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  پیشگفتار 
ارتقـاء بهـره  محصـوالت کشـاورزي،   زایش تولیـد  فـ دن تولید و اونمادي در شرایط کنونی تنها راه اقتص

ارقـام  هاي موثر در این راهبـرد، تولیـد   . یکی از عوامل و نهادهوري و افزایش عملکرد در واحد سطح است
متنوع و قدرت سازگاري ژنتیکی شده زراعی، باغی و سبزي و صیفی است که با داشتن خصوصیات اصالح

هـاي  هـاي زنـده ماننـد بیمـاري    ت مناطق مختلف از جمله نشان دادن مقاومت نسبت بـه تـنش  با شرایط متفاو
ی باماندآبی یا تحمل به شرایط شوري، هاي غیرزنده مانند تحمل به خشکی و کمگیاهی و یا تحمل به تنش

در نظام شده شوند. امروزه نقش ارقام اصالحمی میت و کیفیت تولیدات کشاورزيکباعث افزایش  و غیره،
تولیـد و  در جهـان  تولید بسیار اساسی بوده و به همین دلیل هر ساله تعداد ارقام زراعی و باغی جدید زیادي 

اي کـه ایـن ارقـام در گـردش مـالی بخـش کشـاورزي        افزودهشوند و به دلیل ارزشبه کشاورزان معرفی می
شده در دنیـا شـکل گرفتـه    ارقام اصالح سود و مهمی در زمینه تولید و فروش بذرنمایند تجارت پرایجاد می

است. در ایران نیز موسسات دخیل در اصالح و معرفی ارقام زراعی و باغی با تاریخچه طوالنی بـه ایـن امـر    
هاي مختلف باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت شده در حوزهاند و با معرفی ارقام اصالحاشتغال داشته
ی ارقـام پاکوتـاه گنـدم باعـث افـزایش کودپـذیري و در نتیجـه افـزایش         . به عنوان مثال معرفانداساسی شده

رسانی و معرفی دستاوردهاي پژوهشی و فناوري در حـوزه  اطالعپتانسیل تولید مزارع گندم آبی شده است. 
تر به این مقوله ارقام جدید زراعی و باغی در تعامل با بخش خصوصی یک حرکت مثبت براي توجه جدي

ایـن کـار    1393دستاوردهاي سال  براي 1394در سال جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی ن بوده و در اولی
موسسـه   1395تاوردهاي سـال  شد. اکنون دومین جشنواره معرفی ارقام زراعـی و بـاغی بـا معرفـی دسـ     انجام 

رقـم)،   2)، موسسه تحقیقـات علـوم باغبـانی (   رقم 16اصالح و تهیه نهال و بذر (تحقیقاتی: موسسه تحقیقات 
هـاي  و شـرکت ) رقـم  1( کشـور بـرنج  )، موسسـه تحقیقـات   رقم 4( موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور

ها دالر . ارزش اقتصادي این ارقام میلیونپیش روست رقم جدید) 28رقم) (در مجموع  5بخش خصوصی (
ده شـ جـویی  نها صـرفه دلیل تولید آنها در داخل کشور و جلوگیري از واردات آهب این میزان ارزش بوده که

واره حضور بخـش خصوصـی    مشخصه بارز این جشن. و این عین اجراي منشور اقتصاد مقاومتی است است
داخلی در عرصه اصالح و معرفـی ارقـام زراعـی اسـت کـه نویـدبخش توجـه فعـاالن بخـش خصوصـی بـه            



 

 ك 
 

توجـه  بـا اسـتمرار   ه امیـد کـ  گذاري در امر اصالح نباتات و معرفی ارقام جدید اصـالح شـده اسـت.    سرمایه
پویایی بخش دولتـی   ،شدهدر زمینه معرفی ارقام اصالح هاي کاربرديپژوهش مقولهمسئولین امر به درخور 

هـاي  هاي نهفته در این زمینه براي اعتالي برنامهپتانسیلبیشتر شده و  زمینه خصوصی در اینتقویت بخش و 
 گردد.ت غذایی آحاد کشور بالفعل و افزایش ضریب امنی خوداتکایی وزارت جهاد کشاورزي

                                                           

  گودرز نجفیان       

  مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذریس ئر                                              
  و دبیر جشنواره                            
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1394ارقام معرفی شده زراعی و باغی در سال   

کنندهعرفیم خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت  ردیف محصول نام رقم 
مناطق گرم و خشک جنوب کشور و به خصوص مناطقی که فشار 

ها به ویژه زنگ زرد در آن مناطق محدودکننده است بیماري
(شامل مناطق شمالی و جنوبی استان خوزستان، مناطق جنوبی 

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

هاره، پایداري عملکرد دانه، مقاومت نسبت به عادت رشد ب
نژادهاي فیزیولوژیک زنگ زرد، پتانسیل عملکرد مطلوب، 
مقاومت نسبت به خشکی و گرماي آخر فصل، خوابیدگی و 

 ریزش دانه، کیفیت نانوایی مطلوب

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 1 گندم  برات  و تهیه نهال و بذر

خر فصل زراعی در اقلیم شرایط آبی و تنش خشکی آ مناسب براي
هاي آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، (استان سرد کشور

ردستان، زنجان، مرکزي، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و ک
 بختیاري، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد)

عادت رشد بینابین، مقاومت نسبت به خوابیدگی، مقاومت 
بیماري زنگ زرد، مقاوم به تنش خشکی آخر فصل نسبت به 

 زراعی در اقلیم سرد کشور

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 2 گندم  حیدري

هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوي مناطق معتدل استان
و جنوبی، لرستان، البرز، تهران، یزد، کرمان، قزوین و سمنان با 

 یم تا نسبتاً سرد و در زراعت آبیهاي نسبتا مالزمستان

مقاوم نسبت به زنگ زرد، عادت رشد بهاره، نسبتا زودرس، 
 ug99اي و زنگ سیاه نژاد مقاوم نسبت به زنگ قهوهنیمه

آبی در مقایسه با ارقام دیررس قدیمی، متحمل نسبت به کم
  مقاوم به خوابیدگی، کیفیت نانوایی خوب

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 هال و بذرو تهیه ن

 3 گندم رخشان

خصوص مناطق شمال مناطق گرم و خشک جنوب کشور و به
گندم و سبزي و - هاي زراعی متعارف ذرت خوزستان و در نظام

 گندم -صیفی

عادت رشد بهاره، بسیار زودرس، نیمه مقاوم نسبت به 
خوابیدگی و ریزش دانه، مقاوم به خشکی و گرماي آخر 

مقاوم نسبت به زنگ رد، نیمهفصل، مقاوم نسبت به زنگ ز
  ، کیفیت نانوایی خوبug99سیاه نژاد 

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 4 گندم شاوور

ویژه مناطقی که بیماري زنگ زرد و زنگ مناطق معتدل کشور به
هاي اي عامل محدودکننده تولید گندم هستند، نظیر استانقهوه

  هان، کرمانشاه و شمال فارستهران، البرز، خراسان رضوي، اصف

وم به خوابیدگی و ریزش دانه، اقمکرد دانه باال، لمع میانگین
  ايبه زنگ زرد و زنگ قهوه وماقم

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 هانا
گندم 
 5  دوروم

 ل،یاردب يهاتانسا شاملاقلیم سرد کشور  لیپر پتانس یاراض
  ن،یهمدان، زنجان، قزو، آذربایجان غربی ،شرقی جانیآذربا
اصفهان،  ،ياریکردستان، لرستان، چهارمحال و بخت،يمرکزتهران، 

 یو خراسان شمال يکرمان، خراسان رضو

گیري و انتخاب در داخل کشور، عادت حاصل برنامه دورگ
رشد زمستانه، تحمل نسبتا خوب به سرما، پتانسیل عملکرد باال، 

کنندگی محور سنبله، مقاوم به ریزش دانه، خوابیدگی و ش
 مقاوم به سفیدك پودري و زنگ زردنیمه

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 6 جو جلگه



 

 س 
 

 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت
  اصفهان، هاياستان شامل لوت و نمک يرهایکو هیحاش يهااستان

 و فارس سمنان، ،يرضو خراسان ،یجنوب خراسان کرمان، قم، زد،ی
 تهران و يمرکز هاياستان از یمناطق نیز

 خوابیدگی، به مقاوم ردیفه،شش سنبله ن،ینابیب رشد عادت
 طیشرا با يسازگار سنبله، محور شکنندگی و دانه ریزش

 نمک و لوت يرهایکو هیحاش شورلب و شور مناطق خشک

 اصالح قاتیتحق مؤسسه
 بذر و نهال هیته و

 7 جو مخات

مناطق معتدل کشور (معتدل گرم و معتدل سرد) که به علت رقابت 
آبیاري آخر غالت با محصوالت بهاره و بادهاي گرم زودرس بهاره، 

 عمدتا با تنش خشکی آخر فصل مواجه هستند

متحمل نسبت به سرما، نیمه عادت رشد بهاره، زودرس، نیمه
ندگی محور مقاوم نسبت به خوابیدگی، مقاوم نسبت به شکن

سنبله، متحمل به خشکی آخر فصل، مقاوم تا نیمه مقاوم نسبت 
 پتانسیل عملکرد باال اي جو،نواري قهوهبه لکه

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 8 جو گوهران

 هاي فقیر اقلیم معتدل کشوراي با خاكمناطق حاشیه
رس، متوسطسازگار با اراضی کم بازده، پتانسیل عملکرد باال، 

  مقاوم به بیماري زنگ زرد، مقاوم به خوابیدگی
مؤسسه تحقیقات اصالح 

 و تهیه نهال و بذر
 9 تریتیکاله پاژ

 اقلیم معتدل استان لرستان

تیپ رشد نامحدود، مقاوم نسبت به بیماري فیتوفترا، داراي 
، (TMS)آبی در مقایسه با رقم شاهد تحمل بیشتر نسبت به کم

  خوابیدگی و ریزش دانهمقاوم نسبت به 

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 10 سویا  کوثر

هاي لرستان، فارس، مرکزي، زنجان، آذربایجان، چهارمحال و استان
 بختیاري

-مقاوم نسبت به ریزش دانه، مقاوم نسبت به آفت کنۀ دولکه
 اي، متحمل نسبت به خشکی، بازاپسندي عالی

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 تهیه نهال و بذرو 

 11 لوبیا چیتی غفار

متحمل نسبت به بولتینگ، داراي عملکرد باال و باکیفیت،   هاي البرز، تهران، اصفهان و مناطقی با آب و هواي مشابهاستان
  بازارپسندي خوب

مؤسسه تحقیقات اصالح 
  12  کاهو  ستاره  و تهیه نهال و بذر

 گرمسیري مشابه اقلیم طارممناطق نیمه

رشد افراشته با تراکم متوسط، قدرت رشد متوسط تا عادت 
گل، پرمحصول، داشتن قوي، نسبتا دیررس، زودبارده، میان

رنگ گرم)،  10هاي خیلی بزرگ (میانگین وزن بیش از میوه
 میوه قرمز مایل به بنفش، رنگ گوشت سفید شیري

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 13 زیتون دیره

مناسب براي کشت گیالس کلیه مناطق  
داراي تیپ رشد تاج گسترده، خیلی زودرس، رنگ پوست 

قرمز مایل به سیاه، رنگ گوشت قرمز تیره، سفتی بافت 
 متوسط و خودناسازگار

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 14 گیالس عدلی



 

 ع 

 

 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت

آلوده به بیماري ریزومانیادر مزارع بهاره کشت   

زنی باال، داراي تیپ رقم دیپلوئید چندجوانه، قدرت جوانه
ریزومانیا، متحمل به بیماري ویروسی رشد نرمال، مقاوم به 

پوسیدگی ریزوکتونیائی، متحمل نسبت به پوسیدگی ریشه، 
قبول عیار قند قابل، دارا بودن عملکرد ریشه زیاد  

اصالح تحقیقات سسه مؤ
چغندر قندو تهیه بذر   

 15 چغندرقند مطهر

کشت بهاره در مناطق آلوده به ویروس ریزومانیا و نماتد نظیر 
غربی و سایر مناطق  فارس، اصفهان، خراسان، آذربایجان

 آلوده

، مقاوم به بیماري داراي تیپ رشد نرمالجوانه، رقم تک
حجم اندام ، ویروسی ریزومانیا و نماتد سیستی چغندرقند

 هوایی نسبتا کم

اصالح سسه تحقیقات مؤ
چغندر قندو تهیه بذر   16 چغندرقند شکوفا 

هاي آذربایجان  زارهاي سرد و معتدل سرد در استاندیم
غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، خراسان شمالی، 

 کرمانشاه، لرستان و مناطق مشابه

تر  روز زودرس 10تا  7عادت رشد پاییزه، عملکرد علوفه باال، 
شرایط تنش آخر فصل در رقم شاهد (و اهمیت آن در از 

قابلیت کشت پاییزه در )، دارا بودن خشک اقلیم نیمه
شاهدمزارهاي سردسیر، برتري عملکرد دانه نسبت به رقم ید  

سسه تحقیقات مؤ
 کشاورزي دیم کشور

 المعی
 ماشک

ايعلوفه  
17 

 700طوب  با بارندگی مناطق داراي آب و هواي معتدل و مر
استان اي اراضی جلگهمتر در  بیشتر مناطق شمال کشور (میلی 

صورت دیمگیالن) و به  

هاي تولید حجمی چوب باال (دو برابر نسبت به صنوبرکاري
هاي قدیم)، دارا بودن رنگ چوب بومی و متداول کشت

امتیازات آناتومیکی، فیزیکی، مکانیکی و روشن، داراي 
چوبی کشور وب براي استفاده در صنایع مختلفشیمیایی چ  

-جنگلسسه تحقیقات مؤ
 ها و مراتع کشور

 18 صنوبر گیلدار

هاي غیرآلوده کاري کشور با تاکید بر خاكاکثر مناطق پنبه
هاي فارس، اصفهان، به قارچ پژمردگی ورتیسیلیومی (استان

 مناطق مرکزي، اردبیل، گلستان و مناطق گرم و خشک کشور)

آبی و شوري،  کم حصول، زودرس، نسبتا متحمل به تنشپرم
امکان کشت مخلوط این رقم با محصوالت صیفی (مانند 

هاي سمپاشی و آبیاري طالبی)، کاهش یک نوبت هزینه  

موسسه تحقیقات پنبه 
 کشور

 19 پنبه شایان

 کلیه مناطق کشت پنبه

هاي زایاي کوتاه، مناسب برداشت  تیپ بوته بسته با شاخه
، تحمل به بیماري  خوب باردهی  ظرفیتینی، زودرس، ماش

کاهش هزینه  - پژمردگی ورتیسیلیومی، عملکرد باالتر
امکان برداشت مکانیزه، کاهش   -کارگري جهت تنک

 استفاده از سموم و یک تا دو نوبت آبیاري به دلیل زودرسی

موسسه تحقیقات پنبه 
 کشور

 20 پنبه ساجدي



 

 ف 
 

 
1395باغی در سال ارقام معرفی شده زراعی و   

 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت

 اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور
مقاوم به ریزش دانه و زنگ زرد، نیمه مقاوم به خوابیدگی، کیفیت 

اي، متحمل به بیماري مقاوم به زنگ قهوهنانوایی خوب، مقاوم تا نیمه
 زنی روي سنبلهبه جوانه تحملفوزاریوم سنبله، 

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 1 گندم نان  احسان 

مناطق شمالی و جنوبی استان خوزستان، مناطق 
هاي لرستان، جنوبی استان  فارس، مناطق گرم استان

 کرمان و کرمانشاه

، مقاوم به ریزش، خوابیدگی و زنگ زرد، پتانسیل عملکرد مطلوب
 نانوایی بسیار خوب، داراي میزان پروتئین بسیار خوبداراي کیفیت 

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 2 گندم نان  خلیل 

 اقلیم معتدل
مقاوم به  ،دارا بودن پتانسیل عملکرد باال و پایداري عملکرد

شکنندگی محور سنبله، نیمه مقاوم به خوابیدگی، مقاوم تا نیمه 
دريحساس به بیماري سفیدك پو  

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 3 جو آبی  ارمغان

 اراضی شور اقلیم معتدل
حساس نیمهمقاوم به خوابیدگی، ریزش و شکنندگی محور سنبله، 

پتانسیل  يدارا، جونسبت به بیماري زنگ زرد، مقاوم به اسکالد
 عملکرد باال

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 4 جو آبی  مهر

اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور و در   یآب یاراض
 گرم و خشک جنوب کشور

مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه، مقاوم تا نیمه حساس به زنگ زرد،  
 مقاوم به لکه نواري و لکه برگی ها

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 5 جو آبی  اکسین 

اوم به بیماري پوسیدگی زغالی، رایزوکتونیا، مقاوم به ریزش دانه، مق استان گلستان 
 فایتوفترا و فوزاریوم، پابلند و دیررس، مناسب براي برداشت مکانیزه

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 6 سویا  امیر

استان مازندران و مناطق مشابه در اقلیم گرم و 
 مرطوب شمال کشور

ه بیماري پوسیدگی مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، متحمل ب
پتانسیل عملکرد مطلوب،  تحمل شرایط دیم منطقه و قابلیت زغالی، 

 استفاده در کشت متراکم

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
 7 سویا  تپور

 



 

 ص 

 

 

 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت

 و خوابیدگی، نیمه متحمل به تنش کم آبیمقاوم به ریزش  استان اردبیل (دشت مغان)
مؤسسه تحقیقات اصالح 

 و تهیه نهال و بذر
 8 سویا  صبا 

تابستانه کشت کشت اول مناطق معتدل و سرد و 
 مناطق معتدل

تر و زودرسمقاوم به بیماري سفیدك کرکی و بیماري زنگ، 
، متوسط رس، 33هایسان و قام آذرگلدر مقایسه با ارتر پاکوتاه

ن روغن باالمیزا  

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 9 آفتابگردان  شمس

تحمل بیشتر به سرما و خشکی آخر فصل در مقایسه با شاهد، نسبتا  اقلیم سرد و معتدل سرد
 متحمل به بیماري فوما و پوسیدگی ساقه، امکان کشت با تاخیر

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 10 کلزا  نیما 

 گرم و معتدل گرم
متحمل به سرما، بدون خار، داراي عمکرد و پایداري عملکرد باال، 

هاي متحمل به بیماري پوسیدگی فیتوفترایی، دارا بودن دانه
 درشت با وزن هزار دانه باال

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 11 گلرنگ  پرنیان 

 مناطق مختلف کشور،   
یت آب آبیاري و فصل رشدویژه با محدودبه  

نیمه مقاوم به بیماري پوسیدگی فوزاریومی و بیماري سیاهک 
معمولی بالل، زودرس و نیاز به آبیاري کمتر در مقایسه با هیبرید 

 704کراس سینگل

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 12 ذرت  کوشا

 شاهد توده از بیشتر% 22 دودباال (حداراي عملکرد ماده خشک  استان خوزستان و مناطق مشابه 
)منطقه  

مؤسسه تحقیقات اصالح 
 و تهیه نهال و بذر

 13 یونجه آبی امید

استان فارس (منطقه اقلید) و سایر مناطق مشابه در 
 کشور

باال بودن میزان عملکردزودرس، بازارپسندي خیلی خوب،   
مؤسسه تحقیقات اصالح 

 و تهیه نهال و بذر
 14 لوبیا چیتی  صالح

 

 

 

 



 

 ق 
 

 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت

 جان،ینجان،آذرباز ،يلرستان، فارس، مرکز استان
ياریچهارمحال و بخت  

، بازارپسندي عالی، دارا بودن BCMVمقاوم به ویروس موزائیک 
 تیپ بوته ایستاده با رشد نامحدود

مؤسسه تحقیقات 
و اصالح و تهیه نهال 

 بذر
 15 لوبیا قرمز  یاقوت

زمینی مانند اردبیل، همدان مناطق کشت بهارة سیب
(جهت مصرف تازه  نسبتاً خنک و کردستان با تابستان

، مناطق کشت پاییزه مانند گرگان، جیرفت، خوري)
 بهبهان و رامهرمز

متحمل به بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی، بسیار مقاوم به 
Yویروس  و ویروس   A خاصیت انبارمانی ، دارا بودن زمینی یبس 

هاي پاییزه و زمستانهبراي کشت و مناسب کوتاه  
 

مؤسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و 

 بذر
زمینیسیب جاوید  16 

بسیار مناسب براي احداث مقاومت باال نسبت به سرما، بسیار پاکوتاه،  مناطق با اقلیم مشابه طارم 
 زودبارده، پرمحصول، باغ فوق متراکم

موسسه تحقیقات علوم 
 17 زیتون روغنی امین  باغبانی 

 مناطق با اقلیم مشابه طارم 
بسیار زودبارده و دارا بودن کیفیت کنسروي خیلی خوب، 

، هاي بزرگمیوه ، دارا بودنآوري متوسطشاخص سال، پرمحصول
به تنش خشکی  مقاوم، مقاوم به سرمانسبتا  ،دیررس  

 موسسه تحقیقات علوم
 18 زیتون مشکات  باغبانی 

مقاوم به ورس و ریزش دانه، نیمه حساس به زنگ زرد، دارا بودن  اقلیم سرد و معتدل دیم کشور
 کیفیت خوب نانوایی

موسسه تحقیقات 
 19 گندم نان  صدرا  کشاورزي دیم کشور

دیمزارهاي سردسیر استان اردبیل و مناطق مستعد در 
تکمیلیدیمزارهاي شمال غرب و آبیاري   

مقاوم به ورس و ریزش دانه، مقاوم به زنگ زرد، سیاهک پنهان 
معمولی و سیاهک پاکوتاه، مقاوم تا نیمه مقاوم نسبت به بیماري زنگ 

 قهوه اي، پتانسیل عملکرد باال

موسسه تحقیقات 
 20 گندم نان  سائین  کشاورزي دیم کشور

ایستاده، متحمل به بیماري برق زدگی، مقاوم به داراي تیپ بوته  مناطق معتدل سرد و سردسیر دیم کشور
 بیماري فوزاریوم، دارا بودن قابلیت کشت مکانیزه

موسسه تحقیقات 
 21 نخود سعید  کشاورزي دیم کشور
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 ردیف محصول نام رقم معرفی کننده خصوصیات بارز رقم مناطق مناسب کشت

تیپ بوته ایستاده، مقاوم به بیماري برق زدگی و فوزاریوم، داراي  مناطق معتدل، گرمسیري و نیمه گرمسیري دیم کشور
 متحمل به مگس مینوز نخود، دارا بودن قابلیت کشت مکانیزه

موسسه تحقیقات 
 22 نخود  منصور کشاورزي دیم کشور

تعداد خوشه بیشتر، تعداد دانه پر بیشتر و عملکرد دانه باالتر نسبت به  شمال کشور
  بوجی رقم آبجی

یقات برنج موسسه تحق
 23 برنج گیالنه کشور

روز دوره  130کلیه مناطق مخصوصا شمال کشور با 
 رویشی

-داراي تیپ رشد دیررس، داراي قابلیت کشت در مناطق با علف
هاي هرز باریک برگ زیاد به دلیل انتقال ژن مقاومت به علف کش 

 باریک برگ

شرکت کشاورزي 
برکت جوین و شرکت 

دانش بنیان آرین 
رسخوشه پا  

BK74  24 ذرت 

روز 125کلیه مناطق با فصل کشت بیش از   
اي بسیار خوب، مقاوم به داراي تیپ رشد دیررس، عملکرد علوفه

دهی)تنش گرما (به جز در دوره تاسل  

شرکت کشاورزي 
برکت جوین و شرکت 

دانش بنیان آرین 
 خوشه پارس

2برکت   25 ذرت 

روز 120کلیه مناطق با فصل کشت بیش از   
اي بسیار خوب، مقاوم به تنش راي تیپ رشد دیررس، عملکرد دانهدا

دهی)، طی سریع مرحله خشک شدن گرما (به جز در دوره تاسل
 پس از دوره گرده افشانی

شرکت کشاورزي 
برکت جوین و شرکت 

دانش بنیان آرین 
 خوشه پارس

3برکت   26 ذرت 

 آب و هواي گرم و معتدل و سواحل بحر خزري

، RLMIدارا بودن ژن مقاومت  ،به برخی نژادهاي فومامقاومت نسبی 
 (مازندران، گلستان و قم)،سازگاري مناسب در مناطق مختلف 

 عملکرد مطلوب

شرکت توسعه کشت 
هاي روغنیدانه  

 27 کلزا زمان

هاي مازندران و گلستان استان  

، مقاومت نسبی به 401تر بودن این رقم از هیبرید هایوال  زودرس
سازگاري مناسب با مناطق مختلف  ،یدگی اسکلروتینیاییبیماري پوس

 خصوص در شرایط کشت استان مازندران و گلستان به

شرکت توسعه کشت 
هاي روغنیدانه  

 28 کلزا مهتاب
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