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پيش گفتار

ــیل و  ــش پتانس ــزایی در افزای ــش به س ــد، نق ــاده تولی ــن نه ــوان تخصصی تری ــی به عن ــد زراع ــام جدی ارق
ســطح زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی دارنــد. بی شــک عرصــه حــال حاضــر کشــاورزی کشــور بــه شــدت 
ــی می باشــد، در  ــی و باغ ــام زراع ــی ارق ــوزه معرف ــی در ح ــد تحقیقات ــه روز و جدی ــای ب ــد تکنولوژی ه نیازمن
ــل  ــی وکاهــش ســطوح قاب ــع آب ــود مناب ــت، کمب ــش جمعی ــم، افزای ــر اقلی ــد: تغیی ــی مانن ــن راســتا عوامل ای
ــای بخــش کشــاورزی کشــور،  ــن نیازه ــت موضــوع را بیــش از پیــش روشــن می ســازد.  تبیی کشــت، اهمی
ــن  ــی، بخــش خصوصــی و همچنی ــد دانشــگاهی، اجرای ــای کارآم ــا نیروه گســترش همــکاری و همفکــری ب
ــش رو  ــت های پی ــن سیاس ــا از مهم تری ــرح دنی ــی مط ــز تحقیقات ــا مراک ــل ب ــط بین المل ــود رواب ــت بهب تقوی
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــرای دســتیابی بــه ارقــام جدیــد زراعــی و باغــی به  شــمار 
می آینــد. در همیــن راســتا و در جهــت  تدویــن برنامــه  ای جامــع و پویــا بــرای معرفــی ارقــام زراعــي و باغــي) 
گذشــته، حــال و پیش بینــي آینــده( کمیتــه راه بــردی ارقــام زراعــی و باغــی بــر اســاس اهدافــی نظیــر: ایجــاد 
ســامانه اطالعاتــي در خصــوص ارقــام زراعــي و باغــي، ایجــاد مــوزه ارقــام زراعــي و باغــي ، برگــزاري جشــنواره 
ارقــام زراعــي و باغــي، تقویــت همــکاري بــا بخــش خصوصــي و دانشــگاه ها، آسیب شناســي در زمینــه عــدم 

راه یابــي بعضــي از ارقــام درعرصه هــای تولیــد، در ســال 1393 در ایــن ســازمان تشــکیل شــد. 
ایــن کمیتــه متشــکل از اعضــای هیــات علمــی ســازمان، کارشناســان خبــره معاونت هــای اجرایــی زراعــت و باغبانــی 
کشــور و نماینــدگان بخــش خصوصــی دســت اندر کار تولیــد ارقــام زراعــی و باغــی و چنــد تــن از اســاتید دانشــگاهی بــود. 
ایجــاد ســامانه اطالعاتــي در خصــوص ارقــام زراعــي و باغــي بــه عنــوان اولیــن و مهم تریــن هــدف کمیتــه در دســتور کار 
قــرار گرفــت و طــی آن مجموعــه حــال حاضــر بــر اســاس خصوصیــات ویــژه ارقــام زراعــی، کــه طــی ســال های گذشــته 
تــا بــه امــروز معرفــی شــده اند بــا تکیــه بــر مــواردی نظیــر: روش اصالحــی، صفــات ویــژه زراعــی، اقلیــم مناســب کشــت، 
گــردآوری و تهیــه و تنظیــم شــد. همچنیــن بــه منظــور رفــع نیازهــای بخــش اجــرا و بــا توجــه بــه توانمندی هــای داخل 
کشــور پیش بینــی معرفــی ارقــام در هــر محصــول تــا افــق 1404 به عمــل آمــد. ایــن بررســی نشــان خواهــد داد کــه 
رفــع نیــاز هــر محصــول خــاص بــه ارقــام جدیــد تــا چــه حــد در داخــل کشــور امکان پذیــر می باشــد. بدیهــی اســت 
بــرای حــل مشــکالت پیــش روی تولیــد، نیــاز بــه تهیــه ارقــام جدیــد و حتــی ژرم پالســم مورد نیــاز موسســات داخلــی از 

خــارج کشــور یکــی از راهبردهــای مهــم در وزارت جهادکشــاورزی خواهــد بــود.
ــم از  ــام معرفــی شــده طــی 70 ســال گذشــته حاکــی از معرفــی بیــش از 416 رق بررســی وضعیــت ارق
ــان دی مــاه 1395  ــا پای ــه جامعــه کشــاورزی کشــور ت ــات ب محصــوالت مختلــف زراعــی توســط ســازمان ت
اســت. از ایــن تعــداد، ســهم موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر 283 رقــم، موسســه تحقیقــات 
ــذر  ــج کشــور 49 رقــم، موسســه تحقیقــات دیــم کشــور 43 رقــم، موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه ب برن
چغندرقنــد 25 رقــم و موسســه تحقیقــات پنبــه کشــور 16 رقــم اســت. معرفــی بیــش از 131 رقــم گندم)آبــی 
ــان  ــم ذرت و گیاه ــم( 31 رق ــی و دی ــای روغنی)آب ــم دانه ه ــم( ، 70 رق ــی و دی ــم جو)آب ــم( ،49 رق و دی

ــن خصــوص اســت.  ــر در ای ــل ذک ــوارد قاب ــی از دیگــر م علوفه ای
ــدت( و در  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــاه م ــد) کوت ــردی و هدفمن ــای راهب ــا برنامه ریزی ه ــت ب ــد اس امی
ــا  ــده در دنی ــرفت های حاصل ش ــتفاده از پیش ــور و اس ــوز کش ــان دلس ــتگی ناپذیر محقق ــالش خس ــایه ت س

ــام زراعــی و باغــی باشــد.      ــی ارق شــاهد شــکوفایی بخــش کشــاورزی در خصــوص معرف

                                                                                            اسکندر زند
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ارقام زراعی 
)گذشته و آینده(
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1-مقدمه
ــا  ــف زراعــي و باغــي بســیار ب ــر کشــت گیاهــان مختل ــات در توســعه ســطح زی ــم اصــالح نبات نقــش عل
اهمیــت اســت. افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح، افزایــش کیفیــت محصــوالت کشــاورزی و تولیــد مــواد اولیه 
مــورد نیــاز جوامــع انســانی از اهــداف  اصلــی کشــاورزی به شــمار مي آینــد. در ایــن میــان ارقــام اصالح شــده 
ــي  ــت و ســالمت غذای ــط زیســت، امنی ــظ محی ــد، به طوریکــه ضمــن حف از نقــش بســیار مهمــي برخوردارن

ــد. ــن می کنن ــز تامی ــه را نی جامع
ــن  ــی و هم چنی ــاوت آب و هوای ــای متف ــا محیط ه ــازگار ب ــد و س ــی جدی ــی و باغ ــام زراع ــی ارق معرف
ــن  ــد. بارزتری ــژه ای در برنامه هــاي اصالحــي برخوردارن ــت وی ــد در واحــد ســطح، از اولوی ــدار از نظــر تولی پای
مثــال بــرای نشــان دادن اهمیــت اصــالح نباتــات در زندگــی بشــر،پدیده انقــالب ســبز اســت کــه براســاس 
به کارگیــري ارقــام اصالح شــده و اســتفاده بهینــه از آب، کــود و دیگــر نهاده هــا، ســبب جهــش در 
ــه در  ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــده اس ــیا ش ــوب آس ــژه جن ــا به وی ــاط دنی ــیاري از نق ــدم در بس ــد گن تولی
ــه  ــود، بلک ــنده نم ــیک بس ــول و کالس ــای معم ــه روش ه ــد ب ــر نبای ــن، اصالح گ ــژادي نوی ــاي به ن برنامه ه
ــات  ــن ترکیب ــتجوی یافت ــواره در جس ــي، هم ــرفته اصالح ــد و پیش ــاي جدی ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــد ب بای
 جدیــد و مطلــوب ژنــي باشــد. ایــن موضــوع در ســرعت بخشــیدن بــه رونــد معرفــي ارقــام جدیــد 

بسیار موثر است. 
ــده  ــاي زن ــه تنش ه ــاوم ب ــل و مق ــول، متحم ــاي پرمحص ــده و الین ه ــام اصالح ش ــه از ارق ــتفاده بهین اس
ــرای شــکوفایي اقتصــاد  ــا شــرایط مختلــف اقلیمــي، در افزایــش ظرفیت ســازي آنهــا ب ــده، ســازگار ب و غیر زن
ــر  ــن ام ــد. ای ــد کشــاورزان کمــک به ســزایی می کن ــي و ســطح درآم ــت غذای ــود امنی ــن بهب ــي و همچنی مل
ــیله  ــي به وس ــي و باغ ــم زراع ــوالت مه ــي محص ــي و تکنولوژیک ــژادي و به زراع ــي هاي به ن ــام بررس ــا انج ب
ــاي  ــراي اقلیم ه ــي ب ــام اصالح شــده گیاه ــه ارق ــی پژوهشــي و به منظــور دســتیابی ب ــز مل موسســات و مراک
ــام گنــدم از حــدود 70  ــا آزادســازی ارق ــژادی در کشــور ب مختلــف کشــور صــورت مي گیــرد. تحقیقــات به ن
ســال پیــش اغــاز و تاکنــون نیــز ادامــه دارد.  معرفــی بیــش از 413 رقــم از محصــوالت مختلــف زراعــی از 
ــام  ــامل ارق ــه ش ــن مجموع ــد. ای ــمار می آی ــال ها به ش ــن س ــی ای ــی ط ــای تحقیقات ــاخص ترین برنامه ه ش
ــه  ــت ک ــده اس ــعی ش ــن س ــت. هم چنی ــی اس ــات تحقیقات ــده موسس ــی و نام گذاری ش ــی معرف ــی و باغ زراع

ــی کشــور پیش بینــی شــود. ــع نیازهــای آت ــرای رف ــام ب ــی ارق معرف

2- ارقام معرفی  و پیش بینی شده)تا افق1404( موسسات تحقیقاتی از بدو تاسیس
2-1-موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

فعالیت هــای علمــی اصــالح نباتــات در ایــران از دهــه اول 1300 هجــری شمســی بــه صــورت پراکنــده در 
مناطــق محــدودی از کشــور آغــاز گردیــد. بــا تأســیس مدرســه عالــی فالحــت و ســپس دانشــکده کشــاورزی 
کرج)زیــر نظــر وزارت کشــاورزی( در ســال 1306 ایــن کوشــش ها ســامان یافــت و تحقیقــات غــالت از ســال 

1309 بــا گزینــش و اصــالح بــذر در توده  هــای بومــی دنبــال شــد.
مؤسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر در اواخــر ســال 1338 در شهرســتان کــرج تأســیس شــد. 
بــا افزایــش کارایــی و بــازده تحقیقــات به تدریــج تشــکیالت مؤسســه تغییــر یافــت، به طوریکــه کــه در ســال 
1348 بخــش تحقیقــات دانه هــای روغنی،ســال 1349 بخــش تحقیقــات ذرت، ســال 1350 بخــش تحقیقــات 
ــات، ســال  ــات حبوب ــی، ســال 1359 بخــش تحقیق ــات ســبزی و صیف ــی، ســال 1357 بخــش تحقیق باغبان
1362 بخــش تحقیقــات فیزیولــوژی، بیوشــیمی و تکنولــوژی و ســال 1362 بخــش ژنتیــک و آمــار تأســیس 

و آغــاز بــه کار کردنــد.
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ــا،  ــت بیشــتر آنه ــزوم تقوی ــای تخصصــی کاری و ل ــت برخــی از محصــوالت، زمینه ه ــه اهمی ــا توجــه ب ب
مؤسســات تحقیقاتی مســتقل پســته)1371( ، دیــم)1371( ، خرمــا)1372( ، برنــج)1373( ، مرکبات)1375(، 
ــج از ایــن مؤسســه جــدا  ــذر و نهــال)1382( به تدری ــوژی)1378( و ثبــت و گواهــی ب پنبــه)1376( بیوتکنول
ــی در ســطح  ــز و 80 ایســتگاه تحقیقات ــزی و 32 مرک ــن مؤسســه در ســتاد مرک شــدند. در حــال حاضــر ای
کشــور بــا 400 نفــر عضــو هیئــت علمــی و محقــق در تخصص هــای مختلف،ســالیانه بیــش از 900 پــروژه و 
طــرح تحقیقاتــی را اجــرا مــی نمایــد. ایــن موسســه از بــدو تاســیس مجموعــا تعــداد 283 رقــم بــه جامعــه 

کشــاورزی کشــور معرفــی کــرده اســت.

2-1-1- ارقام معرفی شده غالت
تحقیقــات غــالت در ایــران از ســال 1309 شمســي بــا اقداماتــي در زمینــه جمــع آوري توده هــاي بومــي 
گنــدم از نقــاط مختلــف کشــور و مطالعــه آنهــا در کــرج آغــاز شــد. از ســال 1340 بــه بعــد بــا اعــزام کارآموزان 
ایرانــي بــه مراکــز تحقیقــات بیــن المللــي، پایــه محکمــي بــراي انجــام تحقیقــات غــالت گذاشــته شــد و بــا 
مراجعــت آنــان بــه کشــور و اســتقرار آنهــا در ایســتگاه هاي تحقیقاتــي مناطــق مختلــف کشــور، حاصــل کار 
پربارتــر شــد. در حــال حاضــر بخــش تحقیقــات غــالت مســئولیت برنامه ریــزی، مدیریــت، اجــرا و نظــارت بــر 
ــه  ــو، تریتیکال ــدم دوروم، ج ــان، گن ــدم ن ــت غالت)گن ــا و کیفی ــي، بیماري ه ــژادي، به زراع پژوهش هاي به ن
و چــاودار( و تولیــد بــذور پرورشــي و مــادري گنــدم و جــو آبــي مــورد نیــاز کشــور را در کــرج و 20 مرکــز 
تحقیقــات کشــاورزي شــامل 33 ایســتگاه تحقیقاتــي در چهــار اقلیــم گــرم و مرطــوب شــمال، گــرم و خشــک 

جنــوب، معتــدل و ســرد بــه عهــده دارد. 

شکل1- مزارع تحقیقاتی غالت آبی

ــم  ــان، 8 رق ــدم ن ــم گن ــداد 115 رق ــی تع ــالت، معرف ــه غ ــتمر در زمین ــق مس ــال تحقی ــل 77 س حاص
ــه و یــک رقــم چــاودار) مجموعــا 167 رقــم( مــی باشــد. مشــخصات  دوروم،41 رقــم جــو، دو رقــم تریتیکال
ارقــام مــورد اشــاره در جــداول 1 ،3، 5 و7 آمــده اســت. همچنیــن تــا افــق 1410 پیش بینــی شــده اســت کــه 
مجموعــا تعــداد 96 رقــم) 60 رقــم گنــدم نــان ، 33 رقــم جــو و 3 رقــم تریتیکالــه(  توســط بخــش تحقیقــات 

غــالت معرفــی شــود )جــداول4،2 و 6(.   
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ب- رقم گندم شوشالف- رقم گندم بهاران

د- رقم گندم چمران2ج- رقم گندم رخشان

و- رقم جو لوتد- رقم جو لوت
شکل2- ارقام گندم و جو آبی 
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی  بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1کردستان-1309سرداری1
مقاوم به خوابیدگی، ریزش و 

سرما، حساس به زنگ زرد، نیمه 
حساس به سیاهک پنهان

مناطق دیم سردسیر و 
کوهستانی کشور

1ساوه-1321شاه پسند2

نیمه حساس به خوابیدگی، 
مقاوم به ریزش، حساس به 

خشکي، حساس به زنگ زرد، 
زنگ قهوه اي، زنگ سیاه و 

سیاهک ها

مناطق آبي اقلیم سرد 
فالت مرکزي ایران

1ورامین-1321ریحانی3

حساس به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، نسبتاً متحمل به 
خشکي، خیلي حساس به 

زنگ زرد و سیاه و نسبتاً مقاوم 
به زنگ قهوه اي، حساس به 

سیاهک پنهان

به عنوان کشت پاییزه 
آبي در مناطق جنوبي 
و فالت مرکزي مانند 
ورامین و اصفهان با 

تابستان گرم

---1321ایتالیایی4
مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 

ریزش، حساس به سرما
-

1ورامین-1325سفیدک5

نیمه حساس به خوابیدگي، 
حساس به ریزش، متحمل به 
خشکي، حساس به زنگ زرد و 

سیاه و سیاهک ها

مناطق آبي گرمسیر 
فالت مرکزي ایران 

بویژه فارس

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 

کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1طبس-1330طبسی6

حساس به خوابیدگي، متحمل 
به ریزش، متحمل به شوري و 
نیمه حساس به خشکي، خیلي 
حساس به زنگ زرد، حساس 
به زنگ قهوه اي، زنگ سیاه، 

سیاهک پنهان و سفیدک

مناطق آبي گرمسیر فالت 
مرکزي، به عنوان کشت 
پاییزه آبي در دامنه هاي 

جنوبي جبال البرز و 
خراسان و گندم دیم در 

آذربایجان

4کرجالجزایر748201330

نسبتا مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، حساس به خشکي، 

مقاوم به زنگهاي سیاه و قهوه اي 
و حساس به زنگ زرد و سیاهک 

پنهان

به عنوان گندم پاییزه 
در مناطق دیم مغان و 
سواحل خزر و به عنوان 
گندم بهاره در خراسان

1آذربایجان-1335تابان8
حساس به خوابیدگي، مقاوم به 

ریزش، حساس به زنگ زرد
مناطق دیم آذربایجان

1ساوه-1335امید9

حساس به خوابیدگی، خیلی 
مقاوم به ریزش، نیمه حساس 
به خشکي و سرما و حساس به 
بادزدگي، حساس به زنگ زرد، 

قهوه اي و سیاه و سیاهک پنهان 
و آشکار

به صورت آبي و دیم در 
تمام مناطق کشور بویژه 
سردسیر بجز خوزستان و 

سواحل خزر

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



15 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

ردیف
نام 
رقم

سال 
معرفی

کشور مبدا)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1خوی-1335آذر10

حساس به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، خیلي متحمل به خشکي 
و نسبتاً مقاوم به سرما، حساس 
به زنگ زرد، سیاه و قهوه اي و 

سیاهک پنهان

مناطق دیم آذربایجان، 
کردستان، لرستان، 
کرمانشاه، همدان، 

قسمتي از خراسان و 
مناطق مرتفع نسبتاً 
سردسیر با نزوالت کم

1اهواز-1336شعله11

حساس به خوابيدگي، مقاوم به 
ريزش، نسبتاً متحمل به خشكي و 
متحمل به شوري، نيمه حساس به 

زنگ زرد، حساس به زنگ سياه و 
قهوه اي و سياهك پنهان

اراضي لب شور خوزستان

1اصفهان-1337روشن12

نسبتا مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، متحمل به خشکي و 
شوري، حساس به زنگهاي زرد، 

قهوه اي و سیاه

کشت بهاره در مناطق 
سرد،معتدل سردو گرم 

کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي16

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

4کرجترکیه 1337آکوا13

نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، حساس به خشکي، نیمه 

مقاوم به زنگ زرد، سیاه و قهوه اي 
و حساس به سیاهک پنهان

کشت پاییزه در 
مناطق مغان و سواحل 
خزر و کشت بهاره در 

خراسان

1آذربایجان-1338فراوان14
حساس به خوابیدگي، مقاوم به 

ریزش، حساس به زنگ زرد

آذربایجان شرقي و 
غربي بصورت کشت 

بهاره

1زابل-1339خلیج15
نیمه حساس به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، مقاوم به شوري، حساس 

به زنگ زرد و سیاه

مناطق کم ارتفاع 
جنوب ایران با 

تابستانهاي گرم مانند 
خوزستان

1شیراز-1339جوانجانی16
حساس به خوابیدگي، مقاوم به 

ریزش، حساس به زنگ زرد
شیراز

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



17 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

1اصفهان-1339دستجردی17
حساس به خوابیدگي و ریزش، 

حساس به زنگ زرد
اصفهان

خوزستانپرمحصول1اهواز-1341صبا18

2اصفهان-1341دهقان19

مقاوم به خوابیدگي و ریزش، حساس 
به خشکي و مقاوم به سرمازدگي، 

حساس به رنگ زرد، سیاه و قهوه اي 
و سیاهک ها

کشت بهاره در 
مناطق معتدل 
اصفهان و فارس

2ورامین-1341عدل 201
نسبتا مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، مقاوم به خشکي، حساس به 

زنگ زرد

مناطق آبي فالت 
مرکزي

-پرمحصول1--1346کوهسار21

-پرمحصول1--1346کوهرنگ22

4کرجایتالیا1346کالر23
نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، متحمل به جوانه زني دانه 
روي سنبله، نیمه مقاوم به زنگ زرد

مناطق کوهپایه اي 
شمال

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي18

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1کرمانشاه-1346شاهی)شاهین(24

حساس به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، نیمه حساس به زنگ زرد، 

نسبتاً مقاوم به سیاهک، خیلي مقاوم 
به سرما

مناطق آبي فالت 
مرکزي ایران

2کرج-1347دیهیم25
نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، حساس به زنگ زرد و سیاه

کرج و مناطق معتدل

1کرج-1347نوید26
حساس به خوابیدگي، حساس به 

زنگ زرد و سیاه
کرج

4کرجمکزیک1347اینیا 2766

مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم به 
ریزش، حساس به شرایط مانداب، 
نیمه مقاوم به زنگها، حساس به 

سفیدکها

دشتهاي کم ارتفاع 
گلستان، مازندران و 

خوزستان

4کرجمکزیک1347پنجامو 2862
نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 

ریزش، حساس به زنگ زرد

مناطق گرمسیر و نیمه 
گرمسیر شمال و جنوب 

کشور

پرمحصول1مشهد-1348فیروزه29
مناطق سردسیر استان 

خراسان

ورامینمقاوم به خوابیدگي، حساس به زنگها1--1348جلگه30

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



19 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1--1348درخشان31
مقاوم به خوابیدگي و ریزش، مقاوم 

به سرما، حساس به زنگها
ورامین

2--1348رشید32
مقاوم به خوابیدگي، ریزش و سرما، 

مقاوم به زنگ زرد و حساس به 
زنگهاي سیاه و قهوه اي

مناطق دیم غرب کشور

4کرجروسیه1348بزوستایا33
مقاوم به خوابیدگي، ریزش و سرما، 
حساس به زنگهاي قهوه اي و سیاه 

و مقاوم به زنگ زرد

کشت آبي در مناطق 
سردسیر آذربایجان، 
کردستان، خراسان، 
قزوین، کرج و همدان

34
توباری 

66
4کرجمکزیک1349

مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم به 
ریزش، نیمه مقاوم به زنگ زرد

گرگان، مازندران و مغان

2گرگان-1352خزر 351
نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، حساس به سرما، کمي 

حساس به زنگ سیاه و قهوه اي
دشت گرگان

2خوزستان)اهواز(-1352اروند36

مقاوم به خوابیدگي و ریزش، 
حساس به سرما، مقاوم به زنگ هاي 

زرد وسیاه وحساس به بیماري  
پوسیدگي طوقه

مناطق گرم و نیمه 
گرمسیر خوزستان، ایالم 

و لرستان و مناطقي 
از فارس مانند جهرم، 

ممسني 

2کرج-1352کرج 371

نسبتا مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، مقاوم به سرما، کمي 

حساس به زنگ زرد و نیمه حساس 
به زنگ سیاه

مناطق معتدله سردسیر 
کرج، ساوه و نقاط مشابه

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي20

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

ردیف
نام 
رقم

سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم
 مناسب کشت

2کرج-1352کرج 382

نیمه حساس به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش و سرما، نیمه حساس تا نیمه مقاوم 

به زنگهاي زرد، سیاه و قهوه اي

مناطق معتدله سردسیر، 
شامل کرج، ساوه و نقاط 

مشابه

1352مغان 391
سیمیت 
مکزیک

4کرج
مقاوم به خوابیدگي و ریزش، مقاوم به 
زنگ زرد و نیمه حساس به زنگهاي 

قهوه اي و سیاه
مناطق آبي دشت مغان

4کرجهندوستان1353مغان 402
نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به ریزش 
و سرما، نسبتاً مقاوم به زنگ زرد، سیاه و 

قهوه اي
دشت مغان

مناطق جنوبیپرمحصول تنش خشکی4کرج-1355چناب41

2کرج-1355کرج 423
نیمه حساس به خوابیدگي، نیمه مقاوم به 
ریزش، نیمه حساس به زنگهاي زرد، سیاه 

و قهوه اي
اقلیم معتدل

2زرقان فارس-1355عدل 432
مقاوم به خوابیدگي و ریزش، متحمل به 
خشکي، کمي حساس به زنگ زرد و سیاه

فارس)شیراز، مرودشت و 
فیروزآباد(

2داراب فارس-1355بیات44
مقاوم به خوابیدگي و ریزش، حساس به 
سرما، مقاوم به زنگ زرد، سیاه و قهوه ای

فارس)داراب و فسا(، 
هرمزگان)بندرعباس( و 

کرمان)جیرفت(

1357ناز45
سیمیت 
مکزیک

4کرج

مقاوم به خوابیدگي و ریزش، نسبتاً 
مقاوم به سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد و 
قهوه اي، مقاوم به زنگ سیاه، نسبتاً مقاوم 

به سفیدک

مناطق کم ارتفاع گرگان و 
مازندران

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس

ف
نام رقمردی

سال 
معرفی

کشور مبدا
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 

کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1357البرز46
سیمیت 
مکزیک

4کرج

مقاوم به خوابیدگي، نسبتا مقاوم به 
ریزش، نسبتاً حساس به سرما، نسبتاً 

مقاوم به زنگهاي زرد وسیاه و نیمه مقاوم 
به زنگ قهوه اي

دامنه هاي شمالي البرز، 
گیالن و مازندران

2کرج-1358آزادی47

مقاوم به خوابیدگي و سرما، نسبتاً مقاوم 
به زنگ زرد و نیمه مقاوم تا نیمه حساس 
به زنگهاي سیاه و قهوه اي، نسبتا مقاوم 

به ریزش

مناطق معتدل کرج، 
ورامین، فارس، خراسان، 
اصفهان و مناطق با آب و 

هواي مشابه

2داراب فارس-1359داراب-481
مقاوم به خوابیدگي، حساس به سرما و 

شوري، مقاوم به زنگهاي زرد و قهوه اي و 
نسبتاً مقاوم به زنگ سیاه

مناطق گرمسیر فارس، 
سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان

1359کاره49
سیمیت 
مکزیک 

4کرج
مقاوم به خوابیدگي، نسبتا مقاوم به 

ریزش، مقاوم به زنگ زرد، سیاه و قهوه اي
کوهپایه هاي گیالن و 

مازندران

50Nari601360-مناطق شمالی کشورپرمحصول 4کرج

2کرمانشاه-1360بیستون51
نسبتاً زودرس، مقاوم به خوابیدگي، ریزش 

و سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد
مناطق دیمزار غرب کشور

2اردبیل-1360سبالن52
نسبتاً زودرس، مقاوم به خوابیدگي و 

سرما، نسبتا مقاوم به ریزش، نسبتاً مقاوم 
به زنگ زرد و حساس به سیاهک پنهان

مناطق دیم آذربایجان 
و یا در شرایط آبیاري 
محدود با یک یا دو بار 

آبیاري

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

سیمیت 1365گلستان53
4کرجمکزیک

کمي دیررس، مقاوم به 
خوابیدگي، نیمه حساس به 

ریزش، نیمه حساس به زنگهاي 
زرد، سیاه و قهوه اي

کشت آبي و دیم در مناطق 
گرم شمال شامل گلستان 

و مازندران و مناطق با 
بارندگي متوسط تا خوب 

همراه با حاصلخیزي مناسب

2کرج-1368قدس54
متوسط رس، مقاوم به 

خوابیدگي، نیمه مقاوم به ریزش، 
حساس به زنگ زرد

مناطق معتدل کشور

55
بک کراس 

روشن 
بهاره

پرمحصول متحمل به تنش 2کرج-1369
مناطق معتدل کشورخشکی

56
بک کراس 

روشن 
زمستانه

معتدل سردپرمحصول2کرج-1369

ترکیه-اوریگون 1369نوید57
4کرجآمریکا

متوسط رس، مقاوم به 
خوابیدگي، نیمه حساس به 

ریزش، نیمه مقاوم به سرما، نیمه 
حساس به زنگ زرد و مقاوم به 

زنگ قهوه اي

مناطق سرد کشور

سیمیت 1369فالت58
4کرجمکزیک

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، 
نیمه مقاوم به ریزش، حساس به 

فوزاریوم و زنگ زرد

مناطق گرمسیر و نیمه 
گرمسیر کشور

شانگهای 59
پرمحصول مقاوم به بیماری های 4کرج-7-1370

مناطق شمالی کشورمهم 

کرج--1370مارون60
4گچساران

زودرس، مقاوم به خوابیدگي 
و ریزش، متحمل به خشکي و 

شوري، حساس به زنگ
مناطق گرمسیر

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی 
 بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

2زابل-1370هیرمند61

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، خیلی 
مقاوم به ریزش، متحمل به شوري و 
خشکي، مقاوم به زنگ ها و سفیدک 
سطحي و متحمل به فوزاریوم سنبله

سیستان، بوشهر، هرمزگان، 
جنوب خوزستان و خراسان

1371رسول62
سیمیت 
مکزیک 

4کرج
زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 

به ریزش، متحمل به جوانه زني روي 
سنبله، حساس به زنگ زرد و فوزاریوم

مناطق کوهپایه اي شمال 
کشور

63MV-1713724کرجمجارستان
دیررس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 

به ریزش، کاماًل مقاوم به رنگ زرد و 
نیمه مقاوم به سیاهک پنهان

مناطق سرد کشور

1374زرین64
سیمیت-
ایکاردا 

4کرج

نسبتاً دیررس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، 
نیمه مقاوم به ریزش، مقاومت نسبي به 
سرما، مقاوم به زنگ زرد - حساس به 
زنگ قهوه اي، مقاوم به سیاهک پنهان

مناطق سردسیر کشور با 
سرماي مالیم بخصوص 

استانهاي آذربایجان غربي، 
کردستان و مناطق سرد استان 

تهران حوالي کرج و قزوین

1374داراب-652
سیمیت 
مکزیک 

4کرج
زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 
به ریزش، مقاومت نسبي به زنگ زرد و 

قهوه اي، حساس به سپتوریا

مناطق گرم جنوب و جنوب 
غرب کشور

1374تجن66
سیمیت 
مکزیک 

4کرج

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 
به ریزش، متحمل به جوانه زني روي 
سنبله، مقاومت نسبي به زنگ زرد و 
قهوه اي و متحمل به فوزاریوم سنبله

مناطق جلگه اي ساحل 
خزر شامل دشتهاي گرگان 
و مازندران، استان گیالن و 

دشت مغان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

2کرج-1374الوند67

نسبتاً دیررس، نیمه مقاوم به 
خوابیدگي، مقاوم به ریزش و سرما، 
نسبتاً متحمل به شوري و خشکي، 
نسبتاً مقاوم به زنگ زرد و نسبتاً 

حساس به زنگ قهوه اي در برخي 
مناطق

کلیه مناطق سرد کشور

2کرج-1374الموت68

نسبتاً ديررس، نسبتا مقاوم به خوابيدگي، 
خيلی مقاوم به ريزش، مقاوم به سرما، 
مقاوم به زنگ زرد – حساس به زنگ 

قهوه اي

مناطق سرد کشور 
بخصوص استانهاي 

آذربایجان شرقي و غربي، 
اردبیل، شمال خراسان، 

کردستان، همدان، زنجان 
و چهارمحال و بختیاري

4کرجایکاردا سوریه1374مهدوی69
زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، 

مقاوم به ریزش، متحمل به شوري آب 
و خاک، مقاوم به زنگ زرد

اراضي لب شور اقلیم هاي 
معتدل کشور شامل 
استان هاي تهران، 

مرکزي، سمنان، لرستان، 
کرمانشاه، اصفهان و یزد

4کرجایکاردا 1374نیک نژاد70
زودرس، مقاوم به خوابیدگي رو کم 

آبي، مقاوم به زنگ زرد
مناطق معتدل کشور 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1374اترک71
سیمیت 
مکزیک 

4کرج
زودرس، کامال مقاوم به خوابیدگي، مقاوم 
به ریزش، مقاوم به بیماریهاي زنگ زرد و 
قهوه اي و نیمه متحمل به فوزاریوم سنبله

اغلب مناطق گرم جنوب 
کشور

2زابل-1376کویر72

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، خیلی مقاوم 
به ریزش، مقاوم به شوري و متحمل 
به خشکي آخر فصل و بادزدگي، نیمه 

حساس به زنگ زرد

اراضي شور و با 
محدودیت آب در مناطق 
معتدل و گرمسیر کشور 

از جمله یزد، کرمان، 
خوزستان و زابل

1376چمران73
سیمیت 
مکزیک

4کرج
زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 

به ریزش، متحمل به گرما و خشکي، 
مقاوم به زنگ زرد و قهوه اي

مناطق گرم جنوب غرب 
و جنوب شرق

مناطق شمالی کشورپرمحصول 4کرج-1378میالن74

1376شیرودی75
سیمیت 
مکزیک

4کرج
زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 
به ریزش، مقاوم به زنگ زرد و قهوه اي و 

متحمل به فوزاریوم سنبله

سواحل دریاي خزر از 
جمله گرگان- مازندران 

و مغان

2فارس-1378مرودشت76
متوسط رس، نیمه مقاوم به خوابیدگي و 

ریزش، مقاوم به زنگ زرد و قهوه اي

مناطق معتدل 
استان هاي فارس، 

خراسان، اصفهان، یزد، 
تهران، مرکزي، کرمان و 

سمنان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

روش 
اصالحی

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

77S-78-111380-4کرج
پرمحصول خشکی آخر فصل  و متحمل 

به شوری
جنوب کشور

2کرج-1381پیشتاز78

نسبتاً زودرس، مقاوم به خوابیدگي، 
متحمل به ریزش، متحمل به خشکي آخر 
فصل، مقاوم به زنگهاي زرد و قهوه اي و 

سیاهک پنهان

اقلیم معتدل کشور

2فارس-1381شیراز79
متوسط رس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه 
حساس به ریزش، متحمل به شوري، 

مقاوم به زنگ زرد و رنگ قهوه اي

مناطق معتدل کشور 
خصوصاً استان هاي 
فارس، لرستان و 

کرمانشاه

1381دز80
سیمیت 
مکزیک

4کرج

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه 
متحمل به ریزش، متحمل به گرماي آخر 
فصل، متحمل به زنگ قهوه اي، حساس 

به زنگ زرد

مناطق گرم جنوب کشور

4کرجآمریکا1381توس81
نسبتاً دیررس، مقاوم به خوابیدگي، 

متحمل به ریزش، متحمل به خشکي و 
سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد

مناطق سرد کشور 
به خصوص استانهاي 
خراسان،  همدان و 
آذربایجان شرقي

2کرج-1381شهریار82
نسبتاً دیررس، مقاوم به خوابیدگي و 

ریزش، مقاوم به زنگ زرد 
کل مناطق سردسیر 

کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

2زابل-1381هامون83

نیمه زودرس، مقاوم به خوابیدگي، 
متحمل به ریزش، متحمل به شوري 
و خشکي، نیمه حساس به زنگ زرد

دشت سیستان

84N-80-191382-مناطق شمالی کشورپرمحصول 4کرج

85
کراس 
بوالیی

سیستان پرمحصول شوری و خ1کرج-1384

1385دریا86
سیمیت 
مکزیک

4کرج

حساس به زنگ زرد، مقاوم به 
سفیدک پودری، متحمل به فوزاریوم 

سنبله، مقاوم به خوابیدگی، نیمه 
متحمل به ریزش

اقلیم گرم و مرطوب 
سواحل دریای خزر)مغان، 
گرگان، گنبد، ساری، و 

کالردشت(

2کرج-1385مغان 873
حساس به زنگ زرد، متحمل به زنگ 
قهوه ای، نیمه متحمل به فوزاریوم 

سنبله و ریزش

اقلیم گرم و مرطوب 
سواحل دریای خزر)مغان، 

گرگان، گنبد، ساری و 
کالردشت(

2کرج-1385آرتا88
حساس به زنگ زرد، نیمه حساس 

به زنگ قهوه ای، متحمل به فوزاریوم 
سنبله، متحمل به ریزش دانه

مغان، گرگان، گنبد، ساری 
و کالردشت

2کرج-1385سپاهان89
مقاوم به بیماری زنگ زرد و زنگ 

قهوه ای، مقاوم به ریزش دانه، متحمل 
به خشکی، شوری و سرمازدگی

مناطق معتدل استان هاي 
اصفهان و یزد

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي28

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

روش 
اصالحی

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

5کرج-1385بم90
نیمه متحمل به زنگ زرد و زنگ قهوه 

ای

مناطق معتدل دچار تنش 
شوری شامل کرج، یزد، 

نیشابور، اصفهان، بیرجند، 
گناباد، زابل و کرمان

2کرج-1385نیشابور91
نیمه حساس به زنگ زرد، مقاوم به 

شوری

مناطق شور و 
لب شور اقلیم معتدل 

شامل استان های 
خراسان)نیشابور و 

بیرجند(، یزد و اصفهان

1385سیستان92
سیمیت 
مکزیک

4کرج
نیمه حساس به زنگ زرد و زنگ قهوه 

ای، مقاوم به ریزش دانه

مناطق با شوری آب 
وخاک شامل: استان های 
یزد، خراسان، کرمان، 
اصفهان و سیستان و 

بلوچستان

93WS-82-91386-مناطق معتدل کشورپرمحصول، متحمل به  خشکی و زودرس2کرج

4کرجایکاردا1386بهار94
متحمل به خشکی آخرفصل، متوسط 

رس، حساس به زنگ زرد، نیمه حساس 
به زنگ قهوه ای، مقاوم به ریزش

مناطق معتدل استان هاي 
فارس، کرمانشاه، اصفهان، 
خراسان، لرستان، تهران، 

یزد، کرمان و سمنان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

2کرج-1387پیشگام95
نسبتا زودرس، مقاوم به زنگ زرد، 
متحمل به تنش سرما، مقاوم به 
خوابیدگی، نیمه مقاوم به ریزش

مناطق سرد استان هاي 
همدان، اردبیل، 

آذربایجان شرقی و غربی، 
خراسان، زنجان، قزوین، 

مرکزی

2کرج-1388پارسی96

زودرس، مقاوم به بيماری زنگ زرد، 
نيمه حساس به بيماری زنگ قهوه ای، 
مقاوم به بيماری زنگ سياه نژاد جديد 

موسوم به UG99، مقاوم به ريزش دانه و 
خوابيدگی

مناطق معتدل استان هاي 
فارس، کرمانشاه، اصفهان، 
خراسان، لرستان، تهران، 

یزد، کرمان و سمنان

4کرجسیمیت مکزیک1388مروارید97

مقاوم به زنگ زرد، متحمل به فوزاریوم 
سنبله، نیمه متحمل به زنگ قهوه ای 
و زنگ سیاه، نیمه حساس به بیماری 

سپتوریای برگی، نیمه حساس به 
سفیدک پودری، نیمه متحمل به ریزش

مناطق گرم و مرطوب 
شمال کشور)دشت هاي 
گرگان و گنبد، مازندران 

و مغان(

2کرج-1388ارگ98

عملکرد باال، سازگاری خوب در مناطق 
معتدل دارای آب وخاک شور، مقاوم به 
خوابیدگی و ریزش، نیمه حساس به زنگ 

زرد و قهوه ای

مناطق دارای تنش شوری 
آب یا خاک شور در اقلیم 

معتدل کشور 

2کرج-1388سیوند99

متوسط رس، مقاوم به بيماری زنگ زرد، 
نيمه حساس به زنگ قهوه ای، مقاوم به 

 ،UG99 زنگ سياه نژاد جديد موسوم به
مقاوم به ريزش و خوابيدگی

مناطق معتدل 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

ردیف
نام 
رقم

سال 
معرفی

کشور مبد 
)در صورت 

خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

4کرجسیمیت مکزیک1389افالک100

پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً 
خوب به گرماي آخر فصل، زودرسي 
نسبي، مقاوم به بیماري زنگ زرد و 

ریزش دانه 

شمال خوزستان، 
جنوب استان 
فارس، مناطق 
گرم استان های 

کرمان، لرستان و 
کرمانشاه

2کرج-1389اروم101

مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم تا 
نیمه حساس به زنگ سیاه و زنگ 
قهوه ای، مقاوم به خوابیدگی و 

ریزش

مناطق سرد 

4کرجسیمیت1389زارع102
مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به 

زنگ قهوه ای، نیمه حساس به زنگ 
سیاه، مقاوم به خوابیدگی

مناطق سرد 

2کرج-1389میهن103

مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به 
زنگ قهوه ای، نیمه مقاوم تا نیمه 
حساس به زنگ سیاه، مقاوم به 

خوابیدگی

مناطق سرد 

104

وان
4کرجسیمیت1390سیر

زودرس، مقاوم به زنگ زرد، نيمه 
مقاوم به زنگ سياه)نژاد Ug99 ( و 
زنگ قهوه ای، مقاوم به خوابيدگی، 

نيمه مقاوم به ريزش

مزارع مواجه با 
تنش رطوبتی آخر 
فصل در مناطق 
معتدل کشور 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

2کرج-1391افق105

متحمل به شوری، پتانسيل 
عملكرد باال، سازگاری خوب در 
مناطق دارای آب يا خاک شور 
و لب شور،مقاوم به خوابيدگی 

و ريزش دانه،نيمه مقاوم به زنگ 
Ug99 سياه نژاد

مناطق با شوری متوسط 
آب و خاک و تقریباً گرم 
استان های یزد، خراسان 
رضوی و جنوبی، قم، 

کرمان، سمنان، اصفهان 
و البرز

2کرج-1390گنبد106

نیمه مقاوم به بیماري زنگ زرد، 
زنگ قهوه اي و زنگ سیاه، نیمه 

حساس به بیماری سفیدک 
پودري و سپتوریا، مقاوم به 

بیماري بالیت فوزاریومي، مقاوم 
به عارضۀ جوانه زنی قبل از 

برداشت

مناطق گرم و مرطوب 
شمال کشور

107
چمران 

2
2کرج-1392

پتانسیل عملکرد باال، تحمل 
نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، 
زودرسي نسبي، مقاوم به بیماري 

زنگ زرد و قهوه ای،مقاوم به 
ریزش دانه و خوابیدگی

مناطق گرم و خشک 
جنوب کشور و به ویژه 
مناطقي که بیماری 

زنگ زرد در آن مناطق 
محدودکننده است

4کرجسیمیت1393مهرگان108

زودرس، مقاوم به زنگ زرد، 
زنگ قهوه ای و زنگ سياه نژاد 
UG99، مقاوم به ريزش، تحمل 

نسبتا خوب به گرمای آخر فصل

مناطق گرم و خشک 
جنوب کشور به ویژه 

مناطقي که زنگ ها به ویژه 
زنگ زرد محدودکنندۀ 

کشت گندم است

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

4کرجایکاردا1393شوش109

پتانسیل عملکرد باال، تحمل 
نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، 

زودرسي نسبي، مقاومت قابل 
قبول به بیماري زنگ زرد و 

قهوه ای و ریزش دانه

مناطق گرم جنوب

1393بهاران110
سیمیت 
مکزیک

4کرج
زودرس، متحمل به کم آبی، 

نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به 
خوابیدگی

مناطق معتدل استان هاي 
فارس، کرمانشاه، اصفهان، 

خراسان، لرستان، تهران، یزد، 
کرمان و سمنان

2کرج-1393نارین111

نسبتا زودرس، متحمل به شوری، 
پتانسیل عملکرد باال، سازگاری 
خوب در مناطق با تنش شوری 
در اقلیم معتدل و گرم، مقاوم به 

خوابیدگی و ریزش

مناطق دارای تنش شوری در 
اقلیم معتدل و گرم 

2کرج-1394حیدری112

مقاوم به خوابیدگی، نیمه حساس 
به زنگ سیاه، مقاوم به زنگ زرد، 
نیمه مقاوم تا نیمه حساس به 

زنگ قهوه ای

مناطق دارای تنش خشکی 
آخر فصل در اقلیم سرد

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 1- وضعیت ارقام گندم نان آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

4کرجسیمیت1394برات113

مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به 
زنگ زرد، نیمه مقاوم تا نیمه 
حساس به زنگ قهوه ای، نیمه 
حساس به سپتوریوز، مقاوم به 

ریزش

مناطق گرم و خشک جنوب 
کشور به خصوص مناطقي 

که بیماری ها به ویژه زنگ زرد 
محدودکنندۀ کشت گندم 

است 

5 کرج-1394شاوور114

مقاوم به زنگ زرد، نيمه مقاوم 
 ،UG99 به زنگ سياه نژاد

نيمه مقاوم به خوابيدگی، نيمه 
حساس به زنگ قهوه ای، مقاوم 

به ريزش

مناطق گرم و خشک جنوب 
کشور به ویژه در کشت های 

تأخیری و در نظام های زراعی 
متداول در شمال خوزستان

4کرجسیمیت1394رخشان115

نسبتا زودرس، متحمل به 
خشكی و کم آبی در انتهای 

فصل و دورۀ پر شدن دانه، نيمه 
مقاوم به بيماری های زنگ زرد، 
زنگ قهوه ای و زنگ سياه نژاد 

UG99

مناطق معتدل استان های 
فارس، کرمانشاه، اصفهان، 
خراسان رضوی و جنوبی، 
لرستان، البرز، تهران، یزد، 

کرمان و سمنان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 

ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

گرم جنوباقلیم شمالاقلیم معتدلاقلیم سرد

113946

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال،مقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
پتانسیل 

عملکرد باال، 
مقاوم به 
بیماریها و 

نسبتاً زودرس

1
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 

بیماریها،مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل، 
پتانسیل 
عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر

213956

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال،مقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
مقاوم به 

شوری آب و 
خاک، مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل 
و دارای 
پتانسیل 
مطلوب

2
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 
بیماریها، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل

1
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل، 
پتانسیل 

عملکرد باال، 

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای 
دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

اقلیم سرد
اقلیم 
معتدل

گرم جنوباقلیم شمال

313966

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال،مقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
نسبتاً زودرس

2
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل، مقاوم 
به بیماریها- 

زودرس

1
پتانسیل عملکرد 
مطلوب، مقاوم 

به بیماریها،مقاوم 
به خشکی آخر 

فصل،مقاوم به جوانه 
زنی بر روی خوشه

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 
عملکرد باال، 

مقاوم به 
خوابیدگی

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای 
مرتبط با خصوصیات ریشه، 

کمباین های آزمایشی غالت بذر 
کارهای آزمایشی- تأمین نیروی 

انسانی تکنسین و کارشناس تأمین 
کارشناسان ویژه تولید بذر

413976

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال،مقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
مقاوم به 

شوری آب و 
خاک، مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل، 

نسبتاً زودرس 
با عملکرد باال

2
پتانسیل عملکرد 
مطلوب مقاوم به 
بیماریها،مقاوم به 
خشکی آخر فصل

مقاوم به خوابیدگی 
مقاوم به اسپروتینگ

1
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل، نسبتاً 

زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 
عملکرد باال، 

مقاوم به 
خوابیدگی

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای 
مرتبط با خصوصیات ریشه، 

کمباین های آزمایشی غالت بذر 
کارهای آزمایشی- تأمین نیروی 

انسانی تکنسین و کارشناس تأمین 
کارشناسان ویژه تولید بذر
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ادامه جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

تعداد رقمسالردیف

پیشنهاداتویژگی های بارز ارقام در دست معرفی
)با امکانات مورد نیاز برای 
دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(
اقلیم سرد

اقلیم 
معتدل

گرم جنوباقلیم شمال

513986

1
پتانسیل 
عملکرد 

باالمقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 

زودرس

1
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل، نیمه 

پاکوتاه، 
زودرس با 
عملکرد باال

2
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 
بیماریها، 
خشکی 

آخر فصل و 
خوابیدگی

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل، نسبتاً 

زودرس، 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل 
پتانسیل 

عملکرد باال 
مقاوم به 
خوابیدگی

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای 
مرتبط با خصوصیات ریشه، 

کمباین های آزمایشی غالت بذر 
کارهای آزمایشی- تأمین نیروی 

انسانی تکنسین و کارشناس تأمین 
کارشناسان ویژه تولید بذر

613996

1
پتانسیل 
عملکرد 

باالمقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
مقاوم به 

شوری آب و 
خاک مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل 
با عملکرد 
باال، نسبتاً 

زودرس

2
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 
بیماریها، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل

مقاوم به 
جوانه زنی بر 
روی خوشه

1
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل 
پتانسیل 
عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با 

خصوصیات ریشه، کمباین های 
آزمایشی غالت بذر کارهای 

آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین 
کارشناسان ویژه تولید بذر
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی
پیشنهادات

)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 
ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

گرم جنوباقلیم شمالاقلیم معتدلاقلیم سرد

714006

2
پتانسیل 
عملکرد 

باالمقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

1
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل مقاوم 
به بیماریها، 
عملکرد باال

1
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 
بیماریها، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل

متحمل به 
شوری آب و 

خاک

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 

عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر

814016

1
پتانسیل 
عملکرد 

باالمقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل- 
زودرس مقاوم 

به بیماریها

2  
پتانسیل 
عملکرد 

مطلوب مقاوم 
به بیماریها 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل مقاوم به 

خوابیدگی

1
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 

عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر
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ادامه جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی
پیشنهادات

)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 
ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

گرم جنوباقلیم شمالاقلیم معتدلاقلیم سرد

914026

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال،مقاومبه 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

1
مقاوم به 

شوری آب و 
خاک، مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل، 

نسبتاً زودرس 
با عملکرد باال

2
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 
بیماریها 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل، مقاوم 
به خوابیدگی 

مقاوم به 
جوانه زنی بر 
روی خوشه

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل، نسبتاً 

زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 

عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر

1014036

2
پتانسیل 
عملکرد 

باالمقاوم به 
سرما- مقاوم 
به بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

2
مقاوم به 

شوری آب و 
خاک، مقاوم 
به خشکی 

آخر فصل، با 
عملکرد باال 
متوسط رس

1
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب، 
مقاوم به 

بیماریها،مقاوم 
به خشکی 
آخر فصل
مقاوم به 

خوابیدگی 
مقاوم به 
اسپروتینگ

1
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل نسبتاً 
زودرس، 
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل پتانسیل 

عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط با 
خصوصیات ریشه، کمباین های آزمایشی غالت 
بذر کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان ویژه 

تولید بذر
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 2- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گندم نان آبی تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی 
به ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

اقلیم اقلیم سرد
معتدل

اقلیم 
شمال

گرم 
جنوب

1114046

1
پتانسیل 
عملکرد 

باال، مقاوم 
به سرما- 
مقاوم به 
بیماریها- 
متحمل به 
خشکی آخر 

فصل

1
ک مقاوم به 
خشکی آخر 
فصل، نسبتاً 
زودرس با 
عملکرد باال

2
پتانسیل 
عملکرد 
مطلوب 
مقاوم به 
بیماریها 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل 
مقاوم به 

خوابیدگی 
مقاوم به 
اسپروتینگ

2
مقاوم به 

گرمای آخر 
فصل، نسبتاً 

زودرس، 
مقاوم به 
خشکی 

آخر فصل 
پتانسیل 
عملکرد باال

تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای 
مرتبط با خصوصیات ریشه، 

کمباین های آزمایشی غالت بذر 
کارهای آزمایشی- تأمین نیروی انسانی 
تکنسین و کارشناس تأمین کارشناسان 

ویژه تولید بذر
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جدول3- وضعیت ارقام گندم دوروم آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 

کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1375یاواروس1
سیمیت 
مکزیک

4کرج
دیررس، مقاوم به خوابیدگي 

و ریزش، متحمل به تنش هاي 
گرما و خشکي

مناطق گرم و معتدل 
جنوب کشور و استان 

خراسان

4کرجمجارستان1376سیمینه2
دیررس، مقاوم به خوابیدگي، 

ریزش و سرما
آذربایجان غربي- همدان

4کرجایکاردا سوریه1382کرخه3

زودرس، مقاوم به خوابیدگي 
و ریزش، متحمل به تنش هاي 
محیطي، مقاوم به زنگ زرد، 

سفیدک پودری، سیاهک ناقص 
و 

نیمه جنوبي کشور

4کرجایکاردا سوریه1382آریا4

زودرس، مقاوم به خوابیدگي 
و ریزش، متحمل به تنش هاي 
محیطي)گرما - خشکي(، مقاوم 
به زنگ زرد، سفیدک پودری، 

سیاهک ناقص و نقطۀ سیاه

نیمه شمالي کشور)مناطق 
معتدل(

1386دنا5
سیمیت 
مکزیک

4کرج
مقاوم به خوابیدگی و ریزش 

دانه، مقاوم به زنگ زرد، سیاهک 
پنهان، و سیاهک ناقص

استان های گلستان، 
تهران، کرمانشاه، لرستان، 

خوزستان، اصفهان، 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 3- وضعیت ارقام گندم دروم آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1388بهرنگ6
سیمیت 
مکزیک

4کرج

مقاوم به بيماری زنگ سياه نژاد 
UG99، مقاوم به بيماری زنگ 

زرد، پايداري عملكرد دانه، 
مقاوم به خوابيدگی و ريزش 

دانه، نيمه مقاوم به بيماری 
زنگ سياه نژاد UG99، مقاوم 

به سياهك پنهان و ناقص

مناطق معتدل کشور

1393شبرنگ7
سیمیت 
مکزیک

4کرج
مقاوم به بیماری های زنگ 

زرد و زنگ قهوه ای، مقاوم به 
خوابیدگی

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

1394هانا8
سیمیت 
مکزیک

4کرج
مقاوم به زنگ زرد و زنگ قهوه 

ای، مقاوم به خوابیدگی بوته
اقلیم معتدل کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 

کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1WB8115--مناطق گرم کشورپرمحصول2کرج

2CB79-10--مناطق سرد کشورپرمحصول2کرج

1همدان-1328زرجو3

سنبله شش ردیفه، نیمه دیررس، 
نسبتا مقاوم به ریزش، حساس به 

خوابیدگي، نسبتاً متحمل به خشکي 
سرما، حساس به بیماري زنگ و 

سفیدک

مناطق معتدل و سرد 
کشور

-1338گوهر 4
چوبک 
همدان

1

متوسط رس، حساس به خوابیدگي، 
نسبتا مقاوم به ریزش، نسبتاً حساس 
به سرما، حساس به بیماري زنگ و 

سفیدک
مناطق معتدل کشور

4-آفریقا1338کالیفرنی5

نیمه زودرس، نیمه حساس به 
خوابیدگي، نسبتا مقاوم به ریزش، 
نیمه مقاوم به سرما و متحمل به 

خشکي، مقاوم به بیماریهاي قارچي 
برگ

مناطق گرمسیر کشور

1بجنورد-1341ارم6

نیمه زودرس، نیمه حساس به 
خوابیدگي، نیمه مقاوم به ریزش، 

متحمل به گرماي آخر فصل، حساس 
به بیماري قارچي برگ

استان فارس

4-سوئد1341گرگان 74

زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، 
نیمه حساس به ریزش، متحمل به 
خشکي و گرماي آخر فصل زراعي، 

متحمل به زنگ ها

گرگان - مازندران و 
مغان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

4-فائو1345سینا8

زودرس، مقاوم به خوابیدگي، مقاوم به 
ریزش، متحمل به گرماي آخر فصل زراعي، 

حساس به بیماري قارچي برگ
استان خوزستان

اقلیم معتدل گرممقاوم به ریزش و خوابیدگی4کرجآمریکا1354بیجر9

اقلیم نیمه گرمسیرپرمحصول-مقاوم به ورس4کرجآمریکا1355اطلس 1046

1358USDA-4کویر11
زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، نیمه 
حساس به ریزش، مقاوم به خشکي و 
زودرس، نیمه مقاوم به سفیدک حقیقي

معتدل گرم داراي 
زمستان مالیم و بهار 

نسبتاً کوتاه

مناطق شمالی کشورزودرس2گرگان-1359هبه12

1359USDA-4کارون13
نیمه زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي، نیمه 
حساس به ریزش، مقاوم به حرارت محیط، 

مقاوم به سفیدک حقیقي

اراضي منطقه گرم 
جنوب کشور

پرمحصول مقاوم به بیماری های برگی4کرج-1360پروداکتیو14
اراضی کوهپایه ایی 

شمال کشور

اقلیم سردزودرس4کرجآمریکا1360منچوری15

1364والفجر16
کلکسیون 

بین المللی جو
-4

نیمه زودرس، نیمه حساس به خوابیدگي، 
نیمه حساس به ریزش، نیمه مقاوم به سرما، 

نیمه مقاوم به سفیدک حقیقي

معتدل سرد با بهار 
طوالني

4-اروپا1365ارس17
نیمه زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه 

مقاوم به ریزش، مقاوم به سفیدک، متحمل 
به سرما

اراضي دشت مغان

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي44

ادامه جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

4-فائو1370ماکوئی18
دیررس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه حساس به 
ریزش، مقاوم به سفیدک و نیمه مقاوم به لکه 

قهوه اي، مقاوم به سرما
مناطق سرد

4-ایکاردا سوریه1372ترکمن19

زودرس، نیمه حساس به خوابیدگي، نیمه 
مقاوم به ریزش، حساس به سرما، مقاوم به 
لکه برگ نواري جو)نت بالیت( و متحمل 
به سوختگي برگ)اسکالد( و نیمه مقاوم به 

سفیدک و لکه قهوه اي

گرم و مرطوب

4-فرانسه1372دشت20

نیمه دیررس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 
به ریزش، متحمل به خشکي و گرماي آخر 
فصل، مقاوم به بیماري هاي قارچي برگ از 

جمله لکه برگي و سفیدک جو

اراضي دشت 
مغان)گرم مرطوب(

4-ایکاردا سوریه1373ریحان21
زودرس، نیمه مقاوم به خوابیدگي و ریزش، 

نیمه حساس به سرما، نیمه مقاوم به سفیدک 
حقیقي، لکه برگ نواري و زنگ قهوه اي

معتدل و معتدل 
گرم

1یزد-اردکان-1375افضل22

نیمه زودرس، متحمل در زمین هاي شور 
و حساس در اراضي غني، نیمه حساس به 

ریزش، متحمل به شوري، حساس به زنگها، 
سفیدک و لکه قهوه اي

اراضی شور منطقه 
معتدل

4-سیمیت مکزیک1376جنوب23
نیمه زودرس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه مقاوم 
به ریزش، متحمل به گرماي آخر فصل زراعي، 
مقاوم به سفیدک و نیمه مقاوم به لکه قهوه اي

گرم و خشک

4-فائو1370ماکوئی24
دیررس، مقاوم به خوابیدگي، نیمه حساس به 
ریزش، مقاوم به سفیدک و نیمه مقاوم به لکه 

قهوه اي، مقاوم به سرما
مناطق سرد

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

1382صحرا25
سیمیت 
مکزیک

-4
زودرس، مقاوم به خوابیدگي و ریزش، مقاوم 
به حرارت محیط، نیمه مقاوم به سفیدک 

حقیقي و لکه قهوه اي برگ
گرم و مرطوب

پرمحصول4کرجایکاردا1385ریحان 2603
معتدل و معتدل 

گرم

2کرج1386نصرت27
نیمه حساس به سرما، نیمه مقاوم به 

خوابیدگی و ریزش دانه، نیمه مقاوم به 
سفیدک

معتدل و معتدل 
گرم

4کرجسیمیت1386نیمروز28

مقاوم نسبت به شکنندگي محور سنبله، 
تحمل به خشکي و گرماي آخر فصل زراعي 
در مناطق گرم جنوب کشور، مقاوم به ریزش 

و خوابیدگی، مقاوم به سفیدک

گرم و خشک

4کرجسیمیت1386نیمروز29

مقاوم نسبت به شکنندگي محور سنبله، 
تحمل به خشکي و گرماي آخر فصل زراعي 
در مناطق گرم جنوب کشور، مقاوم به ریزش 

و خوابیدگی، مقاوم به سفیدک

گرم و خشک

4کرجایکاردا1387بهمن30

متوسط رس، مقاوم به سرما، متحمل به 
خشکی، مقاوم به شکنندگی محور سنبله، 
مقاوم به ریزش و خوابیدگی، نیمه مقاوم به 
لکه برگی جو، نیمه حساس تا حساس به 

سفیدک پودری

سرد

2کرج1387فجر 3130

متوسط رس، مقاوم به خوابیدگی و شکنندگی 
محور سنبله، مقاوم به ریزش، نیمه حساس 
به سفیدک جو، نیمه مقاوم به سرما، نیمه 

حساس به خشکی آخر فصل

معتدل و معتدل 
گرم

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

4کرجایکاردا سوریه1388یوسف32

زودرس، متحمل به خشکی آخر فصل، 
دارای پتانسیل عملکرد باال، تحمل به 

بادزدگی، بهره وری باالی مصرف آب،نیمه 
حساس به سفیدک سطحی، نیمه مقاوم 

به لکه نواری قهوه ای

معتدل و معتدل گرم

33HU-121389مناطق معتدل کشورپرمحصول4کرجمکزیک

مناطق شور کشورپرمحصوی مقاوم به شوری2کرج-41389 شوری34

4کرجایکاردا سوریه1390نیک35

متحمل به سرم، نیمه مقاوم به خشکی 
آخر فصل، مقاوم به بیماری سفیدک 
پودری، نیمه مقاوم به بیماری لکه 

قهوه ای نواری و زنگ زرد

معتدل و معتدل گرم

4کرجسیمیت مکزیک1391لوت36

متحمل به تنش های خشکی، گرما، 
شوری و فقر خاک، مناسب بودن برای 

تغذیۀ طیور، مقاوم به خوابیدگی و ریزش 
دانه، دارا بودن درصد پروتئین زیاد و 

بتاگلوکان 

معتدل

4کرجسیمیت مکزیک1391زهک37

نیمه زودرس، طوالنی تر بودن دورۀ پر 
شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و 
نبود گلچه های عقیم در سنبلچه های 

پایینی سنبله، نیمه مقاوم به سفیدک و 
لکه قهوه ای

معتدل و معتدل گرم

4کرجیوگسالوی1392به رخ38

سازگاری وسیع و پایدار، عملکرد دانۀ 
چشمگیر، مناسب بودن برای تولید مالت، 

وزن زیاد هزار دانه، مقاوم به زنگ زرد 
جو، نیمه مقاوم به بیماری لکه قهوه ای 

نواری، نیمه حساس به سفیدک

معتدل

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



47 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول4- وضعیت ارقام جو آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
ویژگی)های( بارز رقم

اقلیم مناسب 
کشت

2کرج-1394خاتم39

مقاوم به خوابیدگی، ریزش دانه و شکنندگي 
محور سنبله، نیمه حساس به بیماري های زنگ 
زرد، سفیدک پودري و لکه قهوه اي جو، سازگار 
با شرایط خشک مناطق شور و لب شور حاشیۀ 
کویرهای لوت و نمک که اکثرا دارای اراضی 

کم بازده هستند

اراضی آبی شور و 
لب شور

2کرج-1394جلگه40

مقاوم به سرما، خوابیدگی، ریزش دانه و 
شکنندگي محور سنبله، نیمه مقاوم به 

بیماري های زنگ زرد و سفیدک پودري جو، نیمه 
حساس به بیماری لکه نواری قهوه ای جو

مناطق سرد

4کرجایکاردا سوریه1394گوهران41

سازگاری و پایداری عملکرد باال، تحمل به 
خشکی آخر فصل با بهره وری باالی مصرف آب، 
نیمه مقاوم نسبت به بیماری لکه نواری جو، نیمه 
مقاوم تا نیمه حساس به بیماری های زنگ زرد و 

سفیدک پودری

اقلیم معتدل کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 5- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی جوآبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 

ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(
اقلیم گرماقلیم معتدلاقلیم سرد

113943

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

2
مقاوم به شوری 

آب و خاک، مقاوم 
به خشکی آخر 

فصل حایز پتانسیل 
عملکرد باال

-

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی جو، 
تأمین نیروی انسانی کارشناس و تکنسین- 
تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط 
با تعیین صفات فیزیولوژی موثر در تحمل 
به تنش ها- تجهیز آزمایشگاه بیماری های 
جو تأمین کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

213953

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
مقاوم به شوری 

آب و خاک، مقاوم 
به خشکی آخر 

فصل، حایز پتانسیل 
عملکرد باال

1
زودرس پتانسیل 
عملکرد باال دارای 

تحمل به گرما 
آخر فصل

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی جو، 
تأمین نیروی انسانی کارشناس و تکنسین- 
تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط 
با تعیین صفات فیزیولوژی موثر در تحمل 
به تنش ها- تجهیز آزمایشگاه بیماری های 
جو تأمین کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

313963

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی

1
مقاوم به 

خشكی آخر 
فصل- زودرس – 
پتانسيل عملكرد 

باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی جو، 
تأمین نیروی انسانی کارشناس و تکنسین- 
تأمین مالی جهت تهیه دستگاههای مرتبط 
با تعیین صفات فیزیولوژی موثر در تحمل 
به تنش ها- تجهیز آزمایشگاه بیماری های 
جو تأمین کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول5- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی جوآبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 

ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(
اقلیم گرماقلیم معتدلاقلیم سرد

413973

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی

1
مقاوم به 

خشكی آخر 
فصل- زودرس – 
پتانسيل عملكرد 

باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

513983

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

بال

1
پتانسیل عملکرد 

باال مقاوم به خشکی 
آخر فصل زودرسی 

نسبی، مقاوم به 
شوری آب و خاک

1
مقاوم به خشكی 

آخر فصل- 
زودرسی – 

پتانسيل عملكرد 
باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

613993

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی

1
مقاوم به خشكی 

آخر فصل- 
زودرسی – 

پتانسيل عملكرد 
باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو
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ادامه جدول5- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی جوآبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 

ارقام جدید با ویژگیهای متمایز( اقلیم گرماقلیم معتدلاقلیم سرد

714003

1
مقاوم به سرما 

متحمل به 
بیماریها حایز 

پتانسیل عملکرد 
باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی

1
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل- زودرس – 
پتانسیل عملکرد 

باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

814013

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی

1
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل- زودرس – 
پتانسیل عملکرد 

باال، مقاوم به 
شوری آب و 

خاک

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

914023

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی 
مقاوم به شوری آب 

و خاک

1
مقاوم به 

خشکی آخر 
فصل- زودرس – 
پتانسیل عملکرد 

باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول5- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی جوآبی تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به 

ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

اقلیم گرماقلیم معتدلاقلیم سرد

1014033

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد 

باال مقاوم به خشکی 
آخر فصل، زودرسی 

نسبی

1
مقاوم به خشكی 

آخر فصل- 
زودرسی – 

پتانسيل عملكرد 
باال

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو

1114043

1
مقاوم به 

سرما- متحمل 
به بیماریها حایز 
پتانسیل عملکرد 

باال

1
پتانسیل عملکرد باال 
مقاوم به خشکی آخر 
فصل زودرسی نسبی 
مقاوم به شوری آب 

و خاک

1
مقاوم به خشكی 

آخر فصل- 
زودرسی – 

پتانسيل عملكرد 
باال، مقاوم به 

گرمای آخر فصل

تهیه امکانات تعیین خواص کیفی 
جو، تأمین نیروی انسانی کارشناس 
و تکنسین- تأمین مالی جهت تهیه 
دستگاههای مرتبط با تعیین صفات 

فیزیولوژی موثر در تحمل به تنش ها- 
تجهیز آزمایشگاه بیماری های جو تأمین 

کارشناسان ویژه تکثیر بذر جو
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جدول6- وضعیت ارقام تریتیکاله و چاودار موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

ردیف
نام 

محصول
نام رقم

سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1391سنابادتریتیکاله1
سیمیت 
مکزیک

-4
متوسط رس، مقاوم به خوابیدگی، 

مقاوم به بیماری ها به ویژه زنگ زرد 
گندم

مناطق گرم، معتدل و 
معتدل سرد

1394پاژتریتیکاله2
سیمیت 
مکزیک

-4

متوسط رس، مقاوم به خوابيدگی 
و چروکيدگی دانه، مقاوم به 

بيماری های رايج گندم به ويژه زنگ 
زرد

مناطق معتدل 
استان های خراسان 
رضوی و جنوبی و 

مناطق مشابه آن در 
سطح کشور

4-آلمانDanko1368چاودار3
متوسط رس، مقاوم به خوابیدگي و 
ریزش، متحمل به تنش سرما، مقاوم 

به زنگ هاي زرد و قهوه اي

کوهپایه هاي شمال 
البرز

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 7- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی تریتیکاله تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در 

دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

113941
مناسب خاکهای فقير – 

زودرس- حايز پتانسيل باال

در حال حاضر ژرم پالسم جدیدی به برنامه تزریق نشده و از منابع 
موجود در بخش معرفی ارقام انجام می می شود. در صورت وجود 
منابع زمستانه تریتیکاله، پیشنهاد ورود این منابع از کشورهای 

اروپای شرقی دارد

213951
مناسب خاکهای فقير – 

زودرس- حايز پتانسيل باال
-

313961
مناسب خاکهای فقير – 

زودرس- حايز پتانسيل باال
-

2-1-2- ارقام معرفی شده دانه های روغنی
ــذور مــادري،  ــژادي در زمینــه اصــالح و تامیــن ب ــا توســعه برنامه هــاي به ن بخــش تحقیقــات دانه هــاي روغنــي ب
ــن و  ــذر والدی ــد ب ــگ و تولی ــد و گلرن ــزا، کنج ــویا، کل ــردان، س ــان آفتابگ ــام آزاد گرده افش ــت ارق ــوپرالیت و الی س
ــده  ــام معرفی ش ــت. ارق ــام داده اس ــذاری را انج ــای اثرگ ــر فعالیت ه ــه اخی ــردان در چهارده هیبریدهاي F1 آفتابگ
ــل  ــي از قبی ــات برجســته زراع ــف کشــور و داراي صف ــا مناطــق مختل محصــوالت یادشــده برخــوردار از ســازگاري ب
پرمحصولــي، درصــد روغــن بــاال، مقاومــت یــا تحمــل بــه بیماري هــا و نیــز ویژگي هــاي خــاص معرفي شــده می باشــند.

شکل3- مزارع تحقیقاتی کلزای پاییزه

ارائــه روش هــاي مناســب زراعــي و توصیه هــاي فنــي بــراي کشــت ارقــام جدیــد گیاهــان روغنــي در اقلیم هــاي 
مختلــف کشــور و نیــز تعییــن نیازهــاي زراعــی ارقــام جدیــد، گســترش همکاري هــاي علمــي و فنــي وتحقیقاتــي با 
مراکــز بین المللــي تحقیقــات کشــاورزي و موسســات تحقیقاتــي پیشــرفته خارجــي و انتقــال یافته هــاي تحقیقاتــي 
و ترویــج دســتاوردها بــا همــکاري معاونــت ترویــج وزارت متبــوع و بــا بهــره گیــري از مشــارکت کشــاورزان پیشــرو 

کمــک شــایانی بــه افزایــش ســطح زیــر کشــت گیاهــان روغنــی کــرده اســت.
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شکل4- مزارع تحقیقاتی آفتابگردان 

ــم  ــداد 13رق ــی تع ــه معرف ــر ب ــی، منج ــای روغن ــه دانه ه ــتمر در زمین ــق مس ــال ها تحقی ــل س حاص
آفتابگــردان،16 رقــم ســویا،18 رقــم کلــزا، 12 رقــم کنجــد و 7 رقــم گلرنــگ شــده اســت. مشــخصات ارقــام 
ــای  ــام دانه ه ــداد ارق ــی تع ــت پیش بین ــن لیس ــت. همچنی ــده اس ــداول12،10،8 و 16 آم ــر در ج ــورد نظ م
ــق  ــا اف ــم( کــه ت ــگ)4 رق ــم( و گلرن ــم( ، کنجــد)8 رق ــم( ، ســویا)6رقم( ،آفتابگردان)9رق روغنــی کلزا)10رق
1404 در دســتور کار ایــن بخــش قــرار گرفته)مجموعــا 37 رقــم( در جــداول 15،13،11،9و17 درج شده اســت.

شکل5- مزارع تحقیقاتی کنجد و گلرنگ 

شکل6- مزارع تحقیقاتی سویا
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول8- وضعیت ارقام آفتابگردان موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

کرجرومانی1349رکورد1
5)گزینش 
پوستووی(

معتدل سردآزا دگرده افشان -پرمحصول

کرجروسیه1349زاریا2
5)گزینش 
پوستووی(

معتدل گرم شمالآزادگرده افشان-متوسط رس

کرجروسیه1354آرماویرسکی3
5)گزینش 
پوستووی(

معتدل سردآزادگرده افشان-دیر رس

کرجیوگسالوی 1354پروگرس4
5)گزینش 
پوستووی(

آزادگرده افشان-پرمحصول متحمل 
به پالسموپارا

معتدل گرم شمال

کرج-1364گابور5
5)گزینش 
پوستووی(

آزادگرده افشان- متحمل به 
پالسموپارا و زنگ

معتدل گرم شمال 

3کرجایران1366شفق6
 هیبرید مقاوم به پالسموپارا،
بیش از 3.5 تن عملکرد دانه

سرد
معتدل

3کرج-1366مهر7
هیبرید مقاوم به سفیدک کرکی، 

46% روغن و بیش از 3 تن 
عملکرد دانه

گرم مرطوب
معتدل

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ادامه جدول8- وضعیت ارقام آفتابگردان موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

 *روش 

اقلیم مناسب ویژگی)های( بارز رقماصالحی
کشت

3کرج-1373آذرگل8
هیبرید درصد روغن باال)47 تا 
48 درصد(، متحمل به سفیدک 

کرکی و زنگ

گرم و مرطوب
معتدل

3کرج-1373گلدیس9
هیبرید- درصد روغن باال)47 تا 

48 درصد(، 
سرد و معتدل 

سرد

3کرج-1374گلشید10
هیبرید-درصد روغن باال)47 تا 
48 درصد(، متحمل به سفیدک 

کرکی و زنگ
سرد

3کرج 1388فرخ11
زودرس- تحمل نسبی در برابر 

خشکی و سفیدک کرکی
معتدل و 

سرد،گرم وخشک

3کرج1391قاسم12
زودرس-تحمل نسبی در برابر 
خشکی، سفیدک کرکی و زنگ

معتدل و 
سرد،گرم و 

خشک،گرم و 
مرطوب

3کرج1391برزگر13
مقاوم به زنگ و سفیدک 

کرکی- پرمحصولی

کشت اول مناطق 
سرد و گرم و 

مرطوب و کشت 
دوم مناطق 

معتدل

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 9- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی آفتابگردان تا افق 1404

تعداد سالردیف
بارز ارقام در دست معرفیرقم

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با ویژگیهای 

متمایز(

11394-

21395--

-زودرس313961

-پاکوتاه و مقاوم به ورس413971

513981
پرمحصول و مقاوم به تنش های 

محیطی، مقاوم به پالسمویا
گلخانه

-متحمل در برابر خشکی61399

منابع ژنتیکی مقاومت به اسکلروتینا + گلخانهمقاوم به اسکلروتینا714001

گلخانهآجیلی + متحمل در برابر شوری814012

-پراولئیک914021

منابع ژنتیکی مقاومت به علف کش و گل جالیزمقاوم به علف کش 1014031

1114041
هیبرید مقاوم به علف کش + 

گل جالیز
منابع ژنتیکی مقاومت به علف کش
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جدول 10- وضعیت ارقام سویا موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

گلستانپرمحصول4گرگانآمریکا1352ویلیامز1

2
الین 
504

2دزفول-1391
پرمحصول-رشد نامحدود- کشت 

تاخیری
گرم جنوب

3M91375-)مغان-لرستانپرمحصول5 )موتاسیون

گلستانپرمحصول و پایداری عملکرد4گلستان-1361گرگان43

گلستانپرمحصول و پایداری عملکرد4گلستان-1372سحر5

مغانپرمحصول و پایداری عملکرد4مغان-1382زان6

گلستانپرمحصول2گلستان-1382سپیده7

4مازندران-1382ساری8
پرمحصول- متحمل به پوسیدگی 

ذغالی
مازندران

مازندرانپرمحصول- پایداری عملکرد4مازندران-1383تالر9

2مازندران-1389نکادر10
پرمحصول متحمل نسبی به 

پوسیدگی ذغالی
مازندران

2گلستان-1389کتول11
پرمحصول-پایداری عملکرد-

متحمل به پوسیدگی ذغالی و 
اختالل در غالف بندی

گلستان

-1390سالند12
صفی آباد 

دزفول
خوزستانپرمحصول-پایداری عملکرد2

2مازندران-1390کاسپین13
پرمحصول- و متحمل به 

پوسیدگی ذغالی
مازندران

2گلستان-1392سامان14
-پایداری عملکرد-تحمل به 

پوسیدگی ذغالی
گلستان

زودرس-مقاوم به فیتوفترا5کرج-1394کوثر15
لرستان

چهارمحال و بختیاری

-1395امیر16

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 11- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی سویا تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در دست 

معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

--پرمحصول113941

21395

313961

متوسط رس و پایداری عملکرد 
مطلوب و متحمل به کم آبی و 

بیماری پوسیدگی ذغالی، مناسب 
کشت تابستانه مغان و مناطق 

معتدل

ژرم پالسم خارجی، امکانات الزم برای کشت و ارزیابی عملکرد در 
شرایط نرمال و تنش کم آبی در مزرعه و وسایل و مواد الزم برای 

ارزیابی واکنش نسبت به بیماری

ژرم پالسم،41397

پرمحصول51398

613991
زودرس و مقاوم به فیتوفترا و 

تنش کم آبی

ژرم پالسم، تجهیزات الزم برای تیمار اشعه)گاما(، وسایل و مواد الزم 
برای ارزیابی واکنش نسبت به بیماری، دسترسی به منابع مربوط به 

مواد ژنتیکی در دنیا و ارتباطات بیشتر با مراکز تولید سویا

71400--

متوسط رس/نسبتا دیررس814011
دسترسی به منابع مربوط به مواد ژنتیکی در دنیا و ارتباطات بیشتر 

با مراکز تولید سویا

91402--

1014031
عملکرد دانه مناسب با تحمل 

نسبی به تنشهای گرما و خشکی
دسترسی به منابع مربوط به مواد ژنتیکی در دنیا و ارتباطات بیشتر 

با مراکز تولید سویا

1114041
متحمل به تنش گرما و عملکرد 

مناسب
ژرم پالسم،
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جدول12- وضعیت ارقام کلزا موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا 
در صورت 
خارجی بودن

مرکز معرفی 
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم*روش اصالحیکننده اولیه

مناطق سردپرمحصول، پایداری عملکرد4--1378طالیه1

2Hyola4011379--Introduction پرمحصول، پایداری
عملکرد،متحمل به ورس

مناطق گرم

مناطق گرم و معتدلدیررس، پایداری عملکردIntroduction--1379ساریگل3

مناطق سردپرمحصول و پایداری عملکردIntroduction--1380اوکاپی4

5SLM0461380--Introduction پرمحصول، پایداری
عملکرد،مقاومت به خشکی 

مناطق سرد

6Hyola4201380--Introductionمناطق گرمنسبتاً پرمحصول، متوسط رس

7Huola3081380--Introductionمناطق گرمپرمحصول، زودرس

مناطق گرم و معتدلپرمحصولIntroductionکرج-1380زرگل8

مناطق گرم و معتدلپرمحصولIntroductionکرج-1380استقالل9

متوسط رس، پرمحصول، رشد Introduction-1382اوپرا10
اولیه سریع

مناطق سرد

مناطق سردپرمحصول، پایداری عملکردIntroduction--1382لیکورد11

12RGS0031383--Introductionمناطق گرمپرمحصول، متوسط رس

مناطق سردپرمحصول، پایداری عملکردIntroductionکرج-1384مودنا13

مناطق سردمتوسط رس، پرمحصول2کرج-1384زرفام14

2مازندران-1391ظفر15
پرمحصول، تراکم خورجین در 

ساقه اصلی
مناطق میان بند 

مازندران

مناطق سردپرمحصول، پایداری عملکرد2کرج-1393احمدی16

مناطق گرمپرمحصول، پایداری عملکردIntroductionکرج-1393دلگان17

2کرج1395نیما18
پرمحصول، متحمل به پوسیدگی 

سفید ساقه 
مناطق سرد و معتدل 

سرد کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 13- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی کلزا تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در دست 

معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

11394---

=-پرمحصول زمستانه213951

زودرس313961

مناسب کشت تاخیری413971
بررسی های دقیق و پیشرفته + نیروی انسانی متخصص و 

تکنیسین

مقاوم به سرما513981
بررسی های دقیق و ژرم پالسم+ نیروی انسانی متخصص و 

تکنیسین

پرمحصول و مقاوم به تنش خشکی613991
بررسی های دقیق و پیشرفته تحمل به خشکی+ نیروی 

انسانی متخصص و تکنیسین

-پرمحصول بهاره714001

پرمحصول و مقاوم به تنش خشکی814011
بررسی های دقیق و پیشرفته تحمل به خشکی+ نیروی 

انسانی متخصص و تکنیسین

پرمحصول و مقاوم به ریزش914021
الزم است ژرم پالسم های جدید خارجی در دسترس قرار 

گیرد.

پرمحصول و مقاوم به تنش خشکی1014031
بررسی های دقیق و پیشرفته تحمل به خشکی+ نیروی 

انسانی متخصص و تکنیسین

پرمحصول و هیبرید1114041
الزم است ژرم پالسم های جدید خارجی در دسترس قرار 

گیرد.
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جدول14- وضعیت ارقام کنجد موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اقلیم مناسب ویژگی)های( بارز رقماصالحی
کشت

مناطق گرم کشور÷رمحصول دیررس1بوشهر-51386 برازجان1

1داراب-1389داراب22
پرمحصول و متحمل به گل 

سبز
مناطق گرم کشور

4کرج-1385پاکستانی3
پرمحصول با دانه های سفید 

روشن مناسب قنادی
مناطق گرم کشور

4
سنتتیک 
صفی آباد

گرم جنوبپرمحصولسنتتیکدزفول--

1ورامین--ورامین 52822
پرمحصول مقاوم به 

خوابیدگی
گرم جنوب

گرم جنوبپرمحصول1داراب-1360داراب614

سواحل خزرپرمحصول1مازندرن-ناز تک شاخه7

پرمحصول1مغان-1378اولتان8
نیمه شمالی 
مناطق گرم

معتدل شمالیپرمحصول1کرج-1378یکتا9

گرم جنوبپرمحصول 1برازجان-1385دشتستان-102

گرم جنوبپرمحصول1فارس-1388داراب 111

گرم جنوبپرمحصول1جیرفت-1392هلیل12

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ..



63 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 15- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی کنجد تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست 
معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

11394--

21395-

313962

1 پرمحصول و طول دوره مودش 
کوتاه تر از ارقام فعلی، 2 پرمحصول 
و تک شاخه جهت کشت در نیمه 

جنوبی

نیروی انسانی - تکنسین

413971
پرمحصول و یکنواختی نسبی از 

رسیدگی
نیروی انسانی - تکنسین

51398--

613991
زودرس به منظور کشت در مناطق کم 

آب نیمه شمالی
ژرم پالسم جدید- نیروی انسانی - تکنسین

71400---

814011
پرمحصول و متحمل به تنش خشکی 

در نیمه جنوبی
بررسی های کاربردی و عملیاتی در خصوص اصالح برای 

خشکی

منابع ژنتیکی مقاومت یا تحمل به بیماری) نیروی انسانی(متحمل به بیماری و پر محصول914021

زودرس ومتحمل به بیماری1014031

تحمل نسبی به ریزش1114041
ژرم پالسم در اولویت جدی است. آموزش وآشنایی با 
روشهای اصالح کشورهای پیشرو با توجه به پیچیدگی 

صنعت مقاومت به ریزش قابل توجیه است
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جدول 16- وضعیت ارقام گلرنگ موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا
)در صورت 

خارجی 
بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

بهاره پرمحصول و بی خار1کرج-1368محلی اصفهان1
مناطق سرد و معتدل 

سرد کشور

مناطق سرد کشورپاییزه مقاوم به سرما و پرمحصول1ورامین-1368ورامین 2295

-1368زرقان3279
زرقان 
فارس

پرعملکرد1
کشت پاییزه مناطق سرد 

و نیمه سرد

1کرج-1384پدیده4
عملکرد دانه زیاد و مقاومت باال 

به سرما
پاییزه- مناطق سرد و 

معتدل سرد

بی خار، زودرس1کرج-1387گلدشت5
مناطق گرم در کشت 

پاییزه

1اصفهان-1388صفه6
بی خار، گل قرمز با عملکرد دانه 

و روغن باال
بهاره- درمناطق سرد و 

معتدل سرد

2کرج-1391گلمهر7
بی خار، گل قرمز پرعملکرد و 

مقاوم به سرما
پاییزه- مناطق سرد و 

معتدل سرد

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 17- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گلرنگ تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در 
دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام 

جدید با ویژگیهای متمایز(

11394---

-پرمحصول و زودرس213951

31396

- --- 41397

51398

پرمحصول و مقاوم به تنش 613991
بررسی های دقیق و پیشرفته تحمل به خشکیخشکی

71400 --

تهیه ژرم پالسم از منابع خارجی پرمحصول و پرروغن814011

91402 --

تهیه ژرم پالسم از توده های بومی و منابع خارجی پرمحصول1014031

111404--
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2-1-3- ارقام معرفی شده ذرت و گیاهان علوفه ایی
بخــش تحقیقــات ذرت از ســال 1349 براســاس موافقــت نامــه بیــن کشــور ایــران و یوگســالوي در قالــب 
ــل  ــون پ ــات ذرت زم ــتیتو تحقیق ــران و انس ــذر ای ــال و ب ــه نه ــالح و تهی ــات اص ــه تحقیق ــکاري مؤسس هم
یوگســالوي تأســیس شــد. تحقیقــات ذرت بــا مشــارکت چندیــن کارشــناس از کشــور یوگســالوي آغاز شــد 
ــورت  ــان ص ــن کارشناس ــکاري ای ــا هم ــتگاه ها ب ــتاد و ایس ــا در س ــت برنامه ه ــزي و هدای ــه ری ــه برنام و کلی
ــه  ــات علوف ــد شــد. تحقیق ــن ذرت در داخــل کشــور تولی ــذور والدی ــه بعــد، ب ــت. از ســال 1363 ب مــي گرف
ــاز شــد.  ــه یونجــه آغ ــي در زمین ــا بررســي هاي مختلف ــات ذرت ب ــاز کار بخــش تحقیق ــا آغ ــان ب ــز هم زم نی
در ســال 1363 بــا تأســیس بخــش تحقیقــات گیاهــان علوفــه اي، تحقیقــات مزبــور وســعت یافــت و عــالوه 
بــر یونجــه، تحقیقــات در زمینــه گیاهانــي ماننــد شــبدر، ســورگوم، اســپرس، ارزن و بعضــي دیگــر از گیاهــان 
علوفــه اي انجــام گردیــد. در ســال 1376 دو بخــش یــاد شــده در یــک بخــش تحــت نــام، بخــش تحقیقــات 

ذرت و گیاهــان علوفــه اي ادغــام شــد

شکل 7- برخی از گیاهان علوفه ایی)ذرت،سورگوم،شبدر(

ــژادي و به زراعــي در  ــی120 طــرح به ن ــا اجــراي حــدود100 ال ــن بخــش ســاالنه ب ــی، ای در شــرایط فعل
ــه اي در  ــر ذرت، یونجــه، ســورگوم، شــبدر، اســپرس، ارزن و ســایر گیاهــان علوف ــی نظی خصــوص محصوالت
کــرج و 25 ایســتگاه و مرکــز تحقیقاتــي کشــور فعالیــت دارد. معرفــی و اصــالح بیــش از 18 رقــم هیبریــد 
ــم  ــک رق ــورگورم  و ی ــم س ــم ارزن،5 رق ــز،2 رق ــبدر قرم ــم ش ــیدن،2 رق ــف رس ــای مختل ذرت در گروه ه
ــور،  ــد در کش ــذر ذرت هیبری ــد ب ــب تولی ــوی مناس ــی الگ ــت. معرف ــا  اس ــن فعالیت ه ــل همی ــه حاص یونج
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

تعییــن نیازهــای زراعــی و توصیه هــای بــه زراعــی بــرای اســتفاده از حداکثــر پتانســیل ارقــام ذرت و گیاهــان 
ــن  ــیدگی و تعیی ــف رس ــای مختل ــام در گروه ه ــی ارق ــاز حرارت ــن نی ــی و تعیی ــدی اقلیم ــه ای، پهنه بن علوف
جایــگاه ارقــام در گروه هــای مختلــف، تدویــن دو برنامــه راهبــردی ذرت و گیاهــان علوفــه ای از عمــده تریــن 

ــتند. ــش هس ــن بخ ــای ای فعالیت ه
 معرفــی ارقــام زودرس ذرت فجــر، دهقــان و کوشــا و ارقــام اختصاصــی مناطــق گرمســیر کشــور شــامل 
ذرت مبیــن و ذرت کارون 701 بــرای اولیــن بــار، و همچنیــن ارقــام جدیــد و پرمحصــول کــرج 705 و کــرج 
706 از دیگــر فعالیت هــا و دســتاوردهای اخیــر ایــن بخــش اســت. مشــخصات ارقــام مــورد اشــاره در جــدول 
18 و همچنیــن لیســت پیش بینــی تعــداد ارقــام ذرت و محصــوالت علوفه ایی)ســورگوم، ارزن، شــبدر و 
یونجــه( کــه تــا افــق 1404 در دســتور کار ایــن موسســه قــرار گرفتــه) 35  رقــم( در جــداول 21،19، 23،25 

و 26 آمــده اســت.

شکل9- رقم ذرت کوشاشکل8- رقم ذرت کرج703

شکل11- رقم یونجه امیدشکل10- مزارع تحقیقاتی سورگوم
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جدول 18- وضعیت ارقام ذرت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1KSC4031359
یوگسالوی 

سابق
ذرت شیرین متوسط رس2کرج

مناطق ذرت کاری 
کشور

2
سینگل 

کراس 704
1359

یوگسالوی 
سابق

2کرج
دو منظوره)دانه ای و علوفه ای( و قدرت 

سازگاری باال با شرایط متنوع اقلیمی
مناطق ذرت کاری 

کشور

3
دابل کراس 

370
مناطق معتدل و معتدل سرد، زودرس2کرج-1359

مناطق ذرت کاری 
کشور

4
سینگل 

کراس301
2کرج-1368

کشت دوم بعد از برداشت گندم و 
کشت های تأخیري در مناطق معتدل و 

معتدل سرد کشور

مناطق ذرت کاری 
کشور

2کرج-6041368)زرین(5
متوسط رس، مناسب کشت در مناطق 

معتدل، معتدل سرد 
مناطق ذرت کاری 

کشور

6
سینگل 

کراس711
دو منظوره)دانه ای و علوفه ای(2کرج-1368

مناطق ذرت کاری 
کشور

7
سینگل 

کراس647
متوسط رس و دو منظوره2کرج-1368

مناطق ذرت کاری 
کشور

8
سینگل 

کراس600
متوسط رس و مناسب برای پاپ کورن2کرج-1378

مناطق ذرت کاری 
کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 18- وضعیت ارقام ذرت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

دو منظوره)دانه ای و علوفه ای(2کرج-1381کرج 9700
مناطق ذرت کاری 

کشور

کلیه مناطق کشور پرمحصول2کرج-1383کرج 10500

زود رس2کرج-1386فجر11
معتدل و معتدل سرد 

کشور

2کرج-1386دهقان12
متوسط-زودرس مناسب برای 

کشت های تاخیری
معتدل و معتدل سرد 

کشور

مناطق گرممتحمل به تنش خشکی2دزفول-1390کارون 13701

مناطق گرممتحمل به گرما2دزفول-1390مبین14

2کرج-1391کرج 15705
سرعت باالی کاهش رطوبت دانه زمان 

برداشت
مناطق ذرت کاری 

کشور

مناسب برای کشت اول تاخیری2کرج-1391کرج 16706
مناطق ذرت کاری 

کشور

2کرج-1392کرج 17703
سرعت باالی کاهش رطوبت دانه زمان 

برداشت
مناطق ذرت کاری 

کشور

3کرج-1395کوشا18
مناطق ذرت کاری زودرس تر وپرمحصول

کشور

* 1- انتخــاب از توده -هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
ــایر روش ها ... 5- س
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جدول 19- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گیاه زراعی ذرت تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در دست 

معرفی

پیشنهادات
 )با امکانات مورد نیاز برای دستیابی 
به ارقام جدید با ویژگیهای متمایز(

سایر 
توضیحات

11394----
213952

ارقام هیبرید ترجیحا در گروههای 
زود و متوسط رس

وجود ژرم پالسم کافی و بهره گيری از روش های 
نوين اصالحی

دومنظوره

313961
413971
513981
613991
714001
814011
914021
1014031
1114041

جدول 20- وضعیت ارقام شبدر موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال معرفینام رقمردیف
کشور مبدا)در 

صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

5خارجی-1389البرز11

زودرس تر از بقیه گونه 
هاي شبدر، متحمل به 
سرما، پتانسیل تولید 

علوفه در اول فصل

کلیه مناطق کشت 
شبدر از جمله مناطق 

کوهستانی و سرد 
استان های گیالن، 

مازندران و گلستان، 
البرز، مرکزی، 

چهارمحال بختیاری، 
لرستان، همدان، 

اصفهان، کردستان، 

5خارجی-1389نسیم2

تحمل نسبی به بیماری 
سفیدک حقیقی و سرما 
- دیررسی، تولید علوفه 

در تمام فصل، 

مناطق کوهستانی 
و سرد استان های 
گیالن، مازندران و 

گلستان، البرز، 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 21- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی شبدر تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در دست 
معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

11394

---

21395

313961
متحمل به سرما و قابلیت استفاده در 

تناوب های زراعی
برخورداری از ژرم پالسم های داخلی و خارجی و همچنین 

امکانات عملی اصالح این گیاه

41397

---

51398

613991
عملکرد مطلوب ومتحمل به سرما و 
همچنین قابلیت استفاده در تناوب با 

محصوالتی مانند برنج

برخورداری از ژرم پالسم های داخلی و خارجی و همچنین 
امکانات عملی اصالح این گیاه

71400

814011
متحمل به سرما و قابلیت کشت در 

تناوب با محصوالتی مانند برنج
-

91402

---

101403

1114041
متحمل به سرما و قابلیت کشت در 

تناوب با محصوالتی مانند برنج
-
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 جدول 22- وضعیت ارقام ارزن موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

1--1388باستان1
تولید مطلوب قصیل در مدت 
55 الی 65 روز،متحمل به 

ورس

تمامی مناطق کشور خصوصاً 
مناطق معتدل و گرم 

1--1388پیشاهنگ2
تولید مطلوب قصیل در مدت 
50 الی 60 روز،متحمل به 

ورس

تمامی مناطق کشور خصوصاً 
مناطق معتدل و گرم به عنوان 

کشت مکمل

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...

جدول 23- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی ارزن تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در 
دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام 

جدید با ویژگیهای متمایز(
11394--- 21395

متحمل به خشکی و گرما و قابل 313961
وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملی استفاده بودن برای کشت مکمل 

41397---

متحمل به خشکی و گرما و قابل 513981
وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملیاستفاده بودن برای کشت مکمل

61399-- 71400-

متحمل به خشکی و گرما و قابل 814012
وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملیاستفاده بودن برای کشت مکمل

91402-- 101403-

متحمل به خشکی و گرما و قابل 1114042
وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملیاستفاده بودن برای کشت مکمل
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 24- وضعیت ارقام سورگوم و یونجه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

سورگوم 1
زودرس، مناسب چرای مستقیم، علوفۀ 5استرالیا1373اسپیدفید

معتدل، گرم و خشکتازه وعلوفۀ خشک

سورگوم 2
4--1385پگاه

عملكرد مطلوب – به واسطه داشتن قند 
معتدل، گرم و خشکباال در ساقه مناسب برای توليد سيلو

سورگوم 3
متوسط رس وپاکوتاه وقابلیت استفاده در 4--1376کیمیا

معتدل، گرم و خشکصنعت

سورگوم 4
معتدل، گرم و خشکمتوسط رس و پاکوتاه4--1376سپیده

سورگوم 5
معتدل، گرم و خشکزودرس و پاکوتاه4--1376پیام

مناطق گرمپرمحصولسنتتیک--1395یونجه امید6
* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 

5- ســایر روش هــا ......

جدول 25- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی سورگوم تا افق ادامه1404

تعداد سالردیف
ویژگی های بارز ارقام در دست معرفیرقم

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(
11394--- 21395

313963
 عملكرد باال ومتحمل به عوامل خسارت زای 

زنده و غير زنده 
وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملی و همچنین بهره 
گیری از روش های اصالحی نوین در تولید هیبرید سورگوم

41397---- 51398

 عملکرد باال ومتحمل به عو-امل خسارت 613992
زای زنده و غیر زنده

وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملی و همچنین بهره 
گیری از روش های اصالحی نوین در تولید هیبرید سورگوم

71400--

عملکرد باال ومتحمل به عوامل خسارت زای 814011
زنده و غیر زنده

وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملی و همچنین بهره 
گیری از روش های اصالحی نوین در تولید هیبرید سورگوم

91402-- 101403

عملکرد باال ومتحمل به عوامل خسارت زای 1114041
زنده و غیر زنده

وجود ژرم پالسم کافی و امکانات عملی و همچنین بهره 
گیری از روش های اصالحی نوین در تولید هیبرید سورگوم
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جدول 26- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی گیاه زراعی یونجه تا افق 1404

ف
تعداد سالردی

رقم
ویژگی های بارز ارقام در 

دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام 

جدید با ویژگیهای متمایز(

11394---

213952
 عملکرد مطلوب ومتحمل به 
عوامل زیان آور زنده و غیر 

زنده 

بهره گیری از روشهای نوین برای اصالح یونجه با تاکید 
و توجه به تنوع ژرم پالسم این گیاه بومی 

313962
 عملکرد مطلوب ومتحمل به 
عوامل زیان آور زنده و غیر 

زنده 

بهره گیری از روشهای نوین برای اصالح یونجه با تاکید 
و توجه به تنوع ژرم پالسم این گیاه بومی 

41397---

513981
عملکرد مطلوب ومتحمل به 
عوامل زیان آور زنده و غیر 

زنده

بهره گیری از روشهای نوین برای اصالح یونجه با تاکید 
و توجه به تنوع ژرم پالسم این گیاه بومی 

61399---

71400--

814011
 عملکرد مطلوب ومتحمل به 
عوامل زیان آور زنده و غیر 

زنده 

بهره گیری از روشهای نوین برای اصالح یونجه با تاکید 
و توجه به تنوع ژرم پالسم این گیاه بومی 

91402
--

-

101403

1114041
 عملکرد مطلوب ومتحمل به 
عوامل زیان آور زنده و غیر 

زنده 

بهره گیری از روشهای نوین برای اصالح یونجه با تاکید 
و توجه به تنوع ژرم پالسم این گیاه بومی 
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

2-1-4- ارقام معرفی شده حبوبات و سبزی و صیفی
تحقیقــات مربــوط بــه محصــوالت ســبزي، صیفــي و حبوبــات آبــي از بــدو تأســیس موسســۀ تحقیقــات 
ــي  ــات باغبان ــش تحقیق ــدون در بخ ــۀ م ــک برنام ــورت ی ــال 1339 به ص ــذر در س ــال و ب ــۀ نه ــالح وتهی اص
شــروع شــد و در ســال 1358 بــا تأســیس بخــش تحقیقاتــي ســبزي و صیفــي و بخــش تحقیقاتــي حبوبــات، 
ادامــه یافــت. بخــش تحقیقــات ســبزي، صیفــي و حبوبــات آبــي محصــوالت متنوعــي را در دســت بررســي و 
ــار،  ــاز، گوجه فرنگــي، خی ــه: ســیب زمیني، پی ــوان ب ــن بخــش مي ت ــن محصــوالت ای ــق دارد. از مهم تری تحقی
ــج، ســایر ســبزیجات برگــي  ــم، هوی ــزه، طالبــي، کاهــو، اســفناج، کــدو، کل ــه، خرب فلفــل، بادمجــان، هندوان
انــواع لوبیا)چیتــي، ســفید، قرمــز و چشــم بلبلــي( ، باقــال و مــاش اشــاره کــرد. معرفــی 2 رقــم ســیب زمینــي، 
ــک  ــم اســفناج، ی ــک رق ــو، ی ــم کاه ــم نخــود،3 رق ــک رق ــال، ی ــم باق ــک رق ــز(  ی ــم لوبیا)ســفید و قرم 9 رق
رقــم طالبــی،2 رقــم خربــزه، یــک رقــم ســیر، از دســتاوردهاي مهــم ســال هاي اخیــر ایــن  بخــش به شــمار 

می آینــد. 
ــی  ــت پیش بین ــن لیس ــداول ،36،35،34،33،31،30،29،27و همچنی ــاره در ج ــورد اش ــام م ــخصات ارق  مش
ــا افــق 1404 در دســتور کار ایــن  ــواده سوالناســه و پیازکــه ت تعــداد ارقــام لوبیــا، ســیب زمینی، محصــوالت خان
موسســه قــرار گرفتــه در جــداول 35،32،28آمــده اســت. بــا توجــه بــه تاســیس موسســه تحقیقــات علــوم باغبانی، 

معرفــی ارقــام ســایر خانواده هــای محصــوالت ســبزی و صیفــی در موسســه مذکــور انجــام خواهــد شــد.

شکل13 – رقم لوبیا کوشاشکل12 – رقم سیب زمینی خاوران
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جدول 27- وضعیت ارقام لوبیا موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 
اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

4کرجکلمبیا1378اختر1
تیپ بوته ایستاده، مناسب برداشت 
مکانیزه، دانه درشت، خوش خوراک، 

خوش رنگ و بازارپسندی مناسب

استان های تهران، 
لرستان، آذربایجان غربی، 
مرکزی و مناطقی با آب 

و هوای مشابه

4کرجکلمبیا1378درخشان2
تیپ بوته ایستاده، مناسب برای کشت 
برداشت، دانه درشت، خوش خوراک، 

خوش رنگ و بازارپسندمناسب

استان های تهران، 
لرستان، آذربایجان غربی، 
مرکزی و مناطقی با آب 

و هوای مشابه

4کرجکلمبیا1378صیاد3
تیپ بوته نیمه رونده، خوش رنگ، 
دانه متوسط، خوش خوراک و بسیار 

زودرس

استان های تهران، 
لرستان، مرکزی و 

مناطقی با آب و هوای 
مشابه

4مرکزیکلمبیا1387پاک4

 ،CMV(مقاوم به سه ويروس مهم لوبيا
BYMV وBCMV( و دارا بودن تيپ 
رشد ايستاده و رشد نامحدود مناسب برای 

برداشت مكانيزه

معتدل سرد

4مرکزیکلمبیا1387شکوفا5

عملكرد باال، مقاومت به ويروس مهم لوبيا 
BCMV، درصد پروتئين باال، عدم قرار 

گرفتن غالف ها بر روی زمين مناسب برای 
کشت 

مناطق معتدل سرد
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول27- وضعیت ارقام لوبیا موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 
خارجی بودن(

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

4مرکزیکلمبیا1389درسا6

عملكرد مناسب، مقاومت به آفت کنه 
دولكه ای، بازارپسندی عالی و تحمل 

به دو ويروس مهم لوبيا CMV و 
BCMV

مناطق معتدل سرد

4لرستانکلمبیا1393الماس7
 BCMV مقاوم به بيماری ويروسی

وعملكرد باال
مناطق معتدل و سرد

4مرکزیکلمبیا1389صدری8
دانه درشت، بازار پسندی مناسب، مقاوم 
به ريزش دانه و متحمل به بيماری های 

BCMVو CMV ويروسی
مناطق معتدل سرد

4مرکزیکلمبیا1393کوشا9
تیپ بوته ایستاده با رشد نامحدود، 

مناسب برای برداشت مکانیزه . 
بازارپسندی بسیار مناسب.

استان های لرستان، 
فارس، مرکزی، 
زنجان،آذربایجان

4مرکزیکلمبیا1394غفار10
ایستاده رشد نامحدود، متحمل به 

خشکی، مقاوم به کنه دولکه ای، شکل و 
رنگ دانه و بازارپسندی بسیار مناسب

استان های لرستان، 
فارس، مرکزی، 

زنجان،آذربایجان، 
چهارمحال و بختیاری

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 28- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی لوبیا تا افق 1404

تعداد سالردیف
ویژگی های بارز ارقام در دست معرفیرقم

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید 

با ویژگیهای متمایز(

پر محصول، بازارپسند و مقاوم به کنه 113941
دولکه ای لوبیا

وجود ژرم پالسم کافی و بهره گیری از روش های نوین 
اصالحی

پر محصول، دانه درشت، بازارپسند، متحمل/213952
-مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده- لوبیا

313961

پر محصول، زودرس، متحمل/مقاوم به 
تنش های زنده و غیرزنده، دانه درشت، 

مناسب برای برداشت مکانیزه، واجد کیفیت 
باال- لوبیا ماش باقال

خریداری ادوات مناسب تهیه بستر و کاشت
تجهیز آزمایشگاه بررسی کیفیت

41397--

513981

پر محصول، زودرس، متحمل/مقاوم به 
تنش های زنده و غیرزنده، دانه درشت، 

مناسب برای برداشت مکانیزه- لوبیا ماش و 
باقال

وجود ژرم پالسم کافی و بهره گیری از روش های نوین 
اصالحی

613991
پر محصول، زودرس، بازارپسند، متحمل/

مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده، مناسب 
برداشت مکانیزه لوبیا چشم بلبلی

تجهیز آزمایشگاه بررسی بیماریها و مولکولی

پر محصول، زودرس، متحمل/مقاوم به 714001
خریداری ادوات مناسب تهیه بستر و کاشتتنش های زنده و غیرزنده لوبیا

پر محصول، زودرس، مقاوم به کنه دولکه ای، 814011
-دارای تیپ بوته ایستاده، مقاوم به ویروس

914021
پر محصول، زودرس، بازارپسند، متحمل/

مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده، مناسب 
برای برداشت مکانیزه، واجد کیفیت باال

وجود ژرم پالسم کافی و بهره گیری از روش های نوین 
اصالحی

1014032
پر محصول، بازارپسند، دارای تیپ بوته 

ایستاده، مناسب برای برداشت مکانیزه لوبیا 
ماش باقال

وجود ژرم پالسم کافی

پر محصول، بازارپسند، دارای تیپ بوته 1114041
ایستاده، مناسب برای برداشت مکانیزه لوبیا 

وجود ژرم پالسم کافی و بهره گیری از روش های نوین 
اصالحی
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 29- وضعیت ارقام نخود و باقال موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

نام رقممحصولردیف
سال 
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

ایکاردا1386بینالودنخود1
خراسان 
رضوی

4

مناسب برای کشت بهاره 
و کشت انتظاری، مقاوم به 
بیماری برق زدگی و تحمل 

به سرما، مناسب برای 
برداشت مکانیزه

مناطق نخودکاری 
با امکان یک آبیاری 
تکمیلی یا کشت آبی

4گلستانایکاردا1363برکتباقال2
عملکرد بسیار باال، دانه 

درشت، زودپز و بازارپسندی 
مناسب

استان های خوزستان، 
لرستان، اصفهان، 
گلستان و مازندران

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 30- وضعیت ارقام سیب زمینی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا 
)در صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

مناسب فرآوری صنعتی و تازه 4کرجایران1387ساواالن1
خوری با عملکرد باال

کلیه مناطق کشت بهاره 
سیب زمیني با تابستان  
نسبتاً خنک و طرح 

استمرار

مقاوم به بیماری های مهم ویروسی 2کرجایران1392خاوران2
و قارچی با عملکرد باال 

کلیه مناطق کشت بهاره 
سیب زمیني که داراي 
تابستان هاي نسبتاً خنک

جدول 31- وضعیت ارقام کاهو موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور 
مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(

مرکز 
معرفی 
کننده 

*روش 

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

1مازندرانایران1387وارش1

داراي عملکرد باال و کیفیت 
خوراکي مطلوب، بازارپسندي 
مناسب، متحمل به بیماري 

سفیدک داخلي سازگار به شرایط 
آب و هوایي شمال کشور

در اراضي خشکه زاري و 
اراضي شالیزاري پس از 
برداشت برنج در شمال 
کشور و مناطق مشابه

1خوزستانایران1393طاوسی2

دارای پوم)هد( یکنواخت، توپُر، 
کشیده و با پیچش خوب، 

عملکرد مناسب، کیفیت برگ ها و 
بازارپسندی خوب

استان خوزستان

1کرجایران1394ستاره3
متحمل به بولتینگ،کاهش 
عملکرد باال، بازارپسندی 

بسیارمناسب 

البرز، تهران، اصفهان و 
مناطق مشابه

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 32- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی سیب زمینی تا افق 1404

تعداد سالردیف
رقم

ویژگی های بارز ارقام در 
دست معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید 

با ویژگیهای متمایز(

11394---

دارای عملکرد باال و نسبتا 213951
زودرس

احداث گلخانه های مناسب تالقی، خریداری ادوات 
مناسب تهیه بستر و خاکدهی نظیر رتوشیپر و تراکتور 

چرخ باریک

31396---

دارای عملکرد باال و مناسب 413972
1-فرآوری 2-تازه خوری

تجهیز آزمایشگاه بررسی کیفیت

513982
دارای عملکرد باال و متوسط 
رس 1- جهت تهیه چیپس 

2- چندمنظوره
احداث گلخانه های تولید مینی تیوبر

61399--

714001
دارای عملکرد باال و متحمل 

به کم آبیاری وتحمل به 
ویروس های مهم سیب زمینی 

بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه بیماری ها

81401

متوسط رس مناسب فرآوری 914022
تکمیل آزمایشگاه کشت بافتو دارای عملکرد قابل قبول

101403--

1114042
دارای عملکرد باال و متحمل 

به کم آبیاری و استفاده 
چندمنظوره

بروز رسانی تجهیزات و اداوات کشت تا برداشت مناطق
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جدول 33- وضعیت ارقام اسفناج، طالبی و سیر موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقممحصولردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(
*روش مرکز معرفی 

اصالحی
ویژگی)های( 

بارز رقم
اقلیم مناسب 

کشت

1تهران-1388ورامین 88اسفناج1

پرمحصول برگ 
پهن، یکنواخت، 
زودرشد، سبز 
تیره و مقاوم

تهران، مازندارن و 
مناطق مشابه

1تهران-1388سمسوری 88طالبی2

همرسي و 
زودرسي 

میوه و کوتاه 
شدن طول 

دوره برداشت، 
کاهش 

هزینه هاي 
تولید

تهران، مرکزی، 
قم، اصفهان، یزد، 
خراسان، سمنان، 
فارس، بوشهر، 

هرمزگان

1مازندران-1381مازندسیر3

کمیت و 
کیفیت مطلوب، 
خاصیت انباری 

باال، 

استان مازندارن و 
مناطق مشابه

جدول 34- وضعیت ارقام خربزه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور مبدا)در 
صورت 

خارجی بودن(
*روش مرکز معرفی 

اصالحی
ویژگی)های( بارز 

اقلیم مناسب کشترقم

-1393خاتونی 193
خراسان 
1رضوی

عملکرد و کیفیت 
باال، یکنواختي باال و 
کوتاه تر بودن دوره 
رشد به میزان 10 
روز، رنگ میوه زرد

مناطق گرم و معتدل 
استان های خراسان 

رضوي، جنوبي، شمالي، 
گلستان، 

-1393درگزی 293
خراسان 
1رضوی

عملکرد و کیفیت 
باال)متوسط عملکرد 

حدود 45 درصد 
بیشتر(.. متوسط 
وزن میوه باال، و 

دارابودن طعم و عطر 
مطلوب 

گرم و معتدل 
استان های خراسان 
رضوي، جنوبي و 
شمالي، گلستان، 

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 35- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی خانواده سوالناسه تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در دست 

معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

11394-

تهیه ژرم پالسم و آموزش تولید بذر-21395

رقم بادمجان سبزرنگ313962
دسترسی به ژرم پالسم مناسب سوالناسه -تکمیل آزمایشگاه 

بررسی کیفیت
خریداری ادوات مناسب تهیه بستر

41397--

513981
رقم بادمجان با تلخی پایین-یک رقم 

فلفل قلمی با عملکرد باال
احداث گلخانه های تالقی مناسب- شرکت در دوره های 

آموزش تولید ارقام

61399---

714001
رقم بادمجان سازگار به منطقه جنوب 

کشور
خرید ادوات بذر گیر مناسب برای سوالناسه

81401---

914021
رقم گوجه فرنگی دارای عملکرد و 

کیفیت باال برای مناطق معتدل و گرم
شرکت در دوره های آموزش تولید ارقام گوجه فرنگی - 

تکمیل آزمایشگاههای بیماری و مولکولی

101403--

1114041
رقم گوجه فرنگی دارای عملکرد و 

کیفیت باالو مقاوم به بیماریهای مهم 
برای مناطق معتدل و گرم

تجهیزات تولید بذر مناسب در مناطق عمده تولید
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جدول 36- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی پیاز تا افق 1404

سالردیف
تعداد 

رقم
ویژگی های بارز ارقام در دست 

معرفی

پیشنهادات
)با امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ارقام جدید با 

ویژگیهای متمایز(

11394--

213951
عملکرد نسبتا باال، مناسب کشت 

پاییزه در مناطق جنوبی، عمر 
انباری زیاد، ماده خشک زیاد

تکمیل آزمایشگاه بررسی کیفیت و فرآوری

31396--

413971

عملکرد باال، مناسب کشت بهاره 
در مناطق معتدل سرد، عمر 
انباری زیاد و متحمل به آفت 

تریپس

تجهیز گلخانه

51398--

613991
عملکرد باال، مناسب کشت بهاره 

در مناطق معتدل سرد، عمر 
انباری زیاد

خریداری ادوات مناسب تهیه بستر کشت

71400---

814011
عملکرد باال، مناسب کشت بهاره 

در مناطق معتدل سرد، عمر 
انباری زیاد

خرید تجهیزات بوجاری بذر و خریداری قفس های ایزوله

914021
عملکرد باال، مناسب کشت بهاره 
در مناطق معتدل سرد، زودرس

بروزرسانی تجهیزات گلخانه

101403---

1114041
عملکرد باال، مناسب کشت پاییزه 

در مناطق جنوبی کشور
بروزرسانی اداوت تولید بذر
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

2-2- موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
موسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور فعالیت هــاي خــود را از ســال 1371 در 5 ایســتگاه اصلــي و 9 
ایســتگاه فرعــي در مناطــق مختلــف اگروکلیمائــي سردســیري، گرمســیري و نیمــه سردســیري و معتــدل دیــم 
کشــور بــه منظــور افزایــش عملکــرد محصــوالت زراعــي دیــم شــامل غالت)گنــدم نــان، گنــدم دوروم، جــو و 
ــه شــروع  ــگ( و علوف ــزا، آفتابگــردان و گلرن ــات) نخــود و عــدس( ، دانه هــاي روغنــي) کل ــه (، حبوب تریتیکال
ــات  ــم و شناســایي خصوصی کــرده اســت. جمــع آوري، حفــظ و نگهــداري ژرم پالســم محصــوالت زراعــي دی
ــات،  ــه منظــور اســتفاده از آنهــا در برنامه هــاي اصالحــي ایجــاد ارقــام پــر محصــول غــالت، حبوب ژنتیکــي ب
ــراي مناطــق مختلــف دیــم کشــور از مهم تریــن برنامه هــای اصالحــی موسســه   دانه هــاي روغنــي و علوفــه ب
ــه  ــاوم ب ــام مق ــد و ایجــاد ارق ــام جدی ــت ارق ــش  کیفی ــوده اســت. افزای ــم کشــور ب ــات کشــاورزی دی تحقیق

ــوده اســت. تنش هــاي زیســتي از دیگــر اقدامــات ایــن موسســه ب

شكل14 – مزارع تحقيقاتی ديم کشور

ــي  ــوان علم ــش ت ــت و افزای ــن تربی ــي و همچنی ــات بین الملل ــي از تحقیق ــت بهره جوی ــه جه ــن مؤسس ای
محققیــن خــود بــا مؤسســات بین المللــي ایــکاردا، ســیمیت، ایکریســات و عمدتــا بــا مرکــز ایــکاردا همــکاري 
دارد. انجــام پروژه هــاي مــورد توافــق طرفیــن، برگــزاري اجــالس مشــترک ســالیانه در ایــران و ارزیابــي نتایــج 
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ــان  ــد کارشناس ــالیانه، بازدی ــوزش س ــي و آم ــاي تحقیقات ــن برنامه ه ــده و تدوی ــاي اجراش ــه از پروژه ه حاصل
ایــکاردا از طرح هــاي تحقیقاتــي در دســت اجــرا، تبــادل کتــب و نشــریات فنــي، همــکاري در تهیــه 
وســایل آزمایشــگاهي و تجهیــز آزمایشــگاه و همــکاري در زمینــه آمــوزش نیــروي انســاني متخصــص شــامل 
ــای  ــن زمینه ه ــطح PhD از مهم تری ــي در س ــالت تکمیل ــدت و تحصی ــان م ــدت، می ــاه م ــاي کوت آموزش ه
ــم  ــاورزی دی ــات کش ــه تحقیق ــد. در موسس ــمار می آین ــی به ش ــم بین الملل ــز مه ــا مراک ــه ب ــکاری موسس هم
ــا ســال 1395 جمعــا تعــداد 43 رقــم معرفــی شــده اســت شــامل: تعــداد16 رقــم  ــدو تاســیس ت کشــور از ب
جدیــد گنــدم نــان، 3 رقــم گنــدم دروم، 8 رقــم جــو،6 رقــم نخــود، 3 رقــم عــدس،4 رقــم دانــه روغنی)کلــزا 
ــده در  ــام معرفی ش ــخصات ارق ــامی و مش ــت. اس ــده اس ــی ش ــی معرف ــک علوفه ای ــم ماش ــگ( و 3 رق و گلرن
ــق 1404 در جــداول40 ،45،43 و  ــرای اف ــام ب جــداول  46،44،42،41،39،38،37و هم چنیــن پیش بینــی ارق

47 آمــده اســت.

شکل16 – رقم جو دیم نادرشکل15 – رقم گندم دیم تک آب

شکل18 – رقم خردل روغنی دیم صادقشکل17 – رقم عدس بیله سوار
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول 37- وضعیت ارقام گندم نان دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب 
کشت

ویژگیها ي بارز رقم
*روش 

اصالحي 

مرکز 
معرفي 
کننده 
اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي، مقاوم به بیماریها و 

کیفیت خوب نانوایي و 
4 موسسه دیم سیمیت 1375 گهر 1

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، نیمه مقاوم 

به بیماریها 
4 موسسه دیم سیمیت 1376 زاگرس 2

گرمسیر
نیمه متحمل به تنش خشکي و گرم، نیمه 
مقاوم به بیماریها و کیفیت خوب نانوایي و 

عملکرد بیشتر
4 موسسه دیم سیمیت 1376 نیک نژاد 3

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، زودرس، 

نیمه مقاوم به بیماریها و کیفیت خوب نانوایي 
و عملکرد بیشتر

2 موسسه دیم ایران 1378 آذر2 4

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، مقاوم به 
بیماریها و کیفیت خوب نانوایي و عملکرد 

بیشتر
4 موسسه دیم ایکاردا 1379 کوهدشت 5

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، نیمه مقاوم 
به بیماریها و کیفیت خوب نانوایي و عملکرد 

بیشتر
2 موسسه دیم ایران 1387 رصد 6

ــی 5-  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه *انتخ
ــا....... ســایر روش ه
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ادامه جدول 37- وضعیت ارقام گندم نان دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب کشت ویژگیهاي بارز رقم
 *روش 
اصالحي

مرکز معرفي 
کننده اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، 

زودرسي، عملکرد بیشتر
1 موسسه دیم ایران 1388 هما 7

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، 

زودرسي، عملکرد بیشتر
1 موسسه دیم ایران 1389 اوحدي 8

معتدل
متحمل به تنش خشکي، زودرس، 
نیمه مقاوم به بیماریها و کیفیت 

خوب نانوایي و عملکرد بیشتر
4 موسسه دیم

سیمیت 
- ترکیه

1390 ریژاو 9

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، 

زودرس، مقاوم به بیماریها و کیفیت 
خوب نانوایي و عملکرد بیشتر

4 موسسه دیم ایکاردا 1390 کریم 10

سرد

مقاوم به سرما، نیمه مقاوم به 
بیماریها و کیفیت خوب نانوایي و 

عملکرد بیشتر، مناسب براي آبیاري 
تکمیلي

4 موسسه دیم
سیمیت 
- ترکیه

1391 تک آب 11

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، 
زودرس، نیمه مقاوم به بیماریها و 

کیفیت خوب نانوایي و عملکرد بیشتر
4 موسسه دیم

سیمیت 
- ترکیه

1392 باران 12

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، 

زودرس، مقاوم به بیماریها و کیفیت 
خوب نانوایي و عملکرد بیشتر

4 موسسه دیم سیمیت 1392 قابوس 13

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 37- وضعیت ارقام گندم نان دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب 
کشت

ویژگیهاي بارز رقم
*روش 

اصالحي
مرکز معرفي 
کننده اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

سرد و معتدل

متحمل به تنش خشکي و سرما، 
زودرس، نیمه مقاوم به بیماریها 
و کیفیت خوب نانوایي و عملکرد 

بیشتر

2 موسسه دیم ایران 1394 هشترود 14

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، 

زودرس، مقاوم به بیماریها و کیفیت 
خوب نانوایي و عملکرد بیشتر

4 موسسه دیم سیمیت 1394 آفتاب 15

اردبیل، مناطق 
پرپتانسیل شمالغرب 

و آبیاري تکمیلي

با عملکرد باال و مقاومت به 
بیماری های زنگ زرد و سیاهک ها 

2 موسسه دیم - 1395 سائین 16

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 38- وضعیت ارقام گندم دروم دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب 
کشت

ویژگیهاي بارز رقم
*روش 

اصالحي
مرکز معرفي 
کننده اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي، نیمه مقاوم 
به بیماریها و کیفیت خوب سمولینا 

4 موسسه دیم ایکاردا 1375 سیمره 1

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي، مقاوم به 
بیماریها و کیفیت خوب سمولینا 

4 موسسه دیم ایتالیا 1387 دهدشت 2

معتدل
تحمل به تنش خشکي، مقاوم به 

بیماریها و کیفیت خوب سمولینا و 
عملکرد بیشتر

4 موسسه دیم ایکاردا 1388 ساجي   3

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...

جدول 39- وضعیت ارقام جو دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب 
کشت ویژگیهاي بارز رقم *روش 

اصالحي
مرکز 

معرفي 
کشور 

مبدا
سال 
معرفي نام رقم ردیف

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، زودرس و سازگار با 

مناطق گرمسیر 
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1375 ایذه 1

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، زودرس و مقاوم به 

ریزش وعملکرد بیشتر
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1375 سهند 2

معتدل
متحمل به تنش خشکي و نیمه زودرس و مقاوم به 
ریزش و ورس، پتانسیل عملکرد بیشتر، سازگار به 

مناطق معتدل
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1377 سرارود1 3

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، زودرس و مقاوم به 

ریزش وعملکرد بیشتر
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1385 آبیدر 4

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، زودرس و سازگار با 

مناطق گرمسیر وعملکرد بیشتر
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1387 ماهور 5

گرمسیر
متحمل به تنش خشکي و گرما، زودرس و سازگار با 

مناطق گرمسیر 
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1390 خرم 6

معتدل
متحمل به تنش خشکي و سرما، زودرس، مقاوم به 

ریزش، 
2

موسسه 
دیم

ایران 1391 نادر 7

سرد و معتدل
متحمل به تنش خشکي و گرما، زودرس و سازگار با 

مناطق گرمسیر وعملکرد بیشتر
4

موسسه 
دیم

ایکاردا 1393 انصار 8

ــی  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه * 1- انتخ
5- ســایر روش هــا...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

جدول40 - لیست ارقام پیش بیني شده در برنامه هاي اصالحي گندم و جو تا افق 1404

ردیف

سال

تعداد رقم
ویژگیهاي بارز ارقام در دست 

معرفي

پیشنهادات)یا امکانات مورد 
نیاز براي دستیابي به ارقام 
جدید با ویژگیهاي ممتاز(

سایر توضیحات
جوگندم

1139420

پتانسیل عملکرد باال، کیفیت 
مطلوب نانوائي

سازگاري عمومي وسیع، سازگاري 
اختصاصي به مناطق هدف

تحمل به تنش هاي غیر زنده نظیر 
خشکي، زمستانگذراني مطلوب با 
حداق خسارت، متحمل به سرماي 
دیررس بهاره، متحمل به گرماي 

آخر فصل
مقاومت به بیماري هاي مهم از 
جمله زنگ هاي زرد، قهوه اي و 

سیاه، سیاهک ها
زودرسي

تامين اعتبارات پژوهشي مورد نياز
تجهيز و توسعه گلخانه هاي 

تحقيقاتي
تامين خودرو

تامين نيروي انساني محقق و نيروي 
پشتيباني مورد نياز

تامين و نوسازي بذرکار 
آزمايشات و کمباين برداشت 

آزمايشات
 Rain تاسيس شلترهاي مزرعه اي

shelter براي توليد و معرفي 
ارقام متحمل به خشكي با سطح 

تحمل تعريف شده و قادر به توليد 
پايدار تحت شرايط تنش رطوبتي 

تجهيز مزارع تحقيقاتي به 
سيستم هاي آبياري نوين از جمله 

آبياري دريپ
افزايش امكانات ارزيابي در محيط 

هاي رشد کنترل شده

تاسيس Rain shelterدر 
ستاد موسسه و دو ايستگاه 
در اقليم هاي معتدل و نيمه 
گرمسير براي معرفي ارقام 

مقاوم به سطوح تعريف شده 
خشكي، بهره وري آب باال و 
توليد پايدار تحت شرايط تنش 

رطوبتي
فراهم آوردن ساز و کار 

بكارگيري پروژه محور نيروي 
انساني متخصص و نيز پشتيبان 
براي فعاليت در طول پروژه 

مورد نظر و با استفاده از گرنت 
اختصاص داده شده به پروژه 

خاص
تحقق حسابداري پروژه محور 

و بخش محور براساس
تسهیل فرایند فروش قطعي و 
یا واگذاري امتیاز یافته هاي 
تحقیقاتي از جمله رقم به 
بخش خصوصي مي تواند

2139531

3139642

4139742

5139842

6139942

7140042

8140142

9140242

10140342

11140442
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جدول 41- وضعیت نخود دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب 
کشت

ویژگیهاي بارز رقم
روش 

اصالحي*

مرکز 
معرفي 

کننده اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

معتدل سرد و 
نیمه گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، پابلند و قابل 
برداشت مکانیزه، مقاوم به برق زدگی 

وعملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1375 هاشم 1

معتدل سرد و 
نیمه گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، پابلند و قابل 
برداشت مکانیزه، مقاوم به برق زدگی 

وعملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1383 آرمان 2

معتدل سرد و 
نیمه گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، پابلند و قابل 
برداشت مکانیزه، مقاوم به برق زدگی 

وعملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1387 آزاد 3

معتدل سرد و 
نیمه گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، پابلند و قابل 
برداشت مکانیزه، مقاوم به برق زدگی و 

فوزاریوم، عملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1393 عادل 4

سردسیر دیم
متحمل به تنش خشکي و سرما، زودرس، 

مقاوم برق زدگی، عملکرد پایدار و باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1392 سارال 5

سردسیر دیم
متحمل به تنش خشکي، زودرس، متحمل 

به فوزاریوم، دانه درشت، عملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1394 ثمین 6

ــی  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه * 1- انتخ
5- ســایر روش هــا....... 
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جدول 42- وضعیت ارقام عدس دیم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب کشت ویژگیهاي بارز رقم
روش 

اصالحي*

مرکز 
معرفي 
کننده 
اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي

نام رقم ردیف

معتدل گرم و نیمه 
گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، زودرس، 
متحمل به فوزاریوم، عملکرد باال

4 موسسه دیم ایکاردا 1378 گچساران 1

معتدل گرم و نیمه 
گرمسیر

متحمل به تنش خشکي، زودرس، 
متحمل به فوزاریوم، عملکرد باال

4 موسسه دیم ایکاردا 1388 کیمیا 2

معتدل سرد، معتدل گرم، 
نیمه گرمسیر و سردسیر

متحمل به تنش خشکي، زودرس، 
مقاوم به فوزاریوم، دانه درشت و 

عملکرد باال
4 موسسه دیم ایکاردا 1391 بیله سوار 3

ــی  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه * 1- انتخ
5- ســایر روش هــا....... 
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جدول43- لیست ارقام پیش بیني شده در برنامه هاي اصالحي حبوبات دیم)نخود و عدس( تا افق 1404

سالردیف

تعداد رقم
ویژگیهاي بارز ارقام در 

دست معرفي

پیشنهادات)یا 
امکانات مورد نیاز 

براي دستیابي به ارقام 
جدید با ویژگیهاي 

ممتاز(

سایر توضیحات

عدسنخود

11394--

تحمل به تنش هاي غیرزنده 
محیطي)سرما، گرما، خشکي(

مقاومت به برق زدگی و 
فوزاریوم

پتانسیل عملکرد باال، پایداری 
عملکرد

بازار پسندی و کیفیت 
مطلوب

قابلیت برداشت مکانیزه یا 
نیمه مکانیزه

تولید تیپ هاي پائیزه با 
قابلیت زمستانگذراني مطلوب

اعتبارات پژوهشي 
مناسب

انتقال تکنولوژی و 
همکاریهای بین المللی

تامین تجهیزات 
اختصاص حبوبات از 
قبیل کارنده،  ادوات 

داشت، کمباین برداشت،
 دستگاه بوجاري، انبار 

اختصاصي و اتاقک سرد 
براي نگهداري کوتاه 

مدت بذور
تجهیز آزمایشگاه براي 

ارزیابي هاي کیفي، 
مطالعات تکمیلي 
مولکولي، تجهیز 

گلخانه هاي تحقیقاتي
تامین نیروي انساني 

محقق و پشتیبان

تامین تجهیزات 
اختصاصي نظیر کارنده، 

کمباین و امکانات 
آزمایشگاهی 

بازنشستگي نیروها در 
جند سال آینده در 

صورت عدم جایگزیني 
مي تواند روند و سرعت 
فعالیت هاي تحقیقاتي 
در زمینه حبوبات را 

کند گرداند

2139521

31396--

4139711

5139811

6139911

714001-

814011-

9140211
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جدول 44- وضعیت ارقام گلرنگ و کلزا موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب کشت ویژگیهاي بارز 
رقم

*روش 

اصالحي
مرکز معرفي 
کننده اولیه کشور مبدا سال 

معرفي نام رقم ردیف

سرد و معتدل سرد متحمل به خشکی 4 موسسه دیم ایران 1386 گلرنگ سینا 1

سرد، معتدل سرد و گرمسیر بی خار و متحمل به 
خشکی 1 موسسه دیم ایران 1390 گلرنگ فرامان 2

سرد و گرمسیر عملکرد باال 4 موسسه دیم استرالیا 1388 کلزا شیرآلی 3

سرد و گرمسیر مقاوم به ریزش 2 موسسه دیم ایران 1393 کلزا صادق 4

ــی  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه * 1- انتخ
5- ســایر روش هــا....... 

جدول 45- لیست ارقام پیش بیني شده در برنامه هاي اصالحي کلزا و گلرنگ دیم تا افق 1404

سالردیف

اد 
عد

ویژگیهاي بارز ارقام در ت
دست معرفي

پیشنهادات)یا امکانات 
سایر توضیحاتمورد نیاز ( 

11394----

تجهیز آزمایشگاه دانه های 
روغنی به دستگاه های 
تعیین کیفیت روغن

کلزا: فراهم آوردن امکان 
دسترسی به ژرم پالسم 

جهانی
گلرنگ: جمع آوری توده های 

بومی سراسر کشور و 
دسترسي به ژرم پالسم 

جهاني
بالنگوي شهري: دسترسی 

به ژرم پالسم جهانی
آفتابگردان: جمع آوری 
توده های بومی سراسر 
کشور و دسترسي به 

ژرم پالسم جهانی

نياز به ژرم پالسم جهاني –انتقال تكنولوپی 
توليد بذور هيبريد

اعزام محققان به دوره های آموزشی خارج 
از کشور 

گلرنگ - با درصد روغن دانه 213951
باال

313961
بالنگوی شهری- زودرس، 

متحمل به خشکی، گیاهی دو 
منظوره)روغنی- دارویی(

گلرنگ - جهت تولید علوفه  و با 413971
کیفیت علوفه عالی

کلزا- متحمل خشکی مناسب 513981
مناطق دیم گرمسیر

گلرنگ- بی خار و متحمل 613991
خشکی

کلزا- متحمل خشکی و دارای 714001
کیفیت روغن باال

گلرنگ- متحمل سرما جهت 814011
کشت پاییزه مناطق سرد

بالنگوی شهری- عملکرد باال و 914021
زودرس

آفتابگردان - متحمل خشکی1014031

گلرنگ- با درصد روغن دانه باال1114041
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جدول 46- وضعیت ارقام ماشك موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)از بدو تاسیس(

اقلیم مناسب کشت ویژگیهاي بارز رقم *روش 

اصالحي
مرکز معرفي 
کننده اولیه

کشور 
مبدا

سال 
معرفي نام رقم ردیف

سرد، معتدل سرد و 
گرمسیر

تحمل خشکی 4 موسسه دیم ایران 1388 مراغه 1

سرد، معتدل سرد مقاوم به سرما و تحمل خشکی 4 موسسه دیم ایران 1391 گل سفید 2

سرد، معتدل سرد
مقاوم به سرما، تحمل خشکی و 

زودرس
4 موسسه دیم ایران 1394 المعي 3

ــی  ــه بین الملل ــاب از خزان ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه * 1- انتخ
5- ســایر روش هــا....

جدول 47- لیست ارقام پیش بیني شده در برنامه هاي اصالحي گیاهان علوفه ای دیم تا افق 1404

ویژگیهاي بارز ارقام در دست تعداد سالردیف
سایر توضیحاتپیشنهادات معرفي

113941
ماشك پانونيكا– متحمل به سرما 

و خشكی

تجهیز آزمایشگاه بخش علوفه
تجیز محیط هاي رشد کنترل 

شده
ایجاد امکانات تست تحمل سرما 

در        آزمایشگاه و گلخانه
تجهیز آزمایشگاه بخش به 

امکانات تجزیه کیفی
ارزیابی توده های بومی سراسر 

کشور
دسترسی به ژرم پالسم جهانی

اعزام محققان به دوره های 
آموزشی خارج از کشور 

مي تواند در توقویت برنامه 
علوف دیم موثر باشد

خلر- متحمل به خشکی213951

ماشک گل خوشه ای- متحمل به 313961
سرما و خشکی

413971
ماشك – جهت توليد علوفه  و با 

کيفيت

513981
نخود علوفه ای- متحمل به 
خشکی، مناسب مناطق دیم 

گرمسیر

ماشک برگ پهن)ناربون(- متحمل 613991
خشکی

خلر- متحمل خشکی714001

ماشک- متحمل سرما جهت کشت 814011
پاییزه مناطق سرد

ماشک ساتیوا- عملکرد علوفه باال 914021
و زودرس

خلر – متحمل خشكی1014031

گون علوفه ای- عملکرد علوفه باال1114041
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2-3- موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند 
موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر چغندرقنــد در کــرج، در فاصلــه 35 کیلومتــري غــرب تهــران واقــع 
ــع  ــي واق ــي و 8 آزمایشــگاه مي باشــد و 13 ایســتگاه تحقیقات ــن موسســه شــامل 6 بخــش تحقیقات اســت. ای
در مناطــق تولیــد چغندرقنــد در سراســر کشــور را زیــر نظــر دارد. بــا بیــش از 70 ســال تجربــه در به نــژادي 
ــز  ــا مرک ــد تنه ــذر چغندرقن ــه ب ــات اصــالح و تهی ــد، موسســه تحقیق ــام اصــالح شــده چغندرقن ــه ارق و تهی
تحقیقاتــي پیشــرو در منطقــه اســت. امکانــات فــراوان و ســطوح زیــر کشــت وســیعي در اختیــار ایــن موسســه 
ــي  ــه توانای ــت، به طوریک ــرار داده اس ــه ق ــذر در خاورمیان ــد ب ــر تولی ــات معتب ــزو مؤسس ــد آن را ج ــي باش م
باالیــي در انــواع مختلــف ارقــام اصــالح شــده بــا قیمت هــاي قابل رقابــت در مقادیــر مناســب و مــورد نیــاز را 
ــردن کشــور  ــد کشــور به منظــور بي نیازک ــاي قن ــاز کارخانه ه ــورد نی ــد م ــذر چغندرقن ــد ب ــه و تولی دارد. تهی
ــوژي و  ــد، بیوتکنول ــوژي قن ــي، تکنول ــژادي، به زارع ــاي به ن ــات در زمینه ه ــي، تحقیق ــذور خارج ــد ب از خری
تکنولــوژي بــذرو اصــالح و تهیــه ارقــام مختلــف چغندرقنــد متناســب بــا شـــرایط مختلــف آب و هوائــي کشــور 

ــد.  ــمار می آی ــه به ش ــن موسس ــف ای ــن وظای ــوب.از مهم تری ــت مطل ــا کیفی و ب
ــوده  ــان ب ــار در نوس ــزار هکت ــدود 220 ه ــا ح ــر از 150 ت ــه اخی ــد در ده ــت چغندرقن ــر کش ــطح زی س
ــي طــي ســال هاي 2000- ــار و کشــاورزي جهان اســت. از حیــث مصــرف، براســاس گــزارش ســازمان خوارب
1989، متوســط جهانــي تأمیــن انــرژي از شــکر معــادل 9 درصــدف کشــورهاي توســعه یافتــه 13 درصــد، در 
کشــورهاي در حــال توســعه 7 درصــد و در ایــران، بــه طــور متوســط 8 درصــد بــرآورد شــده اســت، مصــرف 
ــی  ــا قدمت ــد ب ــرآورد شــده اســت.تحقیقات چغندرقن ــرم ب ــد و شــکر در کشــور حــدود 30 کیلوگ ســرانه قن
ــن  ــه در بی ــمار می آیدک ــران به ش ــاورزي در ای ــات کش ــاي تحقیق ــن عرصه ه ــي از قدیمي تری ــاله یک 70 س
ــک موسســه  ــک در ی ــم این ــن محصــول، ه ــات ای ــون کشــاورزي برجســته اســت. تحقیق محصــوالت گوناگ
تحقیقاتــي و تولیــدي تــک محصولــي بــه نام)موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر چغندرقنــد( متمرکــز 
اســت. وضعیــت ارقــام معرفی شــده موسســه)25 رقــم( و پیش بینــی ارقــام تــا افــق 1404) جمعــا 14 رقــم( 

در جــداول 48 و 49 آمــده اســت. 

شکل20– رقم چغندرقند اکباتانشکل19 – رقم چغندرقند تربت
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جدول 48- وضعیت ارقام چغندرقند موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند)از بدو تاسیس(

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور 
مبداء

مرکز معرفی کننده 
اولیه

روش 
اصالحی

اقلیم مناسب کشتویژگی بارز رقم

1PP81352ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالدورگ گیری

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

2PP 221353ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالدورگ گیری

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

3H 55051354ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
متحمل به کرلی تاپهیبرید

استان فارس و سایر مناطق 
آلوده

ایران495971357
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالدورگ گیری

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

5T41R1361ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالهیبرید

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

6IC1361ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالهیبرید

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

7Polyrave1364ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالهیبرید

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

8BR11365ایران
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
مقاوم به ساقه رویهیبرید

مناطق کشت پائیزه جنوب 
کشور

ایران1371سیمین9
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
رقم پرمحصول نرمالدورگ گیری

کلیه مناطق چغندرکاری 
عاری از بیماری

ایران1072331372
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
متحمل به شوریهیبرید

کلیه مناطق دارای اراضی 
شور

ایران1372دز11
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
مقاوم به ساقه رویهیبرید

مناطق کشت پائیزه جنوب 
کشور

ایران1382رسول12
موسسه تحقیقات 

چغندر قند
مقاوم به ساقه رویهیبرید

مناطق کشت پائیزه جنوب 
کشور
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 48- وضعیت ارقام چغندرقند موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند)از بدو تاسیس(

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور 
مبداء

مرکز معرفی کننده 
اولیه

روش 
اقلیم مناسب کشتویژگی بارز رقماصالحی

موسسه تحقیقات ایران1382شیرین13
کلیه مناطق چغندرکاری عاری از عملکرد شکر باالهیبریدچغندر قند

بیماری

موسسه تحقیقات ایران1385جلگه14
کلیه مناطق چغندرکاری عاری از رقم پرمحصول نرمالهیبریدچغندر قند

بیماری

موسسه تحقیقات ایران1385گدوک15
کلیه مناطق چغندرکاری عاری از رقم پرمحصول نرمالهیبریدچغندر قند

بیماری

موسسه تحقیقات ایران1385زرقان16
کلیه مناطق آلودهمتحمل به ریزومانیاهیبریدچغندر قند

موسسه تحقیقات ایران1389جام17
متحمل به پوسیدگی هیبریدچغندر قند

کلیه مناطق آلودهریشه

موسسه تحقیقات ایران1390شریف18
مناطق کشت پائیزه جنوب کشورمقاوم به ساقه رویهیبریدچغندر قند

موسسه تحقیقات ایران1390پارس19
کلیه مناطق آلودهمتحمل به ریزومانیاهیبریدچغندر قند

موسسه تحقیقات ایران1391تربت20
کلیه مناطق آلودهمتحمل به ریزومانیاهیبریدچغندر قند

موسسه تحقیقات ایران1392اکباتان21
مقاوم به پوسیدگی هیبریدچغندر قند

کلیه مناطق آلودهریشه

موسسه تحقیقات ایران1393پایا22
کلیه مناطق دچار محدودیت آبمتحمل به خشکیهیبریدچغندر قند

موسسه تحقیقات ایران1393آریا23
مقاوم به ریزومانیا و هیبریدچغندر قند

کلیه مناطق آلودهنماتد

موسسه تحقیقات ایران1394شکوفا24
مقاوم به ریزومانیا و هیبریدچغندر قند

کلیه مناطق آلودهنماتد

موسسه تحقیقات ایران1394مطهر25
چغندر قند

دورگ 
کلیه مناطق آلودهمقاوم به ریزومانیاگیری
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جدول 49- لیست ارقام پیش  بینی شده در برنامه اصالحی چغندرقند    تا افق 1404

تعداد سالردیف
پیشنهادات یا امکانات مورد نیاز برای دستیابی به ویژگی بارز ارقام در دست معرفیرقم

ارقام جدید با ویژگی های متمایز

یک رقم مولتی ژرم مقاوم به ریزومانیا113942
-یک رقم منوژرم مقاوم به ریزومانیا و نماتد

21395---

313963
يك رقم مقاوم به ريزومانيا – نماتد مولد سيست
يك رقم مقاوم به ريزومانيا – پوسيدگی ريشه
يك رقم مقاوم به ريزومانيا – نماتد مولد گره

-

نشانگرهای مولکولی، تجهیزات و امکانات جهت غربال مواد یک رقم مقاوم به ساقه روی)بولتینگ(413971
اصالحی تحت شرایط کنترل شده

51398---

61399---

ادامه جدول 49- لیست ارقام پیش  بینی شده در برنامه اصالحی چغندرقند    تا افق 1404

ویژگی بارز ارقام در دست تعداد رقمسالردیف
معرفی

پیشنهادات یا امکانات مورد نیاز برای 
دستیابی به ارقام جدید با ویژگی های متمایز

714002

يك رقم مقاوم به ريزومانيا – 
نماتد مولد سيست

يك رقم مقاوم به ريزومانيا – 
پوسيدگی ريشه

-

814012

یک رقم مقاوم به ساقه 
روی)بولتینگ(

یک رقم مقاوم به ریزومانیا - 
خشکی

-

914022

یک رقم مقاوم به ساقه 
روی)بولتینگ(

یک رقم مقاوم به ریزومانیا - 
خشکی

-

1014031
يك رقم مقاوم به ريزومانيا – 

نماتد مولد سيست – پوسيدگی 
ريشه

-

1114041
يك رقم مقاوم به ريزومانيا – 

نماتد مولد سيست – نماتد مولد 
گره

-
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

2-4- موسسه تحقیقات کشاورزی برنج کشور 
شــروع فعالیت هــای موسســه تحقیقــات برنــج کشــور بــا جمــع آوری ارقــام بومــی و ثبــت مشــخصات آنهــا 
بــا هــدف تهیــه الین هــای خالــص از طریــق روش هــای گزینــش تــوده ای و انفــرادی از ســال 1339 در گیــالن 
و 1342 در مازنــدران آغــاز شــد و بــا ورود ارقــام خارجــی بــه ایــران در ســال 1342 و شــروع دورگ گیــری 
تحقیقــات برنــج وارد مرحلــه جدیــدی شــد. در ایــن راســتا محققیــن اقــدام بــه مطالعــه خصوصیــات ژنتیکــی 

برنــج بــرای انتخــاب والدیــن برتــر جهــت دورگ گیــری بــر طبــق اهــداف بــه نــژادی نمودنــد.
 ایــن اهــداف شــامل تولیــد ارقــام پرمحصــول بــا کیفیــت مناســب پاکوتــاه زودرس مقــاوم بــه ورس آفــات 
ــا تشــکیل آزمایشــگاه بررســی  ــج در گیــالن ب ــوده اســت. تحقیــق در زمینــه گیاه پزشــکی برن و بیماری هــا ب
آفــات و بیماری هــای گیاهــی و بــه دنبــال آن مطالعــه کنتــرل شــیمیایی علف هــای هــرز بیمــاری بالســت و 
ارزیابــی واکنــش تعــدادی از ارقــام برنــج در مقابــل ایــن بیمــاری آغــاز شــد. بــا ظهــور کــرم ســاقه خــوار برنــج 

تحقیــق در مــورد کنتــرل ایــن آفــت مهــم بــه فعالیت هــای یــاد شــده اضافــه شــد.

شكل21- مزرعه توليد بذر برنج

ــر افزایــش  ــا اهــداف کلــی مطالعــه و تحقیــق عوامــل خاکــی ب پژوهــش پیرامــون مســائل خــاک و آب ب
ــا تاســیس اداره حاصلخیــزی  عملکــرد در واحــد ســطح و آشــنایی مناطــق مســتعد کشــاورزی و کار برنــج ب
خــاک آغــاز گردیــد .تحقیقــات ایــن بخــش بــه طــور عمــده در زمینــه بررســی فرآیندهــای زیســت شناســی 
و شــیمیایی عناصــر در خــاک گیــاه مطالعــه عوامــل محدودکننــده رشــد توصیــه کــودی مناســب بــرای گیــاه 
برنــج بــر اســاس ویژگی هــای خــاک و رقــم و نیــز بررســی روابــط آب خــاک و گیــاه متمرکــز بــوده اســت بــا 
ــج  ــا تشــکیل شــورای هماهنگــی تحقیقــات برن ایجــاد مراکــز تحقیقــات کشــاورزی در اســتان ها و ســپس ب

ــا انســجام بیشــتری دنبــال شــد. کشــور در ســال 1369 فعالیت هــای تحقیقاتــی ب
موسســه تحقیقــات برنــج کشــور در ســال 1372 بــه مرکزیــت گیــالن تاســیس و در ســال 1373 بــه طــور 
رســمی شــروع بــه کار کــرد ایــن موسســه دارای پنــج بخــش اصــالح و تهیــه بــذر خــاک و آب گیاهپزشــکی 
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فنــی مهندســی کشــاورزی و خدمــات فنــی و تحقیقاتــی اســت.هدایت فعالیت هــای تحقیقاتــی برنــج در ســایر 
ــج در زمینه هــای  ــج حاصــل از تحقیقــات برن ــن موسســه مــی باشــد. نتای ــه عهــده ای ــز ب مناطــق کشــور نی
مختلــف از طریــق اجــرای طرح هــای تحقیقــی ترویجــی و طرح هــای مشــابه و متعاقــب ان انتشــار گزارش هــای 
پژوهشــی بــه طــور مســتقل و نشــریات ترویجــی بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی و معاونــت ترویــج و 
نظــام بهــره بــرداری بــه شــالی کاران انتقــال مــی یابــد. از بــدو تاســیس ایــن موسســه تاکنــون 49رقــم برنــج 
ــاه  ــي گی ــاي اصالح ــم(  در برنامه ه ــده)9 رق ــي ش ــام پیش بین ــت ارق ــت)جدول50( . لیس ــده اس ــی ش معرف

زراعــي برنــج در جــدول 51 آمــده اســت.

شکل22 – مزارع تحقیقاتی برنج کشور

جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف
کشور مبداء

)درصورت خارجي 
بودن(

مرکز معرفي 
کننده اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( 

اقلیم مناسب کشتبارز رقم

-1345مهر1
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

ارتفاع کمتر از 1
شرق مازندرانارقام بومی

-1345فیروز2
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

عملکرد باالتر از 1
استان مازندرانارقام بومی

آمریکا1346مصباح3
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

عملکرد باالتر از 1
استان مازندرانارقام بومی

آمریکا1346گرده 4
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان مازندرانمقاوم به سرما1

چین تایپه1350تایچونگ565
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان مازندرانمقاوم به ورس2

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف
کشور مبداء

)درصورت خارجي 
بودن(

مرکز معرفي 
کننده اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( 

اقلیم مناسب کشتبارز رقم

ژاپن1350فوجی مینوری6
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

مقاوم به سرما و 4
استان مازندرانزودرس

موسسه تحقیقات -1351گیل 71
استان گیالنعملکرد باال2برنج

-1351آمل81
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان مازندرانعملکرد باال2

موسسه تحقیقات ایری1353اهواز91
مقاوم به بالست- 4برنج

خوزستانورس

ایری1358آمل102
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

عملکرد باالو 4
استان مازندرانزودرس

هند1358آمل113
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

عملکردباال، مقاوم 4
استان مازندرانبه بالست و ورس

موسسه تحقیقات -1359گیل 123
استان گیالنعملکرد باال2برنج

موسسه تحقیقات ایری1362خزر13
تیپ بوته و 2برنج

استانهای برنج خیزعملکرد

ایران - ایری1364هراز14
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

مقاوم به بیماری 2
خوزستانبالست

موسسه تحقیقات ایران - ایری1366سپیدرود15
زودرس و ساقه 2برنج

گیالن-مارندرانقوی

ــد 4- انتخــاب از خزانه هــاي بین المللــي  *1- انتخــاب از توده هــاي بومــي 2- دورگ گیــري 3- تولیــد هیبری

5- ســایر روشــها
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ادامه جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف
کشور مبداء

)درصورت خارجي 
بودن(

مرکز معرفي 
کننده اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( بارز 

رقم
اقلیم مناسب 

کشت

سورینام1368مازند16
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان مازندرانعملکرد وکیفیت4

ایتالیا1369اوندا17
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

مناطق سردسیرمقاوم به سرما4

-1371زاینده رود18

موسسه تحقیقات 
برنج- مرکز 

تحقیقات کشاورزي 
اصفهان

استان اصفهانعملکرد باال1

ایران-ایری1372دشت19
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان مازندرانعملکرد وکیفیت2

ایران-ایری1372بجار20
موسسه تحقیقات 

برنج
استان گیالنمقاوم و تبدیل باال2

ایری1373دورودزن21

موسسه تحقیقات 
برنج- مرکز 

تحقیقات کشاورزي 
فارس

استان فارسمفاوم به ورس4

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف

کشور مبداء
)درصورت 
خارجي 

بودن(

مرکز معرفي کننده 
اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( بارز 

رقم
اقلیم مناسب 

کشت

ایری1373چرام221
موسسه تحقیقات برنج 

مرکز تحقیقات کشاورزي 
کهکیلویه و بویر احمد

4
مفاوم به ورس و 

بالست
کهکیلویه و 

بویراحمد

2موسسه تحقیقات برنج-1374نعمت23
عملکرد باال-دانه 

بلند
گیالن و 
مازندران

-1374سازندگي24
موسسه تحقیقات برنج- 
مرکز تحقیقات کشاورزي 

اصفهان
استان اصفهانعملکرد باال-کوتاه1

عملکرد باال1موسسه تحقیقات برنج-1374چرام252
کهکیلویه و 

بویراحمد

4موسسه تحقیقات برنجایری1375یاسوج261
مقاوم به سرما و 

ورس
کهکیلویه و 

بویراحمد

عملکرد وکیفیت1موسسه تحقیقات برنج-1375یاسوج272
کهکیلویه و 

بویراحمد

ــي  ــد 4- انتخــاب از خزانه هــاي بین الملل *1- انتخــاب از توده هــاي بومــي 2- دورگ گیــري 3- تولیــد هیبری

5- ســایر روشــها
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ادامه جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف
کشور مبداء

)درصورت خارجي 
بودن(

مرکز معرفي 
کننده اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( بارز 

رقم
اقلیم مناسب 

کشت

-1376یاسوج283
موسسه تحقیقات 

برنج
عملکرد وکیفیت1

کهکیلویه و 
بویراحمد

-1376چرام293
موسسه تحقیقات 

برنج
1

عملکرد و مقاوم به 
ورس

کهکیلویه و 
بویراحمد

-1376عنبربو30
موسسه تحقیقات 

برنج
عملکرد وکیفیت1

لرستان-فارس و 
اصفهان

-1376ایالم31
موسسه تحقیقات 

برنج
ایالمعملکرد وکیفیت1

-1377ندا32
موسسه تحقیقات 

برنج- 
2

عملکرد باال، مقاوم به 
بالست

گیالن- مازندران

-1379کوهرنگ33
موسسه تحقیقات 

برنج
عملکرد وکیفیت1

چهارمحال 
بختیاری

-1380درفک34
موسسه تحقیقات 

برنج
گیالن- مازندرانکیفی و دانه بلند2

ایری1380ساحل35
موسسه تحقیقات 

برنج- 
استان برنج خیزمتوسط رس و کیفی4

ایری1380فجر36
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

استان برنج خیزمتوسط رس و کیفی4

ایران-ایری1381صالح37
موسسه تحقیقات 

برنج
استان برنج خیززودرس و دانه بلند2

ایری1382کادوس38
موسسه تحقیقات 

برنج
استان برنج خیزدانه بلند و معطر4

ــي  ــد 4- انتخــاب از خزانه هــاي بین الملل *1- انتخــاب از توده هــاي بومــي 2- دورگ گیــري 3- تولیــد هیبری

5- ســایر روشــها
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 50- وضعیت ارقام برنج موسسه تحقیقات برنج کشور از بدو تاسیس

سال معرفينام رقمردیف
کشور مبداء

)درصورت خارجي 
بودن(

مرکز معرفي 
کننده اولیه

*روش 

اصالحي
ویژگي )هاي( بارز 

رقم
اقلیم مناسب 

کشت

ایری1382شفق39
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

متوسط رس، 4
پاکوتاه

استان های برنج 
خیز

-1382تابش40
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

مازندران-مقاوم به ورسپرتوتابی
کلستان

-1382پویا41
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

مازندران-مقاوم به ورسپرتوتابی
کلستان

موسسه تحقیقات ایری1385دانیال42
عملکرد و مقاوم 4برنج

خوزستانورس

موسسه تحقیقات ایری1386دیلم43
گیالنعملکرد باال 3برنج

ایران1387شیرودي44
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

عملکرد باال و 2
استان برنج خیزکیفی

موسسه تحقیقات ایری1387کریم45
عملکرد باال و 4برنج

کیفی
کهگلویه و بویر 

احمد

ایری1390کشوري46
موسسه تحقیقات 

برنج- معاونت 
مازندران

4
عملکرد 

باال،کیفیت، رتون 
زایی

مازندران

موسسه تحقیقات ایری1390کوهسار47
برنج- معاونت 

مازندران
مقاوم به سرما-4

مناطق سردسیرزودرس

موسسه تحقیقات هند1390گوهر48
عملکرد باال و 2برنج

استان برنج خیزکیفی

موسسه تحقیقات 1395گیالنه49
برنج

تالقی 
استان برنج خیززودرس و پاکوتاه برگشتی

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول 51- لیست ارقام پیش  بینی شده در برنامه اصالحی برنج    تا افق 1404

تعداد رقمسالردیف
ویژگي هاي بارز ارقام 

دردست معرفي
*پیشنهادات )یا امکانات مورد نیاز براي دستیابي 

به ارقام جدید با ویژگي هاي متمایز(

11394---
تجهیز زیرساخت تولید)انبار، بوجاربذر و...(مشابه ارقام بومی و زودرس213951
تجهیز زیرساخت تولید)انبار، بوجاربذر و...(خوش کیفیت313961
تجهیز زیر ساخت تحقیقاتی)گلخانه و ..(متحمل به کم آبی413971
تجهیز زیر ساخت تحقیقاتی)گلخانه و ..(پرمحصول و کیفی513981

تجهیز زیر ساخت آزمایشگاهی)دستگاه اندازه گیری و پرمحصول و کیفی613991

تجهیز مزارع تحقیقاتی، چاه آب و ...پرمحصول و کیفی714001
-پرمحصول و کیفی814011
-پرمحصول و کیفی914021
-پرمحصول و کیفی1014031
-پرمحصول و کیفی1114041

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش ه

2-5- موسسه تحقیقات کشاورزی پنبه کشور 
ــاارزش از  ــاه ب ــن گی ــژادی ای ــات به ن ــع نســاجی و روغن کشــی، تحقیق ــه در صنای ــت پنب ــه اهمی توجــه ب
ســال 1309 شمســی در ورامیــن آغــاز شــد. مؤسســه تحقیقــات پنبــه کشـــور در ســال 1376 هم زمــان بــا 
نیــاز روزافــزون بــه ارقــام جدیــد اصــالح شــده و اهمیــت مدیریــت زراعــی در افزایــش عملکــرد و پیشــرفت 
ــر ایـــن  ــال حاضـ ــان تأســیس شــد. در حـ ــع و کشــاورزی در گرگـ ــژه در بخــش صنای ــف به وی ــوم مختل عل
مؤسســه دارای پنــج بخــش تحقیقاتــی بــه نــژادی، فنـــی و مهندســـی، گیاه پزشکـــی، به زراعــي و خدمـــات 

فنــی و تحقیقاتــي اســت.

شکل23 – مزرعه تولید بذر پنبه )مرحله غوزه دهی(
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

شکل24– مزرعه تولید بذر پنبه )مرحله برداشت(

معاونــت مســتقل در شهرســتان ورامیــن ســتاد موسســه را در امــر تحقیقــات به ویــژه در زمینــه تکنولــوژي 
ــش  ــه بخ ــال  1388ب ــور از س ــت مذک ــات معاون ــازمان ت ــت های س ــاس سیاس ــد. بر اس ــاري مي ده ــاف ی الی
تحقیقــات پنبــه تبدیــل شــد. اعضــای هیئــت علمــی ایــن مؤسســه 32 نفــر هســتند کــه در هفــت ایســتگاه 
تحقیقاتــی اختصاصــی در ورامیــن) خــاوه( ، کارکنــده، هاشــم آبــاد، کاشــمر، اصفهــان، داراب و مغــان مشــغول 

بــه تحقیــق مــی باشــند. 
از وظایــف اصلــی ایــن موسســه می تــوان بــه تهیــه بــذور اصــالح شــده ارقــام تجــاری و همچنیــن حفــظ 
ــا تشــکیل  ــگان( ب ــن و بخت ــر، ورامی ــم ســاحل، مه ــام تجــاری موجود)رق و نگهــداری پتانســیل ژنتیکــی ارق
طبقــات مختلــف تکثیــر بــذر و تهیــه هســته اولیــه بــذور ارقــام تجــاری فــوق اشــاره کــرد. همــه ســاله جهــت 
ــکاران  ــار پیمان ــور در اختی ــه کاری کش ــی پنب ــار اراض ــدود 150000 هکت ــرای ح ــده ب ــذر گواهی ش ــه ب تهی
ــرد.  ــرار می گی ــی (  ق ــه و دانه هــای روغن ــا بخــش اجــرا)اداره کل پنب ــرارداد ب ــی طــرف ق خصوصــی و دولت
معرفــی تعــداد 16 رقــم پنبــه بــا خصوصیــات زراعــی مطلــوب از بــدو تاســیس تاکنــون از دســتاوردهای 
بــا ارزش ایــن موسســه اســت)جدول 52( . لیســت ارقــام پیش بینــي شــده در برنامه هــاي اصالحــي پنبــه تــا 

افــق  1404) 22 رقــم(  در جــدول 53 آمــده اســت.

شکل26  – رقم پنبه خردادشکل25– رقم پنبه کاشمر
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جدول 52- وضعیت ارقام پنبه موسسه تحقیقات پنبه کشور از بدو تاسیس

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور 
مبداء)درصورت 
خارجی بودن( 

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

-1346ساحل1
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی
دورگ گیری

دارای قوزه درشت، متحمل 
به بیماری ورتیسیلیوم می 
باشد. به کم آبی حساس 
بوده ولی تحمل نسبی 
به شوری دارد. مناسب 

برداشت مکانیزه نمی باشد

گلستان و مازندران

-1346ورامین2
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی
دورگ گیری

پربارو حساس به بیماری 
ورتیسیلیومی بوده اما 

مناسب برداشت مکانیزه 
نمی باشد. این رقم حساس 

به تنش های شوری و 
خشکی می باشد.

تهران، خراسان، اردبیل و 
نواحی مرکزی ایران

-1365بختگان3
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی

انتخاب از 
خزانه های بین 

المللی

به بیماری پژمردگی 
ورتیسیلیومی متحمل 

است . دارای قوزه درشت 
بوده ولی مناسب برداشت 

مکانیزه نمی باشد

فارس

-1374مهر4
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی

انتخاب از 
خزانه های بین 

المللی

زودرس، حساس به بیماری 
پژمردگی ورتیسیلیومی و 
دارای مقاومت نسبی به 

آفات مکنده است.

اردبیل

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 52- وضعیت ارقام پنبه موسسه تحقیقات پنبه کشور از بدو تاسیس

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور 
مبداء)درصورت 
خارجی بودن( 

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 

اصالحی
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

-1386سپید5
موسسه تحقیقات 

پنبه کشور
انتخاب از 

خزانه

متوسط رس بوده و متحمل 
به خشکی و شوری می 

باشد.

استانهاي گلستان و 
مازندران

-1386خرداد6
موسسه تحقیقات 

پنبه کشور

انتخاب از 
خزانه های بین 

المللی

زودرس و تحمل نسبی 
به بیماری پژمردگی دارد. 
امکان برداشت مکانیزه در 
این رقم وجود درد. این 

رقم دارای تحمل نسبی به 
شوری نیز می باشد.

خراسان، نواحي مرکزي 
ایران، اردبیل و فارس

-1388گلستان7
موسسه تحقیقات 

پنبه کشور

انتخاب از 
خزانه های 
بین المللی

پرمحصول وزودرس بوده و 
به تنش شوری و خشکی 

متحمل است. مناسب کشت 
دوم بوده و امکان برداشت 
مکانیزه در این رقم وجود 

دارد.

استانهای گلستان، 
خراسان شمالي، 

اردبیل)مغان(، فارس، 
ورامین و مناطق مرکزی 

کشور

-1388ارمغان8
موسسه تحقیقات 

پنبه کشور

انتخاب از 
خزانه های بین 

المللی

پرمحصول وزودرس، 
متحمل به تنش شوری و 

خشکی. مناسب کشت دوم 
و برداشت مکانیزه 

استانهای گلستان، 
خراسان شمالی، اردبیل 

و برخی از مناطق 
مرکزی کشور

* 1- انتخــاب از تــود ه هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي112

ادامه جدول 52- وضعیت ارقام پنبه موسسه تحقیقات پنبه کشور از بدو تاسیس

سال نام رقمردیف
معرفی

کشور 
مبداء)درصورت 
خارجی بودن( 

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 
اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقماصالحی

-1346پاک9
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی
دورگ گیری

بدون گسیپول، و به 
خوابیدگی و شوری نسبتا 

مقاوم می باشد.

جهت  کشت  در 
استانهاي  مرکزي  ايران 

10
دکتر 
عمومی

1359-
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی

انتخاب از 
خزانه های 
بین المللی

از گونه باربادنس بوده 
و دارای الیاف ظریف و 

بلند می باشد. متحمل به 
شوری و بیماری پژمردگی 

ورتیسیلیومی می باشد.

جیرفت

-1365اولتان11
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی
دورگ گیری

فرم بوته بسته، مناسب 
برداشت مکانیزه و زودرس 

می باشد
اردبیل، خراسان شمالی

-1374سیلند12
بخش تحقیقات 
پنبه و گیاهان 

لیفی

انتخاب از 
خزانه های 
بین المللی

مقاوم به خوابیدگی، شوری 
و ریزش می باشد. حساس 
به بیماری بوته میری است.
دارای طول الیاف باند نیز 

می باشد.

مناطق پنبه کاری

-1394شایان13
موسسه تحقیقات 

پنبه کشور

انتخاب از 
خزانه های 
بین المللی

زودرس، عملکرد باال و 
پایداری و سازگاری مناسب 
از ویژگیهای اصلی این رقم 

است.

استانهای فارس، 
اصفهان، مناطق مرکزی، 

اردبیل، گلستان و 
مناطق گرم و خشک 

کشور

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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ارقام زراعی )گذشته و آینده(

ادامه جدول 52- وضعیت ارقام پنبه موسسه تحقیقات پنبه کشور از بدو تاسیس

نام رقمردیف
سال 
معرفی

کشور 
مبداء)درصورت 
خارجی بودن( 

مرکز معرفی 
کننده اولیه

*روش 
اصالحی

اقلیم مناسب کشتویژگی)های( بارز رقم

-1393کاشمر14
موسسه 

تحقیقات پنبه 
کشور

دورگ گیری

نسبتا متحمل  به  
شوري بوده و تحمل  

نسبی به  بیماري  
پژمردگي ورتیسلیومي 
دارد. عالوه بر مزیت 

امکان برداشت ماشینی، 
دارای الیاف بسیار عالی 

می باشد

تمام مناطق کشت پنبه 
کشور با تاکید بر مناطق 
معتدل و نسبتا مرطوب

-1393خورشید15
موسسه 

تحقیقات پنبه 
کشور

دورگ گیری

متحمل  به  شوري  بوده 
ولی نسبتا به  بیماري  
پژمردگي ورتیسلیومي 
حساس است. از صفات 

بارز دیگر مناسب 
برداشت ماشینی و 

خواص تکنولوژی الیاف 
خوبی می باشد.

تمام مناطق کشت پنبه 
کشور با تاکید بر مناطق 
معتدل و نسبتا مرطوب

-1393لطیف16
موسسه 

تحقیقات پنبه 
کشور

دورگ گیری

دارای عملکرد خوب 
و کیفیت الیاف 

مطلوب)مشابه رقم 
ارمغان( می باشد.

استانهای گلستان، 
خراسان رضوی، ورامین 

و مناطق مشابه در 
استانهای مرکزی، برخی 

مناطق استان فارس

* 1- انتخــاب از توده هــای بومــی 2- دورگ گیــری 3- تولیــد هیبریــد 4- انتخــاب از خزانه هــای بین المللــی 
5- ســایر روش هــا ...
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جدول53- لیست ارقام پیش بینی شده در برنامه های اصالحی پنبه تا افق 1404

سالردیف
تعداد 
ارقام

ویژگی های بارز ارقام در 
دست معرفی

پیشنهادات)یا امکانات مورد 
نیاز برای دستیابی به ارقام 
جدید با ویژگی های متمایز(

سایر توضیحات

113941
زودرس ترین رقم و مناسب 

برداشت مکانیزه می باشد

تخصیص اعتبارات و تجهیز 
آزمایشگاه

همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی

خريد يك دستگاه HVI جهت تعيين 
کيفيت الياف نمونه های تحقيقات پنبه 
جهت معرفی ارقام پنبه الزامی می باشد.

213953
دو رقم موتانت و یک رقم 

دورگ تثبیت شده)عملکرد باال 
و زودرس(

یک هیبرید درون گونه ای313961

413974
 یک هیبرید درون گونه ای و 

سه رقم تراریخته

دو هیبرید بین گونه ای 513983

دو رقم متحمل به شوری613992

دو رقم متحمل به شوری 714002

814012
دو رقم دورگ تثبیت 

شده)عملکرد باال، زودرس و 
کیفیت الیاف استاندارد(

تخصیص اعتبارات و تجهیز 
آزمایشگاه

-

914022
دو رقم دورگ تثبیت 

شده)عملکرد باال، زودرس و 
کیفیت الیاف استاندارد(

1014032
دو رقم دورگ تثبیت 

شده)عملکرد باال، زودرس و 
کیفیت الیاف استاندارد(

1114042
دو رقم دورگ تثبیت 

شده)عملکرد باال، زودرس 

ــی  ــای بین الملل ــاب از خزانه ه ــد 4- انتخ ــد هیبری ــری 3- تولی ــی 2- دورگ گی ــای بوم ــاب از توده ه 1- انتخ
5- ســایر روش هــا ...
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