


فصل3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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افالک
رقم    گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: شمال خوزستان، جنوب استان فارس، مناطق گرم استان های 

کرمان، لرستان و کرمانشاه 

HD160/5/Tob/ Cno/23854/3/Nai60// و با شجرۀ Debeira رقم افالک با نام
تحقیقات  مرکز  بین المللي  خزانۀ  ژرم پالسم  بین  از   Tit/Son64/4/LR/Son64
بین المللی ذرت و گندم )CIMMYT( که در سال زراعی 76ـ  1375 ارزيابي شده 
اين  اقلیم گرم و خشک جنوب کشور وارد شد.  برنامۀ به نژادی  بود، گزينش و به 
رقم در ارزيابی انجام شده در قالب مطالعۀ خزانه هاي به نژادهاي فیزيولوژيک زنگ 
زرد در مناطقی با شدت بیماری مقاوم بوده است. کیفیت نانوايی اين رقم در گروه 
خوب قرار دارد و درصد پروتئین آن بین 13/2ـ11 درصد متغیر است. بررسی های 
تحقیقیـ  ترويجی در مزارع مناطق مختلف نشان دهندۀ سازگاری و افزايش عملکرد 
برابر  در  تولید  برتری  تا حدود 6 درصد  و خشک کشور  گرم  مناطق  در  رقم  اين 
رقم چمران است. پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، 
زودرسي نسبي، مقاومت به بیماري زنگ زرد و ريزش دانه از ويژگی های بارز رقم 

افالک محسوب می شود.

5900 كیلوگرم در هکتارعملکرد
8383 کیلوگرم در هکتاررکورد عملکرد ثبت شده

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
40 گرموزن هزار دانه
بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به زنگ زرد
نیمه مقاومواکنش به زنگ قهوه ای

مقاومخوابیدگی بوته
مقاومريزش دانه

12/2 درصدپروتئین دانه
خوبکیفیت نانوايی
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اروم
رقم     گندم انن مناسب کشت رد مناطق سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبیل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد

رقم اروم با شجرۀ Alvand//NS732/Her در سال زراعی 75ـ1374 از تالقی بین 
رقم الوند و الين NS732/Her با منشأ خارجی در ارومیه حاصل شد. اين رقم دارای 
عادت رشد بینابین است و از نظر رسیدگی, در گروه متوسط رس قرار می گیرد. در 
آبی، عوامل  از 800 هزار هکتار سطح زير کشت گندم  با بیش  اقلیم سرد کشور 
محدودکننده ای چون: سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بیماری 
زنگ زرد، وجود داشته و بنابراين با توجه به اين عوامل محدودکننده و پراکندگی 
و تنوع شرايط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های 
اخیر، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد پتانسیل عملکرد باال و پايدار و 
اين  برای  و  برخوردار است. در همین راستا  اهمیت ويژه ای  از  به زنگ زرد  مقاوم 
اقلیم رقم جديد اروم معرفی شد. متوسط عملکرد دانه اين رقم در شرايط تحقیقاتی 
است. کیفیت  بوده  در هکتار  کیلوگرم  رکورد 8358  با  در هکتار  کیلوگرم   7382

نانوايی اين رقم در حد خوب است.

7382كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
8358 کیلوگرم در هکتاررکورد عملکرد ثبت شده

88 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بینابینعادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ قهوه ای
مقاومخوابیدگی بوته

مقاومريزش دانه
43 گرممیانگین وزن هزار دانه

11/1میانگین درصد پروتئین 
خوبکیفیت نانوايی
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زارع
رقم    گندم انن ربای کشت رد شرایط آبی و تنش خشکی آخر فصل اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبیل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان،  خراسان،  تهران،  مرکزی،  زنجان،  کردستان،  همدان، 

فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد

  130L1,11//F35,70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira رقم گندم نان زارع با شجره
و با منشأ خزانۀ بین المللی مشاهده ای گندم های زمستانه ويژه مناطق سرد در سال زراعی 
81   ـ1380، به چرخۀ به نژادي گندم نان ايران وارد شد و سازگاری خوبی در مناطق سرد 
کشور در شرايط نرمال و تنش خشکی آخر فصل نشان داد، به همین دلیل، به عنوان رقم 
جديد برای اين اقلیم معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملکرد دانۀ اين رقم در شرايط 
آبیاری نرمال 7550 و در شرايط تنش خشکی آخر فصل 4893 کیلوگرم در هکتار بوده 

است. کیفیت نانوايی آن در حد خوب و از نظر گروه رسیدن نسبتاً ديررس است.

میانگین عملکرد دانه

شرایط نرمال: 7550 
كیلوگرم در هکتار

شرایط تنش خشکی: 
4893 كیلوگرم در هکتار

98 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

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

زمستانهعادت رشدی

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به  بیماری زنگ 
نیمه مقاومقهوه ای

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه حساسسیاه

مقاومواکنش به خوابیدگی بوته

11/4میانگین درصد پروتئین

خوبکیفیت نانوايی
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میهن
رقم    گندم انن مناسب کشت رد شرایط آبی و تنش خشکی آخر فصل زراعی رد مناطق سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبیل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد

 Bkt/90ـ  Zhong87 شجرۀ  با  و  زمستانه  رشدی  عادت  با  میهن  نان  گندم  رقم 
حاصل برنامۀ به نژادی ملی غالت آبی کشور برای اقلیم سرد است که تالقی آن در 
سال زراعی 75ـ1374 در کرج انجام شد. با توجه به عوامل محدودکنندۀ تولید در 
مناطق سردسیر از قبیل سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بیماری 
به  قبلی  ارقام  شدن  حساس  و  زراعی  شرايط  تنوع  و  پراکندگی  زرد،  زنگ  مهم 
بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد 
پتانسیل عملکرد باال و پايدار و مقاوم به زنگ زرد  از اهمیت ويژه ای برای اين اقلیم  
برخوردار است. رقم میهن نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های 
زنگ سیاه و زنگ قهوه ای نیمه مقاوم است. متوسط عملکرد دانۀ اين رقم در شرايط 
از  پس  آبیاری  قطع  تنش  شرايط  در  و  هکتار  در  کیلوگرم  نرمال 7780  آبیاری 
مرحلۀ گلدهی 5960 کیلوگرم در هکتار در شرايط تحقیقاتی بوده است. کیفیت 
نانوايی آن در حد خوب است و از نظر رسیدگی در گروه متوسط رس  قرار می گیرد.

84 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

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

زمستانهعادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد
واکنش به بیماری زنگ 

نیمه مقاومقهوه ای

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه مقاوم تا نیمه حساسسیاه

مقاومواکنش به خوابیدگی بوته
11 درصدمیانگین پروتئین دانه

میانگین عملکرد دانه در 
شرايط: 

نرمال: 7787 کیلوگرم در هکتار
تنش: 5967 کیلوگرم در هکتار
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سیروان
متحمل هب خشکی آخر فصل و مناسب کشت رد مزارع آبی مناطق معتدل اريان

رقم    گندم انن 

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: مزارع مواجه با تنش رطوبتی آخر فصل در مناطق معتدل کشور 
از جمله استان های تهران، البرز، خراسان، فارس، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، سمنان و 

يزد و ساير مناطق معتدل

شجرۀ  با  سیروان  نان  گندم  رقم 
خزانه های  از   PRL/2*PASTOR
بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی 
و  گزينش  )سیمیت(  گندم  و  ذرت 
با پشت سر گذاشتن مراحل ارزيابی 
کشور  معتدل  اقلیم  در  کشت  برای 
در سال 1390 معرفی شد. مهم ترين 
گندم  تولید  محدودکنندۀ  عوامل 
سطحی  که  کشور  معتدل  اقلیم  در 
مجموع  از  هکتار  هزار  بر 682  بالغ 
به  را  آبی  گندم  کشت  زير  سطح 
خود اختصاص می دهد، خشکی آخر 
فصل و بیماری ها به ويژه زنگ زرد و 
زنگ سیاه )نژاد Ug99( است که بر 
موجود  گندم  ارقام  از  بسیاری  روی 
برای  رقم  اين  دارند.  بیماری زايی 
خشکی  به  حساس  ارقام  جايگزينی 
در مناطق معتدل و نیز برای کاهش 
خطر رويداد اپیدمی زنگ زرد و سیاه 
گندم توصیه می شود. ويژگی زودرسی 
و کیفیت نانوايی خیلی خوب اين رقم 

به ارزش زراعی آن می افزايد.

میانگین عملکرد دانه 
)شرایط تنش خشکی(

5970 كیلوگرم در 
هکتار

رکورد عملکرد )در شرايط 
تحقیقاتی(

8868 کیلوگرم در 
هکتار

زودرسگروه رسیدگی

94 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

واکنش به بیماری زنگ 
)Ug99 نیمه مقاومسیاه )نژاد

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه مقاومقهوه ای

مقاوموضعیت خوابیدگی

نیمه مقاوموضعیت ريزش دانه

45 گرموزن هزار دانه

12 میانگین درصد پروتئین 

خیلی خوبکیفیت نانوايی
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افق
     گرم

ً
رقم گندم آبی مناسب کشت رد مناطق دارای آب یا خاک شور و لب شور رد اقلیم معتدل ات نسبتا

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب كشت: مناطق با شوری متوسط آب و خاک و تقريباً گرم استان های 

يزد، خراسان رضوی و جنوبی، قم، کرمان، سمنان، اصفهان و البرز

شوری آب و خاک از مهم ترين تنش های غیرزنده است که سبب کاهش رشد و 
باروری گیاهان می شود و تولید محصوالت کشاورزي را محدود می سازد. بیش از 
800 میلیون هکتار از اراضی در دنیا متأثر از شوری است. در کشور ايران، حدود 
24 میلیون هکتار از اراضي با درجات مختلفي تحت تأثیر شوري قرار دارد که در 
از اهداف مهم اصالح  بنابراين، يکی  اقلیم هاي مختلف کشور پراکنده شده است. 
نباتات در اين مناطق تهیه و معرفی ارقام پرپتانسیل و متحمل به شوري است. رقم 
افق با شجرۀ gy54/Attila  ـGF عالوه برتحمل به شوری، پتانسیل عملکرد باال و 
سازگاری خوب در مناطق دارای آب يا خاک شور و لب شور، دارای مقطع دانه 
شیشه ای بوده و از شاخص سختی دانه بیشتری در مقايسه با ارقام شاهد ارگ و بم 
برخوردار است. اين رقم درآزمايش های تحقیقی ـ ترويجی در مزارع زارعان )تحت 
شرايط تنش شوری( با میانگین عملکرد 4/333 تن در هکتار در مقايسه با 3/804 
تن در هکتار متوسط عملکرد ارقام شاهد )ارگ 3/977 و بم 3/630 تن در هکتار(، 
به طور میانگین 529 کیلوگرم نسبت به ارقام ارگ و بم افزايش عملکرد داشته است.

بهارهعادت رشدی
74 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 
مقاوم مقاومت به ريزش دانه

35 گرممیانگین وزن هزار دانه 
11/95میانگین درصد پروتئین

نیمه مقاوم تا متوسطواکنش به نژاد Ug99 زنگ سیاه
متحمل تا نیمه حساسواکنش نسبت به زنگ زرد

نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ قهوه اي
خوبکیفیت نانوايی

مقايسه  آزمايش های  میانگین  به  مربوط  صفات  اين  مقادير 
عملکرد در شرايط تنش شوری می باشد

EcSoil(ds/m         14ـ 9و12ds/m = EcWater ـ 8(
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گنبد
رقم گندم انن مقاوم هب بیماری اهی اقرچی و عارضۀ جواهن زنی قبل از ربداشت

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و مرطوب شمال کشور

رقم گنبد با شجرۀ BAI  ـ  SHUI  ـ  ATRAK/WANG حاصل دورگ گیری بین 
گندم بهارۀ اترک )Kauz(، رقم تجاری پا کوتاه و پرمحصول مناطق گرم و گندم 
75ـ1374  زراعی  سال  در  آن  تالقی  برنامۀ  که  است   ،WANGـ  SHUI  ـ  BAI
اين رقم گندم دارای میانگین عملکرد 6/470 تن در هکتار است که  انجام شد. 
نسبت به گندم نان مرواريد )شاهد آن( با میانگین عملکرد  5/143 تن در هکتار 
در آزمايش ها برتر بوده است. اين الين نسبت به بیماري زنگ زرد، زنگ قهوه اي و 
زنگ سیاه، نیمه مقاوم و نسبت به بیماری سفیدک پودري و سپتوريا نیمه حساس 
فوزاريومي گزارش  باليت  بیماري  به  رقم نسبت  اين  برای  مقاومت  واکنش  است. 
شده است. رقم جديد گنبد با داشتن رنگ دانۀ قرمز به عارضۀ جوانه زنی قبل از 

برداشت نیز مقاوم است. کیفیت نانوايي اين الين گزارش شده است.

6470 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

بهاره عادت رشدی
100ـ90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

مقاوم تا نیمه مقاوم واکنش به بیماری زنگ زرد 
مقاوم واکنش به بیماری فوزاريوم سنبله 

نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری قهوه ای
نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم تا نیمه حساس واکنش به بیماری زنگ سیاه  
واکنش به بیماری سفیدک 

نیمه حساس پودری 

نیمه حساسواکنش به سپتوريای برگی
واکنش به جوانه زنی قبل از 

مقاومبرداشت 

11/9 میانگین درصد پروتئین
41 گرممیانگین وزن هزار دانه 
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چمران 2
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب  کشور 

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور و به ويژه مناطقي که بیماری 
زنگ زرد در آن مناطق محدودکننده است )استان های خوزستان و ايالم، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان، کرمانشاه(

رقم چمران 2 با شجرۀ Attila 50y//Attila/Bacanora، حاصل برنامۀ به نژادی 
بین  76ـ  1375  زراعی  سال  در  الين  اين  دورگ گیری  و  است  کشور  غالت  ملی 
و  شد  انجام  کرج  در   Attila/Bacanora الين  و   )Attila50y( چمران  والد  دو 
دورگ )F1( حاصل در سال زراعی 77ـ1376، ارزيابي و گزينش شد. اين دورگ در 
سال زراعی 78ـ1377 به برنامه دو نسل در سال که بین ايستگاه های ايرانشهر و 
کالردشت برقرار است، وارد شد. رقم چمران2 داراي پايداری عملکرد دانه در شش 
تولید رقم چمران2  بوده است. رکورد  اقلیم گرم و خشک جنوب کشور  ايستگاه 
به میزان 8238 کیلوگرم در هکتار در ايستگاه تحقیقاتی داراب ثبت شده است. 
نسبي،  زودرسي  فصل،  آخر  گرماي  به  خوب  نسبتاً  تحمل  باال،  عملکرد  پتانسیل 
مقاومت به بیماري زنگ زرد و قهوه ای، ريزش دانه و خوابیدگی، از ويژگی های بارز 

اين رقم محسوب می شود.

6442 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

بهاره عادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد 

مقاوم واکنش به بیماری زنگ قهوه ای 

مقاوم واکنش به خوابیدگی

11/6میانگین درصد پروتئین

41 گرممیانگین وزن هزار دانه

مقاوموضعیت ريزش دانه

خوبکیفیت نانوايی
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بهاران
رقم گندم آبی مناسب کشت رد مناطق معتدل مواهج با تنش رطوبتی آخر فصل

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل استان هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، 

لرستان، تهران، يزد، کرمان و سمنان

در راستای مقابله با تأثیرات خشکسالی، الين جديد زودرس و متحمل به کم آبی 
  7ـ  89  ـ WSاز میان ژنوتیپ های متعدد موجود در خزانه های بین المللی دريافت 
شده از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( انتخاب و براي نام گذاري 
و جايگزيني قسمتي از سطح زير کشت ارقام آبی در مناطق معتدل مواجه با تنش 
خشکی با نام بهاران معرفی شد. اين الين از مجموعه آزمايش های به نژادی انتخاب 
شد که در آنها ارقام متحمل به کم آبی پیشتاز و سیروان شاهد بوده اند و با توجه به 
عملکرد خوب اين ارقام، انتظار می رود که اين رقم نیز توسعۀ خوبی داشته باشد. 
الين مذکور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرايط اپیدمی شديد در خزانه های زنگ 
زرد تحت آلودگی مصنوعی نیمه مقاوم گزارش شد. کاشت اينگونه ارقام زودرس و 
متحمل به کم آبی گندم در مقايسه با ارقام ديررس قديمی می تواند تا میزان 1500 

متر مکعب در هکتار موجب صرفه جويی در مصرف آب آبیاری شود.

پتانسیل عملکرد در آزمایش 
شرایط نرمال 

10840 كیلوگرم در 
هکتار

میانگین عملکرد در آزمايش 
شرايط تنش خشکی 

5144 کیلوگرم در 
هکتار

میانگین عملکرد در آزمايش هاي 
تحقیقيـ  ترويجی )شرايط تنش 

خشکی(

4707 کیلوگرم در 
هکتار

89 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش نسبت به بیماري زنگ زرد

مقاوممقاومت به خوابیدگی

12/4میانگین درصد پروتئین 

خوبکیفیت نانوايی
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مهرگان
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور به ويژه مناطقي که زنگ ها 
به ويژه زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است )شمال استان خوزستان، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و کرمانشاه(

رقم مهرگان، ويژه اقلیم گرم جنوب با شجرۀ
 OASIS  /SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR
از خزانۀ بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی 
ذرت و گندم )CIMMYT( انتخاب و در سال 
زراعی 87  ـ86، در کرج مورد ارزيابی مقدماتی 
و تکثیر بذر قرار گرفت. اين رقم داراي پايداری 
عملکرد دانه بوده و ارزيابی آن در قالب مطالعۀ 
خزانۀ بیماري ها نشان داده است که به نژادهاي 
شدت  با  مناطق  در  زرد  زنگ  فیزيولوژيک 
است.  داشته  مقاومت  واکنش  بیماری  زياد 
از  حاکی  نیز  کنیا  در  شده  انجام  بررسی های 
 Ug99 مقاومت آن به بیماری زنگ سیاه نژاد
رقم  و  مهرگان  رقم  عملکرد  میانگین  است. 
شاهد چمران در ايستگاه های تحقیقاتی اقلیم 
گرم و خشک جنوب کشور به ترتیب 5690 و 
5472 کیلوگرم در هکتار بوده است. اين رقم 
تحمل نسبتاً خوبی به گرماي آخر فصل دارد و 

در گروه رسیدگی زودرس قرار می گیرد.

میانگین عملکرد دانه
 5690

كیلوگرم 
در هکتار

بهارهعادت رشدی 

89 میانگین ارتفاع بوته 
سانتی متر

40 گرممیانگین وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد 

مقاومواکنش به بیماری زنگ قهوه ای
واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد 

Ug99مقاوم

مقاوموضعیت ريزش دانه  
13/8 میانگین درصد پروتئین 

بسیار کیفیت نانوايی 
خوب
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شوش
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور و مناطقي که زنگ ها به ويژه 
زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است )مناطق شمالي استان خوزستان، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و کرمانشاه(

CBRDرقم جديد شوش با شجرۀ /3ـ
 ،STORK X DICOCCOIDES
حاصل برنامۀ مشترک تحقیقاتي اصالح 
گندم هاي بهاره ويژۀ مناطق با عرض 
جغرافیايي پايین در غرب و مرکز آسیا 
و شمال آفريقا )AIISWIP( است که 
مؤسسۀ  بین  84  ـ83  زراعی  سال  از 
تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر و 
مرکز تحقیقات بین المللی ايکاردا آغاز 
داشت.  ادامه   1386 سال  تا  و  شد 
نسبتاً  تحمل  باال،  عملکرد  پتانسیل 
خوب آن به گرماي آخر فصل، زودرسي 
نسبي، مقاومت قابل قبول به بیماري 
از  دانه،  ريزش  و  قهوه ای  و  زرد  زنگ 
بارز رقم شوش محسوب  ويژگی های 

می شود. 

5596 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

37 گرممیانگین وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعیت ريزش دانه

12/4 میانگین درصد پروتئین 

بسیار خوبکیفیت نانوايی 
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انرین
رقم گندم انن  مناسب کشت رد مناطق مواهج با تنش شوری رد اقلیم معتدل و گرم 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق دارای تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم )بخش هايی 
از استان های يزد، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، سیستان )زابل(، قم، سمنان 

و اصفهان(

رقم نارين با شجرۀ Alvand//Aldan/Ias58/22/3ـ  66ـ1 حاصل دورگ گیری بین 
گندم پیشتاز با سازگاری وسیع و پتانسیل عملکرد باال به عنوان والد پدری و الين 
متحمل به شوری 22ـ66  ـ1 به عنوان والد مادری است. اين رقم طی آزمايش سازگاری 
و پايداری عملکرد )در شرايط تنش شوری( با میانگین عملکرد 4/901 تن در هکتار 
است.  افزايش عملکرد داشته  ارقام شاهد  میانگین  به  در مجموع 19درصد نسبت 
میانگین عملکرد اين رقم در آزمايش های تحقیقی ـ تطبیقی و ترويجی اجرا شده 
در مناطق مختلف دارای آب و خاک شور در اقلیم معتدل و گرم، به ترتیب 4/709 
و 4/474 تن در هکتار بود که نسبت به میانگین عملکرد دانۀ ارقام شاهد در شرايط 
زارعان حدود 17 درصد افزايش عملکرد داشت. با توجه به تحمل به شوری، پتانسیل 
عملکرد باال، سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم، مقاومت 
به خوابیدگی، مقاومت به ريزش دانه، کیفیت خوب، و زودرسی نسبی رقم نارين در 
مقايسه با ارقام شاهد ارگ، افق و بم، اين رقم برای مناطق مواجه با تنش شوری آب و 

خاک )13ds/m = EcSoil ـ 8 و 11ds/m = EcWater ـ 8( معرفی شد. 

بهارهعادت رشدی

76 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
مقاوم مقاومت به خوابیدگی 

مقاوم وضعیت ريزش دانه
نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ زرد 

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سیاه نژاد 
 Ug99نیمه حساس

41 گرممیانگین وزن هزار دانه
11/8 میانگین درصد پروتئین 

خوبکیفیت نانوايی 
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حیدری
رقم گندم انن مناسب ربای شرایط تنش خشکی آخر فصل زراعی رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: مناطق دارای تنش خشکی آخر فصل در اقلیم سرد

Ghk”s”/ گندم نان رقم حیدری با شجرۀ
Bow ” s ” / / 90Zhong87 /3 /

بین  دورگ گیری  حاصل   Shiroodi
Ghk”s”/ الين  و  شیرودی  گندم 
کرج  در   Bow”s”//90Zhong87
پتانسیل  دارای  رقم  اين  است. 
آبیاری  شرايط  در  هم  باال  عملکرد 
قطع  تنش  شرايط  در  هم  و  نرمال 
است.  زراعی  فصل  آخر  آبیاری های 
سنبله دهی  تا  روز  تعداد  میانگین 
نرمال  اين رقم در هر دو شرايط  در 
و تنش خشکی آخر فصل 128 روز 
است. همچنین میانگین تعداد روز تا 
رسیدن فیزيولوژيکی در شرايط نرمال 
176 روز و در شرايط تنش خشکی 
165 روز است. رنگ دانۀ اين رقم زرد 
کهربايی است و شاخص سختی دانۀ 

آن 51 است. 

5596 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

37 گرممیانگین وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعیت ريزش دانه

12/4 میانگین درصد پروتئین 

بسیار خوبکیفیت نانوايی 
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ربات
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1394
که  مناطقي  به خصوص  کشور  جنوب  خشک  و  گرم  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 
جنوبی  و  شمالي  )مناطق  است  گندم  کشت  محدودکنندۀ  زرد  زنگ  به ويژه  بیماری ها 
استان خوزستان، مناطق جنوبي استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و 

کرمانشاه(

گندم نان رقم برات با شجرۀ SLVS*/PASTOR انتخاب شده از خزانۀ بین المللی 
24SAWSN دريافت شده از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( 
اقلیم گرم و خشک  است. اين رقم دارای پايداری عملکرد دانه در شش ايستگاه 
جنوب کشور )زابل، داراب، اهواز، ايرانشهر، دزفول و خرم آباد( بوده و ارزيابی آن 
در قالب مطالعه خزانۀ بیماری ها نشان داد که نسبت به نژادهای فیزيولوژيک زنگ 
زرد در مناطق با شدت بیماری باال )زرقان، ساری، مشهد، کرج، مغان، اسالم آباد و 
اردبیل( مقاوم بوده است. پتانسیل عملکرد مطلوب، مقاومت به بیماری زنگ زرد و 

مقاومت به ريزش دانه از ويژگی های بارز اين رقم محسوب می شود. 

بهارهعادت رشدی
97 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 
مقاوم واکنش به بیماری زنگ زرد 
نیمه مقاوم تا نیمه حساسواکنش به بیماری زنگ قهوه اي

نیمه حساسواکنش به سپتوريوز
مقاومواکنش به ريزش دانه
40 گرممیانگین وزن هزار دانه

میانگین عملکرد دانه 

در مزرعه: 5120 کیلوگرم 
در هکتار

در ايستگاه تحقیقاتی: 
6433 کیلوگرم در هکتار

12/1میانگین درصد پروتئین 
112 روزتعداد روز تا ظهور سنبله
تعداد روز تا رسیدن 

150 روزفیزيولوژيکی

خوبکیفیت نانوايی
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شاوور
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور به ويژه در کشت های تأخیری 

و در نظام های زراعی متداول در شمال خوزستان

شجرۀ  با  شاوور  رقم  نان  گندم 
                 R s h *2 / 1 0 1 2 0 / / Z a g r o s
از طريق روش تولید هاپلوئید در ارقام 
حذف  روش  با  و  هگزاپلوئید  گندم 
کروموزومی )تالقی گندم و ذرت( در 
داخل کشور تولید شد. اين رقم نسبت 
مقاومت  گندم،  زرد  زنگ  بیماری  به 
قابل قبولی از خود نشان داده است. 
انجام  آزمايش های  نتايج  همچنین 
شده در کشور کنیا نیز حاکی از اين 
است که رقم شاوور نسبت به بیماری 
زنگ سیاه نژاد Ug99 نیمه مقاوم بوده 
است. با توجه به خصوصیات برجستۀ 
ارقام  جايگزينی  ضرورت  و  رقم  اين 
نسبت  باالتر  مقاومت  با  زودرس تر 
کشت های  در  زرد  زنگ  بیماری  به 
تأخیری به جای ارقامی مانند ويريناک 
در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور، 
رقم شاوور می تواند کمبود رقم را در 
اينگونه سیستم های زراعی تأمین کند.

بهارهعادت رشدی
90ـ  85 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

نیمه مقاوم مقاومت به خوابیدگی 
واکنش به بیماری زنگ 

مقاوم زرد 

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سیاه 
ug99 نیمه مقاومنژاد

مقاومواکنش به ريزش دانه
38 گرممیانگین وزن هزار دانه

میانگین عملکرد دانه 
در کشت تأخیری: 
3980 کیلوگرم در 

هکتار
12/2میانگین درصد پروتئین 

تعداد روز تا رسیدن 
115 روزفیزيولوژيکی

خوبکیفیت نانوايی
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رخشان 
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل کشور 

سال معرفی: 1394
اصفهان،  کرمانشاه،  فارس،  استان های  معتدل  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 

خراسان رضوی و جنوبی، لرستان، البرز، تهران، يزد، کرمان و سمنان

گندم نان رقم رخشان با شجرۀ 
SHARP/3/PRL/SARA//
T S I / V E E #5 / 5 / V E E /
LIRA//BOW/3/BCN/4/
پتانسیل  دارای   KAUZ
عملکرد خوب در شرايط نرمال 
زودرس  نسبتاً  رقم  اين  است. 
و  خشکی  به  نسبت  و  بوده 
و  فصل  انتهای  در  کم آبی 
متحمل  دانه  شدن  پر  دورۀ 
به  نسبت  اين  بر  عالوه  است. 
زنگ  زرد،  زنگ  بیماری های 
نژاد  سیاه  زنگ  و  قهوه ای 

Ug99 نیز نیمه مقاوم است.

بهارهعادت رشدی
100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابیدگی 
نیمه مقاوم واکنش به بیماری زنگ زرد 

واکنش به بیماری زنگ 
نیمه مقاومقهوه اي

واکنش به زنگ سیاه نژاد 
ug99نیمه مقاوم

میانگین عملکرد دانه در 
مزارع کشاورزان

شرايط نرمال: 8233 
کیلوگرم در هکتار

شرايط تنش خشکی: 
4478 کیلوگرم در هکتار

12/3میانگین درصد پروتئین 
تعداد روز تا رسیدن 

فیزيولوژيکی
خوبکیفیت نانوايی
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سیمینه
رقم گندم دوروم دريرس و دارای عادت رشد زمستاهن

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب كشت: اقلیم سرد کشور به ويژه دو استان آذربايجان غربی و همدان

گندم دوروم رقم سیمینه دارای شجرۀ DKGST.36 و تیپ رشد زمستانه است. 
میانگین عملکرد آن در ايستگاه های مورد مطالعه 6311 کیلوگرم در هکتار بود. 
اين رقم نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای مقاومت بااليی نشان داد. 
مقاومت به خوابیدگی و ريزش دانه و داشتن دانه های زرد نیز از ديگر مشخصات 
زراعی آن محسوب می شود. عالوه بر اين، رقم سیمینه در برابر بیماری سیاهک 
کیفیت  از  و  بوده  درصد   58 رقم  اين  در  سمولینا  مقدار  است.  مقاوم  نیز  ناقص 

مناسبی برای تهیۀ ماکارونی برخورداراست.

6311 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

زمستانهعادت رشدی

ديررسگروه رسیدگی

مقاوممقاومت به خوابیدگی

مقاوموضعیت ريزش دانه

مقاوم مقاومت به سرما

100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

43 گرم میانگین وزن هزار دانه

12 میانگین درصدپروتئین 
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کرهخ
رقم گندم دوروم دارای عادت رشد بهاره ومناسب کشت رد نیمه جنوبی کشور

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب كشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور به ويژه استان های خوزستان، 

ايالم و جنوب فارس، مناطق گرم کرمان و جنوب استان کرمان

رقم کرخه با شجرۀ Shwa/Mald/Aza و عادت رشدی بهاره، مناسب کشت در 
مناطق گرم و خشک جنوب کشور است. میانگین ارتفاع بوته آن حدود 95 سانتی متر 
است و کیفیت مطلوبی برای پخت ماکارونی دارد. مقاومت به بیماری های زنگ زرد، 
سفیدک پودری، سیاهک ناقص و نقطه سیاه از ويژگی های اين رقم است. اين رقم 
ظرفیت کودپذيری زيادی دارد و دارای دانه هايی با بافت شیشه ای و به رنگ زرد 

کهربايی است. 

6600 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

46 گرممیانگین وزن هزار دانه

زودرسگروه رسیدگی

مقاومواکنش به خوابیدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

13/2میانگین درصد پروتئین
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آریا
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق معتدل کشور

سال معرفی: 1382
البرز،  استان های  شامل  سرد  معتدل  و  گرم  معتدل  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 

کرمانشاه، تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی

رقم آريا با شجرۀ Stork و عادت رشدی بهاره برای کشت در مناطق معتدل گرم 
و معتدل سرد معرفی و آزادسازی شده است. اين رقم به خوابیدگی و ريزش دانه 
مقاوم بوده و از ظرفیت کودپذيری زيادی برخوردار است. در آزمايش های انجام شده 
در هشت ايستگاه تحقیقاتی معتدل و گرم کشور، اين رقم با رکورد 8/940 تن در 
هکتار در کرج و متوسط عملکرد 6/782 تن در هکتار در سه سال و هشت منطقه 
حدود 10 درصد برتری عملکرد دانه نسبت به رقم شاهد ياواروس نشان داد. دانۀ 
رقم آريا به رنگ زرد کهربايی و بافت آن شیشه ای است که برای تولید ماکارونی و 
صنايع پاستا کاماًل مناسب است. نتايج تحقیقات حاکی از آن است که اين رقم در 
برابر بیماری های زنگ زرد، سفیدک پودری، سیاهک ناقص و نقطۀ سیاه از مقاومت 

خوبی برخوردار است.

6782 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

45 گرممیانگین وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاومواکنش به خوابیدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه
میانگین درصد پروتئین 

12/8 دانه



43

دان
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد اقلیم اهی معتدل و گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1386
خوزستان،  لرستان،  کرمانشاه،  تهران،  گلستان،  استان های  كشت:  مناسب  مناطق 
اصفهان، فارس،کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ساير مناطق مشابه در هر 

دو اقلیم معتدل و گرم وخشک جنوب کشور

رقم دنا با شجره Tarro 3 در قالب خزانۀ بین المللي در سال زراعي 1374ـ 1373 از 
مرکز تحقیقات بین المللي گندم و ذرت )CIMMYT( دريافت و پس از ارزيابی های 
تکمیلی در سال 1386 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم در کلیۀ مراحل تحقیقاتی 
نسبت به ارقام شاهد در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتری داشت. زودرس تر بودن نسبت 
به ارقام شاهد، عملکرد بیشتر، درصد پروتئین باال، مقاومت به ريزش و بیماری های 

زنگ و سیاهک ناقص و درصد گلوتن بیشتر از ويژگی های بارز اين رقم است.

6800 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

94 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

مقاوموضعیت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابیدگی

44 گرموزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بیماري زنگ زرد

واکنش به بیماري سیاهک 
مقاومپنهان

واکنش به بیماري سیاهک 
مقاومناقص

13/2 میانگین درصد پروتئین 

خوبکیفیت پخت ماکارونی
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بهرنگ
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های خوزستان، 

فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، ايالم، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و بوشهر

رقم بهرنگ با شجرۀ 3ـZHONG ZUO/2*GREEN در قالب خزانۀ بین المللي 
ذرت  و  گندم  بین المللي  تحقیقات  مرکز  از   1377 1378ـ  زراعي  سال  در 
و  معرفی   1388 سال  در  تکمیلی  ارزيابی های  از  پس  و  دريافت   )CIMMYT(
آزادسازی شد. مقاومت به بیماری زنگ سیاه نژاد Ug99، مقاومت به بیماری زنگ 
زرد در ايستگاه های مورد بررسی و پايداري عملکرد دانه از ويژگی های بارز اين رقم 
است. اين رقم به دلیل سازگاری مناسب و عملکرد مطلوب در اقلیم گرم و خشک 
و مورد  ماکارونی مناسب است  تهیۀ  برای  دانه  نیز کیفیت خوب  و  جنوب کشور 

استقبال کشاورزان اين اقلیم قرار گرفته است.

6685 كیلوگرم 
در هکتار میانگین عملکرد دانه

بهاره عادت رشدی

64 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته

مقاوم واکنش به خوابیدگي 

مقاوم وضعیت ريزش دانه

52 گرم میانگین وزن هزار دانه

MR 20 واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم واکنش به بیماری سیاهک پنهان

نیمه مقاوم واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد 
 UG99

مقاوم واکنش به بیماری سیاهک ناقص

خوب کیفیت پخت ماکارونی
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شبرنگ
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم و خشک کشور، نظیر استان های خوزستان، سیستان 
و بلوچستان، ايالم و مناطق گرم استان های کرمان، لرستان، کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد 

و فارس

سال   12 طی   )DW18ـ81  ـ( الين 
در پنج ايستگاه تحقیقاتی گرم کشور 
شبرنگ  نهايت  در  و  شد  ارزيابی 
رقم  برتری  شاخص ترين  گرفت.  نام 
باال  کرخه،  شاهد  به  نسبت  شبرنگ 
 7 میزان  به  آن  دانه  عملکرد  بودن 
است.  هکتار(  کیلوگرم/   446( درصد 
اين رقم عالوه بر عملکرد باالتر، دارای 
شمال  مناطق  با  بیشتری  سازگاری 
خوزستان، لرستان و مناطق هم اقلیم 
به  نسبت  شبرنگ  رقم  است.  آنها 
بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای 
مقاوم می باشد. از نظر کیفیت و ارزش 
غذايی نیز با 11/8 درصد پروتئین جزء 

ارقام با کیفیت خوب گندم است.

6639 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

91 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

واکنش به خوابیدگی 
مقاومبوته

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به بیماری زنگ 
مقاومقهوه ای

46 گرممیانگین وزن هزار دانه

11/8 میانگین درصد پروتئین

خوبکیفیت پخت ماکارونی
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کوري
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت ردمناطق معتدل گرم

سال معرفی: 1358
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل گرم دارای زمستان ماليم و بهار نسبتاً کوتاه 

جو کوير با شجرۀ Arivat با مبدأ وزارت کشاورزی اياالت متحدۀ آمريکا انتخاب 
و در سال 1358 و پس از ارزيابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. جو کوير 
رقمی پرمحصول و زودرس و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با زمستان ماليم 
و بهار نسبتاً کوتاه است. متوسط عملکرد اين رقم در   استان های معتدل گرم کشور 
ـ  4/5 تن در هکتار است و طی سال ها و شرايط آب وهوايی مختلف عملکرد     5/5
پايداری نشان داده است. جو کوير زودرس و میانگین ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده 
و نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم است. اين رقم  نیمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم کوير نسبت به سفیدک 

حقیقی نیمه مقاوم است. 

5000 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بینابینعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به سفیدک حقیقی جو

مقاومواکنش به خشکی آخر فصل

زودرسگروه رسیدگی

نیمه مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5 میانگین درصد پروتئین

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

42 گرممیانگین وزن هزار دانه
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کارون
رقم جو مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب كشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های سیستان و 
بلوچستان، فارس،خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان و 

خراسان رضوی

آمريکا  متحدۀ  اياالت  کشاورزی  وزارت  مبدأ  با   Strain 205 با شجرۀ کارون  جو 
ارزيابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد.  از  انتخاب و در سال 1359 و پس 
جو کارون رقمی پرمحصول و مقاوم به تنش های گرمايی آخر فصل است. عملکرد 
اين رقم 4/5ـ4 تن در هکتار بوده و پايداری عملکرد اين محصول طی سال ها و 
شرايط آب وهوايی مختلف از خصوصیات بارز آن است. جو کارون رقمی نیمه پابلند 
با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر است. اين رقم نیمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن و وزن هزار دانۀ آن 43ـ41 گرم است. اين رقم در برابر سفیدک 

حقیقی مقاوم است.

4250 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفیدک حقیقی جو

نیمه مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه حساسواکنش به ريزش دانه

مقاومواکنش به گرمای آخر فصل

11/5میانگین درصد پروتئین

105 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

42 گرممیانگین وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسیدگی 
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والفجر
 رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت رد مناطق سرد  با بهار طوالنی

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

جو والفجر با شجرۀ 108985  ـ   CI از بین مواد دريافتی از کلکسیون بین المللی 
جو انتخاب شد. جو والفجر رقمی پرمحصول است. عملکرد اين رقم در ايستگاه های 
مختلف بین 7/5ـ  5/5 تن در هکتار بوده است. بیشترين میزان برداشت از اين رقم، 
حدود 11 تن در هکتار در يکی از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده 
است. اين رقم پابلند، دارای تیپ رشد بینابین بوده و نسبت به سرما نیمه مقاوم 
است. متوسط ارتفاع آن 110 سانتی متر و نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است. 
اين رقم متوسط رس و نیمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن 

هزار دانۀ 44ـ40 گرم بوده و در برابر سفیدک جو نیمه مقاوم است. 

6500 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بینابینعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به سفیدک حقیقی جو

نیمه حساسواکنش به خوابیدگی

نیمه حساسواکنش به ريزش دانه

12/5 میانگین درصد پروتئین

110 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

42 گرممیانگین وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسیدگی
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ارس
رقم جو دريرس دارای عادت رشدی زمستاهن و مناسب کشت رد مناطق مرتفع سرد  کشور

سال معرفی: 1367
مناطق مناسب كشت: اراضی دشت مغان

ارزيابی های  از  پس   1367 سال  در  و  وارد  اروپا  از   Arumir شجرۀ  با  ارس  جو 
تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملکرد اين رقم 5400 کیلوگرم در هکتار 
و میانگین ارتفاع آن 95 سانتی متر است. اين رقم جو، دو رديفه بوده و نیمه مقاوم به 
ريزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است. میانگین درصد پروتئین آن 13 و میانگین 
وزن هزار دانۀ آن 46 گرم است. اين رقم نسبت به سفیدک سطحی جو مقاوم و 

نسبت به سرما متحمل است.

5400 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفیدک سطحی جو

متحملواکنش به سرما

مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13 میانگین درصد پروتئین

95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

46 گرم میانگین وزن هزار دانه 

متوسط رسگروه رسیدگی 
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ماکویی
رقم جو  دريس دارای عادت رشدی زمستاهن ومناسب کشت رد مناطق مرتفع سرد کشور

سال معرفی: 1370
مناطق مناسب كشت: اقلیم سرد شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی، اردبیل، 
و  چهارمحال و بختیاری  رضوی،  و  شمالی  خراسان  مرکزی،  زنجان،  کردستان،  همدان، 

بخش هايی از استان فارس، کرمان و لرستان

و  دريافت شد   Star نام  با   )FAO( از طريق سازمان خواربار جهانی  ماکويی  جو 
پس از ارزيابی های تکمیلی، به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکويی در 
و  بوده  به سرما  مقاوم  رقم  اين  آزادسازی شد.  و  نام گرفت  ماکويی  سال 1369، 
مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای زمستان های سرد است. جو ماکويی رقمی 
نیمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر و نسبت به خوابیدگی مقاوم است. اين 
رقم ديررس و نیمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار 
دانۀ 42ـ40 گرم است. رقم ماکويی نسبت به سرما و نسبت به بیماری سفیدک 

جو مقاوم است.

6500 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

زمستانهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای برگی جو

مقاومواکنش به سفیدک سطحی جو

مقاومواکنش به خوابیدگی

مقاومواکنش به سرما
نیمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5میانگین درصد پروتئین

105 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

41 گرم میانگین وزن هزار دانه
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دشت
رقم جو نیمه دريرس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت رد اراضی دشت مغان 

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب كشت: اراضی دشت مغان

جو دشت با شجرۀ Probestdwarf از بین مواد دريافتی از مرکز تحقیقات بین المللی 
مناطق خشک )ايکاردا( با مبدأ کشور فرانسه، انتخاب و پس از ارزيابی های تکمیلی 
میانگین  با  پرمحصول،  رقمی  آزادسازی شد. جو دشت  و  معرفی  در سال 1372 
ارتفاع 90 سانتی متر، ديررس و نیمه مقاوم به ريزش دانه است. رنگ دانۀ اين رقم 
روشن با وزن هزار دانۀ 48ـ46 گرم است. اين رقم دارای تیپ رشد بهاره ـ پايیزه 
بوده و مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ويژه سازگار با شرايط محیطی 
منطقه مغان و مناسب کشت در اراضی ديم و آبی اين منطقه است. اين رقم نسبت 

به بیماری های قارچی برگی جو مقاومت دارد. 

5250 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بینابینعادت رشدی

مقاومواکنش به لکه قهوه ای برگ

مقاومواکنش به سفیدک

متحملواکنش به خشکی

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13میانگین درصد پروتئین

47 گرممیانگین وزن هزار دانه

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
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رتکمن
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب کشت رد مناطق گرم و اراضی لب شور

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

تحقیقات  مرکز  از  دريافتی  مواد  بین  از   Rihane”S”04ـ شجرۀ  با  ترکمن  جو 
تکمیلی  ارزيابی های  از  پس  و  انتخاب  )ايکاردا(  خشک  مناطق  برای  بین المللی 
معرفی و آزادسازی شد. اين رقم برای کشت در مناطق گرم شمال کشور به ويژه 
قسمت های شمالی دشت گرگان که دارای اراضی لب شور و رطوبت کم هستند، 
مناسب است. جو ترکمن رقمی نیمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر بوده و 
نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است. اين رقم زودرس و نیمه مقاوم به ريزش دانه 
بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم ترکمن نسبت 

به سفیدک جو نیمه مقاوم است.

5000 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاومواکنش به سفیدک سطحی جو

مقاومواکنش به لکه برگی نواری

متحملواکنش به سوختگی برگی جو

حساسواکنش به سرما

نیمه حساسواکنش به خوابیدگی

نیمه مقاومواکنش به ريزش دانه

12/5میانگین درصد پروتئین

42 گرممیانگین وزن هزار دانه
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ریحان
رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل و معتدل گرم 

سال معرفی:  1373
البرز، خراسان رضوی،  تهران،  استان های  اقلیم معتدل شامل  مناطق مناسب كشت: 
و  قزوين  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هايی  و  کرمان  يزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هايی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

اين رقم با نام Rihane از بین مواد دريافتی از مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی 
در مناطق خشک )ايکاردا( انتخاب و پس از طی مراحل مقايسۀ عملکرد و ارزيابی 
سازگاری ريحان نام گرفت و برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد. 
جو ريحان رقمی پرمحصول و زودرس با عملکرد 7ـ6 تن در هکتار است. میانگین 
ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده و نسبت به خوابیدگی و ريزش دانه نیمه مقاوم است. 
برابر  در  ريحان  است. جو  آن 46ـ42 گرم  دانۀ  هزار  وزن  و  آن روشن  دانۀ  رنگ 

سفیدک حقیقی در مناطق معتدل کشور نیمه مقاوم است. 

7500 كیلوگرم در میانگین عملکرد
هکتار

بهارهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای جو

واکنش به سفیدک 
نیمه مقاومحقیقی جو

واکنش به زنگ قهوه ای 
نیمه مقاومجو

نیمه حساسواکنش به سرما

نیمه مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13میانگین درصد پروتئین

43 گرممیانگین وزن هزار دانه 
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جنوب
رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بهاره 

سال معرفی: 1376
استان های  شامل  کشور  جنوب  خشک  و  گرم  اقلیم  كشت:  مناسب  مناطق 
سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

مرکز  از  دريافتی  مواد  بین  از   Gloria”s”/Copal”s ” شجرۀ  با  جنوب  رقم  جو 
تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( انتخاب و پس از ارزيابی های تکمیلی 
در سال 1376 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم پرمحصول و مقاوم به تنش گرمای 
رقم  اين  است.  کشور  جنوب  گرم  منطقه  اراضی  در  کشت  مناسب  و  فصل  آخر 
به ريزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است و رنگ دانۀ  نیمه مقاوم  نیمه زودرس و 
ايستگاه های  در  بررسی ها  نتايج  است.  گرم  44ـ40  دانۀ  هزار  وزن  با  روشن  آن 
تحقیقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که اين رقم در برابر سفیدک حقیقی 

مقاوم است. 

5250 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاومواکنش به سفیدک سطحی جو

متحملواکنش به خشکی آخر فصل

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابیدگی

نیمه مقاومواکنش به ريزش دانه

12میانگین درصد پروتئین

42 گرممیانگین وزن هزار دانه

85 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
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صحرا
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب کشت رد اراضی گرم  شمال کشور 

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب كشت: اراضی گرم شمال کشور به ويژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان 

و گنبد و دشت مغان

مواد  بین  از    L.B.LRAN/Una8271// Glorias”s”Comشجرۀ با  صحرا  جو 
انتخاب و در سال  از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت(  دريافتی 
1376 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم مقاوم به حرارت محیط و مناسب کشت 
در اراضی منطقۀ گرم شمال به ويژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان و گنبد است. 
و  دانه  ريزش  برابر  در  رقم  اين  است.  سانتی متر   97/5 رقم  اين  ارتفاع  میانگین 

خوابیدگی مقاوم بوده، رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44 گرم است.

5250 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای جو

واکنش به سفیدک 
نیمه مقاومسطحی جو

واکنش به گرمای 
مقاومآخرفصل

مقاومواکنش به خوابیدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

12میانگین درصد پروتئین

44 گرممیانگین وزن هزار دانه 

زود رسگروه رسیدگی
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نیمروز
رقم جو آبی با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب كشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های سیستان و 
بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان 

و خراسان رضوی

بین المللي  تحقیقات  مرکز  جو  خزانۀ  از   Trompillo شجرۀ  با  نیمروز  جو  رقم 
ـ   1368 دريافت و انتخاب شد و پس از  گندم و ذرت )سیمیت( در سال زراعي 69   
ارزيابی های تکمیلی در سال 1387 معرفی و آزادسازی شد. از خصوصیات بارز آن 
مقاومت نسبت به شکنندگي محور سنبله، تحمل به خشکي و گرماي آخر فصل 
زراعي در مناطق گرم جنوب کشور است. میانگین پروتئین اين الين 12 درصد 

است که نشان دهندۀ کیفیت مطلوب آن از نظر علوفه است.

4902 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

94 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

دو رديفهتعداد رديف

مقاوموضعیت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابیدگی

46 گرممیانگین وزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بیماري سفیدک جو

خوبکیفیت دانه
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نصرت
رقم جو آبی با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم معتدل

سال معرفی: 1387
خراسان  البرز،  تهران،  استان های  شامل  کشور  معتدل  اقلیم  كشت:  مناسب  مناطق 
رضوی، فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

پدری( در سال  )پايۀ  و کوير  مادری(  )پايۀ  کارون  رقم  تالقی  رقم نصرت حاصل 
و  بوده  کشت  مورد  تجاری  ارقام  از  والدی  رقم  دو  هر  است.  64  ـ1363  زراعي 
سازگاری خوبی با شرايط اقلیمی ايران داشته اند. جو نصرت از سازگاری وسیع و 
پايداری عملکرد دانۀ قابل توجهی برخوردار است. تحمل به سرما و شرايط سخت 
محیطی، کشت اين رقم را در مقايسه با ديگر ارقام مناسب منطقۀ معتدل،  ارجح 
می کند. اين رقم نسبت به سرما نیمه حساس است و خسارت سرما در پی کاشت 

آن در مناطق معتدل سرد کشور شديد نیست. 

6965 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بینابینعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

نیمه مقاوموضعیت ريزش دانه

نیمه مقاوممقاومت به خوابیدگی

44 گرممیانگین وزن هزار دانه 

واکنش به بیماري 
نیمه مقاومسفیدک

خوبکیفیت
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فجر  -30
رقم جو آبی با عملکرد باال، مقاوم هب خوابیدگی رد شرایط بهینه و مناسب کشت ردمناطق معتدل کشور

سال معرفی: زمستان 1387
مناطق مناسب كشت: اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

 Lignee131/Gerbel//AlgerـCeres رقم فجر ـ30 حاصل دورگ گیری بین الين
به عنوان پايۀ مادري و رقم جنوب به عنوان پايۀ پدري است. تالقی اين رقم در سال 
زراعی 73ـ1371 در کرج انجام گرفت و يکی از ارقام حاصل از برنامۀ ملی به نژادی 
جو در کشور است. از صفات بارز اين رقم مقاومت به خوابیدگی و شکنندگی محور 

سنبله، ريزش دانه و کودپذيری زياد است.

5922 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

80 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بینابینعادت رشدی 

شش رديفهتعداد رديف

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاوممقاومت به خوابیدگی

40 گرموزن هزار دانه

نیمه حساسواکنش به بیماري سفیدک جو

12 میانگین درصد پروتئین

نیمه مقاوممقاومت به سرما

مقاوممقاومت به شکنندگی محور

نیمه حساسواکنش به خشکی آخر فصل
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بهمن
متحمل هب خشکی و مناسب کشت رد مناطق سردسیر کشور

رقم جو آبی با عملکرد داهن ٔباال، مقاوم هب خوابیدگی و سرما، 

سال معرفی: 1387
اقلیم سرد کشور شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی،  مناطق مناسب كشت: 
خراسان شمالی و رضوی، همدان، زنجان، اردبیل، کردستان و بخش هايی از استان های 

مرکزی، لرستان، فارس و کرمان

ـ  I   68/Ny6005 ـI WA 2196 از خزانه    18,F1//Scotia رقم جو بهمن با شجرۀ
دريافتي از مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک )ايکاردا( در سال زراعي 
71ـ1370 به کشور وارد و پس از ارزيابی های تکمیلی در سال 1387 معرفی و 
آزادسازی شد. رقم بهمن عالوه بر سازگاری و عملکرد باال در منطقۀ سرد کشور، 
واجد خصوصیات مطلوبی نظیر مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشکی بوده 
برابر  در  رقم  اين  است.  ماکويی  رقم  از  باصرفه تر  اقتصادي  لحاظ  از  آن  و کشت 

شکنندگی محور سنبله نیز مقاوم است. 

6385 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

80 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

زمستانهعادت رشدی

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاوممقاومت به خوابیدگی

40ـ 35 گرموزن هزار دانه 

نیمه حساس ـ حساسواکنش به سفیدک پودری

واکنش به لکه برگی های 
نیمه مقاومجو

مقاومواکنش به ريزش دانه

11میانگین درصد پروتئین

مقاومت به سرما
در شرايط پوشش برف مقاوم 

و در شرايط بدون پوشش 
نیمه مقاوم
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یوسف
متحمل هب خشکی آخر فصل، با بهره وری باالی مصرف آب و مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل کشور

رقم جو زوردس 

سال معرفی: 1388

مناطق مناسب كشت: اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 
فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

 Lignee527/Chn01ـ//Gustoe/4/Rhn08/3ـ/Deir Alla رقم يوسف با شجرۀ
بین المللی  از طريق خزانۀ  زراعی 78ـ1377  Dl71/Strain 205//106 در سال 
ژنوتیپ های جو مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک )ايکاردا( به کشور 
در  شد.  آزادسازی  و  معرفی   1388 سال  در  تکمیلی  ارزيابی های  از  پس  و  وارد 
برای  غالت  با  بهاره  محصوالت  رقابت  فصل،  آخر  خشکی  تنش  معتدل  اقلیم 
آبیاری های آخر فصل و بادزدگی سبب محدوديت تولید جو می شوند. تولید ارقامی 
با خصوصیات رقم يوسف که متحمل به خشکی آخر فصل و دارای پتانسیل عملکرد 
باال، زودرسی، تحمل به بادزدگی و بهره وری باالی مصرف آب و پايداری عملکرد 
با حداکثر خصوصیات مطلوب است، در اين اقلیم ضرورت دارد. عملکرد اين رقم 
در شرايط تنش آخر فصل و نیز در شرايط بدون تنش در آزمايش های سازگاری 
است. رکورد  داشته  افزايش عملکرد  تن  به شاهد يک  نسبت  و مزرعۀ کشاورزان 
عملکرد دانۀ رقم يوسف در مزارع کشاورزان 9000 کیلوگرم در هکتار بوده است. 

عملکرد دانه )تنش خشکی 
آخر فصل(

5198 كیلوگرم در 
هکتار

6160 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه )بدون تنش خشکی(
بهارهعادت رشدی
شش رديفهتعداد رديف

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
زودرسگروه رسیدگی

نیمه حساسواکنش به سفیدک سطحی
نیمه مقاومواکنش به لکه قهوه ای نواری

44ـ42 گرممیانگین وزن هزار دانه 
نیمه حساس مقاومت به سرما

نیمه مقاوم مقاومت به خوابیدگي
مقاوممقاومت به شکنندگي محور سنبله
12/5 میانگین درصد پروتئین دانه 

متحمل به خشکي واکنش به خشکی
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نیک
رقم جو آبی با سازگاری وسیع مناسب کشت رد اقلیم معتدل کشور

سال معرفی: 1390
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقلیم  مناسب كشت:  مناطق 
و  قزوين  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هايی  و  کرمان  يزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هايی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

رقم نیک با شجرۀ 63  ـLignee527/NK1272//JLB70 در سال زراعی80  ـ1379 
در قالب خزانۀ بین المللی از مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک )ايکاردا( 
به کشور وارد و پس از ده سال بررسی معرفی و آزادسازی شد. اين رقم در برابر 
سرما تحمل دارد و در برابر خشکی های آخر فصل و بیماری سفیدک پودری مقاوم 

و در برابر بیماری لکه قهوه ای نواری و زنگ زرد نیمه مقاوم است.

6052 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

85 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی
شش رديفهتعداد رديف دانه در سنبله

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاومواکنش به بیماری سفیدک پودری

نیمه مقاومواکنش به بیماری لکه نواری 

نیمه مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوموضعیت ريزش دانه
نیمه مقاوممقاومت به خوابیدگی
42 گرممیانگین وزن هزار دانه

خوبکیفیت دانه 
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زهک
رقم جو آبی با سازگاری وسیع ومناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1391
استان های  شامل  کشور  جنوب  خشک  و  گرم  اقلیم  كشت:  مناسب  مناطق 
سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

رقم زهک با شجرۀ Poa/Hjo//Qjina در سال زراعی 76ـ  1375 در قالب خزانه های 
بین المللی جو از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( به کشور وارد 
از صفات  آزادسازی شد.  و  تکمیلی در سال 1391 معرفی  ارزيابی های  از  و پس 
بارز اين رقم طوالنی تر بودن دورۀ پر شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و نبود 

گلچه های عقیم در سنبلچه های پايینی سنبله است.

4846 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار 

8325 کیلوگرم در هکتاررکورد عملکرد دانه
بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

90 سانتي مترمیانگین ارتفاع بوته 
نیمه زودرسگروه رسیدگی

40ـ  35 گرممیانگین وزن هزار دانه
نیمه مقاوم واکنش به بیماری سفیدک

واکنش به بیماری لکه 
نیمه مقاوم قهوه ای

مقاوم مقاومت به خوابیدگي
مقاوموضعیت ريزش دانه

باروری گلچه های پايینی 
بارورسنبله

خوبکیفیت دانه
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لوت
رقم جو بدون پوشینه، سازگار ربای مناطق معتدل کشور و مناسب تغذهی ٔ طیور

سال معرفی: 1391
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقلیم  مناسب كشت:  مناطق 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

قالب  در  زراعی 81  ـ1380  در سال   CONGONA/BORR با شجرۀ  لوت  رقم 
گندم  و  ذرت  بین المللی  تحقیقات  مرکز  از  پوشینه  بدون  جو  بین المللی  خزانۀ 
)سیمیت( انتخاب و پس از ارزيابی های تکمیلی در سال 1391 معرفی و آزادسازی 
شد. جو بدون پوشینه از لحاظ سازگاری با شرايط محیطی، به دلیل قدرت تحمل 
تنش های خشکی، گرما، شوری و فقر خاک وضعیت خوبی نسبت به ساير غالت 
دارد. جو بدون پوشینه به دلیل دارا بودن درصد الیاف و بتاگلوکان کمتر، می تواند 
در رژيم های غذايی طیور در کنار ذرت استفاده گردد. ويژگی های بارز رقم جو بدون 
پوشینۀ لوت، مناسب بودن برای تغذيۀ طیور، مقاومت به خوابیدگی و ريزش دانه، 

درصد پروتئین زياد و بتاگلوکان اندک است.

5574 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
75 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهتیپ رشد
متوسط رسگروه رسیدگی

37 گرممیانگین وزن هزار دانه 

نیمه مقاومواکنش به بیماری لکه نواری

واکنش به بیماری سفیدک 
نیمه حساسپودری

مقاوموضعیت ريزش دانه
مقاوممقاومت به خوابیدگی

13میانگین درصد پروتئین

3/76 میانگین درصد بتاگلوکان
خوبمناسب برای تغذيه طیور
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هب رخ
رقم جو آبی با سازگاری وسیع ربای اقلیم معتدل و مناسب ربای تولید مالت

سال معرفی: 1392
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقلیم  مناسب كشت:  مناطق 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

شجرۀ  با  به رخ  رقم 
همراه  به   Novosadski  444ـ
از  ديگر  بین المللی  الين   24
کشورهای يوگسالوی و روسیه در 
سال زراعی 79ـ  1378 وارد کشور 
شد و پس از ارزيابی های تکمیلی 
در سال 1392 معرفی و آزادسازی 
شد. جو به رخ از سازگاری وسیع و 
پايداری عملکرد دانۀ چشمگیری 
بودن  مناسب  است.  برخوردار 
زياد هزار  مالت، وزن  تولید  برای 
و  زرد جو  زنگ  به  مقاومت  دانه، 
لکه  بیماری  به  بودن  نیمه مقاوم 
خصوصیات  از  نواری  قهوه ای 

برجستۀ اين رقم است.

6937 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

75 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
بهارهعادت رشدی

دو رديفهتعداد رديف دانه در سنبله
نیمه مقاومواکنش به بیماری لکه نواری

مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه حساسواکنش به بیماری سفیدک

متوسط رسگروه رسیدگی
نیمه مقاوممقاومت به خوابیدگی
ـ  45 گرممیانگین وزن هزار دانه   50

مقاوموضعیت ريزش دانه
خوبوضعیت تولید مالت
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خاتم
رقم جو آبی با سازگاری و عملکرد باال رد اراضی شور و لب شور اقلیم معتدل کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: اراضی آبی شور و لب شور استان های حاشیۀ کويرهای نمک و 
لوت شامل استان هاي اصفهان، يزد، قم، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و 

نیز مناطقی از استان هاي مرکزی و تهران 

 LB.Iran/Una جو رقم خاتم با شجرۀ
 8271//Gloria”s”/Com”s”/3/Kavir
حاصل تالقی رقم صحرا، به عنوان پايۀ 
مادری و رقم کوير به عنوان پايۀ پدري 
است. اين رقم داراي تیپ رشد بینابین 
بوده و متوسط ارتفاع بوتۀ آن در شرايط 
نرمال 90 سانتی متر و در شرايط تنش 
شوری 65 سانتی متر است. طول دورۀ 
روز  4ـ3  حدود  و  متوسط  آن  رشد 
رقم  است.  نصرت  رقم  از  زودرس تر 
خاتم نسبت به خوابیدگی، ريزش دانه 
و شکنندگي محور سنبله مقاوم بوده و 
در برابر بیماري های زنگ زرد، سفیدک 
نیمه حساس  لکه قهوه اي جو  پودري و 
خشک  مناطق  شرايط  در  ولی  است، 
حاشیۀ کوير نسبت به هیچ يک از اين 
نشده  مشاهده  حساسیتی  بیماری ها 
است. اين رقم داراي سنبلۀ شش رديفه 
بوده و ويژگی اساسی آن سازگاری در 
لب شور  و  شور  مناطق  خشک  شرايط 
حاشیۀ کويرهای لوت و نمک که اکثراً 

دارای اراضی کم بازده هستند، می باشد.

میانگین عملکرد دانه

در شرایط شوری: 
5375 كیلوگرم 

در هکتار
در شرایط لب شور: 
5696 كیلوگرم در 

هکتار
65 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته* 

بینابینعادت رشد
104 روزروز تا گلدهی* 
روز تا رسیدن 
153 روزفیزيولوژيکی* 

نیمه حساسواکنش به بیماری لکه برگی
واکنش به بیماری زنگ 

نیمه حساسزرد

واکنش به بیماری 
نیمه حساسسفیدک پودری 

مقاوممقاومت به خوابیدگی
12میانگین درصد پروتئین
36 گرممیانگین وزن هزار دانه*
مقاومواکنش به ريزش دانه

*در شرايط شوری
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جلگه
رقم جو آبی با سازگاری و عملکرد باال مناسب کاشت رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد کشور شامل استان های اردبیل، 
کردستان،  مرکزی،  تهران،  قزوين،  زنجان،  همدان،  آذربايجان غربی،  آذربايجان شرقی، 

لرستان، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی

شجرۀ  با  جلگه  رقم  جو 
 Makouee//Zarjow/80 ـ   5151
حاصل دو رگ گیری بین جو رقم 
و  مادري  پايۀ  عنوان  به  ماکويی 
به   Zarjow/805151  ـ الين 
عنوان پايۀ پدري می باشد. اين رقم 
با تیپ رشد زمستانه داراي سنبلۀ 
شش رديفه بوده، و متوسط ارتفاع 
بوتۀ آن 90 سانتی متر است. رقم 
جلگه نسبت به سرما، خوابیدگی، 
محور  شکنندگي  و  دانه  ريزش 
برابر  در  و  بوده  مقاوم  سنبله 
و سفیدک  زرد  زنگ  بیماري های 
اين  است.  نیمه مقاوم  جو  پودري 
لکه نواری  بیماری  به  نسبت  رقم 
قهوه ای جو نیز نیمه حساس است.

7361 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
زمستانهعادت رشد

127 روزتعداد روز تا گلدهی* 
تعداد روز تا رسیدن 

170 روزفیزيولوژيکی* 

نیمه حساسواکنش به بیماری لکه نواری قهوه ای
نیمه مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه مقاومواکنش به بیماری سفیدک پودری

مقاوممقاومت به خوابیدگی
12میانگین درصد پروتئین
41 گرممیانگین وزن هزار دانه
مقاومواکنش به ريزش دانه

* از اّول ماه ژانويه
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گورهان
متحمل هب خشکی آخر فصل با بهره وری باالی مصرف آب جهت کشت رد مناطق معتدل کشور

رقم جو آبی 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: اقلیم معتدل کشور

شجرۀ  با  گوهران  رقم  جو 
 Rhn  03ـ//L.527/NK1272
در سال زراعی 78ـ1377 از طريق 
خزانۀ بین المللی ژنوتیپ های جو 
وارد  ايکاردا  از   )IBYT  ـ MRA(
دوازده سال  از  و پس  کشور شد 
تحقیق و ارزيابی در آزمايش های 
و  بیماری ها  به  واکنش  به نژادی، 
تطبیقی  ـ  تحقیقی  آزمايش های 
ايستگاه ها و مزارع  و ترويجی در 
کشور  معتدل  اقلیم  کشاورزان 
شد.  انتخاب  نام گذاری  جهت 
عملکرد  پايداری  و  سازگاری 
آخر  خشکی  به  تحمل  باال، 
مصرف  باالی  بهره وری  با  فصل 
به  نسبت  بودن  نیمه مقاوم  و  آب 
بیماری لکه نواری جو از مهم ترين 

ويژگی های اين رقم است.

میانگین عملکرد دانه

در تنش خشکی: 
4958 كیلوگرم در 

هکتار
در شرایط نرمال: 
7161 كیلوگرم در 

هکتار
90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

بهارهعادت رشد
94 روزتعداد روز تا ظهور سنبله* 

واکنش به بیماری لکه نواری 
مقاوم تا نیمه مقاومقهوه ای

نیمه مقاوم تا واکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه حساس

واکنش به بیماری 
سفیدک پودری

نیمه مقاوم تا 
نیمه حساس

نیمه متحملواکنش به سرما
نیمه مقاوممقاومت به خوابیدگی

12میانگین درصد پروتئین
43 گرممیانگین وزن هزار دانه

متحملواکنش به خشکی آخر فصل 

* از اّول ماه ژانويه
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گرگان 3
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن 

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

ارقام  از   3 گرگان  رقم  سويا 
آن  اصلي  نام  و  است  وارداتي 
در  رقم  اين  است.  »هود« 
استان  منطقه اي  آزمايش های 
سازگاري  و  عملکرد  از  گلستان 
 مطلوبي برخوردار بوده و میانگین 
کیلوگرم   3250 آن  عملکرد 
سال  در  اين رو  از  بود.  هکتار  در 
تحقیقات  مرکز  توسط   1361
استان  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
»گرگان  رقم  به عنوان  گلستان 
مقدار  میانگین  شد.  معرفي   »3
پروتئین آن 39 درصد و میانگین 
مقدار روغن آن 18 درصد است. 
و  دانه  ريزش  به  نسبت  رقم  اين 

خوابیدگی مقاوم است.

3500ـ 3000 عملکرد دانه
كیلوگرم در هکتار

150 روزطول دوره رشد

180 گرممیانگین وزن هزار دانه

39 درصدمتوسط میزان پروتئین

18 درصدمتوسط میزان روغن

مقاومواکنش به ريزش دانه

مقاومواکنش به خوابیدگی
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سحر
رقم سویا مناسب ربای کشت بهاره و اتبستاهن 

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

رقم سحر از ارقام وارداتي و نام اصلي آن 
پرشینگ است که در سال 1366 از خارج 
وارد کشور شد. با توجه به اينکه اين رقم 
در آزمايش های منطقه اي طی سال هاي 
تا 1372 در استان هاي گلستان   1366
و مازندران از عملکرد و سازگاري زيادی 
توسط  سال1372  در  بود،  برخوردار 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
استان گلستان به عنوان رقم جديد سحر 
رقم  اين  عملکرد  میانگین  شد.  معرفي 
2750 کیلوگرم در هکتار، میانگین مقدار 
پروتئین دانه 37 درصد، و میانگین مقدار 
به  روغن دانه 21 درصد است و نسبت 

ريزش دانه و خوابیدگی مقاومت دارد.

3000ـ2500 عملکرد دانه
كیلوگرم در هکتار

135 روزطول دورۀ رشد

میانگین وزن هزار 
140 گرمدانه

21  درصدمتوسط میزان روغن

متوسط میزان 
37 درصد پروتئین

مقاومواکنش به ريزش دانه

واکنش به 
مقاومخوابیدگی 
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تالر
رقم سویا مناسب ربای کشت رد استان مازندران

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب كشت: استان مازندران

رقم تالر )692     ـB.  P( از مزرعه ازديادي رقم 
سحر در ايستگاه تحقیقات کشاورزي بايع کال 
رقم  اين  انتخاب شد.  مازندران  استان  در 
داراي برگ هاي نیزه اي باريک با گل هايی 
کپسول هاي  تجمع  است.  رنگ سفید  به 
چهار دانه اي در انتهاي ساقۀ اصلي، يکی از 
صفات مشخصۀ اين رقم است. رقم تالر به 
خوابیدگي و ريزش مقاوم و به بیماري هاي 
زغالي  پوسیدگي  جمله  از  منطقه  مهم 
است.  متحمل  سويا  سطحي  سفیدک  و 
رقم تالر در سطح آزمايشات منطقه ای در 
در  تن  عملکرد 3/8  متوسط  با  مازندران 
هکتار، نسبت به ارقام هیل و سحر حدود 
25 درصد برتری داشته است و بیشترين 
راندمان اين رقم در مزارع کشاورزان حدود 
4/6 تن در هکتار و از اطراف بهشهر گزارش 
شده است. میانگین میزان روغن دانۀ آن 
20 درصد و میانگین مقدار پروتئین دانه 
آن 37 درصد است. جهت کشت متراکم با 
فاصله رديف 30 ـ20 سانتی متر به خصوص 
در زراعت تابستانه نیز مناسب است. اين رقم 
در شمال به »      بی پی« و خرگوشی معروف 

است.

3800 كیلوگرم متوسط عملکرد
در هکتار

باالترين راندمان در 
سطح وسیع 

4600 کیلوگرم 
در هکتار

سفیدرنگ گل

کرم روشنرنگ غالف

محدودتیپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم روشنرنگ دانه

قهوه ای رنگ ناف

20 درصدمتوسط میزان روغن

متوسط میزان 
37 درصدپروتئین

160 گرموزن هزار دانه

5 زودرسگروه رسیدن

14تعداد گره در ساقه

63 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
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ساری
رقم سویا مناسب ربای کشت رد استان مازندران

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب كشت: استان مازندران

رقم ساری )695 ـ     J.K ( از مزرعه نمايشي 
رقم K.W505 در قريه جندين از توابع 
رقم  اين  برگ هاي  شد.  انتخاب  ساري 
پهن و به رنگ سبز تیره و گل های آن 
بنفش است. شاخه هاي آن نیز زاويه کمي 
از  اين رقم  نسبت به ساقه اصلي دارند. 
برخوردار  خوبي  بسیار  جوانه زني  قدرت 
ساری  رقم  دارد.  سريع  خزانی  و  است 
جمله  از  منطقه  مهم  بیماري هاي  به 
پوسیدگي زغالي متحمل است. اين رقم 
در آزمايش های انجام شده در مازندران با 
متوسط عملکرد 4/1 تن در هکتار، نسبت 
ارقام هیل و سحر حدود 30 درصد  به 
بیشترين  و  است  داشته  تولید  برتری 
کشاورزان  مزارع  در  رقم  اين  راندمان 
نکا  حومه  از  هکتار  در  تن   5/1 حدود 
است.  شده  گزارش  بايع کال(  )روستای 
میانگین میزان روغن دانۀ آن 22 درصد و 
میانگین مقدار پروتئین دانۀ آن 37 درصد 
است. دامنه کشت آن وسیع و از اراضی 
ساحلی تا ارتفاعات قابل کشت است. در 
30ـ20  رديف  فاصله  با  متراکم  کشت 
سانتی متر در زراعت های بهاره و تابستانه 
بسیار مناسب عمل می کند. رقم ساری در 

شمال به »جی کا« معروف است.

4100 كیلوگرم در متوسط عملکرد
هکتار

باالترين راندمان 
در سطح وسیع

5100 کیلوگرم در 
هکتار

بنفشرنگ گل

برنز )کرم مايل به رنگ غالف
قهوه ای روشن(

نیمه محدودتیپ رشد
چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم تیرهرنگ دانه

باريکه سیاه با هاله رنگ ناف
قهوه ای کم رنگ

متوسط میزان 
22  درصدروغن

متوسط میزان 
37 درصدپروتئین

170 گرموزن هزار دانه
5 ديررسگروه رسیدن

11تعداد گره در ساقه
میانگین ارتفاع 

87 سانتی متربوته
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کارد �ن
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن رد مناطق مختلف مازندران

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: کشت بهاره و تابستانۀ آبی و بهارۀ ديم در مناطق مختلف استان 

مازندران

سطح زيرکشت سويا در کشور در حدود 70 هزار هکتار است که مازندران با 15 
تا 20 هزار هکتار از مناطق مهم کشت اين گیاه در کشور محسوب می شود. در 
از  دورگ گیری  برنامۀ  يک  در  سويا  پرمحصول  ارقام  اصالح  با هدف  سال 1371 
تالقی بین ارقام تالر و گرگان ـ3  تعداد زيادی الين خالص به دست آمد که پس از 
   B  ارزيابی مقدماتی و سازگاری به همراه ارقام تجاری منطقه الين70123ـ7/31ـ
با توجه به عملکرد زياد و ساير خصوصیات زراعی از جمله طول دورۀ رشد مناسب، 
تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی، خوابیدگی بوته و ريزش دانه و مناسب  بودن 

برای برداشت مکانیزه به عنوان رقم جديد نکادر معرفی شد.

نیمه محدودتیپ رشدی
3600 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 
105 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

180 گرممیانگین وزن هزار دانه 
145 روزطول دورۀ رشد 

50تعداد غالف در بوته
17 تعداد گره در ساقۀ اصلی

7 سانتی مترفاصلۀ میان گره 
چند شاخهنوع شاخه بندی

بنفشرنگ گل
سفید رنگ کرک

15 سانتی مترارتفاع اّولین غالف از زمین

تحمل به بیماری پوسیدگی 
متحملزغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه
مقاومتحمل به خوابیدگی
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کتول
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن رد مناطق مختلف گلستان

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: کشت های اّول و دوم در استان گلستان

با  وارداتي  ارقام  از  »کتول«  رقم  سويا 
در  که  است   D.PX. 3589 اصلي  نام 
سال 1378 وارد کشور شد. اين رقم در 
گلستان  استان  منطقه اي  آزمايش های 
از عملکرد و سازگاري  مطلوبي برخوردار 
با میانگین 3333 کیلوگرم در  است و 
ـ3  رقم شاهد گرگان  به  نسبت  هکتار 
برتری  حدود 750 کیلوگرم در هکتار 
دارای  کتول  رقم  است.  داده  نشان 
بیماری ها  مقابل  در  خوبی  تحمل 
و  زغالی  پوسیدگی  بیماری  به ويژه 
نماتد سیست سويا است. از ويژگی های 
بوته  خوابیدگی  به  مقاومت  رقم،  اين 
ارتفاع  میانگین  است.  دانه  ريزش  و 
به  توجه  با  و  بوده  آن 100سانتی متر 
انتهايی،  گره های  در  غالف ها  تجمع 

برای برداشت مکانیزه مناسب است. 

100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

3300  کیلوگرم در میانگین عملکرد
هکتار

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرک

طاليیرنگ غالف

نامحدودتیپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

زرد روشنرنگ دانه

سیاه تیره رنگ ناف

20 درصدمتوسط میزان روغن

39 درصدمتوسط میزان پروتئین

220ـ200 گرموزن هزار دانه

گروه 5 ديررسگروه رسیدن

18تعداد گره در ساقه
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کاسپین
رقم سویا مناسب کشت رد استان مازندران

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

به منظور معرفی ارقام جديد سويا با عملکرد زياد و متحمل به بیماری های مهم در 
استان مازندران، از 1371 طی يک برنامۀ ده سالۀ به نژادی مبتنی بر دورگ گیري، 
ارزيابی های  طی  هیل  و  تالر  رقم  دو  تالقی  از  حاصل  جمعیت  از  خالصی  الين 
مقدماتی و سازگاری با توجه به عملکرد زياد و خصوصیات زراعی مطلوب گزينش 
شد و کاسپین نام  گرفت. اين رقم عالوه بر عملکرد زياد در شرايط آبیاری و ديم، 
برای کشت متراکم و برداشت مکانیزه مناسب است. میانگین عملکرد اين رقم در 
طی سال های آزمايش 3500 کیلوگرم در هکتار بود. میانگین وزن صد دانۀ اين 
رقم 180 گرم و نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی تحمل قابل قبولی دارد. اين رقم 
نسبت به شاهد درصد روغن بیشتری دارد و به ريزش دانه و خوابیدگی مقاوم است.

3500 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

نیمه محدودتیپ رشدی

102 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

180 گرممیانگین وزن صد دانه

145 روزطول دورۀ رشد 

48تعداد غالف در بوته

چندشاخۀ ايستادهنوع شاخه بندی

35 سانتی مترارتفاع اّولین غالف

تحمل به بیماری 
متحملپوسیدگی زغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه

مقاومتحمل به خوابیدگی
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سالند
رقم سویا مناسب کشت رد نواحی شمالی استان خوزستان

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

رقم سالند حاصل گزينش الين های برتر از نسل های در حال تفرق جمعیت داگاس× 
تحقیقات  مرکز  در  سويا  عملکرد  مقايسۀ  آزمايش های  در  که  است  صفی آبادی 
کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اين رقم با متوسط عملکرد 3977 کیلوگرم 
در هکتار برتر در حدود 1000 کیلوگرم در هکتار افزايش عملکرد نسبت به شاهد 
سیمس با عملکرد 2978 کیلوگرم در هکتار نشان داده است. اين رقم از حیث ساير 
صفات زراعی از جمله زودرسی و قابلیت برداشت مکانیزه نیز برتر از شاهد است. در 
شرايط زارعان نیز رقم سالند با عملکرد دانۀ 2335 کیلوگرم در هکتار برتر از شاهد 

)سیمس( با عملکرد دانۀ 1856 کیلوگرم در هکتار بوده است.

2400 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

155 گرممیانگین وزن هزار دانه

22 درصدمتوسط میزان روغن

38 درصدمتوسط مقدار پروتئین

رشد نامحدودتیپ رشدی

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرک

15 سانتی مترارتفاع اّولین غالف

75 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
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سامان
رقم سویا مناسب کشت رد استان گلستان

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

سويا يکي از مهم ترين گیاهان روغني و پروتئیني به شمار مي رود. استان گلستان با سطح 
کشت حدود 60 هزار هکتار، مهم ترين منطقۀ کشت اين گیاه در ايران است. رقم سامان 
حاصل برنامۀ دورگ گیری بین دو رقم ويلیامز )والد مادری( و اِِسکس )والد پدری( در 
سال 1379 و انتخاب بوته ها در سال های بعد از آن در بخش تحقیقات دانه های روغنی 
مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر )کرج( و ايستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 
است. اين رقم دارای عملکرد دانۀ زياد، متحمل به بیماری های گیاهی، مقاوم به ريزش 
دانه و مناسب برای برداشت مکانیزه است. از خصوصیات ويژۀ اين رقم، تولید گل های 
جديد پس از ريزش گل و کاهش خسارت ناشی از عارضۀ اختالل در غالف بندی است.

3700 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

110 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

بنفشرنگ گل

قهوه ایرنگ کرک

نامحدودتیپ رشد

پهنشکل برگ

چند شاخهنوع شاخه بندی

زردرنگ بذر

سیاهرنگ ناف بذر

21/8 درصدمتوسط مقدار روغن دانه

متوسط مقدار پروتئین 
38/4 درصددانه

5گروه رسیدن
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کورث
رقم سویا مناسب کشت رد اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشاهب 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب كشت: اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه

استان لرستان از مناطق مهم کشت سويا در دهه 60 بوده است که به دلیل شیوع 
بیماری بوته میری و فقدان رقم مناسب جايگاه خود را برای اين گیاه زراعی از دست 
داده است. با هدف معرفی ارقام زودرس و متحمل به بیماری بوته میری فیتوفترايی 
پروژه مشترکی بین مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر و سازمان انرژی 
قرار  گاما  اشعه  تحت  رقم کالرک  بذر  آن  در  انجام شد که  از سال 1372  اتمی 
گرفت. بذور اشعه ديده در مزرعه کشت و پس از چهار نسل بررسی صفات مختلف 
زراعی جهش يافته، 47 موتانت زودرس گزينش شد. موتانت های گزينش شده در 
آزمايش های مقدماتی و نهايی عملکرد در لرستان مورد ارزيابی قرار گرفتند که در 
نهايت موتانت M.7 با توجه به زودرسی 15 روزه نسبت به رقم مادری، تحمل به 
کم آبی و مقاومت باال به بیماری بوته میری فیتوفترايی انتخاب شد. اين موتانت در 

سال 1394 توسط کمیته معرفی رقم به نام کوثر نام گذاری شد.

3300 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

135 گرممیانگین وزن هزار دانه
22 درصدمتوسط میزان روغن

37 درصدمتوسط مقدار پروتئین
رشد نامحدودتیپ رشدی

مقاومواکنش به بیماری فیتوفترا
مقاومواکنش به خوابیدگی
مقاومواکنش به ريزش دانه
95 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
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طالهی
رقم کلزای تیپ زمستاهن

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: کشت پايیزه در تناوب با گندم در مناطق سرد و معتدل سرد 

کشور

رقم طاليه از طريق معرفي يک رقم زمستانۀ آلماني به نام کبرا به دست آمده است. 
اين رقم مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور است. بیشترين رکورد 
تولید اين رقم به مقدار 8126 کیلوگرم در هکتار در سال 1383 در شهرستان اقلید 

از استان فارس بود. رقم طاليه ديررس، ولي پرمحصول است.

8126 كیلوگرم در هکتارپتانسیل عملکرد 

4000ـ3000 کیلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد دانه

168 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

231 روزروز تا رسیدن فیزيولوژيکي

زمستانهتیپ رشد

59 عددمتوسط تعداد خورجین در ساقه اصلي

4ـ3 گرموزن هزار دانه 

45ـ40 درصدمقدار روغن دانه

زيادپايداري عملکرد
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ساری گل
رقم کلزای تیپ بهاره 

سال معرفی: 1379
مناطق مناسب كشت: اراضي شالیزار و مناطق گرم و نیمه گرم کشور

کلزا سومین منبع تأمین کنندۀ روغن گیاهي پس از سويا و پالم در جهان است. 
رقم جديد ساري گل از طريق معرفي يک رقم آلماني به نام PF7045/91 طي 6 
سال به دست آمد و مناسب کشت در شالیزارها و مناطق گرم و نیمه گرم کشور 
است. اين رقم نسبت به شاهد حدود 400 کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید مي کند. 
میانگین عملکرد روغن دانۀ آن 39/06 درصد است که حدود 10 درصد بیشتر از 
رقم شاهد است. رقم ساري گل نسبت به شاهد پنج روز زود  رس تر است، بنابراين 
مي تواند از تنش های خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. نتايج آزمايش ها نشان 
داد که اين رقم به ورس تحمل دارد و نسبت به بیماري اسکلروتینیايي ساقه نیز 
نسبتاً متحمل است. میانگین وزن هزار دانۀ آن 3/9 گرم و دارای پايداری عملکرد 

زياد است.

2500 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 
151 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

175 روزروز تا رسیدن فیزيولوژيکي
بهارهتیپ رشد

35 عددمتوسط تعداد خورجین در ساقه اصلي
3/9 گرممیانگین وزن هزار دانه

39/06 درصدمتوسط مقدار روغن دانه
نسبتاً متحملواکنش به بیماري اسکلروتینیاي ساقه

متحملواکنش به ورس
زيادپايداري عملکرد
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زرافم
رقم کلزای تیپ بیناینیب 

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

رقم زرفام از طريق تالقي رقم ريجنت با رقم کبرا و به روش شجره اي اصالح شده 
رقم  دانۀ  عملکرد  میانگین  است.  معتدل سرد کشور  مناطق  در  مناسب کشت  و 
زرفام در آزمايش ها، 3750 کیلوگرم در هکتار بود. اين رقم نسبت به شاهد حدود 
500 کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید مي کند. میانگین وزن هزار دانۀ آن 4/5 گرم و 
میانگین عملکرد روغن دانۀ آن حدود 41 درصد است که 12 درصد بیشتر از رقم 
شاهد و به طور میانگین 1500 کیلوگرم در هکتار است. رقم زرفام نسبت به ورس 
تحمل دارد و نسبت به بیماري اسکلروتینیايي ساقه نیز نسبتاً متحمل است. اين 

رقم نسبت به سرما متحمل و دارای پايداری عملکرد زيادی است.

4000ـ3500 كیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

170ـ150 سانتی مترارتفاع بوته
روز تا رسیدن 
240ـ230 روزفیزيولوژيکي

بینابین تیپ رشد
5  ـ4 گرموزن هزار دانه

42ـ40 درصدمیزان روغن دانه
68 درصد اولئیک

1600ـ1400 کیلوگرم عملکرد روغن
در هکتار

واکنش به بیماري 
نسبتاً متحملاسکلروتینیاي ساقه

متحملواکنش به سرما
باالپايداري عملکرد
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4000ـ3500 كیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

170ـ150 سانتی مترارتفاع بوته
روز تا رسیدن 
240ـ230 روزفیزيولوژيکي

بینابین تیپ رشد
5  ـ4 گرموزن هزار دانه

42ـ40 درصدمیزان روغن دانه
68 درصد اولئیک

1600ـ1400 کیلوگرم عملکرد روغن
در هکتار

واکنش به بیماري 
نسبتاً متحملاسکلروتینیاي ساقه

متحملواکنش به سرما
باالپايداري عملکرد

ظفر
رقم کلزای تیپ بهاره 

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب كشت: به صورت کشت اّول در تناوب با گندم در مناطق میانبند استان 

مازندران و اقلیم های مشابه

کشت کلزا در مناطق میانبند استان مازندران به علت نبود تنوع رقم و همچنین 
میانگین  روبه روست.  محدوديت  با  فصل  انتهای  آفات  و  تنش خشکی  با  برخورد 
عملکرد اين رقم 2750 کیلوگرم در هکتار و میانگین وزن هزار دانۀ آن 4 گرم 
می باشد. در اين راستا رقم ظفر ضمن برخورداری از سازگاری در منطقه، به علت 
زودرسی می تواند از خسارت انتهای فصل ناشی از عوامل ذکرشده بکاهد و به علت 
هکتار  در  کیلوگرم   500 حدود  نهايت  در  بیشتر  عملکرد  اجزای  از  برخورداری 
نسبت به شاهد عملکرد بیشتری داشته باشد. میانگین مقدار روغن آن 41 درصد 

است و تحمل متوسطی در برابر بیماری اسکروتینیا دارد. 

220ـ210 روزتعداد روز تا رسیدگی  

155ـ  145 سانتي مترارتفاع بوته 

4/2ـ3/7 گرموزن هزار دانه

3000ـ2500 عملکرد 
کیلوگرم در هکتار

43ـ39 درصد میزان روغن

0/04 درصد اسید اروسیک 

مقدار گلوکوزينوالت 
7 میکرومول برگرمکنجاله

تحمل به بیماري 
متوسطاسکلروتینیا
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دلگان
رقم کلزای تیپ بهاره و مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

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

از طريق روش شجره اي طي 11 سال  و  بوده  آزادگرده افشان  نوع  از  دلگان  رقم 
اصالح و معرفی شده است. اين رقم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک کشور 
است. در آزمايش ها، اين رقم دارای عملکردی حدود 2950 کیلوگرم در هکتار بود 
افزايش عملکرد داشت. متوسط عملکرد  به شاهد حدود 450 کیلوگرم  و نسبت 
روغن دانه در هکتار 1153 کیلوگرم بوده که حدود 15 درصد بیشتر از رقم شاهد 
است. از نظر زمان رسیدن رقم دلگان نسبت به شاهد يک هفته زود رس تر است و 
بنابراين مي تواند از تنش های خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. اين رقم نسبت 

به خوابیدگی متحمل و در برابر بیماري اسکلروتینیايي ساقه نسبتاً متحمل است.

میانگین عملکرد 
2942 كیلوگرم در هکتاردانه 

بهارهتیپ رشد
آزادگرده افشاننوع رقم

متوسط تعداد روز تا 
148 روزرسیدگی

3/77 گرممیانگین وزن هزار دانه
1153 کیلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد روغن
133 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
مقدار گلوکوزينوالت 

کمتر از μmol/gr( 4(کنجاله 

66/67 درصدمقدار اسید اولئیک
8/38 درصدمقدار اسید لینولنیک 

واکنش به بیماري 
نسبتاً متحملاسکلروتینیا

متحملواکنش به خوابیدگي
آبان ماهتاريخ کاشت مناسب
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میانگین عملکرد 
2942 كیلوگرم در هکتاردانه 

بهارهتیپ رشد
آزادگرده افشاننوع رقم

متوسط تعداد روز تا 
148 روزرسیدگی

3/77 گرممیانگین وزن هزار دانه
1153 کیلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد روغن
133 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
مقدار گلوکوزينوالت 

کمتر از μmol/gr( 4(کنجاله 

66/67 درصدمقدار اسید اولئیک
8/38 درصدمقدار اسید لینولنیک 

واکنش به بیماري 
نسبتاً متحملاسکلروتینیا

متحملواکنش به خوابیدگي
آبان ماهتاريخ کاشت مناسب

احمدی
رقم کلزای تیپ زمستاهن و مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

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

معتدل  و  سرد  مناطق  در  پايداری کشت  افزايش  نتیجه  در  و  رقم  تنوع  افزايش 
تولید  به منظور  شد.  خواهد  سطح  واحد  در  عملکرد  افزايش  سبب  کشور  سرد 
و   Geronimo رقم خارجی  دو  بین  تالقی  از سال 1379  کلزا،  پرمحصول  ارقام 
SW0756 و انتخاب نتاج مطلوب از جمعیت F2 حاصل در کرج آغاز شد. گزينش 
الين هاي برتر در نسل هاي در حال تفکیک از طريق روش شجره اي منجر به حصول 
سه الين کلزا از جمله الينKS11 شد. سازگاری و همچنین برتری عملکرد الين 
KS11 در مقايسه با شاهد )Okapi( طي مطالعات تکمیلي تأيید شد و احمدی 
نام گرفت. اين رقم به بیماری ساق سیاه يا فوما نیمه حساس است. رقم احمدی 
دارای میانگین عملکرد 3460 کیلوگرم در هکتار بوده و نسبت به شاهد به میزان 
482 کیلوگرم در هکتار برتري دارد. از ساير ويژگی های اين رقم می توان به حدود 
15درصد عملکرد روغن دانه نسبت به شاهد، تحمل بیشتر به تنش خشکی انتهاي 

فصل و تنش سرمايی و امکان کشت با تأخیر اشاره کرد.

3460 كیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

زيادپايداری عملکرد
3/8 گرممیانگین وزن هزار دانه
44/9 درصدمتوسط مقدار روغن

1554 کیلوگرم در متوسط عملکرد روغن 
هکتار

266 روز تعداد روز تا رسیدگي
128 سانتی مترمیانگین ارتفاع گیاه

بیشتر از شاهدتحمل به سرما
نیمه حساستحمل به بیماری فوما

تحمل به بیماری پوسیدگی 
حساسساقه
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گلدشت
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع ومناسب کشت رد اقلیم اهی گرم و معتدل سرد کشور

سال معرفی: بهار 1387
مناطق  و  بوشهر(  ايرانشهر،  جیرفت،  )خوزستان،  گرم  مناطق  مناسب كشت:  مناطق 
آذربايجان شرقي،  اصفهان،  خراسان،  کرمانشاه،  فارس،  تهران،  )استان هاي  سرد  معتدل 

کردستان، مرکزي(

گلرنگ يکي از گیاهان روغني بومي ايران است. گلرنگ به عنوان يک گیاه روغني 
گلدشت  رقم  دارد.  را  کشور  خشک  مناطق  در  کشت  قابلیت  خشکي  به  مقاوم 
حاصل انتخاب تک بوته از تودۀ محلي گلرنگ آذربايجان شرقی با استفاده از روش 
نبود  اندازۀ غوزه و  و  تعداد  بر زودرسی،  تأکید  سلکسیون الين هاي خالص است. 
مذکور  محلی  تودۀ  از  تک بوته  انتخاب  با  رقم  اين  اصالح  راه  در  گام  اّولین  خار 
لکۀ برگي، سفیدک سطحي  نظیر  بیماري هاي مهم گلرنگ  از  بوده است. عالئمی 
و بوته میری در مزارع تحقیقاتي و ازديادي مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال 
و بذر و ايستگاه هاي تابع و مزارع زارعان کشور مشاهده نشده است. از مهم ترين 
ويژگی های ممتاز اين الين صفت زودرسي آن )25ـ20 روز زودرس تر از رقم شاهد 
محلي اصفهان( است که رهاسازي سريع تر زمین زراعي و کشت ساير محصوالت 

زراعی را امکان پذير می کند.

1700 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

150 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد گل

بهاره متحمل به سرماتیپ رشد

قرمزرنگ گل

بی خاروضعیت خار

100ـ80 سانتی مترارتفاع بوته

مقاوموضعیت ريزش

40ـ  35 گرموزن هزار دانه

25ـ30 درصدمقدار روغن
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1700 كیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

150 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد گل

بهاره متحمل به سرماتیپ رشد

قرمزرنگ گل

بی خاروضعیت خار

100ـ80 سانتی مترارتفاع بوته

مقاوموضعیت ريزش

40ـ  35 گرموزن هزار دانه

25ـ30 درصدمقدار روغن

صفه
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: زمستان 1388
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد استان هاي تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان، 

اصفهان، آذربايجان شرقي، کردستان، مرکزي

گلرنگ يکي از گیاهان روغني بومي ايران است. جمع آوري توده هاي بومي براي 
استفاده از تنوع ژنتیکي موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون 
پر  و  اصالح شده  ارقام  ايجاد  براي  اساسي  قدم هاي  اّولین  از  مطلوب  ژنوتیپ هاي 
محصول گلرنگ است. گلرنگ به عنوان نوعی گیاه روغني مقاوم به خشکي قابلیت 
کشت در مناطق خشک کشور را دارد. رقم جديد صفه حاصل انتخاب تک بوته از 
تودۀ محلي گلرنگ اصفهان است که با استفاده از روش گزينش الين هاي خالص 
و تأکید بر يکنواختي رنگ قرمز گلچه ها، تعداد و اندازه غوزه، نبود خار، زودرسي، 
درشتي غوزه ها، جمع بودن شاخه هاي اصلي و فرعي و ارتفاع مناسب بوته برای 

برداشت مکانیزه تولید شده است. 

بهاره تیپ رشد 

يکنواخت )قرمز(رنگ گل

يکنواختنحوۀ رسیدگي

تداوم زيادنحوۀ گلدهي 

نحوۀ تشکیل 
1/3 باالي بوتهشاخه هاي فرعي

متوسط مقدار روغن 
30 درصددانه 

متوسط عملکرد دانه 
3083 کیلوگرم در هکتاردر کشت بهاره* 

متوسط عملکرد دانه 
1915 کیلوگرم در هکتاردر کشت تابستانه*

متوسط عملکرد گل 
خشک

200ـ150 کیلوگرم در 
هکتار

* در مزارع تحقیقی ـ ترويجی
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گل مهر
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم اهی سرد و معتدل سرد کشور

سال معرفي: 1392
مناطق مناسب كشت: مناطق سرد و معتدل سرد )فارس، کرمانشاه، آذربايجان غربی 

و شرقی، زنجان، کردستان، مرکزی، کرمان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و اصفهان(

ايران  بومي  گلرنگ  روغنی  گیاه 
داشتن  به دلیل  گلرنگ  است. 
مورد  همواره  رنگین  گلچه هاي 
بوده  ايرانی  کشاورزان  توجه 
است. رقم جديد گل مهر حاصل 
حال  در  نسل های  از  انتخاب 
 Zarghan279 تالقی  تفکیک 
I  .  L .111 × )زرقان 279( است. 
عمومی  پايداری  از  رقم  اين 
محیط ها  تمام  در  خوب  خیلی 
است.  برخوردار  زياد  عملکرد  و 
گلچه هاي  وجود  و  خار  نداشتن 
رقم  اين  بارز  صفات  از  رنگي 

جديد است. 

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

قرمزرنگ گل 

بي خاروضعیت خار 

150ـ130 سانتي مترارتفاع بوته

30ـ27 گرموزن هزار دانه 

27ـ  25 درصدمقدار روغن دانه 

2900ـ2700 کیلوگرم متوسط عملکرد دانه
در هکتار

150ـ120 کیلوگرم در هکتارمتوسط عملکرد گلچه
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پدیده
متحمل هب سرما و مناسب کشت پاییزه رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقم گلرنگ 

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

روغني  گیاهان  از  گلرنگ 
جمع آوري  است.  ايران  بومي 
از  استفاده  براي  بومي  توده هاي 
کشور  در  موجود  ژنتیکي  تنوع 
امکان  آوردن  فراهم  به منظور 
مطلوب  ژنوتیپ هاي  سلکسیون 
در  اساسي  قدم هاي  اّولین  از 
گلرنگ  روغنی  گیاه  اصالح 
پديده  رقم  می آيد.  به شمار 
تودۀ  از  تک بوته  انتخاب  حاصل 
با استفاده  ارومیه  محلي گلرنگ 
الين هاي  سلکسیون  روش  از 
داراي  رقم  اين  است.  خالص 
عملکرد  و  پايیزه  رشد  تیپ 
حال  در  و  است  زيادی  بسیار 
حاضر يکی از  ارقام برتر گلرنگ 

زمستانه به شمار می رود.

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

نارنجیرنگ گل 

170ـ150 سانتي مترارتفاع

وزن هزار 
35ـ30 گرمدانه 

میزان روغن 
29ـ27 درصددانه 

2500ـ2200 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه
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مهر
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی و شمالی اريان

رقم هیبرید 

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

استان مرکزي

در ايران از سال 1348 مقدمات کار براي تولید هیبريدهاي آفتابگردان در بخش 
تحقیقات دانه هاي روغني مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر فراهم شد و 
الين های بازگردانندۀ باروری برای نخستین بار در سال 1352 به ايران وارد شد و 
مورد استفاده قرار گرفت هیبريد مهر يکی از نخستین هیبريدهای سینگل کراس 
ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر 
در سال 1366 معرفی شد. اين هیبريد از طريق تالقی الين برگشت دهندۀ باروری 
از  اين هیبريد  با الين مادری CMS60/52 حاصل شده است. والد پدری   R43
مواد ژنتیکی واردشده توسط محققان يوگسالوی و والد مادری آن از مواد ژنتیکی 
استخراج شده از جوامع آزاد گرده افشان برای کشت در مناطق گلستان، مازندران، 

سمنان، اصفهان، قم، فارس و استان مرکزي تهیه شده است.

180ـ170 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخه نوع شاخه بندی 

75ـ70 گرموزن هزار دانه 

45 درصدمتوسط میزان روغن 

3500ـ3000 کیلوگرم در عملکرد دانه 
هکتار

120 تا 115 روزطول دورۀ رويش 

واکنش به بیماری 
مقاومپالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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180ـ170 سانتی مترارتفاع بوته

تک شاخه نوع شاخه بندی 

75ـ70 گرموزن هزار دانه 

45 درصدمتوسط میزان روغن 

3500ـ3000 کیلوگرم در عملکرد دانه 
هکتار

120 تا 115 روزطول دورۀ رويش 

واکنش به بیماری 
مقاومپالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 

شفق
سینگل کراس آفتابگردان مناسب ربای کشت اّول ردمناطق مرکزی و شمالی اريان

رقم هیبرید 

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

تولید هیبريدهاي آفتابگردان يکي از عواملي است که مي تواند سبب رونق کشت و 
افزايش عملکرد آن شود. با اين رويکرد از سال 1348 تولید هیبريدهاي آفتابگردان 
در بخش تحقیقات دانه هاي روغني مؤسسۀ نهال و بذر آغاز شد. هیبريد شفق يکی 
از نخستین هیبريدهای سینگل کراس ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ 
تحقیقات، اصالح و تهیۀ نهال و بذر در سال 1366 معرفی شد. اين هیبريد از طريق 
CMS 26 حاصل شده  مادری  الين  با   R28 باروری برگشت دهندۀ  الين  تالقی 
است. اين هیبريد برای کشت در استان های فارس اردبیل، مازندران، آذربايجان، 

زنجان مناسب است.
میانگین عملکرد دانۀ اين رقم 2750 کیلوگرم در هکتار است. اين رقم نسبت به 
متحمل است. متوسط مقدار  بیماری پالسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً 
روغن آن در آزمايش های انجام شده 46 درصد و میانگین وزن هزار دانۀ آن 65 

گرم است.

165ـ 155 سانتی مترارتفاع بوته 

تک شاخه نوع شاخه بندی 

70ـ60 گرموزن هزار دانه 

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3000ـ2500 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

واکنش به بیماری 
مقاومپالسموپارا

نسبتاً متحمل واکنش به کم آبی 
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آرذگل
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد 

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب كشت: مناطق مرکزی و شمالی کشور در رژيم های کشت اّول

آفتابگردان بومی مناطق آمريکای مرکزی است، با اينحال به دلیل قابلیت سازگاری 
با دامنۀ وسیعی از شرايط اقلیمی، در بسیاری از مناطق کشور ما نیز جايگاه خوبی 
پیدا کرده است. کشت وکار آفتابگردان در ايران تا قبل از معرفی هیبريدها، مبتنی 
بر کشت ارقام آزاد گرده افشان بود. والد پدری اين هیبريد )R43( از مواد ژنتیکی 
آن  مادری  والد  و  آمد  به دست  دهۀ 60  در  يوگسالوی  محققان  توسط  واردشده 
)CMS19( از مواد ژنتیکی استخراجی از جوامع آزاد گرده افشان در همان دورۀ 
زمانی و توسط محققان مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر در مراغه تهیه 
انتخاب  مراحل  که  آنجا  از  است.  زيادی  بسیار  عملکرد  دارای  هیبريد  اين  شد. 
الين های والدينی اين هیبريد در شرايط ديم انجام شده است، هیبريد آذرگل دارای 

تحمل نسبی به شرايط کم آبی است.

170 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته 

تک شاخه نوع شاخه بندی 

75 گرممیانگین وزن هزار دانه 

49 درصدمتوسط مقدار روغن

4000ـ3700 عملکرد دانه 
کیلوگرم در هکتار 

100 تا 110 روزطول دوره رويش 

مقاوم واکنش به بیماری سفیدک کرکی

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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170 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته 

تک شاخه نوع شاخه بندی 

75 گرممیانگین وزن هزار دانه 

49 درصدمتوسط مقدار روغن

4000ـ3700 عملکرد دانه 
کیلوگرم در هکتار 

100 تا 110 روزطول دوره رويش 

مقاوم واکنش به بیماری سفیدک کرکی

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 

گلدیس
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی و سرد و معتدل سرد

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب كشت: استان های آذربايجان شرقي و غربي، اردبیل، همدان و مرکزي

از جمله يکنواختی و  اهمیت هیبريدهای آفتابگردان به دلیل خصوصیات مطلوب 
با ديگر مناطق دنیا تهیۀ  افزايش است. همسو  عملکرد زياد برای کشت در حال 
 1348 سال  از  و  بوده  برخوردار  اولويت  از  نیز  ايران  در  آفتابگردان  هیبريدهای 
مقدمات کار برای تهیۀ هیبريدهای آفتابگردان فراهم شده است. هیبريد گلديس، 
نسل دوم هیبريدهای ايرانی است که در سال 1373 از طريق تالقی الين پدری 
مناطق  در  برای کشت  ايرانی  به نژادگران  توسط   CMS19 مادری الين  با   R28
آذربايجان شرقي و غربي، اردبیل، همدان و مرکزي حاصل و معرفی شد. میانگین 
عملکرد دانه اين رقم 3400 کیلوگرم در هکتار است. اين رقم نسبت به بیماری 
پالسموپارا مقاوم است و نسبت به کم آبی تحمل نسبی دارد. متوسط مقدار روغن 
دانۀ آن 60  میانگین وزن هزار  و  انجام شده 46 درصد  آزمايش های  براساس  آن 

گرم است.

ـ 155 ارتفاع بوته 165
سانتی متر

تک شاخه نوع شاخه بندی 

ـ  55 گرموزن هزار دانه    65

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3600ـ3200 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

100 تا 110 روزطول دورۀ رويش 

مقاومواکنش به بیماری پالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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گلشید
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب كشت: استان های آذربايجان شرقي و غربي، سمنان، فارس و مرکزي

به  مقاومت  شدن،  مکانیزه  قابلیت  يکنواختي،  به علت  آفتابگردان  هیبريدهاي 
گرده افشان  آزاد  ارقام  بر  دنیا  نقاط  اکثر  در  زياد  عملکرد  بودن  دارا  و  بیماري ها 
ترجیح داده مي شوند. در ايران نیز تهیۀ هیبريدهای آفتابگردان از اولويت برخوردار 
آفتابگردان  هیبريدهای  دوم  نسل  به عنوان  گلشید  هیبريد  راستا  اين  در  و  است 
به همراه دو هیبريد آذرگل و گلديس در سال1373 توسط محققان بخش تحقیقات 
دانه های روغنی مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر برای کشت در مناطق 
آذربايجان شرقي و غربي، سمنان، فارس و مرکزي معرفی شد. اين هیبريد از طريق 
تالقی الين بازگردان باروری R43 و الين نر عقیم سیتوپالسمی CMS31 حاصل 
شده است. میانگین عملکرد دانۀ اين رقم 3650 کیلوگرم در هکتار است. اين رقم 
نسبت به بیماری پالسموپارا مقاوم و در برابر کم آبی نسبتاً متحمل است. متوسط 
مقدار روغن آن در طی آزمايش های انجام شده 44/7 درصد و میانگین وزن هزار 

دانۀ آن 72/5 گرم است.

170ـ160 ارتفاع بوته
سانتی متر

تک شاخهنوع شاخه بندی

78ـ67 گرممیانگین وزن هزار دانه

44/7 درصدمتوسط مقدار روغن

3800ـ3500 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

105 تا 95 روزطول دورۀ رويش
مقاومواکنش به بیماری پالسموپارا

تحمل نسبیواکنش به کم آبی
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170ـ160 ارتفاع بوته
سانتی متر

تک شاخهنوع شاخه بندی

78ـ67 گرممیانگین وزن هزار دانه

44/7 درصدمتوسط مقدار روغن

3800ـ3500 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

105 تا 95 روزطول دورۀ رويش
مقاومواکنش به بیماری پالسموپارا

تحمل نسبیواکنش به کم آبی

فرخ
سینگل کراس زوردس آفتابگردان

رقم هیبرید 

سال معرفی: زمستان 1388 
شرقی،  و  آذربايجان غربی  معتدل  سرد  مناطق  در  اّول  کشت  مناسب كشت:  مناطق 
زنجان و کرمانشاه و کشت دوم بعد از برداشت غالت در استان های مرکزی کشور و برخی 

مناطق ديم استان گلستان و مازندران

آفتابگردان يکی از گیاهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم بعد از برداشت 
غالت در حال گسترش است. اغلب هیبريدهای موجود، ديررس و پابلند هستند. 
از ديررسی هیبريدهای داخلی و برخی هیبريدهای خارجی به عنوان مانعی برای 
گسترش سطح کشت اين گیاه زراعی ياد می شود. عملکرد هیبريد فرخ با عملکرد 
قابل  آفتابگردان  هیبريد  رقم  زودرس ترين  به عنوان  رايج  وارداتی  مشابه  هیبريد 
رقابت است. آزمايش های انجام شده در شرايط ديم و کشت دوم، قابلیت جايگزينی 
اين رقم با هیبريدهای مشابه را تأيید کرده است. اين هیبريد عالوه بر برخورداری 
از سازگاری و مقاومت به بیماری سفیدک داخلی، از نظر ارتفاع به مراتب کوتاه تر از 
هیبريد آذرگل و حدود 20ـ  15 روز زودرس تر از آن است و از اين حیث، قابلیت 
امکان  کم آبی،  به  نسبت  رقم  اين  تحمل  دارد.  را  وارداتی  هیبريد  ارقام  با  رقابت 

توسعۀ کشت آن را در مناطق مواجه با محدوديت آبی، امکان پذير می سازد.

100ـ90 روزطول دورۀ رویش

165ـ  155 سانتی مترارتفاع بوته

ـ  55 گرموزن هزار دانه   65

4500ـ3500 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

48ـ46 درصدمتوسط مقدار روغن

واکنش به بیماری 
مقاومسفیدک کرکی

واکنش به تنش 
متحملخشکی
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ربزگر
رقم هیبرید آفتابگردان مناسب کشت رد مناطق مختلف کشور

سال معرفی: 1391
خراسان،  آذربايجان،  کرمانشاه،  معتدل  مناطق  در  اّول  مناسب كشت: کشت  مناطق 
اصفهان،  فارس،  مرکزی،  استان  جمله  از  مناطق  تمام  در  دوم  کشت  زنجان،  و  همدان 

گلستان و مازندران

هیبريد برزگر به همراه هیبريد آذرگل در بسیاری از مناطق کشور در کشت اّول 
)پس از رفع سرمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد( همچنین کشت دوم )پس از 
رقم 85000  ـ66000  اين  مناسب  تراکم  گندم( کشت می شود.  و  برداشت جو 
بوته در هکتار است. اين هیبريد با دارا بودن ويژگی هايی از جمله زودرسی نسبی و 
عملکرد بیشتر نسبت به آذرگل، مقاومت به بیماری سفیدک کرکی و زنگ نژادهای 
ايرانی و درصد روغن باال از جمله هیبريدهای برتر به حساب می آيد. هیبريد برزگر 
در آزمايش های مقايسه ای در سطح زارعان پیشرو نتايج مطلوبی داشته است. اين 
رقم به دلیل سازگاری با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ايران و برخورداری از 
ويژگی های مقاومت به بیماری های محدودکنندۀ سفیدک کرکی و زنگ، جايگزين 

خوبی برای هیبريدهای خارجی محسوب می شود.

سینگل كراسنوع هیبرید

100ـ  95 روزطول دورۀ رشد 

180ـ160 سانتی مترارتفاع بوته

65 گرممیانگین وزن هزار دانه

47/99 درصدمیانگین مقدار روغن 

متحملواکنش به تنش آبی

مقاوم به نژاد 100واکنش به سفیدک کرکی 

مقاوم به دو نژاد 300 واکنش به زنگ ها
و 302

3457 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
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سینگل كراسنوع هیبرید

100ـ  95 روزطول دورۀ رشد 

180ـ160 سانتی مترارتفاع بوته

65 گرممیانگین وزن هزار دانه

47/99 درصدمیانگین مقدار روغن 

متحملواکنش به تنش آبی

مقاوم به نژاد 100واکنش به سفیدک کرکی 

مقاوم به دو نژاد 300 واکنش به زنگ ها
و 302

3457 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

اقسم
سینگل کراس آفتابگردان با عملکرد زیاد

رقم هیبرید 

سال معرفی: زمستان 1391 
مناطق مناسب كشت: کشت اّول در تمام مناطق کشور و درکشت دوم مناطق گرم و معتدل 

دانۀ  عملکرد  دارای  قاسم  هیبريد 
ارتفاع  کوتاه،  رويش  دورۀ  مطلوب، 
نسبت  به  برداشت  شاخص  کوتاه، 
طبق  مطلوب،  شکلي  ساختار  کم، 
ايستاده و بزرگ، درصد روغن زياد، 
بیماری های محدودکننده  به  مقاوم 
به ويژه زنگ و سفیدک کرکی است. 
از همه مهم تر اينکه نسبت به تنش 
شديد،  حتی  و  متوسط  کم آبِی 
متحمل شناخته شده است. هیبريد 
قاسم به دلیل ارتفاع کوتاه و خمش 
مکانیزه  برداشت  برای  ساقه،  کم 
با  رقابت  به  قادر  و  مناسب  بسیار 

هیبريدهای خارجی است. 

سینگل كراسنوع هیبرید

3250 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

87  ـ90 روزدورۀ رسیدن فیزيولوژيک

130ـ150 ارتفاع بوته
سانتی متر

واکنش به بیماری سفیدک 
مقاومکرکی نژاد 100

واکنش به بیماری زنگ
مقاوم به 

نژاد 302  
جدايه خوی

55 گرممیانگین وزن هزار دانه

47ـ  49 درصدمقدار روغن

بسیار متحملواکنش به تنش کم آبی
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یکتا
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

کنجد از جمله گیاهان بومی کشور و احتماالً قديمی ترين گیاه روغنی کشت شده 
توسط بشر است. زراعت کنجد از ديرباز در کشورمان رايج بوده و توده های بومی 
متعددی از اين گیاه پديد آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام مناسب و سازگار 
توده های  از  انتخاب تک بوته  و  با دورگ گیری  نیمۀ شمالی کشور  با شرايط گرم 
دورگ ضمن استفاده از روش تهیۀ الين خالص از توده های دورگ نسل های در 
حال تفکیک آغاز شد. تک بوته های انتخابی بر اساس اهداف اصالحی ارزيابی شدند 
و پس از طی مراحل مقدماتی و نهايي، رقم يکتا به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. 
پر محصولی، سازگاری با اقلیم گرم نیمۀ شمالی کشور، تحمل به خوابیدگی و رنگ 

روشن بذر از ويژگی های برجستۀ اين الين به شمار می آيد.

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

تک شاخهنوع شاخه بندی

سفید ـ کرمرنگ دانه

2/9ـ 2/6 گرممیانگین وزن هزار دانه

57   ـ54 درصدمقدار روغن

1100ـ800 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

سهتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

داردمقاومت به خوابیدگی
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170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

تک شاخهنوع شاخه بندی

سفید ـ کرمرنگ دانه

2/9ـ 2/6 گرممیانگین وزن هزار دانه

57   ـ54 درصدمقدار روغن

1100ـ800 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

سهتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

داردمقاومت به خوابیدگی

اولتان
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: مناطق نیمۀ شمالی کشور

زراعت کنجد از ديرباز در کشورمان رايج بوده و متناسب با شرايط اقلیمی، توده های 
با  بومی متعددی از اين گیاه پديد آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام کشور 
استفاده از تنوع موجود در توده های بومی مبادرت به انتخاب تک بوته از تودۀ بومی 
و  شدند  ارزيابی  اصالحی  اهداف  براساس  انتخابی  تک بوته های  شد.  مغان  کنجد 
به عرصۀ زراعت کشور معرفي  اولتان  نهايي، رقم  و  از طی مراحل مقدماتی  پس 
شد. پرمحصولی، سازگاری با اقلیم گرم نیمۀ شمالی کشور، تحمل به خوابیدگی و 
تحمل نسبی به شرايط کم آبی در نیمۀ شمالی کشور از ويژگی های برجستۀ اين 

الين به شمار می آيد.

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4ـ  2/9 گرممیانگین وزن هزار دانه

56  ـ54 درصدمقدار روغن

1250ـ900 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه 

يکتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

متحملواکنش به خشکی

متحملواکنش به خوابیدگی
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دشتستان 2
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1385
مناطق مناسب كشت: مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب 
استان بوشهر، مناطقی از استان های فارس )داراب(، خوزستان )دزفول(، سیستان و بلوچستان 

)ايرانشهر( و هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد کم توقع ترين و سازگارترين محصول کشاورزي استان بوشهر به شمار مي رود. 
کشت و استفاده از بذر کنجد در اين استان سابقه اي طوالني دارد و کشت دوم 
محلي  تودۀ  استان  در  کاشت  مورد  بذر  مي شود.  محسوب  گندم  برداشت  از  بعد 
است، از اين رو به منظور دستیابي به افزايش عملکرد، يکنواختي، زودرسي و ساير 
صفات مطلوب زراعي سلکسیون از داخل توده محلي دشتستان انجام گرفت. کنجد 
تودۀ  از   )pure line selection( از طريق گزينش الين خالص  رقم دشتستان2 
محلي کنجد دشتستان به دست آمد. براي اين منظور، در پايیز سال 1369 تعدادي 
تک بوته از مزارع کنجد استان انتخاب شد. بذر هر تک بوته جداگانه برداشت شد 
از آزمايش های مقدماتي، پیشرفته و تحقیقي ترويجي در مناطق مختلف  و پس 
استان رقمي تولید شد که از نظر عملکرد دانه، تحمل به بیماري بوته میري و گل 
سبز نسبت به تودۀ محلي برتري دارد. اين رقم با نام دشتستان2 و براي کشت در 

استان بوشهر و مناطق گرم کنجدخیز کشور معرفي شد.

145ـ142 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی
قهوه ای روشنرنگ دانه

4 گرم میانگین وزن هزار دانه
57 درصد متوسط مقدار روغن

2363ـ2100 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه 
يکتعداد گل در محور

نسبتاً متحملمقاومت به بوته میری
نسبتاً متحملواکنش به کم آبی
100ـ110 روزطول دورۀ رشد

45ـ  48متوسط تعداد کپسول در ساقۀ اصلي

140ـ180متوسط تعداد کپسول در بوته
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داراب 1
رقم کنجد مناسب کشت رد نیمۀ جنوبی کشور

سال معرفی: 1388
فارس،  استان های  شامل  كشور  جنوبی  نیمۀ  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و كرمان

کنجد از گیاهان روغني بومي ايران است که زراعت آن از ديرباز در استان های جنوبی 
کشور متداّول بوده است. کنجد به عنوان گیاه روغنی متحمل به شرايط خشکی و کم آبی 
از قابلیت کشت در مناطق کم آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان زراعت دوم 
بعد از برداشت غالت نیز استفاده شود. رقم جديد داراب 1 با استفاده از روش انتخاب 
الين خالص از توده محلي کنجد داراب به دست آمد. در سال 1369 با در نظر داشتن 
صفات پرمحصولی، مقاومت به بوته میری و زودرسی نسبی از توده هاي بومي مناطق 
مختلف استان فارس انتخاب تک بوته صورت گرفت. با توجه به برتري اين رقم به ويژه از 
لحاظ عملکرد دانه، مقاومت به بیماری بوته میری و نیز زودرسی نسبی در مقايسه با رقم 
شاهد در سال زراعي 83  ـ1382 در مناطق مختلف نیمۀ جنوبی کشور از نظر عملکرد 
و سازگاری مورد ارزيابی تکمیلی قرار گرفت و برتری آن تأيید و با نام داراب 1 به عرصۀ 
زراعت کشور معرفی شد. پرمحصولی، تحمل به بیماری های بوته میری و گل سبز و نیز 

زودرسی نسبی در مقايسه با رقم شاهد از ويژگي هاي ممتاز اين رقم به شمار می آيد.

1500 كیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

120ـ110 روزطول دورۀ رويش
يکتعداد گل در محور

190ـ160متوسط تعداد کپسول در بوته
130ـ  115 سانتی مترارتفاع بوته

3/4ـ3 گرموزن هزار دانه
52  درصدمتوسط مقدار روغن دانه

قهوه ای روشنرنگ دانه
چندشاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در کپسول
متحمل تحمل به بیماری



100

هلیل
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب كشت: مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب استان کرمان، مناطقی 
از استان های فارس )داراب(، خوزستان )دزفول(، سیستان و بلوچستان )ايرانشهر و زابل( و 

هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد از جمله محصوالتی است که از قرن ها پیش در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر 
کشت می شده است و به دلیل مقاومت به خشکی و گرما، اهمیت بسیار زيادی در 
توسعه پايدار کشاورزی اين مناطق به عنوان کشت تابستانه دارد. تالش برای اصالح 
و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرايط گرم جنوب کشور و جنوب استان کرمان 
با استفاده از روش انتخاب الين خالص از توده های محلی کنجد جیرفت با انتخاب 
تک بوته در سال 1377 شروع شد. تک بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی 
به  نهايي  آزمايش مقايسۀ عملکرد  از طی مراحل مقدماتی،  ارزيابی شدند و پس 
مدت دو سال در سال هاي 1381 و 1382 انجام گرفت و بین الين هاي بررسي 
شده، الين 13ـ   JL در بررسی تحقیقی ـ ترويجی به عنوان الين برتر تعیین و با نام 
»هلیل« به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. پرمحصولی، سازگاری مناسب به اقلیم 
گرم کشور، تحمل نسبی بیماری پژمردگی فوزاريومی، تحمل نسبی تنش خشکی 
و ريزش دانۀ کمتر نسبت به رقم رايج محلی از ويژگی های برجستۀ اين رقم است.

بلند، 175 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4 گرممیانگین وزن هزار دانه

54 درصدمتوسط مقدار روغن

1520 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

يکتعداد گل در محور

واکنش به پژمردگی 
نسبتاً متحملفوزاريومی

نسبتاً متحملواکنش به کم آبی
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سینگل کراس 704
سینگل کراس دريرس، مناسب کشت رد مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسیر برای تولید علوفه 

و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دومنظوره قابل بهره برداری است(

ذرت سینگل کراس 704 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام ديررس است. میانگین وزن 
هزار دانۀ آن 350 گرم است. میانگین عملکرد دانۀ اين رقم 8 تن در هکتار است 
و در اکثر استان های کشور قابل کشت است. در استان های سردسیر برای تولید 
علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره )دانه ای و علوفه ای( 
قابل بهره برداری است. اين رقم برای تغذيه انسان، خوراک دام و طیور، و نیز در 

صنعت استفاده می شود. 

دندان اسبیتیپ دانه

8000 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

16 رديفمتوسط تعداد رديف دانه در بالل

22 سانتی مترمتوسط طول بالل 

48 میلی مترمتوسط قطر بالل
متوسط تعداد روز تا ظهور گل 

67 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسیدن 
135ـ  125 روزفیزيولوژيکی 

72ـ  65 هزار بوته تراکم مطلوب در مزرعه 
در هکتار

350 گرممیانگین وزن هزار دانه 

300 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم 
مقاومت نسبیواکنش به سیاهک
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دابل کراس 370
رقم رذت هیبرید دابل کراس زوردس، مناسب کشت دوم بعد از ربداشت گندم و کشت اهی تأخیری

سال معرفی: 1395
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسیار سرد 

کشور

ذرت دابل کراس 370 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است. اين رقم از ارقام 
ذرت دانه ای است که برای تولید دانه از آن استفاده می شود. شکل بالل استوانه ای 
و تیپ دانۀ آن دندان اسبی است. اين رقم در اکثر استان های کشور قابل کشت و 

بهره برداری است. 

دندان اسبی تیپ دانه

270 گرممیانگین وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

16 سانتی مترمتوسط طول بالل 

44 میلی مترمتوسط قطر بالل

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

زمان سبز شدن تا رسیدن 
105ـ  95 روزفیزيولوژيکی 
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سینگل کراس 301
سینگل کراس زوردس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، معتدل سرد و بسیار سرد

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب كشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخیري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز و مرودشت(، استان های 

اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسیار سرد کشور

میانگین  است.  زودرس  ارقام  جزء  رسیدن  گروه  نظر  از  سینگل کراس301  ذرت 
عملکرد دانۀ اين رقم 5 تن در هکتار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت 
گندم و کشت های تأخیري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان 
فارس )شیراز و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در 

مناطق بسیار سرد کشور قابل کشت و استفاده است. 

دندان اسبیتیپ دانه

5000 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

280 گرممیانگین وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشکل بالل

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

متوسط تعداد روز تا ظهور 
56 روزگل تاجی 

95ـ  85 روزروز تا رسیدن فیزيولوژيکی 

85 هزار بوته در هکتارتراکم مطلوب در مزرعه 

مقاومت نسبی واکنش به سیاهک

295 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
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سینگل کراس 604 )زرین(

سینگل کراس متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، معتدل سرد و بسیار سرد
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور؛ به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم 
و کشت های تأخیري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسیار سرد 

کشور

ذرت سینگل کراس 604 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است. میانگین 
عملکرد دانۀ اين رقم 7 تن در هکتار بوده و برای کشت اّول در اکثر استان های 
کشور مناسب است. به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخیري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز و مرودشت(، 

استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه کاربرد دارد.

دندان اسبیتیپ دانه
40 تن در هکتار میانگین عملکرد علوفه 
7000 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

18ـ16 رديفتعداد رديف دانه در بالل
زردرنگ دانه 

320 گرممیانگین وزن هزار دانه 
125 روزمتوسط طول دوره رشد

21ـ  18 کیلوگرم در مقدار مصرف بذر 
هکتار 

70 هزار بوتهتراکم مطلوب در مزرعه 
295 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

حساسواکنش به شوری
حساسواکنش به خشکی

مقاومت نسبیواکنش به بیماری لکه برگی 
مقاومت نسبیواکنش به پوسیدگی بالل 

مقاومت نسبیواکنش به سیاهک 
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سینگل کراس 711
سینگل کراس دريرس، مناسب کشت رد مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسیر برای تولید علوفه 
و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظورۀ دانه و علوفه قابل بهره برداری است(

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

)دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است. 

سخت تیپ دانه

8000 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

قرمز روشنرنگ چوب بالل 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطیشکل بالل

زرد متمايل به نارنجیرنگ دانه

متوسط تعداد روز تا 
67 روزظهور گل تاجی 

روز تا رسیدن 
135ـ  125 روزفیزيولوژيکی 

70ـ  65 هزار بوته در هکتارتراکم مطلوب در مزرعه 

350 گرممیانگین وزن هزار دانه 
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سینگل کراس 647

سینگل کراس متوسط رس، مناسب کشت رد اکثر استان اهی کشور
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1377
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسیر برای تولید علوفه 

و در استان های معتدل و گرمسیر به منظور تولید دانه و علوفه(

ذرت سینگل کراس 647 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است. میانگین 
اين رقم 8 تن در هکتار است. شکل بالل مخروطی ـ استوانه ای و  عملکرد دانۀ 
تیپ دانۀ آن دندان اسبی است. اين رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور 
است و در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر 

به صورت دو منظوره )دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبیتیپ دانه

20 سانتی مترمتوسط طول بالل 

52 سانتی مترمتوسط قطر بالل 

20ـ  18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشکل بالل

متوسط تعداد روز تا 
63 روزظهور گل تاجی 

تعداد روز تا رسیدن 
125ـ  115 روزفیزيولوژيکی 

75 هزار بوته در هکتار تراکم مطلوب در مزرعه 

325 گرممتوسط وزن هزار دانه 

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

مقاومت نسبیواکنش به سیاهک



107

سینگل کراس 600

سینگل کراس متوسط رس و مناسب ربای تولید پاپ کورن
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور

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

نسبی دارد.

سخت تیپ دانه

180 گرممیانگین وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

20 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 میلی مترمتوسط قطر بالل  

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

125ـ   115 روززمان سبز شدن تا رسیدن فیزيولوژيکی 
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سینگل کراس 302

سینگل کراس زوردس، مناسب کشت دوم بعد از ربداشت گندم و کشت اهی تأخیری
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسیار سرد 

کشور

ذرت سینگل کراس 302 از نظر گروه 
است.  زودرس  ارقام  جزء  رسیدن 
اين رقم از ارقام ذرت دانه ای است 
استفاده  آن  از  دانه  تولید  برای  که 
و  استوانه ای  بالل  شکل  می شود. 
است.  دندان اسبی  آن  دانۀ  تیپ 
کشور  استان های  اکثر  در  رقم  اين 
قابل کشت و بهره برداری بوده و به 
بیماری پوسیدگی فوزاريومی بالل و 

سیاهک مقاومت نسبی دارد.

دندان اسبی تیپ دانه

274 گرممیانگین وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

20 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 میلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسیدن 
120ـ   115 روزفیزيولوژيکی 
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دندان اسبی تیپ دانه

274 گرممیانگین وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

20 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 میلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسیدن 
120ـ   115 روزفیزيولوژيکی 

سینگل کراس 500

سینگل کراس متوسط رس، مناسب ربای تولید داهن
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1383
مناطق مناسب كشت: اکثر استان های کشور

ذرت سینگل کراس 500 از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است. شجرۀ 
اين رقم R59   ×  OH43 است و با روش بالل به رديف حاصل شده است. شکل بالل 
مخروطی و تیپ دانه دندان اسبی است. در بررسي واکنش اين رقم به بیماری های 
سیاهک و پوسیدگی فوزاريومی بالل با آلودگي مصنوعي، شدت آلودگي کمتر از 
شاهد بود. از نظر عملکرد دانه، نسبت به شاهد برتری دارد و در اکثر استان های 

کشور قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبی  تیپ دانه

292/83 گرممیانگین وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

20 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 میلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسیدن 
130ـ120 روزفیزيولوژيکی 
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سینگل کراس260(
فجر )

رقم هیبرید زوردس رذت داهن ای، مناسب کشت دوم  رد مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب كشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل 

سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز و مرودشت(، استان هاي اصفهان، خراسان و کرمانشاه

به منظور کشت ذرت در کشور درحال حاضر استفاده می شود،  رقمی که معموالً 
هیبريد ديررس KSC 704 است. استفاده از ارقام ديررس در کشت دوم در مناطق 
معتدل )بعد از برداشت گندم( به دلیل محدوديت فصل، قبل از مرحلۀ گلدهي يا 
به منظور  يا  و  مواجه می شود  پايیزه  بارندگي هاي  يا  با سرما  دانه  پرشدن  از  قبل 
جلوگیري از تأخیر در کشت محصوالت پايیزه با رطوبت باال برداشت مي شوند که 
سبب کاهش کمي و کیفي محصول و در نهايت کاهش هکتولیتر مي شود. هیبريد 
بودن  زودرس تر  معرفی شد.  و جو(  برداشت گندم  از  )بعد  برای کشت دوم  فجر 
نسبت به ارقام متوسط رس و ديررس رايج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، 
جلوگیري از تأخیر در کشت هاي پايیزه و عملکرد مناسب از مهم ترين ويژگی های 

اين رقم است.

11ـ10 تن در هکتارمیانگین عملکرد 

206 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

زودرس از گروه 280 فائو با گروه رسیدن
دوره رشد و نمو 115ـ  105 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه

قرمزرنگ چوب بالل

290 گرممیانگین وزن هزاردانه

نیمه مقاومواکنش به فوزاريوم 

واکنش به سیاهک 
حساسمعمولی
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سینگل کراس 400(
دهقان )

رقم هیبرید متوسط ـ زوردس رذت داهن ای، مناسب کشت دوم رد مناطق معتدل و معتدل سرد کشور و کشت اهی تأخیری

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب كشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت هاي تأخیري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز و مرودشت(، استان هاي 

اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق سرد کشور

يکي از مشکالت کشت دوم ذرت در 
کشور کمبود هیبريد مناسب در گروه 
زودرس  و  زودرس  ـ  رس  متوسط 
است که عالوه بر نداشتن مشکالت 
بتواند  دوم،  کشت  در  ديررس  ارقام 
دانه  عملکرد  کیفي  و  کمي  افت  از 
جلوگیري کند. رقم متوسطـ  زودرس 
 KSC( هیبريد سینگل کراس دهقان
400( به عنوان کشت دوم و همچنین 
شد.   معرفی  تأخیري  کشت هاي 
نسبت  دهقان  رقم  بودن  زودرس تر 
رايج  ديررس  و  متوسط رس  ارقام  به 
در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، 
کشت هاي  در  تأخیر  از  جلوگیري 
مقاومت  و  مناسب  عملکرد  پايیزه، 
نسبت به بیماري سیاهک معمولي از 

ويژگی های اين رقم است.

میانگین 
11ـ10 تن در هکتارعملکرد
میانگین 
208  سانتی مترارتفاع بوته

گروه 
رسیدن

متوسط رس ـ زودرس از گروه 400 
فائو با دورۀ رشد و نمو 120ـ  115 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه
رنگ چوب 

قرمزبالل

میانگین 
وزن هزار 

دانه
280/60 گرم

واکنش به 
متحملفوزاريوم

واکنش به 
سیاهک 
معمولی

مقاوم
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کارون 701
متحمل هب تنش خشکی و مناسب کشت رد مناطق گرمسیری کشور

سینگل کراس با عملکرد داهنٔ   باال، 
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1390
کرمانشاه، جنوب  استان  مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب  مناطق مناسب كشت: 

استان لرستان، جنوب استان فارس، استان های کرمان، خوزستان و ايالم

يکی از محدوديت های کنونی توسعۀ کشت ذرت در مناطق گرمسیر، نیاز آبی نسبتاً 
زياد آن است. هیبريد کارون 701 با خصوصیات مورفولوژيک مطلوب، 30 درصد 
تنش  به  نسبت  متوسط،  تنش های  در  عملکرد  کاهش  عدم  و  بیشتر،  گردۀ  دانۀ 
خشکی نسبتاً متحمل است. هم اکنون 17ـ  15 نوبت آبیاری برای رقم شاهد انجام 
می شود، در حالی که کاهش 4ـ3 نوبت آبیاری در مورد اين رقم امکان پذير است. 
عملکرد دانۀ اين هیبريد در شرايط تنش خشکی 2000ـ1500 و در شرايط بدون 
تنش 1000 کیلوگرم بیشتر از هیبريد شاهد )SC704( بود. دورۀ رشد آن از سبز 
شدن تا رسیدگی فیزيولوژيک دانه 10ـ7 روز کوتاه تر از رقم شاهد است. پتانسیل 
تولید بذر هیبريد اين رقم 3500 کیلوگرم در هکتار است، در حالی که میزان بذر 
بوجاری شدۀ رقم شاهد در مناطق گرمسیر به دلیل حساسیت الين مادری آن به 
تنش گرما حداکثر 1500 کیلوگرم است. عملکرد دانۀ اين هیبريد در شرايط تنش 
خشکی 2000ـ1500 )20 درصد( و در شرايط بدون تنش 1000 )10درصد( 

عملکرد در واحد سطح از رقم شاهد باالتر است.

9000 كیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد
)در شرایط بدون تنش(

190 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته
تعداد روز از سبز شدن 
115ـ113 تا رسیدگی فیزيولوژيک 

11/7 میانگین درصد پروتئین
15تعداد رديف دانه در بالل
374 گرممیانگین وزن هزار دانه
متحملواکنش به تنش خشکی

واکنش به سیاهک 
مقاوممعمولی
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مبین
متحمل هب تنش گرما، و مناسب کشت رد مناطق گرمسیری کشور

سینگل کراس متوسط رس، با عملکرد داهنٔ   زیاد، 
رقم رذت     هیبرید 

سال معرفی: 1390
کرمانشاه، جنوب  استان  مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب  مناطق مناسب كشت: 

استان لرستان، جنوب استان فارس، استان کرمان، استان خوزستان و استان ايالم

به لحاظ  از رقم شاهد )SC704( است و  ذرت هیبريد مبین 12 روز زودرس تر 
نسبی  تحمل  و  زودرسی  ندارد.  شاهد  رقم  با  معنی داری  اختالف  دانه،  عملکرد 
را  آن  دوم  کشت  که  است  هیبريد  اين  مهم  ويژگی های  ديگر  از  گرما  تنش  به 
 ،SC704 امکان پذير می کند. اين هیبريد با دارا بودن حجم دانۀ گردۀ باالتر از رقم
فاصلۀ بسیار کوتاه ظهور اندام های زايشی، دانۀ گردۀ بیشتر، و تحمل نسبی به تنش 
گرما به منظور کشت در مناطق گرمسیری اهمیت زيادی دارد. ارتفاع کوتاه تر بالل 
از سطح زمین، ارتفاع کوتاه تر کل بوته و قطر بیشتر ساقه موجب تحمل بیشتر اين 
هیبريد به ورس است. ديگر ويژگی مورفولوژيک اين رقم، داشتن ريشه های هوايی 
قوی و فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاک  است که احتماالً يکی ديگر از داليل 
تحمل اين رقم به ورس است. عملکرد اين رقم در شرايط معمول در سطح رقم 

شاهد و در شرايط تنش گرما 20 درصد باالتر از آن است.

8040 كیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد

169 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

دورۀ رشد سبز شدن تا 
112 روزرسیدن فیزيولوژيکی

16تعداد رديف دانه

زرد رنگ دانه

361 گرممیانگین وزن هزار دانه

مقاومواکنش به فوزاريوم

متحملواکنش به تنش گرما

مقاومواکنش به سیاهک

رسیدگی  نشان دهنده  كه  سیاه  الیه  ظهور 
شاهد  رقم  از  زودتر  رقم  این  فیزیولوژیک 

)بالل سمت راست( می باشد.
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کرج 705
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد مناطق رذت کاری

رقم  هیبرید 

سال معرفی: 1391
لرستان،  خراسان رضوی،  کرمانشاه،  فارس،  معتدل  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 

اصفهان و همچنین کشت دوم در شمال خوزستان و جیرفت و کهنوج

 90 از  بیش  ذرت  ديررس  ارقام 
کشور  ذرت کاری  اراضی  درصد 
تابستانه  کشت  و  اّول  کشت  در  را 
به ويژه  امر  اين  می دهند.  پوشش 
در کشت های تأخیری و کشت دوم 
با رطوبت  برداشت محصول  موجب 
می شود.  پايین  کیفیت  و  زياد 
محصول  کشت  در  اين  بر  عالوه 
بعدی که معموالً گندم و کلزا است 
هیبريد  می آيد.  پیش  تأخیر  نیز 
سینگل کراس 705 با سرعت بیشتر 
رسیدن  از  بعد  دانه  رطوبت  کاهش 
امکان   ،704 هیبريد  با  مقايسه  در 
را  زودتر  هفته  يک  حدود  برداشت 
سبب  ويژگی  اين  می کند.  فراهم 
با رطوبت مناسب می شود  برداشت 
محصول  به موقع  کشت  امکان  و 

بعدی را فراهم می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

309  گرموزن هزار دانه 

42تعداد دانه در رديف بالل

15/6تعداد رديف دانه در بالل

191  سانتی مترارتفاع بوته 

106  سانتی مترارتفاع تا بالل

میانگین رطوبت دانه در 
زمان برداشت 

20/94 )شاهد: 
)23/25

12617 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

واکنش به سیاهک 
نیمه مقاوممعمولی ذرت

واکنش به پوسیدگی 
نیمه مقاومفوزاريومی بالل

* در مزارع تحقیقی 

ترويجی
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دندان اسبیتیپ دانه

309  گرموزن هزار دانه 

42تعداد دانه در رديف بالل

15/6تعداد رديف دانه در بالل

191  سانتی مترارتفاع بوته 

106  سانتی مترارتفاع تا بالل

میانگین رطوبت دانه در 
زمان برداشت 

20/94 )شاهد: 
)23/25

12617 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

واکنش به سیاهک 
نیمه مقاوممعمولی ذرت

واکنش به پوسیدگی 
نیمه مقاومفوزاريومی بالل

* در مزارع تحقیقی 

ترويجی

کرج 706
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد کشت اّول تأخیری و کشت دوم مناطق رذت کاری کشور

هیبرید 

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب كشت: کشت دوم در شمال خوزستان، جیرفت و کهنوج، ارزوئیۀ کرمان 

و مغان، کشت اّول در کرمانشاه، فارس و اصفهان

رقم  به ويژه  ذرت  ديررس  ارقام 
 90 از  بیش   ،704 سینگل کراس 
درصد اراضی ذرت کاری کشور را در 
کشت اّول و کشت تابستانه پوشش 
می دهند. اين مسئله موجب افزايش 
می شود  کشور  ذرت  تولید  ريسک 
ارقام  تعداد  افزايش  ضرورت  و 
به منظور  مشابه  رسیدن  گروه  با 
و همچنین  تنوع هیبريدها  افزايش 
تضمین پايداری تولید ذرت را نشان 
هیبريد جديد کرج 706،  می دهد. 
تن   1/597 حدود  متوسط  به طور 
در هکتار افزايش عملکرد نسبت به 
هیبريد 704 نشان داده است. اين 
هیبريد می تواند در کنار رقم 704 

در مناطق مختلف کشت شود.

دندان اسبیتیپ دانه

میانگین عملکرد دانه 
 12280

کیلوگرم در 
هکتار

37/59تعداد دانه در رديف بالل
14/6تعداد رديف دانه در بالل

176/7 میانگین ارتفاع بوته
سانتی متر

89/5 ارتفاع تا بالل 
سانتی متر

میانگین رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

24/4 )شاهد: 
)25/9

393/2 گرممیانگین وزن هزار دانه 
واکنش به سیاهک معمولی 

نیمه مقاومذرت

مقاومواکنش به پوسیدگی فوزاريومی 
* در مزارع تحقیقی ترويجی
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کرج 703
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد مناطق رذت کاری کشور

هیبرید 

سال معرفی: 1391
خراسان رضوی،  اصفهان،  فارس،  کرمانشاه،  معتدل  مناطق  كشت:  مناسب  مناطق 
لرستان، مازندران، مغان و همچنین کشت دوم در  شمال خوزستان، ايالم، ارزوئیۀ کرمان، 

جیرفت و کهنوج

ارقام ديررس ذرت حدود 90 درصد 
اراضی ذرت کاری کشور را در کشت 
اّول و کشت تابستانه پوشش می دهند. 
اين امر به ويژه در کشت های تأخیری 
و کشت دوم موجب برداشت محصول 
با رطوبت زياد و کیفیت پايین می شود. 
عالوه براين، کشت محصول بعدی که 
معموالً گندم و کلزا است نیز با تأخیر 
مواجه می شود. هیبريد سینگل کراس 
703 با سرعت بیشتر کاهش رطوبت 
با  مقايسه  در  رسیدن  از  بعد  دانه 
امکان برداشت حدود  هیبريد 704، 
می کند.  فراهم  را  زودتر  هفته  يک 
اين ويژگی سبب برداشت با رطوبت 
به موقع  کشت  و  می شود  مناسب 
محصول بعدی را امکان پذير می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

313 گرممیانگین وزن هزار دانه 

39تعداد دانه در رديف بالل

16تعداد رديف دانه در بالل

198 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

100 سانتی مترارتفاع تا بالل

میانگین رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

22/2% )شاهد 
)%24/6

میانگین عملکرد دانه در مزارع 
تحقیقی ـ ترويجی 

 14099
کیلوگرم در 

هکتار

واکنش به سیاهک معمولی 
نیمه حساسذرت

نیمه مقاومواکنش به پوسیدگی فوزاريومی 
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دندان اسبیتیپ دانه

313 گرممیانگین وزن هزار دانه 

39تعداد دانه در رديف بالل

16تعداد رديف دانه در بالل

198 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

100 سانتی مترارتفاع تا بالل

میانگین رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

22/2% )شاهد 
)%24/6

میانگین عملکرد دانه در مزارع 
تحقیقی ـ ترويجی 

 14099
کیلوگرم در 

هکتار

واکنش به سیاهک معمولی 
نیمه حساسذرت

نیمه مقاومواکنش به پوسیدگی فوزاريومی 

گاه پ
رقم سورگوم علوهف ای نیمه دريرس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

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

سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای است و برای مصارف سیلويی، تولید علوفه 
تازه، چرای مستقیم و تولید علوفۀ خشک استفاده می شود. سورگوم پگاه دارای دو 
چین است و میانگین عملکرد علوفۀ تر آن 150ـ 130 تن در هکتار و میانگین 
عملکرد علوفۀ خشک آن 30ـ  23/5 تن در هکتار است. سورگوم علوفه ای رقم پگاه 

نیمه ديررس است و به علت داشتن قند زياد، برای تولید شربت نیز کاربرد دارد.

تک ساقهتیپ بوته 

215 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

120 روزطول دورۀ رويش 

128/38 تن در میانگین عملکرد علوفۀ تر 
هکتار 

23/52 تن در هکتار میانگین عملکرد علوفۀ خشک 

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه 

18 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری

مقاومواکنش به خوابیدگی 

قهوه ایرنگ دانه 
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اسپید فید
رقم سورگوم علوهف ای زوردس، مناسب چرای مستقیم، علوفۀ اتزه و علوفۀ خشک

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

از  که  است  سورگوم  هیبريد  اراقام  از  يکی   )Speed feed( فید  اسپید  سورگوم 
هیبريداسیون سورگوم با سودانگراس تولید شده است. سورگوم علوفه ای اسپیدفید 
گیاهی زودرس با تیپ علفی برای مصرف دام به صورت چرای مستقیم، علوفۀ تازه 

و علوفۀ خشک و سیلويی است.

ایستاده با پنجه تیپ بوته 
فراوان

215 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
120 روزطول دورۀ رويش 

130ـ90 تن در میانگین عملکرد علوفۀ تر 
هکتار 

میانگین عملکرد علوفۀ 
خشک 

21ـ17 تن در 
هکتار 

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه 

18 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری
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ایپم
رقم سورگوم داهن ای زوردس، مناسب کشت رد مناطق سرد، معتدل، گرم، و گرم و خشک

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

رقم  اين  می شود.  محسوب  سورگوم  زودرس  ارقام  از  پیام  رقم  دانه ای  سورگوم 
پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوتۀ آن حدود 521 سانتی متر است. رنگ دانه اين 

رقم نارنجی مايل به قهوه ای است.

پاكوتاهتیپ بوته 
125 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

مکانیزه برداشت 
8000  ـ6000 کیلوگرم در هکتار متوسط عملکرد دانه
125 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
24 سانتی مترمتوسط طول خوشه 
32 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشکی
تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری
کاماًل مقاوم واکنش به خوابیدگی 

90 روزطول دورۀ رويش 
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سپیده
رقم سورگوم داهن ای متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق گرم، و گرم و خشک

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

اين  ارقام متوسط رس سورگوم محسوب می شود.  از  رقم سپیده  دانه ای  سورگوم 
رقم پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود 125 سانتی متر است. رقم سپیده 
انسان، خوراک دام و طیور، و نیز در  پايداری عملکرد است و برای تغذيۀ  دارای 
بارزآن  ويژگی های  از  رقم  اين  تانن  مقدار کم  دارد.  کاربرد  نشاسته سازی  صنعت 

به شمار می رود که از حد مجاز نیز کمتر است.

تک ساقهتیپ بوته 

125 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

120 روزهطول دورۀ رويش 

10000ـ7000 کیلوگرم عملکرد دانه
در هکتار

24 سانتی مترطول خوشه 

میانگین وزن هزار 
33/5 گرمدانه

تحمل نسبیواکنش به خشکی

تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابیدگی 

سفیدرنگ دانه 
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کیمیا
رقم سورگوم داهن ای متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق گرم، و گرم و خشک

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

سورگوم دانه ای رقم کیمیا از ارقام متوسط رس سورگوم است. رقم کیمیا پاکوتاه 
بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود 115 سانتی متر است. اين رقم عالوه بر داشتن 
میانگین عملکرد باال، پايداری عملکرد نیز دارد. از اين رقم سورگوم به عنوان خوراک 

دام و طیور و همچنین در صنايع مالت و نشاسته سازی استفاده می شود. 

115 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

120 روزطول دورۀ رويش 

9000ـ7500 کیلوگرم متوسط عملکرد دانه
در هکتار

29 سانتی مترطول خوشه 

36/5 گرممیانگین وزن هزار دانه

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیخشکی

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیشوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابیدگی 

نارنجیرنگ دانه 
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