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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی ،تألیف و در
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل
بخش های١ :ـ شایستگی های پایه ٢ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات ٣ـ دانش فنی ،اصول،
قواعد ،قوانین و مقررات ٤ـ فناوری ها ،استانداردها و تجهیزات  ٥ـ ایمنی ،بهداشت و ارگونومی  ٦ـ شایستگی های
غیرفنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
دروس خوشه شایستگی های
پایه مانند ریاضی و…)
دروس خوشه شایستگی های
غیرفنی (مانند الزامات محیط
کار و…)

برای کدام
دروس

دروس خوشه شایستگی های
فنی مانند (دانش فنی پایه،
کارگاه ١٢ـ  ١و…)
یک کتاب برای کل دوره متوسطه
پس از استقرار کامل نظام جدید
قطع رقعی

کتاب همراه
هنرجو

هدف

جدول های کاربردی

توسعه حرفه ای
اصطالحات ،مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن
تنظیمات دستگاه ها

کاهش وابستگی به کتب درسی در
کارهای عملی
تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف
اصلی

روابط و فرمول ها

استانداردها و کدها

هنگام ارزشیابی و امتحانات
هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه
محوری

ویژگی کتاب

دارای بخش های مستقل از کتاب
درسی

ایمنی بهداشت و ارگونومی

زمان استفاده
توسط هنرجو

هنگام یادگیری

بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری
ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل
استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

اجزاء

کمک به تحقق یادگیری مادامالعمر
کاهش حجم کتاب درسی
پیوند دادن دروس مختلف رشته
اشاعه فرهنگ استفاده از منابع
اطالعاتی

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایه دوازدهم تدوین شده است .بنابراین تا پایان دوره
متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی ،در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

دروس شایستگی در رشتههای فنی و حرفهای

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای
دروس شایستگی پایه:

1
4
5
6

 4مدیریت تولید
 5اخالق حرفه ای

ریاضی ١و٢و٣
زیست شناسی
شیمی
فیزیک

دروس شایستگی های فنی:

 1دانش فنی پایه
 2دانش فنی تخصصی
 3شش کارگاه تخصصی  ٨ساعته
در پایههای ١٠و١١و١٢
 9کارآموزی

دروس شایستگی غیرفنی:

 1الزامات محیط کار
 2کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 3کاربرد فناوری های نوین
ساختار دروس فنی و حرفه ای
درس

1

پودمان

2

3

4

5

شایستگی

هر درس شایستگی ،شامل  ٥پودمان است که هر پودمان نیز شامل  ١یا
 ٢شایستگی (واحد یادگیری) میباشد.
در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
ارزشیابی هر پودمان بهصورت مستقل انجام میشود و اگر در پودمانی
نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجددا ً ارزشیابی میشود.

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي
انجام دادن درست كار در زمان درست با روش درست را شايستگي گويند.
به توانايي انجام كار بر اساس استاندارد نيز شايستگي گويند.
شايستگي بايستي بر اساس تفكر ،ايمان  ،علم ،عمل و اخالق باشد.
در انجام كارها به صورت شايسته بايستي به خدا ،خود ،خلق و خلقت
همزمان توجه داشت.
انواع شايستگي عبارتست از :عمومي  ،غيرفني و فني (پايه و تخصصي)
هدف آموزش و تربيت كسب شايستگي ها است.
جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود ،بايد شايستگي ها
را كسب كرد.
همواره در هدف گذاري ،يادگيري و ارزشيابي ،تأکید بر کسب شایستگی
است.

عناصر (اجزاء)

شایستگی (کل)

علم
ایمان
شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است

عمل

اخالق
تفکر

اجزا و عناصر به صورت جداگانه
شایستگی نیست

فصل 1

شایستگیهای پایه فنی
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ریاضی
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نمودارها و منحنی ها
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حد تابع
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پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها
تابع  fو یک نقطۀ  aاز دامنۀ آن را درنظر بگیرید .گوییم تابع  fدر نقطۀ  aپیوسته است ،هرگاه
حد  fدر  aموجود باشد و
)lim f (x) = f (a

x →a

در غیر این صورت گوییم تابع  fدر نقطۀ  aناپیوسته است .اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود
پیوسته باشد ،آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع
 نشان دهندۀf ′(a) ، در این صورت. از دامنۀ خود مشتق پذیر باشدa  در نقطۀf فرض کنید تابع
 a 
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شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ

tan θ = f ′(a )
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f(x) =u(x)/v(x)

f ′(x) =
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dy
= f ′[g(x)].g ′(x).
dx

v(x).u ′(x) − u(x).v′(x)
[v(x)]2

.
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زیست شناسی
هیدرات کربن
اسید نوکلئیک

گلوکز

نشاسته

نشاسته در کلروپالست

نوکلئوتید

دی ان ای

کروموزوم

آمینواسید

پلی پیتید

پروتئین انقباضی

اسید چرب

چربی

سلول های چربی

پروتئین

واحد سازنده

درشت مولکول

ساختار سلولی

لیپید

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

سازمان بندی یاخته ها
یاخته
		
عصبی

خونی

		
ماهیچه ای

بافت
پوست

مغز

گوارش

انتقال مواد

کلیه

قلب

اندام

استخوانی

خونی

غضروف

عصبی

ماهیچه ای

استخوان

دستگاه
عصبی

تنفس

اسکلتی

موجود زنده
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جانوران
بی مهرگان

اسفنج ها

کیسه تنان شانه داران

پهن

مهره داران

کرم ها

نرم تنان

لوله ای

حلقوی

بند پایان

خارتنان

ماهی ها

سخت پوستان

دوکفه ای ها شکم پایان

خزندگان

دوزیستان

هزارپایان

عنکبوتیان

پرندگان

حشرات

سر پایان

تصویر گروه های اصلی جانوران
جدول فهرست منابع طبیعی
نوع منبع

موضوعات

منابع گیاهی

جنگل ها و مراتع و کشاورزی

منابع جانوری

حیات وحش و دامپروری

منابع میکروبی

مجموعه قارچ ها و باکتری ها

منابع جوی

مدت زمان دریافت نور ،شدت نور خورشید ،دما ،شدت باد ،رطوبت ،ابرناکی و انواع بارش

منابع آبی

آنواع آب :سفره های آب زیر زمینی ،چشمه ها ،روان آب ها ،آبگیرها ،دریاچه ها ،دریاها و اقیانوس ها

منابع خاکی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه ،تپه ،دره و دشت

منابع کانی

فلزات و سنگ های قیمتی

منابع فسیلی

نفت ،گاز و زغال سنگ

منابع انسانی

تمام افراد جامعه
کوهستان ها
مرتع ها

خشکی
جنگل ها

انواع
اکوسیستم

بیابان ها

آبی

دریاها
رودخانه ها

8

پستانداران

زیست شناسی در مورد انسان
ناحیة حسی
بخش آهیانه

ناحیة حرکتی
پا
بازو
دست
لب ها
زبان
دهان

پا
بازو
دست
لب ها
بخش پیشانی

بخش گیجگاهی

بخش پس سری

مراکز قشر مخ

بزرگ سیاهرگ فوقانی(زبرین)

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

سرخرگ ششی
آئورت

شبکه مویرگی شش راست

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

4

3

6
1

دهلیز چپ

دریچة سینی سرخرگ آئورت

5

دریچة دو لختی
بطن چپ

2

بطن راست

سیاهرگ ششی
دهلیز راست
دریچة سینی سرخرگ ششی
دریچة سه لختی

آئورت
شبکه مویرگی پایین بدن

بزرگ سیاهرگ تحتانی(زیرین)

شکل باالگردش خون را در بدن نشان می دهد .شماره 3،2و 4آغاز و پایان گردش ششی و  5 ،1و 6
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

9

جناغ سینه
دنده ها
بازو

بازوی قوی در ورزشهای قدرتی (وزنهبرداری)

ساعد

ساعد بلند در ورزشهای پرتابی (بسکتبال)

مچ دست

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها
انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

باالتنه

انگشتان

لگن
خاصره

لگن بزرگ و قوی در ورزشهای قدرتی

ران

ران قوی در ورزشهای رزمی
کشکک محکم در ورزش فوتبال

کشکک

ساق بلند در ورزش شنا

ساق

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها

مچ پا

انگشتان
خطوط نازک تر

انگشتان قوی در دو میدانی

تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش
دندریت
دستگاه گلژی
میتوکندری
هستک

هسته
آکسون
غالف شوان
غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

ساختمان نرون
10

پایین تنه

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دمای حدود 20ᵒ C

گرمای ویژه J/kg. K

ماده

جیوه

0/18 × ١٠-3

آب

0/27 × ١٠

گلیسیرین

0/49 × ١٠-3

آلومینیوم

روغن زیتون

0/70 × ١٠-3

برنج

380

پارافین

0/76 × ١٠-3

نوعی فوالد (آلیاژ آهن با  %2کربن)

450

بنزین

-3

1/00 × ١٠

فوالد زنگ نزن

490

اتانول

-3

1/09 × ١٠

چوب

1356

استیک اسید

١1/0 × ١٠-3

گرانیت

790

بتون

800

بنزن

١2/5 × ١٠-3

شیشه

840

کلروفرم

١2/7 × ١٠

یخ

2220

جیوه

140

اتانول

2430

آب دریا

3900

آب

4187

عناصر جامد

ماده

ضریب انبساط طولی 1
k

-3

جامدهای دیگر

-3

استون

١4/3 × ١٠

-3

آمونیاک

24/5 × ١٠-3

مایعات

اتر

١6/0 × ١٠

-3

سرب

128

تنگستن

134

نقره

236

مس

386
900

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20ᵒC
چگالی برخی مواد متداول
ماده

ماده

)ρ(kg/m3

)ρ(kg/m3

یخ

0/917 × 103

آب

1/00 × 103

آلومینیوم

2/70 × 103

گلیسیرین

1/26 × 103

آهن

7/86 × 103

اتیل الکل

0/806 × 103

مس

8/92 × 103

بنزن

0/879 × 103

نقره

10/5 × 103

جیوه

13/6 × 103

سرب

11/3 × 103

هوا

1/29

اورانیوم

19/1 × 103

هلیم

1/79 × 10-1

طال

19/3 × 103

اکسیژن

1/43

پالتین

21/4 × 103

هیدروژن

8/99 × 10-2

داده های این جدول در دمای صفر درجه ( )0ᵒCسلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده
جرم ( )kgجسم

جرم ()kg

جسم
عالم قابل مشاهده

 1×١٠52انسان

7×101

کهکشان راه شیری

 7×١٠41قورباغه

1×10-1

خورشید

 2×1030پشه

1×10-5

زمین

 6×1024باکتری

ماه
کوسه

-15

1×10

 7/34×1022اتم هیدروژن

1/6×10-27

 1×10الکترون

9/11×10

-31

3

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده
ثانیه

بازۀ زمانی

5×1017

سن عالم
سن زمین

17

1/43×10
2×109

میانگین عمر یک انسان

3/15×107

یک سال
یک روز

8/6×10

زمان بین دو ضربان عادی قلب

8×10-1

4

واحدهای اندازهگیری انگلیسی
 1واحدهای اندازهگیری طول
()mmمیلیمتر  )cm(=25/4سانتیمتر )in( =2/54اینچ 1
( )inاینچ )ft( =12فوت 1
( )cmسانتیمتر  )in( ≅ 90اینچ  )ft(=36فوت  )yd( =3یارد 1
( )mمتر  )in( =1609/344اینچ  )ft(=63360فوت  )mil( =5280مایل خشکی 1

( )mمتر  ≅ 1853فوت  ≅ 6080مایل دریایی 1
مایل خشکی  ≅ 1/15مایل دریایی 1
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فیزیک
اندازه گیری و دستگاه بینالمللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها
کمیت

نام یکا

نماد یکا

طول

متر

m

جرم

کیلوگرم

kg

زمان

ثانیه

s

دما

کلوین

K

مقدار ماده

مول

mol

جریان الکتریکی

آمپر

A

شدت روشنایی

کندال (شمع)

cd

یکای فرعی
کمیت

یکای SI

یکای فرعی

تندی و سرعت

m/s

m/s

2

2

شتاب

m/s

m/s

نیرو

نیوتون ()N

kg.m/s

فشار

پاسکال ()Pa

kg/ms2

انرژی

ژول ()J

kgm2/s2

2

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده
طول m

جسم

2/8×1021

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان
فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره

طول زمین فوتبال

9×101

4×10

طول بدن نوعی مگس

-3

5×10

9×10

اندازه ذرات کوچک گرد و خاک

1×10-4

16

یک سال نوری
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید

15

1/50×1011

فاصله میانگین ماه از زمین

3/84×108

فاصله میانگین زمین

6/40×10

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین

6

7

جسم

طول m

3/6×10

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده

1×10-5

اندازه بیشتر میکروب ها

0/2-2×10-6

قطر اتم هیدروژن

1/06×10-10

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)

1/75×10-15

13
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فصل 2

یادگیری مادامالعمرحرفهای و فناوری اطالعات

 انگلیسی و علمی گیاهان زراعی و تعدادی از گیاهان باغی،ـ نام های فارسی1 جدول
نام بر اساس مصرف

نام علمی

غالت
حبوبات
گیاهان علوفه ای

نام فارسی

ردیف

Triticum aesstivum

Wheat

گندم

1

Hordium Vulgar

Barley

جو

2

Zea

Corn

ذرت

3

Rice

برنج

4

Mays

Oriza

گیاهان قندی

نام انگلیسی

Sativa

Avena Fatua

Oat

یوالف

5

Secale cereale

Rye

چاودار

6

Panicum miliaceum

Millet

ارزن

7

Sorghum bicolor (L) Moench

Sorghum

سورگوم زراعی

8

Tritico secale

Triticale

تریتیکاله

9

Beta vulgaris

Sugar Beat

چغندر قند

10

Saccharum officinarum

Sugar can

نیشکر

11

Pisum sativum

Pea

نخود زراعی

12

Lens culinaris

Lentil

عدس

13

Phaseolus vulgaris

Bean

لوبیا

14

Vigna radiata

Mushroom

ماش

15

Glycine max

soybean

سویا

16

Vicia faba

broad bean

باقال

17

Medicago sativa

Alfalfa,lucerne

یونجه

18

Trifolium sp

Clover

شبدر

19

Onobrychis viciifolia

Saints

اسپرس

20

Lathyrus sativus

Chickling pea ـ
Grass pea

خلر

20

Vicia villosa

Common vetch
Garden vetch

ماشک

21

16

گیاهان لیفی

گیاهان روغنی

سبزیجات

تدخینی

17

Linum Usitatissimum

Flax, Linum

بزرک

22

Linum Usitatissimum

Flax

کتان

23

Hibiscus cannabinus

Hemp

منداپسا

24

Helianthus annuus

Sunflower

آفتابگردان

25

Brassica napus

Rapeseed

کلزا

26

Eruca sativa

Turnip

منداپ

27

Arachis hypogaea

peanut,
Groundnut

بادام زمینی

28

Gossypium herbaceum

cotton

پنبه

29

Carthamus tinctorius

Safflower

گلرنگ

30

Sesamum indicum

Sesame

کنجد

31

Nicotiana tabacum

Tobacco

توتون

32

Allium cepa

Onion

پیاز

33

Allium sativum

Garlic

سیر

34

Solanum lycopersicum

Tomato

گوجه فرنگی

35

Solanum melongena

Eggplant

بادمجان

36

Cucumis sativus

Cucumber

خیار

37

Spinacia oleracea

Spinach

اسفناج

38

Daucus carota subsp. sativus

Carrot

هویچ

39

Capsicum annuum

Sweet peppers

فلفل دلمه

40

Solanum tuberosum

Potato

سیب زمینی

41

ترجمه فارسی
بقوالت
مدیریت
ماده
مکانیزه کردن
پزشکی ،دارو
نخود
جمعیت

ترجمه فارسی

انگلیسی

 legumesکشاورزی
 Managementاستعمال ،درخواست
 Materialلوبیا
 Mechanizationسوخت زیستی

انگلیسی
Agriculture
Application
Bean
Biofuel

 Medicineغالت

Cereals

 Peaذرت

Corn

 Populationبحرانی ،وخیم

Critical

تمرین ،ورزش

 Practiceکشت ،زراعت

Cultivation

اصول و مبانی

 Principleپرورش ،فرهنگ

Culture

 Produceزراعت ،مزرعه

Farming

تولیدکردن
برنج
لوبیای روغنی

 Riceکود

Fertilizer

 Soybeanآفتابگردان

Sunflower

قند

 Sugarفیبر

Fiber

گندم

 wheatغذا

Food

میله ،رشته

 Filamentبساک

Anther

گل ،شکوفه

 Flowerجوانه

Bud

میوه

 Fruitترکیب شده

آینده

 Futureهدایت ،رفتار

زمین

 Groundدارا بودن

شامل بودن

 Includeمتفاوت

برگ
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 Leaveریشه

Composed
Conduct
Containing
Different
Root

ترجمه فارسی
بزرگ ،عمده
ماده غذایی
تخمدان
پاره ،بخش
فتوسنتز
مادگی

ترجمه فارسی

انگلیسی
 Majorشکل

 Nutrientرویش شاخه

 Partساقه

Stem

 Photosynthesisکالله

Stigma

 Pistilسبک ،شیوه

تاحدی ،قشنگ

 Prettyنظم ،سلسله

کیفیت
کمیت ،مقدار
تابش ،پرتوافشانی
دامنه ،چشم رس

Shoot

 ovaryپرچم

سیب زمینی

رسیده ،کامل شدن

Shape

Stamen

 Potatoچغندر قند

مولد ،تناسلی

انگلیسی

 Reproductiveفوق العاده ،زائد
 Ripenکارخانه
 Qualityغیرعادی ،ناهنجار
 Quantityجذب کردن ،درکشیدن
 Radiationمقدار
 Rangeدی اکسیدکربن

Style
Sugar beet
System
Extra
Factory
Abnormal
Absorb
Amount
Carbon dioxide

کم کردن ،کاستن

 Reduceنمو ،توسعه

Development

الزم داشتن ،خواستن

 Requireمدت ،طی

Duration

 Soilعنصر

Element

خاک
منبع ،چشمه
نور خورشید
تأمین کردن ،منبع
بذر

 Sourceضروری ،واجب
 Sunlightجوانه زدن ،سبز شدن
 Supplyنفوذ ،تأثیر
 Seedدما ،درجه حرارت

Essential
Germinate
Influence
Temperature
19

ترجمه فارسی

ترجمه فارسی

انگلیسی

حیاتی ،واجب

 Vitalمواد غذایی کم مصرف

بازده ،محصول

 Yieldمعدنی

شل کردن ،نرم کردن
نگهداری ،مراقبت
کود دامی
عمل ،عملکرد
ارگانیک ،آلی
آفت
آفتکش
سم
پتانسیل ،عامل بالقوه
آمایش ،تدارک
بارآوردن ،ترویج

انگلیسی
Micronutrients
Mineral

 Loosenنیازها

Needs

 Maintenanceپخش

Broadcasting

 Manureشیمیایی
 Operationکلوخ ،خاک
 Organicکمپوست ،مخلوط
 Pestمحصول ،چیدن
 Pesticideعمق
 Poisonنشاکاری
 Potentialبیماری
 Preparationمساعد ،مطلوب

Chemical
Clod
Compost
Crop
Depth
Dibbling
Disease
Favorable

 Raisingباروری ،حاصل خیزی

Fertility

 Selectتحمل شرایط دشوار

Hardiness

بذرکاری دستپاش یا ردیفی

 Sowingدرو کردن ،برداشتن

Harvest

سررفتن

 Spillingمخاطره

Hazard

برگزیدن ،جداکردن

نیرومند ،قوی

 Strongسالم ،تندرست

خاک ورزی

 Tillingاطالعات

آلت ،ابزار
نشاء

 Toolآموزش ،راهنمایی
 Transplantآبیاری

Healthy
Information
Instruction
Irrigation

تجزیه کردن ،تحلیل کردن

 Analyzeبرچسب

Label

محدود

 Limitedذرت ،بالل

Maize
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ترجمه فارسی
بلوغ ،کمال
موور ،دروگر
ملی
پیاز
پس از برداشت

ترجمه فارسی

انگلیسی

 Maturityبیلر ،دستگاه بسته بندی
 Mowerخردکننده ،چاپر
 Nutritionalزبر ،خشن
 Onionکمباین ،ترکیب کردن
 Postharvestپنبه

فرایند ،مرحله

 Processمطمئن ساختن

قصد ،عزم

 Purposeتجهیزات

چنگک ،شنکش

 Rakeعامل ،فاعل

رسیده ،چیدنی

 Ripeمیدان ،زمین

انگلیسی
Bailer
Chop
Coarse
Combine
Cotton
Ensure
Equipment
Factor
Field

سیلو ،علوفه سیلو شده

 Silageمزه ،طعم

Flavor

مرحله ،صحنه نمایش

 Stageگردآوری

Gathering

تکنیک ،شگرد فن
یونجه

 Techniqueبه کاربردن ،دسته
 Alfalfaصنعتی

Handle
Industrial
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فصل3

دانش فنی ،اصول ،قواعد ،قوانین و مقررات

افالک

قل
رقم گندماننمناسبکشتردا یمگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1389 :
مناطق مناسب كشت :شمال خوزستان ،جنوب استان فارس ،مناطق گرم استانهای
کرمان ،لرستان و کرمانشاه
رقم افالک با نام  Debeiraو با شجرۀ HD160/5/Tob/ Cno/23854/3/Nai60//
 Tit/Son64/4/LR/Son64از بين ژرم پالسم خزانۀ بين المللي مرکز تحقیقات
بین المللی ذرت و گندم ( )CIMMYTکه در سال زراعی 76ـ   1375ارزيابي شده

بود ،گزینش و به برنامۀ به نژادی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور وارد شد .این
رقم در ارزیابی انجام شده در قالب مطالعۀ خزانه هاي به نژادهاي فيزيولوژيك زنگ
زرد در مناطقی با شدت بیماری مقاوم بوده است .کیفیت نانوایی این رقم در گروه
خوب قرار دارد و درصد پروتئين آن بین 13/2ـ 11درصد متغير است .بررسی های
تحقیقی ـ ترویجی در مزارع مناطق مختلف نشان دهندۀ سازگاری و افزایش عملکرد
این رقم در مناطق گرم و خشک کشور تا حدود  6درصد برتری تولید در برابر
رقم چمران است .پتانسیل عملکرد باال ،تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل،
زودرسي نسبي ،مقاومت به بيماري زنگ زرد و ریزش دانه از ویژگی های بارز رقم
افالک محسوب می شود.
عملکرد

 5900کیلوگرم در هکتار

رکورد عملکرد ثبت شده  8383کیلوگرم در هکتار
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میانگین ارتفاع بوته

 95سانتی متر

وزن هزار دانه

 40گرم

عادت رشدی

بهاره

واکنش به زنگ زرد

مقاوم

واکنش به زنگ قهوه ای

نیمه مقاوم

خوابیدگی بوته

مقاوم

ریزش دانه

مقاوم

پروتئین دانه

 12/2درصد

کیفیت نانوایی

خوب

اروم

رقم گندماننمناسبکشتردمناطقسردکشور

سال معرفی1389 :
مناطق مناسب كشت :مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل،
همدان ،کردستان ،زنجان ،مرکزی ،تهران ،خراسان ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،فارس،
لرستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد
رقم اروم با شجرۀ  Alvand//NS732/Herدر سال زراعی 75ـ 1374از تالقی بین
رقم الوند و الین  NS732/Herبا منشأ خارجی در ارومیه حاصل شد .این رقم دارای
عادت رشد بینابین است و از نظر رسیدگی ,در گروه متوسط رس قرار می گیرد .در
اقلیم سرد کشور با بیش از  800هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی ،عوامل
محدودکننده ای چون :سرمای شدید زمستانه ،سرمای دیررس اوایل بهار ،بیماری
زنگ زرد ،وجود داشته و بنابراین با توجه به این عوامل محدودکننده و پراکندگی
و تنوع شرایط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های
اخیر ،شناسایی الین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال و پایدار و
مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در همین راستا و برای این
اقلیم رقم جدید اروم معرفی شد .متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی
 7382کیلوگرم در هکتار با رکورد  8358کیلوگرم در هکتار بوده است .کیفیت
نانوایی این رقم در حد خوب است.
میانگین عملکرد

7382کیلوگرمدرهکتار

رکورد عملکرد ثبت شده

 8358کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 88سانتی متر

عادت رشدی

بینابین

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمهمقاوم تا نیمهحساس

واکنش به بیماری زنگ قهوهای نیمهمقاوم تا نیمهحساس
خوابیدگی بوته

مقاوم

ریزش دانه

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 43گرم

میانگین درصد پروتئین

11/1

کیفیت نانوایی

خوب
25

زارع

خ
فص قل
رقم گندماننربایکشتردشرایطآبیوتنش شکیآخر لا یمسردکشور

سال معرفی1389 :
مناطق مناسب كشت :مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل،
همدان ،کردستان ،زنجان ،مرکزی ،تهران ،خراسان ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری،
فارس ،لرستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد
رقم گندم نان زارع با شجره 130L1.11//F35.70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira
و با منشأ خزانۀ بینالمللی مشاهدهای گندمهای زمستانه ویژه مناطق سرد در سال زراعی
   81ـ ،1380به چرخۀ به نژادي گندم نان ایران وارد شد و سازگاری خوبی در مناطق سرد
کشور در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل نشان داد ،به همین دلیل ،به عنوان رقم
جدید برای این اقلیم معرفی و آزادسازی شد .متوسط عملکرد دانۀ این رقم در شرایط
آبیاری نرمال  7550و در شرایط تنش خشکی آخر فصل  4893کیلوگرم در هكتار بوده
است .کیفیت نانوایی آن در حد خوب و از نظر گروه رسیدن نسبتاً دیررس است.
شرایط نرمال7550 :
کیلوگرم در هکتار
میانگین عملکرد دانه
شرایط تنش خشکی:
 4893کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته

 98سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

شرایط نرمال 40 :گرم
شرایط خشکی 31 :گرم

عادت رشدی

زمستانه

واکنش به بیماری زنگ
زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوه ای
واکنش به بیماری زنگ
سیاه

26

نیمه مقاوم
نیمه حساس

واکنش به خوابیدگی بوته

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

11/4

کیفیت نانوایی

خوب

می
ه
ن

فص
خ
رقم گندماننمناسبکشتردشرایطآبیوتنش شکیآخر لزراعیردمناطقسردکشور

سال معرفی1389 :
مناطق مناسب كشت :مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل،
همدان ،کردستان ،زنجان ،مرکزی ،تهران ،خراسان ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،فارس،
لرستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد
رقم گندم نان میهن با عادت رشدی زمستانه و با شجرۀ   Zhong87ـBkt/90
حاصل برنامۀ به نژادی ملی غالت آبی کشور برای اقلیم سرد است که تالقی آن در
سال زراعی 75ـ 1374در کرج انجام شد .با توجه به عوامل محدودکنندۀ تولید در
مناطق سردسیر از قبیل سرمای شدید زمستانه ،سرمای دیررس اوایل بهار ،بیماری
مهم زنگ زرد ،پراکندگی و تنوع شرایط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به
بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر ،شناسایی الین ها و معرفی ارقام جدید واجد
پتانسیل عملکرد باال و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برای این اقلیم
برخوردار است .رقم میهن نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های
زنگ سیاه و زنگ قهوه ای نیمه مقاوم است .متوسط عملکرد دانۀ این رقم در شرایط
آبیاری نرمال  7780کیلوگرم در هکتار و در شرایط تنش قطع آبیاری پس از
مرحلۀ گلدهی  5960کیلوگرم در هکتار در شرایط تحقیقاتی بوده است .کیفیت
نانوایی آن در حد خوب است و از نظر رسیدگی در گروه متوسط رس قرار می گیرد.
میانگین ارتفاع بوته

 84سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

شرایط نرمال 43 :گرم
شرایط تنش خشکی 34 :گرم

عادت رشدی

زمستانه

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوهای
واکنش به بیماری زنگ
سیاه
واکنش به خوابیدگی بوته

مقاوم

میانگین پروتئین دانه

 11درصد

میانگین عملکرد دانه در
شرایط:

نرمال 7787 :کیلوگرم در هکتار
تنش 5967 :کیلوگرم در هکتار

نیمه مقاوم
نیمه مقاوم تا نیمه حساس

27

سیروان

فص
متح خ
رقم گندمانن ملهب شکیآخر لومناسبكشتردمزارعآبيمناطقمعتدلاريان

سال معرفی1390 :
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
یزد و سایر مناطق معتدل
رقم گندم نان سیروان با شجرۀ
 PRL/2*PASTORاز خزانههای
بینالمللی مرکز تحقیقات بینالمللی
ذرت و گندم (سیمیت) گزینش و
با پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی
برای کشت در اقلیم معتدل کشور
در سال  1390معرفی شد .مهمترین
عوامل محدودکنندۀ تولید گندم
در اقلیم معتدل کشور که سطحی
بالغ بر  682هزار هکتار از مجموع
سطح زیر کشت گندم آبی را به
خود اختصاص میدهد ،خشکی آخر
فصل و بیماریها بهویژه زنگ زرد و
زنگ سیاه (نژاد  )Ug99است که بر
روی بسیاری از ارقام گندم موجود
بیماریزایی دارند .این رقم برای
جایگزینی ارقام حساس به خشکی
در مناطق معتدل و نیز برای کاهش
خطر رویداد اپیدمی زنگ زرد و سیاه
گندم توصیه میشود .ویژگی زودرسی
و کیفیت نانوایی خیلی خوب این رقم
به ارزش زراعی آن میافزاید.

28

میانگین عملکرد دانه
(شرایط تنش خشکی)

 5970کیلوگرم در
هکتار

رکورد عملکرد (در شرایط
تحقیقاتی)

 8868کیلوگرم در
هکتار

گروه رسیدگی

زودرس

متوسط ارتفاع بوته

 94سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
سیاه (نژاد )Ug99

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوه ای

نیمه مقاوم

وضعیت خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

نیمه مقاوم

وزن هزار دانه

 45گرم

میانگین درصد پروتئین

12

کیفیت نانوایی

خیلی خوب

افق

ً
قل
رقمگندمآبیمناسبکشتردمناطقدارایآبیاخاکشورولبشورردا يممعتدلاتنسبتا گرم

سال معرفی1391 :
مناطق مناسب کشت :مناطق با شوری متوسط آب و خاک و تقریباً گرم استان های
یزد ،خراسان رضوی و جنوبی ،قم ،کرمان ،سمنان ،اصفهان و البرز
شوری آب و خاک از مهم ترین تنش های غیرزنده است که سبب کاهش رشد و
باروری گیاهان می شود و توليد محصوالت كشاورزي را محدود می سازد .بیش از
 800میلیون هکتار از اراضی در دنیا متأثر از شوری است .در كشور ايران ،حدود
 24ميليون هكتار از اراضي با درجات مختلفي تحت تأثير شوري قرار دارد كه در
اقليم هاي مختلف كشور پراكنده شده است .بنابراین ،یکی از اهداف مهم اصالح
نباتات در این مناطق تهیه و معرفی ارقام پرپتانسيل و متحمل به شوري است .رقم
افق با شجرۀ   gy54/Attilaـ GFعالوه برتحمل به شوری ،پتانسیل عملکرد باال و
سازگاری خوب در مناطق دارای آب یا خاک شور و لب شور ،دارای مقطع دانه
شیشه ای بوده و از شاخص سختی دانه بیشتری در مقایسه با ارقام شاهد ارگ و بم
برخوردار است .این رقم درآزمایش های تحقیقی ـ ترویجی در مزارع زارعان (تحت
شرایط تنش شوری) با میانگین عملکرد  4/333تن در هکتار در مقایسه با 3/804
تن در هکتار متوسط عملکرد ارقام شاهد (ارگ  3/977و بم  3/630تن در هکتار)،
به طور میانگین  529کیلوگرم نسبت به ارقام ارگ و بم افزایش عملکرد داشته است.
عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 74سانتی متر

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

مقاومت به ریزش دانه

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 35گرم

میانگین درصد پروتئين
واكنش به نژاد  Ug99زنگ سیاه

11/95
نیمه مقاوم تا متوسط

واكنش نسبت به زنگ زرد

متحمل تا نیمه حساس

واكنش به بیماری زنگ قهوه اي

نيمه حساس

خوب
کیفیت نانوایی
مقادیر این صفات مربوط به میانگین آزمایش های مقایسه
عملکرد در شرایط تنش شوری می باشد
(14 ds/m EcSoilـ 9و 12ds/m = EcWaterـ )8
29

گنبد

قب
رقمگندماننمقاومهببیماری اهیاقرچیوعارضۀجواهنزنی لازربداشت

سال معرفی1392 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و مرطوب شمال کشور

رقم گنبد با شجرۀ   BAIـ   SHUIـ  ATRAK/WANGحاصل دورگ گیری بین
گندم بهارۀ اترک ( ،)Kauzرقم تجاری پا کوتاه و پرمحصول مناطق گرم و گندم
  BAIـ   SHUIـ ،WANGاست که برنامۀ تالقی آن در سال زراعی 75ـ1374
انجام شد .این رقم گندم دارای ميانگين عملكرد  6/470تن در هكتار است که
نسبت به گندم نان مروارید (شاهد آن) با ميانگين عملكرد  5/143تن در هكتار
در آزمایش ها برتر بوده است .اين الين نسبت به بيماري زنگ زرد ،زنگ قهوه اي و
زنگ سیاه ،نیمه مقاوم و نسبت به بیماری سفيدك پودري و سپتوريا نیمه حساس
است .واکنش مقاومت برای این رقم نسبت به بيماري باليت فوزاريومي گزارش
شده است .رقم جدید گنبد با داشتن رنگ دانۀ قرمز به عارضۀ جوانه زنی قبل از
برداشت نیز مقاوم است .کيفيت نانوايي اين الين گزارش شده است.

30

میانگین عملکرد دانه

 6470کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

100ـ 90سانتی متر

واكنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم تا نیمه مقاوم

واكنش به بیماری فوزاريوم سنبله

مقاوم

واكنش به بیماری قهوه ای

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واكنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واكنش به بیماری سفیدک
پودری

نیمه حساس

واكنش به سپتوریای برگی

نیمه حساس

واكنش به جوانهزنی قبل از
برداشت

مقاوم

ميانگين درصد پروتئين

11/9

میانگین وزن هزار دانه

 41گرم

چمران 2

قل
رقمگندماننمناسبکشتردا یمگرموخشکجنوب کشور

سال معرفی1392 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور و به ویژه مناطقي که بیماری
زنگ زرد در آن مناطق محدودکننده است (استان های خوزستان و ایالم ،مناطق جنوبي
استان فارس ،مناطق گرم استان هاي لرستان ،كرمان ،كرمانشاه)
رقم چمران  2با شجرۀ  ،Attila 50y//Attila/Bacanoraحاصل برنامۀ به نژادی
ملی غالت کشور است و دورگ گیری این الین در سال زراعی 76ـ   1375بین
دو والد چمران ( )Attila50yو الین  Attila/Bacanoraدر کرج انجام شد و
دورگ ( )F1حاصل در سال زراعی 77ـ ،1376ارزيابي و گزینش شد .این دورگ در
سال زراعی 78ـ 1377به برنامه دو نسل در سال که بین ایستگاه های ایرانشهر و
کالردشت برقرار است ،وارد شد .رقم چمران 2داراي پایداری عملکرد دانه در شش
ایستگاه اقلیم گرم و خشك جنوب كشور بوده است .رکورد تولید رقم چمران2
به میزان  8238کیلوگرم در هکتار در ایستگاه تحقیقاتی داراب ثبت شده است.
پتانسیل عملکرد باال ،تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل ،زودرسي نسبي،
مقاومت به بيماري زنگ زرد و قهوه ای ،ریزش دانه و خوابیدگی ،از ویژگی های بارز
این رقم محسوب می شود.
میانگین عملکرد

 6442کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوهای

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

11/6

میانگین وزن هزار دانه

 41گرم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

کیفیت نانوایی

خوب

31

بهاران

فص
رقمگندمآبیمناسبكشتردمناطقمعتدلمواهجباتنشرطوبتیآخر ل

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل استان هاي فارس ،كرمانشاه ،اصفهان ،خراسان،
لرستان ،تهران ،يزد ،كرمان و سمنان
در راستای مقابله با تأثیرات خشکسالی ،الين جديد زودرس و متحمل به کم آبی
7ـ    89ـ WSاز میان ژنوتیپ های متعدد موجود در خزانه های بین المللی دریافت
شده از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و براي نام گذاري
و جايگزيني قسمتي از سطح زير كشت ارقام آبی در مناطق معتدل مواجه با تنش
خشکی با نام بهاران معرفی شد .این الین از مجموعه آزمایش های به نژادی انتخاب
شد که در آنها ارقام متحمل به کم آبی پیشتاز و سیروان شاهد بوده اند و با توجه به
عملکرد خوب این ارقام ،انتظار می رود که این رقم نیز توسعۀ خوبی داشته باشد.
الین مذکور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط اپیدمی شدید در خزانه های زنگ
زرد تحت آلودگی مصنوعی نیمه مقاوم گزارش شد .کاشت اینگونه ارقام زودرس و
متحمل به کم آبی گندم در مقایسه با ارقام دیررس قدیمی می تواند تا میزان 1500
متر مکعب در هکتار موجب صرفه جویی در مصرف آب آبیاری شود.
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پتانسیل عملکرد در آزمايش
شرایط نرمال

 10840کیلوگرم در
هكتار

ميانگين عملكرد در آزمايش
شرایط تنش خشکی

 5144کیلوگرم در
هكتار

ميانگين عملكرد در آزمايشهاي
تحقيقي ـ ترویجی (شرایط تنش
خشکی)

 4707کیلوگرم در
هكتار

ميانگين ارتفاع بوته

 89سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

واكنش نسبت به بيماري زنگ زرد

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12/4

کیفیت نانوایی

خوب

مهرگان

قل
رقمگندماننمناسبکشتردا یمگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور به ویژه مناطقي که زنگ ها
به ويژه زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است (شمال استان خوزستان ،مناطق جنوبي
استان فارس ،مناطق گرم استان هاي لرستان ،كرمان و كرمانشاه)
رقم مهرگان ،ویژه اقلیم گرم جنوب با شجرۀ

OASIS /SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR

از خزانۀ بینالمللی مرکز تحقیقات بینالمللی
ذرت و گندم ( )CIMMYTانتخاب و در سال
زراعی   ۸۷ـ ،86در کرج مورد ارزیابی مقدماتی
و تکثیر بذر قرار گرفت .این رقم داراي پایداری
عملکرد دانه بوده و ارزیابی آن در قالب مطالعۀ
خزانۀ بيماريها نشان داده است که به نژادهاي
فيزيولوژيك زنگ زرد در مناطق با شدت
زیاد بیماری واکنش مقاومت داشته است.
بررسیهای انجام شده در کنیا نیز حاکی از
مقاومت آن به بیماری زنگ سیاه نژاد Ug99
است .میانگین عملکرد رقم مهرگان و رقم
شاهد چمران در ایستگاههای تحقیقاتی اقلیم
گرم و خشک جنوب کشور بهترتیب  ۵۶۹۰و
 ۵۴۷۲کیلوگرم در هکتار بوده است .این رقم
تحمل نسبتاً خوبی به گرماي آخر فصل دارد و
در گروه رسیدگی زودرس قرار میگیرد.

میانگین عملکرد دانه

5690
کیلوگرم
در هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

۸۹
سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 ۴۰گرم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد
Ug99

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13/8

کیفیت نانوایی

بسیار
خوب

33

شوش

قل
رقمگندماننمناسبکشتردا یمگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور و مناطقي كه زنگ ها به ويژه
زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است (مناطق شمالي استان خوزستان ،مناطق جنوبي
استان فارس ،مناطق گرم استان هاي لرستان ،كرمان و كرمانشاه)
رقم جدید شوش با شجرۀ 3/ـCBRD
،STORK X DICOCCOIDES

حاصل برنامۀ مشترک تحقيقاتي اصالح
گندمهاي بهاره ويژۀ مناطق با عرض
جغرافيايي پايين در غرب و مركز آسيا
و شمال آفريقا ( )AIISWIPاست که
از سال زراعی   ۸۴ـ 8۳بین مؤسسۀ
تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر و
مرکز تحقیقات بینالمللی ایکاردا آغاز
شد و تا سال  ۱۳۸۶ادامه داشت.
پتانسیل عملکرد باال ،تحمل نسبتاً
خوب آن به گرماي آخر فصل ،زودرسي
نسبي ،مقاومت قابل قبول به بيماري
زنگ زرد و قهوهای و ریزش دانه ،از
ویژگیهای بارز رقم شوش محسوب
میشود.

34

میانگین عملکرد دانه

 5596کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 ۹۵سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 ۳۷گرم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوه ای

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

۱۲/4

کیفیت نانوایی

بسیار خوب

انرین

قل
رقمگندمانن مناسبکشتردمناطقمواهجباتنششوری ردا يممعتدلوگرم

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق دارای تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم (بخش هایی
از استان های یزد ،کرمان ،خراسان جنوبی و رضوی ،فارس ،سیستان (زابل) ،قم ،سمنان
و اصفهان)
رقم نارین با شجرۀ 22/3/Alvand//Aldan/Ias58ـ  66ـ 1حاصل دورگگیری بین
گندم پیشتاز با سازگاری وسیع و پتانسیل عملکرد باال بهعنوان والد پدری و الین
متحمل به شوری 22ـ  66ـ 1بهعنوان والد مادری است .این رقم طی آزمایش سازگاری
و پایداری عملکرد (در شرایط تنش شوری) با ميانگين عملکرد  4/901تن در هکتار
در مجموع 19درصد نسبت به میانگین ارقام شاهد افزایش عملکرد داشته است.
میانگین عملکرد این رقم در آزمایشهای تحقیقی ـ تطبیقی و ترویجی اجرا شده
در مناطق مختلف دارای آب و خاک شور در اقلیم معتدل و گرم ،بهترتیب 4/709
و  4/474تن در هکتار بود که نسبت به میانگین عملکرد دانۀ ارقام شاهد در شرایط
زارعان حدود  17درصد افزایش عملکرد داشت .با توجه به تحمل به شوری ،پتانسيل
عملکرد باال ،سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم ،مقاومت
به خوابيدگی ،مقاومت به ريزش دانه ،کیفیت خوب ،و زودرسی نسبی رقم نارین در
مقایسه با ارقام شاهد ارگ ،افق و بم ،این رقم برای مناطق مواجه با تنش شوری آب و
خاک ( 13ds/m = EcSoilـ  8و  11ds/m = EcWaterـ  )8معرفی شد.
عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 76سانتی متر

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

واكنش به بیماری زنگ زرد نیمهمقاوم تا نیمهحساس
واكنش به بیماری زنگ
قهوه اي

نيمه حساس

واكنش به زنگ سیاه نژاد
Ug99

نیمه حساس

میانگین وزن هزار دانه

 41گرم

میانگین درصد پروتئين

11/8

کیفیت نانوایی

خوب
35

حیدری

فص
خ
قل
رقمگندماننمناسبربایشرایطتنش شکیآخر لزراعیردا يمسردکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :مناطق دارای تنش خشکی آخر فصل در اقلیم سرد

گندمنانرقمحیدریباشجرۀGhk”s”/
Bow”s”//90Zhong87/3/
 Shiroodiحاصل دورگگیری بین
گندم شیرودی و الین Ghk”s”/
 Bow”s”//90Zhong87در کرج

است .این رقم دارای پتانسیل
عملکرد باال هم در شرایط آبیاری
نرمال و هم در شرایط تنش قطع
آبیاریهای آخر فصل زراعی است.
میانگین تعداد روز تا سنبلهدهی
در این رقم در هر دو شرایط نرمال
و تنش خشکی آخر فصل  128روز
است .همچنین میانگین تعداد روز تا
رسیدن فیزیولوژیکی در شرایط نرمال
 176روز و در شرایط تنش خشکی
 165روز است .رنگ دانۀ این رقم زرد
کهربایی است و شاخص سختی دانۀ
آن  51است.

36

میانگین عملکرد دانه

 5596کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 ۹۵سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 ۳۷گرم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوه ای

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

۱۲/4

کیفیت نانوایی

بسیار خوب

ربات

قل
رقمگندماننمناسبربایکشتردا یمگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور به خصوص مناطقي كه
بیماری ها به ويژه زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است (مناطق شمالي و جنوبی
استان خوزستان ،مناطق جنوبي استان فارس ،مناطق گرم استان هاي لرستان ،كرمان و
كرمانشاه)
گندم نان رقم برات با شجرۀ  SLVS*/PASTORانتخاب شده از خزانۀ بین المللی
 24SAWSNدریافت شده از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت)
است .این رقم دارای پایداری عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک
جنوب کشور (زابل ،داراب ،اهواز ،ایرانشهر ،دزفول و خرم آباد) بوده و ارزیابی آن
در قالب مطالعه خزانۀ بیماری ها نشان داد که نسبت به نژادهای فیزیولوژیک زنگ
زرد در مناطق با شدت بیماری باال (زرقان ،ساری ،مشهد ،کرج ،مغان ،اسالم آباد و
اردبیل) مقاوم بوده است .پتانسیل عملکرد مطلوب ،مقاومت به بیماری زنگ زرد و
مقاومت به ریزش دانه از ویژگی های بارز این رقم محسوب می شود.
عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 97سانتی متر

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

واكنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واكنش به بیماری زنگ قهوهاي نيمه مقاوم تا نیمه حساس
واكنش به سپتوریوز

نیمه حساس

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 40گرم

میانگین عملکرد دانه

در مزرعه 5120 :کیلوگرم
در هکتار
در ایستگاه تحقیقاتی:
 6433کیلوگرم در هکتار

میانگین درصد پروتئين

12/1

تعداد روز تا ظهور سنبله

 112روز

تعداد روز تا رسیدن
فیزیولوژیکی

 150روز

کیفیت نانوایی

خوب
37

شاوور

قل
رقمگندماننمناسبربایکشتردا یمگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور به ویژه در کشت های تأخیری
و در نظام های زراعی متداول در شمال خوزستان
گندم نان رقم شاوور با شجرۀ
R s h *2 / 1 0 1 2 0 / / Z a g r o s
از طریق روش تولید هاپلوئید در ارقام
گندم هگزاپلوئید و با روش حذف
کروموزومی (تالقی گندم و ذرت) در
داخل کشور تولید شد .این رقم نسبت
به بیماری زنگ زرد گندم ،مقاومت
قابل قبولی از خود نشان داده است.
همچنین نتایج آزمایشهای انجام
شده در کشور کنیا نیز حاکی از این
است که رقم شاوور نسبت به بیماری
زنگ سیاه نژاد  Ug99نیمهمقاوم بوده
است .با توجه به خصوصیات برجستۀ
این رقم و ضرورت جایگزینی ارقام
زودرستر با مقاومت باالتر نسبت
به بیماری زنگ زرد در کشتهای
تأخیری بهجای ارقامی مانند ویریناک
در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور،
رقم شاوور میتواند کمبود رقم را در
اینگونه سیستمهای زراعی تأمین کند.

38

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

90ـ   85سانتی متر

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

واكنش به بیماری زنگ
زرد

مقاوم

واكنش به بیماری زنگ
قهوه اي

نیمه حساس

واكنش به زنگ سیاه
نژاد ug99

نیمه مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 38گرم

میانگین عملکرد دانه

در کشت تأخیری:
 3980کیلوگرم در
هکتار

میانگین درصد پروتئين

12/2

تعداد روز تا رسیدن
فیزیولوژیکی

 115روز

کیفیت نانوایی

خوب

رخشان

رقمگندماننمناسبربایکشتردمناطقمعتدلکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل استان های فارس ،کرمانشاه ،اصفهان،
خراسان رضوی و جنوبی ،لرستان ،البرز ،تهران ،یزد ،کرمان و سمنان
گندم نان رقم رخشان با شجرۀ
SHARP/3/PRL/SARA//
TSI/VEE#5/5/VEE/
LIRA // BOW /3/ BCN /4/
 KAUZدارای پتانسیل
عملکرد خوب در شرایط نرمال
است .این رقم نسبتاً زودرس
بوده و نسبت به خشکی و
کم آبی در انتهای فصل و
دورۀ پر شدن دانه متحمل
است .عالوه بر این نسبت به
بیماری های زنگ زرد ،زنگ
قهوه ای و زنگ سیاه نژاد
 Ug99نیز نیمه مقاوم است.

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

واكنش به بیماری زنگ زرد

نیمه مقاوم

واكنش به بیماری زنگ
قهوه اي

نیمه مقاوم

واكنش به زنگ سیاه نژاد
ug99

نیمه مقاوم

میانگین عملکرد دانه در
مزارع کشاورزان

شرایط نرمال8233 :
کیلوگرم در هکتار
شرایط تنش خشکی:
 4478کیلوگرم در هکتار

میانگین درصد پروتئين

12/3

تعداد روز تا رسیدن
فیزیولوژیکی
کیفیت نانوایی

خوب

39

سیمی هن

سال معرفی1376 :

رقمگندمدورومدریرسودارایعادترشدزمستاهن

مناطق مناسب کشت :اقلیم سرد کشور به ویژه دو استان آذربایجان غربی و همدان
گندم دوروم رقم سیمینه دارای شجرۀ  DKGST.36و تیپ رشد زمستانه است.
میانگین عملکرد آن در ایستگاه های مورد مطالعه  6311کیلوگرم در هکتار بود.
این رقم نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای مقاومت باالیی نشان داد.
مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه و داشتن دانه های زرد نیز از دیگر مشخصات
زراعی آن محسوب می شود .عالوه بر این ،رقم سیمینه در برابر بیماری سیاهک
ناقص نیز مقاوم است .مقدار سمولینا در این رقم  58درصد بوده و از کیفیت
مناسبی برای تهیۀ ماکارونی برخورداراست.

40

میانگین عملکرد دانه

 6311کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

زمستانه

گروه رسیدگی

دیررس

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

مقاومت به سرما

مقاوم

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 43گرم

میانگین درصدپروتئین

12

کرهخ

رقمگندمدورومدارایعادترشدبهارهومناسبکشتردنیمهجنوبیکشور

سال معرفی1382 :

مناطق مناسب کشت :اقلیم گرم و خشک جنوب کشور به ویژه استان های خوزستان،
ایالم و جنوب فارس ،مناطق گرم کرمان و جنوب استان کرمان
رقم کرخه با شجرۀ  Shwa/Mald/Azaو عادت رشدی بهاره ،مناسب کشت در
مناطق گرم و خشک جنوب کشور است .میانگین ارتفاع بوته آن حدود  95سانتی متر
است و کیفیت مطلوبی برای پخت ماکارونی دارد .مقاومت به بیماری های زنگ زرد،
سفیدک پودری ،سیاهک ناقص و نقطه سیاه از ویژگی های این رقم است .این رقم
ظرفیت کودپذیری زیادی دارد و دارای دانه هایی با بافت شیشه ای و به رنگ زرد
کهربایی است.

میانگین عملکرد

 6600کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

میانگین ارتفاع بوته

 95سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 46گرم

گروه رسیدگی

زودرس

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13/2

41

آریا

سال معرفی1382 :

رقمگندمدوروممناسبکشتردمناطقمعتدلکشور

مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل گرم و معتدل سرد شامل استان های البرز،
کرمانشاه ،تهران ،خوزستان ،فارس و خراسان رضوی
رقم آریا با شجرۀ  Storkو عادت رشدی بهاره برای کشت در مناطق معتدل گرم
و معتدل سرد معرفی و آزادسازی شده است .این رقم به خوابیدگی و ریزش دانه
مقاوم بوده و از ظرفیت کودپذیری زیادی برخوردار است .در آزمایش های انجام شده
در هشت ایستگاه تحقیقاتی معتدل و گرم کشور ،این رقم با رکورد  8/940تن در
هکتار در کرج و متوسط عملکرد  6/782تن در هکتار در سه سال و هشت منطقه
حدود  10درصد برتری عملکرد دانه نسبت به رقم شاهد یاواروس نشان داد .دانۀ
رقم آریا به رنگ زرد کهربایی و بافت آن شیشه ای است که برای تولید ماکارونی و
ال مناسب است .نتایج تحقیقات حاکی از آن است که این رقم در
صنایع پاستا کام ً
برابر بیماری های زنگ زرد ،سفیدک پودری ،سیاهک ناقص و نقطۀ سیاه از مقاومت
خوبی برخوردار است.
میانگین عملکرد دانه  6782کیلوگرم در هکتار

42

عادت رشدی

بهاره

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

میانگین ارتفاع بوته

 95سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 45گرم

گروه رسیدگی

متوسط رس

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین
دانه

12/8

دان

قل
رقمگندمدوروممناسبكشتردا يماهيمعتدلوگرموخشکجنوبكشور

سال معرفی1386 :

مناطق مناسب كشت :استان های گلستان ،تهران ،کرمانشاه ،لرستان ،خوزستان،
اصفهان ،فارس،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و سایر مناطق مشابه در هر
دو اقلیم معتدل و گرم وخشک جنوب کشور
رقم دنا با شجره  Tarro3در قالب خزانۀ بينالمللي در سال زراعي 1374ـ  1373از
مركز تحقيقات بينالمللي گندم و ذرت ( )CIMMYTدريافت و پس از ارزیابیهای
تکمیلی در سال  1386معرفی و آزادسازی شد .این رقم در کلیۀ مراحل تحقیقاتی
نسبت به ارقام شاهد در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتری داشت .زودرستر بودن نسبت
به ارقام شاهد ،عملکرد بیشتر ،درصد پروتئین باال ،مقاومت به ریزش و بیماریهای
زنگ و سیاهک ناقص و درصد گلوتن بیشتر از ویژگیهای بارز این رقم است.

ميانگين عملكرد دانه

 6800کیلوگرم در هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 94سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وزن هزار دانه

 44گرم

واكنش به بيماري زنگ زرد

مقاوم

واكنش به بيماري سیاهک
پنهان

مقاوم

واكنش به بيماري سیاهک
ناقص

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13/2

کیفیت پخت ماکارونی

خوب
43

بهرنگ

رقمگندمدوروممناسبکشتردمناطقگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1388 :

مناطق مناسب كشت :مناطق گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های خوزستان،
فارس ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،ایالم ،لرستان ،کرمانشاه ،هرمزگان و بوشهر
رقم بهرنگ با شجرۀ 3ـ ZHONG ZUO/2*GREENدر قالب خزانۀ بين المللي
در سال زراعي 1378ـ  1377از مركز تحقيقات بين المللي گندم و ذرت
( )CIMMYTدريافت و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال  1388معرفی و
آزادسازی شد .مقاومت به بیماری زنگ سیاه نژاد  ،Ug99مقاومت به بیماری زنگ
زرد در ایستگاه های مورد بررسی و پايداري عملكرد دانه از ویژگی های بارز این رقم
است .این رقم به دلیل سازگاری مناسب و عملکرد مطلوب در اقلیم گرم و خشک
جنوب کشور و نیز کیفیت خوب دانه برای تهیۀ ماکارونی مناسب است و مورد
استقبال کشاورزان این اقلیم قرار گرفته است.
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میانگین عملکرد دانه

 6685کیلوگرم
در هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 64سانتی متر

واکنش به خوابيدگي

مقاوم

وضعیت ريزش دانه

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 52گرم

واكنش به بیماری زنگ زرد

MR 20

واكنش به بیماری سياهك پنهان

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد
UG99

نیمه مقاوم

واكنش به بیماری سياهك ناقص

مقاوم

كيفيت پخت ماکارونی

خوب

شبرنگ

رقمگندمدوروممناسبكشتردمناطقگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم و خشک کشور ،نظیر استان های خوزستان ،سیستان
و بلوچستان ،ایالم و مناطق گرم استان های کرمان ،لرستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد
و فارس
الین (18ـ  81ـ )DWطی  12سال
در پنج ایستگاه تحقیقاتی گرم کشور
ارزیابی شد و در نهایت شبرنگ
نام گرفت .شاخص ترین برتری رقم
شبرنگ نسبت به شاهد کرخه ،باال
بودن عملکرد دانه آن به میزان 7
درصد ( 446کیلوگرم /هکتار) است.
این رقم عالوه بر عملکرد باالتر ،دارای
سازگاری بیشتری با مناطق شمال
خوزستان ،لرستان و مناطق هم اقلیم
آنها است .رقم شبرنگ نسبت به
بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای
مقاوم می باشد .از نظر کیفیت و ارزش
غذایی نیز با  11/8درصد پروتئین جزء
ارقام با کیفیت خوب گندم است.

 6639کیلوگرم
میانگین عملکرد دانه
در هکتار
عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 91سانتی متر

واکنش به خوابیدگی
بوته

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ
قهوه ای

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 46گرم

میانگین درصد پروتئین

11/8

كيفيت پخت ماکارونی

خوب

45

کوری

رقمجوزوردسدارایعادترشدیبینانیبومناسبکشتردمناطقمعتدلگرم

سال معرفی1358 :

مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل گرم دارای زمستان مالیم و بهار نسبتاً کوتاه
جو کویر با شجرۀ  Arivatبا مبدأ وزارت کشاورزی ایاالت متحدۀ آمریکا انتخاب
و در سال  1358و پس از ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد .جو کویر
رقمی پرمحصول و زودرس و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با زمستان مالیم
و بهار نسبتاً کوتاه است .متوسط عملکرد این رقم در استان های معتدل گرم کشور
   5/5ـ   4/5تن در هکتار است و طی سال ها و شرایط آب وهوایی مختلف عملکرد
پایداری نشان داده است .جو کویر زودرس و میانگین ارتفاع آن  90سانتی متر بوده
و نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم است .این رقم نیمه حساس به ریزش دانه بوده و
رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ 40گرم است .رقم کویر نسبت به سفیدک
حقیقی نیمه مقاوم است.

46

میانگین عملکرد دانه

 5000کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بینابین

واکنش به سفیدک حقیقی جو

نیمه مقاوم

واکنش به خشکی آخر فصل

مقاوم

گروه رسیدگی

زودرس

واکنش به خوابیدگی

نیمه مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه حساس

میانگین درصد پروتئین

11/5

میانگین ارتفاع بوته

 90سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

کارون

سال معرفی1359 :

رقمجومناسبکشتردمناطقگرمجنوبکشور

مناطق مناسب کشت :اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های سیستان و
بلوچستان ،فارس،خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،جنوب کرمان و بخش هایی از استان لرستان و
خراسان رضوی
جو کارون با شجرۀ  Strain 205با مبدأ وزارت کشاورزی ایاالت متحدۀ آمریکا
انتخاب و در سال  1359و پس از ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد.
جو کارون رقمی پرمحصول و مقاوم به تنش های گرمایی آخر فصل است .عملکرد
این رقم 4/5ـ 4تن در هکتار بوده و پایداری عملکرد این محصول طی سال ها و
شرایط آب وهوایی مختلف از خصوصیات بارز آن است .جو کارون رقمی نیمه پابلند
با متوسط ارتفاع  105سانتی متر است .این رقم نیمه حساس به ریزش دانه بوده و
رنگ دانۀ آن روشن و وزن هزار دانۀ آن 43ـ 41گرم است .این رقم در برابر سفیدک
حقیقی مقاوم است.
میانگین عملکرد دانه

 4250کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به سفیدک حقیقی جو

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

نیمه مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه حساس

واکنش به گرمای آخر فصل

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

11/5

میانگین ارتفاع بوته

 105سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

گروه رسیدگی

متوسط رس
47

لف
وا جر

رقمجونیمهزوردسدارایعادترشدیبینانیبومناسبکشتردمناطقسرد بابهارطوالنی

سال معرفی1364 :

مناطق مناسب کشت :مناطق سرد با بهار طوالنی
جو والفجر با شجرۀ   108985ـ  CIاز بین مواد دریافتی از کلکسیون بین المللی
جو انتخاب شد .جو والفجر رقمی پرمحصول است .عملکرد این رقم در ایستگاه های
مختلف بین 7/5ـ   5/5تن در هکتار بوده است .بیشترین میزان برداشت از این رقم،
حدود  11تن در هکتار در یکی از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده
است .این رقم پابلند ،دارای تیپ رشد بینابین بوده و نسبت به سرما نیمه مقاوم
است .متوسط ارتفاع آن  110سانتی متر و نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است.
این رقم متوسط رس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن
هزار دانۀ 44ـ 40گرم بوده و در برابر سفیدک جو نیمه مقاوم است.

48

میانگین عملکرد دانه

 6500کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بینابین

واکنش به سفیدک حقیقی جو

نیمه مقاوم

واکنش به خوابیدگی

نیمه حساس

واکنش به ریزش دانه

نیمه حساس

میانگین درصد پروتئین

12/5

میانگین ارتفاع بوته

 110سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

گروه رسیدگی

متوسط رس

ارس

رقمجودریرسدارایعادترشدیزمستاهنومناسبکشتردمناطقمرتفعسرد کشور

سال معرفی1367 :

مناطق مناسب کشت :اراضی دشت مغان
جو ارس با شجرۀ  Arumirاز اروپا وارد و در سال  1367پس از ارزیابی های
تکمیلی معرفی و آزادسازی شد .متوسط عملکرد این رقم  5400کیلوگرم در هکتار
و میانگین ارتفاع آن  95سانتی متر است .این رقم جو ،دو ردیفه بوده و نیمه مقاوم به
ریزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است .میانگین درصد پروتئین آن  13و میانگین
وزن هزار دانۀ آن  46گرم است .این رقم نسبت به سفیدک سطحی جو مقاوم و
نسبت به سرما متحمل است.
میانگین عملکرد دانه

 5400کیلوگرم
در هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به سفیدک سطحی جو

مقاوم

واکنش به سرما

متحمل

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13

میانگین ارتفاع بوته

 95سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 46گرم

گروه رسیدگی

متوسط رس

49

ماکویی

رقمجو دریسدارایعادترشدیزمستاهنومناسبکشتردمناطقمرتفعسردکشور

سال معرفی1370 :
مناطق مناسب کشت :اقلیم سرد شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی ،اردبیل،
همدان ،کردستان ،زنجان ،مرکزی ،خراسان شمالی و رضوی ،چهارمحال و بختیاری و
بخش هایی از استان فارس ،کرمان و لرستان
جو ماکویی از طریق سازمان خواربار جهانی ( )FAOبا نام  Starدریافت شد و
پس از ارزیابی های تکمیلی ،به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکویی در
سال  ،1369ماکویی نام گرفت و آزادسازی شد .این رقم مقاوم به سرما بوده و
مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای زمستان های سرد است .جو ماکویی رقمی
نیمه پابلند با متوسط ارتفاع  105سانتی متر و نسبت به خوابیدگی مقاوم است .این
رقم دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار
دانۀ 42ـ 40گرم است .رقم ماکویی نسبت به سرما و نسبت به بیماری سفیدک
جو مقاوم است.
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میانگین عملکرد دانه

 6500کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

زمستانه

واکنش به لکه قهوهای برگی جو

نیمه مقاوم

واکنش به سفیدک سطحی جو

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به سرما

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه حساس

میانگین درصد پروتئین

11/5

میانگین ارتفاع بوته

 105سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 41گرم

دشت

رقمجونیمهدریرسدارایعادترشدیبینانیبومناسبکشترداراضیدشتمغان

سال معرفی1372 :

مناطق مناسب کشت :اراضی دشت مغان
جو دشت با شجرۀ  Probestdwarfاز بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی
مناطق خشک (ایکاردا) با مبدأ کشور فرانسه ،انتخاب و پس از ارزیابی های تکمیلی
در سال  1372معرفی و آزادسازی شد .جو دشت رقمی پرمحصول ،با میانگین
ارتفاع  90سانتی متر ،دیررس و نیمه مقاوم به ریزش دانه است .رنگ دانۀ این رقم
روشن با وزن هزار دانۀ 48ـ 46گرم است .این رقم دارای تیپ رشد بهاره ـ پاییزه
بوده و مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ویژه سازگار با شرایط محیطی
منطقه مغان و مناسب کشت در اراضی دیم و آبی این منطقه است .این رقم نسبت
به بیماری های قارچی برگی جو مقاومت دارد.
میانگین عملکرد دانه  5250کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی

بینابین

واکنش به لکه قهوهای برگ

مقاوم

واکنش به سفیدک

مقاوم

واکنش به خشکی

متحمل

واکنش به گرمای آخر فصل

متحمل

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13

میانگین وزن هزار دانه

 47گرم

میانگین ارتفاع بوته

 90سانتی متر

51

کم

رت ن

رقمجوزوردسدارایعادترشدیبهارهومناسبکشتردمناطقگرمواراضیلبشور

سال معرفی1372 :

مناطق مناسب کشت :شمال گرگان و دشت ،مناطق گرم ،اراضی لبشور و با رطوبت کم
جو ترکمن با شجرۀ 04ـ” Rihane”Sاز بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات
بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) انتخاب و پس از ارزیابی های تکمیلی
معرفی و آزادسازی شد .این رقم برای کشت در مناطق گرم شمال کشور به ویژه
قسمت های شمالی دشت گرگان که دارای اراضی لب شور و رطوبت کم هستند،
مناسب است .جو ترکمن رقمی نیمه پابلند با متوسط ارتفاع  105سانتی متر بوده و
نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است .این رقم زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه
بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ 40گرم است .رقم ترکمن نسبت
به سفیدک جو نیمه مقاوم است.

52

میانگین عملکرد دانه

 5000کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاوم

واکنش به سفیدک سطحی جو

نیمه مقاوم

واکنش به لکه برگی نواری

مقاوم

واکنش به سوختگی برگی جو

متحمل

واکنش به سرما

حساس

واکنش به خوابیدگی

نیمه حساس

واکنش به ریزش دانه

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12/5

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

ریحان

رقمجونیمهزوردسدارایعادترشدیبهارهومناسبربایکشتردمناطقمعتدلومعتدلگرم

سال معرفی1373 :
مناطق مناسب کشت :اقلیم معتدل شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین و
بخش هایی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور
این رقم با نام  Rihaneاز بین مواد دریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی
در مناطق خشک (ایکاردا) انتخاب و پس از طی مراحل مقایسۀ عملکرد و ارزیابی
سازگاری ریحان نام گرفت و برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد.
جو ریحان رقمی پرمحصول و زودرس با عملکرد 7ـ 6تن در هکتار است .میانگین
ارتفاع آن  90سانتی متر بوده و نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه نیمه مقاوم است.
رنگ دانۀ آن روشن و وزن هزار دانۀ آن 46ـ 42گرم است .جو ریحان در برابر
سفیدک حقیقی در مناطق معتدل کشور نیمه مقاوم است.

میانگین عملکرد

 7500کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاوم

واکنش به سفیدک
حقیقی جو

نیمه مقاوم

واکنش به زنگ قهوه ای
جو

نیمه مقاوم

واکنش به سرما

نیمه حساس

واکنش به خوابیدگی

نیمه مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13

میانگین وزن هزار دانه

 43گرم
53

جنوب

رقمجونیمهزوردسدارایعادترشدیبهاره

سال معرفی1376 :
مناطق مناسب کشت :اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های
سیستان و بلوچستان ،فارس ،خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،جنوب کرمان و بخش هایی از استان
لرستان و خراسان رضوی
جو رقم جنوب با شجرۀ ”  Gloria”s”/Copal”sاز بین مواد دریافتی از مرکز
تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و پس از ارزیابی های تکمیلی
در سال  1376معرفی و آزادسازی شد .این رقم پرمحصول و مقاوم به تنش گرمای
آخر فصل و مناسب کشت در اراضی منطقه گرم جنوب کشور است .این رقم
نیمه زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است و رنگ دانۀ
آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ 40گرم است .نتایج بررسی ها در ایستگاه های
تحقیقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که این رقم در برابر سفیدک حقیقی
مقاوم است.
میانگین عملکرد دانه
عادت رشدی

54

 5250کیلوگرم
در هکتار
بهاره

واکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاوم

واکنش به سفیدک سطحی جو

نیمه مقاوم

واکنش به خشکی آخر فصل

متحمل

واکنش به گرمای آخر فصل

متحمل

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

میانگین ارتفاع بوته

 85سانتی متر

صحرا

رقمجوزوردسدارایعادترشدیبهارهومناسبکشترداراضیگرم شمالکشور

سال معرفی1382 :

مناطق مناسب کشت :اراضی گرم شمال کشور به ویژه اراضی گرم ساحل خزر ،گرگان
و گنبد و دشت مغان
جو صحرا با شجرۀ L.B.LRAN/Una8271// Glorias”s”Comاز بین مواد
دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و در سال
 1376معرفی و آزادسازی شد .این رقم مقاوم به حرارت محیط و مناسب کشت
در اراضی منطقۀ گرم شمال به ویژه اراضی گرم ساحل خزر ،گرگان و گنبد است.
میانگین ارتفاع این رقم  97/5سانتی متر است .این رقم در برابر ریزش دانه و
خوابیدگی مقاوم بوده ،رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ  44گرم است.

میانگین عملکرد دانه

 5250کیلوگرم در
هکتار

عادت رشدی

بهاره

واکنش به لکه قهوه ای جو

نیمه مقاوم

واکنش به سفیدک
سطحی جو

نیمه مقاوم

واکنش به گرمای
آخرفصل

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزار دانه

 44گرم

گروه رسیدگی

زود رس

55

نیمروز

قل
رقمجوآبیباسازگاری وسیعومناسبکشتردا یمگرمجنوبکشور

سال معرفی1387 :
مناطق مناسب كشت :اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های سیستان و
بلوچستان ،فارس ،خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،جنوب کرمان و بخش هایی از استان لرستان
و خراسان رضوی
رقم جو نیمروز با شجرۀ  Trompilloاز خزانۀ جو مركز تحقیقات بين المللي
گندم و ذرت (سیمیت) در سال زراعي    69ـ    1368دریافت و انتخاب شد و پس از
ارزیابی های تکمیلی در سال  1387معرفی 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 كشور است .ميانگين پروتئين اين الين  12درصد
است كه نشان دهندۀ كيفيت مطلوب آن از نظر علوفه است.

56

ميانگين عملكرد دانه

 4902کیلوگرم در
هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 94سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

تعداد ردیف

دو ردیفه

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 46گرم

واكنش به بيماري سفیدک جو

مقاوم

کیفیت دانه

خوب

نصرت

قل
رقمجوآبیباسازگاری وسیعومناسبکشتردا یممعتدل

سال معرفی1387 :
مناطق مناسب كشت :اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان
رضوی ،فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین
رقم نصرت حاصل تالقی رقم کارون (پایۀ مادری) و کویر (پایۀ پدری) در سال
زراعي   64ـ 1363است .هر دو رقم والدی از ارقام تجاری مورد کشت بوده و
سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی ایران داشته اند .جو نصرت از سازگاری وسیع و
پایداری عملکرد دانۀ قابل توجهی برخوردار است .تحمل به سرما و شرایط سخت
محیطی ،کشت این رقم را در مقایسه با دیگر ارقام مناسب منطقۀ معتدل ،ارجح
می کند .این رقم نسبت به سرما نيمه حساس است و خسارت سرما در پی کاشت
آن در مناطق معتدل سرد كشور شديد نیست.
ميانگين عملكرد دانه

 6965کیلوگرم در
هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

عادت رشدی

بینابین

تعداد ردیف

شش ردیفه

وضعیت ریزش دانه

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 44گرم

واكنش به بيماري
سفیدک

نیمه مقاوم

کیفیت

خوب

57

فجر 30-

ع
رقمجوآبیبا ملکردباال،مقاومهبخوابیدگیردشرایطبهینهومناسبکشتردمناطقمعتدلكشور

سال معرفی :زمستان 1387

مناطق مناسب كشت :اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین
رقم فجر ـ 30حاصل دورگگیری بین الين CeresـLignee131/Gerbel//Alger

بهعنوان پايۀ مادري و رقم جنوب بهعنوان پايۀ پدري است .تالقی این رقم در سال
زراعی 73ـ 1371در کرج انجام گرفت و یکی از ارقام حاصل از برنامۀ ملی بهنژادی
جو در کشور است .از صفات بارز این رقم مقاومت به خوابيدگی و شکنندگی محور
سنبله ،ريزش دانه و کودپذیری زیاد است.

58

ميانگين عملكرد

 5922کیلوگرم در هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 80سانتی متر

عادت رشدی

بینابین

تعداد ردیف

شش ردیفه

گروه رسیدگی

متوسط رس

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وزن هزار دانه

 40گرم

واكنش به بيماري سفیدک جو

نیمه حساس

میانگین درصد پروتئین

12

مقاومت به سرما

نیمه مقاوم

مقاومت به شکنندگی محور

مقاوم

واکنش به خشکی آخر فصل

نیمه حساس

بهم

ن

ع
متح خ
رقمجوآبیبا ملکردداهنٔباال،مقاومهبخوابیدگیوسرما ،ملهب شکیومناسبکشتردمناطقسردسیرکشور

سال معرفی1387 :
مناطق مناسب كشت :اقلیم سرد کشور شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی،
خراسان شمالی و رضوی ،همدان ،زنجان ،اردبیل ،کردستان و بخش هایی از استان های
مرکزی ،لرستان ،فارس و کرمان
رقم جو بهمن با شجرۀ   18,F1//Scotiaـ   I   68/Ny6005ـ I WA 2196از خزانه
دريافتي از مركز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) در سال زراعي
71ـ 1370به کشور وارد و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال  1387معرفی و
آزادسازی شد .رقم بهمن عالوه بر سازگاری و عملکرد باال در منطقۀ سرد کشور،
واجد خصوصيات مطلوبی نظیر مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشکی بوده
و كشت آن از لحاظ اقتصادي باصرفه تر از رقم ماکویی است .این رقم در برابر
شکنندگی محور سنبله نیز مقاوم است.
ميانگين عملكرد دانه

 6385کیلوگرم در هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 80سانتی متر

عادت رشدی

زمستانه

گروه رسیدگی

متوسط رس

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وزن هزار دانه

40ـ  35گرم

واكنش به سفیدک پودری

نیمه حساس ـ حساس

واکنش به لکه برگی های
جو

نیمه مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

11

مقاومت به سرما

در شرایط پوشش برف مقاوم
و در شرایط بدون پوشش
نیمه مقاوم
59

یوسف

فص
متح خ
رقمجوزوردس ملهب شكيآخر ل،بابهرهوری باالیمصرفآبومناسبربایكشتردمناطقمعتدلكشور

سال معرفی1388 :

مناطق مناسب كشت :اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین
رقم یوسف با شجرۀ 08/3/Deir Allaـ01//Gustoe/4/RhnـLignee527/Chn
 106//Dl71/Strain 205در سال زراعی 78ـ 1377از طریق خزانۀ بین المللی
ژنوتیپ های جو مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) به کشور
وارد و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال  1388معرفی و آزادسازی شد .در
اقلیم معتدل تنش خشکی آخر فصل ،رقابت محصوالت بهاره با غالت برای
آبیاری های آخر فصل و بادزدگی سبب محدودیت تولید جو می شوند .تولید ارقامی
با خصوصیات رقم یوسف که متحمل به خشکی آخر فصل و دارای پتانسیل عملکرد
باال ،زودرسی ،تحمل به بادزدگی و بهره وری باالی مصرف آب و پایداری عملکرد
با حداكثر خصوصيات مطلوب است ،در این اقلیم ضرورت دارد .عملکرد این رقم
در شرایط تنش آخر فصل و نیز در شرایط بدون تنش در آزمایش های سازگاری
و مزرعۀ کشاورزان نسبت به شاهد یک تن افزایش عملکرد داشته است .رکورد
عملکرد دانۀ رقم یوسف در مزارع کشاورزان  9000کیلوگرم در هکتار بوده است.
عملکرد دانه (تنش خشکی  5198کیلوگرم در
هکتار
آخر فصل)
عملکرد دانه (بدون تنش خشکی)  6160کیلوگرم در هکتار

60

عادت رشدی
تعداد ردیف
میانگین ارتفاع بوته

بهاره
شش ردیفه
 90سانتی متر

گروه رسيدگی
واكنش به سفیدک سطحی

زودرس
نیمه حساس

واکنش به لکه قهوه ای نواری

نیمه مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

44ـ 42گرم

مقاومت به سرما

نیمه حساس

مقاومت به خوابيدگي

نیمه مقاوم

مقاومت به شكنندگي محور سنبله

مقاوم

ميانگين درصد پروتئين دانه

12/5

واكنش به خشکی

متحمل به خشكي

نیک

سال معرفی1390 :

قل
رقمجوآبیباسازگاری وسیعمناسبکشتردا یممعتدلکشور

مناطق مناسب کشت :اقلیم معتدل شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین و
بخش هایی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور
رقم نیک با شجرۀ   63ـ Lignee527/NK1272//JLB70در سال زراعی  80ـ1379
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.
میانگین عملکرد دانه

 6052کیلوگرم در
هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 85سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

تعداد ردیف دانه در سنبله

شش ردیفه

گروه رسيدگی

متوسط رس

واکنش به بیماری سفیدک پودری

مقاوم

واکنش به بیماری لکه نواری

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

 42گرم

کیفیت دانه

خوب
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زهک

سال معرفی1391 :

رقمجوآبيباسازگاری وسیعومناسبكشتردمناطقگرمجنوبکشور

مناطق مناسب کشت :اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های
سیستان و بلوچستان ،فارس ،خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،جنوب کرمان و بخش هایی از استان
لرستان و خراسان رضوی
رقم زهک با شجرۀ  Poa/Hjo//Qjinaدر سال زراعی 76ـ   1375در قالب خزانه های
بین المللی جو از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) به کشور وارد
و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال  1391معرفی و آزادسازی شد .از صفات
بارز این رقم طوالنی تر بودن دورۀ پر شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و نبود
گلچه های عقیم در سنبلچه های پایینی سنبله است.
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میانگین عملکرد دانه

 4846کیلوگرم در
هکتار

رکورد عملکرد دانه

 8325کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

بهاره

تعداد ردیف

شش ردیفه

میانگین ارتفاع بوته

 90سانتي متر

گروه رسيدگی

نیمه زودرس

میانگین وزن هزار دانه

40ـ   35گرم

واكنش به بیماری سفیدک

نیمه مقاوم

واكنش به بیماری لكه
قهوهای

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

وضعیت ريزش دانه
باروری گلچه های پایینی
سنبله
کیفیت دانه

مقاوم
بارور
خوب

لوت

رقمجوبدونپوشینه،سازگارربایمناطقمعتدلکشورومناسبتغذهیٔطیور

سال معرفی1391 :

مناطق مناسب کشت :اقلیم معتدل شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین
رقم لوت با شجرۀ  CONGONA/BORRدر سال زراعی   81ـ 1380در قالب
خزانۀ بین المللی جو بدون پوشینه از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم
(سیمیت) انتخاب و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال  1391معرفی و آزادسازی
شد .جو بدون پوشینه از لحاظ سازگاری با شرایط محیطی ،به دلیل قدرت تحمل
تنش های خشکی ،گرما ،شوری و فقر خاک وضعیت خوبی نسبت به سایر غالت
دارد .جو بدون پوشینه به دلیل دارا بودن درصد الیاف و بتاگلوکان کمتر ،می تواند
در رژیم های غذایی طیور در کنار ذرت استفاده گردد .ویژگی های بارز رقم جو بدون
پوشینۀ لوت ،مناسب بودن برای تغذیۀ طیور ،مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه،
درصد پروتئین زیاد و بتاگلوکان اندک است.
میانگین عملکرد

 5574کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 75سانتی متر

تیپ رشد

بهاره

گروه رسيدگی

متوسط رس

میانگین وزن هزار دانه

 37گرم

واکنش به بیماری لکه نواری

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری سفیدک
پودری

نیمه حساس

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

13

میانگین درصد بتاگلوکان

3/76

مناسب برای تغذیه طیور

خوب

63

هب رخ

قل
رقمجوآبیباسازگاری وسیعربایا یممعتدلومناسبربایتولیدمالت

سال معرفی1392 :

مناطق مناسب کشت :اقلیم معتدل شامل استان های تهران ،البرز ،خراسان رضوی،
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه ،مرکزی و قزوین
شجرۀ
با
به رخ
رقم
444ـ  Novosadskiبه همراه
 24الین بین المللی دیگر از
کشورهای یوگسالوی و روسیه در
سال زراعی 79ـ   1378وارد کشور
شد و پس از ارزیابی های تکمیلی
در سال  1392معرفی و آزادسازی
شد .جو به رخ از سازگاری وسیع و
پایداری عملکرد دانۀ چشمگیری
برخوردار است .مناسب بودن
برای تولید مالت ،وزن زیاد هزار
دانه ،مقاومت به زنگ زرد جو و
نیمه مقاوم بودن به بیماری لکه
قهوه ای نواری از خصوصیات
برجستۀ این رقم است.
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میانگین عملکرد دانه

 6937کیلوگرم
در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 75سانتی متر

عادت رشدی

بهاره

تعداد ردیف دانه در سنبله

دو ردیفه

واکنش به بیماری لکه نواری

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ زرد جو

مقاوم

واکنش به بیماری سفیدک

نیمه حساس

گروه رسيدگی

متوسط رس

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

  50ـ   45گرم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

وضعیت تولید مالت

خوب

خاتم

ع
قل
رقمجوآبیباسازگاری و ملکردباالرداراضیشورولبشورا یممعتدلکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :اراضی آبی شور و لب شور استان های حاشیۀ کویرهای نمک و
لوت شامل استان هاي اصفهان ،یزد ،قم ،کرمان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان و
نيز مناطقی از استان هاي مرکزی و تهران
جو رقم خاتم با شجرۀ LB.Iran/Una
8271//Gloria”s”/Com”s”/3/Kavir

حاصل تالقی رقم صحرا ،به عنوان پایۀ
مادری و رقم کویر به عنوان پايۀ پدري
است .این رقم داراي تيپ رشد بینابین
بوده و متوسط ارتفاع بوتۀ آن در شرایط
نرمال  90سانتیمتر و در شرایط تنش
شوری  65سانتیمتر است .طول دورۀ
رشد آن متوسط و حدود 4ـ 3روز
زودرستر از رقم نصرت است .رقم
خاتم نسبت به خوابیدگی ،ريزش دانه
و شكنندگي محور سنبله مقاوم بوده و
در برابر بيماريهای زنگ زرد ،سفيدك
پودري و لكه قهوهاي جو نیمهحساس
است ،ولی در شرایط مناطق خشک
حاشیۀ کویر نسبت به هیچ یک از این
بیماریها حساسیتی مشاهده نشده
است .اين رقم داراي سنبلۀ ششرديفه
بوده و ویژگی اساسی آن سازگاری در
شرایط خشک مناطق شور و لبشور
حاشیۀ کویرهای لوت و نمک که اکثرا ً
دارای اراضی کمبازده هستند ،میباشد.

در شرایط شوری:
 5375کیلوگرم
در هکتار
میانگین عملکرد دانه
در شرایط لبشور:
 5696کیلوگرم در
هکتار
میانگین ارتفاع بوته

 65سانتی متر

*

عادت رشد
روز تا گلدهی

بینابین
*

 104روز

روز تا رسیدن
*
فیزیولوژیکی

 153روز

واکنش به بیماری لکه برگی

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ
زرد

نیمه حساس

واکنش به بیماری
سفیدک پودری

نیمه حساس

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزار دانه
واکنش به ریزش دانه

*

 36گرم
مقاوم

*در شرایط شوری

65

جلگه

ع
قل
رقمجوآبیباسازگاری و ملکردباالمناسبکاشتردا یمسردکشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :اراضی پر پتانسیل اقليم سرد كشور شامل استان های اردبیل،
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،همدان ،زنجان ،قزوین ،تهران ،مرکزی ،کردستان،
لرستان ،چهارمحال وبختیاری ،اصفهان ،کرمان ،خراسان رضوی و خراسان شمالی
جو

رقم

جلگه

با

شجرۀ

  5151ـMakouee//Zarjow/80

حاصل دو رگگیری بین جو رقم
ماکویی به عنوان پايۀ مادري و
الین   5151ـ Zarjow/80به
عنوان پايۀ پدري میباشد .این رقم
با تیپ رشد زمستانه داراي سنبلۀ
ششرديفه بوده ،و متوسط ارتفاع
بوتۀ آن  90سانتیمتر است .رقم
جلگه نسبت به سرما ،خوابیدگی،
ريزش دانه و شكنندگي محور
سنبله مقاوم بوده و در برابر
بيماريهای زنگ زرد و سفيدك
پودري جو نیمهمقاوم است .این
رقم نسبت به بیماری لكهنواری
قهوهای جو نیز نیمهحساس است.
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میانگین عملکرد دانه

 7361کیلوگرم
در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 90سانتی متر

عادت رشد

زمستانه
*

 127روز

تعداد روز تا گلدهی

تعداد روز تا رسیدن
*
فیزیولوژیکی

 170روز

واکنش به بیماری لکهنواری قهوهای

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ زرد جو

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری سفیدک پودری

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزار دانه

 41گرم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

* از ا ّول ماه ژانویه

گورهان

فص
متح خ
رقمجوآبی ملهب شكيآخر لبابهرهوری باالیمصرفآبجهتكشتردمناطقمعتدلكشور

سال معرفی1394 :
مناطق مناسب کشت :اقلیم معتدل کشور
جو رقم گوهران با شجرۀ
03// L .527/ NK 1272ـ Rhn
در سال زراعی 78ـ 1377از طریق
خزانۀ بین المللی ژنوتیپ های جو
( MRAـ  )IBYTاز ایکاردا وارد
کشور شد و پس از دوازده سال
تحقیق و ارزیابی در آزمایش های
به نژادی ،واکنش به بیماری ها و
آزمایش های تحقیقی ـ تطبیقی
و ترویجی در ایستگاه ها و مزارع
کشاورزان اقلیم معتدل کشور
جهت نام گذاری انتخاب شد.
سازگاری و پایداری عملکرد
باال ،تحمل به خشکی آخر
فصل با بهره وری باالی مصرف
آب و نیمه مقاوم بودن نسبت به
بیماری لکه نواری جو از مهم ترین
ویژگی های این رقم است.

میانگین عملکرد دانه

در تنش خشکی:
 4958کیلوگرم در
هکتار
در شرایط نرمال:
 7161کیلوگرم در
هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 90سانتی متر

عادت رشد
تعداد روز تا ظهور سنبله

بهاره
*

واکنش به بیماری لکه نواری
قهوه ای
واکنش به بیماری زنگ زرد جو
واکنش به بیماری
سفیدکپودری

 94روز
مقاوم تا نیمه مقاوم
نیمه مقاوم تا
نیمه حساس
نیمه مقاوم تا
نیمه حساس

واکنش به سرما

نیمه متحمل

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزار دانه

 43گرم

واکنش به خشکی آخر فصل

متحمل

* از ا ّول ماه ژانویه
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گرگان 3

سال معرفی1361 :

رقمسویامناسبکشتبهارهواتبستاهن

مناطق مناسب کشت :کشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران
سویا رقم گرگان  3از ارقام
وارداتي است و نام اصلي آن
«هود» است .اين رقم در
آزمایش های منطقهاي استان
گلستان از عملكرد و سازگاري
مطلوبي برخوردار بوده و میانگین
عملکرد آن  3250کیلوگرم
در هکتار بود .از این رو در سال
 1361توسط مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان
گلستان به عنوان رقم «گرگان
 »3معرفي شد .میانگین مقدار
پروتئین آن  39درصد و میانگین
مقدار روغن آن  18درصد است.
این رقم نسبت به ریزش دانه و
خوابیدگی مقاوم است.
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عملکرد دانه

3500ـ 3000
کیلوگرم در هکتار

طول دوره رشد

 150روز

میانگین وزن هزار دانه

 180گرم

متوسط میزان پروتئین

 39درصد

متوسط میزان روغن

 18درصد

واکنش به ريزشدانه

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

سحر

سال معرفی1372 :

رقمسویامناسبربایکشتبهارهواتبستاهن

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  1366از خارج
وارد کشور شد .با توجه به اینکه اين رقم
در آزمایشهای منطقهاي طی سالهاي
 1366تا  1372در استانهاي گلستان
و مازندران از عملكرد و سازگاري زیادی
برخوردار بود ،در سال 1372توسط
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی
استان گلستان بهعنوان رقم جدید سحر
معرفي شد .میانگین عملکرد این رقم
 2750کیلوگرم در هکتار ،میانگین مقدار
پروتئین دانه  37درصد ،و میانگین مقدار
روغن دانه  21درصد است و نسبت به
ریزش دانه و خوابیدگی مقاومت دارد.

عملکرد دانه

3000ـ2500
کیلوگرم در هکتار

طول دورۀ رشد

 135روز

میانگین وزن هزار
دانه

 140گرم

متوسط میزان روغن

 21درصد

متوسط میزان
پروتئین

 37درصد

واکنش به ريزشدانه

مقاوم

واکنش به
خوابیدگی

مقاوم
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سال معرفی1380 :

تالر

رقمسویامناسبربایکشترداستانمازندران

مناطق مناسب کشت :استان مازندران
رقم تالر (     692ـ )B.  Pاز مزرعه ازديادي رقم
سحردرايستگاهتحقيقاتكشاورزيبايع كال
در استان مازندران انتخاب شد .اين رقم
داراي برگهاي نيزهاي باريك با گلهایی
به رنگ سفید است .تجمع كپسولهاي
چهار دانهاي در انتهاي ساقۀ اصلي ،یکی از
صفات مشخصۀ این رقم است .رقم تالر به
خوابيدگي و ريزش مقاوم و به بيماريهاي
مهم منطقه از جمله پوسيدگي زغالي
و سفيدک سطحي سويا متحمل است.
رقم تالر در سطح آزمایشات منطقهای در
مازندران با متوسط عملکرد  3/8تن در
هکتار ،نسبت به ارقام هیل و سحر حدود
 25درصد برتری داشته است و بیشترین
راندمان این رقم در مزارع کشاورزان حدود
 4/6تن در هکتار و از اطراف بهشهر گزارش
شده است .میانگین میزان روغن دانۀ آن
 20درصد و میانگین مقدار پروتئین دانه
آن  37درصد است .جهت کشت متراکم با
فاصله ردیف 30ـ 20سانتیمتر به خصوص
در زراعت تابستانه نیز مناسب است .این رقم
در شمال به «      بیپی» و خرگوشی معروف
است.
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متوسط عملکرد

 3800کیلوگرم
در هکتار

باالترین راندمان در
سطح وسیع

 4600کیلوگرم
در هکتار

رنگ گل

سفید

رنگ غالف

کرم روشن

تیپ رشد

محدود

نوع شاخه بندی

چند شاخه

رنگ دانه

کرم روشن

رنگ ناف

قهوه ای

متوسط میزان روغن

 20درصد

متوسط میزان
پروتئین

 37درصد

وزن هزار دانه

 160گرم

گروه رسیدن

 5زودرس

تعداد گره در ساقه

14

میانگین ارتفاع بوته

 63سانتی متر

سال معرفی1380 :

ساری

رقمسویامناسبربایکشترداستانمازندران

مناطق مناسب کشت :استان مازندران
رقم ساری ( 695ـ      ) J.Kاز مزرعه نمايشي
رقم  K.W505در قريه جندين از توابع
ساري انتخاب شد .برگهاي اين رقم
پهن و به رنگ سبز تيره و گلهای آن
بنفش است .شاخههاي آن نيز زاويه كمي
نسبت به ساقه اصلي دارند .اين رقم از
قدرت جوانهزني بسيار خوبي برخوردار
است و خزانی سریع دارد .رقم ساری
به بيماريهاي مهم منطقه از جمله
پوسيدگي زغالي متحمل است .این رقم
در آزمایشهای انجام شده در مازندران با
متوسط عملکرد  4/1تن در هکتار ،نسبت
به ارقام هیل و سحر حدود  30درصد
برتری تولید داشته است و بیشترین
راندمان این رقم در مزارع کشاورزان
حدود  5/1تن در هکتار از حومه نکا
(روستای بایعکال) گزارش شده است.
میانگین میزان روغن دانۀ آن  22درصد و
میانگین مقدار پروتئین دانۀ آن  37درصد
است .دامنه کشت آن وسیع و از اراضی
ساحلی تا ارتفاعات قابل کشت است .در
کشت متراکم با فاصله ردیف 30ـ20
سانتیمتر در زراعتهای بهاره و تابستانه
بسیار مناسب عمل میکند .رقم ساری در
شمال به «جی کا» معروف است.

متوسط عملکرد

 4100کیلوگرم در
هکتار

باالترین راندمان
در سطح وسیع

 5100کیلوگرم در
هکتار

رنگ گل

بنفش

رنگ غالف

برنز (کرم مایل به
قهوه ای روشن)

تیپ رشد

نیمه محدود

نوع شاخه بندی

چند شاخه

رنگ دانه

کرم تیره

رنگ ناف

باریکه سیاه با هاله
قهوه ای کم رنگ

متوسط میزان
روغن

 22درصد

متوسط میزان
پروتئین

 37درصد

وزن هزار دانه

 170گرم

گروه رسیدن

 5دیررس

تعداد گره در ساقه

11

میانگین ارتفاع
بوته

 87سانتی متر
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ن �کارد

سال معرفی1389 :

مخ
رقمسویامناسبکشتبهارهواتبستاهنردمناطق تلفمازندران

مناطق مناسب كشت :کشت بهاره و تابستانۀ آبی و بهارۀ دیم در مناطق مختلف استان
مازندران
سطح زیرکشت سویا در کشور در حدود  70هزار هکتار است که مازندران با 15
تا  20هزار هکتار از مناطق مهم کشت این گیاه در کشور محسوب می شود .در
سال  1371با هدف اصالح ارقام پرمحصول سویا در یک برنامۀ دورگگیری از
تالقی بین ارقام تالر و گرگان ـ 3تعداد زیادی الین خالص به دست آمد که پس از
ارزیابی مقدماتی و سازگاری بههمراه ارقام تجاری منطقه الين70123ـ7/31ـ B
با توجه به عملکرد زیاد و سایر خصوصیات زراعی از جمله طول دورۀ رشد مناسب،
تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی ،خوابیدگی بوته و ریزش دانه و مناسب بودن
برای برداشت مکانیزه به عنوان رقم جدید نکادر معرفی شد.
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تیپ رشدی

نیمه محدود

میانگین عملکرد دانه

 3600کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 105سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 180گرم

طول دورۀ رشد

 145روز

تعداد غالف در بوته

50

تعداد گره در ساقۀ اصلی

17

فاصلۀ میان گره

 7سانتی متر

نوع شاخه بندی

چند شاخه

رنگ گل

بنفش

رنگ کرک

سفید

ارتفاع ا ّولین غالف از زمین

 15سانتی متر

تحمل به بیماری پوسیدگی
زغالی

متحمل

تحمل به ریزش دانه

مقاوم

تحمل به خوابیدگی

مقاوم

کتول

مخ
رقمسویامناسبکشتبهارهواتبستاهنردمناطق تلفگلستان

سال معرفی1389 :
مناطق مناسب كشت :کشت های ا ّول و دوم در استان گلستان
سویا رقم «کتول» از ارقام وارداتي با
نام اصلي  D.PX. 3589است که در
سال  1378وارد کشور شد .اين رقم در
آزمایش های منطقهاي استان گلستان
از عملكرد و سازگاريمطلوبي برخوردار
است و با میانگین  3333کیلوگرم در
هکتار نسبت به رقم شاهد گرگان ـ3
حدود  750کیلوگرم در هکتار برتری
نشان داده است .رقم کتول دارای
تحمل خوبی در مقابل بیماری ها
به ویژه بیماری پوسیدگی زغالی و
نماتد سیست سویا است .از ویژگی های
این رقم ،مقاومت به خوابیدگی بوته
و ریزش دانه است .میانگین ارتفاع
آن 100سانتی متر بوده و با توجه به
تجمع غالف ها در گره های انتهایی،
برای برداشت مکانیزه مناسب است.

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

میانگین عملکرد

 3300کیلوگرم در
هکتار

رنگ گل

بنفش

رنگ کرک

طالیی

رنگ غالف

طالیی

تیپ رشد

نامحدود

نوع شاخه بندی

چند شاخه

رنگ دانه

زرد روشن

رنگ ناف

سیاه تیره

متوسط میزان روغن

 20درصد

متوسط میزان پروتئین

 39درصد

وزن هزار دانه

220ـ 200گرم

گروه رسیدن

گروه  5دیررس

تعداد گره در ساقه

18

73

کاسپین

رقمسویامناسبکشترداستانمازندران

سال معرفی1390 :
مناطق مناسب كشت :مناطق مختلف استان مازندران در شرایط دیم و آبیاری
بهمنظور معرفی ارقام جدید سویا با عملکرد زیاد و متحمل به بیماریهای مهم در
استان مازندران ،از  1371طی یک برنامۀ ده سالۀ به نژادی مبتنی بر دورگگيري،
الین خالصی از جمعیت حاصل از تالقی دو رقم تالر و هیل طی ارزیابیهای
مقدماتی و سازگاری با توجه به عملکرد زیاد و خصوصیات زراعی مطلوب گزینش
شد و کاسپین نام گرفت .این رقم عالوه بر عملکرد زیاد در شرایط آبیاری و دیم،
برای کشت متراكم و برداشت مکانیزه مناسب است .میانگین عملکرد این رقم در
طی سال های آزمایش  3500کیلوگرم در هکتار بود .میانگین وزن صد دانۀ این
رقم  180گرم و نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی تحمل قابل قبولی دارد .این رقم
نسبت به شاهد درصد روغن بیشتری دارد و به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است.
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میانگین عملکرد دانه

 3500کیلوگرم
در هکتار

تیپ رشدی

نیمه محدود

متوسط ارتفاع بوته

 102سانتی متر

میانگین وزن صد دانه

 180گرم

طول دورۀ رشد

 145روز

تعداد غالف در بوته

48

نوع شاخه بندی

چندشاخۀ ایستاده

ارتفاع ا ّولین غالف

 35سانتی متر

تحمل به بیماری
پوسیدگی زغالی

متحمل

تحمل به ریزش دانه

مقاوم

تحمل به خوابیدگی

مقاوم

سال معرفی1391 :

سالند

رقمسویامناسبکشتردنواحیشمالیاستانخوزستان

مناطق مناسب كشت :نواحی شمالی استان خوزستان
رقم سالند حاصل گزینش الینهای برتر از نسلهای در حال تفرق جمعیت داگاس×
صفیآبادی است که در آزمایشهای مقایسۀ عملکرد سویا در مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابعطبیعی صفیآباد دزفول این رقم با متوسط عملکرد  3977کیلوگرم
در هکتار برتر در حدود  1000کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نسبت به شاهد
سیمس با عملکرد  2978کیلوگرم در هکتار نشان داده است .این رقم از حیث سایر
صفات زراعی از جمله زودرسی و قابلیت برداشت مکانیزه نیز برتر از شاهد است .در
شرایط زارعان نیز رقم سالند با عملکرد دانۀ  2335کیلوگرم در هکتار برتر از شاهد
(سیمس) با عملکرد دانۀ  1856کیلوگرم در هکتار بوده است.

میانگین عملکرد دانه

 2400کیلوگرم در
هکتار

میانگین وزن هزار دانه

 155گرم

متوسط میزان روغن

 22درصد

متوسط مقدار پروتئین

 38درصد

تیپ رشدی

رشد نامحدود

رنگ گل

بنفش

رنگ کرک

طالیی

ارتفاع ا ّولین غالف

 15سانتی متر

میانگین ارتفاع بوته

 75سانتی متر

75

سال معرفی1392 :

سامان

رقمسویامناسبکشترداستانگلستان

مناطق مناسب كشت :مناطق مختلف استان گلستان
سویا يكي از مهمترين گياهان روغني و پروتئيني بهشمار ميرود .استان گلستان با سطح
كشت حدود  60هزار هكتار ،مهمترين منطقۀ كشت اين گياه در ايران است .رقم سامان
حاصل برنامۀ دورگگیری بین دو رقم ویلیامز (والد مادری) و ا ِسِ کس (والد پدری) در
سال  1379و انتخاب بوتهها در سالهای بعد از آن در بخش تحقیقات دانههای روغنی
مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر (کرج) و ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان
است .این رقم دارای عملکرد دانۀ زیاد ،متحمل به بیماریهای گیاهی ،مقاوم به ریزش
دانه و مناسب برای برداشت مکانیزه است .از خصوصیات ویژۀ این رقم ،تولید گلهای
جدید پس از ریزش گل و کاهش خسارت ناشی از عارضۀ اختالل در غالفبندی است.

 3700کیلوگرم در
میانگین عملکرد دانه
هکتار
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میانگین ارتفاع بوته

 110سانتی متر

رنگ گل

بنفش

رنگ کرک

قهوه ای

تیپ رشد

نامحدود

شکل برگ

پهن

نوع شاخه بندی

چند شاخه

رنگ بذر

زرد

رنگ ناف بذر

سیاه

متوسط مقدار روغن دانه

 21/8درصد

متوسط مقدار پروتئین
دانه

 38/4درصد

گروه رسیدن

5

کورث

قل
رقمسویامناسبکشتردا یممعتدلاستانلرستانومناطقمشاهب

سال معرفی1394 :

مناطق مناسب كشت :اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه
استان لرستان از مناطق مهم کشت سویا در دهه  60بوده است که به دلیل شیوع
بیماری بوته میری و فقدان رقم مناسب جایگاه خود را برای این گیاه زراعی از دست
داده است .با هدف معرفی ارقام زودرس و متحمل به بیماری بوته میری فیتوفترایی
پروژه مشترکی بین مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر و سازمان انرژی
اتمی از سال  1372انجام شد که در آن بذر رقم کالرک تحت اشعه گاما قرار
گرفت .بذور اشعه دیده در مزرعه کشت و پس از چهار نسل بررسی صفات مختلف
زراعی جهشیافته 47 ،موتانت زودرس گزینش شد .موتانتهای گزینش شده در
آزمایش های مقدماتی و نهایی عملکرد در لرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند که در
نهایت موتانت  M.7با توجه به زودرسی  15روزه نسبت به رقم مادری ،تحمل به
کم آبی و مقاومت باال به بیماری بوتهمیری فیتوفترایی انتخاب شد .این موتانت در
سال  1394توسط کمیته معرفی رقم به نام کوثر نام گذاری شد.
میانگین عملکرد دانه

 3300کیلوگرم
در هکتار

میانگین وزن هزار دانه

 135گرم

متوسط میزان روغن

 22درصد

متوسط مقدار پروتئین

 37درصد

تیپ رشدی

رشد نامحدود

واکنش به بیماری فیتوفترا

مقاوم

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

واکنش به ریزش دانه

مقاوم

میانگین ارتفاع بوته

 95سانتی متر

77

طالهی

رقمکلزایتیپزمستاهن

سال معرفی1378 :
مناطق مناسب کشت :کشت پاییزه در تناوب با گندم در مناطق سرد و معتدل سرد
کشور
رقم طاليه از طريق معرفي يک رقم زمستانۀ آلماني به نام کبرا به دست آمده است.
اين رقم مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور است .بيشترين رکورد
توليد اين رقم به مقدار  8126کيلوگرم در هکتار در سال  1383در شهرستان اقليد
از استان فارس بود .رقم طاليه ديررس ،ولي پرمحصول است.
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پتانسیل عملکرد

 8126کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد دانه

4000ـ 3000کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 168سانتی متر

روز تا رسيدن فيزيولوژيکي

 231روز

تيپ رشد

زمستانه

متوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي

 59عدد

وزن هزار دانه

4ـ 3گرم

مقدار روغن دانه

45ـ 40درصد

پايداري عملکرد

زياد

ساري گل
رقمکلزایتیپبهاره

سال معرفی1379 :
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 يک رقم آلماني به نام  PF7045/91طي 6
سال به دست آمد و مناسب کشت در شاليزارها و مناطق گرم و نيمه گرم کشور
است .این رقم نسبت به شاهد حدود  400کيلوگرم عملکرد بيشتر توليد ميکند.
میانگین عملکرد روغن دانۀ آن  39/06درصد است که حدود  10درصد بيشتر از
رقم شاهد است .رقم ساري گل نسبت به شاهد پنج روز زودرس تر است ،بنابراين
ميتواند از تنشهای خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند .نتایج آزمایش ها نشان
داد که این رقم به ورس تحمل دارد و نسبت به بيماري اسکلروتينيايي ساقه نيز
نسبتاً متحمل است .میانگین وزن هزار دانۀ آن  3/9گرم و دارای پایداری عملکرد
زیاد است.
میانگین عملکرد دانه

 2500کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 151سانتی متر

روز تا رسيدن فيزيولوژيکي

 175روز

تيپ رشد

بهاره

متوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي

 35عدد

میانگین وزن هزار دانه

 3/9گرم

متوسط مقدار روغن دانه

 39/06درصد

واکنش به بيماري اسکلروتينياي ساقه

نسبتاً متحمل

واکنش به ورس

متحمل

پايداري عملکرد

زياد
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زرافم

رقمکلزایتیپبیناینیب

سال معرفی1384 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل سرد با زمستان ماليم
رقم زرفام از طريق تالقي رقم ريجنت با رقم کبرا و به روش شجرهاي اصالح شده
و مناسب کشت در مناطق معتدل سرد کشور است .میانگین عملکرد دانۀ رقم
زرفام در آزمایش ها 3750 ،کیلوگرم در هکتار بود .این رقم نسبت به شاهد حدود
 500کيلوگرم عملکرد بيشتر توليد ميکند .میانگین وزن هزار دانۀ آن  4/5گرم و
میانگین عملکرد روغن دانۀ آن حدود  41درصد است که  12درصد بيشتر از رقم
شاهد و به طور میانگین  1500کیلوگرم در هکتار است .رقم زرفام نسبت به ورس
تحمل دارد و نسبت به بيماري اسکلروتينيايي ساقه نيز نسبتاً متحمل است .این
رقم نسبت به سرما متحمل و دارای پایداری عملکرد زیادی است.

عملکرد دانه
ارتفاع بوته
روز تا رسيدن
فيزيولوژيکي

240ـ 230روز

تيپ رشد

بينابين

وزن هزار دانه

  5ـ 4گرم

میزان روغن دانه

42ـ 40درصد

درصد اولئيک
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1600ـ 1400کیلوگرم
در هکتار

واکنش به بيماري
اسکلروتينيايساقه

نسبتاً متحمل

واکنش به سرما

متحمل

پايداري عملکرد

باال

عملکرد روغن
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4000ـ 3500کیلوگرم
در هکتار
170ـ 150سانتی متر

سال معرفی1391 :

ظفر

رقمکلزایتیپبهاره

مناطق مناسب كشت :به صورت کشت ا ّول در تناوب با گندم در مناطق میانبند استان
مازندران و اقلیم های مشابه
کشت کلزا در مناطق میانبند استان مازندران به علت نبود تنوع رقم و همچنین
برخورد با تنش خشکی و آفات انتهای فصل با محدودیت روبه روست .میانگین
عملکرد این رقم  2750کیلوگرم در هکتار و میانگین وزن هزار دانۀ آن  4گرم
می باشد .در این راستا رقم ظفر ضمن برخورداری از سازگاری در منطقه ،به علت
زودرسی می تواند از خسارت انتهای فصل ناشی از عوامل ذکرشده بکاهد و به علت
برخورداری از اجزای عملکرد بیشتر در نهایت حدود  500کیلوگرم در هکتار
نسبت به شاهد عملکرد بیشتری داشته باشد .میانگین مقدار روغن آن  41درصد
است و تحمل متوسطی در برابر بیماری اسکروتینیا دارد.

تعداد روز تا رسیدگی

220ـ 210روز

ارتفاع بوته

155ـ   145سانتي متر

وزن هزار دانه

4/2ـ 3/7گرم

عملکرد

3000ـ2500
کيلوگرم در هکتار

درصد میزان روغن

43ـ39

درصد اسيد اروسيک

0/04

مقدار گلوکوزينوالت
کنجاله

 7ميکرومول برگرم

تحمل به بيماري
اسکلروتينيا

متوسط
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دلگان

رقمکلزایتیپبهارهومناسبکشتردمناطقگرموخشکجنوبکشور

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،بوشهر

رقم دلگان از نوع آزادگرده افشان بوده و از طريق روش شجرهاي طي  11سال
اصالح و معرفی شده است .این رقم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک کشور
است .در آزمایش ها ،این رقم دارای عملکردی حدود  2950کیلوگرم در هکتار بود
و نسبت به شاهد حدود  450کيلوگرم افزایش عملکرد داشت .متوسط عملکرد
روغن دانه در هکتار  1153کیلوگرم بوده که حدود  15درصد بيشتر از رقم شاهد
است .از نظر زمان رسیدن رقم دلگان نسبت به شاهد يک هفته زودرس تر است و
بنابراين ميتواند از تنشهای خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند .این رقم نسبت
به خوابیدگی متحمل و در برابر بيماري اسکلروتينيايي ساقه نسبتاً متحمل است.
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میانگین عملکرد
دانه

 2942کیلوگرم در هکتار

تیپ رشد

بهاره

نوع رقم

آزادگرده افشان

متوسط تعداد روز تا
رسیدگی

 148روز

میانگین وزن هزار دانه

 3/77گرم

متوسط عملکرد روغن

 1153کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 133سانتی متر

مقدار گلوکوزينوالت
کنجاله

کمتر از )μmol/gr( 4

مقدار اسيد اولئيک

 66/67درصد

مقدار اسيد لينولنيک

 8/38درصد

واکنش به بيماري
اسکلروتينيا

نسبتاً متحمل

واکنش به خوابيدگي

متحمل

تاريخ کاشت مناسب

آبان ماه

احمدی

رقمکلزایتیپزمستاهنومناسبکشتردمناطقسردومعتدلسردکشور

سال معرفی1393 :
مناطق مناسب کشت :مناطق سرد و معتدل سرد کشور

افزایش تنوع رقم و در نتیجه افزایش پایداری کشت در مناطق سرد و معتدل
سرد کشور سبب افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد .به منظور توليد
ارقام پرمحصول کلزا ،از سال  1379تالقی بین دو رقم خارجی  Geronimoو
 SW0756و انتخاب نتاج مطلوب از جمعيت  F2حاصل در کرج آغاز شد .گزينش
الينهاي برتر در نسلهاي در حال تفکيک از طريق روش شجرهاي منجر به حصول
سه الين کلزا از جمله الین KS11شد .سازگاری و همچنین برتری عملکرد الين
 KS11در مقایسه با شاهد ( )Okapiطي مطالعات تکميلي تأييد شد و احمدی
نام گرفت .این رقم به بیماری ساق سیاه یا فوما نیمه حساس است .رقم احمدی
دارای میانگین عملکرد  3460کیلوگرم در هکتار بوده و نسبت به شاهد به میزان
 482کیلوگرم در هکتار برتري دارد .از سایر ویژگی های این رقم می توان به حدود
15درصد عملکرد روغن دانه نسبت به شاهد ،تحمل بیشتر به تنش خشکی انتهاي
فصل و تنش سرمایی و امکان کشت با تأخیر اشاره کرد.
میانگین عملکرد دانه

 3460کيلوگرم
در هکتار

پایداری عملکرد

زیاد

میانگین وزن هزار دانه

 3/8گرم

متوسط مقدار روغن

 44/9درصد

متوسط عملکرد روغن

 1554کيلوگرم در
هکتار

تعداد روز تا رسيدگي

 266روز

میانگین ارتفاع گياه

 128سانتی متر

تحمل به سرما

بیشتر از شاهد

تحمل به بیماری فوما

نیمه حساس

تحمل به بیماری پوسیدگی
ساقه

حساس
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گلدشت

قل
رقمگلرنگباسازگاری وسیعومناسبکشتردا یماهیگرمومعتدلسردکشور

سال معرفی :بهار 1387
مناطق مناسب كشت :مناطق گرم (خوزستان ،جيرفت ،ايرانشهر ،بوشهر) و مناطق
معتدل سرد (استان هاي تهران ،فارس ،كرمانشاه ،خراسان ،اصفهان ،آذربايجان شرقي،
کردستان ،مركزي)
گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است .گلرنگ به عنوان يك گياه روغني
مقاوم به خشكي قابلیت کشت در مناطق خشك كشور را دارد .رقم گلدشت
حاصل انتخاب تك بوته از تودۀ محلي گلرنگ آذربايجان شرقی با استفاده از روش
سلكسيون الين هاي خالص است .تأکید بر زودرسی ،تعداد و اندازۀ غوزه و نبود
خار ا ّولين گام در راه اصالح اين رقم با انتخاب تک بوته از تودۀ محلی مذکور
بوده است .عالئمی از بيماري هاي مهم گلرنگ نظير لكۀ برگي ،سفيدك سطحي
و بوته میری 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
ویژگی های ممتاز اين الين صفت زودرسي آن (25ـ 20روز زودرس تر از رقم شاهد
محلي اصفهان) است كه رهاسازي سريع تر زمين زراعي و كشت سایر محصوالت
زراعی را امکان پذیر می کند.
میانگین عملكرد دانه  1700کیلوگرم در هکتار
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میانگین عملکرد گل

 150کیلوگرم در هکتار

تیپ رشد

بهاره متحمل به سرما

رنگ گل

قرمز

وضعیت خار

بی خار

ارتفاع بوته

100ـ 80سانتی متر

وضعیت ریزش

مقاوم

وزن هزار دانه

40ـ   35گرم

مقدار روغن

25ـ 30درصد

صفه

قل
رقمگلرنگباسازگاری وسیعومناسبکشتردا یمسردکشور

سال معرفی :زمستان 1388
مناطق مناسب كشت :مناطق معتدل سرد استان هاي تهران ،فارس ،كرمانشاه ،خراسان،
اصفهان ،آذربايجان شرقي ،كردستان ،مركزي
گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است .جمع آوري توده هاي بومي براي
استفاده از تنوع ژنتيكي موجود در كشور به منظور فراهم آوردن امكان سلكسيون
ژنوتيپ هاي مطلوب از ا ّولين قدم هاي اساسي براي ايجاد ارقام اصالح شده و پر
محصول گلرنگ است .گلرنگ به عنوان نوعی گیاه روغني مقاوم به خشكي قابليت
کشت در مناطق خشك كشور را دارد .رقم جديد صفه حاصل انتخاب تك بوته از
تودۀ محلي گلرنگ اصفهان است که با استفاده از روش گزینش الين هاي خالص
و تأکيد بر يکنواختي رنگ قرمز گلچه ها ،تعداد و اندازه غوزه ،نبود خار ،زودرسي،
درشتي غوزه ها ،جمع بودن شاخه هاي اصلي و فرعي و ارتفاع مناسب بوته برای
برداشت مکانيزه تولید شده است.
تيپ رشد

بهاره

رنگ گل

يکنواخت (قرمز)

نحوۀ رسيدگي

يکنواخت

نحوۀ گلدهي

تداوم زياد

نحوۀ تشکيل
شاخه هاي فرعي

 1/3باالي بوته

متوسط مقدار روغن
دانه

 30درصد

متوسط عملكرد دانه
*
در کشت بهاره

 3083كيلوگرم در هكتار

متوسط عملكرد دانه
*
در کشت تابستانه

 1915كيلوگرم در هكتار

متوسط عملکرد گل
خشك

200ـ 150کيلوگرم در
هکتار

* در مزارع تحقیقی ـ ترویجی
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گلمهر

قل
رقمگلرنگباسازگاری وسیعومناسبکشتردا یماهیسردومعتدلسردکشور

سال معرفي1392 :
مناطق مناسب كشت :مناطق سرد و معتدل سرد (فارس ،كرمانشاه ،آذربایجان غربی
و شرقی ،زنجان ،كردستان ،مرکزی ،كرمان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی و اصفهان)
گیاه روغنی گلرنگ بومي ايران
است .گلرنگ به دليل داشتن
گلچههاي رنگین همواره مورد
توجه کشاورزان ایرانی بوده
است .رقم جديد گلمهر حاصل
انتخاب از نسلهای در حال
تفکیک تالقی Zarghan279
( × I .  L .111زرقان  )279است.
اين رقم از پایداری عمومی
خیلی خوب در تمام محیطها
و عملکرد زیاد برخوردار است.
نداشتن خار و وجود گلچههاي
رنگي از صفات بارز این رقم
جدید است.
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تيپ رشد

پاییزۀ متحمل به سرما

رنگ گل

قرمز

وضعيت خار

بيخار

ارتفاع بوته

150ـ 130سانتي متر

وزن هزار دانه

30ـ 27گرم

مقدار روغن دانه

27ـ   25درصد

متوسط عملكرد دانه

2900ـ 2700كيلوگرم
در هكتار

متوسط عملكرد گلچه 150ـ 120كيلوگرم در هكتار

پدیده

متح
رقمگلرنگ ملهبسرماومناسبکشتپاییزهردمناطقسردومعتدلسردکشور

سال معرفی1393 :

مناطق مناسب کشت :مناطق سرد و معتدل سرد کشور
گلرنگ از گياهان روغني
بومي ايران است .جمع آوري
توده هاي بومي براي استفاده از
تنوع ژنتيكي موجود در كشور
به منظور فراهم آوردن امكان
سلكسيون ژنوتيپ هاي مطلوب
از ا ّولين قدم هاي اساسي در
اصالح گیاه روغنی گلرنگ
بهشمار میآید .رقم پديده
حاصل انتخاب تك بوته از تودۀ
محلي گلرنگ اروميه با استفاده
از روش سلكسيون الين هاي
خالص است .اين رقم داراي
تيپ رشد پایيزه و عملکرد
بسیار زیادی است و در حال
حاضر یکی از ارقام برتر گلرنگ
زمستانه به شمار می رود.

تيپ رشد

پاییزۀ متحمل به سرما

رنگ گل

نارنجی

ارتفاع

170ـ 150سانتي متر

وزن هزار
دانه

35ـ 30گرم

ميزان روغن
دانه

29ـ 27درصد

عملكرد دانه 2500ـ 2200كيلوگرم در هكتار
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مهر

ّ
سین
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانمناسبکشتاولردمناطقمرکزیوشمالیاریان

سال معرفی1366 :

مناطق مناسب کشت :استان های گلستان ،مازندران ،سمنان ،اصفهان ،قم ،فارس و
استان مركزي
در ایران از سال  1348مقدمات كار براي توليد هيبريدهاي آفتابگردان در بخش
تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر فراهم شد و
الین های بازگردانندۀ باروری برای نخستین بار در سال  1352به ایران وارد شد و
مورد استفاده قرار گرفت هیبرید مهر یکی از نخستین هیبریدهای سینگل کراس
ایرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر
در سال  1366معرفی شد .این هیبرید از طریق تالقی الین برگشت دهندۀ باروری
 R43با الین مادری  CMS60/52حاصل شده است .والد پدری این هیبرید از
مواد ژنتیکی واردشده توسط محققان یوگسالوی و والد مادری آن از مواد ژنتیکی
استخراج شده از جوامع آزاد گرده افشان برای کشت در مناطق گلستان ،مازندران،
سمنان ،اصفهان ،قم ،فارس و استان مركزي تهیه شده است.
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ارتفاع بوته

180ـ 170سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

وزن هزار دانه

75ـ 70گرم

متوسط میزان روغن

 45درصد

عملکرد دانه

3500ـ 3000کیلوگرم در
هکتار

طول دورۀ رویش

 120تا  115روز

واکنش به بیماری
پالسموپارا

مقاوم

واکنش به کم آبی

تحمل نسبی

شفق

ّ
سین
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانمناسبربایکشتاولردمناطقمرکزیوشمالیاریان

سال معرفی1366 :

مناطق مناسب کشت :استان های فارس ،اردبيل ،مازندران ،آذربايجان و زنجان
توليد هيبريدهاي آفتابگردان يكي از عواملي است كه مي تواند سبب رونق كشت و
افزايش عملكرد آن شود .با این رویکرد از سال  1348توليد هيبريدهاي آفتابگردان
در بخش تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ نهال و بذر آغاز شد .هیبرید شفق یکی
از نخستین هیبریدهای سینگل کراس ایرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ
تحقیقات ،اصالح و تهیۀ نهال و بذر در سال  1366معرفی شد .این هیبرید از طریق
تالقی الین برگشت دهندۀ باروری  R28با الین مادری  CMS 26حاصل شده
است .این هیبرید برای کشت در استان های فارس اردبيل ،مازندران ،آذربايجان،
زنجان مناسب است.
میانگین عملکرد دانۀ این رقم  2750کیلوگرم در هکتار است .این رقم نسبت به
بیماری پالسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً متحمل است .متوسط مقدار
روغن آن در آزمایش های انجام شده  46درصد و میانگین وزن هزار دانۀ آن 65
گرم است.
ارتفاع بوته

165ـ  155سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

وزن هزار دانه

70ـ 60گرم

متوسط مقدار روغن

 46درصد

عملکرد دانه

3000ـ 2500کیلوگرم
در هکتار

طول دوره رویش

 110تا  100روز

واکنش به بیماری
پالسموپارا

مقاوم

واکنش به کم آبی

نسبتاً متحمل
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آرذگل

ّ
سین
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانمناسبکشتاولردمناطقمرکزی،سردومعتدلسرد

سال معرفی1373 :
مناطق مناسب کشت :مناطق مرکزی و شمالی کشور در رژیم های کشت ا ّول
آفتابگردان بومی مناطق آمریکای مرکزی است ،با اینحال به دلیل قابلیت سازگاری
با دامنۀ وسیعی از شرایط اقلیمی ،در بسیاری از مناطق کشور ما نیز جایگاه خوبی
پیدا کرده است .کشت وکار آفتابگردان در ایران تا قبل از معرفی هیبریدها ،مبتنی
بر کشت ارقام آزاد گرده افشان بود .والد پدری این هیبرید ( )R43از مواد ژنتیکی
واردشده توسط محققان یوگسالوی در دهۀ  60به دست آمد و والد مادری آن
( )CMS19از مواد ژنتیکی استخراجی از جوامع آزاد گرده افشان در همان دورۀ
زمانی و توسط محققان مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر در مراغه تهیه
شد .این هیبرید دارای عملکرد بسیار زیادی است .از آنجا که مراحل انتخاب
الین های والدینی این هیبرید در شرایط دیم انجام شده است ،هیبرید آذرگل دارای
تحمل نسبی به شرایط کم آبی است.

90

میانگین ارتفاع بوته

 170سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

میانگین وزن هزار دانه

 75گرم

متوسط مقدار روغن

 49درصد

عملکرد دانه

4000ـ3700
کیلوگرم در هکتار

طول دوره رویش

 100تا  110روز

واکنش به بیماری سفیدک کرکی

مقاوم

واکنش به کم آبی

تحمل نسبی

گلدیس

ّ
سین
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانمناسبکشتاولردمناطقمرکزیوسردومعتدلسرد

سال معرفی1373 :
مناطق مناسب کشت :استان های آذربايجان شرقي و غربي ،اردبيل ،همدان و مركزي
اهمیت هیبریدهای آفتابگردان به دلیل خصوصیات مطلوب از جمله یکنواختی و
عملکرد زیاد برای کشت در حال افزایش است .همسو با دیگر مناطق دنیا تهیۀ
هیبریدهای آفتابگردان در ایران نیز از اولویت برخوردار بوده و از سال 1348
مقدمات کار برای تهیۀ هیبریدهای آفتابگردان فراهم شده است .هیبرید گلدیس،
نسل دوم هیبریدهای ایرانی است که در سال  1373از طریق تالقی الین پدری
 R28با الین مادری  CMS19توسط به نژادگران ایرانی برای کشت در مناطق
آذربايجان شرقي و غربي ،اردبيل ،همدان و مركزي حاصل و معرفی شد .میانگین
عملکرد دانه این رقم  3400کیلوگرم در هکتار است .این رقم نسبت به بیماری
پالسموپارا مقاوم است و نسبت به کم آبی تحمل نسبی دارد .متوسط مقدار روغن
آن براساس آزمایش های انجام شده  46درصد و میانگین وزن هزار دانۀ آن 60
گرم است.

ارتفاع بوته

165ـ 155
سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

وزن هزار دانه

  65ـ   55گرم

متوسط مقدار روغن

 46درصد

عملکرد دانه

3600ـ3200
کیلوگرم در هکتار

طول دورۀ رویش

 100تا  110روز

واکنش به بیماری پالسموپارا

مقاوم

واکنش به کم آبی

تحمل نسبی
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گلشید

ّ
سین
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانمناسبکشتاولردمناطقمرکزی،سردومعتدلسرد

سال معرفی1373 :
مناطق مناسب کشت :استان های آذربايجان شرقي و غربي ،سمنان ،فارس و مركزي
هيبريدهاي آفتابگردان به علت يكنواختي ،قابلیت مکانیزه شدن ،مقاومت به
بيماري ها و دارا بودن عملكرد زیاد در اكثر نقاط دنیا بر ارقام آزاد گرده افشان
ترجيح داده مي شوند .در ایران نیز تهیۀ هیبریدهای آفتابگردان از اولویت برخوردار
است و در این راستا هیبرید گلشید به عنوان نسل دوم هیبریدهای آفتابگردان
به همراه دو هیبرید آذرگل و گلدیس در سال 1373توسط محققان بخش تحقیقات
دانه های روغنی مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر برای کشت در مناطق
آذربايجان شرقي و غربي ،سمنان ،فارس و مركزي معرفی شد .این هیبرید از طریق
تالقی الین بازگردان باروری  R43و الین نر عقیم سیتوپالسمی  CMS31حاصل
شده است .میانگین عملکرد دانۀ این رقم  3650کیلوگرم در هکتار است .این رقم
نسبت به بیماری پالسموپارا مقاوم و در برابر کم آبی نسبتاً متحمل است .متوسط
مقدار روغن آن در طی آزمایش های انجام شده  44/7درصد و میانگین وزن هزار
دانۀ آن  72/5گرم است.
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ارتفاع بوته

170ـ160
سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

میانگین وزن هزار دانه

78ـ 67گرم

متوسط مقدار روغن

 44/7درصد

عملکرد دانه

3800ـ3500
کیلوگرم در هکتار

طول دورۀ رویش

 105تا  95روز

واکنش به بیماری پالسموپارا

مقاوم

واکنش به کم آبی

تحمل نسبی

فرخ

سین
رقمهیبرید گلکراسزوردسآفتابگردان

سال معرفی :زمستان 1388

مناطق مناسب كشت :کشت ا ّول در مناطق سرد معتدل آذربایجان غربی و شرقی،
زنجان و کرمانشاه و کشت دوم بعد از برداشت غالت در استان های مرکزی کشور و برخی
مناطق دیم استان گلستان و مازندران
آفتابگردان یکی از گیاهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم بعد از برداشت
غالت در حال گسترش است .اغلب هیبریدهای موجود ،ديررس و پابلند هستند.
از دیررسی هیبریدهای داخلی و برخی هیبریدهای خارجی به عنوان مانعی برای
گسترش سطح کشت این گیاه زراعی یاد می شود .عملکرد هیبرید فرخ با عملکرد
هیبرید مشابه وارداتی رایج به عنوان زودرسترین رقم هیبرید آفتابگردان قابل
رقابت است .آزمایش های انجامشده در شرایط دیم و کشت دوم ،قابلیت جایگزینی
این رقم با هیبریدهای مشابه را تأیید کرده است .این هیبرید عالوه بر برخورداری
از سازگاری و مقاومت به بیماری سفیدک داخلی ،از نظر ارتفاع به مراتب کوتاهتر از
هیبرید آذرگل و حدود 20ـ   15روز زودرستر از آن است و از این حیث ،قابلیت
رقابت با ارقام هیبرید وارداتی را دارد .تحمل این رقم نسبت به کم آبی ،امکان
توسعۀ کشت آن را در مناطق مواجه با محدودیت آبی ،امکانپذیر میسازد.
طول دورۀ رویش

100ـ 90روز

ارتفاع بوته

165ـ   155سانتی متر

وزن هزار دانه

  65ـ   55گرم

عملکرد دانه

4500ـ3500
کیلوگرم در هکتار

متوسط مقدار روغن

48ـ 46درصد

واکنش به بیماری
سفیدک کرکی

مقاوم

واکنش به تنش
خشکی

متحمل
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ربزگر

مخ
رقمهیبریدآفتابگردانمناسبكشتردمناطق تلفكشور

سال معرفی1391 :
مناطق مناسب كشت :کشت ا ّول در مناطق معتدل کرمانشاه ،آذربایجان ،خراسان،
همدان و زنجان ،کشت دوم در تمام مناطق از جمله استان مرکزی ،فارس ،اصفهان،
گلستان و مازندران
هیبرید برزگر به همراه هیبرید آذرگل در بسیاری از مناطق کشور در کشت ا ّول
(پس از رفع سرمای کمتر از  15درجه سانتی گراد) همچنین کشت دوم (پس از
برداشت جو و گندم) کشت می شود .تراکم مناسب این رقم   85000ـ66000
بوته در هکتار است .این هیبرید با دارا بودن ویژگی هایی از جمله زودرسی نسبی و
عملکرد بیشتر نسبت به آذرگل ،مقاومت به بیماری سفیدک کرکی و زنگ نژادهای
ایرانی و درصد روغن باال از جمله هیبریدهای برتر به حساب می آید .هیبرید برزگر
در آزمایش های مقایسه ای در سطح زارعان پیشرو نتایج مطلوبی داشته است .این
رقم به دلیل سازگاری با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ایران و برخورداری از
ویژگی های مقاومت به بیماری های محدودکنندۀ سفیدک کرکی و زنگ ،جایگزین
خوبی برای هیبریدهای خارجی محسوب می شود.
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نوع هیبرید

سینگل کراس

طول دورۀ رشد

100ـ   95روز

ارتفاع بوته

180ـ 160سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 65گرم

میانگین مقدار روغن

 47/99درصد

واکنش به تنش آبی

متحمل

واکنش به سفیدک کرکی

مقاوم به نژاد 100

واکنش به زنگ ها

مقاوم به دو نژاد 300
و 302

میانگین عملکرد دانه

 3457کیلوگرم در هکتار

اقسم

سین
ع
رقمهیبرید گلکراسآفتابگردانبا ملکردزیاد

سال معرفی :زمستان 1391

مناطق مناسب كشت :کشت ا ّول در تمام مناطق کشور و درکشت دوم مناطق گرم و معتدل
هيبريد قاسم دارای عملکرد دانۀ
مطلوب ،دورۀ رويش کوتاه ،ارتفاع
كوتاه ،شاخص برداشت به نسبت
کم ،ساختار شكلي مطلوب ،طبق
ايستاده و بزرگ ،درصد روغن زیاد،
مقاوم به بیماری های محدودکننده
به ویژه زنگ و سفیدک کرکی است.
از همه مهم تر اینکه نسبت به تنش
آبی متوسط و حتی شدید،
کم ِ
متحمل شناخته شده است .هیبرید
قاسم به دلیل ارتفاع کوتاه و خمش
کم ساقه ،برای برداشت مکانیزه
بسیار مناسب و قادر به رقابت با
هیبریدهای خارجی است.

نوع هیبرید

سینگل کراس

عملکرد دانه

 3250کیلوگرم
در هکتار

دورۀ رسیدن فیزیولوژیک

  87ـ 90روز

ارتفاع بوته

130ـ150
سانتی متر

واکنش به بیماری سفیدک
کرکی نژاد 100

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ

مقاوم به
نژاد 302
جدایه خوی

میانگین وزن هزار دانه

 55گرم

مقدار روغن

47ـ   49درصد

واکنش به تنش کم آبی

بسیار متحمل

95

یکتا

رقمکنجدمناسبکشتردمناطقمعتدلنیمۀشمالیکشور

سال معرفی1378 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

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

170ـ 140سانتی متر

نوع شاخه بندی

تک شاخه

رنگ دانه

سفید ـ کرم

میانگین وزن هزار دانه

2/9ـ  2/6گرم

مقدار روغن

   57ـ 54درصد

عملکرد دانه

1100ـ 800کیلوگرم
در هکتار

تعداد گل در محور

سه

مقاومت به ریزش

ندارد

مقاومت به خوابیدگی

دارد

اولتان

سال معرفی1378 :

رقمکنجدمناسبکشتردمناطقمعتدلنیمۀشمالیکشور

مناطق مناسب کشت :مناطق نیمۀ شمالی کشور
زراعت کنجد از دیرباز در کشورمان رایج بوده و متناسب با شرایط اقلیمی ،توده های
بومی متعددی از این گیاه پدید آمده است .برای اصالح و معرفی ارقام کشور با
استفاده از تنوع موجود در توده های بومی مبادرت به انتخاب تک بوته از تودۀ بومی
کنجد مغان شد .تک بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی ارزیابی شدند و
پس از طی مراحل مقدماتی و نهايي ،رقم اولتان به عرصۀ زراعت کشور معرفي
شد .پرمحصولی ،سازگاری با اقلیم گرم نیمۀ شمالی کشور ،تحمل به خوابیدگی و
تحمل نسبی به شرایط کم آبی در نیمۀ شمالی کشور از ویژگی های برجستۀ این
الین به شمار می آید.
ارتفاع بوته

170ـ 140سانتی متر

نوع شاخه بندی

چندشاخه

رنگ دانه

قهوه ای

میانگین وزن هزار دانه

3/4ـ   2/9گرم

مقدار روغن

  56ـ 54درصد

عملکرد دانه

1250ـ 900کیلوگرم در هکتار

تعداد گل در محور

یک

مقاومت به ریزش

ندارد

واکنش به خشکی

متحمل

واکنش به خوابیدگی

متحمل
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دشتستان 2

رقمکنجدمناسبکشتردمناطقگرمجنوبکشور

سال معرفی1385 :
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 (حاجیآباد)
كنجد كم توقع ترين و سازگارترين محصول كشاورزي استان بوشهر به شمار مي رود.
كشت و استفاده از بذر كنجد در این استان سابقه اي طوالني دارد و كشت دوم
بعد از برداشت گندم محسوب مي شود .بذر مورد كاشت در استان تودۀ محلي
است ،از این رو به منظور دستيابي به افزايش عملكرد ،يكنواختي ،زودرسي و ساير
صفات مطلوب زراعي سلكسيون از داخل توده محلي دشتستان انجام گرفت .کنجد
رقم دشتستان 2از طريق گزينش الين خالص ( )pure line selectionاز تودۀ
محلي كنجد دشتستان به دست آمد .براي اين منظور ،در پایيز سال  1369تعدادي
تك بوته از مزارع كنجد استان انتخاب شد .بذر هر تك بوته جداگانه برداشت شد
و پس از آزمايش های مقدماتي ،پيشرفته و تحقيقي ترويجي در مناطق مختلف
استان رقمي تولید شد كه از نظر عملكرد دانه ،تحمل به بيماري بوته ميري و گل
سبز نسبت به تودۀ محلي برتري دارد .این رقم با نام دشتستان 2و براي كشت در
استان بوشهر و مناطق گرم كنجدخيز كشور معرفي شد.
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ارتفاع بوته

145ـ 142سانتی متر

نوع شاخه بندی

چندشاخه

رنگ دانه

قهوه ای روشن

میانگین وزن هزار دانه

 4گرم

متوسط مقدار روغن
عملکرد دانه

 57درصد
2363ـ 2100کیلوگرم در هکتار

تعداد گل در محور
مقاومت به بوته میری

یک
نسبتاً متحمل

واکنش به کم آبی

نسبتاً متحمل

طول دورۀ رشد

100ـ 110روز

متوسط تعداد كپسول در ساقۀ اصلي

45ـ  48

متوسط تعداد كپسول در بوته

140ـ180

داراب 1

سال معرفی1388 :

رقمکنجدمناسبکشتردنیمۀجنوبیکشور

مناطق مناسب كشت :مناطق نیمۀ جنوبی کشور شامل استان های فارس،
خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و کرمان
کنجد از گياهان روغني بومي ايران است که زراعت آن از دیرباز در استانهای جنوبی
کشور متدا ّول بوده است .کنجد بهعنوان گیاه روغنی متحمل به شرایط خشکی و کمآبی
از قابلیت کشت در مناطق کمآب کشور برخوردار است و میتواند به عنوان زراعت دوم
بعد از برداشت غالت نیز استفاده شود .رقم جديد داراب  1با استفاده از روش انتخاب
الين خالص از توده محلي كنجد داراب بهدست آمد .در سال  1369با در نظر داشتن
صفات پرمحصولی ،مقاومت به بوتهمیری و زودرسی نسبی از تودههاي بومي مناطق
مختلف استان فارس انتخاب تکبوته صورت گرفت .با توجه به برتري اين رقم بهويژه از
لحاظ عملکرد دانه ،مقاومت به بیماری بوتهمیری و نیز زودرسی نسبی در مقایسه با رقم
شاهد در سال زراعي   83ـ 1382در مناطق مختلف نیمۀ جنوبی کشور از نظر عملکرد
و سازگاری مورد ارزیابی تکمیلی قرار گرفت و برتری آن تأیید و با نام داراب  1به عرصۀ
زراعت کشور معرفی شد .پرمحصولی ،تحمل به بیماریهای بوتهمیری و گل سبز و نیز
زودرسی نسبی در مقایسه با رقم شاهد از ويژگيهاي ممتاز اين رقم به شمار میآید.

میانگین عملکرد دانه

 1500کیلوگرم در
هکتار

طول دورۀ رويش

120ـ 110روز

تعداد گل در محور

یک

متوسط تعداد كپسول در بوته

190ـ160

ارتفاع بوته

130ـ   115سانتی متر

وزن هزار دانه

3/4ـ 3گرم

متوسط مقدار روغن دانه

 52درصد

رنگ دانه

قهوه ای روشن

نوع شاخه بندی

چندشاخه

تعداد ردیف در کپسول

چهار

تحمل به بیماری

متحمل
99

هلی

ل

رقمکنجدمناسبکشتردمناطقگرمجنوبکشور

سال معرفی1392 :
مناطق مناسب کشت :مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب استان کرمان ،مناطقی
از استان های فارس (داراب) ،خوزستان (دزفول) ،سیستان و بلوچستان (ایرانشهر و زابل) و
هرمزگان (حاجیآباد)
کنجد از جمله محصوالتی است که از قرن ها پیش در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر
کشت می شده است و به دلیل مقاومت به خشکی و گرما ،اهمیت بسیار زیادی در
توسعه پایدار کشاورزی این مناطق به عنوان کشت تابستانه دارد .تالش برای اصالح
و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرایط گرم جنوب کشور و جنوب استان کرمان
با استفاده از روش انتخاب الین خالص از توده های محلی کنجد جیرفت با انتخاب
تک بوته در سال  1377شروع شد .تک بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی
ارزیابی شدند و پس از طی مراحل مقدماتی ،آزمایش مقایسۀ عملکرد نهايي به
مدت دو سال در سالهاي  1381و  1382انجام گرفت و بين الين هاي بررسي
شده ،الین 13ـ  JLدر بررسی تحقیقی ـ ترویجی به عنوان الین برتر تعیین و با نام
«هلیل» به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد .پرمحصولی ،سازگاری مناسب به اقلیم
گرم کشور ،تحمل نسبی بیماری پژمردگی فوزاریومی ،تحمل نسبی تنش خشکی
و ریزش دانۀ کمتر نسبت به رقم رایج محلی از ویژگی های برجستۀ این رقم است.

100

میانگین ارتفاع بوته

بلند 175 ،سانتی متر

نوع شاخه بندی

چندشاخه

رنگ دانه

قهوه ای

میانگین وزن هزار دانه

 3/4گرم

متوسط مقدار روغن

 54درصد

میانگین عملکرد دانه

 1520کیلوگرم در هکتار

تعداد گل در محور

یک

واکنش به پژمردگی
فوزاریومی

نسبتاً متحمل

واکنش به کم آبی

نسبتاً متحمل

سین
گ
ک
ل راس 704

سین
مس
رقمرذتهیبرید گلکراسدریرس،مناسبکشتردمناطقگر یروسردسیرکشور

سال معرفی1359 :

مناطق مناسب کشت :اكثر استان های كشور (در استان های سردسیر برای تولید علوفه
و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دومنظوره قابل بهره برداری است)
ذرت سینگل کراس  704از نظر گروه رسیدن جزء ارقام دیررس است .میانگین وزن
هزار دانۀ آن  350گرم است .میانگین عملکرد دانۀ این رقم  8تن در هکتار است
و در اکثر استان های کشور قابل کشت است .در استان های سردسیر برای تولید
علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره (دانه ای و علوفه ای)
قابل بهره برداری است .این رقم برای تغذیه انسان ،خوراک دام و طیور ،و نیز در
صنعت استفاده می شود.

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین عملکرد دانه

 8000کیلوگرم
در هکتار

متوسط تعداد ردیف دانه در بالل

 16ردیف

متوسط طول بالل

 22سانتی متر

متوسط قطر بالل

 48میلی متر

متوسط تعداد روز تا ظهور گل
تاجی
زمان سبز شدن تا رسیدن
فیزیولوژیکی
تراکم مطلوب در مزرعه

 67روز
135ـ   125روز
72ـ   65هزار بوته
در هکتار

میانگین وزن هزار دانه

 350گرم

میانگین ارتفاع بوته

 300سانتی متر

واکنش به فوزاریوم

مقاومت نسبی

واکنش به سیاهک

مقاومت نسبی

101

اب
ک
ا
د ل ر س 370

رقمرذتهیبریددابلکراسزوردس،مناسبکشتدومبعدازربداشتگندموکشتاهیتأخیری

سال معرفی1395 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز
و مرودشت) ،استان های اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در مناطق بسیار سرد
كشور
ذرت دابل کراس  370از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است .این رقم از ارقام
ذرت دانه ای است که برای تولید دانه از آن استفاده می شود .شکل بالل استوانه ای
و تیپ دانۀ آن دندان اسبی است .این رقم در اكثر استان های كشور قابل کشت و
بهره برداری است.

102

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین وزن هزار دانه

 270گرم

تعداد ردیف دانه در بالل

 16ردیف

متوسط طول بالل

 16سانتی متر

متوسط قطر بالل

 44میلی متر

متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی

 60روز

زمان سبز شدن تا رسیدن
فیزیولوژیکی

105ـ   95روز

سین
گ
ک
ل راس 301

سین
رقمرذتهیبرید گلکراسزوردس،مناسبکشتردمناطقمعتدل،معتدلسردوبسیارسرد

سال معرفی1368 :

مناطق مناسب کشت :به عنوان كشت دوم بعد از برداشت گندم و کشتهای تأخيري
در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز و مرودشت) ،استان های
اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در مناطق بسیار سرد كشور
ذرت سینگل کراس 301از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است .میانگین
عملکرد دانۀ این رقم  5تن در هکتار است و به عنوان كشت دوم بعد از برداشت
گندم و کشتهای تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان
فارس (شيراز و مرودشت) ،استان های اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در
مناطق بسیار سرد كشور قابل کشت و استفاده است.
تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین عملکرد دانه

 5000کیلوگرم در هکتار

میانگین وزن هزار دانه

 280گرم

تعداد ردیف دانه در بالل

 16ردیف

شکل بالل

مخروطی ،استوانه ای

واکنش به فوزاریوم

مقاومت نسبی

متوسط تعداد روز تا ظهور
گل تاجی

 56روز

روز تا رسیدن فیزیولوژیکی

95ـ   85روز

تراکم مطلوب در مزرعه

 85هزار بوته در هکتار

واکنش به سیاهک

مقاومت نسبی

میانگین ارتفاع بوته

 295سانتی متر

103

سین
گ
ی
ک
ل راس ( 604زر ن)

سین
رقمرذتهیبرید گلکراسمتوسطرس،مناسبکشتردمناطقمعتدل،معتدلسردوبسیارسرد

سال معرفی1368 :
مناطق مناسب کشت :اکثر استان های کشور؛ به عنوان كشت دوم بعد از برداشت گندم
و کشتهای تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز
و مرودشت) ،استان های اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در مناطق بسیار سرد
كشور
ذرت سینگل کراس  604از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است .میانگین
عملکرد دانۀ این رقم  7تن در هکتار بوده و برای کشت ا ّول در اکثر استان های
کشور مناسب است .به عنوان كشت دوم بعد از برداشت گندم و کشتهای تأخيري
در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز و مرودشت)،
استان های اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه کاربرد دارد.

104

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین عملکرد علوفه

 40تن در هکتار

میانگین عملکرد دانه

 7000کیلوگرم در هکتار

تعداد ردیف دانه در بالل

18ـ 16ردیف

رنگ دانه

زرد

میانگین وزن هزار دانه

 320گرم

متوسط طول دوره رشد

 125روز

مقدار مصرف بذر

21ـ   18کیلوگرم در
هکتار

تراکم مطلوب در مزرعه

 70هزار بوته

میانگین ارتفاع بوته

 295سانتی متر

واکنش به شوری

حساس

واکنش به خشکی

حساس

واکنش به بیماری لکه برگی

مقاومت نسبی

واکنش به پوسیدگی بالل

مقاومت نسبی

واکنش به سیاهک

مقاومت نسبی

سین
گ
ک
ل راس 711

سین
مس
رقمرذتهیبرید گلکراسدریرس،مناسبکشتردمناطقگر یروسردسیرکشور

سال معرفی1368 :

مناطق مناسب کشت :اكثر استانهای كشور (در استانهای سردسیر برای تولید علوفه
و در استانهای معتدل و گرمسیر به صورت دو منظورۀ دانه و علوفه قابل بهرهبرداری است)
ذرت سینگل کراس  711از نظر گروه رسیدن جزء ارقام دیررس است .میانگین
عملکرد دانۀ این رقم  8تن در هکتار است .شکل بالل مخروطی و تیپ دانۀ آن
سخت است .این رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور است و در استان های
سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره
(دانه و علوفه) قابل کشت و بهره برداری است.

تیپ دانه

سخت

میانگین عملکرد دانه

 8000کیلوگرم در هکتار

رنگ چوب بالل

قرمز روشن

تعداد ردیف دانه در بالل

 18ردیف

شکل بالل

مخروطی

رنگ دانه

زرد متمایل به نارنجی

متوسط تعداد روز تا
ظهور گل تاجی

 67روز

روز تا رسیدن
فیزیولوژیکی

135ـ   125روز

تراکم مطلوب در مزرعه

70ـ   65هزار بوته در هکتار

میانگین وزن هزار دانه

 350گرم

105

سین
گ
ک
ل راس 647

سین
رقمرذتهیبرید گلکراسمتوسطرس،مناسبکشترداکثراستاناهیکشور

سال معرفی1377 :
مناطق مناسب کشت :اكثر استان های كشور (در استان های سردسیر برای تولید علوفه
و در استان های معتدل و گرمسیر به منظور تولید دانه و علوفه)
ذرت سینگل کراس  647از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است .میانگین
عملکرد دانۀ این رقم  8تن در هکتار است .شکل بالل مخروطی ـ استوانه ای و
تیپ دانۀ آن دندان اسبی است .این رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور
است و در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر
به صورت دو منظوره (دانه و علوفه) قابل کشت و بهره برداری است.

106

تیپ دانه

دندان اسبی

متوسط طول بالل

 20سانتی متر

متوسط قطر بالل

 52سانتی متر

تعداد ردیف دانه در بالل

20ـ   18ردیف

شکل بالل

مخروطی ،استوانه ای

متوسط تعداد روز تا
ظهور گل تاجی

 63روز

تعداد روز تا رسیدن
فیزیولوژیکی

125ـ   115روز

تراکم مطلوب در مزرعه

 75هزار بوته در هکتار

متوسط وزن هزار دانه

 325گرم

واکنش به فوزاریوم

مقاومت نسبی

واکنش به سیاهک

مقاومت نسبی

سین
گ
ک
ل راس 600

سین
رقمرذت هیبرید گلکراسمتوسطرسومناسبربایتولیدپاپکورن

سال معرفی1378 :
مناطق مناسب کشت :اكثر استان های كشور

ذرت سینگل کراس  600از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است .این رقم
از ارقام ذرت آجيلي است که برای تولید پاپ کورن از آن استفاده می شود .شکل
بالل مخروطی و تیپ دانۀ آن سخت است .این رقم که در اكثر استان های كشور
قابل کشت و بهره برداری است ،به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بالل مقاومت
نسبی دارد.

تیپ دانه

سخت

میانگین وزن هزار دانه

 180گرم

تعداد ردیف دانه در بالل

 16ردیف

متوسط طول بالل

 20سانتی متر

متوسط قطر بالل

 35میلی متر

متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی

 60روز

زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی 125ـ    115روز
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سین
گ
ک
ل راس 302

سین
رقمرذتهیبرید گلکراسزوردس،مناسبکشتدومبعدازربداشتگندموکشتاهیتأخیری

سال معرفی1382 :
مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز
و مرودشت) ،استان های اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در مناطق بسیار سرد
كشور
ذرت سینگل کراس  302از نظر گروه
رسیدن جزء ارقام زودرس است.
این رقم از ارقام ذرت دانه ای است
که برای تولید دانه از آن استفاده
می شود .شکل بالل استوانه ای و
تیپ دانۀ آن دندان اسبی است.
این رقم در اكثر استان های كشور
قابل کشت و بهره برداری بوده و به
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بالل و
سیاهک مقاومت نسبی دارد.

108

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین وزن هزار دانه

 274گرم

تعداد ردیف دانه در بالل

 18ردیف

متوسط طول بالل

 20سانتی متر

متوسط قطر بالل

 35میلی متر

متوسط تعداد روز تا ظهور گل
تاجی

 60روز

زمان سبز شدن تا رسیدن
فیزیولوژیکی

120ـ    115روز

سین
گ
ک
ل راس 500

سین
رقمرذت هیبرید گلکراسمتوسطرس،مناسبربایتولیدداهن

سال معرفی1383 :
مناطق مناسب کشت :اكثر استان های كشور

ذرت سینگل کراس  500از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط رس است .شجرۀ
این رقم  R59   ×   OH43است و با روش بالل به ردیف حاصل شده است .شکل بالل
مخروطی و تیپ دانه دندان اسبی است .در بررسي واكنش این رقم به بیماریهای
سياهك و پوسیدگی فوزاریومی بالل با آلودگي مصنوعي ،شدت آلودگي كمتر از
شاهد بود .از نظر عملکرد دانه ،نسبت به شاهد برتری دارد و در اكثر استان های
كشور قابل کشت و بهره برداری است.

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین وزن هزار دانه

 292/83گرم

تعداد ردیف دانه در بالل

 18ردیف

متوسط طول بالل

 20سانتی متر

متوسط قطر بالل

 35میلی متر

متوسط تعداد روز تا ظهور گل
تاجی

 60روز

زمان سبز شدن تا رسیدن
فیزیولوژیکی

130ـ 120روز
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فج سين
گ
ك
ر ( ل راس)260

رقمهيبريدزوردسرذتداهناي،مناسبكشتدوم ردمناطقمعتدلومعتدلسردكشور

سال معرفی1387 :
مناطق مناسب كشت :بهعنوان كشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل
سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز و مرودشت) ،استانهاي اصفهان ،خراسان و كرمانشاه
رقمی که معموالً به منظور کشت ذرت در کشور درحال حاضر استفاده می شود،
هيبريد ديررس  704 KSCاست .استفاده از ارقام ديررس در كشت دوم در مناطق
معتدل (بعد از برداشت گندم) به دليل محدوديت فصل ،قبل از مرحلۀ گلدهي يا
قبل از پرشدن دانه با سرما يا بارندگي هاي پایيزه مواجه می شود و يا به منظور
جلوگيري از تأخير در كشت محصوالت پاييزه با رطوبت باال برداشت مي شوند كه
سبب کاهش كمي و كيفي محصول و در نهايت كاهش هكتوليتر مي شود .هيبريد
فجر برای كشت دوم (بعد از برداشت گندم و جو) معرفی شد .زودرس تر بودن
نسبت به ارقام متوسط رس و ديررس رايج در كشور ،برداشت با رطوبت مناسب،
جلوگيري از تأخير در كشت هاي پایيزه و عملكرد مناسب از مهم ترین ویژگی های
این رقم است.
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ميانگين عملكرد

11ـ 10تن در هكتار

میانگین ارتفاع بوته

 206سانتی متر

گروه رسیدن

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

فرم دانه

دندان اسبی

رنگ دانه

زرد

رنگ چوب بالل

قرمز

میانگین وزن هزاردانه

 290گرم

واكنش به فوزاریوم

نیمه مقاوم

واکنش به سیاهک
معمولی

حساس

سين
گ
 ك
دهقان ( ل راس )400

رقمهيبريدمتوسطـزوردسرذتداهناي،مناسبكشتدومردمناطقمعتدلومعتدلسردكشوروكشتاهيتأخيري

سال معرفی1387 :
مناطق مناسب كشت :به عنوان كشت دوم بعد از برداشت گندم و كشت هاي تأخيري
در مناطق معتدل و معتدل سرد كشور ،مانند استان فارس (شيراز و مرودشت) ،استان هاي
اصفهان ،خراسان ،كرمانشاه و كشت ا ّول در مناطق سرد كشور
يكي از مشكالت كشت دوم ذرت در
كشور كمبود هيبريد مناسب در گروه
متوسط رس ـ زودرس و زودرس
است كه عالوه بر نداشتن مشكالت
ارقام ديررس در كشت دوم ،بتواند
از افت كمي و كيفي عملكرد دانه
جلوگيري کند .رقم متوسط ـ زودرس
هيبريد سينگل كراس دهقان (KSC
 )400بهعنوان كشت دوم و همچنين
كشتهاي تأخيري معرفی شد.
زودرستر بودن رقم دهقان نسبت
به ارقام متوسطرس و ديررس رايج
در كشور ،برداشت با رطوبت مناسب،
جلوگيري از تأخير در كشتهاي
پایيزه ،عملكرد مناسب و مقاومت
نسبت به بيماري سياهك معمولي از
ویژگیهای این رقم است.

ميانگين
عملكرد
میانگین
 208سانتی متر
ارتفاع بوته
گروه
متوسطرس ـ زودرس از گروه 400
رسیدن فائو با دورۀ رشد و نمو 120ـ   115روز
11ـ 10تن در هكتار

فرم دانه

دندان اسبی

رنگ دانه

زرد

رنگ چوب
بالل

قرمز

میانگین
وزن هزار
دانه
واكنش به
فوزاریوم
واکنش به
سیاهک
معمولی

 280/60گرم
متحمل
مقاوم
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کارون 701

متح
سین
ع
مس
خ
رقمرذت هیبرید گلکراسبا ملکردداهنٔ باال ،ملهبتنش شکیومناسبکشتردمناطقگر یریکشور

سال معرفی1390 :
مناطق مناسب كشت :مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب استان کرمانشاه ،جنوب
استان لرستان ،جنوب استان فارس ،استان های کرمان ،خوزستان و ایالم
یکی از محدودیت های کنونی توسعۀ کشت ذرت در مناطق گرمسیر ،نیاز آبی نسبتاً
زیاد آن است .هیبرید کارون  701با خصوصیات مورفولوژیک مطلوب 30 ،درصد
دانۀ گردۀ بیشتر ،و عدم کاهش عملکرد در تنش های متوسط ،نسبت به تنش
خشکی نسبتاً متحمل است .هم اکنون 17ـ   15نوبت آبیاری برای رقم شاهد انجام
می شود ،در حالی که کاهش 4ـ 3نوبت آبیاری در مورد این رقم امکان پذیر است.
عملکرد دانۀ این هیبرید در شرایط تنش خشکی 2000ـ 1500و در شرایط بدون
تنش  1000کیلوگرم بیشتر از هیبرید شاهد ( )SC704بود .دورۀ رشد آن از سبز
شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک دانه 10ـ 7روز کوتاه تر از رقم شاهد است .پتانسیل
تولید بذر هیبرید این رقم  3500کیلوگرم در هکتار است ،در حالی که میزان بذر
بوجاری شدۀ رقم شاهد در مناطق گرمسیر به دلیل حساسیت الین مادری آن به
تنش گرما حداکثر  1500کیلوگرم است .عملکرد دانۀ این هیبرید در شرایط تنش
خشکی 2000ـ 20( 1500درصد) و در شرایط بدون تنش 10( 1000درصد)
عملکرد در واحد سطح از رقم شاهد باالتر است.
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ميانگين عملكرد

 9000کیلوگرم در هکتار
(در شرایط بدون تنش)

میانگین ارتفاع بوته

 190سانتی متر

تعداد روز از سبز شدن
تا رسیدگی فیزیولوژیک

115ـ113

میانگین درصد پروتئین

11/7

تعداد ردیف دانه در بالل

15

میانگین وزن هزار دانه

 374گرم

واكنش به تنش خشکی

متحمل

واکنش به سیاهک
معمولی

مقاوم

مب
ی
ن

متح
سین
ع
مس
رقمرذت هیبرید گلکراسمتوسطرس،با ملکردداهنٔ زیاد ،ملهبتنشگرما،ومناسبکشتردمناطقگر یریکشور

سال معرفی1390 :
مناطق مناسب كشت :مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب استان کرمانشاه ،جنوب
استان لرستان ،جنوب استان فارس ،استان کرمان ،استان خوزستان و استان ایالم
ذرت هیبرید مبین  12روز زودرس تر از رقم شاهد ( )SC704است و به لحاظ
عملکرد دانه ،اختالف معنی داری با رقم شاهد ندارد .زودرسی و تحمل نسبی
به تنش گرما از دیگر ویژگی های مهم این هیبرید است که کشت دوم آن را
امکان پذیر می کند .این هیبرید با دارا بودن حجم دانۀ گردۀ باالتر از رقم ،SC704
فاصلۀ بسیار کوتاه ظهور اندام های زایشی ،دانۀ گردۀ بیشتر ،و تحمل نسبی به تنش
گرما به منظور کشت در مناطق گرمسیری اهمیت زیادی دارد .ارتفاع کوتاه تر بالل
از سطح زمین ،ارتفاع کوتاه تر کل بوته و قطر بیشتر ساقه موجب تحمل بیشتر این
هیبرید به ورس است .دیگر ویژگی مورفولوژیک این رقم ،داشتن ریشه های هوایی
قوی و فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاک است که احتماالً یکی دیگر از دالیل
تحمل این رقم به ورس است .عملکرد این رقم در شرایط معمول در سطح رقم
شاهد و در شرایط تنش گرما  20درصد باالتر از آن است.

ظهور الیه سیاه که نشاندهنده رسیدگی
فیزیولوژیک این رقم زودتر از رقم شاهد
(بالل سمت راست) میباشد.

ميانگين عملكرد

 8040کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 169سانتی متر

دورۀ رشد سبز شدن تا
رسیدن فیزیولوژیکی

 112روز

تعداد ردیف دانه

16

رنگ دانه

زرد

میانگین وزن هزار دانه

 361گرم

واكنش به فوزاریوم

مقاوم

واکنش به تنش گرما

متحمل

واکنش به سیاهک

مقاوم
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کرج 705

سین
رقم هیبرید گلکراسرذتمناسبكشتردمناطقرذتکاری

سال معرفی1391 :
مناطق مناسب كشت :مناطق معتدل فارس ،کرمانشاه ،خراسان رضوی ،لرستان،
اصفهان و همچنین کشت دوم در شمال خوزستان و جیرفت و کهنوج
ارقام دیررس ذرت بیش از 90
درصد اراضی ذرت کاری کشور
را در کشت ا ّول و کشت تابستانه
پوشش می دهند .این امر به ویژه
در کشت های تأخیری و کشت دوم
موجب برداشت محصول با رطوبت
زیاد و کیفیت پایین می شود.
عالوه بر این در کشت محصول
بعدی که معموالً گندم و کلزا است
نیز تأخیر پیش می آید .هیبرید
سینگل کراس  705با سرعت بیشتر
کاهش رطوبت دانه بعد از رسیدن
در مقایسه با هیبرید  ،704امکان
برداشت حدود یک هفته زودتر را
فراهم می کند .این ویژگی سبب
برداشت با رطوبت مناسب می شود
و امکان کشت به موقع محصول
بعدی را فراهم می کند.
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تیپ دانه

دندان اسبی

وزن هزار دانه

 309گرم

تعداد دانه در ردیف بالل

42

تعداد ردیف دانه در بالل

15/6

ارتفاع بوته

 191سانتی متر

ارتفاع تا بالل

 106سانتی متر

میانگین رطوبت دانه در
زمان برداشت

( 20/94شاهد:
)23/25
 12617کیلوگرم در
هکتار

میانگین عملکرد دانه
واکنش به سیاهک
معمولی ذرت

نیمه مقاوم

واکنش به پوسیدگی
فوزاریومی بالل

نیمه مقاوم

* در مزارع تحقیقی
ترویجی

کرج 706

ّ
سین
هیبرید گلکراسرذتمناسبكشتردکشتاولتأخیریوکشتدوممناطقرذتکاری کشور

سال معرفی1391 :
مناطق مناسب كشت :کشت دوم در شمال خوزستان ،جیرفت و کهنوج ،ارزوئیۀ کرمان
و مغان ،کشت ا ّول در کرمانشاه ،فارس و اصفهان
ارقام دیررس ذرت به ویژه رقم
سینگل کراس  ،704بیش از 90
درصد اراضی ذرت کاری کشور را در
کشت ا ّول و کشت تابستانه پوشش
می دهند .این مسئله موجب افزایش
ریسک تولید ذرت کشور می شود
و ضرورت افزایش تعداد ارقام
با گروه رسیدن مشابه به منظور
افزایش تنوع هیبریدها و همچنین
تضمین پایداری تولید ذرت را نشان
می دهد .هیبرید جدید کرج ،706
به طور متوسط حدود  1/597تن
در هکتار افزایش عملکرد نسبت به
هیبرید  704نشان داده است .این
هیبرید می تواند در کنار رقم 704
در مناطق مختلف کشت شود.

تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین عملکرد دانه

12280
کیلوگرم در
هکتار

تعداد دانه در ردیف بالل

37/59

تعداد ردیف دانه در بالل

14/6

میانگین ارتفاع بوته

176/7
سانتی متر

ارتفاع تا بالل

89/5
سانتی متر

میانگین رطوبت دانه (زمان
برداشت*)

( 24/4شاهد:
)25/9

میانگین وزن هزار دانه

 393/2گرم

واکنش به سیاهک معمولی
ذرت

نیمه مقاوم

واکنش به پوسیدگی فوزاریومی

مقاوم

* در مزارع تحقیقی ترویجی
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کرج 703

سین
هیبرید گلکراسرذتمناسبكشتردمناطقرذتکاری كشور

سال معرفی1391 :
مناطق مناسب كشت :مناطق معتدل کرمانشاه ،فارس ،اصفهان ،خراسان رضوی،
لرستان ،مازندران ،مغان و همچنین کشت دوم در شمال خوزستان ،ایالم ،ارزوئیۀ کرمان،
جیرفت و کهنوج
ارقام دیررس ذرت حدود  90درصد
اراضی ذرتکاری کشور را در کشت
ا ّول و کشت تابستانه پوشش میدهند.
این امر به ویژه در کشتهای تأخیری
و کشت دوم موجب برداشت محصول
با رطوبت زیاد و کیفیت پایین میشود.
عالوه براین ،کشت محصول بعدی که
معموالً گندم و کلزا است نیز با تأخیر
مواجه میشود .هیبرید سینگلکراس
 703با سرعت بیشتر کاهش رطوبت
دانه بعد از رسیدن در مقایسه با
هیبرید  ،704امکان برداشت حدود
یک هفته زودتر را فراهم میکند.
این ویژگی سبب برداشت با رطوبت
مناسب میشود و کشت بهموقع
محصول بعدی را امکانپذیر میکند.
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تیپ دانه

دندان اسبی

میانگین وزن هزار دانه

 313گرم

تعداد دانه در ردیف بالل

39

تعداد ردیف دانه در بالل

16

میانگین ارتفاع بوته

 198سانتی متر

ارتفاع تا بالل

 100سانتی متر

میانگین رطوبت دانه (زمان
برداشت*)

( %22/2شاهد
)%24/6

میانگین عملکرد دانه در مزارع
تحقیقی ـ ترویجی

14099
کیلوگرم در
هکتار

واکنش به سیاهک معمولی
ذرت

نیمه حساس

واکنش به پوسیدگی فوزاریومی

نیمه مقاوم

پ گاه

رقمسورگومعلوهفاینیمهدریرس،مناسبکشتردمناطقمعتدل،گرم،وگرموخشک

سال معرفی1363 :

مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل ،گرم ،و گرم و خشک
سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای است و برای مصارف سیلویی ،تولید علوفه
تازه ،چرای مستقیم و تولید علوفۀ خشک استفاده می شود .سورگوم پگاه دارای دو
چین است و میانگین عملکرد علوفۀ تر آن 150ـ  130تن در هکتار و میانگین
عملکرد علوفۀ خشک آن 30ـ   23/5تن در هکتار است .سورگوم علوفه ای رقم پگاه
نیمه دیررس است و به علت داشتن قند زیاد ،برای تولید شربت نیز کاربرد دارد.
تیپ بوته

تک ساقه

میانگین ارتفاع بوته

 215سانتی متر

طول دورۀ رویش

 120روز

میانگین عملکرد علوفۀ تر

 128/38تن در
هکتار

میانگین عملکرد علوفۀ خشک  23/52تن در هکتار
متوسط طول خوشه

 30سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 18گرم

واکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبی

واکنش نسبت به شوری

تحمل نسبی

واکنش به خوابیدگی

مقاوم

رنگ دانه

قهوه ای
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اسپید فید

مستق
رقمسورگومعلوهفایزوردس،مناسبچرای یم،علوفۀاتزهوعلوفۀخشک

سال معرفی1372 :

مناطق مناسب کشت :مناطق معتدل ،گرم ،گرم و مرطوب ،گرم و خشک
سورگوم اسپید فید ( )Speed feedیکی از اراقام هیبرید سورگوم است که از
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.
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تیپ بوته

ایستاده با پنجه
فراوان

میانگین ارتفاع بوته

 215سانتی متر

طول دورۀ رویش

 120روز

میانگین عملکرد علوفۀ تر

130ـ 90تن در
هکتار

میانگین عملکرد علوفۀ
خشک

21ـ 17تن در
هکتار

متوسط طول خوشه

 30سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 18گرم

واکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبی

واکنش نسبت به شوری

تحمل نسبی

ایپم

رقمسورگومداهنایزوردس،مناسبکشتردمناطقسرد،معتدل،گرم،وگرموخشک

سال معرفی1376 :

مناطق مناسب کشت :مناطق سرد ،معتدل ،گرم ،گرم و خشک
سورگوم دانه ای رقم پیام از ارقام زودرس سورگوم محسوب می شود .این رقم
پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوتۀ آن حدود  521سانتی متر است .رنگ دانه این
رقم نارنجی مایل به قهوه ای است.

تیپ بوته

پاکوتاه

میانگین ارتفاع بوته

 125سانتی متر

برداشت

مکانیزه

متوسط عملکرد دانه

  8000ـ 6000کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 125سانتی متر

متوسط طول خوشه

 24سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 32گرم

واکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبی

واکنش نسبت به شوری

تحمل نسبی
کام ً
ال مقاوم

طول دورۀ رویش

 90روز

واکنش به خوابیدگی
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سپیده

رقمسورگومداهنایمتوسطرس،مناسبکشتردمناطقگرم،وگرموخشک

سال معرفی1376 :

مناطق مناسب کشت :مناطق گرم ،و گرم و خشک
سورگوم دانه ای رقم سپیده از ارقام متوسط رس سورگوم محسوب می شود .این
رقم پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود  125سانتی متر است .رقم سپیده
دارای پایداری عملکرد است و برای تغذیۀ انسان ،خوراک دام و طیور ،و نیز در
صنعت نشاسته سازی کاربرد دارد .مقدار کم تانن این رقم از ویژگی های بارزآن
به شمار می رود که از حد مجاز نیز کمتر است.
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تیپ بوته

تک ساقه

میانگین ارتفاع بوته

 125سانتی متر

طول دورۀ رویش

 120روزه

عملکرد دانه

10000ـ 7000کیلوگرم
در هکتار

طول خوشه

 24سانتی متر

میانگین وزن هزار
دانه

 33/5گرم

واکنش به خشکی

تحمل نسبی

واکنش به شوری

تحمل نسبی

واکنش به خوابیدگی

کام ً
ال مقاوم

رنگ دانه

سفید

کیمیا

رقمسورگومداهنایمتوسطرس،مناسبکشتردمناطقگرم،وگرموخشک

سال معرفی1376 :

مناطق مناسب کشت :مناطق گرم ،و گرم و خشک
سورگوم دانه ای رقم کیمیا از ارقام متوسط رس سورگوم است .رقم کیمیا پاکوتاه
بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود  115سانتی متر است .این رقم عالوه بر داشتن
میانگین عملکرد باال ،پایداری عملکرد نیز دارد .از این رقم سورگوم به عنوان خوراک
دام و طیور و همچنین در صنایع مالت و نشاسته سازی استفاده می شود.

میانگین ارتفاع بوته

 115سانتی متر

طول دورۀ رویش

 120روز

متوسط عملکرد دانه

9000ـ 7500کیلوگرم
در هکتار

طول خوشه

 29سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه

 36/5گرم

واکنش نسبت به
خشکی

تحمل نسبی

واکنش نسبت به
شوری

تحمل نسبی

واکنش به خوابیدگی

کام ً
ال مقاوم

رنگ دانه

نارنجی
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122

123

124

125

126

127

128

فصل 4

ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
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ايمني
سردرد
تورم گلو و
سرماخوردگی

خستگی
مزمن

مشکالت
    جسمی
ناشی از
استرس طوالنی

سوزش
معده

ضعف سیستم
ایمنی (ابتالی دائمی به
انواع بیماریها)

دردهای
عضالنی و
استخوانی

ریزش مو

تپش قلب (خطر
سکته در سنین باال)

اثرات فیزیکی استرس بر بدن
افسردگی
عدم لذت از
زندگی

گوشه گیری

مشکالت روانی
ناشی از استرس طوالنی

بدبینی

بی حوصلگی

بی اشتیاقی به کار
احساس ناامیدی
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پرخاشگری

اثرات روانی استرس بر بدن

مشکالت جسمی
(مثل لکنت زبان)

ترس (از شکست یا
انتقاد)

عدم اعتماد
به نفس
تغذیه

دالیل فردی ایجاد
استرس

مشکالت خانوادگی
داشتن مسئولیت
بیشازحد توان

بد بینی

خجالتی بودن

لرزش اندام ها
بی اشتهایی

تغییر دمای بدن

بی خوابی

نشانه های
استرس

سردرد

دردهای عضالنی

بی حوصلگی
پرخاشگری
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ارگونومی
ارگونومی :بهکارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی،
بهداشت ،تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهرهوری میشود.

در کارهای نشسته ،ارتفاع سطح کار باید
در حدود آرنج باشد.

ب ـ کار سنگین
الف ـ کار سبک
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

اثر وضع ّیت بدن( پشت خم شده) روی ستون فقرات

جابه جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)
1

9
8

7
5

6
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4

3

2

بلندکردن و جابه جایی اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
133

134

فصل 5

شایستگی های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی
دبیران

هنرآموزان

معاون آموزشی

هنرآموزان

سرپرست
کارگاه (الف)

انباردار

سرپرست
کارگاه (ب)

استاد کار

سرپرست
کارگاه (ج)

معاون فنی

مدیر هنرستان

امور فرهنگی

کتابخانه

معاون پرورشی

نمازخانه

متصدی امور
رایانه

معاون اجرایی

دفتردار
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.
عمومی

فنی (پایه و تخصصی)

غیر فنی
انواع

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

عناصر

شایستگی

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق
ارتباط با خلقت

عرصه

روح جمعی و مشارکت در کار

مسئولیت
پذیری

ابعاد اخالق کار

صداقت

گذشت

اصول
اخالقی

دلسوزی

روابط سالم و انسانی در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
دلبستگی و عالقه به کار

تنها منافع خود را
مرجع نمی داند.

به دیگران حق
تصمیم گیری می دهد

خوش قول و
وقت شناس است

به نظر دیگران
احترام می گذارد

به حقوق دیگران
احترام می گذارد

به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد

در فعالیت های
اجتماعی مشارکت
می کند

برای ارزش های
اجتماعی احترام
قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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دلسوز و رحیم هستند
رویکرد حمایتی دارند
به احساسات دیگران توجه می کنند
مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند
در مصائب و مشکالت دیگران شریک می شوند
ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نيكو و پاك است.
 4پاكيزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 6بهره آور ساختن مال از ايمان است.
 7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از ُخلق نيكو نيست.
 9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 11هر صنعتگري براي درآمد زايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 14به راستي خداي متعال دوست دارد هر يك از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر
در شغل و حرفه
به عنوان عضوی از نیروی كار ماهر كشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛
متعهد می شوم :
مسئولیت پذیری ،درست کاری ،امانت داری ،گذشت ،انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
کار خود را با تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق در عرصه های ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به صورت شایسته انجام دهم.
در تعالی حرفه ای ،یادگیری مداوم  ،مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیتهای
حرفهای خویش کوشا باشم.
مصالح افراد ،مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.
از بطالت ،بیكاری ،اسراف ،ربا ،کم فروشی ،گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز كنم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای  ،آنچه برای خود می پسندم ،برای دیگران هم بپسندم و آنچه
برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
از کار ،تولید ،کاال ،سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
برای مخلوقات هستی ،محیط زیست و منابع طبیعی كشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
از حیا و عفت ،آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
همواره در حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران در محیط كار تالش نمایم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح  ،حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ،
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
و از خداوند متعال میخواهم در پیمودن این راه بزرگ ،بینش مرا افزون ،ارادهام را راسخ و
گامهایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
خاک

10

خواص شیمیایی و بهسازی خاک
آب ،خاك ،گیاه -گروه كشاورزی و غذا

خواص آب
منابع آب
کشت و نگهداری گیاهان
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
ترسیم با دست آزاد

10

تجزیه و تحلیل نما و حجم
نقشهكشی فنی رایانهای -گروه برق و رایانه

ترسیم سهنما و حجم
ترسیم با رایانه
نقشهکشی رایانهای
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مكانیك

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مواد و فراوری

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
ترسیم فنی و هندسی

10

نقشههای ساختمانی
نقشهكشی فنی رایانهای -معماری و ساختمان ترسیم های سه بعدی
خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه
خلقهنری ،زبان بصری و هنر طراحی
طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

10

طراحی و زبان بصری -گروه هنر

نقطه ،خط و طراحی خطی
سطح ،شکل و حجم ،به کار گیری اصول ترکیببندی در خلق آثار هنری
نور و سایه در هنرهای بصری ،رنگ و كاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پایه

درس

10

ریاضی 1

پایه

درس

پودمان ها
حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری
مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پودمان ها
به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

11

ریاضی 2

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها
تحلیل وضعیتها به کمک مفاهیم آماری
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به کارگیری برخی تابعها در زندگی روزمره
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد
12

ریاضی 3

10

فیزیك

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابعها
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق
به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها
به کارگیری مفاهیم ،کمیت ها و ابزار اندازه گیری
تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
تحلیل فرایندهای شیمیایی

11

شیمی

مقایسه محلول ها و کلویید ها
به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پایه

درس

10

زیست شناسی

پودمان ها
تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
بررسی ساختار ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها
معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها
پایه

درس

10

الزامات محیط كار

11

كاربرد فناوری های نوین

11

مدیریت تولید

11

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

12

اخالق حرفهای

پودمان ها
تحلیل محیطکار و برقراری ارتباطات انسانی
تحلیل عملکرد فناوری در محیطکار
به کارگیری قوانین در محیط کار
به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیطکار
مهارت کاریابی
به کارگیری سواد فناورانه
تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوتركیب
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول
تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید
توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه
حل خالقانه مسائل
نوآوری و تجاری سازی محصول
طراحی كسب و كار
بازاریابی و فروش
ایجاد كسب و كار نوآورانه
امانت داری
مسئولیت پذیری
درستکاری
رعایت انصاف
بهره وری
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منا      بع
علیزاده امین ،فیزیک خاک ،نشر آستان قدس رضوی.١٣٦٨ ،
کیانی علیرضا ،مبانی آبیاری و روش ها ،نشر علم کشاورزی ایران.١٣٩٠ ،
شمخانی ،خاک شناسی عمومی ،ناشر دانشجو.١٣٩٢ ،
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
استاندارد ملی  ٣٧٣٥ایران
استاندارد ملی  ٣٩٨٥ایران
استاندارد ملی  ٢٦٨١ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامانه جامع الکترونیک صنعت آب و فاضالب
پایگاه اطالع رسانی نظام صنفی کشور
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
میرکمالی حسین ،علف های هرز مزارع گندم ایران ،نشر آموزش کشاورزی.١٣٧٩ ،
کریمی هادی ،گیاهان هرز ایران ،مرکز نشر دانشگاهی تهران.١٣٧١ ،
بهداد ابراهیم ،بیماری های گیاهان زراعی ایران ،مرکز نشر سپهر.١٣٦٩ ،
بهداد ابراهیم ،آفات گیاهان زراعی ایران ،مرکز نشر یادبود.١٣٧٦ ،
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