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مروری بر آمار موجود بیانگر این مهم است که طی سال های گذشته، علیرغم سهم کم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور )حدود 
5 درصد(، بخش مزبور سهمی حدود 14 درصد از کل تولید ناخالص  ملی، سهمی باالتر از20 درصد در اشتغال کشور و سهمی حدود30 
درصد از صادرات غیرنفتی )بدون درنظر گرفتن میعانات گازی(، با ضریب خوداتكایی باال )درمقایسه با سایر بخش های اقتصادی( در 
تولید محصوالت کشاورزی دارد. این بدان معنی است که با افزایش اندک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان شاهد رشد و ارتقاء 
چشمگیر تولید ناخالص ملی، اشتغال و ... در کشور بود. بدون شک ارتقاء ارزش افزوده تولید در بخش کشاورزی در کنار سایر عوامل، 

می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری در این بخش شود و این خود مستلزم حرکت از کشاورزی سنتی به دانش بنیان است. 
طی سال های اخیر اقدامات ارزشمندی به منظور نیل کشاورزی سنتی به دانش بنیان در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
انجام شده، که از آن جمله می توان به توسعه تحقیقات فناوری بنیان، ایجاد زیرساخت های الزم برای ارتقاء سطح فناوری ها و دانش های 
فنی منتج از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و تجاری سازی آنها اشاره نمود. انتقال فناوری، مقوله پیچیده ای است که هم ازنظر علمی و 

هم اقتصادی، اجتماعی و ... سال هاست، نه فقط کشورهای درحال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمان های
بین المللی را به خود مشغول داشته است. این باور که فناوری عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادی جهان می باشد، بی شك نهادینه شده 
و مورد پذیرش تمامی دانشمندان و نظریه پردازان علم تجاری سازی و بازاریابی قرار گرفته است. انتقال فناوری یك ضرورت انكار ناپذیر 
می باشد، که با درنظر گرفتن چهار رکن اصلی آن، یعنی«عرضه کننده«، »فناوری«، »متقاضی« و نهایتًا »روش انتقال«، الزم است توجه 
خاص به »متقاضی« فناوری صورت گیرد. برای تحقق این مهم، معرفی نظام مند و قابل پذیرش از سوی خریدار فناوری، یک اصل است. 
بسته بندی مناسب فناوری و انتشار اطالعات قابل ارائه آن از طرق مختلف ازجمله شرکت در فن بازار های فیزیكی و مجازی، وبگاه ها 
و ... از روش های آگاه نمودن صاحبان صنعت و سرمایه برای ایجاد تعامل مطلوب با متقاضی و درنتیجه واگذاری فناوری های قابل 
تجاری سازی می باشد. مجموعه حاضر دربر دارنده آن بخش از فناوری ها و دانش های فنی منتخب واحدهای تحقیقاتی وابسته و تابعه 

سازمان می باشد که قابل عرضه به بنگاه های اقتصادی، صاحبان صنایع و سرمایه بخش کشاورزی تشخیص داده شده اند. 
درصورت قبول تقسیم بندی سطوح آمادگی فناوری ها و دانش های فنی )Technology Readiness Level( در چهار گروه »قبل از تولید 
نمونه آزمایشگاهی«، »دارای نمونه آزمایشگاهی«، »تولید نیمه صنعتی« و »تولید صنعتی«، بخش عمده فناوری ها و دانش های فنی 

مندرج در مجموعه حاضر، در گروه »دارای نمونه آزمایشگاهی« قرار می گیرند.
در قسمت مشخصات علمی و فنی هر فناوری/ دانش فنی/ توانمندی فناورانه، تالش بر این بوده که ضمن اشاره به وجوه فنی دارایی های 
فكری مورد نظر، به مواردی نظیر«بیان مختصر مسائل و مشكالت منجر به انجام تحقیق از ابعاد مختلف«، »مزایا و ویژگی های منحصر 
به فرد فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه«، »تفاوت )های( بارز فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه حاصله نسبت به فناوری ها و 

دانش های فنی پیشین یا وارداتی« و »سطح آمادگی فناوری و مجوزها و تاییدیه های اخذ شده از مراجع ذیصالح« پرداخته شود.
به  از مهم ترین عوامل جلب توجه مخاطب  توانمندی فناورانه، یكی  اقتصادی فناوری/ دانش فنی/  و  بدون شک داشتن توجیه مالی 
دارایی فكری مد نظر است، لذا در قسمت مربوطه نهایت تالش به منظور »تحلیل وضعیت بازار با اشاره به میزان نیاز کشور به محصول 
یا خدمت ناشی از فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه«، »اشاره به نحوه تامین محصول یا خدمت مورد نظر تاکنون، با تاکید بر موانع 
موجود بر سر راه تداوم مسیر قبلی«، »تبیین حدود قیمت تمام شده محصول یا خدمت ناشی از فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه«، 
»مقایسه قیمت تمام شده محصول یا خدمت ناشی از فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه با نمونه های پیشین یا وارداتی«، »بیان 
میزان صرفه جویی ریالی/ ارزی در صورت تولید محصول یا استفاده از خدمت منتج از فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه در داخل 
کشور«، »برآورد حدود سرمایه  ثابت و در گردش مورد نیاز برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی محصول، یا استفاده از خدمت منتج از 
فناوری/ دانش  فنی/ توانمندی  فناورانه«، »پیش بینی درصد سود ساالنه، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت سرمایه، نقطه سر به 

سر« و ... صورت پذیرفته است. 
امید است این مجموعه که حاصل تالش تمام واحدهای تحقیقاتی وابسته و تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است، 

بتواند نقشی هر چند اندك در توسعه بخش کشاورزی ایفا نماید.

مجید ولدان- آذر 1399

پیشگفتار





 ) اسامی بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی مرتب شده است(

سمیه ابوالحسنی یاسوری، پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 

جمال احمدآلی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

محمدرضا ایمانی، پژوهشكده سبزی و صیفی

رسول آمی سماء، پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری  

 فرهاد آهك پز، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

سیدمحمد بنی جمالی، پژوهشكده ملی گل و گیاهان زینتی

فرزاد جلیلیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

فرشید حسنی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مرتضی حسنی، دفتر امور فناوری سازمان

روح ا      حق جویان، پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری

لیال خزائی، موسسه تحقیقات برنج کشور

فرهاد خیری، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

غالمرضا راستجو، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

رضا رحیم  زاده، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

محمدرضا رمضانی مقدم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

صدیقه زارع كیا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

علی سراجی، پژوهشكده تحقیقات چای کشور

مسعود شهربانونژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول

غالمرضا صالحی جوزانی، دفتر امور فناوری سازمان 

محمدرضا صفرنژاد، دفتر امور فناوری سازمان

سید بابك صلواتیان، پژوهشكده تحقیقات چای کشور

محمد عبدالهیان نوقابی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

فرزاد غیبی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

فرخ غنی شایسته، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

جواد فتاحی مقدم، پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

محسن فتحی  سعدآبادی، موسسه تحقیقات پنبه کشور

معرفت قاسمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

كیومرث كاشی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

محمدرضا نگهدار صابر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حمید نوشاد، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

باتشكرازهمكارانیكهدرتهیهوتدویناینمستندمارایارینمودهاند

هلل



فهرست

فناوری های حوزه باغبانی: )79 عنوان( 

  IRI4 دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سیب زودرس رقم
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر کاهو رقم وارش  

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر طالبی رقم سمسوری88  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی رقم شاهین  

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی رقم نوشین    
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی رقم ورا   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی رقم پرنا  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی رقم یاشار  

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم مرکبات  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم گریپ فروت رقم فلیم   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سیب زودرس رقم شربتی  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سیب زودرس رقم گل بهار  

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زردآلو رقم مراغه 90  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم آیباتان   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم اردوباد 90  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زردآلو رقم نصیری 90   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم لیمو رقم پرشین الیم   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم لیمو رقم مكزیكن الیم   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم لیمو رقم ورنالمون   

دانش  فنی تولید پیوند خزانه ای چای کلونی  
دانش  فنی تایید سالمت هسته های اولیه هفت رقم زیتون   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی زودرس رقم خرم  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال نارنگی زودرس رقم جهانگیر  

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال به رقم ویدوجا  
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کاهو پیچ رقم طاووسی  

دانش فنی تولید و تكثیر بذر کاهو رقم ستاره  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم دیره  

  )SK11( دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس رقم خودگشن
  )SK12( دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس رقم خودگشن
  )SK14( دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس رقم خودگشن

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس قرمز رقم دورفی  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس رقم سابیما  

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال بادام رقم خودگشن تونو  
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال گیالس رقم عدلی  

2
3
4
5
7
9

11
13
15
17
19
21

23
24
25
26
27
29
31

33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51

صفحه



52
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
74
76
78
80
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98

دانش  فنی ترکیب کاشت ارقام بادام اصالح شده دیرگل با عملكرد باال و متحمل به سرما   
دانش  فنی ریزازدیادی و عاری سازی پایه آلبالو تلخ )محلب( از ویروس های بذر زاد    

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم مشكات   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم امین   

    BF25 دانش  فنی ازدیاد انبوه پایه رویشی خیلی پاکوتاه گیالس
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم پرتقال رقم والنسیا رودرد    

دانش  فنی تولید و تكثیر ارقام سیب جدید سازگار با شرایط محیطی آذربایجان غربی   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سیب ارقام گاال،JL2 ، فوجی، El1 و دلباراستیوال   

دانش  فنی تولید و تكثیر ارقام مختلف گل داوودی   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال انار تجاری سالم در شرایط هیدروپونیک   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم آوان   
    Corylus avellanaدانش  فنی تولید و تكثیر نهال میكوریزی فندق

    H34 دانش  فنی تولید و تكثیر نهال انگور هیبرید موسكات بی دانه
    H36 دانش فنی تولید و تكثیر انگور هیبرید سیاه بیدانه

دانش  فنی تولید ترکیب پیوندی پاکوتاه زردآلو    
    kmp-AP-304 دانش  فنی تولید و تكثیر نهال ارقام آلو متحمل به سرمای بهاره )آلو مورتینی355( کد

دانش  فنی ارزیابی سازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز کشور )آلو زوکال(    
دانش  فنی ارزیابی سازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز کشور )آلو آنجلنو(    

دانش فنی ارزیابی سازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز کشور ) آلو ارلی گلدن(    
دانش  فنی تایید سالمت هسته های اولیه دو رقم شلیل کشور     

دانش  فنی تایید سالمت هسته های اولیه سه رقم هلو کشور    
دانش  فنی تایید سالمت هسته های اولیه ارقام زردآلو    

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال انگور رقم راژان   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم مانزانیال   

   Ds3 دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم کنسروی
   Gw دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم روغنی
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم آمیگدالولیا   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم کنسروالیا   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم مگارون   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم تیاکی   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زیتون رقم هالكیدیكس   

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم سهند 97   
دانش  فنی تكثیر تجاری شیپوری گلدانی از طریق کشت بافت   

دانش  فنی تولید پایه های رز به روش پایه پیوندی )استنتینگ(   
دانش  فنی تولید و تكثیر ارقام سازگار آلو   

دانش  فنی تولید ژنوتیپ های جدید گالیول   



دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم دمیزیانا   
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم فدریكا    

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم دکسی رد    
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم آمپی سیمیدیا    

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم اسپرینگ کرست    
دانش  فنی تولید و تكثیر نهال هلو رقم سان کرست    

دانش  فنی تولید و تكثیر نهال سالم مرکبات، عاری از بیماری های ویروسی و شبه ویروسی و بیماری های ریشه    
دانش  فنی تولید ارقام جدید فریزیای شاخه بریده    

    SH21-85 دانش  فنی تولید و تكثیر اسفناج بذر خاردار ورامین

فناوری های حوزه زراعت )118 عنوان(:

دانش فنی تولید و تكثیر بذر کنجد رقم اولتان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر هیبرید ذرت رقم سینگل کراس 600    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو دیم رقم آبیدر    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کنجد رقم دشتستان    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گلرنگ رقم سینا  
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم رصد    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو دیم رقم ماهور    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گلرنگ زمستانه رقم گلدشت    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر سیب زمینی رقم ساواالن    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم هما    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دوروم رقم ساجی    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر ارزن دم روباهی رقم باستان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر ارزن معمولی رقم پیشاهنگ    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر هیبرید زودرس آفتابگردان رقم فرخ    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کنجد رقم داراب 1    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم جام    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم اوحدی    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر شبدر الکی رقم البرز 1    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر شبدر قرمز رقم نسیم    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج هیبرید رقم دیلم    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم کریم     
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گلرنگ رقم فرامان     

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو دیم رقم خرم    

100
101
102
103
104
105
106
107
109

112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
126
127
128
129
130
131

133
135
137
139
141
142

صفحه



دانش فنی تولید و تكثیر هیبرید تک جوانه مقاوم به بیماری ریزومانیا رقم پارس    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم گوهر    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم تک- آب    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر ماشک رقم گل سفید    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو دیم رقم نادر    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کلزا بهاره رقم ظفر    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گلرنگ زمستانه رقم گل مهر    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندر هیبرید رقم تربت    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم کشوری    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم کوهسار    

    دانش فنی تولید محلول بذر پوش پنبه    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم اکباتان    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود دیم رقم سارال    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو دیم رقم انصار    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم قابوس    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کنجد رقم هلیل    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر سیب زمینی رقم خاوران    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم شوش    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دوروم رقم شبرنگ    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر کلزا زمستانه رقم احمدی    

دانش فنی تولید کشت نشاء بدون گلدان )ریشه لخت( چغندرقند    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم آریا    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم پایا    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر هیبرید منوژرم چغندرقند متحمل به ساقه روی )بولتینگ(    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود دیم رقم ثمین    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر خردل روغنی رقم صادق    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم آفتاب    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم هشترود    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم شاوور    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دوروم رقم هانا    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر سویا رقم کوثر    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم شكوفا    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر چغندرقند رقم مطهر    

توانمندی فناورانه سامانه پایش ارزیابی خسارات وارده به محصول برنج به کمک تصاویر ماهواره ای    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر ماشک رقم المعی    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم سعید    

143
144
146
148
149
151
152
153
154
156
158
159
160
161

163
164
165
167
168
169
170
171
172
174
175
176
177
178
180
181
182
183
184
186
187
188



دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم احسان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم خلیل    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم ارمغان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم مهر    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم اکسین    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر یونجه آبی رقم امید    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر هیبرید آفتابگردان رقم شمس    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گلرنگ رقم پرنیان    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر سیب زمینی رقم جاوید    
دانش  فنی حجیم کردن )پلت( بذر مرزه    
دانش فنی پوشش دهی بذر پنبه کرکدار    

دانش  فنی تولید بذر متحمل به سفیدک در گونه زراعی اسپرس    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم گیالنه    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم ایوان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم پراو     

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دیم رقم آسمان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم آنا     

دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم بهدان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر عدس رقم سپهر    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم طالیی    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم زرینه    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم دوروم رقم آران    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم نوروز    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر سورگوم علوفه ای رقم بهشت    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر سویا رقم پارسا    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر کنجد تک شاخه رقم شوین    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر لوبیا قرمز زودرس رقم افق    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر لوبیا قرمز رقم دادفر    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر باقال رقم شادان    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر باقال رقم فیض    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم حكمت    

    )KSC410(410دانش فنی تولید و تكثیر بذر هیبرید ذرت زودرس سینگل کراس
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر گندم رقم برزگر    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر گندم رقم ستاره    
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم گلشن    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر ارزن مرواریدی رقم مهران    

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

203
205
207
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
226
227
228
229
230



دانش  فنی تولید و تكثیر بذر شبدر رقم عطار    
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر کلزا رقم صفار    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر سیب زمینی رقم آتوسا    
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر سیب زمینی رقم آنوشا    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر باقال رقم مهتا    
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر بادمجان قصری رقم درخشان    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر بادمجان قلمی رقم بهراد    
دانش  فنی تولید و تكثیر بذر بادمجان قصری رقم بیتا    

دانش  فنی تولید و تكثیر بذر بادمجان دلمه ای رقم آذین    
دانش فنی تولید بذر خالص اصالح شده برای تولید نهال بذری سیب با اندازه و شكل یكنواخت    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم نصرت    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر جو رقم فردان    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر ماشک علوفه ای رقم طلوع    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم پرتو    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم تابان    
دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم رش    

دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج پرمحصول رقم تیسا     
دانش فنی تولید و تكثیر بذر برنج رقم آنام    

دانش  فنی تولید و تكثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای کشت در شرایط آلوده به بیماری های ریزومانیا و پوسیدگی 
ریشه )دنا(    

دانش فنی پوشش دار کردن )کوتینگ ( بذور محصوالت زراعی )فاز 1 غالت(    
دانش  فنی تولید و تكثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای کشت در شرایط آلوده به بیماری های ریزومانیا و نماتد مولد گره 

ریشه )آسیا(    
دانش  فنی تولید و تكثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب کشت بهاره در کشور )سینا(     

دانش  فنی اولین رقم چغندرعلوفه ای مناسب کشت بهاره و پاییزه در کشور )کارا(    

231
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

مجری: حسن حاج نجاری

سال دستیابی: 1385

مشخصات علمی و فنی:
ژنوتیـپ امیدبخـشIRI4  مقـاوم بـه سـرمای بهاره اسـت بطوری کـه در سـال های 1382 و1383  از معـدود ارقام متحمل به سـرما در بین  
108 رقـم و ژنوتیـپ سـیب در کـرج انتخـاب گردیـد. گسـترش رنـگ آنتوسـیانین از قاعـده دمـگل می توانـد به عنـوان یک نشـانگر مدنظر 
قـرار گیـرد. درختـی اسـت بـا قـدرت رشـد ضعیـف بـا تـاج کوچـک بطـوری کـه از لحـاظ صفـت سـطح سـایه گسـتر بـا رقـم خیلـی پاکوتاه 
مربایـی در یـک زیرگـروه قـرار گرفـت. عادت رشـدی آن آویخته اسـت. عـادت باردهـی آن از نـوع مختلط بر شـاخه های کوتاه اسـپوری و 
نیـز شـاخه های بلنـد می باشـد. در گـروه بسـیار دیـرگل ده، بسـیار دیـر رس، موقعیـت کالله در گل نسـبت بـه بسـاک بلندتر اسـت.  اندازه 
میـوه در گـروه متوسـط تـا بـزرگ، رنـگ زمینه زرد مایل به سـفید و سـطح رنگ زمینه سـبز با لكـه رنگ رویی قرمـز با هاله نارنجی اسـت، 
متحمل به زنگار، رنگ گوشـت کرم و بسـیار پربارده و در شـرایط کلكسـیون دارای 78 کیلوگرم در درخت می باشـد. ارتفاع و سـطح سـایه 
گسـتر درختـان ژنوتیپ امیدبخش IRI4 درسـن 18 سـالگی بـر پایه های بذری فقط 2/82 متـر و 9/21 مترمربع بـود، درحالی که در دیگر 
درختـان همسـال ماننـد رقـم عسـلی بـه 5/15 متـر و 18/26 متـر مربـع رسـید. ژنوتیپ IRI4  به دلیل سـطح سـایه گسـتر محـدود جهت 

باغ هـای صنعتـی متراکـم کاربـرد دارد. ایـن رقـم بـرای تمام مناطق با بسـامد بـاالی سـرمای بهاره توصیه می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بـا اسـتفاده از ایـن ژنوتیـپ تجـاری افزایش عملكرد به دلیـل امتیازات خاص امكان پذیر اسـت. حجم بسـیار کوچک تاج امـكان افزایش 
تعـداد درخـت تا 1500 درخت در هكتار را ممكن می سـازد. جلوگیری از خسـارت سـرمای بهاری سـیب فراهم می شـود. عـادت باردهی 

مختلـط بـر شـاخه های کوتاه اسـپوری و نیز شـاخه های بلند این رقـم را برای انواع تربیت روسـیمی و دوکی فراهم مسـتعد می سـازد.

IRI4 دانش فنی تولید و تکثیر نهال سیب زودرس رقم
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: ناهید آملی

مجریـان: سـیاوش رعیـت پنـاه، محمـد رضـا ایمانـی، سـیف الـه روحانـی، داریـوش شـهریاری، مهـران افضلـی، حسـین جعفـرزاده، 
حسـینعلی فرهـادی، مرتضـی شـتابان، ثریـا یسـاری

سال دستیابی: 1387

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد سبزینه ای                    40 تن در هكتار
•   طول دورۀ رشد و نمو                                                 130 روز
•   ارتفاع بوته                                                           37 سانتی متر
•   میانگین وزن تک بوته                                             400  گرم
•   تعداد برگ                                                                                37
•   طعم                                                                                   مطلوب
•   رنگ و شادابی                                            سبز شفاف و براق
•   شكل بوته                                              دارای هد کاماًل بسته
•   واکنش به سفیدک داخلی                                         متحمل

توجیه مالی و اقتصادی:
کاهـو رقـم وارش بـا متوسـط عملكـرد40 تـن و بـا برتـری عملكـرد 16 تـن در هكتـار نسـبت بـه شـاهد، بـا احتسـاب هـر کیلو1000ریـال 
16/000/000ریـال درآمـد بیشـتری عایـد کشـاورز می کنـد. باتوجه به سـطح زیرکشـت کاهـو در منطقه که بالـغ بر5000 هكتار می باشـد 

جمعـًا 90/000/000/000 = )5000 × 16/000/000( ریـال بـرآورد گردیـده اسـت.

 دانش فنی تولید و تکثیر بذر كاهو رقم وارش
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: کریم عرب سلمانی

مجریان: رامین رافضی، پیمان جعفری، محسن سیلسپور، داریوش شهریاری

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
میانگیـن عملكـرد در مناطـق 30-25 تـن در هكتـار، رکـورد عملكـرد: 67 تـن در هكتـار، تیـپ بوتـه رشـد محـدود، طـول دوره داشـت تا 
رسـیدن محصـول85-80 روز، طول دوره برداشـت محصول 15روز، تعداد میـوه در بوته 6-4 عدد، وزن تک میـوه 2200-1800 گرم، رنگ 
گوشـت میـوه سـبز، قنـد میـوه 11-9 درصد، تمرکـز میوه بـر روی بوته باال، نیمـه متحمل بـه عوامل قارچی خاکـزی )فوزاریـوم، پیتیوم(، 
این رقم زودرس متحمل نسـبت به شـرایط شـوری و خشـكی دارای عطر و طعم بسـیار عالی، رنگ پوسـت و شـبكه بندی روی پوسـت از 

بازارپسـندی باالتری نسـبت به ارقـام دیگر برخوردار اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینـه کاشـت یـك هكتار طالبی در مناطق زیرکشـت ایـن محصول در زراعت تحت مالچ پالسـتیكی که امروزه مورد اسـتقبال کشـاورزان 
اسـت بطـور میانگیـن8/500/000 ریـال و قیمـت هـر کیلوگـرم طالبـی در بـازار مصـرف بطـور میانگیـن حدود1500ریـال می باشـد. لـذا 

باتوجـه بـه عملكـرد رقـم جدیـد کـه حـدود27000 کیلوگـرم در هكتار می باشـد، عملكـرد ریالی ایـن رقم بصـورت ذیل خواهـد بود:
درآمد حاصل از جمعیت پایه:                                          ریال28/500/000=1500×19000
سود خالص= هزینه - سود ناخالص      ریال20/000/000=8/500/000 - 28/500/000
درآمد حاصل از رقم امیدبخش:                                     ریال36/000/000 =1500× 24000
سود خالص= هزینه - سود ناخالص      ریال27/500/000=8/500/000 - 36/000/000

از طرفـی باتوجـه به عملكرد باال و زودرسـی رقم مذکور نسـبت به شـاهد )جمعیت پایه( معمـواًل قیمت محصول10 درصـد باالتر از میزان 
متوسـط می باشـد و لذا درآمد خالص باالتر از حد متوسـط برابر شـرح زیر اسـت:      ریال30/250/000=2/750/000+27/500/000

دانش فنی تولید و تکثیر بذر طالبی رقم سمسوری 88



45

مجری مسئول: ابراهیم جهانگیرزاده خیاوی

مجری: حمید رستگار

همکاران: عنایت حیات بخش، یعقوب محمدعلیان و مسعود فیاضی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
رقـم انتخابـی کـه یـک دورگ شـبه نارنگی ایجاد شـده از تالقـی پرتقال و نارنگی اسـت بعـد از مطالعه های اقلیـم  پذیری در شـمال ایران، 
از میان 68 تیپ انتخاب شـده اسـت. شـكل تاج درخت گسـترده و دارای عادت رشـدی باز اسـت. این رقم دارای تراکم شـاخه متوسـط 
و بـی تیـغ بـوده و زاویه شـاخه ها بسـته تر اسـت. شـكل میـوه آن پـخ وزن میوه بطور متوسـط 116 گـرم، به طـول 49/23، قطر بـزرگ 68 و 
قطـر کوچـك 66 میلی متـر و به حجم 151 سـانتی متر مكعب اسـت. پوسـت میوه به ضخامـت 1/81 میلی متر، وزن عصـاره 58 گرم، درصد 
عصـاره50 درصـد اسـت. میـزان TSS)مـواد جامـد محلـول( در زمان برداشـت در شـمال ایـران )اوایـل بهمـن( 12/6 درصد و TA)اسـید 
قابل تیتراسـیون( 1/42 درصد با متوسـط بریكس 9 اسـت. شـاخص تكنولوژی آن 3/92 و به آسـانی پوسـت گرفته می شـود ولی متوسـط 
بـذر میـوه )بیـش از 20 عدد( باالسـت. شـاخص های روشـنایی پوسـت، کرومـا و زاویه رنگ پوسـت به ترتیـب 60/24، 71/67 و 64 اسـت 
کـه در دامنـه اسـتاندارد رنـگ تعریف شـده برای مرکبات وجود دارد. پوسـت نارنگی شـاهین به دمای پایین انبار حسـاس بـوده و لكه دار 
می شـود. ایـن رقـم کمـی دیـررس بوده و در شـرایط شـمال کشـور در اواخـر دی و اوایل بهمن می رسـد. سـازگاری پایه و پیونـدک در این 
رقـم مناسـب اسـت. بنابر این، باالبودن عملكرد، درشـتی میوه، شـیرینی، زودرسـی و میزان آب میـوه باال، دالیل انتخـاب این رقم بوده 

اسـت. بـه علـت باال بـودن آب میوه مـی توانـد در صنایع تبدیلی نیز مـورد اسـتفاده قرارگیرد.
مهمترین مزیت های رقم نارنگی شاهین نسبت به والد خود )نارنگی کلمانتین(:

1- میزان عملكرد آن به میزان 11 درصد بیشتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است.
2- میانگین وزن میوه 60 گرم بیشتر از شاهد )نارنگی کلمانتین( است )74 درصدبیشتر(.

3- میانگین آب میوه 15 میلی لیتر بیشتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( می باشد )55 درصد(. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی رقم شاهین

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری

توجیه مالی و اقتصادی:
بـه دلیـل عملكـرد بـاال و همچنین خصوصیات کمی و کیفی آن شـامل درشـتی میـوه، میزان آب میوه بـاال، میزان مواد جامـد محلول باال 
و کـم بـذر بـودن نسـبت بـه والـد مادری )شـاهد( مـی تواند در اقتصـاد باغدار نقش موثری داشـته باشـد. بـازار تـازه خوری میوه بـه دنبال 
ارقـام جدیـد و متنـوع مـی باشـد که ایـن رقم باتوجـه به خصوصیات بـاال می توانـد این نقش را داشـته باشـد. همچنین به علت بـاال بودن 
آب میـوه مـی توانـد در صنایـع تبدیلی نیز مورد اسـتفاده قرارگیرد و جایگزین ارقام قدیمـی نارنگی موجود در باغ  شـود. در اثر بكارگیری 
ایـن فنـاوری بـرآورد بهبـود تولیـد سـاالنه شـامل5000 تـن افزایـش تولیـد سـاالنه و2200 کیلوگـرم در هكتـار افزایش عملكرد نسـبت به 
رقـم شـاهد و 2200 هكتار توسـعه سـطح زیرکشـت می باشـد. با احتسـاب عمر30 سـاله هر درخـت ارزش ریالـی جایگزینـی نارنگی رقم 
شـاهین در سـطح کشـور 58 میلیـارد ریـال بـوده کـه بـا لحاظ نـرخ تنزیـل20 درصـدی سـالیانه، افزایـش دریافتی ناخالـص باغـدار در هر 
هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهـال مربوطـه،130 میلیـون تومـان خواهـد بـود. در سـطح کالن باتوجـه بـه اینكه این 
فنـاوری در تمامـی نقـاط مرکبـات خیـز شـمال کشـور قابلیـت اجـرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور نارنگی در شـمال کشـور که 
نارنگـی شـاهین قابلیـت کشـت دارد )22 هـزار هكتـار( و طـول عمـر30 سـاله یـک درخـت )آثـار اقتصـادی ناشـی از بكارگیری فنـاوری از 
سـال هشـتم به بعد قابل دسـتیابی اسـت(، در مجموع طـی دوره باغداری میـزان افزایش درآمـد ناخالص تولیدکننـدگان و ثروت آفرینی 
حاصلـه2860 میلیـارد تومـان خواهـد بـود. بـا لحـاظ تنـوع کشـت ارقـام مرکباتـی و اختصـاص فقـط 5 درصـد از سـطح زیرکشـت نارنگی 

شـمال کشـور بـه ایـن محصـول در طی دوره سـی سـاله150 میلیـارد تومان در سـطح ملی ثـروت آفرینـی را شـاهد خواهیم بود.
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مجری مسئول: ابراهیم جهانگیرزاده خیاوی

مجری: حمید رستگار

همکاران: عنایت حیات بخش، یعقوب محمدعلیان و مسعود فیاضی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم نیـز یک دورگ شـبه نارنگـی حاصل از هیبرید پرتقال و نارنگی اسـت که از میـان 68 تیپ انتخاب و به نام آقای مهندس نوشـین 
)محقق( در سـال 1388 نام گذاری شـد. کل تاج درخت کشـیده و دارای عادت رشـد افراشـته اسـت. این رقم دارای تراکم شـاخه متوسط 
و بـی تیـغ بـوده و زاویـه شـاخه ها بسـته تر اسـت. شـكل میـوه آن پـخ و مقـدار عصـاره درون بـر متوسـط و رنـگ درون بـر نارنجی روشـن و 
ضخامـت پوسـت پـره نـازک اسـت. ایـن رقـم میـان زودرس و در شـرایط شـمال کشـور در اواسـط پاییـز می رسـد. سـال آوری نداشـته و 

سـازگاری پایـه و پیوندک در این رقم مناسـب اسـت.
وزن میـوه  نوشـین بطـور متوسـط130 گـرم، به طـول 54/94، قطر بـزرگ 73 و قطر کوچك70 میلی متـر و به حجم 174 سـانتی متر مكعب 
اسـت. پوسـت میـوه بـه ضخامـت 3/2 میلی متـر، وزن عصـاره 47/26 گـرم، درصـد عصـاره 36/36 درصـد اسـت. میـزان TSS در زمـان 
برداشـت )اول آبـان( 11/2 درصـد و TA )اسـید قابـل تیتراسـیون( 1/36 درصـد بـا متوسـط بریكـس 8/25 اسـت. شـاخص تكنولوژی آن 
3/92 و بـه آسـانی پوسـت گرفتـه می شـود ولـی متوسـط بـذر میـوه )بیـش از 17 عـدد( باالسـت. شـاخص های روشـنایی پوسـت، کروما و 
زاویـه رنـگ پوسـت بـه  ترتیـب 64/3، 73/05 و78/41 اسـت که در دامنه اسـتاندارد رنگ تعریف شـده بـرای مرکبات وجود دارد. پوسـت 
میـوه هماننـد نارنگـی انشـو از گوشـت جـدا بوده و بـه ضربـات حین جابه جایی حسـاس اسـت. نارنگی نوشـین قابلیـت انبـارداری خوبی 
داشـته و پوسـت آن نسـبت بـه لكه هـای انبـاری حسـاس نیسـت. بنابـر ایـن، باالبـودن عملكرد، درشـتی میـوه، شـیرینی و  زودرسـی از 

دالیـل انتخـاب ایـن رقم بوده اسـت.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی رقم نوشین

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مهم ترین مزیت های رقم نارنگی نوشین نسبت به والد خود نارنگی کلمانتین:
1- میزان عملكرد آن به میزان 1/5 تن در هكتار بیشتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است )16 درصد بیشتر(

2- میانگین وزن میوه 27 گرم بیشتر از شاهد )نارنگی کلمانتین( است )33 درصد بیشتر(
3- زمان رسیدن میوه 15 روز زودتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است

4- میزان آب میوه30 درصد کمتر از شاهد است

توجیه مالی و اقتصادی:
بـازار تـازه خـوری میـوه به دنبـال ارقام جدید و متنوع می باشـد و ایـن رقم به دلیل عملكرد بـاال و همچنین خصوصیات کمـی و کیفی آن 

شـامل درشـتی میـوه، زودرس بـودن، میزان مواد جامد محلول باال و شـیرین تر بودن نسـبت بـه والد مادری نارنگی کلمانتین )شـاهد(
می تواند در اقتصاد باغدار نقش موثری داشته باشد و جایگزین ارقام قدیمی نارنگی موجود در باغ های مرکبات شمال کشور شود.

در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری بـرآورد بهبـود تولیـد سـاالنه شـامل3500 تـن افزایـش تولیـد سـاالنه و1500 کیلوگـرم در هكتـار افزایـش 
عملكـرد نسـبت بـه رقـم شـاهد و2200 هكتـار توسـعه سـطح زیرکشـت مـی باشـد. بـا احتسـاب عمـر30 سـاله هـر درخـت ارزش ریالـی 
جایگزینـی نارنگـی رقـم نوشـین در سـطح کشـور40 میلیـارد ریـال بوده کـه با لحـاظ نرخ تنزیـل20 درصـدی سـالیانه، افزایـش دریافتی 
ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهال مربوطـه،100 میلیـون تومـان خواهد بود. در سـطح کالن 
باتوجـه بـه اینكـه این فناوری در تمامی نقاط مرکبات خیز شـمال کشـور قابلیت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور نارنگی در 
شـمال کشـور که نارنگی نوشـین قابلیت کشـت دارد )22هزار هكتار( و طول عمر30 سـاله یک درخت )آثار اقتصادی ناشـی از بكارگیری 
فنـاوری از سـال هشـتم بـه بعـد، قابل دسـتیابی اسـت(، در مجموع طـی دوره باغـداری میـزان افزایش درآمـد ناخالـص تولیدکنندگان و 
ثـروت آفرینـی حاصلـه2200 میلیـارد تومان خواهد بود. با لحاظ تنوع کشـت ارقام مرکباتی و اختصاص فقط 5 درصد از سـطح زیرکشـت 

نارنگـی شـمال کشـور بـه ایـن محصـول در طی دوره سـی سـاله110 میلیـارد تومان در سـطح ملی ثـروت آفرینی را شـاهد خواهیـم بود.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری مسئول: ابراهیم جهانگیرزاده خیاوی

مجری: حمید رستگار

همـکاران: عنایت حیات بخش، یعقـوب محمدعلیان و مسـعود فیاضی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
نارنگـی ورا حاصـل تالقـی پرتقـال و نارنگـی اسـت کـه بـرای شـرایط اقلیمـی جنـوب ایـران در سـال 1388 توصیـه شـده اسـت. نـام ایـن 
نارنگـی از نـام غـاری در جهـرم گرفته شـده اسـت. شـكل تـاج درخت کـروی و دارای عادت رشـد عمودی افراشـته اسـت. این رقـم دارای 
شـاخه های متراکـم، بـدون تیـغ بـوده و زاویـه شـاخه ها تنگ می باشـد. شـكل میـوه آن گالبـی شـكل و دارای رنگ گوشـت زرد، بـذردار و 
پـرآب بـوده )میانگیـن آب میـوه 65/4 میلی لیتر( و به آسـانی پوسـت آن جدا می شـود. این رقم میان رس بوده و در شـرایط جنوب کشـور 
)مشـابه جهـرم( در دی مـاه )حـدودا20ً روز زودتـر از شـاهد کلمانتین( می رسـد. دارای میوه های درشـت بـا میانگین وزن میـوه 158 گرم 

اسـت. در زمـان رسـیدن رنگ گوشـت و پوسـت میـوه زرد رنگ می شـود.
رقم انتخابی دارای مزیت های زیر نسبت به والد خود نارنگی کلمانتین است:

میزان عملكرد آن کمتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است )35 درصد(
میانگین وزن میوه 58 گرم بیشتر از شاهد )نارنگی کلمانتین( است )58 درصد بیشتر( 

زمان رسیدن میوه20 روز دیرتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است
نسبت مواد جامد محلول به اسید به میزان 12درصد بیشتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است 

میانگین آب میوه 65/4 میلی لیتر که 16درصد بیشتر از شاهد بوده است
بنابـر ایـن بازارپسـندی و قیمـت باالی این رقم )حدود 3 برابر نسـبت به شـاهد، درشـتی میـوه و آبدار بـودن دالیل انتخاب ایـن رقم بوده 

است. 

دانش فنی تولید و تکثیرنهال نارنگی رقم ورا
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توجیه مالی و اقتصادی:
آبدارتـر بـودن نسـبت بـه کلمانتین )شـاهد(، یكنواخت بودن محصـول از لحاظ انـدازه، اندازه بزرگ میـوه، میزان مواد جامـد محلول باال 
و افزایـش درآمـد تولیـد کننـده بـه ازاء هـر واحـد محصـول در مقایسـه با شـاهد از دالیـل انتخاب این رقـم می باشـد که می توانـد جایگاه 
مناسـبی در باغـداری مناطـق جنوبـی کشـور ایجـاد نمایـد. در اثـر بكارگیری این فنـاوری بـرآورد کاهش تولید سـاالنه شـامل15000 تن 
کاهـش تولیـد سـاالنه و7000 کیلوگـرم در هكتـار کاهش عملكرد نسـبت به رقم شـاهد و2200 هكتار توسـعه سـطح زیرکشـت می باشـد. 
بـا احتسـاب عمـر 30 سـاله هـر درخـت ارزش ریالـی جایگزینـی نارنگـی رقـم ورا در سـطح کشـور 44 میلیـارد ریال بـوده که با لحـاظ نرخ 
تنزیـل20 درصـدی سـالیانه، افزایـش دریافتـی ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهـال مربوطـه 
علیرغـم کاهـش عملكـرد، بـه دلیـل کیفیـت بـاالی میـوه و ارزش اقتصـادی باالتـر آن،100 میلیـون تومـان خواهـد بـود. در سـطح کالن 
باتوجـه بـه اینكـه ایـن فنـاوری در تمامی نقـاط مرکبات خیـز جنوب کشـور قابلیت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور نارنگی 
در جنـوب کشـور کـه نارنگـی ورا قابلیـت کشـت دارد )17هزار هكتـار( و طول عمر30 سـاله یک درخت )آثـار اقتصادی ناشـی از بكارگیری 
فنـاوری از سـال هشـتم بـه بعـد قابـل دسـتیابی اسـت(، درمجموع طـی دوره باغـداری میـزان افزایـش درآمد ناخالـص تولیدکننـدگان و 
ثـروت آفرینـی حاصلـه1700 میلیـارد تومان خواهد بود. با لحاظ تنوع کشـت ارقام مرکباتی و اختصاص فقط 5 درصد از سـطح زیرکشـت 

نارنگـی جنـوب کشـور بـه ایـن محصـول در طی دوره سـی سـاله 85 میلیـارد تومان در سـطح ملی ثـروت آفرینی را شـاهد خواهیـم بود.
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مجری مسئول: ابراهیم جهانگیرزاده خیاوی

مجری: حمید رستگار

همکاران: عنایت حیات بخش، یعقوب محمدعلیان و مسعود فیاضی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
نـام ایـن نارنگـی از دو حـرف اول پرتقـال و نارنگـی گرفتـه شـده اسـت و در سـال 1388 توسـط موسسـه تحقیقـات مرکبات کشـور معرفی 
شـد. شـكل تـاج درخـت بیضوی و دارای عادت رشـد افراشـته اسـت. ایـن رقـم دارای شـاخه های متراکم و کم تیغ بـوده و زاویه شـاخه ها 
متوسـط اسـت. شـكل میوه آن گالبی شـكل و دارای رنگ گوشـت زرد، بذردار و پرآب )میانگین آب میوه 65 میلی لیتر( بوده و به آسـانی 
پوسـت از گوشـت جـدا می شـود. دارای میوه های درشـت بـا میانگین وزن 154 گـرم و بذردار اسـت. رنگ برون بـر زرد لیمویی و ضخامت 
پوسـت میـوه زیـاد و درختـان ایـن رقـم سـال آوری ندارند. این رقـم میان رس بوده و در شـرایط جنوب کشـور )مشـابه جهـرم( در دی ماه 
می رسـد. رقـم انتخابـی اسـت و بعـد از مطالعه هـای اقلیم پذیـری در شهرسـتان جهـرم از میـان 68 تیـپ انتخـاب شـده اسـت و دارای 

مزیـت هـای زیر نسـبت به والـد خود نارنگـی کلمانتین می باشـد 
1- 7 تن عملكرد بیشتر نسبت به شاهد )40 درصد بیشتر(

2- میانگین وزن میوه 56 گرم بیشتر از شاهد )نارنگی کلمانتین( بوده که دلیل بر درشت بودن آن است )57 درصد بیشتر( 
3- رقمی میان رس است که 15 روز دیرتر از نارنگی کلمانتین قابل برداشت است

4- نسبت مواد جامد محلول به اسید به میزان 2/11 کمتر از نارنگی کلمانتین )شاهد( است 
5- میزان آب میوه 12 درصد بیشتر از شاهد است

بـاال بـودن عملكـرد، درشـتی میوه، آبدار بودن، عدم سـال آوری، شـكل بدیع میـوه، یكنواخت بـودن از لحاظ اندازه، دالیـل انتخاب این 
رقم بوده اسـت.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی رقم پرنا
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توجیه مالی و اقتصادی:
بـازار تـازه خـوری میـوه بـه دنبـال ارقـام جدیـد و بـا تنـوع مـی باشـد و ایـن رقـم بـه دلیـل عملكـرد باالتـر نسـبت بـه شـاهد و همچنیـن 
خصوصیـات کمـی و کیفـی آن شـامل درشـتی میـوه، یكنواخـت بـودن محصـول از لحـاظ انـدازه، عـدم سـال آوری، شـكل بدیـع میـوه، 
آبدارتـر بـودن نسـبت بـه کلمانتیـن )شـاهد( و همچنیـن بـا افزایـش درآمـد تولید کننـده بـه ازاء هر واحـد محصول در مقایسـه با شـاهد، 
مـی توانـد جایـگاه مناسـبی در باغـداری مناطـق جنوبـی کشـور ایجاد نمایـد. در اثـر بكارگیـری این فنـاوری بـرآورد بهبود تولید سـاالنه 
شـامل15000 تـن افزایـش تولیـد سـاالنه و7000 کیلوگـرم در هكتـار افزایـش عملكرد نسـبت به رقم شـاهد و2200 هكتار توسـعه سـطح 
زیرکشـت مـی باشـد. بـا احتسـاب عمـر 30 سـاله هر درخـت ارزش ریالـی جایگزینـی نارنگی رقم پرنا در سـطح کشـور 184 میلیـارد ریال 
بـوده کـه بـا لحـاظ نـرخ تنزیـل20 درصدی سـالیانه، افزایـش دریافتی ناخالـص باغـدار در هر هكتـار و ثروت آفرینـی طی دوره پـرورش و 
عمـر نهـال مربوطـه،250 میلیـون تومـان خواهـد بود. در سـطح کالن باتوجه بـه اینكه این فنـاوری در تمامـی نقاط مرکبـات خیز جنوب 
کشـور قابلیت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بارور نارنگی در جنوب کشـور که نارنگی پرنا قابلیت کشـت دارد )17هزار هكتار( و 
طـول عمـر30 سـاله یـک درخـت )آثار اقتصادی ناشـی از بكارگیری فناوری از سـال هشـتم به بعد قابل دسـتیابی اسـت(، درمجموع طی 
دوره باغـداری میـزان افزایـش درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینی حاصلـه4200 میلیـارد تومان خواهـد بود. با لحـاظ تنوع 
کشـت ارقـام مرکباتـی و اختصـاص فقـط 5 درصـد از سـطح زیرکشـت نارنگـی جنوب کشـور بـه این محصـول در طی دوره سـی سـاله200 

میلیـارد تومـان در سـطح ملی ثـروت آفرینی را شـاهد خواهیـم بود. 
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مجری: بهروز گلعین

همـکاران: عنایـت حیاتبخش، علیرضاشـیخ اشـكوری، ابراهیـم جهانگیـرزاده، مهنـاز درجانی، موسـی بحرپیما، فـردوس ناظریان، 
جـواد یـزدان پرسـت، رضا فیفایـی، بابـک عدولی و مالک قاسـمی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
پس از پیوند و رشـد نارنگی یاشـار روی پایه های نارنج، پونسـیروس تریفولیاتا، سـوئینگل سـیتروملو، ترویرسـیترنج و فالینگ  دراگون 
در زمیـن اصلـی کاشـته شـدند. بررسـی ها نشـان داد که ازنظر نسـبت قطر پایه بـه پیوندک، پایه نارنج مناسـب ترین سـازگاری را با یاشـار 
دارد. ایـن رقـم دارای تاجـی پهـن، عـادت رشـدی پخش و گسـترده، تراکم شـاخه ها در حد متوسـط، زاویه شـاخه ها با تنـه اصلی در حد 
متوسـط و تراکـم تیـغ در آن کـم اسـت. ماننـد اکثـر ارقـام نارنگی، رقمـی بـذر دار و دارای سـال آوری )یک سـال در میان( اسـت. درختان 
ایـن رقـم چـون از بـذر بـه دسـت آمده انـد کامـاًل سـالم و عـاری از بیماری هسـتند. درمقایسـه با ارقـام پرتقـال و ارقـام نارنگی به اسـتثناء 
نارنگی انشـو، تحمل نسـبتًا خوبی نسـبت به سـرما و یخبندان شـدید حادث شـده در زمسـتان 1386 )دمای 7-( و سنگینی برف زمستان 

1392 )بـرف بـا ضخامـت متوسـط 1/5 متر( از خود نشـان دادند. 
نارنگـی یاشـار روی پایه هـای نارنـج، سـیترنج و پونسـیروس در نیمـه  اسـفند و روی پایه هـای سـیتروملو و فالئینـگ  دراگـون در اول 
اردیبهشـت قابـل برداشـت اسـت. بـاال بودن درصد عصاره بـا میانگین50 درصـد در این رقم نارنگی بسـیار قابل توجه اسـت. ازنظر تعداد 
بـذر اختـالف بیـن نمونـه هـا معنـی دار بـوده و نارنگی هـای روی پایه های فالئینگ دراگون و پونسـیروس بسـیار پـر بذرتـر از 3 پایه دیگر 
ارزیابـی شـدند. بزرگ-تریـن و کوچـک تریـن میـوه بـه ترتیب مربـوط به پایه هـای نارنـج )232/8 گـرم( و فالئینـگ دراگـون )152/7 گرم( 
بـود. پایه هـای مختلـف تاثیـر معنـی داری روی خصوصیـات دانسـیته )متوسـط 0/95(، کرویـت )متوسـط 83 درصـد(، ضخامت پوسـت 
)متوسـط 3/5 میلی متـر(، شـاخص هـای رنـگ پوسـت )میـزان L*یا روشـنایی پوسـت، زاویه رنـگ و کروما بـه ترتیب میانگیـن 55، 60 و 
70( تفـاوت معنـی داری نداشـتند. مقـدار TSS/TA در نارنگی های پیوندی روی پایه نارنج با میانگین 9/69 بیشـترین و میوه های روی 

پایـه فالئینـگ دراگون بـا میانگیـن 6/42 کمترین مقـدار بود.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی رقم یاشار
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ایـن پـروژه بـه منظـور دسـتیابی بـه رقـم دیـر رس و تجـاری جدیـد بـه مـدت 21 سـال، از سـال 1367 تـا سـال 1388، در چهار فـاز انجام 
شـده اسـت. هـدف از اجـرای فـاز اول این پـروژه، دورگ گیری بین مینئوالتانجلو و نارنگی شانگشـا و تهیـه تـوده F1 و ارزیابی دورگ های 
حاصلـه بـوده اسـت. در فـاز دوم پـس از تولیـد میـوه نوبـر، بررسـی مقدماتـی کمـی و کیفـی میوه هـای دورگ شـروع شـد کـه ماحصـل آن 
دسـتیابی به دورگ مینئوالتانجلو × شانگشـا )یاشـار( اسـت. سـپس در فاز های سـوم و چهارم آزمایشـاتی با هدف انتخاب مناسـب ترین 

پایـه بـرای تیـپ انتخابـی )نارنگی یاشـار( در منطقه شـمالی کشـور بـه مرحله اجـرا در آمد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه دیـررس بـودن این دورگ )میـوه آن در بهار می رسـد(  و معمواًل ارقامی که زودرس و یا دیررس باشـند مورد پسـند بازار اسـت، 
زیـرا در مواقعـی از سـال کـه سـایر ارقام مرکبات موجود نیسـت وارد بازار می شـوند و می تواند نقـش مهمی در افزایـش درآمد تولیدکننده 
داشـته باشـد. ازطرفـی بـه دلیـل عملكـرد بـاال و خصوصیات کمـی و کیفی مناسـب آن مانند درشـتی میـوه، میـزان آب میوه بـاال، میزان 
مـواد جامـد محلـول قابـل حـل می توانـد در اقتصـاد باغـدار نقـش موثـری داشـته باشـد. بازار تـازه خـوری میوه بـه دنبـال ارقـام جدید و 
بـا تنـوع اسـت کـه ایـن رقـم باتوجـه بـه خصوصیـات بـاال می توانـد در آن جایگاهـی داشـته باشـد. همچنین بـه علت بـاال بـودن آب میوه 
می توانـد در صنایـع تبدیلـی نیـز مـورد اسـتفاده قرار گیـرد و جایگزین ارقـام قدیمی نارنگی موجـود در باغ ها شـود. در اثـر بكارگیری این 
فنـاوری بـرآورد بهبـود تولید سـاالنه شـامل17000 تـن افزایش تولیـد سـاالنه و3750 کیلوگـرم در هكتـار افزایش عملكرد نسـبت به رقم 
شـاهد و4400 هكتار توسـعه سـطح زیرکشـت می باشـد. با احتسـاب عمر30 سـاله هر درخت ارزش ریالی جایگزینی نارنگی رقم یاشـار 
در سـطح کشـور 197 میلیـارد ریـال بـوده کـه بـا لحاظ نـرخ تنزیل20 درصـدی سـالیانه، افزایـش دریافتی ناخالـص باغدار در هـر هكتار و 
ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهـال مربوطـه،200 میلیون تومـان خواهد بود. در سـطح کالن باتوجـه به اینكه این فنـاوری در 
تمامـی نقـاط مرکبـات خیـز شـمال کشـور قابلیـت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور نارنگـی در مناطقی از کشـور کـه نارنگی 
یاشـار قابلیت کشـت دارد )45هزار هكتار( و طول عمر30 سـاله یک درخت )آثار اقتصادی ناشـی از بكارگیری فناوری از سـال هشـتم به 
بعـد قابـل دسـتیابی اسـت(، در مجموع طـی دوره باغداری میـزان افزایش درآمـد ناخالص تولیدکننـدگان و ثروت آفرینـی حاصله9000 
میلیـارد تومـان خواهـد بـود. با لحاظ تنوع کشـت ارقـام مرکباتی و اختصاص فقط 5 درصد از سـطح زیرکشـت نارنگی به ایـن محصول در 

طـی دوره سـی سـاله500 میلیـارد تومان در سـطح ملـی ثروت آفرینـی را شـاهد خواهیم بود.
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مجری مسئول: سیروس آقاجانزاده

مجریان: حسین طاهری، فرید بیگی، مالک قاسمی و رضا فیفایی 

همکار: سیدمهدی بنی هاشمیان 

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
در ایـن روش کـه بـه منظـور تولیـد نهـال اسـتاندارد و عـاری از بیمـاری در ارقـام مرکبـات طراحـی گردیـد، در شـرایط کنتـرل شـده 
آزمایشـگاهی از نـوك شـاخه گیاهـان مذکـور بافـت مریسـتم بـه طول تقریبـی دو دهم میلـی متر به همـراه دو آغـازه برگی جـدا و روی اپی 
کوتیـل سـربرداری شـده گیاهچـه های ترویر سـیترنج پـرورش یافته در محیط کشـت مصنوعی )تهیه شـده از ترکیبات بومـی جایگزین(، 
پیونـد  گردیـد. گیاهـان پیونـدی پـس از انتقال به محیط کشـت مایـع )جایگزین نمـودن ترکیبات بومی به جـای مواد شـیمیای خارجی( 
در اتاقـك رشـد بـا دمـا و نـور کنتـرل شـده اسـتقرار یافـت. بعد از تشـكیل ارتبـاط آوندی و تمایـز بافـت، زمانی کـه پیونـدك دارای دو برگ 
توسـعه یافته شـد به بسـتر اتوکالو شـده مناسـب منتقل گردید. در انتها جهت بررسـی آلودگی نمونه های حاصله از تكنیک بومی شـده 
STG، از گیاهـان محـك و آزمـون سـرولوژیكی االیزا اسـتفاده شـد که گیاهچه های حاصـل، عاری از ویروس تریسـتزا گـزارش گردید. در 
انتهـا گیاهـان حاصـل از روش مذکـور کـه دارای شـرایط اسـتاندارد و سـالم سـازی شـده بودنـد پـس از مهیا نمودن شـرایط کشـت در باغ 

مـورد نظر کشـت گردیدند.

توجیه مالی و اقتصادی:
بكارگیـری ایـن فنـاوری دارای آثـار آقتصادی آشـكار و پنهان50 درصـد افزایش عملكرد در واحد سـطح و ارتقاء و ثبـات درآمد باغداران، 
25 درصد کاهش مصرف سـموم و50 درصد کاهش مصرف کود های شـیمیایی به خاطر به حداقل رسـیدن خسـارت ناشـی از بیماری ها، 
صرفـه جویـی ارزی مـواد شـیمیایی آزمایشـگاهی تـا میـزان90 درصـد و در نهایت50 درصـد افزایش میـزان ارزش کل تولیـد محصول در 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم مركبات

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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هـر هكتـار می باشـد. در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری درآمـد ناخالـص باغـدار در هـر هكتار بـه 15 میلیـون تومان می رسـد که با احتسـاب 
عمـر30 سـاله هـر درخـت، افزایـش هزینـه خرید نهال سـالم و لحاظ نـرخ تنزیـل20 درصدی سـالیانه، افزایـش دریافتی ناخالـص باغدار 
در هـر هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهـال مربوطه،160 میلیـون تومان خواهـد بود. در سـطح کالن باتوجـه به اینكه 
ایـن فنـاوری در تمامـی نقـاط مرکبـات خیز کشـور قابلیت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور کشـور )240هزار هكتـار( و طول 
عمـر30 سـاله یـک درخـت )آثـار اقتصـادی ناشـی از بكارگیری فنـاوری از سـال نهم به بعـد قابل دسـتیابی اسـت(، در مجموع طـی دوره 
باغـداری میـزان افزایـش درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه25600 میلیارد تومـان خواهد بـود. الزم به ذکر اسـت 
در سـالم سـازی ارقـام تجـاری کشـورهای دارای صنعـت مرکبات همچون ایـاالت متحده آمریـكا، اسـپانیا و ژاپن برای هر گیاهچه سـالم 
تولیـدی حاصـل از ایـن روش 15000 دالر قیمـت تعییـن گردیـد کـه با بومی سـازی این تكنیـک برای ارقـام تجاری مرکبات کشـور صرفه 

ارزی چنـد میلیـون دالری برای کشـور به همـراه دارد.
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مجری مسئول: سیروس آقاجانزاده

مجریان: حسین طاهری، فرید بیگی، مالک قاسمی و رضا فیفایی

همکار: سـیدمهدی بنی هاشـمیان

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
درختـان ایـن رقـم ُپـر رشـد بـوده و تاجـی بـزرگ دارنـد. مقاومت این رقـم به سـرما بیش تر از اسـتار روبـی اسـت. میوه ها پوسـتی نازک و 
زرد  رنـگ داشـته و لكه هـای صورتی رنگـی در سـطح آن ها ظاهر می شـود. گوشـت میوه نسـبت به رقم اسـتار روبی تردتر و آب دارتر اسـت 
و ازنظـر تیر گـی رنـگ بخش درونی مشـابه اسـتارروبی می باشـد. میوه ها را می تـوان به خوبی برای مـدت طوالنی روی درخت نگه داشـت 
و درطـول ایـن مـدت تنهـا نقصـان اندکـی در کیفیـت میوه هـا دیـده خواهـد شـد. ایـن رقـم در گـروه میـان رس تـا دیررس هـا طبقه بندی 
می شـود و از بهمـن تـا اردیبهشـت می رسـد. کشـت ایـن رقـم در مناطق مرکـزی و جنوبی کشـور قابل توصیه اسـت. پژوهشـكده مرکبات 
و میوه هـای نیمـه  گرمسـیری کشـور بـه عنـوان متولـی تولیـد مرکبـات در کشـور، بر اسـاس نیـاز تعریـف شـده در تامین نهال سـالم جهت 

نوسـازی و احـداث باغـات جدیـد، اقـدام بـه سالم سـازی ارقام مرکبات قابل توسـعه در جنوب و شـمال کشـور نموده اسـت. 
در مقیـاس کمـی و اقتصـادی، بومـی سـازی دانش فنـی تولیـد منابع تكثیری سـالم و عـاری از ویروس مرکبـات و ارائه آن بـه متقاضیان و 
باغـداران، ضمـن تامیـن نهال سـالم عاری از ویروس و بی نیازی کشـور به واردات نهال سـالم و تكنولـوژی مربوطـه، دارای آثار اقتصادی 
آشـكار و پنهـان افزایـش کمیـت و کیفیت محصـول، جلوگیـری از زوال زودهنگام درختـان مثمر و افزایـش عمر باردهی درختـان، ایجاد 
تحمـل بـه تنـش هـای محیطـی، کاهش هزینه هـای پنهـان باغـداری مرکبـات در دراز مـدت با حـذف عوامل بیمـاری زا و کاهـش مصرف 
کـود و سـم و هزینـه هـای مدیریت بـاغ، کاهش قیمت تمام شـده محصول و کمک بـه صـادرات و ارزآوری محصول خواهد بود کـه طبعًا از 

اتـالف سـرمایه هـای هنگفـت و بحران های اجتماعی در سـطح ملـی در صنعت مرکبـات، جلوگیـری خواهد کرد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم گریپ  فروت رقم فلیم

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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توجیه مالی و اقتصادی:
در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری افزایـش درآمـد ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار40500 هـزار تومان خواهـد بـود. در سـطح کالن باتوجه به 
اینكـه غالـب تولیـد گریپ فـروت مختص به جنوب کشـور می باشـد، بـا جایگزینی و نوسـازی باغـات گریپ فـروت جنـوب و بكارگیری رقم 
سالم سـازی شـده حداقـل در10 درصـد از باغـات بـارور گریپ فـروت منطقه و اختصـاص20 درصد از این سـطح به رقم گریپ فـروت فلیم، 
ارزش سـاالنه جایگزینـی و میـزان افزایـش سـاالنه درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه بـرای کشـور، بالغ بـر 2916 
میلیـون تومـان خواهـد بود. در راسـتای سیاسـت توسـعه سـطح زیرکشـت باغـات گریپ فـروت در جنوب کشـور، بـا افزایـش10 درصدی 
در سـطح زیرکشـت باغـات گریپ فـروت منطقـه و اختصـاص20 درصـد از ایـن سـطح به رقـم سالم سـازی شـده گریپ فروت فلیم، سـاالنه 
ارزشـی معـادل 360 میلیـون تومـان عایـد کشـور خواهـد شـد. در سـطح کالن در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری، ارزش اقتصـادی و ثـروت 

حاصـل از توسـعه، جایگزینـی و نوسـازی باغـات گریپ فـروت فلیـم، سـاالنه 3276 میلیون تومـان برآورد می شـود. 

محاسباتواحدرقم سالم  سازی شده گریپ  فروت فلیم

تن در هکتار13/5= )26/5-40(افزایش عملکرد گریپ فروت فلیم در هر هکتار

تومان / هکتار40500000=3000×13500افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش گریپ فروت فلیم در هر هکتار

هکتار3722سطح زیركشت بارور گریپ فروت در كشور

هکتار98سطح زیركشت بارور گریپ فروت در شمال كشور

هکتار3624سطح زیركشت بارور گریپ فروت در جنوب كشور

هکتار10362 درصد سطح زیركشت بارور گریپ فروت جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هکتار2072 درصد از این میزان با گریپ فروت فلیم سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان2916000000=40500000×72ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی گریپ فروت فلیم سالم سازی شده

هکتار0/3516 درصد توسعه باغات جدید گریپ فروت )هکتار(

هکتار203 درصد از این سطح مربوط به رقم گریپ فروت فلیم می باشد

تن120=3×40افزایش تولید ناشی از باغات جدید گریپ فروت فلیم

تومان360000000=3000×120000ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید گریپ فروت فلیم سالم سازی شده

ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی شده گریپ فروت 
فلیم

تومان3276000000

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری: حسن حاج نجاری

سال دستیابی: 1390  

مشخصات علمی و فنی:
منشـاء ژنتیک رقم زودرس شـربتی یک نهال تصادفی با عادت رشـد افراشـته اسـت که با سـطح سـایه گسـتر 5/4 مترمربع در درختان20 
سـاله و عملكـرد120 کیلوگـرم در درخـت پایـه بـذری آن را بـرای بـاغ هـای اسـتاندارد و نیـز بـاغ هـای متراکم و نیمـه متراکم بـر پایه های 
رویشـی مناسـب کـرده اسـت. عـادت گلدهـی آن بصـورت غالـب روی شـاخه های اسـپوری اسـت. انـدازه میـوه درشـت )قطر8/6 سـانتی 
متـر(، شـكل کـروی، بسـیار شـیرین، آبـدار، شـربتی بـه دلیـل قـدرت رشـد طولـی از امـكان تولیـد در ارتفـاع بـاال تـا 5 متـری و افزایـش 
عملكـرد برخـوردار اسـت. متحمـل بـه زرد برگی حاصـل از فقر آهـن، متحمل به آتشـک، بهترین روش تربیت دوکی )اسـپیندل( اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم رایـج  قدیمـی گالب کهنـز بـا تولیـد 47 کیلوگـرم در درخـت بـه دلیـل قـدرت رشـد قوی و عادت رشـد گسـترده در سـن20 سـالگی بر 
پایـه بـذری، دارای سـطح سـایه گسـتر 35 مترمربـع می شـود. بـه همین دلیـل در فواصـل 5×6 متـر، معـادل300 درخت در هكتار کشـت 
می شـود. عـالوه بـر ایـن اندازه میـوه کوچـک و کوچک ترین فشـار خارجی در حین برداشـت و بسـته بندی موجب قهوه ای شـدن گوشـت 
میـوه می شـود و قـدرت انبارمانـی آن بسـیار ضعیف اسـت. نهـال پایه بذری شـربتی در کلكسـیون ارقام با فاصلـه کاشـت 3/5 × 2/5 متر با 
اشـغال فقط 8/5 متر مربع را اشـغال کرده اسـت. درصورت اسـتفاده از پایه های رویشـی پا کوتاه M9 و میان پاکوتاه M7  کاهش فاصله 
روی ردیـف بـه میـزان 2 و 2/5 متـر، تعداد درخت در واحد سـطح بـه ترتیب معـادل1250 و1000 درخت افزایش می یابـد. در این صورت 

عملكـرد نیـز حسـب میـزان پاکوتاه کنندگـی پایه رویشـی به همین ترتیـب افزایش خواهـد یافت.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سیب زودرس رقم شربتی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری



2021 20

رقم قدیمی

سطح سایه 
گستر

)متر مربع(

فاصله کاشت
)متر(

تعداد درخت در 
هکتار

عملکرد درخت
)کیلوگرم(

عملکرد کل
)تن در هکتار(

قیمت عمده 
فروش

)کیلوگرم/
تومان(

درآمد ناخالص
هکتار در سال 

)تومان(

گالب كهنز
رقم رایج

30
)پایه بذری(

6×5333477/15400062.800.000

قدرت رشد درخت زیاد، عادت رشد گسترده، میوه كوچک، بافت نرم، رنگ رویی سبز با لکه سرخ كمرنگ ضعیف. انبارمانی ضعیف، تحمل كیفیت
به ضربه ضعیف

رقم جدید

سطح سایه 
گستر

)متر مربع(

فاصله کاشت
)متر(

تعداد درخت در 
هکتار

عملکرد درخت
)کیلوگرم(

عملکرد کل
)تن در هکتار(

قیمت عمده 
فروش

)کیلوگرم/
تومان(

درآمد ناخالص
هکتار در سال 

)تومان(

5شربتی
)پایه بذری(

4×3833120996000594.000.000

قدرت رشــد درخت بلند و امکان برداشــت در ارتفاع باال در روش تربیت روســیمی، عادت رشــد افراشته، میوه درشت، بافت آبدار ترد و بسیار كیفیت
شــیرین، رنگ زمینه ســبز، رنگ رویی قرمز فراگیر. انبارمانی خوب، تحمل به ضربه خوب، مناســب برای باغ های متراكم بر پایه M9 و 

نیمــه متراكــم بر پایه M7 با افزایش تعداد درخت به 1000 تا 1200 در هکتار

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری: حسن حاج نجاری

سال دستیابی: 1390  

مشخصات علمی و فنی:
منشـاء ژنتیـک رقـم زودرس گل  بهـار یـک نهـال تصادفـی بـا صفـت تحمـل بـه تنـش سـرمای بهاره اسـت که بـا اتـالف جوانه هـای گل در 
سـرمای بهـاره، قـادر اسـت پس از 24 تا 48 سـاعت با فعال سـازی سـاز وکار مقاومـت طبیعی خود یک گلدهـی ثانویه را آغـاز کند. عادت 
گلدهـی آن روی شـاخه های بلنـد اسـت و بـه همیـن دلیـل درصـورت اسـتفاده از نهال هـای پایه رویشـی پا کوتـاه روش تربیت روسـیمی 
توصیـه می شـود. شـكل میوه کروی کشـیده، اندازه متوسـط- درشـت )قطـر میوه2/60 میلـی متر(، رنـگ زمینه زرد لیمویی خوشـرنگ، 
رنـگ رویـی صورتـی مالیـم زیبـا و تیـپ نواری، شـاخص طعـم عالـی، دارای باالترین سـفتی بافـت 5/94 کیلوگـرم برسـانتیمتر مربع بین 
108 رقـم و ژنوتیـپ و عملكـرد عالـی 168 کیلوگرم در درخت اسـت. قدرت رشـد آن متوسـط- ضعیف با عادت رشـد نیمه گسـترده و بنابر 
ایـن متناسـب بـرای پـرورش روسـیمی بـرای باغات متراکـم و نیمه متراکـم قابل توصیه اسـت. ارتفـاع درختـان20 سـاله روی پایه بذری 
3/5 متـر، بـا سـطح سـایه گسـتر10 متـر مربـع اسـت. بـرای تولیـد نهـال پایـه بـذری یكنواخـت توصیه مـی شـود رقم بـر پایه هـای بذری 

اصالح شـده پیوند شـوند. 

توجیه مالی و اقتصادی:
درحالی که سـرمای دیررس بهاره سـال 1383 موجب از بین رفتن کامل محصول در90 رقم سـیب کلكسـیون ارقام کرج شـد، " گل بهار" 
محصـول خـود را در سـطح متوسـط حفـظ کرد. سـفتی بافت آن موجـب انبارمانی حداقـل 4 ماهه با حفـظ کیفیت میوه می شـود. به این 
ترتیـب تا رسـیدن ارقام متوسـط رس به بـازار مصـرف از واردات محصول به بازار مصرف تازه خوری کشـور و خـروج ارز جلوگیری می کند.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سیب زودرس رقم گل  بهار

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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رقم قدیمی

سطح سایه 
گستر

)متر مربع(

فاصله کاشت
)متر(

تعداد درخت در 
هکتار

عملکرد درخت
)کیلوگرم(

عملکرد کل
)تن در هکتار(

قیمت عمده 
فروش

)کیلوگرم/
تومان(

درآمد ناخالص
هکتار در سال 

)تومان(

30گالب ُكهنز
)پایه بذری(

6×5333477/15400062.800.000

قدرت رشد درخت زیاد، عادت رشد گسترده، میوه كوچک، بافت نرم، رنگ رویی سبز با لکه سرخ كمرنگ ضعیف. انبارمانی ضعیف، تحمل كیفیت
به ضربه ضعیف

رقم جدید

سطح سایه 
گستر

)متر مربع(

فاصله کاشت
)متر(

تعداد درخت در 
هکتار

عملکرد درخت
)کیلوگرم(

عملکرد کل
)تن در هکتار(

قیمت عمده 
فروش

)کیلوگرم/
تومان(

درآمد ناخالص
هکتار در سال 

)تومان(

10گل بهار
)پایه بذری(

4×3/2
تربیت اسپیندل

7801681316000780.000.000

قدرت رشــد متوســط- ضعیف بعالوه عادت رشــد نیمه گســترده رقم گل بهار، آن را برای دو روش تربیت روســیمی و نیز اســپیندل )دوكی( كیفیت
مناســب می ســازد، باتوجه به وقوع مکرر ســرمای بهاره و نیز قدرت باردهی باالی آن با میوه اســتاندارد، بافت بســیار ســفت و تحمل به 

ضربه عالی، انبارمانی خوب، مزه شــیرین و رنگ بســیار زیبا از آن رقمی بی نظیر برای بازار تازه خوری كشــور و بازارهای صادراتی 
فراهم ساخته است.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: جلیل دژم پور 

مجریان: ناصر بوذری، حمید رهنمون و ابراهیم گنجی مقدم

همکاران: حسین منصورفر و سعداله اسكندری

سال دستیابی: 1390 

مشخصات علمی و فنی:
میـوه ایـن رقـم بـه دلیـل داشـتن اسـتانداردهای خشـكباری و تـازه خـوری ازجمله، سـفتی بافـت، قابلیـت حمل ونقـل و عمر قفسـه ای 
زیـاد، جدایـی گوشـت از هسـته، رنـگ رویـی قرمـز میـوه، طعـم منطبـق بـا ذائقـه مصرف کننـدگان، قنـد بـاال و پرباردهـی مناسـب بـرای 
مقاصـد خشـكباری نظیـر تولیـد برگـه و قیسـی و تـازه خـوری می باشـد. ایـن درحالی اسـت که نسـبت بـه اکثـر ژنوتیپ های بومی کشـت 
شـده پربارده تـر و میـوه آن خـوش طعـم و بازارپسـند اسـت و درمقایسـه بـا رقم کانینو بـه عنوان یـک رقم تجارتـی خارجـی دارای درصد 
قنـد بیشـتر، قابلیـت حمـل و نقل باال و بازارپسـند می باشـد. ایـن رقم خودناسـازگار بوده و ارقام مناسـب بـرای گرده دهـی آن نصیری90 
و آیباتـان تعییـن گردیـده اسـت. همچنیـن سـازگاری مطلوبـی بـا پایـه میروبـاالن داشـته و در شـرایط خاک هـای سـنگین از ایـن پایه به  
عنـوان جایگزیـن مناسـبی بـرای پایـه بـذری می تـوان اسـتفاده نمـود. در حـال حاضر مناسـب برای کشـت در مناطـق زردآلوخیز کشـور 

بـوده و کاربـری آن دومنظـوره بـوده و بـرای خشـكباری و تـازه خـوری قابل توصیه اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اساس یافته های تحقیقی، باتوجه به میانگین عملكرد رقم جدید11000 کیلوگرم در هكتار و میانگین عملكرد رقم شاهد موجود   8500 
کیلوگرم در هكتار، برتری عملكرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 29 درصد برآورد می گردد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص 
هر هكتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی170 میلیون ریال در سال مشخص شده است. بر اساس میانگین هزینه تولید 
هر هكتار کشت محصوالت باغی در کشور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 2674 ریال قابل محاسبه 
می باشد. درصورت جایگزین نمودن این رقم در باغات سنتی میزان عملكرد بیش از دوبرابر شده و از حیث قیمت هرکیلو میوه این 
رقم30-20  درصد  ارزش بیشتری در مقایسه با ژنوتیپ های دیگر می تواند در بازار به فروش برسد. بنابر این اگر درآمد خالص از یک هكتار 

باغ با محاسبه هر کیلو5000 ریال در ژنوتیپ های موجود30 میلیون ریال باشد با این رقم به بیش از60 میلیون ریال افزایش می یابد.  

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زردآلو رقم مراغه - 90 
)مناسب برای خشكباری و تازه خوری(

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: حمید رهنمون

مجریان: جلیل دژم پور، سعداله اسكندری، حسین منصورفر و فرهاد کرمی

همکار: حسن مسلمی

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
میـوه ایـن رقـم بـه دلیـل داشـتن اسـتانداردهای تـازه خـوری ازجمله نرمـی بافـت، آبدار بـودن، گوشـت ذوب شـونده، جدایی گوشـت از 
هسـته، درشـتی میوه، رنگ پذیری مطلوب، طعم منطبق با ذائقه مصرف کنندگان، زودرسـی نسـبی، قند متوسـط و پرباردهی مناسـب 
بـرای کاربـری تازه خـوری مـی باشـد. ایـن رقم خودناسـازگار بـوده و کلون مناسـب برای گرده دهـی آن قرمز شـاهرود 105 تعییـن گردیده 
اسـت. همچنیـن سـازگاری مطلوبـی بـا پایـه میروبـاالن داشـته و در شـرایط خاک های سـنگین از ایـن پایه به عنـوان جایگزین مناسـبی 
بـرای پایـه بـذری می تـوان اسـتفاده نمـود. بـه جـرات می تـوان ایـن رقـم را از بهتریـن ارقـام تـازه خـوری جهـان نیـز برشـمرد. در حـال 
حاضـر مناسـب بـرای کشـت در مناطـق زردآلوخیـز کشـور بـوده و بـرای کاربـری تازه خوری قابـل توصیه اسـت. میـوه این رقـم باتوجه به 

ویژگی هـای یـاد شـده قابلیـت کاربـری محـدود صنعتی بـرای تهیه نكتـار را نیز دارا اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس یافتـه هـای تحقیقی، باتوجـه به میانگین عملكـرد رقم جدیـد12000 کیلوگرم در هكتـار، میانگین عملكرد رقم شـاهد موجود     
8500  کیلوگـرم در هكتـار، برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد41 درصد بـرآورد می گـردد. طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامه اصالحی 297 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس 
میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هكتار کشـت محصـوالت باغی در کشـور، کاهـش هزینه هرکیلو محصـول رقم جدیـد منتج از برنامـه اصالحی 

3431 ریـال  قابل محاسـبه می باشـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم آیباتان
)مناسب برای تازه  خوری(

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: حمید رهنمون

مجریان: جلیل دژم پور، سعداله اسكندری، حسین منصورفر، ناصر بوذری، ابراهیم گنجی مقدم و محمد زرین بال

همکار: سیدمحمد طباطبایی

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
میـوه ایـن رقـم بـه دلیـل داشـتن اسـتانداردهای خشـكباری ازجملـه سـفتی بافـت، قابلیـت حمـل ونقل و عمـر قفسـه ای زیـاد، جدایی 
گوشـت از هسـته، درشـتی میـوه، طعـم منطبق بـا ذائقه مصرف کننـدگان، قند بـاال و پرباردهی مناسـب بـرای کاربری صنعتی می باشـد. 
ایـن درحالـی اسـت که نسـبت به دیگر ارقام خشـكباری ازجملـه رقم نصیـری-90 پربارده تر و میوه آن نسـبت به رقم مراغه-90 درشـت تر 
و نسـبت بـه رقـم کانینـو دارای درصـد قنـد بیشـتری اسـت. ایـن رقـم خودناسـازگار بـوده و ارقـام مناسـب بـرای گرده دهـی آن کانینـو و 
آیباتان تعیین گردیده اسـت. همچنین سـازگاری مطلوبی با پایه میروباالن داشـته و در شـرایط خاک های سـنگین از این پایه به عنوان 
جایگزیـن مناسـبی بـرای پایه بـذری می تـوان اسـتفاده نمـود. در حـال حاضـر مناسـب بـرای کشـت در مناطـق زردآلوخیز کشـور بـوده و 
بـرای کاربـری خشـكباری قابـل توصیه اسـت. میوه این رقم باتوجه بـه ذائقه مردمان ایـران زمین قابلیت کاربری تـازه خوری را نیز دارا اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس یافته هـای تحقیقـی، باتوجـه به میانگین عملكـرد رقـم جدید13000کیلوگـرم در هكتار، میانگیـن عملكرد رقم شـاهد موجود  
8500کیلوگـرم در هكتـار، برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 35 درصـد بـرآورد می گردد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحـی 238 میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر 
اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هكتار کشـت محصـوالت باغی در کشـور ، کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقم جدیـد منتـج از برنامه 

اصالحـی4480 ریـال  قابـل محاسـبه می باشـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم اردوباد-90
)مناسب برای کاربری صنعتی و تازه خوری(

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: جلیل دژم پور

مجریان: ناصر بوذری، حمید رهنمون و ابراهیم گنجی مقدم

همکاران: حسین منصورفر و سعداله اسكندری

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
میوه این رقم به دلیل داشتن استانداردهای خشكباری و فراوری ازجمله سفتی بافت، قابلیت حمل و نقل و عمر قفسه ای زیاد، جدایی 
گوشت از هسته، طعم منطبق با ذائقه مصرف کنندگان، قند باال و اندازه میوه درشت مناسب برای مقاصد خشكباری و تولید برگه و قیسی 
می باشد. این رقم نسبت به اکثر ژنوتیپ بومی و ارقام موجود کشت شده دارای میوه درشت تر، خوش طعم است و درمقایسه با رقم کانینو 
به عنوان یک رقم تجارتی خارجی دارای درصد قند بیشتر، قابلیت حمل و نقل باال بوده و برگه استحصالی آن بسیار باال و بازارپسند 
می باشد. این رقم خودناسازگار بوده و ارقام مناسب برای گرده دهی آن مراغه ای90 و آیباتان تعیین گردیده است. همچنین سازگاری 
مطلوبی با پایه میروباالن داشته و در شرایط خاک های سنگین از این پایه به عنوان جایگزین مناسبی برای پایه بذری می توان استفاده 
برگه و قیسی  نمود. در حال حاضر مناسب برای کشت در مناطق زردآلوخیز کشور بوده و کاربری اصلی آن برای خشكباری و تولید 

می باشد. ولی به جهت طعم خوب و داشتن بافت گوشت میوه خوش خوراک و قند باال تازه خوری آن نیز در ایران قابل توصیه است.

توجیه مالی و اقتصادی:
براساس یافته های تحقیقی، باتوجه به میانگین عملكرد رقم جدید10000 کیلوگرم در هكتار و میانگین عملكرد رقم شاهد موجود  8500 
کیلوگرم در هكتار، برتری عملكرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد 18  درصد برآورد می گردد. طبق برآورد، میانگین مازاد درآمد ناخالص 
هر هكتار کشت رقم جدید ناشی از اجرای برنامه اصالحی 204 میلیون ریال در سال مشخص شده است. براساس میانگین هزینه تولید 
هر هكتار کشت محصوالت باغی در کشور، کاهش هزینه هرکیلو محصول رقم جدید منتج از برنامه اصالحی 1765 ریال قابل محاسبه 
می باشد. درصورت جایگزین نمودن این رقم در باغات سنتی میزان عملكرد بیش از دوبرابر شده و از حیث قیمت هر کیلو میوه این رقم 
30-20 درصد ارزش بیشتری در مقایسه با ژنوتیپ های دیگر می تواند در بازار به فروش برسد. بنابر این اگر در درآمد خالص از یک هكتار 

باغ با محاسبه هر کیلو5000 ریال در ژنوتیپ های موجود30 میلیون ریال باشد با این رقم به بیش از60 میلیون ریال افزایش می یابد. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زردآلود رقم نصیری – 90 
)مناسب برای خشكباری و صنایع تبدیلی(

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری: مالک قاسمی

همکاران: رضا فیفایی و حمیدرضا قلی پور

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
پرشـین الیـم یـک دورگ تریپلوییـد اسـت. درختـی بـا قدرت رویشـی زیـاد و تاجی عریـض، گسـترده و آویزان با شـاخه هایی بـدون خار 
بـه رنـگ سـبز متراکـم اسـت. جوانه هـای گل و گل هـا دارای اندازه متوسـط بـوده و گل دهی در تمـام طول سـال انجام می شـود. برگ ها با 
انـدازه متوسـط بـه شـكل نیزه ای پهـن بـوده و دمبرگ ها بالدار می باشـد. جوانه هـای گل و نیز گل ها از درشـتی متوسـطی برخـوردار بوده 
و گل دهـی در سراسـر طـول سـال انجام می شـود اما عمـده باردهی آن در اقلیم نیمه گرمسـیری مربوط به زمسـتان و در اقلیم گرمسـیری 
زودتـر از ایـن زمـان بـه وقـوع خواهد پیوسـت. درشـتی میوه متوسـط تـا کوچک و بی بـذر یا کم بذر اسـت. شـكل میوه ها تخم مرغـی، َپخ، 
کشـیده و یا بیضوی کوتاه اسـت. نوک میوه گرد و به شـكل نوک پسـتانی کوتاه درآمده اسـت. پوسـت کاماًل به گوشـت چسـبیده و در زمان 
رسـیدن بـه رنـگ زرد لیمویـی درمی آیـد. گوشـت میـوه بـه رنـگ زرد مایل به سـبز و رنـگ پریـده دارای بافتی تـرد، آب دار و بسـیار ترش 

اسـت. کشـت ایـن رقـم در مناطق جنوبـی و مرکزی کشـور قابل توصیه می باشـد. 
پرشـین الیـم دارای خصوصیـات بـارزی اسـت. طبـق تحقیقـات انجـام شـده، در حـال حاضر، پرشـین الیـم متحمـل ترین گونـه الیم به 

جـاروک لیموتـرش اسـت کـه می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای لیموتـرش در مناطق آلـوده به جاروک باشـد.

    دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم لیمو رقم پرشین الیم

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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خواص کمی و کیفی میوه در پرشین الیم 
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پژوهشـكده مرکبـات و میوه هـای نیمه گرمسـیری کشـور بـه عنـوان متولـی تولیـد مرکبـات در کشـور، بر اسـاس نیـاز تعریف شـده در تامین 
نهال سـالم جهت نوسـازی و احداث باغات جدید، اقدام به سالم سـازی ارقام مرکبات قابل توسـعه در جنوب و شـمال کشـور نموده اسـت. 
در مقیـاس کمـی و اقتصـادی، بومـی سـازی دانش فنـی تولیـد منابع تكثیری سـالم و عـاری از ویروس مرکبـات و ارائه آن بـه متقاضیان و 
باغـداران، ضمـن تامیـن نهال سـالم عاری از ویروس و بی نیازی کشـور به واردات نهال سـالم و تكنولـوژی مربوطـه، دارای آثار اقتصادی 
آشـكار و پنهـان افزایـش کمیـت و کیفیت محصـول، جلوگیـری از زوال زودهنگام درختـان مثمر و افزایـش عمر باردهی درختـان، ایجاد 
تحمـل بـه تنـش هـای محیطـی، کاهش هزینه هـای پنهـان باغـداری مرکبـات در دراز مـدت با حـذف عوامل بیمـاری زا و کاهـش مصرف 
کـود و سـم و هزینـه هـای مدیریت بـاغ، کاهش قیمت تمام شـده محصول و کمک بـه صـادرات و ارزآوری محصول خواهد بود کـه طبعًا از 

اتـالف سـرمایه هـای هنگفـت و بحران های اجتماعی در سـطح ملـی در صنعت مرکبـات، جلوگیـری خواهد کرد.

توجیه مالی و اقتصادی:
دراثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری افزایـش درآمـد ناخالص باغـدار در هـر هكتـار255600 هزار تومـان خواهد بـود. در سـطح کالن باتوجه به 
اینكـه غالـب تولیـد لیموتـرش مختـص بـه جنـوب کشـور می باشـد، بـا جایگزینـی و نوسـازی باغـات لیموتـرش جنـوب و بكارگیـری رقم 
سالم سـازی شـده حداقـل در10 درصـد از باغـات بارور لیموتـرش منطقه، و اختصاص 25 درصد از این سـطح به رقم پرشـین الیم، ارزش 
سـاالنه جایگزینـی و میـزان افزایـش سـاالنه درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه برای کشـور، بالـغ بـر 168/184.8 
میلیـون تومـان خواهد بود. در راسـتای سیاسـت توسـعه سـطح زیرکشـت باغـات لیموترش در جنوب کشـور، بـا افزایـش10 درصدی در 
سـطح زیرکشـت باغـات لیموتـرش منطقـه و اختصـاص 25 درصـد از ایـن سـطح بـه رقم سالم سـازی شـده پرشـین الیم، سـاالنه ارزشـی 
معـادل 12960 میلیـون تومان عاید کشـور خواهد شـد. در سـطح کالن در اثـر بكارگیری این فنـاوری، ارزش اقتصادی و ثـروت حاصل از 

توسـعه، جایگزینـی و نوسـازی باغـات پرشـین الیـم، سـاالنه 181/144 میلیـون تومان برآورد می شـود.

واحد                 محاسبات  رقم سالم سازی شده پرشین الیم

تن در هکتار21/3= )18/7-40 (افزایش عملکرد پرشین الیم در هر هکتار

تومان / هکتار255600000=12000×21300افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول پرشین الیم در هر هکتار

هکتار26415سطح زیركشت بارور لیموترش در كشور

هکتار95سطح زیركشت بارور لیموترش در شمال كشور

هکتار26320سطح زیركشت بارور لیموترش در جنوب كشور

هکتار102632 درصد سطح زیركشت بارور لیموترش جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هکتار25658 درصد از این میزان با پرشین الیم سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان168184800000=255600000 × 658ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی پرشین الیم سالم سازی شده

هکتار0.35108درصد توسعه باغات جدید لیموترش )هکتار(

هکتار2527 درصد از این سطح مربوط به رقم پرشین الیم می باشد

تن1080=40×27افزایش تولید ناشی از باغات جدید پرشین الیم

تومان12960000000=12000×1080000ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید پرشین الیم سالم سازی شده

تومان181144800000ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی شده  

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری: مالک قاسمی

همکاران: رضا فیفایی و حمیدرضا قلی پور

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
درختانـی بـا جثـه متوسـط و تاجـی گسـترده هسـتند کـه حالـت بوتـه ای داشـته و تـاج متراکـم آن هـا از تعـداد بسـیار زیـادی شـاخه های 
ترکـه ای باریـک و ظریـف بـا تیغ هـای کوچک و برگ های سـبز روشـن بدون نوک تشـكیل شـده اسـت. گل دهـی در تمام طول سـال انجام 
می شـود ولـی فصـل اصلـی گل دهـی بهـار و اواخـر تابسـتان اسـت. میوه هـا خیلـی کوچـک، بـه شـكل گـرد، تخم مرغـی واژگون یـا بیضی 
کوتـاه کـه اغلـب در بخـش قاعـده ای مدور هسـتند. گاهی میوه هـا گردن کوتاهـی نیز دارند. نـوک میوه گرد اسـت اما اغلـب برآمدگی مدور 
و کوچكـی نیـز دارد کـه روی آن شـیارهای ظریفـی دیـده می شـود. فراوانـی بـذر در حـد متوسـط بـوده و هر میوه حدود سـه تا هشـت بذر 
دارد. پوسـت میوه خیلی نازک، دارای سـطحی صاف و چرمی اسـت که کاماًل به گوشـت چسـبیده اسـت. رنگ پوسـت در هنگام رسیدگی 
ابتـدا سـبز روشـن و در مرحلـه رسـیدگی کامـل بـه زرد تبدیل خواهد شـد. گوشـت میوه سـبز مایـل بـه زرد با بافتـی تـرد، آب دار و حاوی 
مقـدار زیـادی اسـید و عطـری دلپذیـر اسـت. میـوه مكزیكـن الیـم را می تـوان ترش تریـن میـوه در بیـن ارقـام تجـاری مرکبات دانسـت. 
مقـدار اسـید سـیتریک ایـن میـوه حـدود هفـت تـا هشـت درصد اسـت. اگرچـه باردهـی این رقـم در تمـام طول سـال اتفـاق می افتـد اما 
محصول اصلی مربوط به زمسـتان اسـت. این رقم به سـرما حساسـیت بسـیار زیادی دارد و کشـت آن در مناطق جنوبی و مرکزی کشـور 
قابـل توصیـه مـی باشـد. پژوهشـكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسـیری کشـور به عنوان متولـی تولید مرکبات در کشـور، بر اسـاس نیاز 
تعریـف شـده در تامیـن نهـال سـالم جهت نوسـازی و احداث باغـات جدید، اقـدام به سالم سـازی ارقام مرکبـات قابل توسـعه در جنوب و 

شـمال کشـور نموده است. 
در مقیـاس کمـی و اقتصـادی، بومـی سـازی دانش فنـی تولیـد منابع تكثیری سـالم و عـاری از ویروس مرکبـات و ارائه آن بـه متقاضیان و 
باغـداران، ضمـن تامیـن نهال سـالم عاری از ویروس و بی نیازی کشـور به واردات نهال سـالم و تكنولـوژی مربوطـه، دارای آثار اقتصادی 
آشـكار و پنهـان افزایـش کمیـت و کیفیت محصـول، جلوگیـری از زوال زودهنگام درختـان مثمر و افزایـش عمر باردهی درختـان، ایجاد 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم لیمو رقم مکزیکن الیم

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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تحمـل بـه تنـش هـای محیطـی، کاهش هزینه هـای پنهـان باغـداری مرکبـات در دراز مـدت با حـذف عوامل بیمـاری زا و کاهـش مصرف 
کـود و سـم و هزینـه هـای مدیریت بـاغ، کاهش قیمت تمام شـده محصول و کمک بـه صـادرات و ارزآوری محصول خواهد بود کـه طبعًا از 

اتـالف سـرمایه هـای هنگفـت و بحران های اجتماعی در سـطح ملـی در صنعت مرکبـات، جلوگیـری خواهد کرد.

توجیه مالی و اقتصادی:
در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری افزایـش درآمـد ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار255600 هـزار تومـان خواهـد بـود. در سـطح کالن باتوجه 
بـه اینكـه غالـب تولیـد لیموتـرش مختص به جنوب کشـور می باشـد، بـا جایگزینی و نوسـازی باغـات لیموترش جنـوب و بكارگیـری رقم 
سالم سـازی شـده حداقـل در10 درصـد از باغـات بـارور لیموتـرش منطقـه، و اختصـاص 25 درصـد از ایـن سـطح بـه رقـم مكزیكـن الیم، 
ارزش سـاالنه جایگزینـی و میزان افزایش سـاالنه درآمد ناخالص تولیدکننـدگان و ثروت آفرینی حاصله برای کشـور، بالغ بر 168/184/8 
میلیـون تومـان خواهد بود. در راسـتای سیاسـت توسـعه سـطح زیرکشـت باغـات لیموترش در جنوب کشـور، بـا افزایـش10 درصدی در 
سـطح زیرکشـت باغـات لیموتـرش منطقـه و اختصـاص 25 درصـد از ایـن سـطح به رقم سالم سـازی شـده مكزیكن الیم، سـاالنه ارزشـی 
معـادل 12960 میلیـون تومـان عاید کشـور خواهد شـد. درسـطح کالن در اثر بكارگیـری این فنـاوری، ارزش اقتصادی و ثـروت حاصل از 

توسـعه، جایگزینـی و نوسـازی باغـات مكزیكن الیـم، سـاالنه 181/144 میلیـون تومان برآورد می شـود. 

واحد                 محاسباترقم سالم سازی شده مکزیکن الیم

تن در هکتار21/3= )18/7-40 (افزایش عملکرد ورنالمون در هر هکتار  

تومان / هکتار255600000=12000×21300افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول مکزیکن الیم در هر هکتار

هکتار26415سطح زیركشت بارور لیموترش در كشور

هکتار95سطح زیركشت بارور لیموترش در شمال كشور

هکتار26320سطح زیركشت بارور لیموترش در جنوب كشور

هکتار102632 درصد سطح زیركشت بارور لیموترش جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هکتار25658 درصد از این میزان با مکزیکن الیم سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان168184800000=255600000×658ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی مکزیکن الیم سالم سازی شده

هکتار0.35108درصد توسعه باغات جدید لیموترش )هکتار(

هکتار2527 درصد از این سطح مربوط به رقم مکزیکن الیم می باشد

تن1080=40×27افزایش تولید ناشی از باغات جدید مکزیکن الیم

تومان12960000000=12000×1080000ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید مکزیکن الیم سالم سازی شده

ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی شده  
مکزیکن الیم

تومان181144800000

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری: مالک قاسمی

همکاران: رضا فیفایی و حمیدرضا قلی پور

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
درختـی بـا تـاج متراکـم و بسـیار پـر رشـد بـا شـاخه های بی تیـغ افراشـته و پرمحصـول اسـت. اغلـب در طـول سـال دو بـار گل می دهـد. 
محصـول اول از اواخـر بهمـن تـا اوایـل تیـر آمـاده برداشـت شـده و میوه هـای آن تخم مرغـی تـا بیضی پهن بـا اندازه متوسـط تا بـزرگ که 
زائـده نـوک پسـتانی بزرگـی همـراه بـا گردنی مشـخص دارند. گوشـت میوه تـرد، کم بـذر و ازنظر ترشـی در حـد مطلوبی اسـت. رنگ میوه 
زرد روشـن و ضخامـت پوسـت در حـد متوسـط تـا ضخیم اسـت. بافت سـطح پوسـت تـا حدودی زبر و خشـن بوده و به سـختی به گوشـت 
چسـبیده اسـت. ایـن میوه هـا را می تـوان بـرای مدت طوالنی بـا حفظ کیفیـت روی درخت نگهـداری کرد. محصـول دوم از مـرداد تا مهر 
روانـه بـازار می شـود و از میوه هایـی گردتـر از محصـول اول تشـكیل شـده اسـت. میوه هـای محصـول دوم در زمـان برداشـت سـبز بـوده و 
نیـاز بـه سـبز زدایـی دارنـد. محصـول دوم ازنظـر تجـاری از ارزش کم تری نسـبت به محصـول اول برخوردار اسـت ولی موجب می شـود تا 
امـكان عرضـه میـوه تازه در تابسـتان وجود داشـته و دوران تولید محصول این رقم گسـترده تر باشـد. ایـن رقم تمایل به سـال آوری دارد. 
پژوهشـكده مرکبـات و میوه هـای نیمه گرمسـیری کشـور بـه عنـوان متولی تولید مرکبات در کشـور، بر اسـاس نیـاز تعریف شـده در تامین 
نهـال سـالم جهـت نوسـازی و احـداث باغـات جدیـد، اقـدام بـه سالم سـازی ارقـام مرکبات قابـل توسـعه در جنوب و شـمال کشـور نموده 
اسـت. تولیـد منابـع تكثیـری سـالم و عـاری از ویـروس مرکبـات و ارائـه آن بـه متقاضیـان و باغداران بـا هدف تامیـن نهال سـالم مرکبات 
و کاهـش هزینه هـای پنهـان باغـداری مرکبـات در دراز مـدت، عـالوه بـر اینكـه موجبـات درآمدزایی و توسـعه قـدرت تحقیقـات مرکبات 
می شـود، دارای آثـار آقتصـادی آشـكار و پنهـان افزایـش عملكـرد در واحد سـطح، کاهـش مصرف سـموم و کود های شـیمیایی بخاطر به 
حداقـل رسـیدن خسـارت ناشـی از بیماری هـا، صرفه جویی ارزی مواد شـیمیایی آزمایشـگاهی بـوده و در نهایت منجر بـه افزایش میزان 

ارزش کل تولیـد محصول خواهد شـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم لیمو رقم ورنالمون

موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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توجیه مالی و اقتصادی:
در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری افزایـش درآمـد ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار255600 هـزار تومـان خواهـد بـود. در سـطح کالن باتوجه 
بـه اینكـه غالـب تولیـد لیموتـرش مختص به جنوب کشـور می باشـد، بـا جایگزینی و نوسـازی باغـات لیموترش جنـوب و بكارگیـری رقم 
سالم سـازی شـده حداقـل در10 درصـد از باغـات بـارور لیموتـرش منطقـه و اختصـاص10 درصـد از ایـن سـطح به رقـم ورنالمـون، ارزش 
سـاالنه جایگزینـی و میـزان افزایـش سـاالنه درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه بـرای کشـور، بالـغ بـر 67/222.8 
میلیـون تومـان خواهـد بـود. در راسـتای سیاسـت توسـعه سـطح زیرکشـت باغـات لیموتـرش در جنـوب کشـور، بـا افزایـش10 درصدی 
در سـطح زیرکشـت باغـات لیموتـرش منطقـه و اختصـاص10 درصـد از ایـن سـطح بـه رقـم سالم سـازی شـده ورنا لمون، سـاالنه ارزشـی 
معـادل5280 میلیـون تومـان عایـد کشـور خواهد شـد. درسـطح کالن در اثر بكارگیـری این فنـاوری، ارزش اقتصـادی و ثـروت حاصل از 

توسـعه، جایگزینـی و نوسـازی باغـات ورنالمـون، سـاالنه 72/502.8 میلیـون تومـان برآورد می شـود.

        واحد              محاسبات          رقم سالم سازی شده ورنالمون

تن در هکتار21/3= )18/7-40 (افزایش عملکرد ورنالمون در هر هکتار  

تومان / هکتار255600000=12000×21300افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول ورنالمون در هر هکتار

هکتار26415سطح زیركشت بارور لیموترش در كشور

هکتار95سطح زیركشت بارور لیموترش در شمال كشور

هکتار26320سطح زیركشت بارور لیموترش در جنوب كشور

هکتار2632 10 درصد سطح زیركشت بارور لیموترش جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هکتار10263 درصد از این میزان با ورنالمون سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان67222800000=255600000×263ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی ورنالمون سالم سازی شده 

هکتار0.35108درصد توسعه باغات جدید لیموترش )هکتار(

هکتار1011 درصد از این سطح مربوط به رقم ورنالمون می باشد

تن440=40×11افزایش تولید ناشی  از باغات جدید ورنالمون

تومان5280000000=12000×440000ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید ورنالمون سالم سازی شده 

ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی شده 
ورنالمون

تومان72502800000

موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری: فاضل پورحقگوی سرشكه

همکاران: مهران غالمی، حمیرا چایچی و علیرضا نجاتی

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
دانش فنـی پیونـد خزانـه ای امـكان ایجـاد گونـه ای از گیـاه چـای که ضمـن مقاوم بـودن به خشـكی و آفات تولیـد اقتصادی محصـول برگ 

سـبز را نیـز تضمیـن می نمایـد فراهم کرده اسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:
تفاوت های زیادی در جمعیت های زراعی چای دیده می شود و عكس العمل ژنوتیپ ها نسبت به شرایط متفاوت محیطی، یكسان نیست 
به طوری که مقاومت ژنوتیپ های چای در برابر تنش های زنده و غیر زنده متفاوت است. یكی از برتری های ویژه نهال های اصالح شده 
چای برای توصیه در مناطقی که امكان بروز تنش خشكی وجود دارد، مقاومت به خشكی است. همچنین برای توصیه رقم چای در 
مناطق آلوده به نماتد، معرفی رقم مقاوم یا متحمل یک نیاز اساسی است. اما آنچه که مسلم است، عمده مقاومت ها اعم از مقاومت 
به تنش های زنده یا غیر زنده با پرمحصولی همراه نبوده اند. چه بسیارند منابعی از مقاومت که از عملكرد یا کیفیت پایین تری نسبت به 
ارقام موجود برخوردارند ولی به تنهایی قادر به معرفی شدن نیستند. یكی از برتری های ویژه نهال های اصالح شده چای برای توصیه در 
مناطقی که امكان بروز تنش خشكی وجود دارد، مقاومت به خشكی است. همچنین برای توصیه رقم چای در مناطق آلوده به نماتد، 
معرفی رقم مقاوم یا متحمل یک نیاز اساسی است. اما آنچه که مسلم است، عمده مقاومت ها اعم از مقاومت به تنش های زنده یا غیرزنده 
با پرمحصولی همراه نبوده اند. چه بسیارند منابعی از مقاومت که از عملكرد یا کیفیت پایین تری نسبت به ارقام موجود برخوردارند ولی به 
تنهایی قادر به معرفی شدن نیستند و فقط به عنوان منابع ارزشمند مقاومت در برنامه های دورگ گیری استفاده می شوند. با استفاده از 

دانش فنی پیوند خزانه ای امكان تولید نهال چای مقاوم به تنش های محیطی و آفات با تولید اقتصادی محصول برگ سبز چای میسر می گردد.
قیمت تمام شده یک نهال پیوندی برای سال جاری یعنی سال 98 حدود25000 ریال است. باتوجه به اینكه برای یک هكتار باغ چای 
حدود16000 نهال پیوندی چای نیاز است، بنابر این برای یک هكتار باغ مبلغ400000000 ریال معادل40 میلیون تومان قیمت تمام 
شده نهال را خواهیم داشت. چنانچه نهال ها برای فروش تولید گردد یعنی شرکتهای تولید نهال وارد این عرصه شوند، نیاز است که 
حداقل20 درصد بر قیمت تمام شده اضافه گردد. درنتیجه برای تولید نهال یک هكتار باغ چای 8 میلیون سود عاید تولیدکننده می گردد.

دانش فنی تولید پیوند خزانه ای چای كلونی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده چای
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مجری: مسعود نادرپور

همکاران: عبدالرضا کاوند، محمد کاوند

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
مهم تریـن اصـل در ایجـاد و توسـعه صنعـت مـدرن باغبانـی، اسـتفاده از نهـال سـالم و اصیـل اسـت کـه الزمـه گـذر از باغـداری سـنتی به 
صنعتـی و ایجـاد باغـات بـا بهـره وری اقتصـادی اسـت. چنیـن نهالـی تنهـا درصـورت اسـتفاده از مـواد تكثیـری )پایـه، پیونـدک، قلمـه، 
پاجـوش، ...( از درختانـی کـه اصیـل و سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی منطقه بـوده و بویـژه، عـاری از آلودگی های منـدرج در اسـناد علمی و 
ملـی هسـتند و بـه نـام "هسـته های اولیـه" آن محصـول شـناخته می شـوند، امـكان پذیر اسـت. باتوجه بـه بافت سـنتی باغبانی کشـور، 
عمـاًل تولیـد نهـال بـه روش سـنتی، در تعریـف نهـال گواهـی شـده نمی گنجـد و ضـرورت دارد که مـواد تكثیری نهـال از هسـته های اولیه 
مورد اشـاره تهیه شـود. تهیه هسـته های اولیه، مسـتلزم اسـتفاده از روش های برگرفته از کشـت بافت )مانند کشـت مریسـتم انتهایی(، 
ترموتراپـی، کموتراپـی و کریوتراپـی یـا تلفیقـی از روش هاسـت کـه معمـواًل عالوه بـر هزینه زیـاد و کارایی پاییـن، تغییراتی ناخواسـته در 
برخـی مواقـع ایجـاد می شـود کـه بـه تغییرات سـوماکلونی مشـهور بـوده و بنابراین "اصالـت" رقم حاصـل سـئوال برانگیز خواهد بـود. در 
روش بكاررفتـه کـه بـرای نخسـتین بـار در کشـور بـرای تهیـه هسـته های اولیـه هفـت رقـم اصیـل زیتـون در کشـور )زرد، روغنـی، ماری، 
شـنگه، باغملـک، گلولـه و فیشـمی( انجـام شـد، ابتـدا قلمه هایـی از چهارطرف درختـان اصیل موجـود در مراکـز تحقیقاتی اسـتان های 
گیـالن، زنجـان و خوزسـتان تهیـه و ریشـه دار شـدند. همزمـان نمونه هایی برای بررسـی سـالمت درختان مـادری که عاری بـودن آنها از 
فایتوپالسـما و پژمردگـی ناشـی از قـارچ ورتیسـیلیوم در مطالعـات قبلـی محرز شـده بود، ازنظـر احتمال حضـور ویروس های منـدرج در 
اسـتانداردهای ملـی سـالمت زیتـون )ویروس هـای موزائیـک آرابیـس، موزائیـک خیـار و پیچیدگی برگ گیـالس( و ویـروس لكه حلقوی 
نهـان تـوت فرنگـی بـا روش هـای مختلـف و نویـن ردیابـی بیماری هـای سیسـتمیک )روش هـای مبتنـی بـر پروتییـن، اسـید نوکلئیـک و 
زیسـت سـنجی( در موسسـه بررسـی شـدند. بـر همیـن منـوال، نهال هـای جدید حاصـل از پـروژه نیز ضمـن نگهـداری به مدت دو سـال 
زراعـی در شـرایط تحـت کنتـرل )اسـكرین هـاوس(، چندیـن بـار در فصـول مختلـف سـال بـا آزمون هـای آزمایشـگاهی ازنظـر سـالمت 

دانش فنی تایید سالمت هسته های اولیه هفت رقم زیتون كشور

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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بررسـی شـدند. درنهایـت تعـداد 124 اصلـه هسـته اولیـه سـالم و عـاری از بیمارگرهـای فـوق از این ارقـام، تهیه و بـه ارگان هـای دولتی و 
خصوصـی بـرای تكثیـر در سـطح کالن واگذار شـدند.

توجیه مالی و اقتصادی:
تهیـه هسـته های اولیـه بـا تكیـه بـر روش هـای موجود عـالوه بر هزینـه زیـاد، ازنظـر کارایی در حـذف برخـی از ویروس هـا و نیـز تغییرات 
ناخواسـته ژنتیكـی در طـول مراحـل تهیـه، چالـش برانگیز بـوده اسـت. نمونه های زیـادی از این مـوارد در منابـع علمی داخـل و خارج و 
حتی در سـطح کالن کشـوری در مورد برخی درختان باغی مشـاهده شـده اسـت. واردات هسـته های اولیه نهال درختان باغی از خارج 
کشـور، بـه دلیـل امـكان آلودگی آنها بـه برخی بیمارگرهـا، معمواًل بجز مـوارد ضـروری، توصیه نمی شـود. هرچند که واردات هسـته های 
اولیـه از خـارج، همـراه بـا خـروج ارز بـوده و هزینـه قابـل توجهـی هـم دارد، ولـی درصـورت ورود برخـی بیماری هـا بویـژه بیماری هـای 
غیرقابـل عـالج ماننـد بیماری هـای ویروسـی از طریـق نهـال، هزینه هـای بسـیار فلـج کننـده ای حداقـل بـرای بخـش باغبانـی کشـور بـه 
همـراه دارد. نمونـه بـارز و عینـی آن ورود بیمـاری ویروسـی تریسـتزا بـه کشـور در ارقـام اونشـو مرکبـات از ژاپـن بـوده کـه هـم  اینـک بـه 
بزرگتریـن معضـل در صنعـت مرکبات کشـور مبدل شـده اسـت. در مـورد ارقام بومی به دلیل مسـایل مرتبـط با منافع ملی، عاری سـازی 
از بیمارگرهـا بایـد در داخـل کشـور انجـام شـود. هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش، ضمن داشـتن قابلیـت رقابت با هسـته های 
اولیـه وارداتـی ازنظـر سـالمت )عـاری بودن از 6 عامـل زوال باغات زیتون( و اصالت )تایید شـده با انگشـت نگاری DNA( فاقد مشـكالت 
فـوق هسـتند. بـه دلیل بررسـی سـالمت آنهـا با روش هـای مختلف و نویـن در ردیابـی بیمارگرهای سیسـتمیک و حـذف گیاهـان آلوده و 
نیـز تكـرار آزمون هـا در طـول 2 فصـل باغی در شـرلیط اسـكرین هاوس، اعتبار سـالمت آنها بـه مراتب از هسـته های اولیـه وارداتی باالتر 
اسـت. بـر اسـاس تجربیـات موجـود در کشـور، افزایـش قیمت نهال سـالم نسـبت به نهـال خوداظهـاری، حداقـل  5 برابر می باشـد. بنابر 
ایـن بخش هـای خصوصـی یـا دولتـی فعـال در صنعـت تولیـد نهال سـالم و اصیـل، درصـورت اسـتفاده از هسـته های اولیه حاصـل از این 
پـروژه بـرای تكثیـر و تولیـد نهـال، اقتصـادی بسـیار پویا خواهند داشـت. باتوجه بـه تجربه موفـق ایـن روش در تولید هسـته های اولیه 7 
رقـم زیتـون، روش حاضـر می توانـد جایگزیـن روش های دیگر در تولید هسـته های اولیه سـالم و اصیل از سـایر ارقام بومی کشـور باشـد.   

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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مجری مسئول: بهروز گلعین

مجریان: جواد فتاحی مقدم، سمانه راهب و مسعود فیاضی

همکاران: فرهاد رفعت، یعقوب محمدعلیان، سیدمهدی بنی هاشمیان، معصومه کیا اشكوریان، صغری معدنی، جواد یزدان پرست، 
فردوس ناظریان، رضوان نجمی، کاظم نجفی، فائزه درجانی، امید شاهنظری، حمیدرضا جوانبخت و منوچهر دیبایی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
بـه منظـور تولیـد درختانـی جدیـد کـه میوه های مشـابه کلمانتین ولی بـا کیفیت تـر از آن تولید کننـد، پروژه ای از سـال 1368 تـا 1393 به 
اجـرا درآمـد کـه در آن نتـاج حاصـل از دورگ گیری هـای یک طرفـه، از تالقـی بیـن والـد مـادری کلمانتیـن و پرتقال های هاملیـن، مارس 
و سالوسـتیانا بـه عنـوان والدیـن پـدری بررسـی قـرار گرفت. نتاج بـذری )F1( حاصـل از ایـن دورگ گیری هـا روی پایه پونسـیروس پیوند 
شـده و طـی رشـد و نمـو آنهـا در سـال های 1373 تا 1377، در سـن پنج سـالگی به باردهی رسـیدند. به این ترتیب امـكان گزینش نتاجی 
کـه دارای باردهـی بهتـری بوده و صفاتی از قبیل زودرسـی، دیررسـی، کم بذری، درشـتی میوه، پوسـت نازکی، جدا شـدن راحت پوسـت 
از گوشـت، پر آبـی و خـوش طعـم و معطـر بـودن را نشـان می دادنـد، مهیا گردیـد. به ایـن ترتیـب از کل 396 نهـال دورگ بارور، تعـداد 68 
نمونـه گزینـش شـدند. بـرای تعییـن میزان سـازگاری و بررسـی دقیـق خصوصیات کمـی و کیفـی محصول، هر یـک از نتاج گزینش شـده 
روی پایـه نارنـج پیونـد و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. نتایج نشـان داد از میـان 68 ژنوتیـپ گزینش شـده در مرحله اول، ژنوتیـپ انتخابی 
کـه دورگـی از نارنگـی کلمانتیـن و پرتقـال هاملین اسـت، می توانـد یک رقم امیدبخش باشـد و جنبه تجـاری پیدا کند. میـوه این ژنوتیپ 
کـه از انـواع زودرس بـوده و در اوایـل پاییـز آمـاده برداشـت می شـود، کم بذر و شـكل آنها کروی اسـت. ضخامت پوسـت میوه نـازک بوده و 
البته نسـبت به کلمانتین چسـبندگی بیشـتری به گوشـت میوه داشـته ولی به راحتی قابل پوسـت گیری اسـت. گوشـت میوه نارنجی تیره 
اسـت و بافتـی تـرد و آبـدار بـا مزه ای شـیرین و معطـر دارد. میوه آن در مقایسـه با نارنگی کلمانتین به سـرمای زمسـتانه تحمل بیشـتری 

داشـته و به گرانوله شـدن حسـاس نمی باشـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی زودرس رقم خرم

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری



37 3637

توجیه مالی و اقتصادی:
اطالعـات بـه دسـت آمـده گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه عملكـرد )20 تـن در هكتـار(، وزن تـک میـوه )108/71( و عصـاره کل )57/38 
درصـد( ایـن ژنوتیـپ نسـبت بـه نارنگـی کلمانتیـن بـه ترتیـب 33 درصـد، 31 درصـد و 24 درصد بیشـتر و از طرفـی میزان بذر آن نسـبت 
بـه نارنگـی کلمانتیـن کمتـر اسـت. لـذا در مجمـوع می توان ایـن ژنوتیپ را بـه عنوان نارنگـی زودرس تجـاری روانه بـازار نمـوده و بر تنوع 
ارقـام موجـود در کشـور افـزود. در اثـر بكارگیری ایـن فناوری برآورد بهبود تولید سـاالنه شـامل20000 تـن افزایش تولید سـاالنه و5000 
کیلوگرم در هكتار افزایش عملكرد نسـبت به رقم شـاهد و4000 هكتار توسـعه سـطح زیرکشـت می باشـد. با احتسـاب عمر30 سـاله هر 
درخـت ارزش ریالـی جایگزینـی نارنگـی رقـم خرم در سـطح کشـور 215 میلیـارد ریال بوده کـه با لحاظ نـرخ تنزیل20 درصدی سـالیانه، 
افزایـش دریافتـی ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهـال مربوطـه،120 میلیـون تومـان خواهـد 
بـود. در سـطح کالن باتوجـه بـه اینكـه ایـن فنـاوری در تمامـی نقـاط مرکبـات خیـز شـمال کشـور قابلیـت اجـرا دارد، با احتسـاب سـطح 
زیرکشـت بـارور نارنگـی در مناطقی از شـمال کشـور که نارنگی خرم قابلیت کشـت دارد )22هـزار هكتار( و طول عمر30 سـاله یک درخت 
)آثـار اقتصـادی ناشـی از بكارگیـری فناوری از سـال هشـتم به بعد قابل دسـتیابی اسـت(، درمجمـوع طـی دوره باغداری میـزان افزایش 
درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینی حاصلـه2650 میلیارد تومان خواهد بود. با لحاظ تنوع کشـت ارقـام مرکباتی و اختصاص 
فقـط10 درصـد از سـطح زیرکشـت نارنگـی )2300هكتـار( بـه ایـن محصـول در طـی دوره سـی سـاله 265 میلیـارد تومـان در سـطح ملی 

ثـروت آفرینی را شـاهد خواهیـم بود.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری



3839

مجری مسئول: بهروز گلعین

مجریان: جواد فتاحی مقدم، سمانه راهب و مسعود فیاضی

همکاران: فرهاد رفعت، یعقوب محمدعلیان، سیدمهدی بنی هاشمیان، معصومه کیا اشكوریان، صغری معدنی، جواد یزدان پرست، 
فردوس ناظریان، رضوان نجمی، کاظم نجفی، فائزه درجانی، امید شاهنظری، حمیدرضا جوانبخت و منوچهر دیبایی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
بـه منظـور دسـتیابی بـه درختانـی که میوه هایـی زودرس تـر از نارنگـی کلمانتین تولیـد کنند و متحمـل به ناهنجـاری گرانوله شـدن میوه 
باشـند،  پـروژه ای از سـال 1368 تـا 1393 بـه اجـرا در آمـد که در آن نتاج حاصـل از دورگ گیری هـای یک طرفه، از تالقی بیـن والد مادری 
کلمانتیـن و پرتقال هـای هاملیـن، مـارس و سالوسـتیانا بـه عنـوان والدیـن پـدری بررسـی قـرار گرفـت. نتـاج بـذری )F1( حاصـل از ایـن 
دورگ گیری هـا روی پایـه پونسـیروس پیونـد شـده و طـی رشـد و نمـو آنهـا در سـال های 1373 تـا 1377، در سـن پنج سـالگی بـه باردهی 
رسـیدند. بـه ایـن ترتیـب امكان گزینـش نتاجی کـه دارای باردهی بهتری بوده و صفاتی از قبیل زودرسـی، دیررسـی، کم بذری، درشـتی 
میـوه، پوسـت نازکـی، جـدا شـدن راحـت پوسـت از گوشـت، پر آبـی و خوش طعـم و معطر بـودن را نشـان می دادنـد، مهیا گردیـد. به این 
ترتیـب از کل 396 نهـال دورگ بـارور، تعـداد 68 نمونـه گزینـش شـدند. برای تعیین میزان سـازگاری و بررسـی دقیـق خصوصیات کمی و 
کیفـی محصـول، هـر یـک از نتـاج گزینـش شـده روی پایه نارنـج پیوند و مورد بررسـی قـرار گرفتند. نتایـج نشـان داد از میـان 68 ژنوتیپ 
گزینـش شـده در مرحلـه اول، ژنوتیـپ انتخابی که دورگی از نارنگی کلمانتین و پرتقال سالوسـتیانا اسـت، قابلیت اسـتفاده به عنوان یک 
رقـم را داراسـت. درختـان ایـن ژنوتیـپ کـه از انـواع بی تیـغ محسـوب می شـود تاجـی کـروی و بـا قدرت رشـد متوسـط داشـته و درشـتی 
میوه هـای آن روی پایـه نارنـج بـا وزن متوسـط 139/11 گـرم می باشـد. میوه هـا از نـوع کم بـذر بـوده و پوسـتی نـازک دارند که به آسـانی از 
گوشـت قابـل جـدا شـدن اسـت. محـور میانی میوه نیـز توخالی اسـت و از ایـن نظر به خوبـی می توان شـاهد اختالط خصوصیـات پرتقال 

و نارنگـی بود.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال نارنگی زودرس رقم جهانگیر
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توجیه مالی و اقتصادی:
ایـن ژنوتیـپ می توانـد به دلیل زودرسـی میوه ها )15 روز زودتر از نارنگی کلمانتیـن(، از ارزش اقتصادی زیادی بویژه در اسـتان مازندران 
برخـوردار باشـد. کیفیـت درونـی میوه ها نسـبت بـه انواع موجـود نارنگی قابـل توجه و بسـیار مطبوع اسـت. از طرف دیگر، رنـگ نارنجی 
روشـن گوشـت و پوسـت میـوه در زمـان رسـیدگی موجـب جلـب توجـه مصرف کننـدگان خواهـد بـود. بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده 
می تـوان دریافـت کـه ایـن ژنوتیـپ از لحـاظ عملكرد )15 تـن در هكتار( ماننـد نارنگی کلمانتیـن بوده ولـی ازنظر وزن تک میـوه و بریكس 
بـه ترتیـب 67 درصـد و 43 درصـد برتـر از والـد مـادری خود بـوده و همچنین میوه آن در مقایسـه با نارنگـی کلمانتین، متحمل بـه گرانوله 
شـدن می باشـد. بـر ایـن اسـاس می تـوان انتظار داشـت کـه ژنوتیپ گزینش شـده بتوانـد به عنوان یـک رقم تجـاری از موفقیـت خوبی در 

بـازار تجـارت برخـوردار شـود و بـا افزایش تنـوع در بـازار مرکبات کشـور، موجبات رونق هر چه بیشـتر ایـن صنعت را فراهـم آورد. 
در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری بـرآورد بهبـود تولیـد سـاالنه شـامل20000 تـن افزایش تولیـد سـاالنه و5000 کیلوگـرم در هكتـار افزایش 
عملكـرد نسـبت بـه رقـم شـاهد و4200 هكتـار توسـعه سـطح زیرکشـت مـی باشـد. بـا احتسـاب عمـر30 سـاله هـر درخـت ارزش ریالـی 
جایگزینـی نارنگـی رقـم خـرم در سـطح کشـور 220 میلیـارد ریـال بـوده کـه با لحاظ نـرخ تنزیـل20 درصـدی سـالیانه، افزایـش دریافتی 
ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار و ثـروت آفرینـی طـی دوره پـرورش و عمـر نهال مربوطـه،150 میلیـون تومـان خواهد بود. در سـطح کالن 
باتوجـه بـه اینكـه ایـن فنـاوری در تمامـی نقـاط مرکبات خیز شـمال کشـور قابلیت اجرا دارد، با احتسـاب سـطح زیرکشـت بـارور نارنگی 
در مناطقـی از شـمال کشـور کـه نارنگـی خـرم قابلیـت کشـت دارد )22هـزار هكتـار( و طـول عمـر 30 سـاله یـک درخـت )آثـار اقتصـادی 
ناشـی از بكارگیـری فنـاوری از سـال هشـتم به بعد قابل دسـتیابی اسـت(، در مجموع طـی دوره باغداری میـزان افزایـش درآمد ناخالص 
تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه3300 میلیـارد تومان خواهد بود. با لحاظ تنوع کشـت ارقـام مرکباتی و اختصـاص فقط10درصد 
از سـطح زیرکشـت نارنگـی )2300هكتـار( بـه ایـن محصـول در طـی دوره سـی سـاله330 میلیـارد تومان در سـطح ملـی ثـروت آفرینی را 

شـاهد خواهیـم بود.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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مجری مسئول: حمید عبداللهی

مجریان: ایوبعلی قاسمی، داریوش آتشكار و حسن اکبری بیشه 

همکاران: مهسا خرم دل و آزاد مهدی علیپور

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
رقـم بـه ویدوجـا دارای عملكـرد باالتـر نسـبت به رقم شـاهد اصفهان در تراکم یكسـان بـوده و همچنین تحمل بهتری نسـبت بـه بیماری 
آتشـک در مقایسـه بـا ایـن رقـم )رقـم اصفهـان( نشـان می دهـد. ایـن رقـم ازنظـر کیفـی میـوه بسـیار مطلـوب و همانند بـه رقـم اصفهان 
از عطـر و طعـم خوبـی برخـوردار اسـت. مهم تریـن صفـت متمایـز کننـده و اقتصـادی ایـن رقـم در مقایسـه بـا رقـم شـاهد اصفهـان، نـوع 
شـاخه بندی و توزیـع یكنواخـت شـاخه های بارده اسـپور در سرتاسـر بازوهـای آن بوده که این خود سـبب عملكرد باالی ایـن رقم خواهد 

شـد، بـه صورتـی کـه دسـتیابی بـه عملكـرد بـاالی 25 تـن در هكتار در کشـت های نیمـه متراکـم این رقم بـه سـادگی امكان پذیر اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
در حـال حاضـر بزرگ تریـن و مهم ترین مشـكل گریبانگیر کشـت و پرورش درخت به، در کشـور بیماری آتشـک اسـت که حساسـیت ارقام 
تجـاری ایـن درخـت بـه بیماری، سـبب از بیـن رفتن مزیت کامـل اقتصادی پـرورش این درخـت در مناطق آلوده در نیمه شـمالی کشـور 
شـده اسـت. از ایـن نظـر، رقـم بـه ویدوجـا امـكان توسـعه باغ هـای بـه را در برخـی مناطـق بـا سـطح متوسـط آلودگـی بـه بیمـاری امكان 
پذیرتـر کـرده  اسـت. عـالوه بـر ایـن، رقم بـه ویدوجا در مقایسـه بـا رقم اصفهـان از عملكـرد باالتری به لحاظ سـاختار رشـد و اسـپورزائی 
مطلـوب برخـوردار بـوده و بـر این اسـاس، سـبب افزایـش باردهی و درنتیجـه عملكرد بطور قابل توجهی خواهد شـد. بر اسـاس متوسـط 
عملكـرد 15 تـن در هكتـار بـرای دوره10 سـاله پـرورش ایـن رقـم، اسـتفاده از رقـم ویدوجـا در مقایسـه بـا رقم شـاهد اصفهـان، منتج به 

افزایـش50 تـا100 میلیـون ریـال در واحـد هر هكتـار باغ به خواهد شـد. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال به، رقم ویدوجا
 با عملكرد بهتر و تحمل باالتر به بیماری آتشک

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: مهرزاد طاوسی

مجریان: هوشنگ صباغ شوشتری، غالمعباس مشرف، محمدرضا ایمانی، لیال بهبهانی، ناهید آملی، سعید باقری، مریم جوادزاده

همکاران: جـواد باوی، مهـدوی مجد

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
میانگیـن عملكـرد 38/82 تـن در هكتـار، تیـپ بوتـه رومـن، رنـگ بـذر سـفید، قطر بوته متوسـط، شـكل تاج بسـته، بـرگ صـاف، پهن و 
کشـیده، رنـگ برگ سـبز روشـن، بـراق و لطیـف )برگ هـای داخلی روشـن تـر(، دارای هد هـای یكنواخت، ُپر، کشـیده و بسـته با پیچش 
مناسـب، فاقـد بولتینـگ در تاریـخ کشـت مناسـب، تیـپ رویشـی ایسـتاده )ضایعـات کمتر(، نسـبت طول بـه عـرض بـرگ 2/51، تردتر و 
طعم بهتر، تحمل نسـبی به آلودگی و خسـارت ناشـی از شـته، بازارپسـندی باال، قابلیت نگهداری مناسـب )6-4 روز در شـرایط معمول(

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقم جدیـد کاهوی پیـچ طاوسـی39000 کیلوگـرم در هكتـار و میانگین عملكرد رقم شـاهد موجـود36000 
کیلوگرم در هكتار، میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشـت رقم جدید کاهوی پیچ طاوسـی 20/1 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هكتار کشـت کاهـوی پیـچ در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقـم جدید نیز 

308/7 ریـال قابل محاسـبه می باشـد.
•   سطح زیرکشت کاهو در استان خوزستان3400 هكتار )سال 1388(

•   متوسط عملكرد رقم طاووسی در استان خوزستان حدود 39 تن در هكتار
•   میانگین قیمت کاهو در میادین تره بار6500 ریال )سازمان میادین و تره بار(

•   افزایش عملكرد رقم جدید طاووسی حدود 3 تن در هكتار
•   افزایش درآمد ناشی از کشت رقم طاووسی19500000 ریال در هكتار

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كاهو پیچ رقم طاووسی
)مناسب برای کشت در استان خوزستان(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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مجری مسئول: محمدرضا ایمانی

پـور مـروی، غالمعبـاس مشـرف قهفرخـی،  ناهیـد آملـی، مهـدی صادقـی  مجریـان: سیدحسـن موسـوی، محمدجـواد زمانـی، 
بـدری علیرضـا  زاده جنیـدی،  شـریعت 

همکاران: حمیدرضا عبدی، مسعود سبحانی، مجید کهبازی، انوش جهانساز، بیژن فوالدی، سیاوش رعیت پناه، سیف اله روحانی،  
داریوش شهریاری، عبدالرضا رنجبر، مهناز اردبیلی، بهروز رشمه ای، امیر هوشنگ مقدم فر، حسن کزنلی، عبدالرضا روشن نژاد، 

نصرتاله صالحی مهر، محیا پور عوض، فتحعلی بیگلو

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   نوع کاهو                  رسمی )رومن(                           •   نوع پوم )هد(                                                      توپر، بسته و یكنواخت
•   شكل پوم )هد(                                       پهن                           •   وضعیت برگ های بیرونی زمان رسیدن                       نیمه ایستاده
•   رنگ برگ                               سبز آبی                           •   شكل پهنک برگ                                                   گرد
•   میانگین عملكرد                 75000  کیلوگرم در هكتار                          •   میانگین طول هد                             35 سانتی متر

•   میانگین عرض هد                                        30 سانتی متر                           •   بازارپسندی                                                                             خوب 
•   میانگین دوره رشد                               120 روز           •   میانگین وزن هزار دانه                                               1 گرم

•   واکنش به ساقه روی                               متحمل

توجیه مالی و اقتصادی:
طبـق آزمایشـات سـازگاری، برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت بـه رقـم شـاهد7500 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این 
اسـاس میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هر هكتار کشـت رقم جدیـد 55/3 میلیون ریال و کاهـش هزینه هر کیلو محصول رقـم جدید 247 
ریـال قابـل محاسـبه می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی2000 هكتار 

در طـول برنامـه توسـعه کشـت منافع ناخالـص جایگزینی رقـم در دوره یاد شـده 97/5 میلیارد ریـال خواهد بود.

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر كاهو رقم ستاره
 )مناسب کشت مناطق معتدل کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم دیره 
کنسروی مناسب کشت مناطق نیمه گرمسیری

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری 

کنسروالیازرددیرهصفت

2/212/222/22تاریخ شروع باز شدن گل ها

1/581/382/12درصد تشکیل میوه نهایی در خودگشنی

4/859/2<10وزن میوه

9/96/759/7نسبت گوشت به هسته

65/5860/1462درصد روغن در ماده خشک

)kg( 626355007650عملکرد در هکتار

خوبخیلی خوبخیلی خوبكیفیت كنسروی

مجری مسئول: علی اصغر زینانلو

مجریان: مجید گلمحمدی، رحمت اله غالمی و محمود عظیمی

همکاران: عزیز عبداللهی و کریم مصطفوی 

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:  مقایسه برخی صفات زراعی رقم دیره با چند رقم  مهم زیتون در طارم

توجیه مالی و اقتصادی:
طبـق آزمایشـات، برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد 763 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیـده اسـت، کـه بـر این اسـاس 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 406/3 میلیون ریـال و کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقم جدیـد 1617 
ریـال قابـل محاسـبه می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه شـاهد و پیـش  بینی سـطح جایگزینـی3000 

هكتـار در دوره10 سـاله منافـع ناخالـص جایگزینـی رقـم در دوره یـاد شـده 52/2 میلیـارد ریـال خواهـد بـود.
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مجری مسئول: ناصر بوذری  

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و حسین فتحی  

همکاران: کاظم ارزانی، شهدید اخوان و ابوالفضل ایروانی  

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
از ارقـام خودگشـن گیـالس اسـت. دارای قـدرت رشـدی قـوی بـا شـاخه زایـی متوسـط تـا زیاد اسـت. عـادت رشـدی قالب درختـان این 
رقـم افراشـته می باشـد. میانگیـن ارتفاع درختـان این رقـم 4/41 متر، محیط تنه 45/63 سـانتی متر، سـطح مقطع عرضی تنـه 134/64 
سـانتی متـر مربـع، عملكـرد درختـان 14/27 کیلوگـرم، کارایی عملكرد درختـان 0/11 کیلوگرم بر سـانتی متر مربع در هـر درخت، فاصله 
میانگـره شـاخه یكسـاله 4/2 سـانتی متـر و قطـر شـاخه 0/47 میلی متر می باشـد. متوسـط طول خامـه، مادگی و قطـر گل در ایـن رقم به 
ترتیب 1/05، 1/35 و 3/36 سـانتی متر اسـت. اندازه میوه بزرگ، شـكل کلیوی، رنگ پوسـت مایل به سـیاه، رنگ گوشـت قرمز روشـن با 
رنـگ آب میـوه صورتـی، شـیرینی کم، اسـیدیته کم تـا زیاد، آبدار با سـفتی زیاد می باشـد. میانگین طـول میوه، عرض جانبی و شـكمی 
در ایـن رقـم به ترتیب 22/03، 20/21 و 23/37 میلی متر اسـت. متوسـط وزن میوه 7/02 گرم، وزن هسـته 0/42 گـرم و وزن دم میوه 0/1 
گـرم بـا طـول دم میـوه 5/16 سـانتی متر می باشـد. میزان مـواد جامد محلول کل میـوه 18/29 درصـد، pH میوه 3/84، اسـیدیته 1/41 و 

نسـبت مـواد جامـد محلول به اسـیدیته 12/99 درصد می باشـد. رقمی مناسـب مصـرف تازه خوری می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
در حـال حاضـر یكـی از مهمتریـن مشـكالت باغـات گیـالس کشـور کاهـش عملكرد بـه دلیـل خودناسـازگاری تمام ارقـام تجـاری و بومی 
کشـور مـی باشـد. عـدم تامیـن درختان گرده زای مناسـب و کاهش کیفیت گرده افشـانی به دلیل ایجاد شـرایط نامناسـب جـوی در زمان 
بـاز شـده گلهـا در بعضـی از سـالها منجـر بـه کاهش چشـمگیر عملكـرد در باغـات گیالس کشـور مـی شـود. اسـتفاده از ارقام خودسـازگار 
نظیـر SK11 کـه نیـازی بـه درختـان گـرده زا ندارند، می توانـد حداقل منجر بـه 15 تا20 درصد افزایـش محصول در باغات گیالس شـود. 
باتوجـه بـه سـطح زیرکشـت باغات گیـالس اگر حداقل 25 تـا20 درصد باغـات گیالس به ایـن رقم اختصاص یابـد مقدار افزایـش در تولید 

معـادل100 تـن بـا ارزش ریالی معـادل3000 میلیـارد ریال حاصل خواهد شـد.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 

)SK11( دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس رقم خودگشن



4445

مجری مسئول: ناصر بوذری  

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و حسین فتحی 

همکاران: کاظم ارزانی، شهدید اخوان و ابوالفضل ایروانی

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
گیـالس SK12 رقمـی دیـرگل می باشـد. درختـان ایـن رقـم عـادت رشـدی افراشـته بـا قدرت رشـدی و شـاخه زایی متوسـط دارنـد. تنه 
)درختـان نـه سـاله( ایـن رقـم به طـور میانگیـن محیط 37/57 سـانتی متر، سـطح مقطـع عرضی تنـه 92/32 سـانتی متر مربـع، عملكرد 
15/28 کیلوگـرم در هـر درخـت و کارایـی عملكـرد 0/17 کیلوگـرم بر سـانتی متر مربـع در هر درخت دارنـد. طول خامه، مادگـی و قطر گل 
در ایـن رقـم بـه ترتیـب 1/22، 1/48 و 3/64 سـانتی متـر می باشـد. انـدازه میـوه بـزرگ، شـكل میـوه قلبـی، رنـگ پوسـت مایل به سـیاه، 
ضخامـت پوسـت نـازک، رنـگ گوشـت صورتی بـا رنگ آب میوه قرمز، شـیرینی و اسـیدیته متوسـط، سـفتی متوسـط و میوه آبـدار دارد. 
در شـرایط آب و هوایـی کـرج ایـن رقـم طـول میـوه 23/23 ، عرض شـكمی 23/7 میلی متـر، حجم میوه 7/09 سـی سـی، وزن میوه 7/21 
گـرم و طـول دم میـوه 4/02 سـانتی متـر دارد. pH میـوه 3/66، اسـیدیته 1/53 درصـد، مـواد جامـد محلـول کل 19/73 درصـد و نسـبت 
مـواد جامـد محلـول کل بـه اسـیدیته آن 12/91 اسـت. بـه دلیل انـدازه بزرگ و طعـم خوب میوه رقمی مناسـب بـازار مصرف تـازه خوری 

می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
کاهـش عملكـرد گیـالس بـه دلیـل خودناسـازگاری یكـی از مشـكالت ایـن محصول در کشـور می باشـد. عـدم تامیـن درختان گـرده زای 
مناسـب و کاهـش کیفیـت گرده افشـانی به دلیل ایجاد شـرایط نامناسـب جـوی در زمان باز شـده گلها منجر به کاهش چشـمگیر عملكرد 
در باغـات گیـالس کشـور در بسـیاری از سـال هـا مـی گـردد. ازطرفـی ارقـام گـرده دهنده معرفی شـده بـه دلیل رنگ روشـن اغلـب دارای 
تقاضـای پایینـی ازطـرف مصـرف کننـدگان بـوده و بالطبـع قیمـت پایینـی را نیـز دارنـد. اسـتفاده از ارقـام خودسـازگار جدیـد نظیـر رقم 
معرفـی شـده SK12 کـه نیـازی بـه درختـان گـرده زا ندارنـد نه تنها مـی تواند منجـر به 5 تـا10 درصد افزایـش محصول در باغـات گیالس 
شـود، بلكـه باتوجـه بـه عـدم نیـاز به گـرده زا مـی تواند حداقـل 5 تا10 درصد به سـطح زیرکشـت ارقـام اصلی اضافـه نماید کـه از این بابت 

درآمـد قابـل توجهـی شـامل تولیدکنندگان گیالس در کشـور خواهد شـد.

)SK12( دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس رقم خودگشن

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری



4647

مجری مسئول: ناصر بوذری  

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و حسین فتحی 

همکاران: کاظم ارزانی، شهدید اخوان و ابوالفضل ایروانی

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
گیـالس SK14 رقمـی دیـرگل می باشـد. عـادت رشـدی درخـت افراشـته، قـدرت رشـدی متوسـط تا قـوی و شـاخه زایی متوسـط دارد. 
میانگیـن ارتفـاع )درختـان 9 سـاله( ایـن رقـم 3/87 متـر، محیط تنـه 43/99 سـانتی متر، سـطح مقطع عرضی تنـه 123/03 سـانتی متر 
مربـع، عملكـرد درختـان 17/65 کیلوگـرم در هـر درختـان 7 سـاله و کارایـی عملكـرد 0/34 کیلوگـرم بـر سـانتی متـر مربـع در هـر درخـت 
می باشـد. در ایـن رقـم انـدازه میوه متوسـط، شـكل میوه کشـیده، رنگ پوسـت مایل به سـیاه، ضخامت پوسـت نازک، رنگ گوشـت قرمز 
روشـن بـا رنـگ آب میـوه قرمـز، شـیرینی کـم، اسـیدیته متوسـط و میـزان آبدار بـودن میوه کم اسـت. میـوه در ایـن رقـم دارای میانگین 
طـول 21/34 میلـی متـر، عرض شـكمی 21/61 میلـی متر، عرض جانبی 18/38 میلی متر، حجم 5/41 سـی سـی، وزن 5/64 گرم و طول 
دم میوه 4/46 سـانتی متر می باشـد. میزان مواد جامد محلول کل 18/34 درصد، اسـیدیته 1/44 درصد، نسـبت مواد جامد محلول کل 

بـه اسـیدیته 12/87 و pH میوه 3/74 می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
سرمازدگی بهاره و کاهش عملكرد به دلیل  خودناسازگاری منجر به کاهش چشمگیر عملكرد در باغات گیالس در بسیاری از سالها در 

کشور می شود. استفاده از ارقام خودسازگار نظیر SK14 که نیازی به درختان گرده زا ندارد و درعین حال تقریبًا دیرگل می باشد
می تواند حداقل منجر به 15 تا20 درصد افزایش محصول در باغات گیالس شود. باتوجه به سطح زیرکشت باغات گیالس اگر حداقل 5 درصد 
باغات گیالس به این رقم اختصاص یابد مقدار افزایش عملكرد در تولید معادل14000 تن در مناطق تولیدکننده گیالس حاصل خواهد شد.

)SK14( دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس رقم خودگشن

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: ناصر بوذری

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و حسین فتحی

همکاران: کاظم ارزانی، شهدید اخوان و ابوالفضل ایروانی

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم بـه میـزان زیـادی در مجارسـتان کشـت می شـود. رقمـی با تنوع بسـیار زیاد اسـت. عادت رشـدی افراشـته تـا گسـترده، قدرت 
رشـدی متوسـط بـا شـاخه زایـی زیـاد دارد. دارای عملكـرد 12/29 کیلوگـرم در هر واحـد درخت، کارایی عملكـرد 0/1 کیلوگرم بر سـانتی 
متـر مربـع در هـر درخـت می باشـد. میانگیـن طـول میـوه 21/23، عـرض جانبـی 18/98، عـرض شـكمی 22/23 میلـی متر، حجـم میوه 
6/11 سـی سـی، وزن میـوه 6/31 گـرم، وزن دم میـوه 0/1 گـرم، طـول دم میـوه 4/35 سـانتی متـر دارد. همچنیـن دارای میانگیـن مـواد 
جامـد محلـول کل 21/28 درصـد، اسـیدیته 1/45 درصد، pH میوه 3/9 و نسـبت مواد جامد محلول کل به اسـیدیته 14/75 اسـت. اندازه 
میوه بزرگ، شـكل میوه کلیوی، رنگ پوسـت مایل به سـیاه، ضخامت پوسـت متوسـط، شـیرینی، اسـیدیته و آبدار بودن میوه متوسـط، 

اندازه هسـته متوسـط )شـكل گرد( دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
اسـتفاده از ارقـام جدیـد نظیـر قرمـز دورفی باتوجه به عملكرد بـاال و میانگین وزن میوه مناسـب می تواند ضمن تنوع بخشـیدن به باغات 
میـوه گیـالس کشـور نسـبت به افزایش درآمد باغداران تاثیر قابل توجهی داشـته باشـد. اسـتفاده از ارقـام جدید با عملكرد بـاال می تواند 
حداقـل منجـر بـه 15 درصـد افزایش محصول در باغات گیالس شـود. باتوجه به سـطح زیرکشـت باغات گیالس اگر حداقـل 5 تا10 درصد 

باغـات گیـالس بـه این رقـم اختصاص یابد مقـدار افزایش در تولید قابـل توجهی در باغات حاصل خواهد شـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس قرمز رقم دورفی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: ناصر بوذری 

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم، حسین فتحی و ناصر بوذری  

همکاران: کاظم ارزانی، شهدید اخوان و ابوالفضل ایروانی 

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
رقـم دیـرگل اسـت. عـادت رشـدی افراشـته بـا قـدرت رشـدی قـوی دارد. میانگیـن عملكـرد )درختـان 9 سـاله( 14/72 کیلوگـرم در هـر 
درخـت، کارایـی عملكـرد 0/56 کیلوگـرم بر سـانتی متر مربع در هر درخت دارد. میوه این رقم اندازه متوسـط، شـكل قلبی، رنگ پوسـت 
مایل به سـیاه، ضخامت پوسـت نازک، رنگ گوشـت صورتی تا قرمز تیره، رنگ آب میوه صورتی، شـیرینی، اسـیدیته و سـفتی متوسـط 
و انـدازه هسـته متوسـط دارد. در شـرایط آب و هوایـی کـرج میانگیـن طـول میـوه 20/35 میلـی متـر، عـرض جانبـی 17/24 میلـی متـر، 
عـرض شـكمی 19/77 میلـی متـر، حجـم میوه 4/66 سـی سـی، وزن میـوه 4/77 گرم، وزن هسـته 0/34 گـرم و طول دم میوه 4/1 سـانتی 

متر اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
آگاهـی از چگونگـی گـرده افشـانی، باروری وتشـكیل میوه جهت برنامه ریزی مناسـب برای بـرای تولیدکنندگان گیالس بـه منظور امكان 
مدیریـت مناسـب و مطلـوب تولیـد میـوه در بـاغ بسـیار حائـز اهمیت می باشـد. در حـال حاضر یكـی از فاکتورهـای محدود کننـده تولید 
محصـول اقتصـادی در اکثـر ایـن درختـان در ایران و بسـیاری از نقاط دنیا که کشـت و پرورش گیـالس در آنجا رایج می باشـد، عدم توجه 

بـه مسـئله گـرده افشـانی می باشـد. اسـتفاده از این رقم منجر بـه افزایش تولیـد حداقل 5 تا10 درصد در واحد سـطح خواهد شـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس رقم سابیما

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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دانش فنی تولید و تکثیر نهال بادام رقم خودگشن تونو

مجری مسئول: علی ایمانی

مجریان: جلیل دژم پور، حسین مرادی، طاهره پروانه و سید مهرشاد زین العابدینی

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
بـادام رقـم خـود گشـن تونـو پـس از ارزیابـی ازمیـان ارقـام مـورد بررسـی در طـی سـال هـای 1378 الـی1395 جهـت دسـتیابی بـه ارقـام 
مطلـوب در کشـور بـا اجـرای پـروژه های بـه شـماره مصـوب 100-12-81138 و 90003-9002-03-03-12 برتری خود را نسـبت به سـایر 
ارقـام مـورد برسـی نشـان داده اسـت. ایـن رقـم از خاصیـت خود گشـنی )100 درصـد(، نسـبتًا دیـرگل دهـی، پرباردهی با زمان رسـیدن 
میـوه زود تـا متوسـط، میـوه بـا پوسـت سـخت، طعم مغـز خـوب، رنگ مغـز قهـوه ای روشـن، درصـد مغـز 37-32 درصـد ، دو قلویی مغز 

11-7 درصـد، عـادت باردهـی اسـپورتیپ و سـازگاربه مناطـق عمـده کشـت بادام کشـور برخوردار اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
صـادرات خشـكبار و بویـژه بـادام عـالوه بـر ارز آوری و تقویـت اقتصـاد کشـور منبـع عمـده درآمـد بـرای تولیدکننـدگان آن بـه شـمار 
مـی رود و گاهـی معیشـت باغـداران صرفـًا به تولید این محصول وابسـته اسـت. از طرفـی ایران به دلیل شـرایط اقلیمی مناسـب، یكی از 
مهمتریـن مراکـز عمـده بـادام کاری و پـرورش بـادام در دنیا اسـت و جزو چهارمیـن تولیدکنندگان بادام در دنیا می باشـد. از سـویی بادام 
بـا برخـورداری از مقاومـت بـه خشـكی، شـرایط آهكـی و اشـتغالزایی، دارای مزیـت هـای نسـبی خوبـی می باشـد. بنابـر این بایـد عالوه 
بـر انتخـاب محـل بـاغ و مدیریـت آن، در انتخـاب رقـم مناسـب دقـت کافـی بـه عمـل آورد. از مشـكالت عمـده بـادام کاران کشـور، تولید 
نامنظـم و در نوسـان بـادام می باشـد کـه اکثراً بـه دلیل خود ناسـازگاری ژنوتیپ هـای بومی و مصادف شـدن زمان گل دهی آنها با شـرایط 
نامطلـوب گـرده افشـانی )اغلـب هـوای سـرد و ابـری( که تلقیـح ناشـی از نبـودن فعالیت حشـرات گرده افشـان در زمـان گل دهی بـادام با 

مشـكل مواجـه می سـازد و باعث

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مـی شـود محصـول از بیـن رفتـه و باغـداران متحمـل خسـارت زیـاد شـوند، بطـوری کـه در بعضـی از سـال هـا این خسـارت به میـزان60 
تـا100 درصـد تخمیـن زده شـده اسـت. امـروزه در دنیـا ایـن مشـكل تـا حـدودی بـا اعمـال مدیریـت صحیح باغـداری بویـژه اسـتفاده از 
ارقـام خودگشـن مناسـب تقلیـل یافتـه اسـت. در این راسـتا رقـم تونو مـی تواند به عنـوان یک رقم خودگشـن و نسـبتًا دیرگل، پر بـارده و 
سـازگاری بـه مناطـق عمـده کشـت بادام کشـور قابل اسـتفاده بـرای بهره بـرداران باشـد. چون عملكـرد بادام مسـتقیمًا وابسـته به درصد 
تشـكیل میـوه در اثـر تلقیـح گلهـا مـی باشـد. تلقیح گلهـا 1 روز بعـد از باز شـدن30 درصد قابلیت تشـكیل میوه را داشـته اما ایـن میزان 3 
روز بعـد از بـاز شـدن21 درصـد  قابلیـت تشـكیل میـوه را نشـان مـی دهـد و درنهایـت 5 روز بعد از باز شـدن قابلیت تشـكیل میـوه به صفر 
درصـد مـی رسـد. از آنجایـی کـه انتقال گرده در بادام توسـط زنبور عسـل صـورت می گیرد و بـاد در این مـورد نقش نـدارد )0 درصد طبق 
آزمایـش مولـف( لـذا بـرای تولیـد میـوه در بـادام کـه قسـمت تجارتـی آن مغـز می باشـد حتمـًا گـرده افشـانی و تلقیـح باید صـورت گیرد. 
ازطرفـی در بـادام گلهـا در اول فصـل رشـد نسـبت بـه سـایر درختـان معتدلـه و سردسـیری باز مـی شـود و درنتیجـه  فعالیت زنبـور کمتر 
اسـت. بنابـر ایـن در ارقـام خـود گشـن مثـل تونو شـانس تشـكیل میـوه باالتر اسـت. بنابـر این، ایـن رقم ضمـن برخـورداری از پتانسـیل 
باردهی خوب )تیپ اسـپور( در زمان گل دهی و در شـرایط سـرد که امكان فعالیت حشـرات بویژه زنبور عسـل کمتر اسـت کارایی بیشـتر 

نسـبت به سـایر ارقام دارد. 
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مجری مسئول: ابراهیم گنجی مقدم

مجری: ناصر بوذری

همکاران: عبدالرضا کاوند، ابوافضل ایروانی، شهدید اخوان، سیما بینا و شاهین گوهرخای

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه تفـاوت قیمـت50000 ریالـی رقـم جدیـد بـا رقـم شـاهد به دلیـل زودرسـی و تامیـن محصـول نوبرانـه، میانگیـن مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید170 میلیون ریال قابل محاسـبه می باشـد کـه درصورت پیش بینی سـطح جایگزینـی7200 هكتار 

در دوره10 سـاله منافـع ناخالـص جایگزینـی رقـم در دوره یـاد شـده 1224 میلیـارد ریـال خواهد بود.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال گیالس رقم عدلی
) زودرس با اندازه و کیفیت مطلوب(
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4/9 گرموزن میوه 

15/3نسبت وزن میوه به هسته

كلیویشکل میوه

متوسطاسیدیته

خیلی زودزمان رسیدن

3/9 سانتیمترمتوسط طول دم

0/32 گرممیانگین وزن هسته

قرمز مایل به سیاهرنگ پوست

قرمز تیرهرنگ گوشت

متوسطسفتی بافت

تاج گستردهتیپ  رشد

زود )دهه اول فروردین(فصل گلدهی

هفته سوم اردیبهشتتاریخ رسیدن میوه

خودناسازگارسازگاری

حاج یوسفی، استالگرده  دهنده
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مجری مسئول: علی ایمانی

مجری: سید مهرشاد زین العابدینی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
بـادام یـک گونـه خـود ناسـازگار مـی باشـد کـه بـرای احداث بـاغ و تولیـد محصول، کشـت چند رقـم در باغ ضـروری اسـت و بر این اسـاس 
و باتوجـه بـه همزمانـی گل دهـی و سـازگاری گـرده افشـانی کـه بـا اجـرای چنـد پـروژه تحقیقاتـی ترکیب کاشـت ارقام بـادام اصالح شـده 
کاغـذی و سـنگی دیـرگل بـا عملكـرد بـاال و متحمل به سـرما و قابـل تجاری سـازی در باغ با ترکیب کشـت ارقـام شـاهرود 12)50 درصد(، 
شـكوفه )25 درصـد(، سـهند )15 درصـد( و آیدیـن )10 درصـد( ارائـه مـی شـود کـه اکیـداً توصیـه می شـود این ترکیـب بنـدی در احداث 
باغهـای تجـاری بـادام مـورد لحاظ قرار گیرند. براسـاس نتایج مطالعات و طرح های اجرا شـده از میـان ارقام مورد مطالعه ارقام شـاهرود 
12بـا عـادت باردهی اسـپور، دیرگل، میوه کشـیده با اندازه متوسـط تا بزرگ و سـنگی، درصد مغز میـوه32 تا 35، دوقلویـی مغز میوه 0-1 
درصـد، عملكـرد بـاال تنـاوب باردهـی کـم و قابل تقلیـل با مدیریت به باغی؛ شـكوفه با عادت رشـد گسـترده و تـاج آویز، دیـرگل، متحمل 
بـه سـرما، میـوه بـا انـدازه کوچـک و کاغذی، درصد مغـز باال )60 تـا 65(، دوقلویی مغز میـوه صفر تا 2 درصـد، عملكرد باال تنـاوب باردهی 
زیـاد ولـی قابـل تقلیـل بـا مدیریـت بـه باغی؛ سـهند با عـادت باردهی اسـپور، دیـرگل، میوه کشـیده با انـدازه متوسـط تا بزرگ و سـنگی، 
درصـد مغـز 25 تـا 27، مغـز میـوه 15-10درصد، عملكـرد خیلی باال تناوب باردهی متوسـط ولی قابـل تقلیل با مدیریت بـه باغی و آیدین 
بـا عـادت باردهـی اسـپور، میـوه کشـیده با اندازه متوسـط تـا بزرگ و سـنگی، درصد مغـز میوه 28 تـا 33، دوقلویـی مغز میـوه 5-1درصد، 
عملكـرد بـاال تنـاوب باردهـی متوسـط تا زیـاد ولی قابل تقلیـل با مدیریت بـه باغی، به عنـوان بهترین ترکیب کشـت ارقام بـادام در عرصه 

توصیه می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
میـزان عملكـرد در باغـات احـداث شـده با ارقام اصالح شـده بطور معمول حدود 1/25 تا 1/5 برابر باغات سـنتی اسـت. بنابـر این احداث 

دانش فنی تركیب كاشت ارقام بادام اصالح شده دیرگل با عملکرد باال و متحمل به سرما
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باغـات بـا ارقـام اصـالح شـده می تـوان ازنظر بهـره وری اثـر اقتصادی بسـیار بزرگـی را در انتظار داشـت. به  عنـوان مثال اگـر 5 هكتار باغ 
بـا اسـتفاده از ارقـام بـادام اصـالح شـده و دیـرگل احـداث شـود و بـا احتسـاب قیمـت1000 کیلوگـرم مغـز در هكتـا ر و بـا لحـاظ قیمت هر 
کیلوگـرم مغـز30 هزارتومـان مـی تـوان درآمد معـادل30000000 تومان انتظار داشـت و اگر همان سـطح بـرای یک رقـم بومی اختصاص 
داده شـود درآمـد معـادل22500000 تومـان خواهـد بـود. اختـالف درآمـد7500000 تومان خواهـد بود و عالوه بـر آن، در اکثر سـالها در 
اثـر سـرمازدگی محصـول رقـم بومی به دلیـل زود گل دهی از بین می رود و درنتیجه در آن صورت ما شـاهد خسـارت عمـده خواهیم بود. 
بنابـر ایـن جایگزینـی ارقـام بـادام اصالح شـده و دیـرگل برای جلوگیـری از این خسـارت هنگفت ضروری اسـت چـون ارقام بـادام اصالح 
شـده و دیـرگل عـالوه بـر عملكـرد باال دارای تحمل به سـرما بوده و نسـبت بـه ارقام بومـی دارای حداقل 10تـا20روز تفـاوت زمان گلدهی 
اسـت. همچنیـن باتوجـه بـه محاسـبات بـاال مـی تـوان گفـت ارقام بـادام اصـالح شـده و دیـرگل در مقایسـه بـا ارقـام بومـی دارای تفاوت 
درآمـد قابـل توجهـی خواهـد بـود. بنابـر این توسـعه کشـت ارقام بـادام اصالح شـده و دیـرگل می توانـد اثرات اقتصـادی خوبی بـه دنبال 

داشـته باشد.
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مجری مسئول: منصوره کشاورزی

مجری: علی محمد شكیب

همکاران: مسعود نادرپور و ناصر بوذری

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
آلبالـو تلـخ )محلـب( رایـج ترین پایه بـذری برای گیـالس و آلبالو اسـت. از آنجایی که آلودگی های ویروسـی درختـان مادری محلب مـی تواند 
موجـب آلودگـی بـذور آن هـا گردد، ضروری اسـت باغداران از درختان سـالم که حداقل از ویـروس های بذرزاد عاری باشـند، برای تامین 
بـذر اسـتفاده کننـد. بدیـن منظـور ژنوتیـپ NB5176 محلـب انتخـاب و پس از کشـت مریسـتم و ریـز ازدیادی درون شیشـه ای، توسـط 
گرمادرمانـی از 3 ویـروس  بـذرزاد آبلـه آلـو، لكه حلقوی بافت مرده هسـته داران، کوتولگـی هسـته داران )PPV, PDV, PNRSV( عاری 
سـازی شـد. سـالمت این مـواد توسـط آزمـون هـای سـرولوژیک )DAS-ELISA( و ملكولی )RT-PCR( تایید شـده اسـت. در حـال حاضر، 
این ژنوتیپ به صورت درون شیشـه ای در پژوهشـكده میوه های معتدله و سردسـیری موسسـه تحقیقات علوم باغبانی نگهداری می شـود.

توجیه مالی و اقتصادی:
ایران یكی از10 کشور اول تولیدکننده گیالس در دنیا است، اما در صادرات آن رتبه قابل قبولی ندارد. یكی از علل عمده این معضل، افت 
کیفیت و عملكرد و نیز مرگ درختان  در اثر ابتال به بیماری های ویروسی است. درخت گیالس میزبان بیش از 25 ویروس/ شبه  ویروس از 
 PNRSV است. آلودگی درختان گیالس به )PPV, PDV, PNRSV( جمله 3 ویروس بذرزاد مندرج در استانداردهای ملی سالمت گیالس
تا 33 درصد کاهش رشد و 15 درصد افت عملكرد می دهد که این میزان در اختالط با PDV، به60 درصد می رسد. آلودگی به PDV تا 35 
درصد و به PPV تا 70 درصد و در بعضی موارد تا100 درصد خسارت می زند. بر اساس نتایج مدل سازی اخیر در ایاالت متحده، استفاده از 
گیالس، سیب و هلوی عاری از ویروس موجب افزایش40 برابری سود تولیدکننده می شود. آلودگی درختان مادری مولد بذر به ویروس های 
بذرزاد موجب آلودگی پایه های بذری حاصله و درنهایت، کل درخت می شود. لذا توصیه می شود بذور از درختان مادری کنترل ویروس 
)عاری از ویروس های بذرزاد( تهیه شوند. بدین منظور، می توان با استفاده از محلب NB5176 عاری از ویروس های بذرزاد تولید شده، به 

افزایش تولید گیالس در کشور اقدام نمود.

دانش فنی ریزازدیادی و عاری  سازی پایه آلبالو تلخ )محلب( از ویروس های بذر زاد
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مجری مسئول: علی اصغر زینانلو

مجریان: علی اصغر زینانلو، رحمت اله غالمی و مجید گل محمدی

همکاران: محمود عظیمی، کریم مصطفوی، عزیز عبدالهی،  سیدمهیار طاووسی، عیسی ارجی، مریم دودانگه، امیرعباس تقی زاده، 
مهدی طاهری، خسرو غریبی، رضا نیكوسرشت، عزت اله باقری ، مرزبان نجفی، محمود امامی و  یوسف رضایی کلج

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
رقمـی بـا قابلیـت برداشـت دومنظـوره و میانگیـن وزن میـوه 5/9 گـرم، که 83 درصـد وزن میوه را فرابر تشـكیل می دهد. نسـبت گوشـت 
بـه هسـته 7/6،  دیـررس بـا قابلیـت خـود گرده افشـانی زیاد، بـا 65 درصـد روغن در ماده خشـک فرابـر، فراوری بـرای زیتون کنسـروی با 
کیفیـت بسـیار خـوب، ترکیب اسـیدهای چرب مناسـب، زود بارده )سـال سـوم شـروع باردهی( بـا میانگین عملكـرد 5.4 تـن در هكتار و 
پتانسـیل عملكـرد 11/6 تـن در هكتـار، نسـبتًا مقـاوم بـه سـرما، در ازدیـاد با قلمـه دارای قابلیت ریشـه زایی متوسـط می باشـد. مناطق 
مسـتعد کشـت ایـن رقـم، مناطـق نیمـه گرمسـیری بـا میانگیـن دمـای سـالیانه 0/5± 17/5 درجـه و بـا حداقـل مطلـق 8-  درجـه اسـت. 
عملكـرد رقـم مشـكات در مقایسـه بـا رقـم مانزانیـال بـه عنـوان رقـم شـاهد )عملكـرد 5154 کیلوگـرم در هكتـار(، 5434 کیلوگرم بـوده که 
افزایشـی معـادل بـا 280 کیلوگـرم در هكتـار مـی باشـد. همچنیـن روغن اسـتحصالی در رقـم مانزانیـال 1154 کیلوگـرم در هكتـار بوده که 

ایـن فـراورده در رقم مشـكات1412کیلوگرم می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
درصـد روغـن در مـاده خشـک مانزانیـال 56 درصـد، در مـاده تـر 22/4 درصـد و در رقم مشـكات 65 درصد در مـاده خشـک و 26درصد در 
مـاده تـر مـی باشـد. ازطرفـی عملكرد روغـن در رقم مشـكات، به میزان 254 کیلوگرم در هكتار نسـبت به رقم شـاهد بیشـتر می باشـد. با 
درنظـر گرفتـن قیمـت عمده فروشـی روغـن در سـال 95 )250000 ریال(، افزایـش درآمد حاصل از اسـتحصال روغن، معـادل6350000 
ریـال در هـر هكتـار مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس درصـورت جایگزینـی رقم مشـكات با ارقـام موجـود تحت کشـت، میـزان افزایش سـاالنه 

درآمـد ناخالـص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینـی حاصلـه برای کشـور، بالغ بـر6350000 ریـال در هر هكتـار خواهد بود. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم مشکات
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مجری مسئول: علی اصغر زینانلو

مجریان: محمد رمضانی ملک رودی و مجید گل محمدی  

همـکاران: محمـود عظیمـی، کریم مصطفـوی، عزیز عبدالهی، سـید مهیار طاووسـی، مریـم دودانگه، محمـود امامی، خسـرو غریبی و 
حسـین فریدونی 

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
بسـیار پاکوتـاه، بـا قابلیـت کشـت بیـش از1000 درخـت در هكتـار، وزن میـوه 2/7 گـرم، درصـد روغـن بـاال )61 درصـد در ماده خشـک(، 
روغـن آن دارای 75 درصـد اولئیـک اسـید، بـا قابلیـت خودگـرده افشـانی زیـاد، مقـاوم بـه سـرما، با پتانسـیل عملكـرد بیـش از20 تن در 
هكتار، در ازدیاد با قلمه بسـیار سـهل ریشـه زاسـت. مناطق مسـتعد کشت، مناطق نیمه گرمسـیری با میانگین دمای سـالیانه ±0/5 17/5 
درجـه و بـا حداقـل مطلـق 8- درجه می باشـد. عملكـرد رقم امین با تراکـم1200 درخت در هكتار 9744 کیلوگرم می باشـد که درمقایسـه 
بـا عملكـرد رقـم زرد بـه عنـوان شـاهد بـا تراکـم 333 درخـت در هكتـار 5445 کیلوگـرم در هكتـار، مـورد توجـه اسـت. همچنیـن روغـن 

اسـتحصالی در رقـم زرد 885 کیلوگـرم در هكتـار بـوده کـه ایـن فـراورده در رقم امیـن 1392 کیلوگرم می باشـد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینـه برداشـت مهمتریـن بخـش تولیـد زیتـون مـی باشـد. باتوجه بـه هزینـه1800 ریـال بـرای هرکیلو برداشـت، بـرای عملكـرد 9744 
کیلـو در درختـان بـا تـاج بلنـد، بایـد مبلغـی معـادل17539200 ریال پرداخـت گردد. امـا به دلیـل پاکوتاهی زیـاد این درخت در شـرایط 
برداشـت غیرمكانیـزه، حداقـل30 درصـد هزینـه آن کمتـر خواهد بـود. بر این اسـاس مبلغـی معـادل5261760 ریال کاهـش هزینه های 
برداشـت، عایـد باغـدار خواهـد شـد. ازطرفی عملكـرد روغن در رقـم امین، به میزان 507 کیلوگرم در هكتار نسـبت به رقم شـاهد بیشـتر 
مـی باشـد. بـا درنظـر گرفتـن قیمـت عمـده فروشـی روغـن در سـال 95 )250000 ریـال(، افزایـش درآمـد حاصـل از اسـتحصال روغـن، 
معـادل126750000 ریـال در هـر هكتـار مـی باشـد. بـر این اسـاس درصـورت جایگزینـی رقم امین بـا ارقام موجـود تحت کشـت، میزان 
افزایـش سـاالنه درآمـد ناخالص تولیدکننـدگان و ثروت آفرینی حاصله برای کشـور، بالغ بـر 132011760 ریال در هر هكتـار خواهد بود.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم امین

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری 
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مجری مسئول: ناصر بوذری

مجری: ابراهیم گنجی مقدم 

سال دستیابی: 1395 

مشخصات علمی و فنی:
کاهـش عملكـرد در واحـد سـطح و هزینـه هـای بـاالی برداشـت از مشـكالت مهـم در باغات گیالس کشـور مـی باشـد. پایه بسـیار پاکوتاه 
 )Shoot tip( یكـی از مهـم تریـن پایـه هـای جدیـد گیـالس مـی باشـد. ایـن پژوهش با اسـتفاده از ریـز قلمه هـای انتهـای شـاخه  BF23
پایـه فوق الذکـر پـس از ضدعفونـی و اسـتقرار اولیـه از چهار محیط پایـه MS و محیط پایـه DKW همراه با غلظت هـای مختلف هورمون 
سـایتوکنین و عناصـر ماکـرو و میكـرو برای پرآوری اسـتفاده گردید. در مرحله ریشـه زایی نیز نسـبت به انتخاب بهترین محیط ریشـه زایی 
از بیـن سـه محیـط QL تغییـر یافتـه و چهـار محیـط پایه MS همـراه با غلظـت های مختلـف هورمون های اکسـین و تغییـر عناصر ماکرو 
و میكـرو اسـتفاده گردیـد. نتایـج مشـخص نمود محیـط DKW تغییر یافتـه بهترین محیط بـرای پـر آوری این پایه می باشـد. همچنین 
نتایـج انتخـاب بهتریـن محیـط ریشـه زایی نیـز مشـخص نمود از بیـن محیط های مـورد آزمایـش محیط پایه تغییـر یافتـه DKW  ازنظر 
طـول و تعـداد ریشـه بهتریـن محیـط مـی باشـد. نتایـج انتخـاب بهتریـن محیـط بـرای سـازگاری نیـز نشـان داد از بیـن محیـط هـای 

کوکوپیـت، پیـت و کوکوپیـت مخلـوط بـا پیـت بهترین محیط بـرای سـازگاری کوکوپیـت وکوکوپیت مخلـوط با پیـت خواهد بود.

توجیه مالی و اقتصادی:
پایـه BF23 یكـی از پایـه هـای بسـیار پاکوتـاه گیـالس مـی باشـد. ایـن پایـه با امكان کشـت بیـش از2000 اصلـه نهـال در هكتار، نـه تنها 
اسـتفاده بهینـه از منابـع تولیـد را فراهـم مـی آورد، بلكه بـا افزایش تولید در واحد سـطح و کاهـش هزینه های برداشـت و افزایش کیفیت
مـی توانـد در اقتصـاد باغبانـی کمـک قابـل توجهـی بنمایـد. از خصـو صیـات جالـب توجـه و تعریـف شـده دیگـر برای ایـن پایـه مقاومت 
بـاالی آنهـا بـه بعضـی از بیمـاری هـا مـی باشـد. در روش هـای معمـول تكثیـر ممكـن اسـت در بیـن پایه هـای هـم گـروه گیاهـان ناجـور 
)غیریكنواخـت( بـه وجـود بیایند اما با کشـت بافت در محیط آزمایشـگاه می توان گیاهـان یكنواخت تولید نمود. دسـتیابی به روش های 
تكثیـر انبـوه ایـن پایـه می توانـد امكان تامین پایه های مـورد نیاز کشـور را در مدت کوتاه فراهـم آورد. پروتكل حاضر امكان دسـتیابی به 

گیاهـان مناسـب بـا ظرفیـت پـر آوری و ریشـه زایی بـاال را فراهم نموده اسـت.

BF25 دانش فنی ازدیاد انبوه پایه رویشی خیلی پاكوتاه گیالس

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: مالک قاسمی

مجری: سیدمهدی بنی هاشمیان

و  جوربنیـان  ایمـان  پـور،  قلـی  حمیدرضـا  فیفایـی،  رضـا  تاجـور،  یحیـی  طاهـری،  حسـین  محمـدی،  گل  مرتضـی  همـکاران: 
حسـینی طالـب  عبدالمطلـب 

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
مشـخصات ایـن رقـم مشـابه پرتقال والنسـیا اسـت. دیررس تریـن رقم تجـاری پرتقال اسـت و از گل دهی تا رسـیدن میوه ها بـه حدود 13 
تـا 16 مـاه زمـان نیـاز دارد. تاج درخت، بزرگ و شـاخه ها تا حدودی افراشـته هسـتند. رقمی پرمحصول با میوه هایی متوسـط تا درشـت 
بـه شـكل کشـیده تـا کمی کـروی و گاهی تخم مرغی اسـت. پوسـت میوه ها نسـبتًا نـازک و صاف بـا فرورفتگی هـای ظریف نقطه ای اسـت. 
ایـن رقـم در گـروه ارقـام بی بـذر یا کم بـذر قرار دارد. گوشـت میوه معطر، پـرآب و معمواًل تا حدودی اسـیدی اسـت و برای صنایـع فراوری 
رقمـی مناسـب محسـوب می شـود. در مقایسـه با رقم والنسـیا، عصـاره آن پررنگ تر و اسـید کم تـری دارد و میزان اسـید آسـكوربیک آن 
نیـز کم تـر از رقـم والنسـیا اسـت. میوه هـا روی درخت به خوبی قابل نگهـداری بوده و پس از مـدت طوالنی که روی درخـت باقی می مانند 
بـه میـزان ناچیـزی دچـار افـت کیفیـت خوراکی و شـكل ظاهـری شـده و ممكن اسـت رنگ آنهـا در اواخـر فصل مجدداً سـبز شـود. میوه 
والنسـیا از عمـر انبـاری خوبـی برخـوردار اسـت. این رقم دارای قدرت سـازگاری وسـیعی نسـبت بـه شـرایط آب و هوایی اسـت. عملكرد 
والنسـیا و سـطح زیرکشـت آن در کشـور بـه ترتیـب 18 تـن در هكتـار و 28 هزار هكتار اسـت. کشـت این رقـم در مناطق مرکـزی و جنوبی 
کشـور قابـل توصیـه اسـت. پژوهشـكده مرکبـات و میوه هـای نیمه گرمسـیری کشـور به عنـوان متولـی تولید مرکبات در کشـور، بر اسـاس 
نیـاز تعریـف شـده در تامیـن نهـال سـالم جهـت نوسـازی و احـداث باغـات جدیـد، اقـدام بـه سالم سـازی ارقـام مرکبـات قابـل توسـعه در 

جنوب و شـمال کشـور نموده اسـت. 
در مقیـاس کمـی و اقتصـادی، بومـی سـازی دانش فنـی تولیـد منابع تكثیری سـالم و عـاری از ویروس مرکبـات و ارائه آن بـه متقاضیان و 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم پرتقال رقم والنسیا رودرد

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
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باغـداران، ضمـن تامیـن نهال سـالم عاری از ویروس و بی نیازی کشـور به واردات نهال سـالم و تكنولـوژی مربوطـه، دارای آثار اقتصادی 
آشـكار و پنهـان افزایـش کمیـت و کیفیت محصـول، جلوگیـری از زوال زودهنگام درختـان مثمر و افزایـش عمر باردهی درختـان، ایجاد 
تحمـل بـه تنـش هـای محیطـی، کاهش هزینه هـای پنهـان باغـداری مرکبـات در دراز مـدت با حـذف عوامل بیمـاری زا و کاهـش مصرف 
کـود و سـم و هزینـه هـای مدیریت بـاغ، کاهش قیمت تمام شـده محصول و کمک بـه صـادرات و ارزآوری محصول خواهد بود کـه طبعًا از 

اتـالف  سـرمایه هـای هنگفـت و بحران هـای اجتماعی در سـطح ملی در صنعت مرکبـات، جلوگیـری خواهد کرد.

توجیه مالی و اقتصادی:
در اثـر بكارگیـری ایـن فنـاوری افزایـش درآمـد ناخالـص باغـدار در هـر هكتـار34000 هـزار تومان خواهـد بـود. در سـطح کالن باتوجه به 
اینكـه 40 درصـد از سـطح زیرکشـت پرتقـال، مختـص بـه جنـوب کشـور می باشـد، بـا جایگزینـی و نوسـازی پرتقـال جنـوب و بكارگیری 
رقـم سالم سـازی شـده حداقـل در10 درصـد از باغـات بـارور پرتقـال منطقـه و اختصـاص50 درصـد از این سـطح به رقـم والنسـیا رودرد، 
ارزش سـاالنه جایگزینـی و میـزان افزایـش سـاالنه درآمـد ناخالص تولیدکننـدگان و ثـروت آفرینی حاصله برای کشـور، بالغ بـر 102816 
میلیـون تومـان خواهـد بـود. در راسـتای سیاسـت توسـعه سـطح زیرکشـت باغـات پرتقـال در جنـوب کشـور، با افزایـش10 درصـدی در 
سـطح زیرکشـت باغـات پرتقـال منطقـه و اختصـاص50 درصـد از ایـن سـطح بـه رقـم سالم سـازی شـده والنسـیا رودرد، سـاالنه ارزشـی 
معـادل12000 میلیـون تومـان عاید کشـور خواهد شـد. در سـطح کالن در اثـر بكارگیری این فنـاوری، ارزش اقتصادی و ثـروت حاصل از 

توسـعه، جایگزینـی و نوسـازی باغـات والنسـیا رودرد، سـاالنه 114816 میلیـون تومـان برآورد می شـود.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری

        واحد              محاسبات                رقم سالم سازی شده والنسیا رودرد

تن در هکتار8/5= )16/5-25(افزایش عملکرد والنسیا رودرد در هر هکتار

تومان / هکتار34000000= 4000×8500افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش والنسیا رودرد در هر هکتار

هکتار152883سطح زیركشت بارور پرتقال در كشور

هکتار92414سطح زیركشت بارور پرتقال در شمال كشور

هکتار60469سطح زیركشت بارور پرتقال در جنوب كشور

هکتار106047 درصد سطح زیركشت بارور پرتقال جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هکتار503024 درصد از این میزان با والنسیا رودرد سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان102816000000=34000000×3024ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی والنسیا رودرد سالم سازی شده

هکتار0.35599درصد توسعه باغات جدید پرتقال )هکتار( در كل كشور

هکتار40240 درصد از این میزان مربوط به پرتقال جنوب كشور است

هکتار50120 درصد از این سطح مربوط به رقم والنسیا رودرد می باشد

تن3000=120×25افزایش تولید ناشی از باغات جدید

تومان12000000000=4000×3000000ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید رقم سالم سازی شده

ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام  سالم سازی شده والنسیا 
رودرد

تومان114816000000
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مجری مسئول: سیما دامیار

مجری: قاسم حسنی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:

توجیه مالی و اقتصادی:
سـیب نقـش مهمـی در اقتصـاد کشـورهای تولیدکننده دارد و کشـورهای چیـن، آمریكا و اتحادیه اروپا بیشـترین سـهم بـازار جهانی را به 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال ارقام سیب جدید سازگار با شرایط محیطی 
آذربایجان غربی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

                            Super stayman:نام رقم        

 اوایل دهه سوم فروردین تا اوایل دهه تاریخ تمام گل:
اول اردیبهشت

 اوایل دهه سوم شهریورتا اواخر دهه تاریخ رسیدن میوه:
اول مهر

200-190 گرموزن میوه:

مقاوم به لکه سیاه سیبصفت برجسته : 

 پررشدمیزان رشد رویشی:

نیمه گستردهتاج درخت: 

پربارمیزان باردهی: 

كمسال آوری: 

باالانبارمانی: 

                            Fuji Rossa :نام رقم        

اواسط  دهه سوم فروردین تا اواسط  تاریخ تمام گل:
دهه اول اردیبهشت

 اوایل دهه دوم مرداد ماه تا اواخر دهه تاریخ رسیدن میوه:
دوم مرداد

230-190وزن میوه:

مقاوم به لکه سیاه سیبصفت برجسته : 

متوسط رشدمیزان رشد رویشی:

گستردهتاج درخت: 

خیلی زیادمیزان باردهی: 

بدون سال آوریسال آوری: 

متوسطانبارمانی: 



61 6061

خود اختصاص داده اند. کشـور ایران از لحاظ مقدار صادرات سـیب در رده دوازدهم و ازنظر ارزش صادرات در رده سـیزدهم کشـورهای 
صـادر کننـده سـیب در جهـان مـی باشـد. ایـران بـا تولیـد نزدیک بـه 3 میلیـون تـن، 4/14 درصـد تولیـد جهانی ایـن محصول را بـه خود 
اختصـاص داده اسـت در حالـی که سـهم ایـران از صادرات جهانی ایـن محصول 8/36 میلیـون دالر یعنی تنها 1/8 درصـد ارزش صادرات 
جهانـی اسـت. سـطح زیرکشـت سـیب در ایران بالـغ بر250 هزار هكتـار و میزان تولیـد آن نزدیک به 3 میلیون تن می باشـد که یک سـوم 
ایـن مقـدار در اسـتان آذربایجـان غربـی مـی باشـد. در حال حاضـر یكی از مشـكالت عمده سـیب کاری کشـورکمبود ارقام پاییـزه و بویژه 
تابسـتانه میـان رس و زودرس بـا کیفیـت بـاال در بـازار مصرف تازه خوری اسـت. ارقـام زودرس و میـان رس داخلی نظیر انـواع گالب کهنز 
و شـفیع آبـادی بـه دلیـل کیفیـت پایین، سـال آوری و قـدرت انبارمانی کم، چنـدان مورد توجـه باغداران سـیب قرار نگرفته اسـت. بنابر 
ایـن باتوجـه بـه پتانسـیل بـاالی منطقـه بـرای تولیـد سـیب و همچنیـن ایجـاد تنـوع رقـم، ارقـام جدید سـیب نظیر رقـم فوجی روسـا که 
یـک رقـم میـان رس بـوده، مـی توانـد خـالء تولید یک رقـم تجاری بـا کیفیت بـاال را در ایـن دوره زمانی برای مناطق سـیب خیز کشـور پر 
نمایـد و از ایـن لحـاظ بـرای بهبـود وضعیـت اقتصادی سـیب کاران منطقـه و همچنین بهبود صادرات، مفید  باشـد. تولید سـاالنه سـیب 
در اسـتان آذربایجـان غربـی بیـش از یـک میلیون تـن بوده که به دلیل عـدم اسـتفاده از ارقام جدید، درصـد خیلی کمی از آن بـه خارج از 
کشـور صـادر مـی شـود. درصورت اسـتفاده از ارقـام جدید سـیب و جایگزین نمودن آنهـا امكان صادرات و ارز آوری آن بیشـتر می شـود. 
تولیـد یـک صـد هـزار تـن سـیب از ارقام فـوق و صـادرات آن بـه دلیل میـان رس بودن و خـالء تولید سـیب در ایـن دوره زمانی، مـی تواند 

حداقـل یكصـد میلیون دالر سـود عاید منطقـه نماید.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری مسئول: محسن پیرمرادیان

مجریان: رعنا دستجردی و قاسم حسنی 

همکار: حسین عباسی زرگله

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
 ،JL2 ،بر اساس مطالعه انجام  شده در استان های اصفهان، البرز و آذربایجان غربی از 9 رقم سیب جدید وارداتی مورد مطالعه، ارقام گاال
فوجی، El1 و دلباراستیوال سازگاری خوبی را نشان داده اند. این ارقام ضمن آنكه با افزایش دامنه زمانی عرضه میوه سیب خالء بازار 
را پر می کنند، از پتانسیل کمی و کیفی باالی محصول برخوردارند. برای مثال ارقام گاال و دلباراستیوال ازنظر عطر و طعم دارای کیفیت 
مطلوبی بوده، قابلیت نگهداری، حمل و نقل و عمر انباری آنها باال است. دو رقم مذکور پس از ارقام تابستانه )مانند گالب کهنز( و در زمانی 
که رقم مناسب دیگری در بازار نیست، قابل برداشت می باشند. همچنین رقم JL2 ضمن آنكه سال آوری کمی دارد، از کیفیت و عملكرد 
مطلوبی برخوردار است. رقم El1 از مقاومت باالیی در برابر بیماری آتشک برخوردار بوده و متحمل به خشكی است. فوجی با داشتن عطر 
و طعم بسیار مطلوب دارای عمر انباری فوق العاده باالیی می باشد. این نتایج حاصل اجرای دو پروژه تحقیقاتی )در دو فاز پنج ساله جمعًا 

به مدت10 سال( به شماره های ثبت 83113 و 51769 در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی می باشند.  

توجیه مالی و اقتصادی:
 ،JL2 ،بر اساس مطالعه انجام  شده در استان های اصفهان، البرز و آذربایجان غربی از 9 رقم سیب جدید وارداتی مورد مطالعه، ارقام گاال
فوجی، El1 و دلباراستیوال سازگاری خوبی را نشان داده اند. این ارقام ضمن آنكه با افزایش دامنه زمانی عرضه میوه سیب خالء بازار 
را پر می کنند، از پتانسیل کمی و کیفی باالی محصول برخوردارند. برای مثال ارقام گاال و دلباراستیوال ازنظر عطر و طعم دارای کیفیت 
مطلوبی بوده، قابلیت نگهداری، حمل و نقل و عمر انباری آنها باال است. دو رقم مذکور پس از ارقام تابستانه )مانند گالب کهنز( و در زمانی 
که رقم مناسب دیگری در بازار نیست، قابل برداشت می باشند. همچنین رقم JL2 ضمن آنكه سال آوری کمی دارد، از کیفیت و عملكرد 
مطلوبی برخوردار است. رقم El1 از مقاومت باالیی در برابر بیماری آتشک برخوردار بوده و متحمل به خشكی است. فوجی با داشتن عطر 
و طعم بسیار مطلوب دارای عمر انباری فوق العاده باالیی می باشد. این نتایج حاصل اجرای دو پروژه تحقیقاتی )در دو فاز پنج ساله جمعًا 

به مدت10 سال( به شماره های ثبت 83113 و 51769 در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی می باشند.  

JL2 گاال El1 دلباراستیوال فوجی
 
 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سیب ارقام گاال، JL2 ، فوجی، El1 و دلباراستیوال

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری: محمدرضا شفیعی

همکار: امیر عربی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
ایـــن ارقـــام طـــی چندیــن ســال بـــا روش به نــژادی هیبریداســیون به دســـت آمــده و چــون امــكان تكثیـــر رویشـی گل داوودی 

امكا  ن پذیــر اســت، بـا اطمینــان کامـل از یكنواختـی و پایــداری آنهـا تكثیـر می شـوند و صفـــات ثابــت می ماننــد.

توجیه مالی و اقتصادی:
واردات ارقــام داوودی قباًل فقــط بــرای شــهر مشـهد بیـش از 2 میلیــارد تومـان هزینـه دربر داشـت. بـا فــروش ایـن دانش فنی تامیـن 
ایــن ارقــام از محــل تولیــدات داخلـی بـا حـدود 2  درصد هزینـه قبلـی امكان پذیـر گردیـده و ایـن کاهـش واردات بـرای کلیـه مناطـق و 

کالنشــهرهای کشــور امكان پذیـر خواهـد بـود. از دیگـر آثـار ایـن فنــاوری می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمـود:
ارائـه توانمنـدی علمـی و فنی و بخشـی از دسـتاوردهای سـازمان تات، افزایـش حجم مبادالت تجـاری داوودی در داخل کشـور )حداقل 
100  درصـد حـدود10 میلیـارد تومـان، حضـور ایـران در بـازار جهانـی با معرفـی ارقام جدیـد ایرانی و افزایـش حجم صادرات گل کشـور، 
ارتقاء فرهنگ پرورش و مصرف گل و گیاهان زینتی، رونق و توسـعه بازار گل و گیاه کشـور، تنــوع تولیــدات داخلــی و امــكان برگــزاری 
جشــنواره های گل داوودی در شــهرهای مختلــف کشــور و ارتقــاء فرهنـگ مصــرف گل و گیــاه، معرفی توانمندی های علمی و تولیدی 

کشور  گل 

دانش فنی تولید ارقام مختلف گل داوودی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
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مجری: محمدرضا وظیفه شناس

همکاران: سعید سلمان روغنی، سید جعفر عابدیه

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
افزایـش انـار بـا قلمـه انجـام می شـود و آنچـه کـه در تولید نهال هـای ارقام تجـاری اهمیـت دارد داشـتن نهال هایی بـا یكنواختی انـدازه و 
ریشـه هایی قابـل قبـول می باشـد، ضمـن این که عاری بـودن نهال های تولیـدی از هرگونه بیماری و اصطالحًا سـالم بـودن نهال خصوصًا 
عـاری از نماتـد بـودن اهمیـت خاصـی دارد؛ در ایـن توانمنـدی تعـداد زیـادی قلمه  انـار در شـرایط هیدروپونیـک تولید می گـردد و چون 
آب مسـتقیمًا در اختیـار ریشـه قـرار می گیـرد عـالوه بـر باالرفتن کارایی مصـرف آب، ریشـه نهال های به دسـت آمده تا 5 برابـر نهال هایی 

بـوده که در شـرایط عادی کشـت خواهند شـد.  

توجیه مالی و اقتصادی:
شـرایط مناسـب کاشـت انـار در بسـیاری از نقـاط کشـور و داشـتن مـواد ارزشـمند اولیـه بـه لحـاظ وجـود کلكسـیون ذخایـر توارثـی 762 
ژنوتیپـی در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان یـزد، می تواند پشـتوانه ای مناسـب بـرای تولید نهال هـای انار 
تجـاری در سـطح کـم بـا تعـداد بیشـتر و مرغوبیت باالی ریشـه باشـد زیرا اگر ریشـه های اولیه انـار کامل باشـد عالوه بر کمتر شـدن تلفات 
هنـگام کاشـت در زمیـن اصلـی و جلوگیـری از هـدر رفـت سـرمایه، نهال هـای اولیـه پـس از طـی مراحل اسـتقرار به دلیل داشـتن ریشـه 

بیشـتر، مقاومـت بیشـتری بـه کـم آبـی دارنـد. ضمـن این کـه اولیـن نهال هـای تولیـدی در کوتاهترین زمـان به فروش رسـید.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال انار تجاری سالم در شرایط هیدروپونیک

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
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مجری مسئول: فریدون عجم گرد

مجریان: محمدرضا تسلیم پور، ابوامحسن حاجی امیری

همکار: روح اله یاوری نژاد

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
رقـم آوان تنهـا رقمـی اسـت کـه قابلیـت تجمـع روغن به صـورت دو مرحلـه ای یـا دابل سـیگموئیدی در مناطـق گرمی مثل خوزسـتان را 
دارد و میـزان روغـن در میـوه زیتـون رقـم آوان در منطقـه قلعـه تل باغملک در خوزسـتان بـه 21   درصد می رسـد که تقریبـًا دو برابر دیگر 
ارقـام در شـرایط گـرم جنـوب کشـور اسـت. تاکنـون هیج گونه عالئم خسـارت آفـات و بیمـاری ها، طی مـدت 16 سـال، در این رقـم دیده 

نشـده است.

توجیه مالی و اقتصادی:
متوسـط عملكـرد میـوه در درختـان 7 سـاله رقـم آوان، 17 کیلو گرم اسـت. باتوجه به فرم افراشـته تاج و توصیه فاصله کشـت 4 در 5 متر و 
کاشـت500 درخت در هكتار، این رقم در مناطق نیمه گرمسـیری مانند کازرون )فارس(، باغملک )خوزسـتان( و مناطق مشـابه توانایی 

تولیـد 5 تـا 7 تن میـوه و1000 تا1200 کیلوگرم روغـن در هكتار را دارد.  

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم آوان

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول
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مجری: یونس رستمی کیا 

همکاران: مسعود طبری کوچک سرایی، احمد اصغرزاده و احمد رحمانی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
بـاال بـودن درصد زنده مانی و اسـتقرار و رشـد رویشـی و مقاومـت گیاه در برابر تنش هـای محیطی در عرصه هـای طبیعی )جنگل فندقلو 
اردبیـل( از مهمتریـن مشـخصات نهـال میكوریزی فندق می باشـد. نهال فنـدق میكوریزی با داشـتن صفات رویشـی و فیزیولوژیكی باال 
درمقایسـه بـا نهـال هـای غیـر میكوریـزی با افزایش دادن سـرعت فتوسـنتز و کاهـش تعرق موجـب افزایـش راندمان آب مصرفی شـده و 

می تواند درصد اسـتقرار بیشـتری در جنگل کاری رویشـگاه های تخریب یافته فندق داشـته باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـا توجـه بـه درصـد اسـتقرار و زنـده مانـی 33 درصد نهال هـای میكوریزی در مقایسـه بـا نهال هـای غیر میكوریـزی در عرصه و نیز رشـد 
رویشـی )ارتفاعـی، قطـری( و بـا احتسـاب 1111 اصلـه نهال در  هكتـار ) فاصله کاشـت 3×3 متر( هزینـه واکاری 366  اصله نهـال با قیمت 

هـر اصلـه5000 تومـان در حدود15/000/000ریـال در هـر هكتار صرفه جویی می شـود.
عـالوه بـر ایـن ازنظـر رشـد رویشـی  ارتفاعـی و قطـری نیـز درمقایسـه بـا نهـال هـای غیـر میكوریـزی بـه ترتیـب 12و 25 درصـد بـه دلیل 
افزایـش62 درصـدی در تولیـد ریشـه و توسـعه سیسـتم ریشـه دوانی نهال های فندق بیشـتر اسـت. بطور کلی )مهندسـی ریشـه نهال ها 
در نهالسـتان( اسـتفاده از نهـال هـای میكوریـزی در جنـگل کاری و نیز احـداث باغ فندق در منطقـه را ازنظر اقتصادی کامـاًل توجیه پذیر 

مـی کند.  

 Corylus avellana دانش فنی تولید و تکثیر نهال میکوریزی فندق

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
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مجری مسئول: حامد دولتی بانه

مجریان: محمدعلی نجاتیان، بیژن کاووسی

همکار: امیرمحمد علیزاده

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم دارای رشـد رویشـی متعـادل، پربار، حبه های سـبز مایـل به زرد رنـگ، بیدانه و زودرس با طعم موسـكات می باشـد. حبه های 

یكدسـت، با اندازه متوسـط و مناسـب برای مصرف  تازه خوری و تهیه کشـمش موسـكات می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
امـروزه تمایـل بـه مصـرف ارقـام انگـور بیدانه با طعم موسـكات بـه عنوان میـوه تازه خـوری و حتی تهیه کشـمش در بیـن مصرف کنندگان 
کشـورهای مختلـف رو بـه افزایـش اسـت. در کشـور ایتالیـا انگـور دانه دار بـا طعم موسـكات با اسـم ایتالیا یكـی از مهم تریـن و اصلی ترین 
رقـم صادراتـی ایـن کشـور مـی باشـد. تمایـل بـه ارقـام بـا طعـم موسـكات و بیدانـه بیشـتر از ارقـام دانـه دار آن اسـت. انگورهـای بـا طعم 
موسـكات تـا بـه امـروز در بـازار ایـران زیاد شـناخته شـده نمی باشـد اما انتظار مـی رود با کشـت و تولیـد و عرضه این نـوع انگورهـا در بازار 
عالقمنـدان و خریـداران زیـادی را بـه خـود جلـب نمایـد کـه در ایـن صـورت به واسـطه تـازه بودن ایـن نوع انگـور در بـازار قطعـًا از قیمت 

باالیـی نیـز برخـوردار خواهـد بـود و باغـدار نیـز می توانـد بـا قیمت باالتـر از ارقام مرسـوم و سـنتی کشـور به فروش برسـاند.

H34 دانش فنی تولید و تکثیر نهال انگور هیبرید موسکات بی دانه
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مجری مسئول: حامد دولتی بانه

مجریان: محمدعلی نجاتیان، بیژن کاووسی

همکار: امیرمحمد علیزاده

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم دارای رشـد رویشـی متعـادل، پربـار، حبـه هـای سـیاه رنـگ، بیدانـه و تقریبـًا زودرس می باشـد. حبه های یكدسـت، بـا اندازه 

متوسـط و مناسـب بـرای مصـرف تـازه خوری و تهیه کشـمش سـیاه می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
امـروزه تمایـل بـه مصـرف ارقـام انگور پوسـت رنگـی و بی دانه بـه عنوان میوه تازه خوری و هم کشـمش بویژه کشـمش سـیاه در بـازار زیاد 
می باشـد. درحالی که قیمت کشـمش انگور بی دانه سـفید در بازار نسـبت به سـال متفاوت اسـت اما در همین سـال ها کشـمش سـیاه از 
قیمـت دوبرابـر برخـوردار اسـت. همچنیـن قیمت فـروش میوه انگور سـیاه بی دانـه باالتـر از انگور بی دانه سـفید و حتی قرمز می باشـد.

بـر ایـن اسـاس بـا احـداث باغـات جدید از ایـن هیبرید جدیـد ایرانی میزان سـود اقتصـادی باغـدار در فروش میـوه تازه خوری و کشـمش 
بسـیار باالتـر و بیشـتر از ارقام مرسـوم بـی دانه کشـور خواهد بود.

H36 دانش فنی تولید و تکثیر نهال انگور هیبرید سیاه بیدانه
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مجری مسئول: حمید رهنمون

مجریان: جلیل دژم پور، احمد بایبوردی و محمد محمدی پور

همکاران: سیدمحمد طباطبایی و حسن مسلمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
 )M( و پایه بذری )SJ( میانپایه ،)معرفی می شود و متشكل از سه قسمت پیوندک )کلون امیدبخش شماره 190 SJ/M/190 این ترکیب با کد
است. ویژگی اصلی این ترکیب، پاکوتاهی50 -40 درصدی نسبت به شاهد )پایه بذری زردآلو( می باشد که در زردآلو به دلیل کاهش معنی دار 
هزینه های داشت و برداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اثرات متقابل پایه، میان پایه و پیوندک، عامل بروز پاکوتاهی بوده و در ارقام دیگر 
زردآلو قابل تكرار نیست. پیوندک کلون190 گزینش شده از توده بومی زردآلوی آذربایجان می باشد و خصوصیات بارزی همچون پرمحصولی با 
قابلیت های تازه خوری و تبدیلی دارد. این فناوری حاصل 14 سال مطالعه و تحقیق مداوم طی پروژه های مصوب به شماره های 83029، 

84030، 90001 و 92119 بوده و استفاده از آن در باغات زردآلوی جدیداالحداث برای گذر از فرم سنتی به مدرن و مكانیزه توصیه می شود.  

توجیه مالی و اقتصادی:
استحصال محصول تر زردآلو در بهترین شرایط باتوجه به اوضاع حاکم بر باغات کشور در خوشبینانه ترین حالت از10 تن در هكتار بیشتر نیست 
)متوسط کشوری حدود 6 تن در هكتار(. در این باغات، تراکم کاشت حداکثر300 اصله در هكتار )35 - 30 مترمربع فضا برای هر اصله درخت( 
با درختانی قوی الرشد دارای تاج حجیم و ارتفاع 4 - 3 متری به چشم می خورد حال آنكه ترکیب پیوندی فوق الذکر نیازمند فضای حدوداً 12 
مترمربعی و به تبع آن تراکم کاشت معادل 835 اصله در هكتار است. طبق مطالعات انجام یافته متوسط باردهی هر اصله ترکیب مذکور در سال 
دوازدهم بین 12 تا 15 کیلوگرم و با این وصف به طور متوسط 12 تن عملكرد باردهی از یک هكتار باغ زردآلو قابل انتظار است. افزایش20 تا30 
درصدی محصول )در سال های اوج باردهی( در کنار کاهش تلفات "برداشت" و عملیات کم هزینه "داشت" مطابق برآوردهای اولیه، ارزش 
افزوده حداقل50 درصدی برای محصول این ترکیب پیوندی به همراه دارد. استفاده از این ترکیب پیوندی کارایی مصرف آب را در واحد سطح 
تا دو برابر افزایش می دهد و از این منظر، مطلوب شرایط کنونی کشور است. تمام این محاسبات و برآوردها تحت شرایطی مطرح می شود که 
بهترین عملكرد کمی و کیفی از ژنوتیپ امیدبخش190 به ثبت رسیده و این ژنوتیپ در فرایند موازی دیگر در دست معرفی به جامعه باغبانی کشور است.

دانش فنی تولید تركیب پیوندی پاكوتاه زردآلو
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مجری مسئول: محی الدین پیرخضری

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و سونا حسین آوا

همکار: فرامرز عظیمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
بـر اسـاس مطالعـه انجـام  شـده در اسـتان های البـرز و خراسـان رضـوی از 22 رقم آلو جدیـد وارداتی مـورد مطالعـه طی ده سـال ارزیابی 
اولیـه و ارزیابـی هـای تكمیلـی، تعـداد10 رقـم برای اهـداف و مناطق مختلف سـازگاری خوبی را نشـان داده انـد. این ارقام ضمـن آنكه با 
افزایـش دامنـه زمانـی عرضـه میـوه خالء بـازار را پـر می کنند، از پتانسـیل کمـی و کیفی بـاالی محصـول برخوردارند. رقـم مورتینی جزو 
ارقـام زودرس تجـاری و مقـاوم بـه سـرمای بهـاره اسـت. در مرحلـه تمـام گل دماهـای زیـر صفـر را در آزمایشـات تحمل نمـوده و باردهی 
کاملـی داشـته اسـت. ایـن رقـم بسـیار زود بـار اسـت و در سـال سـوم باردهـی خوبـی دارد و باغـات احداث شـده بـا این رقـم زودتـر به بار 
اقتصـادی مـی رسـند و هزینـه هـای اولیه را جبـران می نماینـد. باتوجه بـه زودرس بودن محصـول برای مناطقـی با مزیـت نوبرانه مانند 

مازنـدران و همچنیـن مناطق با خطر ریسـک سـرمای بهار مناسـب هسـتند. 
خصوصیـات مهـم باغـی: پـس از ارلـی گلـدن و بلـک اسـتار جـزو ارقـام زودرس اسـت، کیفیـت عالـی، انـدازه میوه بـزرگ، میوه گوشـتی، 
پوسـت تیـره و گوشـت زرد مایـل به قرمز، هسـته چسـبان، قلبی شـكل، قدرت رشـد درخت متوسـط، عادت رشـد گسـترده، نیـاز به رقم 

گـرده افشـان دارد، ایـن رقـم زودبـارده و متحمل به سـرمای بهاره اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
محصـوالت باغـی در کشـور مـا سـالیانه بـا خطـر سـرمای بهـاره مواجـه هسـتند و بـر اسـاس آمارها بیشـترین خسـارت آشـكار مربـوط به 
سـرمای بهـاره در درختـان میـوه اسـت. کـه وجـود ارقام مقـاوم و یا متحمـل می توانـد تحولی در صنعـت میوه کاری کشـور ایجـاد نماید. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال ارقام آلو متحمل به سرمای بهاره
kmp-AP-304 آلو مورتینی355( کد(     
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بـر اسـاس آمـار سـال 2016 فائـو 265 هـزار تـن تولید آلو کشـور اسـت که بیشـتر محصـول از رقام میـان رس مانند قطـره طال، سـانتارزا و 
مجموعـه ای از ارقـام غالبـًا میـان رس بنـام شـابلون اسـت. کـه متاسـفانه بـا وجـود کیفیت بسـیار بـاالی برخی ارقـام میـان رس از قیمت 
بسـیار نازلـی )بـه دلیـل عرضـه در اوج عرضـه محصـول هسـته دار( برخوردارنـد تـا جایـی کـه در برخـی سـال ها ماننـد 1396 حتـی برای 
باغـدار ارزش برداشـت نداشـته و محصـول روی درخـت فاسـد و لطمـات جبـران ناپذیـری به صنعـت میـوه وارد می کند. بـه همین دلیل 
ارقـام زودرس در مناطـق معتـدل گـرم بـا مزیـت نوبرانـه توجیـه اقتصادی بسـیار باالیی بـرای باغـداران ایجاد مـی کند. در عیـن اینكه 
مـی توانـد برداشـت و عرضـه محصـول را بـه فصل پاییز منتقل کنـد و بار عرضه تابسـتانه را کاهش دهـد. ضمن آنكه از قیمـت قابل قبولی 

در بـازار برخـوردار و درآمـد مناسـبی را عایـد تولیـد کننـده خواهـد کـرد، ایـن موضوع ثبـات عرضه و قیمـت را نیز تضمیـن می کند.
در کشـور حـدود 27 هـزار هكتـار آلـو و جـود دارد بـا میانگیـن حـدود10 تـن امـا ازنظـر قیمـت متاسـفانه بـه دالیلـی کـه: 1- اغلـب ارقـام 
تـازه خـوری هسـتند  2 - اغلـب ارقـام میـان رس هسـتند و از ارزش اقتصـادی باالیی برخوردار نیسـتند. توسـعه دامنه برداشـت و عرضه 
محصـول یعنـی ارایـه ارقـام زودرس تـر و دیـررس تـر بـرای اینكـه از اوج عرضـه میـوه بـه بـازار فاصلـه مـی گیـرد از قیمـت بسـیار باالتری 
برخوردارنـد. بـه عنـوان مثـال در سـال 1397 در حالـی کـه قیمـت بهتریـن ارقـام میـان رس حـدود2000 تومـان بـود رقـم زودرس مانند 
بلـک اسـتار و حتـی مورتینـی 11 هـزار تومـان به فـروش می رفت یعنی بیـش از پنج برابـر بوده یعنی با متوسـط عملكرد ده تـن در باغات 
موجـود بـا قیمـت سـال 1397 ارزش اقتصادی هـر هكتار باغ آلو موجـود20 میلیون تومـان )غیر اقتصـادی( اما ارقـام زودرس )مورتینی( 

بـه بیـش از80 تـا100 میلیـون تومـان بالغ گردیـده که کامـاًل اقتصادی هسـتند.
سـرمازدگی بهـار از مهمتریـن تنـش های محیطی به باغات کشـور می باشـد که هرسـاله خسـارات هنگفتی بـه باغات وارد مـی نماید. بنا 
بـه گـزارش صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی 62 درصـد خسـارات وارده به محصوالت از سـرمازدگی می باشـد. معرفـی ارقام متحمل 
بـه سـرما از راهكارهـای مقابلـه بـا ایـن تنـش مـی باشـد. طی بررسـی های بـه عمل آمـده آلو رقـم مورتینـی متحمل بـه سـرمای بهاره 

مـی باشـد که می تواند راهگشـا باشـد.
با توسعه حداقل1000 هكتار از باغات الو در مناطق نوبرانه مانند مازندران،80 میلیارد تومان ارزش افزوده اقتصادی خواهند داشت.

ایـن رقـم می توانـد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در یک پروسـه تولید نهال گواهی  شـده پس از سـالم  سـازی ازنظر ویروس های 
مهم به بـازار عرضه گردند.
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مجری مسئول: محی الدین پیرخضری

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و سونا حسین آوا

همکار: فرامرز عظیمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
بـر اسـاس مطالعـه انجـام  شـده در اسـتان های البـرز و خراسـان رضـوی از 22 رقم آلو جدیـد وارداتی مـورد مطالعـه طی ده سـال ارزیابی 
اولیـه و ارزیابـی هـای تكمیلـی، تعـداد10 رقـم برای اهـداف و مناطق مختلف سـازگاری خوبی را نشـان داده انـد. این ارقام ضمـن آنكه با 
افزایـش دامنـه زمانـی عرضـه میوه خالء بـازار را پر می کنند، از پتانسـیل کمی و کیفی باالی محصـول برخوردارند. رقم زوچلـو یا زوکال از 
آلوهـای اروپایـی بـوده کـه نسـبت به آلوهـای ژاپنی حدود دو هفتـه دیرتر گل می دهنـد همین امر در فرار از خطر سـرماهای بهاره بسـیار 
موثـر اسـت. همچنیـن تحمـل ایـن رقم به سـرماهای زمسـتانه نیز بیشـتر بـوده و درخـت از سـالمت و طول عمر بیشـتر برخوردار اسـت. 

باتوجـه بـه دیـررس بـودن این رقم برای کشـت در مناطق معتدل سـرد کشـور می تواند گزینه مناسـبی باشـد. 
خصوصیات مهم باغی: رسـیدن نیمه اول شـهریور، میوه درشـت، پوسـت ارغوانی، گوشـت زرد، گوشـتی و مصرف تازه خوری، با پوسـت 
کنـی یـا بیرون آوردن هسـته برای خشـک کردن بسـیار عالـی، کیفیت تازه خوری عالی، قدرت رشـد درخت قوی، عادت رشـد گسـترده، 

خودسـازگار و نیاز به گـرده زا ندارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس آمـار سـال 2016 فائـو 265 هـزار تـن تولید آلو کشـور اسـت که بیشـتر محصـول از ارقام میـان رس مانند قطـره طال، سـانتارزا و 
مجموعـه ای از ارقـام غالبـًا میـان رس بـه نـام شـابلون اسـت که متاسـفانه بـا وجود کیفیت بسـیار بـاالی برخی ارقـام میـان رس از قیمت 
بسـیار نازلـی )بـه دلیـل عرضـه در اوج عرضه محصول هسـته دار ( برخوردارند. تاجایی که در برخی سـالها مانند 1396 حتـی برای باغدار 

دانش فنی ارزیابی سازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز كشور
)آلو زوکال(
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ارزش برداشـت نداشـته و محصـول روی درخـت فاسـد و لطمـات جبـران ناپذیـری بـه صنعـت میـوه وارد می کند. بـه همین دلیـل ارقام 
خـارج از دامنـه اوج برداشـت زودرس و یـا دیـررس بـه دلیـل قیمت باالیی کـه دارنـد، ارزش اقتصادی بسـیار باالیی برای باغـداران ایجاد 
مـی کنـد. همچنیـن دامنـه برداشـت و عرضـه محصـول افزایـش مـی یابد ایـن موضوع ثبـات عرضـه و قیمت را نیـز تضمین می کنـد. این 
رقـم ضمـن اینكـه دیـررس اسـت و ارقـام دیـررس تا پنـج برابر قیمت ارقـام میـان رس قیمت دارنـد. همچنین ایـن رقم دومنظوره اسـت 
و مـی توانـد خشـكبار گـردد و جایگزین بسـیار مناسـبی بـرای رقم بخارا می باشـد ضمـن اینكه خودسـازگار بوده و نیـاز به گـرده زا ندارد، 

پـس از عملكردباالتری برخوردار اسـت. 
در کشـور حـدود 27 هـزار هكتـار آلـو بـا میانگین حدود10 تن وجـود دارد اما ازنظر قیمت متاسـفانه به دالیـل: 1- اغلب ارقـام تازه خوری 
هسـتند  2- اغلـب ارقـام میـان رس هسـتند    از ارزش اقتصـادی باالیـی برخـوردار نیسـتند. توسـعه دامنـه برداشـت و عرضـه محصـول 
یعنـی ارایـه ارقـام زودرس تـر و دیـررس تـر بـرای اینكه از اوج عرضـه میوه به بـازار فاصله می گیـرد از قیمت بسـیار باالتـری برخوردارند. 
بـه عنـوان مثـال در سـال 1397 در حالـی کـه قیمـت بهتریـن ارقـام میـان رس حـدود2000 تومـان بـود. درحالـی که ایـن عدد بـرای رقم 
دیـررس ماننـد آنجلنـو، پرزیدنـت و زوچلـو فـروش باغدار10 هـزار تومان بوده یعنی با متوسـط عملكـرد ده تن در باغات موجـود با قیمت 
سـال 1397 ارزش اقتصـادی هـر هكتـار بـاغ آلو موجـود20 میلیون تومـان )غیر اقتصـادی( اما ارقام دیـررس )آنجلنو، زوچلـو، پرزیدنت( 
بـه بیـش از80 تـا100  میلیـون تومـان بالـغ گردیده که کامـاًل اقتصادی هسـتند. همچنین با خشـكبار کردن آن تا سـه برابـر ارزش افزوده 

دارنـد. ارزش هـر کیلـو آلوخشـک بین حداقـل20 تا بیـش از30 هزار تومان اسـت. 
بـا توسـعه حداقـل1000 هكتـار از باغـات آلو در مناطق معتدله و سـرد کشـور ماننـد خراسـان، آذربایجـان و..80 میلیارد تومـان بصورت 
تـازه و بـا خشـكبار تـا سـه برابر یعنی بیـش از200 میلیـارد تومـان ارزش افـزوده اقتصادی خواهند داشـت. این رقـم می توانـد در اختیار 
بخـش خصوصـی قـرار گرفتـه و در یـک پروسـه تولید نهال گواهی  شـده پس از سالم سـازی ازنظـر ویروس های مهـم به بازار عرضـه گردد.
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مجری مسئول: محی الدین پیرخضری

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و سونا حسین آوا

همکار: فرامرز عظیمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
بـر اسـاس مطالعـه انجام شـده در اسـتان های البـرز و خراسـان رضـوی از 22 رقـم آلـو جدیـد وارداتی مـورد مطالعه طـی ده سـال ارزیابی 
اولیـه و ارزیابـی هـای تكمیلـی، تعـداد10 رقـم برای اهـداف و مناطق مختلف سـازگاری خوبی را نشـان داده انـد. این ارقام ضمـن آنكه با 
افزایـش دامنـه زمانـی عرضـه میوه خـالء بازار را پـر می کنند، از پتانسـیل کمی و کیفی بـاالی محصـول برخوردارند. رقـم آنجلنو دیررس 
تریـن رقـم تجـاری بـا قدرت انبارمانی بسـیار باال نسـبت به میوه های هسـته دار عماًل مـی توانـد در آذر و دی به بازار عرضه گـردد که خود 

در توسـعه دامنـه عرضـه محصول سـردخانه ای آلو بی نظیر اسـت. 
خصوصیـات مهـم باغـی ایـن رقـم شـامل: خیلـی دیـررس، انـدازه متوسـط تـا درشـت، بافـت بسـیار سـفت و متحمـل بـه حمـل و نقـل، 
انبارمانـی بسـیار عالـی، گوشـت ترد، پوسـت بنفـش مایل به ارغوانی، گوشـت زرد، مصـرف تازه خوری، قدرت رشـد درخت قـوی، عادت 
رشـد گسـترده. ایـن رقـم باتوجـه به دیـررس بـودن و انبارمانی بسـیارخوب در شـرایط مطلـوب سـردخانه 5 تا 7 هفتـه بـرای تامین میوه 
پاییـزه بسـیار مطلـوب اسـت. این رقم خودناسـازگار اسـت و نیاز بـه گـرده زا دارد. باتوجه به دیـررس بودن برای کشـت در مناطق معتدل 

سـرد کـه رسـیدن بـه تاخیر می افتد مناسـب اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس آمـار سـال 2016 فائـو 265 هـزار تـن تولید آلو کشـور اسـت که بیشـتر محصـول از ارقام میـان رس مانند قطـره طال، سـانتارزا و 
مجموعـه ای از ارقـام غالبـًا میـان رس بـه نـام شـابلون اسـت که متاسـفانه بـا وجود کیفیت بسـیار بـاالی برخی ارقـام میـان رس از قیمت 

دانش فنی ارزیابی سازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز كشور
)آلو آنجلنو(
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بسـیار نازلـی )بـه  دلیـل عرضـه در اوج عرضـه محصـول هسـته دار( برخوردارنـد. تـا جایی کـه در برخی سـال هـا مانند 1396 حتـی برای 
باغـدار ارزش برداشـت نداشـته و محصـول روی درخـت فاسـد و لطمـات جبـران ناپذیـری به صنعـت میـوه وارد می کند. بـه همین دلیل 
ارقـام خـارج از دامنـه اوج برداشـت زودرس و یـا دیـررس بـه دلیـل قیمـت باالیی که دارنـد ارزش اقتصـادی بسـیار باالیی بـرای باغداران 
ایجـاد مـی کنـد. همچنیـن دامنـه برداشـت و عرضه محصـول افزایش می یابـد این موضـوع ثبات عرضـه و قیمت را نیز تضمیـن می کند. 
ایـن رقـم ضمـن اینكـه دیررس اسـت و ارقام دیـررس تا پنج برابر قیمـت ارقام میـان رس قیمت دارند دارای بیشـترین عمـر انبارمانی در 

بیـن آلوهاسـت و بافـت بسـیار سـفتی دارد که به خسـارت فیزیكی ناشـی از حمـل و نقل مقاوم اسـت.
در کشور حدود 27 هزار هكتار آلو با میانگین حدود10 تن وجود دارد اما ازنظر قیمت متاسفانه به دالیل:

 1- اغلب ارقام تازه خوری هستند      2- اغلب ارقام میان رس هستند 
از ارزش اقتصـادی باالیـی برخـوردار نیسـتند. توسـعه دامنـه برداشـت و عرضـه محصـول یعنی ارایـه ارقـام زودرس تر و دیـررس تر برای 
اینكـه از اوج عرضـه میـوه بـه بـازار فاصلـه می گیـرد از قیمت بسـیار باالتـری برخوردارنـد. ارقام دیـررس بخصـوص ارقامی که انبـار مانی 
باالیـی دارنـد ماننـد آنجلنـو توجیـه اقتصـادی بسـیار باالیـی بـرای باغـداران ایجـاد مـی کنـد. در عین اینكـه می توانـد برداشـت و عرضه 
محصـول را  بـه فصـل پاییـز منتقـل کند و بار عرضه تابسـتانه را کاهـش دهد. ضمن آنكـه از قیمت قابل قبولـی در بازار برخـوردار و درآمد 
مناسـبی را عایـد تولیـد کننـده خواهـد کرد، ایـن موضوع ثبات عرضه و قیمـت را نیز تضمین می کند. از سـوی دیگر به دلیل سـفتی بافت 
تحمـل باالیـی بـه خسـارت هـای ناشـی از برداشـت و حمـل ونقـل داشـته و تلفات پـس از برداشـت به شـدت کاهش مـی یابد. بـه عنوان 
مثـال در سـال 1397 در حالـی کـه قیمـت بهتریـن ارقـام میان رس حـدود2000 تومان بـود درحالی که این عـدد برای رقم دیـررس مانند 
آنجلنـو، پرزیدنـت و زوچلـو فـروش باغـدار10 هـزار تومـان بـوده یعنی با متوسـط عملكـرد ده تـن در باغات موجـود با قیمت سـال 1397 
ارزش اقتصـادی هـر هكتـار بـاغ آلو موجـود20 میلیون تومان )غیـر اقتصادی( اما ارقـام دیررس )آنجلنـو، زوچلو، پرزدنت( بـه بیش از80 

تـا100 میلیـون تومان بالـغ گردیده کـه کاماًل اقتصادی هسـتند. 
بـا توسـعه حداقـل1000 هكتـار از باغـات آلو در مناطق معتدله و سـرد کشـور ماننـد خراسـان، آذربایجـان و..80 میلیارد تومـان بصورت 
تـازه ارزش افـزوده اقتصـادی خواهنـد داشـت. ایـن رقـم مـی توانـد در اختیـار بخـش خصوصی قـرار گرفتـه و در یک پروسـه تولیـد نهال 

گواهـی  شـده پـس از سالم سـازی ازنظـر ویروس هـای مهـم به بـازار عرضـه گردد.
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مجری مسئول: محی الدین پیرخضری

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و سونا حسین آوا

همکار: فرامرز عظیمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
بـر اسـاس مطالعـه انجـام  شـده در اسـتان های البـرز و خراسـان رضـوی از 22 رقم آلو جدیـد وارداتی مـورد مطالعـه طی ده سـال ارزیابی 
اولیـه و ارزیابـی هـای تكمیلـی، تعـداد10 رقـم برای اهـداف و مناطق مختلف سـازگاری خوبی را نشـان داده انـد. این ارقام ضمـن آنكه با 
افزایـش دامنـه زمانـی عرضـه میوه هسـته دار خـالء بـازار را پرمی کنند، از پتانسـیل کمی و کیفـی باالی محصـول برخوردارنـد. رقم ارلی 
گلـدن زودرس تریـن رقـم تجاری کشـور اسـت که برای مناطقی مانند اسـتان مازندران که مزیـت تولید نوبرانه محصـول را دارند می تواند 
گزینه بسـیار مناسـبی باشـد. باتوجه به اینكه حدود یک هفته زودتر از بلک اسـتار می رسـد. یعنی دهه سـوم خرداد می رسـد. زودرس 
تریـن رقـم تجـاری آلـو در کشـور، اندازه کوچک تا متوسـط، شـكل میـوه گرد، مصـرف تازه خـوری، قند متوسـط، رنگ پوسـت زرد موقع 
رسـیدن بـا هالـه سـرخ، رنـگ گوشـت زرد، کیفیـت متوسـط، نیـاز بـه گـرده زا دارد، قـدرت رشـد درخت متوسـط، عادت رشـد گسـترده، 

باتوجـه بـه اندازه متوسـط درختـان می توان تراکـم کاشـت را افزایش داد.

توجیه مالی و اقتصادی:
محصـوالت باغـی در کشـور مـا سـالیانه بـا خطـر سـرمای بهـاره مواجـه هسـتند و بـر اسـاس آمارها بیشـترین خسـارت آشـكار مربـوط به 
سـرمای بهـاره در درختـان میـوه اسـت. کـه وجـود ارقام مقـاوم و یا متحمـل می توانـد تحولی در صنعـت میوه کاری کشـور ایجـاد نماید. 
بـر اسـاس آمـار سـال 2016 فائـو 265 هـزار تـن تولیـد آلو کشـور اسـت که بیشـتر محصـول از ارقـام میـان رس مانند قطـره طال، سـانتارزا 
و مجموعـه ای از ارقـام غالبـًا میـان رس بنـام شـابلون اسـت. که متاسـفانه با وجـود کیفیت بسـیار باالی برخـی ارقام میـان رس از قیمت 

دانش فنی ارزیابی ســازگاری ارقام تجاری خارجی آلو برای مناطق آلوخیز كشور 
)آلو ارلی گلدن(
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بسـیار نازلـی )بـه دلیـل عرضـه در اوج عرضه محصول هسـته دار( برخوردارند. تا جایی که در برخی سـالها مانند 1396 حتـی برای باغدار 
ارزش برداشـت نداشـته و محصـول روی درخـت فاسـد و لطمـات جبـران ناپذیـری بـه صنعـت میـوه وارد می کند. بـه همین دلیـل ارقام 
زودرس در مناطـق معتـدل گـرم بـا مزیـت نوبرانـه توجیه اقتصادی بسـیار باالیـی برای باغـداران ایجاد می کنـد. در عین اینكـه می تواند 
برداشـت و عرضـه محصـول را بـه فصـل پاییـز منتقل کنـد و بار عرضـه تابسـتانه را کاهش دهد. ضمـن آنكه از قیمـت قابل قبولـی در بازار 

برخـوردار و درآمـد مناسـبی را عایـد تولیدکننـده خواهـد کـرد، ایـن موضوع ثبـات عرضه و قیمـت را نیز تضمیـن می کند.
در کشـور حـدود 27 هـزار هكتـار آلو بـا میانگین حدود10 تن وجـود دارد. اما ازنظر قیمت متاسـفانه به دالیل: 1- اغلب ارقـام تازه خوری 
هسـتند     2- اغلب ارقام میان رس هسـتند   از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار نیسـتند. توسـعه دامنه برداشـت و عرضه محصول یعنی 
ارایـه ارقـام زودرس تـر و دیـررس تـر بـرای اینكـه از اوج عرضـه میـوه بـه بـازار فاصله مـی گیـرد از قیمت بسـیار باالتـری برخوردارنـد. به 
عنـوان مثـال در سـال 1397 در حالـی کـه قیمت بهترین ارقام میـان رس حدود2000 تومـان بود رقم زودرس مانند بلک اسـتار و حتی 
مورتینـی11 هزارتومـان بـه فـروش مـی رفـت. در حالـی کـه ایـن رقـم حـدود 5 روز تـا یـک هفتـه از بلک اسـتار هـم زودرس تر اسـت این 
یعنـی قیمـت باالتـر، کـه بیـش از پنج برابر بـوده یعنی با متوسـط عملكـرد ده تن در باغـات موجود با قیمـت سـال 1397 ارزش اقتصادی 
هـر هكتـار بـاغ آلو موجـود20 میلیون تومان )غیر اقتصـادی( اما ارقـام زودرس )ارالی گلدن، بلک اسـتار و مورتینی( به بیـش از80 تا100 

میلیـون تومـان بالغ گردیـده که کاماًل اقتصادی هسـتند.
با توسعه حداقل1000 هكتار از باغات آلو در مناطق نوبرانه مانند مازندران،80 میلیارد تومان ارزش افزوده اقتصادی خواهند داشت.

ایـن رقـم می توانـد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در یک پروسـه تولید نهال گواهی  شـده پس از سـالم  سـازی ازنظر ویروس های 
مهم به بـازار عرضه گردد.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری: مسعود نادرپور

همکاران: راحله شهبازی، فضل اله صفی خانی، منصوره کشاورزی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
هسـته های اولیـه سـالم از ارقـام تجـاری و اصیـل بـه عنـوان منابـع تامین کننـده پایه و پیونـدک بـرای ایجاد درختـان مـادری و درنهایت 
نهـال سـالم و گواهـی شـده مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. نهال سـالم، اصیـل و گواهی شـده از ارقام تجـاری الزمه گذر از باغداری سـنتی 
بـه صنعتـی و ایجـاد باغـات بـا بهـره وری اقتصادی اسـت. پایـه و پیونـدک برگرفتـه از درختان موجـود در باغات میـوه که بـرای تهیه نهال 
اسـتفاده می شـوند، اغلـب بـه انـواع بیماری هـای گیاهـی آلوده هسـتند و از طرف دیگـر اصیل بودن ارقـام آنها بویـژه در مـورد ارقام بومی 
مشـخص نیسـت. در ایـن پـروژه بـرای تهیـه هسـته های اولیه سـالم و اصیل از ارقام رد گلد و شـمس شـلیل، پایـه و پیوندک هـر رقم قبل 
از پیوندزنـی بـا روش هـای مختلـف و نویـن ردیابـی بیماری هـای قابـل انتقـال از طریـق پیونـدک )روش هـای مبتنـی بـر پروتیین، اسـید 
نوکلئیـک و زیسـت سـنجی(، ازنظـر آلودگـی بـه 11 ویروس، 1 قـارچ و 1 فایتوپالسـما موجود در اسـتانداردهای ملی نهال سـالم بررسـی 
شـده و پیونـدک سـالم از ارقـام اصیـل روی پایه هـای سـالم ازنظـر بیمارگرهـای فوق پیوند شـده اسـت. سـالمت ارقـام فوق طی دو سـال 

متوالی در اسـكرین هاوس بررسـی و تایید شـده اسـت.
هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش، ضمـن داشـتن قابلیت رقابـت با هسـته های اولیـه وارداتی ازنظر سـالمت )عاری بـودن از 13 
عامـل زوال باغـات هسـته داران( و اصالـت )تاییـد شـده بـا انگشـت نـگاری DNA(، می تواننـد در ایجاد درختان مـادری و باالخـره نهال 
سـالم و گواهی شـده شـلیل مورد اسـتفاده قرار گیرند. هزینه تهیه هسـته های اولیه با روش معرفی شـده در تهیه هسـته های اولیه سـالم 
و اصیـل شـلیل، کمتـر از هزینـه واردات همان ارقام از خارج اسـت. به دلیل بررسـی سـالمت آنها بـا روش های مختلف و نویـن در ردیابی 
بیمارگرهـای سیسـتمیک قبـل از پیوندزنـی و تكـرار آزمون ها در طول 2 فصل در شـرایط اسـكرین هاوس، اعتبار سـالمت آنهـا به مراتب 
از درجـه سـالمت هسـته های اولیـه وارداتی باالتر اسـت. بعـالوه، در صـورت واردات آنها، همچنانكـه تجربه موجود در موسسـه متبوع و 
سـایر کشـورها نیـز نشـان داده اسـت، احتمـال ورود بیماری هـای ناشـناخته در ارقام وارداتـی وجود دارد کـه خطری بالقـوه برای صنعت 

دانش فنی تایید سالمت هسته های اولیه دو رقم شلیل كشور

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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باغبانـی کشـور محسـوب می شـود، درصورتـی کـه هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن پـروژه، از منابـع داخـل کشـور تهیه شـده اسـت. 
باتوجـه بـه تجربـه موفـق ایـن روش در تولیـد هسـته های اولیـه 2 رقـم شـلیل، ایـن روش می توانـد جایگزیـن روش هـای دیگـر در تولیـد 

هسـته های اولیـه سـالم و اصیل از سـایر ارقام بومی کشـور باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینـه تولیـد هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل در ایـن روش پایین تـر اسـت. موفقیـت روش ارائـه شـده در ایـن زمینـه ازنظـر تولیـد 
هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل نسـبت بـه روش هـای مبتنـی بـر کشـت بافـت و گرمادرمانـی بیشـتر اسـت. اطمینان بیشـتری به سـالم 
بـودن هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش بـه دلیـل تعـدد بررسـی ها در فصـول مختلـف سـال، وجـود دارد. از خـروج ارز از کشـور 
بـرای واردات هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل جلوگیری به عمل می آید. به دلیل ایجاد هسـته های اولیه در کشـور و جلوگیـری از واردات 
آنهـا از خـارج، امـكان ورود بیمارگرهـای قرنطینـه ای و غیـر قرنطینه ای به کشـور از طریق واردات آنها منتفی می شـود. هسـته های اولیه 
بـا هزینـه بسـیار کمتـری در اختیـار بخـش اجـراء قـرار می گیرد و امـكان تهیه نهال سـالم و گواهی شـده که الزمـه صنعت مـدرن باغداری 
اسـت، تسـهیل می شـود. تولیدکننـدگان بخش هـای خصوصـی و دولتـی می تواننـد ضمـن دسترسـی آسـان و بسـیار کـم هزینه بـه منبع 

سـالم و اصیـل، تعـداد بـی شـماری درخـت مـادری و نهـال گواهی شـده سـالم و اصیل تولیـد نمایند.

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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مجری: مسعود نادرپور

همکاران: راحله شهبازی، فضل اله صفی خانی، منصوره کشاورزی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
هسـته های اولیـه سـالم از ارقـام تجـاری و اصیـل بـه عنـوان منابـع تامین کننـده پایـه و پیونـدک برای ایجـاد درختـان مـادری و درنهایت 
نهـال سـالم و گواهـی شـده مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. نهال سـالم، اصیـل و گواهی شـده از ارقام تجـاری الزمه گذر از باغداری سـنتی 
بـه صنعتـی و ایجـاد باغـات بـا بهـره  وری اقتصادی اسـت. پایـه و پیونـدک برگرفتـه از درختان موجـود در باغات میـوه که بـرای تهیه نهال 
اسـتفاده می شـوند، اغلـب بـه انـواع بیماری هـای گیاهـی آلوده هسـتند و از طرف دیگـر اصیل بودن ارقـام آنها بویـژه در مـورد ارقام بومی 
مشـخص نیسـت. در ایـن پـروژه بـرای اولین بار در کشـور، برای تهیه هسـته های اولیه سـالم و اصیـل از ارقـام زعفرانی، آلبرتـا و انجیری 
هلـو، پایـه و پیونـدک هـر رقـم قبـل از پیوندزنی بـا روش های مختلـف و نوین ردیابـی بیماری هـای قابل انتقـال از طریق پیونـدک، ازنظر 
آلودگـی بـه 11 ویـروس، 1 قـارچ و 1 فایتوپالسـما موجود در اسـتانداردهای ملی نهال سـالم بررسـی شـده و پیوندک سـالم از ارقام اصیل 
روی پایه هـای سـالم ازنظـر بیمارگرهـای فـوق پیوند شـده اسـت. سـالمت ارقـام فوق طـی دو سـال متوالی در اسـكرین هاوس بررسـی و 

تایید شـده است.
هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش، ضمـن داشـتن قابلیت رقابـت با هسـته های اولیـه وارداتی ازنظر سـالمت )عاری بـودن از 13 
عامـل زوال باغـات هسـته داران( و اصالـت )تاییـد شـده بـا انگشـت نـگاری DNA(، می تواننـد در ایجاد درختان مـادری و باالخـره نهال 
سـالم و گواهـی شـده هلـو مـورد اسـتفاده قرار گیرنـد. هزینه تهیه هسـته های اولیـه با روش معرفی شـده در تهیه هسـته های اولیه سـالم 
و اصیـل هلـو، کمتـر از هزینـه واردات همـان ارقـام از خارج اسـت. به دلیل بررسـی سـالمت آنهـا با روش هـای مختلف و نویـن در ردیابی 
بیمارگرهـای قابـل انتقـال از طریـق پیونـد قبل از پیوندزنی و تكرار آزمون ها در طول 2 فصل در شـرلیط اسـكرین هاوس، اعتبار سـالمت 
آنهـا بـه مراتـب از درجـه سـالمت هسـته های اولیـه وارداتـی باالتر اسـت. بعـالوه، درصـورت واردات آنهـا، همچنانكـه تجربـه موجود در 
موسسـه متبـوع و سـایر کشـورها نیـز نشـان داده اسـت، احتمـال ورود بیماری هـای ناشـناخته در ارقـام وارداتـی وجـود دارد کـه خطری 

دانش فنی تایید سالمت هسته های اولیه سه رقم هلو كشور 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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بالقـوه بـرای صنعـت باغبانـی کشـور محسـوب می شـود، در صورتـی که هسـته های اولیه تهیه شـده در ایـن پـروژه، از منابع داخل کشـور 
تهیـه شـده اسـت. باتوجـه به تجربه موفق ایـن روش در تولید هسـته های اولیه 3 رقم هلو، ایـن روش می تواند جایگزیـن روش های دیگر 

در تولیـد هسـته های اولیـه سـالم و اصیل از سـایر ارقام بومی کشـور باشـد.  

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینـه تولیـد هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل در ایـن روش پایین تـر اسـت. موفقیـت روش ارائـه شـده در ایـن زمینـه ازنظـر تولیـد 
هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل نسـبت بـه روش هـای مبتنـی بـر کشـت بافـت و گرمادرمانـی بیشـتر اسـت. اطمینان بیشـتری به سـالم 
بـودن هسـته های اولیـه تهیه شـده در این روش به دلیل تعدد بررسـی ها در فصول مختلف سـال، وجـود دارد. از خروج ارز از کشـور برای 
واردات هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل جلوگیـری به عمـل می آید. به دلیل ایجاد هسـته های اولیه در کشـور و جلوگیـری از واردات آنها 
از خـارج، امـكان ورود بیماری گرهـای قرنطینـه ای و غیـر قرنطینـه ای بـه کشـور از طریـق واردات آنها منتفی می شـود. هسـته های اولیه 
بـا هزینـه بسـیار کمتـری در اختیـار بخـش اجـراء قـرار می گیرد و امـكان تهیه نهال سـالم و گواهی شـده که الزمـه صنعت مـدرن باغداری 
اسـت، تسـهیل می شـود. تولیدکننـدگان بخش هـای خصوصـی و دولتـی می تواننـد ضمـن دسترسـی آسـان و بسـیار کـم هزینه بـه منبع 

سـالم و اصیـل، تعـداد بـی شـماری درخت مـادری و نهـال گواهی شـده سـالم و اصیل تولیـد نمایند.

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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مجری: مسعود نادرپور

همکاران: راحله شهبازی، فضل اله صفی خانی، منصوره کشاورزی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
هسـته های اولیـه سـالم از ارقـام تجـاری و اصیـل بـه عنـوان منابـع تامین کننـده پایـه و پیونـدک برای ایجـاد درختـان مـادری و درنهایت 
نهـال سـالم و گواهـی شـده مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. نهال سـالم، اصیـل و گواهی شـده از ارقام تجـاری الزمه گذر از باغداری سـنتی 
بـه صنعتـی و ایجـاد باغـات بـا بهـره وری باالی اقتصادی اسـت. پایـه و پیوندک برگرفتـه از درختـان موجـود در باغات میوه که بـرای تهیه 
نهـال اسـتفاده می شـوند، اغلـب بـه انـواع بیماری هـای گیاهـی آلوده هسـتند و از طرف دیگـر اصیل بـودن ارقام آنهـا بویژه در مـورد ارقام 
بومـی مشـخص نیسـت. در ایـن پـروژه برای اولین بار در کشـور، برای تهیه هسـته های اولیه سـالم و اصیـل از ارقام منوچهـری و جعفری 
زردآلـو، پایـه و پیونـدک هـر رقـم قبـل از پیوندزنـی بـا روش هـای مختلـف و نویـن ردیابـی بیماری هـای قابـل انتقـال از طریـق پیونـدک 
)روش هـای مبتنـی بـر پروتییـن، اسـید نوکلئیک و زیسـت سـنجی(، ازنظـر آلودگی بـه 11 ویـروس، 1 قـارچ و 1 فایتوپالسـما موجود در 
اسـتانداردهای ملـی نهـال سـالم، بررسـی شـده و پیونـدک سـالم از ارقام اصیـل روی پایه های سـالم ازنظـر بیمارگرهای فوق پیوند شـده 

اسـت. سـالمت ارقـام فـوق طـی دو سـال متوالی در اسـكرین هاوس بـا روش های فوق بررسـی و تایید شـده اسـت.
هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش، ضمـن داشـتن قابلیت رقابـت با هسـته های اولیـه وارداتی ازنظر سـالمت )عاری بـودن از 13 
عامـل زوال باغـات هسـته داران( و اصالـت )تاییـد شـده با انگشـت نـگاری DNA(، مـی تواننـد در ایجاد درختان مـادری و باالخـره نهال 
سـالم و گواهی شـده زردآلو مورد اسـتفاده قرار گیرند. هزینه تهیه هسـته های اولیه با روش معرفی شـده در تهیه هسـته های اولیه سـالم 
و اصیـل زردآلـو، بسـیار کمتـر از هزینـه واردات همـان ارقـام از خارج اسـت. به دلیل بررسـی سـالمت آنها با روشـهای مختلـف و نوین در 
ردیابـی بیمارگرهـای قابـل انتقـال از طریـق پیوند قبـل از پیوندزنی و تكرار آزمون ها در طول 2 فصل در شـرایط اسـكرین هـاوس، اعتبار 
سـالمت آنهـا بـه مراتـب از درجـه سـالمت هسـته های اولیـه وارداتـی باالتـر اسـت. بعـالوه، در صـورت واردات آنهـا، همچنانكـه تجربـه 
موجـود در موسسـه متبوع و سـایر کشـورها نیز نشـان داده اسـت، احتمـال ورود بیماری های ناشـناخته در ارقـام وارداتی وجـود دارد که 

دانش فنی تایید سالمت هسته های اولیه ارقام زردآلو

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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خطـری بالقـوه بـرای صنعـت باغبانی کشـور محسـوب می شـود، درصورتی که هسـته های اولیه تهیه شـده در ایـن پـروژه، از منابع داخل 
کشـور تهیـه شـده اسـت. باتوجـه بـه تجربـه موفـق ایـن روش در تولیـد هسـته های اولیـه 2 رقـم زردآلـو، ایـن روش می توانـد جایگزیـن 

روش هـای دیگـر در تولیـد هسـته های اولیـه سـالم و اصیل از سـایر ارقام بومی کشـور باشـد.  

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینـه تولیـد هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل در ایـن روش پایین تـر اسـت. موفقیـت روش ارائـه شـده در ایـن زمینـه ازنظـر تولیـد 
هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل نسـبت بـه روش هـای مبتنـی بـر کشـت بافـت و گرمادرمانـی بیشـتر اسـت. اطمینان بیشـتری به سـالم 
بـودن هسـته های اولیـه تهیـه شـده در ایـن روش بـه دلیـل تعـدد بررسـی ها در فصـول مختلـف سـال، وجـود دارد. از خـروج ارز از کشـور 
بـرای واردات هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل جلوگیـری بعمل می آید. بـه دلیل ایجاد هسـته های اولیه در کشـور و جلوگیـری از واردات 
آنهـا از خـارج، امـكان ورود بیمارگرهـای قرنطینـه ای و غیـر قرنطینه ای به کشـور از طریق واردات آنها منتفی می شـود. هسـته های اولیه 
بـا هزینـه بسـیار کمتـری در اختیـار بخـش اجـراء قـرار می گیرد و امـكان تهیه نهال سـالم و گواهی شـده که الزمـه صنعت مـدرن باغداری 
اسـت، تسـهیل می شـود. تولیدکننـدگان بخش هـای خصوصـی و دولتـی می تواننـد ضمـن دسترسـی آسـان و بسـیار کـم هزینه بـه منبع 

سـالم و اصیـل، تعـداد بیشـماری درخـت مـادری و نهـال گواهی شـده سـالم و اصیل تولیـد نمایند.

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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مجری مسئول: حامد دولتی بانه

مجریان: ولی اله رسولی، محمد رجب زاده

همکاران: حسن محمودزاده، امیرمحمد علیزاده، رحمان رضایی و علی مرادی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم دارای رشـد رویشـی متعـادل، پربـار، تولیـد میـوه پایـدار در مناطـق متفـاوت، تحمل بـاال به سـرما، عاری از سـه ویـروس مهم 
انگـور، تحمـل مناسـب بـه بیماری هـای فیزیولوژیک نكروز چوب خوشـه و ریزش گل و غوره، میوه با قند مناسـب، خوشـه هـای با اندازه  

مطلـوب، حبـه هـای یكدسـت، بی دانه و مناسـب بـرای مصرف تـازه خوری می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم راژان میـزان تولیـد بـاالی ثابتـی در مناطـق مختلـف تسـت شـده داشـته اسـت که در حالـت طبیعی بواسـطه عملكـرد باالتـر درآمد 
بیشـتری را عایـد باغـدار خواهـد نمـود. ازطـرف دیگـر در مناطـق با سـرمای زمسـتانه نه تنهـا تولید میـوه در ارقام حسـاس، بر اثر سـرما 
کامـاًل از بیـن مـی رود بلكـه سـاختار بوتـه نیز بشـدت دچار آسـیب شـده و نیاز هسـت در طـی چند سـال مجددًا تـاک تربیت شـود اما رقم 
راژان تحمـل باالتـری به سـرما داشـته  که در سـال های با خطر سـرمای زمسـتانه نه تنهـا تولید میـوه می نماید بلكه سـاختار چوبی آن نیز 
محفـوظ مانـده و هزینـه اضافـی بـه باغـدار تحمیـل نخواهد شـد. درصورت بروز سـرمای زمسـتان در تاکسـتان های کشـت شـده بـا ارقام 
حسـاس )در شـرایط مدیریتـی مناسـب( عملكـرد تقریبـی 25 تن در هكتـار با قیمت نسـبی2000 تومان بـرای هر کیلو مبلـغ50000000 
تومـان درآمـد از دسـت خواهـد رفـت و تاکـدار می بایسـت برای تجدید سـاختار از بین رفتـه تاک ها نیز در طی دو سـال مبلغـی معادل10 
میلیـون تومـان مجـدداً هزینـه نمـوده و طی این دو سـال نیز فروش سـالیانه )50 میلیون تومان( نخواهد داشـت درحالی که با کشـت رقم 

راژان تاحـد بسـیار زیـادی ایـن کاهـش درآمد کلـی و هزینه کـرد مجدد تعدیل خواهد شـد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال انگور رقم راژان

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: علی اصغر زینانلو، رحمت اله غالمی و مرزبان نجفی 

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
یكی از اهداف مهم برنامه توسـعه زیتون در کشـور تامین کنسـرو داخلی در کنار روغن اسـت. مصرف کنسـرو زیتون در راسـتای سـالمتی  
جامعه از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت. ازطرفی اسـتفاده از ارقام سـازگاری در مناطق گرم و خشـک کشـور به منظور دسـتیابی 
بـه تولیـد پایـدار در زیتـون از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت. نتایج تحقیقات10 سـاله بـر روی ارقام زیتون خارجی نشـان داد رقم 
زیتـون مانزانیـال بـا متوسـط وزن بیـش از 4/5 گـرم یكی از ارقام مناسـب کشـت به منظور تولید کنسـرو می باشـد که کشـت آن در مناطق 

بـا آب و هوایـی مشـابه با سـرپل ذهـاب با ارتفاعی بیـش از800 متر از سـطح دریا توصیه می شـود.

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم مانزانیال با متوسـط عملكرد5000 کیلوگرم در هكتار در سـرپل ذهاب درمقایسه 
بـا رقـم شـاهد )رقـم زرد( بـا عملكـرد5500 کیلوگرم حـدود500 کیلوگـرم عملكرد کمتـری دارد. طبق بررسـی هـای به عمل آمده کنسـرو 
بسـیار مناسـبی از آن تهیـه مـی گـردد. کنسـرو آن در مقایسـه بـا دیگـر ارقام بازارپسـندی بسـیار خوبـی دارد از ایـن رو قیمت فـروش آن 
در سـال 1397 از تولیدکننـدگان کنسـرو حـدود 13000 تومـان اسـت که در مقایسـه با رقـم زرد10000 تومـان حدود3000 تومان بیشـتر 
درآمـد دارد. در زمـان خریـد میـوه از باغـدار در سـال 1397 قیمـت خرید بـرای مانزانیال حـدود5500 در مقایسـه با رقم زرد3500  اسـت 
کـه2000 تومـان تفـاوت دارد کـه بـرای باغـداران از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. از ایـن رو داشـتن عملكـردی مشـابه بـرای درختان 

زیتـون هـر دو رقـم منجـر بـه درآمد باالتـری بـرای فروش محصـول به صورت کنسـروی می شـود.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم مانزانیال 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: رحمت اله غالمی

همکار: عیسی ارجی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
زیتـون Ds3 رقمـی کنسـروی بـوده کـه محل جمع آوری آن روسـتای ده سـفید واقع در شهرسـتان ثـالث باباجانـی )تازه آباد( می باشـد. 
نتایـج تحقیقـات10 سـاله بـر روی هفـت ژنوتیـپ امیدبخش زیتـون در ایسـتگاه تحقیقات زیتون داالهو شهرسـتان سـرپل ذهاب نشـان 
داد کـه ژنوتیـپ زیتـون Ds3 بـا متوسـط وزن میـوه بیش از 5/12 گرم یكی از ارقام مناسـب کشـت به منظور تولید کنسـرو در مناطق با آب 

و هوای مشـابه با مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری اسـتان کرمانشـاه توصیه می شـود.   

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد ژنوتیـپ Ds3 با متوسـط عملكـرد 6567 کیلوگـرم در هكتـار در ایسـتگاه تحقیقات 

زیتـون داالهـو درمقایسـه بـا رقـم شـاهد )رقـم سـویالنا( با عملكـرد3000 کیلوگـرم حـدود2500 کیلوگـرم برتـری در عملكرد میوه نشـان
مـی دهـد. ایـن ژنوتیـپ بیـش از 37 درصـد روغـن در مـاده خشـک میـوه کامـل )گوشـت و هسـته( دارد. جایگزینـی ایـن ژنوتیـپ بـا رقم 
شـاهد مـی توانـد تاثیر زیادی در درآمدزایی باغداران زیتون در مناطق نیمه گرمسـیری داشـته باشـد. اگر هرکیلوگرم زیتـون را به صورت 

فـراوری نشـده5000 تومـان درنظـر بگیریـم درآمد ناخالـص باغدار 12 میلیـون تومان در هكتـار افزایـش خواهد یافت.

Ds3 دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم كنسروی
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مجری: رحمت اله غالمی

همکاران: عیسی ارجی و فرزاد جلیلیان

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
زیتـون Gw رقمـی روغنـی بـوده که محـل جمع آوری آن شهرسـتان گیالنغرب می باشـد. نتایج تحقیقات10 سـاله بـر روی هفت ژنوتیپ 
امیدبخـش زیتـون در ایسـتگاه تحقیقـات زیتـون داالهو شهرسـتان سـرپل ذهاب نشـان داد که ژنوتیپ زیتـون Gw با متوسـط وزن میوه 
بیـش از 3/50 گـرم یكـی از ارقـام مناسـب کشـت بـه منظـور تولیـد روغـن در مناطـق بـا آب و هـوای مشـابه بـا مناطـق گرمسـیری و نیمـه 

گرمسـیری اسـتان کرمانشـاه توصیه می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد ژنوتیـپ Gw با متوسـط عملكـرد روغن700 لیتـر در هكتـار در ایسـتگاه تحقیقات 
زیتـون داالهـو در مقایسـه بـا رقـم شـاهد )رقم سـویالنا( بـا عملكـرد روغن250 لیتـر در هكتـار حـدود450 لیتر برتـری در عملكـرد روغن 
نشـان مـی دهـد. ایـن ژنوتیـپ بیـش از 38 درصـد روغـن در ماده خشـک میـوه کامـل )گوشـت و هسـته( دارد. جایگزینی ایـن ژنوتیپ با 
رقـم شـاهد مـی توانـد تاثیـر زیادی بـر درآمدزایی باغـداران زیتون در مناطق نیمه گرمسـیری داشـته باشـد. اگر هـر لیتر روغـن زیتون را 

بـه صـورت فـراوری نشـده40000  تومـان درنظـر بگیریـم درآمد ناخالـص باغـدار 18 میلیون تومـان در هكتـار افزایش خواهـد یافت.

Gw  دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم روغنی
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: علی اصغر زینانلو، رحمت اله غالمی و مرزبان نجفی 

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
زیتـون یكـی از درختـان مهـم بـه منظـور تولیـد روغـن و کنسـرو در ایـران بخاطـر مقاومـت بـاالی آن نسـبت به خشـكی اسـت. باتوجه 
بـه کم نیـاز بـودن ایـن درخـت بـه آب بایسـتی تاکیـد زیـادی بـر توسـعه کشـت ایـن محصـول بخصـوص بـا ارقـام سـازگار شـود. نتایج 
بررسـی ها نشـان داد رقم آمیگدالولیا باتوجه به نسـبتًا پاکوتاهی آن و تشـكیل میوه در داخل تاج می تواند مناسـب کاشـت برای مناطق 
گـرم باشـد. نتایـج تحقیقات 15 سـاله بـر روی ارقام زیتون خارجی نشـان داد رقم زیتون آمیگدالولیا با متوسـط وزن حـدود 7 گرم یكی از 
ارقـام  مناسـب کشـت بـه منظـور تولید روغن و کنسـرو می باشـد که کشـت آن در مناطق با آب و هوایی مشـابه با سـرپل ذهـاب با ارتفاعی 

بیـش از800 متـر از سـطح دریا توصیه می شـود.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج تحقیقـات 15 سـاله روی  رقـم آمیگدالولیـا  بـا متوسـط عملكـرد5000 کیلوگـرم در هكتار در سـرپل ذهاب درمقایسـه با 
رقـم شـاهد )رقـم زرد( بـا عملكـرد5500 کیلوگـرم حـدود500 کیلوگـرم عملكرد کمتـری دارد امـا باتوجه به درشـت بودن میوه بـرای تهیه 
کنسـرو و باالتـر بـودن درصـد روغـن )59 درصـد در مـاده خشـک( از جنبـه اقتصادی بیـش از رقم شـاهد درآمـد دارد. طبق بررسـی های 
بعمل آمده کنسـرو بسـیار مناسـبی از آن تهیه می گردد. کنسـرو آن در مقایسـه با ارقام دیگر باتوجه به درشـتی میوه بازارپسـندی خوبی 
دارد. قیمـت میـوه و کنسـرو آن خیلـی بیشـتر از رقـم شـاهد اسـت از ایـن رو درآمـد آن برای باغداران بیشـتر از رقم شـاهد چـه به صورت 

کنسـروی و چـه بـه صـورت روغنی اسـت و برای کشـت در مناطق گرم پیشـنهاد مـی گردد. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم آمیگدالولیا

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه



8889

مجری: عیسی ارجی

همکاران: علی اصغر زینانلو، فرزاد جلیلیان و مرزبان نجفی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
یكـی از اهـداف مهـم برنامه توسـعه زیتـون در ایران تامین روغن و کنسـرو داخلی مورد نیاز کشـور اسـت. ارقام دومنظـوره دارای اهمیت 
زیـادی در راسـتای تامیـن کنسـرو و روغـن در هـر کشـوری هسـتند. توسـعه زیتـون در مناطـق گـرم مواجه بـا ناسـازگاری باالیـی از ارقام 
زیتـون بـوده اسـت و تعـداد معـدودی از ارقـام زیتـون بـا شـرایط گـرم سـازگاری نشـان داده انـد. نتایـج تحقیقـات 15 سـاله بـر روی ارقام 
زیتـون خارجـی نشـان داد رقـم زیتـون کنسـروالیا بـا متوسـط وزن بیـش از 5 گـرم یكـی از ارقام  مناسـب کشـت به منظـور تولیـد روغن و 
کنسـرو مـی باشـد کـه کشـت آن در مناطـق بـا آب و هوایـی مشـابه با سـرپل ذهاب بـا ارتفاعـی بیـش از800 متر از سـطح دریـا توصیه می 

شود.   

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج تحقیقات مشـخص شـد رقم کنسـروالیا  با متوسـط عملكـرد7000 کیلوگـرم در هكتار در سـرپل ذهاب درمقایسـه با رقم 
شـاهد )رقـم زرد( بـا عملكـرد5500 کیلوگـرم حـدود1500 کیلوگـرم برتـری در عملكـرد میـوه نشـان می دهد. طبق بررسـی هـای به عمل 
آمـده کنسـرو بسـیار مناسـبی از آن تهیـه می گردد. کنسـرو آن در مقایسـه بـا دیگر ارقام بازارپسـندی بسـیار خوبی دارد از ایـن رو قیمت 
فـروش آن در سـال 1397 از تولیدکنندگان کنسـرو حدود15000 تومان اسـت که درمقایسـه با رقم زرد10000 تومـان حدود5000 تومان 
بیشـتر درآمـد دارد. در زمـان خریـد میـوه از باغـدار در سـال 1397 قیمـت خریـد برای کنسـروالیا حـدود5500  تومـان درمقایسـه با رقم 
زرد3500 تومـان اسـت کـه 2000 تومـان تفـاوت دارد که بـرای باغداران از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت. از این رو با داشـتن عملكردی 

بیشـتر و قیمتـی بیشـتر درآمد باغـدار در حـد دو برابر افزایـش می یابد.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم كنسروالیا 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: محمد نوری زاده، رحمت اله غالمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
یكـی از اهـداف مهـم برنامه توسـعه زیتون در کشـور تامیـن روغن و همچنین کنسـرو داخلی باتوجه بـه اهمیت زیتون در سـالمت جامعه 
بـوده اسـت. اسـتفاده از ارقـام مختلـف بـا سـازگاری خـوب در مناطـق مختلـف کشـور بـه منظـور دسـتیابی بـه تولیـد پایـدار در زیتـون از 

اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار اسـت. 
نتایـج تحقیقـات10 سـاله بـر روی ارقـام زیتـون خارجـی نشـان داد رقـم زیتـون مـگارون بـا متوسـط وزن بیـش از 5/4 گـرم یكـی از ارقام 
مناسـب کشـت بـه منظـور تولیـد کنسـرو و روغـن )دومنظـوره( مـی باشـد کـه کشـت آن در مناطـق بـا آب و هوای مشـابه بـا طـارم زنجان 

توصیـه می شـود.   

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم مگارون با متوسـط عملكرد6500 کیلوگرم در هكتار در طارم زنجان در مقایسـه 
بـا رقـم شـاهد )رقـم زرد( بـا عملكـرد5500 کیلوگـرم حـدود1000 کیلوگرم برتـری در عملكـرد میوه نشـان می دهـد. این رقم بیـش از 51 
درصـد روغـن در مـاده خشـک میوه کامل )گوشـت و هسـته( دارد. جایگزینی این رقم با رقم شـاهد مـی تواند تاثیر زیـادی در درآمدزایی 
باغـداران زیتـون داشـته باشـد. اگـر هـر کیلوگرم زیتـون را به صورت فـراوری نشـده5000 تومـان درنظر بگیریـم درآمد ناخالـص باغدار 5 

میلیـون تومـان در هكتار افزایـش خواهد یافت. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم مگارون

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: محمد نوری زاده، کریم مصطفوی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
تولیـد روغـن زیتـون بـه عنـوان یک مـاده غذایی در راسـتای ارتقای سـالمت جامعـه از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت. اسـتفاده از ارقام 
بـا پتانسـیل تولیـد روغـن بـرای تامیـن بخشـی از روغـن کشـور و همچنیـن تنـوع در ارقـام زیتـون روغنـی در راسـتای تولید پایـدار امری 
ضـروری اسـت. در مناطـق بـا آب و هوایـی شـبیه طارم زنجـان این رقم قادر اسـت هم عملكـرد میوه باال و هـم تولید روغن خوبی داشـته 
باشـد. ایـن رقـم جـزء ارقـام سـازگار بـا آن شـرایط آب و هوایـی طـی نتایـج تحقیقات10 سـاله تشـخیص داده شـد. رقـم زیتـون تیاکی با 
متوسـط وزن بیـش از 7/1  گـرم یكـی از ارقـام مناسـب کشـت بـه منظـور تولیـد روغـن می باشـد که کشـت آن در مناطقی مشـابه بـا آب و 

هـوای طـارم زنجـان توصیه می شـود

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم تیاکی با متوسـط عملكرد بیـش از 6 تن در هكتـار در طارم زنجان درمقایسـه با 
رقـم شـاهد )رقـم زرد( بـا عملكـرد5500 کیلوگرم حـدود500 کیلوگرم برتری در عملكرد میوه نشـان مـی دهد. این رقم بیـش از 53 درصد 
روغـن در مـاده خشـک کل میوه )گوشـت و هسـته( دارد. جایگزینی این رقم با رقم شـاهد می توانـد تاثیر زیـادی در درآمدزایی باغداران 
زیتـون داشـته باشـد. اگـر هرکیلوگرم زیتـون را به صـورت فراوری نشـده5000 تومان در نظـر بگیریم درآمـد ناخالص باغـدار 2/5 میلیون 

تومـان در هكتار افزایـش خواهد یافت. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم تیاكی

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: محمد نوری زاده، محمد گردکانه، مرزبان نجفی و فرزاد جلیلیان

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
تولیـد روغـن و کنسـرو میـوه زیتـون بـه عنـوان یک مـاده غذایـی در راسـتای ارتقـای سـالمت جامعـه از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت. 
اسـتفاده از ارقـام سـازگار بـا مناطـق گـرم و نیمـه گـرم کـه اغلب ارقـام زیتـون سـازگاری خوبی ندارنـد در راسـتای تولیـد پایـدار و تنوع در 
تولید محصوالت باغی از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. در مناطق گرم اسـتان کرمانشـاه بیشـتر ارقام زیتون سـازگاری مناسـبی نشـان 
نمی دهنـد. نتایـج تحقیقـات10 سـاله بـر روی ارقـام زیتـون خارجی نشـان داد رقـم زیتـون هالكیدیكیس با متوسـط وزن بیـش از 7 گرم 
یكـی از ارقـام مناسـب کشـت بـه منظـور تولیـد کنسـرو و روغـن )دومنظوره( می باشـد کـه کشـت آن در مناطق نیمه گرمسـیری بـا ارتفاع 

بیـش از700 متـر از سـطح دریـا و در مناطقـی مشـابه بـا آب و هـوای طـارم زنجان توصیه می شـود.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقـم هالكیدیكیـس با متوسـط عملكـرد 6772 کیلوگـرم در هكتـار در طـارم زنجان 
در مقایسـه بـا رقـم شـاهد )رقـم زرد( با عملكـرد5500 کیلوگرم حـدود1200 کیلوگـرم برتری در عملكرد میوه نشـان می دهـد. جایگزینی 
ایـن رقـم بـا رقـم شـاهد مـی تواند تاثیـر زیـادی در درآمدزایـی باغـداران زیتون داشـته باشـد. اگر هـر کیلوگرم زیتـون را بصـورت فراوری 

نشـده5000 تومـان درنظـر بگیریـم درآمـد ناخالص باغـدار 6 میلیون تومـان در هكتـار افزایش خواهـد یافت. 

  دانش فنی تولید و تکثیر نهال زیتون رقم هالکیدیکیس 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری مسئول: حمید رهنمون

مجریان: رحیم قره شیخ بیات، ابراهیم گنجی مقدم

همکاران: جلیل دژم پور، احمد بایبوردی، محمد زرین بال، جابر سلیمانی، علی شهنوازی، محمد محمدی پور، حسین محمدی مزرعه، 
حسـین فتحـی، پریسـا زرگـری پور، حسـن مسـلمی، سـید محمـد طباطبایـی، طـه آذری نژاد، حسـین منصورفـر، شـكراله مرادی، 

ایروانی ابوالفضـل 

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
کارایـی باردهـی بـاال،  اسـتحكام بافت میوه و مقاومت به حمل و نقل، رنگ پذیری نسـبی، دیررسـی، دوره انبارمانی زیاد، عمر قفسـه ای 

طوالنی، قابلیت خشـكباری و نسـبت باالی وزن میوه به هسـته از مزایا و خصوصیات بارز رقم "سـهند 97" محسـوب می گردند.

توجیه مالی و اقتصادی:
سـطح باردهـی رقـم سـهند 97 بـا رقـم اردوبـاد90 )شـاهد( تحـت شـرایط اسـتفاده از پایـه بـذری زردآلـو اختـالف معنـی دار نـدارد ولـی 
سـازگاری اسـتثنایی آن بـا یـک پایـه ترکیبـی پاکوتـاه کننـده مـی تواند کارایـی باردهی آن را نسـبت به شـاهد به طـور معنـی دار افزایش و 
درعیـن حـال هزینـه هـای تولیـد، اتـالف محصول و مصـرف نهاده ها را بـه نحو چشـمگیری کاهش  دهد. فلـذا از منظر اقتصـادی مقرون 
بـه صرفـه تـر اسـت. اسـتفاده از ویژگی دیررسـی ایـن رقـم در اقالیم زردآلوخیـز با تابسـتان های خنک امـكان عرضه دیرهنـگام محصول 
بـه بـازار و درنتیجـه افزایـش درآمـد بهـره بـرداران را فراهـم مـی سـازد. همچنیـن ویژگی سـفتی بافت میـوه رقم سـهند 97 عامـل اصلی 
افزایـش عمـر انبـاری و قفسـه ای و همچنیـن قابلیـت بـاالی حمـل و نقـل آن به شـمار مـی رود. اسـتفاده از ایـن خصوصیات بـازه زمانی 
عرضـه محصـول زردآلـو را بـاز هـم طویـل تـر و امـكان عرضـه آن را در غیـر فصل و صـادرات بـه بازارهای جهانـی دوردسـت را فراهم 

می سـازد.  

دانش فنی تولید و تکثیر نهال زردآلو پرمحصول رقم سهند 97
با خصوصیات دیررسی، مقاوم به حمل و نقل با قابلیت انبارمانی باال و خشكباری

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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مجری: پژمان آزادی

همکاران: محمدحسین عظیمی و اکرم صفری

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
در حـال حاضـر تكثیـر تجـاری گل شـیپوری ازطریق تقسـیم غده انجام می گیـرد.  این روش عـالوه بر اینكه نیاز بـه مهارت باالیـی دارد، باعث 
گسـترش بیماری )پوسـیدگی نرم ناشـی از باکتری Erwinia carotovora( نیز می شـود که این بیماری بزرگترین دلیل عدم گسـترش کشـت 
ایـن گیـاه بـه شـمار می رود. به همین علت تولیدکنندگان گل شـیپوری به دنبال روشـی برای کاهش این مشـكالت و تولید باکیفیت هسـتند.

از مهم ترین مزیت های کشت بافت به صورت تجاری می توان به:
•   تكثیـر سـریع ارقـام  •   افزایـش ظرفیـت تولیـد در زمـان کوتـاه  •   گیـاه عـاری از بیمـاری  •   سـرعت بخشـیدن بـه برنامه هـای اصالحـی                

•   تولیـد چنـد نسـل در سـال اشـاره کرد.

توجیه مالی و اقتصادی:
•   گل های پیازی از مهم ترین بخش های گل و گیاهان زینتی هستند که گردش مالی باالیی را در سال در جهان به خود اختصاص می دهند.

•   متاسـفانه بـا وجـود برخـورداری از منابـع غنی ژنتیكـی گل های پیازی و پتانسـیل باالی این گروه از گل ها، وجود شـرایط مسـاعد آب و 
هوایـی و اینكـه بسـیاری از گل هـای پیـازی بومـی ایران هسـتند، کشـور ایران نه تنهـا در بـازار جهانی گل های پیـازی ازنظر تامیـن پیاز و 

تولیـد و فـروش گل، جایگاهـی نـدارد، بلكه یكـی از وارد کنندگان این گل ها اسـت.
•   طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه ایـران متاسـفانه بـه دلیـل عدم وجـود دانش فنـی تكثیـر گل شـیپوری، سـاالنه بیـش از 14 میلیارد 

تومـان بـه جهـت واردات ایـن پیـاز هزینه می شـود.
•   استفاده از تكنیک کشت بافت در جهت تكثیر و تولید گیاهانی با کیفیت باال و عاری از عوامل بیماری زا می تواند گامی مهم در جهت مشكالت 
موجود در مسیر تولید و تكثیر و ترغیب تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در این زمینه و درنهایت ایجاد زمینه مناسب اشتغال کشاورزی گردد.
ایـن روش عـالوه بـر صرفه جویـی در وقـت و انـرژی موجب خودکفایی صنعـت گل و گیاه شـده و از خروج ارز از کشـور جلوگیری کـرده و در 

کاهـش خسـارات و افزایش کیفیت موثر باشـد.

دانش فنی تکثیر تجاری شیپوری گلدانی از طریق كشت بافت
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مجری: بهزاد ادریسی

همکاران: پژمان آزادی، اصغر حسینی نیا، حسین بیات، محمدعلی خلج

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
باتوجـه بـه مزایـای پیونـد در تكثیـر و کشـت تجـاری رز، حل مشـكالت و بومی سـازی اجـرای قلمـه و پیوند همزمـان آن در کشـور یكی از 
موضوعـات تحقیقاتـی مهـم در ایـن محصـول می باشـد. قلمـه پیوند در حـال حاضـر معروفترین روش مـورد اسـتفاده برای تولیـد پایه رز 
بـوده و ازنظـر فیزیولوژیكـی در ایـن روش، فتوسـنتز، ترمیـم زخـم، تشـكیل ریشـه و نمـو جوانـه بـه طـور همزمـان صـورت می گیـرد. بـه 
همیـن دلیـل کیفیت و سـرعت باالتر و هزینه کمتری نسـبت به سـایر روشـهای تكثیـر ازجمله قلمه زنـی دارد. ضمنًا امـكان بهره گیری از 
مزایـای پایـه هـای مختلف ازقبیل ایجاد رشـد مناسـب، مقاومت به شـرایط نامسـاعد بسـتر و مقاومت بـه بیماریهای خاص و یـا تاثیر آن 
بـر فـرم رشـد گیـاه نیـز در این روش قابل دسـتیابی بـوده و همچنین بـه دلیل عدم وجـود جوانه جانبی بـر روی پایه مشـكل پاجوش دهی 
کـه از مشـكالت تولیـد رز پیونـدی می باشـد نیـز مرتفـع می شـود. لـذا ایـن پژوهشـكده بـا اجـرای دو پـروژه تحقیقاتـی خـاص و بررسـی 
مراحـل تولیـد ایـن پایـه هـا در فازهای آزمایشـگاهی و گلخانه ای با دونـوع پایه مختلف و چهار رقـم رز و همچنین عقد قـراداد برای تولید 

در شـرایط تجـاری آمادگـی الزم بـرای واگـذاری ایـن روش به بخـش خصوصی و تجاری سـازی آن را داراسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:
سـاالنه800 هـزار تـا یـک میلیـون پایـه گل رز هلنـدی بـه قیمـت هـر پایـه 3 تـا 2/5 یـورو وارد کشـور می شـود. ایـن روش تكثیـر خـاص 
بـرای رز تقریبـًا در انحصـار کشـورهای هلند و فرانسـه می باشـد ولی صادرات پایه هـای گل رز از کشـورهای هلند، ایاالت متحـده آمریكا، 
انگلسـتان، فرانسـه، کلمبیـا، اکـوادور، کنیـا، آفریقای جنوبی و هندوسـتان انجام می شـود که گردش مالی سـاالنه آن به میلیـون ها یورو 
در جهـان می رسـد. بـا بومـی سـازی این روش در کشـور مشـكالت ثبت سـفارش، احتمـال ورود آفـات و بیماری هـا با واردات به کشـور و 

مشـكالت و زمـان الزم بـرای دریافـت سفارشـات پایه هـای گل پیونـدی وارداتی در ایـران برطرف خواهد شـد.

دانش فنی تولید پایه های رز به روش پایه پیوندی )استنتینگ(
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مجری مسئول: محی الدین پیرخضری

مجری: ابراهیم گنجی مقدم

همکاران: سیما بینا، سونا حسین اوا، ابوالفضل ایروانی، فرامرز عظیمی بشار

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
در دنیـا سـه روش ارایـه رقـم بـه تولیدکننـدگان وجـود دارد: 1- واردات و ارزیابـی سـازگاری 2- اصالح به روش کالسـیک )سلكسـیون و یا 
دورگ گیـری(  3- انتقـال ژن کـه بـه صرفه ترین واردات ارقام و ارزیابی سـازگاری اسـت. این فنـاوری حاصل دو پروژه مقدماتـی و فاز دوم 
اررزیابی سـازگاری 22 رقم خارجی وارد شـده از کشـور ایتالیا در سـال 1383 اسـت که در دو ایسـتگاه کمالشـهر و مشـهد ارزیابی گردیده 
انـد. درنهایـت منجـر بـه انتخاب 12 رقم مناسـب برای کشـور گردیده اسـت که در زمـان های مختلف می رسـند و خالء بـازار را می توانند 

برطـرف کنند. این ارقام شـامل:
1- ارلـی گلـدن: زودرس تریـن رقـم تجـاری، حـدود 5روز قبـل از بلـک اسـتار مـی رسـد، درختـان کوتـاه قد مـی تواند بـرای باغـات نیمه 

متراکـم گزینـه مناسـبی باشـند، بـرای مناطقـی ماننـد مازنـدران مـی توانـد بـرای تولیدکننده قیمت بسـیار مطلوبی داشـته باشـد.
2- بلـک اسـتار: رقـم زودرس بـا کیفیت بسـیار عالی و قیمت نوبرانه بسـیار بـاال )در مناطق با مزیت نوبرانه(، میوه درشـت، گوشـت زیاد و 

هسـته کوچک، رنگ پوسـت تیره و گوشـت زرد
3- موتینـی: پـس از ارلـی گلـدن و بلـک اسـتار جـزو ارقـام زودرس اسـت، کیفیت عالـی، اندازه میـوه بزرگ، میوه گوشـتی، پوسـت تیره و 
گوشـت زرد مایـل بـه قرمـز، هسـته چسـبان، قلبـی شـكل، قدرت رشـد درخت متوسـط، عادت رشـد گسـترده، نیاز بـه رقم گرده افشـان 

دارد، ایـن رقـم متحمل به سـرمای بهـاره اسـت و زودبارده.
4- ابلنایـا: زودرس، انـدازه میـوه متوسـط تـا بـزرگ، پوسـت قرمز تیـره و گوشـت زرد، با افزایش زمان رسـیدن پوسـت تیره تر مـی گردد. 
قدرت رشـد درخت متوسـط، عادت رشـد گسـترده، برخالف اغلب آلوها که بیشـتر بار روی اسـپورها تشـكیل بیشـتر بار روی جوانه های 

دانش فنی تولید و تکثیر ارقام سازگار آلو
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کنـاری شـاخه یكسـاله تشـكیل مـی شـود، بسـیار پـر بـار و باتوجـه به منشـاء گلهـا بسـیار متحمل به سـرمای بهـاره هسـتند، نیاز بـه رقم 
گرده افشـان دارد.

5- برموزا: زودرس، پربار، کیفیت عالی، تازه خوری 
6- بلک امبر: یكی از ده رقم برتر آمریكا، پربار، میوه نسبتًا درشت 

7-فریار: نسـبتًا دیررس، میوه پهن، بسـیار درشـت، پوسـت سـیاه گوشـت کهربایی، تاج گسـترده و مصرف تازه خوری، نیاز به رقم گرده 
افشان دارد.

NO16 -8: اکسـژن اسـپور تیـپ بسـیار پربـار، ارقام متوسـط رس، کیفیت عالی، اندازه میوه متوسـط تا بزرگ، بسـیار پر بـار و متحمل به 
سـرمای بهـاره، تیپ رشـد اسـپوری شـدید، دارای اسـپورهای میـوه ده متراکـم، نیاز به تنک میـوه دارد، پوسـت قرمز و گوشـت زرد، گرد 

تـا کمـی کشـیده، قدرت رشـد درخت کم و نیـاز به هـرس تحریكی برای رشـد دارد.
9- پرزدنـت: دیـررس، شـكل میـوه تخـم مرغـی، انـدازه میـوه درشـت، هسـته جـدا، رنـگ پوسـت میـوه ارغوانـی، رنـگ گوشـت زرد، 

دومنظـوره، تـازه خـوری، خشـكباری، نیـاز بـه رقـم گـرده  افشـان دارد.
10-زوچلـو: نسـبتًا دیـررس، میـوه درشـت، پوسـت ارغوانی، گوشـت زرد، گوشـتی و مصرف تـازه خوری، با پوسـت کنی یا بیـرون آوردن 
هسـته بـرای خشـک کـردن بسـیار عالـی، کیفیـت تازه خـوری عالـی، قدرت رشـد درخـت قوی، عـادت رشـد گسـترده، آزمایشـات اولیه 

نشـان داده نیاز بـه گـرده زا ندارد.
11- آنجلنـو: خیلـی دیـررس، انـدازه متوسـط تـا درشـت، بافـت بسـیار سـفت و متحمل بـه حمل و نقـل، انبارمانی بسـیار عالی، گوشـت 
تـرد، پوسـت بنفـش مایـل به ارغوانی، گوشـت زرد، مصرف تازه خوری، قدرت رشـد درخت قوی، عادت رشـد گسـترده. ایـن رقم باتوجه 

بـه دیـررس بـودن و انبارمانـی بسـیار خـوب در شـرایط مطلوب سـردخانه 5 تا 7 هفته بـرای تامین میوه پاییزه بسـیار مطلوب اسـت.
سـایر ارقـام ماننـد رقـم میروبوالن رقم خشـكباری بسـیاری به راحتی خشـک می شـود و کیفیت خشـكبار بسـیار عالی دارد، رقم بسـیار 
دیـررس آنجلنـو بـا انبارمانـی حـدود دو مـاه، که با وارد شـده بـه چرخه تولیـد ارزش اقتصـادی بسـیار باالیی بـرای باغداران ایجاد 
مـی نماینـد. از دوازده رقـم انتخـاب شـده شـش رقم )فریار، بلک امبـر، زوچال، آنجلنـو، برموزا و میروبوالنـو( طی تفاهم نامـه ای با معاونت 
باغبانـی در سـال 1397 بـه قیمـت هـر رقم حـدود 108 میلیون ریال فروخته شـده که طـی دو سـال 1397 و 1398 تحویـل تولیدکنندگان 

نهـال می گردند )سـه رقـم طی سـال 1397 تحویل گردیده اسـت(.

توجیه مالی و اقتصادی:
در کشـور حـدود 27 هـزار هكتـار آلـو بـا میانگیـن حـدود10 تـن وجـود دارد. امـا ازنظـر قیمـت متاسـفانه بـه دالیـل:  1- اغلب ارقـام تازه 
خوری هسـتند 2- اغلب ارقام میان رس هسـتند   از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار نیسـتند. توسـعه دامنه برداشـت و عرضه محصول 
یعنـی ارایـه ارقـام زودرس تـر و دیـررس تر بـرای اینكه از اوج عرضه میـوه به بازار فاصله می گیرد از قیمت بسـیار باالتـری برخوردارند. به 
عنـوان مثـال در سـال 1397 در حالـی کـه قیمت بهترین ارقـام میان رس حـدود2000 تومان بود رقـم زودرس بلک اسـتار11 هزار تومان 
بـه فـروش مـی رفـت یعنـی بیـش از پنج برابـر و این عدد بـرای رقم دیررس آنجلنـو فروش باغـدار به10 هـزار تومان بوده یعنی با متوسـط 
عملكـرد ده تـن در باغـات موجـود بـا قیمـت سـال 1397 ارزش اقتصادی هـر هكتار باغ آلـو موجود20 میلیـون تومان )غیر اقتصـادی( اما 
ارقـام زودرس )بلـک اسـتار، مورتینـی و ابلنایـا و برمـوزا( و ارقـام دیـررس )آنجلنـو، زوچلـو، پرزدنت( به بیـش از100 میلیـون تومان بالغ 

گردیده کـه کاماًل اقتصادی هسـتند.
 سـرمازدگی بهـار از مهـم تریـن تنـش هـای محیطـی بـه باغات کشـور می باشـد که هرسـاله خسـارات هنگفتـی به باغـات وارد مـی نماید 
بنابـه گـزارش صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی 62 درصـد خسـارات وارده بـه محصـوالت از سـرما زدگـی مـی باشـد. معرفـی ارقـام 
متحمـل بـه سـرما از راهكارهـای مقابلـه با این تنش می باشـد. طی بررسـی های بـه عمل آمده ارقـام ابلنایـا )دورگ( با منشـاء اوکراین و 

رقـم مورتینـی متحمـل بـه سـرمای بهاره می باشـند کـه می تواند راهگشـا باشـد.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 
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مجری: محمدحسین عظیمی

همکاران: سیدمحمد بنی جمالی، پژمان آزادی، مسعود غضنفری، اکرم صفری

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
گالیـول بـا نـام علمـی Gladiolus grandiflorus متعلـق بـه تیـره زنبـق )Iridaceae( اسـت. گالیـول یكی از گیاهـان بومی ایـران  بوده و 
جایـگاه مناسـبی ازنظـر تولیـد و معرفـی ارقـام جدیـد ایجاد می کنـد. به لحـاظ تنوع زیـاد رنگ و شـكل در بازار، زمینه سـاز معرفـی ارقام 
جدیـد و رویكـرد بـه این هدف اهمیت فراوانی خواهد داشـت. بـه دلیل محبوبیت گالیول در بـازار ایران، این گل رتبـه اول گیاهان پیازی 
مـورد اسـتفاده را بـه خـود اختصاص داده اسـت. سـطح زیرکشـت گالیـول در دهه80 به بیـش از280 هكتار می رسـید که در 5 سـال اخیر 
بـا رونـد کاهشـی به130 هكتار رسـیده اسـت. به دلیل تقاضای زیاد اسـتفاده از این گل، هر سـاله از کشـورهای اروپایـی )بخصوص هلند( 
پیـاز گالیـول به کشـور وارد می شـود. مشـكالت توسـعه نیافتگی ارقام وارداتی، نداشـتن منشـاء سـازگاری و تطابـق برای اقلیم ایـران و از 
طرفـی حساسـیت ارقـام وارداتـی بـه بیماری های قارچـی ازجمله فوزاریـوم باعث وابسـتگی100 درصـدی در جهت واردات پیـاز گالیول 
شـده اسـت. در گیاهـان زینتـی ایجـاد نـوآوری، تولیـد ارقـام جدیـد و ایجـاد صفات جدیـد می توانـد در رونـق اقتصادی اهمیت بسـزایی 
داشـته باشـد. پژوهشـكده گل و گیاهـان زینتـی در سـال 97 موفـق بـه دسـتیابی بـه 25 هیبریـد جدیـد گالیـول بـا شـاخصه های تجـاری 

گردیـد. در ویژگی هـای رنـگ گل، تعـداد گلچـه، ارتفـاع بوتـه، عمر پـس از برداشـت در هیبرید های اصالح شـده برتـر بودند. 

توجیه مالی و اقتصادی:
گالیـول جـزء 5 گل برتـر در دنیـا می باشـد. باتوجه به آگاهی روزافـزون تولیدکنندگان از این گل و نیاز بازار، سـطح زیرکشـت رو به افزایش 
اسـت. سـالیانه بـه طـور متوسـط 45 میلیون پیـاز )پـداژه( و با قیمت هـر پیاز300 تومـان و بـا ارزش حدود 13 میلیـارد تومان وارد کشـور 
می گـردد. در ایـن راسـتا ژنوتیپ هـای امید بخـش می تواننـد تامیـن کننـده عمـده پیـاز در کشـور باشـند. اهمیـت تولیـد ارقـام جدیـد در 
راسـتای کاهـش واردات و تنـوع بخشـیدن بـه ارقـام اسـت. باتوجه بـه اینكه پیازهـای وارداتی گالیـول بعد از یـک دوره تولید و کشـت، از 

دانش فنی تولید ژنوتیپ های جدید گالیول

موسسه تحقیقات علوم باغبانی –  پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
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چرخـه تولیـد خـارج می شـوند و ایـن وابسـتگی بـرای واردات وجـود دارد، بنابـر این تولیـد انبوه ارقـام داخلـی و حتی تكثیـر آن ها بدون 
محدودیـت اهمیـت دارد، زیـرا بـا کاهـش قیمت مواد تكثیـری و فراوانـی آن میزان کشـت افزایش خواهد داشـت. تكثیر تجـاری و تولید 
انبـوه ژنوتیپ هـای امیدبخـش و ارقـام گالیـول نیازمنـد سـازوکار تولیـد، از طریـق شـرکت های خصوصـی می باشـد. قیمـت نهایـی برای 
تولیـد هـر رقـم در کشـور در گیاهـان زینتـی متفاوت می باشـد. در گل گالیول، ارقام جدید پس از سـه سـال تحقیق می تواننـد وارد عرصه 
تولیـد شـوند. بنابـر این قیمت هر رقم با شـاخصه های تجاری در کشـور بیـن 5 تا10 میلیون تومـان تخمین زده می شـود. در مورد قیمت 
ارقـام خارجـی اطالعـات کافی در دسترسـی نیسـت. باتوجه به پتانسـیل های تجاری 25 ژنوتیـپ جدید گالیول، درصورت تجاری شـدن 

می تواننـد بیـش از50 درصـد از بـازار گل گالیـول ایران را پوشـش دهند.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی –  پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
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مجری: عیسی ارجی 

همکاران: علی ایمانی، محمد گردکانه 

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
یكـی از اهـداف مهـم برنامـه توسـعه باغات میوه در کشـور اسـتفاده از پتانسـیل هـای موجود در راسـتای ارتقـاء اقتصاد باغدار می باشـد. 
ارقـام میـوه بـا کیفیـت بـاال معمـواًل مورد اسـتقبال مصرف کننـدگان قرار مـی گیرد. هلـوی رقـم دمیزیانا با کیفیت بسـیار عالی جـزء میوه 
هـای مـورد پسـند بـازار مـی باشـد. توجه به ارقـام با کمیـت و کیفیت باالی میـوه در درجـه اول به چرخه تولید کشـور کمـک خواهد نمود 
و ازطرفـی میوه هایـی بـا کیفیـت بـاال در سـالمتی جامعـه موثـر خواهند بـود. رقـم هلـوی دمیزیانا جـزء ارقام با متوسـط وزن حـدود200 
گـرم و نسـبتًا دیـررس اسـت. بطـوری کـه در اواسـط مرداد مـاه می رسـد. نتایج تحقیقات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد این رقـم دارای 

عملكـردی حـدود70 کیلوگـرم میوه در درخت در سـن چهارسـالگی اسـت که عملكرد بسـیار مناسـبی محسـوب مـی گردد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكـردی مشـخص شـد رقـم دمیزیانا با متوسـط عملكـرد 35 تن در هكتـار رقمی مناسـب برای توسـعه در 
باغـات مناطـق معتدله کشـور می باشـد که با احتسـاب هر کیلوگـرم5000 تومان باتوجـه به کیفیت بـاالی آن درآمدی حـدود 175میلیون 

تومـان در هكتار خواهد داشـت. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم دمیزیانا

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: رحمت اله غالمی ، محمد گردکانه 

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
معرفـی ارقـام میـوه بـا کمیـت و کیفیت بـرای آینده باغبانی کشـور امری بسـیار ضـروری و مهم اسـت. در این راسـتا هلو جـزء محصوالت 
مهـم در هـر کشـور بـوده و تنـوع در ارقـام تولیـدی بسـیار بـا اهمیت اسـت. در حال حاضـر عملكرد میـوه هلو در هكتـار در باغـات قدیمی 
بسـیار پاییـن اسـت. نتایـج تحقیقات نشـان داد رقم هلوی فدریكا مـی تواند جایگاه خوبی در عرصه تولید داشـته باشـد. کیفیت این رقم 
بسـیار خـوب اسـت و مـورد اسـتقبال مصـرف کننـدگان قـرار گرفته اسـت. هلوی رقـم فدریكا با کیفیت بسـیار عالـی جزء میوه هـای مورد 
پسـند بـازار مـی باشـد. رقـم هلوی فدریـكا جزء ارقام با متوسـط وزن حـدود160 گرم و نسـبتًا دیررس اسـت. بطـوری که در اوایـل مرداد 
مـاه می رسـد. نتایج تحقیقات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد این رقـم دارای عملكردی حـدود60 کیلوگرم میوه در درخت در سـن چهار 

سـالگی اسـت که عملكرد بسـیار مناسبی محسـوب می گردد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكـردی مشـخص شـد رقـم فدریـكا با متوسـط عملكـرد30 تـن در هكتـار رقمی مناسـب برای توسـعه در 
باغـات مناطق معتدله کشـور می باشـد که با احتسـاب هـر کیلوگرم4000 تومـان باتوجه به کیفیت بـاالی آن درآمدی حـدود120 میلیون 

تومـان در هكتار خواهد داشـت.

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم فدریکا

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: رحمت اله غالمی و فرزاد جلیلیان

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
یكـی از اهـداف مهـم برنامـه توسـعه باغات میوه در کشـور اسـتفاده از پتانسـیل هـای موجود در راسـتای ارتقـاء اقتصاد باغدار می باشـد. 
ارقـام میـوه بـا کیفیـت بـاال معمواًل مـورد اسـتقبال مصرف کننـدگان قرار مـی گیرد. هلـوی رقم دکسـی رد با کیفیت بسـیار عالـی و میزان 
آنتوسـیانین بـاال جـزء میـوه هـای مورد پسـند بازار می باشـد. توجه بـه ارقام با کمیـت و کیفیت باالی میـوه در درجه اول بـه چرخه تولید 
کشـور کمـک خواهـد نمـود و ازطرفـی میوه هایی بـا کیفیت باال در سـالمتی جامعـه موثر خواهند بـود. رقم هلوی دکسـی رد جـزء ارقام با 
متوسـط وزن170 گـرم و متوسـط رس اسـت بطـوری کـه در اواسـط تیرمـاه می رسـد. نتایج تحقیقات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد این 

رقـم دارای عملكـردی حـدود80 کیلوگـرم میوه در درخت در سـن چهارسـالگی اسـت که عملكرد بسـیار مناسـبی محسـوب می گردد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم دکسـی رد با متوسـط عملكرد40 تـن در هكتار رقمی مناسـب برای توسـعه در 
باغـات مناطـق معتدله کشـور می باشـد که با احتسـاب هـر کیلوگرم4000 تومـان باتوجه به کیفیت بـاالی آن درآمدی حـدود160 میلیون 

تومـان در هكتار خواهد داشـت. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم دكسی رد 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری مسئول: عیسی ارجی

مجریان: علی ایمانی، رحمت اله غالمی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
یكی از اهداف مهم برنامه توسعه باغات میوه در کشور استفاده از پتانسیل های موجود در راستای ارتقاء اقتصاد باغدار می باشد.

از آنجایـی کـه تنـوع در رقـم برای دسـتیابی به تولید پایـدار از اهمیت زیادی برخوردار اسـت لذا انتخاب ارقام سـازگار میـوه با کیفیت باال 
نیز جزء ضروریات می باشـد. هلو یكی از درختان مهم میوه اسـت که در کشـور سـطح زیرکشـت آن در حال افزایش اسـت. دسـتیابی به 
ارقـام میـوه بـا کیفیـت بـاال بـه منظور تنـوع در تولید مـی تواند بـازار رقابـت در میوه هـای تولیدی را ایجـاد نمایـد و ارقام بـا کیفیت پایین 
را از چرخـه تولیـد خـارج نمایـد. رقـم هلـو آمپـی سـیمیدیا جـزء ارقام بـا متوسـط وزن130 گرم و دیررس اسـت که در اواسـط شـهریور 
مـاه مـی رسـد. نتایـج تحقیقـات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد ایـن رقـم دارای عملكـردی حـدود50 کیلوگـرم میـوه در درخـت در سـن 

چهارسـالگی اسـت که عملكرد بسـیار مناسـبی محسـوب می گردد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم آمپی سـیمیدیا با متوسـط عملكرد 25 تن در هكتار رقمی مناسـب برای توسعه 
در باغـات مناطـق معتدلـه کشـور مـی باشـد کـه بـا احتسـاب هـر کیلوگـرم3000 تومـان درآمـدی حـدود 75 میلیـون تومـان در هكتـار 

داشـته باشد. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم آمپی سیمیدیا 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: علی ایمانی، محمد گردکانه، رحمت اله غالمی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
یكی از اهداف مهم برنامه توسـعه باغات میوه در کشـور اسـتفاده از پتانسـیل های موجود در راسـتای ارتقاء اقتصاد باغدار می باشـد. از 
آنجایـی کـه ارقـام میـوه زودرس دارای قیمـت نوبرانـه می باشـند لذا معرفی آنهـا از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت. هلو یكـی از درختان 
مهـم میـوه اسـت کـه در کشـور سـطح زیرکشـت آن درحـال افزایش اسـت. دسـتیابی به ارقـام زودرس بـا کیفیت مناسـب می توانـد برای 
دسـتیابی بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی بسـیار بـا اهمیـت باشـد. نتایـج تحقیقـات نشـان داد رقـم هلـوی اسپرینگ کرسـت در اواسـط 
خردادمـاه در شـرایط آب و هـوای معتـدل مـی رسـد کـه از قیمت بسـیار مناسـبی برخوردار اسـت. ایـن رقـم دارای وزنی حـدود100 گرم 
بـا گوشـتی زرد رنگ و قابلیت انتقال مناسـب اسـت. نتایج تحقیقات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد ایـن رقم دارای عملكـردی حدود 43 
کیلوگرم میوه در درخت در سـن چهارسـالگی اسـت. این رقم درصورت کشـت در مناطق نیمه گرمسـیری توانایی رسـیدن در اردیبهشـت 

مـاه را دارد کـه بسـیار با اهمیت می باشـد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم اسپرینگ کرسـت با متوسـط عملكرد20 تن در هكتار و قیمت نوبرانه هرکیلوگرم 
هلـو در مناطـق نیمـه گرمسـیری7000 تومـان درآمـدی بیـش از140 میلیـون تومـان و بـرای مناطق معتـدل با هـر کیلوگـرم5000 تومان 

درآمـدی حـدود100 میلیون تومان در هكتار داشـته باشـد. 

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم اسپرینگ كرست 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: عیسی ارجی

همکاران: علی ایمانی، محمد گردکانه، رحمت اله غالمی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
تنـوع در ارقـام میـوه یكـی از اهـداف مهـم برنامـه توسـعه باغـات میوه در کشـور در راسـتای تولیـد پایدار اسـت. ارقـام میوه بـا کیفیت باال 
معمـواًل مـورد اسـتقبال مصـرف کننـدگان قـرار مـی گیـرد. هلـو رقم سان کرسـت بـا کیفیت بسـیار عالی جـزء میوه هـای مورد پسـند بازار 
مـی باشـد. توجـه بـه ارقـام با کمیـت و کیفیت باالی میـوه منجر به حـذف ارقام نامناسـب و عملكرد پایین مـی گردد. بطوری کـه رقم هلو 
سان کرسـت  جـزء ارقـام میـوه درشـت بـا میانگین حـدود 215 گرم و ظاهری بسـیار جذاب اسـت که مورد اسـتقبال مصرف کننـدگان قرار 
مـی گیـرد. ایـن رقـم در اوایـل مـرداد ماه می رسـد. نتایـج تحقیقات در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد این رقـم دارای عملكـردی حدود70 

کیلوگـرم میوه در درخت در سـن چهارسـالگی اسـت که عملكرد بسـیار مناسـبی محسـوب مـی گردد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج آزمایشـات عملكردی مشـخص شـد رقم سان کرسـت با متوسـط عملكرد 35 تن در هكتار رقمی مناسـب برای توسعه در 
باغـات مناطق معتدله کشـور می باشـد که با احتسـاب هرکیلوگـرم5000 تومان، باتوجه بـه کیفیت باالی آن درآمدی حـدود 175 میلیون 

تومان در هكتار خواهد داشـت.  

دانش فنی تولید و تکثیر نهال هلو رقم سان كرست 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه
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مجری: اسماعیل راه خدایی 

همکاران: محمد صالحی ابرقویی، مصطفی حضرتی و احسان معتمدی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
کشـت بذرسـالم و تولیـد نهـال مرکبـات در محیط اسـتریل و غیرخاکی )جامـد، هیدروپونیـک( و پیوند زنی آنهـا با پیوندک هـای عاری از 

بیمـاری های ویروسـی و شـبه ویروسـی )STG( و تولید نهال سـالم مرکبات.

توجیه مالی و اقتصادی:
سـاالنه در کشـور صدهـا هـزار اصلـه مرکبات در اثر بیماری های ریشـه و بیماری های ویروسـی و شـبه ویروسـی در کشـور از بین می رود، 
همچنیـن درختـان بیمـار ناشـی از کشـت نهـال هـای بیمـار عملكرد مناسـبی نداشـته و بعـد از چند سـال از بیـن خواهند رفـت. ازطرف 
دیگـر کشـت نهـال هـای آلـوده موجب گسـترش بیماری ها در یـک منطقه عـاری از بیماری می گـردد، بنابر ایـن با تولید نهال های سـالم 

مرکبـات، مـی تـوان سـاالنه میلیاردها تومان صرفـه اقتصادی داشـته و از هـدر رفت منابع جلوگیـری نماید.  

دانش فنی تولید و تکثیر نهال سالم مركبات، عاری از بیماری های ویروسی و 
شبه ویروسی و بیماری های ریشه

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس
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مجری: محمدحسین عظیمی

همکاران: مسعود غضنفری و سیدمحمد بنی جمالی

سال دستیابی: 1398

مشخصات علمی و فنی:
فریزیـا یكـی از گل هـای پیـازی شـاخه بریده معطـر و گلدانـی در ایـران می باشـد. فـروش و تولیـد فریزیـا )Freesia hybrida( بطـور 
چشـمگیری در سـال های اخیـر افزایـش یافتـه اسـت. اهـداف عمده اصـالح فریزیـا، بهبود ویژگی هـای مهـم ازجمله رنـگ گل، مقاومت 
بـه بیماری هـا، افزایـش تعـداد گلچـه در سـنبله، گل های درشـتر، عطـر مطبـوع، ارتفاع بوتـه، گیاهان بـا دوره رشـد کوتاه و توانایی رشـد 
بـا اسـتفاده از تراکـم بـاالی کاشـت و شـرایط نـوری پاییـن اسـت. این پـروژه با هـدف تولیـد هیبریدهـای جدید فریزیـای شـاخه بریده در 
سـال های 1397-1394 انجـام شـد. بـر اسـاس ترکیـب پذیری، از شـش رقم تجاری در تالقی ها اسـتفاده شـد. در این تحقیق با اسـتفاده 
از روش دورگ گیـری، 11 ژنوتیـپ جدیـد بـا تنـوع رنگـی بـاال و خصوصیـات مطلـوب باغبانی تولید شـد. معرفـی و نام گذاری سـه ژنوتیپ 
جدیـد بنـام هـای سـپیده، زریـن و شـعله در تاریـخ 98/1/21 در موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی نهـال و بـذر انجـام شـد. هیبریدهای 

جدیـد بـا تنـوع رنگـی بـاال در پژوهشـكده اصـالح شـده و آمـاده واگـذاری به بخـش خصوصی بـرای تولیـد انبوه می باشـد.  

توجیه مالی و اقتصادی:
•  تحلیل وضعیت:

 فریزیـا جـزء20 گل برتـر در دنیـا می باشـد. اهمیـت تولیـد ارقـام جدیـد در راسـتای کاهـش واردات و تنـوع بخشـیدن بـه ارقـام اسـت. 
باتوجـه بـه آگاهـی روزافـزون تولیدکننـدگان از ایـن گل و نیاز بازار، سـطح زیرکشـت  از20 بـه50 هكتار قابل افزایش اسـت. در این راسـتا 
ژنوتیپ هـای امیدبخـش و ارقـام معرفـی شـده فریزیـا می تواننـد تامیـن کننـده عمـده کـورم در کشـور باشـند. باتوجه بـه اینكـه پیازهای 
وارداتـی فریزیـا بعـد از دو سـال کشـت از چرخـه تولیـد خـارج می شـوند و ایـن وابسـتگی بـرای واردات وجـود دارد. بنابرایـن تولیـد انبوه 

ارقـام داخلـی و حتـی تكثیـر آنهـا بـدون محدویت اهمیـت دارد. 

دانش فنی تولید ارقام جدید فریزیا ی شاخه بریده

موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
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•  نحوه تامین محصول:
جهـت تكثیـر تجـاری و تولید انبـوه ژنوتیپ های امید بخـش و ارقام فریزیـا نیازمند سـازوکار تولید ازطریق شـرکت های خصوصی امكان 

پذیر می باشـد.
•  قیمت تمام شده محصول:

هزینه های تولید هر ژنوتیپ امید بخش و رقم فریزیا در کشور حدود 3/5 میلیون تومان می باشد.
•  مقایسه قیمت تمام شده محصول یا خدمت ناشی از فناوری:

قیمـت نهایـی بـرای تولیـد هـر رقـم در کشـور در گیاهـان زینتـی متفـاوت می باشـد. در گل فریزیـا، ارقـام جدید پس از سـه سـال تحقیق 
می تواننـد وارد عرصـه تولیـد شـوند، درحالـی کـه دسترسـی بـه خریـد ارقـام خارجی میسـر نیسـت یا خیلـی محدود می باشـند.

•  میزان صرفه جویی ریالی/ ارزی:
متوسـط واردات بصـورت رسـمی و غیـر رسـمی واردات کـورم، بـرای این گل در هر سـال یک تـا دو و نیم میلیـون تومان برآورد می شـود. 
قیمـت هـر پیـاز وارداتـی حـدود1500 تومان و سـطح زیرکشـت حـدود20 هكتار تخمین زده می شـود. سـه میلیـارد تومان خـروج ارز در 
راسـتای واردات پیـاز پرداخـت می شـود. بـا ورود ارقـام اصـالح  شـده داخلـی به عرصـه تولید می توانـد میزان وابسـتگی را تا حـد زیادی 

کاهـش دهد. 
•  برآورد حدود سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی محصول:

500 میلیـون تومـان سـرمایه گـذاری بـا احـداث گلخانـه، زمیـن کشـاورزی مرغـوب، نیروی انسـانی ماهر و سـایر مـوارد بـرای تولید نیمه 
صنعتـی نیاز اسـت. 

•  پیش بینی درصد سود ساالنه، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت سرمایه:
نیازمنـد بررسـی و تحلیـل اقتصـادی دارد ولیكـن تفـاوت قیمـت پیـاز وارداتـی و تولید شـده در کشـور تفـاوت زیـادی خواهد داشـت. در 

گل هـای پیـازی رمـز موفقیـت، نیازمنـد تولیـد مـداوم، فروش مـدام و حفـظ بازار می باشـد.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
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مجری مسئول: محمدرضا ایمانی

مجریان: ناهید آملی، پیمان جعفری

همکاران: محمدرضا جزایری، سیدحسن موسوی، سیاوش رعیت پناه، سیف اله روحانی، جواد ابراهیمی

سال دستیابی: 1398

مشخصات علمی و فنی:
"رقـم اسـفناج بذرخـاردار ورامیـن" در دسـت معرفـی در مقایسـه با "رقم اسـفناج ورامیـن 88" ازنظـر خصوصیات کمی و کیفـی متفاوت 
بـوده و برخـالف رقـم مذکـور ایـن رقم دارای برگهای سـبز روشـن و سـطح برگ صاف اسـت درصورتـی که رقم اسـفناج ورامیـن 88 دارای

برگهـای سـبز تیـره و چروکیـده اسـت. لـذا ایـن رقم بـه صورت دومنظـوره بـرای مصرف تـازه خـوری و در تولیـد محصوالت فراوری شـده 
قابلیـت اسـتفاده دارد. مزیـت ایـن رقم در مقایسـه با سـایر ارقـام تجاری موجود، عملكرد باال، برگهایی به رنگ سـبز روشـن، سـطح برگ 
صـاف و زودرس می باشـد. تعـداد بوتـه هـای مـاده ایـن رقـم در دسـت معرفـی در مقایسـه بـا رقـم ورامیـن 88 و تـوده های محلی مشـابه 
بیشـتر و در مقایسـه بـا ارقـام خارجـی مـورد بررسـی از قبیـل ویروفالی، سـیریس و ماتادور کمتر اسـت. این رقم مناسـب کشـت پاییزه و 
فصل خنک بوده و حداکثر رشـد را در فصل خنک دارد. رقم جدید جهت کشـت در فصل گرم مناسـب نیسـت. بررسـی های انجام شـده 
نشـان داد کـه علیرغـم تعـداد بوته مـاده کمتر این رقم در مقایسـه با ارقـام وارداتی اما در فصل کشـت خنک، عملكرد قابل رقابتی داشـته 
اسـت. بطـور کلـی باتوجـه بـه مراحـل اصالحـی و سـازگاری انجام شـده می تـوان نتیجـه گرفت کـه این رقم بـه عنوان یـک رقـم آزادگرده 
افشـان، قابلیـت تجـاری شـدن را دارد. بطـور کلـی در کشـت پاییـزه رقم جدید در دسـت معرفـی در رقابت بـا ارقام خارجی برنـده خواهد 
بود. این رقم در مقایسـه با هشـت رقم داخلی و خارجی عملكرد باال، رشـد سـریع، برگهایی با رنگ سـبز روشـن، سـطح صاف و لطیف، 

در کالس a قـرار گرفته اسـت. 

SH21-85 دانش فنی تولید و تکثیر اسفناج بذر خاردار ورامین

موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشکده سبزی و صیفی
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توجیه مالی و اقتصادی:
سـطح زیرکشـت اسـفناج بـر اسـاس آمارنامه سـال 1396 وزارت کشـاورزی، برابـر 6232 هكتار بوده اسـت. میـزان بذر گواهی شـده مورد 
نیاز برای کشـت این سـطح بیش از200 تن اسـت. میزان تولید بذر اسـفناج در کشـور محدود اسـت و اکثر بذر اسـفناج از خارج از کشـور 
تامیـن می گـردد. طـی سـال هـای اخیـر میـزان واردات بذراسـفناج تـا200 تـن نیـز گزارش شـده اسـت. بـا معرفی ارقـام داخلی اسـفناج 
انتظـار مـی-رود کـه مقـداری از بـذر مورد نیاز کشـور در داخل تولیـد و تامین گردد. بذر اسـفناج وارداتـی از کیلویی50 هـزار تومان تا100 
هـزار تومـان و بـذر اسـفناج داخلـی از کیلویـی20 هـزار تومـان تـا 35 هـزار تومـان بـه فروش می رسـد. قیمـت بذر اسـفناج رقم در دسـت 
معرفـی باتوجـه بـه کیفیـت محصـول تولیـدی و فـراوری بـذر آن کیلویـی40 هـزار تومـان پیـش بینی می شـود. بـا درنظر گرفتن متوسـط 
قیمـت بـذر وارداتـی )75 هزارتومـان( ارزش بـذر داخلـی مرغـوب 47 درصـد ارزان تـر از بـذر وارداتی خواهد بـود. با درنظـر گرفتن میزان 
بـذر مـورد نیـاز کشـور در سـال 1396 کـه بالغ بر200 تـن به ارزش حـدود یک میلیون دالر بوده اسـت و بـا درنظر گرفتن تصاحـب 5 درصد 
بـازار بـذر توسـط رقـم اسـفناج بـذر خـاردار ورامین در طی سـه سـال که بالغ بـر10 تن بذر اسـفناج خواهـد بـود و از محل کاهـش واردات 

بـذر اسـفناج، 23/5 هـزار دالر صرفـه جویی ارزی خواهیم داشـت.
پیـش بینـی مـی شـود ایـن رقم در دسـت معرفـی در طی سـه سـال400 هكتار از سـطح کشـت را تصاحب خواهـد کرد. جهت کشـت400 
هكتـار بـا فـرض 25 کیلوگـرم بذر مـورد نیاز در هكتار،10 تـن بذر مورد نیاز ایـن رقم خواهد بـود. هزینه های تولید جهت تولیـد بذر مورد 

نیـاز در سـه سـال 187 میلیـون تومان و سـود ناخالص حاصـل از فروش بذر در این سـه سـال400 میلیون تومـان خواهد بود.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشکده سبزی و صیفی



فناوریهای
ــوزه ــ حــــ
ـــت ــ زراعــ
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مجری مسئول: ابراهیم فرخی اردبیلی

مجریان: محمدرضا احمدی، مجید خیاوی، غالمحسین عرب، بدری آقارخ، اسماعیل محمدی، عباسعلی اندرخور

سال دستیابی: 1378

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته                      170-140 سانتیمتر                                          •   نوع شاخه بندی                                     چند شاخه
•   رنگ دانه                                                               قهوه ای                                          •   میانگین وزن هزار دانه                                         3/4- 2/9 گرم
•   مقدار روغن                                               56-54 درصد                                          •   عملكرد دانه                      1250-900 کیلوگرم در هكتار
•   تعداد گل در محور                                                      یک                                          •   مقاومت به ریزش                                                                         ندارد
•   واکنش به خشكی                                           متحمل                                          •   واکنش به خوابیدگی                                                               متحمل

7                                   )TRL( سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
پرمحصولی، سـازگاری با اقلیم گرم نیمه شـمالی کشـور، تحمل به خوابیدگی و تحمل نسـبی به شـرایط کم آبی در نیمه شـمالی کشـور از 
ویژگـی هـای برجسـته این الین به شـمار می آیـد. باتوجه به میانگین عملكـرد رقم دشتسـتان1250 کیلوگرم در هكتـار و برتری عملكرد 
31 درصـدی نسـبت بـه رقـم شـاهد تـوده محلـی، میانگین مـازاد درآمـد ناخالص هر هكتار کشـت رقـم جدیـد 2/2 میلیون ریال در سـال 
خواهـد بـود. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هكتار کشـت کنجد در کشـور، کاهش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدید نیـز 896 ریال 

قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كنجد رقم اولتان
)مناسب کشت در مناطق  معتدل نیمه شمالی کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری: احمد بانكه ساز

همکار: حسین شعبانی

سال دستیابی: 1378

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ دانه          سخت 
•   وزن هزار دانه      180 گرم
16 ردیف •   تعداد ردیف دانه در بالل   
•   متوسط طول بالل                20 سانتی متر
•   متوسط قطر بالل                    35 میلی متر
•   متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی                            60 روز
•   زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیكی              115-125 روز
8                  )TRL(سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
ذرت سـینگل کـراس600 بـا عملكـرد مطلـوب و مناسـب کشـت در همه اسـتان هـای کشـور، دارای ارزش زراعی و فـراوری زیـادی بوده و 
مـی توانـد بطـور غیرمسـتقیم از ارز بـری واردات ذرت آجیلـی جلوگیـری نمـوده و موجب توسـعه و سـودآفرینی بیشـتر صنایـع تبدیلی و 

تكمیلـی کشـاورزی گردد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید ذرت رقم سینگل كراس600
)متوسط رس و مناسب برای تولید پاپ کورن(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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مجری مسئول: یوسف انصاری

مجریـان: فرید نورمند مویـد، کوروش نادرمحمودی، سـید مرتضی عظیـم زاده، ابراهیم روحی،کاظم سـلیمانی، غالمرضا عابدی اصل 
هوشـنگ پاشـاپور، حمیدرضا پورعلی بابا، مهران پاتپور، ایرج اسـكندری و سـالك زمانی

سال دستیابی: 1385

مشخصات علمی و فنی:
مشـخصات مناطـق هـدف: رقـم آبیـدر ))Yesevi-93 در سـال 1377 بـا منشـاء ایـكاردا در سـال زراعـی 74-73 در ایسـتگاه مراغـه مورد 
بررسـی اولیـه قـرار گرفـت و بـه دلیـل برتـری ازنظر عملكـرد دانـه و خصوصیـات زراعی نسـبت به شـاهدها، انتخـاب و به مدت 3 سـال به 
همـراه 22 الیـن دیگـر و رقـم سـهند بـه عنـوان شـاهد درقالـب طـرح بلوك هـای کامـل تصادفـی در ایسـتگاه های تحقیقاتـی دیـم مراغه، 
سـرارود، سـنندج، ارومیـه، زنجـان، شـیروان و اردبیـل مـورد ارزیابی قـرار گرفت. ایـن رقم دارای متوسـط عملكـرد دانـه 2138 کیلوگرم 
در هكتـار بـوده کـه 5 درصـد بیشـتر از شـاهد سـهند با عملكـرد 2042 کیلوگـرم در هكتار می باشـد. نتایج به دسـت آمـده از بررسـی ارقام 
امیدبخـش در شـرایط زارعیـن )Onfarm( در دو اسـتان آذربایجان شـرقی و کردسـتان نیـز نشـان داد کـه رقـم آبیدر بـا میانگین عملكرد 
دانـه 1525کیلوگـرم در هكتار نسـبت به رقم سـهند بـا میانگین عملكرد 1375کیلوگـرم در هكتار، 11 درصد افزایش   عملكرد داشـت. این 
رقم برای کاشـت در مناطق سـرد معتدل اسـتان های آذربایجان شـرقی و غربی، همدان، کردسـتان، زنجان، اردبیل و بخشـی از مناطق 

اسـتان های ایـالم و اصفهـان، کرمانشـاه، چهـار محـال بختیاری، اسـتان مرکـزی، کهكیلویـه و بویراحمد و خراسـان توصیه می  شـود.

توجیه مالی و اقتصادی:
متوسـط عملكـرد رقـم آبیدر در مجموعه سـال ها و ایسـتگاه های مورد بررسـی برابر با 2138 کیلوگـرم در هكتار بود که نسـبت به میانگین 
عملكـرد ارقـام شـاهد محلـی با متوسـط عملكـرد1591 کیلوگـرم در هكتار،34 درصد و نسـبت به میانگین عملكرد رقم سـهند با متوسـط 
عملكـرد2042 کیلوگـرم در هكتـار، 5 درصـد برتـری عملكـرد داشـت. در حقیقـت ایـن رقـم نسـبت بـه رقـم محلـی و رقـم سـهند در کلیه 
مناطـق کشـور بـه ترتیـب547 و 96 کیلوگـرم بـر هكتـار افزایش محصـول تولید نموده اسـت. با احتسـاب هـر کیلوگرم جو بـه قیمت1500 
ریـال و درصـورت کشـت و کار بـا ایـن رقـم مجموعـًا820500 ریـال )1500×547( در مقایسـه بـا رقـم محلـی و14400 ریـال )1500×96( 
درمقایسـه بـا رقـم سـهند، درآمـد اضافـه عاید کشـاورزان خواهد شـد. ضمنًا چـون این رقم بـه علت برخـورداری از تحمل به تنش سـرما 

بـرای کاشـت در پاییـز معرفـی می شـود، لـذا از اندکـی ارزش افزوده رشـد در مقایسـه با کشـت رایـج در بهـار برخـوردار خواهد بود. 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو دیم رقم آبیدر

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: نرجس کازرانی

مجریان: محمدرضا احمدی، سعید بوستانی، حسن میوه چی لنگرودی

همکاران: سعداله منصوری، پرویز بیات، محمد باقری، قاسم خیاطی

سال دستیابی: 1385

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته            145-142 سانتی متر                      •   نوع شاخه بندی                                                          چندشاخه
•   رنگ دانه                       قهوه ای روشن         •   میانگین وزن هزار دانه                                                                  4 گرم 
•   متوسط مقدار روغن                                57 درصد          •   عملكرد دانه                                        2363-2100 کیلوگرم در هكتار
•   تعداد گل در محور                                                                 یک         •   مقاومت به بوته میری                                                         نسبتًا متحمل
•   واکنش به کم آبی                        نسبتًا متحمل         •   طول دوره رشد                                                  110-100 روز
•   متوسط تعدادکپسول در ساقه اصلی                        48-45         •   متوسط تعدادکپسول در بوته                                                    140-180

7                                                ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم دشتسـتان2100 کیلوگرم در هكتـار و برتـری عملكرد 17 درصدی نسـبت به رقم شـاهد تـوده محلی، 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 1/2 میلیون ریال در سـال خواهـد بود. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر 
هكتـار کشـت کنجـد در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدیـد نیز 978 ریال قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت 

سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كنجد رقم دشتستان

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: سیدسعید پورداد

مجریـان: خشـنود علیـزاده، عـزار محمـد راد دوجـی، مهدی جمشـید مقـدم، مسـعود اسـكندری، عبداله شـریعتی، هوشـنگ نارکی، 
مجیـد خیـاوی، حسـین مصطفایـی، مسـعود رفیعـی، مهـدی پور سـیا بیـدی و محتشـم محمدی 

سال دستیابی: 1386 

مشخصات علمی و فنی:
•   مناسب کشت پاییزه در مناطق معتدل سرد و کشت بهاره در مناطق سرد کشور در تناوب با غالت دیم  

•   تیپ رشد بینابین              •   رنگ گلچه زرد- نارنجی              •   خاردار              •   میزان روغن دانه 30/1 درصد             •   متحمل به خشكی

توجیه مالی و اقتصادی:
توجیه اقتصادی این رقم در دو قسمت عملكرد دانه و روغن در کشت های بهاره و پاییزه صورت می گیرد. 

1- عملکـرد دانـه در مقابـل كشـت دیـم پاییـزه زرقـان 279 )شـاهد(: میانگیـن افزایـش عملكـرد دانـه ایـن رقـم نسـبت بـه رقم 
زرقـان 279 )شـاهد( در مـزارع کشـاورزان برابـر334/6 کیلوگـرم درهكتـار خواهـد داشـت. باتوجـه بـه قیمـت هرکیلوگـرم دانـه گلرنـگ 

حدود18000ریـال اسـت تفـاوت درآمـد برابـر6022800 ریـال در هـر هكتـار می شـود. 
2- عملکـرد دانه در مقابل كشـت بهاره دیم محلی اصفهان )كشـت غالب(: بیشـترین سـطح زیرکشـت گلرنـگ در کشـور مربوط به 
کشـت بهـاره رقـم محلـی اصفهان اسـت. تفاوت میانگین عملكرد دانه این رقم با رقم سـینا در شـرایط دیم طی سـه سـال برابـر با 8/787 

کیلوگـرم اسـت که با احتسـاب قیمت دانه برابـر14180400 ریال در هكتـار خواهد بود. 
3- عملکـرد روغـن در مقابل كشـت دیم پاییـزه زرقان 279 )شـاهد(: بررسـی ارقـام برتـر گلرنگ در شـرایط دیـم طی 4 سـال در 
آزمایشـات در مـزارع زارعیـن نشـان داد که میانگین درصد روغن دانه  رقم سـینا برابر 29/71 درصد و رقم شـاهد زرقـان 279 برابر 32/25 

درصـد بـود یعنـی بطور متوسـط دارای 4/39 درصد روغن بیشـتری نسـبت به زرقان 279 )شـاهد( اسـت. 
 4- باتوجه به میانگین عملكرد دانه این دو رقم، افزایش عملكرد روغن رقم سینا برابر 5/125 کیلوگرم در هكتار خواهد بود.

عملکرد روغن در مقابل كشت بهاره دیم محلی اصفهان )كشت غالب(: میانگین درصد روغن دانه رقم محلی اصفهان در کشت
 5- بهـاره دیـم و در مـزارع زارعیـن 2/29 درصد ورقم سـینا برابر 71/29 بوده اسـت. با در نظر گرفتن عملكرد دانـه این دو رقم میزان عملكرد 

روغن در محلی اصفهان 4/162 کیلوگرم در هكتار و در رقم سـینا 3/399 کیلوگرم در هكتار که 9/236 کیلوگرم افزایش نشـان می دهد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گلرنگ رقم سینا

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: مظفر روستایی

مجریان: داود صادق زاده اهری، مقصود حسن پور حسنی، ایرج اسكندری، رضا حق پرست، ابراهیم روحی، ملك مسعود احمدی، 
صدر،  بنی  ناصر  اسكویی،  عابدی  سعید  میر  بیدی،  پورسیاه  محمدمهدی  آقایی،  مصطفی  اصل،  عابدی  غالمرضا  سلیمانی،  کاظم 

عظیم اکبری و محمد ترابی 

سال دستیابی: 1387

مشخصات علمی و فنی:
رقـم رصـد ازطریـق تالقـی گندم سـرداری )Sefid( بـا یك الین خارجی تحت عنـوان Fenkang15  در سـال زراعی 67-68 در کرج توسـط 
واحـد غـالت دیـم موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیـه نهال و بـذر ایجاد و در ایسـتگاه تحقیقات دیـم مراغه به علـت دارا بـودن ویژگی های 
مناسـب زراعـی در طـی نسـل های در حـال تفكیك انتخـاب و در آزمایش های مقدماتی، مقایسـه عملكرد ایسـتگاه تحقیقـات دیم مراغه 
بررسـی و بـه علـت دارا بـودن عملكـرد باال و سـایر ویژگی هـای زراعی مناسـب دیگر انتخاب و وارد آزمایشـات مقایسـه عملكرد پیشـرفته 
دیـم ایسـتگاه های تحقیقاتـی مناطـق سردسـیر و معتـدل سـرد گردیـد. بـر اسـاس نتایـج بررسـی ها میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم رصد و 
شـاهدهای سـرداری و آذر2 در مراغـه به ترتیـب2690، 2538 و 2576 کیلوگـرم در هكتـار بوده اسـت )بـی نام، 87-75(،کـه این اختالفات 

ازنظـر آمـاری معنـی دار نبـوده ولـی رقم جدید بـه علت دارا بـودن وزن هـزار دانه بـاال، پایداری محصـول، درصد پروتیین بیشـتر
)جـدول1( انتخـاب گردیـد. بـر اسـاس نتایـج ارزیابی هـا ایـن رقـم درمقایسـه بـا شـاهد آذر 2 متوسـط رس بـوده ولـی بـه علـت دارا بـودن 
پوشـش واکسـی )مومـی( در زمـره ژنوتیـپ هـای متحمـل به خشـكی قـرار دارد. عملكرد دانه بیشـتر نسـبت به ارقـام سـرداری و آذر2 در 
منطقـه اردبیـل )افزایـش تولیـد رقم رصد نسـبت به شـاهدها در اردبیل بیـش از600 کیلوگرم در هكتار بـوده و این افزایـش معنی دار بود( 
سـازگاری خصوصـی رقـم رصـد به دیم زارهای اسـتان اردبیل نیمه مقاوم نسـبت بـه بیماری زنـگ زرد و قهوه ای )باتوجه بـه اینكه منطقه 
اردبیـل بـه دلیـل بـاال بـودن رطوبت نسـبی از کانون هـای آلوده به زنگ زرد اسـت و رقم سـرداری نیز به این بیماری کاماًل حسـاس اسـت، 
لـذا کاشـت ایـن رقـم در این منطقه موجب افزایش تولید و کاهش آلودگی و خسـارت ناشـی از بیماری در سـال های مرطـوب خواهد بود.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم رصد

موسسه تحقیقات دیم كشور
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وزن هزاردانه بیشتر رقم رصد
دارا بودن درصد باالی پروتیین دانه و کیفیت خوب نانوایی

مقاومت به ورس
مقاوم به سرما

نیمه مقاوم به ریزش
متوسط رس )ازنظر زمان ظهور سنبله(

پایداری تولید در عمق های متفاوت کشت به دلیل برخورداری از طول کلئوپتیل بیشتر

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم رصـد و ارقام سـرداری و آذر2 در مناطـق مراغه و اردبیـل به ترتیـب 2546، 2151 و 2196 کیلوگـرم در هكتار 
بـود کـه رقـم جدیـد حـدود350 کیلوگـرم در هكتـار در مناطـق آذربایجان شـرقی و اردبیـل اضافـه تولیـد نسـبت بـه شـاهدها دارد. چـون 
رقـم رصـد سـازگاری خصوصـی بـا شـرایط آب و هوایـی اسـتان اردبیـل دارد و باتوجـه بـه اینكـه میانگیـن عملكرد دانـه رقم رصـد و ارقام 
سـرداری و آذر2 در اردبیـل بـه ترتیـب 2403، 1765 و 1816 کیلوگـرم در هكتـار اسـت، بنابـر ایـن افزایـش تولید ناشـی از جایگزینی رقم 
جدیـد بـا شـاهدها در اردبیـل بیـش از580 کیلوگرم در هكتار می باشـد. با فرض اینكه در اسـتان اردبیل مسـاحتی حـدود 50 هزار هكتار 
بـه زیـر کشـت ایـن رقم اختصاص یابـد، ارزش افزوده ناشـی از جایگزینـی آن در هر هكتار با احتسـاب هر کیلـو گندم از قـرار11500 ریال 
مبلـغ6/670/000  ریـال در هـر هكتـار خواهـد بـود. دارا بـودن وزن هزاردانـه بیشـتر، رصد بـاالی پروتیین دانـه و کیفیت خـوب نانوایی، 
مقاومـت بـه ورس، مقاومـت بـه سـرما، نیمـه مقاوم به ریـزش و پایـداری تولید در عمق های متفاوت کشـت بـه دلیل برخـورداری از طول 

کلئوپتیـل بیشـتر از دیگـر مزیت هـای رقم رصد می باشـد.

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: محتشم محمدی

مجریان: مقصود حسن پور حسنی، مظفر روستایی، عباسعلی نوری نیا، طهماسب حسین پور، غالمرضا خلیل زاده

سال دستیابی: 1387

مشخصات علمی و فنی:
تحقیقـات انجـام شـده منجـر بـه گزینش رقـم ماهـور )Wi2291/Wi2269//Er/Apm( شـده که درمقایسـه با رقم شـاهد ایـذه 12 درصد 
اضافـه محصـول تولیـد می نماید. متوسـط عملكرد دانه رقم جدید و شـاهد ایذه در طی سـال های مـورد ارزیابی به ترتیـب 3827 و3427 
کیلوگـرم در هكتـار بـوده اسـت. رقـم جدیـد در ایسـتگاه های گچسـاران، کوهدشـت و گـرگان بـه ترتیـب بـا تولیـد 4262، 3746 و 3469 
کیلوگرم دانه در هكتار نسـبت به شـاهد ایذه در این مناطق به ترتیب14، 3 و19 درصد برتری داشـته اسـت. رقم جدید نسـبت به شـاهد 
ایـذه از زودرسـی نسـبی برخـوردار بـوده و وزن دانـه آن در برخـی محیـط  ها تـا10 میلی گرم بیشـتر بوده اسـت. این رقم دارای تیپ رشـد 
بهـاره بـوده بـا متوسـط ارتفـاع بوته80 سـانتی متر بوده که نسـبت بـه ورس و بیماری های شـایع نظیر اسـكالد و لكه قهوه ای نـواری مقاوم 
می باشـد. پیـش  بینـی می شـود کـه بـا معرفـی و جایگزینـی رقـم جدید و بـا فرض تحقـق60 درصـد از ظرفیـت برتـری این رقم نسـبت به 

شـاهد ایـذه در شـرایط زارعیـن، اضافه محصولی معـادل240 کیلوگـرم دانه در هكتار نصیب کشـاورزان خواهد شـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم جدیـد درمقایسـه با شـاهد ایـذه400 کیلوگرم در هكتـار اضافه عملكرد تولیـد می نماید. ازطرفی در مناطق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر 
دیـم کشـور بیـش از 300 هـزار هكتـار اراضی قابل کشـت جـو وجـود دارد. لذا با فرض تحقـق60 درصد از برتـری توان تولیـدی رقم جدید 
نسـبت بـه شـاهد در شـرایط زارع و کشـت آن در یـك سـوم از اراضـی مذکور پیـش  بینی می شـود که حدود بیسـت و چهـار هزار تن

)24/000/000 = 240×100000 ( محصـول اضافـی درمقایسـه بـا شـاهد تولیـد خواهـد شـد. بـا احتسـاب هـر کیلوگرم جو بـا قیمت1400 
ریـال مبلغـی معـادل 3/36 میلیـارد  تومـان سـود خالص در هر سـال عایـد کشـور و کشـاورزان تولیدکننده خواهد شـد. 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو دیم رقم ماهور

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: امیر حسین امیدی

مجریـان:  محمدرضـا شهسـواری،  ابوالقاسـم الحانـی، عبـاس جهان بیـن، ملیحـه همایونی فـر، احمدعلـی محمـدی، شـهپر مطلبـی، 
پوربصیـر صمـدی، بهمـن پاسـبان اسـالم، محمـد اسـعدی، سـعید پـورداد، محمـد عباسـعلی    

سال دستیابی: 1387

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ رشد     بهاره متحمل به سرما و زودرس                                                       

•   رنگ گل                                       قرمز
•   وضعیت خار                                 بی خار           

•   ارتفاع          100-80 سانتی متر
•   وضعیت ریزش                                    مقاوم
•   وزن هزار دانه                        35-30  گرم
•   میزان روغن دانه                    25-23 درصد
•   متوسط عملكرد  دانه     2000- 1500 کیلوگرم در هكتار
•   متوسط عملكرد گل خشك            200-150 کیلوگرم در هكتار
7                                                              ))TRL سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
ایـن رقـم بـا میانگیـن عملكـرد1700 کیلوگرم در هكتار، نسـبت به رقـم شـاهد7/41 درصد برتری داشـته و طبق بـرآورد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد2/9 میلیـون ریـال در سـال و بر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هكتـار کشـت گلرنگ در 
کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلو محصول رقم جدید 2071/9 ریال قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گلرنگ زمستانه رقم گلدشت
)زودرس، بی خار و گل قرمز(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: حسن حسن آبادی

مجری: داود حسن پناه

سال دستیابی: 1387

مشخصات علمی و فنی:
•   عملكرد                 40000 کیلوگرم در هكتار                                       •   طول دوره رشد و نمو                       دیررس )130 روز(
•   شكل غده                           کروی تا تخم مرغی                                                •   عمق چشم ها                        سطحی
•   رنگ پوست غده                                زرد با چشم قرمز                                              •   رنگ گوشت غده                                زرد
•   طول استولن                                  کوتاه                                                            •   وضعیت ارتفاع      پابلند و ایستاده
•   رنگ گل                                 بنفش                                                            •   تیپ پخت                             C )بافت آردی(
•   نوع مصرف توصیه شده                             چیپس                                          •   رنگ سرخ کرده                 عالی )طالیی خوش رنگ(
•   میزان جذب روغن                                       کم                                       •   بدشكلی غده ها                                کم
7                                   ))TRLمقاوم                                       •   سطح آمادگی فناوری                               A و Y واکنش به ویروس های   •

توجیه مالی و اقتصادی:
به رقم شاهد، میانگین مازاد درآمد  با 25 درصد برتری عملكرد نسبت  میانگین عملكرد رقم جدید40000 کیلوگرم در هكتار بوده و 
ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید10/8  میلیون ریال در سال خواهد بود. بر اساس میانگین هزینه تولید هر هكتار کشت سیب زمینی 

در کشور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید نیز247/9  ریال قابل محاسبه می باشد. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(
•   میزان افزایش عملكرد نسبت به میانگین عملكرد سیب زمینی کشور: 8 تن در هكتار

•   افزایش درآمد حاصل از 8 تن اضافه تولید از قرار هر کیلو10000 ریال:80/000/000 ریال در هر هكتار
•   کاهش مصرف سموم به دلیل مقاوم بودن رقم ساواالن نسبت به بیماری های مهم سیب زمینی

•   مصرف روغن کمتر در کارخانه های فراوری به دلیل ماده خشک بسیار باال

دانش فنی تولید و تکثیر بذر سیب زمینی رقم ساواالن
)مناسب کشت بهاره در مناطق سردسیر و کشت استمرار و خارج فصل(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: داود صادق زاده اهری

مجریان: مظفر روستایی، حبیب کتاتا، سید مصطفی پیرسیدی، مقصود حسنپور حسنی، علی حسامی، ابراهیم روحی، کاظم سلیمانی، 
ملك مسـعود احمدی، هوشـنگ پاشـاپور، کوروش نادرمحمودی، رضا محمدی، غالمرضا عابدی اصل، محمد ترابی، محمدعلی دهقان، 
وفا مردوخی، سـیدطه دادرضایی، فرزاد افشـاری، سـید محمود عطاحسـینی، سـامان بهرامـی کمانگر، امیر دریایـی، ولی فیضی اصل، 

رضـا رحیم زاده، جلیل اصغری و هاشـم پور ایراندوسـت

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
گنـدم همـا از تـوده گنـدم سـرداری و با اسـتفاده از روش اصالحـی انتخاب الین خالـص )Pure line selection( در طی10 سـال بررسـی 
در ایسـتگاه های مناطـق سردسـیر دیـم حاصـل شـده اسـت. نتایـج ارزیابی هـای مقدماتـی نشـان داد کـه ازنظـر خصوصیـات زراعـی و 
مورفوفیزیولوژیكـی رقـم  جدیـد بـا رقـم سـرداری تفاوت هایـی وجود داشـت. لذا تعـداد30 الین حاصـل از توده سـرداری به  همـراه ارقام 
سـرداری، سـبالن، آذر2 و سـه الیـن جدیـد در طی سـال زراعـی )79- 78( در ایسـتگاه مراغه تحت شـرایط دیـم و آبیـاری تكمیلی مورد 
مطالعـه قـرار گرفتنـد. نتایـج حاصل از این مطالعه نشـان داد که تعداد 6 الین )ازجمله رقم هما( در شـرایط تنش خشـكی دارای عملكرد 
دانـه بیشـتری نسـبت بـه رقـم سـرداری بودنـد. بطـوری که عملكـرد دانـه رقم جدیـد و ارقام سـرداری در شـرایط دیـم و آبیـاری تكمیلی 
بـه ترتیـب)1699 و 1528( و )3098 و 2250( کیلوگـرم در هكتـار بـود. نتایـج ارزیابـی همچنیـن نشـان داد کـه وزن هـزار دانـه رقـم همـا 
نسـبت بـه ارقـام سـرداری و آذر2 بسـیار بـاال بـود. میانگیـن وزن هزاردانـه رقم جدید نسـبت به ارقام سـرداری و آذر2 بیشـتر بـود. وجود 
اختـالف معنـی دار در عملكـرد دانـه و وزن هـزار دانـه موجـب گردیـد رقم جدید بـه  همراه سـایر الین های برتر سـرداری به مدت دو سـال 
زراعـی)81- 79( در ایسـتگاه های تحقیقـات کشـاورزی دیـم مراغـه، سـرارود، قاملـو، شـیروان، ارومیـه و قیدار بـه  همراه ارقام شـاهد در 
قالـب یـك آزمایـش مقایسـه عملكـرد در چهـار تكـرار مـورد مطالعه بیشـتر قرار گیـرد. نتایج آزمایشـات مقایسـه عملكرد دوسـاله نشـان 
داد کـه میانگیـن عملكـرد دانـه الیـن جدید و رقم سـرداری در ایسـتگاه های مراغه، سـرارود، قاملـو، شـیروان و قیدار به ترتیـب)2397 و 
2002(، )2511 و 2361(، )1826 و 1535(، )881 و 742( و )1030 و 998( کیلوگـرم در هكتـار بـود )در اکثـر مناطـق الین جدید نسـبت به 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم هما

موسسه تحقیقات دیم كشور
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رقـم سـرداری برتـر بـود(. الیـن جدید در آزمایش  سـه سـاله سـازگاری و پایداری عملكـرد دانـه )85- 82( در پنج ایسـتگاه مراغـه ، قاملو 
، اردبیـل ، قیـدار و ارومیـه مـورد ارزیابـی تكمیلـی قـرار گرفـت و نتایـج حاصلـه نشـان داد کـه میانگین عملكـرد دانـه رقم جدیـد، آذر2 و 
سـرداری معمولـی بـه ترتیببرابـر 2209، 2149 و 2097 کیلوگـرم در هكتـار بـود. نتایـج تجزیـه پایـداری عملكـرد دانـه نشـان داد کـه رقم 
همـا ازنظـر پارامترهـای ضریـب تغییـرات محیطـی، واریانـس درون مكانـی و آزمون غیـر پارامتـری میانگین رتبـه در زمـره ژنوتیپ های 
پایـدار قـرار داشـته و پایـداری آن نسـبت بـه رقـم سـرداری بیشـتر بـود. نتایـج حاصـل از ارزیابـی تحمـل بـه تنـش خشـكی در رقـم هما 
 MP و GMP ، STI و ارقام آذر 2 و سـرداری نشـان داد که الین جدید نسـبت به ارقام آذر 2 و سـرداری ازنظر سـه شـاخص )Sar-HR39(
نسـبت بـه تنـش مقاوم بـود. ارزیابی رقم جدید در آزمایشـات ترویجی که به صورت مزارع نمایشـی در سـطح بیش از50 هكتـار در مزارع 
دیـم شهرسـتان میانـه در سـال زراعـی 83-84 اجرا شـد نشـان داد کـه میانگین عملكـرد دانه رقـم جدیـد2800 کیلوگرم در هكتـار بود که 
نسـبت بـه سـرداری معمولی با متوسـط عملكرد دانـه 2450 کیلوگرم در هكتـار بیش از14 درصد برتری داشـت. در سـال زراعی )87-86( 
کـه مصـادف با خشكسـالی شـدیدی بـود، رقم جدیـد در منطقه میانه در سـطح80 هكتار و بـا 156 میلیمتر بارندگی و با اعمـال یافته های 
تحقیقاتـی890 کیلوگـرم در هكتـار محصـول تولیـد نمـود کـه در شـرایط مشـابه میانگیـن عملكـرد منطقـه کـه اکثرًا شـامل رقم سـرداری 
معمولـی بـود کمتـر از400 کیلوگـرم در هكتـار بود. جمع بندی نتایـج حاصل از بررسـی عملكرد دانه طـی دوره ده سـاله )85- 76( در کلیه 
ایسـتگاه های تحقیقاتـی مناطـق سردسـیر دیـم نشـان داد کـه رقـم هما بـا میانگیـن عملكـرد 1932کیلوگـرم در هكتار نسـبت بـه آذر2 و 
سـرداری معمولـی بـه ترتیـب بـا 1848 و 1769 کیلوگـرم درهكتـار از برتری عملكـرد و پایـداری تولید برخـوردار بود. از دیگـر ویژگی های 
برتـری رقـم جدیـد نسـبت به ارقام شـاهد می توان بـه دارا بودن وزن هزاردانه بیشـتر آن اشـاره نمود، بطـوری که میانگیـن وزن هزار دانه 
رقـم جدیـد و ارقـام سـرداری و آذر2 در طول سـال های بررسـی به ترتیـب 44، 41 و 39 گرم بـود. رقم جدید با ارتفاع بوته 81 سـانتی متر، 
تیـپ رشـد زمسـتانه، متحمـل بـه خشـكی و سـرما و بـا میانگیـن میـزان پروتییـن دانـه10/5  درصـد جـزو ارقـام دارای خاصیـت نانوایی 
متوسـط قـرار دارد. درمجمـوع براسـاس نتایـج عملكـرد دانـه، معیارهای پایـداری تولیـد و ویژگی های زراعی مناسـب، رقـم جدید برای 

کاشـت و معرفـی در دیم زارهـای مناطـق سردسـیر و معتدل سـرد دیم کشـور انتخـاب گردید.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم همـا )Sar-HR39( نسـبت بـه تنش هـای سـرما و خشـكی متحمـل بـوده و ضمنـًا از عملكـرد دانه بیشـتری درمقایسـه با ارقـام رایج 
برخـوردار اسـت. میانگیـن عملكـرد دانـه الیـن جدیـد و ارقام سـرداری و آذر2 از سـال 1376 الـی 1386 بـه ترتیـب 1932، 1769 و 1848 
کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه الیـن جدید در مقایسـه با رقم سـرداری163 کیلوگرم در هكتار نسـبت به رقم سـرداری اضافه تولید داشـته که 
بـا احتسـاب هـر کیلو گندم از قرار3050 ریال با کشـت الین جدید مبلـغ497150 ریال ارزش افزوده در هرهكتار خواهد داشـت. میانگین 
عملكـرد دانـه الیـن جدید و ارقام سـرداری و آذر2 در شـرایط آبیاری تكمیلی در طی سـال های متفاوت بررسـی به ترتیـب 3321، 3073       
و 2646 کیلوگـرم در هكتـار بـود )جـدول 28(. الیـن جدیـد بـه دلیـل دارا بـودن ارتفاع بوته کمتر نسـبت به ارقام شـاهد از تحمـل به ورس 
بیشـتری نیـز درمقایسـه بـا شـاهدها برخوردار بـود. تحت شـرایط آبیاری تكمیلـی میـزان ارزش افزوده الیـن جدید مبلـغ753350 ریال 
در هـر هكتـار نسـبت بـه رقم سـرداری خواهـد بود. بـا درنظرگرفتن حـدود2/5 میلیون هكتار سـطح زیرکشـت گندم در مناطق سردسـیر 
و معتـدل سـرد دیـم کشـور و فرض کشـت آن در سـطح500000 هكتـار از مناطـق مذکور، بدین ترتیب سـاالنه حـدود81500 هـزار تن بر 
میـزان تولیـد گنـدم دیـم در ایـن مناطق افزوده خواهد شـد. الیـن جدید به دلیـل دارا بـودن وزن هزاردانه بیشـتر در اغلـب مناطق مورد 
مطالعه و تحمل به تنش های سـرما وخشـكی و تحمل نسـبی به ورس درمقایسـه با رقم سـرداری می تواند در برخی از مناطق سردسـیر 

و معتدل سـرد دیم کشـور جایگزین رقم سـرداری شـود.
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مجری مسئول: رضا محمدی

مجریان: مصطفی آقایی، رضا حق پرست، محمد آرمیون، داود صادق زاده اهری، ملك مسعود احمدی، نوذر بهرامی، فرهاد فری، 
سید کریم حسینی، محتشم محمدی، طهماسب حسینپور، جعفر آلت جعفر بای، حسن خانزاده،  مقصود حسنپور حسنی و حسن قوجیق 

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
الیـن Syrian-4 در سـال 1379 بـا عنـوان آزمایـش مقایسـه عملكـرد بین المللـی بـا نـام IDYT-MCA در ایسـتگاه سـرارود بصـورت 
مقدماتـی ارزیابـی گردیـد. عملكـرد الیـن جدیـد در آزمایـش سـازگاری )85-82( بـه ترتیـب 3282 و2130 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه 
اختـالف عملكـرد دانـه الیـن جدیـد با شـاهد زردك بسـیار معنـی دار و حـدود 1152 کیلوگـرم در هكتـار بود. الین جدید نسـبت بـه ارقام 
شـاهد ازنظـر زمـان ظهـور سـنبله بسـیار زودرس بـود )4 الـی 10روز(. میانگین عملكـرد دانه الیـن جدید در آزمایشـات آبیـاری تكمیلی 
)88 تـا 83( ایسـتگاه شـیروان چـرداول ایـالم3080 کیلوگرم در هكتار بود و درشـرایط مشـابه میانگین رقـم زردك 2822، سـرداری 2717 
و سـیمره 2691 کیلوگـرم در هكتـار بـود. الیـن جدیـد از سـال 1385 الی 1388 در یازده منطقه از اسـتان کرمانشـاه و در مزارع کشـاورزان 
درقالـب آزمایـش آنفـارم بـا ارقـام سـرداری و زردك مـورد مقایسـه قـرار گرفته اسـت. نتایج این بررسـی ها نشـان داد که اختـالف عملكرد 
دانـه الیـن جدید با شـاهد زردك بسـیار معنـی دار بود، بطوری کـه میانگین عملكرد دانه الین جدیـد و رقم زردك به ترتیـب 2214 و 1389 
کیلوگـرم در هكتـار بـود. الیـن Syrian-4 ازنظـر پارامترهای کیفی )13 درصد پروتیین( و سـمولینا نسـبت به رقم برتـری دارد. درنهایت 
ایـن الیـن تحـت عنـوان رقم سـاجی در سـال 1388 برای کشـت در مناطق معتدل دیم کشـور معرفی گردیـد. نتایج ارزیابـی واکنش الین 
 HOT جدیـد بـه بیماری هـای زنـگ زرد، زنـگ قهـوه ای، سـیاهك پنهـان معمولـی و پاکوتـاه در شـرایط مایه کوبـی مصنوعـی در مناطـق
SPOT  و گلخانـه در کـرج نشـان داد کـه ایـن الیـن نسـبت بـه بیمـاری زنـگ زرد مقـاوم و حداکثـر توسـعه عامـل ایـن بیماری در شـرایط 
آلودگـی مصنوعـی 5MS بـود. الیـن Syrian-4 ازنظـر تیپ رشـد بینابیـن متمایل به بهـاره، زودرس، متوسـط ارتفاع بوته آن در شـرایط 
دیـم 89 سـانتیمتر و در مقابـل خوابیدگـی کامـال" مقـاوم اسـت. الیـن  Syrian-4به دلیل پتانسـیل تولید بیشـتر، کیفیت خـوب، تحمل 
بـه تنـش خشـكی، مقـاوم بـه ورس و مقاومـت در برابـر بیماری هـا بـرای معرفـی و کاشـت در شـرایط آبیـاری تكمیلـی و مناطـق پربـاران 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دوروم رقم ساجی
)مناسب کشت در مناطق معتدل سرد تا گرم(

موسسه تحقیقات دیم كشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور

اقلیم هـای مناطـق معتـدل و معتـدل گرم دیـم کشـورانتخاب گردید.

توجیه مالی و اقتصادی:
مناطـق معتـدل و معتـدل گرم دیم اسـتان های کرمانشـاه، ایـالم، برخی مناطق از اسـتان های لرسـتان، فارس، گلسـتان و سـایر مناطق 
بـا آب و هوایـی مشـابه یكـی از مناطق مسـتعد کشـور جهت کشـت ارقام گنـدم دوروم می باشـد. قیمـت گنـدم دوروم در بازارهای جهانی 
نسـبت بـه گنـدم نـان بیشـتر بـوده و برخـی از کشـورها مبادرت بـه تولیـد و صـادرات آن می کنند تا سـود بیشـتری عاید کشورشـان گردد. 
باتوجـه بـه اینكـه در مناطـق معتـدل، معتدل گرم، گرمسـیر و نیمه گرمسـیر بیش از یك میلیون هكتار سـطح زیر کشـت گنـدم دیم وجود 
دارد و همـه سـاله بطـور متوسـط مسـاحتی بالـغ بـر380000 هكتـار بـه کشـت گنـدم دوروم در ایـن مناطـق دیم اختصـاص می یابـد که با 
کشـت ارقـام مقاوم به تنش ها، پرپتانسـیل و کیفیت خوب سـمولینا بـه مقدار و کیفیت گندم هـای دوروم تولیدی در کشـور افزوده خواهد 
شـد. بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده میانگیـن تولیـد الیـن جدیـد و رقـم زردك و سـرداری )88-79( بـه ترتیـب 2669 و 2163 و 2266 
کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه الیـن جدید نسـبت بـه رقـم زردك 506 کیلوگـرم در هكتـار محصول بیشـتری تولیـد می نماید. با فـرض اینكه 

قیمـت هـر کیلـو گنـدم دوروم 15000ریـال باشـد، در هـر هكتار 7/5 میلیـون ریال درآمد بیشـتر نصیـب گندم کاران خواهد شـد.
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مجری مسئول: اردالن مهرانی

مجریان: سید افشین مساوات، احمدعلی شوشی، محمدرضا عباسی، سیدعلی طباطبائی، احمد قاسمی

همکار: محمد رزمی

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
•   دوره رسیدن                             ازنظر تولید دانه: متوسط رس  •   طول مدت تا گلدهی         حدود 60 روز
                                  ازنظر تولید قصیل: زودرس  •   رنگ دانه                      زرد متمایل به کرم
تحمل بسیار مطلوب تا زمان برداشت قصیل  •   شكل ساقه                       کاماًل ایستاده و تقریبًا قطور •   واکنش به ورس 
•   شكل خوشه            استوانه ای، قطور، بلند و بدون ریشک  •   میانگین تعداد دانه در پانیكول             4500 عدد
•   میانگین وزن هزار دانه                                   3 گرم  •   میانگین طول خوشه                               22 سانتیمتر
•   میانگین ارتفاع بوته                 100 سانتیمتر  •   میانگین عملكرد دانه         2000 کیلوگرم در هكتار
•   میانگین عملكردعلوفه خشک                  4000 کیلوگرم در هكتار                     •   میانگین عملكرد قصیل      30000 کیلوگرم در هكتار

7   )TRL(سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم جدیـد30000  کیلوگـرم در هكتـار و برتـری عملكـرد 25 درصد نسـبت بـه رقم شـاهد، میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 18/9 میلیـون ریال درسـال خواهد بـود. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هكتار کشـت 
ارزن در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصـول رقم جدید نیـز 1/52 ریال  قابل محاسـبه می باشـد. ارزن باسـتان توانایـی تولید30 تن 
علوفـه تـر در هكتـار، در یـک دوره زمانـی50 الـی60 روز را دارد. درشـرایطی کـه در ایـن فاصلـه زمانـی امـكان کشـت محصـول علوفـه ای 
دیگـری وجـود نـدارد، کشـاورزان در فاصلـه برداشـت تا کشـت محصول بعدی، با کشـت این گیـاه علوفه ای حداکثـر بهـره وری از اراضی را 

بـه  دسـت می آورنـد. )محاسـبات بـه قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارزن  دم روباهی رقم باستان

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: اردالن مهرانی

مجریان: سید افشین مساوات، احمدعلی شوشی، محمدرضا عباسی، حمید نجفی نژاد، سیدعلی طباطبائی، احمد قاسمی

همکار: محمد رزمی

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد دانه                       1500 کیلوگرم در هكتار •   دوره رسیدن             ازنظر تولید دانه، متوسط رس 
•   میانگین عملكرد علوفه خشک  7000 کیلوگرم در هكتار                    ازنظر تولید قصیل، زودرس 
•   طول مدت تا گلدهی )روز(                                    50-60  37000 کیلوگرم در هكتار  •   میانگین عملكرد قصیل 
•   واکنش به ورس     تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوب •   رنگ دانه                      زرد مایل به کرم 
•   شـكل خوشـه                                                         بلند و باز )با این توضیح که در ابتدای خروج از غالف به صورت بسـته اسـت(
•   میانگین تعداد دانه در پانیكول                               800 عدد •   فرم ساقه     کاماًل ایستاده 
•   میانگین طول خوشه    25 سانتیمتر •   میانگین وزن هزار دانه                    4 گرم 

7                ))TRLسطح آمادگی فناوری   • 100 سانتیمتر  •   میانگین ارتفاع بوته  

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم جدیـد37000 کیلوگـرم در هكتـار و برتـری عملكـرد 32/1 درصـد نسـبت بـه رقم شـاهد تـوده محلی، 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هكتار کشـت رقم جدیـد 28/4 میلیون ریال در سـال خواهد بود. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هر 
هكتـار کشـت ارزن در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصول رقـم جدید 54/4 ریـال قابل محاسـبه می باشـد. ارزن پیشـاهنگ توانایی 
تولیـد 37 تـن علوفـه تـر در هكتـار را در یـک دوره زمانـی50 الـی60 روز دارد. در شـرایطی که در ایـن فاصله زمانی امكان کشـت محصول 
علوفـه ای دیگـری وجـود ندارد، کشـاورزان در فاصله برداشـت تا کشـت محصـول بعدی، با کشـت این گیاه علوفـه ای حداکثر بهـره وری از 

اراضـی را به دسـت می آورنـد. )محاسـبات بـه قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارزن معمولی رقم پیشاهنگ

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: ابراهیم فرخی

مجریـان: ابوالقاسـم خدابنـده، جهانفـر دانشـیان، مهـدی غفـاری، آذر طاعـی، مجیـد خیـاوی، عبـاس رضائـی زاد، اسـداله زارعـی، 
محمدرضـا شهسـواری، عرازمحمـد نـوری راد دوجـی، عباسـعلی اندرخـور، فرنـاز شـریعتی و سـیامک رحمانپـور

همکاران: حسن بغدادی، هوشنگ ابراهیمی، محمد آقایی، یونس عادلی، سید مهدی شربتی، فروزان آجودانی، مرضیه انصاری

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته                                                                        175 سانتیمتر

•   طول دوره رویش )سبز تا رسیدن فیزیولوژیک(                                                                                     95 روز  
•   درصد روغن دانه                                                                                              47
•   وزن هزار دانه                                                                                      65 گرم
•   عملكرد دانه در شرایط کشت زارعین                                                    3500 کیلوگرم در هكتار

•   واکنش به بیماری ها                    مقاوم به بیماری سفیدك کرکی )دروغی( و متحمل به پوسیدگی زغالی 
•   واکنش به شرایط نا مساعد محیطی                                                    متحمل به تنش های آبی متوسط
7                                                                                                ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجه به میانگین عملكرد رقم جدید3500 کیلوگرم در هكتار و برتری عملكرد 9/4 درصد نسـبت به رقم شـاهد آذرگل، میانگین مازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدید 1/7 میلیـون ریال در سـال خواهد بود. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هكتار کشـت آفتابگـردان در 

کشـور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید نیز  326/9 ریال  قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد( 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید زودرس آفتابگردان رقم فرخ

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



128129

مجری مسئول: ابوالقاسم الحانی

مجری: حسن حقیقت نیا

همکاران: عبدالقادر خورسند، سیاوش کریمی، علی تسلیمی، قلی محمودی

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
•   شاخه بندی                                   چند شاخه •   ارتفاع بوته          115-130 سانتی متر   
•   میانگین وزن هزار دانه                                  3-3/4  گرم •   رنگ دانه                      قهوه ای روشن    
•   عملكرد دانه         1500  کیلو گرم در هكتار •   درصد روغن                                             52  
•   طول دوره رویش )روز(                                     110-120 •   تعداد گل در محور                                           یک  
•   تعداد ردیف در کپسول                                                 چهار •   متوسط  تعداد کپسول در بوته                             160-190  
7                                                     ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   تحمل به بیماری                                   متحمل     

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم جدید1500کیلوگـرم در هكتار و میانگیـن عملكرد رقـم شـاهد )داراب 14(،1100 کیلوگـرم در هكتار، 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هكتار کشـت رقـم جدید6/1 میلیون ریال در سـال بـرآورد می گردد. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید 
هـر هكتـار کشـت کنجـد در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلو محصـول رقم جدیـد نیـز 2992 ریال خواهـد بود. )محاسـبات به قیمت سـال 

معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كنجد رقم داراب-1

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: محمود مصباح 

مجریان: محمدرضا اوراضی زاده، محسن بذر افشان، حسن ابراهیمی کوالئی، فرشید مطلوبی، شهرام خدادادی

همـکاران: سـیدیعقوب صادقیـان مطهـر، داریـوش فتح الـه طالقانـی، سـید باقـر محمـودی، سـعید واحـدی، محسـن آقایـی زاده، 
مسـعود احمـدی، محمدرضـا فتحـی، جمشـید سـلطانی، بابـک بابایـی، سـعید دارابـی، مـژده کاکویـی نـژاد، منوچهـر کوهسـتانی، 

عبدالرضـا کرمانـی، سـیدمرتضی عـرب ز اده، کریـم کشـاورز، منصـور ربیعـی، محمـد سـاالری خواه، جـواد محزونـی نامقی

سال دستیابی: 1388

مشخصات علمی و فنی:
ایـن ترکیـب یـك هیبرید دیپلوئید مولتی ژرم )چندجوانه ای( اسـت که مقاومت نسـبی در برابر بیمـاری ریزومانیا و ریزوکتونیـا دارد نتایج 
حاصـل از ارزیابـی ایـن رقـم نشـان داد که ایـن هیبرید عملكرد خوبی در تحت شـرایط عـادی و غیرآلـوده دارد که امكان اسـتفاده از آن را 
بـه عنـوان یـك رقـم معمولـی بخصـوص در اراضی کوچـك و زراعت های سـنتی نیز فراهـم می سـازد و می توانـد جایگزین ارقـام مولتی ژرم 

قبلـی شـود. این رقم سـازگاری خوبی در مناطق سـرد و معتـدل دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
ازنظـر اقتصـادی تولیـد ایـن رقـم چنیـن توجیه پذیـر اسـت که اگر سـطح آلوده مـزارع کوچـك و زراعـت سـنتی چغندرقند حـدود30 هزار 
هكتاردرنظـر گرفتـه شـود و بـا فرض اینكه بیسـت درصد مسـاحت فـوق معادل6000 هكتار در هر سـال به کشـت این رقـم اختصاص یابد 
و چنانچـه ایـن رقـم10 تـن عملكرد ریشـه بیشـتر از ارقـام مولتـی ژرم معمولی تولیـد نماید افزایـش تولید عملكرد ریشـه برابر بـا60 هزار 
تـن خواهـد شـد و بر اسـاس قیمـت هر تن چغندر قند در سـال 1388کـه620000 ریال می باشـد افزایش درآمد سـالیانه کشـاورزانی که از 
ایـن رقـم اسـتفاده می کننـد برابـر بـا 108×3/72 ریـال خواهد شـد و همـان طور که بیان شـد اکثـراً زارعین خرده مالک هسـتند و کشـت و 

کار آنهـا بصـورت معیشـتی اسـت و ایـن درآمـد می تواند نقش موثـری در اقتصاد خانواده آنها داشـته باشـد.  

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم جام
)اولین رقم چند جوانه متحمل به بیماری های ریزومانیا و پوسیدگی ریشه(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مجری مسئول: مظفر روستایی

مجریان: یوسف ارشد، داود صادق زاده، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل  زادحسن، رسول اسالمی، رضا رضایی، ابراهیم روحی، 
ترابی، محمدعلی دهقان،  و کاظم سلیمانی، محمد  رضا حق پرست، رحمان رجبی، غالمرضا عابدی اصل، ملك مسعود احمدی 
وفا مردوخی، علی ملیحی پور، رحیم هوشیار، کاووس کشاورز، امیر دریایی، آقامعلی تاری نژاد، رامین روحپرور، سید طه دادرضائی، 

سامان بهرامی کمانگر و محمدتقی قاسمی 

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
رقـم جدیـد در سـال زراعـی 76-77  از طریـق بانـك ژن ملـی گیاهـی ایـران درکـرج و بـه منظـور بررسـی اثرات تنش خشـكی بـر روی توده 
گندم هـای موجـود در بانـك ژن به مراغه ارسـال، و بصورت مشـاهده ای مـورد مطالعه قرار گرفت و بـا دارا بودن عملكـرد 2895 کیلوگرم در 
هكتـار نسـبت بـه رقـم سـرداری )1850 کیلوگـرم در هكتار( تفـاوت معنی داری نشـان داد. رقـم اوحدی در سـال های زراعـی 78-77  که 
خشكسـالی شـدیدی در منطقـه بـود، در آزمایـش مقدماتی بـا 1476 کیلوگرم در هكتـار و درسـال  78-79 در آزمایش مقایسـه عملكرد با 
2038 کیلوگـرم در هكتـار نسـبت بـه رقم سـرداری از برتری محسوسـی برخـوردار بود. براسـاس نتایج حاصل از آزمایشـات سـازگاری در 
کل مناطـق )80-83( رقـم جدیـد بـا تیپ رشـد زمسـتانه بـا تولیـد 2248 کیلوگرم در هكتار بیشـترین میـزان محصول را داشـت. میانگین 
عملكـرد دانـه رقـم جدیـد در طی 8 سـال بررسـی 2682 کیلوگـرم در هكتار بود که در مقایسـه بـا ارقام شـاهد سـرداری )2486 کیلوگرم در 
هكتـار( و رقـم آذر2 )2527 کیلوگـرم در هكتـار( 5-6 درصـد برتـر بود. میانگیـن عملكرد دانه رقم اوحدی، سـرداری و آذر2 در آزمایشـات 
آبیـاری تكمیلـی بـه  ترتیـب 4492، 4009 و 4011 کیلوگرم در هكتار بود که در مقایسـه با ارقام شـاهد سـرداری )2040 کیلوگرم درهكتار( 
و رقم آذر2 )2094 کیلوگرم در هكتار( بیش از400 کیلوگرم در هكتار تولید محصول دانه بیشـتری داشـت )شـكل 1(. باالترین پتانسـیل 
رقم مذکور با 5783 کیلوگرم در هكتار در شـرایط  آبی از ایسـتگاه زنجان به دسـت آمد که در شـرایط فوق نیز نسـبت به ارقام سـرداری و 
آذر2 بـه ترتیـب587 و 501 کیلوگـرم در هكتار عملكرد دانه بیشـتری داشـت. نتایج تجزیـه پایداری عملكرد دانه نشـان داد که رقم جدید 
بـر اسـاس متدهـای ضریـب تغییـرات محیطـی و متد غیر پارامتـری رتبه در زمـره ژنوتیپ هـای پایدار بـوده و پایداری تولیـد محصول آن 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم اوحدی

موسسه تحقیقات دیم كشور
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از رقـم سـرداری بیشـتر بـود. نتایـج تجزیـه پایـداری عملكرد دانـه نشـان داد که رقم جدید بر اسـاس متدهـای ضریب تغییـرات محیطی 
و متـد غیـر پارامتـری رتبـه در زمـره ژنوتیپ هـای پایدار بـوده و پایـداری تولید محصول آن از رقم سـرداری بیشـتر بود. نتایـج طرح های

تحقیقـی- تطبیقـی )آنفـارم( نشـان داد که رقـم جدید در مزارع زارعین در مناطق هشـترود و میانه در اسـتان آذربایجان شـرقی )83-84(  
بـا عملكـرد1980 کیلوگـرم در هكتـار نسـبت بـه شـاهدهای سـرداری )1690 کیلوگـرم در هكتـار( و آذر2 ) 1782 کیلوگـرم در هكتـار( بـه 
ترتیـب17 و 11 درصـد برتـری داشـت. از ویژگی هـای رقـم جدیـد می تـوان بـه زودرسـی، دارا بـودن دانه های درشـت بـا وزن هزاردانه 
بـاال )37 گـرم( درطـی 8 سـال )2 تـا 3 گـرم بیشـتر از شـاهدها(، ارتفـاع بوتـه مناسـب )78 سـانتی متـر(، تیپ رشـد زمسـتانه، متحمل به 
خشـكی و سـرما اشـاره نمـود )جـدول 1(. رنـگ سـنبله و دانـه رقـم جدید سـفید بوده و نسـبت به ریـزش دانه نیز مقـاوم می باشـد. نتایج 
تجزیـه کیفـی دانـه نشـان داد کـه  میـزان پروتییـن دانـه الیـن جدیـد 12/5  درصد بـوده )جـدول 2(، و در زمـره ارقـام با خاصیـت نانوایی 

خوب قـرار دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم جدیـد بطـور متوسـط حـدود 7 درصد نسـبت بـه ارقـام سـرداری و آذر2 در کل مناطق برتـر عملكرد دانـه دارد، با کاشـت الین جدید 
بطـور میانگیـن حـدود 176 کیلوگـرم در هكتـار اضافـه محصول نسـبت به ارقام سـرداری و آذر2 به دسـت می آیـد. ارزش افزوده ناشـی از 
جایگزینـی الیـن جدید با ارقام شـاهد در هر هكتار با احتسـاب  هرکیلوگرم گندم خوراکـی از قرار3200 ریـال برابر563/200  ریـال خواهد بود.

باتوجـه بـه اینكـه سـطح زیرکشـت گنـدم دیـم در منطقه سردسـیر و معتدل سـرد بیـش از 2 میلیون هكتـار می باشـد، اگر فـرض کنیم که 
الیـن جدیـد بتوانـد در سـطح200 هزار هكتـار از مناطق فوق کشـت شـود 112/640/000/000= 200/000 × 563/200  ریال سـود نصیب 
کشـور و کشـاورزان خواهد شـد. تحمل بیشـتر رقم جدید نسـبت به تنش های سـرما و خشـكی، وزن هزار دانه باال و همچنین دارا بودن 

کیفیـت خـوب  نانوایی درمقایسـه بـا ارقام شـاهد از دیگر امتیازات آن می باشـد.

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: محمد زمانیان

مجریان: ناصر ظریفی نیا، مسعود ترابی، علیرضا طالب نژاد، خلیل چابک، سید وحید علوی، عباس پورنصراله، فرهاد اشراقی، 
رضا اعظمی

همکاران: محمدرضا عباسی، قربان اکبری راد، علیرضا برومند، سودابه یوسفی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
پاییزه - بهاره  •   تیپ رشد    
•   ارتفاع بوته )سانتیمتر(               50-60
•   گروه رسیدن              زودرس
•   شكل بوته               ایستاده
•   واکنش نسبت به بیماری و آفات               متحمل تا مقاوم
•   واکنش نسبت به سرما             متحمل

•   عملكرد علوفه تر )تن در هكتار(            35- 30  
•   عملكرد علوفه خشک)تن در هكتار(              5-5/5 
•   درصد پروتیین                16-17 
•   قابلیت هضم علوفه )DMD(          60 درصد
•   قابلیت خوش خوراکی                  80 – 70  درصد
•   عملكرد بذر )کیلوگرم در هكتار(    700 – 500 
•   رنگ دانه                      زرد

دانش فنی تولید و تکثیر بذر شبدر الكی رقم البرز 1

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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•   مقدار بذر مصرفی )کیلوگرم در هكتار(      20-25
3/5-4/5 •   وزن هزار دانه )گرم(   
•   تعداد روز تا گلدهی                                      30 – 25 روز
7                )TRL( سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
ایـن رقـم بـا میانگیـن عملكـرد علوفـه خشـک5500 کیلوگـرم در هكتـار، 22/2 درصـد برتـری عملكـرد نسـبت بـه ارقـام شـاهد )ایرانـی و 
برسـیم( داشـته و طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 2/6 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده 
اسـت. بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هر هكتار کشـت شـبدر در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقم جدیـد نیـز580/8 ریال 
قابـل محاسـبه می باشـد. اگـر بـا کشـت رقـم جدیـد شـبدر الکـی البـرز1 فقـط10 درصد به سـطح زیرکشـت شـبدر در کشـور اضافه شـود، 
حـدود10000 هكتـار افزایش سـطح داریم و با احتسـاب حداقل 3 تن علوفه خشـک در هكتار، سـالیانه حدود30000 تـن علوفه تولیدی 
داریـم کـه اگـر قیمـت هـر کیلو علوفه خشـک فقـط150 تومان باشـد، درآمد سـالیانه حدود 4/5 میلیـارد تومـان خواهد بود. ایـن درحالی 
اسـت کـه بـا برنامه ریـزی دقیـق می توان از شـبدر الکـی رقم البـرز 1 به عنوان کشـت دوم در حـد فاصل بین کشـت های اول و دوم، کشـت 
در مناطق شـمالی و شـالیزارها، مناطق میان بند و اسـتانهای غربی که سـرما عامل محدود کننده اسـت، اسـتفاده نمود و سـطح و تولید 
را خیلـی بیشـتر از10 درصـد پیشـنهادی بـاال بـرد و بـه تولیـد علوفـه در اول فصـل بهار کـه زمان پیـک کمبود علوفه اسـت، کمـک زیادی 
نمـود. ایـن رقـم بـه تولید علوفه در کشـور و تامین فـراورده های لبنـی و پروتیینی موردنیاز کمـک و از خروج ارز جهـت واردات مواد لبنی 

و پروتیینـی از کشـور ممانعـت می کنـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: محمد زمانیان

مجریان: جلیل نوربخشیان، حسن مختارپور، علیرضا طالب نژاد، شیرین یغموری، شهناز سلیمانپور، وحید رهجو

همکاران: محمدرضا عباسی، علیرضا برومند، قربان اکبری راد، سودابه یوسفی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ رشد            پاییزه
•   ارتفاع بوته                              80– 50 سانتیمتر
•   گروه رسیدن        دیررس
•   شكل بوته         ایستاده
•   واکنش نسبت به بیماری و آفات                          متحمل تا مقاوم
•   واکنش نسبت به سرما       متحمل

•   طول دوره رویش        180 روز 
•   عملكرد علوفه تر )تن در هكتار(    90 – 60 
•   عملكرد علوفه خشک )تن در هكتار(        12-15
300-500 •   عملكرد بذر )کیلوگرم در هكتار(  
•   درصد پروتیین              16/2
•   NDF                                          36/6 درصد
•   ADF                     25/5 درصد
•   قابلیت هضم علوفه     69 درصد

دانش فنی تولید و تکثیر بذر شبدر قرمز رقم نسیم

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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•   قابلیت خوش خوراکی         80 درصد
قهوه ای ابلق •   رنگ  بذر    
7                        )TRL( سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
ایـن رقـم بـا میانگیـن عملكـرد12000 کیلوگـرم در هكتـار،20 درصد برتری نسـبت به رقم شـاهد محلی شـهرکرد داشـته و طبق بـرآورد، 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدید 5/1 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینه 
تولیـد هـر هكتار کشـت شـبدر در کشـور، کاهش هزینه هـر کیلو محصول رقم جدید نیز 239/6ریال قابل محاسـبه می باشـد. اگر با کشـت 
رقم جدید شـبدر قرمز نسـیم فقط20 درصد به سـطح زیرکشـت شـبدر در کشـور اضافه شـود، حدود20000 هكتار افزایش سـطح داریم 
و بـا احتسـاب حداقـل10 تـن علوفـه خشـک در هكتـار، سـالیانه حـدود200000 تـن علوفـه تولیـدی داریـم که اگر قیمـت هر کیلـو علوفه 
خشـک فقط200 تومان باشـد، درآمد سـالیانه حدود40 میلیارد تومان خواهد بود. این رقم به تولید علوفه در کشـور و تامین فراورده های 
لبنـی و پروتیینـی موردنیـاز کمـک و از خـروج ارز جهـت واردات مـواد لبنـی و پروتیینی از کشـور ممانعـت می کند. )محاسـبات به قیمت 

سـال معرفی می باشـد(
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مجری مسئول: حمید درستی

مجریان: مریم حسینی چالشتری، ابوبكر جوهرعلی، مهرزاد اله قلی پور، حسن رحیم سروش، عباس شهدی کومله، محسن قدسی

همکاران: اردشیر روحی، محمود صیادی، ناصردواتگر، فریدون پاداشت، شهریار بابازاده، بهمن ناصحی، ایرج بنیادی، شایگان ادیبی

سال دستیابی: 1389

مشخصات علمی و فنی:
برگـزاری اولیـن سـمپوزیوم بین المللـی برنـج هیبریـد در کشـور چیـن در سـال 1366 بهانـه ای شـد کـه تعـدادی از محققیـن مسـتقر در 
مراکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان های گیـالن و مازنـدران در آن شـرکت نماینـد. بررسـی های اولیـه در ارقـام هیبریـد برتـری آن هـا را 
در بـاروری خـوب و رسـیدگی یكنواخـت نشـان داد. بـه دنبـال آن مطالعـه مقدماتـی بـر روی الین هـا مشـخص نمـود کـه تعـدادی از ایـن 
الین هـا در شـرایط آب و هوایـی گیـالن سـازگاری خوبـی دارنـد. متعاقـب ایـن بررسـی های مقدماتـی، الین هـای والدینـی )A, B, R( از 
مرکـز بین المللـی برنـج )ایـری( درخواسـت گردیـد و نسـبت به تولیـد بذر هیبرید به روش سـه الیـن در سیسـتم تولید بذر و نیـز نگهداری 
الین هـای نـر عقیـم انجـام  شـد. طـی سـال های مختلـف مطالعـات متفاوتی بـه منظـور پایدار کـردن سیسـتم تولید بـذر و نیـز نگهداری 
الین هـای نـر عقیـم انجـام شـد و به منظـور شناسـایی بهترین ترکیب هـا با بیشـترین میـزان هتروزیس طرح هـای مختلفی اجـرا گردید و 
الین هـای زیـادی تولیـد شـد. از میـان هیبریدهـای تولید شـده، چهـار هیبریـد امیدبخش انتخـاب شـدند و در آزمایشـات مختلف نظیر 
مشـاهده ای و مقایسـه عملكـرد مقدماتـی و نیـز سـازگاری طی دو سـال در دو منطقه ایسـتگاه چپرسـر )تنكابن( و رشـت مـورد مطالعه و 
بررسـی قـرار گرفتنـد. یكـی از آنهـا بـا ترکیـب )IR58025 A/IR42686 R( عالوه  بـر باروری خوب و رسـیدگی یكنواخـت دارای عملكرد 
بـاال )8/5 -7 تـن در هكتـار( و سـازگاری خـوب در شـرایط اسـتان گیـالن و نیـز از کیفیت پخت مناسـبی برخـوردار بود. میـزان هتروزیس 
اسـتاندارد هیبریـد جدیـد بیـن 24/5 ت 46 درصـد در آزمایشـات مختلـف بـرآورد گردیـد. فاکتورهای کیفـی مطرح در برنـج یعنی درصد 
تبدیـل شـلتوک بـه برنج سـفید، شـكل و اندازه دانـه و کیفیت پخت می باشـد، این هیبریـد جدید با میـزان تبدیل 71 درصـد و ظاهر دانه 
بلنـد )تیـپ صـدری( بـا میـزان آمیلـوز 22/1 و قـوام ژل )54( و نیـز درجـه حـرارت ژالتینـی شـدن و طعـم مطلـوب می باشـد. از طرفی به 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج هیبرید رقم دیلم

وسسه تحقیقات برنج كشور
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علـت همزمانـی گلدهـی بیـن الین های والدینی آن )A و R الین( تولید بذر آن آسـان اسـت. بهتریـن تراکم بوته برای ایـن هیبرید جدید 
25 در 25 سـانتیمتر بـا سـطح کـودی120 کیلو گرم نیتـروژن خالص در هكتار تعیین گردید. بیشـترین راندمان عملكرد آن در آزمایشـات 
تحقیقی، ترویجی با 12/5 تن در هكتار شـلتوک حاصل شـد. این هیبرید نسـبت به بیماری بالسـت مقاوم می باشـد و دارای دوره رشـد 

متوسـط )130-125 روز( از بـذر پاشـی تا رسـیدگی کامل اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
ایـن رقـم پرمحصـول در ردیـف ارقـام برنـج تیـپ دانـه بلنـد )صـدری( قـرار دارد. ازلحـاظ رویـت ظاهـری و بازارپسـندی بسـیار مناسـب 
می باشـد، و از عطـر و طعـم باالیـی برخـوردار بـوده و کیفیـت پخـت و خـوراک آن نیـز مطلوب می باشـد، همچنیـن پس از پخت نـرم باقی 
می مانـد. صفـت نـرم مانـدن پـس از پخـت از فاکتورهای مهم در پذیرش یک رقم توسـط کشـاورزان محسـوب می شـود. راندمـان تبدیل 
ایـن رقـم بیـش از70 درصـد بـوده و درصـد خـرده برنـج 5/14 اسـت. همانطـوری که قبـاًل بیـان گردیـد میانگین عملكـرد این رقـم 7/5-8 
تـن در هكتـار می باشـد کـه حـدودًا 40 درصـد بیشـتر از رقم اصالح شـده )خـزر( و 51 درصد بیشـتر از ارقـام محلی نظیر بی نام و هاشـمی 
اسـت. بدیهـی اسـت عملكـرد بیـش از10 تـن در شـرایط کشـت ایـده آل دور از انتظـار نخواهد بود. میـزان بذر مـورد نیاز برای کشـت یک 
هكتـار20 کیلوگـرم در مقابـل60 کیلوگـرم رقـم خـزر )اصـالح شـده( و100-80 کیلوگرم ارقـام محلی )بی نام و هاشـمی( اسـت. درحالی که 
عملیـات تهیـه زمیـن ازقبیـل شـخم، تسـطیح و آماده سـازی زمیـن برای کشـت رقم هیبرید و سـایر ارقـام رایـج تفاوتی نداشـته و هزینه 
تهیـه آن یكسـان می باشـد. شـایان ذکـر اسـت ایـن رقـم درمقابل تنش آبی درمقایسـه بـا ارقـام بومی و اصالح شـده تحمل بهتری نشـان 
داده اسـت درحالی کـه امـروزه هزینـه زیـادی جهت دسـتیابی بـه ارقام مقـاوم صرف می شـود. باتوجه به راندمـان عملكرد باال در شـرایط 
یكسـان، کشـت رقـم هیبریـد بسـیار معقـول و منطقـی به نظر می رسـد. درصـورت رعایـت اصول صحیح کاشـت و داشـت محصـول قابل 
توجهـی بـه دسـت خواهـد آمـد. اسـتفاده از ارقـام هیبریـد را می تـوان بـه عنـوان یـک اسـتراتژی در افزایـش سـقف تولید بـرای کمک به 
تغذیـه جمعیـت در حـال  افـزون طی سـال های آینـده دانسـت. از آنجایی که سـودمندی اسـتفاده از تكنولـوژی برنج هیبریـد در افزایش 
عملكـرد در واحـد سـطح و اقتصـادی بـودن آن به اثبات رسـیده اسـت، بنابر این سیاسـت جامع و کاملـی باید در این زمینـه اعمال گردد.

وسسه تحقیقات برنج كشور
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مجری مسئول: محتشم محمدی

مجریـان: مهـدی کالته، طهماسـب حسـین پور، غالمرضا خلیـل زاده، حسـن خانـزاده، محمدمهدی پورسـیابیدی، محمـد آرمیون، 
فـرزاد افشـاری، رضـا حـق پرسـت، حسـن قوجیـق، مقصـود حسـن پور حسـنی، وفـا مردوخـی، محمـد علـی دهقـان، رحیـم هوشـیار، 

رحمـان رجبـی، ملـك مسـعود احمـدی، عبدالوهـاب عبدالهـی، مظفر روسـتایی و امیـر دریانی

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
رقـم کریـم بـرای نخسـتین بـار درسـال )83-84( درقالـب آزمایـش بین المللـیth RWYT- MR- SC 12  از مرکـز بین المللـی تحقیقات 
کشـاورزی در مناطـق خشـك )ایـكاردا( در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی دیـم گچسـاران ارزیابـی گردیـد و بـه دلیـل برتری عملكـرد دانه 
)3975 کیلوگـرم در هكتـار( و خصوصیـات مطلـوب زراعـی انتخاب و در سـال )84-85( آزمایش پیشـرفته مقایسـه عملكرد ایسـتگاه های 
گچسـاران، گنبـد، خرم آبـاد و مغـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت، میانگیـن عملكـرد دانه رقـم جدید و رقـم کوهدشـت در تمام ایسـتگاه ها 
بـه ترتیـب3762 و 3416 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه رقـم جدیـد بـه دلیـل دارا بـودن ویژگی هـای زراعـی مناسـب انتخـاب و بـه منظـور 
ارزیابـی تكمیلـی و مطالعـه پایـداری تولید در آزمایش سـه سـاله یكنواخت سراسـری ژنوتیپ هـای گندم نـان )88-85( در ایسـتگاه های 
گچسـاران، گنبـد، خرم آبـاد و مغـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در بررسـی سـه سـاله ژنوتیپ هـا در آزمایـش سـازگاری، رقـم جدیـد بـا 
متوسـط تولیـد3310 کیلوگـرم در هكتـار نسـبت بـه رقـم شـاهد در سـطح احتمـال 5 درصـد برتـری معنـی دار داشـته اسـت. درمجمـوع 
متوسـط عملكرد دانه رقم جدید و شـاهد کوهدشـت در طی سـال های )88-83( به ترتیب 3594 و3180 کیلوگرم در هكتار بود. میانگین 
عملكـرد دانـه رقـم جدید در ایسـتگاه های گچسـاران، کوهدشـت، گنبد و مغان بـه ترتیب بـا تولیـد 3453، 4248، 3286 و 2678 کیلوگرم 
دانـه در هكتـار بود که نسـبت به شـاهد کوهدشـت در این مناطق بـه ترتیـب 17/7، 12/3، 11/2 و 6 درصد برتری داشـت. نتایج حاصل از 
تجزیـه پایـداری نشـان داد کـه رقم جدید از لحـاظ معیارهای پایداری میانگین رتبـه، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییـرات درون مكانی 
بسـیار پایـدار اسـت. رقم جدید نسـبت به شـاهد کوهدشـت از زودرسـی نسـبی برخـوردار بـوده و وزن هزاردانـه آن در برخـی از محیط ها 
تـا 6  گـرم بیشـتر از شـاهد بـود. رقـم جدید از سـال زراعی 88- 84 در ایسـتگاه سـرارود نیـز در قالب آزمایشـات متعدد ارزیابی شـد که در 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم كریم

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجمـوع بطـور متوسـط 16 و 21/5 درصـد بـه ترتیب نسـبت به ارقـام سـرداری و آذر2 برتـری عملكرد داشـت. رقم جدید در سـال زراعی 
)88-87( در آزمایـش تحقیقـی تطبیقـی در مناطـق داالهـو و روانسـر در اسـتان کرمانشـاه در مـزارع کشـاورزان ارزیابـی شـد و میانگیـن 
عملكـرد دانـه آن و رقـم آذر2 بـه ترتیـب 2186 و 1892 کیلوگـرم دانـه در هكتـار بـود. ارزیابـی رقـم جدید در ایسـتگاه گچسـاران درسـال 
زراعـی )89-88( نشـان داد کـه در شـرایط تنـش خشـكی و گرمـای آخـر فصـل )از مرحلـه سـاقه دهی به بعد( نسـبت بـه رقم کوهدشـت از 
مقاومـت بیشـتری برخـوردار بوده و عملكرد بیشـتری نیز داشـت و در ایسـتگاه های گنبد و خـرم آباد میزان اختالف عملكـرد الین جدید 
بـا شـاهد کوهدشـت در سـطح احتمـال5 و1 درصد معنـی دار بود. نتایج یادداشـت  بـرداری از بیمـاری زنگ زرد در شـرایط اپیدمی سـال 
زراعـی )89-88( نشـان داد کـه حداکثـر آلودگـی رقـم جدیـد بـه بیمـاری زنـگ زرد MS 20 بود که نشـان از تحمل بسـیار بـاالی آن به این 
بیمـاری دارد. نتایـج یادداشـت  بـرداری از بیمـاری زنگ قهوه ای در شـرایط اپیدمی نشـان داد رقم جدیـد به این بیمـاری مقاومت دارد. 
در مجمـوع متوسـط عملكـرد دانه الین جدید و رقم کوهدشـت در سـال زراعـی )89-88( به ترتیـب 4403 و 3905 کیلوگـرم در هكتار بود. 
در مجمـوع متوسـط عملكـرد دانـه رقم جدید و رقم کوهدشـت در سـال زراعـی )89-88( به ترتیـب 4403 و 3905 کیلوگـرم در هكتار بود. 
در سـال زراعـی )89-88( در بسـیاری از مناطـق ایران ازجمله اسـتان کرمانشـاه به دلیل وقـوع بارندگی فراوان و توزیع مناسـب پراکندگی 
آن، شـرایط محیطـی بـرای گسـترش بیمـاری زنگ فراهم شـد و رقم سـرداری نسـبت بـه نـژاد فیزیولوژیك غالـب زنگ زرد حسـاس بود. 
ولـی واکنـش رقـم جدیـد نسـبت بـه این نژاد زنـگ مقـاوم )R 5( بود. این الیـن دارای تیپ رشـد بهاره، با متوسـط ارتفاع بوته 89 سـانتی 
متـر بـوده کـه نسـبت بـه بیماری هـای شـایع مهم نظیـر زنـگ زرد، زنـگ قهـوه ای و سـفیدك سـطحی از مقاومت خوبـی برخوردار اسـت. 
الیـن جدیـد از لحـاظ اغلـب پارامترهـای مهم کیفـی نظیر حجم نـان، میزان حجم رسـوب )SDS(، شـاخص گلوتـن، عدد زلنـی و درصد 
پروتییـن نسـبت بـه رقـم کوهدشـت برتری مشـهودی دارد. در مجمـوع به دالیل دارا بـودن خصوصیات مناسـب کمی و کیفـی، دارا بودن 
عملكـرد بـاال و مقاومـت بـه اکثـر بیماری هـا الیـن کریـم بـرای معرفی و کشـت در دیم زارهـای گرمسـیری و نیمه گرمسـیری و معتـدل گرم 

انتخـاب گردید.

توجیه مالی و اقتصادی:
الیـن جدیـد درمقایسـه با شـاهد کوهدشـت 434 کیلوگرم در هكتار در شـرایط ایسـتگاهی مـزارع کشـاورزان اضافه عملكـرد تولید نمود. 
از سـوی دیگـر، در مناطـق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر دیم کشـور بیـش از یك میلیون و دویسـت هزار هكتـار اراضی قابل کشـت گندم وجود 
دارد. اگـر الیـن جدیـد در سـطح400 هـزار هكتار از اراضی مذکور کشـت شـود، پیش بینی می شـود که حـدود یكصد و هفتـاد و چهارهزار 
تـن محصـول اضافـی در مقایسـه با شـاهد تولید خواهد شـد. با احتسـاب هرکیلوگرم گنـدم باقیمت3600 ریـال مبلغی معـادل1562400 
ریـال سـود خالـص بیشـتر از شـاهد کوهدشـت در هـر هكتـار عایـد کشـور و کشـاورزان تولیـد کننـده خواهـد شـد. ایـن الیـن نـه تنهـا بـه 
تنش هـای خشـكی و گرمـا مقـاوم بـوده بلكـه بـه بیمـاری زنـگ زرد نیـز مقـاوم اسـت و در سـال های اپیدمـی نـه تنهـا از توسـعه بیمـاری 
جلوگیـری خواهـد نمـود، بلكـه بـه پایـداری تولیـد هـم کمـک شـایان توجهـی خواهـد کـرد. در مجمـوع الیـن جدیـد بـه دلیـل دارا بودن 
پتانسـیل عملكـرد بـاال، مقاومـت بـه تنش هـای خشـكی، گرمـا و مقاوم بـودن بـه زنـگ زرد و زنـگ قهـوه ای و دارا بـودن پارامترهای مهم 
کیفی درمقایسـه با شـاهد کوهدشـت برای معرفی و کشـت در دیم زارهای گرمسـیری و نیمه گرمسـیری و منطقه معتدل گرم دیم انتخاب 

گردید.

موسسه تحقیقات دیم كشور



140141

مجری مسئول: سید سعید پورداد

مجریان: مهدی جمشید مقدم، مسعود اسكندری، مجید خیاوی، سارا علیپور، حسین سبزی، امیر میرزایی و امیرحسن امیدی

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
•   مناسب کشت پاییزه درمناطق معتدل سرد و کشت بهاره در مناطق سرد کشور در تناوب با غالت دیم 

•   تیپ رشد بینابین                                                                                         •   رنگ گلچه قرمز
•   بی خار                                                                                                             •   دانه درشت )وزن هزار دانه 48 گرم(

•   میزان روغن دانه 28 درصد                                                                      •   متحمل به خشكی
•   قابلیت برداشت گلچه ها

توجیه مالی و اقتصادی:
توجیـه اقتصـادی رقـم فرامـان در سـه حالـت مقایسـه عملكـرد دانـه بـا کشـت بهـاره رقـم محلـی اصفهـان و کشـت های پاییـزه دو شـاهد 

زرقـان279 و سـینا بـه شـرح ذیـل محاسـبه می گـردد: 
1- عملكـرد دانـه درمقابل کشـت دیم پاییزه زرقان 279 )شـاهد( و رقم جدید معرفی شـده سـینا: میانگین عملكرد دانه رقـم فرامان، زرقان 

279 و سـینا بـه ترتیـب3/1380، 2/948 و 3/1224  کیلوگـرم در هكتار بوده و باتوجه به قیمت هرکیلوگرم دانه گلرنگ18000 ریال اسـت.
2- عملكـرد دانـه درمقابـل کشـت بهـاره دیم محلی اصفهان )کشـت غالب(: بیشـترین سـطح زیرکشـت گلرنگ در کشـور مربوط به کشـت 
بهـاره رقـم محلـی اصفهـان اسـت. میانگیـن عملكـرد دانـه ایـن رقـم در شـرایط دیـم طـی سـه سـال برابـر2/556 کیلوگـرم و رقـم فرامان 
2/1011 کیلوگـرم در هكتـار بـوده اسـت. لذا افزایش عملكرد فرامان455 کیلوگرم اسـت که با احتسـاب هرکیلوگرم دانـه برابر18000 ریال 

افزایـش درآمـد برابـر8/190/000 ریـال در هكتـار خواهد بود.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گلرنگ رقم فرامان

موسسه تحقیقات دیم كشور  
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مجری مسئول: بهروز واعظی و مظفر روستایی

مجریـان: محتشـم محمـدی، عباسـعلی نوری نیا، طهماسـب حسـین پور، غالمرضـا خلیل زاده، حسـن خانـزاده، محمد علـی دهقان، 
اصغـر مهربـان، حسـین علـی فالح، معرفت قاسـمی، حسـن قوجیق، مقصود حسـنپور حسـنی و امیـر دریایی

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
رقـم جدیـد بعد از انتخاب در آزمایشـات مقدماتی و پیشـرفته مقایسـه عملكـرد در آزمایش سـازگاری و پایداری عملكرد دانـه ژنوتیپ های 
جـو در مناطـق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر دیم کشـور )ایسـتگاه های تحقیقات کشـاورزی دیم گچسـاران، کوهدشـت، مغـان و گنبد در طی 
سـال های زراعـی88-85  ارزیابـی گردیـد. نتایـج حاصـل نشـان داد کـه بیـن ژنوتیپ های جـو ازنظر تولید محصـول اختالف بسـیار معنی 
Sfa02/3/RM1508/Pro//W12269/4/Hml02/ArabiAbiad//ER/ داری وجـود داشـت و بیشـترین عملكـرد دانـه بـه رقـم جدیـد

ApmICB92-0926-0AP-36AP- 0AP( بـا 3345 کیلوگـرم در هكتـار مربـوط بـود. عملكـرد دانـه ارقـام ایـذه و ماهـور نیـز بـه ترتیـب 
2844 و 2966 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه الیـن جدیـد در سـطح احتمـال یـك درصـد، نسـبت به شـاهد ایذه تفـاوت معنی داری داشـت. 
رقـم جدیـد بـا متوسـط عملكـرد3670 کیلوگـرم در هكتار، تیپ رشـد بهـاره، متوسـط ارتفاع بوته آن 73 سـانتی مترکه نسـبت بـه ورس و 
بیماری هـای سـفیدك سـطحی و کچلـی مقـاوم بوده و نسـبت به شـاهد ایذه بطـور متوسـط 864 کیلوگرم اضافـه محصول در هكتـار تولید 
می کنـد بـرای کاشـت در دیم زارهـای مناطـق گـرم و نیمه گرم کشـور انتخـاب گردید. خصوصیـات بارز رقم خرم ازجمله سـرعت پر شـدن 

دانـه، وزن هـزار دانـه بـاال، رنـگ دانه روشـن و افزایش عملكرد نسـبت به شـاهد می باشـد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم جـو خـرم در طـی سـال های ارزیابـی3670 کیلوگـرم در هكتار بوده اسـت و درمقایسـه با شـاهد ایـذه، حدود 
864 کیلوگـرم در هكتـار اضافـه عملكـرد دارد. ارزش افـزوده ایـن رقـم با احتسـاب هر کیلوگـرم جو بـه قیمت2600ریال، مبلغـی درحدود 
2/246/400 ریـال سـود خالـص در هـر هكتـار عایـد کشـور و کشـاورزان تولیدکننده خواهد شـد. در مناطق گرمسـیر و نیمه  گرمسـیر دیم 
کشـور، بیـش از300 هـزار هكتـار اراضـی قابل کشـت جو وجـود دارد، بـا فرض اینكـه الین جدیـد بتواند در سـطح100/000 هكتـار مورد 
کشـت قـرار گیـرد، میـزان ارزش افـزوده ناشـی از جایگزینـی آن86/400/000 = 864 ×100/000 کیلوگـرم محصـول اضافـی درمقایسـه بـا 

شـاهد خواهـد بـود کـه معـادل رقمی بالغ بـر224 میلیـارد ریال در سـال خواهـد بود.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو دیم رقم خرم

موسسه تحقیقات دیم كشور



142143

مجری مسئول: محسن آقائی زاده 

مجریان: محمود مصباح، محمدرضا اوراضی زاده، غالمرضا اشرف منصوری، سعید دارابی، محسن بذرافشان، مسعود احمدی، حسنعلی شهبازی، 
عادل پدرام، کیوان فتوحی، جهانشاه بساطی، حمیدرضا ابراهیمیان، محمدرضا میرزایی، مجید محرم زاده، داریوش فتح اله طالقانی،

سید باقر محمودی، جمشید سلطانی، اباذر رجبی، رحیم محمدیان، سعید واحدی، مهدی حسنی، فرشید مطلوبی، شهرام خدادادی، 
سعید صادق زاده حمایتی، علی حبیب خدایی، محمدرضا فتحی، حمید نوشاد، بابک بابایی، مژده کاکوئی نژاد، محمدعلی چگینی

همکاران: منوچهر صادق کوهستانی، یوسف ابراهیم زاده، سیدمرتضی عرب زاده، عبدالحسین اصدقی، کریم کشاورز، منصور روئین تن

سال دستیابی: 1390

مشخصات علمی و فنی:
این رقم یك هیبرید دیپلوئید منوژرم و متحمل به بیماری ریزومانیا است. هیبرید مخصوص کشت بهاره بوده و برای کشت پاییزه توصیه نمی شود. 
این رقم در مناطق غیرآلوده، عملكرد ریشه و کیفیت بسیار خوبی دارد اما از درصد قند زیادی برخوردار نیست. شیارهای دو طرف ریشه کم 
است که موجب انتقال خاک کمتری از مزرعه به کارخانه می شود. تعداد برگ در این رقم 25-20 عدد و فاقد رشد ثانوی است. طول دوره رشد 
این رقم180 روز و مناسب ترین تاریخ  کاشت در مناطق سردسیر نظیر همدان، شهرکرد و آذربایجان غربی اوایل فروردین ماه و زمان برداشت 
نیمه اول مهر ماه است. زمان مناسب برای کاشت این رقم در سایر مناطق نظیر فارس، اصفهان، کرمان، مغان از نیمه  دوم اسفند تا اواخر 
فروردین ماه و زمان برداشت نیمه دوم مهرماه است. این رقم در درجه اول مناسب کاشت در مناطق آلوده به ویروس ریزومانیا نظیر فارس، 
اصفهان، خراسان، آذربایجان  غربی و سایر مناطق آلوده است هرچند که در مناطق غیرآلوده در مقایسه با ارقام نرمال داخلی و خارجی از 
عملكرد ریشه و محصول شكر خوبی برخوردار می باشد. تراکم مورد نیاز آن120 هزار بوته در مناطق آلوده و100 هزاربوته در مناطق غیرآلوده 

است. مصرف کود برای تولید محصول بایستی براساس توصیه خاکشناسی منطقه باشد. بذر مورد توصیه سه واحد در هر هكتار خواهد بود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
در حـال حاضـر بیـش از سـی هـزار هكتـار از اراضـی چغندرخیـز کشـور بـه بیمـاری ریزومانیـا آلـوده اسـت کـه ایـن مقـدار هـر سـاله رو به 
افزایـش اسـت. زارعیـن چغنـدرکار بـرای جلوگیری از خسـارت، همه  سـاله اقـدام بـه درخواسـت و ورود بذر خارجـی مقاوم بـه ریزومانیا 
می کننـد کـه سـالیانه بـر اسـاس نیازهـای اعـالم شـده، معادل یكصـد هـزار واحد بـذر مقـاوم از کشـورهای هلند، سـوئد، آلمان و فرانسـه 
وارد کشـور می شـود. جـدا از مشـكالت ثبـت سـفارش بـذر و ارسـال بـه موقع آن کـه برخی مواقع موجب می شـود بـذر دیر به  دسـت زارع 
رسـیده و موجـب تاخیـر در زمـان  کاشـت  شـود، مبلـغ هنگفتی نیز می بایسـت جهـت خرید و انتقـال بذر به داخل کشـور پرداخـت گردد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید تک جوانه مقاوم به بیماری ریزومانیا رقم پارس

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند



144145

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: حمید درستی

مجریان: مریم حسینی چالشتری، ابوبكر جوهرعلی، مهرزاد اله قلی پور،حسین رحیم سروش، عباس شهدی کومله، محسن قدسی

همکاران: اردشیر روحی، محمود صیادی، فریدون پاداشت، ناصردواتگر، شهریار بابازاده، بهمن ناصحی، ایرج بنیادی، شایگان ادیبی، 
موسوی،  ابراهیم  سید  کاوسی،  مسعود  نحوی،  مجید  مجیدی،  فرزاد  محدثی،  علی  ارازی،  ولی  باقری،  مهدی  محمد  جزایری، 

رحیمی مقدم، فاطمه حبیبی، محمد تواضع، عبدالحسین شیخ حسینیان، محمد محمدی، مهناز پورعباس، محمد رودپیما، میترا یكتا

سال دستیابی: 1390     

مشخصات علمی و فنی:
الیـن جدیـد برنـج )SA13R( حاصـل ترکیـب Pusa 1238-1 )پایـه مـادری( و Pusa 1238-81-6 )پایـه پـدری( می باشـد. ایـن الیـن 
جدیـد پـس از طـی مراحـل انتخـاب در نسـل های درحـال تفكیـک به عنـوان یک الیـن خالـص SA13R شناسـایی و به بخـش اصالح و 

تهیه بـذر ارائـه گردید. 
بررسـی خصوصیـات زراعـی و مورفولـوژی نشـان داد کـه الیـن SA13R داری تعـداد پنجـه و ارتفـاع بوتـه و تعـداد دانه در خوشـه در حد 
مطلـوب بـوده و بنابـر ایـن دارای تیـپ بوته مناسـب می باشـد. ایـن الین ازنظر کیفیـت  تبدیل بـا 69 درصد برنـج سـفید و 54 درصد برنج 
سـفید سـالم و همچنیـن بـا میـزان آمیلـوز متوسـط و دارا بـودن عطـر و طعـم ازنظـر کیفیـت دانـه در حـد بسـیار عالـی و از ارقـام معطـر و 
در گـروه ارقـام بومـی دانـه بلنـد نظیـر هاشـمی قـرار می گیـرد کـه یكـی از خصوصیـات برتـر و مهـم ایـن الیـن محسـوب می گـردد. پس از 
ارزیابی هـای اولیـه ایـن الیـن به همراه تعـداد زیادی الین دیگـر به دلیل داشـتن تیپ بوته مناسـب، مقاومت ظاهری به بیماری بالسـت 
و عملكـرد بـاال بـرای بررسـی بیشـتر انتخـاب شـد. نتایـج پـروژه تحقیقـی اجرایـی بررسـی کشـت الین هـای امیـد بخـش برنـج در مزارع 
متعـدد کشـاورزان اسـتان گیـالن در دوسـاله اخیـر نیـز نشـان داد کـه الیـن SA13R با میانگیـن عملكـرد 9/7 تـن در هكتـار و دارا بودن 
خصوصیـات کیفیـت پخـت و دانـه عالـی، مقاومـت به ورس اسـت و تولید حداکثر محصـول 5/11 تن در هكتـار، مورد پذیرش و اسـتقبال 
برنـج کاران قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج بررسـی تمایز، یكنواختـی و پایداری صفـات مورفولوژیكـی و زراعـی )DUS( نیز تاییـدی بر صفات 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم گوهر 
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مـورد نظـر در ایـن الیـن می باشـد. بنابـر ایـن الیـن SA13R بـه عنـوان یـک الیـن پرمحصـول و دارای پایـداری عملكـرد و کیفیت پخت 
بسـیار عالـی بـا دانه هـای بلنـد و معطـر و کیفیـت تبدیـل مناسـب و همچنین مقـاوم بـه بیمـاری بالسـت و ورس و دارا بـودن خصوصیات 

زراعـی و تیـپ بوتـه مطلـوب بـه عنـوان یک رقـم جدیـد پرمحصول کیفـی قابـل معرفی به کشـاورزان می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
الیـن SA13R از ارقـام برنـج دانـه بلنـد و دارای عطـر و طعـم، کیفیـت پخـت عالـی و تبدیـل و کیفیـت ظاهـری مطلـوب می باشـد. بنابـر 
ایـن امیـد مـی رود کـه ایـن رقـم از بـازار پسـندی خوبـی برخـوردار شـده و قیمت مناسـبی را بـه خود اختصـاص دهد. بـا عنایت بـه اینكه 
میـزان عملكـرد شـلتوک و برنج سـفید ایـن الین تقریبـا دو برابر میانگین ارقـام بومی بوده و از رقم پرمحصول خزر بیشـتر اسـت درنتیجه 
می تـوان اظهـار نمـود کـه بطـور کلـی جایگزینـی و کشـت چنیـن الین هایـی از لحـاظ افزایـش تولیـد، کاهـش واردات و کاهش خـروج ارز 
می توانـد در سـطح ملـی اقتصـادی و مقـرون به صرفـه محسـوب گـردد. علیهـذا براسـاس قیمـت ارقـام محلـی و پرمحصول برنـج و قیمت 
اسـتعالمی از برنج سـفید الین SA13R که در سـال 89 و90 توسـط زارعین کشـف شـده بود، توجیه اقتصادی کشـت این الین در سـطح 
یـک هكتـار شـالیكاری بـرای الیـن SA13R بیشـتر از ارقـام خزر و هاشـمی می باشـد. البته هرچنـد هزینه هـای تولید این الین نسـبت 
بـه ارقـام بومـی تـا حـد ناچیزی بیشـتر اسـت ولـی با این حـال درآمـد خالـص تولیـد آن باالتـر از درآمد خالـص تولیـد ارقام بومـی خواهد 
بـود. لـذا در ایـن جدول متوسـط درآمد ناخالص درج شـده اسـت. درآمد ناخالـص این الین حـدود 1/92 برابر رقم خـزر و 1/51 برابر رقم 
هاشـمی اسـت. بنابـر ایـن اگـر هزینه هـای تولیـد این الیـن حـدود10 درصد بیشـتر از رقم هاشـمی نیز باشـد، باز هـم درآمـد خالص این 

الیـن 1/82 برابـر رقم هاشـمی خواهـد بود.
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مجری مسئول: مظفر روستائی

مجریـان: داود صـادق زاده، مقصـود حسـنپور حسـنی، اسـماعیل زاد حسـن، رضـا رضایـی، رسـول اسـالمی، کاظـم سـلیمانی، 
غالمرضـا عابـدی اصل، ابراهیم روحی، هوشـنگ پاشـاپور، امیرقلی سـنجری، علی حسـامی، کـوروش نادرمحمودی، رضا حق پرسـت، 

مصطفـی آقائـی، ملـك مسـعود احمـدی، امیـر دریایـی، فـرزاد افشـاری، محمد ترابـی، محمـد علی دهقـان و وفـا مردوخی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
بـه منظـور گزینـش و معرفی رقم مناسـب بـرای افزایش بهـره وری از آب، رقم تك آب در سـال زراعی )76- 75( در قالـب خزانه بین المللی 
به موسسـه تحقیقات کشـاورزی دیم ارسـال و در ایسـتگاه تحقیقـات دیم مراغه مورد مطالعه قـرار گرفت و به دلیـل دارا بودن ویژگی های 
مناسـب زراعی انتخاب شـد. نتایج حاصل از اجرای پروژه های آبیاری تكمیلی در ایسـتگاه تحقیقاتی مراغه نشـان داد که طی 10 سـال 
گذشـته میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم تـك- آب، آذر2 و الوند با یك  بـار آبیاری در زمان کشـت بـه ترتیـب 4148، 3046 و 3137 کیلوگرم در 
هكتـار و بـا دو بـار آبیـاری )زمان کشـت+ آبسـتن( میانگین عملكـرد دانه رقم تـك- آب، آذر2 و سـرداری بـه ترتیـب 4720، 4283 و 3942  
کیلوگـرم در هكتـار بود )روسـتایی و همـكاران، 1392(. نتایج حاصل از اجـرای پروژه های آبیاری تكمیلی در ایسـتگاه تحقیقاتی اردبیل 
نشـان داد کـه میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم تـك- آب، آذر2 و سـرداری بـا یـك بـار آبیـاری در زمان کشـت بـه ترتیـب3266، 2310 و 2208 
کیلوگـرم در هكتـار و بـا دو بـار آبیـاری )زمـان کشـت+ آبسـتن( میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم تـك- آب، آذر2 و سـرداری بـه ترتیـب 4771، 
4492 و 3817  کیلوگـرم در هكتـار بـود. مطالعـه پایـداری عملكـرد دانـه بر اسـاس برخی شـاخص ها نشـان دهنـده پایـداری عملكرد این 
رقـم اسـت. رقـم تك-آب نسـبت به بیماری زنـگ زرد، قهوه ای، سـیاهك ها عكس العمل نیمـه مقاوم دارد. در سـال زراعـی90-1389 رقم
تك- آب در اسـتان های کردسـتان و آذربایجان غربی به ترتیب در سـطح سـه و هشـت هكتار )سـه بار آبیاری( کشـت و میانگین تولید آنها 
نیـز بـه ترتیـب5133 و 6470 کیلوگرم در هكتار بود )شـكل1(. طی 10 سـال مطالعـه میانگین عملكرد دانه رقم تك- آب ، آذر2 و سـرداری 
بـا یـك بـار آبیـاری در زمـان کشـت بـه ترتیـب3636، 2785 و2556 کیلوگـرم در هكتـار و بـا دو بار آبیـاری )زمان کشـت+ آبسـتن( میانگین 
عملكـرد دانـه رقـم تـك- آب و آذر 2 به ترتیـب4737 و 4346 کیلوگرم در هكتار بود )جدول3(. رقم جدید دارای تیپ رشـد زمسـتانه، دانه 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم تك - آب
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قرمـز، مقـاوم بـه سـرما، مقـاوم به ورس و نیمه حسـاس بـه ریزش دانه، بـا میانگین ارتفـاع بوته 80 سـانتیمتر، میانگیـن وزن هزار دانه 
36  گـرم و متحمـل به تنش خشـكی می باشـد. رقـم جدید از کیفیت نانوایی بسـیار خوبی برخوردار اسـت. در مجموع به دلیـل دارا بودن 
پتانسـیل عملكـرد بـاال، کیفیـت خیلـی خـوب، مقاومت به سـرما، نیمه  مقاوم بـه زنگ زرد و سـایر ویژگی های مناسـب زراعـی دیگر، رقم 

جدیـد برای کاشـت تحت شـرایط آبیـاری تكمیلی در مناطق سـرد انتخـاب و به نام تك- آب معرفی شـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
ارزش افـزوده ناشـی از جایگزینـی رقـم تـك- آب بـا ارقـام آذر2 و الونـد بـا احتسـاب هـر کیلوگـرم گنـدم برابـر 5600 ریـال بـه ترتیـب برابـر 
4916800 و 3662400 ریـال خواهـد بـود. باتوجـه بـه اینكـه درکشـور حـدود 700 الـی 800 هـزار هكتـار زمیـن مناسـب بـرای آبیـاری 
تكمیلـی وجـود دارد، درصورتـی کـه الیـن جدیـد بتوانـد در سـطح 100 هـزار هكتـار در مناطـق سـرد و معتـدل سـرد و بـا یـك بـار آبیاری 
تكمیلـی کشـت شـود، در هرسـال حـدود 75000000 = 750 × 100000 کیلوگرم گندم بیشـتری تولید خواهد شـد. ارزش افزوده سـالیانه 

ناشـی از جایگزینـی ایـن رقـم در سـطح 100 هـزار هكتـار بالـغ بـر 42 میلیـارد ریـال خواهـد بود.
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مجری مسئول: خشنود علیزاده

مجریـان: علیرضـا فخـر واعظی، جـواد المعی، سـرحد بهرامی، الیـاس نیسـتانی، اکبر شـعبانی، صـادق شـهبازی، محمدعلی دری، 
کریـم خادمـی، حمیـد محمـودی، جلیـل اصغری میدانی، حسـین مصطفایی، افشـین بافنـده، رضا رحیـم زاده، رحمن ابن عباسـی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
گیـاه یكسـاله از خانـواده بقـوالت، مناسـب بـرای تنـاوب غالت دیـم، متحمل به سـرما و قابل کشـت پاییزه در اقلیم سـرد و معتدل سـرد، 
تیـپ رشـد پاییـزه، متوسـط عملكـرد علوفه خشـك در حـدود 3500 کیلوگـرم در هكتار، تیپ بوته ایسـتاده و رنگ گل ها سـفید، متوسـط 

پروتییـن دانـه برابر 25/33 درصد اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـا فـرض حداقـل 2 میلیـون هكتار آیش دیم، اگر فقط 5 درصد سـطح آیش به کشـت رقم گل سـفید اختصاص داده شـود سـاالنه می توان 
350 هزارتـن علوفـه خشـك تولید کرد که با احتسـاب حداقل7000 ریال برای هرکیلوگرم علوفه خشـك، سـاالنه مبلـغ2450 میلیارد ریال 

درآمد عاید تولیدکنندگان خواهد شـد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ماشک رقم گل سفید 
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مجری مسئول: کوروش نادر محمودی

مجریان: جمشـید قبادی، محمد آرمیون، یوسـف انصاری ملكی، هوشنگ پاشـاپور، فرهاد آهك پز، غالمرضا عابدی اصل، کاظم سلیمانی، 
ابراهیـم روحـی، حسـن قوجیـق، محمـد مهـدی پورسـیابیدی، مظفـر روسـتایی، ایـرج آزادی، ابراهیـم دارایـی، اللهیـار شـكری، 

فریـدون اعتضـاری، محمـد صالـح محمـدی، عبدالكریم ابراهیمی، فرشـید خدا دوسـت و قبـاد محمد پور

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
الین  زنده،  غیر  و  زنده  تنش های  به  مقاوم  نیز  و  پرمحصول  ارقام  معرفی  و  اصالح  طریق  از  دیم  جو  تولید  افزایش  منظور  به 
طی  و  تولید   Xmuse الین  و  گرگان4  جو  رقم  بین  هدفمند  برگشتی  تالقی  از   1373-74 زراعی  سال  در   Gorgan4*2/Xmuse
سال های80-75 مراحل انتخاب در نسل های درحال تفكیك انجام و سپس به مدت 8 سال )88-81( در قالب آزمایش های مقایسه عملكرد 
مقدماتی و پیشرفته، آنفارم و تحقیقی- ترویجی ارزیابی و به دلیل برخی برتری های زراعی برای کاشت در مناطق معتدل انتخاب شده 
است. میانگین عملكرد دانه الین جدید، شاهد سرارود 1 و رقم محلی در طی 8 سال به ترتیب3240 ، 3072 و 2160 کیلوگرم در هكتار و 
وزن هزار دانه آنها نیز به ترتیب43، 39 و 41 گرم بود. میانگین ارتفاع بوته الین جدید و رقم سرارود1 به ترتیب115 ، 102 و 110 سانتی متر 
بود که علیرغم ارتفاع بوته بیشتر به دلیل ساقه های محكم در شرایط ترسالی نیز به ورس مقاوم است. این الین دارای سازگاری خصوصی 
در منطقه معتدل و سرد معتدل می باشد. الین جدید در سال زراعی 85-84 و 86-85 در قالب آزمایشات تحقیقی تطبیقی در مناطق 
مختلف کرمانشاه ارزیابی و میانگین عملكرد دانه الین جدید، شاهد سرارود1 و محلی در طی2 سال در مزارع کشاورزان به ترتیب3114، 
3106 و 2565 کیلوگرم در هكتار بود. همچنین در سال 87-86 در طرح های تحقیقی ترویجی الین جدید توانست در مناطق داالهو، 
سرفیروزآباد و روانسر به  ترتیب 25، 10 و 8 درصد از سرارود1 عملكرد بیشتری داشه باشد و این درحالی بود که رقم محلی قابل برداشت 
نبود. این الین دارای صفات مهم زراعی از جمله: عملكرد باال، دانه درشت، ارتفاع مناسب، متحمل به سرما، نیمه مقاوم به ورس و 
نیمه زودرس بوده و دارای حساسیت کم به تاریخ و عمق کاشت است و در خاك های متوسط دارای عملكرد قابل قبولی می باشد. الین 
جدید در برابر بیماری هایی مانند سفیدك و لكه نواری مصون و به اسكالد مقاوم است. الین جدید به دلیل دارا بودن ویژگی های مناسب 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو دیم رقم نادر

موسسه تحقیقات دیم كشور
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زراعی و سازگاری خصوصی با منطقه معتدل و سرد معتدل دیم برای معرفی و کاشت در دیم زارهای این مناطق انتخاب شده است.

توجیه مالی و اقتصادی:
مناطق معتدل و معتدل سرد دیم استان کرمانشاه یكی از مناطق مستعد کشت جو می باشند. سطح زیرکشت جو در این استان ساالنه 
بین120 تا150 هزار هكتار است. حدود30 درصد از این سطح رقم جو دیم سرارود1 بوده و بقیه  به رقم محلی اختصاص دارد. یكی از 
دالیل مهم عدم گسترش کافی ارقام جدید از جمله رقم سرارود1 را می توان ناشی از عدم سازگاری این ارقام به تنوع اقلیمی زیاد منطقه 
دانست. همانگونه که ذکر شد الین جدید نمی تواند بطور کامل جایگزین ارقام موجود گردد، اما می تواند در کنار آنها کشت شده و با 
افزایش تنوع ژنتیكی میزان توان کشاورزان را درمقابله با شرایط آگروکلیمایی متنوع و متغییر منطقه باال ببرد و موجبات افزایش و ثبات 
تولید جو استان را فراهم آورد. کشت این رقم باتوجه به 6 و50 درصد برتری نسبت به ارقام سرارود1 و محلی، ساالنه موجب افزایش 
درآمد نسبی کشاورزان به نسبت های ذکر شده خواهد شد. اگر الین جدید بتواند در سطح50 هزار هكتار جایگزین رقم محلی شود 
ارزش افزوده ساالنه آن نسبت به رقم محلی بالغ بر324/000/000/000 = 50/000 × 6000 ×2160×0/50 ریال خواهد بود. همچنین 
ارزش افزوده الین جدید نسبت به ارقام سرارود 1 و محلی به ترتیب  برابر با1106280 و648/000  ریال در هر هكتار  خواهد بود. در این 

محاسبات قیمت هرکیلو جو6000 ریال درنظر گرفته شده است.

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: ولی اله رامئه

مجریان: حسن امیری اوغان، سیدعلیرضا دلیلی، سیدوحید علوی، فرناز شریعتی

همـکاران: نصرالـه قدمـی، احمـد فرهـادی، حسـن غالمـی، فـروزان آجودانـی، سـاعده مظفـری، عینعلـی شـفیعی، هومـن آگنـج، 
صـادق بیـک نـژاد، محمـد سـلیمی، علـی اصغـر قاسـمپور، میـر قربـان شـعبانی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
•   تعداد روز تا رسیدگی                                                        221 روز   •   تعداد روز تا شروع گلدهی             131   
•   تعداد خورجین در بوته                                                             176 •   ارتفاع بوته )سانتی متر(            155  
•   عملكرد                                2800 کیلو گرم در هكتار •   وزن هزار دانه )گرم(        3/84  
•   ویژگی ممتاز رقم                                 طول زیاد خوشه اصلی •   درصد روغن              42  
•   گلوکوزینوالت کنجاله )میكرومول برگرم(                                7 •   درصد اسید اروسیک         0/04  
7                                      ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   تحمل به بیماری اسكروتینیا          درحد ارقام شاهد منطقه  

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم جدیـد2800 کیلوگـرم در هكتـار و برتری عملكـرد 21/7 درصد نسـبت به رقم شـاهد سـاریگل، میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدید 5 میلیـون ریال در سـال بوده و بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هكتار کشـت کلزا در 
کشـور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید نیز 1468/9 ریال  قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كلزا بهاره رقم ظفر

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: امیر حسن امیدی

مجریان: محمدرضا شهسواری، ابوالقاسم الحانی، بهمن پاسبان اسالم، بصیر صمدی، عباس جهان بین، محسن باقری، فرناز شریعتی

همکاران: علی خسروی، فروزان آجودانی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
•   واکنش به سرما                     متحمل •   تیپ رشد             زمستانه  
•   وضعیت خار                                            بی خار •   رنگ گل                      قرمز  
•   وضعیت ریزش                         مقاوم  •   ارتفاع         180-170 سانتی متر   
•   میزان روغن دانه                              29-27 درصد  •   وزن هزار دانه       30-25  گرم  
•   متوسط عملكرد              2600 – 2300 کیلوگرم در هكتار •   میزان بذر مصرفی      25  کیلوگرم   

7      ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقـم جدیـد2460 کیلوگـرم در هكتـار و برتری عملكـرد 16/2 درصد نسـبت به رقم شـاهد پدیـده، میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 8/9 میلیون ریـال در سـال بوده و بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هر هكتار کشـت 
گلرنـگ در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصـول رقـم جدیـد نیـز 796/5 ریـال قابـل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات بـه قیمت سـال 

معرفـی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گلرنگ زمستانه رقم گل مهر
)مناسب کشت در مناطق معتدل سرد و سرد کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: سعید واحدی 

مجریـان: محمـود مصبـاح، داریوش فتح اله طالقانی، سـید باقر محمودی، محسـن آقایـی زاده، محمدرضـا اوراضی زاده، حمید نوشـاد، 
محسـن بذر افشـان، سـعید دارابی، غالمرضا اشـرف منصوری، علیرضا قایمی، حسـنعلی شهبازی، جمشید سـلطانی، فرشید مطلوبی، 
شـهرام خـدادادی، ابـاذر رجبـی، مهـدی حسـنی، علـی حبیـب خدایـی، کیـوان فتوحـی، جهانشـاه بسـاطی، پیمـان نـوروزی، 

محمـد عبدالهیـان نوقابـی، سـعید صـادق زاده حمایتـی، محمـد رضا فتحـی، مژده کاکویـی نژاد، محمـد علی چگینی 

همـکاران: سـید مرتضی عـرب زاده، منوچهر کوهسـتانی، کریـم کشـاورز، عبدالرضا کرمانی، یوسـف ابراهیـم زاده، سـیدجواد محزونی، 
حسـین محمـدی حـزا و محمد هادی بخشـنده

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
ایـن ترکیـب یـك منوژرم هیبرید اسـت که مقاومت نسـبی در برابر بیمـاری ریزومانیا دارد نتایج حاصـل ارزیابی این رقم نشـان داد که این 

هیبرید عملكرد خوبی در تحت شـرایط عادی و غیرآلوده دارد این رقم سـازگاری خوبی در مناطق شـمال شـرق کشـور دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه گسـتردگی بیمـاری ریزومانیا اسـتفاده از ارقام مقـاوم جزو ضروریات زراعت چغندرقند در کشـور اسـت. درصـورت عدم وجود 
رقـم هـای مقـاوم داخلـی به ناچار بایسـتی نسـبت بـه واردات بذر مقـاوم اقدام که خـود باعث خـروج ارز از کشـور خواهد شـد. درحالی که 
دسـتیابی بـه ارقـام مقـاوم داخلـی عـالوه بر ممانعـت از خـروج ارز، باعث ایجاد اشـتغال و کاهـش نرخ بیـكاری در کشـور و درنهایت کمک 

بـه رونـق اقتصـادی و بهبود وضیعت معیشـتی جامعه خواهد شـد. 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندر هیبرید رقم تربت
)تک جوانه مقاوم به بیماری ریزومانیا(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مجری مسئول: مرتضی نصیری

مجریان: سید صادق حسینی، علی محدثی،  منصور بهرامی،  ترانه اسكو

همـکاران: فاطمـه توسـلی الریجانی، وحیـد خسـروی، محمدزمان نوری، رضا اسـدی،  مهدی رسـتمی، الهیـار فـالح، علیرضا ترنگ، 
ابراهیـم قربـان نژاد، عیسـی علی نـژاد، ناهیـد فتحی، حسـن محمدپور، مهـرداد علیزاده

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
فعالیـت رقـم کشـوری از سـال1380 در موسسـه تحقیقـات برنـج- معاونـت مازنـدران بـا 36 الیـن خالـص ارسـالی از موسسـه تحقیقـات 
بیـن المللـی برنـج شـروع شـده و تـا سـال1390 بـا دو پـروژه ملـی و هفـت پـروژه تحقیقاتـی اسـتانی ادامـه یافـت. ایـن رقـم با شناسـه 
IR66233-169-3-3 در بیسـت و چهارمین جلسـه کمیته انتخاب و معرفی رقم سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی به تاریخ 
1390/10/5 معرفـی شـد. ویژگـی هـای مطلـوب این رقم شـامل مقاومت بـه ورس )خوابیدگـی( با ارتفاع 115 سـانتی متـر، قابلیت پنجه 
زنـی بـاال بـا میانگیـن 17 پنجـه بـارور در کپـه، کیفیت پخـت و عطـر و طعم مطلوب بـا آمیلوز 22 درصد، شـكل دانـه قلمی و بازارپسـندی 
عالـی بـا وزن هـزار دانـه 26 گـرم، مقاوم به بیماری بالسـت و متحمل به آفات برنـج بویژه آفت کرم سـاقه خوار و کرم برگ خـوار برنج، 167 
دانـه در خوشـه بـا 89 درصـد دانـه پر، 68 درصد راندمان تبدیل با 59 درصد برنج سـالم، طول دوره رشـد120 روز از بذرپاشـی تا برداشـت 
هماننـد رقـم طـارم محلـی و بـا میانگین عملكرد 8 تن شـلتوک در هكتـار می باشـد. از زمان معرفی تا سـال 1397 بیـش از ده هزار هكتار 

از مـزارع برنـج  کاری در اسـتان هـای مازنـدران، گیالن و گلسـتان به کشـت ایـن رقم اختصاص  یافته اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
بـرای معرفـی رقـم کشـوری در طـی10 سـال فعالیت تحقیقاتی بـا درنظر گرفتـن کل هزینه های پرسـنلی، اجـرای پروژه هـای تحقیقاتی 
و هزینـه زمیـن هـای اختصـاص یافتـه مجمـوع3500 میلیـون ریـال هزینـه شـده اسـت. باتوجـه بـه اینكـه ایـن رقـم از کیفیـت و کمیـت 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم كشوری

موسسه تحقیقات برنج كشور



155 154155

موسسه تحقیقات برنج كشور

باالیـی برخـوردار اسـت در مقایسـه بـا سـایر ارقام پرمحصول معرفی شـده بر مبنـای دارای مزیت اقتصـادی فراوانی می باشـد. باتوجه به 
محاسـبات بـه عمـل آمـده در جدول ذیل، رقم کشـوری بیشـترین درآمـد ناخالص را به خـود اختصـاص داده  و میزان افزایـش درآمد یك 
هكتـار از کشـت ایـن رقـم نسـبت بـه رقم ندا حـدود 37 میلیـون ریال و نسـبت به رقم  خـزر حـدود 112 میلیون ریـال و در مقایسـه با رقم 
فجـر حـدود 44 میلیـون ریال می باشـد. توسـعه کشـت این رقـم عالوه بر اینكـه درآمد بیشـتری را نصیب زارعیـن برنجكار مـی نماید، در 
افزایـش تولیـد ملـی و رسـیدن بـه خودکفایـی نقش بـارزی خواهد داشـت. رقم کشـوری در مقایسـه بـا رقم خزر حـدود 1400 کیلـو، رقم 
فجـر 550 کیلـو، و رقـم طـارم حـدود 1900 کیلـو افزایـش تولیـد برنج سـفید در هـر هكتـار دارد. باتوجه به کیفیـت و طول دوره رشـد رقم 
کشـوری کـه تقریبـًا مشـابه با ارقـام بومی می باشـد، در صورتی کـه جایگزین حداقل50 هـزار هكتار از ارقـام محلی گردد حـدود100 هزار 
تـن افزایـش تولیـد و تقریبـًا100 میلیـارد تومـان افزایش درآمد اقتصادی به طور سـاالنه برای کشـور ایجـاد خواهد کرد. ضمنـًا باتوجه به 
مصـرف سـرانه 36 کیلوگـرم برنـج، ایـن مقـدار افزایـش تولید برنج با  کشـت رقم کشـوری، نیاز برنـج 8/2 میلیـون نفر را تامین مـی نماید.  

* - قیمت ها بر مبنای قیمت آزاد برنج در اوایل پاییز سال 1397 در نظرگرفته شد.

فجرخزرندارقم کشوریمشخصات

8000750050007000عملکرد شلتوک )كیلوگرم در هکتار(

55606055درصد برنج سفید با 10 درصد خرد

4400450030003850برنج سفید با 10 درصد خرد )كیلوگرم درهکتار(

80000*80000**70000*80000قیمت هر كیلو برنج سفید با 10 درصد خرد )ریال(

352315240308درآمد ناخالص در یك هکتار )میلیون ریال(
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مجری مسئول: مرتضی نصیری

مجریان: عبدالرحمن عرفانی، علی محدثی،  منصور بهرامی،  ترانه اسكو

همـکاران: فاطمـه توسـلی الریجانی، وحیـد خسـروی، محمدزمان نوری، رضا اسـدی،  مهدی رسـتمی، الهیـار فـالح، علیرضا ترنگ، 
ابراهیـم قربـان نژاد، عیسـی علـی نژاد، ناهیـد فتحی، حسـن محمدپور، مهرداد علیزاده، حسـین قاسـمی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
این تحقیق از سـال 1379 با ارسـال  85 الین خالص ارسـالی از  موسسـه تحقیقات بین المللی برنج ) ایری( شـروع شـده و در سـال1390 
بـا اجـرای مـزارع نمایشـی در مناطق مختلف اسـتان مازندران و سـایر اسـتان هـا همراه با تولیـد بذر مادری پایـان یافت. رقم کوهسـار با 
شناسـه HSC55-28 با منشـاء مجارسـتان، یک رقم خیلی زودرس و متحمل به سـرما می باشـد که در بیسـت و چهارمین جلسـه کمیته 
انتخـاب و معرفـی رقـم سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی به تاریـخ 1390/10/5 معرفـی گردید. مهمترین ویژگـی های این 
رقـم زودرسـی بـا طـول دوره رشـد 95- 90 روز از بذر پاشـی تا برداشـت که در مقایسـه با رقم محلی طـارم 25 روز و ارقام اصالح شـده فجر 
و شـیرودی بـه ترتیـب 35 و40 روز زودرس تـر مـی باشـد.  رقـم کوهسـار متحمل به درجه حـرارت پاییـن )20- 15 درجه سـانتی گراد( در 
مراحـل رویشـی، زایشـی و رسـیدگی، مقاوم بـه ورس )خوابیدگی( با ارتفاع100 سـانتی متر، کیفیت پخت مناسـب  با آمیلـوز 21 درصد، 
درجـه حـرارت ژالتینـه شـدن 5 و غلظـت ژل60، متحمـل بـه آفات و بیمـاری های برنـج بویژه آفت کرم سـاقه خـوار و بیماری سـوختگی 

غـالف و بـا میانگیـن عملكـرد 6 تن در کشـت اول، 5 تن در مناطق سردسـیر و کوهسـتانی و 4 تن در کشـت مجدد برنج می باشـد.                     

توجیه مالی و اقتصادی:
بـرای معرفـی ایـن رقـم برنـج هفت طـرح تحقیقاتـی در معاونت موسسـه برنـج و ایسـتگاه هـای تحقیقاتی،  یـک طرح تحقیقـی ترویجی 
بـه عنـوان کشـت مجـدد برنـج، پنـج آزمایش مشـاهده ای جهت سـازگاری این رقـم در مناطق کوهسـتانی و سردسـیر اسـتان مازندران و 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم كوهسار

موسسه تحقیقات برنج كشور
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موسسه تحقیقات برنج كشور

یـک طـرح سـازگاری ارقـام و مزار ع نمایشـی در اسـتان هـای مختلف برنج خیز کشـور اجـرا گردید. هزینه برآورد شـده برای دسـتیابی 
بـه ایـن رقـم  حـدود 1500 میلیـون ریـال بـا احتسـاب هزینـه هـای نیروهـای پرسـنلی و پـروژه هـای تحقیقاتی بـرآورد گردیـد. میزان 
افزایـش تولیـد ایـن رقـم بـه عنـوان کشـت مجـدد برنـج در مقایسـه بـا رقـم بومـی 5/ 1 تـا 2 تـن در هكتـار، جهـت کشـت در مناطـق 
کوهسـتانی و سردسـیر در مقایسـه بـا ارقـام بومـی 1 تا 5/ 1 تن در هكتار و در سـایر اسـتان ها در مقایسـه با ارقام بومـی 5/ 2 تا 3 تن در 
هكتـار مـی باشـد. میانگیـن عملكـرد برنج سـفید رقم طارم و کوهسـار به عنوان کشـت مجـدد برنج و کشـت اول در مناطق سردسـیر به 
ترتیـب1800 و2800 کیلـو مـی باشـد، کـه با احتسـاب قیمت هـر کیلو برنج طـارم در سـال 1397 به مبلـغ100 و70 هزار ریـال، افزایش 
درآمـد ناشـی از کشـت رقـم کوهسـار بـه ازای هـر هكتـار حدود 19 میلیـون ریـال و افزایش تولیـد آن یک تـن در هكتار اسـت. این رقم 
قابلیـت کشـت در مناطـق کوهسـتانی اسـتان مازندران، کشـت مجدد برنج در شـالیزارهای شـمال را داشـته و برای مناطـق برنج کاری 
اسـتان هـای اردبیـل، لرسـتان، چهارمحـال و بختیـاری و در بسـیاری از مناطـق کـه مشـكل کم آبـی و یا طول دوره رشـد کوتـاه، دارند 

مناسـب می باشـد.
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مجری: محمود مالی

سال دستیابی: 1391

مشخصات علمی و فنی:
ایـن محلـول بـا ایجـاد فیلم بسـیار نـازک پیرامون پنبه  دانـه، کاربر را از اسـتفاده از بـذور دلینته )به کمـک H2So4( بی نیاز مـی کند. چرا 
کـه اسـید یـاد شـده ضمـن آثار تخریبـی سـوء روی کاربر و محیط زیسـت، سـبب می گردد تـا قوه نامیـه بذر حـدود 20 درصد افـت نماید. 
عـالوه بـر آن بـه کمـک محلـول یادشـده می تـوان انـواع ریزمغذی هـا، قـارچ کش هـا، گوگـرد، هورمون هـای رشـد و غیـره را بـا بـذر همراه 
نمـوده و بـدون تحمیـل هزینـه اضافی مسـتقیما" در محیط ریزوسـفر گیاه قـرار داد. ایـن اختـراع در اداره مالكیت صنعتی ایـران به ثبت 

رسـیده است. 
حفاظت بذر از پاتوژن های خاکزی، امكان کشـت مكانیزه پنبه، افزایش تحمل به خشـكی، شـوری و سـرما و همچنین اسـتفاده از مواد 
جـاذب  الرطوبـه در پوشـش بـذور از مزایـای اسـتفاده از این محلول اسـت. این فناوری قابل اسـتفاده در بـذر پنبه و هر نوع بـذری که نیاز 
بـه پوشـش دارد می باشـد. محلـول یـاد شـده کاماًل ارگانیك و سـازگار با محیط زیسـت اسـت. ایـن محلـول در زمینه محصـوالت باغی نیز 

دارای کاربـری اسـت. مواد اولیه آن در داخل کشـور موجود می باشـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
هزینه  سرمایه گذاری اولیه برای انتقال فناوری200 میلیون تومان است. 

دانش فنی تولید محلول بذرپوش پنبه

موسسه تحقیقات پنبه كشور
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مجریان: حسن ابراهیمی کوالیی سیدیعقوب صادقیان، محمود مصباح، سعید واحدی، عباس نوروزی، مهدی حسنی، محمدرضا میرزایی، 
فرشید مطلوبی، شهرام خدادادی، سعید صادق زاده حمایتی، محمدرضا فتحی، بابک بابایی و محمدعلی چگینی

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم یـک هیبریـد دیپلوئیـد منـوژرم و مقاوم بـه پوسـیدگی ریزوکتونیایی ریشـه و طوقه ی چغندرقند اسـت کـه از سـرعت جوانه زنی 
و اسـتقرار خوبـی برخـوردار اسـت و سـطح سـبز یكنواختـی در مزرعـه دارد. شـیارهای دو طرف ریشـه کم اسـت کـه موجب انتقـال خاک 
کمتـری از مزرعـه بـه کارخانـه می شـود. این رقم در مناطق غیرآلـوده و یا با آلودگی لكه ای نیز از عملكرد ریشـه و کیفیـت خوبی برخوردار 
بـوده و می توانـد محصـول قابـل قبولـی تولیـد نمایـد. بـه نظر می رسـد تراکـم 100 هـزار بوتـه در مناطق آلـوده و 90 هـزار بوتـه در مناطق 

غیرآلـوده مناسـب باشـد. میـزان بـذر دو تـا سـه واحد در هكتـار و نیاز کودی بر اسـاس توصیه خاک شناسـی پیشـنهاد می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه شـیوع بیمـاری پوسـیدگی ریشـه در مناطق مختلف چغندرکاری کشـور و خسـارات ناشـی از آن و همچنین عـدم کارایی کافی 
روش هـای به زراعـی و شـیمیایی در مهار بیماری اسـتفاده از ارقام مقاوم امری اجتناب ناپذیر اسـت. هیبریـد SBSI007 )اکباتان( اولین 
رقـم متحمـل داخلـی اسـت کـه توسـط موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیه بـذر چغندر قنـد اصالح شـده اسـت و می توانـد نیاز کشـاورزان 
را مرتفـع سـازد. تولیـد ایـن بـذور و ارائـه آن بـه کشـاورزان بـا قیمـت پاییـن تـر از بـذور خارجـی عالوه بـر کمک به اقتصاد کشـاورز سـبب 
جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور و همچنیـن ایجـاد اشـتغال در زمینه هـای مختلـف کشـاورزی، صنعتی و ترابـری و حمل و نقل می شـود 

کـه گامی اسـت در راسـتای اقتصـاد مقاومتی و خودکفایی شـكر.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم اكباتان

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مجری مسئول: همایون کانونی

مجریـان: سـید حسـین صبـاغ پـور، یدالـه فرایـدی، داود صـادق زاده اهری، مسـعود کامـل، علی سـعید، مقصود حسـنپور حسـنی، 
سـامان بهرامی کمانگـر، محمـد تقـی قاسـمی، محمـد نعمتـی فـرد، محسـن مهدیـه، محمدرضـا شـهاب، علـی اکبـر محمـودی، 

فرشـید محمـودی، پیـام پزشـكپور، خشـنود نورالهی

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
رقـم نخـود سـارال بـرای کشـت پاییـزه در مناطـق سردسـیر کشـور معرفی شـده و پتانسـیل تولیـد آن در چنیـن شـرایطی 1300 کیلوگرم 
در هكتـار اسـت. سـارال بـه عنـوان اولیـن رقـم متحمـل بـه سـرمای نخود در کشـور توسـط محققـان موسسـه تحقیقـات کشـاورزی دیم 
شناسـایی و معرفـی شـده اسـت. ایـن رقـم ضمـن داشـتن تحمـل بـه سـرما از مقاومت بـه خشـكی، مقاومـت در برابـر بیمـاری برق زدگی 
نخـود )بجـز نـژاد شـماره 6(، تیپ بوته نیمه ایسـتاده، ارتفاع بوته30-25 سـانتی متر )غیـر قابل برداشـت مكانیزه( و وزن صـد دانه25-30 

گـرم برخوردار اسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:
درمناطـق مرتفـع و سردسـیر دیـم کشـور، میانگین عملكرد نخود محلی در کشـت های بهـاره در حـدود500 کیلوگرم در هكتار می باشـد، 
با در نظر گرفتن میانگین تولید رقم سـارال در واحد سـطح و در کشـت پاییزه و با احتسـاب هر کیلوگرم نخود دانه  متوسـط و ریز )مشـابه 

رقـم سـارال( بـه قیمـت 2000 تومان، تفاوت درآمد ناخالص ناشـی از کشـت یك هكتـار از این رقم1600000 تومان اسـت.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر نخود دیم رقم سارال
)مقاوم به یخبندان(

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: یوسف انصاری

مجریـان: فرهـاد آهك پـز، فریـد نورمنـد موید، جمشـید قبـادی، کـورش نادرمحمودی، سـید مرتضـی عظیـم زاده، الیاس نیسـتانی، 
علـی حسـامی، کاظـم سـلیمانی، تقی محمـدی، امیر غریب عشـقی، غالمرضا عابدی اصل، هوشـنگ پاشـاپور، غالمرضـا خلیل زاده، 

معصومـه خیرگـو، عبـاس خانی زاد و رحیم هوشـیار

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
رقـم انصـار بـا شـجره Yea168.4/Yea605.5//Yea206-4A-3 در سـال زراعـی 74-73 در قالـب آزمایـش مقایسـه عملكـرد مقدماتـی 
بین  المللـی IWPBYT(( از طریـق ایـكاردا وارد و در ایسـتگاه تحقیقاتـی دیـم مراغـه مـورد بررسـی اولیـه و سـپس در سـال های بعـد در 
قالب آزمایشـات  مقایسـه عملكرد مقدماتی، پیشـرفته و سـازگاری بررسـی شـد. بر اسـاس نتایج آزمایش های سـازگاری و پایداری، رقم 
انصـار بـا میانگیـن عملكـرد دانـه 3025 کیلوگـرم در هكتـار بیشـترین عملكـرد دانـه را در مقایسـه با سـایر الین ها و شـاهد سـهند )2970 
کیلوگـرم در هكتـار( داشـت و در زمـره ژنوتیپ هایـی بـا پایـداری متوسـط الی خوب بود. بررسـی رقم انصار طی سـه سـال زراعـی 89-92 
به عنوان شـاهد پیشـرفته در ایسـتگاه های تحقیقاتی سردسـیر نشـان داد این رقم نسبت به شـاهدهای سـهند و آبیدر از زودرسی نسبی 
)2-1 روز(، ارتفـاع بیشـتر )6-4 سـانتی متر( و وزن هزاردانه سـنگین )2-1 گـرم( برخوردار بود. در طی همین مـدت میانگین عملكرد دانه 
رقـم انصـار، سـهند و رقـم محلی بـه ترتیب2959، 2767 و 2172 کیلوگرم در هكتار بود که رقم انصار 7 درصد نسـبت به شـاهد سـهند برتر 
بـود. ارزیابـی رقـم جدیـد در مـزارع زارعیـن )آنفارم( مناطـق مختلف، نشـان داد که رقم انصـار 34 درصـد در منطقه میانـه، 12 درصد در 
اشـنویه و 11 درصد در پیرانشـهر افزایش عملكرد نسـبت به شـاهد داشـت. رقم انصار متحمل به تنش های سـرما و خشـكی، تیپ رشـد 
بینابیـن، مقـاوم بـه ریـزش دانـه، سـنبله دو ردیفه و بـا میانگین ارتفـاع بوته 73 سـانتی متر می باشـد. در نهایت می توان گفـت که رقم جو 
انصـار بـه دلیـل داشـتن میانگیـن عملكرد بـاال در بلنـد مـدت و در مناطق مختلـف )2959 کیلوگـرم در هكتـار(، کیفیت خـوب، تحمل به 
تنش هـای سـرما، خشـكی و گرمـای آخر فصل، نیمه  مقاوم به سـفیدك سـطحی، اسـكالد و زنـگ زرد، مقاوم بـه لكه  نواری جـو، مقاوم به 

ورس و سـایر ویژگی های مناسـب زراعی، رقمی مناسـب برای کاشـت در شـرایط دیم مناطق سـرد کشـور می باشـد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو دیم رقم انصار

موسسه تحقیقات دیم كشور
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توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس نتایج چند سـاله میانگین عملكرد دانه الین جدید و شـاهدهای آبیدر، سـهند و محلی در آزمایشـات به ترتیب2724، 2335، 
2643 و 2098 کیلوگـرم در هكتـار بـود. الیـن جدیـد از وزن هـزار دانـه بیشـتری )1 الی 2 گرم(، زودرسـی یـك تا دو روز در مجموع سـالها، 
تحمـل بـه خشـكی و سـرما و مقاومـت به ریـزش دانه و شكسـتگی دم سـنبله در موقع برداشـت از ویژگی هـای مهم این الین اسـت. الین 
جدیـد در مجمـوع 4 الـی 12 درصد به شـاهدهای سـهند و آبیدر برتری دارد و اگر الین جدید بطور متوسـط100 کیلوگـرم در هكتار اضافه 
محصـول نسـبت بـه رقم سـهند تولید کند، با احتسـاب هرکیلوگـرم جو از مبلـغ6500 ریال حـدود 650000 ریـال ارزش افزوده نسـبت به 
رقـم سـهند )شـاهد برتـر( در هـر هكتار خواهد داشـت. باتوجـه به تعداد کـم ارقام جو دیم مناسـب کشـت در پاییز در مناطق سـرد، برای 
ایجـاد تنـوع ژنتیكـی در بیـن ارقـام مورد کشـت و کمك بـه افزایش تولیـد و پایـداری آن، معرفی رقم جدید بـه کشـاورزان فرصت انتخاب 

رقـم مناسـب برای افزایـش محصول را فراهـم می نماید.

موسسه تحقیقات دیم كشور



162163

مجری مسئول:  محتشم محمدی

مجریان: مظفر روستایی، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کالته، حسن قوجق ، طهماسب حسین پور، حسن خانزاده، معرفت قاسمی، 
یاسائی، محمود عطا حسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشیار،  افشاری، محسن  محمد آرمیون، محمد مهدی پورسیاه بیدی، فرزاد 

معصومه خیرگو، نصرت اله طباطبائی، شعبان کیا، محمد دالوند، رامین روح پرور و محمود مرادی

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
الین KAUZ/PASTOR//BAV92/RAYON CMSS00M02400S-030M-030WGY-030M-9M-0Y با منشاء سیمیت در سال 
زراعی 86- 85 در ایستگاه های گچساران و گنبد مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و باتوجه به زودرسی، ارتفاع بوته و وزن هزاردانه مناسب انتخاب 
گردید. تظاهر موفق عملكرد دانه و صفات ذکر شده الین مورد نظر در آزمایشات مقدماتی و پیشرفته در سال های بعد، سبب بررسی سه ساله 
)91-88( آن به  همراه 16 الین پیشرفته دیگر و رقم شاهد کوهدشت در آزمایشات یكنواخت سراسری ایستگاه های گرمسیری: گچساران، گنبد، 
مغان و خرم آباد شد. متوسط عملكرد این الین در تمام ایستگاه ها، 3514 کیلوگرم در هكتار بوده که در سطح احتمال پنج درصد نسبت به شاهد 
کوهدشت )3333 کیلوگرم در هكتار( برتری داشته است. این الین همچنین با 17 و 11 درصد برتری عملكرد در ایستگاه های گچساران و گنبد، 
به ترتیب در سطوح احتمال پنج و یک درصد افزایش معنی دار نشان داده است. الین جدید دارای بهترین میانگین رتبه با انحراف معیار کم و 
ضریب تغییرات درون مكانی بسیار کمی بوده است. همین الین در ایستگاه های گچساران و گنبد نیز رتبه نخست را داشته است. رقم کوهدشت 
دارای متوسط رتبه هفتم، کمترین ضریب تغییرات درون مكانی و انحراف معیار رتبه نسبتًا زیادی بوده است. عالوه بر این، الین جدید در شرایط 
آبیاری تكمیلی در مقایسه با شاهد سازگار کوهدشت در سطح احتمال پنج درصد، برتری معنی داری داشت. تفاوت چشمگیر اغلب پارامترهای 
کیفی بویژه میزان پروتیین، ارتفاع رسوب )SDS(، گلوتن تر و میزان آب قابل جذب، از دیگر صفات برجسته الین مورد نظر است. الین جدید 

در مقابل بیماری های مهم شایع در ایستگاه های هم اقلیم در شرایط طبیعی و آلودگی مصنوعی مزرعه و گلخانه حساسیتی نشان نداده است.

توجیه مالی و اقتصادی:
الین جدید در ازای افزایش عملكرد 181 کیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد کوهدشت در شرایط ایستگاهی است و چنانچه در سطح 400 
هزار هكتار کشت شود، پیش بینی می شود که با فرض تحقق 60 درصد  از برتری ایستگاهی در شرایط زارعین، حدود چهل و سه هزار و 
چهارصد تن محصول اضافی در مقایسه با شاهد تولید خواهد شد. با احتساب هر کیلوگرم گندم با قیمت7200 ریال، ساالنه مبلغی معادل 
312 میلیارد ریال سود خالص بیشتر از شاهد کوهدشت عاید کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. عالوه بر این، کیفیت برتر آرد الین جدید، 

موجبات رضایت خاطر نسبی مصرف کنندگان را فراهم نموده و با کاهش ضایعات نان، به اقتصاد عمومی کشور کمک خواهد شد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم قابوس

موسسه تحقیقات دیم كشور  
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مجری مسئول: احمد آئین

مجریان: سعداله منصوری، همایون سیاح پور

همکاران: موسی نجفی نیا، مهدی آزادوار

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته    175سانتی متر )پا بلند(

•   شاخه بندی    چند شاخه
•   رنگ دانه    قهوه ای
•   میانگین وزن هزار دانه   3/4 گرم

54 •   درصد روغن   
1520 کیلو گرم در هكتار •   عملكرد دانه    

•   تحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی  متحمل
متحمل •   تحمل به ریزش دانه  

نسبتًا متحمل •   تحمل به تنش خشكی  
7   ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكـرد رقم جدیـد1520 کیلوگـرم در هكتار و برتـری عملكرد 24/1 درصد نسـبت به رقـم شـاهد داراب 14، میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 7/9 میلیون ریال در سـال بوده و بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هكتار کشـت کنجد 
در کشـور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 9854/2 ریال قابل محاسـبه می باشـد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كنجد رقم هلیل
)مناسب اقلیم گرم کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: حسن حسن آبادی

مجریان: داود حسـن پناه، رحیم احمدوند، خسـرو پرویزی، محمد کاظمی، احمد مرتضوی بك، رامین حاجیان فر، محمد یزدان دوسـت، 
محمد پاسـبان، بهرام دهدار، امیراصالن حسـین زاده

همکاران: حمیدرضا عبدی، عطیه رحمانی قبادی، رسـول پاشـنام، مجید حسـنی، مجید کهبـازی، علیرضا رضـازاده، بهارعلی غالمی، 
محمدرضا عبدی سـبوحی

سال دستیابی: 1392

مشخصات علمی و فنی:
در آزمایش های سازگاری 44/5 تن درهكتار •   میانگین عملكرد  

نیمه  دیررس •   طول دوره رشد  
درشت، تخم مرغی، یكنواخت، رنگ پوست و گوشت زرد، دارای بافت سفت، چشم ها سطحی •   مشخصات غده  

زیاد )بیش از 22 درصد( •   ماده خشک  
گوشت غده سفت، بدون تغییر رنگ بعد از پخت، مناسب برای تازه خوری و خالل  •   کیفیت مصرفی  

پوشش زمین خوب •   تاج پوشش  
مقاوم به ویروس های PVA، PVY، PLRV، PVS، نسبتًا حساس به PVX، و مقاوم به پوسیدگی  •   واکنش به بیماری ها 

                                                                خشک فوزاریومی
ساقه ایستاده و قوی، تعداد ساقه متوسط، دارای انشعابات جانبی کم، برگ ها به رنگ سبز معمولی،  •   مشخصات بوته  

                                                                 سیستم ریشه گسترده و نسبتًا عمیق، استولون کوتاه
7  ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

 دانش فنی تولید و تکثیر بذر سیب زمینی رقم خاوران
)مناسب کشت بهاره در مناطق سردسیر(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



166167 166

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجه به میانگین عملكرد رقم جدید44450 کیلوگرم در هكتار و برتری عملكرد 22درصد نسبت به رقم شاهد آگریا، میانگین مازاد درآمد 
ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 24/1 میلیون ریال در سال بوده و بر اساس میانگین هزینه تولید هر هكتار کشت سیب زمینی در کشور، 

کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید نیز 332/1 ریال قابل محاسبه می باشد. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(
•   میزان افزایش عملكرد نسبت به میانگین عملكرد سیب زمینی کشور: 6 تن در هكتار

•   افزایش درآمد حاصل از 6 تن اضافه تولید از قرار هر کیلو 10000 ریال: 60/000/000 ریال در هر هكتار
•   فراهم شدن شرایط الزم برای رقابت با کشورهای صاحب رقم در امر صادرات بذر سیب زمینی 
•   کاهش مصرف سموم به دلیل مقاوم بودن رقم خاوران نسبت به بیماری های مهم سیب زمینی

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



166167

مجری مسئول: محسن اسماعیل زاده مقدم

مجریان: منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، رامین روح پرور، عباس شهباز پورشهبازی، سیروس طهماسبی، عبدالكریم ذاکری، 
حسین اکبری مقدم، نازنین امیربختیار، نصرت اهلل طباطبایی، محمد دالوند، شعبان کیا، غالمعباس لطفعلی آینه، منوچهر سیاح فر

همکاران: زهره حسن بیات، ابراهیم بابایی گل، مریم مرتضی قلی، امید پودینه

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
•     میانگین ارتفاع بوته                                95 •     تیپ رشد              بهاره  
•     میانگین وزن هزار دانه                              37 •     رنگ دانه                   زرد کهربایی  
•     مقاومت نسبت به زنگ زرد                                مقاوم متحمل    •     مقاومت به خوابیدگی    
•     واکنش به سپتوریوز ر                              نیمه حساس •     مقاومت نسبت به زنگ  قهوه ای                      متحمل  
•     میانگین درصد پروتیین دانه                         12/4 متحمل   •     وضعیت ریزش دانه     
8                               ))TRLسطح آمادگی فناوری     • •     کیفیت نانوایی                            بسیار خوب  

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگین عملكرد رقم شـوش5596 کیلوگرم در هكتار، و برتری عملكرد 2/3 درصد نسـبت به شـاهد چمـران2، میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم 1/4 میلیون ریال در سـال بـوده و بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هر هكتارکشـت رقـم گندم آبی 
در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصـول رقم شـوش نیـز 107 ریال قابل محاسـبه می باشـد. پیـش بینی می گـردد بـا جایگزینی رقم 
مقـاوم بـه بیمـاری شـوش، بـه میـزان100 هزار هكتـار در مدت 5 سـال، افزایـش تولید معـادل12400 تـن و از جنبه اقتصـادی برابر 142 

میلیـارد ریـال خواهـد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم شوش
)مناسب کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



168169

مجری مسئول: توحید نجفی میرک

مجریـان: عبـاس شـهبازی پـور شـهبازی، علیرضـا محمـدی، منوچهر دسـتفال، حسـین اکبـری مقـدم، حسـین فـرزادی، غالمعباس 
لطفعلـی آینـه، محمـد بهاری، غالمحسـین احمـدی، فـرزاد افشـاری، عبدالكریم ذاکـری، نصرت الـه طباطبایی، محمود عطا حسـینی

همکاران: کاووس رشمه کریم، حسین آبساالن، حسن رستمی، حسین حموله، والی اله سپهوند

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد دانه                  6639 کیلوگرم در هكتار       •   طول دوره رشد                     114 روز

•   مقاوم به ریزش دانه                        مقاوم به ریزش دانه       •   گلوتن مرطوب                  30 درصد 
•   گلوتن خشک                         12 درصد       •   مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه                 مقاوم 
•   مقاومت نسبت به بیماری ها                                                                                                          مقاوم به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای گندم
•   وزن هزار دانه                               46 گرم       •   درصد پروتیین                    12 درصد 

8                   ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجه به میانگین عملكرد رقم جدید شبرنگ 6639 کیلوگرم در هكتار و برتری عملكرد 7/2 درصد نسبت به رقم شاهد کرخه، میانگین 
مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 5/2 میلیون ریال در سال بوده و بر اساس میانگین هزینه تولید هر هكتار کشت رقم گندم 
دوروم در کشور، کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید نیز 286/4 ریال قابل محاسبه می باشد. باتوجه به استقبالی که از رقم شبرنگ به 
عمل آمده، انتظار می رود در سال های اول سطح زیرکشت آن حداقل به50 هزار هكتار برسد. در این صورت با احتساب اختالف عملكرد 
حدود 446 کیلوگرم نسبت به رقم کرخه افزایش تولیدی معادل 22/3 هزار تن را دربر خواهد داشت که ارزش ریالی آن با احتساب10800 

ریال برای هر کیلوگرم گندم دوروم در سال زراعی 93-92 حدود240 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دوروم رقم شبرنگ
)مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک ایران(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: بهرام علیزاده

مجریان: فرزاد جاویدفر، محمد یزدان دوست، امیرحسین شیرانی راد، حسن امیری اوغان، عباس رضایی زاد، سیامك رحمانپور، 
احمدعلی محمدی، بصیر صمدی فیروزآباد، بهمن پاسبان اسالم، رامین روح پرور، غالمحسین شیراسماعیلی، فرشاد ناصر قدیمی، 

فرناز شریعتی، مجید خیاوی، محمدحسین عالم خومرام، محمد عابدینی، معرفت مصطفوی راد، اسداله زارعی

همکاران: رامین اوجانی، فاطمه کامیاب، فروزان آجودانی، فرهاد افضل طوسی، مراد اسدی، وحید حیدری، علیرضا کریم خانی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته                                     128 سانتی متر            •   طول دوره رویش )سبز تا رسیدن فیزیولوژیک(             266 روز  
•   درصد روغن دانه                                     44/9             •   وزن هزار دانه                                         3/8 گرم
•   عملكرد دانه در شرایط کشت زارعین   3460 کیلوگرم در هكتار             •   پایداری عملكرد                              زیاد
•   عملكرد روغن                   1554 کیلوگرم در هكتار             •   تحمل به سرما                              باال
•   تحمل به بیماری فوما                  نیمه حساس              •   تحمل به بیماری پوسیدگی ساقه                    حساس

8                    ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه میانگیـن عملكرد رقـم جدید احمدی3460 کیلوگـرم در هكتار و میانگین عملكرد رقم شـاهد موجود )اوکاپـی خارجی( 2978 
کیلوگـرم در هكتـار، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید کلـزای احمـدی 10/6 میلیون ریال در سـال مشـخص 
شـده و بـر اسـاس میانگیـن هزینـه تولیـد هـر هكتار کشـت کلـزای آبی، کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقـم جدید نیـز 1277 ریـال قابل 
محاسـبه می باشـد. میانگیـن عملكـرد رقم نسـبت به شـاهد حـدود480 کیلوگرم بیشـتر بـوده و عملكـرد روغن دانـه آن حـدود 15 درصد 
بیشـتر از رقـم شـاهد اسـت. در صـورت توسـعه ایـن رقـم در سـال های آتـی در سـطح حداقـل 10 درصـد از اراضـی سـطح زیرکشـت رقـم 
اوکاپـی دراسـتان های مختلـف اقلیـم سـرد و معتـدل سـرد کشـور و با حداقـل480 کیلوگـرم افزایـش عملكرد در هكتـار،960 تـن افزایش 

تولیـد و هـر سـاله ارزش افـزوده بالـغ بـر 22560 میلیـون ریـال ایجـاد می گـردد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كلزا زمستانه رقم احمدی
)مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری: ولی اله یوسف آبادی

همکاران: داریوش فتح ا... طالقانی، محمد عبدللهیان، سعید صادق زاده و علی حبیب خدایی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
در ایـن روش بـذر چغندرقنـد بـه جـای کشـت در زمیـن اصلی، ابتدا بـا تراکم باال )حـدود 350 تا 400  بـذر در متر مربع( بدون اسـتفاده 
از گلـدان و بطـور مسـتقیم در داخـل خـاك خزانـه کشـت مـی شـود. جوانه زنی بـذر، مراحـل اولیه رشـد و اسـتقرار گیاهچه هـا به مدت 
50 تـا60 روز در داخـل خزانـه سـپری می شـود. سـپس گیاهچه های رشـد یافتـه در خزانه )نشـاءهای تولیدی( از خاک خزانـه درآورده 
مـی شـود و پـس از آمـاده سـازی، بـا فواصل بوته ی حدود 20 سـانتی متر بـر روی ردیف هایی به عـرض 50 سـانتی متر در مزرعه اصلی 

کشـت مـی شـود. در ایـن روش بـرای تهیه نشـاء یک هكتـار مزرعه اصلی بـه حدود 300 تـا 350 متر مربع سـطح خزانه الزم اسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:
ایجاد تراکم مناسـب و پوشـش یكنواخت سـطح مزرعه در زراعت چغندرقند اولین و مهمترین عامل دسـتیابی به پتانسـیل عملكرد و افزایش 
بهره وری از نهاده ها اسـت. از طرفی بیشـترین تنش های زیسـتی و محیطی تهدید کننده  تراکم و اسـتقرار بوته چغندرقند در مراحل جوانه 
زنـی و رشـد اولیـه بوتـه هـا در مزرعـه اتفـاق مـی افتـد. بـرای مقابله با بخشـی از ایـن تهدیـدات، 2/5 تا 3 برابـر حـد الزم بذر مصرف می شـود، 
همچنیـن بخـش قابـل توجهی از سـموم دفـع آفات و علفكش ها در این مرحله مصرف می گردد. با کشـت نشـائی چغندرقند مراحل حسـاس 
مذکـور از دوره رشـد محصـول در محیطـی با مسـاحت بسـیار محدود و قابل کنترل خزانه سـپری می شـود. بـا این عمل عالوه  بـر جلوگیری از 

هـدر رفـت نهاده های اشـاره شـده، 5 نوبـت )حدود 35 درصـد( در مصـرف آب آبیاری نیز صرفه-جویی می شـود. 
در روش کشـت نشـاء گلدانـی، تهیـه گلـدان هـای کاغـذی و ادوات تهیه نشـاء چغندرقنـد باتوجه بـه وارداتی بـودن آن ها بسـیار پرهزینه 

اسـت در حالـی کـه در کشـت نشـاء ریشـه لخت نیـازی به گلـدان کاغـذی و ادوات پرهزینه  تهیه نشـاء نیسـت.
از مزایای کشت نشاء ریشه لخت می توان به موارد زیر اشاره نمود:  

•  حذف 5  نوبت آبیاری در اول فصل رشد، معادل30 تا 35 درصد صرفه جویی در مصرف آب 
•  فراهم شدن فرصت کافی برای تهیه بستر کشت در شرایط مناسب رطوبتی خاک در بهار

•  افزایش قدرت رقابت محصول با علف های هرز و صرفه جویی50 درصدی در علفكش ها 
•  30 تا40 درصد صرفه جویی در مصرف سموم دفع آفات نباتی     •  صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی، بویژه نیتروژن

•  حذف100 درصدی عملیات پر هزینه تنک مزرعه     •  صرفه جویی 65 درصدی در مصرف بذر     •  کمک به حفظ محیط زیست 

دانش فنی تولید كشت نشاء بدون گلدان )ریشه لخت( چغندرقند

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

نشاء ریشه لخت آماده انتقال )الف(، وضعیت رشد بوته های نشاء ریشه لخت )ب(، وضعیت رشد بوته های کشت مستقیم که همزمان با انتقال نشاء ریشه لخت کشت شده اند )ج(
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مجری مسئول: سید باقر محمودی

مجریان: صمد مبصر، علیرضا قائمی، محسن بذرافشان و پرویز مهدیخانی

همکاران: سیدجواد محزونی، محمدهادی بخشنده، کریم کشاورز و علیرضا قراخانی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم یـک رقـم هیبریـد دیپلوئید و منوژرم اسـت که به عنـوان اولین رقم مقـاوم به ریزومانیا و نماتد سیسـتی معرفی می شـود. دارای 
برگ هـای کوچـک و سـبز تیـره بـوده و حجـم انـدام هوایـی آن کمتر از سـایر ارقـام ایرانی می باشـد. ایـن رقم حامـل ژن Rz1 بـرای اعطاء 
مقاومـت بـه ریزومانیـا اسـت کـه هـر دو والـد پدری و مـادری واجد آن هسـتند. مقاومـت آن به نماتد سیسـتی از نـوع چند ژنی بـوده و در 
پایـه پـدری قـرار گرفتـه اسـت. این رقـم را باتوجه به آرشـیتكت آن می تـوان تـا 133 هزاربوتـه در هكتار در آرایـش کاشـتهای 60×40 و یا 
60×30  کشـت نمـود. حـوزه کارخانه هـای قند اقلید، خوی، پیرانشـهر، نیشـابور، فریمـان، تربت جـام، جوین و نقده از مناطقی هسـتند 
کـه باتوجـه بـه آلودگـی تـوام آنها بـه دو بیمارگـر نماتد سیسـتی و ویروس عامل بیمـاری ریزومانیـا می تواننـد از این رقم اسـتفاده نمایند.

توجیه مالی و اقتصادی:
تولیـد ایـن بـذور و ارائـه آن بـه کشـاورزان بـا قیمت پایین تـر از بـذور خارجی عـالوه برکمک به اقتصاد کشـاورز سـبب جلوگیـری از خروج 
ارز از کشـور و همچنیـن ایجـاد اشـتغال در زمینه هـای مختلـف کشـاورزی، صنعتـی و ترابـری و حمـل ونقـل می شـود کـه گامی اسـت در 

راسـتای اقتصـاد مقاومتی و خودکفایی شـكر

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم آریا 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مجری مسئول: محمدرضا اوراضی زاده

مجریـان: ابـاذر رجبی، داریوش فتح اله طالقانی، مسـعود احمدی، سـعید واحدی، محسـن آقایـی زاده، سـیدیعقوب صادقیان مطهر، 
محمـد علـی چگینـی، ولی ا... یوسـف آبادی، سـعید صادق زاده حمایتـی، محمد عبدالهیان نوقابـی، عباس نـوروزی، محمدرضا فتحی، 

رحیـم محمدیان، حسـن ابراهیمی کوالئـی و علی جلیلیان

همـکاران: منوچهـر صـادق کوهسـتانی، عبدالرضـا کرمانـی، یوسـف ابراهیـم زاده، مرتضـی عـرب زاده، جـواد محزونـی نامقـی، 
محمـد چهارمحالـی، حسـین محمـدی حزا

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
باتوجـه بـه اهمیـت آب در کشـاورزی، دسـتیابی بـه منابع نسـبتًا متحمل به شـرایط خشـكی و خشكسـالی ضروری بـود. تاکنـون در دنیا 
رقـم تجارتـی متحمـل بـه خشـكی در چغنـدر قنـد معرفـی نشـده اسـت. باتوجـه بـه محدودیـت منابـع آب در سـال های اخیـر در بیشـتر 
مناطـق چغنـدرکاری ایـران تهیـه هیبریـد متحمـل بـه خشـكی بـرای مناطـق یـاد شـده امـری ضروری محسـوب شـده اسـت. بـا کاهش 
مصـرف آب، تعـداد دفعـات آبیاری نسـبت به شـرایط آبیـاری معمولی حـدود 50 درصد کاهش می یابد. از طرفی مقایسـه عملكرد ریشـه 
هیبریـد جدیـد بـا رقـم معمولـی در شـرایط آبیـاری معمولـی و تنـش خشـكی نیـز بیانگـر کاهـش کمتر عملكـرد ریشـه هیبریـد جدید در 
شـرایط تنـش خشـكی نسـبت بـه آبیاری معمولی بـود و کاهش عملكـرد رقم معمولی در همین شـرایط دو برابـر بود. از دیگـر ویژگی های 
هیبریـد تحمـل بـه بیماری پوسـیدگی ریزوکتونیایی ریشـه و ریزومانیا می باشـد. به ایـن ترتیب می تـوان چنین بیان کرد کـه این هیبرید 

پایـا عـالوه بـر تحمـل به خشـكی تا حـدود50 درصد نیز نسـبت بـه بیمـاری ویروسـی ریزومانیا تحمـل دارد.   

توجیه مالی و اقتصادی:
عملكـرد ریشـه ایـن هیبریـد در شـرایط محدودیـت آب و بـه عبارتی بـا مصرف آب کمتـر به مقـدار9000 متر مكعـب در هكتار برابـر با 53 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم پایا

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

تـن در هكتـار بـود که نسـبت به عملكرد ریشـه آن در شـرایط آبیاری معمولـی )74  تن در هكتار( بـا مصرف آب حـدود15000 متر مكعب 
در هكتـار و بـا در نظـر گرفتـن صرفه جویـی آب بـه میزان40 درصـد از منظر اقتصادی توجیه پذیر اسـت. باتوجه به شـرایط موجود کشـور 
)کمبـود آب و خشكسـالی(، ایـن هیبرید می توانـد در مناطق چغندرکاری ایران که با محدودیت آب آبیاری روبرو هسـتند مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد و عـالوه بـر افزایـش کارایـی مصـرف آب، دغدغـه کاهش شـدید محصـول در ایـن مناطـق را مرتفع نماید. کشـاورزان بسـیاری 
از مناطـق چغنـدرکاری کشـور در طـول تابسـتان بـا کاهـش منابـع آب مواجـه می شـوند، بـه طـوری کـه باتوجـه بـه افـت مقـدار آب قابـل 
دسـترس مجبـور خواهنـد بـود در هـر نوبـت آبیاری فقـط نیمی از مزارع خـود را آبیاری نمـوده و نیمی دیگـر را در نوبت بعـدی )باتوجه به 
حـق آب محـدود( آبیـاری کننـد و همین مسـئله باعث می شـود که دور آبیـاری در مزارع حداقل بـه دو برابر افزایش یافته و گیاهان کشـت 
شـده تحـت تنـش خشـكی قـرار گیرنـد. در ایـن حالـت، کشـت ارقـام چغنـدر قنـد متـداول باعـث خواهد شـد که افـت محصول شـدیدتر 

شـود. اسـتفاده از رقـم جدیـد می توانـد مقدار افت محصـول در ایـن شـرایط را کاهش دهد. 



174175

مجری مسئول: محمدرضا اوراضی زاده

مجریان: سـیدیعقوب صادقیان، مصطفی حسـین پور، محمد حسـین عزیزی، سـعید واحدی، محسـن آقایی زاده، شـهرام خدادادی، 
فرشـید مطلوبـی، مسـعود احمدی، کیـوان فتوحی، مجید محـرم زاده، پرویز مهدیخانـی، محمد رضا میرزایـی، اباذر رجبی 

همکاران: محمدرضا فتحی، منوچهر صادق کوهستانی، یوسف ابراهیم زاده، مرتضی عرب زاده، حسن ماندنی امیرآبادی

سال دستیابی: 1393

مشخصات علمی و فنی:
این هیبرید تریپلوئید منوژرم است که نسبت به ساقه روی از تحمل خوبی برخوردار بوده و مناسب کشت پاییزه خوزستان می باشد.

بـر اسـاس آزمایـش هـای سـازگاری در هفـت منطقـه کشـور، ایـن رقم بـا شـرایط آب و هوایی متفـاوت هم سـازگار بـوده و می توانـد برای 
کشـت بهـاره چغنـدر قند نیـز مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 

توجیه مالی و اقتصادی:
امكان توسعه کشت پاییزه چغندرقند تا سطح 35 هزار هكتار در یک برنامه بلند مدت در کشور وجود دارد. * در صورت تحقق این امر، 
صرفه جویی 175 میلیون متر مكعب از منابع آب کشور با جایگزینی کشت پاییزه حادث خواهد شد زیرا درحال حاضر میزان مصرف آب 

در کشت پاییزه 7000 تا 10000 متر مكعب و در کشت بهاره 12000 تا 16000 متر مكعب در هكتار می باشد .
* کارایی مصرف آب در کشت پاییزه حدود 670-570 گرم شكر بر متر مكعب و درکشت بهاره حدود350-280 گرم شكر بر متر مكعب است. 
این اطالعات نشان دهنده رجحان کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره چغندرقند ازنظر کارایی مصرف آب می باشد. از طرفی تامین بذر مورد 
نیاز در داخل کشور سبب جلوگیری از خروج ارز بابت خرید بذر مقاوم خارجی خواهد شد. در صورتی که سطح زیرکشت چغندر پاییزه در 
مناطق مستعد به میزان 10 هزار هكتار افزایش یابد و با فرض اینكه 50 درصد این اراضی ) 5000 هكتار( از این رقم کشت شود و جایگزین 
رقم خارجی گردد با محاسبات ذیل صرفه جویی ارزی قابل مالحظه ای رخ خواهد داد: ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و صنعت 

قند کشور )اشتغال حدود یک نفر به ازای یک هكتار زراعت چغندرقند در بخش های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و توزیع(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید منوژرم چغندرقند متحمل به ساقه روی 
)بولتینگ( )مناسب کشت زمستانه(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مجری مسئول: سید حسین صباغ پور

مجریـان: یدالـه فرایـدی، مسـعود کامـل، علی اکبـر محمـودی، محسـن مهدیه، فرشـید محمـودی، علی سـعید، همایـون کانونی، 
حمیدرضـا پورعلـی بابـا، محمـد خالـد احمدی، اکبر شـعبانی، محمد نعمتـی فرد، محمدرضا شـهاب، ایـرج کرمی، علی اکبر راسـتار، 

بیـژن احمدی، محسـن محجوب

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
رقم نخود ثمین برای کشـت بهاره در مناطق سردسـیر کشـور معرفی شده و پتانسـیل تولید آن در چنین شرایطی 900  کیلوگرم در هكتار 
اسـت. ثمیـن دارای وزن صـد دانـه 36  گـرم بـوده )نسـبتًا دانـه درشـت( و رنگ دانه های آن روشـن اسـت )بازارپسـندی مناسـب(. ثمین 
متحمـل بـه بیمـاری پژمردگـی فوزاریومـی اسـت و بـرای کشـت بهـاره در مناطق دیـم اسـتان های آذربایجان شـرقی و غربی، کردسـتان، 
زنجـان، کرمانشـاه، همـدان، خراسان شـمالی و مناطـق مشـابه آب و هوایـی توصیـه می گـردد. بـه دلیـل تیـپ بوته نیمـه ایسـتاده و عدم 

پابلنـدی، نخـود ثمیـن از قابلیت برداشـت مكانیزه در کشـت های بهـاره مناطق سردسـیر دیم برخوردار نیسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
در مناطـق سردسـیر دیـم کشـور، میانگین عملكرد نخود محلی در کشـت های  بهـاره درحدود500 کیلوگـرم در هكتار می باشـد، با درنظر 
گرفتـن میانگیـن تولیـد رقـم ثمیـن در واحـد سـطح و بـا احتسـاب هرکیلوگـرم نخـود دانه درشـت به قیمـت 3000 تومـان، تفـاوت درآمد 

ناخالـص ناشـی از کشـت یك هكتـار از این رقـم 1200000 تومان اسـت. 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر نخود دیم رقم ثمین

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: خشنود علیزاده

مجریـان: سیدسـعید پـورداد، عبدالـه شـریعتی، مسـعود اسـكندری، ایـرج اسـكندری، مقصـود حسـنپور حسـنی، مهـدی نبئـی، 
حسـین حاتـم زاده، مجیـد خیـاوی 

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   گیاه خردل روغنی برای کشت در مناطق سرد کشور در تناوب با غالت دیم و بصورت کشت بهاره زود هنگام

•   تیپ رشد بهاره 
•   مقاوم به ریزش دانه 

•   زودرس

توجیه مالی و اقتصادی:
عـالوه بـر تحمـل تنـش خشـكی گونـه خـردل روغنـی مقاومت بـه ریـزش در عیـن کیفیـت کانـوال و زودرسـی ویژگی هـای ممتاز ایـن رقم 
در مقایسـه بـا ارقـام موجـود کلـزا اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه رقـم کلـزا یا خـردل روغنـی به عنـوان شـاهد بـرای مناطق دیم سردسـیر 
کشـور وجـود نـدارد تـا مقایسـات اقتصـادی بـا آن صورت گیـرد. به عبـارت دیگر حتـی اگر عملكـرد این رقـم برابر با ارقـام رایج کلزا باشـد 
بـا احتسـاب حداقـل 20 درصـد ریـزش در موقـع برداشـت کـه در مـزارع دیـم به علـت دور از دسـترس بـودن به مراتب بیشـتر نیـز خواهد 
بـود می تـوان افزایـش درآمـد20 درصـدی بـرای ایـن رقـم پیش بینـی کرد. زودرسـی این رقـم نیـز باتوجه به تنـش آخر فصـل در مناطق 
نیمـه خشـک بـر مزیـت اقتصـادی آن می افزایـد. از سـوی دیگـر اکثر ارقـام موجود نظیـر هایـوال 401 هیبریـد و وارداتی هسـتند درحالی 
کـه ایـن رقـم آزاد گـرده افشـان بـوده و نیـازی بـه وارد کـردن بذر یـا هرگونه وابسـتگی به خـارج در مـورد آن وجـود نـدارد. از طرفی قیمت 
یـک کیلوگـرم بـذر هیبریـد هایـوال 401  حداقـل 7 دالر اسـت اما قیمت بـذر این رقم جدیـد حدود 1 تا 2 دالر بیشـتر نخواهد شـد که تاثیر 

اقتصـادی و اجتماعـی آن را بیشـتر نمایان می سـازد. 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر خردل روغنی رقم صادق
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مجری مسئول: محتشم محمدی

مجریـان: حسـن قوجـق، طهماسـب حسـین پـور، اصغـر مهربان، جبـار آلـت جعفربـای، مقصود حسـن پور حسـنی، مظفر روسـتایی، 
محمد آرمیون، فرزاد افشـاری، محسـن یاسـائی، محمود عطا حسـینی، صمد سرکاری، رحیم هوشـیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، 

نصـرت الـه طباطبایی، رامیـن روح پرور و شـعبان کیا

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
الین THELIN/3/BABAX/LR42//BABAX/4/BABAX/LR42//BABAX  در سال زراعی (88-87) در قالب شانزدهمین خزانه 
بین المللی HRWYT در ایستگاه های گچساران و گنبد و ایستگاه های دیم گرمسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس در پروژه سه ساله در 
ایستگاه های ایالم، خرم آباد، گچساران و گنبد به ترتیب با 30/6، 11/9، 9/1 و 2/8 درصد افزایش محصول در سطح احتمال معنی دار پنج درصد 
نسبت به شاهد کوهدشت برتری نشان داد. رقم آفتاب طی پنج سال بررسی های ایستگاهی در آزمایشات تكردار، با میانگین عملكرد 3183 
کیلوگرم در هكتار، نسبت به ارقام شاهد )کوهدشت و کریم(، 373 کیلوگرم در هكتار یا 13/3 درصد افزایش عملكرد نشان داد. رقم آفتاب از لحاظ 
معیار پایداری عملكرد میانگین رتبه، دارای بهترین رتبه )رتبه یكم( بوده و از انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات درون مكانی بسیار کمی، حتی 
نسبت به رقم سازگار کوهدشت، برخوردار بوده است. نتایج حاصل از اجرای پروژه های تحقیقی- تطبیقی در مناطقی از حوزه های تحت پوشش 
ایستگاه های گنبد و مغان، موید 4/5 درصد برتری عملكرد دانه رقم آفتاب نسبت به ارقام کوهدشت و کریم در مزارع کشاورزان بوده است. رقم 
مورد نظر با تیپ رشد بهاره دارای میانگین ارتفاع بوته 78 سانتی متر و وزن هزاردانه 8/35 گرم بوده و نسبت به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای 
و فوزاریوم سنبله از مقاومت خوبی برخوردار است. بطور متوسط 8/22 درصد برتری عملكرد دانه 5/4 گرم افزایش وزن هزار دانه و دو روز زودرسی 
از وجوه برجسته این رقم نسبت به شاهد کوهدشت در آزمایش پیشرفته در ایستگاه های گچساران، گنبد، خرم  آباد و ایالم بوده است. این رقم از 
لحاظ صفات مهم کیفی: حجم نان، حجم رسوب، شاخص گلوتن، سختی دانه، درصد جذب آب و درصد پروتیین دانه نسبت به رقم کوهدشت برتری 

دارد. عملكرد دانه و کیفیت آرد برتر و همچنین صفات زراعی مناسب، دالیل اصلی انتخاب این الین برای کشت در دیم زارهای گرمسیری است.

توجیه مالی و اقتصادی:
الیـن جدیـد در طـی پنـج سـال بررسـی های ایسـتگاهی، با متوسـط عملكـرد 3183 کیلوگـرم در هكتار، نسـبت به رقم شـاهد کوهدشـت 
373 کیلوگـرم افزایـش تولیـد داشـته اسـت. بـر حسـب تجـارب موجـود و باتوجـه بـه تفاوت هـای محیطـی، مدیریتـی و تجهیـزات مـورد 
اسـتفاده، معمـواًل حـدود50 درصـد از تفاوت هـای ایسـتگاهی در شـرایط زارعیـن تحقـق پیـدا می کنـد )187 کیلوگـرم در هكتـار( و لذا با 
احتسـاب قیمـت10500 ریـال بـرای هـر کیلوگرم گندم، بـه ازای هر هكتار کشـت این الیـن، معـادل1963500 ریال ارزش افـزوده نصیب 
دیـم کاران خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، باتوجـه به کیفیت برتـر آرد این الین نسـبت به رقـم رایج کوهدشـت، میزان ضایعـات نان کاهش 

جـدی داشـته و بدیـن ترتیـب عـالوه  بـر رضایت بیشـتر مصـرف کنندگان نـان، بـه اقتصاد عمومی کشـور نیـز کمک خواهـد کرد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم آفتاب
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مجری مسئول: مظفر روستائی

مجریـان: جعفـر جعفر زاده، اسـماعیل زاد حسـن، مقصود حسـنپور حسـنی، بهزاد صـادق زاده، سـیروس محفوظی، کاظم سـلیمانی، 
غالمرضـا عابـدی اصـل، ابراهیـم روحـی، حسـن احمدی، هوشـنگ پاشـاپور، رضـا حق پرسـت، مصطفی آقائـی، ملك مسـعود احمدی، 
رحمـان رجبـی، تقـی بابایـی، الیـاس نیسـتانی، غالمرضـا عابـدی اصـل، فـرزاد افشـاری، رحیـم هوشـیار، سـید محمـود عطاحسـینی، 
محسـن یاسـایی، رامیـن روح پـرور، صمد سـرکاری، معصومه خیرگو، محمـود مرادی، نصرت اله طباطبایی، شـعبان کیـا و محمد دالوند

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
رقم  هشـترود از طریق دورگ گیری بین الیـنM374/Sx//2897/Porsuk/3/Plk70/Lira/5/Jup/4/ Cllf/3/Ii14.53/ Odin//Ci1   به 
عنـوان والـد مـادری و الیـنEs84-24(/3/Seri/4/Seri(Lov26//Lfn/Sdy  بـه عنـوان والد پدری در سـال زراعی )80-79( در ایسـتگاه 
تحقیقـات کشـاورزی دیـم مراغـه بـه منظور تجمیـع صفات زودرسـی، وزن دانه، ارتفـاع بوته، تحمل به تنش های سـرما و خشـكی ایجاد 
گردیـد. گزینـش نسـل های در حـال تفـرق از سـال )86-82( در ایسـتگاه تحقیقـات دیم مراغه و سـایر ایسـتگاه های سردسـیر انجـام و در 
سـال زراعـی )87-86( در قالـب آزمایـش مقدماتـی داخلی این ایسـتگاه بررسـی و میانگیـن عملكرد دانـه آن و رقم آذر 2 بـه ترتیب2367 
و 2063 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه بـه دلیـل برخـورداری از ویژگی هـای مناسـب زراعـی انتخـاب و در سـال زراعـی )88-87( در آزمایـش 
مقدماتـی مشـترك بررسـی و میانگیـن عملكـرد دانـه رقم هشـترود 2611 کیلوگـرم در هكتار بود که نسـبت به رقـم آذر2 حـدود 12 درصد 
برتـری داشـت. رقـم هشـترود در سـال )89-88( در قالـب آزمایش مقایسـه عملكرد پیشـرفته در ایسـتگاه های تحقیقاتی مراغـه، قاملو، 
زنجـان، اردبیـل و سـرارود ارزیابـی و میانگیـن عملكـرد دانـه آن در ایسـتگاه های مذکـور بـه ترتیـب4307، 2554، 2149، 703 و 3641 
کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه نسـبت بـه رقـم آذر2 بـه ترتیـب5، 2، 34، 27 و 3 درصـد برتـری داشـت. رقـم هشـترود بـه مدت سـه سـال 
)92-89( در آزمایـش سـازگاری و پایـداری عملكـرد دانـه ژنوتیپ هـای گنـدم در ایسـتگاه های تحقیقاتـی دیـم مراغـه، قاملـو، زنجـان، 
اردبیـل، سـرارود، شـیروان و ارومیـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در آزمایـش سـازگاری میانگیـن عملكـرد دانه الیـن جدید و ارقـام آذر2 
و اوحـدی در طـی سـه سـال  ارزیابـی )92-89( بـه ترتیـب2037، 1988 و1970 کیلوگـرم در هكتـار بود. براسـاس شـاخص غیـر پارامتری 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم هشترود

موسسه تحقیقات دیم كشور



179 178179

موسسه تحقیقات دیم كشور

رتبـه و نسـبت شـاخص عملكـرد دانـه، الیـن جدید برای عملكـرد دانه پایدار تشـخیص داده شـد. الیـن جدید در سـال زراعـی )91-92( 
در شهرسـتان های مراغـه و اهـر از اسـتان آذربایجـان  شـرقی بـه  همـراه تعـدادی الیـن در مـزارع کشـاورزان مـورد ارزیابـی قـرار گرفت که 
میانگیـن عملكـرد دانـه الیـن جدیـد، رقم اوحـدی و آذر2 بـه ترتیـب1095، 896 و 952 کیلوگـرم در هكتار بود. در سـال زراعـی )92-93( 
الیـن جدیـد در شهرسـتان کنـگاور اسـتان کرمانشـاه بـه  همراه تعـدادی الیـن در مزارع کشـاورزان مـورد ارزیابی قـرار گرفت کـه میانگین 
عملكـرد دانـه رقـم هشـترود، رقـم آذر 2 و رقـم ریـژاو بـه ترتیـب1800، 1319 و 1332 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه در هـردو منطقـه الیـن 
جدیـد نسـبت بـه ارقـام معرفـی شـده برتری داشـت. دامنـه تغییـرات عملكرد دانـه رقـم هشـترود از 583 الـی 5750 کیلوگـرم در هكتار و 
بـرای رقـم آذر2 نیـز 471 الـی 5612 کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه حداکثـر عملكردها از ایسـتگاه قاملـو و حداقـل آن مربوط بـه اردبیل بود. 
در مجمـوع میانگیـن عملكـرد دانه رقم هشـترود و ارقـام آذر2 و اوحدی درکل سـال های مورد بررسـی )93-86( به ترتیـب1837، 1703و 
1698کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه الیـن جدیـد بـه ترتیـب8 درصد نسـبت به شـاهدها برتـر بـود. از مهم ترین ویژگـی الین جدیـد می توان 
بـه تحمـل بـه تنش هـای خشـكی، سـرما، زودرسـی )سـه روز( و وزن هزاردانـه باال اشـاره کـرد. بر اسـاس نتایـج تجزیه کیفـی الین جدید 
ازنظـر پارامترهـای عـدد زلنـی، حجـم نـان، درصد پروتیین، حجم رسـوب و شـاخص گلوتـن به ارقـام سـرداری و آذر2 برتـری دارد. رقم 
هشـترود بـه دلیـل دارا بـودن ویژگی هـای مناسـب زراعـی بـرای معرفـی جهـت کاشـت در مناطق سـرد و معتدل سـرد دیم انتخاب شـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم جدیـد و ارقـام آذر2 و اوحـدی بـه ترتیـب1836، 1703 و 1698 کیلوگـرم در هكتـار بـود، کـه رقم هشـترود 8 
درصـد نسـبت بـه شـاهدها برتـر بود. با کاشـت رقـم جدیـد 133 کیلوگرم در هكتار عملكرد بیشـتر، نسـبت به ارقام شـاهد نصیب کشـاورز 
می گـردد کـه بـا احتسـاب هـر کیلوگـرم گنـدم خوراکـی بـه قیمـت11500 ریـال بـه ترتیـب مبلـغ 1529500ریـال در هكتـار اضافـه درآمد 
نسـبت به شـاهدها عاید کشـاورز می شـود. با فرض کشـت رقم جدید در سـطح200 هزار هكتار، ارزش افزوده ناشـی از کاشـت آن سالیانه 
بالـغ بـر 306 میلیـارد ریـال خواهـد بـود. از مهم تریـن ویژگـی رقـم جدید می تـوان به تحمل به تنش های خشـكی، سـرما، شـاخص های 
پایـداری عملكرد دانه، روز زودرسـی ازنظر زمان ظهور سـنبله )سـه روز(، رسـیدگی فیزیولوژیكـی )دو روز(، دارا بـودن وزن هزار دانه باال 
نسـبت بـه شـاهدها اشـاره نمـود. بر اسـاس نتایج تجزیـه کیفی رقم هشـترود ازنظـر پارامترهای عـدد زلنی، حجـم نان و شـاخص گلوتن 

بـه ارقام سـرداری و آذر2 برتـری دارد.



180181

مجری مسئول: غالمعباس لطفعلی آینه

مجریان: محسن اسماعیل زاده مقدم، رضا بزرگی پور، فرزاد افشاری، احمد نادری، محمد عابدینی، حسین اکبری مقدم،  فرشاد بختیار

همکاران: نصرت اله طباطبایی، حسین حموله

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین ارتفاع بوته                      90-85 سانتی متر •   عادت رشد                        بهاره  
•   میانگین وزن هزار دانه                       38 گرم قرمز   •   رنگ دانه     
•   مقاومت نسبت به زنگ زرد                          مقاوم •   مقاومت به خوابیدگی           نیمه مقاوم  
•   مقاومت نسبت به زنگ سیاه نژاد Ug99             نیمه مقاوم •   مقاومت نسبت به زنگ  قهوه ای     نیمه حساس  
•   وضعیت ریزش دانه                           مقاوم   115 •   میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک  
•   میانگین سختی دانه                                             52 •   میانگین میزان پروتیین دانه         12/2 درصد  
8             ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   کیفیت نانوایی                       خوب  

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد ویرینـاک، 510 کیلو گرم در هكتـار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مازاد 

درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید 6/5 میلیون ریـال و کاهش هزینه هر کیلو محصـول رقم جدید 1123 ریال قابل محاسـبه
 مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی40000 هكتار در دوره 8 سـاله 

ارزش حـال منافـع ناخالـص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 611/9  میلیارد ریال خواهد بود . )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم شاوور 
)مناسب کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



180181

مجری مسئول: توحید نجفی میرک

مجریـان: علیرضـا محمـدی، منوچهـر خدارحمـی، فـرزاد افشـاری، شـهریار ساسـانی، غالمحسـین احمـدی، علـی اکبـر مویـدی، 
مجیـد طاهریـان، احمـد جعفـر نژاد، محمود عطاحسـینی، اکبـر قندی، جبـار آلت جعفربـای، محمد علی دهقـان، عبدالكریـم ذاکری، 
محسـن یاسـایی، کمـال شـهبازی، صفرعلـی صفـوی، عـزت الـه نباتـی، شـاپور ابراهیـم نـژاد، رحیـم هوشـیار، محمـد دالونـد، 

نصـرت الـه طباطبایـی، سـید طاهـا دادرضایـی، مهـرداد چایچی

همـکاران: زهـره بیـات، ابراهیـم بابایـی گل، مریـم مرتضـی قلـی، فریـدون فرزانـه، ابراهیـم خـدادادی، علـی لطفـی، قباد رشـیدی، 
مصیـب نـوروزی،  محمـد عمارلـو، احمـد قلـی پـور، محمـد رضـا هراتیان

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین تعداد روز تا ظهورسنبله       182 بهاره   •   عادت رشد    
•   میانگین ارتفاع بوته        95 سانتی متر   223 •   میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک  
•   رنگ دانه             زرد کهربایی •   واکنش به خوابیدگی                      مقاوم  
•   میانگین میزان پروتیین دانه            12/2 درصد •   میانگین وزن هزار دانه                  44 گرم  
•   میانگین عملكرد          7940 کیلوگرم در هكتار •   سختی دانه       59  
•   واکنش به بیماری زنگ قهوه ای                                        مقاوم •   واکنش به بیماری زنگ زرد              مقاوم تا نیمه مقاوم   

8                         ))TRL سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد دنـا، 460 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدید 6/01 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هر کیلو محصـول رقم جدید 235 ریال قابل محاسـبه می باشـد. 
باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی25500 هكتـار در دوره 8 سـاله ارزش حال 

منافـع ناخالـص آتـی تولیـد رقـم در دوره یاد شـده 230/5 میلیـارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دوروم رقم هانا
)مناسب کشت مناطق معتدل کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



182183

مجری مسئول: حمید رضا بابایی

مجریان: فاطمه یوسـفی، مهدی ناصری، حمیدرضا بابائی، حسـین سـبزی، جواد هادیـان، محمدرضا احمدی، فرشـاد ناصر قدیمی، 
جهانفـر دانشـیان، سـیامک رحمانپـور، جـواد احمدپـور، علیرضـا احمدونـد، رحیـم هادیپـور، سـعید احمدیـان، نورالدیـن مختـوا، 

مسـعود غالمـی و بابـک حیاتی

همـکاران: علـی اسـكندری، مسـعود رحیمـی، عظیـم خزائـی، فرنـاز شـریعتی، رامیـن اوجانـی، فـروزان اجودانـی، فرهـاد طوسـی، 
پریسـا همتـی، پروانـه قلـی زاده، لیلـی علیـزاده، صابر سـیف امیـری، حسـن خانزاده

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد دانه     3300 کیلوگرم در هكتار   •   میانگین ارتفاع بوته                            95 سانتی متر
•   تعداد روز تا رسیدن                108 روز   •   تیپ رشد                              رشد نامحدود
•   میانگین وزن هزار دانه              135 گرم   •   میانگین میزان روغن دانه                 22 درصد
•   میانگین میزان پروتیین دانه            37 درصد   •   واکنش به بیماری فیتوفترا                        مقاوم
•   تحمل به کم آبی                     بهتر از رقم شاهد )TMS(   •   واکنش به خوابیدگی                        مقاوم
•   واکنش به ریزش دانه                   مقاوم   •   قابلیت برداشت مكانیزه                     مناسب

7       ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد )TMS(، 500 کیلوگرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 11/3 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هـر کیلو محصول رقـم جدیـد 3709 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به شـاهد و پیش بینـی سـطح جایگزینـی2000 هكتـار در طـول برنامه 
توسـعه کشـت، منافع ناخالص جایگزینی رقم در دوره یاد شـده 19 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر سویا رقم كوثر
)مناسب کشت در اقلیم معتدل استان لرستان(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 



182183

مجری مسئول: سیدباقر محمودی

مجریان: پرویز مهدیخانی، مسعود احمدی، جمشید سلطانی، علیرضا قائمی، محسن آقایی زاده، محسن بذرافشان، کیوان فتوحی، 
زاده،  صادق  سعید  نوروزی،  پیمان  نوقابی،  عبدالهیان  محمد  محمدیان،  رحیم  واحدی،  سعید  مطلوبی،  فرشید  دارابی،  سعید 

محمدرضا اوراضی زاده، عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی

همکاران: سیدجواد محزونی، علیرضا حیدری، سیاوش جان نثاری، منوچهر کوهستانی، کریم کشاورز

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم یـک هیبریـد دیپلوئیـد منـوژرم اسـت که به عنـوان دومیـن رقم داخلـی مقاوم بـه ریزومانیـا و نماتد سیسـتی معرفی می شـود. 
دارای بـرگ هـای سـبز تیـره بـوده و حجم اندام هوایی آن نسـبتًا کمتر از سـایر ارقام ایرانی می باشـد. این رقم حامـل ژن Rz1 برای اعطاء 
مقاومـت بـه ریزومانیـا اسـت که هردو والـد پدری و مادری واجد آن هسـتند. مقاومت آن به نماتد سیسـتی از نوع چند ژنی بـوده و از پایه 
پـدری منشـاء می گیـرد. ایـن رقـم را باتوجـه بـه آرشـیتكت آن می توان تـا 133 هـزار بوته در هكتـار در آرایـش کاشـت های60 ×40 و یا 
50× 25  کشـت نمـود. حـوزه کارخانه هـای قنـد اقلید، خوی، پیرانشـهر، نیشـابور، فریمان، تربت جـام، جوین و نقده از مناطقی هسـتند 

کـه باتوجـه بـه آلودگـی توام آنها بـه دو بیمارگر نماتد سیسـتی و ویروس عامل بیمـاری ریزومانیا می تـوان از این رقم در آن اسـتفاده نمود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
به استناد منابع موجود در چندسال اخیر، بیش از 50 درصد مناطق چغندرکاری کشور نماتد سیستی را مشكل اول خود قلمداد کرده اند. 
باتوجه به قدرت خسارت زایی بالقوه نماتد سیستی )در آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم سبب ورشكستگی 24 کارخانه شده است( و 
گسترش روزافزون آن در مناطق چغندرکاری کشور، می توان آن را یكی از محدودیت های اصلی تولید این محصول دانست. در سال های 
اخیر این نماتد از مناطقی نظیر همدان، کرمانشاه و چهار محال و بختیاری نیز گزارش شده است. با این تفاصیل، وجود یک رقم با 
مقاومت دوگانه می تواند ضمن جلوگیری از خسارت آنها، از گسترش این بیماری ها نیز جلوگیری نماید. این هیبرید دومین رقم تجارتی 

داخلی مقاوم به هردو بیماری ریزومانیا و نماتد است و قیمت یک یونیت بذر آن یک سوم مشابه خارجی آن می باشد.
درصورتـی کـه 10 درصـد سـطح زیرکشـت کشـور در سـال 1395 از ایـن رقـم کشـت شـود )ده هـزار هكتـار و مصـرف 25 هـزار واحـد بذر و 

قیمـت هـر واحـد 80 یـورو ( معـادل دو میلیـون یـورو در سـال، صرفه جویـی ارزی بـه دنبـال خواهـد داشـت.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم شکوفا

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند



184185

مجریـان: سـیدیعقوب صادقیان، محسـن بذرافشـان، مهدی حسـنی، علیرضـا قائمی، محسـن آقائـی زاده، غالمرضا اشـرف منصوری، 
کیـوان فتوحی 

اوراضـی زاده، سـعید واحـدی،  پـدرام، فرشـید مطلوبـی، محمدرضـا  همـکاران: مسـعود احمـدی، جمشـید سـلطانی، عـادل 
محزونـی،  سـیدجواد  سـاالری خواه،  محمـد  کاکوئی نـژاد،  مـژده  فتحـی،  محمدرضـا  بابائـی،  بابـک  حمایتـی،  صـادق زاده  سـعید 

حسـین محمـدی حـزا، محمدهـادی بخشـنده، علیرضـا میرزائـی، سـیدضیاالدین کشـاورز، عبدالرضـا کرمانـی

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
ایـن رقـم چنـد جوانـه  بـا مقاومت بـاال به بیمـاری ریزومانیا و تحمل نسـبی به پوسـیدگی ریشـه چغندرقند اسـت. عملكرد ریشـه آن زیاد 
اسـت و درعیـن حـال عیـار قنـد قابـل  قبولـی نیـز دارد. این رقـم از قـدرت جوانه زنی خوبی برخـوردار بـوده و انـدام هوایـی آن در قیاس با 
سـایر ارقـام داخلـی، کمتـر اسـت. چنـد جوانـه بـودن و قـدرت جوانه زنـی بـاال، ایـن رقم را مناسـب کشـت در مناطقـی می کند کـه امكان 

اسـتفاده از ماشـین آالت کشـاورزی محـدود اسـت و زمیـن زراعی از کیفیت و آماده  سـازی مناسـبی برخوردار نیسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
از دیـدگاه اقتصـادی، خصیصـه بـارز کشـاورزان خرده پـا ایـن اسـت کـه بـرای گذرانـدن زندگـی خـود، بـه منابـع کمـی دسترسـی دارنـد و 
درآمدشـان نیـز انـدک اسـت. ایـن گـروه از کشـاورزان، عمومًا ریسـک گریزنـد و درآمد کـم ولی مطمئـن را بر درآمـد باالی توأم با ریسـک 
ترجیـح می دهنـد. بطـور کلـی، کشـاورزان خرده پـا دارای زمین هایی هسـتند کـه ازنظر کیفیت زراعی بسـیار نامناسـب و فاقـد کارایی اند 
و روز بـه روز نیـز از قـدرت بازدهـی آنهـا کاسـته می شـود. پشـتیبانی و حمایـت ضعیف اولیـای بخش کشـاورزی در زمینه های آموزشـی، 
تحقیقاتـی و ارایـه اطالعـات علمـی الزم، در زمینـه چگونگی اعمـال مدیریت در تولید محصـوالت زراعی ازجملـه چغندرقند و همچنین 
وجـود تفاوت هـای چشـمگیر در شـرایط اقلیمـی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشـور باعث شـده  اسـت که شـیوه انجام عملیات 
زراعـی و مدیریـت زراعـت چغندرقند در اراضی کوچک، در مناطق مختلف بسـیار متفاوت، سـلیقه ای و براسـاس عرف و سـنت های رایج 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر چغندرقند رقم مطهر 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

در هـر منطقـه صـورت گیـرد. بر اسـاس آمار حاصل از سرشـماری های عمومی کشـاورزی، حدود سـه میلیون بهـره  بردار در کشـور وجود 
دارد کـه متوسـط وسـعت اراضـی یـک  سـوم آنهـا یعنی حـدود یـک میلیـون بهره بـردار کمتر از یـک هكتار اسـت. باتوجـه به عـدم رعایت 
برنامـه تناوبـی مشـخص در مـزارع کوچـک، و همچنین عـدم اعمال روش کشـت و آبیاری مناسـب در این مـزارع، عوامل بیمارگـر در این 
مـزارع شـیوع بیشـتری دارد و ضـرورت ایجـاب می کنـد تـا فعالیت هـای در دسـت انجـام به نژادی در راسـتای اصـالح رقمهـای متحمل و 
متناسـب بـا شـرایط حاکـم بر اراضی کوچک مـورد توجه جدی قـرار گیرد. در حال حاضر برآورد می شـود سـالیانه قریب به بیسـت درصد 
سـطح زیرکشـت چغندرقنـد به کاشـت ارقام چندجوانـه ای اختصـاص دارد. درحال حاضـر رقم چند جوانـه ای مقاوم خارجـی موجود در 
کشـور بـا نـرخ 400 هـزار ریـال بـرای هـر کیلوگـرم عرضه می شـود کـه با احتسـاب مقـدار حداقـل 10 کیلوگـرم بذر برای کشـت یـک هكتار 
و بـا فـرض حـدود 10 هـزار هكتـار کشـت بـذر چنـد جوانـه ای خارجـی، سـالیانه حـدود 40 میلیـارد ریـال ارز صرف تامیـن بذر مـورد نیاز 
می شـود. اسـتفاده از ارقـام مقـاوم داخلـی عـالوه بـر ممانعـت از خـروج ارز از کشـور، باتوجـه به قیمـت آن )هرکیلوگـرم200 هـزار ریال(، 
حـدود20 میلیـارد ریـال صرفه جویـی مالـی بـرای کشـاورزان مصرف کننـده بـذر چند جوانـه ای که عمدتأ معیشـتی نیز هسـتند بـه  دنبال 
خواهـد داشـت. باتوجـه بـه این کـه برخی از کشـورهای همجوار نیـز از بـذر چندجوانـه ای چغندرقند اسـتفاده می کنند، فـروش این رقم 

خواهد توانسـت ارزآوری مناسـبی برای کشـور داشـته باشد.                                                                                                                                                                            



186187

مجری مسئول: علی اکبر نوروزی

مجریان: ضیاءالدین شعاعی، مجید حسینی، مجتبی صانعی، علی اکبر نوروزی، محمد جعفر سلطانی

همکار: مرتضی میری 

سال دستیابی: 1394

مشخصات علمی و فنی:
•   پردازش تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه عملكرد محصول با استفاده از روش های ارائه شده در انتهای اجرای این طرح

•   تهیه نقشه پوشش سبز برنج برای هر سال 
•   تهیه آمار روزانه هواشناسی به هنگام و انجام مطالعات عوامل وارد کننده خسارت )خشكسالی، سرمازدگی و ...(

•   انتقال نتایج مطالعات به سامانه
•   گزارش گیری از سامانه

•   تدقیق روش ها و ارزیابی کارایی سامانه

توجیه مالی و اقتصادی:
ایجـاد سـامانه ارزیابـی خسـارت وارده بـر مـزارع برنـج، بـه طـوری کـه بتـوان بـا اسـتفاده از داده هـای دورسـنجی و اطالعات پایـه عوامل 
خسـارت زا، عملیـات میدانـی را بـه حداقل کاهش داد و خسـارت های احتمالی وارده بر مزارع را شناسـایی و صنعت بیمـه را در پرداخت 
خسـارت های واقعـی پشـتیبانی کـرد. انتظـار مـی رود درنتیجه اجـرای این طـرح، یک پایگاه داده که قابل اتصال به سـامانه سـابكا باشـد 
و اطالعات عوامل خسـارت زای معمول را دربر داشـته باشـد، ارائه شـود. این زیر سـامانه و سـامانه سـابكا کارشناسـان صندوق بیمه را با 
وضعیـت خسـارت و عوامـل خسـارت زا در هـر یـک از مزارع، آشـنا خواهد کـرد و اطالعات واقع شـده در این سـامانه در تخمین خسـارت 

مـورد اسـتفاده ممیزیـن بیمه قـرار خواهد گرفت. 

توانمندی فناورانه سامانه پایش ارزیابی خسارات وارده به محصول برنج به كمک 
تصاویر ماهواره ای

پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری



186187

مجری مسئول: خشنود علیزاده

مجریان: جواد المعی، سرحد بهرامی، الیاس نیستانی، اکبر شعبانی، صادق شهبازی، رحمن ابن عباسی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
گیـاه یكسـاله از خانـواده بقـوالت، مناسـب بـرای تنـاوب غالت دیـم، متحمل به سـرما و قابل کشـت پاییزه در اقلیم سـرد و معتدل سـرد، 
تیـپ رشـد پاییـزه، متوسـط عملكـرد علوفـه خشـك در حـدود 3573 کیلوگـرم در هكتـار، تیـپ بوتـه ایسـتاده دارد. تعـداد روز تـا گلدهی 

حـدود 220 روز اسـت. رنـگ گل هـا ارغوانـی، رنـگ دانـه سـیاه و متوسـط درصد پروتییـن علوفـه برابر16 درصد  اسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:
میـزان اراضـی مسـتعد بـرای کشـت درحـدود20 درصد از سـطح آیش سـاالنه در اقلیم سـرد )معـادل 540 هـزار  هكتار( برآورد می شـود. 
متوسـط عملكـرد علوفـه رقم المعی )3873 کیلوگرم در هكتار( حدود 500 کیلوگرم بیشـتر از شـاهد گل سـفید )3377 کیلوگـرم در هكتار( 
بـوده ولـی عملكـرد دانـه این رقم در مقایسـه با گل سـفید، حدود 40٪ بیشـتر اسـت. بـا جایگزینی این رقم بجـای رقم گل سـفید، افزایش 
درآمـد ناخالـص بـه میـزان 189 میلیـارد ریـال )540000 هكتـار × 500 کیلوگـرم ×7000 ریـال( بـرآورد می گـردد. ازنظر زمـان گلدهی نیز 
رقـم المعـی حـدود یـک هفتـه تـا 10 روز زودرس تـر از رقم گل سـفید اسـت. از این رو در مواقعـی که هدف تولید دانه باشـد یـا در مناطقی 

کـه تنش خشـكی شـدید در پایـان فصل زراعـی وجود دارد اسـتفاده از رقـم المعی توصیه می شـود.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ماشک رقم المعی 

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: علی سعید

مجریـان: سیدحسـین صبـاغ پـور، یدالـه فرایـدی، داود صـادق زاده اهـری، همایـون کانونـی، مسـعود کامـل، محمـد نعمتـی فـرد، 
محمدرضا شـهاب، علی اکبر محمودی، سـیده سـودابه شبیری، حسین مصطفائی، عادل جهانگیری، فرشـید محمودی، محسن مهدیه، 

پیـام پزشـكپور، فرامـرز سـیدی، رحمت الـه کریمـی زاده و محمـد آرمیون 

همـکاران: مصطفـی بهشـتی، کاظـم سـتوده مـرام، بایـرام حسـینی، ارسـالن بهـزادی، صـادق شـهبازی، سـید مرتضی عظیـم زاده، 
ارسـالن بهزادی، مسـعود خالقی، محمد نریمانی، ولی صادق پور، ایرج کرمی، آیدغدی طغانی، سـیاوش سـلیمی، رقیه عبدالعظیم زاده، 

علـی اکبـری کوکیـا، عمـر عزیزی، اسـماعیل سـید محمودیـان، نقی غنی پـور و صدیقـه عضدی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
نخـود سـعید )FLIP 97-118C( کـه حاصـل از دورگ گیـری )x94TH12/FLIP 90-132C x S 91347( می باشـد، دارای ویژگی هایـی 
چـون پرمحصولـی، ارتفـاع بوتـه بلنـد )قابـل برداشـت مكانیـزه(، دانه درشـت، متحمل بـه بیمـاری برق زدگـی و فوزاریوم، پروتییـن دانه 

مناسـب )21/3 درصد( و بازار پسـند اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
اگـر رقـم نخـود سـعید در حـدود 70000 هكتـار )کمتـر از 10 درصـد( از اراضـی مرتفـع دیـم کشـور در مناطـق سـرد کشورکشـت گـردد، با 
فـرض نخـود کیلویـی50000 ریـال )نصـف قیمت فعلی( و متوسـط عملكرد حـدود1000 کیلوگـرم در هكتار، بیـش از3500 میلیـارد ریال 
ارزش محصـول تولیـدی خواهـد بـود. از طـرف دیگر، ایـن الین ازنظـر عملكرد دانه بطور متوسـط 21/5 درصد نسـبت به رقم شـاهد جم 
برتـری دارد کـه صـرف  نظـر از مزایـای کشـت پاییزه- انتظـاری، توجیه اقتصـادی قابل قبولی را بـرای آزاد سـازی و معرفی ایـن الین ارائه 

می دهـد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر نخود رقم سعید

موسسه تحقیقات دیم كشور
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مجری مسئول: منوچهر خدارحمی

مجریان: مجتبی وهابزاده، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، مهدی کالته، حبیب اله سوقی، محمد علی دهقان، جبار آلت جعفر بای، 
محمدصادق خاوری نژاد، حسینعلی فالحی، شاهپور ابراهیم نژاد، کمال شهبازی، نصرت اله طباطبائی فرد

همـکاران: زهـره حسـن بیـات، ابراهیـم بابایـی گل، مریـم مرتضی قلی، مهـدی نظـری، احمد قلی پـور، زهـرا کارزگر، علی سـهرابی،  
رضـا پـور رمضان، عزیـز ناصری

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   عملكرد دانه )آزمایشات سازگاری(     5719 کیلوگرم در هكتار    •   تیپ رشد                            بهاره
•   میانگین ارتفاع بوته      107 سانتی متر    •   رنگ دانه                             قرمز
•   میانگین وزن هزار دانه                      45 گرم    •   مقاومت به خوابیدگی                                   نیمه مقاوم
•   وضعیت ریزش دانه                          مقاوم    •   وضعیت رسیدن                                 متوسط رس
•   میانگین درصد پروتیین دانه                               12/3    •   میانگین درصد گلوتن مرطوب                             31
•   میانگین سختی دانه         53    •   کیفیت نانوایی                          خوب
•   تیپ سنبله                 ریشک دار    •   زنگ زرد                               مقاوم
•   زنگ قهوه ای                   مقاوم تا نیمه مقاوم    •   فوزاریوم سنبله                      متحمل
8                               ))TRLرنگ سنبله در زمان رسیدن          زرد     •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد مرواریـد،200 کیلوگرم در هكتـار برآورد گردیده اسـت که بـر این اسـاس میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 2/5 میلیـون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 212 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی80000 هكتار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 1007/8 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم احسان
)مناسب برای کشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



190191

مجری مسئول: محسن اسماعیل زاده مقدم

مجریـان: گـودرز نجفیـان، فـرزاد افشـاری، رامیـن روح پـرور، خلیـل محمـودی، محمـد عابدینـی اسـفهالنی، سـیروس طهماسـبی،  
عبدالكریـم ذاکـری، محسـن یاسـایی، حسـین اکبـری مقـدم، نازنیـن امیربختیـار، مجیـد فرهـادی صـدر، غالمعبـاس لطفعلـی آینـه، 

منوچهـر سـیاح فر 

همکاران: زهره حسن بیات، ابراهیم بابایی، گل مریم مرتضی قلی، علی ناظری، ناصر قویدل، امید پودینه، نصرت اله طباطبایی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ رشد      بهاره                 •   میانگین عملكرد در آزمایشات           5832 کیلوگرم در هكتار
•   میانگین ارتفاع بوته        91 سانتی متر                 •   رنگ دانه                                                             زرد کهربایی
•   میانگین وزن هزار دانه                  35 گرم                 •   مقاومت به خوابیدگی                        مقاوم

•   مقاومت نسبت به زنگ زرد                      مقاوم                 •   مقاومت نسبت به زنگ  قهوه ای   نیمه مقاوم تا نیمه حساس
•   میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله                                    114                 •   میانگین تعداد روزتا رسیدگی فیزیولوژیک                           153
•   وضعیت ریزش دانه                        مقاوم                 •   میانگین درصد پروتیین دانه                          12/9
•   میانگین سختی دانه                        52                 •   کیفیت نانوایی                                                       بسیار خوب

8                          ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد چمـران، 63 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد0/8 میلیـون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 63 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی40000 هكتار در دوره 7 سـاله ارزش 

حـال منافـع ناخالـص آتـی تولیـد رقـم در دوره یاد شـده 94/3 میلیـارد ریال خواهـد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم خلیل
)مناسب برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور(



190191

مجری مسئول: حمیدرضا نیكخواه

مجریان: احمد یوسـفی، علی براتی، مهران پات پور، محمدرضا جزایری،محسـن آرزمجو، حمید تجلی، مهرداد محلوجی،  مجید طاهریان، 
محمـد شـریف الحسـینی، رضا اقنـوم، منوچهر طاهری، فضل اله حسـنی، سـید علی طباطبائی

همـکاران: رامیـن الـه حسـنی، خسـرو موسـائی، حسـینعلی قربانـی گل، محمدرضـا رافتـی نیـا، حسـن محمـدی، حسـین جعفری، 
محمـد عمارلـو، سـید محمـود عطاحسـینی، محمـد کریمـی زاده، جـواد مینـو، محمـد ایزدفر

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد )آزمایشات سازگاری(                                                                 8362 کیلوگرم در هكتار
•   میانگین عملكرد )آزمایشات تحقیقی تطبیقی و ترویجی(                      6584  کیلوگرم در هكتار

•   تیپ رشد      بهاره •   میانگین ارتفاع         93 سانتی متر  
روشن •   رنگ دانه     •   تعداد ردیف دانه در سنبله            شش ردیفه  
•   تعداد روز تا رسیدگی        166 •   تعداد روز تا گلدهی                      121/9  
مقاوم •   وضعیت شكنندگی محور سنبله   •   طول دوره پر شدن دانه                 44/1 روز  

•   وزن هزار دانه                        44 گرم •   مقاومت به خوابیدگی             نیمه مقاوم  
•   واکنش به بیماری زنگ زرد جو         نیمه حساس •   واکنش به بیماری لكه نواری قهوه ای            نیمه مقاوم  
•   درصد پروتیین                           11/5 •   واکنش به بیماری سفیدک پودر         مقاوم تا نیمه حساس       

8  ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد نصـرت، 505 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 5/1 میلیـون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 226 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی20000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 818/4 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم ارمغان
   )عملكرد و سازگاری باال، مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



192193

مجری مسئول: حمیدرضا نیكخواه

مجریان: احمد یوسفی، سید علی طباطبائی، محمد حسین صابری، مهرداد محلوجی، رضا اقنوم، حسین بیناباجی، محمد علی دهقان، 
عبدالكریم ذاکری، صفر علی صفری

همکاران: رامین اله حسـنی، حسـینعلی قربانی گل ، خسـرو موسائی، محمد ایزدفر، سـید جعفر عابدیه، حمید تجلی، محمدرضا رافتی نیا، 
حمید رضـا کمیلی، محمـد کریمی زاده

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد          4217 کیلوگرم در هكتار •   میانگین عملكرد در اراضی شور     4751 کیلوگرم در هكتار  
•   تعداد ردیف                                   شش ردیفه •   عادت رشد                       بینابین   
•   تعداد روز تا سنبله دهی       155 •   ارتفاع بوته تحت تنش )سانتی متر(         63  

•   تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیكی       187
•   وزن هزار دانه تحت تنش )گرم(                                                                 متوسط 36 )30-42 بسته به شدت تنش(

•   مقاومت به خوابیدگی                 نیمه مقاوم  •   رنگ دانه     روشن   
•   مقاومت به ریزش     مقاوم •   مقاومت به شكنندگی محور سنبله    مقاوم   
•   واکنش به بیماری ها    نیمه حساس نسبت به بیماری های زنگ زرد، حساس به سفیدك سطحی و مقاوم به اسكالد جو و نیمه حساس به لكه قهوه ای نواری
8            ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   درصد پروتیین دانه )میانگین(          12   

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد خاتـم، 655 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 6/6 میلیون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقم جدیـد 991 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی20000 هكتار در دوره7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 732/9 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم مهر
)متحمل به تنش شوری جهت کشت در مناطق معتدل کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



192193

مجری مسئول: حبیب اله قزوینی

مجریـان: علـی براتـی، احمـد یوسـفی، ایـرج لـك زده، شـیرعلی کوهكـن، حسـینعلی فالحـی، حسـن خانـزاده، کمـال شـهبازی،  
نرجـس خاتـون کازرانـی، مهـدی جبـاری، عبدالكریـم ذاکـری، رضـا اقنـوم

همکاران: فرزاد حسنی فنا، نصرت اله طباطبایی، حسین حموله مهدی لگزایی، احمد قلی پور، عبدالرحیم نظری، صمد سرکاری،
عزیز ناصری، حسنعلی سلیمی، کریم جوکار

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   تعداد روز تا گلدهی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور               88               •   تعداد روز تا گلدهی اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور           116
•   تعداد روز رسیدگی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور             129               •   تعداد روز رسیدگی اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور            162
•   وزن هزار دانه )گرم( اقلیم گرم و خشک جنوب کشور              41              •   وزن هزار دانه )گرم( اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور            37
•   ارتفاع بوته )سانتی متر( اقلیم گرم و خشک جنوب کشور       81               •   ارتفاع بوته )سانتی متر( اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور   102
•   مقاومت به خوابیدگی                                                    مقاوم              •   وضعیت ریزش دانه                                                                  مقاوم
8                                                            ))TRLمیانگین درصد پروتیین دانه                                              11             •   سطح آمادگی فناوری   •

•   واکنش به بیماری ها:           )زنگ زرد /  مقاوم تا نیمه حساس(             )لكه نواری /  مقاوم(             )لكه برگی ها /  مقاوم(
•   عملكرد دانه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور                                   5148  کیلوگرم در هكتار
•   عملكرد دانه اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور                                   3916  کیلوگرم در هكتار

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسبت به میانگین عملكرد ارقام شاهد )نیمرو و صحرا(، 500 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده است. که بر این 
اساس میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 6/3  میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 800  ریال قابل 
محاسبه می باشد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسبت به شاهد و پیش  بینی سطح جایگزینی20000 هكتار در دوره 7 ساله 

ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شده 576/04 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم اكسین
)سازگاری و عملكرد باال مناسب کشت در مناطق گرم کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



194195

مجری مسئول: عبداالمیر راهنما

مجریان: غالمرضا عبادوز، احمدعلی شوشی، امیرخسرو دانایی، سیدعلی طباطبایی، خالد میری، علی دهقانی

همکاران: محمدحسین فرهنگ نیا، ژاله کریمی نژاد، سید یعقوب هاشمی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   تعداد چین در سال                               10-8                 •   ارتفاع بوته                                        60-55 سانتی متر 

•   روز تا برداشت در:             )چین های بهاره               30-25 روز(                 ) چین های  تابستانه               35-30 روز( 
               )چین های پاییزه         350-45 روز (                 )چین های زمستانه                75-60 روز (

•   عملكرد علوفه تر در هر چین                      15-10 تن در هكتار                 •   عملكرد علوفه خشک در هر چین           3/3-2/3 تن در هكتار
•   رشد مجدد یا سرعت رشد         1/3-0/8 سانتی متر در روز                •   وزن هزار دانه                         2/2-2 گرم

7                        ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقم شـاهد توده یونجـه بغـدادی، 4000 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس 
میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد20 میلیـون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 731 ریال 
قابـل محاسـبه می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایش عملكـرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی3000 هكتار در 
دوره 6 سـاله ارزش حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 164/9 میلیـارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال 

معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر یونجه آبی رقم امید
)مناسب کشت در استان خوزستان و مناطق مشابه(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



194195

مجری مسئول: مهدی غفاری

مجریـان: ابراهیـم فرخـی، جهانفـر دانشـیان، سـیامک رحمانپور، مسـعود سـلطانی، آذر طاعی، عبـاس رضائـی زاد، نرجـس کازرانی،  
عباسـعلی اندرخور، عرازمحمد نوری راد دوجی، اسـداله زارعی، ابوالقاسـم خدابنده، هوشنگ نارکی، مجید خیاوی، محمدرضا شهسواری، 

غالمحسـین شـیر اسـماعیلی، ملیحه همایونی فر

همکاران: فرناز شریعتی، حبیب تشكری، محمد آقایی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   ارتفاع بوته                                             160-180 •   طول دوره رویش          100-105   
•   زاویه طبق                                     180 درجه 20 سانتی متر    •   قطر طبق                                 

•   درصد روغن                                                47-48         •   وزن هزار دانه                             60-70   
•   واکنش به بیماری زنگ                             مقاوم •   واکنش به بیماری سفیدک کرکی           مقاوم   
7     ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   عملكرد دانه   3500 کیلوگرم در هكتار   

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد فـرخ 500 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت. که بـر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید 12/3میلیـون ریال و کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدیـد 1992 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی12000 هكتار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 413/8 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید آفتابگردان رقم شمس
)مناسب کشت اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناطق معتدل(

    موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



196197

مجری مسئول: امیر حسن امیدی

مجریان: محمدرضا شهسواری، ابوالقاسم الحانی، بهمن پاسبان اسالم، عباس جهان بین، بصیر صمدی، حمید صادقی گرمارودی، 
فرناز شریعتی، حمیدرضا فنایی

همکاران: علی خسروی، فروزان آجودانی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   رنگ گل                          سفید •   تیپ رشد                بهاره متحمل به سرما  
•   ارتفاع )سانتی متر(                 130-150 بی خار   •   وضعیت خار     
•   عملكرد دانه                 2800-2700 کیلوگرم در هكتار •   وزن هزاردانه            )40-38  گرم(  
•   روز تا رسیدن )میانگین مناطق معتدل سرد و گرم(      261   720-700  کیلوگرم در هكتار   •   عملكرد روغن   
•   واکنش به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی                    متحمل •   پایداری عملكرد دانه         باال  

7            ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد صفـه 480 کیلوگرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت. که بـر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 11/7 میلیون ریـال و کاهش هزینه هـر کیلو محصول رقـم جدید 2076 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی2000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقم در دوره یاد شـده 81/1 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر گلرنگ رقم پرنیان
)مناسب کشت پاییزه در مناطق گرم و معتدل گرم(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

   



196197

مجری مسئول: داود حسن پناه

حاجیان فـر،  رامیـن  جاللـی،  امیرهوشـنگ  کاظمـی،  محمـد  پرویـزی،  خسـرو  احمدونـد،  رحیـم  حسـن آبادی،  حسـن  مجریـان: 
محمدحسـین عالـم خومـرام، احمـد موسـی پـور گرجـی، عبدالسـتار دارابـی

همکاران: صمد مبصر، احمد آئین، محسن باقری، بهرام دهدار، عطیه رحمانی قبادی، حمیدرضا عبدی، مجید کهبازی، علی نصرالهی، 
مجید حسنی، محمدرضا عبدی  سبوحی، رئوف محمدی، محمدرضا خشمی

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
•   متوسط عملكرد در کشت پاییزه                    30 تن در هكتار •   متوسط عملكرد در کشت بهاره                    45 تن در هكتار  
•   دوره خواب                            کوتاه  •   میانگین طول دوره رشد و نمو                122 روز  
•   عمق چشم غده                                                               سطحی •   شكل غده                             تخم  مرغی مایل به گرد  
•   رنگ گوشت غده                                                         زرد روشن •   رنگ پوست غده                                                                    زرد   
•   رنگ گل                                                                     سفید •   میانگین ارتفاع بوته                          75 سانتی متر   
•   نوع مصرف توصیه  شده                                   تازه خوری •   بافت گوشت                                                         نسبتًا نرم   
)ER( مقاومت بسیار باال       A و Y واکنش به ویروس های   • •   رنگ سرخ کرده                                                               شفاف   

•   واکنش به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی     متحمل
7                                                   ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد آگریـا5000 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 23/3 میلیون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلو محصـول رقم جدیـد 454 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی10000 هكتار در دوره10 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 320/7 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر سیب زمینی رقم جاوید
)عملكرد باال، مناسب مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



198199

مجری مسئول: عباس ده شیری

مجریان: محمدحسن عصاره، فضل اله صفی خانی، مجتبی کریمی، آیدین حمیدی، زهرا کربالیی هرفته

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
پوشـش در بـذر مـرزه باعـث می شـود کارکـرد و بهره وری زراعـی آن تغییر کنـد. اولین مزیـت آن افزایش اندازه بذر اسـت که نقـل و انتقال 
بـذر را بهبـود می بخشـد. افزایـش وزن ناشـی از پوشـش می توانـد 2 تا50 برابـر وزن اولیه باشـد. در این روش بذور مرزه با سـرعت نسـبتًا 
قابـل قبـول حجیـم و پوشـش دار می شـوند. پوشـش بـذر دارای ویژگی های خاصی اسـت از جملـه باعث حجم دادن و درشـت شـدن بذر 
می شـود. از چسـبیدن بذرهـا و تجمـع دو یـا چنـد بـذر جلوگیـری می شـود. نفـوذ پذیـر بـه آب اسـت و آب را درخـود جـذب و نگهـداری 
می کنـد. تاثیـر منفـی بـر جوانـه زنـی بذر نـدارد و امـكان افـزودن مواد مختلـف از جمله مـواد مغـذی و محرک رشـد و مـواد ضدعفونی در 

آن وجـود دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
ایجـاد یكنواختـی در بـذر، بازارپسـندی زیـاد، درشـت شـدن بـذور ریز مرزه و تسـهیل کاشـت بصورت مكانیزه، تسـهیل کشـت در بسـتر 
ناهمـوار، اسـتفاده مناسـب از مـواد مغـذی، و... را می توان از مزایای پوشـش دار کردن بذر مرزه برشـمرد. وزن هزاردانه بـذر مرزه حدود 
5/0 گـرم اسـت، لـذا کشـت و کار آن مخصوصـًا در مرحلـه جوانه زدن، سـبز کردن و رشـد اولیه با مشـكالتی روبرو اسـت و کشـت مسـتقیم 
آن بـا صـرف هزینـه زیـاد امـكان پذیـر اسـت یكـی از راهكارهـای فائـق آمـدن بـر ایـن موضـوع پوشـش دار کـردن بـذر اسـت که بـا حجیم 
کـردن بـذر و افـزودن مـواد غذایی و تحریک کننده رشـد امكان کشـت مسـتقیم آنهـا را فراهم می سـازد و میزان مصرف بذر بسـیار کاهش 
می یابـد. بـذر مـرزه هرکیلـو حـدود600 هزار ربـال به فروش مـی رود. هزینه حجیم کردن و پوشـش دار کـردن در حدود قیمت بـذر برآورد 
می گـردد. بـا حجیـم شـدن، مصـرف بذر به یـک پنجم کاهش می یابد. عالوه بر آن کاشـت بصورت مكانیزه در مقایسـه با کشـت به وسـیله 

کارگـر هزینه هـا را کاهـش می دهد. لـذا این فنـاوری توجیه اقتصـادی باالیی دربـر دارد.

دانش فنی حجیم كردن )پلت( بذر مرزه

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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مجری: عباس ده شیری

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
بـذر پنبـه در زمـان برداشـت همـراه بـا الیـاف بلنـد )تـار( و الیـاف کوتـاه )کـرک یـا لنتیر( اسـت کـه الیـاف بلنـد در کارخانـه پنبـه  پاک کنی 
از بـذر جـدا می شـود و جهـت تولیـد بـذر بـدون کـرک، بـذر در کارخانـه لنتیرگیـری وارد و در مجـاورت حـرارت و اسـید کـرک از سـطح 
بـذر جـدا می شـود کـه اغلـب در ایـن پروسـه بـه قـوه  نامیـه بـذر خسـارت وارد می شـود. بـا فنـاوری پوشـش دهی، بـذور دارای کـرک در 
دسـتگاه مخصـوص در مجـاورت مواد پوشـش دهنده شـامل موادغذایی، مواد چسـباننده و مـواد ضدعفونی کننده قـرار می گیرند و ضمن 
چسـبیدن کرک هـا بـه سـطح بـذر بسـتر مناسـبی در اطـراف بـذر ایجاد می شـود. بذرهـا از حالـت تـوده ای خارج می شـود و امكان کشـت 

مكانیـزه آنهـا فراهـم می گردد.

توجیه مالی و اقتصادی:
امـكان کاشـت مكانیـزه و جایگزینـی دقیـق در بسـتر کاشـت، عمـق کاشـت مناسـب و تراکـم مناسـب بوتـه، مصرف کـم بذر و تسـهیل در 
کاشـت بـذر و عـدم نیـاز بـه واکاری، عـدم نیـاز به دلینته کـردن و کاهش ریسـک افت قـوه نامیه، ایجـاد یكنواختـی در بذر و بازار پسـندی 

زیـاد، را می تـوان از مزایـای پوشـش دهی بـذر پنبـه کرکدار برشـمرد.                      
میـزان مصـرف بـذر پنبـه دلینته نشـده در هر هكتار حـدود60 کیلوگرم اسـت و با پوشـش دهی آن میزان مصـرف می تواند بـه 25 کیلوگرم 
کاهـش یابـد. هزینـه پوشـش دهی هرکیلوگـرم بـذر کمتـر از هزینـه دلینته کـردن آن اسـت و احتمال خسـارت به قـوه نامیـه در این روش 

بسـیار کمتـر از روش دلینته کردن می باشـد. 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دانش فنی پوشش دهی بذر پنبه كركدار
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مجری مسئول: محمد علیزاده 

مجریان: فرید نورمند، سعید دوازده امامی، محمد رحیم معینی، کرم سپهوند

همکاران: علی اشرف جعفری، محمود امیرخانی، اسماعیل سیدیان

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
اسـپرس از نباتـات علوفـه ای مهـم ایـران اسـت کـه در شـرایط متنـوع آب و هوایـی رویـش دارد. ایـن گیـاه بـه علـت پروتییـن زیـاد و 
خوش خوراکـی یكـی از بهتریـن علوفـه هـا جهـت زراعـت علوفـه و احیـاء مراتـع می باشـد. از بیماری هـای مهـم گیـاه اسـپرس سـفیدك 

می باشـد.   Leveillula taurica بـا عامـل قـارچ سـطحی 
نتایـج بـه دسـت آمـده از تحقیـق در مناطـق اقلیمـی مختلـف، منجـر به تولیـد و معرفـی جمعیت هایی از اسـپرس بـرای هر اقلیم شـد که 
بـه بیمـاری سـفیدك سـطحی متحمـل و قابـل توصیه برای کشـت و بهره بـرداری هسـتند. عملكـرد علوفـه و کیفیت علوفـه جمعیت های 

مذکـور نظیـر پروتییـن و قابلیت هضم نسـبت به شـاهد بیشـتر بود.

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه و احتسـاب تولیـد علوفـه اسـپرس در شـرایط آبـی بـه میـزان 6 تـن در هكتـار بـه مـدت سـه چیـن و بـا احتسـاب قیمـت علوفه به 
میـزان 7000 ریـال در مجمـوع علوفـه تولیـدی آن بـه میـزان 42 میلیـون ریـال در هكتـار بـرآورد می گـردد. باتوجـه بـه خسـارت بیماری 
سـفیدک سـطحی در چیـن اول و دوم در سـطح 50 درصـد، میـزان خسـارت علوفـه تولیـدی در حـد1500 کیلوگـرم بـرآورد می گـردد کـه 

ارزش اقتصـادی آن بـه میـزان 10 میلیـون ریـال در هـر هكتـار محسـوب می شـود.
بـا اجـرای ایـن پـروژه بـذر جمعیت هـای متحمل بـه سـفیدک در شـرایط آب و هوایی مختلف کشـور )شـامل اسـتان های: البـرز، زنجان، 
اصفهـان، تبریـز و لرسـتان( تكثیـر می شـوند و پـس از ثبت بـذر و معرفی بـه بهره   بـرداران انتظار می رود از میزان خسـارت بـرآوردی فوق 

جلوگیری کـرده کـه ایـن مورد یكـی از مزیت هـای پروژه می باشـد.

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور

دانش فنی تولید بذر متحمل به سفیدك در گونه زراعی اسپرس
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موسسه تحقیقات برنج كشور

مجری: مهرزاد اله قلی پور

سال دستیابی: 1395

مشخصات علمی و فنی:
رقـم گیالنـه حاصـل تالقـی برگشـتی بین رقم اصالح شـده صالـح و رقم محلـی آبجی  بوجی یا دم سـرخ می باشـد و بـا عملكرد دانـه 6- 5/5 
تـن در هكتـار، وزن صـد دانـه 2/6-2/5 گـرم، تعـداد دانـه پـر130-125 عـدد، ارتفـاع بوتـه 115-105 سـانتی متر و میـزان آمیلـوز 20-21 
درصـد، ضمـن برتـری نسـبت بـه والدیـن خود جـزء ارقـام زودرس و پاکوتاه محسـوب شـده و از کیفیـت پخت مشـابه ارقام محلـی ایرانی 
برخـوردار می باشـد. رقـم مذکـور ازنظـر سـاختار و مورفولـوژی بسـیار شـبیه بـه والـد خود )رقـم آبجی  بوجـی( اسـت و هماننـد آن دارای 
ریشـک های بلنـدی می باشـد. ریشـک ها در زمـان ظهور خوشـه به رنگ سـفید، در زمان پرشـدن دانه به رنـگ زرد و در زمان رسـیدن به 
رنـگ قرمـز می باشـند. وجود ریشـک در این الین از خسـارت گنجشـک و در مـواردی از خسـارت های احتمالی گراز جلوگیری کـرده و در 
زمـان رسـیدن زیبایـی خاصـی بـه گیاه می دهد. ریشـک ها بسـیار طـرد و شـكننده بـوده و در فرایند تبدیل به برنج سـفید مشـكلی ایجاد 
نمی کننـد. جوانه زنـی بذورالیـن مذکـور در خزانه همانند سـایر ارقام محلی از سـرعت باالیی برخـوردار بوده و بعد از نشـاء در زمین اصلی 
بـه دلیـل داشـتن برگ هـای بلنـد، سـایه  انـدازی خوبـی را در فواصـل بیـن بوته هـا ایجاد می کنـد و به همیـن دلیل از رشـد علف  هـای هرز 
جلوگیـری می نمایـد. ارزیابـی رقـم جدیـد )گیالنـه( به همـراه رقم بومی هاشـمی در پنج شهرسـتان اسـتان گیـالن )فومن، صومعه سـرا، 
الهیجـان، رضوانشـهر و آسـتانه  اشـرفیه( در مـزارع کشـاورزان پیشـرو نشـان داد کـه در تمامـی شهرسـتان ها عملكـرد دانه رقـم گیالنه با 
اختـالف 1/5 -1 تـن در هكتـار بیشـتر از رقـم هاشـمی بـود. ارتفـاع بوته رقم گیالنـه با اختـالف 25-20 سـانتی متر کمتر از رقم هاشـمی و 
طـول دوره رشـد از زمـان بـذر پاشـی تـا مرحله رسـیدن کامـل در رقم گیالنـه بیـن 121-98 روز و در رقم هاشـمی بیـن 123-101 روز بود. 
نظرسـنجی انجـام شـده در پنـج شهرسـتان مختلـف حاکـی از آن بـود که رقـم جدید گیالنـه 100-95 درصد شـبیه بـه ارقام محلـی بوده و 
100 درصـد نسـبت بـه عارضه خوابیدگی مقاوم اسـت.100-80 درصد از کشـاورزان پنج شهرسـتان اظهار داشـتند که رقـم جدید به علت 
رشـد سـریع و مناسـب خـود، فواصـل بیـن بوته هـا را بـه خوبـی پرکـرده و سـایه  انـدازی مناسـبی دارد و بـه این ترتیـب از رشـد علف های 
هـرز جلوگیـری می نمایـد. کشـاورزانی کـه در ایـن ارزیابی شـرکت داشـتند، ریشـكدار بـودن رقـم جدید را یـک صفت مطلوب و مناسـب 
دانسـته و تنهـا50 درصـد از آنهـا در شهرسـتان فومـن ریشـكدار بـودن را نامناسـب اعـالم نمودنـد. خسـارت ناشـی از بیماری بالسـت در 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم گیالنه 
مقایسه رقم گیالنه با رقم محلی هاشمی )رقم غالب( ازنظر مقاومت به ورس     مقایسه رقم گیالنه با رقم محلی آبجی بوجی )والد( ازنظر ارتفاع بوته و  زودرسی
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شهرسـتان های مختلـف متفـاوت بـوده اسـت، بـه طـوری که در شهرسـتان الهیجـان آلودگی ناشـی از بالسـت برگـی اصاٌل گزارش نشـده 
اسـت، اما در چهار شهرسـتان دیگر به میزان 75-30 درصد بالسـت برگی مشـاهده و اعالم شـده اسـت. بالسـت گردن در سـه شهرسـتان 
بـه مقـدار60-40 درصـد مشـاهده گردیده اسـت ولی در دو شهرسـتان فومـن و الهیجان عالیـم مربوط به این بیماری دیده نشـده اسـت. 
رقـم گیالنـه در اکثـر شهرسـتان ها ریـزش نداشـته و تنهـا در شهرسـتان رضوانشـهر ریـزش دانـه به میـزان40 درصد گزارش شـده اسـت. 
تمامـی کشـاورزان مناطـق مورد بررسـی در زودرس بـودن رقم جدید گیالنه اتفاق  نظر داشـتند و این صفت را در کنار مقاومت آن نسـبت 
بـه ورس یكـی از خصوصیـات بـارز ایـن رقم می دانسـتند. باتوجه به پاکوتاهی، زودرسـی و شـباهت رقـم جدید گیالنـه ازنظر خصوصیات 

مورفولـوژی وکیفیـت پخـت بـا ارقـام محلـی پیش بینی می شـود که در سـال های آینـده از رقم جدید اسـتقبال بیشـتری صـورت گیرد.

توجیه مالی و اقتصادی:
ارزیابـی رقـم جدیـد )گیالنـه( بـه همـراه رقـم بومی هاشـمی در مـزارع کشـاورزان پیشـرو نشـان داد کـه در تمامـی شهرسـتان ها عملكرد 
دانـه رقـم گیالنـه بـا اختـالف 1/5 -1 تـن در هكتار بیشـتر از رقم هاشـمی بـود. باتوجه به اینكه این رقم در سـال 95 معرفی شـده، سـطح
زیرکشـت آن تنهـا در اسـتان گیـالن در سـال های 1395، 1396 و 1397 بـه ترتیـب100، 645 و 1000 هكتـار بـود. باتوجـه بـه پاکوتاهی، 
زودرسـی و شـباهت رقـم جدیـد گیالنـه ازنظـر خصوصیـات مورفولـوژی وکیفیـت پخـت با ارقـام محلـی و تولید بذر گواهی شـده در سـال 
جـاری و همچنیـن اسـتقبال کشـاورزان پیـش  بینـی می شـود بیـش از 5 هـزار هكتـار از اراضـی شـالیزاری اسـتان را در سـال های آتی به 
خـود اختصـاص دهـد و ایـن رونـد صعـودی خواهد بود. اگر متوسـط حداقل 1/5 تن عملكرد شـلتوک بیشـتر ایـن رقم در مقایسـه با ارقام 
محلـی را مدنظـر قـرار دهیـم، بـا تولید5000 تا7000 تن شـلتوک، صرفًا ناشـی از تفاوت عملكرد این رقم تامین شـده اسـت. بـا نگاهی به 
قیمـت متوسـط6500 تومـان ایـن رقـم در بـازار، ارزش افزوده اضافه تولید ناشـی از کاشـت این ارقام توسـط کشـاورزان در اسـتان حدود 

32/5 میلیـارد تومـان خواهد بود.

موسسه تحقیقات برنج كشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: مظفر روستایی

مجریان: داود صادق زاده، مقصود حسنپور حسنی، عارف امیری، کاظم سلیمانی، علی حسامی،  هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، 
کورش نادر محمودی، مرتضی عظیم زاده، محمد مهدی پورسیاه بیدی، ناصر بنی صدر، عظیم اکبری،ایرج اسكندری و محمد ترابی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
رقـم ایـوان )کـراس سـبالن ))Sabalan/1-27-5614( حاصـل تالقی رقم سـبالن با الین بومی گندم به شـماره1-27-561 در سـال زراعی 
67-66 در واحـد غـالت دیـم در کـرج بـود. نسـل هـای در حال تفرق در ایسـتگاه های تحقیقـات دیم مراغـه انجام و در نهایـت الین جدید 
 Sabalan/1-27-5614  IMW85-1-10831-0MA-0MA-0MA-5MA-0MA از ایسـتگاه تحقیقات دیم مراغه با شـجره  F7 در نسـل
انتخاب و در سـال بعد )75-74( وارد آزمایش مقدماتی این ایسـتگاه شـد. بر اسـاس نتایج آزمایشـات رقم جدید در ایسسـتگاه تحقیقات 
دیـم مراغـه طـی 5 سـال ارزیابـی دارای میانگیـن عملكـرد دانـه 2448 کیلوگرم درهكتـار، ارتفاع بوتـه 84 سـانتی متر و وزن هـزار دانه 34 
گـرم بـود. میانگیـن عملكـرد دانـه رقـم جدیـد در طی 4 سـال ارزیابـی در ایسـتگاه سـرارود 2164 کیلوگـرم درهكتار بـود. ضمنـًا این رقم 
بـه ورس و بیمـاری زنـگ زرد مقـاوم اسـت در حالی کـه رقـم سـرداری به زنگ زرد و ورس حسـاس اسـت. ارزیابـی رقم جدیـد در آزمایش 
سـازگاری به مدت سـه سـال در ایسـتگاه شـیروان نشـان داد که میانگین عملكرد دانه رقم جدید در این ایسـتگاه 1683کیلوگرم در هكتار 

بـود. میانگیـن عملكـرد دانه رقـم جدید در طی 4 سـال ارزیابی در ایسـتگاه حیدرلوی ارومیـه1330 کیلوگـرم در هكتار بود.
ویژگی های مهم زراعی رقم جدید:

1. مقاوم به ورس
2. مقـاوم بـه بیمـاری زنـگ زرد: نتایـج بررسـی عكس العمـل رقـم جدیـد در گلخانـه و مرحلـه گیاه بالغ توسـط همـكاران موسسـه اصالح 
و تهیـه نهـال و بـذر نشـان داد کـه رقـم جدید نسـبت به بیمـاری زنـگ زرد و قهوه ای مقـاوم ولی ارقام سـرداری و سـبالن حسـاس بودند.
3. عملكـرد بـاال در شـرایط آبیـاری تكمیلـی و سـال های پربـاران )در مراغـه با یـك بار آبیـاری در پاییز موقع کشـت )50 میلی متـر آبیاری 

تكمیلـی( دارای 3791 کیلوگـرم در هكتار عملكـرد دانه بود.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم ایوان
)مناسب برای مناطق معتدل دیم(
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4. ویژگی هـای خـوب نانوایـی )بـر اسـاس نتایج آزمایشـات درصد پروتیین دانه الیـن جدید 13/2 الی 12/7، سـختی دانـه آن 42، قدرت 
جـذب آب 62 و حجـم نـان آن 464  با کیفیت خوب گزارش شـده اسـت(

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم ایـوان در دیم زارهـای معتـدل اسـتان ایـالم در سـطحی حـدود8000 هكتار در شهرسـتانهای ایـوان، ایـالم، چرداول، ملك شـاهی، 
سـیروان و بـدره کشـت می شـود و دارای میانگیـن عملكـرد دانـه 2426 کیلوگـرم در هكتار بوده اسـت. پیش  بینی می شـود رقـم جدید در 
سـطح 40 هـزار هكتـار جایگزیـن رقم سـرداری شـود. با کاشـت رقم جدیـد حداقل600 کیلوگـرم در هكتار عملكرد بیشـتر نسـبت به رقم 
سـرداری نصیـب کشـاورزان می گـردد کـه با احتسـاب هر کیلوگـرم گندم خوراکـی به قیمـت 12705 ریال بـه ترتیب مبلـغ 7953330 ریال 
در هكتـار اضافـه درآمـد عایـد کشـاورز می شـود. بـا فرض کشـت رقـم جدید در سـطح 40 هـزار هكتـار، ارزش افزوده ناشـی از کاشـت آن 
سـالیانه بالـغ بـر 318 میلیـارد ریـال خواهـد بـود. از مهمتریـن ویژگی هـای رقـم جدیـد می توان بـه تحمل به تنش های خشـكی، سـرما، 

شـاخص های پایـداری عملكـرد دانـه، مقاومـت به بیمـاری زنـگ زرد و کیفیت خـوب نانوایی اشـاره نمود.

موسسه تحقیقات دیم كشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: رضا حق پرست و رحمان رجبی

ملك مسعوداحمدی، مقصودحسنپورحسنی، جعفرجعفرزاده، مسعوداسكندری،  اهری،  داود صادق زاده  مجریان: مظفر روستایی، 
محمد آرمیون، ابراهیم روحی، رسول اسالمی، حسن احمدی، شهریار ساسانی، فرزاد افشاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، 

صمد سرکاری، رحیم هوشیار، محمود مرادی، معصومه خیرگو، نصرت اله طباطبائی، غالمرضا طهماسبی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
رقـم پـراو انتخابـی از مـواد بین المللـی ترکیه- سـیمیت- ایـكاردا در سـال زراعـی85-84  وارد آزمایش  مقایسـه عملكرد گندم در ایسـتگاه 
مراغه و سـرارود گردید و به دلیل دارا بودن عملكرد مناسـب انتخاب و در سـال زراعی 86-85 در قالب آزمایش مقایسـه عملكرد مشـترك 
در ایسـتگاه های مناطق سردسـیر دیم )مراغه، قاملو، سـرارود، زنجان، شـیروان و اردبیل( ارزیابی گردید. براسـاس نتایج رقم جدید در 
ایسـتگاه سـرارود با 17درصد برتری به شـاهد آذر2 انتخاب ولی در سـایر ایسـتگاه ها به دلیل وقوع تنش شـدید خشـكی و عملكرد بسـیار 
کـم انتخـاب نگردیـد. میانگیـن عملكـرد دانـه رقم جدیـد در آزمایش های پیشـرفته مقایسـه عملكـرد 10/3 درصد نسـبت به شـاهدهای 
آذر2 و سـرداری برتـر بـود. رقـم جدیـد بـه مـدت سـه سـال )89-86( در آزمایـش سـازگاری و پایـداری عملكـرد دانـه ژنوتیپ هـای گنـدم 
در ایسـتگاه های تحقیقاتـی دیـم مراغـه، سـرارود، شـیروان و ایـالم  مـورد بررسـی قـرار گرفـت. رقـم جدیـد در آزمایش هـای یكنواخـت 
سراسـری بطـور متوسـط 16 درصـد نسـبت به ارقام شـاهد برتری داشـت و برتری آن نسـبت بـه رقم آذر2 برابـر 15 درصد، نسـبت به رقم 
سـرداری 26 درصـد و نسـبت بـه رقـم زراعی ریـژاو 9 درصد بـود. در شـرایط آبیاری تكمیلی برتـری این رقم نسـبت به ارقـام آذر2 و ریژاو 
در ایسـتگاه سـرارود به ترتیـب 3/17 و 5/5 درصـد و در ایسـتگاه مراغـه نسـبت بـه آذر2 برابـر 11/5 درصـد بـود. میانگین ارتفـاع بوته رقم 
جدیـد و ارقـام سـرداری، آذر2 و ریـژاو بـه ترتیـب81، 85، 83 و79 سـانتی  متـر بـود. در بررسـی های انجام شـده در هجدهمیـن آزمایش 
یكنواخت سراسـری در سـال 90-89 در ایسـتگاه مراغه ازنظر ریزش دانه و شـكنندگی سـنبله، رقم جدید مانند ارقام آذر2 و ریژاو مقاوم 
بـود. بـر اسـاس نتایـج تجزیه پایداری الیـن جدید از سـازگاری خصوصی برخوردار اسـت. بر اسـاس نتایج تجزیه کیفی رقـم جدید ازنظر 
پارامترهـای عـدد زلنـی، حجـم نان، درصد پروتیین، حجم رسـوب نسـبت بـه ارقام سـرداری و ریژاو برتری داشـت، به طـوری که درصد 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم پراو
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پروتییـن الیـن جدیـد و ارقـام سـرداری و ریـژاو بـه ترتیـب13/4، 11 و 8/11 بـود و شـاخص زلنی رقـم جدید 36 بـود ولی در ارقـام زراعی 
ریـژاو و سـرداری 32 بـود. ارزیابـی رقـم جدیـد بـه بیماری هـای زنـگ زرد و زنگ قهـوه ای در تحت شـرایط آلودگـی مصنوعـی در مزرعه و 
گلخانـه نشـان داد کـه عكس العمـل رقـم جدیـد بـه بیمـاری زنـگ زرد و قهـوه ای تحت شـرایط مایه کوبـی مصنوعی مقـاوم و نیمـه مقاوم 
بـود. در سـال زراعـی 86-85 ، 89-88 و 90-89 واکنـش رقـم جدیـد به زنبور سـاقه خوار در مقایسـه با ارقام زراعی شـاهد بررسـی گردید و 
مشـخص شـد کـه میانگیـن درصد خسـارت آفت در رقم جدید نسـبت به ارقام شـاهد سـرداری، آذر2 و ریـژاو کمتر بـود. در آزمایش های 
آنفـارم سـال های زراعـی 88-87 و 92-91 و 93-92 و مزرعـه نمایشـی سـال زراعـی 93-92 عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه ارقـام شـاهد 
برتـری قابـل توجهـی داشـت. باتوجـه به موارد یاد شـده در مجمـوع رقم جدید با میانگیـن عملكرد دانـه 2735 کیلوگرم در هكتار نسـبت 
بـه ارقـام شـاهد در مـزارع کشـاورزان برتر بوده اسـت که نوید پذیرش بهتر الین جدید توسـط کشـاورزان را می دهد. رقـم جدید از کیفیت 
خـوب نانوایـی و سـازگاری بسـیار خـوب در مناطـق پـر بـاران برخـوردار اسـت و ایـن الیـن بـرای کشـت در مناطـق پربـاران اقلیـم سـرد و 

معتـدل سـرد و آبیـاری تكمیلی معرفـی می گردد.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم جدیـد بـا میانگیـن عملكـرد دانـه 2735 کیلوگرم در هكتـار در مقایسـه با میانگین ارقـام شـاهد آذر2، سـرداری و ریژاو و دیگـر ارقام 
زراعـی در سـال های مـورد بررسـی )94-84( در آزمایش های مقایسـه عملكرد در ایسـتگاه های تحقیقاتی13/2درصـد و در آزمایش های 
آنفـارم 22/4 درصـد برتـری داشـت. بطـور متوسـط برتـری عملكـرد رقـم جدیـد در آزمایشـهای مقایسـه عملكـرد پیشـرفته و یكنواخت 
سراسـری و آنفـارم برابـر 15 درصد بود. متوسـط عملكرد رقم زراعی آذر 2 و سـرداری که بیشـترین سـطح زیر کشـت را در ایـران دارند در 
آزمایش هـای مقایسـه عملكـرد در ایسـتگاه های تحقیقاتی به ترتیـب2434 و 2321 و میانگین عملكرد این دو رقـم زراعی 2378 کیلوگرم 
در هكتـار بـود. بنابـر ایـن بـا کاشـت رقـم جدیـد 356 کیلوگرم در هكتار عملكرد بیشـتر، نسـبت بـه ارقام شـاهد در مناطق سـرد و معتدل 
سـرد در شـرایط دیـم و آبیـاری تكمیلـی نصیـب کشـاورز می گـردد کـه با احتسـاب هـر کیلوگرم گنـدم خوراکـی به قیمـت13500 ریـال به 
ترتیب مبلغ 4927500 ریال در هكتار اضافه درآمد نسـبت به شـاهدها عاید کشـاورز می شـود. با فرض کشـت رقم جدید در سـطح 100 
هـزار هكتـار، ارزش افزوده ناشـی از کاشـت آن سـالیانه تقریبًا بـر 493 میلیارد ریال خواهد بـود. از مهم ترین ویژگی الیـن جدید می توان 
بـه تحمـل بـه تنـش های خشـكی، بویژه مقاومت به سـرما، شـاخص های پایـداری عملكرد دانـه، کیفیت نانوایـی باال و مقاومـت به زنگ 

زرد و قهـوه ای و زنبور سـاقه خوار نسـبت به شـاهدها اشـاره نمود. 

موسسه تحقیقات دیم كشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: محتشم محمدی

مجریـان: حسـن قوجـق، مقصـود حسـن پور حسـنی، مظفـر روسـتایی، رحمت الـه کریمـی زاده، بهـرام اندرزیـان، نرجـس کازرانی، 
فرزاد افشـاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشـیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، نصرت اله طباطبایی، 

محمـود دالونـد، رامیـن روح پـرور، صفرعلی صفوی و شـعبان کیا

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
مشخصات مناطق هدف:

مناطـق مختلـف حـوزه دیم زارهـای گرمسـیری کشـور بسـته بـه موقعیـت جغرافیایـی و ارتفـاع از سـطح دریـا )کمتـر از 1000 متـر بـاالی 
سـطح دریـای آزاد(، دارای بارندگـی در دامنـه کمتـر از 100 تـا 800 میلی متر بـوده و از لحاظ میانگیـن درجه حرارت در طول دوره رشـد 
گنـدم در محـدوده 0/11 تـا 5/17 درجـه سـانتی گـراد قـرار دارنـد. حـدود 250 هـزار هكتـار از ایـن عرصه گسـترده کـه در نواحـی مختلف 
اسـتان بوشـهر، مرکز و شـرق اسـتان خوزسـتان، جنوب اسـتان ایالم، بخش هایی از شـمال اسـتان گلسـتان و جنوب اسـتان کهكیلویه 
و بویراحمـد واقـع شـده انـد، دارای میانگیـن مقـدار بارندگـی 220-350 میلـی متـر و میانگیـن درجـه حرارت بیشـتر از 16 درجه سـانتی 
گـراد در طـول فصـل رشـد بـوده و بـا حاصلخیـزی ضعیف خـاک، از تـوان تولیـدی کمتـری برخوردارنـد و اصطالحـًا دیم زارهای کـم بازده 

گرمسـیری نامیده می شـوند. 
توجیه ویژگی های مطلوب زراعی الین جدید:

افزایـش عملكـرد دانـه در مقایسـه بـا شـاهدهای چمـران )1/21 درصـد( و کریـم )7/2 درصـد( در شـرایط محیطـی کمتـر مسـاعد و بویژه 
تنش شـدید خشـكی.

پایداری عملكرد دانه در شرایط متنوع آب و هوایی.
زودرس ترین الین گندم در بین تمام ارقام گندم دیم بهاره تجارتی کشور.

ارتفاع بلند گیاه متناسب با شرایط سخت مناطق هدف.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دیم رقم آسمان
)برای مناطق کم بازده(
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وزن هزار دانه باال در مقایسه با ارقام گندم نان بهاره اصالح شده )چمران، کوهدشت و کریم( بویژه در حضور تنش شدید خشكی.
برتـری چشـمگیر ویژگـی هـای کیفی: حجـم نان، حجم رسـوب SDS، گلوتن تر، شـاخص گلوتـن، عدد زلنـی، و بویژه درصـد پروتیین و 

به تبـع آن کاهش ضایعـات نان.
امكان توسعه دامپروری بخاطر افزایش کاه و بقایای گیاهی برای تغذیه دام 

افزایش تنوع ژنتیكی و کاهش خطر آسیب پذیری ژنتیكی ارقام تجاری موجود.

توجیه مالی و اقتصادی:
در حـال حاضـر، بخـش عمده دیم زارهای گندم کم بازده گرمسـیری در اسـتان های بوشـهر و خوزسـتان به کشـت رقم چمـران اختصاص 
دارد. برحسـب تجـارب موجـود و باتوجـه بـه تفـاوت هـای محیطـی، مدیریتـی و تجهیـزات مـورد اسـتفاده، معمـواًل حـدود50 درصـد از 
عملكردهـای ایسـتگاهی در شـرایط زارعیـن تحقـق پیدا می کند )تفـاوت 238 کیلوگـرم در هكتار( و لذا با احتسـاب قیمـت 13000 ریال 
بـرای هـر کیلوگـرم گنـدم، بـه ازای هر هكتار کشـت این الین، معـادل 3094000 ریـال ارزش افزوده نصیـب دیم کاران خواهد شـد. عالوه 
بـر ایـن، افزایـش محسـوس کاه و بقایـای گیاهـی ایـن الیـن بـرای اسـتفاده در تغذیـه دام، امـكان توسـعه دامپـروری در مناطق هـدف را 

فراهم مـی نماید.
از سـوی دیگـر، باتوجـه بـه کیفیـت برتـر آرد ایـن الیـن نسـبت بـه ارقـام رایج چمـران و کریم میـزان ضایعـات نـان کاهش جدی داشـته و 

بدیـن ترتیـب عـالوه بـر رضایـت بیشـتر مصـرف کنندگان نـان، به رشـد اقتصـاد عمومی کشـور نیـز کمک خواهد شـد.

موسسه تحقیقات دیم كشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور 

مجری مسئول: علی سعید

مجریـان: سـید حسـین صبـاغ پـور، یدالـه فرایـدی، داود صـادق زاده اهـری، همایـون کانونـی، فرشـید محمـودی، محسـن مهدیه، 
جـواد اشـرفی، معصومـه خیرگـو و سـارا علیپور   

همکاران: مصطفی بهشتی، کاظم ستوده مرام، امین رستمی، بهروز فتاحی، رقیه عبدالعظیم زاده، علی اکبری کوکیا، عمر عزیزی، 
اسماعیل سیدمحمودیان، زینب محمودیان، فرهاد معصوم زاد، موسی پیروتی، محمد پیروتی، علی آبروش، طاهر کاشخی، نقی غنی  پور، 

فیروز فرجامی و سلیمان رشه

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
 130c FLIP 97-23(  بـه عنـوان اولیـن رقـم نخود کابلی دانه  درشـت متحمل به سـرما که حاصـل از دورگ گیـری )x03th130( نخـود آنـا
C FLIP 98( می باشـد، دارای ویژگی هـای زیـر می باشـد: پرمحصـول، ارتفـاع بوتـه بلنـد و قابـل برداشـت مكانیـزه، وزن صـد دانـه بـاال، 

متحمـل بـه بیمـاری بـرق زدگـی و فوزاریـوم، پروتیین دانه 24 درصد و مناسـب کشـت پاییزه در مناطق سـرد کشـور

توجیه مالی و اقتصادی:
اگـر رقـم جدیـد آنـا در حـدود 100000 هكتار از اراضی مرتفع دیم کشـور در مناطق سـرد کشـت گـردد و با فرض نصف قیمـت فعلی نخود 
)کیلویـی 5000 تومـان( و پیـش  بینـی عملكرد حـدود 1200 کیلوگـرم در هكتار، بیـش از 600 میلیارد تومان ارزش ایـن محصول تولیدی 
خواهـد بـود کـه درمقایسـه بـا متوسـط عملكـرد 400 کیلـو فعلـی،  پیش  بینـی می شـود انشـاءا.. درآمد قابـل توجهـی را عاید کشـاورزان 

دیـم کار نماید.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر نخود رقم آنا



210211

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم بهدان
  )مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر(

موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: بهروز واعظی       

مجریان: اصغر مهربان، طهماسب حسین پور، رحمت اله محمدی، علی احمدی
 

همـکاران: مظفر روسـتایی، محبوبـه دری، معصومه خیرگو، عباسـخانی زاد، رحیم هوشـیار، علـی مرادی، زهره حبیبی شـرف آباد

سال دستیابی: 1396 

مشخصات علمی و فنی:
میانیگـن عملكـرد دانـه الیـن جدید و ارقـام ماهور و خـرم در تمام ایسـتگاه ها )آزمایش یكنواخت سراسـری( بـه ترتیـب3986، 3875 و 3761 
کیلوگـرم در هكتـار بـود کـه برتـری3  درصـد نسـبت بـه رقـم ماهـور )شـاهد برتـر( نشـان داد. دارا بـودن وزن هزاردانه بیشـتر )بیـش از 40 گرم( 
و زودرسـی )2 روز( از دیگـر ویژگی هـای مهـم الیـن جدیـد اسـت. الیـن جدیـد بـا میانگیـن رتبـه )3/4(، انحـراف معیـار رتبـه )2/7( و ضریـب 
تغییـرات درون مكانـی 32/2 درصـد  از پایـداری عملكـرد دانه خوبی در مقایسـه با سـایر ژنوتیپ های جو برخـوردار بود. الیـن جدید در مقابل 
بیماری هـای مهـم شـایع در ایسـتگاه های هـم اقلیم در شـرایط مزرعه ای و آلودگـی مصنوعی در مزرعه و گلخانـه مقاومت باالیی را نشـان داد.

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگیـن عملكـرد رقـم جـو بهـدان در شـرایط ایسـتگاه )از خزانه هـای بین المللی تـا یكنواخت سراسـری- مدت 7 سـال( در حـدود 2698 
کیلوگرم در هكتار با برتری 13  درصد نسـبت به شـاهد برتر بود )میانگین شـاهد در بازه زمانی فوق درحدود 2398 کیلوگرم در هكتار( )در 
حدود300 کیلوگرم در هكتار افزایش عملكرد نسـبت به شـاهد برتر(. با فرض تحقق 60  درصد از برتری ایسـتگاهی در شـرایط زارعین بر 
حسـب نـوع مدیریـت زراعـی، در هـر هكتار 180 کیلوگـرم محصول اضافی تولید خواهد شـد. با احتسـاب هر کیلوگرم جو بـا قیمت 10000 
ریـال، سـاالنه مبلغـی معـادل 1800000 هـزار ریال سـود خالص در هر هكتار عاید کشـاورزان تولید کننده خواهد شـد. اگـر الین جدید در 
سـطح 100 هـزار هكتـار از اراضـی مذکـور کشـت شـود، پیش بینی می شـود که با فـرض تحقق 60  درصـد از این تفـاوت موجود در شـرایط 
زارعیـن )بـه دلیـل تفاوت هـای محیطـی، میزان نـزوالت جوی، عوامـل مدیریتـی، ضریب نفوذ ارقـام اصالح شـده در عرصه هـای زراعی و 
تجهیزات مورد اسـتفاده(، حدود 18000 تن محصول اضافی در مقایسـه با شـاهد تولید خواهد شـد. با احتسـاب هر کیلوگرم جو با 10000 

ریـال، سـاالنه مبلغـی معـادل 180 میلیارد ریال سـود خالص بیشـتر از رقم ماهور عاید کشـاورزان تولیدکننده خواهد شـد.
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: رحمت اله کریمی زاده

امیر میرزایی، محتشم محمدی،  فرایدی،  یداله  برزعلی، اصغر مهربان،  اهری، محمد  زاده  پیام پزشک پور، داود صادق  مجریان: 
محسن مهدیه، جواد اشرفی، فرشید محمودی، محمدرضا شهاب، معصومه خیرگو و حمیدرضا پورعلی بابا 

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
میانگین سطح زیر کشت عدس در 21 ساله اخیر در ایران 205000 هكتار بوده است، میانگین عملكرد عدس در واحد سطح در شرایط آبی 
و دیم به ترتیب491 و 700 کیلوگرم در هكتار بوده است. استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و کهكیلویه و بویر 
احمد باالترین تولید عدس را به خود اختصاص داده اند. از مشكالت موجود در تولید عدس می توان کیفیت پایین دانه، بازار پسندی کم، 
حساسیت به بیماری پژمردگی فوزاریمی، کنترل علف های هرز و نبود تنوع در ارقام را نام برد که این پروژه در راستای حل برخی از این موانع 
تولید تعریف شده است. رقم عدس سپهر با میانگین عملكرد دانه 1411 کیلوگرم در هكتار، برتری عملكرد دانه 19/3 درصدی نسبت به رقم 
شاهد گچساران در آزمایشات ایستگاهی و مزارع کشاورزان طی اجرای پروژه های مختلف نشان داده است. همچنین رقم جدید برتری 17 
درصدی نسبت به رقم شاهد گچساران در آزمایشات تحقیقی - ترویجی در شرایط زارع نشان داده است. افزایش عملكرد دانه به میزان 180 
کیلوگرم در هكتار نسبت به رقم شاهد گچساران در شرایط ایستگاهی و مزارع کشاورزان، ارتفاع مناسب جهت برداشت مكانیزه، برتری ازنظر 
میزان پروتیین بذر )26/2 درصد( در مقایسه با رقم شاهد گچساران )23/4درصد(، برتری در مقاومت به بیماری  فوزاریوم برگی )مقاوم تا نیمه  
مقاوم در مقایسه با حساسیت رقم شاهد گچساران نسبت به بیماری فوزاریوم( نسبت به رقم گچساران و داشتن دانه های دیرپز کمتر نسبت 

به رقم شاهد گچساران از ویژگی های شاخص رقم سپهر است که نتیجه  آن، استقبال بیشتر زارعین عدس خواهد بود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اساس سطح زیر کشت عدس در ایران )141800 هكتار( و باتوجه به میانگین عملكرد عدس در شرایط دیم )491 کیلوگرم در هكتار(، 
در صورت جایگزینی رقم جدید با رقم شاهد توسط کشاورزان، با عنایت به افزایش عملكرد 19 درصدی این الین نسبت به رقم شاهد 
گچساران، و با فرض اینكه 60 درصد این افزایش عملكرد در زمین زارع محقق گردد و سطح زیرکشت رقم جدید 10 هزار هكتار برآورد 
گردد، میزان افزایش درآمد ناخالص کشاورزان به 100 میلیارد ریال خواهد رسید. از طرفی توسعه کشت رقم جدید در تناوب با گندم 
دیم در مناطق هدف موجب کاهش مصرف کود ازته در کشت گندم خواهد شد و هزینه تولید گندم در سال بعد از کشت عدس را کاهش 
خواهد داد. همچنین کشت عدس با تقویت خاک و همچنین تهویه مناسب خاک، موجب ترمیم ساختمان خاک در مناطق دیم که یكی از 

معضالت کشت دیم )تشكیل الیه نفوذ ناپذیر در عمق 25 تا 50 سانتی متری خاک به دلیل کشت متوالی گندم( است، خواهد شد.

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر عدس رقم سپهر
)برای کشت در مناطق نیمه  گرمسیری(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: گودرز نجفیان

مجریـان: فرشـاد بختیـار، فـرزاد افشـاری، رحیم مهرابـی، علی ملیحـی پور، علـی ناظری، غالمحسـین احمـدی، امیر کیوان کفاشـی، 
عبدالكریـم ذاکـری، محسـن یاسـایی، احمـد رضـا نیكـزاد، احمـد جعفـر نـژاد، اکبـر قنـدی، داوود افیونـی، محمـد صفیـری، 
جـواد حسـن پور، احمـد زارع فیض آبـادی، سـید محمود عطا حسـینی، سـید طـه دادرضایی، عـزت اله نباتـی، غالمعباس لطفعلـی آینه، 
نصـرت الـه طباطبایـی، شـعبان کیـا، محمـد علی دهقـان، مهـرداد چایچـی، شـاهپور ابراهیم نـژاد، محمـد دالوند، صفرعلـی صفوی، 

کمـال شـهبازی، رحیـم هوشـیار، نگین غنـی زاده، حمیـد فتحعلی بیگلـو، امان الـه میرزایی

همکاران: ناصر قویدل، نوید شـار سـودا، حسـین ابراهیمی، معصومه طالئی، فرزانه توتک، زهره حسـن بیات، فرنو ملكپور، افشـین مایلی، 
ابراهیم بابایی گلی، مریم مرتضی قلی، عفت السـادات مصلحی، محمد تقی شـفیع پور، شـهریار ساسـانی، مصییب نوروزی، رسـول جلیلیان، 
بهلـول،  حسـین  بیرانونـد،  نظـری  هرمـز  کوهسـتانی،  بهمـن  صفیـری،  محمـد  عمارلـو،  محمـد  مینـو،  جـواد  صحرایـی،  مجیـد 
معصومـه خیرگـو، محمـود داوطلب قروت خوار، حسـام الدین مفیدی، احمد احمد پور ملكشـاه، غفـور زاده دباغ، محمد رضـا علی آبادی، 
صمـد سـرکاری، حسـین کربالیی خیاوی، عزیز ناصری، سـعید جهانـی، راضیه نعمت زاده، علی لطفـی، عادل نعمتی، یداله حمیـدی زاده، 

علـی وثـوق، ایرج پور سـلطانی و عبـاس کهریزی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد                                                                                                                             بهاره
8922   کیلوگرم در هكتار •   میانگین عملكرد دانه در مزارع زارعین شرایط کم آبیاری 
•   میانگین ارتفاع بوته                                                                                         97 سانتی متر
•   میانگین وزن هزار دانه شرایط تنش                                                                            41 گرم
•   واکنش  نسبت به زنگ زرد                                                                                                     مقاوم

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم طالیی
)مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با تنش رطوبتی آخر فصل(
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•   واکنش نسبت به زنگ قهوه ای                                                    مقاوم
•   واکنش نسبت به زنگ سیاه )نژاد Ug99 (                          حساس
•   مقاومت به خوابیدگی                                                     مقاوم
نیمه مقاوم •   وضعیت ریزش دانه                                                          
•   وضعیت رسیدن                                                                           زودرس
•   میانگین درصد پروتیین دانه                                                        12/5
•   میانگین درصد گلوتن مرطوب                                                         32
•   میانگین سختی دانه                                                                            55
•   کیفیت نانوایی                                                                      خوب
8                                                             ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت به رقـم شـاهد پارسـی 1496 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 19/4 میلیـون ریـال و کاهـش هزینـه هر کیلو محصـول رقـم جدیـد 829 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی120 هزار هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 3813 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(
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مجری مسئول: امیر یزدان سپاس

مجریـان: محسـن اسـماعیل زاده، توحیدنجفـی میـرک، مسـعود کامـل، تقـی بابایـی، مهـرداد چـای چـی، احمـد زارع فیـض آبـادی، 
مسـعود قدسـی، محمـود ناظری، سـید علیرضا رضوی، مسـعود عزت احمـدی، امیرقلی سـنجری، غالمرضا امیـن زاده، محمد رضایی، 

شـهناز عاشـوری، فـرزاد افشـاری، رحیـم مهرابـی، علی ملیحـی پـور، صفرعلی صفـوی، رحیم هوشـیار، محمود عطاحسـینی   

همـکاران: رامبـد جـوکار، توکل نوری، مسـلم رنجی، گـودرز نجفیان، مجتبـی وهـاب زاده، زهرا ناطـق، ناصر قویدل، عباس سـعیدی،  
علیرضـا اوحـدی، میرمحمد حاج میرآقا، سـید حمید حسـینی، بهمن کوهسـتانی، حسـین اکبری، مسـلم شـیخی، شـهرام شـاهعلی نژاد، 
شـهرام شـیرعلیزاده، احـد حضرتـی پر، مریم مرتضی قلی، محمد تقی شـفیع پـور، ابراهیم بابایـی گل، عفت مصلحی، حسـین ابراهیمی، 

رسـول نویـدآذر، زهره حسـن بیات

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ رشد                                                             زمستانه •   منشاء                       ایرانی  
•   میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیكی     174 •   میانگین تعداد روز تا سنبله دهی                        126  
•   خوابیدگی بوته                                                                   مقاوم •   میانگین ارتفاع بوته                          94 سانتی متر  
•   میانگین عملكرد                                 7740 کیلوگرم در هكتار •   رنگ دانه                                                                 قرمز  
•   میانگین درصد پروتیین                                                   12 •   میانگین وزن هزار دانه                                               40  
•   واکنش به بیماری زنگ زرد                مقاوم تا نیمه حساس •   سختی دانه                                                                    52  
•   واکنش به بیماری زنگ سیاه             نیمه حساس تا حساس •   واکنش به بیماری زنگ قهوه ای   نیمه حساس تا حساس  

8                                                  ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسبت به عملكرد ارقام شاهد )اروم، میهن، زارع(، 413 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده است که بر این اساس 
میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 5/4 میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 267 ریال قابل 
محاسبه می باشد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسبت به شاهد و پیش  بینی سطح جایگزینی 38000 هكتار در دوره 7 ساله 

ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شده 582/2 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسبات به قیمت سال معرفی می-باشد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم نان رقم زرینه
)مناسب برای کشت در اقلیم سرد کشور(
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مجری مسئول: توحید نجفی میرک

مجریـان:  مصطفـی آقایـی سـربرزه، منوچهـر خدارحمـی، منوچهـر دسـتفال، حسـین فـرزادی، محمـد بهـاری، علـی فیروزیـان،  
محمدعلـی جواهـری، علـی ملیحـی پـور، فـرزاد افشـاری، عـزت الـه نباتـی، کمـال شـهبازی، محسـن یاسـایی، محمدعلـی دهقـان، 

غالمحسـین احمـدی، شـاهپور ابراهیـم نـژاد، سـیدمحمود عطـا حسـینی، صفـر علـی صفـوی 
 
گل،   بابایی  ابراهیم  پور،  شفیعی  محمدتقی  بیات،  حسن  زهره  قلی،  مرتضی  مریم  فرزانه،  فریدون  محمدی،  علیرضا  همکاران: 

افشین مایلی، غالمرضا  سالمت زاده، خلیل مقصودی، حمید نجفی نژاد، سید ذبیحاله راوری

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ رشد                            بهاره •   منشاء              سیمیت 
•   میانگین تعداد روز  تا رسیدن          158 •   میانگین تعداد روز تا سنبله دهی                  114 
•   خوابیدگی بوته                                                                  مقاوم 96سانتی متر  •   میانگین ارتفاع بوته   
•   میانگین وزن هزار دانه                                                  42 •   رنگ دانه      زرد کهربایی 
•   سختی دانه                                                                       58 •   میانگین درصد پروتیین                  13/6 
•   واکنش به بیماری زنگ زرد   نیمه مقاوم تا نیمه حساس •   میانگین عملكرد در آزمایشات سازگاری  7660 کیلوگرم در هكتار 
8                                                     ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   واکنش به بیماری زنگ قهوه ای                مقاوم 

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد 640 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بر ایـن اسـاس میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 8/5 میلیون ریـال و کاهش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدید 437 ریال قابل محاسـبه می باشـد. 
باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی3000 هكتـار در دوره 7 سـاله ارزش حال 

منافـع ناخالـص آتـی تولیـد رقـم در دوره یـاد شـده 344/6 میلیارد ریـال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دوروم رقم آران
)مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور(
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مجری مسئول: حبیب اله قزوینی

مجریـان: احمدرضـا کوچكـی، علی براتـی، حمیدرضا نیكخواه، بهزاد سـرخی اله لـو، ایرج لـک زاده، مهدی جباری، حسـینعلی فالحی، 
شـیرعلی کوهكـن، حسـن خانـزاده، کمـال شـهبازی، معرفـت قاسـمی، سـیروس طهماسـبی، جبار آلـت جعفربـای، حبیب اله سـوقی، 
ناظـری،  محمـود  سـید  نـژاد،  ابراهیـم  شـاهپور  ذاکـری،  عبدالكریـم  صفـوی،  علـی  صفـر  اقنـوم،  رضـا  دادرضایـی،  سـیدطه 
محمد شـریفی الحسـینی، محمد دالوند، محمدعلی دهقان، محسـن یاسـائی، رحیم هوشـیار، نصرت اله طباطبائی فرد، ساسان رجایی، 

فضل اله حسـنی، حسـین کربالیـی خیاوی

همـکاران: احمـد قلـی پور، فـرزاد حسـنی فنـا، عبدالرحیـم نظـری، کریم جـوکار، مهـدی لگزایـی، امید پودینـه، حسـین حموله، 
عزیـز ناصـری، خلیل مقصودی، حسـین جعفری، حسـن رسـتمی، علیرضا توفیقـی، جاوید محمـد زاده، محمد جواد مینو، حسـین فقیه

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد:                                 5805 کیلوگرم در هكتار                          •   عادت رشد:                                                                                  بهاره
•   تعداد ردیف                                                                          دو ردیفه                          •   ارتفاع بوته )سانتی متر(:                                                             78 
•   تعداد روز تا گلدهی:                                                                     95                          •   تعداد روز تا رسیدن:                                                                   140
•   طول دوره پر شدن دانه:                                                             45                          •   وزن هزار دانه )گرم(:                                                                     45
•   مقاومت به خوابیدگی:                                                            مقاوم                          •   مقاومت به شكنندگی محور سنبله                                    مقاوم
•   زنگ زرد:                               مقاوم تا نیمه حساس با شدت کم                          •   سفیدک پودری:                 مقاوم تا نیمه حساس با شدت کم
•   لكه نواری:                                                   مقاوم تا نیمه حساس                          •   درصد پروتیین دانه )میانگین(:                                          مقاوم

11                                                   ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد نیمـروز، 455 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 4/7 میلیـون ریـال و کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصـول رقم جدیـد 474 ریـال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیـش  بینی سـطح جایگزینـی15000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 209/4 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم نوروز
)دارای سازگاری و عملكرد باال مناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور(
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دانش فنی تولید و تکثیر بذر سورگوم علوفه ای رقم بهشت
)مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم(

مجری مسئول: سیدعلیرضا بهشتی

مجریان: محمد تقی فیض بخش، علی آذری نصر آباد، علی اکبر مختارزاده، علی اکبر مختارزاده، علیرضا صابری، علی آذری نصر آباد 
مسعود ترابی، محمد تقی فیض بخش علی آذری نصر آباد، محمود با صفا، صمد مبصر، مصطفی جعفریانی

همکاران: علی اکبر قاسمی، مصطفی جعفریانی، رضا فیضی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكــــرد علوفــــه خشک در آزمایشــات                         21460 کیلوگـرم در هكتـار

•   پتانسیل چین برداری     علوفه ای چند چین                                              •   طول دوره رشد تا اولین برداشت                      70 روز
210-185+ سانتی متر                                             •   وزن هزار دانه                                                        18-15 گرم •   ارتفاع بوته در مرحله گلدهی 
•   روز تا رسیدن فیزیولوژیک بذر                  متوسط رس                                              •   مقاومت به خوابیدگی                         مقاوم
نیمه مقاوم                                              •   رنگ رگبرگ                        زرد روشن •   مقاومت به بیماری های لكه برگی 
7                                              ))TRLرنگ دانه                                     قهوه ای روشن                                              •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد اسـپیدفید، 9800 کیلوگرم در هكتـار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 17/2 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هـر کیلو محصول رقـم جدیـد 1276 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینی5000 هكتار در دوره 7 سـاله ارزش 

حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یـاد شـده 155/9 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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مجری مسئول: حمیدرضا بابائی

مجریـان: نسـرین رزمـی، عظیـم خزایـی، ابراهیـم هـزار جریبـی، جهانفـر دانشـیان، فرنـاز شـریعتی، حمیدرضـا خـادم حمـزه،  
مجتبـی هاشـمی جـزی، حمیـد صادقـی 

همکاران: رامین اوجانی، فروزان اجودانی، فرهاد طوسی، پروانه قلی زاده، عبداله حسنی، فرشاد نواب، حسن خانزاده

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   گروه رسیدگی                                      3 )متوسط رس(                                     •   تیپ رشد                ایستاده با رشد نیمه محدود
•   میانگین  ارتفاع بوته                       95 سانتی متر                                     •   رنگ گل                                                                               سفید

•   برگ )شكل برگچه های جانبی(                 مثلثی                                     •   رنگ پوسته خارجی بذر                  زرد مایل به سبز
•   میانگین  روز تا رسیدگی                                         117                                     •   فرم شاخه بندی                                                   سه شاخه 
•   واکنش به بیماری بوته میری فیتوفترایی               مقاوم                                     •   واکنش به بیماری بوته میری فوزاریومی      نیمه مقاوم
•   میانگین درصد روغن                                            22                                     •   میانگین  درصد پروتیین                                           37
3207 کیلوگرم در هكتار •   میانگین  وزن هزار دانه                                 148گرم                                     •   میانگین  عملكرد دانه 

7                                              ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد صبـا، 364 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بـر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 9 میلیـون ریـال و کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقـم جدیـد 3312 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی3000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقم در دوره یاد شـده 83/4 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر سویا رقم پارسا
)جهت کشت تابستانه در دشت مغان(



218219

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: غالمرضا قدرتی

مجریان: سعد ا.. منصوری، ابوالقاسم الحانی، امیر خسرو دانایی، نرجس کازرونی، حمیدرضا فنایی، غفور زاده دباغ

همـکاران: حبیـب مبینـی راد، پیونـد بهمنـی، رامین تمجیـدی، مهدیه رحیمـی، سـیمین برزگران، بهـروز قمرزاده، محمود ارشـم، 
علی ولی زاده، حسـن رضا زمانی، رحمان صحرایی، احمد نظری، مهدی شـهرکی، غالمحسـین بهرامی، حسـن حقیقی، فاروق زراعتی، 

بهزاد شـهرکی، نصر ا.. مشـهدی بندانی، محمودرضا مرعشـی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   منشاء                                              اصالح شده داخلی                  •   تیپ رشد                                                                  تک شاخه
•   میانگین عملكرد دانه                         1200  کیلوگرم در هكتار                  •   وزن هزار دانه )گرم(                                                          1/3 
•   عملكرد روغن )کیلوگرم در هكتار(                                       657                  •   درصد روغن                                                                   33/54 
•   تعداد کپسول در پایه برگ                                                            3                          •   وضعیت کرک                                                                پر کرک 
•   تحمل به ریزش دانه                                                                ندارد                  •   مقاومت به ورس   مشابه با شاهد )توده محلی دزفول( 
•   واکنش به بیماری ها )فیلودی، بوته میری فوزاریومی، پوسیدگی زغالی و لكه برگی آلترناریایی(        مشابه با شاهد ) توده محلی  دزفول( 

7                                                      ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد توده محلـی، 185 کیلوگرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 4/7 میلیـون ریـال و کاهـش هزینه هـر کیلو محصـول رقـم جدیـد 6075 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینی3000 هكتار در دوره 7 سـاله ارزش 

حـال منافـع ناخالـص آتـی تولیـد رقـم در دوره یاد شـده 65/8 میلیـارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كنجد تک شاخه رقم شوین
)مناسب جهت کشت در استان خوزستان(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: بهروز اسدی

مجریـان: اسـماعیل بیضایی، حمیدرضـا دری، علی اکبر قنبری، عادل غدیری، مسـعود دادیور، حسـین غفاری خلیـق، محمدرضا لک، 
نصـرت زرع پیمـا، ابراهیم باشـتینی، بیژن مسـتعد، فرود صالحی، حسـین آسـترکی، جـواد ارده، رحیم احمدوند

همکاران: محمد حسـن کوشـكی، جواد قدبیگلو، منوچهر سـیاح فر، ابوالقاسـم سـرلک، عباس طاهری، محمد ایرانشـاهی، 
ابوالفضـل حمـزه لـو، انـوش جهانسـاز، سـید قاسـم سـلیمی، مجیـد کهبـازی، سـهراب دولـت آبـادی، بیـژن فـوالدی، قبـاد بابائـی، 

احمدرضـا صادقـی، عبدالـه محمـودی، سـید حسـین هاشـمی، مشـایخ، کیانـی، خسـروی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ بوته             ایستاده    Morado         کالس بین المللی   •
•   دوره رسیدگی )روز(                     85 •   وزن صد دانه )گرم(                      45  
•   درصد پروتیین                       23 •   مقاومت به ویروس موزائیک )BCMV(               مقاوم  
2650  کیلوگرم در هكتار •   متوسط عملكرد دانه   •   بازارپسندی                   عالی  

7    ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقـم شـاهد گلـی، 150 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بـر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 3/7 میلیون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلو محصـول رقم جدیـد 1720 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی5000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 116/4 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر لوبیا قرمز زودرس رقم افق
)مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: محمدحسن کوشكی

مجریان: مسعود کامل، عادل غدیری، پرویز صالحی، رحیم احمدوند، سیده سمیه حسینی

خلیق،  غفاری  حسین  آسترکی،  حسین  دادفر،  سعید  مرحوم  امین،  محسنی  امیر  نصرالهی،  محمود  قنبری،  اکبر  علی  همکاران: 
سرلک،  ابوالقاسم  مریدیان،  احمد  اسدالهی،  راضیه  ساالروند،  حسین  وندی،  موم  عبداله  سپهوند،  مراد  بیضایی،  اسماعیل 
سید سعید مدرس نجف آبادی، محمد تكاسی، بهروز محمدی، زهره امینی، سیده سودابه شبیری، سید حسین ناظر کاخكی، 

سهیل نصرتی، جالل بابایی، اصغر جعفری، الناز شادمهر، علیرضا اوحدی، علی نصرالهی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
•   تیپ بوته                 رونده )3(   Red Mexican •   کالس بین المللی   
•   میانگین دوره رشد )روز(      100 •   میانگین ارتفاع بوته )سانتی متر(     102  

3225   کیلوگرم در هكتار •   میانگین عملكرد آزمایشات سازگاری و تحقیقی-ترویجی   
20/9 •   میانگین پروتیین )درصد(      30/3 •   میانگین وزن صد دانه )گرم(   
•   شكل دانه                      سهمی خوب   •   بازارپسندی    
8           ))TRLسطح آمادگی فناوری   • •   واکنش به بیماری BCMV                   متحمل  

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه ارقام شـاهد صیـاد و گلـی، 960 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بـر این اسـاس میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هر هكتار کشـت رقـم جدید 24 میلیون ریـال و کاهش هزینه هر کیلو محصـول رقم جدید 7222 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیـش  بینی سـطح جایگزینـی12000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 726/6 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر لوبیا قرمز رقم دادفر
)مناسب کشت در  مناطق معتدل و سرد کشور(



222223

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: فاطمه شیخ

مجریان: رضا سخاوت، حسین آسترکی، خالد میری، محمد علی آقاجانی نسب، رضا سخاوت، رمضان سرپرست

همـکاران: ام البنیـن چكانـی، متانـت دماونـدی، حمیـد نجفی، احمد علـی کمالی، شـیما قاضی مقدم، سـیف الـه روحانـی قادیكالیی،  
معصومـه صفـری، سـیاوش رعیت پنـاه، علی سـلیمانی، هادی موسـوی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
116                                                  )cm( میانگین ارتفاع بوته   •                        )F6 latt/388/08)G-Faba-133                  شجره   •
•   میانگین تعداد غالف در بوته                                               26/8                         •   میانگین تعداد دانه در غالف                                              5 - 4
116                                                  )g( 17- 15                        •   میانگین وزن صد دانه                                                                 )cm( طول غالف   •
0/7                                                )mg g-1( میانگین درصد پروتیین                                               30/6                         •   میانگین میزان تانن   •

21982                  )kg ha-1( میانگین عملكرد غالف سبز در آزمایشات ترویجی   •
5298                  )kg ha-1( میانگین عملكرد  دانه در آزمایشات ترویجی   •
3479                  )kg ha-1(  میانگین عملكرد  دانه در آزمایشات سازگاری   •

•   واکنش به بیماری لكه شكالتی                         مقاوم                        •   واکنش به بیماری برق زدگی                                            مقاوم
7                                                    ))TRLواکنش به بیماری سوختگی استمفیلیومی    مقاوم                        •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد برکـت، 970 کیلوگـرم در هكتـار برآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 58 میلیون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 6658 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقـم جدید نسـبت به شـاهد و پیش  بینی سـطح جایگزینـی4000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 399/9 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر باقال رقم شادان
)قابل برداشت مكانیزه و مناسب مناطق باقالکاریكشور(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: فاطمه شیخ

مجریان: رضا سخاوت، حسین آسترکی، خالد میری، محمد علی آقاجانی نسب، رمضان سرپرست

همـکاران: ام البنیـن چكانـی، متانـت دماونـدی، حمیـد نجفی، احمد علـی کمالی، شـیما قاضی مقدم، سـیف الـه روحانـی قادیكالیی، 
معصومـه صفـری، حسـن عرفانیـان، سـیاوش رعیت پنـاه، علی سـلیمانی، هادی موسـوی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
111                                   )cm( میانگین ارتفاع بوته   •              )ILB 3621)G-Faba-1-1                 شجره   •
•   میانگین تعداد غالف در بوته                                          7/5              •   تعداد دانه در غالف                                                9-6
145                                    )g( 35              •   میانگین وزن صد دانه                                            )cm( میانگین طول غالف   •
•   میانگین پروتیین ) درصد(                                            30              •   میانگین میزان تانن )میلی گرم/ گرم(                    0/71

20462             )kg ha-1( )میانگین عملكرد غالف سبز )آزمایشات تحقیقی- ترویجی   •
4982              )kg ha-1( )میانگین عملكرد دانه )آزمایشات تحقیقی- ترویجی   •
2808                                   )kg ha-1( )میانگین عملكرد دانه )آزمایشات سازگاری   •

•   واکنش به بیماری لكه شكالتی        نیمه مقاوم              •   واکنش به بیماری برق زدگی                نیمه مقاوم
7                                        ))TRLواکنش به بیماری سوختگی استمفیلیومی   نیمه مقاوم                                   •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد برکـت، 298 کیلوگـرم در هكتـار برآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقم جدیـد 17/9 میلیون ریـال و کاهش هزینه هـر کیلو محصول رقـم جدید 2536 ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقم جدید نسـبت بـه شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی5000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 172 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر باقال رقم فیض
)دانه درشت، زودرس و مناسب برای مناطق معتدل و نیمه معتدل(
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موسسه تحقیقات پنبه كشور 

مجری مسئول: محمدحسن حكمت

مجریان: محمدرضا زنگی، علی اصغر میری، ابوالقاسم قیصری، مجید روزبه، عمران عالیشاه

همکاران: مهدی یونسی، حسن غالمی

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:

دانش فنی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم حکمت

در سال 1376 از تالقی ساده بین دو رقم باربادنس 5559 و رقمB557  در موسسه تحقیقات پنبه تولید گردید. از سال منشاء
1377الی 1385 مراحل خالص سازی و تثبیت صفات آن انجام گردید. در سال 1387 مقداری از بذر آن در اختیار ایستگاه 

تحقیقات كشاورزی داراب قرار گرفت و تا سال 1391 با انتخاب تک بوته با مناطق پنبه كاری استان فارس سازگار شده و در 
سال 1393 وارد آزمایشات VCU  و DUS   گردید. 

)kg/ha( 800 كیلوگرم افزایش نسبت به شاهد منطقه و در تراكم های باالتر عملکرد عملکرد ،)kg/ha 4800( 60× 10 در آرایش كاشت
افزایش می یابد.

35 ـ 20تعداد غوزه در بوته

130 ـ 120 روز ) 40 ـ 30 روز زودرس تر از شاهد منطقه(روز تا رسیدگی كامل

4/5 ـ 4/2 گرموزن غوزه )گرم(

)cm( 95 ـ 85ارتفاع بوته

1/2 ـ 1تعداد شاخه رویا
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موسسه تحقیقات پنبه كشور 

توجیه مالی و اقتصادی:
بررسـی داده هـا نشـان داد کـه رقـم حكمـت از جهـات متفاوتـی مـی توانـد تاثیـرات مطلوبـی را بـر اوضـاع اقتصـادی و اجتماعـی داشـته 
باشـد. از نقطـه نظـر عملكـرد ایـن رقم بطور متوسـط حـدود 800 کیلوگـرم در هكتـار افزایش محصـول در مقایسـه با رقم شـاهد بختگان 
دارد. میانگیـن سـطح کشـت پنبـه در سـه سـال گذشـته در اسـتان فـارس حـدود 15000 هكتـار و میانگیـن بهـای تضمینی وش در سـه 
سـال گذشـته حـدود 3000 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. با ایـن تفاصیل میـزان افزایـش محصول در اسـتان فـارس بـا ورود این رقم 
بـه چرخـه تجـاری 12000000 کیلوگـرم و افزایـش ریالـی حاصـل از آن قریب بـه 36 میلیارد تومـان خواهد بـود. در زمینه زودرسـی، 20 
درصـد زودرس تـر از بختـگان بـود )حـدود 34 روز(. زودرسـی از سـه منظـر؛ ایجـاد فرصـت، جلوگیـری از تلفـات وش و صرفـه جویـی در 
مصـرف آب مـی توانـد سـودآوری داشـته باشـد. در تناوب زراعی اسـتان فارس توالی کاشـت پنبه و گنـدم امری مرسـوم و تقریبًا اجتناب 
ناپذیـر اسـت. رقـم حكمـت قادر اسـت 34 روز فرصـت و فراغت برای کشـت اسـتراتژیک و حیاتی گندم در اختیار کشـاورز قـرار دهد. این 
دسـتاورد قـادر اسـت در مدیریـت بهینه کشـت و کار گندم و افزایش محصول آن بسـیار کارآمد باشـد. همچنین کشـاورز پنبـه کار فرصت 
کافـی جهـت جمـع آوری کلیـه محصـول تولیـدی داشـته و محصـول او از صدمـات احتمالـی بارندگـی و سـرمای آخـر فصل در امـان بوده 
و آن را بـا کیفیـت بهتـر و قیمـت باالتـر بـه بـازار عرضـه خواهـد کـرد. امـا موضوع قابـل تامل تر آن اسـت کـه کاهـش 34 روز در طـول دوره 
رشـد پنبـه حداقـل سـه دور در مصـرف آب صرفـه جویی به عمل می آورد. با احتسـاب سـطح کشـت پنبه اسـتان فـارس )15000 هكتار( 
و 1000 متـر مكعـب مصـرف آب در هـر مرحلـه آبیـاری پنبـه در هكتار، با کاشـت این رقـم حدود 45 میلیـون متر مكعب در اسـتان فارس 
مصـرف آب تقلیـل خواهـد یافـت. امـكان برداشـت مكانیـزه ایـن رقـم نیـز از دو منظـر صرفه جویـی در زمـان و ایجـاد فرصـت و کاهـش 
هزینـه هـای برداشـت بـه سـودآوری کشـت پنبه یـاری می رسـاند. در خـالل بحث و نتیجـه گیری به ایـن مقوله نیز اشـاره گردیـد که رقم 
حكمـت بـا تیـپ بسـته بـه تراکـم های زیـاد واکنـش مثبت نشـان می دهـد. افزایـش تراکم، گیـاه زراعـی را قادر می سـازد کـه از طریق 
سـایه انـدازی موجبـات کنتـرل علفهـای هرز را بدون سـم پاشـی یا سـم پاشـی انـدک فراهم نمایـد. این امتیاز عـالوه بر کاهـش هزینه ها 

باعـث کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت شـده و زمینه هـای اجرای کشـاورزی آلـی را فراهم مـی نماید.

22 ـ 17تعداد شاخه زایا

36/5 ـ 35/8كیل )  درصد (

) mm ( 30 ـ 28/6طول الیاف

4/2 ـ 3/9ظرافت )شاخص میکرونر(

31 ـ 29/2استحکام )گرم برتکس(

6/5 ـ 6درصد كشش ) درصد(

عملکرد باال ـ تیپ بسته ـ خیلی زودرس ـ مصرف آب كم ـ قابل كاشت در تراكم های باال الیاف ظریف با كیل نسبتًا زیادصفات شاخص

مناطق پنبه كاری استان فارسمناطق قابل توصیه



226227

مجری مسئول: زیبنده دهقانپور

مجریان: هادی حسن زاده مقدم، علی مهدوی اصل

سال دستیابی: 1396

مشخصات علمی و فنی:
هیبریـد جدیـد ذرت زودرس سـینگل کـراس 410 از تالقـی بیـن دو الیـن KE76009/311 و K1264/5-1 تولید شـده اسـت. زودرسـی 
عـالوه بـر بهبـود کشـاورزی پایدار و افزایـش پایداری عملكرد در نواحی با دوره رشـد و نمـو کوتاه، می تواند باعث صرفـه جویی در مصرف 
نهـاده هـا و بخصـوص آب مصرفـی گـردد. ارقـام زودرس ذرت بـه دلیـل کوتـاه تر بودن طول دوره رشـد نسـبت بـه ارقام مرسـوم دیررس، 
مـی تواننـد در اکثـر مناطـق ذرت کاری کشـور بخصـوص در مناطق سـرد و معتدل به عنوان کشـت دوم و در مناطق بسـیار سـرد به عنوان 
کشـت اول، مطـرح و مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. کشـت ارقـام دیـررس در مناطق فوق بـه دلیل کوتـاه بودن فصـل زراعی، قبـل از مرحله 

گل دهـی و یـا قبـل از پرشـدن دانـه با سـرما مواجـه گردیده و سـبب افت کمـی و کیفی محصول می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
با درنظر گرفتن کاهش بارش سـاالنه در کشـور و به دنبال آن کمبود آب آبیاری که سـبب کاهش سـطح زیرکشـت ذرت در اکثر اسـتانهای 
ذرت خیـز کشـور شـده اسـت، و از طرفـی نیاز کمتـر ارقام هیبریـد ذرت زودرس بـه آب )حداقل 4-3 دور آبیاری( نسـبت بـه ارقام دیررس 
و بـه منظـور جلوگیـری از کاهش سـطح زیرکشـت و افت تولید ذرت در کشـور، معرفی و کشـت ارقـام هیبرید زودرس ذرت در کشـور کاماًل 
ضـروری بـه نظـر مـی رسـد. هیبریـد جدیـد KSC410 بـه دلیل این که نسـبت بـه ارقام مرسـوم دیررس بـه دوره رشـد و نمو کمتـری نیاز 
دارد، آب کمتـری مصـرف نمـوده و همچنین در شـرایط محدودیت فصل رشـد به دلیل شـرایط اقلیمی، از پایداری عملكـرد دانه و علوفه 

مطلوبی برخوردار اسـت. 

             )KSC410( 410 دانش فنی تولید و تکثیر بذر هیبرید ذرت زودرس سینگل كراس  
)با عملكرد دانه مناسب برای کشت در مناطق مختلف کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر - مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: اشكبوس امینی

مجریان: مجتبی وهابزاده، حاجی آخوندی میبدی، محمدتقی طباطبائی، داوود افیونی، محمدحسین صابری، حسین اکبری مقدم، 
علیرضا محمدی،  ذاکری،  عبدالكریم  پور، محمود عطا حسینی،  ملیحی  علی  مهرابی،  افشاری، رحیم  فرزاد  راوری،  اله  سیدذبیح 
نصرت اله طباطبایی، شاهپور ابراهیم نژاد، صفرعلی صفوی، کمال شهبازی، محمد دالوند، حسن عبدی، حمید تجلی، محمدحسین دهقانی

همکاران: حمید نجفی نژاد، منوچهر طاهری مازندرانی، علی ناظری، محمدرضا ثقفی، امید پودینه، محمد کشته گر، علیرضا اکبری مقدم، 
غالمحسین علی غالمرضایی، علیرضا صمدزاده، محمدرضا هراتیان، محمدرضا فالح، حسن محمدیان، محمد متولی، حسین رستگار، 
غالمحسین بهرامی، حسینعلی حقیقی، محمودرضا ریاحی، علی مومنی، نوروز صادقی، پروین گلزاری، ابراهیم بابایی، مریم مرتضی قلی، 

محمد تقی شفیع پور، عفت السادات مصلحی، زهره بیات، ساسان رجایی، فرنو ملک پور

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشدی                                                                       بهاره                       •   میانگین ارتفاع بوته                                                   73 سانتی متر
•   میانگین وزن هزار دانه                                                 37 گرم                         •   عملكرد دانه در آزمایشات سازگاری 4642 کیلوگرم در هكتار
•   عملكرد دانه در آزمایشات ترویجی  4381 کیلوگرم در هكتار                      •   تحمل به تنش شوری                                         متحمل
•   مقاومت به خوابیدگی                                      نیمه مقاوم                       •   وضعیت ریزش دانه                                                                   مقاوم
•   گروه رسیدگی                                                       متوسط رس                       •   میانگین درصد پروتیین دانه                                              11/8
•   میانگین درصد گلوتن مرطوب                               25                        •   میانگین سختی دانه )درصد(                                                   47
8                                                     ))TRLواکنش به  بیماری زنگ زرد      نیمه مقاوم تا نیمه حساس                       •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسبت به میانگین عملكرد ارقام شاهد ارگ و بم، 658 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده است که بر این اساس 
میانگین مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 9/7 میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 7/1437 ریال قابل 
محاسبه می باشد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسبت به شاهد و پیش بینی سطح جایگزینی30000 هكتار در دوره 7 ساله 

ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شده 895/8 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم رقم برزگر
)مناسب برای کشت در  مناطق دارای آب یا خاک شور(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

مجری مسئول: محسن اسماعیل زاده

مجریان: رضا بزرگی پور، فرزاد افشـاری، رامین روح پرور، علی ملیحی پور، سـعید اسـروش، مرحوم خلیل محمودی، سیروس طهماسبی، 
عبدالكریـم ذاکـری، محسـن یاسـایی، حسـین اکبـری مقـدم، شـیر علـی کوهكـن، نازنیـن امیربختیـار، مجیـد فرهـادی صـدر، 
سـید محمـود  طبیـب غفـاری، محمـد دالونـد، غالمعباس لطفعلـی آینه، بهـرام اندرزیان، احمد نادری، منوچهر سـیاح فر، شـعبان کیا

همکاران: زهره حسن بیات،ابراهیم بابایی گل،مریم مرتضی قلی، نصرت اله طباطبایی، امید پودینه

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشدی                                                                         بهاره                       •   میانگین ارتفاع بوته )سانتی متر(                             74
•   میانگین وزن هزاردانه )گرم(                                                      42                        •   میانگین عملكرد                              5155 کیلوگرم در هكتار
•   مقاومت به خوابیدگی                                                 مقاوم                        •   مقاومت نسبت به زنگ زرد                                          حساس
•   مقاومت نسبت به زنگ قهوه ای             نیمه حساس                       •   واکنش به سپتوریوز                                               نیمه حساس

•   واکنش به زنگ سیاه نژاد Ug99  نیمه مقاوم تا نیمه حساس                       •   میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله                               105                        
•   میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک         148                        •   وضعیت ریزش دانه                                                  مقاوم
•   میانگین درصد پروتیین دانه                                                      12                        •   میانگین سختی دانه                                                       47                       
8                                                        ))TRLکیفیت نانوایی                                                                       خوب                       •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد چمـران2، 285 کیلوگرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید 4/2 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدیـد 460/4 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی 30000 هكتار در دوره 7 سـاله 
ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 369/4 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم رقم ستاره
)زودرس، مناسب کاشت تاخیری دراقلیم گرم و خشک جنوب کشور(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: علی براتی

محلوجی،  مهرداد  طباطبائی،  سیدعلی  کوچكی،  احمدرضا  سرخی،  بهزاد  قزوینی،  اله  حبیب  نیكخواه،  حمیدرضا  مجریان: 
اقنوم، محمدعلی دهقان، صفرعلی صفوی، عبدالكریم ذاکری،  اله راوری، محمدعلی جواهری، رضا  کریمی زاده، سیدذبیح  محمد 
مهران پات پور، محمد شریف الحسینی، محسن یاسایی، کمال شهبازی هومونلو، فرشاد بختیار، عباس زارعیان، اشكبوس امینی سفید ّآب، 

حسن عبدی، منوچهر طاهری مازندرانی

همکاران: حمید تجلی، سیدمحمود عطاحسینی، حمید نجفی نژاد، محمد الوند، مهراب عطارزاده، جاوید محمدزاده، حسن محمدیان، 
عرب ساالری، غالمحسین علی غالمرضایی، پروین گلزاری، فریده احمدی، سیدمجتبی حسینی، شهاب الدین رضوی، فرزاد حسنی فنا، 

محمد ایزد فر

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد در اراضی شور        4392 کیلوگرم در هكتار                       •   عادت رشدی                                                                   بهاره
•   تعداد ردیف                                                          شش ردیفه                       •   ارتفاع بوته تحت تنش )سانتی متر(                            65
•   تعداد روز تا سنبله دهی                                                   110                       •   تعداد روز تا رسیدگی کامل                                               159
•   مقاومت به خوابیدگی                                      نیمه مقاوم                       •   مقاومت به شكنندگی محور سنبله             نیمه مقاوم
•   واکنش به بیماری ها                                               نیمه حساس تا حساس نسبت به بیماری های زنگ زرد،  نیمه حساس به سفیدك پودری
8                                                     ))TRLسطح آمادگی فناوری •   میانگین درصد پروتیین دانه                                                 12/3                        • 

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد خاتـم، 640 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مـازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 7/4 میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 1383/1 ریال قابل محاسـبه می باشـد. 
باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكـرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیـش بینی سـطح جایگزینـی15000 هكتـار در دوره 7 سـاله ارزش حال 

منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 317 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم گلشن
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: رضا عطایی

مجریـان:  اردالن مهرانـی، بهنـام زنـد، سـیدعلی طباطبایـی، خلیـل چابـک، علیرضـا صابـری، علـی آذری نصرآباد، احمد قاسـمی،  
خالـد میری، صمـد مبصر 

همکاران: وحید رهجو، محمد رزمی چرمخوران

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   گروه رسیدگی      ازنظر تولید دانه متوسط رس و ازنظر تولید علوفه زودرس

•   ارتفاع بوته                                      120-110 سانتی متر                          •   واکنش به خوابیدگی                                            مقاوم
•   میانگین تعداد پنجه      پنجه به ازای هر بوته 10-8                         •   میانگین طول پانیكول                     25-20 سانتی متر
•   رنگ دانه                                                            خاکستری                         •   تعداد دانه در پانیكول                           800-700 دانه
•   میانگین وزن هزار دانه )گرم(                                   8/5 – 8 گرم                         •   میانگین تعداد روز تا گلدهی                                   70-60 روز
•   میانگین تعداد روز تا رسیدگی                90-85 روز                          •   میانگین عملكرد علوفه                70-60  تن در هكتار
7                                                    ))TRLمیانگین عملكرد دانه                    5- 2/3 تن در هكتار                         •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد باسـتان، 29 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین مازاد درآمد 
ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 67/2 میلیـون ریـال و کاهش هزینـه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 1315/3 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی700 هكتـار در دوره 7 سـاله ارزش 

حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 140/7 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارزن مرواریدی رقم مهران
)عملكرد علوفه باال مناسب برای کشت در مناطق مختلف کشور بویژه مناطق خشک و حاشیه ای(



230231

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: محمد شاهوردی

مجریان: محمد زمانیان، وحید رهجو، محمود نصرالهی، مراد سپهوند، طهماسب حسین پور

همکاران: شهناز سلیمانپور، احمد پیرهادی، مراد چشمه نور، محمد فطرس، مسعود نظامی، ناصر زلفی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد                                       یكساله پاییزه - بهاره                          •   گروه رسیدگی )چین(               متوسط رس )3چین(

•   فرم بوته                                               نیمه ایستا تا ایستا
•   میانگین عملكرد علوفه خشک  در شرایط آزمایش سازگاری                   11980 کیلوگـرم در هكتـار
•   میانگین عملكرد علوفــــه خشک  در مزارع زارعیـــــــــن                    11080 کیلوگـرم در هكتـار

•   میانگین ارتفاع بوته )میانگین سه چین(  56/52 سانتی متر                          •   میانگین وزن هزار دانه                                       1/19 گرم
•   رنگ پوسته بذر                                                       آجری روشن                         •   مقاومت نسبت به زنگ  شبدر                                نیمه حساس
7                                                     ))TRLمیانگین درصد پروتیین علوفه خشک                            21/2                          •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسبت به رقم شاهد توده محلی، 2680 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده است که بر این اساس میانگین مازاد 
درآمد ناخالص هر هكتار کشت رقم جدید 29/5 میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقم جدید 1144 ریال قابل محاسبه 
می باشد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسبت به شاهد و پیش بینی سطح جایگزینی35000 هكتار در دوره 7 ساله ارزش 

حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شده 633/9 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسبات به قیمت سال معرفی می باشد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر شبدر رقم عطار 
)عملكرد و درصد پروتیین باال(
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مجری مسئول: حمیدرضا فنایی

مجریان: حسـن امیری اوغان، محمدحسـین عالم خومرام، عبدالحسـین عسـگری، غالمرضا قدرتی، امیرخسـرو دانایی، نرجس کازرانی، 
ابوالفضـل فرجـی، ابراهیـم هزارجریبـی، ولی اله رامئه، صابر سـیف امیری، فرناز شـریعتی، سـیامک رحمانپور، امیرحسـین شـیرانی راد، 

حسـین صادقی، سـید حسـین جمالی

همکاران: حسین اکبری مقدم، احمد ایین، عبدالستار دارابی، بهرام علیزاده، داود رودی، مراد اسدی، وحید حیدری، موسی انصاری، 
فروزان، جودانی، پروانه قلی زاده، مریم نجفی، فرهاد خیری صنمی، محمد تقی فصیحی، علی دهقانی، محمد باقری، قاسم خیاطی، 
علی محمد، شیدی، محمد خواجه داد کشته گر، حبیب مبینی راد، محمود داوطلب، یونس عادلی، حمید اخوان، بهزاد شهرکی، 
ناصر بندانی مشهدی، فاروق زراعتی، غالمحسین بهرامی، افشین ستوده، غالمرضا اذرسا، حسینعلی حقیقی، محمدرضا شیخ زاده ، سامان ناصری

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشدی                                             بهاره                         •   متوسط عملكرد دانه در آزمایشات سازگاری          2020 کیلوگرم در هكتار
137 سانتی متر                         •   متوسط عملكرد دانه در مزارع زارعین           2161 کیلوگرم در هكتار •   میانگین ارتفاع بوته  
•   میانگین وزن هزار دانه              56/3 گرم                         •   مقاومت به خوابیدگی                                                                              نسبتًا مقاوم
•   وضعیت ریزش دانه         نسبتًا مقاوم                         •   گروه رسیدگی                                                                                    زودرس
4/07                         •   واکنش نسبت به بیماری اسكلروتینیا                                    نسبتًا مقاوم  )μmol/g( میزان گلوکوزینوالت کنجاله   •
•   میانگین درصد روغن دانه                     43/15                         •   میزان  درصد  اسید اولئیک                                                                 65/91
7                                                                           ))TRL7/66                         •   سطح آمادگی فناوری •   میزان درصد اسید لینولنیک       

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه زودرسـی رقـم جدید و میـزان صرفه جویـی در مصـرف آب )میانگین 1000 متـر مكعب در هكتـار(، کاهش هزینـه های تولید 
در هـر هكتـار نسـبت بـه شـاهد، 3038 ریـال بـرای هـر کیلوگـرم برآورد شـده اسـت. ضمنًا بر اسـاس سـطوح زیرکشـت پیش بینی شـده، 
میـزان برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت به رقـم شـاهد ))RGS003، ارزش حـال ناخالص معرفی رقم جدیـد در طول 7 سـال به میزان 

255 میلیـارد ریـال بـرآورد مـی گردد. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر كلزا رقم صفار
)جهت کشت در مناطق گرم جنوب و شمال کشور و کشت تاخیری در مناطق مواجه با تنش خشكی آخر فصل(
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مجری مسئول: احمد موسی پور گرجی

مجریان: داود حسن پناه، خسرو پرویزی، رحیم احمدوند، امیرهوشنگ جاللی، محمد کاظمی، رامین حاجیان فر، فرشید حسنی،  
بهرام رستم فرودی، علی رستمی، شكور هنردوست

همـکاران: علـی نصرالهـی، مجیـد کهبازی، بیـژن فوالدی، انـوش جهانسـاز، رئـوف محمدی، بیتا سـهیلی مقـدم، بهارعلـی غالمی،  
امیـر ارجمندیـان، حسـن صالحـی، صدیقـه حسـینی، فریبـا بختیـاری، نعمـت الـه نـادری، معصومـه شـش پـری، مرضیـه قربانـی، 

محمدجـواد آزادی مقـدم، موسـی سـلگی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد غده                            40 تن در هكتار
•   تعداد روز تا رسیدن رشد                                           115 روز
•   متوسط ارتفاع بوته )سانتی متر(                                          95
•   فرم بوته )عادت رشدی(                                  نیمه ایستاده
•   شكل غده                                                                      بیضی
•   طول دوره خواب                                                                  طوالنی
•   یكنواختی غده ها                                           یكنواخت
•   رنگ گوشت                                                                     زرد پر رنگ
•   رنگ پوست                                                                      زرد
•   رنگ چشم غده                                                                  صورتی
•   اندازه غده                                                                                متوسط

دانش فنی تولید و تکثیر بذر سیب زمینی رقم آتوسا
)متوسط رس با پتانسیل عملكرد باال و مناسب کشت بهاره(
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•   تعداد غده در بوته                                                                                                    متوسط 
•   بافت گوشت  غده                                                                                               بافت آردی
•   عمق چشم غده                                                                                                   سطحی
•   طعم                                                                                                                 خوش طعم
•   رنگ سرخ شده                                                                                              زرد طالیی
•   نوع مصرف                                                                                          چند منظوره
•   واکنش به ویروس PVY                                                                      بسیار مقاوم
•   واکنش به ویروس PVX                                                                              حساس
•   واکنش به ویروس PVA                                                                              حساس
•   واکنش به شوره سیاه رایزوکتونیایی                                               نیمه متحمل
7                                                                                          ))TRLسطح آمادگی فناوری   •
•   سیاه شدن رنگ گوشت خام 24 ساعت پس از برش غده                        خیلی کم
•   واکنش به لكه برگی آلترناریایی Alternaria alternata                     نیمه مقاوم
•   واکنش به رایزوکتونیا  AG-3 Rhizoctonia solani                نیمه متحمل 
•   واکنش به رایزوکتونیا  AG-4 Rhizoctonia solani             1نیمه متحمل

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگین عملكرد سـیب زمینی در کشـور حدود 34 تن در هكتار اسـت و متوسـط عملكرد رقم آتوسـا در مناطق مختلف حدود 39/6  تن 
در هكتار برآورد گردید. چنانچه در یک دوره ده سـاله حداقل 2 درصد از سـطح کشـت سـیب زمینی کشـور که در حال حاضر حدود 150 
هـزار هكتـار اسـت بـه کشـت رقم آتوسـا اختصاص یابد و با احتسـاب قیمت، سـطح زیرکشـت و میـزان برتری عملكرد رقم آتوسـا نسـبت 
بـه شـاهد آگریـا، ارزش حـال ناخالـص  حاصـل از معرفی و توسـعه ایـن رقم جدیـد 311/7 میلیـارد ریال برآورد می شـود. )محاسـبات به 

قیمت سال معرفی می باشد( 
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مجری مسئول: احمد موسی پور گرجی

مجریان: داود حسن پناه، خسرو پرویزی، رحیم احمدوند، امیرهوشنگ جاللی، محمد کاظمی، رامین حاجیان فر، فرشید حسنی،
بهرام رستم فرودی، علی رستمی، شكور هنردوست

همکاران: علی نصرالهی، مجید کهبازی، بیژن فوالدی، انوش جهانساز، رئوف محمدی، بیتا سهیلی مقدم، بهارعلی غالمی، امیر ارجمندیان، 
حسن صالحی، صدیقه حسینی، فریبا بختیاری، نعمت اله نادری، مرضیه قربانی، محمدجواد آزادی مقدم، موسی سلگی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   میانگین عملكرد غده                             35 تن در هكتار
•   زمان رسیدن                           120 روز )متوسط- دیررس(
•   متوسط ارتفاع بوته                                           95 سانتی متر

•   فرم بوته  )عادت رشدی(                               نیمه ایستاده
•   طول دوره خواب                                                                    طوالنی
•   شكل غده                                                             گرد مایل به بیضی
•   یكنواختی غده ها                                            یكنواخت
•   رنگ گوشت                                                                      زرد پر رنگ
•   رنگ پوست                                                                    زرد
•   رنگ چشم غده                                                                          زرد
•   اندازه غده                                                             متوسط تا درشت
•   تعداد غده در بوته                                                     متوسط تا زیاد

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر سیب زمینی رقم آنوشا
)پتانسیل عملكرد باال، مناسب فراوری )چیپس( و مناطق کاشت بهاره(
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•   بافت گوشت  غده                                                                                           بافت آردی
•   عمق چشم غده                                                                                                سطحی
•   طعم                                                                                                              خوش طعم
•   رنگ سرخ شده                                                                                          زرد طالیی
•   نوع مصرف                                                                      مناسب برای چیپس
•   سیاه شدن رنگ گوشت خام 24 ساعت پس از برش غده                                     خیلی کم
•   واکنش به ویروس PVY                                                                  بسیار مقاوم
•   واکنش به ویروس PVX                                                                  بسیار مقاوم
•   واکنش به ویروس PVA                                                                          حساس
•   واکنش به شوره سیاه رایزوکتونیایی                                           نیمه متحمل
نیمه حساس  Alternaria alternata واکنش به لكه برگی آلترناریایی   •
نیمه متحمل  AG-3 Rhizoctonia solani  واکنش به رایزوکتونیا   •
•   واکنش به رایزوکتونیا  AG-4 Rhizoctonia solani           متحمل
7                                                                                       ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
میانگیـن عملكـرد سـیب زمینـی در کشـور حـدود 34 تـن در هكتار اسـت و متوسـط عملكرد رقم آنوشـا در طـرح های تحقیقـی ترویجی 
حـدود 35 تـن در هكتـار بـراورد گردیـد. باتوجـه بـه خصوصیـات کمـی و کیفـی مطلوب رقم آنوشـا نظیـر رنگ پوسـت، رنگ گوشـت قبل 
و بعـد از پخـت، مـاده خشـک و فـرم غـده انتظـار، توسـعه کشـت آن در مناطـق مختلـف بـاال مـی باشـد و حتی اگـر در یـک دوره ده سـاله 
حداقـل3 درصـد از سـطح کشـت سـیب زمینـی کشـور کـه در حـال حاضـر حـدود 150 هـزار هكتـار اسـت بـه کشـت آن اختصـاص یابد با 
احتسـاب قیمـت، سـطح زیرکشـت و میـزان برتری عملكرد نسـبت به شـاهد آگریـا ارزش حـال ناخالـص آن 551/7 میلیارد ریـال برآورد 

مـی شـود. )محاسـبات به قیمـت سـال معرفی می باشـد(



236237

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: فاطمه شیخ

مجری: محمدعلی آقاجانی

همکاران: حسین آسترکی، لیال تربتی، ام البنین چكانی، متانت دماوندی، حمید نجفی، احمدعلی کمالی، شیما قاضی مقدم

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   شجره                                         WRB 2-6)G-Faba-95(                        •   ارتفاع بوته )سانتی متر(                                                          107-120
•   تعداد غالف در بوته                                          24/6                       •   تعداد دانه در غالف                                                                     4-5
•   طول غالف )سانتی متر(                                       16-14                       •   وزن صد دانه )گرم(                                                                      112
•   درصد پروتیین                                                               32/4                       •   تانن )میلی گرم/ گرم(                                                                       0/4
•   عملكرد غالف سبز    20325 کیلوگرم در هكتار                          •   میانگین عملكرد دانه در مزارع زارعین           4621 کیلوگرم در هكتار

•   میانگین عملكرد دانه در آزمایشـات سـازگاری                                  2569  کیلوگرم در هكتار
•   واکنش به بیماری لكه شكالتی                    مقاوم                       •   واکنش به بیماری برق زدگی                                             مقاوم
6                                                     ))TRLواکنش به بیماری سوختگی استمفیلیومی              مقاوم                        •    سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد برکـت،554 کیلوگـرم در هكتار بـرآورد گردیده اسـت کـه بر این اسـاس میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقـم جدید 0/2 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقم جدیـد 698/5 ریال قابل محاسـبه 
مـی باشـد. باتوجـه بـه میـزان افزایـش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیـش بینی سـطح جایگزینی3000 هكتـار در دوره 7 سـاله 
ارزش حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 118 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت سـال معرفی می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر باقال رقم مهتا
)بدون تانن، دانه متوسط، مقاوم به بیماری و قابل برداشت مكانیزه(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: محمود باقری

مجریـان: علـی کاخكـی، ناهیـد آملـی، ابراهیـم ذاکـری، عبدالجمیـل زربخـش، کریـم عرب سـلمانی، ناصـر ظریفی نیـا، عالیـه امامی، 
سـیب گل خوشـكام، منصـور شـریف، رامیـن حاجیـان فر

همـکاران: ساسـان کشـاورز، محمدجـواد زمانـی، بیژن فـوالدی، بهـروز رشـمه ای، فریبا بختیـاری، حامـد حسـن زاده خانكهدانی، 
بهـروز وفائـی، موسـی نجفی نیا، محمد بهروزه، مسـیب مسـلمی مهنی، علیرضا خالصی، مهدیه عظیمی افشـار، کـوروش امیر میجانی، 

حبیب الـه جعفری، اسـماء ارزانی، نسـرین جعفری

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد بوته                                                      نیمه  افراشته                        •   شكل عمومی میوه                                                                قصری
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدگی )برداشت(          بنفش تیره                        •   گروه رسیدگی                                                      متوسط رس
قهوه ای                        •   میوه: خاردار بودن کاسه گل                                                   کم •   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک 
•   میانگین عملكرد )تن در هكتار(                           31/5                        •   نمره کیفی میوه                                                      بسیار خوب
6                                                     ))TRLمیزان تلخی                                                                     پایین                        •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
طبق آزمایشـات سـازگاری، برتری عملكرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد قلمی ورامین، 2800 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده اسـت که بر 
ایـن اسـاس میانگیـن مازاد درآمد ناخالص هر هكتار کشـت رقم جدیـد 10/5 میلیون ریال و کاهش هزینه هر کیلو محصول رقـم جدید 523/8 
ریـال قابـل محاسـبه مـی باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینـی3500 هكتار در 

دوره 7 سـاله ارزش حال منافع ناخالص آتی تولید رقم در دوره یاد شـده 110 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت روز می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر بادمجان قصری رقم درخشان
)پتانسیل عملكرد باال، یكنواخت، بنفش تیره و طعم خوب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم(
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مجری مسئول: محمود باقری

سلمانی،  عرب  کریم  امامی،  عالیه  زربخش،  عبدالجمیل  فر،  حاجیان  رامین  ذاکری،  ابراهیم  آملی،  ناهید  کاخكی،  علی  مجریان: 
جالل رستگار، حامد حسن زاده خانكهدانی، علی شهریاری

همکاران: بیژن فوالدی، ساسان کشاورز، فریبا بختیاری، بهروز رشمه ای، بهروز وفائی، منا قسمی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد بوته                                                                  افراشته                       •   شكل عمومی میوه                                                                   قلمی
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدن )برداشت(     بنفش تیره                       •   وضعیت رسیدن                                                       متوسط رس
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک   ُاخرائی                       •   زمان رسیدگی فیزیولوژیک                                          متوسط
•   میوه: رنگیزه آنتوسیانین کاسه گل                            ندارد                       •   میوه: خاردار بودن کاسه گل                                           متوسط
•   میانگین عملكرد )تن در هكتار(                                55                        •   نمره کیفی میوه                                                      بسیار خوب
6                                                     ))TRLمیزان تلخی                                                                      پایین                       •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتری عملكرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد قلمی ورامین، 13700 کیلوگرم در هكتار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 94/5 میلیـون ریال و کاهـش هزینه هر کیلـو محصول رقـم جدیـد 1919/2ریال قابل 
محاسـبه می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی3500 هكتار در دوره 7 
سـاله ارزش حـال منافـع ناخالص آتـی تولید رقم در دوره یاد شـده 880/5 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت روز می باشـد(

  دانش فنی تولید و تکثیر بذر بادمجان قلمی رقم بهراد
)مناسب کشت در مناطق عمده کشت بادمجان کشور(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: محمود باقری

مجریـان: عبدالجمیـل زربخـش، کریـم عرب سـلمانی،علی کاخكـی، ناهیـد آملی، ابراهیـم ذاکـری، عالیه امامـی، رامین حاجیـان فر، 
سـیب گل خوشـكام، منصـور شـریف، ناصـر ظریفی نیا

همکاران: ساسـان کشـاورز، بیژن فوالدی، فریبا بختیاری، بهروز رشـمه ای، حامد حسـن زاده خانكهدانی، بهروز وفائی، موسـی نجفی نیا، 
محمد بهروزه، مسـیب مسـلمی مهنی، علیرضا خالصی، مهدیه عظیمی افشـار، کوروش امیر میجانی، حبیب اله جعفری، اسـماء ارزانی، 

جعفری نسرین 

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد بوته                                                       نیمه افراشته                        •   شكل عمومی میوه                                                                 قصری
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدن )برداشت(         سبز                       •   گروه رسیدگی                                                     متوسط رس
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک          زرد                        •   میوه: رنگیزه آنتوسیانین کاسه گل                        ندارد
•   میوه: خاردار بودن کاسه گل                                                      کم                        •   میانگین عملكرد )تن در هكتار(                             34
•   نمره کیفی میوه                                                                       عالی                        •   میزان تلخی                                                        بسیار پایین

6  ))TRLسطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدیـد نسـبت بـه رقم شـاهد قلمی ورامیـن،500 کیلوگـرم در هكتـار بـرآورد گردیده اسـت که بـر این اسـاس میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتار کشـت رقم جدیـد 28 میلیون ریال و کاهـش هزینه هر کیلو محصـول رقم جدید 1294ریال قابل محاسـبه 
می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی3500 هكتار در دوره 7 سـاله ارزش 

حـال منافـع ناخالـص آتـی تولید رقـم در دوره یاد شـده 293/5 میلیارد ریـال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت روز می باشـد(

 دانش فنی تولید و تکثیر بذر بادمجان قصری رقم بیتا
)با پتانسیل عملكرد باال، رنگ میوه سبز و طعم بسیار خوب برای کشت در مناطق گرم و معتدل(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

مجری مسئول: محمود باقری

مجریـان: رامیـن حاجیـان فر، عبدالجمیـل زربخش، کریـم عرب سـلمانی، علی کاخكـی، ناهید آملـی، ابراهیـم ذاکری، عالیـه امامی، 
سـیب گل خوشـكام، منصور شـریف، ناصـر ظریفی نیا

همـکاران: ریـژن فـوالدی،  ساسـان کشـاورز ، فریبـا بختیـاری، بهـروز رشـمه ای، حامـد حسـن زاده خانكهدانـی، بهـروز وفائـی، 
موسـی نجفـی نیـا، محمـد بهروزه

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
•   عادت رشد بوته                                                     نیمه  افراشته                         •   شكل عمومی میوه                                                             دلمه ای
•   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدن )برداشت(   بنفش خیلی تیره                        •   وضعیت رسیدن                                                      متوسط رس
قهوه ای                        •   زمان رسیدن فیزیولوژیک                                          متوسط •   رنگ پوست میوه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک 
•   میوه: رنگیزه آنتوسیانین کاسه گل                           ندارد                         •   میوه: خاردار بودن کاسه گل                                         متوسط
•   میانگین عملكرد )تن در هكتار(                               34                         •   نمره کیفی میوه                                                      بسیار خوب
•   میزان تلخی                                                                     پایین                        •   واکنش به بیماری پژمردگی فوزاریومی                        مقاوم
6                                                     ))TRLواکنش به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی     مقاوم                        •   سطح آمادگی فناوری   •

توجیه مالی و اقتصادی:
برتـری عملكـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد قلمی ورامیـن،5400 کیلوگـرم در هكتار برآورد گردیده اسـت که بر این اسـاس میانگین 
مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هكتـار کشـت رقـم جدیـد 28 میلیـون ریـال و کاهـش هزینـه هـر کیلـو محصـول رقـم جدیـد 1294 ریـال قابل 
محاسـبه می باشـد. باتوجه به میزان افزایش عملكرد رقم جدید نسـبت به شـاهد و پیش بینی سـطح جایگزینی3500 هكتار در دوره 7 
سـاله ارزش حـال منافـع ناخالص آتـی تولید رقم در دوره یاد شـده 293/5 میلیارد ریال خواهد بود. )محاسـبات به قیمت روز می باشـد(

دانش فنی تولید و تکثیر بذر بادمجان دلمه ای رقم آذین
)پتانسیل عملكرد باال برای کشت در مناطق عمده کشت بادمجان کشور(
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مجری مسئول: حسن حاج نجاری

مجری: حمیدرضا بهرامی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
اسـتفاده از بـذر اصـالح شـده بـا هـدف تولیـد نهـال پایه بـذری سـیب در انـدازه و فـرم یكنواخت مشـابه پایه های رویشـی می گـردد. این 
بـذور بـا سـبزکرد عالـی، ریشـه راسـت، تحمـل بـه خاکهای سـنگین، فقیـر و آهكـی با تمـام ارقـام بومـی و خارجی ترکیـب پذیـری دارند 
و موجـب زودگلدهـی رقـم پیونـدی در سـال دوم مـی شـوند. بـذر اصـالح شـده، حجـم تـاج را از20 تـا50 درصد کاهـش می دهـد و تراکم 
گلدهـی و باردهـی را افزایـش مـی دهـد. بسـته بـه قـدرت رشـد رقـم، تعـداد درخـت در واحـد سـطح از800 تـا1200 افزایـش مـی یابـد و 
انـدازه، رنـگ و طعـم میـوه بهبـود خواهد یافـت. ارقام مـادری انتخابـی دارای دوره20 روزه گلدهی، تشـكیل حداقل سـه میـوه )30 بذر( 

درگل آذیـن و شـرایط عالـی بـرای تولیـد بـاالی بـذر در باغ بذری هسـتند. 

توجیه مالی و اقتصادی:
احـداث بـاغ بـذری بـرای تولیـد بـذر: تهیـه300-250 پیونـدک از دو والـد مـادری بـرM7، هـر اصلـه8000 تومـان= 2/5 میلیـون تومـان، 
مسـاحت زمیـن2000 تـا5000 مترمربـع، هزینـه کاشـت500 هـزار تومـان، کـود300 هـزار تومـان، هـرس و تربیـت فرمدهـی درختـان، 
مبـارزه بـا علـف های هرز، سمپاشـی ضد کنه، لیسـه و شـته= 2 میلیون تومـان، آبیـاری600.000  تومان، برداشـت و بذرگیـری500 هزار 
تومـان، جمـع هزینـه هـا:6.400 هـزار تومـان. بـا احتسـاب فواصـل کاشـت مناسـب در2500 متـر مربـع تعـداد340 درخـت قابل کشـت 
خواهـد بـود. شـروع بهـره بـرداری در سـال دوم تا سـوم هر درخـت تقریبًا100 تـا500 گرم بذر خالص، سـال 4 تـا 6: 1/5 تـا 2/5 کیلو بذر؛ 
سـال 7 بـه بعـد 3 کیلـو بـذر در درخت تولید می شـود. در هر100 گرم بذر اصالح شـده خالص میانگین تعـداد220 بذر وجـود دارد ولی در 
بـذر ناخالـص بنگاه-هـای کشـاورزی )شـاهد( 156 بـذر ناخالص با تفـرق ژنتیک وجـود دارد که منجر بـه تولید درخت های ناجور شـكل و 
بسـیار پررشـد بـا چـوب زیـاد و میـوه کم می شـود. در هر کیلو بـذر اصالح شـده میانگین تعـداد2200 بذر وجـود دارد. بذر اصالح شـده بر 

دانش فنی تولید بذر خالص اصالح شده برای تولید نهال بذری سیب با 
اندازه و شکل یکنواخت

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 
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مبنـای تعـداد بـذر بـه فروش می رسـد، با احتسـاب هر عـدد بذر اصالح شـده 500 تومان )پایه رویشـی پیوند نشـده5000 تومـان( درآمد 
هـر کیلـو بـذر اصـالح شـده معـادل 1.100.000 تومـان خواهد شـد. بنابر ایـن اگر حداقـل3 کیلو بـذر در درخت تولید شـود از تعـداد340 
درخـت در2500 مترمربـع1020 کیلـو بـذر معـادل 2.244.000 عـدد بـذر تولیـد مـی شـود. حتـی اگـر هـر عـدد بـذر بـه بهـای100 تومان 
فروختـه شـود، عایـدی ناخالـص تولیدکننـده بـذر از 2500 متر مربع معـادل244 میلیون تومـان خواهد بـود. درآمد باغـدار: قیمت نهال 
پایـه بـذری اصـالح شـده: هـر نهـال7 هـزار تومـان که درصـورت خریـد نهـال ارقـام تجـاری ماننـد گاال، اسـتارکینگ، گرانی اسـمیت، رد 
دلیشـز و گلـدن دلیشـز از امتیـازات زودباردهـی، درختـان پاکوتاه، درختان هم شـكل و اندازه یكنواخـت، با افزایش میـوه ممتاز به جای 
میـوه درجـه1 و2 را تولیـد خواهـد کـرد. با بهـره گیری از ایـن نوع پایه هـای بذری امـكان افزایش تعداد درخت سـیب تـا1500 درخت در 
هكتـار وجـود دارد.1000 درخـت در هكتـار از ارقـام تجـاری بـر پایه بذری اصـالح شـده *120 کیلو میـوه در درخت معـادل120 تن میوه 

در هكتـار مـی دهـد کـه نزدیـک به چهـار برابـر نهال هـای پایه بذری اصالح نشـده اسـت.

موسسه تحقیقات علوم باغبانی - پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 
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موسسه تحقیقات دیم كشور 

مجری مسئول: علی سعید

مجریـان: یدالـه فرایـدی، همایـون کانونـی، علـی اکبـر محمـودی، حسـین مصطفائـی، سـیده سـودابه شـبیری، مسـعود کامـل، 
محمـد نعمتـی فـر، فرشـید محمـودی، محسـن مهدیـه، جـواد اشـرفی، معصومـه خیرگـو و سـارا علیپـور  

همـکاران: مریـم حـاج حسـنی، وحیـد شـیرعلی زاده، مصطفـی بهشـتی، کاظـم سـتوده مـرام، بایـرام حسـینی، ارسـالن بهزادی، 
بهـروز فتاحـی، نـوذر بهرامـی، رقیـه عبدالعظیـم زاده، قنبـر جهانگیـرزاده، طاهـر کاشـخی، آوات نورانـی، فرهـاد معصـوم زاد، 

موسـی پیروتـی، علـی آبـروش، طاهـر کاشـخی، نقـی غنی پـور و فیـروز فرجامی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
نخـود نصـرت تحـت نـام  FLIP 02-51C در سـال 1384در قالـب آزمایشـات خزانـه بین المللـی الیـن هـای نخـود متحمل به سـرما وارد 
ایـران شـد. ایـن رقـم دارای ویژگـی های زیر می باشـد: پر محصـول، ارتفاع بوته بلنـد )قابل برداشـت مكانیزه(، دانه درشـت، متحمل به 

بیمـاری بـرق زدگـی و فوزاریوم، پروتییـن دانه مناسـب )21/4 درصد( و بازار پسـند.

توجیه مالی و اقتصادی:
اگـر رقـم جدیـد نخـود نصـرت در حدود 70000 هكتـار )کمتر از 10 درصد( از اراضی مرتفع دیم کشـور در مناطق سـرد کشورکشـت گردد، 
بـا فـرض نخـود کیلویـی 50000 ریـال )نصـف قیمـت فعلی( و متوسـط عملكـرد حـدود 1000 کیلوگـرم در هكتـار، بیـش از 3500 میلیارد 
ریـال ارزش محصـول تولیـدی خواهـد بـود که در مقایسـه با متوسـط عملكـرد 400 کیلو فعلـی، پیش  بینی می شـود انشـاءا.. درآمد قابل 

توجهـی را عاید کشـاورزان دیـم کار نماید.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر نخود رقم نصرت
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: بهروز واعظی

خیرگو،  معصومه  دری،  محبوبه  احمدی،  علی  حسین پور،  طهماسب  قوجق،  حسن  محمدی،  رحمت اله  مهربان،  اصغر  مجریان: 
عباس خانی زاد، رحیم هوشیار و مظفر روستایی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
تحقیقات به نژادی از طریق ارزیابی ژرم  پالسم بین المللی جو بهاره زودرس )ISEBON( در سال زراعی 89-1388 از طریق مرکز بین المللی 
تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک )ICARDA( ارسال و در ایستگاه های گچساران، مغان، گنبد، مغان و ایالم تحقیقات کشاورزی گچساران 
WI2291//Apm/ به مدت 9 سال زراعی در قالب 7 پروژه ملی، مستقل و تحقیقی ترویج ارزیابی گردید که منجر به گزینش رقم فردان با شجره

PI000046/3/Hml-02/4/Arda/Moroc9-75    ICB01-0006-0AP-28AP-0AP  شد که در 30 آبان ماه 1397 سی و هشتمین جسله 
کمیته ملی معرفی رقم، تحت عنوان رقم جدید جو به نام فردان، نام گذاری گردید. از خصوصیات بارز رقم فردان می توان به سازگاری و پایداری 
تولید در شرایط خشک و گرم مناطق دیم گرمسیر کشور به دلیل انتقال مداوم مواد حاصل از فتوسنتز در شرایط تنش باتوجه به پایداری سبزینگی 
باال، زودرسی، وزن هزار دانه بیشتر )41/5 گرم(، تیپ رشد بهاره و میانگین ارتفاع بوته 78/4 سانتی متر اشاره کرد )جدول 1(. رقم فردان با 
میانگین عملكرد دانه در تمام ایستگاه ها در مدت 9 سال بررسی از خزانه های بین المللی تا یكنواخت سراسری در حدود 3499 کیلوگرم در هكتار 
و میانگین عملكرد ارقام جو ماهور و خرم در مدت مشابه به ترتیب 3140 کیلوگرم در هكتار و 3164 کیلوگرم در هكتار بود. رقم فردان در سال های 
پر باران و سال های با بارندگی متوسط که جو با مشكل ورس مواجه می باشد، به دلیل مقاومت ساقه در مقابل ورس و خوابیدگی، انتخاب گردید.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقم جو فردان با عملكرد دانه در حدود 3499 کیلوگرم در هكتار برتری 10/5 درصد نسبت به شاهد برتر )رقم خرم( داشت. میانگین شاهد 
در بازه زمانی فوق درحدود 3164 کیلوگرم در هكتار بود. لذا رقم فردان جو در حدود 335 کیلوگرم در هكتار افزایش عملكرد نسبت به شاهد 
برتر نشان داد. با فرض تحقق 60 درصد از برتری ایستگاهی در شرایط زارعین به  دلیل تفاوت های محیطی، میزان نزوالت جوی، عوامل 
مدیریتی، ضریب نفوذ ارقام اصالح شده در عرصه های زراعی و تجهیزات مورد استفاده مدیریت زراعی، در هر هكتار 200 کیلوگرم محصول 
اضافی در مقایسه با رقم خرم تولید خواهد شد. با احتساب 10300 ریال برای هر کیلوگرم جو، ساالنه مبلغی معادل 2060000 هزار ریال سود 
بیشتر در هر هكتار عاید کشاورزان تولید کننده خواهد شد. اگر رقم فردان تنها در سطح 40000 هزار هكتار از اراضی مناسب جو در مناطق 
ایالم و گنبد کشت شود، انتظار می رود در حدود 80000 تن محصول اضافی در مقایسه با شاهد تولید شود. با احتساب 10300ریال برای هر 

کیلوگرم جو، ساالنه مبلغی معادل 82 میلیارد ریال سود خالص بیشتر از رقم خرم عاید کشاورزان تولید کننده خواهد شد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم فردان
مناسب برای کشت در مناطق پرپتانسیل گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور
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موسسه تحقیقات دیم كشور

مجری مسئول: بهروز واعظی

مجریـان: خشـنود علیـزاده، سـید محمد محمـدی، علیرضا فخـر واعظی، پیام پزشـكی  پـور، همایون کانونـی، جواد المعـی هروانی، 
اکبر شـعبانی و سـرحد بهرامی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
تحقیقات به نژادی رقم طلوع از طریق ارزیابی ژرم  پالسم بین المللی ماشک علوفه ای ) IVAT ( در سال زراعی 81-80 از طریق مرکز 
بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک )ICARDA( ارسال و در ایستگاه  گچساران، و کوهدشت به مدت 7 سال زراعی در قالب 
7 پروژه ملی، مستقل و تحقیقی ترویجی ارزیابی گردید که منجر به گزینش رقم طلوع  با شجره Vicia Sativa Jordan-2628 شد که در 
30 آبان ماه 1397 در سی و هشتمین جسله کمیته ملی معرفی رقم، تحت عنوان رقم جدید علوفه دیم یک ساله به نام طلوع، نام گذاری 
گردید. از خصوصیات بارز این رقم می توان به قابلیت تولید حجم علوفه خشک، علوفه تر و عملكرد دانه باال اشاره کرد. رقم طلوع در 
آزمایشات مختلف )میانگین آزمایشات 8 ساله( با مقادیر علوفه خشک، علوفه تر و عملكرد دانه به ترتیب 2964، 16462 و 935 کیلوگرم 
در هكتار اختالف معنی داری نسبت به شاهد محلی نشان داد، به طوری که مقادیر فوق برای شاهد محلی به ترتیب 2720، 11966 و 
514 کیلوگرم در هكتار بود. نتایج تجزیه کیفی رقم طلوع  به لحاظ شاخص های کیفی در مقایسه با رقم ماشک المعی و گیاه یونجه برتری 
معنی داری را نسبت به شاهد محلی نشان داد، به نحوی که ازنظر ماده خشک، انرژی خام و درصد پروتیین با مقادیر 8/96، 3/4215و 
1/19 درصد در مقایسه با گیاه یونجه به  عنوان ملكه گیاهان زراعی با مقادیر 92/7، 4062/7و 15/58 درصد وضعیت بسیار مناسبی داشت.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقم طلوع با میانگین عملكرد علوفه خشک، علوفه تر و عملكرد دانه به  ترتیب 2964، 16462 و 935 کیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد 
محلی به ترتیب 244، 4496 و 421 کیلوگرم در هكتار افزایش عملكرد داشت. با فرض تنها 5000 هكتار اراضی دیم با قابلیت کشت علوفه 
دیم وتحقق 60 درصد از برتری ایستگاهی در شرایط زارعین بر حسب نوع مدیریت زراعی به ترتیب 732 تن علوفه خشک، 13488 تن 
علوفه تر و 1263 تن دانه در مقایسه با شاهد محصول اضافی به سبد تولید کشاورزی وارد خواهد شد. با احتساب هر کیلوگرم علوفه خشک 
و دانه به ترتیب 11000 و 20000 ریال به ترتیب 8052000000 و 25260000000 ریال درآمد در مقایسه با شاهد عاید کشاورزان خواهد 
شد. با جایگزینی این رقم در تناوب زراعی در زمان آیش، می توان ضمن بهره مندی از مزایای آن در راستای اهداف کشاورزی پایدار 
)اصالح بافت خاك، افزایش حاصلخیزی و جلوگیری از فرسایش( مقدار قابل توجهی علوفه مناسب تولید و از اثرات مثبت آن در افزایش 

عملكرد محصوالت زراعی و پایداری تولید بهره مند  شد.

دانش فنی تولید و تکثیر بذر ماشک علوفه ای رقم طلوع
)اولین رقم ماشک مناسب کشت در دیم زارهای گرمسیر  و نیمه گرمسیر کشور(
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موسسه تحقیقات پنبه كشور  )با همکاری پژوهشکده كشاورزی هسته ای( 

مجری مسئول: عمران عالیشاه

قیصـری،  یعقـوب سـید معصومـی،  ابوالقاسـم  مقـدم،  تبـار، محمد رضـا رمضانـی  وفایـی  کامـران مظفـری، موسـی الرضا  مجریـان: 
آیدیـن حمیـدی نتـاج، مجیـد جعفرآقایـی،  محمدرضـی 

همـکاران: ابراهیـم مالعلـی، فرشـید طلعت، بهنـام ناصریان، موسـی االزمنـی، اللهیار رهنمـا، قربانعلی روشـنی، علی اکبر سـرکالیی، 
مسـعود رحیمـی، حجـت الـه محمـود جانلو، بهـروز بزرگزاد، فـرداد اسـدی، علی وزیـری، اکرم مهاجر عباسـی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:

دانش فنی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم پرتو

پرتو تابی شیرپان 603 با استفاده از اشعه گاما )كبالت- 60( منشاء 

عملکرد پتانسیل در آزمایشات: 5600  كیلوگرم در هکتارعملکرد وش )كیلوگرم در هکتار(
ترویجی: 4800 كیلوگرم در هکتار

میانگین كشوری: 3470  كیلوگرم در هکتار 

135روز تا رسیدگی كامل

5/9وزن غوزه )گرم(

92ارتفاع بوته )سانتی متر(

1/8تعداد شاخه رویا

18تعداد شاخه زایا
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45طول شاخه رویا

39– 37/5درصد كیل

30/7–29/5طول الیاف )میلی متر(

4/4 – 4/1شاخص میکرونر

33/4 – 31/6استحکام )گرم بر تکس(

7/2 – 6/9درصد كشش

970 كیلوگرم افزایش عملکرد نسبت به میانگین كشور

پر محصول، زودرس، پتانسیل غوزه دهی مناسب، كیل و خواص كیفی الیاف مطلوب، متحمل به شوری و صفات شاخص
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 

اكثر مناطق بویژه مناطق معتدل تا گرم نظیر استانهای گلستان، فارس، اردبیل، بخشهای از خراسان و مناطق مناطق قابل توصیه
مشابه 

موسسه تحقیقات پنبه كشور  )با همکاری پژوهشکده كشاورزی هسته ای( 

توجیه مالی و اقتصادی:
1-   افزایـش تعـداد ارقـام اصـالح شـده، سـبب افزایـش قـدرت انتخـاب کشـاورزان و بهره بـرداران در انتخـاب رقـم مناسـب برای شـرایط 

زراعی خـود می گـردد. 
2-   امـروزه کشـت پنبـه در اغلـب مناطـق بـه اراضی حاشـیه ای و کم حاصلخیز سـوق یافته اسـت، بدیهی اسـت معرفی ارقـام متحمل و با 

عملكـرد باالتـر در ارتقای انگیزه کشـاورزان و کمک به توسـعه کشـت محصول موثر اسـت.
3-   از کیفیـت الیـاف مطلـوب مطابـق اسـتانداردهای بیـن المللـی برخـوردار و بـرای تامیـن نیازهـای بخش صنعـت )صنایع ریسـندگی و 

نسـاجی کشـور( مفید و ارزشـمند اسـت.
4-   رقمی زودرس با دوره رشد 132 تا 138 روز است. 

پدیده زودرسی مزایای زیر را برای این رقم موجب می شود:
1-   امكان کشت این رقم در مناطقی که در آنجا کشت دوم بعد از برداشت غله و کلزا رایج است

2-   صرفه جویی در مصرف آب حداقل 2000 مترمكعب در واحد سطح 
3-   صرفه جویی در تعداد و مقدار سموم آفت کش )حداقل یک مرحله(

4-   آزاد شدن پیش از موعد زمین زراعی برای آماده سازی و کشت محصول بعدی
رقـم جدیـد پنبـه پرتـو بـه دلیل برخـورداری از تـوان غوزه دهی، عملكـرد و رشـد متعادل بـا میانگین عملكـرد کشـوری 3469 کیلوگرم در 
هكتـار نسـبت بـه میانگیـن عملكرد کشـوری )2/5 تن( حـدود 970 کیلوگرم در هكتار بازدهی بیشـتر را عاید کشـور خواهد کـرد. بنابر این 
بـا توسـعه کشـت ایـن رقم و رسـیدن آن به حـدود 10000 هكتـار در مناطق مختلف کشـور، قریـب به 9/7 هـزار تن افزایـش تولید معادل 

550 میلیـارد ریـال افزایـش درآمـد )با احتسـاب هر کیلـو وش 55000 ریال( عاید کشـور خواهد شـد.
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مجری مسئول: عمران عالیشاه

مجریـان: کامـران مظفـری، موسـی الرضا وفایـی تبـار، محمد رضـا رمضانـی مقـدم، یعقـوب سـید معصومـی،  ابوالقاسـم قیصـری، 
محمـد رضـی نتـاج، مجیـد جعفرآقایـی، آیدیـن حمیدی

همـکاران: ابراهیـم مالعلـی، فرشـید طلعت، بهنـام ناصریان، موسـی االزمنـی، اللهیار رهنمـا، قربانعلی روشـنی، علی اکبر سـرکالیی، 
مسـعود رحیمـی، حجـت الـه محمـود جانلو، بهـروز بزرگزاد، فـرداد اسـدی، علی وزیـری، اکرم مهاجر عباسـی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:

دانش فنی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم تابان

موسسه تحقیقات پنبه كشور  )با همکاری پژوهشکده كشاورزی هسته ای( 

پرتو تابی 312-818  با استفاده از اشعه گاما )كبالت- 60( منشاء

عملکرد آزمایشات: 5800 كیلوگرم در هکتارعملکرد وش )كیلوگرم در هکتار(
عملکرد ترویجی: 4333  كیلوگرم 

میانگین كشوری: 3669 كیلوگرم در هکتار

140روز تا رسیدگی كامل

5/9وزن غوزه )گرم(

95ارتفاع بوته )سانتی متر(

1/6تعداد شاخه رویا

16تعداد شاخه زایا
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48طول شاخه رویا

38درصد كیل

31/3– 30/5طول الیاف )میلی متر(

4/2شاخص میکرونر

31/2 – 30/6استحکام )گرم بر تکس(

7/5 –7درصد كشش

1170 كیلوگرم افزایش عملکرد نسبت به میانگین كشور

پرمحصول، زودرس، متحمل به شوری، پتانسیل غوزه دهی مناسب، كیل و خواص كیفی الیاف مطلوب، صفات شاخص
نسبتًا حساس به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 

اكثر مناطق پنبه كاری با تاكید بر اقلیم های گرم و خشک و خاكهایمناطق قابل توصیه

غیر آلوده 

موسسه تحقیقات پنبه كشور  )با همکاری پژوهشکده كشاورزی هسته ای( 

توجیه مالی و اقتصادی:
افزایش تعداد ارقام اصالح شده، سبب افزایش قدرت انتخاب کشاورزان و بهره برداران در انتخاب رقم مناسب برای شرایط زراعی خود 

می گردد. امروزه کشت پنبه در اغلب مناطق به اراضی حاشیه ای و کم حاصلخیز سوق یافته است و اراضی حاصلخیز و منابع اولیه تولید
در اختیار محصوالت رقیب با سودآوری باالتر قرار داده می شود. معرفی ارقامی با عملكرد باالتر از ارقام تجاری موجود، انگیزه الزم برای 
اقبال کشاورزان و توجه به تولید پنبه را افزایش خواهد داد. همچنین قابلیت کیل و کیفیت الیاف مناسب، زودرسی، سازگاری و پایداری 
رقم همراه با تحمل به تنش های محیطی از جمله ویژگی هایی هستند که در توسعه کشت پنبه موثرند. زودرسی از دیگر ویژگیهای این 
رقم است که امكان کشت آن در نظام های دو کشتی و یا در مناطقی که پنبه بعد از برداشت غله و کلزا کشت می شود، فراهم می گردد و 
این امر به افزایش سطح زیرکشت پنبه کمک می کند. مطابق آمار منتشر شده )آمارنامه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی، 1385( میانگین 
عملكرد پنبه در مناطق کشور از 2/2 تن در هكتار در دهه های گذشته به 2/5 تن در هكتار در سالهای اخیر )آمار غیر رسمی( رسید و این 
موضوع را مدیون معرفی ارقام جدید طی سالهای گذشته می دانند. رقم جدید تابان به دلیل برخورداری از توان غوزه دهی، تعداد شاخه 
زایا و ارتفاع بوته نسبتًا بیشتر و با میانگین عملكرد کشوری 3669 کیلوگرم در هكتار نسبت به میانگین عملكرد کشوری )2/5 تن( حدود 
1170 کیلوگرم در هكتار بازدهی بیشتر را عاید کشور خواهد کرد. بنابر این با توسعه کشت این رقم و رسیدن آن به حدود 10000 هكتار 
در مناطق مختلف کشور، قریب به 11 هزار تن افزایش تولید معادل 605 میلیارد ریال افزایش درآمد )با احتساب هر کیلو وش 55000 
ریال( عاید کشور خواهد شد. ضمن آنكه باتوجه به زودرسی این رقم، پیش  بینی می شود به طور متوسط دو مرحله آبیاری )معادل 2000 

مترمكعب آب( و یک مرحله سمپاشی بر علیه آفات نیز صرفه جویی گردد.
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دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم رش

موسسه تحقیقات برنج كشور

هاشمیخزررقم جدید رش       مشخصات

554042803500عملکرد شلتوک )كیلوگرم در هکتار(

706265درصد برنج سفید با 10 درصد خرد 

387826532275 برنج سفید با 10 درصد خرد )كیلوگرم درهکتار(

7000085000110000قیمت هر كیلو برنج سفید با10 درصد خرد )ریال(

271460000225505000250250000درآمد ناخالص در یك هکتار )ریال( 

مجری: علیرضا ترنگ

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
برنـج مهم تریـن محصـول و منبـع غذایـی بیـش از یك سـوم جمعیت جهان اسـت، بیـش از 90 درصد برنج دنیا، در آسـیا کـه محل زندگی 
حـدود 60 درصـد جمعیـت جهـان اسـت، تولیـد و مصـرف می شـود و فقط حـدود پنج درصـد از کل تولیـد برنج دنیـا وارد تجـارت جهانی 
می شـود. ایـران بـا دارا بـودن 563381 هكتـار سـطح زیـر کشـت برنـج و  بـا متوسـط عملكـرد 4/5 تـن شـلتوك در هكتـار نیازمنـد واردات 
حـدود 1 میلیـون تـن برنـج سـفید در سـال مـی باشـد. امـروزه اگرچـه میـزان تولیـد کمـاکان اهمیـت خـود را دارا می باشـد، امـا توجـه به 

کیفیـت بـا حفظ میـزان عملكـرد در اولویت ویـژه  قرارگرفته اسـت.
رقـم جدیـد برنـج رش بـا شـجره  IR66673-44/BASMATI 370  از پنجمین سـری خزانه بین المللی ارقام و الیـن های معطر و کیفی 
برنج )IIRFAON( اسـت. این رقم عالوه بر پایداری در مناطق مختلف اسـتان گیالن با عملكرد مطلوب، متوسـط رس، ارتفاع مناسـب 
بوتـه جهـت برداشـت مكانیزه، مقـاوم به ریزش و ورس، در مقابل بیماری بالسـت مقاوم، نسـبت به آفت کرم سـاقه خوار متحمل و دارای 
کیفیـت مشـابه ارقـام محلـی اسـت. رقـم جدیـد رش از لحـاظ میانگیـن عملكرد نسـبت به رقم شـاهد )هاشـمی(، بـه ترتیب بـا میانگین 

عملكـرد 5540 و 3500 کیلـو گرم شـلتوک در هكتار، 55 درصد برتری داشـته اسـت. 

توجیه مالی و اقتصادی:   جدول توجیه اقتصادی رقم جدید برنج رش جهت کشت در مناطق شمال کشور
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توجیه مالی و اقتصادی:
درآمـد یـک هكتـار شـالیزار زیرکشـت رقـم جدیـد رش نسـبت به رقـم خـزر 45/9 میلیون ریال بیشـتر و حتـی از رقم هاشـمی نیز بیـش از 21/2 
میلیـون ریـال پیشـی گرفته اسـت و بنابر این اولین رقم پر محصول محسـوب می شـود که توانسـته علیرغـم احتیاطی که در قیمـت یک کیلوگرم 
آن منظـور شـده اسـت امـا بـه  لحـاظ درآمد ناخالص یـک هكتار، از رقم رایج هاشـمی پیشـی بگیرد. سـطح زیرکشـت کنونی ارقام بومـی تقریبًا 
190هـزار هكتـار از230 هـزار هكتـار در گیـالن می باشـد. اگـر در یـک پروسـه ترویجی پـس از معرفی رقم جدید، شـامل آشـنا کردن بـازار تولید 
و مصـرف برنـج بـا رقـم جدیـد، فقط 20٪ از شـالیزارهای اسـتان کـه ارقام بومی نظیر هاشـمی کشـت می کنند، 38 هـزار هكتار مبادرت به کشـت 
رقـم جدیـد برنـج رش بنماینـد، آنـگاه بـا افزایـش بیـش از 1/6 تـن برنج سـفید در هكتار حـدود 60 هزار تـن افزایـش تولید برنج سـفید خواهیم 

داشـت کـه معـادل 300 تـا 420 میلیـون نفـر وعـده غـذا در روز و به  عبـارت دیگر غذای سـاالنه 820 هـزار تا بیـش از 1 میلیون نفر می باشـد.
حداقـل ارزش افـزوده ایـن سـطح انـدک جایگزینـی محصـول 6000 میلیـارد ریـال در سـال قابل برآورد اسـت. این درحالی اسـت که بـه  منظور 
رعایـت احتیـاط در برآوردهـای اقتصـادی و تالش برای پایین آوردن سـطح انتظارات، قیمت رقم جدید برنج رش در مقایسـه با خزر و هاشـمی 
کـه از واقعیـت بـازار بـه ازای محصـول برنـج بـا 10٪ خرد تبعیـت کرده انـد، حداقل قیمـت احتمالی در نظر گرفته شـده اسـت و انتظار مـی رود در 

شـرایط واقعـی بـازار، قیمـت رقـم جدید حداقـل برابر با خـزر و حتی در شـرایطی باالتر از خزر باشـد.
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مجری: رحمان عرفانی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
رقـم کیفـی و پرمحصـول "تیسـا" از طریـق تالقـی بین الین خالص حاصـل از تالقـی "AB3" )حاصل تالقی آمـل 3 و بی نام( به  عنـوان والد 
مـادری و A37632 از موسسـه بین المللـی تحقیقـات برنـج بـه  عنـوان والـد پـدری تولیـد شـده اسـت. ایـن رقـم با عملكـرد حـدود 7 تن در 
هكتـار، کیفیـت مطلـوب پخت، زودرسـی، ارتفاع بوته حـدود 110 سـانتی متر، مقاومت کامل به بیماری بالسـت و مقاومت نسـبی به آفات 

و بیماری هـا نظیـر کـرم سـاقه خوار، شـیت بالیت و لكه قهـوه ای در سـال 1397 از طرف موسسـه تحقیقات برنج کشـور معرفی شـده اسـت.
بـر اسـاس نتایـج آزمایشـات متعـدد مزرعه ای و آزمون هـای کیفی در آزمایشـگاه کیفیت، این رقـم ازنظر عملكرد مشـابه ارقام پرمحصول 

و ازنظـر شـكل دانه و کیفیـت پخت و خوراک مشـابه ارقام محلی می باشـد.

مشخصات زراعی رقم تیسا

مشخصات كیفی رقم تیسا

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم تیسا
)پرمحصول(

عملکرد دانه
)کیلوگرم در 

هکتار(

ارتفاع بوته تعداد پنجه
)سانتی متر(

وزن هزاردانه 
)گرم(

طول خوشه 
)سانتی متر(

نشاکاری تا تعداد کل دانهتعداد دانه پر
برداشت )روز(

700016/6114/329/93015020096

کیفیت پخت دانه

آمیلوز
)درصد(

طول دانه قبل از پخت قوام ژل )میلی متر(دمای ژالتینی شدن
)میلی متر(

طول دانه بعد از پخت 
)میلی متر(

نسبت طویل شدن

نسبت طویل شدن21/96/837/67/914/1



254255 254

موسسه تحقیقات برنج كشور

طـول دوره رسـیدگی ایـن رقـم از کاشـت تـا برداشـت حدود 92 تـا 95 روز می باشـد و با ارقام بومـی مثل طارم و یا هاشـمی 4 تـا 5 روز تفاوت 
دارد، لـذا بـه غالـب برداشـت منطقـه نزدیـک بـوده و زمـان برداشـت ارقـام بومـی درصـورت تاریـخ کاشـت های مشـابه، معیـار خوبـی برای 

برداشـت ایـن رقم محسـوب می شـود. 

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه بـه اینكـه رقـم جدیـد تیسـا بایـد جـای ارقـام کم محصـول بومـی را بگیـرد، در اینجـا بطـور اجمالـی درآمد حاصلـه از یـک هكتار 

کاشـت ارقـام محلـی و رقـم تیسـا را مقایسـه می نماییم.

کیفیت تبدیل دانه

درصد سبوسدرصد پوستهدرصد خرده برنجدرصد برنج سالمراندمان تبدیل ) درصد(

65/6656/279/4223/0311/31

رقم تیسارقم محلی

42007500میزان شلتوک )كیلوگرم در هکتار(

25004875میزان برنج سفید در هکتار )كیلوگرم در هکتار(

1200011000قیمت برنج سفید در سال 97 )هركیلو به تومان(

3000000053625000درآمد حاصل از فروش در هکتار )تومان(

بـر اسـاس اطالعـات جدول فـوق، تفاوت درآمد حاصله از کاشـت دو رقم برای کشـاورزان 2362500 تومان در هكتار می باشـد. از طرفی، 
افزایـش حداقـل دو تـن برنج سـفید ناشـی از کاشـت ایـن رقم بسـیار اهمیـت دارد. ضمنًا یک ویژگی برجسـته دیگـر این رقم در مقایسـه 
بـا سـایر ارقـام پرمحصـول ماننـد شـیرودی، زودرسـی آن اسـت کـه ازنظر رسـیدگی مشـابه ارقـام محلـی )طارم محلـی یا طارم هاشـمی( 
اسـت. باتوجـه بـه مقـاوم بـودن این رقـم به بیماری هـا هزینه اضافی ناشـی از مصرف سـموم نیز کاسـته شـده و در ضمن عدم اسـتفاده از 
سـموم شـیمیایی نیـز فوایـد زیـادی بـرای محیط زیسـت دارد. لـذا باتوجـه به روند روبه رشـد جمعیـت و محدود بودن سـطح زیرکشـت و 
مشـكالت ارزی، کاشـت ارقامـی از برنـج ماننـد ایـن رقـم که بتوانـد ازنظر کمی مقـدار محصـول را در واحد سـطح افزایـش و ازنظر کیفیت 
نیز رضایت ذائقه مردم کشـورمان را به دسـت آورد، هدف نهایی مسـئولین و کارشناسـان تحقیقات و ترویج کشـور اسـت. امید به روزی 

کـه بـا راهنمایـی مروجـان عزیـز و هدایـت کشـاورزان در جهت کاشـت هر چه بیشـتر این رقـم از واردات بی رویه برنج کاسـته شـود.
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مجری: مهرزاد اله قلی پور

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
ارقام محلی ایرانی ضمن برخورداری از سـازگاری وسـیع در شـرایط مختلف محیطی، به  عنوان یک منبع با ارزش در ایجاد جمعیت های 
اصالحـی بـه حسـاب می آینـد. نیاز آبی کمتـر و باال بودن کیفیت پخت و بازارپسـندی ارقام محلی از دالیل مهم کشـت ایـن ارقام با وجود 
تولیـد پاییـن، حساسـیت بـه بیماری و عارضه خوابیدگی در مناطق شـمالی می باشـد. بنابر این دسـتیابی به ارقام مشـابه ارقـام محلی با 
دوره رشـد و نیـاز آبـی کمتـر و دارا بـودن کیفیـت پخـت مطلـوب با عملكرد مناسـب و مقاوم بـه خوابیدگـی از اولویت های مهـم تحقیقاتی 
بـه شـمار می آیـد. بـر ایـن اسـاس، در سـال 1383 جمعیت هـای اصالحـی مختلـف بـا انجام تالقی هـای سـاده با اسـتفاده از ارقـام محلی 
و دو رقـم اصالح شـده تشـكیل و طـی سـال های 1385 الـی 1389 خالص سـازی الین هـا جهت دسترسـی به الین هـای پاکوتـاه و زودرس 
مشـابه ارقـام محلـی انجـام شـد. گزینـش از هر جمعیـت بر اسـاس خصوصیاتی نظیـر ارتفاع بوته مناسـب، زودرسـی، تعداد خوشـه های 
بـارور و تعـداد دانـه در خوشـه بـا اسـتفاده از روش اصالحـی شـجره ای صـورت گرفـت کـه منجـر بـه انتخـاب 61 الیـن امیدبخـش گردید. 
الین هـای انتخابـی )61 الیـن امیدبخـش( طـی سـال های زراعـی1390، 1391 و 1392 ازنظـر خصوصیاتی ماننـد عملكرد، ارتفـاع بوته، 
زودرسـی و صفـات کیفـی نظیـر میـزان آمیلـوز مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. از مجمـوع 61 الین، تعـداد 13 الیـن امیدبخش انتخـاب و به 
همراه دو رقم صالح و هاشـمی به  عنوان شـاهد طی دو سـال زراعی )94- 93( در آزمایش سـازگاری و پایداری مورد بررسـی قرار گرفتند 
کـه منجـر بـه گزینـش الیـن حاصـل از تالقی سـاده بیـن دو رقـم صالح و هاشـمی گردیـد. رقم جدیـد آنام بـه دلیـل برخـورداری از میزان 
آمیلـوز متوسـط، طـول دوره رشـد و ارتفـاع بوته مناسـب و دارا بودن میزان برنج سـفید باال و برنـج خرد کمتر به  عنوان الیـن  برتر گزینش 
گردیـد. ازنظـر مورفولـوژی و سـاختار ظاهـری، رقـم جدیـد آنـام شـبیه ارقـام محلـی بـوده و دارای دانه هـای بلنـد و ریشـک های کوتاه به 
رنـگ سـیاه می باشـد. کیفیـت پخـت الیـن خالـص مذکـور بسـیار عالی بـوده و شـبیه کیفیت پخـت ارقـام محلی هماننـد ارقام هاشـمی و 
دم سـیاه می باشـد. پخـت برنـج سـفید الین جدید بصـورت کته و آبكش و مصرف آن نشـان داد کـه از کیفیت پخت و خوراک بسـیار خوبی 
برخـوردار اسـت. ارتفـاع بوتـه در ژنوتیـپ انتخابـی کوتـاه بـوده و نسـبت بـه عارضه خوابیدگـی مقـاوم می باشـد. زودرس بودن رقـم نیز از 
مزیت هـای دیگـر آن بـه شـمار می آیـد کـه برداشـت محصـول قبـل از بارش هـای آخرفصـل و عـدم برخـورد با نسـل دوم و سـوم آفـت کرم 

دانش فنی تولید و تکثیر بذر برنج رقم آنام 
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سـاقه خوار و از همـه مهم تـر مصـرف کمتـر آب برای آبیـاری را به دنبـال دارد. نتایج حاصـل از ارزیابی خصوصیات مهـم زراعی رقم جدید 
آنـام و رقـم هاشـمی در پنـج شهرسـتان مختلـف اسـتان گیالن نشـان داد که عملكـرد دانه الیـن جدید بـا متوسـط 0/235±5/355 تن در 
هكتـار بیشـتر از رقـم هاشـمی بـا متوسـط 0/371±4/220 تـن در هكتـار بـود. در کلیـه مناطـق مورد بررسـی، ارتفـاع بوته الیـن جدید با 
اختـالف 47-37 سـانتی متر کمتـر از رقـم هاشـمی بـود. الیـن جدیـد و رقم هاشـمی ازنظر تعـداد دانه در خوشـه اختالف زیادی را نشـان 
دادنـد، بـه  طـوری کـه در کلیـه مناطق مورد بررسـی الین جدیـد ازنظر تعداد دانه در خوشـه نسـبت به رقم هاشـمی برتری داشـت. طول 
دوره رشـد از زمان بذرپاشـی تا مرحله رسـیدن کامل در الین جدید بین 104-100 روز و در رقم هاشـمی بین 125-115 روز بود. تمامی 
کشـاورزان مناطـق مـورد بررسـی در زودرس بـودن الیـن جدیـد اتفـاق  نظـر داشـتند و ایـن صفـت را در کنار مقاومـت آن نسـبت به ورس 
یكـی از خصوصیـات بـارز ایـن رقـم می دانسـتند. در ضمـن الیـن جدیـد بعـد از پخت نرم بـوده و هماننـد ارقام محلـی دارای عطـر و طعم 
می باشـد. تقریبـًا تمامـی کشـاورزان و کارشناسـان مرتبـط با این بررسـی، موافق معرفـی الین مذکور به عنـوان یک رقم جدید در اسـتان 
گیـالن بودنـد. الیـن جدیـد به اسـم آنام به  عنوان پنجـاه و دومین رقم اصالح  شـده برنج در تاریـخ 26 دی ماه 1397 ثبت و به طور رسـمی 

معرفی شـد.

توجیه مالی و اقتصادی:
رقـم جدیـد آنـام حاصـل از تالقـی هاشـمی× صالـح بـا عملكـرد دانـه 6-4/8 تـن در هكتـار، وزن صـد دانـه 2/6-2/5 گـرم، تعـداد دانه پر 
145-135 عـدد، ارتفـاع بوتـه 102-93 سـانتی متر و میـزان آمیلـوز 21-20 درصـد، ضمـن برتـری نسـبت بـه والدیـن خـود جـزء ارقـام 
زودرس )100-104 روز( و پاکوتـاه محسـوب شـده و از کیفیـت پخـت مشـابه ارقـام محلـی ایرانـی برخوردار می باشـد. جوانـه  زنی بذور 
الیـن مذکـور در خزانـه هماننـد سـایر ارقـام محلـی از سـرعت باالیـی برخـوردار بـوده و بعـد از نشـاء در زمیـن اصلی بـه خوبی اسـتقرار 
می یابـد. مقایسـه خصوصیـات مختلـف زراعـی و همچنیـن مشـاهدات عینـی و مزرعـه ای حاکـی از آن اسـت کـه رقـم جدیـد حاصل از 
تالقـی سـاده، دقیقـًا مشـابه ارقـام محلی هاشـمی و دم سـیاه بوده و تنهـا ازنظر ارتفاع بوتـه و زمان رسـیدن تفاوت چشـمگیری با ارقام 
محلـی مذکـور دارد. از فاکتورهـای مهـم و کلیـدی در پذیـرش یـك رقـم جدیـد سـلیقه و نگـرش کشـاورز، مصـرف  کننـده و بـازار اسـت 
کـه می توانـد منجـر بـه توسـعه کشـت و تمایـل بـازار بـه جایگزینی و توسـعه رقـم جدید گـردد. بنابر ایـن، باتوجـه به خصوصیـات کمی 
و کیفـی رقـم جدیـد، می تـوان نسـبت بـه اسـتقبال آن از طـرف شـالیكاران و تجـار امیـدوار بـود. در حـال حاضـر، 190 هـزار هكتـار از 
اراضـی شـالیزاری اسـتان گیـالن تحـت کشـت رقـم غالـب و بومی هاشـمی می باشـد. چنانچـه در یـک فرایند تدریجـی با آشـنا نمودن 
بـازار تولیـد و مصـرف برنـج رقـم جدیـد پـس از معرفـی الیـن جدیـد بـه عنوان رقـم، فقـط20 درصـد )38 هـزار هكتـار( از شـالیزارهای 
اسـتان بـه کشـت رقـم جدیـد اختصـاص یابـد، افزایـش عملكـرد شـلتوک بیـن 57000-38000 تـن معـادل 37050-24700 تـن برنـج 
سـفید نسـبت بـه رقـم بومی هاشـمی می باشـد. بـه  عبارت دیگـر درآمد حاصل از کشـت رقم هاشـمی در یـک هكتار با اسـتحصال برنج 
سـفید 2500-2000 کیلوگـرم از قـرار کیلویـی 12000 تومـان بیـن 30-24 میلیون تومان اسـت، در حالی که درآمد حاصل از کشـت رقم 
جدیـد در یـک هكتـار با اسـتحصال برنـج سـفید 3900-3120  کیلوگرم از قـرار کیلیویی 10 هزار تومـان بیـن 39 – 31/2 میلیون تومان 
خواهـد بـود. در واقـع افزایـش درآمـد ناشـی از کشـت رقـم جدیـد در یـک هكتـار با درنظـر گرفتـن قیمـت کمتر )اگرچـه ازنظـر کیفیت 
پخـت مشـابه ارقـام محلی اسـت و نسـبت بـه آنها مقاوم بـه ورس و زودرس تـر نیز می باشـد( معـادل 9- 7/2 میلیون تومـان خواهد بود.

موسسه تحقیقات برنج كشور
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مجری مسئول: اباذر رجبی

مجریان: سـیدباقر محمودی، مهدی حسـنی، جمشـید سـلطانی، سـعید دارابی، عبدالمجید خورشـید، سـمر خیامیم، جواد رضائی، 
سـعید صادق زاده حمایتی، مسـتانه شریفی

همـکاران: مـژده کاکوئـی نـژاد، حمیـد نوشـاد، مسـعود احمـدی، محسـن آقایـی زاده، سـعید فرایـی، فاطمه جلیلـی، الهـام معاون، 
محمـد چهارمحالـی، محمدرضـا فتحـی، سـید حسـین جمالـی، منوچهـر کوهسـتانی، محمدرضـا آسـرائی، طمـراث البرزی

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
مقدمـه: بیمـاری هـای ریزومانیـا )ویروسـی( و پوسـیدگی ریزوکتونیایی ریشـه و طوقه )قارچـی( از چالش هـای مهم زراعـت چغندرقند 
بهـاره در ایـران به شـمار می آینـد کـه حدود 40 درصد سـطح زیرکشـت این گیاه تحت تاثیـر این دو بیماری اسـت. اسـتفاده از ارقام مقاوم 
سـاده ترین و کارآمدتریـن روش مدیریـت ایـن بیمـاری هـا به شـمار می آیـد. به همین منظـور و طی یک برنامـه به نژادی مـدون، هیبرید 
دیپلوئیـد منـوژرم دنـا اصـالح و معرفـی شـد. این رقـم به عنـوان اولین رقم داخلـی مقاوم بـه ریزومانیا و پوسـیدگی ریزوکتونیائی ریشـه و 
طوقه چغندرقند اسـت. رقم دنا با متوسـط عملكرد شـكر سـفید 5/98 تن در هكتار نسـبت به شـاهد مقاوم داخلی )رقم اکباتان( برتری 
دارد. متوسـط نمره آلودگی این هیبرید نسـبت به پوسـیدگی ریزوکتونیائی در شـرایط میكروپالت 2/42 اسـت درحالی که در سـه شـاهد 
مقـاوم خارجـی )نـوودورو، کرمیـت و بومرنـگ( و شـاهد مقاوم داخلی نمـره آلودگـی به ترتیـب 17/69، 1/0، 2/15 و 2/79 می باشـد. رقم 
دنـا مناسـب کشـت بهـاره در مناطـق مختلف کشـور نظیر فـارس، اصفهـان، خراسـان، آذربایجان غربی و سـایر مناطـق آلوده اسـت. این 

رقـم در مناطـق غیرآلـوده نیـز در مقایسـه با ارقام نرمال داخلی و خارجی از عملكرد ریشـه و شـكر مناسـبی برخوردار اسـت.

توجیه مالی و اقتصادی:
وجـود ارقـام بـا مقاومـت دوگانـه بـه ریزومانیـا و ریزوکتونیـا مـی توانـد ضمـن جلوگیـری از خسـارت آنهـا، از گسـترش ایـن بیماریهـا نیـز 

دانش فنی تولید و تکثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای كشت در 
شرایط آلوده به بیماری های ریزومانیا و پوسیدگی ریشه )دنا(

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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جلوگیـری نمایـد. بـر اسـاس سـطح زیرکشـت پیـش بینـی شـده )10000 هكتار(، میـزان برتـری عملكرد شـكر سـفید رقم دنا نسـبت به 
شـاهد )20 درصـد( و قیمـت فعلـی بـذر، ارزش حـال ناخالـص در طـول 5 سـال، 2430 میلیـون ریـال بـرآورد شـده اسـت.

مقایسه صفات زراعی رقم چغندرقند دنا با شاهد

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

صفت
رقم

اکباتان )شاهد(دنا

منوژرم و دیپلوئیدمنوژرم و  دیپلوئیدژرمیته و سطح پلوئیدی

نرمال- محصولینرمال- محصولیتیپ

180180 طول دوره رشد )روز(

100 هزار 100 هزار تراكم مناسب )بوته در هکتار(

متوسطباالعملکرد ریشه

پایینمتوسطقند)درصد(

متوسطباالعملکرد شکر

متحملمقاومواكنش به ربزومانیا

مقاوممقاومواكنش به پوسیدگی ریزوكتونیائی
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر- مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

مجری مسئول: ودود ساعدنیا

مجری: سلیم فرزانه

همکار: معرفت قاسمی 

سال دستیابی: 1397

مشخصات علمی و فنی:
در ایـن روش میكروارگانیسـم ها و عناصـر غذایـی و آنزیم هـای مـورد نیـاز رشـد و نمـو گیاهـان را با تكنیک هایـی روی بذر قـرار می دهند. 
ایـن روش باعـث بهبـود کیفیـت و کمیـت جوانه زنـی و رشـد گیاهـان و نهایتـًا عملكرد محصول می شـود و به تبـع آن از مصـرف بیش ازحد 

کودهـای شـیمیایی جلوگیـری خواهـد شـد و همچنین بهـره وری آب باال مـی رود و از آبیـاری بیش ازحد جلوگیری می شـود.  

توجیه مالی و اقتصادی:
در ایـن روش از مصـرف بی رویـه کودهـای شـیمیایی بـه  مقدار50 درصـد جلوگیری می گردد و مصرف خاکی و شـكل محلول  پاشـی بعضی 
ریزمغذی هـا کاهـش مـی یابـد. حداقـل یـک دور آبیـاری بخصـوص در زراعـت غـالت کـم می شـود. در عین حـال بـذور پوشـش دار غالت 

6000 ریـال گران تـر بـه فروش می رسـند.

دانش فنی پوشش دار كردن )كوتینگ ( بذور محصوالت زراعی )فاز 1 غالت(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

مجری مسئول: سیدباقر محمودی

مجریـان: سـعید دارابـی، مسـعود احمدی، عـادل پـدرام، پیمان نـوروزی، اباذر رجبی، جمشـید سـلطانی، حسـن ابراهیمـی کوالیی، 
سـعید صادق زاده 

همـکاران: داریـوش طالقانـی، رحیـم محمدیـان، مـژده کاکویـی نـژاد، سـعید واحـدی، علـی حبیـب خدایـی، محسـن آقائـی زاده، 
سیدحسـین جمالـی، سـیدمحمود میرسـلیمی، الهـام معـاون، کریـم کشـاورز، طمـراث البـرزی

سال دستیابی: 1398

مشخصات علمی و فنی:
بیمـاری ویروسـی ریزومانیـا  از چالش هـای مهـم زراعـت چغندرقنـد بهـاره در ایران به شـمار می آید که حدود 50 درصد سـطح زیرکشـت 
ایـن گیـاه را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد. از طـرف دیگـر، نماتدهـای مولـد گـره ریشـه )Meloidogyne spp.( از مهم تریـن گونه هـای 
خسـارت زا می باشـند که در برخی از مناطق کشـت چغندرقند کشـور نظیر خراسـان، اصفهان، همدان، شـاهرود و مغان موجب خسـارت 
می شـوند. اسـتفاده از ارقـام مقـاوم سـاده ترین و کارآمدتریـن روش مدیریـت ایـن دو بیمـاری بـه شـمار می آیـد. به همین منظـور و طی 
یـک برنامـه به نـژادی مـدون، رقـم آسـیا بـه عنـوان اولیـن رقـم داخلـی چغندرقند مقـاوم بـه ریزومانیـا و نماتـد مولد گـره ریشـه اصالح و 
معرفـی شـد. ایـن رقـم بـا متوسـط عملكرد شـكر سـفید 8/76 تـن در هكتار نسـبت به شـاهد مقـاوم داخلـی )رقم آریـا( برتری معنـی دار 
دارد. متوسـط نمـره آلودگـی ایـن رقـم بـه ریزومانیـا 2 )در مقیـاس 1 تـا 9( اسـت درحالـی کـه نمره آلودگی در سـه شـاهد مقـاوم خارجی 
)لودوینـا، نـوودورو و بومرنـگ( و شـاهد مقـاوم داخلـی، به ترتیب 1/67، 1/33، 2 و 3/5 می باشـد. همچنین، تعداد گره تشـكیل شـده در 
روی ریشـه رقم آسـیا، شـاهد حسـاس و شـاهد مقـاوم خارجی به ترتیـب برابر صفـر، 292 و 150 گره بـود. حوزه کارخانه هـای قند مغان، 
شـاهرود، جویـن، نیشـابور و آذربایجـان غربـی از مناطقـی هسـتند کـه باتوجه بـه آلودگی توام آنهـا به دو بیمـاری نماتد مولد گره ریشـه و 

ریزومانیـا می تواننـد از ایـن رقم اسـتفاده نمایند. 

دانش فنی تولید و تکثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای كشت در شرایط 
آلوده به بیماری های ریزومانیا و نماتد مولد گره ریشه )آسیا(
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توجیه مالی و اقتصادی:
بـر اسـاس سـطح زیرکشـت پیـش بینـی شـده )5000 هكتار(، میـزان برتری عملكرد شـكر سـفید رقم دنا نسـبت بـه شـاهد )23 درصد( و 
قیمـت فعلـی بـذر، ارزش حـال ناخالـص در طـول 5 سـال، 1215 میلیـون ریال برآورد شـده اسـت. باتوجه  بـه این قیمت رقابتـی، به نظر 
می رسـد می تـوان درصـورت تكمیـل مراحـل ثبـت ارقـام در سـایر کشـور ها، آن را وارد بازارهـای جهانـی از جملـه جمهـوری آذربایجان، 

سـوریه و مصـر کرد.

مقایسه صفات زراعی رقم چغندرقند آسیا با شاهد

صفت
رقم

شاهددنا

منوژرم و دیپلوئیدمنوژرم و  دیپلوئیدژرمیته و سطح پلوئیدی

نرمال- محصولینرمال- محصولیتیپ

180180 طول دوره رشد )روز(

100 هزار 100 هزار تراكم مناسب )بوته در هکتار(

باالباالعملکرد ریشه

متوسطمتوسطقند)درصد(

متوسطباالعملکرد شکر

مقاوممقاومواكنش به ریزومانیا

متحملمقاومواكنش به نماتد مولد گره ریشه
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

مجری مسئول: محسن آقائی زاده

مجریان: داریوش طالقانی، پیمان نوروزی، علی جلیلیان، عادل پدرام، محسن بذرافشان، ولی اله یوسف آبادی، اباذر رجبی

همـکاران: رحیـم محمدیان، کیوان فتوحی، سـعید دارابی، سـعید صـادق زاده، فرهـاد خیری، مهیار شیخ االسـالمی، سـعید واحدی، 
محمدرضـا جزائـری نوش آبـادی، مصطفـی حسـین پور، بابـک بابائـی، مهـدی حسـنی، عبدالرضا کرمانی، سـعید کتـال، کریم کشـاورز، 

کیـوان عبدالهی   

سال دستیابی: 1398

مشخصات علمی و فنی:
بیماری هـای ریزومانیـا )ویروسـی( و پوسـیدگی ریزوکتونیایـی ریشـه و طوقـه )قارچـی( از مهـم تریـن تنش هـای زنـده چغندرقنـد بـه 
حسـاب مـی آینـد. عامـل هـر دو بیماری خاکـزی بوده و بـه دلیل ظهور عالئم دیرهنگام و عدم تشـخیص سـریع توسـط زارعیـن، معمواًل 
خسـارت  زایی باالیـی دارنـد. اسـتفاده از رقـم مقـاوم سـاده ترین و کارآمدتریـن روش مدیریت این بیماری ها به شـمار می آیـد. به همین 
منظـور و طـی یـک برنامـه به نـژادی مـدون، هیبریـد دیپلوئیـد منـوژرم سـینا اصـالح و معرفـی شـد کـه مقـاوم بـه ریزومانیـا و پوسـیدگی 
ریزوکتونیائـی ریشـه و طوقـه چغندرقنـد اسـت. رقـم سـینا بـا متوسـط عملكـرد شـكر سـفید 5/87 تـن در هكتار نسـبت به شـاهد مقاوم 
داخلـی )رقـم اکباتـان( برتری داشـت. متوسـط نمره آلودگی این هیبرید نسـبت بـه پوسـیدگی ریزوکتونیایی در شـرایط میكروپالت 1/5 
اسـت در حالی کـه در سـه شـاهد مقـاوم خارجـی )نـوودورو، کرمیـت، بومرنـگ( و شـاهد مقـاوم داخلـی، نمـره آلودگـی بـه  ترتیـب 0/69، 
1/17، 2/15 و 2/79 می باشـد. ایـن هیبریـد جدیـد، یک رقـم دیپلویید منوژرم با مقاومـت دوگانه به ریزومانیا و پوسـیدگی ریزوکتونیائی 
ریشـه و طوقـه بـوده و مناسـب کشـت بهـاره در مناطق مختلف کشـور نظیـر فـارس، اصفهـان، خراسـان، آذربایجان غربی و سـایر مناطق 
آلـوده اسـت. رقـم سـینا در مناطـق غیرآلوده نیز در مقایسـه با ارقـام نرمال داخلی و خارجی از عملكرد ریشـه و شـكر مناسـبی برخوردار 

است.

دانش فنی تولید و تکثیر رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب كشت بهاره در كشور 
)سینا(
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

توجیه مالی و اقتصادی:
بر اسـاس سـطح زیرکشـت پیش بینی شـده )10000 هكتار(، میزان برتری عملكرد شـكر سـفید رقم سـینا نسـبت به شـاهد )16 درصد( 

و قیمـت فعلـی بـذر، ارزش حـال ناخالص در طول 5 سـال، 2160 میلیون ریال برآورد شـده اسـت.

مقایسه صفات زراعی رقم چغندرقند سینا با شاهد

صفت
رقم

اکباتان )شاهد(سینا

منوژرم و دیپلوئیدمنوژرم و دیپلوئیدژرمیته و سطح پلوئیدی

نرمال- محصولینرمال- محصولیتیپ

180180 طول دوره رشد )روز(

100 هزار 100 هزار تراكم مناسب )بوته در هکتار(

متوسطباالعملکرد ریشه

پایینمتوسطقند )درصد(

متوسطباالعملکرد شکر

متحملمقاومواكنش به ربزومانیا

مقاوممقاومواكنش به پوسیدگی ریزوكتونیائی
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مجریـان: داریـوش طالقانـی، حمیـد نوشـاد، مهـدی صادقی شـعاع، محسـن آقائـی زاده، علـی جلیلیان، عـادل پـدرام، جـواد رضایی، 
محمدرضـا میرزایـی، رضـا نعمتـی اق بـراز، فتح الـه نادعلـی، پرویـز مهدیخانی

رجبی،  اباذر  یوسف آبادی،  ولی اله  محمدیان،  رحیم  حمایتی،  صادق زاده  سعید  ارجمند،  محمدناصر  مصباح،  محمود  همکاران: 
محمدرضا اوراضی زاده، محمدرضا صادقی، محمدرضا جزائری نوش آبادی، عبدالمجید خورشید، محمدرضا فتحی، فرحناز حمدی،  

منوچهر صادق کوهستانی، عبدالرضا کرمانی، بهمن توانگر، محمدرضا آسرائی

سال دستیابی: 1398

مشخصات علمی و فنی:
پاییـن بـودن عملكـرد و تولیـد گیاهان علوفه ای معمول در کشـور موجب شـده اسـت تا سـالیانه مقادیر قابـل توجهی علوفه و خـوراک دام 
)شـامل جـو، ذرت، پـودر ماهـی و انـواع کنجالـه( بـا صرف هزینه هـای ارزی از خارج وارد کشـور شـود. ازطرفـی باتوجه  بـه افزایش قیمت 

جهانـی خـوراک دام و مقادیـر زیـاد واردات ایـن اقـالم و نیـز محدودیت منابع آب و خاک مناسـب، اسـتفاده از گیاهان علوفـه ای جدید و
پرمحصـول جهـت تامیـن علوفـه مـورد نیـاز جمعیـت دامی کشـور از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت. رقـم کارا یک رقـم آزاد گرده افشـان 
دیپلوئیـد و چندجوانـه اسـت کـه به عنـوان اولین رقـم چغندرعلوفه ای معرفی می شـود. بـذر این رقم را می تـوان به صورت بـذر تک  جوانه 
تكنیكـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار داد. ایـن رقم از رشـد انـدام هوایی زیـادی برخـوردار بـوده به طوری که درکنـار عملكرد ریشـه مطلوب، 
انـدام هوایـی قابـل  مالحظـه ای در اختیـار دامـدار قـرار می دهـد. ریشـه های آن  بـه رنگ قرمـز و زرد اسـت. باتوجه  بـه این که تـوده اولیه 
آن بومـی مناطـق گرمسـیر اسـتان خراسـان جنوبی می باشـد از تحمل خوبی نسـبت بـه گرما و تنـش رطوبتی برخـوردار بـوده و درصورت 
فقـدان آبیـاری کافـی نیـز محصـول قابل  قبولـی تولید می نمایـد. این رقم چغنـدر علوفه ای باتوجه به شـرایط کشـور و درمقایسـه با ارقام 

خارجـی قابلیـت تولید علوفـه با عملكرد بـاال و کیفیت مناسـب را دارد.

توجیه مالی و اقتصادی:
باتوجـه  بـه افزایـش قیمـت جهانی خـوراک دام، حجم بـاالی واردات علوفه و محدودیت منابع آب و خاک مناسـب، توجـه جدی به منابع 

 دانش فنی تولید و تکثیر اولین رقم چغندرعلوفه ای مناسب كشت 
بهاره و پاییزه در كشور )كارا(
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جدیـد و گیاهـان بـا پتانسـیل عملكـرد بـاال و اقتصـادی جهـت تامیـن علوفه مـورد نیاز جمعیـت دامی کشـور از اهمیـت باالیـی برخوردار 
اسـت. چغندرعلوفـه ای به دلیـل تحمـل بـه خشـكی، عملكـرد ریشـه، ویژگی هـای علوفـه برگـی خـوب، ارزش غذایـی بـاال و عملكـرد کل 
مناسـب در مقایسـه بـا سـایر گیاهـان علوفـه ای منبـع غذایـی مطلوبـی بـرای دام محسـوب می گـردد. چغندرعلوفـه ای دارای مزیت های 
فـراوان ازجملـه خصوصیـات ارزشـمند زراعی مانند مقاومت به خشـكی و شـوری، خوش خوراکی بـاال، جایگزین ایـده  آل به جای غالت، 
قابلیـت سـیلوپذیری مطلـوب جهـت فـروش یا اسـتفاده در زمسـتان، افزایش عملكرد شـیر، تولید علوفه بـا ارزش غذایـی و درصد انرژی 
بـاال اسـت. چغنـدر علوفـه ای در برابـر تغییـرات محیطی از پایـداری عملكرد مناسـبی برخوردار بـوده و نیاز بـه آب آبیاری کمتـری دارد. 
امـكان مخلـوط کـردن آن بـا سـایر گیاهـان علوفـه ای مثـل ذرت علوفـه ای و انـواع علف های چمنی نیز میسـر می باشـد. ایـن محصول در 
مقایسـه بـا  غـالت میـزان مـاده خشـک بیشـتری در هكتار تولید می کنـد. چغندرعلوفـه ای را می تـوان به صورت درجـا در مزرعـه و یا بعد 
از برداشـت بـه مصـرف تغذیـه دام رسـاند و یـا آن را سـیلو نمـوده و بعـدًا به صـورت کامل و یا خرد شـده مـورد تغذیـه دام قـرار داد. چغندر 
علوفـه ای از لحـاظ میـزان پروتییـن و انـرژی تولیـدی در هكتـار رتبـه باالیـی دارد و علوفـه بـا تولید باال و کیفیت مناسـب تولیـد می کند. 
ازنظـر کشـاورزانی کـه دارای تعداد محدودی دام هسـتند، کشـت چغندرعلوفه ای غالبًا در مقایسـه با سـاخت سـیلو بـرای ذخیره غالت یا 

سـیلوی سـایر محصـوالت علوفه ای مقـرون  به  صرفه تر اسـت.
بـا عنایـت به درصد ماده خشـک مناسـب ریشـه تولیدی رقم کارا، جهت سـیلو کـردن و یا تازه خوری مناسـب بـوده و دارای کیفیت علوفه 
تولیـدی مناسـبی نسـبت بـه ارقـام وارداتـی مـی باشـد. از طرفـی مـی بایسـت مدنظر قـرار داد کـه بر اسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفته، 
مسـاحت سـطح زیرکشـت ایـن محصـول تا سـال 1405 بـه بیـش از ده برابر افزایـش خواهـد یافت. باتوجـه به حـدود هزینه بـذر وارداتی 
ارقـام مختلـف چغنـدر علوفـه ای کـه حـدود 200 یـورو در هكتـار مـی باشـد )حـدود 100 یـورو بـه ازاء هـر یونیـت و مصـرف دو یونیـت در 
هكتـار( ایـن رقـم ایرانـی با حدود مصرف بـذر 150 تـا200 هزارتومان در هكتار می تواند سـبب ذخیـره ارزی و توجیه اقتصادی مناسـبی 

جهـت تولیـد بخشـی از علوفه مورد نیاز کشـور باشـد. 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


