


بخش3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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1 تعیین درصد بذرهای سالم

                                                                                 وزن بذرهای سالم           
                                                                                   وزن کل نمونه100 × ___________ = درصد بذرهای سالم

2 محاسبه خلوص فیزیکی بذر

                                                                                     وزن کل نمونه100 × ـــــــــــــــــــــــ = درصدخلوص بذر                                                                                 وزن بذرهای خالص

3 محاسبه درصد جوانه زنی بذر

                                                                           تعداد کل بذرهای نمونه100 × ـــــــــــــــــــــــــــ = درصد جوانه زنی                                                                           مجموع بذرهای جوانه زده

m
M

4 درصد آسیب دیدگي بذر                                              100×

m = عبارت است از وزن دانه هاي آسيب ديده به گرم در نمونه
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

m
M

5 درصد ناهمساني در بذرها                                          100×

m = عبارت است از وزن دانه هاي ناهمسان از ديد رنگ و يا اندازه و يا رقم به گرم در نمونه
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

m
M

6 درصد مواد خارجي در بذرها                                           100×

m = عبارت است از کل مواد خارجي و يا مواد خارجي معدني و آلي به تفكيك به گرم
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

7 محاسبه بذر مورد نیاز با توجه به درصد جوانه زنی بذرهای موجود

ــــــــــــــــــــــ = مقدار بذر مصرفی با در نظر گرفتن درصد جوانه زنی                                      مقدار بذر توصيه شده                                        درصد جوانه زنی100 ×ـ 

8 تعیین ارزش مصرفی بذر برای محاسبه بذر مورد نیاز

                                                                                  100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ارزش مصرفی بذر                                                                درصد خلوص × درصد جوانه زنی
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9 محاسبه مقدار بذر مورد نیاز با توجه به مقدار توصیه شده و تراکم بوته )تعداد بوته( 
در هکتار

)kg( بذر توصيه شده                                                                            
 )kg(ارزش مصرفی بذر100 × ـــــــــــــــــــــــــ = بذر مورد نیاز                                                                              

__________________________ = مقدار بذر مصرفی )kg/ha(                                         وزن هزار دانه )gr( × تعداد بذر در هكتار
                                                 10000 × ارزش مصرفی بذر

10 تعیین مقدار سم مورد نیاز برای ضد عفونی

                                                               نسبت ماده مؤثره100 × ــــــــــــــــــــــ = مقدار سم بر حسب ماده مؤثره                                                                مقدار ماده سمی

11 محاسبه مساحت مثلث با اندازه گیری سه ضلع آن

A p(p a)(p b)(p c)= − − −

 ) a b cP + +=
٢

P برابر است با نصف مجموع سه ضلع مثلث )

12 تعیین درصد رسیدگی مزرعه

                                                          تعداد کل غالف ها100 × ــــــــــــــــــــــــــ = درصد رسیدگی غالف های نمونه                                                        تعداد غالف های رسيده

n تعداد نمونه ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد رسیدگی غالف های مزرعهميانگين نمونه 1 + ميانگين نمونه ٢ + ...+ ميانگين نمونه ( n                         

13 برآورد عملکرد مزرعه

                                                                      مساحت پالت100 × ــــــــــــــــــــ = عملکرد محصول پالت نمونه                                                                    وزن محصول پالت

n تعداد پالت ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  میانگین عملکرد محصول مزرعه                                   عملكرد پالت 1 + عملكرد پالت ٢ + ...+ عملكرد پالت( n                                               
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14 محاسبه دبی جریان آب

P P
Q

t Y
−

=
×

٢ 1 الف( روش وزنی:                                                               

Q = دبی يا بده جريان برحسب ليتر در ثانيه
kg وزن خالی ظرف = P1

kg وزن ظرف + آب = P٢

 t = زمان بر حسب ثانيه
kg/L وزن مخصوص آب بر حسب = Y

Q = V / t ب( روش حجمی:                                                              

Q = دبی )ليتر در ثانيه(
v = حجم ظرف )ليتر(

t = زمان پر شده ظرف در ثانيه

Q = V × S :ج( تعیین دبی آب در کانال ها  با تعیین سرعت و سطح مقطع جریان آب

Q = دبی )حجم در ثانيه (
V = سرعت آب )مسافت در ثانيه(

S = مساحت سطح مقطع آب در کانال )سانتی متر مربع يا متر مربع(
واضح است که برای تعيين Q بايد سرعت متوسط آب در کانال و سطح مقطع جريان آب در 

کانال را تعيين کرد.

V = L / t 15 اندازه گیری سرعت آب در کانال ها   

V= سرعت )متر بر ثانيه(
L  = مسافت )متر(

t = زمان )ثانيه(

S = dm × L 16 اندازه گیری سطح مقطع آب در کانال ها          

S = سطح مقطع جريان )متر مربع(
L = عرض مقطع )متر(

dm = عمق متوسط )متر(

W W
W W

−
ω = ×

−
٢ 3

3 1
100

17 محاسبه درصد رطوبت خاك                    

ω : درصد رطوبت خاك
)g( وزن خالي ظرف : W1

)g( وزن ظرف + خاك مرطوب : W٢
)g( وزن ظرف + خاك خشك : W3
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18 محاسبه درصد سنگ ریزه

                                                                               وزن سنگ ريزه روی الك
                                                                                 وزن کل نمونۀ خاك100 × ــــــــــــــــــــــــــــــ = % سنگ ریزه 

D = (P ⁄ V)                       19 تعیین وزن مخصوص ظاهری خاك

D = وزن مخصوص ظاهری بر حسب گرم بر سانتی متر مكعب
V = حجم خاك خشك شده در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبيعی برحسب سانتی متر 

مكعب )حجم استوانه(
P = وزن خاك خشك در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبيعی بر حسب گرم

)وزن سيلندر خالي- وزن خاك و سيلندر در حالت خشك شده = وزن خاك خشك(

روش کلوخه:

]جرم مخصوص پارافين/ )وزن کلوخه-وزن کلوخه و پارافين([- حجم آب جابه جا شدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وزن مخصوص ظاهری خشک                     وزن کلوخه خشك شده

s
d

s

W W
P

(W W ) W V
= =

+ −
٢

1 ٢ 3
20 محاسبه وزن مخصوص حقیقی خاك       

Pd = وزن مخصوص حقيقی خاك

W٢ = وزن خاك خشك 
W1 + W٢ = وزن )آب + خاك + ظرف پيكنومتر(

W3 = وزن )آب و خاك و ظرف - آب هم حجم خاك(
W3 - )Vs = )W1 + W٢ حجم خاك

21 محاسبه تخلخل )خلل و فرج( خاك

                                                             وزن مخصوص حقيقی خاك100× )ـــــــــــــــــــــــــــــــ -1( = درصد تخلخل خاك                                                             وزن مخصوص ظاهری خاك

22 تعیین درصد وزنی رطوبت خاك به روش صحرایی )استفاده از الکل(

= درصد وزنی رطوبت خاك  (W W )
W
−

×1 ٢

٢
100

W1 = وزن خاك مرطوب )مزرعه(
W٢ = وزن خاك پس از خشك کردن

P = ET + I + R 23 محاسبه بیالن آبی                                     

P = کّل ريزش های جّوی
ET = کّل تبخير و تعّرق

I = نفوذ سطحی
R = کّل آب جاری
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24 محاسبه درصد تثبیت بین دو نقطه

                                                                            فاصله بين دو نقطه100 × ـــــــــــــــــــــــــــــ = شیب بین دو نقطه                                                                      اختالف ارتفاع بين دو نقطه

25 میزان سّم مورد نیاز

غلظت توصيه شده سم × حجم سم پاش مورد استفاده = میزان سّم مورد نیاز

26 محاسبه میزان آب مورد نیاز در هکتار براساس کالیبراسیون

                                             10000 × آب مصرفی در آزمايش
                                        طول سم پاشی شده × عرض کار سم پاشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میزان آب مصرفی در هکتار 
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ارقام معرفی شده توسط مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر در سال های 1358-93

رقممحصولسال معرفی 

1358
آزادیگندم نان

کويرجو

1359

داراب1گندم نان
کاوهگندم نان

کارونجو
سينگل کراس 704ذرت هيبريد

1360
بيستونگندم نان
سبالنگندم نان

گرگان-3سويا1361

1363
پگاهسورگوم علوفه ای

برکتباقال
والفجرجو1364
گلستانگندم نان1365

1366
مهرهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
شفقهيبريد سينگل کراس آفتابگردان

ارسجو1367

1368

قدسگندم نان
سينگل کراس 301ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس 604 )زرين(ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس711ذرت هيبريد سينگل کراس

فالتگندم نان1369

1370
مارونگندم نان
هيرمندگندم نان

ماکويیجو
رسولگندم نان1371

137٢
دشتجو
ترکمنجو
سحرسويا
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رقممحصولسال معرفی 
ريحانجو1373

1374

زرينگندم نان
داراب-٢گندم نان
تجنگندم نان
الوندگندم نان
الموتگندم نان
مهدویگندم نان
نيك نژادگندم نان
اتركگندم نان

آذرگلهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
گلديسهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
گلشيدهيبريد سينگل کراس آفتابگردان

1376
کويرگندم نان
چمرانگندم نان
شيرودیگندم نان

1376

سيمينهگندم دوروم
جنوبجو

پيامسورگوم دانه ای
سپيدهسورگوم دانه ای
کيمياسورگوم دانه ای

سينگل کراس 647ذرت هيبريد سينگل کراس1377

1378

مرودشتگندم نان
طاليهکلزا

يكتاکنجد
سينگل کراس 600ذرت هيبريد سينگل کراس

اخترلوبيا قرمز
صيادلوبيا قرمز
درخشانلوبيا قرمز

ساری گلکلزا1379

1381
پيشتازگندم نان
شيرازگندم نان
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رقممحصولسال معرفی 

1381

دزگندم نان
توسگندم نان
شهريارگندم نان
هامونگندم نان

مازندسير

138٢
کرخهگندم دوروم
آرياگندم دوروم

صحراجو
زرفامکلزا1384

1385

آرتاگندم نان
درياگندم نان
مغان 3گندم نان
سپاهانگندم نان
نيشابورگندم نان

دشتستان ٢کنجد

1386
بهارگندم نان

دناگندم دوروم
بينالودنخود آبی

1387

پيشگامگندم نان
بمگندم نان
سيستانگندم نان

نيمروزجو
نصرتجو
فجر 30جو
بهمنجو

گلدشتگلرنگ
فجر )سينگل کراس ٢60(ذرت هيبريد
دهقان )سينگل کراس 400(ذرت هيبريد
پاكلوبيا سفيد
شكوفالوبيا سفيد
ساواالنسيب زمينی
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رقممحصولسال معرفی 

وارشکاهو1387

1388

ارگگندم نان
پارسیگندم نان
سيوندگندم نان
مرواريدگندم نان

بهرنگگندم دوروم
يوسفگندم دوروم

فرخهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
صفهگلرنگ
داراب 1کنجد
پيشاهنگارزن
باستانارزن

سمسوری 88طالبی
ورامين 88اسفناج

1389

افالكگندم نان
ارومگندم نان
زارعگندم نان
ميهنگندم نان

نكادرسويا
کتولسويا

درسالوبيا سفيد
صدریلوبيا چيتی

1390

سيروانگندم نان
نيكگندم  نان

کاسپينسويا
کارون 701ذرت هيبريد سينگل کراس
مبينذرت هيبريد سينگل کراس

البرز1شبدر الکی
نسيمشبدر قرمز

افقگندم نان1391
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رقممحصولسال معرفی 

1391

زهكجو
لوتجو

سنابادتريتيكاله
برزگرهيبريد آفتابگردان

قاسمهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
ظفرکلزا
سالندسويا

کرج 705ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس 706ذرت هيبريد سينگل کراس

139٢

گنبدگندم نان
چمران٢گندم نان

سامانسويا
گل مهرگلرنگ
هليلکنجد

کرج 703ذرت هيبريد سينگل کراس
خاورانسيب زمينی

1393

بهارانگندم نان
مهرگانگندم  نان
شوشگندم نان
نارينگندم نان

شبرنگگندم دوروم
به رخجو
دلگانکلزا
احمدیکلزا

پديدهگلرنگ
الماسلوبيا سفيد
کوشالوبيا چيتی

درگزی93خربزه
خاتونی 93خربزه

طاوسیکاهوپيچ
حيدریگندم نان1394
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رقممحصولسال معرفی 

1394

براتگندم نان

شاوورگندم نان

رخشانگندم نان 

هاناگندم دوروم

خاتمجو

جلگهجو

گوهرانجو

پاژتريتيكاله

کوثرسويا

ستارهکاهو

غفارلوبيا چيتی

ديرهزيتون
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معرفی برخی از ارقام حبوبات

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

اختر
رقم لوبیا قرمز ایستاده، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، آذربايجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

منشأ اين رقم، کشور کلمبيا و کالس تجارتي 
از  رقم  اين  است.   Light Red Kidney آن 
نظر خصوصيات مورفولوژيكي و زراعي شباهت 
زيادي به رقم درخشان دارد. نام پديگري آن 
ايران  در  درخشان  همانند  و  است   KID-31
بيماري  به  رقم  اين  است.  خالص سازي شده 
به  حساس،  گلخانه اي  شرايط  در   BCMV
متحمل   CMV به  و  نيمه حساس   BYMV
به آفت کنۀ دو نقطه اي حساس است  است. 
ضعيف  هرز  علف هاي  با  آن  رقابت  قابليت  و 
است. به دليل شكل ايستادۀ اين رقم، مي توان 
از آن در برنامه هاي برداشت مكانيزه و کشت 
درشت،  دانه  رقم  اين  کرد.  استفاده  مخلوط 
خوش خوراك، خوش رنگ و بازار پسند است.

٢38٢ کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
کپسولیشكل دانه

٢3/5 درصدمتوسط ميزان پروتئين
خوبيكنواختی پخت

45 گرمميانگين وزن صد دانه
ايستادهتيپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
CMV متحملواکنش به ويروس

60-55 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
110 روزميانگين دوره رشد
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

صیاد
رقم لوبیا قرمز نیمه رونده، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

کلمبيا،  صياد،  رقم  قرمز  لوبيا  منشأ 
فرم  و   Red Mexican آن  تجارتي  کالس 
آفت  به  رقم  اين  است.  نيمه رونده  بوته 
بيماري هاي  به  و  حساس،  کنۀ دو نقطه اي 
بازارپسندي  از  و  بوده  نيمه مقاوم  ويروسي 
مانند  رقم  اين  در  است.  برخوردار  خوبي 
و  انتخاب  مراحل  اختر،  و  درخشان  ارقام 
ايران  در   RAB50 پديگري  با  خالص سازي 
انجام شده است و به ياد سردار رشيد اسالم 
شده  نامگذاري  صياد  شيرازي،  صياد  شهيد 
دانه متوسط،  خوش رنگ،  رقم  اين  است. 

خوش خوراك و بسيار زودرس است.

٢697 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
روندهرشد بوته
قلوه ایشكل دانه

٢3/5 درصدميانگين درصد پروتئين
خوبيكنواختی پخت

٢8 گرمميانگين وزن صد دانه
نيمه روندهتيپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
واکنش به ويروس 

BCMV, CMV
متحمل

80-65 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
80-75 روزميانگين دوره رشد
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ردخشان
رقم لوبیا قرمز ایستاده، مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، آذربايجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

منشأ اين رقم، کشور کلمبيا و کالس تجارتي 
رقم  اين  است.   Light Red Kidney آن 
است  سيات  دورگ گيری  برنامه های  حاصل 
آن  انتخاب  و  تفرق  حال  در  نسل های  که 
آن  پديگری  نام  است.  شده  انجام  ايران  در 
LRK29 است. رقم درخشان نسبت به آفت 
بيماری های  برابر  در  کنۀ دو نقطه ای حساس، 
  BYMY و   BCMV, CMV ويروسی 
متحمل است. اين رقم از بازارپسندی مناسبی 
مطلوب  آن  پخت  کيفيت  و  بوده  برخوردار 

است.

٢175 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
کپسولیشكل دانه

٢4/8 درصدميانگين درصد پروتئين
45 گرمميانگين وزن صد دانه

ايستادهتيپ رشد
حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای

واکنش به ويروس 
BCMV, CMV

متحمل

60-55 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
110 روزميانگين دوره رشد
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پاک
رقم لوبیا سفید مناسب ربای ربداشت  رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

لوبيا داراي سطح زير کشتي معادل  ايران  در 
110٢48 هكتار است که از اين سطح حدود 
٢٢000 هكتار به لوبيا سفيد اختصاص دارد. 
حدود  کشور  در  محصول  اين  توليد  ميزان 
در  ويژه اي  جايگاه  که  است  تن   ٢٢57٢0
تغذيۀ کشور دارد. رقم پاك از طريق گزينش 
اصالحی  مواد  تفكيك  حال  در  نسل های  در 
لوبيا  بين المللی  تحقيقات  مرکز  از  ارسالی 
)سيات( به دست آمد. اين رقم دارای دو ويژگی 
 CMV،( مهم مقاومت به سه ويروس مهم لوبيا
و  ايستاده  تيپ  است،   )BCMV و   BYMV
قابل  استحكام  به دليل  و  دارد  نامحدود  رشد 
برداشت به صورت مكانيزه است و اين ويژگی 

آن را از ساير ارقام متمايز می کند.

٢807 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
٢تيپ بوته

عرضی و افزايش شاخه های رشد بوته
فرعی

عدم قرار گرفتن غالف طرز قرار گرفتن غالف
روی خاك

قلوه ای )سهمی(شكل دانه
19/44 درصدميانگين درصد پروتئين
100 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی
٢8 گرمميانگين وزن صد دانه

5ميانگين تعداد دانه در غالف
٢5/4ميانگين تعداد غالف در بوته
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شکواف
رقم لوبیا سفید رپ محصول  مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

معادل  زيرکشتي  داراي سطح  لوبيا  ايران  در 
110٢48 هكتار دارد که از اين سطح حدود 
٢٢000 هكتار به لوبيا سفيد اختصاص دارد. 
توليد اين محصول در کشور حدود ٢٢57٢0 
دارد.  تغذيه  در  ويژه اي  جايگاه  که  است  تن 
رقم شكوفا از طريق گزينش در نسل های در 
مرکز  از  ارسالی  اصالحی  مواد  تفكيك  حال 
به دست   )CIAT( لوبيا  بين المللی  تحقيقات 
باال،  عملكرد  مهم  ويژگی  دارای چهار  و  آمد 
 ،BCMV لوبيا  مهم  ويروس  به  مقاومت 
و درصد  زمين  روی  بر  نگرفتن غالف ها  قرار 
ارقام  ديگر  از  را  آن  که  است  زياد  پروتئين 

متمايز می کند.

٢485 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
3تيپ بوته
به صورت طولی و عرضیرشد بوته

غالف طرز قرار گرفتن غالف گرفتن  قرار  عدم 
روی خاك

قلوه ای )سهمی(شكل دانه
4٢/٢0 درصدميانگين ميزان پروتئين
130 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی
31 گرمميانگين وزن صد دانه

9/4ميانگين تعداد دانه در غالف
٢0ميانگين تعداد غالف در بوته
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ردسا
متحمل هب آفت کنه دو لکه ای

رقم لوبیا سفید 

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

لوبيا سفيد رقم درسا از نظر عملكرد نسبت به شاهد 
از نظر  دانشكده، پاك و شكوفا برتری دارد. اين رقم 
تحمل به خشكي و کارايي مصرف آب نسبت به ارقام 
شاهد برتر است. واکنش رقم درسا به مهم ترين آفات 
و بيماريهاي رايج لوبيا نشان داد که از نظر بيماريهاي 
 BCMNV ويروسي، نسبت به نژاد نكروتيك ويروس
باکتريايي  بيماري  به  و  دارد  قرار  حساس  گروه  در 
سوختگي معمولي لوبيا نيمه حساس است. رقم درسا 
نسبت به آفت کنۀ دو نقطه اي )مهم تريـن آفت لوبيا در 
ايران( مقاوم ترين رقم لوبيا سفيد شناسايي شد. متوسط 
عملكرد اين رقم 3319 کيلوگرم در هكتار است که 
نسبت به شاهد دانشكده 450 کيلوگرم افزايش عملكرد 
دارد. عملكرد مناسب، مقاومت به آفت کنۀ دو لكه ای، 
لوبيا  مهم  ويروس  دو  به  تحمل  و  عالی  بازارپسندی 
CMV و BCMV از ويژگی های متمايز اين رقم است.

33٢0 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
96 روزميانگين دورۀ رشد
75 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

روندهتيپ بوته
30 گرموزن صد دانه

بيضیشكل دانه
٢0ميانگين درصد پروتئين
150 دقيقه- خوبزمان پخت و يكنواختی

متحملواکنش به کنۀ دو نقطه ای
 CMV واکنش به ويروس

BCMV متحملو
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الماس
رقم لوبیا سفید  مناسب کشت رد مناطق معتدل و سرد

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

قيمت  به  توجه  با  ايران  در  سفيد  لوبيا  کشت 
انواع لوبيا قرمز می تواند از  بيشتر آن نسبت به 
باشد.  باصرفه تر  کشاورزان  برای  اقتصادی  نظر 
رقم الماس KS41110 از طريق مرکز تحقيقات 
شجرۀ با  )سيات(  حاره  گياهان   بين المللی 
در  و  شد  دريافت   CEN///WAF2/OAC
در  به زراعی  و  به نژادی  مختلف  آزمايش های 
با  زنجان  و  بروجرد  خمين،  کرج،  ايستگاه های 
شد.  مقايسه  درسا  و  پاك  دانشكده،  شاهدهای 
ميانگين عملكرد اين رقم 3650 کيلوگرم در هكتار 
است که به شاهد درسا با ميانگين عملكرد 33٢0 
واکنش  ارزيابي  دارد.  برتری  هكتار  در  کيلوگرم 
ژنوتيپ های لوبيا نسبت به ويروس معمولی لوبيا 
)BCMV( در گلخانه نشان داد که رقم الماس 

نسبت به بيماری BCMV مقاوم است.

3647 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
78 سانتيمترارتفاع بوته

103 روزميانگين دورۀ رشد
روندهتيپ بوته

31/5 گرمميانگين وزن صد دانه
٢1/9 درصدميانگين درصد پروتئين
1٢5 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی

بيضیشكل دانه
مقاوم به بيماری BCMVواکنش به بيماريهای ويروسی

متحمل )مشاهده ای و واکنش به کنۀ دو لكه ای
آلودگی طبيعی(
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صدری
رقم لوبیا چیتی داهن ردشت، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

زير  بيشترين سطح  چيتی  لوبيا  انواع  بين  در 
است.  دانه درشت  توده های  به  مربوط  کشت 
به دليل  ايران  در  درشت  دانه  توده های  اغلب 
از  بودن،  ديرپز  و همچنين  دانه  رنگ  و  شكل 
بازارپسندی چندانی برخوردار نيستند. تاکنون 
هيچ رقم دانه درشت لوبيا چيتی در ايران معرفی 
نشده است که بازارپسندی عالی داشته باشد. 
رقم صدری با ميانگين عملكرد ٢464 کيلوگرم 
چيتی  لوبيا  محلی  شاهد  به  نسبت  هكتار  در 
خمين با ميانگين عملكرد ٢٢40 کيلوگرم در 
هكتار برتری نشان داده است. اين رقم در حال 
نظر  از  دانه درشت  چيتی  لوبيا  بهترين  حاضر 
ريزش  به  نسبت  رقم  اين  است.  بازارپسندی 
مقاوم و نسبت به بيماريهای ويروسی CMV و

BCMV متحمل است.

٢464 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
108 روزميانگين دورۀ رشد

مقاومريزش دانه
روندهتيپ بوته

45 گرمميانگين وزن صد دانه
118 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

گرد )سهمی(شكل دانه
٢٢ميانگين درصد پروتئين
155 دقيقه- خوبزمان پخت و يكنواختی

 CMV واکنش به ويروس
BCMV متحملو



69

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

کوشا
رقم لوبیا چیتی )ایستاده با رشد انمحدود(، مناسب کشت رد مناطق سرد معتدل 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربايجان

ايران  در  چيتی  لوبيا  شدۀ  اصالح  ارقام  تمامی 
دارای تيپ بوتۀ 3 )رشد نامحدود و رونده( هستند. 
رقم کوشا از نظر شباهت دانه، نزديك ترين رقم به 
تالش است که حدود 40 سال پيش معرفی شده 
است. رقم تالش دارای فرم بوتۀ رونده، اندازه دانۀ 
متوسط )وزن صد دانه 38 گرم( و بازارپسندی 
متوسط است. رقم کوشا اولين رقم تيپ ٢ لوبيا 
چيتی در ايران است که از نظر اندازۀ دانه شبيه 
رقم تالش است اما ويژگی های مناسب ديگری 
نيز دارد. فرم بوتۀ اين رقم تيپ ٢ )ايستاده و رشد 
نامحدود( و شكل و رنگ دانۀ آن از بازارپسندی 
بسيار مناسبی برخوردار است. مناسب بودن اين 
رقم برای برداشت مكانيزه برجسته ترين ويژگی 

اين رقم است.

3٢00 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
7٢ سانتيمترارتفاع بوته
ايستاده با رشد نامحدودتيپ بوته

40 گرمميانگين وزن صد دانه
سهمیشكل دانه

عالیبازارپسندی
10٢ روزطول دورۀ رشد

٢0 درصدمتوسط ميزان پروتئين
Cranberryکالس تجاری بين المللی

نيمه مقاومواکنش به کنۀ دو لكه ای
واکنش به بيماری های 

متحملخاك زی
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غفار
متحمل هب خشکی و مقاوم هب کنه دو لکه ای رد مناطق سرد و معتدل

رقم لوبیا چیتی )ایستاده با رشد انمحدود(، 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربايجان، چهارمحال و بختياری 

تمامی ارقام اصالح شده لوبيا چيتی در ايران دارای 
تيپ بوته 3 )رشد نامحدود و رونده( می باشند. 
رقم غفار نزديك ترين رقم به لوبيا چيتی خمين 
بين  در  بازارپسندی  بيشترين  دارای  لذا  است. 
ارقام لوبيا چيتی است. اين رقم دومين رقم تيپ 
٢ لوبيا چيتی در ايران است که از نوع لوبياهای 
دانه درشت محسوب می شود. عالوه بر اين دارای 
ويژگی های مناسب ديگر نيز می باشد. فرم بوته 
در اين رقم تيپ ٢ )ايستاده و رشد نامحدود( و 
شكل و رنگ دانه آن از بازارپسندی بسيار مناسبی 
برخوردار است.  مقاومت نسبت به آفت کنۀ دو 
نقطه ای و تحمل به خشكی نسبت به شاهد رقم 
صدری و کوشا از برجسته ترين ويژگی های اين 

رقم است.

ميانگين عملكرد دانه

شرایط نرمال:
3341 کيلوگرم در هكتار

شرایط تنش خشکی: 
1737 کيلوگرم در هكتار

95 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
ايستاده با رشد نامحدودتيپ بوته
نسبتا گردشكل دانه

عالیبازارپسندی
103 روزطول دورۀ رشد

٢0 درصدمتوسط ميزان پروتئين
Cranberryکالس تجاری بين المللی

مقاومواکنش به کنۀ دو لكه ای
متحملواکنش به خشكی
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بینالود
رقم نخود آبی مناسب کشت بهاره و کشت ااظتنری

سال معرفی: زمستان 1386
مناطق مناسب کشت: مناطق نخودکاری با امکان یک آبیاری تکمیلی یا کشت آبی

نخود با داشتن قابلیت سازگاری با دامنۀ وسیعی از شرایط 
زراعی،  تناوب  در  مهم  محصول  یک  به عنوان  محیطی 
اراضی  به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک و حتی 
حاشیه ای دارای جایگاه ویژه ای است. کوتاهی دورۀ رشد 
و نمو، حساسیت به سرما و بیماری برق زدگی از موانع 
اصلی افزایش تولید این محصول است. یکی از راهکارهای 
از  نمو  و  دورۀ رشد  افزایش طول  موانع،  این  رفع  مهم 
طریق کشت محصول در پاییز )کشت انتظاری( است. 
متأسفانه ارقام موجود را نمی توان به دلیل حساسیت به 
سرما و بیماری برق زدگی برای این روش توصیه کرد. رقم 
بینالود با داشتن مقاومت در برابر عامل بیماری برق زدگی 
و تحمل به سرما از این نظر دارای ویژگی خاصی است. 
تیپ بوتۀ این رقم به دلیل فاصلۀ مناسب از سطح زمین، 

امکان برداشت مکانیزه را فراهم می کند.

میانگین عملکرد دانه

کشت بهاره:
2787 کیلوگرم در هکتار

کشت انتظاری:
3410 کیلوگرم در هکتار

طول دورۀ رشد و نمو
در کشت بهاره 90 روز

در کشت انتظاری 105 روز 
روز105 روز

ایستادهفرم بوته

در کشت بهاره 32 سانتیمترارتفاع بوته
در کشت انتظاری 22 سانتیمتر

ارتفاع اولین غالف از 
سطح زمین

در کشت بهاره 27/13 سانتیمتر
در کشت انتظاری 31/3 سانتیمتر

20/75 درصدمتوسط میزان پروتئین

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

متحملتحمل به سرما
مقاوممقاومت به برق زدگی

در کشت بهاره 43/2 درصدشاخص برداشت
در کشت انتظاری 49/83 درصد
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ربکت
رقم باقال مناسب کشت رد مناطق کشت باقال رد اریان

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: استان های خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران 

استان های  در  بيشتر  ايران  در  باقال  کشت 
خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران 
به نژادی  برنامه های  پوشش  تحت  است.  رايج 
واريتۀ   1987 سال  در  ايكاردا  بين المللی 
ILB1269 با نام برکت، در ايران توليد و معرفی 
شد. با معرفی اين رقم، عملكرد در واحد سطح 
افزايش  برابر  دو  تا  کشاورزان  مزارع  در  باقال 
بسيار  رقم  اين  از  منطقه  کشاورزان  و  يافت 
استقبال کردند. اين رقم به لحاظ پرمحصولی، 
دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی، هم اکنون 

رقم غالب استان گلستان است.

نيمه دوم آبان ماهتاريخ کاشت
65 سانتيمترفاصلۀ رديف کاشت

10 سانتيمترفاصلۀ روی خط
زمان الزم از کاشت تا 

150-140 روزبرداشت غالف سبز

زمان الزم از کاشت تا 
175-165 روزبرداشت دانه خشك

٢5-٢0 سانتيمترطول غالف
7-6 دانهتعداد بذر در غالف

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

150 گرمميانگين وزن صد دانه
3000-٢000 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانۀ خشك

٢5-17 تن در هكتارعملكرد غالف سبز
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افالک
رقم    گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

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

کرمان، لرستان و کرمانشاه 

HD160/5/Tob/ Cno/٢3854/3/Nai60// و با شجرۀ Debeira رقم افالك با نام
تحقيقات  مرکز  بين المللي  خزانۀ  ژرم پالسم  بين  از   Tit/Son64/4/LR/Son64
بين المللی ذرت و گندم )CIMMYT( که در سال زراعی 76ـ  1375 ارزيابي شده 
اين  اقليم گرم و خشك جنوب کشور وارد شد.  برنامۀ به نژادی  بود، گزينش و به 
رقم در ارزيابی انجام شده در قالب مطالعۀ خزانه هاي به نژادهاي فيزيولوژيك زنگ 
زرد در مناطقی با شدت بيماری مقاوم بوده است. کيفيت نانوايی اين رقم در گروه 
خوب قرار دارد و درصد پروتئين آن بين 13/٢ـ11 درصد متغير است. بررسی های 
تحقيقیـ  ترويجی در مزارع مناطق مختلف نشان دهندۀ سازگاری و افزايش عملكرد 
برابر  در  توليد  برتری  تا حدود 6 درصد  و خشك کشور  گرم  مناطق  در  رقم  اين 
رقم چمران است. پتانسيل عملكرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، 
زودرسي نسبي، مقاومت به بيماري زنگ زرد و ريزش دانه از ويژگی های بارز رقم 

افالك محسوب می شود.

5900 کیلوگرم در هکتارعملکرد
8383 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد ثبت شده

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
40 گرموزن هزار دانه
بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به زنگ زرد
نيمه مقاومواکنش به زنگ قهوه ای

مقاومخوابيدگی بوته
مقاومريزش دانه

1٢/٢ درصدپروتئين دانه
خوبکيفيت نانوايی
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اروم
رقم     گندم انن مناسب کشت رد مناطق سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختياری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

رقم اروم با شجرۀ Her/Alvand//NS73٢ در سال زراعی 75ـ1374 از تالقی بين 
رقم الوند و الين Her/NS73٢ با منشأ خارجی در اروميه حاصل شد. اين رقم دارای 
عادت رشد بينابين است و از نظر رسيدگی, در گروه متوسط رس قرار می گيرد. در 
آبی، عوامل  از 800 هزار هكتار سطح زير کشت گندم  با بيش  اقليم سرد کشور 
محدودکننده ای چون: سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بيماری 
زنگ زرد، وجود داشته و بنابراين با توجه به اين عوامل محدودکننده و پراکندگی 
و تنوع شرايط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بيماری زنگ زرد طی سال های 
اخير، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد پتانسيل عملكرد باال و پايدار و 
اين  برای  و  برخوردار است. در همين راستا  اهميت ويژه ای  از  به زنگ زرد  مقاوم 
اقليم رقم جديد اروم معرفی شد. متوسط عملكرد دانه اين رقم در شرايط تحقيقاتی 
است. کيفيت  بوده  در هكتار  کيلوگرم  رکورد 8358  با  در هكتار  کيلوگرم   738٢

نانوايی اين رقم در حد خوب است.

7382کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
8358 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد ثبت شده

88 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه ای
مقاومخوابيدگی بوته

مقاومريزش دانه
43 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/1ميانگين درصد پروتئين 
خوبکيفيت 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
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
بختياری،  و  چهارمحال  اصفهان،  خراسان،  تهران،  مرکزی،  زنجان،  کردستان،  همدان، 

فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

  130L1,11//F35,70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira رقم گندم نان زارع با شجره
و با منشأ خزانۀ بين 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 خشكی آخر فصل نشان داد، به همين دليل، به عنوان رقم 
جديد برای اين اقليم معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملكرد دانۀ اين رقم در شرايط 
آبياری نرمال 7550 و در شرايط تنش خشكی آخر فصل 4893 کيلوگرم در هكتار بوده 

است. کيفيت نانوايی آن در حد خوب و از نظر گروه رسيدن نسبتاً ديررس است.

میانگین عملکرد دانه

شرایط نرمال: 7550 
کیلوگرم در هکتار

شرایط تنش خشکی: 
4893 کیلوگرم در هکتار

98 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

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

زمستانهعادت رشدی

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به  بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه ای

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسسياه

مقاومواکنش به خوابيدگی بوته

11/4ميانگين درصد پروتئين

خوبکيفيت 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
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختياری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

 Bkt/90ـ  Zhong87 شجرۀ  با  و  زمستانه  رشدی  عادت  با  ميهن  نان  گندم  رقم 
حاصل برنامۀ به نژادی ملی غالت آبی کشور برای اقليم سرد است که تالقی آن در 
سال زراعی 75ـ1374 در کرج انجام شد. با توجه به عوامل محدودکنندۀ توليد در 
مناطق سردسير از قبيل سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بيماری 
به  قبلی  ارقام  شدن  حساس  و  زراعی  شرايط  تنوع  و  پراکندگی  زرد،  زنگ  مهم 
بيماری زنگ زرد طی سال های اخير، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد 
پتانسيل عملكرد باال و پايدار و مقاوم به زنگ زرد  از اهميت ويژه ای برای اين اقليم  
برخوردار است. رقم ميهن نسبت به بيماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بيماری های 
زنگ سياه و زنگ قهوه ای نيمه مقاوم است. متوسط عملكرد دانۀ اين رقم در شرايط 
از  پس  آبياری  قطع  تنش  شرايط  در  و  هكتار  در  کيلوگرم  نرمال 7780  آبياری 
مرحلۀ گلدهی 5960 کيلوگرم در هكتار در شرايط تحقيقاتی بوده است. کيفيت 
نانوايی آن در حد خوب است و از نظر رسيدگی در گروه متوسط رس  قرار می گيرد.

84 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

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

زمستانهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد
واکنش به بيماری زنگ 

نيمه مقاومقهوه ای

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاوم تا نيمه حساسسياه

مقاومواکنش به خوابيدگی بوته
11 درصدميانگين پروتئين دانه

ميانگين عملكرد دانه در 
شرايط: 

نرمال: 7787 کيلوگرم در هكتار
تنش: 5967 کيلوگرم در هكتار
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سیروان
متحمل هب خشکی آخر فصل و مناسب کشت رد مزارع آبی مناطق معتدل اریان

رقم    گندم انن 

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب کشت: 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  سيروان  نان  گندم  رقم 
خزانه های  از   PRL/٢*PASTOR
بين المللی مرکز تحقيقات بين المللی 
و  گزينش  )سيميت(  گندم  و  ذرت 
با پشت سر گذاشتن مراحل ارزيابی 
کشور  معتدل  اقليم  در  کشت  برای 
در سال 1390 معرفی شد. مهم ترين 
گندم  توليد  محدودکنندۀ  عوامل 
سطحی  که  کشور  معتدل  اقليم  در 
مجموع  از  هكتار  هزار  بر 68٢  بالغ 
به  را  آبی  گندم  کشت  زير  سطح 
خود اختصاص می دهد، خشكی آخر 
فصل و بيماری ها به ويژه زنگ زرد و 
زنگ سياه )نژاد Ug99( است که بر 
موجود  گندم  ارقام  از  بسياری  روی 
برای  رقم  اين  دارند.  بيماری زايی 
خشكی  به  حساس  ارقام  جايگزينی 
در مناطق معتدل و نيز برای کاهش 
خطر رويداد اپيدمی زنگ زرد و سياه 
گندم توصيه می شود. ويژگی زودرسی 
و کيفيت نانوايی خيلی خوب اين رقم 

به ارزش زراعی آن می افزايد.

میانگین عملکرد دانه 
)شرایط تنش خشکی(

5970 کیلوگرم در 
هکتار

رکورد عملكرد )در شرايط 
تحقيقاتی(

8868 کيلوگرم در 
هكتار

زودرسگروه رسيدگی

94 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

واکنش به بيماری زنگ 
)Ug99 نيمه مقاومسياه )نژاد

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت خوابيدگی

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

45 گرموزن هزار دانه

1٢ ميانگين درصد پروتئين 

خيلی خوبکيفيت 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 کشت: مناطق با شوری متوسط آب و خاك و تقريباً گرم استان های 

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

شوری آب و خاك از مهم ترين تنش های غيرزنده است که سبب کاهش رشد و 
باروری گياهان می شود و توليد محصوالت کشاورزي را محدود می سازد. بيش از 
800 ميليون هكتار از اراضی در دنيا متأثر از شوری است. در کشور ايران، حدود 
٢4 ميليون هكتار از اراضي با درجات مختلفي تحت تأثير شوري قرار دارد که در 
از اهداف مهم اصالح  بنابراين، يكی  اقليم هاي مختلف کشور پراکنده شده است. 
نباتات در اين مناطق تهيه و معرفی ارقام پرپتانسيل و متحمل به شوري است. رقم 
افق با شجرۀ gy54/Attila  ـGF عالوه برتحمل به شوری، پتانسيل عملكرد باال و 
سازگاری خوب در مناطق دارای آب يا خاك شور و لب شور، دارای مقطع دانه 
شيشه ای بوده و از شاخص سختی دانه بيشتری در مقايسه با ارقام شاهد ارگ و بم 
برخوردار است. اين رقم درآزمايش های تحقيقی ـ ترويجی در مزارع زارعان )تحت 
شرايط تنش شوری( با ميانگين عملكرد 4/333 تن در هكتار در مقايسه با 3/804 
تن در هكتار متوسط عملكرد ارقام شاهد )ارگ 3/977 و بم 3/630 تن در هكتار(، 
به طور ميانگين 5٢9 کيلوگرم نسبت به ارقام ارگ و بم افزايش عملكرد داشته است.

بهارهعادت رشدی
74 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
مقاوم مقاومت به ريزش دانه

35 گرمميانگين وزن هزار دانه 
11/95ميانگين درصد پروتئين

نيمه مقاوم تا متوسطواکنش به نژاد Ug99 زنگ سياه
متحمل تا نيمه حساسواکنش نسبت به زنگ زرد

نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه اي
خوبکيفيت نانوايی

مقايسه  آزمايش های  ميانگين  به  مربوط  صفات  اين  مقادير 
عملكرد در شرايط تنش شوری می باشد

EcSoil(ds/m         14ـ 9و1٢ds/m = EcWater ـ 8(
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)EcSoil         14ـ 9و1٢ds/m = EcWater ـ 8(

گنبد
رقم گندم انن مقاوم هب بیماری اهی اقرچی و عارضۀ جواهن زنی قبل از ربداشت

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

رقم گنبد با شجرۀ BAI  ـ  SHUI  ـ  ATRAK/WANG حاصل دورگ گيری بين 
گندم بهارۀ اترك )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 ميانگين عملكرد 6/470 تن در هكتار است که  انجام شد. 
نسبت به گندم نان مرواريد )شاهد آن( با ميانگين عملكرد  5/143 تن در هكتار 
در آزمايش ها برتر بوده است. اين الين نسبت به بيماري زنگ زرد، زنگ قهوه اي و 
زنگ سياه، نيمه مقاوم و نسبت به بيماری سفيدك پودري و سپتوريا نيمه حساس 
فوزاريومي گزارش  باليت  بيماري  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 نيز مقاوم است. کيفيت نانوايي اين الين گزارش شده است.

6470 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

بهاره عادت رشدی
100ـ90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

مقاوم تا نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 
مقاوم واکنش به بيماری فوزاريوم سنبله 

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری قهوه ای
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساس واکنش به بيماری زنگ سياه  
واکنش به بيماری سفيدك 

نيمه حساس پودری 

نيمه حساسواکنش به سپتوريای برگی
واکنش به جوانه زنی قبل از 

مقاومبرداشت 

11/9 ميانگين درصد پروتئين
41 گرمميانگين 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 کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور و به ويژه مناطقي که بيماری 
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 ٢ با شجرۀ Attila 50y//Attila/Bacanora، حاصل برنامۀ به نژادی 
بين  76ـ  1375  زراعی  سال  در  الين  اين  دورگ گيری  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 بين ايستگاه های ايرانشهر و 
کالردشت برقرار است، وارد شد. رقم چمران٢ داراي پايداری عملكرد دانه در شش 
توليد رقم چمران٢  بوده است. رکورد  اقليم گرم و خشك جنوب کشور  ايستگاه 
به ميزان 8٢38 کيلوگرم در هكتار در ايستگاه تحقيقاتی داراب ثبت شده است. 
نسبي،  زودرسي  فصل،  آخر  گرماي  به  خوب  نسبتاً  تحمل  باال،  عملكرد  پتانسيل 
مقاومت به بيماري زنگ زرد و قهوه ای، ريزش دانه و خوابيدگی، از ويژگی های بارز 

اين رقم محسوب می شود.

6442 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

بهاره عادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد 

مقاوم واکنش به بيماری زنگ قهوه ای 

مقاوم واکنش به خوابيدگی

11/6ميانگين درصد پروتئين

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوموضعيت ريزش دانه

خوبکيفيت 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 کشت: مناطق معتدل استان هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، 

لرستان، تهران، يزد، کرمان و سمنان

در راستای مقابله با تأثيرات خشكسالی، الين جديد زودرس و متحمل به کم آبی 
  7ـ  89  ـ WSاز ميان ژنوتيپ های متعدد موجود در خزانه های بين المللی دريافت 
شده از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( انتخاب و براي نام گذاري 
و جايگزيني قسمتي از سطح زير کشت ارقام آبی در مناطق معتدل مواجه با تنش 
خشكی با نام بهاران معرفی شد. اين الين از مجموعه آزمايش های به نژادی انتخاب 
شد که در آنها ارقام متحمل به کم آبی پيشتاز و سيروان شاهد بوده اند و با توجه به 
عملكرد خوب اين ارقام، انتظار می رود که اين رقم نيز توسعۀ خوبی داشته باشد. 
الين مذکور نسبت به بيماری زنگ زرد در شرايط اپيدمی شديد در خزانه های زنگ 
زرد تحت آلودگی مصنوعی نيمه مقاوم گزارش شد. کاشت اينگونه ارقام زودرس و 
متحمل به کم آبی گندم در مقايسه با ارقام ديررس قديمی می تواند تا ميزان 1500 

متر مكعب در هكتار موجب صرفه جويی در مصرف آب آبياری شود.

پتانسیل عملکرد در آزمایش 
شرایط نرمال 

10840 کیلوگرم در 
هکتار

ميانگين عملكرد در آزمايش 
شرايط تنش خشكی 

5144 کيلوگرم در 
هكتار

ميانگين عملكرد در آزمايش هاي 
تحقيقيـ  ترويجی )شرايط تنش 

خشكی(

4707 کيلوگرم در 
هكتار

89 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش نسبت به بيماري زنگ زرد

مقاوممقاومت به خوابيدگی

1٢/4ميانگين درصد پروتئين 

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

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك 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 اقليم گرم جنوب با شجرۀ
 OASIS  /SKAUZ//4*BCN/3/٢*PASTOR
از خزانۀ بين المللی مرکز تحقيقات بين المللی 
ذرت و گندم )CIMMYT( انتخاب و در سال 
زراعی 87  ـ86، در کرج مورد ارزيابی مقدماتی 
و تكثير بذر قرار گرفت. اين رقم داراي پايداری 
عملكرد دانه بوده و ارزيابی آن در قالب مطالعۀ 
خزانۀ بيماري ها نشان داده است که به نژادهاي 
شدت  با  مناطق  در  زرد  زنگ  فيزيولوژيك 
است.  داشته  مقاومت  واکنش  بيماری  زياد 
از  حاکی  نيز  کنيا  در  شده  انجام  بررسی های 
 Ug99 مقاومت آن به بيماری زنگ سياه نژاد
رقم  و  مهرگان  رقم  عملكرد  ميانگين  است. 
شاهد چمران در ايستگاه های تحقيقاتی اقليم 
گرم و خشك جنوب کشور به ترتيب 5690 و 
547٢ کيلوگرم در هكتار بوده است. اين رقم 
تحمل نسبتاً خوبی به گرماي آخر فصل دارد و 

در گروه رسيدگی زودرس قرار می گيرد.

میانگین عملکرد دانه
 5690

کیلوگرم 
در هکتار

بهارهعادت رشدی 

89 ميانگين ارتفاع بوته 
سانتی متر

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد 

مقاومواکنش به بيماری زنگ قهوه ای
واکنش به بيماری زنگ سياه نژاد 

Ug99مقاوم

مقاوموضعيت ريزش دانه  
13/8 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار کيفيت نانوايی 
خوب
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شوش
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك 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 مشترك تحقيقاتي اصالح 
گندم هاي بهاره ويژۀ مناطق با عرض 
جغرافيايي پايين در غرب و مرکز آسيا 
و شمال آفريقا )AIISWIP( است که 
مؤسسۀ  بين  84  ـ83  زراعی  سال  از 
تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر و 
مرکز تحقيقات بين المللی ايكاردا آغاز 
داشت.  ادامه   1386 سال  تا  و  شد 
نسبتاً  تحمل  باال،  عملكرد  پتانسيل 
خوب آن به گرماي آخر فصل، زودرسي 
نسبي، مقاومت قابل قبول به بيماري 
از  دانه،  ريزش  و  قهوه ای  و  زرد  زنگ 
بارز رقم شوش محسوب  ويژگی های 

می شود. 

5596 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت ريزش دانه

1٢/4 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار خوبکيفيت 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 کشت: مناطق دارای تنش شوری در اقليم معتدل و گرم )بخش هايی 
از استان های يزد، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، سيستان )زابل(، قم، سمنان 

و اصفهان(

رقم نارين با شجرۀ Alvand//Aldan/Ias58/٢٢/3ـ  66ـ1 حاصل دورگ گيری بين 
گندم پيشتاز با سازگاری وسيع و پتانسيل عملكرد باال به عنوان والد پدری و الين 
متحمل به شوری ٢٢ـ66  ـ1 به عنوان والد مادری است. اين رقم طی آزمايش سازگاری 
و پايداری عملكرد )در شرايط تنش شوری( با ميانگين عملكرد 4/901 تن در هكتار 
است.  افزايش عملكرد داشته  ارقام شاهد  ميانگين  به  در مجموع 19درصد نسبت 
ميانگين عملكرد اين رقم در آزمايش های تحقيقی ـ تطبيقی و ترويجی اجرا شده 
در مناطق مختلف دارای آب و خاك شور در اقليم معتدل و گرم، به ترتيب 4/709 
و 4/474 تن در هكتار بود که نسبت به ميانگين عملكرد دانۀ ارقام شاهد در شرايط 
زارعان حدود 17 درصد افزايش عملكرد داشت. با توجه به تحمل به شوری، پتانسيل 
عملكرد باال، سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقليم معتدل و گرم، مقاومت 
به خوابيدگی، مقاومت به ريزش دانه، کيفيت 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 

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

بهارهعادت رشدی

76 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

مقاوم وضعيت ريزش دانه
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سياه نژاد 
 Ug99نيمه حساس

41 گرمميانگين وزن هزار دانه
11/8 ميانگين درصد پروتئين 

خوبکيفيت 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 کشت: مناطق دارای تنش خشكی آخر فصل در اقليم سرد

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

بين  دورگ گيری  حاصل   Shiroodi
Ghk”s”/ الين  و  شيرودی  گندم 
کرج  در   Bow”s”//90Zhong87
پتانسيل  دارای  رقم  اين  است. 
آبياری  شرايط  در  هم  باال  عملكرد 
قطع  تنش  شرايط  در  هم  و  نرمال 
است.  زراعی  فصل  آخر  آبياری های 
سنبله دهی  تا  روز  تعداد  ميانگين 
نرمال  اين رقم در هر دو شرايط  در 
و تنش خشكی آخر فصل 1٢8 روز 
است. همچنين ميانگين تعداد روز تا 
رسيدن فيزيولوژيكی در شرايط نرمال 
176 روز و در شرايط تنش خشكی 
165 روز است. رنگ دانۀ اين رقم زرد 
کهربايی است و شاخص سختی دانۀ 

آن 51 است. 

5596 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت ريزش دانه

1٢/4 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار خوبکيفيت 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  خشك  و  گرم  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
جنوبی  و  شمالي  )مناطق  است  گندم  کشت  محدودکنندۀ  زرد  زنگ  به ويژه  بيماری 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 بين المللی 
٢4SAWSN دريافت شده از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( 
اقليم گرم و خشك  است. اين رقم دارای پايداری عملكرد دانه در شش ايستگاه 
جنوب کشور )زابل، داراب، اهواز، ايرانشهر، دزفول و خرم آباد( بوده و ارزيابی آن 
در قالب مطالعه خزانۀ بيماری ها نشان داد که نسبت به نژادهای فيزيولوژيك زنگ 
زرد در مناطق با شدت بيماری باال )زرقان، ساری، مشهد، کرج، مغان، اسالم آباد و 
اردبيل( مقاوم بوده است. پتانسيل عملكرد مطلوب، مقاومت به بيماری زنگ زرد و 

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

بهارهعادت رشدی
97 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه اي

نيمه حساسواکنش به سپتوريوز
مقاومواکنش به ريزش دانه
40 گرمميانگين وزن هزار دانه

ميانگين عملكرد دانه 

در مزرعه: 51٢0 کيلوگرم 
در هكتار

در ايستگاه تحقيقاتی: 
6433 کيلوگرم در هكتار

1٢/1ميانگين درصد پروتئين 
11٢ روزتعداد روز تا ظهور سنبله
تعداد روز تا رسيدن 

150 روزفيزيولوژيكی

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

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور به ويژه در کشت های تأخيری 

و در نظام های زراعی متداول در شمال خوزستان

شجرۀ  با  شاوور  رقم  نان  گندم 
                 R s h *٢ / 1 0 1 ٢ 0 / / Z a g r o s
از طريق روش توليد هاپلوئيد در ارقام 
حذف  روش  با  و  هگزاپلوئيد  گندم 
کروموزومی )تالقی گندم و ذرت( در 
داخل کشور توليد شد. اين رقم نسبت 
مقاومت  گندم،  زرد  زنگ  بيماری  به 
قابل قبولی از خود نشان داده است. 
انجام  آزمايش های  نتايج  همچنين 
شده در کشور کنيا نيز حاکی از اين 
است که رقم شاوور نسبت به بيماری 
زنگ سياه نژاد Ug99 نيمه مقاوم بوده 
است. با توجه به خصوصيات برجستۀ 
ارقام  جايگزينی  ضرورت  و  رقم  اين 
نسبت  باالتر  مقاومت  با  زودرس تر 
کشت های  در  زرد  زنگ  بيماری  به 
تأخيری به جای ارقامی مانند ويريناك 
در اقليم گرم و خشك جنوب کشور، 
رقم شاوور می تواند کمبود رقم را در 
اينگونه سيستم های زراعی تأمين کند.

بهارهعادت رشدی
90ـ  85 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

نيمه مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
واکنش به بيماری زنگ 

مقاوم زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سياه 
ug99 نيمه مقاومنژاد

مقاومواکنش به ريزش دانه
38 گرمميانگين وزن هزار دانه

ميانگين عملكرد دانه 
در کشت تأخيری: 
3980 کيلوگرم در 

هكتار
1٢/٢ميانگين درصد پروتئين 

تعداد روز تا رسيدن 
115 روزفيزيولوژيكی

خوبکيفيت 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  کشت:  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/
پتانسيل  دارای   KAUZ
عملكرد خوب در شرايط نرمال 
زودرس  نسبتاً  رقم  اين  است. 
و  خشكی  به  نسبت  و  بوده 
و  فصل  انتهای  در  کم آبی 
متحمل  دانه  شدن  پر  دورۀ 
به  نسبت  اين  بر  عالوه  است. 
زنگ  زرد،  زنگ  بيماری های 
نژاد  سياه  زنگ  و  قهوه ای 

Ug99 نيز نيمه مقاوم است.

بهارهعادت رشدی
100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه اي

واکنش به زنگ سياه نژاد 
ug99نيمه مقاوم

ميانگين عملكرد دانه در 
مزارع کشاورزان

شرايط نرمال: 8٢33 
کيلوگرم در هكتار

شرايط تنش خشكی: 
4478 کيلوگرم در هكتار

1٢/3ميانگين درصد پروتئين 
تعداد روز تا رسيدن 

فيزيولوژيكی
خوبکيفيت نانوايی
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سیمینه
رقم گندم دوروم دریرس و دارای عادت رشد زمستاهن

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

گندم دوروم رقم سيمينه دارای شجرۀ DKGST.36 و تيپ رشد زمستانه است. 
ميانگين عملكرد آن در ايستگاه های مورد مطالعه 6311 کيلوگرم در هكتار بود. 
اين رقم نسبت به بيماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای مقاومت بااليی نشان داد. 
مقاومت به خوابيدگی و ريزش دانه و داشتن دانه های زرد نيز از ديگر مشخصات 
زراعی آن محسوب می شود. عالوه بر اين، رقم سيمينه در برابر بيماری سياهك 
کيفيت  از  و  بوده  درصد   58 رقم  اين  در  سمولينا  مقدار  است.  مقاوم  نيز  ناقص 

مناسبی برای تهيۀ ماکارونی برخورداراست.

6311 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

زمستانهعادت رشدی

ديررسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوم مقاومت به سرما

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

43 گرم ميانگين وزن هزار دانه

1٢ ميانگين درصدپروتئين 
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کرهخ
رقم گندم دوروم دارای عادت رشد بهاره ومناسب کشت رد نیمه جنوبی کشور

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك 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 خشك جنوب کشور است. ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 95 سانتی متر 
است و کيفيت مطلوبی برای پخت ماکارونی دارد. مقاومت به بيماری های زنگ زرد، 
سفيدك پودری، سياهك ناقص و نقطه سياه از ويژگی های اين رقم است. اين رقم 
ظرفيت کودپذيری زيادی دارد و دارای دانه هايی با بافت شيشه ای و به رنگ زرد 

کهربايی است. 

6600 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

زودرسگروه رسيدگی

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

13/٢ميانگين درصد پروتئين
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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  کشت:  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 خوابيدگی و ريزش دانه 
مقاوم بوده و از ظرفيت کودپذيری زيادی برخوردار است. در آزمايش های انجام شده 
در هشت ايستگاه تحقيقاتی معتدل و گرم کشور، اين رقم با رکورد 8/940 تن در 
هكتار در کرج و متوسط عملكرد 6/78٢ تن در هكتار در سه سال و هشت منطقه 
حدود 10 درصد برتری عملكرد دانه نسبت به رقم شاهد ياواروس نشان داد. دانۀ 
رقم آريا به رنگ زرد کهربايی و بافت آن شيشه ای است که برای توليد ماکارونی و 
صنايع پاستا کاماًل مناسب است. نتايج تحقيقات حاکی از آن است که اين رقم در 
برابر بيماری های زنگ زرد، سفيدك پودری، سياهك ناقص و نقطۀ سياه از مقاومت 

خوبی برخوردار است.

6782 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

45 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه
ميانگين درصد پروتئين 

1٢/8 دانه
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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  کشت:  مناسب  مناطق 
اصفهان، فارس،کرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ساير مناطق مشابه در هر 

دو اقليم معتدل و گرم وخشك جنوب کشور

رقم دنا با شجره Tarro 3 در قالب خزانۀ بين المللي در سال زراعي 1374ـ 1373 از 
مرکز تحقيقات بين المللي گندم و ذرت )CIMMYT( دريافت و پس از ارزيابی های 
تكميلی در سال 1386 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم در کليۀ مراحل تحقيقاتی 
نسبت به ارقام شاهد در هر دو اقليم گرم و معتدل برتری داشت. زودرس تر بودن نسبت 
به ارقام شاهد، عملكرد بيشتر، درصد پروتئين باال، مقاومت به ريزش و بيماری های 

زنگ و سياهك ناقص و درصد گلوتن بيشتر از ويژگی های بارز اين رقم است.

6800 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرموزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بيماري زنگ زرد

واکنش به بيماري سياهك 
مقاومپنهان

واکنش به بيماري سياهك 
مقاومناقص

13/٢ ميانگين درصد پروتئين 

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

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های خوزستان، 

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

رقم بهرنگ با شجرۀ 3ـGREEN*٢/ZHONG ZUO در قالب خزانۀ بين المللي 
ذرت  و  گندم  بين المللي  تحقيقات  مرکز  از   1377 1378ـ  زراعي  سال  در 
و  معرفی   1388 سال  در  تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  دريافت   )CIMMYT(
آزادسازی شد. مقاومت به بيماری زنگ سياه نژاد Ug99، مقاومت به بيماری زنگ 
زرد در ايستگاه های مورد بررسی و پايداري عملكرد دانه از ويژگی های بارز اين رقم 
است. اين رقم به دليل سازگاری مناسب و عملكرد مطلوب در اقليم گرم و خشك 
و مورد  ماکارونی مناسب است  تهيۀ  برای  دانه  نيز کيفيت خوب  و  جنوب کشور 

استقبال کشاورزان اين اقليم قرار گرفته است.

6685 کیلوگرم 
در هکتار میانگین عملکرد دانه

بهاره عادت رشدی

64 سانتی متر ميانگين ارتفاع بوته

مقاوم واکنش به خوابيدگي 

مقاوم وضعيت ريزش دانه

5٢ گرم ميانگين وزن هزار دانه

MR ٢0 واکنش به بيماری زنگ زرد

مقاوم واکنش به بيماری سياهك پنهان

نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ سياه نژاد 
 UG99

مقاوم واکنش به بيماری سياهك ناقص

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

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك کشور، نظير استان های خوزستان، سيستان 
و بلوچستان، ايالم و مناطق گرم استان های کرمان، لرستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد 

و فارس

سال   1٢ طی   )DW18ـ81  ـ( الين 
در پنج ايستگاه تحقيقاتی گرم کشور 
شبرنگ  نهايت  در  و  شد  ارزيابی 
رقم  برتری  شاخص ترين  گرفت.  نام 
باال  کرخه،  شاهد  به  نسبت  شبرنگ 
 7 ميزان  به  آن  دانه  عملكرد  بودن 
است.  هكتار(  کيلوگرم/   446( درصد 
اين رقم عالوه بر عملكرد باالتر، دارای 
شمال  مناطق  با  بيشتری  سازگاری 
خوزستان، لرستان و مناطق هم اقليم 
به  نسبت  شبرنگ  رقم  است.  آنها 
بيماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای 
مقاوم می باشد. از نظر کيفيت و ارزش 
غذايی نيز با 11/8 درصد پروتئين جزء 

ارقام با کيفيت خوب گندم است.

6639 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

91 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

واکنش به خوابيدگی 
مقاومبوته

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/8 ميانگين درصد پروتئين

خوبکيفيت پخت ماکارونی
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کوری
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت ردمناطق معتدل گرم

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

جو کوير با شجرۀ Arivat با مبدأ وزارت کشاورزی اياالت متحدۀ آمريكا انتخاب 
و در سال 1358 و پس از ارزيابی های تكميلی 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 عملكرد اين رقم در   استان های معتدل گرم کشور 
ـ  4/5 تن در هكتار است و طی سال ها و شرايط آب وهوايی مختلف عملكرد     5/5
پايداری نشان داده است. جو کوير زودرس و ميانگين ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده 
و نسبت به خوابيدگی نيمه مقاوم است. اين رقم  نيمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم کوير نسبت به سفيدك 

حقيقی نيمه مقاوم است. 

5000 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

مقاومواکنش به خشكی آخر فصل

زودرسگروه رسيدگی

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5 ميانگين درصد پروتئين

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه
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کارون
رقم جو مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های سيستان و 
بلوچستان، فارس،خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان و 

خراسان رضوی

آمريكا  متحدۀ  اياالت  کشاورزی  وزارت  مبدأ  با   Strain ٢05 با شجرۀ کارون  جو 
ارزيابی های تكميلی 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. عملكرد 
اين رقم 4/5ـ4 تن در هكتار بوده و پايداری عملكرد اين محصول طی سال ها و 
شرايط آب وهوايی مختلف از خصوصيات بارز آن است. جو کارون رقمی نيمه پابلند 
با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر است. اين رقم نيمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن و وزن هزار دانۀ آن 43ـ41 گرم است. اين رقم در برابر سفيدك 

حقيقی مقاوم است.

4250 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

مقاومواکنش به گرمای آخر فصل

11/5ميانگين درصد پروتئين

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی 
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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 کشت: مناطق سرد با بهار طوالنی

جو والفجر با شجرۀ 108985  ـ   CI از بين مواد دريافتی از کلكسيون بين المللی 
جو انتخاب شد. جو والفجر رقمی پرمحصول است. عملكرد اين رقم در ايستگاه های 
مختلف بين 7/5ـ  5/5 تن در هكتار بوده است. بيشترين ميزان برداشت از اين رقم، 
حدود 11 تن در هكتار در يكی از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده 
است. اين رقم پابلند، دارای تيپ رشد بينابين بوده و نسبت به سرما نيمه مقاوم 
است. متوسط ارتفاع آن 110 سانتی متر و نسبت به خوابيدگی نيمه حساس است. 
اين رقم متوسط رس و نيمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن 

هزار دانۀ 44ـ40 گرم بوده و در برابر سفيدك جو نيمه مقاوم است. 

6500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

نيمه حساسواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

1٢/5 ميانگين درصد پروتئين

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

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

سال معرفی: 1367
مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

ارزيابی های  از  پس   1367 سال  در  و  وارد  اروپا  از   Arumir شجرۀ  با  ارس  جو 
تكميلی معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملكرد اين رقم 5400 کيلوگرم در هكتار 
و ميانگين ارتفاع آن 95 سانتی متر است. اين رقم جو، دو رديفه بوده و نيمه مقاوم به 
ريزش دانه و مقاوم به خوابيدگی است. ميانگين درصد پروتئين آن 13 و ميانگين 
وزن هزار دانۀ آن 46 گرم است. اين رقم نسبت به سفيدك سطحی جو مقاوم و 

نسبت به سرما متحمل است.

5400 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

متحملواکنش به سرما

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13 ميانگين درصد پروتئين

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرم ميانگين وزن هزار دانه 

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

سال معرفی: 1370
مناطق مناسب کشت: اقليم سرد شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی، اردبيل، 
و  چهارمحال و بختياری  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 تكميلی، 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 
نيمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر و نسبت به خوابيدگی مقاوم است. اين 
رقم ديررس و نيمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار 
دانۀ 4٢ـ40 گرم است. رقم ماکويی نسبت به سرما و نسبت به بيماری سفيدك 

جو مقاوم است.

6500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

زمستانهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای برگی جو

مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به سرما
نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5ميانگين درصد پروتئين

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

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

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

جو دشت با شجرۀ Probestdwarf از بين مواد دريافتی از مرکز تحقيقات بين المللی 
مناطق خشك )ايكاردا( با مبدأ کشور فرانسه، انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی 
ميانگين  با  پرمحصول،  رقمی  آزادسازی شد. جو دشت  و  معرفی  در سال 137٢ 
ارتفاع 90 سانتی متر، ديررس و نيمه مقاوم به ريزش دانه است. رنگ دانۀ اين رقم 
روشن با وزن هزار دانۀ 48ـ46 گرم است. اين رقم دارای تيپ رشد بهاره ـ پاييزه 
بوده و مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ويژه سازگار با شرايط محيطی 
منطقه مغان و مناسب کشت در اراضی ديم و آبی اين منطقه است. اين رقم نسبت 

به بيماری های قارچی برگی جو مقاومت دارد. 

5250 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بينابينعادت رشدی

مقاومواکنش به لكه قهوه ای برگ

مقاومواکنش به سفيدك

متحملواکنش به خشكی

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

47 گرمميانگين وزن هزار دانه

90 سانتی مترميانگين 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 کشت: شمال گرگان و دشت، مناطق گرم، اراضی لب شور و با رطوبت کم

تحقيقات  مرکز  از  دريافتی  مواد  بين  از   Rihane”S”04ـ شجرۀ  با  ترکمن  جو 
تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  انتخاب  )ايكاردا(  خشك  مناطق  برای  بين 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 نيمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر بوده و 
نسبت به خوابيدگی نيمه حساس است. اين رقم زودرس و نيمه مقاوم به ريزش دانه 
بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم ترکمن نسبت 

به سفيدك جو نيمه مقاوم است.

5000 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

نيمه مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

مقاومواکنش به لكه برگی نواری

متحملواکنش به سوختگی برگی جو

حساسواکنش به سرما

نيمه حساسواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢/5ميانگين درصد پروتئين

4٢ گرمميانگين 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  اقليم معتدل شامل  مناطق مناسب کشت: 
و  قزوين  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هايی  و  کرمان  يزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هايی از مناطق اقليم گرم و خشك جنوب کشور

اين رقم با نام Rihane از بين مواد دريافتی از مرکز بين المللی تحقيقات کشاورزی 
در مناطق خشك )ايكاردا( انتخاب و پس از طی مراحل مقايسۀ عملكرد و ارزيابی 
سازگاری ريحان نام گرفت و برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد. 
جو ريحان رقمی پرمحصول و زودرس با عملكرد 7ـ6 تن در هكتار است. ميانگين 
ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده و نسبت به خوابيدگی و ريزش دانه نيمه مقاوم است. 
برابر  در  ريحان  است. جو  آن 46ـ4٢ گرم  دانۀ  هزار  وزن  و  آن روشن  دانۀ  رنگ 

سفيدك حقيقی در مناطق معتدل کشور نيمه مقاوم است. 

7500 کیلوگرم در میانگین عملکرد
هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

واکنش به سفيدك 
نيمه مقاومحقيقی جو

واکنش به زنگ قهوه ای 
نيمه مقاومجو

نيمه حساسواکنش به سرما

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

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

سال معرفی: 1376
استان های  شامل  کشور  جنوب  خشك  و  گرم  اقليم  کشت:  مناسب  مناطق 
سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

مرکز  از  دريافتی  مواد  بين  از   Gloria”s”/Copal”s ” شجرۀ  با  جنوب  رقم  جو 
تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی 
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 خوابيدگی است و رنگ دانۀ  نيمه مقاوم  نيمه زودرس و 
ايستگاه های  در  بررسی ها  نتايج  است.  گرم  44ـ40  دانۀ  هزار  وزن  با  روشن  آن 
تحقيقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که اين رقم در برابر سفيدك حقيقی 

مقاوم است. 

5250 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

نيمه مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

متحملواکنش به خشكی آخر فصل

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢ميانگين درصد پروتئين

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

85 سانتی مترميانگين 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 کشت: اراضی گرم شمال کشور به ويژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان 

و گنبد و دشت مغان

مواد  بين  از    L.B.LRAN/Una8٢71// Glorias”s”Comشجرۀ با  صحرا  جو 
انتخاب و در سال  از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت(  دريافتی 
1376 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم مقاوم به حرارت محيط 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  ميانگين 

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

5250 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

واکنش به سفيدك 
نيمه مقاومسطحی جو

واکنش به گرمای 
مقاومآخرفصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢ميانگين درصد پروتئين

44 گرمميانگين وزن هزار دانه 

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

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های سيستان و 
بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان 

و خراسان رضوی

بين المللي  تحقيقات  مرکز  جو  خزانۀ  از   Trompillo شجرۀ  با  نيمروز  جو  رقم 
ـ   1368 دريافت و انتخاب شد و پس از  گندم و ذرت )سيميت( در سال زراعي 69   
ارزيابی های تكميلی در سال 1387 معرفی و آزادسازی شد. از خصوصيات بارز آن 
مقاومت نسبت به شكنندگي محور سنبله، تحمل به خشكي و گرماي آخر فصل 
زراعي در مناطق گرم جنوب کشور است. ميانگين پروتئين اين الين 1٢ درصد 

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

4902 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

دو رديفهتعداد رديف

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

46 گرمميانگين وزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بيماري سفيدك جو

خوبکيفيت 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  اقليم  کشت:  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 اقليمی ايران داشته اند. جو نصرت از سازگاری وسيع و 
پايداری عملكرد دانۀ قابل توجهی برخوردار است. تحمل به سرما و شرايط سخت 
محيطی، کشت اين رقم را در مقايسه با ديگر ارقام مناسب منطقۀ معتدل،  ارجح 
می کند. اين رقم نسبت به سرما نيمه حساس است و خسارت سرما در پی کاشت 

آن در مناطق معتدل سرد کشور شديد نيست. 

6965 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرمميانگين وزن هزار دانه 

واکنش به بيماري 
نيمه مقاومسفيدك

خوبکيفيت
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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 کشت: اقليم 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 گيری بين 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 يكی از ارقام حاصل از برنامۀ ملی به نژادی 
جو در کشور است. از صفات بارز اين رقم مقاومت به خوابيدگی و شكنندگی محور 

سنبله، ريزش دانه و کودپذيری زياد است.

5922 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی 

شش رديفهتعداد رديف

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40 گرموزن هزار دانه

نيمه حساسواکنش به بيماري سفيدك جو

1٢ ميانگين درصد پروتئين

نيمه مقاوممقاومت به سرما

مقاوممقاومت به شكنندگی محور

نيمه حساسواکنش به خشكی 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
اقليم سرد کشور شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی،  مناطق مناسب کشت: 
خراسان شمالی و رضوی، همدان، زنجان، اردبيل، کردستان و بخش هايی از استان های 

مرکزی، لرستان، فارس و کرمان

ـ  I   68/Ny6005 ـ٢196 I WA از خزانه    18,F1//Scotia رقم جو بهمن با شجرۀ
دريافتي از مرکز تحقيقات بين المللی برای مناطق خشك )ايكاردا( در سال زراعي 
71ـ1370 به کشور وارد و پس از ارزيابی های تكميلی در سال 1387 معرفی و 
آزادسازی شد. رقم بهمن عالوه بر سازگاری و عملكرد باال در منطقۀ سرد کشور، 
واجد خصوصيات مطلوبی نظير مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشكی بوده 
برابر  در  رقم  اين  است.  ماکويی  رقم  از  باصرفه تر  اقتصادي  لحاظ  از  آن  و کشت 

شكنندگی محور سنبله نيز مقاوم است. 

6385 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

زمستانهعادت رشدی

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40ـ 35 گرموزن هزار دانه 

نيمه حساس ـ حساسواکنش به سفيدك پودری

واکنش به لكه برگی های 
نيمه مقاومجو

مقاومواکنش به ريزش دانه

11ميانگين درصد پروتئين

مقاومت به سرما
در شرايط پوشش برف مقاوم 

و در شرايط بدون پوشش 
نيمه 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 کشت: اقليم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 
فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

 Lignee5٢7/Chn01ـ//Gustoe/4/Rhn08/3ـ/Deir Alla رقم يوسف با شجرۀ
بين المللی  از طريق خزانۀ  زراعی 78ـ1377  ٢05 Dl71/Strain//106 در سال 
ژنوتيپ های جو مرکز تحقيقات بين المللی برای مناطق خشك )ايكاردا( به کشور 
در  شد.  آزادسازی  و  معرفی   1388 سال  در  تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  وارد 
برای  غالت  با  بهاره  محصوالت  رقابت  فصل،  آخر  خشكی  تنش  معتدل  اقليم 
آبياری های آخر فصل و بادزدگی سبب محدوديت توليد جو می شوند. توليد ارقامی 
با خصوصيات رقم يوسف که متحمل به خشكی آخر فصل و دارای پتانسيل عملكرد 
باال، زودرسی، تحمل به بادزدگی و بهره وری باالی مصرف آب و پايداری عملكرد 
با حداکثر خصوصيات مطلوب است، در اين اقليم ضرورت دارد. عملكرد اين رقم 
در شرايط تنش آخر فصل و نيز در شرايط بدون تنش در آزمايش های سازگاری 
است. رکورد  داشته  افزايش عملكرد  تن  به شاهد يك  نسبت  و مزرعۀ کشاورزان 
عملكرد دانۀ رقم يوسف در مزارع کشاورزان 9000 کيلوگرم در هكتار بوده است. 

عملکرد دانه )تنش خشکی 
آخر فصل(

5198 کیلوگرم در 
هکتار

6160 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه )بدون تنش خشكی(
بهارهعادت رشدی
شش رديفهتعداد رديف

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
زودرسگروه رسيدگی

نيمه حساسواکنش به سفيدك سطحی
نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای نواری

44ـ4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
نيمه حساس مقاومت به سرما

نيمه مقاوم مقاومت به خوابيدگي
مقاوممقاومت به شكنندگي محور سنبله
1٢/5 ميانگين درصد پروتئين دانه 

متحمل به خشكي واکنش به خشكی
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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 کشت:  مناطق 
و  قزوین  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هایی  و  کرمان  یزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هایی 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 )ایکاردا( 
به کشور وارد و پس از ده سال بررسی معرفی و آزادسازی شد. این 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 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

85 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی
شش ردیفهتعداد ردیف دانه در سنبله

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاومواکنش به بیماری سفیدک پودری

نیمه مقاومواکنش به بیماری لکه نواری 

نیمه مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوموضعیت ریزش 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  خشك  و  گرم  اقليم  کشت:  مناسب  مناطق 
سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

رقم زهك با شجرۀ Poa/Hjo//Qjina در سال زراعی 76ـ  1375 در قالب خزانه های 
بين المللی جو از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( به کشور وارد 
از صفات  آزادسازی شد.  و  تكميلی 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 عقيم در سنبلچه های پايينی سنبله است.

4846 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار 

83٢5 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد دانه
بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

90 سانتي مترميانگين ارتفاع بوته 
نيمه زودرسگروه رسيدگی

40ـ  35 گرمميانگين وزن هزار دانه
نيمه مقاوم واکنش به بيماری سفيدك

واکنش به بيماری لكه 
نيمه مقاوم قهوه ای

مقاوم مقاومت به خوابيدگي
مقاوموضعيت ريزش دانه

باروری گلچه های پايينی 
بارورسنبله

خوبکيفيت 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  اقليم  مناسب کشت:  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  بين المللی  تحقيقات  مرکز  از  پوشينه  بدون  جو  بين المللی  خزانۀ 
)سيميت( انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی در سال 1391 معرفی و آزادسازی 
شد. جو بدون پوشينه از لحاظ سازگاری با شرايط محيطی، به دليل قدرت تحمل 
تنش های خشكی، گرما، شوری و فقر خاك وضعيت خوبی نسبت به ساير غالت 
دارد. جو بدون پوشينه به دليل دارا بودن درصد الياف و بتاگلوکان کمتر، می تواند 
در رژيم های غذايی طيور در کنار ذرت استفاده گردد. ويژگی های بارز رقم جو بدون 
پوشينۀ لوت، مناسب بودن برای تغذيۀ طيور، مقاومت به خوابيدگی و ريزش دانه، 

درصد پروتئين زياد و بتاگلوکان اندك است.

5574 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهتيپ رشد
متوسط رسگروه رسيدگی

37 گرمميانگين وزن هزار دانه 

نيمه مقاومواکنش به بيماری لكه نواری

واکنش به بيماری سفيدك 
نيمه حساسپودری

مقاوموضعيت ريزش دانه
مقاوممقاومت به خوابيدگی

13ميانگين درصد پروتئين

3/76 ميانگين درصد بتاگلوکان
خوبمناسبت برای تغذيه طيور
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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  اقليم  مناسب کشت:  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  بين المللی  الين   ٢4
کشورهای يوگسالوی و روسيه در 
سال زراعی 79ـ  1378 وارد کشور 
شد و پس از ارزيابی های تكميلی 
در سال 139٢ معرفی و آزادسازی 
شد. جو به رخ از سازگاری وسيع و 
پايداری عملكرد دانۀ چشمگيری 
بودن  مناسب  است.  برخوردار 
زياد هزار  مالت، وزن  توليد  برای 
و  زرد جو  زنگ  به  مقاومت  دانه، 
لكه  بيماری  به  بودن  نيمه مقاوم 
خصوصيات  از  نواری  قهوه ای 

برجستۀ اين رقم است.

6937 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
بهارهعادت رشدی

دو رديفهتعداد رديف دانه در سنبله
نيمه مقاومواکنش به بيماری لكه نواری

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد جو
نيمه حساسواکنش به بيماری سفيدك

متوسط رسگروه رسيدگی
نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی
ـ  45 گرمميانگين وزن هزار دانه   50

مقاوموضعيت ريزش دانه
خوبوضعيت توليد 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 کشت: اراضی آبی شور و لب شور استان های حاشيۀ کويرهای نمك و 
لوت شامل استان هاي اصفهان، يزد، قم، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و 

نيز مناطقی از استان هاي مرکزی و تهران 

 LB.Iran/Una جو رقم خاتم با شجرۀ
 8٢71//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 تيپ رشد بينابين 
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 خوابيدگی، ريزش دانه 
و شكنندگي محور سنبله مقاوم بوده و 
در برابر بيماري های زنگ زرد، سفيدك 
نيمه حساس  لكه قهوه اي جو  پودري و 
خشك  مناطق  شرايط  در  ولی  است، 
حاشيۀ کوير نسبت به هيچ يك از اين 
نشده  مشاهده  حساسيتی  بيماری ها 
است. اين رقم داراي سنبلۀ شش رديفه 
بوده و ويژگی اساسی آن سازگاری در 
لب شور  و  شور  مناطق  خشك  شرايط 
حاشيۀ کويرهای لوت و نمك که اکثراً 

دارای اراضی کم بازده هستند، می باشد.

میانگین عملکرد دانه

در شرایط شوری: 
5375 کیلوگرم 

در هکتار
در شرایط لب شور: 
5696 کیلوگرم در 

هکتار
65 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته* 

بينابينعادت رشد
104 روزروز تا گلدهی* 
روز تا رسيدن 
153 روزفيزيولوژيكی* 

نيمه حساسواکنش به بيماری لكه برگی
واکنش به بيماری زنگ 

نيمه حساسزرد

واکنش به بيماری 
نيمه حساسسفيدك پودری 

مقاوممقاومت به خوابيدگی
1٢ميانگين درصد پروتئين
36 گرمميانگين 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 کشت: اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد کشور شامل استان های اردبیل، 
کردستان،  مرکزی،  تهران،  قزوین،  زنجان،  همدان،  آذربایجان غربی،  آذربایجان 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  پایۀ  عنوان  به  ماکویی 
به   Zarjow/805151  ـ الین 
عنوان پایۀ پدري می باشد. این رقم 
با تیپ رشد زمستانه داراي سنبلۀ 
شش ردیفه بوده، و متوسط ارتفاع 
بوتۀ آن 90 سانتی متر است. رقم 
جلگه نسبت به سرما، خوابیدگی، 
محور  شکنندگي  و  دانه  ریزش 
برابر  در  و  بوده  مقاوم  سنبله 
و سفیدک  زرد  زنگ  بیماري های 
این  است.  نیمه مقاوم  جو  پودري 
لکه نواری  بیماری  به  نسبت  رقم 
قهوه ای جو نیز نیمه حساس است.

7361 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
زمستانهعادت رشد

127 روزتعداد روز تا گلدهی* 
تعداد روز تا رسیدن 

170 روزفیزیولوژیکی* 

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 ریزش دانه

* از اّول ماه ژانویه
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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 کشت: اقليم معتدل کشور

شجرۀ  با  گوهران  رقم  جو 
 Rhn  03ـ//L.5٢7/NK1٢7٢
در سال زراعی 78ـ1377 از طريق 
خزانۀ بين المللی ژنوتيپ های جو 
وارد  ايكاردا  از   )IBYT  ـ MRA(
دوازده سال  از  و پس  کشور شد 
تحقيق و ارزيابی در آزمايش های 
و  بيماری ها  به  واکنش  به نژادی، 
تطبيقی  ـ  تحقيقی  آزمايش های 
ايستگاه ها و مزارع  و ترويجی در 
کشور  معتدل  اقليم  کشاورزان 
شد.  انتخاب  نام گذاری  جهت 
عملكرد  پايداری  و  سازگاری 
آخر  خشكی  به  تحمل  باال، 
مصرف  باالی  بهره وری  با  فصل 
به  نسبت  بودن  نيمه مقاوم  و  آب 
بيماری لكه نواری جو از مهم ترين 

ويژگی های اين رقم است.

میانگین عملکرد دانه

در تنش خشکی: 
4958 کیلوگرم در 

هکتار
در شرایط نرمال: 
7161 کیلوگرم در 

هکتار
90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

بهارهعادت رشد
94 روزتعداد روز تا ظهور سنبله* 

واکنش به بيماری لكه نواری 
مقاوم تا نيمه مقاومقهوه ای

نيمه مقاوم تا واکنش به بيماری زنگ زرد جو
نيمه حساس

واکنش به بيماری 
سفيدك پودری

نيمه مقاوم تا 
نيمه حساس

نيمه متحملواکنش به سرما
نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

1٢ميانگين درصد پروتئين
43 گرمميانگين وزن هزار دانه

متحملواکنش به خشكی آخر فصل 

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

سال معرفی: 1361
مناطق مناسب کشت: 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  عملكرد  از  گلستان 
 مطلوبي برخوردار بوده و ميانگين 
کيلوگرم   3٢50 آن  عملكرد 
سال  در  اين رو  از  بود.  هكتار  در 
تحقيقات  مرکز  توسط   1361
استان  منابع طبيعی  و  کشاورزی 
»گرگان  رقم  به عنوان  گلستان 
مقدار  ميانگين  شد.  معرفي   »3
پروتئين آن 39 درصد و ميانگين 
مقدار روغن آن 18 درصد است. 
و  دانه  ريزش  به  نسبت  رقم  اين 

خوابيدگی مقاوم است.

3500ـ 3000 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

150 روزطول دوره رشد

180 گرمميانگين وزن هزار دانه

39 درصدمتوسط ميزان پروتئين

18 درصدمتوسط ميزان روغن

مقاومواکنش به ريزش دانه

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

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

رقم سحر از ارقام وارداتي و نام اصلي آن 
پرشينگ است که در سال 1366 از خارج 
وارد کشور شد. با توجه به اينكه اين رقم 
در آزمايش های منطقه اي طی سال هاي 
تا 137٢ در استان هاي گلستان   1366
و مازندران از عملكرد و سازگاري زيادی 
توسط  سال137٢  در  بود،  برخوردار 
مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی 
استان گلستان به عنوان رقم جديد سحر 
رقم  اين  عملكرد  ميانگين  شد.  معرفي 
٢750 کيلوگرم در هكتار، ميانگين مقدار 
پروتئين دانه 37 درصد، و ميانگين مقدار 
به  روغن دانه ٢1 درصد است و نسبت 

ريزش دانه و خوابيدگی مقاومت دارد.

3000ـ2500 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

135 روزطول دورۀ رشد

ميانگين وزن هزار 
140 گرمدانه

٢1  درصدمتوسط ميزان روغن

متوسط ميزان 
37 درصد پروتئين

مقاومواکنش به ريزش دانه

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

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب کشت: استان مازندران

رقم تالر )69٢     ـB.  P( از مزرعه ازديادي رقم 
سحر در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بايع کال 
رقم  اين  انتخاب شد.  مازندران  استان  در 
داراي برگ هاي نيزه اي باريك با گل هايی 
کپسول هاي  تجمع  است.  رنگ سفيد  به 
چهار دانه اي در انتهاي ساقۀ اصلي، يكی از 
صفات مشخصۀ اين رقم است. رقم تالر به 
خوابيدگي و ريزش مقاوم و به بيماري هاي 
زغالي  پوسيدگي  جمله  از  منطقه  مهم 
است.  متحمل  سويا  سطحي  سفيدك  و 
رقم تالر در سطح آزمايشات منطقه ای در 
در  تن  عملكرد 3/8  متوسط  با  مازندران 
هكتار، نسبت به ارقام هيل و سحر حدود 
٢5 درصد برتری داشته است و بيشترين 
راندمان اين رقم در مزارع کشاورزان حدود 
4/6 تن در هكتار و از اطراف بهشهر گزارش 
شده است. ميانگين ميزان روغن دانۀ آن 
٢0 درصد و ميانگين مقدار پروتئين دانه 
آن 37 درصد است. جهت کشت متراکم با 
فاصله رديف 30 ـ٢0 سانتی متر به خصوص 
در زراعت تابستانه نيز مناسب است. اين رقم 
در شمال به »      بی پی« و خرگوشی معروف 

است.

3800 کیلوگرم متوسط عملکرد
در هکتار

باالترين راندمان در 
سطح وسيع 

4600 کيلوگرم 
در هكتار

سفيدرنگ گل

کرم روشنرنگ غالف

محدودتيپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم روشنرنگ دانه

قهوه ای رنگ ناف

٢0 درصدمتوسط ميزان روغن

متوسط ميزان 
37 درصدپروتئين

160 گرموزن هزار دانه

5 زودرسگروه رسيدن

14تعداد گره در ساقه

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

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب کشت: 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 تيره و گل های آن 
بنفش است. شاخه هاي آن نيز زاويه کمي 
از  اين رقم  نسبت به ساقه اصلي دارند. 
برخوردار  خوبي  بسيار  جوانه زني  قدرت 
ساری  رقم  دارد.  سريع  خزانی  و  است 
جمله  از  منطقه  مهم  بيماري هاي  به 
پوسيدگي زغالي متحمل است. اين رقم 
در آزمايش های انجام شده در مازندران با 
متوسط عملكرد 4/1 تن در هكتار، نسبت 
ارقام هيل و سحر حدود 30 درصد  به 
بيشترين  و  است  داشته  توليد  برتری 
کشاورزان  مزارع  در  رقم  اين  راندمان 
نكا  حومه  از  هكتار  در  تن   5/1 حدود 
است.  شده  گزارش  بايع کال(  )روستای 
ميانگين ميزان روغن دانۀ آن ٢٢ درصد و 
ميانگين مقدار پروتئين دانۀ آن 37 درصد 
است. دامنه کشت آن وسيع و از اراضی 
ساحلی تا ارتفاعات قابل کشت است. در 
30ـ٢0  رديف  فاصله  با  متراکم  کشت 
سانتی متر در زراعت های بهاره و تابستانه 
بسيار مناسب عمل می کند. رقم ساری در 

شمال به »جی کا« معروف است.

4100 کیلوگرم در متوسط عملکرد
هکتار

باالترين راندمان 
در سطح وسيع

5100 کيلوگرم در 
هكتار

بنفشرنگ گل

برنز )کرم مايل به رنگ غالف
قهوه ای روشن(

نيمه محدودتيپ رشد
چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم تيرهرنگ دانه

باريكه سياه با هاله رنگ ناف
قهوه ای کم رنگ

متوسط ميزان 
٢٢  درصدروغن

متوسط ميزان 
37 درصدپروتئين

170 گرموزن هزار دانه
5 ديررسگروه رسيدن

11تعداد گره در ساقه
ميانگين 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 کشت: کشت بهاره و تابستانۀ آبی و بهارۀ ديم در مناطق مختلف استان 

مازندران

سطح زيرکشت سويا در کشور در حدود 70 هزار هكتار است که مازندران با 15 
تا ٢0 هزار هكتار از مناطق مهم کشت اين گياه در کشور محسوب می شود. در 
از  دورگ گيری  برنامۀ  يك  در  سويا  پرمحصول  ارقام  اصالح  با هدف  سال 1371 
تالقی بين 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 الين701٢3ـ7/31ـ
با توجه به عملكرد زياد و ساير خصوصيات زراعی از جمله طول دورۀ رشد مناسب، 
تحمل به بيماری پوسيدگی زغالی، خوابيدگی بوته و ريزش دانه و مناسب  بودن 

برای برداشت مكانيزه به عنوان رقم جديد نكادر معرفی شد.

نیمه محدودتیپ رشدی
3600 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 
105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن هزار دانه 
145 روزطول دورۀ رشد 

50تعداد غالف در بوته
17 تعداد گره در ساقۀ اصلی

7 سانتی مترفاصلۀ ميان گره 
چند شاخهنوع شاخه بندی

بنفشرنگ گل
سفيد رنگ کرك

15 سانتی مترارتفاع اّولين غالف از زمين

تحمل به بيماری پوسيدگی 
متحملزغالی

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

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: 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 عملكرد و سازگاري  مطلوبي برخوردار 
با ميانگين 3333 کيلوگرم در  است و 
ـ3  رقم شاهد گرگان  به  نسبت  هكتار 
برتری  حدود 750 کيلوگرم در هكتار 
دارای  کتول  رقم  است.  داده  نشان 
بيماری ها  مقابل  در  خوبی  تحمل 
و  زغالی  پوسيدگی  بيماری  به ويژه 
نماتد سيست سويا است. از ويژگی های 
بوته  خوابيدگی  به  مقاومت  رقم،  اين 
ارتفاع  ميانگين  است.  دانه  ريزش  و 
به  توجه  با  و  بوده  آن 100سانتی متر 
انتهايی،  گره های  در  غالف ها  تجمع 

برای برداشت مكانيزه مناسب است. 

100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

3300  کيلوگرم در ميانگين عملكرد
هكتار

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرك

طاليیرنگ غالف

نامحدودتيپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

زرد روشنرنگ دانه

سياه تيره رنگ ناف

٢0 درصدمتوسط ميزان روغن

39 درصدمتوسط ميزان پروتئين

٢٢0ـ٢00 گرموزن هزار دانه

گروه 5 ديررسگروه رسيدن

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

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

به منظور معرفی ارقام جديد سويا با عملكرد زياد و متحمل به بيماری های مهم در 
استان مازندران، از 1371 طی يك برنامۀ ده سالۀ به نژادی مبتنی بر دورگ گيري، 
ارزيابی های  طی  هيل  و  تالر  رقم  دو  تالقی  از  حاصل  جمعيت  از  خالصی  الين 
مقدماتی و سازگاری با توجه به عملكرد زياد و خصوصيات زراعی مطلوب گزينش 
شد و کاسپين نام  گرفت. اين رقم عالوه بر عملكرد زياد در شرايط آبياری و ديم، 
برای کشت متراکم و برداشت مكانيزه مناسب است. ميانگين عملكرد اين رقم در 
طی سال های آزمايش 3500 کيلوگرم در هكتار بود. ميانگين وزن صد دانۀ اين 
رقم 180 گرم و نسبت به بيماری پوسيدگی زغالی تحمل قابل قبولی دارد. اين رقم 
نسبت به شاهد درصد روغن بيشتری دارد و به ريزش دانه و خوابيدگی مقاوم است.

3500 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

نيمه محدودتيپ رشدی

10٢ سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن صد دانه

145 روزطول دورۀ رشد 

48تعداد غالف در بوته

چندشاخۀ ايستادهنوع شاخه بندی

35 سانتی مترارتفاع اّولين غالف

تحمل به بيماری 
متحملپوسيدگی زغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه

مقاومتحمل به خوابيدگی
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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 جمعيت داگاس× 
تحقيقات  مرکز  در  سويا  عملكرد  مقايسۀ  آزمايش های  در  که  است  صفی آبادی 
کشاورزی و منابع طبيعی صفی آباد دزفول اين رقم با متوسط عملكرد 3977 کيلوگرم 
در هكتار برتر در حدود 1000 کيلوگرم در هكتار افزايش عملكرد نسبت به شاهد 
سيمس با عملكرد ٢978 کيلوگرم در هكتار نشان داده است. اين رقم از حيث ساير 
صفات زراعی از جمله زودرسی و قابليت برداشت مكانيزه نيز برتر از شاهد است. در 
شرايط زارعان نيز رقم سالند با عملكرد دانۀ ٢335 کيلوگرم در هكتار برتر از شاهد 

)سيمس( با عملكرد دانۀ 1856 کيلوگرم در هكتار بوده است.

2400 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

155 گرمميانگين وزن هزار دانه

٢٢ درصدمتوسط ميزان روغن

38 درصدمتوسط مقدار پروتئين

رشد نامحدودتيپ رشدی

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرك

15 سانتی مترارتفاع اّولين غالف

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

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

سويا يكي از مهم ترين گياهان روغني و پروتئيني به شمار مي رود. استان گلستان با سطح 
کشت حدود 60 هزار هكتار، مهم ترين منطقۀ کشت اين گياه در ايران است. رقم سامان 
حاصل برنامۀ دورگ گيری بين دو رقم ويليامز )والد مادری( و اِِسكس )والد پدری( در 
سال 1379 و انتخاب بوته ها در سال های بعد از آن در بخش تحقيقات دانه های روغنی 
مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر )کرج( و ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان 
است. اين رقم دارای عملكرد دانۀ زياد، متحمل به بيماری های گياهی، مقاوم به ريزش 
دانه و مناسب برای برداشت مكانيزه است. از خصوصيات ويژۀ اين رقم، توليد گل های 
جديد پس از ريزش گل و کاهش خسارت ناشی از عارضۀ اختالل در غالف بندی است.

3700 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

بنفشرنگ گل

قهوه ایرنگ کرك

نامحدودتيپ رشد

پهنشكل برگ

چند شاخهنوع شاخه بندی

زردرنگ بذر

سياهرنگ ناف بذر

٢1/8 درصدمتوسط مقدار روغن دانه

متوسط مقدار پروتئين 
38/4 درصددانه

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

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: اقليم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه

استان لرستان از مناطق مهم کشت سويا در دهه 60 بوده است که به دليل شيوع 
بيماری بوته ميری و فقدان رقم مناسب جايگاه خود را برای اين گياه زراعی از دست 
داده است. با هدف معرفی ارقام زودرس و متحمل به بيماری بوته ميری فيتوفترايی 
پروژه مشترکی بين مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر و سازمان انرژی 
قرار  گاما  اشعه  تحت  رقم کالرك  بذر  آن  در  انجام شد که  از سال 137٢  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 عملكرد 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 بيماری بوته ميری فيتوفترايی انتخاب شد. اين موتانت در 

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

3300 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

135 گرمميانگين وزن هزار دانه
٢٢ درصدمتوسط ميزان روغن

37 درصدمتوسط مقدار پروتئين
رشد نامحدودتيپ رشدی

مقاومواکنش به بيماری فيتوفترا
مقاومواکنش به خوابيدگی
مقاومواکنش به ريزش دانه
95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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طالهی
رقم کلزای تیپ زمستاهن

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

کشور

رقم طاليه از طريق معرفي يك رقم زمستانۀ آلماني به نام کبرا به دست آمده است. 
اين رقم مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور است. بيشترين رکورد 
توليد اين رقم به مقدار 81٢6 کيلوگرم در هكتار در سال 1383 در شهرستان اقليد 

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

8126 کیلوگرم در هکتارپتانسیل عملکرد 

4000ـ3000 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد دانه

168 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

٢31 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكي

زمستانهتيپ رشد

59 عددمتوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي

4ـ3 گرموزن هزار دانه 

45ـ40 درصدمقدار روغن دانه

زيادپايداري عملكرد
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ساری گل
رقم کلزای تیپ بهاره 

سال معرفی: 1379
مناطق مناسب کشت: اراضي شاليزار و مناطق گرم و نيمه گرم کشور

کلزا سومين منبع تأمين کنندۀ روغن گياهي پس از سويا و پالم در جهان است. 
رقم جديد ساري گل از طريق معرفي يك رقم آلماني به نام PF7045/91 طي 6 
سال به دست آمد و مناسب کشت در شاليزارها و مناطق گرم و نيمه گرم کشور 
است. اين رقم نسبت به شاهد حدود 400 کيلوگرم عملكرد بيشتر توليد مي کند. 
ميانگين عملكرد روغن دانۀ آن 39/06 درصد است که حدود 10 درصد بيشتر از 
رقم شاهد است. رقم ساري گل نسبت به شاهد پنج روز زود  رس تر است، بنابراين 
مي تواند از تنش های خشكی و گرمای آخر فصل فرار کند. نتايج آزمايش ها نشان 
داد که اين رقم به ورس تحمل دارد و نسبت به بيماري اسكلروتينيايي ساقه نيز 
نسبتاً متحمل است. ميانگين وزن هزار دانۀ آن 3/9 گرم و دارای پايداری عملكرد 

زياد است.

2500 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 
151 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

175 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكي
بهارهتيپ رشد

35 عددمتوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي
3/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

39/06 درصدمتوسط مقدار روغن دانه
نسبتاً متحملواکنش به بيماري اسكلروتينياي ساقه

متحملواکنش به ورس
زيادپايداري عملكرد
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زرافم
رقم کلزای تیپ بیناینیب 

سال معرفی: 1384
مناطق مناسب کشت: 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  عملكرد  ميانگين  است.  معتدل سرد کشور  مناطق  در  مناسب کشت  و 
زرفام در آزمايش ها، 3750 کيلوگرم در هكتار بود. اين رقم نسبت به شاهد حدود 
500 کيلوگرم عملكرد بيشتر توليد مي کند. ميانگين وزن هزار دانۀ آن 4/5 گرم و 
ميانگين عملكرد روغن دانۀ آن حدود 41 درصد است که 1٢ درصد بيشتر از رقم 
شاهد و به طور ميانگين 1500 کيلوگرم در هكتار است. رقم زرفام نسبت به ورس 
تحمل دارد و نسبت به بيماري اسكلروتينيايي ساقه نيز نسبتاً متحمل است. اين 

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

4000ـ3500 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

170ـ150 سانتی مترارتفاع بوته
روز تا رسيدن 
٢40ـ٢30 روزفيزيولوژيكي

بينابين تيپ رشد
5  ـ4 گرموزن هزار دانه

4٢ـ40 درصدميزان روغن دانه
68 درصد اولئيك

1600ـ1400 کيلوگرم عملكرد روغن
در هكتار

واکنش به بيماري 
نسبتاً متحملاسكلروتينياي ساقه

متحملواکنش به سرما
باالپايداري عملكرد
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ظفر
رقم کلزای تیپ بهاره 

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

مازندران و اقليم های مشابه

کشت کلزا در مناطق ميانبند استان مازندران به علت نبود تنوع رقم و همچنين 
ميانگين  روبه روست.  محدوديت  با  فصل  انتهای  آفات  و  تنش خشكی  با  برخورد 
عملكرد اين رقم ٢750 کيلوگرم در هكتار و ميانگين 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 بكاهد و به علت 
هكتار  در  کيلوگرم   500 حدود  نهايت  در  بيشتر  عملكرد  اجزای  از  برخورداری 
نسبت به شاهد عملكرد بيشتری داشته باشد. ميانگين مقدار روغن آن 41 درصد 

است و تحمل متوسطی در برابر بيماری اسكروتينيا دارد. 

220ـ210 روزتعداد روز تا رسیدگی  

155ـ  145 سانتي مترارتفاع بوته 

4/٢ـ3/7 گرموزن هزار دانه

3000ـ٢500 عملكرد 
کيلوگرم در هكتار

43ـ39 درصد ميزان روغن

0/04 درصد اسيد اروسيك 

مقدار گلوکوزينوالت 
7 ميكرومول برگرمکنجاله

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

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: سيستان 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 خشك کشور 
است. در آزمايش ها، اين رقم دارای عملكردی حدود ٢950 کيلوگرم در هكتار بود 
افزايش عملكرد داشت. متوسط عملكرد  به شاهد حدود 450 کيلوگرم  و نسبت 
روغن دانه در هكتار 1153 کيلوگرم بوده که حدود 15 درصد بيشتر از رقم شاهد 
است. از نظر زمان رسيدن رقم دلگان نسبت به شاهد يك هفته زود رس تر است و 
بنابراين مي تواند از تنش های خشكی و گرمای آخر فصل فرار کند. اين رقم نسبت 

به خوابيدگی متحمل و در برابر بيماري اسكلروتينيايي ساقه نسبتاً متحمل است.

میانگین عملکرد 
2942 کیلوگرم در هکتاردانه 

بهارهتيپ رشد
آزادگرده افشاننوع رقم

متوسط تعداد روز تا 
148 روزرسيدگی

3/77 گرمميانگين وزن هزار دانه
1153 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد روغن
133 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
مقدار گلوکوزينوالت 

کمتر از μmol/gr( 4(کنجاله 

66/67 درصدمقدار اسيد اولئيك
8/38 درصدمقدار اسيد لينولنيك 

واکنش به بيماري 
نسبتاً متحملاسكلروتينيا

متحملواکنش به خوابيدگي
آبان ماهتاريخ کاشت مناسب
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احمدی
رقم کلزای تیپ زمستاهن و مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

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

معتدل  و  سرد  مناطق  در  پايداری کشت  افزايش  نتيجه  در  و  رقم  تنوع  افزايش 
توليد  به منظور  شد.  خواهد  سطح  واحد  در  عملكرد  افزايش  سبب  کشور  سرد 
و   Geronimo رقم خارجی  دو  بين  تالقی  از سال 1379  کلزا،  پرمحصول  ارقام 
SW0756 و انتخاب نتاج مطلوب از جمعيت F٢ حاصل در کرج آغاز شد. گزينش 
الين هاي برتر در نسل هاي در حال تفكيك از طريق روش شجره اي منجر به حصول 
سه الين کلزا از جمله الينKS11 شد. سازگاری و همچنين برتری عملكرد الين 
KS11 در مقايسه با شاهد )Okapi( طي مطالعات تكميلي تأييد شد و احمدی 
نام گرفت. اين رقم به بيماری ساق سياه يا فوما نيمه حساس است. رقم احمدی 
دارای ميانگين عملكرد 3460 کيلوگرم در هكتار بوده و نسبت به شاهد به ميزان 
48٢ کيلوگرم در هكتار برتري دارد. از ساير ويژگی های اين رقم می توان به حدود 
15درصد عملكرد روغن دانه نسبت به شاهد، تحمل بيشتر به تنش خشكی انتهاي 

فصل و تنش سرمايی و امكان کشت با تأخير اشاره کرد.

3460 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

زيادپايداری عملكرد
3/8 گرمميانگين وزن هزار دانه
44/9 درصدمتوسط مقدار روغن

1554 کيلوگرم در متوسط عملكرد روغن 
هكتار

٢66 روز تعداد روز تا رسيدگي
1٢8 سانتی مترميانگين ارتفاع گياه

بيشتر از شاهدتحمل به سرما
نيمه حساستحمل به بيماری فوما

تحمل به بيماری پوسيدگی 
حساسساقه
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3460 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

زيادپايداری عملكرد
3/8 گرمميانگين وزن هزار دانه
44/9 درصدمتوسط مقدار روغن

1554 کيلوگرم در متوسط عملكرد روغن 
هكتار

٢66 روز تعداد روز تا رسيدگي
1٢8 سانتی مترميانگين ارتفاع گياه

بيشتر از شاهدتحمل به سرما
نيمه حساستحمل به بيماری فوما

تحمل به بيماری پوسيدگی 
حساسساقه

گلدشت
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع ومناسب کشت رد اقلیم اهی گرم و معتدل سرد کشور

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

کردستان، مرکزي(

گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است. گلرنگ به عنوان يك گياه روغني 
گلدشت  رقم  دارد.  را  کشور  خشك  مناطق  در  کشت  قابليت  خشكي  به  مقاوم 
حاصل انتخاب تك بوته از تودۀ محلي گلرنگ آذربايجان شرقی با استفاده از روش 
نبود  اندازۀ غوزه و  و  تعداد  بر زودرسی،  تأکيد  سلكسيون الين هاي خالص است. 
مذکور  محلی  تودۀ  از  تك بوته  انتخاب  با  رقم  اين  اصالح  راه  در  گام  اّولين  خار 
لكۀ برگي، سفيدك سطحي  نظير  بيماري هاي مهم گلرنگ  از  بوده است. عالئمی 
و بوته ميری در مزارع تحقيقاتي و ازديادي مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ 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 )٢5ـ٢0 روز زودرس تر از رقم شاهد 
محلي اصفهان( است که رهاسازي سريع تر زمين زراعي و کشت ساير محصوالت 

زراعی را امكان پذير می کند.

1700 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

150 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد گل

بهاره متحمل به سرماتيپ رشد

قرمزرنگ گل

بی خاروضعيت خار

100ـ80 سانتی مترارتفاع بوته

مقاوموضعيت ريزش

40ـ  35 گرموزن هزار دانه

٢5ـ30 درصدمقدار روغن
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صفه
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم سرد کشور

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

اصفهان، آذربايجان شرقي، کردستان، مرکزي

گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است. جمع آوري توده هاي بومي براي 
استفاده از تنوع ژنتيكي موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امكان سلكسيون 
پر  و  اصالح شده  ارقام  ايجاد  براي  اساسي  قدم هاي  اّولين  از  مطلوب  ژنوتيپ هاي 
محصول گلرنگ است. گلرنگ به عنوان نوعی گياه روغني مقاوم به خشكي قابليت 
کشت در مناطق خشك کشور را دارد. رقم جديد صفه حاصل انتخاب تك بوته از 
تودۀ محلي گلرنگ اصفهان است که با استفاده از روش گزينش الين هاي خالص 
و تأکيد بر يكنواختي 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 مكانيزه توليد شده است. 

بهاره تیپ رشد 

يكنواخت )قرمز(رنگ گل

يكنواختنحوۀ رسيدگي

تداوم زيادنحوۀ گلدهي 

نحوۀ تشكيل 
1/3 باالي بوتهشاخه هاي فرعي

متوسط مقدار روغن 
30 درصددانه 

متوسط عملكرد دانه 
3083 کيلوگرم در هكتاردر کشت بهاره* 

متوسط عملكرد دانه 
1915 کيلوگرم در هكتاردر کشت تابستانه*

متوسط عملكرد گل 
خشك

٢00ـ150 کيلوگرم در 
هكتار

* در مزارع تحقيقی ـ ترويجی
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بهاره تیپ رشد 

يكنواخت )قرمز(رنگ گل

يكنواختنحوۀ رسيدگي

تداوم زيادنحوۀ گلدهي 

نحوۀ تشكيل 
1/3 باالي بوتهشاخه هاي فرعي

متوسط مقدار روغن 
30 درصددانه 

متوسط عملكرد دانه 
3083 کيلوگرم در هكتاردر کشت بهاره* 

متوسط عملكرد دانه 
1915 کيلوگرم در هكتاردر کشت تابستانه*

متوسط عملكرد گل 
خشك

٢00ـ150 کيلوگرم در 
هكتار

* در مزارع تحقيقی ـ ترويجی

گل مهر
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم اهی سرد و معتدل سرد کشور

سال معرفي: 1392
مناطق مناسب کشت: 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  گياه 
داشتن  به دليل  گلرنگ  است. 
مورد  همواره  رنگين  گلچه هاي 
بوده  ايرانی  کشاورزان  توجه 
است. رقم جديد گل مهر حاصل 
حال  در  نسل های  از  انتخاب 
 Zarghan٢79 تالقی  تفكيك 
I  .  L .111 × )زرقان ٢79( است. 
عمومی  پايداری  از  رقم  اين 
محيط ها  تمام  در  خوب  خيلی 
است.  برخوردار  زياد  عملكرد  و 
گلچه هاي  وجود  و  خار  نداشتن 
رقم  اين  بارز  صفات  از  رنگي 

جديد است. 

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

قرمزرنگ گل 

بي خاروضعيت خار 

150ـ130 سانتي مترارتفاع بوته

30ـ٢7 گرموزن هزار دانه 

٢7ـ  ٢5 درصدمقدار روغن دانه 

٢900ـ٢700 کيلوگرم متوسط عملكرد دانه
در هكتار

150ـ1٢0 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد گلچه



136

پدیده
متحمل هب سرما و مناسب کشت پاییزه رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقم گلرنگ 

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

روغني  گياهان  از  گلرنگ 
جمع آوري  است.  ايران  بومي 
از  استفاده  براي  بومي  توده هاي 
کشور  در  موجود  ژنتيكي  تنوع 
امكان  آوردن  فراهم  به منظور 
مطلوب  ژنوتيپ هاي  سلكسيون 
در  اساسي  قدم هاي  اّولين  از 
گلرنگ  روغنی  گياه  اصالح 
پديده  رقم  می آيد.  به شمار 
تودۀ  از  تك بوته  انتخاب  حاصل 
با استفاده  اروميه  محلي گلرنگ 
الين هاي  سلكسيون  روش  از 
داراي  رقم  اين  است.  خالص 
عملكرد  و  پاييزه  رشد  تيپ 
حال  در  و  است  زيادی  بسيار 
حاضر يكی از  ارقام برتر گلرنگ 

زمستانه به شمار می رود.

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

نارنجیرنگ گل 

170ـ150 سانتي مترارتفاع

وزن هزار 
35ـ30 گرمدانه 

ميزان روغن 
٢9ـ٢7 درصددانه 

٢500ـ٢٢00 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه
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پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

نارنجیرنگ گل 

170ـ150 سانتي مترارتفاع

وزن هزار 
35ـ30 گرمدانه 

ميزان روغن 
٢9ـ٢7 درصددانه 

٢500ـ٢٢00 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه

مهر
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی و شمالی اریان

رقم هیبرید 

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

استان مرکزي

در ايران از سال 1348 مقدمات کار براي توليد هيبريدهاي آفتابگردان در بخش 
تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر فراهم شد و 
الين های بازگردانندۀ باروری برای نخستين بار در سال 135٢ به ايران وارد شد و 
مورد استفاده قرار گرفت هيبريد مهر يكی از نخستين هيبريدهای سينگل کراس 
ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر 
در سال 1366 معرفی شد. اين هيبريد از طريق تالقی الين برگشت دهندۀ باروری 
از  اين هيبريد  با الين مادری CMS60/5٢ حاصل شده است. والد پدری   R43
مواد ژنتيكی واردشده توسط محققان يوگسالوی و والد مادری آن از مواد ژنتيكی 
استخراج شده از جوامع آزاد گرده افشان برای کشت در مناطق گلستان، مازندران، 

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

180ـ170 سانتی مترارتفاع بوته

تك شاخه نوع شاخه بندی 

75ـ70 گرموزن هزار دانه 

45 درصدمتوسط ميزان روغن 

3500ـ3000 کيلوگرم در عملكرد دانه 
هكتار

1٢0 تا 115 روزطول دورۀ رويش 

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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شفق
سینگل کراس آفتابگردان مناسب ربای کشت اّول ردمناطق مرکزی و شمالی اریان

رقم هیبرید 

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

توليد هيبريدهاي آفتابگردان يكي از عواملي است که مي تواند سبب رونق کشت و 
افزايش عملكرد آن شود. با اين رويكرد از سال 1348 توليد هيبريدهاي آفتابگردان 
در بخش تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ نهال و بذر آغاز شد. هيبريد شفق يكی 
از نخستين هيبريدهای سينگل کراس ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ 
تحقيقات، اصالح و تهيۀ نهال و بذر در سال 1366 معرفی شد. اين هيبريد از طريق 
٢6 CMS حاصل شده  مادری  الين  با   R٢8 باروری برگشت دهندۀ  الين  تالقی 
است. اين هيبريد برای کشت در استان های فارس اردبيل، مازندران، آذربايجان، 

زنجان مناسب است.
ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم ٢750 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم نسبت به 
متحمل است. متوسط مقدار  بيماری پالسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً 
روغن آن در آزمايش های انجام شده 46 درصد و ميانگين وزن هزار دانۀ آن 65 

گرم است.

165ـ 155 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

70ـ60 گرموزن هزار دانه 

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3000ـ٢500 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

نسبتاً متحمل واکنش به کم آبی 
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165ـ 155 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

70ـ60 گرموزن هزار دانه 

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3000ـ٢500 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

نسبتاً متحمل واکنش به کم آبی 

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

رقم هیبرید 

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

آفتابگردان بومی مناطق آمريكای مرکزی است، با اينحال به دليل قابليت سازگاری 
با دامنۀ وسيعی از شرايط اقليمی، در بسياری از مناطق کشور ما نيز جايگاه خوبی 
پيدا کرده است. کشت وکار آفتابگردان در ايران تا قبل از معرفی هيبريدها، مبتنی 
بر کشت ارقام آزاد گرده افشان بود. والد پدری اين هيبريد )R43( از مواد ژنتيكی 
آن  مادری  والد  و  آمد  به دست  دهۀ 60  در  يوگسالوی  محققان  توسط  واردشده 
)CMS19( از مواد ژنتيكی استخراجی از جوامع آزاد گرده افشان در همان دورۀ 
زمانی و توسط محققان مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر در مراغه تهيه 
انتخاب  مراحل  که  آنجا  از  است.  زيادی  بسيار  عملكرد  دارای  هيبريد  اين  شد. 
الين های والدينی اين هيبريد در شرايط ديم انجام شده است، هيبريد آذرگل دارای 

تحمل نسبی به شرايط کم آبی است.

170 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

75 گرمميانگين وزن هزار دانه 

49 درصدمتوسط مقدار روغن

4000ـ3700 عملكرد دانه 
کيلوگرم در هكتار 

100 تا 110 روزطول دوره رويش 

مقاوم واکنش به بيماری سفيدك کرکی

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

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب کشت: استان های آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، همدان و مرکزي

از جمله يكنواختی و  اهميت هيبريدهای آفتابگردان به دليل خصوصيات مطلوب 
با ديگر مناطق دنيا تهيۀ  افزايش است. همسو  عملكرد زياد برای کشت در حال 
 1348 سال  از  و  بوده  برخوردار  اولويت  از  نيز  ايران  در  آفتابگردان  هيبريدهای 
مقدمات کار برای تهيۀ هيبريدهای آفتابگردان فراهم شده است. هيبريد گلديس، 
نسل دوم هيبريدهای ايرانی است که در سال 1373 از طريق تالقی الين پدری 
مناطق  در  برای کشت  ايرانی  به نژادگران  توسط   CMS19 مادری الين  با   R٢8
آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، همدان و مرکزي حاصل و معرفی شد. ميانگين 
عملكرد دانه اين رقم 3400 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم نسبت به بيماری 
پالسموپارا مقاوم است و نسبت به کم آبی تحمل نسبی دارد. متوسط مقدار روغن 
دانۀ آن 60  ميانگين وزن هزار  و  انجام شده 46 درصد  آزمايش های  براساس  آن 

گرم است.

ـ 155 ارتفاع بوته 165
سانتی متر

تك شاخه نوع شاخه بندی 

ـ  55 گرموزن هزار دانه    65

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3600ـ3٢00 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

100 تا 110 روزطول دورۀ رويش 

مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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ـ 155 ارتفاع بوته 165
سانتی متر

تك شاخه نوع شاخه بندی 

ـ  55 گرموزن هزار دانه    65

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3600ـ3٢00 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

100 تا 110 روزطول دورۀ رويش 

مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 

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

رقم هیبرید 

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

به  مقاومت  شدن،  مكانيزه  قابليت  يكنواختي،  به علت  آفتابگردان  هيبريدهاي 
گرده افشان  آزاد  ارقام  بر  دنيا  نقاط  اکثر  در  زياد  عملكرد  بودن  دارا  و  بيماري ها 
ترجيح داده مي شوند. در ايران نيز تهيۀ هيبريدهای آفتابگردان از اولويت برخوردار 
آفتابگردان  هيبريدهای  دوم  نسل  به عنوان  گلشيد  هيبريد  راستا  اين  در  و  است 
به همراه دو هيبريد آذرگل و گلديس در سال1373 توسط محققان بخش تحقيقات 
دانه های روغنی مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر برای کشت در مناطق 
آذربايجان شرقي و غربي، سمنان، فارس و مرکزي معرفی شد. اين هيبريد از طريق 
تالقی الين بازگردان باروری R43 و الين نر عقيم سيتوپالسمی CMS31 حاصل 
شده است. ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم 3650 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم 
نسبت به بيماری پالسموپارا مقاوم و در برابر کم آبی نسبتاً متحمل است. متوسط 
مقدار روغن آن در طی آزمايش های انجام شده 44/7 درصد و ميانگين وزن هزار 

دانۀ آن 7٢/5 گرم است.

170ـ160 ارتفاع بوته
سانتی متر

تك شاخهنوع شاخه بندی

78ـ67 گرمميانگين وزن هزار دانه

44/7 درصدمتوسط مقدار روغن

3800ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

105 تا 95 روزطول دورۀ رويش
مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبیواکنش به کم آبی
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فرخ
سینگل کراس زوردس آفتابگردان

رقم هیبرید 

سال معرفی: زمستان 1388 
شرقی،  و  آذربايجان غربی  معتدل  سرد  مناطق  در  اّول  کشت  مناسب کشت:  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 يكی از گياهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم بعد از برداشت 
غالت در حال گسترش است. اغلب هيبريدهای موجود، ديررس و پابلند هستند. 
از ديررسی هيبريدهای داخلی و برخی هيبريدهای خارجی به عنوان مانعی برای 
گسترش سطح کشت اين گياه زراعی ياد می شود. عملكرد هيبريد فرخ با عملكرد 
قابل  آفتابگردان  هيبريد  رقم  زودرس ترين  به عنوان  رايج  وارداتی  مشابه  هيبريد 
رقابت است. آزمايش های انجام شده در شرايط ديم و کشت دوم، قابليت جايگزينی 
اين رقم با هيبريدهای مشابه را تأييد کرده است. اين هيبريد عالوه بر برخورداری 
از سازگاری و مقاومت به بيماری سفيدك داخلی، از نظر ارتفاع به مراتب کوتاه تر از 
هيبريد آذرگل و حدود ٢0ـ  15 روز زودرس تر از آن است و از اين حيث، قابليت 
امكان  کم آبی،  به  نسبت  رقم  اين  تحمل  دارد.  را  وارداتی  هيبريد  ارقام  با  رقابت 

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

100ـ90 روزطول دورۀ رویش

165ـ  155 سانتی مترارتفاع بوته

ـ  55 گرموزن هزار دانه   65

4500ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

48ـ46 درصدمتوسط مقدار روغن

واکنش به بيماری 
مقاومسفيدك کرکی

واکنش به تنش 
متحملخشكی
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100ـ90 روزطول دورۀ رویش

165ـ  155 سانتی مترارتفاع بوته

ـ  55 گرموزن هزار دانه   65

4500ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

48ـ46 درصدمتوسط مقدار روغن

واکنش به بيماری 
مقاومسفيدك کرکی

واکنش به تنش 
متحملخشكی

ربزگر
رقم هیبرید آفتابگردان مناسب کشت رد مناطق مختلف کشور

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

گلستان و مازندران

هيبريد برزگر به همراه هيبريد آذرگل در بسياری از مناطق کشور در کشت اّول 
)پس از رفع سرمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد( همچنين کشت دوم )پس از 
رقم 85000  ـ66000  اين  مناسب  تراکم  گندم( کشت می شود.  و  برداشت جو 
بوته در هكتار است. اين هيبريد با دارا بودن ويژگی هايی از جمله زودرسی نسبی و 
عملكرد بيشتر نسبت به آذرگل، مقاومت به بيماری سفيدك کرکی و زنگ نژادهای 
ايرانی و درصد روغن باال از جمله هيبريدهای برتر به حساب می آيد. هيبريد برزگر 
در آزمايش های مقايسه ای در سطح زارعان پيشرو نتايج مطلوبی داشته است. اين 
رقم به دليل سازگاری با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ايران و برخورداری از 
ويژگی های مقاومت به بيماری های محدودکنندۀ سفيدك کرکی و زنگ، جايگزين 

خوبی برای هيبريدهای خارجی محسوب می شود.

سینگل کراسنوع هیبرید

100ـ  95 روزطول دورۀ رشد 

180ـ160 سانتی مترارتفاع بوته

65 گرمميانگين وزن هزار دانه

47/99 درصدميانگين مقدار روغن 

متحملواکنش به تنش آبی

مقاوم به نژاد 100واکنش به سفيدك کرکی 

مقاوم به دو نژاد 300 واکنش به زنگ ها
و 30٢

3457 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
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اقسم
سینگل کراس آفتابگردان با عملکرد زیاد

رقم هیبرید 

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

دانۀ  عملكرد  دارای  قاسم  هيبريد 
ارتفاع  کوتاه،  رويش  دورۀ  مطلوب، 
نسبت  به  برداشت  شاخص  کوتاه، 
طبق  مطلوب،  شكلي  ساختار  کم، 
ايستاده و بزرگ، درصد روغن زياد، 
بيماری های محدودکننده  به  مقاوم 
به ويژه زنگ و سفيدك کرکی است. 
از همه مهم تر اينكه نسبت به تنش 
شديد،  حتی  و  متوسط  کم آبِی 
متحمل شناخته شده است. هيبريد 
قاسم به دليل ارتفاع کوتاه و خمش 
مكانيزه  برداشت  برای  ساقه،  کم 
با  رقابت  به  قادر  و  مناسب  بسيار 

هيبريدهای خارجی است. 

سینگل کراسنوع هیبرید

3٢50 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

87  ـ90 روزدورۀ رسيدن فيزيولوژيك

130ـ150 ارتفاع بوته
سانتی متر

واکنش به بيماری سفيدك 
مقاومکرکی نژاد 100

واکنش به بيماری زنگ
مقاوم به 

نژاد 30٢  
جدايه خوی

55 گرمميانگين وزن هزار دانه

47ـ  49 درصدمقدار روغن

بسيار متحملواکنش به تنش کم آبی
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سینگل کراسنوع هیبرید

3٢50 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

87  ـ90 روزدورۀ رسيدن فيزيولوژيك

130ـ150 ارتفاع بوته
سانتی متر

واکنش به بيماری سفيدك 
مقاومکرکی نژاد 100

واکنش به بيماری زنگ
مقاوم به 

نژاد 30٢  
جدايه خوی

55 گرمميانگين وزن هزار دانه

47ـ  49 درصدمقدار روغن

بسيار متحملواکنش به تنش کم آبی

یکتا
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل نيمۀ شمالی کشور

کنجد از جمله گياهان بومی کشور و احتماالً قديمی ترين گياه روغنی کشت شده 
توسط بشر است. زراعت کنجد از ديرباز در کشورمان رايج بوده و توده های بومی 
متعددی از اين گياه پديد آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام مناسب و سازگار 
توده های  از  انتخاب تك بوته  و  با دورگ گيری  نيمۀ شمالی کشور  با شرايط گرم 
دورگ ضمن استفاده از روش تهيۀ الين خالص از توده های دورگ نسل های در 
حال تفكيك آغاز شد. تك بوته های انتخابی بر اساس اهداف اصالحی ارزيابی شدند 
و پس از طی مراحل مقدماتی و نهايي، رقم يكتا به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. 
پر محصولی، سازگاری با اقليم گرم نيمۀ شمالی کشور، تحمل به خوابيدگی و رنگ 

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

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخهنوع شاخه بندی

سفيد ـ کرمرنگ دانه

٢/9ـ ٢/6 گرمميانگين وزن هزار دانه

57   ـ54 درصدمقدار روغن

1100ـ800 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

سهتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

داردمقاومت به خوابيدگی
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اولتان
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: مناطق نيمۀ شمالی کشور

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

الين به شمار می آيد.

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4ـ  ٢/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

56  ـ54 درصدمقدار روغن

1٢50ـ900 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه 

يكتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

متحملواکنش به خشكی

متحملواکنش به خوابيدگی
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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 

یکتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ریزش

متحملواکنش به خشکی

متحملواکنش به خوابیدگی

دشتستان 2
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

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

)ایرانشهر( و هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد کم توقع ترین و سازگارترین محصول کشاورزي استان بوشهر به شمار مي رود. 
کشت و استفاده از بذر کنجد در این استان سابقه اي طوالني دارد و کشت دوم 
محلي  تودۀ  استان  در  کاشت  مورد  بذر  مي شود.  محسوب  گندم  برداشت  از  بعد 
است، از این رو به منظور دستیابي به افزایش عملکرد، یکنواختي، زودرسي و سایر 
صفات مطلوب زراعي سلکسیون از داخل توده محلي دشتستان انجام گرفت. کنجد 
تودۀ  از   )pure line selection( از طریق گزینش الین خالص  رقم دشتستان2 
محلي کنجد دشتستان به دست آمد. براي این منظور، در پاییز سال 1369 تعدادي 
تک بوته از مزارع کنجد استان انتخاب شد. بذر هر تک بوته جداگانه برداشت شد 
از آزمایش های مقدماتي، پیشرفته و تحقیقي ترویجي 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. این 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 
یکتعداد 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  کشور  جنوبی  نیمۀ  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان

کنجد از گياهان روغني بومي ايران است که زراعت آن از ديرباز در استان های جنوبی 
کشور متداّول بوده است. کنجد به عنوان گياه روغنی متحمل به شرايط خشكی و کم آبی 
از قابليت کشت در مناطق کم آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان زراعت دوم 
بعد از برداشت غالت نيز 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 ميری و زودرسی نسبی از توده هاي بومي مناطق 
مختلف استان فارس انتخاب تك بوته صورت گرفت. با توجه به برتري اين رقم به ويژه از 
لحاظ عملكرد دانه، مقاومت به بيماری بوته ميری و نيز زودرسی نسبی در مقايسه با رقم 
شاهد در سال زراعي 83  ـ138٢ در مناطق مختلف نيمۀ جنوبی کشور از نظر عملكرد 
و سازگاری مورد ارزيابی تكميلی قرار گرفت و برتری آن تأييد و با نام داراب 1 به عرصۀ 
زراعت کشور معرفی شد. پرمحصولی، تحمل به بيماری های بوته ميری و گل سبز و نيز 

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

1500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

1٢0ـ110 روزطول دورۀ رويش
يكتعداد گل در محور

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

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

قهوه ای روشنرنگ دانه
چندشاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در کپسول
متحمل تحمل به بيماری
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1500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

1٢0ـ110 روزطول دورۀ رويش
يكتعداد گل در محور

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

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

قهوه ای روشنرنگ دانه
چندشاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در کپسول
متحمل تحمل به بيماری

هلیل
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

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

هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد از جمله محصوالتی است که از قرن ها پيش در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير 
کشت می شده است و به دليل مقاومت به خشكی و گرما، اهميت بسيار 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 جيرفت با انتخاب 
تك بوته در سال 1377 شروع شد. تك بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی 
به  نهايي  آزمايش مقايسۀ عملكرد  از طی مراحل مقدماتی،  ارزيابی شدند و پس 
مدت دو سال در سال هاي 1381 و 138٢ انجام گرفت و بين الين هاي بررسي 
شده، الين 13ـ   JL در بررسی تحقيقی ـ ترويجی به عنوان الين برتر تعيين و با نام 
»هليل« به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. پرمحصولی، سازگاری مناسب به اقليم 
گرم کشور، تحمل نسبی بيماری پژمردگی فوزاريومی، تحمل نسبی تنش خشكی 
و ريزش دانۀ کمتر نسبت به رقم رايج محلی از ويژگی های برجستۀ اين رقم است.

بلند، 175 سانتی متر ميانگين ارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4 گرمميانگين وزن هزار دانه

54 درصدمتوسط مقدار روغن

15٢0 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

يكتعداد گل در محور

واکنش به پژمردگی 
نسبتاً متحملفوزاريومی

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

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 

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

ذرت سينگل کراس 704 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام ديررس است. ميانگين وزن 
هزار دانۀ آن 350 گرم است. ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم 8 تن در هكتار است 
و در اکثر استان های کشور قابل کشت است. در استان های سردسير برای توليد 
علوفه و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظوره )دانه ای و علوفه ای( 
قابل بهره برداری است. اين رقم برای تغذيه انسان، خوراك دام و طيور، و نيز در 

صنعت استفاده می شود. 

دندان اسبیتیپ دانه

8000 کيلوگرم ميانگين عملكرد دانه 
در هكتار

16 رديفمتوسط تعداد رديف دانه در بالل

٢٢ سانتی مترمتوسط طول بالل 

48 ميلی مترمتوسط قطر بالل
متوسط تعداد روز تا ظهور گل 

67 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
135ـ  1٢5 روزفيزيولوژيكی 

7٢ـ  65 هزار بوته تراکم مطلوب در مزرعه 
در هكتار

350 گرمميانگين وزن هزار دانه 

300 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم 
مقاومت نسبیواکنش به سياهك
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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 کشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

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

بهره برداری است. 

دندان اسبی تیپ دانه

٢70 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

16 سانتی مترمتوسط طول بالل 

44 ميلی مترمتوسط قطر بالل

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
105ـ  95 روزفيزيولوژيكی 
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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 کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخيري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز و مرودشت(، استان های 

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

ميانگين  است.  زودرس  ارقام  جزء  رسيدن  گروه  نظر  از  سينگل کراس301  ذرت 
عملكرد دانۀ اين رقم 5 تن در هكتار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت 
گندم و کشت های تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان 
فارس )شيراز و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در 

مناطق بسيار سرد کشور قابل کشت و استفاده است. 

دندان اسبیتیپ دانه

5000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

٢80 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشكل بالل

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

متوسط تعداد روز تا ظهور 
56 روزگل تاجی 

95ـ  85 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكی 

85 هزار بوته در هكتارتراکم مطلوب در مزرعه 

مقاومت نسبی واکنش به سياهك

٢95 سانتی مترميانگين 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 کشت: اکثر استان های کشور؛ به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم 
و کشت های تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

ذرت سينگل کراس 604 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. ميانگين 
عملكرد دانۀ اين رقم 7 تن در هكتار بوده و برای کشت اّول در اکثر استان های 
کشور مناسب است. به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخيري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز و مرودشت(، 

استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه کاربرد دارد.

دندان اسبیتیپ دانه
40 تن در هكتار ميانگين عملكرد علوفه 
7000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

18ـ16 رديفتعداد رديف دانه در بالل
زردرنگ دانه 

3٢0 گرمميانگين وزن هزار دانه 
1٢5 روزمتوسط طول دوره رشد

٢1ـ  18 کيلوگرم در مقدار مصرف بذر 
هكتار 

70 هزار بوتهتراکم مطلوب در مزرعه 
٢95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

حساسواکنش به شوری
حساسواکنش به خشكی

مقاومت نسبیواکنش به بيماری لكه برگی 
مقاومت نسبیواکنش به پوسيدگی بالل 

مقاومت نسبیواکنش به سياهك 
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سینگل کراس 711
سینگل کراس دریرس، مناسب کشت رد مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 
و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظورۀ دانه و علوفه قابل بهره برداری است(

ذرت سينگل کراس 711 از نظر  گروه رسيدن جزء ارقام ديررس است. ميانگين 
عملكرد دانۀ اين رقم 8 تن در هكتار است. شكل بالل مخروطی و تيپ دانۀ آن 
سخت است. اين رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور است و در استان های 
سردسير برای توليد علوفه و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظوره 

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

سخت تیپ دانه

8000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

قرمز روشنرنگ چوب بالل 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطیشكل بالل

زرد متمايل به نارنجیرنگ دانه

متوسط تعداد روز تا 
67 روزظهور گل تاجی 

روز تا رسيدن 
135ـ  1٢5 روزفيزيولوژيكی 

70ـ  65 هزار بوته در هكتارتراکم مطلوب در مزرعه 

350 گرمميانگين 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 کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 

و در استان های معتدل و گرمسير به منظور توليد دانه و علوفه(

ذرت سينگل کراس 647 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. ميانگين 
اين رقم 8 تن در هكتار است. شكل بالل مخروطی ـ استوانه ای و  عملكرد دانۀ 
تيپ دانۀ آن دندان اسبی است. اين رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور 
است و در استان های سردسير برای توليد علوفه و در استان های معتدل و گرمسير 

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

دندان اسبیتیپ دانه

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

5٢ سانتی مترمتوسط قطر بالل 

٢0ـ  18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشكل بالل

متوسط تعداد روز تا 
63 روزظهور گل تاجی 

تعداد روز تا رسيدن 
1٢5ـ  115 روزفيزيولوژيكی 

75 هزار بوته در هكتار تراکم مطلوب در مزرعه 

3٢5 گرممتوسط وزن هزار دانه 

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

مقاومت نسبیواکنش به سياهك
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سینگل کراس 600

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

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

ذرت سينگل کراس 600 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. اين رقم 
از ارقام ذرت آجيلي است که برای توليد پاپ کورن از آن استفاده می شود. شكل 
بالل مخروطی و تيپ دانۀ آن سخت است. اين رقم که در اکثر استان های کشور 
مقاومت  بالل  فوزاريومی  پوسيدگی  بيماری  به  است،  بهره برداری  و  کشت  قابل 

نسبی دارد.

سخت تیپ دانه

180 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

1٢5ـ   115 روززمان سبز شدن تا رسيدن فيزيولوژيكی 
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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 کشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

ذرت سينگل کراس 30٢ از نظر گروه 
است.  زودرس  ارقام  جزء  رسيدن 
اين رقم از ارقام ذرت دانه ای است 
استفاده  آن  از  دانه  توليد  برای  که 
و  استوانه ای  بالل  شكل  می شود. 
است.  دندان اسبی  آن  دانۀ  تيپ 
کشور  استان های  اکثر  در  رقم  اين 
قابل کشت و بهره برداری بوده و به 
بيماری پوسيدگی فوزاريومی بالل و 

سياهك مقاومت نسبی دارد.

دندان اسبی تیپ دانه

٢74 گرمميانگين وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
1٢0ـ   115 روزفيزيولوژيكی 
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سینگل کراس 500

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

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

ذرت سينگل کراس 500 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. شجرۀ 
اين رقم R59   ×  OH43 است و با روش بالل به رديف حاصل شده است. شكل بالل 
مخروطی و تيپ دانه دندان اسبی است. در بررسي واکنش اين رقم به بيماری های 
سياهك و پوسيدگی فوزاريومی بالل با آلودگي مصنوعي، شدت آلودگي کمتر از 
شاهد بود. از نظر عملكرد دانه، نسبت به شاهد برتری دارد و در اکثر استان های 

کشور قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبی  تیپ دانه

٢9٢/83 گرمميانگين وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
130ـ1٢0 روزفيزيولوژيكی 
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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 کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل 

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

به منظور کشت ذرت در کشور درحال حاضر استفاده می شود،  رقمی که معموالً 
هيبريد ديررس KSC 704 است. استفاده از ارقام ديررس در کشت دوم در مناطق 
معتدل )بعد از برداشت گندم( به دليل محدوديت فصل، قبل از مرحلۀ گلدهي يا 
به منظور  يا  و  مواجه می شود  پاييزه  بارندگي هاي  يا  با سرما  دانه  پرشدن  از  قبل 
جلوگيري از تأخير در کشت محصوالت پاييزه با رطوبت باال برداشت مي شوند که 
سبب کاهش کمي و کيفي محصول و در نهايت کاهش هكتوليتر مي شود. هيبريد 
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، 
جلوگيري از تأخير در کشت هاي پاييزه و عملكرد مناسب از مهم ترين ويژگی های 

اين رقم است.

11ـ10 تن در هکتارمیانگین عملکرد 

٢06 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

زودرس از گروه ٢80 فائو با گروه رسيدن
دوره رشد و نمو 115ـ  105 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه

قرمزرنگ چوب بالل

٢90 گرمميانگين وزن هزاردانه

نيمه مقاومواکنش به فوزاريوم 

واکنش به سياهك 
حساسمعمولی
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سینگل كراس 400(
دهقان )

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

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: 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

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

ویژگی های این 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 
متحملفوزاریوم

واکنش به 
سیاهک 
معمولی

مقاوم
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میانگین 
11ـ10 تن در هکتارعملکرد
ميانگين 
٢08  سانتی مترارتفاع بوته

گروه 
رسيدن

متوسط رس ـ زودرس از گروه 400 
فائو با دورۀ رشد و نمو 1٢0ـ  115 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه
رنگ چوب 

قرمزبالل

ميانگين 
وزن هزار 

دانه
٢80/60 گرم

واکنش به 
متحملفوزاريوم

واکنش به 
سياهك 
معمولی

مقاوم

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 گرمسير کشور شامل جنوب  مناطق مناسب کشت: 

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

يكی از محدوديت های کنونی توسعۀ کشت ذرت در مناطق گرمسير، نياز آبی نسبتاً 
زياد آن است. هيبريد کارون 701 با خصوصيات مورفولوژيك مطلوب، 30 درصد 
تنش  به  نسبت  متوسط،  تنش های  در  عملكرد  کاهش  عدم  و  بيشتر،  گردۀ  دانۀ 
خشكی نسبتاً متحمل است. هم اکنون 17ـ  15 نوبت آبياری برای رقم شاهد انجام 
می شود، در حالی که کاهش 4ـ3 نوبت آبياری در مورد اين رقم امكان پذير است. 
عملكرد دانۀ اين هيبريد در شرايط تنش خشكی ٢000ـ1500 و در شرايط بدون 
تنش 1000 کيلوگرم بيشتر از هيبريد شاهد )SC704( بود. دورۀ رشد آن از سبز 
شدن تا رسيدگی فيزيولوژيك دانه 10ـ7 روز کوتاه تر از رقم شاهد است. پتانسيل 
توليد بذر هيبريد اين رقم 3500 کيلوگرم در هكتار است، در حالی که ميزان بذر 
بوجاری شدۀ رقم شاهد در مناطق گرمسير به دليل حساسيت الين مادری آن به 
تنش گرما حداکثر 1500 کيلوگرم است. عملكرد دانۀ اين هيبريد در شرايط تنش 
خشكی ٢000ـ1500 )٢0 درصد( و در شرايط بدون تنش 1000 )10درصد( 

عملكرد در واحد سطح از رقم شاهد باالتر است.

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

190 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
تعداد روز از سبز شدن 
115ـ113 تا رسيدگی فيزيولوژيك 

11/7 ميانگين درصد پروتئين
15تعداد رديف دانه در بالل
374 گرمميانگين وزن هزار دانه
متحملواکنش به تنش خشكی

واکنش به سياهك 
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 گرمسير کشور شامل جنوب  مناطق مناسب کشت: 

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

به لحاظ  از رقم شاهد )SC704( است و  ذرت هيبريد مبين 1٢ روز زودرس تر 
نسبی  تحمل  و  زودرسی  ندارد.  شاهد  رقم  با  معنی داری  اختالف  دانه،  عملكرد 
را  آن  دوم  کشت  که  است  هيبريد  اين  مهم  ويژگی های  ديگر  از  گرما  تنش  به 
 ،SC704 امكان پذير می کند. اين هيبريد با دارا بودن حجم دانۀ گردۀ باالتر از رقم
فاصلۀ بسيار کوتاه ظهور اندام های زايشی، دانۀ گردۀ بيشتر، و تحمل نسبی به تنش 
گرما به منظور کشت در مناطق گرمسيری اهميت زيادی دارد. ارتفاع کوتاه تر بالل 
از سطح زمين، ارتفاع کوتاه تر کل بوته و قطر بيشتر ساقه موجب تحمل بيشتر اين 
هيبريد به ورس است. ديگر ويژگی مورفولوژيك اين رقم، داشتن ريشه های هوايی 
قوی و فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاك  است که احتماالً يكی ديگر از داليل 
تحمل اين رقم به ورس است. عملكرد اين رقم در شرايط معمول در سطح رقم 

شاهد و در شرايط تنش گرما ٢0 درصد باالتر از آن است.

8040 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد

169 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

دورۀ رشد سبز شدن تا 
11٢ روزرسيدن فيزيولوژيكی

16تعداد رديف دانه

زرد رنگ دانه

361 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاومواکنش به فوزاريوم

متحملواکنش به تنش گرما

مقاومواکنش به سياهك

رسیدگی  نشان دهنده  که  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  کشت:  مناسب  مناطق 

اصفهان و همچنين کشت دوم در شمال خوزستان و جيرفت و کهنوج

 90 از  بيش  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 تأخيری و کشت دوم 
با رطوبت  برداشت محصول  موجب 
می شود.  پايين  کيفيت  و  زياد 
محصول  کشت  در  اين  بر  عالوه 
بعدی که معموالً گندم و کلزا است 
هيبريد  می آيد.  پيش  تأخير  نيز 
سينگل کراس 705 با سرعت بيشتر 
رسيدن  از  بعد  دانه  رطوبت  کاهش 
امكان   ،704 هيبريد  با  مقايسه  در 
را  زودتر  هفته  يك  حدود  برداشت 
سبب  ويژگی  اين  می کند.  فراهم 
با رطوبت مناسب می شود  برداشت 
محصول  به موقع  کشت  امكان  و 

بعدی را فراهم می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

309  گرموزن هزار دانه 

4٢تعداد دانه در رديف بالل

15/6تعداد رديف دانه در بالل

191  سانتی مترارتفاع بوته 

106  سانتی مترارتفاع تا بالل

ميانگين رطوبت دانه در 
زمان برداشت 

٢0/94 )شاهد: 
)٢3/٢5

1٢617 کيلوگرم در ميانگين عملكرد دانه 
هكتار

واکنش به سياهك 
نيمه مقاوممعمولی ذرت

واکنش به پوسيدگی 
نيمه مقاومفوزاريومی بالل

* در مزارع تحقيقی 

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

هیبرید 

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب کشت: کشت دوم در شمال خوزستان، جيرفت و کهنوج، ارزوئيۀ کرمان 

و مغان، کشت اّول در کرمانشاه، فارس و اصفهان

رقم  به ويژه  ذرت  ديررس  ارقام 
 90 از  بيش   ،704 سينگل کراس 
درصد اراضی ذرت کاری کشور را در 
کشت اّول و کشت تابستانه پوشش 
می دهند. اين مسئله موجب افزايش 
می شود  کشور  ذرت  توليد  ريسك 
ارقام  تعداد  افزايش  ضرورت  و 
به منظور  مشابه  رسيدن  گروه  با 
و همچنين  تنوع هيبريدها  افزايش 
تضمين پايداری توليد ذرت را نشان 
هيبريد جديد کرج 706،  می دهد. 
تن   1/597 حدود  متوسط  به طور 
در هكتار افزايش عملكرد نسبت به 
هيبريد 704 نشان داده است. اين 
هيبريد می تواند در کنار رقم 704 

در مناطق مختلف کشت شود.

دندان اسبیتیپ دانه

ميانگين عملكرد دانه 
 1٢٢80

کيلوگرم در 
هكتار

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

176/7 ميانگين ارتفاع بوته
سانتی متر

89/5 ارتفاع تا بالل 
سانتی متر

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢4/4 )شاهد: 
)٢5/9

393/٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
واکنش به سياهك معمولی 

نيمه مقاومذرت

مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
* در مزارع تحقيقی ترويجی



165

دندان اسبیتیپ دانه

ميانگين عملكرد دانه 
 1٢٢80

کيلوگرم در 
هكتار

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

176/7 ميانگين ارتفاع بوته
سانتی متر

89/5 ارتفاع تا بالل 
سانتی متر

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢4/4 )شاهد: 
)٢5/9

393/٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
واکنش به سياهك معمولی 

نيمه مقاومذرت

مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
* در مزارع تحقيقی ترويجی

کرج 703
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد مناطق رذت کاری کشور

هیبرید 

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

جيرفت 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 تأخيری 
و کشت دوم موجب برداشت محصول 
با رطوبت زياد و کيفيت پايين می شود. 
عالوه براين، کشت محصول بعدی که 
معموالً گندم و کلزا است نيز با تأخير 
مواجه می شود. هيبريد سينگل کراس 
703 با سرعت بيشتر کاهش رطوبت 
با  مقايسه  در  رسيدن  از  بعد  دانه 
امكان برداشت حدود  هيبريد 704، 
می کند.  فراهم  را  زودتر  هفته  يك 
اين ويژگی سبب برداشت با رطوبت 
به موقع  کشت  و  می شود  مناسب 
محصول بعدی را امكان پذير می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

313 گرمميانگين وزن هزار دانه 

39تعداد دانه در رديف بالل

16تعداد رديف دانه در بالل

198 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

100 سانتی مترارتفاع تا بالل

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢٢/٢% )شاهد 
)%٢4/6

ميانگين عملكرد دانه در مزارع 
تحقيقی ـ ترويجی 

 14099
کيلوگرم در 

هكتار

واکنش به سياهك معمولی 
نيمه حساسذرت

نيمه مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
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گاه پ
رقم سورگوم علوهف ای نیمه دریرس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1363
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشك

سورگوم رقم پگاه دارای تيپ علوفه ای است و برای مصارف سيلويی، توليد علوفه 
تازه، چرای مستقيم و توليد علوفۀ خشك استفاده می شود. سورگوم پگاه دارای دو 
چين است و ميانگين عملكرد علوفۀ تر آن 150ـ 130 تن در هكتار و ميانگين 
عملكرد علوفۀ خشك آن 30ـ  ٢3/5 تن در هكتار است. سورگوم علوفه ای رقم پگاه 

نيمه ديررس است و به علت داشتن قند زياد، برای توليد شربت نيز کاربرد دارد.

تک ساقهتیپ بوته 

٢15 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

1٢0 روزطول دورۀ رويش 

1٢8/38 تن در ميانگين عملكرد علوفۀ تر 
هكتار 

٢3/5٢ تن در هكتار ميانگين عملكرد علوفۀ خشك 

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه 

18 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشكی

تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری

مقاومواکنش به خوابيدگی 

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 کشت: مناطق معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

از  که  است  سورگوم  هیبرید  ارقام  از  یکی   )Speed feed( فید  اسپید  سورگوم 
هیبریداسیون 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 سیلویی است.

ایستاده با پنجه تیپ بوته 
فراوان

215 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
120 روزطول دورۀ رویش 

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 کشت: مناطق سرد، معتدل، گرم، گرم و خشك

رقم  اين  می شود.  محسوب  سورگوم  زودرس  ارقام  از  پيام  رقم  دانه ای  سورگوم 
پاکوتاه بوده و ميانگين ارتفاع بوتۀ آن حدود 5٢1 سانتی متر است. رنگ دانه اين 

رقم نارنجی مايل به قهوه ای است.

پاکوتاهتیپ بوته 
1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

مكانيزه برداشت 
8000  ـ6000 کيلوگرم در هكتار متوسط عملكرد دانه
1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
٢4 سانتی مترمتوسط طول خوشه 
3٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشكی
تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری
کاماًل مقاوم واکنش به خوابيدگی 

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 کشت: مناطق گرم، و گرم و خشك

اين  ارقام متوسط رس سورگوم محسوب می شود.  از  رقم سپيده  دانه ای  سورگوم 
رقم پاکوتاه بوده و ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 1٢5 سانتی متر است. رقم سپيده 
انسان، خوراك دام و طيور، و نيز در  پايداری عملكرد 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 نيز کمتر است.

تک ساقهتیپ بوته 

1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

1٢0 روزهطول دورۀ رويش 

10000ـ7000 کيلوگرم عملكرد دانه
در هكتار

٢4 سانتی مترطول خوشه 

ميانگين وزن هزار 
33/5 گرمدانه

تحمل نسبیواکنش به خشكی

تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابيدگی 

سفيدرنگ 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 کشت: مناطق گرم، و گرم و خشك

سورگوم دانه ای رقم کيميا از ارقام متوسط رس سورگوم است. رقم کيميا پاکوتاه 
بوده و ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 115 سانتی متر است. اين رقم عالوه بر داشتن 
ميانگين عملكرد باال، پايداری عملكرد نيز دارد. از اين رقم سورگوم به عنوان خوراك 

دام و طيور و همچنين در صنايع مالت و نشاسته سازی استفاده می شود. 

115 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

1٢0 روزطول دورۀ رويش 

9000ـ7500 کيلوگرم متوسط عملكرد دانه
در هكتار

٢9 سانتی مترطول خوشه 

36/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیخشكی

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیشوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابيدگی 

نارنجیرنگ دانه 
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چند آفت مهم از حبوبات

عکس نحوۀ خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

اســتفاده از قرص هــای تصعيــدی رايــج در 
ــار انب

اين حشره يكی از مهم ترين آفات حبوبات 
و  مزرعه  در  بلبلی  چشم  لوبيا  مخصوصاً 
انبار می باشد و به خاطر حساس بودن اين 
محصول همه ساله خسارت زيادی به آن وارد 
می شود. آلودگی از مزرعه آغاز شده و آفت 
همراه با محصول در مراحل مختلف نشو و نما 
به انبار، منتقل می شود. در شرايط مناسب از 
نظر دما و رطوبت، نشو و نما و خسارت حشره 
اغلب  ماده  می يابد. حشرات  ادامه  انبار  در 
دانه هايی را برای تخم ريزی انتخاب می کنند 
که الرو بتواند از آنها تغذيه کند و اگر اين 
انتخاب با دقت کافی انجام نشود الرو جوان 
ضمن کندن داالن برای نفوذ به دانه، در آغاز 

کار از بين می رود.

سوسك 
چهار 

نقطه اي 
حبوبات

1

روش هاي پیشگیري و کنترل:
اســتفاده از قرص هــای تصعيــدی رايــج در 

ــار انب

و  بناها  در  را  زمستان ها  کامل  حشره 
غيرفعال  حالت  به  مختلف  پناهگاه های 
و  شده  ظاهر  بهار  اوايل  در  و  گذرانيده 
برای تغذيه از جوانه شاخه های لطيف به 
مزارع عدس حمله می کند سپس الروهای 
جوان بعد از خارج شدن از تخم ها به داخل 
غالف نفوذ کرده و از آنجا به دانه ها حمله 

می کند.

سوسك 
عدس ٢

روش هاي پیشگیري و کنترل:

 )OMITE( پروپارژيــت بــا نــام تجــاری اومايــت
ــان  ــام تجــاری کلت ــا ن ــول ب امولســيون 57% و ديكوف
ــر در  ــی ليت ــزان 50- 40 ميل ــا مي امولســيون 58% ب
ــا  ــه ذکــر اســت ت هكتــار اســتفاده کــرد. البتــه الزم ب
ــول را  ــد محص ــی نباي ــس از سمپاش ــه پ ــه هفت س

ــود. ــت نم برداش

چشم  با  که  است  ريز  بسيار  آفت  اين 
غيرمسلح به سختی قابل رؤيت است. اغلب 
در پشت برگ ها قرار می گيرند و با قطعات 
دهانی مكنده ای که دارند از شيرۀ گياهی 
تغذيه می کنند. از عاليم آنها تنيدن تار 
دمبرگ  اطراف  و  برگ  پشت  در  بيشتر 

می باشد.

کنه دو 
نقطه ای 

لوبيا
3
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عکس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- کاشــت دیــر هنــگام مزرعــه : اگر هنــگام کاشــت دمــای خاك 
بــه 15درجــه سلســيوس برســد خســارت آفت بــه حداقل می رســد 
زيــرا در ايــن شــرايط گيــاه ســريع رشــد می کنــد و خســارت وارده را 

ترميــم می کنــد. 

ــا  ــل از کاشــت ب ــذر قب ــی ب ــا ضدعفون ــیمیایی: ب ــرل ش 2- کنت
ســموم رايــج مثــل لينديــن يــا ضدعفونــی خاك بــا ســم ديازينون 
ــث  ــار باع ــص در هكت ــاده خال ــرم م ــه نســبت ٢کيلوگ ــول ب گران

ــود. ــی می ش ــش آلودگ کاه

يا گياهچه  و  بذر  به  الرو 
از  زراعی  گياهان  اغلب 
جمله لوبيا، نخود، عدس، 
پنبه؛  چغندرقند،  کلم، 
خيار و گندم حمله نموده 
تازه  جوانه های  و  بذر  و 
روييده و گياهچه را از بين 

می برد.

مگس 
لوبيا 4

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- مبارزه بيولوژيك توسط دشمنان طبيعی
) زنبورهای پارازيتوئيد(

در  کيلوگرم   ٢ نسبت  به  سوين  پودر  با  شيميايی  مبارزه   -٢
هكتار در  ليتر   ٢ ميزان  به  زولون  هكتارـ 

ابتدا  پروانه  اين  الروهای 
کرده  تغذيه  برگچه ها  از 
پيله ها  سراغ  به  سپس 
قسمتی  يا  تمام  و  رفته 
را  نخود  حبه های  از 
می خورد و بعد به جوانه ها 
می کند. حمله  گل ها  و 

 کرم 
پيله خوار 

نخود
5

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- کنترل زراعی با شخم پاييزه و انهدام بقايای گياهان سال قبل
٢- کنترل شيميايی با استفاده از طعمۀ مسموم با فرمول زير:

سوين 5 کيلوگرم + ليندين 4 کيلوگرم + سبوس 100کيلوگرم + آب 
50 ليتر مخلوط شده و هنگام خروج الروها پای بوته ريخته می شود.

گياه  طوقه  به  آفت  الرو 
در  شده  روييده  تازه 
سطح خاك يا زير خاك 

می کند. حمله 

کرم 
طوقه بر 6
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عكس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- استفاده از دشمنان طبیعی مثل حشرات و زنبورهای 
پارازیتوئید مثل کفشدوزک هفت نقطه ای 

2- مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم فسفره مثل ماالتیون 
به نسبت دو در هزار 

این آفت باعث خسارت شدید در 
مراحل اولیۀ رشد، مکیدن شیره 
بیماری  ویروس  انتقال  گیاهی، 
عالیم  از  می شود.  و...  موزاییک 
برگ ها،  پیچیدگی  خسارت 
کوتاه شدن بوته، پژمردگی گیاه، 
چسبناک  و  غلیظ  مایع  ترشح 
قارچ های  رشد  و  عسلک  نام  به 

است. ساپروفیت 

شته سیاه 
باقال 7

چند آفت مهم از حبوبات

تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

1- تناوب زراعی و شخم عمیق
2- استفاده از بذور سالم

3- عدم آبیاری به صورت کرتی یا بارانی
4- تنظیم تاریخ کاشت

5- ضد عفونی بذر
6- استفاده از ارقام مقاوم

در مزرعه نخود قسمتی مثل این 
است که صاعقه زده باشد و زرد 
و خشک شده به نظر می رسد. 
روشن  قهوه ای  کشیده  لکه های 

شاخه ها   روی 

برق زدگی 
نخود 1

- هیچ گونه ارقام مقاوم یا کنترل شیمیایی برای مقابله با آن 
ندارد. وجود 

- باید باقال را با غالت به مدت 2 سال به تناوب گذاشت.
- استفاده از بذرهای سالم

لکه های قهوه ای رنگ منظم بر 
روی برگ ها

لکه 
قهوه ای 

باقال
2
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تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

1- استفاده از ارقام مقاوم
٢- رعايت تناوب زراعی

3- استفاده از ترکيبات بيولوژيك به صورت پوشش بذر

معتدل  شرايط  در  قارچ ها 
در  نفوذ  با  ديم  مناطق  و 
انسداد  تخريب  و  آوند ها 
را  امالح  و  آب  مسير  آنها 
قطع  گياه  باالی  سمت  به 
کرده و پژمردگی و باالخره 
مرگ گياه را سبب می شود.

بوته ميری 
فوزاريومی 3

- سمپاشی با قارچ کش های سيستميك و غيرسيستميك
- استفاده از ارقام مقاوم

- کاشت حبوبات دور از زمين های آلوده

- شخم عميق که باعث از بين رفتن بقايای گياهی شود.

در  شكل  دايره ای  لكه های 
برگ ها طرفين  زنگ باقال 4

- استفاده از ارقام مقاوم محصول
- حذف منابع آلودگی

- مبارزه با ناقل بيماری )مثل شته(

رنگ پريدگی برگ ها که به 
طور نامنظم قسمت هايی از 
برگ سبز تيره و قسمت های 
ديگر کامأل بی رنگ می شود 
رفتن  بين  از  آن  دليل  که 

کلروفيل گياه است.

موزاييك 
باقال 5
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تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

- استفاده از قارچ کش های رايج
- جلوگيری از آبياری بيش از حد مزرعه

لكه های سفيد رنگ بر روی 
به  ساقه ها  گاهی  و  برگ ها 
علت رطوبت زياد در بوته ها 

می شود. ايجاد 

سفيدك 
پودری 

باقال
6

- استفاده از ارقام مقاوم
- تناوب 3 ساله

- کاشت حبوبات دور از مناطق آلوده
- شخم عميق پاييزه

- سمپاشی با قارچ کش های سيستميك

به  مايل  قهوه ای  جوش های 
قرمز با حاشيه ای کم رنگ اغلب 
روی برگ ها و گاهی روی ساقه 

و غالف ديده می شود.

زنگ لوبيا 7

- استفاده از بذر سالم 
- آيش وتناوب دو ساله

- عدم استفاده از آبياری بارانی
- ضد عفونی بذر

ايجاد پوشش گلی رنگی که 
اسپورهای قارچ عامل بيماری 
هستند، روی آن ديده می شود.

حالت لزج و چسبناك در تمام 
يا قسمتی از گياه وجود دارد.

آنتراکتوز 
لوبيا 8

- استفاده از ارقام مقاوم
- ضد عفونی بذر با سم کاپتان
- کاشت بذر در عمق کمتر 

توليد رنگ بنفش در برگ و 
ايجاد زخم )شانكر( روی ساقه، 
طوقه و کوتيلدون ها و حمله 
به قسمت های هوايی و توليد 

حالت تار عنكبوتی

ريزوکتونيايی 
حبوبات 9
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جدول برخی ازعلف های هرز مهم در حبوبات

تصویر و روش کنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مكانيكی: کاشت بذر عاری از پيچك 
به  پيچك  مختلف  قسمت های  برداشت  عدم  و 
هنگام برداشت، عدم اجازه تشكيل بذر در پيچك 
انجام  و  مجاور  مزارع  به  آن  ورود  از  جلوگيری  و 

شخم  عمليات 
توصيۀ  به  علف کش ها  از  استفاده  ٢- شيميايی: 

نباتات  حفظ  کارشناسان 

علفی چند ساله با ساقه های پيچنده، ريشه 
عمودی و راست، برگ ها قلبی شكل، گل ها 
شيپوری و سفيد تا صورتی، توسط بذر و 
ساقه های خزنده زيرزمينی تكثير می شود.

بذرها در بهار جوانه زده در سال اول قادر 
به توليد گل نيست و اندام های هوايی در 
پاييز هر سال ازبين رفته و در بهارسال بعد 

مجددأ جوانه زنی می کند.

پيچك 
صحرايی 1

1- زراعی و مكانيكی: استفاده از شخم برگردان و 
ديسك 

٢- شيميايی:  استفاده از علف کش های غير انتخابی 
با توصيۀ کارشناسان

گياهی دايمی  که به طرق جنسی و غيرجنسی 
تكثير می شود. برگ ها سبز تيره و مرکب، 
گل ها به رنگ آبی يا بنفش و ميوه نيام ريشه 

عمودی

شيرين 
بيان ٢

پهن  مخصوص  علف کش های  از  استفاده  با 
کارشناسان توصيۀ  با  برگ ها 

ساقه های  ـ  باالرونده  ـ  يا دوساله  يك ساله 
منشعب، ظريف و پوشيده از کرك های متراکم 
ـ  پيچك  دارای  برگچه ها  ـ  کرك  بدون  يا 
ـ ريشه ها عميق و راست ـ  برگ های شانه ای 
ـ گل ها به رنگ ارغوانیـ   گل آذين خوشه ای 

ـ تكثير توسط بذر ميوه نيام 

ماشك 3
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تصویر و روش کنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مكانيكی: مانند ساير علف های هرز می توان از عملياتی 
مثل شخم، رعايت تراکم مطلوب و تاريخ مناسب کشت

توصيۀ  با  شيميايی  کنترل  به  نياز  صورت  در  شيميايی:   -٢
رشناسان  کا

گياهی يك ساله با ساقه های به ارتفاع 
30 تا 90 سانتی مترـ برگ هايش 

دارای پهنك نرم بوده و بدون کرك 
و سرنيزه ای ـ گل آذين سنبله مانند 
ـ بذر ابتدا سبز رنگ ولی در زمان 

رسيدن سياه می شود.

دم روباهی 
)چسبك( 4

1- کنترل زراعی: شامل شخم و کولتيواتورزدن بين رديف ها در زراعت های 
مختلف

٢- شيميايی: با علف کش های مؤثر بر روی پهن برگ های يك ساله با 
کارشناس توصيه 

گياهی است يك ساله با ساقه های 
ايستا ـ انشعابات فراوان که غالباً 
دارای خطوط صورتی يا بنفش 
رنگ هستند ـ برگ ها متناوب و 
سطح تحتانی آنها ظاهر پودری و 

سفيدرنگ دارند.

سلمك يا 
سلمه تره 5

گياهی است يك ساله پائيزه يا 
بهاره است. به وسيلۀ بذر تكثير 
می شود. گياهچه های آن دارای 
برگ های شاداب و نرم با پهنك 

کوچك می باشدـ ساقه منفرد بوده 
که خوشه های آن به زمين آويزان 

هستند.

يوالف 
وحشی 
)جو 
دوسر(

6

سایر استانداردها و روش هاي آزمون مرتبط در زمینه حبوبات
1 براي تشخيص آلودگي پنهان حبوبات به حشرات مي توان به استانداردهاي ملي زير مراجعه 

کرد.
• استاندارد ملي 3735 ايران، نمونه برداري براي تشخيص آلودگي پنهان غالت و حبوبات به 

حشرات.
• استاندارد ملي 3985 ايران، تشخيص سريع آلودگي پنهان غالت و حبوبات به شش پايان با 

استفاده از روش شناور کردن دانه.
2 براي اندازه گيري دماي حبوبات به استاندارد ملي زير مراجعه شود.

• استاندارد ملي ٢681 ايران، اندازه گيري دماي غالت و حبوبات در انبار.
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جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاك های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

٢10٢60310350390گرم و مرطوب

٢30٢80330370400گرم و خشك

٢10٢60310350390معتدل

180٢30٢803٢0360سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاك های 
ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار( حاوی 1

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

180٢30٢803٢0360گرم و مرطوب

٢00٢50300340370گرم و خشك

180٢30٢803٢0360معتدل

150٢00٢50٢90330سرد
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جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای 
تولید گندم آبی )کیلوگرم در هکتار(

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

٢٢0٢703٢0360400گرم و مرطوب

٢40٢90340380410گرم و خشك

٢٢0٢703٢0360400معتدل

190٢40٢90330370سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای گندم دیم
 برحسب بارندگی در سال زراعی

)کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی
)ميلی متر(

نيتروژن مورد نياز
)کيلوگرم در هكتار(

اوره
)کيلوگرم در هكتار(

٢75ـ٢50
300ـ٢75
3٢5ـ300
350ـ3٢5
375ـ350
400ـ375

بيش از 400

40
45
50
55
60
65
70

87
98

109
1٢0
130
141
15٢

جدول گروه بندی فسفر قابل استفاده خاك برای کشت گندم 

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

15>15ـ1010ـ  55 <

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 5 میلی گرم در 
کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢00٢30٢60٢90310گرم و مرطوب

185٢15٢45٢75395گرم و خشك

٢00٢30٢60٢90310معتدل

٢٢0٢50٢80310330سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 10ـ5 میلی گرم در 
کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

160190٢٢0٢50٢70گرم و مرطوب

145175٢05٢35٢55گرم و خشك

160190٢٢0٢50٢70معتدل

180٢10٢40٢70٢90سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 12ـ10 میلی گرم 
در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

70100130160180گرم و مرطوب

5585115145165گرم و خشك

70100130160180معتدل

901٢0150180٢00سرد



188

جدول توصیه دی آمونیوم یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 15ـ12 
میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢05080110130گرم و مرطوب

٢040701001٢0گرم و خشك

٢05080110130معتدل

٢070100130160سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت گندم دیم براساس آزمون خاك

فسفر اولیه خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کيلوگرم در هكتار

9715

81430

7٢145

6٢860

53575

44٢90
* توصيه بر اين است که تمام کود فسفری قبل از کاشت گندم و يا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاك برای کشت گندم

پتاسيم قابل استفاده خاك )ميلی گرم در کيلوگرم(

٢00>٢00ـ150150ـ100100<

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50%75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢40٢60٢80300گرم و مرطوب

٢10٢30٢50٢70٢90گرم و خشك

٢٢0٢40٢60٢80300معتدل

٢30٢50٢70٢90310سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 150ـ100 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150170190٢10٢30گرم و مرطوب

140160180190٢٢0گرم و خشك

150170190٢10٢30معتدل

160180٢00٢٢0٢40سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 200ـ150 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

5070901101٢0گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشك

5070901101٢0معتدل

60801001٢0140سرد
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢40٢60٢80300گرم و مرطوب

٢10٢30٢50٢70٢90گرم و خشك

٢٢0٢40٢60٢80300معتدل

٢30٢50٢70٢90310سرد

جدول دسته بندی غلظت عناصر غذایی براساس آزمون خاك برای کشت گندم

عملکرد نسبی با مصرف عنصر دسته
غذایی )درصد(

عنصر غذایی قابل استفاده

مسمنگنزآهنروی

ـ3 <٢/5<0/٢5<کمتر از 50خيلی کم

0/٢5<6  ـ53ـ0/5٢/5ـ750/٢5ـ50کم

0/5ـ 100/٢5ـ7/56ـ1/05ـ1000/5ـ75متوسط

100/5 >7/5 >1/0بدون پاسخزياد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو  آبی برای خاك های
 کمتر از 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢10٢60310350390گرم و مرطوب

٢30٢80330370400گرم و خشك

٢10٢60310350390معتدل

180٢30٢803٢0360سرد
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جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاك های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

180٢30٢803٢0360گرم و مرطوب

٢00٢50300340370گرم و خشك

180٢30٢803٢0360معتدل

150٢00٢50٢90330سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاك های 
حاوی 1ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150٢00٢50٢90330گرم و مرطوب

170٢٢0٢70310340گرم و خشك

150٢00٢50٢90330معتدل

1٢0170٢٢0٢60300سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای تولید جو آبی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢703٢0360400گرم و مرطوب

٢40٢90340380410گرم و خشك

٢٢0٢703٢0360400معتدل

190٢40٢90330370سرد



192

جدول توصیه مقدار عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای جو دیم 
برحسب بارندگی در سال زراعی )کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی 
)میلی متر(

نیتروژن مورد نیاز
)کیلوگرم در هکتار(

اوره
)کیلوگرم در هکتار(

٢754087ـ٢50

3004598ـ٢75

3٢550109ـ300

350551٢0ـ3٢5

37560130ـ350

40065141ـ375

7015٢بيش از 400

جدول گروه بندی قابل استفاده خاك برای کشت جو

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

15 >15ـ1010ـ55  <

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(

ــرای  ــی ب ــو آب ــت ج ــل در کش ــفات تریپ ــا سوپرفس ــفات ی ــوم فس ــه دی آمونی ــدول توصی ج
ــرم در  ــتفاده )کیلوگ ــل اس ــفر قاب ــرم فس ــرم در کیلوگ ــر از 12ـ10 میلی گ ــای کمت خاك ه

ــار( هکت

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

5080110140160گرم و مرطوب

3565951٢5145گرم و خشك

5080110140160معتدل

70100130160180سرد
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ــرای  ــی ب ــو آب ــت ج ــل در کش ــفات تریپ ــوپر فس ــا س ــفات ی ــوم فس ــه دی آمونی ــدول توصی ج
ــرم در  ــتفاده )کیلوگ ــل اس ــفات قاب ــرم فس ــرم در کیلوگ ــر از 15ـ12 میلی گ ــای کمت خاك ه

ــار( هکت

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢0406090110گرم و مرطوب

٢0305080100گرم و خشك

٢0406090110معتدل

406080110140سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت جو دیم براساس آزمون خاك

فسفر اولیه خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کيلوگرم در هكتار

9715

81430

7٢145

6٢860

53575

44٢90
* توصيه بر اين است که تمام کود فسفری قبل از کاشت جو و يا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاك برای کشت جو

اقلیم
پتاسیم قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

٢00>٢00ـ150150ـ100100<

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

190210230250270گرم و مرطوب

180200220240260گرم و خشک

190210230250270معتدل

200220240260280سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 150ـ100 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

120140160180200گرم و مرطوب

110130150160190گرم و خشک

120140160180200معتدل

130150170190210سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی200ـ150 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

507090110120گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشک

507090110120معتدل

6080100120140سرد
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم در ذرت دانه ای

فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم محصول
در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

17٢70 )مواد آلی < 1%(ذرت دانه ای

15٢70 )مواد آلی >1%(ذرت دانه ای

جدول توصیه کودی برای کشت ذرت دانه ای براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

اوره کربن آلی درصد
)kg/h(

فسفر
)mg/kg(

سوپرفسفات تريپل 
)kg/h(

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>0/5400> 5٢00> 150300

٢00٢00ـ10150150ـ0/53505

3000 >1750ـ1/5٢5015ـ1

<1/5٢00<170< 3000

جدول توصیه کود نیتروژن براساس آزمون خاك جهت تولید 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

نيترات خاك )ميلی گرم 
در کيلوگرم خاك(

کود اوره )کيلوگرم در 
هكتار(

نيترات خاك )ميلی گرم 
در کيلوگرم خاك(

کود اوره )کيلوگرم در 
هكتار(

400ـ5300 <350ـ5300 <

300ـ10٢50ـ3005ـ10٢50ـ5

٢50ـ15150ـ٢5010ـ15150ـ10

150ـ٢0100ـ15015ـ٢0100ـ15

٢5100ـ٢0صفر٢0>

صفر٢5>ــ
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جدول توصیه کود فسفری براساس آزمون خاك جهت تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

فسفر قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

دی آمونيوم فسفات 
يا سوپرفسفات تريپل 
)کيلوگرم در هكتار(

فسفر قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

دی آمونيوم فسفات 
يا سوپرفسفات تريپل 
)کيلوگرم در هكتار(

>  5٢00>  5300

300ـ10٢50ـ٢005ـ10150ـ5

٢50ـ15150ـ15010ـ15100ـ10

٢00ـ٢0150ـ15صفر>  15

150ـ٢5100ـ٢0ــ

صفر٢5>ــ

جدول توصیه کود پتاسیمی براساس آزمون خاك جهت حصول تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

درصد رس بیشتر از 30 درصددرصد رس کمتر از 30 درصد

پتاسيم قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

سولفات پتاسيم 
)کيلوگرم در هكتار(

پتاسيم قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

سولفات پتاسيم 
)کيلوگرم در هكتار(

> 100٢00> 100٢50

150175ـ150150100ـ100

٢001٢5ـ٢00100150ـ150

٢5075ـ٢5050٢00ـ٢00

< ٢500< ٢500
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جدول توصیه کودی عناصر ریزمغذی براساس آزمون خاك برای محصول چغندرقند

عناصر کم مصرف

آهن قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
آهن

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی

)kg/ha(

منگنز قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
منگنز

)kg/ha(

مس قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
مس

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی 
)kg/h(

>  515>1405  >٢01>٢0>  0/7٢0

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سیب زمینی در خاك های آهکی ایران

فسفر قابل استفاده )میلی گرم در محصول
کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك )میلی گرم 
در کیلوگرم(

10300 )مواد آلی بيش از يك درصد(سيب زمينی

1٢300 )مواد آلی کمتر از يك درصد(سيب زمينی

جدول توصیه کودی برای کشت سیب زمینی براساس آزمون خاك جهت 
حصول تولید 50 تن سیب زمینی در هر هکتار

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>  0/5400>  5150>  150٢00

٢00150ـ10100151ـ0/53505

300100ـ1550٢00ـ1/5٢5010ـ1

<  1/5٢00<  150<  3000

جدول بحرانی فسفر و پتاسیم برای حبوبات

فسفر قابل استفادهمحصول
)میلی گرم در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك
)میلی گرم در کیلوگرم(

171٢٢30 )مواد آلی بيش از يك درصد(حبوبات

14٢30 )مواد آلی کمتر از يك درصد(حبوبات
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جدول توصیه کودی برای کشت حبوبات براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5150>150150

200100ـ10100150ـ5

25050ـ1550201ـ11

< 150< 2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سویا

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

15250 )مواد آلی زیر یک درصد(سویا

13250 )مواد آلی باالی یک درصد(سویا

جدول توصیه کودی برای سویا براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5200> 150150

200100ـ10150151ـ5

25050ـ1550201ـ11

<150<  2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای پنبه و کنجد )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

12250 )مواد آلی کمتر از یک درصد(کنجد و پنبه

10250 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(کنجد و پنبه
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جدول توصیه کودی برای کشت پنبه و کنجد براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

سوپرفسفاتفسفر )mg/kg(اوره )kg/h(کربن آلی درصد
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

> 0/5400>  5٢00>150٢00

٢00150ـ10150151ـ13505ـ  0/5

٢50100ـ15100٢01ـ1/5٢5011ـ1

30050ـ150٢51 >1/5٢00 >

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای گیاه آفتابگردان )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

1٢300 )مواد آلی کمتر از يك درصد(آفتابگردان

10300 )مواد آلی بيشتر از يك درصد(آفتابگردان

جدول توصیه کودی برای کشت آفتابگردان براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>0/5400>  5150>150150

٢00100ـ10100150ـ13505ـ  0/5

٢5050ـ1550٢01ـ1/5٢5011ـ1

< 1/5٢00<150<  ٢500
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سبزی ها و جالیز

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

14230 )مواد آلی کمتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

12230 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

جدول توصیه کودی برای کشت سبزی ها و جالیز براساس آزمون خاک

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>0/5500>  5150>150200

200150ـ10100150ـ14505ـ  0/5

250100ـ1550201ـ1/535011ـ1

<1/5250<150<  2500

جدول متوسط غلظت عناصر غذایی در برگ تعدادی از گیا هان زراعی و باغی

عناصر غذایی ریزمغذی )mg/kg(عناصر غذایی اصلی )درصد(

بورمسرویمنگنزآهنمنیزیمکلسیمگوگردپتاسفسفر ازتگیاه

گندم
ذرت
برنج
سیب
پرتقال
انگور
سویا

چغندرقند
پنبه

سیب زمینی
آفتابگردان

2/60
3/20
2/90
2/30
2/50
2/21
4/50
4/30
3/30
3/50

3

0/30
0/30
0/25
0/18
0/15
0/20
0/25
0/30
0/25
0/30
0/25

1/75
2/75
2/25
1/75
1/40
2/50
2/50
2/30
2/10
2/50

3

0/20
0/30
0/25
0/20
0/20
0/25
0/25
0/30
0/25
0/25
0/25

0/50
0/60
0/50
1/40

2
1/50
1/50
1/20
1/20
1/50
1/50

0/25
0/35
0/20
0/35
0/40
0/35
0/35
0/50
0/50
0/35
0/60

70
120
70

100
90
75
125
100
100
130
120

55
70

100
70
50
50
70

100
70

100
70

40
50
40
40
30
35
40
45
50
50
55

15
15
15
15
12
12
15
15
15
18
15

10
12
12
30
35
30
40
30
50
35
65
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جدول برخی از علف های هرز و تعداد تقریبی بذر هریک به ازای هر بوته

نام گیاه
بــه  بــذر  تعــداد 
بوتــه هــر  ازای 

نام گیاه
بــه  بــذر  تعــداد 
بوتــه هــر  ازای 

يوالف
تلخه

بومادران
منداب

اويارسالم
علف هفت بند

سوروف
گاوپنبه

٢50
300
900
1500
٢400
3000
7000
17000

تاتوره
کيسه کشيش

ترشك
خرفه

سلمك )سلمه تره(
تاج خروس
تاجريزی

ارزن وحشی

٢3400
38500
40000
5٢000
7٢000
174000
178000
500000

جدول درصد بذر برخی علف های هرز که پس از عبور از دستگاه گوارش 
حیوانات مختلف دارای قدرت جوانه زنی هستند

نوع بذر
درصد بذرهای زنده

جوجه هاخوك هاگوسفنداناسب هاگاو ها

6/٢9٢10      ٢٢/3پيچك صحرايی

13/714/95/416/10شبدر صحرايی

5/419/88/43/10    تره تيزك وحشی

11/34/65/710/31/٢گاوپنبه

4/56/57/4٢/٢0ترشك
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جدول تعداد میانگین بذر علف های هرز گونه های مختلف 
در الیه 15 سانتی متری از سطح خاك در زمین زراعی

تعداد بذر های موجود در خاك گونه های علف های هرز
)میلیون در هکتار(

1/٢5کيسه کشيش

0/1سلمه تره

0/6٢شاتره

0/38بابونه

0/48شقايق

0/98علف هفت بند

٢/13پيرگياه

٢/1گندمك

0/08سيزاب
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جدول دوام بعضی علف کش ها در خاك های حاصلخیز
 و مرطوب در فصل تابستان و در منطقه معتدله

بیشتر از 12 ماه12ـ3 ماه3ـ1 ماهکمتر از یک ماه

آميترول
داالپن

دزمديفام
دينوزب
دايكووات
گاليفوزيت

متيل برومايد
پاراکوات
فن مديفام

پروفام

آميد ها
بنتازون

بروماکسی نيل
کلورامين
دايكامبا
لينيوران

متری بيوزين
پرومترين
پيرازون
تی سی آ

آمترين
آترازين

دی سی پی آ
دی نيتروآنيلين ها

ديفن آميد
دايوران

هگزازينون
پروناميد
پروپازين
سيمازين

ارسنيك
برات

بروماسيل
کلرسولفوران

فلوريدون
هگزافلورات
پيكلورام
پرومتون
بتوتيرون
ترباسيل

جدول اطالعات مربوط به نوع سمپاش و ارتفاع گیاه و مقدار آب مورد نیاز

ارتفاع گیاه نوع سمپاششماره
برحسب سانتی متر

مقدار آبی که با سم تعیین شده 
برای هر هکتار، باید مخلوط شود.

1
٢
3

پشتی غيرموتوری
پشتی غيرموتوری
پشتی غيرموتوری

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

300 ليتر
500 ـ300 ليتر

1000ـ500 ليتر

4
5
6

پشتی غيرموتوری )اتومايزر(
پشتی موتوری )اتومايزر(
پشتی موتوری )اتومايزر(

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

60 ليتر
100ـ60 ليتر

150ـ100 ليتر

7
8
9

موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر
موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر
موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

100 ليتر
٢00ـ100 ليتر
300ـ٢00 ليتر

30ـ٢0 ليترهواپيما10
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ماده 1:
به موجب اين قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور  حفاظت از منافع ملی، ساماندهی 
امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت  معنوی به نژادگران، نسبت به شناسايی و 

ثبت ارقام جديد گياهی و کنترل و نظارت بر امور  بذر و نهال کشور اقدام نمايد.

ماده 2:
برای اجرای مفاد اين قانون، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) که از اين پس » مؤسسه« 
و  فيزيكی  امكانات  از  با  استفاده  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقيقات  سازمان  در  می شود(  ناميده 
آموزش  و  تحقيقات  امنای  سازمان  هيأت  نظر  زير  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  موجود  کارکنان 
کشاورزی تأسيس می شود. شناسايی، ثبت ارقام گياهی و  کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور 

منحصراً توسط اين مؤسسه انجام خواهد شد.

تبصره 1:
ترکيب هيأت امنای سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی به شرح زير خواهد بود:

• وزير جهاد کشاورزی
• وزير علوم، تحقيقات و فناوری

• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی و يك نفر از معاونين  اجرايی وزارت 
جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی.

• دو نفر از اعضای برجسته هيأت علمی دانشگاه ها به معرفی وزير علوم، تحقيقات  و فناوری.
• سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی.

تبصره 2:
امنای  هيأت  دبير  به عنوان  وزارت جهاد کشاورزی  آموزش کشاورزی  و  تحقيقات  رئيس سازمان 

سازمان مذکور انجام وظيفه خواهد کرد.

تبصره 3:
تشكيالت مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه 
و به هيأت امنای سازمان ارائه و پس از تصويب سازمان  مديريت و برنامه ريزی کشور به  اجرا در 

می آيد.

تبصره 4:
کليه واحدها و تشكيالت موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از  تاريخ تصويب تشكيالت 

اين مؤسسه منحل و امكانات و وظايف آنها به مؤسسه منتقل  می گردد.

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
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تبصره 5:
رئيس مؤسسه به پيشنهاد معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و  آموزش کشاورزی و با حكم 

وزير جهاد کشاورزی به اين سمت منصوب خواهد شد.

تبصره 6:
مؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی  و تشكيالتی تابع مقررات سازمان تحقيقات 

و آموزش کشاورزی می باشد.

قانون  کامل  متن 
را در این ســایت 

مطالعه کنید.

آیین نامه ثبت ارقام گیاهی

امنای  هيأت  دوازدهمين جلسه  در  ترويج کشاورزی  و  آموزش  تحقيقات،  امنای سازمان  هيأت 
مورخ 1388/7/18 بنا به پيشنهاد شماره 7961/5٢/٢53 مورخ 1388/7/8 مؤسسه تحقيقات ثبت 
و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره )٢( ماده )3( قانون ثبت ارقام گياهی و کنترل و گواهی 
بذر و نهال مصوب 138٢/4/٢9 مجلس شورای اسالمی آيين نامه ثبت ارقام گياهی را به شرح ذيل 

تصويب نمود:

ماده 1: تعاریف
قانون: منظور  قانون ثبت ارقام گياهی و کنترل و گواهی بذر و  نهال مصوب 138٢/4/٢9 است.

هیأت امنای: هيأت امنای موضوع تبصره )1( ماده )٢( قانون است.

مؤسسه: مـؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضـوع ماده )٢( قانون است.

به نژادگر: شخص حقيقی يا حقوقی است که رقم گياهی را برای اولين بار »اصالح« و يا »کشف و 
سپس بهبود بخشيده« باشد.

صاحب امتیاز: شخص حقيقی يا حقوقی است که براساس ماده )5( قانون، امتياز بهره برداری از 
رقم ثبت شده را دريافت نموده باشد.

و ضمن  بوده  گياه شناسی  رده شناخته شده  پائين ترين  در  که  گياهان هستند  از  گروهی  رقم: 
يكنواختی و پايداری صفات از گروه های مشابه متمايز هستند.

رقم مورد حمایت: رقمی  است که براساس ماده )3( قانون و مقررات اين آيين نامه به ثبت رسيده 
باشد.
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مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و ساير اندام های گياهی تكثيرشونده می باشد.

اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جديد گياهی است که به مؤسسه ارائه می گردد. تاريخ مندرج در 
اين درخواست تاريخ اظهارنامه محسوب می شود.

ماده10: حمایت از رقم
1 با توجه به بندهای )3( و )4( اين ماده، انجام فعاليت های زير در ارتباط با رقم مورد حمايت 

به عنوان مواد قابل تكثير منوط به اخذ مجوز کتبی از دارنده امتياز حقوق به  نژادگر می باشد:
الف( توليد يا تكثير

ب( آماده سازی به منظور تكثير
ج( عرضه به منظور استفاده تجاری

د( صادرات مواد قابل تكثير
هـ( واردات مواد قابل تكثير

و( انبار کردن و ذخيره سازی مواد قابل تكثير به منظور انجام يكی از موارد )الف( تا )هـ( اين بند

باشد.  محدوديت هايی  و  شرايط  به  منوط  است  ممكن  امتياز  صاحب  توسط  صادره  مجوز   2
در صورت عدم اخذ مجوز از صاحب امتياِز حقوق به نژادگر، بهره برداری از محصولی که به طور 

مستقيم يا غيرمستقيم از گياه يا مواد برداشت شده به دست آيد، غيرمجاز می باشد.

3 شرايط مندرج در بندهای )1( و )٢( اين ماده به موارد زير نيز تعميم می يابد:
از رقم ديگری  باشند که خود  به دست آمده  از يك رقم مورد حمايت  اساساً  ارقامی که  الف( 

مشتق نشده باشد.
ب( ارقامی که براساس بند )٢( ماده )٢( به طور واضح از رقم مورد حمايت متمايز نباشند.

ج( ارقامی که توليدشان مستلزم استفاده مكرر از رقم مورد حمايت باشد.

تبصره: رقمی مشتق شده از رقم ديگر قلمداد می گردد که:
اوالًـ از رقم اوليه يا رقم ديگری که خود از يك رقم اوليه مشتق شده به دست آيد، به طوری که 

ويژگی های اصلی ناشی از ژنوتيپ رقم اوليه حفظ شود؛ 
ثانیًاـ به وضوح از رقم اوليه قابل تشخيص باشد؛ 

ثالثاًـ ويژگی های اصلی آن به جز تفاوت های ناشی از فرآيند اشتقاق، از نظر تظاهر صفات اصلی که 
مختص ژنوتيپ و يا ترکيب ژنوتيپ ها است، شبيه رقم اوليه باشد.

4 دوره حمايت از حقوق به نژادگر به مدت مقرر در ماده )5( قانون خواهد بود.

5 معافیت از حقوق به نژادگر:
موارد زير درخصوص استفاده از رقم مورد حمايت مشمول حقوق به نژادگر نمی شود:

الف( استفاده از رقم مورد حمايت برای اهداف غيرتجاری؛
ب( استفاده برای تحقيقات به نژادی ارقام جديد؛

ج( بذر خودمصرفی کشاورزان خرده پا از رقم مورد حمايت؛
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تبصره:
مؤسسه  توسط  جغرافيايی  منطقه  و  کشت  نوع  محصول،  نوع  حسب  خرده پا  کشاورزان  شمول 

تعيين خواهد شد.

6 استیفای حقوق به نژادگر:
حقوق به نژادگر شامل »مواِد گياهی رقم مورد حمايت«،»مواِد حاصل از هرگونه فرايند بر مواد 
برداشت  شده از رقم مورد حمايت« و »هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذکور« نمی شود، مشروط 
 به آنكه رقم مورد حمايت توسط صاحب امتياز يا با مجوز او فروخته شده يا به بازار عرضه شده باشد. 

7 پایش رقم مورد حمایت:
الف( مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتياز حقوق به نژادگر، توليد و تكثير بذر 

يا نهال رقم مورد حمايت را در کشور به موجب قراردادی پايش نمايد.

ب( دارنده صاحب امتياز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که حقوق مذکور معتبر است، ملزم 
خواهد بود که در صورت درخواست مؤسسه، نمونه های قابل قبولی از مواد گياهی قابل تكثير 

رقم مورد حمايت را ارائه دهد تا با ويژگی های رقم ثبت شده مطابقت داده شود.

ج( صاحب امتياز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که امتياز حقوق وی معتبر است، ملزم خواهد 
بود که درصورت لزوم، اطالعات و مدارك الزم جهت حصول اطمينان از انجام صحيح وظايف 

قانونی مرتبط با رقم مورد حمايت را در اختيار مؤسسه قرار دهد.

برای اطالع از تمام 
و  قانونی  این  مواد 
اجرایی  نامه  آیین 
سایت های  به  آن 

زیر مراجعه کنید.

ساخت،  ورود،  اجرایي  آیین نامه  مواد  از  برخی 
فرموالسیون و مصرف کودهاي شیمیایي، زیستي، آلي 

و سموم دفع آفات نباتي

فصل اول ـ تعاریف و اصطالحات:
ماده 1:

واژه ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف( مواد آلي: ترکيبات کربني که به وسيله گياهان، جانوران و ريز جانداران خاك توليد مي شوند.
ب( کود: هر ماده آلي يا معدني با منشأ طبيعي يا مصنوعي )به جز مواد آهكي( که به خاك يا گياه اضافه 

مي شود تا يك يا چند عنصر ضروري براي رشد گياه را تأمين کند.
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ج( کود آلي: فراورده جنبي به دست آمده از فراوري ماده هاي جانوري و گياهي که داراي مقدار 
کافي عناصر غذايي است و ارزش کود دارد.

د( فرآورده زیستي )بیولوژیک(: فراورده هايي که طي انجام فعاليت هاي ميكروبي بر روي مواد آلي 
در خاك توليد مي شوند.

مفيد  زنده  موجودات  جامد حاوي  نيمه  يا  مايع  جامد،  فراورده اي  )بیولوژیک(:  هـ( کود زیستي 
گياه،  نياز  مورد  غذايي  عناصر  تأمين  در  نحوي  به  است  قادر  که  آنها  متابوليت هاي  يا  خاکزي 

افزايش عملكرد و يا بهبود خواص فيزيكي و شيميايي خاك مؤثر باشد.

و( کمپوست: ماده سياه رنگي که پس از فرايند تغذيه اي توسط ريزجانداران هوازي گرمادوست 
خاك، کرم هاي خاکي و حشرات از مواد آلي گياهي و حيواني بر جاي مي ماند.

توسط  آلي  مواد  انواع  تغذيه اي و هضم  فعاليت  از  فضوالت دفع شده حاصل  ز( ورمي کمپوست: 
گونه هاي خاصي از کرم هاي خاکي.

ح( کود شیمیایي:  ترکيبات شيميايي که حاوي عناصر معدني مورد  نياز گياهان مي باشند.

ط( پروانه مسئولیت فني:  مجوزي که پس از صدور پروانه بهره برداري و تائيد مشخصات و تجهيزات 
آزمايشگاه واحد توليدي و مسئول فني توسط وزارت جهاد کشاورزي صادر مي شود.

ي(مسئول فني: فردي که داراي شرايط الزم جهت کنترل و نظارت بر توليد در کارگاه هاي توليد 
ليسانس  يا  بوده که حداقل داراي درجه تحصيلي مهندسي  سم، کود شيميايي، آلي و زيستي 
انتخاب  باشد  مرتبط  رشته هاي  ساير  يا  و  پزشكي  داروسازي،  شيمي،  کشاورزي،  رشته هاي  در 
وزارت  توسط  تائيد شده  فني  به داشتن مسئول  ملزم  اين مصوبه  کارگاه هاي مشمول  مي شود. 

جهاد کشاورزي مي باشند.

براي ساخت هر محصولي  و  فني  پروانه مسئوليت  از صدور  ك(پروانه ساخت: مجوزي که پس 
که ترکيب بندي آن توسط وزارت جهاد کشاورزي تأييد شده پس از اخذ استعالم هاي الزم و در 

چارچوب ضوابط صادر مي شود.

رعايت  با  يا  و  بوده  آالينده   ترکيبات سمي و  و  عناصر  از  عاري  که  محصولي  ل( محصول سالم: 
حداکثر باقي مانده مجاز آنها توليد شده باشد.

م( شبکه مراقبت: سامانه اي که زمان کنترل عوامل خسارت زا را براساس اطالعات فني حاصل از 
نمونه برداري و رديابي هاي آفات و تجزيه و تحليل آن به بهره برداران اعالم مي دارد و بر اجراي 

عمليات کنترلي نظارت مي نمايد.
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ن( مسمومیت: آلودگي شخص به سم توسط خود و يا شخص ديگر به صورت عالمانه و عامدانه 
و يا مسموميت بر اثر عدم اطالع، بي دقتي و يا ناخواسته را می گويند.

آفات  کنترل  منظور  به  که  غيره  و  معدني  آلي،  ترکيبات  کليه  نباتي:  آفات  دفع  سموم  س( 
نباتي، انباري و خانگي به صورت جامد، مايع و گاز به کار برده مي شود.

سم،  کود،  از  اعم  شيميايي  ماده  هيچ  آنها  توليد  روند  در  که  محصوالتي  ارگانیک:  ع( محصول 
هورمون و غيره استفاده نشده و اين محصوالت عاري از هرگونه آالينده  شيميايي، فلزات سنگين 
و ترکيبات مضر مي باشند. در فرايند توليد اين محصوالت صرفاً از مواد و عوامل با منشأ طبيعي 

استفاده مي شود.

ف( مدیریت کنترل انبوهي آفات )IPM(: فرايند طراحي و تصميم گيري و اجراي روش هاي کنترل 
آفات مبتني بر اکوسيستم با به کارگيري تمام روش ها و فنون متناسب و قابل انطباق و ممكن، در 

راستاي نگهداري جمعيت آفات زير سطح ضرر و زيان اقتصادي.

مورد  خام،  صورت  به  و  ظاهري  تغيير  هرگونه  بدون  که  محصوالتي  تازه خوري:  ص( محصوالت 
مصرف انسان قرار مي گيرند از قبيل ميوه هاي تازه، سبزيجات، صيفي جات و مانند آنها.

ق( آفت کش: هر ماده يا مخلوط و يا هر موجود زنده که براي پيشگيري، نابودسازي و يا کنترل 
ايجادکننده خسارت  حيوانات  يا  نباتات  ناخواسته  گونه هاي  حيواني،  يا  انساني  بيماري  ناقلين 
و  نقل، محصوالت کشاورزي، چوب  و  انبارداري، حمل  فراوري،  توليد،  عرصه هاي طبيعي،  در 
فراورده هاي چوبي يا خوراك دام و يا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل و يا روي پوست بدن 
حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد و مصاديق آن عبارت اند از عوامل و فراورده هاي بيولوژيكي، 

مواد شيميايي، دورکننده ها، جذب کننده ها، هورمون ها و مواد مشابه.

تبصره:
مفاهيمي که در اين ضوابط تعريف نشده است، تابع مقررات و تعاريف کنوانسيون هاي بين المللي 

الحاقي و قوانين مربوط مي باشد.

ر( روش کنترل زیستي )بیولوژیک( آفات: به استفاده عملي و کاربردي از عوامل کنترل زيستي و 
يا فرآورده هاي آنها براي کنترل آفات اطالق مي شود.

از قبيل تله ها، کارت ها، نوارهاي  ش( روش کنترل غیرشیمیایي آفات: به کليه روش ها و ادواتي 
رنگي، مواد، جلب کننده ها، دورکننده ها و غيره اطالق مي شود که غيرسمي  بوده و در کنترل آفات 

به کار مي روند.
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ماده 3:
وظايف هيئت نظارت عبارت اند از:

الف( تدوين سياست هاي الزم در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع کود و پيشنهاد به مراجع 
ذيربط جهت تصويب.

ب( برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع کود.

ج( برنامه ريزي به منظور بهبود و توسعه صنعت توليد و ترويج مصرف کودهاي آلي و زيستي، 
کمپوست و ورمي کمپوست.

د( بررسي، بازنگري و تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي توليد، ورود و مصرف در چارچوب موارد 
مندرج در اين آيين نامه و نظارت بر حسن اجراي آنها.

هـ( تائيد صالحيت مسئول فني.
و( ثبت و احراز مشخصات فني کودهاي توليدي قبل از عرضه و کودهاي وارداتي قبل از ثبت 

سفارش.
ز( تصويب فهرست کودهاي مجاز و مورد نياز کشور.

ح( تصويب مشخصات برچسب الصاقي بر انواع کودها.

ط( بررسي و تصميم  گيري درمورد مسائل و مشكالت و پيشنهادهاي فني ارجاعي از دستگاه هاي ذيربط 
و درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصالح براي تصميم گيري.

ماده 4:
هيئت نظارت بر سموم از نمايندگان ذيصالح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه گياه پزشكي، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان دامپزشكي 
کشور، سازمان پزشكي قانوني و سازمان حفاظت محيط زيست و دو نفر کارشناس آگاه در زمينه 
تشكيل  وزير جهاد کشاورزي  تصويب  و  نباتات  پيشنهاد سازمان حفظ  به  بنا  آفات  دفع  سموم 

مي شود و اداره جلسات برعهده نماينده سازمان حفظ نباتات است.
ماده 5:

وظايف هيئت نظارت بر سموم عبارت اند از:
الف( تصويب فهرست سموم مجاز و تجديدنظر در آن متضمن فرمول شيميايي، نوع فرموالسيون، 
حداکثر غلظت ماده مؤثر سم، حداکثر وزن و حجم بسته بندي، نوع ظروف و ساير مشخصات 

ضروري.
ب( تصويب مشخصات الزم براي برچسب سموم.

تبصره:
پيشنهاد فهرست و مشخصات اوليه موضوع بندهاي )الف( و )ب( اين ماده و نيز ساير پيشنهادات 
دستگاه هاي عضو هيئت نظارت بر سموم درباره مسايل فني مربوط به سموم توسط سازمان حفظ 
نباتات جمع بندي و براي بررسي و اتخاذ تصميم در دستور طرح در هيئت ياد شده قرار مي گيرد.

ماده 6:
هيئت نظارت بر سموم مي تواند نسبت به تشكيل کميته هاي فني، تخصصي و زيست محيطي سموم 

اقدام نمايد، نحوه تشكيل کميته ها و اعضای آن با تصويب هيئت نظارت خواهد بود.
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ماده 7:
هیئت نظارت بر سموم موظف است در مورد سمومي که علي  رغم ثبت و رعایت موارد احتیاطي، 

براي انسان، حیوان و سالمت محیط زیست مخاطره آمیز مي باشند، تجدیدنظر نماید.

فصل سوم ـ تولید و ترکیب بندي کود و سم:
ماده 8:

و  حمایت  براي  را  الزم  اقدامات  است  موظف  نباتات(  حفظ  )سازمان  کشاورزي  جهاد  وزارت   
پشتیباني از بخش غیردولتي به منظور تولید عوامل کنترل بیولوژیک و بهره برداري از آنها به عمل 

آورده، ساز و کارها و دستورالعمل هاي الزم را تهیه و ابالغ نماید.

ماده 9:
کودهاي  مصرف  بهینه سازي  و  زیستي  و  آلي  کودهاي  مصرف  و  تولید  توسعه  راستاي  در 
شیمیایي، تمامي  وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط مکلف اند با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزي 
سیاست گذاري الزم را به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتي در این خصوص به عمل آورند.

ماده 11:
تولید و ترکیب بندي هر نوع کود در داخل کشور منوط به اخذ پروانه ساخت محصول از وزارت 

جهادکشاورزي مي باشد.

تبصره:
وزارت جهاد کشاورزي به منظور صدور پروانه ساخت حسب ضرورت، استعالم هاي الزم در زمینه 
عدم بیماري زایي براي انسان و رعایت حد مجاز عناصر سنگین و مواد پرتوزا رعایت استانداردهاي 
زیست محیطي را حسب مورد از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، سازمان انرژي اتمي، 

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفظ نباتات به عمل مي آورد.

ماده 12:
درج شماره پروانه بهره برداري و پروانه ساخت محصول، تاریخ تولید و انقضا، قیمت مصرف کننده، 
کدگذاري کاال، شماره پارت و آدرس واحد تولیدي بر روي برچسب کود ساخت داخل به منظور 

عرضه آن الزامي است.

فصل ششم ـ مصرف کود و سم
روي  بر  را  کود  برچسب  فارسي  ترجمه  است  موظف  وارداتي  محصوالت  عرضه کننده   :1 تبصره 
در  مصرف  انقضاي  زمان  و  قیمت  تولید،  تاریخ  ذکر  حال  هر  در  نماید.  الصاق  کود  بسته بندي 

برچسب فارسي الزامي است.

و  بهداشتي  مالحظات  رعایت  بر  عالوه  فله  صورت  به  کود  نقل  و  حمل  هنگام  در    :2 تبصره 
یا  حقیقي  اشخاص  مهر  به  ممهور  و  درج  برگه اي  در  فوق الذکر  مشخصات  باید  زیست محیطي 

حقوقي ارسال کننده، ضمیمه بارنامه شود.
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ماده 48:
تولید، فرموله کردن، نگهداري، حمل و نقل، توزیع و مصرف انواع سموم خارج از چارچوب ضوابط 
قانون حفظ نباتات و قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و این ضوابط 
ممنوع بوده و در هر مرحله اي که توسط سازمان حفظ نباتات تشخیص داده شوند تولیدکننده، 
فرموله کننده، نگهدارنده و توزیع کننده موظف است مطابق قانون و آئین نامه هاي مدیریت پسماندها 

نسبت به مسترد نمودن به تولیدکننده و امحای آنها اقدام نمایند.

ماده 56:
تولید، ترکیب، واردات، خرید، فروش، توزیع و مصرف کودهاي غیرمجاز و سموم ثبت نشده در 

کشور ممنوع مي باشد.

ماده 61:
تمامي  فعاالن در زمینه تولید، واردات، فرموله کردن، بسته بندي، توزیع و فروش کود و سموم 
را رعایت  موظفند ضوابط و دستورالعمل هاي طرح خود اظهاري سازمان حفاظت محیط زیست 
نمایند تمامي  صادر کنندگان پروانه هاي بهره برداري و مجوز ها مکلفند این حکم را به عنوان شرط 

در پروانه هاي بهره برداري و مجوزها درج نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است.

متن کامل این آیین نامه را می توانید در تارنمای مرکز پژوهش های مجلس مشاهده و مطالعه کنید
http://rc.majlis.ir

قانون بيمه محصوالت كشاورزی

ماده واحده:
به منظور انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزي، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشي 
در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبیعي و آفات و امراض نباتي عمومي  و قرنطینه اي امراض 
بخش  وسیاست هاي  اهداف  به  نیل  براي  وسیله اي  به عنوان  قرنطینه اي  و  عمومي  واگیر حیواني 

کشاورزي صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در بانک کشاورزي تأسیس مي شود.

تبصره 1:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي داراي استقالل مالي و شخصیت حقوقي است و براساس مقررات 
قانوني شرکت هاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مرکب از وزراي کشاورزي، اموراقتصادي و 

دارایي بازرگاني، مشاور و رئیس سازمان برنامه  و بودجه به ریاست وزیر کشاورزي مي باشد.
حدود وظایف و اختیارات شوراي عالي در اساس نامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي خواهد 

آمد.
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تبصره 2: شوراي عالي بيمه محصوالت کشاورزي داراي کميته فني مرکب از نمايندگان ذيصالح و 
تام االختيار اعضاي شوراي عالي و صندوق با وظايف زير خواهد بود:

1 بررسي و تأييد کليه طرح ها و برنامه ها و مسائلي که از طريق صندوق به شوراي عالي احاله 
مي گردد.

2 نظارت بر حسن اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب به نيابت از طرف شوراي عالي.
3 بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل و مشكالتي که توسط صندوق ارجاع مي شود.

به عهده  نيز  را  بيمه محصوالت کشاورزي  بانك کشاورزي سمت مدير عامل صندوق  مديرعامل 
خواهدداشت.

تبصره 3: هيئت مديره صندوق مرکب از پنج نفر است شامل مدير عامل بانك کشاورزي، يك نفر 
از هيئت مديره بانك کشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي و دو نفر ديگر به معرفي وزير جهاد 

کشاورزي و تصويب شوراي عالي مي باشد.

تبصره 4: سرمايه اوليه صندوق بيمه محصوالت کشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد که به 
پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي از طريق دولت تأمين و پرداخت مي گردد. سرمايه صندوق طبق 

اساسنامه مربوطه و باتصويب شوراي عالي بيمه محصوالت کشاورزي قابل افزايش مي باشد.

تبصره 5: دولت موظف است اساس نامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اليحه تهيه و 
براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.

تبصره 6: کمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه کشاورز و جبران زيان هاي احتمالي 
عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه محصوالت کشاورزي و تصويب هيئت وزيران 

هرساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد.

تبصره 7: به تدريج که صندوق بيمه محصوالت کشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف خود 
براساس اين اليحه در منطقه و براي هر محصول اعالم نمايد، صندوق کمك به توليد کنندگان 
خسارت ديده محصوالت کشاورزي و دامي به فعاليت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول 
خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصوالت کشاورزي منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار 
و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شوراي اسالمي
اکبر هاشمي    1362/03/01
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قانون اصالح قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 
1362

ماده واحده:
قانون بيمه محصوالت کشاورزی مصوب 136٢/3/1 و الحاقيه بعدی آن به شرح زير اصالح می 

گردد:
1 عنوان قانون به »قانون بيمه کشاورزی« اصالح می گردد.

2 در ماده واحده پس از عبارت »انواع محصوالت کشاورزی« کلمه »درختان« و بعد از کلمه 
و  واگير حيوانی عمومی  »امراض  عبارت  از  و پس  »بادهای گرم موسمی«  عبارت  »طوفان« 
قرنطينه ای« عبارت دو همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی 
و تأسيسات آبياری، فعاليت ها و کليه خدمات کشاورزی و عوامل توليد )ماشين آالت، ابزار و 

ادوات کشاورزی(، در قبال حوادث بيمه پذير« اضافه گرديد.
وزير  معرفی  به  ديگر  نفر  دو  و  دگی  سازن جهاد  از  نماينده  »يك  عبارت   )3( تبصره  در   3
کشاورزی« حذف و عبارت »سه نفر نماينده به معرفی وزير جهاد کشاورزی« جايگزين گرديد.

4 تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )8( به 
شرح زير الحاق گرديد:

تبصره 8:
دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه 
جديد صندوق بيمه کشاورزی را تهيه، تصويب و ابالغ نمايد.5ـ در اين قانون عناوين »صندوق بيمه 
محصوالت کشاورزی« به »صندوق بيمه کشاورزی«، »وزير کشاورزی« به »وزير جهاد کشاورزی« 

و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يك 
هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1387/11/3 به تأييد 

شورای نگهبان رسيد.

نحوه ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت

ماده 7:
بيمه گذار در صورت بروز تلفات ناشی از خطرات مشمول بيمه نامه، موظف است مراتب را حداکثر 
ظرف 48 ساعت از زمان وقوع تلفات همزمان به نزديك ترين واحد اداری سازمان دامپزشكی 

کشور و نزديك ترين شعبه های بانك کشاورزی، به طور کتبی اعالم نمايد.

تبصره:
در روزهای تعطيل اعالم کتبی به يكی از مراجع فوق الذکر کافی است.
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ماده 8:
پس از اعالم وقوع تلفات موضوع ماده )7( از سوی بيمه گذار، سازمان دامپزشكی کشور موظف است 
حداکثر ظرف ٢4 ساعت از زمان اعالم نسبت به بازديد و بررسی علت تلفات اقدام و نتيجه بررسی 

را به بانك کشاورزی اعالم نمايد.

ماده 9:
بيمه گر با توجه به گزارش موضوع ماده )8( غرامت بيمه گذار را طبق ضوابط، مقررات و شرايط 

بيمه نامه محاسبه و پرداخت می نمايد.

ماده 10:
در صورتی که بيمه گذار به هر دليل به غرامت محاسبه شده و يا نحوه ارزيابی خسارت معترض 
بانك  ابالغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه  تاريخ  از  باشد، موظف است ظرف يك هفته 
کشاورزی تسليم نمايد، در اين صورت موضوع جهت رسيدگی و اتخاذ تصميم نهايی حداکثر ظرف 
يك ماه از تاريخ درخواست، در کميسيون ويژه مطرح شده و نظر کميسيون مذکور برای بيمه گر 

و بيمه گذار الزم االجرا می باشد.

تبصره:
کميسيون ويژه متشكل از نمايندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در استان، اداره کل 
دامپزشكی استان، مديريت بانك کشاورزی استان، صندوق بيمه محصوالت کشاورزی و تشكل 
يا گوشتی( می باشد. مسئوليت  استان )حسب مورد اجداد، مادر، تخم گذار و  صنفی مربوط در 
در  آن  دبيرخانه  و  می باشد  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دام  امور  معاون  به عهده  کميسيون 

مديريت بانك کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

اطالعات  کسب  برای 
بیشتر  و آیین نامه اجرایی 
صندوق  سایت  به  آن 
بیمه کشاورزی به آدرس 

روبه رو  مراجعه کنید.

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی مصوب 13۸۹ مجلس شورای اسالمی

ماده 1:
دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بيست ساله کشور، سياست های کلی نظام و قانون 
سياست های اجرايی اصل )44( قانون اساسی و به موجب اين قانون، زمينه ها، برنامه ها، تسهيالت و امكانات 
ارتقای بهره وری و اصالح الگوهای توليد و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبيعی را فراهم و به مرحله 

اجرا درآورد.
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ماده 2:
به منظور:

الف( ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش کّمی و کيفی 
محصوالت، اصالح و بهبود شيوه های مصرف عوامل توليد و نهاده ها در محصوالت و توليدات 

کشاورزی و منابع طبيعی؛
بهره وری  ارتقای  و  ارزش افزوده  افزايش  زمينه های  تأمين  و  مهندسی  فعاليت های  انجام  ب( 

بخش کشاورزی و منابع طبيعی؛

ج( تشخيص و درمان آفات و بيماری های گياهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی  ايران موظفند حسب 
مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش کشاورزی و منابع طبيعی هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط 
حاکميتی اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکميتی تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها 
)کلينيك ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلينيك ها(، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان های دامی، مراکز تلقيح 
مصنوعی و مايه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرايی، مديريتی، مالی و بيمه، اقتصادی، 

بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراکز فوق الذکر بر سياست های حاکميتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد 

کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکميتی تحت پوشش اين وزارتخانه )حسب مورد( می باشد.

تبصره 1:
مراجع  در  مربوطه  قوانين  براساس  و  اداره شده  غيردولتی  به صورت  ماده  اين  در  مذکور  مراکز 
ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام 
دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران ارائه خدمت می نمايند. تشّكل های صنفی و اتحاديه های مرتبط 
با اين مراکز به صورت منطقه ای و يا کشوری، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود.

تبصره 2:
نوع  و  با مناطق مختلف کشور  اين ماده متناسب  انسانی متخصص مراکز موضوع  نيروی  تعداد 
فعاليت و سطح بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصويب 
اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی  ايران و کميسيون های کشاورزی اتاق های 

بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد کشاورزی تأييد و ابالغ می شود.
در صورتی که فعاليت اين مراکز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فن آوری باال باشد، به کارگيری 

حداقل يك نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.

تبصره 3:
را  کـشاورزی  بخـش  بهره برداران  و  توليدکنندگان  موردنياز  خدمات  ماده،  اين  موضوع  مراکز 

براسـاس تعرفه های اعالمی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می رساند.
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نظام  پيشنهاد مشترك سازمان های  با  اول هر سال  ماهه  مزبور، در سه  ارائه خدمات  تعرفه های 
مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران نماينده اتحاديه کشوری 
مراکز موضوع اين ماده )حسب مورد( و نماينده تشّكل هر يك از زيربخش های کشاورزی و منابع 

طبيعی )حسب مورد( به تأييد وزير جهاد کشاورزی رسيده و ابالغ می گردد.
تبصره 4ـ مراکز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست های حاکمّيتی و برنامه های ابالغی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران می باشند. درغير اين صورت، 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانونی الزم را به عمل 

آورد.

تبصره 5: با کارشناسان و متخصصان و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با 
اجرای اين قانون وظايف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده )٢1( قانون مديريت خدمات کشوری 

عمل خواهد شد.

تبصره 6: در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع اين ماده، رتبه بندی سازمان های 
نظام مهندسی و دامپزشكی مالك عمل می باشد. آيين نامه اجرايی نحوه رتبه بندی اين مراکز، حداکثر 
شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و کميسيون های 

کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 7: کارکنان مراکز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زير بيست 
هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير می باشند.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
تاريخ  و در  تصويب  اسالمی  نه مجلس شورای  و  و هشتاد  يكهزار و سيصد  تيرماه  بيست و سوم 

1389/5/6 به تأييد شورای نگهبان رسيد.
متن کامل این قانون 
و آیین نامه اجرایی 
آن را در تارنماهای 
و  مشاهده  روبه رو 

مطالعه نمایید.



218

قانون توزیع عادالنه آب

فصل اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب
ماده1:

براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، آب های درياها و آب های جاری در رودها و انهار 
طبيعی و دره ها و هر مسير طبيعی ديگر اعم از سطحی و زيرزمينی، و سيالب ها و فاضالب ها و زه آب ها 
و درياچه ها و مرداب ها و برکه های طبيعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زيرزمينی از 
مشترکات بوده و در اختيار حكومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئوليت 

حفظ واجازه ونظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

ماده2:
بستر انهار طبيعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اينكه دائم يا فصلی باشند و مسيل ها 
و بستر مرداب ها و برکه های طبيعی در اختيار حكومت جمهوری اسالمی ايران است و همچنين 
است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که دراثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا 
خشك شدن مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احيای قبل از تصويب قانون نحوه 

احيای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی

تبصره 1:
تعيين پهنای بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعی و مسيل و مرداب و برکه طبيعی در 
هرمحل باتوجه به آمار هيدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب دربستر طبيعی آنها بدون رعايت اثر ساختمان 

تأسيسات آبی با وزارت نيرو است.

تبصره 2:
حريم مخازن وتأسيسات آبی و همچنين کانال های عمومی آبرسانی وآبياری و زهكشی اعم از 
پيدا  وزيران قطعيت  از تصويب هيأت  تعيين و پس  نيرو  وزارت  به وسيله  زيرزمينی  و  سطحی 

خواهد کرد.

تبصره 3:
ايجاد هرنوع اعيانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعی و کانال های عمومی و مسيل ها 
و مرداب و برکه های طبيعی و همچنين در حريم قانونی سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعی و يا مخزنی 

ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

تبصره 4:
وزارت نيرو درصورتی که اعيانی های موجود دربستر و حريم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و 
مسيل ها و مرداب و برکه های طبيعی را برای امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا 
متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معينی درتخليه و قلع اعيانی اقدام کند و درصورت استنكاف 
وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب 

مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت می شود.
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ماده 6:
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند 
طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگيری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد 

مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداری اطالع دهند.

ماده 7:
درمورد چاه هايی که مقدار آبدهی مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب 
چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو 
می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ايجاب کند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومی برای کليه 

مصرف کنندگان اجازه مصرف صادرنمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 8:
وزارت نيرو موظف است بنابه درخواست متقاضی حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمايی فنی و علمی، حفر 
چاه يا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم متخصصين خود را به محل 
اعزام نمايد تا متقاضی را راهنمايی کنند و هزينه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نيرو به عهده متقاضی 
خواهد بود. تبصره ـ شرکت های تعاونی روستايی ومراکز خدمات روستايی و عشايری و موسسات عام 

المنفعه فقط50%  هزينه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.

ماده 9:
درمواردی که آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو الزم تشخيص 
دهد می تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور يا آلوده را مسدود 
کند. و درصورتی که اين کار از لحاظ فنی امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت 
عنداالقتضا مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در 
پروانه حفر و بهره برداری را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه را وزارت نيرو جبران 

خواهد کرد.

متن کامل قانون 
را از اینترنت 
جستجوکرده و 
مطالعه کنید.
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 فصل دوم ـ آب هاي زیرزمیني
از  قانون  این   5 درماده  مذکور  موارد  استثناي  به  زیرزمیني  آب هاي  منابع  از  استفاده  ماده3ـ 
طریق حفر هرنوع چاه وقنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو 
باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي منطقه )شناسایي طبقات 
زمین و آب هاي زیرزمیني( و مقررات پیش بیني شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و 

بهره برداري اقدام مي کند.

 تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایي که در گذشته بدون اجازه وزارت 
پروانه  و  مراجعه  نیرو  وزارت  به  مي شود  منتشر  که  آگهي  طبق  موظفند  باشد  شده  حفر  نیرو 
بهره برداري اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را الاقل طبق نظر دو کارشناس 
خود مضر به مصالح عمومي تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتي مسدود مي شود 
بهره برداري از آن ممنوع بوده وبا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین 

به رأي وزارت نیرو مي توانند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمایند.

از منابع آب هاي زیرزمیني  ماده 4ـ درمناطقي که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداري 
بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقي که طرح هاي دولتي ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است 
در  افزایش  هرگونه  یا  و  یاقنات  و  عمیق  نیمه  یا  عمیق  با حدود جغرافیایي مشخص حفر چاه 
بهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با 

وزارت نیرو است. 

و  شرب  و  خانگي  مصرف  براي  آن  آب  از  استفاده  و  حفرچاه  غیرممنوعه  مناطق  در  ماده5ـ 
به صدور  احتیاج  و  است  مجاز  روز  در شبانه  آبدهي25مترمکعب  تا ظرفیت  باغچه  و  بهداشتي 
پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در  موارد 
الزم مي تواند از این نوع چاه ها به منظور بررسي آب هاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن 

کند. بازرسي 

تبصره1ـ در مناطق ممنوعه حفر چاه هاي موضوع این ماده با موافقت کتبي وزارت نیرو مجاز 
است ونیازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد.

 تبصره2ـ درصورتي که حفرچاه هاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و 
یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگي و سعي در توافق بین 
طرفین مي نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.  
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قانون نظام صنفی کشور

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1:

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،  وظايف،  اختيارات، حدود و حقوق افراد 
و واحدهای صنفی را طبق اين قانون تعيين  می کند.

ماده 2:
فرد صنفی: هر شخص حقيقی يا حقوقی که در يكی از فعاليت های  صنفی  اعم از توليد، تبديل، 
خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فنی سرمايه گذاری کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه 
و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبی داير يا وسيله کسبی فراهم آورد 
و تمام يا قسمتی از کاال، محصول يا خدمات  خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت 

کلی يا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره:
صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثنی هستند.

ماده 3:
واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا 

افراد صنفی با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

تبصره 1:
فعاليت واحدهای صنفی سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بالمانع است.

تبصره 2:
اماکنی که طبق ضوابط مصوب کميسيون های نظارت واجد شروط الزم  جهت استقرار چند واحد 
صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسيله  يك يا چند فرد صنفی، پس از اخذ 

پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه های ذيربط، مورد  استفاده قرار گيرند.

تبصره 3:
دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سيار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
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ماده 4:
را  باشد،  تشكيل يك صنف  نوع  از يك  آنان  فعاليت  افراد صنفی که طبيعت  از  صنف: آن گروه 
می دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدی، خدمات فنی، 

توزيعی يا خدماتی تقسيم می شوند.

ماده 5:
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و  ادامه کسب و کار يا حرفه 

به فرد يا افراد صنفی برای محل مشخص يا وسيله کسب معين  داده می شود. 

ماده 6:
پروانه تخصصی و فنی: گواهينامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی يا فنی 

داللت دارد و به وسيله مراجع ذی صالح صادر می شود.

ماده 7:
اتحادیه: شخصيتی حقوقی است که از افراد يك يا چند صنف که دارای  فعاليت يكسان يا مشابه اند، 

برای انجام دادن وظايف و مسئوليت های مقرر در اين قانون  تشكيل می گردد.

ماده 8:
مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمايندگان منتخب اعضای هيأت مديره اتحاديه های صنفی هر 

شهرستان برای انجام دادن وظايف و مسئوليت های مقرر در اين قانون تشكيل می شود.

ماده 9:
شورای اصناف کشور: شورايی است که از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع  امور صنفی شهرستانهای 

کشور با هدف تقويت مبانی نظام صنفی در تهران تشكيل  می گردد.

ماده 10:
کمیسیون نظارت: کميسيونی است که به منظور برقراری ارتباط و ايجاد هماهنگی بين اتحاديه ها و 
مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظايف و اختيارات آنها و همچنين 

نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان  تشكيل می شود.

ماده 11:
هیأت عالی نظارت:  هيأتی است که به منظور تعيين برنامه ريزی، هدايت، ايجاد هماهنگی و نظارت 
بر کليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کميسيون های نظارت تشكيل  می گردد 

و باال ترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
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وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری وزیران 
شماره 020/16238مورخ  پیشنهاد  بنابه   1386/12/26 مورخ  جلسه  در  لوایح  کمیسیون  عضو 
1384/9/28 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده )35( قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1380ـ  و با رعایت تصویب نامه شماره 
و  کشاورزی  کارهای  صنفی  نظام  اجرایی  آیین نامه   ،1386/10/10 مورخ  164082/ت373هـ 

منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات:
ماده 1:

در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف( نظام صنفی: قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیالت،تعیین 
وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع 

طبیعی تنظیم و تنسیق می گردد.
ب( فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از 
آب و خاک به منظور تولید محصوالت کشاورزی، گیاهی و حیوانی )از قبیل زراعت،باغداری، 
زهکشی،  و  آبیاری  شبکه های  از  بهره برداری  آبخیزداری،  مرتع داری،  جنگل کاری،  جنگلداری، 
دامداری، شیالت، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم )ابریشم( و همچنین ارائه خدمات فنی 

و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد(.
ج( واحد صنفی: هر واحد تولیدی یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب 
از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای الزم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت جهادکشاورزی برای 

فعالیت های موضوع بند )ب( این ماده دایر بوده و یا دایر می گردد.

تبصره:
اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، 
بهره برداری، اشتغال از دستگاه ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کاال یا خدمات موضوع 
این آئین نامه نمایند، مکلف اند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آئین نامه 

و براساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12:

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ 
پروانه کسب اقدام کنند.

آیين نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی و 
منابع طبيعی
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د( عضو صنف: فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبيعی که در بخش توليد و خدمات مجوزهای 
الزم را کسب کرده و با تأييد ادارات جهادکشاورزی شهرستان ها و استان ها به عضويت نظام 

صنفی درمی آيند.
هـ( صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند )ب( 

اين ماده باشد.

ماده 2:
ارکان نظام صنفی عبارت اند از نظام صنفی بخش ـ شهرستان، نظام صنفی استان، هيئت عمومی، 

شورای مرکزی، بازرس، رييس و هيئت های رسيدگی به تخلفات.

فصل دوم ـ نظام صنفی بخش ـ شهرستان:

های  نامه  آیین  و  قانون  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
مرتبط به صنف کشاورزی به منابع معتبر مراجعه کنید.


