهد 
)کیلوگرم در 

 * هکتار(

میزان 
افزایش 

 تولید )تن(

ارزش حال منافع 
ناخالص آتی تولید 
رقم در یک دوره 

 ساله 7
 **ریال( ارد)میلی

 بها  گرم و معتدل–مناطق سرد 
 084 انهسهههالی بهههارش حهههداقل

 با پراکنم مناسب متریلیم
04444 - - 944 

با توجه به عدم وجود ارقام مشابه قبلی در کشور امکان مقایسه وجود ندارد. طبق گزارشات منتشر شده رقم سههیل در   *

 .کیلو گرم در هکتار دارد 0944الی  0444شرایط دیم عملکردی در حدود 
 .ریال می باشد 044444 گرممشخص شده برای بذر این محصول به ازای هر کیلوقیمت  **

 برخی مشخصات زراعی رقم جدید سهیل از گیاه کاملینا

 بهاره  تیپ رشد 

 سانتی متر 88 میانگین ارتفاع بوته 

 نارنجی رنگ دانه 

 گرم ۱حدود   میانگین وزن هزار دانه

 متحمل واکنش به ریزش 

 ۱7۱ میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 

 کیلوگرم در هکتار ۱۰۱۱ متوسط عملکرد در هکتار )کیلوگرم(

 درصد ۰۱ متوسط میزان روغن

 درصد ۰۳ ۰متوسط میزان امگا 
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گاهی مختصر رب ارث بخشی اقتصادی اراقم معرفی شده  ن

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 
 

 هرمز اسدی، غالمرضا راستجو

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده زراعی و باغی اثر بخشی ارقام  معرفی

 9316بذر در سال  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و

 

رزی به عنوان یک فعالیت  اتصاتا،یت تیاتیه بهینته عنتابو عحت و، را ،ر       تحقیقات کشاو

کنت   اعتروزه ،ر   وری کشاورزی با لحاظ اه اف اجصمتاع  ،ناتام عت    تولی  ،انش و ارتقاء بهره

ان ت کشورهای  که با عح و،ی  ج ی عنابو پایه بویژه اراض  زراع  عناسب و عنابو آب عواجه

گر،،ت عهمصتری  فعتالیص    عنجر به افزایش تولی  ،ر واح  سطح ع  وری از عنابو کهافزایش بهره

های توسعه بیش کشاورزی و تاعی  اعنی  غذائ  آن کشورها ترار ع اس  که ،ر راس برناعه

وری ،ر تولیت  عنجتر   های راهار،ی و عوثر که به افزایش بهرهگیر،  ،ر ای  راسصات یک  از برناعه

ت با اه اف اصالح و ععرفت  ارتتاا اصتالح  ت ه زراعت  عناستب       گر،،ت برناعه اصالح نااتاع 

برای  رایط عیصلف اتلیم  ،ر راسصای بهاو، تولی  و افزایش ضریب اعنی  غذای   است   ایت    

اعر ،ر جه  حفظ پای اری تولی ت تضمی  و ارتقاء کیفی  ارتاات نقش عهم  ،ر کاهش هزینتهت  

کن ت که ایت  اعتر   رتاا ،ر بیش کشاورزی ایفا ع افزایش عملکر، ژنصیک  و باز،ه  اتصاا،ی ا

-نژا،ی عحاوالت زراع  آبت  را نشتان عت    اثربیش  فعالی  های تحقیقات  بویژه تحقیقات به

رتم زراع  آبت  ،ر عوسهته تحقیقتات اصتالح و      61ت تع ا، 6931،ه   ،ر همی  راسصا ،ر سام 

تولیت  و ،رآعت زای  ،ر کشتور    تهیه نهام و بذر ععرف    ه اس  که نقتش عهمت  ،ر افتزایش    

 .خواه  ،ا  
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جدول منافع ناخالص اضافی و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام زراعی جدید

 نام رقم محصول

در آمد 

ناخالص اضافی 

هر هکتار کشت 

رقم جدید 

 )میلیون ریال(

درصد 

افزایش 

 عملکرد

کاهش هزینه 

هر کیلو 

محصول رقم 

 جدید )ریال(

شیفت تابع 

 )درصد(* عرضه

 گن ا نان

 1/4 51308 1/06 63/4 طالی 

 6/4 65109 901 1/8 سارنگ

 1/6 11708 801 8/4 زرینه

 4/1 83103 301 1/7 تیرگان

 9/9 49701 306 5/8  گن ا ،وروا 

 جو
 9/3 4/801 3 1/6 عهصاب

 4/1 47409 508 4/7 نوروز

 4/6 661709 6105 61/3 نفیس کلزا 

 69/4 996604 6105 3 پارسا سویا

 14 1/7808 6501 4/7  وی   کنج 

 71/3 617101 6103 67/1 بهش  ای سورگوا علوفه

 61/9 69/301 6106 64/1 طاها ذرت 

 لوبیا ترعز
 15/3 711603 9806 14 ،ا،فر

 1/3 671/01 1 9/7 افق

 باتال 
 6066 1185 9501 85/6  ا،ان

 4/1 1891/3 6603 67/3 فیض
 

 عرضهت عیزان انصقام تابو عرضه عحاوم که باعث افزایش تولی  و کاهش هزینه ع  گر،،   یف  تابو *
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