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رقم ستویای ترر با ارقام   1371جهت دستتیابی به ارقام ستویا با عملکرد باو و لول دوره رشتد مناستر، در ستال 

 هایستتازی لی ستتالدر حال تفکیك و خالص هایترقی داده شتتد. بررستتی نستت   Gorgan3مختلف از جمله  
اجرای مزمایشتا  مقایسته  لی  1378 -84های  های خالص به دستت ممده در لول ستالانجام شتد. وی   76-1371

عملکرد مقدماتی مقایسته عملکرد دو ستاله و تيیی  ستازگاری با ارقام رایو مورد مقایسته و بررستی قرار گرفتند و 
ترویجی نیز با ارقام شتاهد محلی مقایسته شتدند. در مجموع وی    -زراعی و تحقیقیهای برتر در مزمایشتا  بهوی 
ت  در هکتار نستتت به ارقام هی  و ستحر برتری چشتم یر داشتت و از نظر   700/3)نکادر( با متوست  عملکرد   032

)نکادر( عروه بر موارد یاد شتده، به دلی    032تحم  به بیماری پوستیدگی زغالی نیز در حد ارقام رایو بود. وی   
نتیجه امکان تری  غرف از ستح  زمی  و در  خصتویتیا  مفید زراعی از جمله ارتفاع بلند، فایتله مناستر پایی 

برداشتت با کمتای ، مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به ریزش، تحم  خشکی و تحم  بیماری پوسیدگی زغالی، به 
کمیته انتخاب و نام ذاری رقم ستازمان    بر استاس تییید  منظور جای زینی با رقم ستحر در کشتت بهاره پیشتنهاد شتد.

 گذاری شد.به مينی )مروارید نکا( نام ،نام نکادر با 032وی  ، مموزش و ترویو کشاورزی ،تحقیقا  
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 مقدمه

های بزرگ  سوویا سوهم مهمی در توسوعه تمدن

(. روغن سوویا یکی از  9شور  دور داشوته اسوت  

اجزای اصووولی بوازار روغن كوراکی در جهوان 

اسوووت و کنهواووه سوووویوا نیز بوه عنوان یو  منبع 

پروتئین برای دام و طیور مورد تقوااوووواسووووت. 

درصووود کو   79میوانیین توویود کنهواووه در حودود 

ه و مقودار پروتئین آن نیز توویود دانوه سوووویوا بود

درصود اسوت و کنهاوه سوویا به عنوان    50حدود  

درصووود نیواز دام و   10یو  منبع پروتئینی حودود 

. در سوووال (9 نموایود طیور بوه پروتئین را تویمین می

به  سوو ز زیر کشووت سووویای جهان  2015 - 16

هکتوار بوده و کو  توویود   میلیون  106اكتصووووار  

تن بوده    میلیون  318به اكتصووار  جهانی سووویا نیز 

(. از میان کشوورهای عمده تووید کننده 10اسوت  

آمریکا مقام اول را داراسووت و پس از آن سووویا، 

رتوبووه در  آرتانوتویون  و  قورار  بورزیوو   بوعوودی  هووای 

سووو ز   1394(. در سوووال زراعی  10گیرنود  می

هکتار    52406زیرکشوووت سوووویا در ایران حدود  

هزار تن    140بوده و میزان توویود دانوه آن حودود  

(. از نظر پراکنش جغرافیوایی این  1بوده اسوووت  

درصود از ارااوی زیرکشوت    90محصوول، بیش از  

سووویا در من قه گرمسوویری شوومال کشووور قرار  

اه بوا شووورو  همر  40ی  (. از اوایو  دهوه1دارنود  

، Hoodکشووت سووویا در مازندران ارقام وارداتی  

Dare  ،Hill ،Clark  وWilliams   مورد اسووتفاده

هوا بوه بعضوووی از  قرار گرفتنود کوه هریو  از آن

های من قه حسوواس بوده و عملکرد قاب  اسووترس

رقم   60ی  (. در اوای  دهه6توجهی نیز نداشووتند  

ن  در مرکز تحقیقات کشواورزی گلسوتا  3گرگان 

از داكو  رقم هود کوه منشوووا آمریکوایی داشوووت 

(. رقم فو  از کیفیت دانه باالیی  8گزینش شوود  

بركوردار بوده و وزن هزار دانوه بواالیی دارد. این  

دیررس و از نظر عوادت رشووودی    5رقم از گروه 

اسوووت. رقم    (Semi determinate)محدود نیمه 

هوای  هوایی کوه من قوه بوا تنشدر سوووال  3گرگوان  

جه نبوده عملکرد بسویار مناسوبی داشوته كشوکی موا

اسوت. ووی این رقم نسوبت به كوابیدگی و پدیده  

بندی نیز حسواس بوده و در بعضوی از  عدم غالف

ها با مشوووک  مواجه بوده اسوووت. در اواكر  سوووال

( و اواسوود دهه  Pershingرقم سووحر   60ی  دهه

ارقام سوواری و تالر معرفی شوودند که دو رقم   70

اكیر بیشوترین سو ز کشوت را  های  آكری در سوال

(. رقم  8اند  در مازندران به كود اكتصوواد داده

تالر در مرکز تحقیقوات کشوووواورزی موازنودارن  

سوووحور  تووده  داكوو   از  کوال(  بووایوع   ایسوووتویوواه 

 Pershing  تالر به دوی  تهمع 6( گزینش شد .)

 4و    3اوعواده، تعوداد دانوه در غالف  غالف فو 

دمان قاب  توجهی  ای و ارتفا  متوسوود از راندانه

ای  هوای نیزه بركوردار بوده و بوا توجوه بوه برگ

بواریو  از سوووایر ارقوام متموایز گشوووتوه و عالوه بر 

مقاومت به كوابیدگی و ریزش نسووبت به بیماری  

پوسوویدگی زغاوی و سووفیدخ داكلی سووویا نیز 

(. اومنا  با توجه  6و  2دهد  تحم  نشوان داده می

بوت پوانین بوه این کوه درجوه حرارت بواال و رطو

كواخ از فواکتورهوای مهم در افزایش درصووود و 

شودت آوودگی به بیماری پوسویدگی زغاوی سوویا  

تهیه ارقام متحم  به این   ،(12آیند  به حساب می
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بیماری به كصود جهت استفاده در شراید دیم  

من قوه از اهوداف مهم اصوووالحی اسوووت. الزم بوه 

ذکر اسوووت کوه کواهش محصوووول سوووویوا بر اثر  

ایواالت متحوده  بیمواری پوسووو  یودگی زغواوی در 

سووووال در   2005و    2004،  2003هووای  اموریوکووا 

بوده    49/0و    28/0،  98/1ترتیوو   بووه تن  میلیون 

نژادی، بین های به(. طی اجرای برنامه12اسوووت  

با افزایش ارتفا ، وزن هزار    1371-88های  سووال

دانوه و مقواوموت بوه كوابیودگی در رقم نکوادر، 

پتانسووی  عملکرد و كصوووصوویات اوومن افزایش  

مفید زراعی، فاصوووله نخسوووتین غالف از سووو ز 

كواخ نیز افزایش یوافتوه و در نتیهوه بوا اسوووتفواده از  

این رقم در اویوی کشووووت، توا حود زیوادی از  

کاسوووته  مسوووتقیم با کمباین اوووایعات برداشوووت

بوهورهموی افوزایوش  در  ایون  کووه   وری در  شووووود 

بوو هووای روغنی میزراعووت دانووه  ا توانوود بسووویووار 

 (.8اهمیت باشد  

 

 هامواد و روش

از تالقی بین واودین    1371در سوال    032الین  

به دسوت    (Telar × Gorgan3)و تالر  3گرگان 

های  و بررسوی نسو  1Fپس از بررسوی نسو   آمد. 

 1372  -1377های  در حال تفکی  در طول سوال

دورگ حاصوو  از   21الین كاوص از   164تعداد  

 032از جمله الین    1369-72های  های سالتالقی

 نکادر( جهت بررسووی در آزمایشووات تکراردار  

هوا بر اسووواس انتخواب شووودنود. گزینش این الین

بووه تنش بیموواریواکنش متحموو   هووای مهم  هووا، 

من قوه، آفوات، مقواوموت بوه كوابیودگی، ریزش و 

م لوب زراعی و پتانسوی    برتری از وحاظ صوفات

عملکرد بود. به منظور مقایسوووه عملکرد و سوووایر 

های برتر انتخاب شده با كصوصیات زراعی الین

ارقام رایج سوویا در مازندران آزمایشواتی دییری  

بوه منظور    1378نیز صوووورت پوذیرفوت. در سوووال  

هوای برتر سوووویوا در شوووراید آب و تعیین الین

ررسوی مقدماتی هوایی من قه آزمایش ی  سواوه ب

الین كاوص از   163تیمار شووام   170عملکرد با 

قوواووو  طرح حهیم   032دورگ و الین    21 در 

شووده  آگمنتد( در ایسووتیاه بایع کال از توابع نکا 

، Hillهوای موذکور بوا ارقوام  بوه اجرا در آمود و الین

Williams ،Dareسواری و تالر مقایسوه ، ، سوحر

 5كد های آزمایشووی شووام   هار  شوودند. کرت

متر بوده و فاصوله بین دو سوانتی 40متری به فاصوله  

نوووووویووووووز  كوووووود  روی   بوووووووتووووووه 

 هوای متر بود. عالوه بر این طی سووووالسووووانتی  7

بوه منظور مقوایسوووه عملکرد دو سووواووه   80-1379

هوای كواوص سوووویوا در شوووراید بهواره دیم  الین

هوای  خموازنودران آزموایشوووی در قواوو  طرح بلو

ت دو سوووال  کام  تصوووادفی با  هار تکرار به مد

الین برتر آزمایش سوال  34اجرا شود که طی آن 

با ارقام سواری، تالر، سوحر  032از جمله الین   78

مورد مقایسووه  قرار گرفتند. تیمارهای این    Hillو 

 متری بوه فواصووولوه  6آزموایش شوووامو   هوار كد  

متر بوده و فاصوله بین دو بوته روی كد سوانتی 40

های  سووال  متر بود. همچنین در طولسووانتی 7نیز 

ای و تعیین آزمایش بررسووی ناحیه 1381– 1382

هوای متفواوت سوووویواکواری  سوووازگواری در اقلیم

،  موازنودران بوه مودت دو سوووال در منواطق قراكیو  
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تیرتواش و سووورال محلوه در قواوو  ،  دشووووت نواز

های کام  تصوادفی با سوه تکرار به اجرا در  بلوخ

همراه بوا  هوار الین دییر در    032آمود و الین  

و سوواری در شووراید    Hillبا ارقام شوواهد مقایسووه  

بهاره دیم من قه بررسوی و مقایسوه شودند. نواحی  

كیزی، بافت كاخ، یاد شوده از نظر میزان حاصو 

رطوبت هوا و میزان بارندگی نسوووبت به یکدییر  

تفاوت محسوووس دارند،  نان که من قه دشووت 

ناز از نظر کشوووت سوووویا دارای شوووراید اقلیمی  

که مناطق سوورال محله و   آل اسووت در حاویایده

 قراكیو  از منواطق تحوت اسوووترس شووودیود بوده و

  های كشوو ،به كصووود در سووال  شووراید فو 

(.  7گذارد  شودیدا  بر عملکرد سوویا تیثیر سووی می

متری   5تیمارهای این آزمایش شووام   هار كد 

متر و فاصوله بین دو بوته روی  سوانتی  30به فاصوله  

 متر بود. سانتی 10كد نیز

بوه منظور اسوووتفواده بهینوه از ارقوام جودیود در 

دو   زراعیبوه  آزموایشیو   اویوی زراعی من قوه،  

ساوه تعییوووون بهتووووریوون آرایش کشووت بهاره الین  

اسووپلیت پالت در سووه تکرار  در قاو  طرح   032

به اجرا در آمد. همچنین   1383  -84های  طی سال

جهت تعیین بهترین آرایش کشووت تابسووتانه الین  

  هواینیز آزموایشوووی در قواوو  طرح بلوخ  032

اجرا   1384کام  تصوادفی در سوه تکرار در سوال  

شوود. تیمارهای آزمایش درکشووت بهاره شووام  

 40زان بذر  متر با میسانتی 50و  40فواص  ك وط  

و در کشووووت   60و    50،   هکتووار  در  کیلوگرم 

فوواصوووو  كو ووط   شوووواموو    و  30تووابسوووتووانووه 

کیلوگرم  70و   60،  50متر با میزان بذر  سوانتی 40

 در هکتار بود. 

در   032بوه منظور پی بردن بوه پتوانسووویو  الین  

سووو ز وسووویع و بررسوووی عملکرد در ارااوووی  

ترویهی در    -کشووواورزان، آزمایشوووات تحقیقی

مناطق دشوووت، میانبند و کوهسوووتانی مازندران به  

سوووووال   در  آموود.  در   بووررسوووووی    1381اجوورا 

با  032ترویهی معرفی و مقایسوووه الین    -تحقیقی

در دو من قه سواری  روسوتای تهن وته(   Hillرقم  

ای  به صوورت مشواهده و بهشوهر  روسوتای امام ده( 

اجرا در آمد که سوو ز کشووت هر رقم و الین  به  

مترمربع بود. در سووال    5000در هر ی  از مناطق 

توحوقویوقوی  1384 موقووایسووووه    -بوررسوووی  تورویوهوی 

هوای جودیود سوووویوا بوا ارقوام رایج در منواطق الین

میانبند مازندران در روسوتاهای سونه کوه  از توابع  

بووه صوووورت   نکووا(  توابع  الیی  از  و  سوووواری( 

درآمود کوه در این بررسوووی  ای بوه اجرا مشووواهوده

با رقم سووحر و بذر بومی من قه دشووت   032الین

الیی نکا موسوم به شیرکال در اراای شیبدار کم 

بازده در سووو ز دو هکتار مقایسوووه شووود. در این  

بررسوی سو ز کشوت هر رقم و الین در هر ی   

منوواطق   سووووال    5000از  در  بود.   1386مترمربع 

با  032ترویهی مقایسووه الین    -بررسووی تحقیقی

در ارااوی كشو  و   (Hillرقم رایج من قه  رقم 

کم بازده کوهسووتانی من قه کیاسوور مازندران در  

سووو ز یو  هکتوار بوه اجرا در آمود. عالوه بر این  

ترویهی معرفی   -بررسوی تحقیقی 1385در سوال 

الیون   مونوواطوق    032بوهوتوریون آرایوش کشووووت  در 

قوانمشوووهر و نکوا بوه اجرا در آمود کوه طی آن دو 

کشوووووت   ردیوو  آرایووش  بوویوون   فوواصووووولووه 
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کیلوگرم در هکتار   60متر با میزان بذر  سوانتی 50

باشود با فاصوله بین ردی   که در من قه معمول می

کیلوگرم در هکتار   70متر با میزان بذر  سوانتی 30

مورد مقایسوه قرار گرفتند. الزم به ذکر اسوت که 

در تموامی آزموایشوووات موذکور ارزیوابی بیمواری 

( کوه Charcoal rotپوسووویودگی زغواوی سوووویوا  

به   Macrophomina phaseolinaتوسوود قار   

های سوویا در  ترین بیماریو از مهم  آیدوجود می

گیری و شوومارش  با نمونه باشوود،شوومال ایران می

 و بوا R8برای هر کرت در مرحلوه   هوای آوودهبوتوه

های سویاه رن  بر روی ریشوه  مشواهده اسوکلروت

و محواسوووبوه  هوای آووده و سووواقوه برای تعیین بوتوه

 درصد آوودگی تیمارها انهام شد. 

 

 و بحث  نتایو 

عالوه بر ارقام تالر و گرگان  1371در سوووال 

(، Pershingسوحر  ، 1T ،Dare ،Zan، از ارقام 3

Williams  ،K .W-505    وForest  هوا  در تالقی

موهوموو    در  و  شوووود   دو رگ    28اسووووتوفوواده 

 .(3  حاص  شد

با مشاهده    1F، طی بررسی نس   1372در سال  

هوا و همچنین بوا هتروزیس در بعضوووی از دورگ

رن  گ ، رن  کرخ، رن     استفاده از صفات

ارتفوا  بوتوه و رنو     ٬هیپوکوتیو ، شوووکو  برگ

دو رگ انتخواب   22بوتوه از    108نواف دانوه تعوداد  

 شدند.

ارزیوابی گیواهوان بوه   1373 -77هوای طی سوووال

و  3دسوت آمده از تالقی رقم تالر با رقم گرگان  

انتخواب در نسوووو  هوای در حوال  ارقوام دییر و 

الین كاوص شووود   164تفکی ، منهر به انتخاب 

 (.4 ه بود  نکادر( از آن جمل 032که الین 

بوا انهوام آزموایش مقوایسوووه   1378در سوووال  

عملکرد مقدماتی الین های كاوص سوووویا عالوه  

مرفوووتیکی و  از كصووووصووویووات  عملکرد،  بر 

ها اسووتفاده شوود و در  زراعی نیز در انتخاب الین

الین از جملوه رقم نکوادر کوه در    36 نهوایوت تعوداد

ها و شاهدهای آزمایش از هر  مقایسه با سایر الین

حاظ برتری داشوتند جهت بررسوی در آزمایشوات  و

در    032تکراردار برگزیده شوودند. عملکرد الین  

آزمووایش   عمولوکورد   622/3این  و  هکوتووار  در  تن 

و   Dare  ،Hillارقام شوواهد سوواری، تالر، سووحر، 

Williams  174/3،  379/3،  740/3تورتویوو   بووه ،

 (.5تن در هکتار بود   236/2و  581/2

آزمایش مقایسووه در    1379-80های  در سووال

های كاوص سووویا در شووراید بهاره  عملکرد الین

تن    800/4  دیم موازنودران رقم نکوادر بوا عملکرد

در هکتار همراه با  هار الین دییر باالتر از ارقام  

شواهد سواری و سوحر قرار گرفته و برای بررسوی  

ای برگزیده شودند  جدول های ناحیهدر آزمایش

1  .) 

از کلیه تیمارهای بررسوی فو    1380در سوال 

آزمایش تعیین درصووود روغن و پروتئین به عم   

آمود کوه در این میوان رقم نکوادر بوا عملکرد روغن  

کیلوگرم بیشووتر از رقم    145تن درهکتار،   062/1

وحوواظ  از  همچنین  توویوود کرد.  سوووواری روغن 

 توووووویوووود پووووروتئیوووون نیووووز رقم نکادر بووووا میزان

کیلوگرم  582روتئین در هکتار، توون پ 124/2
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 های كاوص سویا  الین دو ساوه عملکرد دانه، روغن و پروتئین  مقایسه میانیین  -1جدول 
 1379-80های در سال 

 

 داری ندارند. ای دانکن در س ز احتمال ی  درصد تفاوت معنی حداق  دارای ی  حرف مشترخ باشند بر اساس آزمون  ند دامنه میانیین ها در ستون عملکرد که 
 

  سواری پروتئین تووید کرد. در هکتار بیشوتر از رقم  

که در رقم نکادر درصد روغن    الزم به ذکر است

 انوودازه گیری شوووود   40و درصوووود پروتئین  20

 (.1 جدول 

بررسوی    در آزمایش 1383-84های  در طول سوال

های امیدبخش سووویا در  و تعیین سووازگاری الین

منواطق مختل  موازنودران عملکرد رقم نکوادر در  

شوراید بدون آبیاری در بعضوی از مناطق نسوبت به  

 ردی   رقم و الین  دانه  روغن  پروتئین 

 عملکرد   درصد  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد  درصد  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد  رتبه  کالس 
  کیلوگرم در هکتار(  

  

c 39 1706 c 20 875 ab 33 3700 P-5/23-70006 1 
c 37 1320 c 21 749 ab 36 3610 Z-2/30-70007 2 
c 38 1706 c 22 1019 ab 28 4010 B-26/10-70018 3 
c 38 1465 c 21 827 ab 29 3900 B-26/10-70019 4 
c 39 1585 c 21 853 ab 30 3840 B-26/10-70021 5 
c 39 1445 c 22 815 ab 34 3660 B-26/10-70023 6 
e 37 1193 c 22 709 b 40 3200 B-26/10-70024 7 
c 37 1649 c 22 980 ab 26 4030 Z-5/23-70027 8 
c 37 1598 c 22 940 ab 17 4220 K-16/26-70032 9 
c 33 1523 c 23 1062 ab 21 4150 K-16/26-70033 10 
a 37 2020 c 22 1201 a 1 4840 P-11/6-70036 11 
c 37 1572 c 22 935 ab 37 3600 P-11/6-70038 12 
c 34 1521 c 24 1073 ab 35 3660 P-11/6-70041 13 
c 34 1719 c 23 1163 a 4 4640 H-2/30-70048 14 
c 37 1616 c 22 961 ab 39 3520 H-2/30-70049 15 
c 36 1691 c 21 986 a 6 4620 H-2/30-70051 16 
a 38 1845 c 21 1020 a 8 4500 H-2/30-70052 17 
c 37 1572 c 22 935 ab 14 4310 B-23/13-70058 18 
c 39 1716 c 21 924 ab 16 4200 B-23/13-70059 19 
c 37 1492 c 21 847 a 7 4281 B-23/13-70060 20 
c 37 1667 c 22 991 ab 13 4350 B-23/13-70061 21 
b 36 1742 c 22 1065 ab 23 4070 B-23/13-70071 22 
c 37 1684 c 20 910 ab 19 4200 B-8/27-70075 23 
c 37 1533 c 22 912 ab 27 4020 B-8/27-70076 24 
c 38 1602 c 21 885 ab 25 4040 B-8/27-70077 25 
a 38 1827 c 20 962 ab 12 4410 B-8/27-70087 26 
a 39 1841 c 22 1038 ab 11 4440 B-8/27-70088 27 
a 39 1909 c 20 979 ab 28 4190 B-8/27-70090 28 
c 37 1648 c 23 1047 a 9 4540 B-6/4-70100 29 
c 37 1634 c 21 927 ab 31 3750 B-7/31-70101 30 
a 37 1853 c 22 1102 ab 10 4530 P-7/31-70112 31 
a 40 2124 c 20 1062 a 2 4800 Nekador (032) 32 
a 37 2007 b 23 1247 a 5 4788 B-8/27-70114 33 
b 40 1734 b 21 911 a 15 4310 B-7/31-70128 34 
c 38 1617 c 22 935 ab 22 4150 B-11/6-70150 35 
a 35 1859 b 23 1222 ab 3 4700 B-11/6-70151 36 
c 37 1542 c 22 917 a 18 4220 Sari 37 
c 37 1619 c 20 875 ab 24 4050 Telar 38 
c 40 1462 c 21 768 ab 38 3500 Sahar 39 
c 38 1477 c 21 817 ab 32 3704 Hill 40 
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شوووواهود سوووواری برتر و یوا در حود آن بود ووی 

ها عملکرد آن نسوبت به شواهد تالر در همه محید

بوود  جوودول   ارزیووابوی  7( 2بوهوتور  هوموچونویون   .)

بیموواری   تیمووارهووای بووه  نسوووبووت  آزمووایش فو  

پوسویدگی زغاوی در مناطق مختل  اسوتان نشوان 

بویون آووودگوی  مویوزان  بووا  نوکووادر  رقوم  کووه   داد 

های متحمو  به درصووود، در ردی  الین 2/10-7

 (. 7( 3این بیماری قرار داشت  جدول 

در آزمایش تعیین  1383  -1384های  در سوال

ادر  بهترین آرایش کشوت بهاره و تابسوتانه رقم نک

مووازنوودران ردیو    در  بویون  فوواصوووولووه   تویومووار 

متر بوا فواصووولوه بین دو بوتوه روی كد سوووانتی  40

تن در هکتوار   953/5متر بوا عملکرد سوووانتی 4/10

بواالترین عملکرد را داشووووت. در این آزموایش  

متر سوووانتی 40میانیین تیمارهای فاصوووله ردی   

ردیو   فوواصووولووه  بووه  نسوووبووت  بوهوتوری   عومولوکورد 

(. همچنین در  8( 4ول متر داشوتند  جدسوانتی 50

تیمار  1384آزمایش زراعت تابسوووتانه در سوووال 

متر با فاصووله بین دو سووانتی 30فاصووله بین ردی   

 متر  بووا مصووورفسووووانتی  3/9بوتووه روی كد  

توراکوم    60 و  بووذر  در    300000کویولووگورم  بووتووه 

تن در هکتوار بهترین    422/5هکتوار( بوا عملکرد  

مویووانویویون   ایون آزمووایوش  در  داشووووت.  را  نوتویوهووه 

عملکرد    مترسانتی  30تیمارهای فاصله بین ردی   

متر سووانتی  40نسووبت به فاصووله بین ردی     بهتری

 (. 4 جدول  داشتند

ترویهی   -آزموایش تحقیقی  1385در سوووال  

در   نکووادر  رقم  آرایش کشووووت  بهترین  معرفی 

بوه اجرا    ارااوووی دشوووت منواطق قوانمشوووهر و نکوا

 30تیموار فواصووولوه بین ردی     درآمود کوه طی آن

کیلوگرم در   70متر با مصوورف میزان بذر  سووانتی

 50هکتوار نسوووبوت بوه تیموار فواصووولوه بین ردی   

بووذر سوووووانووتووی موویووزان  مصووووورف  بووا   مووتوور 

موو   60 در  کووه  هووکووتووار  در   نوو ووقووه کوویوولوووگوورم 

کیلوگرم برتری عملکرد    400بواشووود  معمول می

 داشت.

بوا توجوه بوه این کوه در زراعوت توابسوووتوانوه بوه  

كصوود در کشوت دیرهنیام کاهش ارتفا  بوته  

باشود، با اسوتفاده از کشوت ناپذیر می  سوویا اجتناب

متراکم اووومن افزایش ارتفوا  بوه دویو  رقوابوت 

ها با یکدییر، فاصوله نخسوتین غالف از سو ز بوته

زمین و در نتیهوه ارتفوا  برش کمبواین نیز افزایش  

یافتوه که این امر در کاهش اوووایعات برداشوووت 

باشوود. عالوه بر این کشووت بسوویار قاب  توجه می

هوای هرز و کواهش ر غلبوه بر عل متراکم از نظ

هوا و پر هزینوه وجین  بوه دویو  رشووود رقوابتی بوتوه

هوا(، در حف  شووودن سوووریع فضوووای بین ردی 

رطوبوت كواخ و کواهش تبخیر بوه كصوووود در  

باشود. هر  ند در  زراعت دیم نیز حانز اهمیت می

دار  هوای فو  بین تیموارهوا تفواوت معنیبررسوووی

گرفتن مسووان  دیده نشووده اسووت، ووی با در نظر 

 40متر × سوووانتی 8های  توان آرایشزراعی میبه

متر را به  سووانتی 30متر ×  سووانتی 10متر و سووانتی

ترتی  برای کشووت بهاره و تابسووتانه رقم نکادر، 

اكوتوالف   عوودم وجوود  هوموچونویون  گورفووت.  نوظور  در 

دار بین تیموارهوا در هر دو شوووراید بهواره و معنی

د که رقم فو  باشوو ی آن میدهندهتابسووتانه نشووان

های ااافی و در در شراید تن  با تووید شاكه
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 1383-84های در شراید دیم در سال مازندرانمناطق مختل  ای بررسی ناحیه در  های سویاالین عملکرد دانه مقایسه میانیین دوساوه  -2جدول 
 

   من قه  
 سرال محله  

  كاخ و  شور(  

 دشت ناز  
  كاخ ووم(  

 قراكی  
  آهکی آووده به پوسیدگی زغاوی(  

 تیرتاش  
  كاکرس سنیین، من قه کم باران(  

 میانیین 
 هار من قه 

 عملکرد دانه  رقم و الین 
 هکتار(  کیلوگرم در 

 عملکرد دانه  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد دانه  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد دانه  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 عملکرد دانه  کالس 
  کیلوگرم در هکتار( 

 کالس 

70036 -11/6 - P 782 a 3467 a 1264 a 2466 ab 1995 a 

D.P.X 695 bc 3126 ac 1061 b 2107 c 1747 b 

Telar 643 c 3086 cb 1131 ab 2240 bc 1775 b 
70060 -2313 -B 756 ab 3008 c 1125 ab 2368 ac 1814 b 
B-8/27-70114 768 ab 3394 ab 1264 a 2544 a 1993 a 

Nekador (032) 793 a 3270 ac 1252 a 2435 ab 1937 a 

Sari 774 ab 3395 ab 1279 a 2421 ab 1967 a 

 داری ندارند. ای دانکن در س ز احتمال ی  درصد تفاوت معنی ستون عملکرد که حداق  دارای ی  حرف مشترخ باشند بر اساس آزمون  ند دامنه ها در میانیین 

 
 1383-84های در شراید دیم در سال مناطق مختل  مازندران در سویاكاوص های الین  درصد آوودگی به پوسیدگی زغاویمقایسه میانیین دوساوه  -3جدول 

 
   من قه  
 سرال محله  

  كاخ و  شور(  

 دشت ناز  
  كاخ ووم(  

 قراكی  
  آهکی آووده به پوسیدگی زغاوی(  

 تیرتاش  
  كاکرس سنیین، من قه کم باران(  

 میانیین 
 هار من قه 

 کالس  درصد آوودگی  کالس  درصد آوودگی  کالس  درصد آوودگی  کالس  درصد آوودگی  کالس  درصد آوودگی  رقم و الین 

70036 -11/6 - P 3/10  ab 6 b 3/8  b 7/11  ab 1/9  b 

D.P.X 3/10  ab 6 b 2/8  b 3/11  ab 9 b 

Telar 7/13  a 7/10  a 2/11  ab 2/14  a 4/12  a 

70060 -2313 -B 8/12  a 5/9  ab 5/12  a 14 ab 2/12  a 

B-8/27-70114 89 /7  b 2/6  b 5/9  b 7/10  ab 8/8  b 

Nekador (032) 2/10  ab 7 ab 2/8  b 3/9  b 7/8  b 

Sari 8/9  ab 3/7  ab 3/9  b 3/11  ab 5/9  b 

 داری ندارند. ای دانکن در س ز احتمال ی  درصد تفاوت معنی ها در ستون عملکرد که حداق  دارای ی  حرف مشترخ باشند بر اساس آزمون  ند دامنه میانیین 
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 شوووراید تراکم بوه صوووورت تو  شووواكوه عمو  

وفوق   موحویود  بووا  را  كوود  نوحووی  بووه  و   نومووده 

کوواهوش   و  مویداده  را جوبوران   کونوود عومولوکورد 

زراعوی   ارقووام  موفویوود  از كصووووصووویووات  ایون   و 

 باشووود. در نتیهوه با کشوووت متراکم سوووازگار می

بوویوون   نووکووادر  افووزایووش    25-35رقووم   درصوووود 

محصووول نسووبت به روش کشووت معمول من قه 

قوابو  دسوووترسوووی كواهود بود. اوبتوه این موارد در  

 سووو وح وسووویع نیز بوه اثبوات رسووویوده اسووووت 

 (. 4 جدول 

های  ررسوویدر ب  1381-86های  در طول سووال

سوووو وووح مووقووایسووووه در  آمووده  عووموو   بووه   ای 

های  وسویع در مزار  کشواورزان طی اجرای طرح

تحقیقی ترویهی در مناطق مختل  دشووت، میان 

بند و کوهسووتانی مازندران، رقم نکادر نسووبت به  

ارقوام رایج در منواطق سووووه گوانوه موذکور برتری  

بویون   و  افوزایوش    400-1200داشوووتووه  کویولووگورم 

(. عمده کشت و کار 5دول  عملکرد نشان داد  ج

سوویا در مازندران در من قه دشوت صوورت گرفته 

شووود. زراعت  و به صووورت آبی و دیم انهام می

بسوووووتوویووی  جوووی  بووارش  بووه  کووامووال    دیووم 

داشوووته و معموال  هر  هار یا پنج سوووال در میان، 

بووده   زراعووت سووووویووا  مووافوق  بوواران   پوراکونوش 

ها میزان محصوووول در  به طوری که در آن سوووال

عوت دیم حتی از کشوووت آبی هم فراتر رفتوه  زرا

در آن  نویوز  مونو وقووه  موحصوووول  کوو    مویووانویویون 

ها باالترین مقدار را دارد. در من قه میان بند سوال

توواثویور   توحووت  و  دیوم  کوواموال    زراعووت سووووویووا 

در  بووارش نتویوهووه  در  داشوووتووه،  قرار  هووای جوی 

های مسواعد محصوول فراوان و در بعضوی از  سوال

توویود سوووویوا  هوا هم کواهش  شووومییر در سوووال

 شود. مشاهده می

 

 گیرینتیجه

ی رقم تالر  نکادر در واقع فرم اصووالح شووده 

باشوود که ارتفا  بلند و درشووتی و کیفیت دانه  می

(. رقم  8به ارث برده اسوووت   3را از رقم گرگان 

سووویای نکادر از ارتفا  باالتری نسووبت به سووایر  

بندی نموده و این كصوووصوویت  ارقام رایج غالف

بووا  کوموبووایون،  بووا  مسوووتوقویوم  بورداشووووت   اموکووان 

فراهم میحووداقوو  اووووایعووا را  رقم  ت   نمووایوود. 

غوالف   زیوواد  توعووداد  داشووووتون  اوووومون   نوکووادر 

های  ای و برگهای بلند و سوووه دانهدارای غالف

بووا نیزه تیره  سوووبز  رنوو   بووه  بوواریوو   نیمووه   ای 

ای  های آن كوشه حاوت  رمی بود، همچنین گ 

باشوود. کرخ سوواقه و غالف  و به رن  بنفش می

آن   هایباشووود، دانهآن به رن  کرم روشووون می

انوووووودازه  دارای  و   ای  درشوووووووووت 

بوواالیی بركوردار   از کیفیووت  و  یکنواكووت بوده 

رنو   اسوووت. رنو  دانوه آن کرم و نواف آن بی

 گرم اسوووت.   180بواشووود. وزن هزار دانوه آن  می

از گروه   نکووادر   رس متوسووود  5رقم سوووویووای 

موحوودود  نویومووه  رشوووود  تویوون  نوظور  از  و   بووده 

باشوود. رقم سووویای نکادر اوومن ارتفا  بلند می

مقواوم بوه كوابیودگی و ریزش بوده و نسوووبوت بوه 

موتوحوموو   نویوز  زغوواووی  پووسوووویوودگوی   بویوموواری 

و به منظور جاییزینی با رقم   (6 جدول   باشودمی

شود. سحر در کشت بهاره پیشنهاد می
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 1383- 84 هایدر سال آزمایش تعیین بهترین آرایش کشت رقم نکادر در زراعت بهاره و تابستانه در مقایسه میانیین دو ساوه عملکرد دانه   -4جدول 
 

 زراعت تابستانه زراعت بهاره
 آرایش 
 متر( سانتی

 تراکم بوته  
 در هکتار 

 میزان بذر 
  کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد
  کیلوگرم در هکتار(

 آرایش 
 متر( سانتی

 تراکم بوته  
 در هکتار 

 میزان بذر 
  کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد
  کیلوگرم در هکتار(

4/10  × 40  200000 40 5953 1/11  × 30  250000 50 5240 

3/8 ×  40  250000 50 5648 3/9 ×  30  300000 60 5422 

94/6  × 40  300000 60 5646 93/7  × 30  350000 70 4861 

3/8 ×  50  200000 40 5014 3/8 ×  40  250000 50 4903 

0/6 ×  50  250000 50 5724 94/6  × 40  300000 60 5344 

6/5 ×  50  300000 60 5580 95/5  × 40  350000 70 4469 

 

 
 های مختل  در سال ترویهی -در مزار  تحقیقی سویا رایج   ارقامبا  رقم نکادرمقایسه عملکرد  -5جدول 

 
  کیلوگرم در هکتار( شیرکال  کیلوگرم در هکتار( هی   کیلوگرم در هکتار( سحر  کیلوگرم در هکتار( نکادر سال و مح  اجرای طرح 

 - 1800 - 2850 تهن وته  از توابع ساری( و امام ده  از توابع بهشهر( 1381
 1320 - 1400 1800 ارتفاعات نکا( سنه کوه  از مناطق میان بند ساری( و الیی  از  1384
 - 542 - 1744 کیاسر از ارتفاعات ساری  1386
 1320 1171 1400 2131 عملکرد  کیلوگرم در هکتار(  میانیین
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 مقایسه با ارقام رایج  در (Nekadorرفوووتی  سویا نکادر   ومشخصات زراعی و م -6جدول 
 کشت در مازندران  

 
 Hill سحر تالر ساری  نکادر مشخصات 

 محدود  نیمه محدود محدود  نیمه محدود نیمه محدود تین رشد 

 زود رس  5 متوسد رس  5 متوسد رس  5 دیررس 5 متوسد رس  5 گروه رشد 

 135 140 140 150 145 رویش  روز( طول دوره 
 cm 105 87 63 68 88ارتفا  بوته 

 25 12 16 25 35 فاصله اووین کپسول از زمین 
3/5 متر( سانتی طول کپسول   8/3  5 5/2  4 
2/1 متر( سانتی عرض کپسول   7/0  9/0  6/0  7/0  

 35 36 43 45 52 تعداد کپسول
5/2 3 تعداد دانه در کپسول  3 5/2  3 

 135 150 160 170 180  گرم( وزن هزار دانه 
 پهن پهن باری  پهن نیمه باری   شک  برگ 

 سبز برا  مای  به زرد  سبز کدر  سبز تیره سبز تیره سبز تیره رن  برگ 
 سفید سفید سفید بنفش بنفش رن  گ  

 طالیی روشن  کرم کرم تیره برنزی کرم رن  غالف 

 طالیی  کرم روشن  تیرهکرم  کرم تیره کرم تیره رن  کرخ 

 زرد روشن  کرم روشن  کرم روشن  کرم تیره کرم تیره رن  دانه 

ای باریکه سیاه با هاوه قهوه  کرم رن  ناف دانه   ای قهوه  ای قهوه  ای قهوه  

5/7 7 متر(  سانتی فاصله میان گره   8/5  5/5  8 
 حساس مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاومت به كوابیدگی 

 مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم ریزشمقاومت به 

 م لوب  م لوب  م لوب  م لوب  م لوب  سازگاری به شراید دیم من قه 

 كوب  كوب  كوب  بسیار كوب  كوب  قدرت جوانه زنی 

 نیمه متحم   نیمه متحم   متحم   متحم   متحم   واکنش به بیماری پوسیدگی زغاوی

 4 3 5 3 4 تعداد شاكه فرعی 
 11 12 14 11 15 تعداد گره

 

 توییه ترویجی

اغولوو  كوواخ در  نوکووادر  عومویوق رقوم  هووای 

دار و حواصووولخیز منواطق گرم و مرطوب  زهکش

شوومال کشووور که مشووک  شوووری ندارند قاب  

باشوود. این رقم اوومن داشووتن قابلیت کشووت می

کشوت در زراعت تابسوتانه، جهت کشوت بهاره به  

تر اسوت. تاری  کشوت رقم نکادر  هنیام مناسو 

كرداد در ارااوی دشوت  20اردیبهشوت تا  20از  

مناطق گرم و مرطوب شومال کشوور قاب  توصویه 

بذر در هکتار  کیلوگرم  50-70اسووت. مصوورف  

ردیو   بویون  فوواصووولووه  بووا  ردیوفوی   در کشووووت 

متر و فاصووله بین بوته روی ردی   سووانتی 40-30

 300000متر جهت دستیابی به تراکم  سانتی  10-7

شوووود. این  بوته در هکتار توصووویه می 200000 -

مقودار بوا توجوه بوه دیم یوا آبی بودن زراعوت، نو   

سووازی بسووتر، تاری  کاشووت، كاخ، نحوه آماده

هزار دانوه، قوه نوامیوه بوذر و سووووایر عوامو     وزن

بواشووود. رقم نکوادر بوه دویو  پتوانسووویو  متفواوت می

های قوی  عملکرد باال، ارتفا  بلند، سواقه و ریشوه

و مقواوموت بوه كوابیودگی، قوابلیوت کودپوذیری  
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داشوته و برای به دسوت آوردن بیشوترین عملکرد  

های حاصووولخیز مصووورف بهینه این رقم در زمین

بوا توجوه بوه آزمون كواخ، زراعوت  حوداکرر کود  

شوووود. قبلی و سوووایر عوام  مربوطه پیشووونهاد می

توان  همچنین بوه عنوان یو  توصووویوه عمومی، می

کیلوگرم فسفات   100کیلوگرم اوره،    50مصرف  

و  آموووووووووووووونووووووووووووویوووووووووووووم 

کیلوگرم سوووووفوات دو پتواس در هکتوار بوه    100

صوورت پایه را پیشونهاد کرد. در طول دوره رشود  

توصوویه کارشووناسووان   در صووورت اوورورت طبق

مربوطه، مصورف کودهای اوره به صوورت سورخ 

یا محلول در آب آبیاری و مواد حاصولخیز کننده 

شوود. عالوه  حاوی عناصور میکرو نیز پیشونهاد می

بر این مصوورف گوگرد و سووووفات منیزیم نیز در  

دسوووتیابی به عملکرد باال در زراعت سوووویا حانز 

بیمواری  بواشووود. رقم نکوادر نسوووبوت بوه  اهمیوت می

های شووایع سووویا  پوسوویدگی زغاوی که از بیماری

باشووود متحم  اسوووت. در  در شووومال کشوووور می

بووا  موقووابولووه  راه  بوهوتوریون  بویوموواری  بوروز  صوووورت 

پوسوویدگی زغاوی سووویا، مدیریت تلفیقی کنترل 

بیماری شوووام  اسوووتفاده از ارقام متحم ، تناوب 

زراعی، تنظیم تواری  کواشوووت و توامین رطوبوت  

 (.13باشد  كش  سال میهای كاخ در ماه
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ب -1  

 

وزارت  آموارنواموه    .1395  .نتامی
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