
 

 

 یاهان دانه روغنیگ مجله ترویجی

 38-47 ، ص1401 بهار و تابستان ،اول ، شمارهچهارمجلد 
http://jop.areeo.ac.ir 

 

 شاهد رقم با( SOY-94-79) سویا بخش امید زراعی الین خصوصیات عملکرد و برخیمقایسه 

 گلستان استان در زارعین شرایط در( ویلیامز)
 

 2ببین خان نجفی و حمید 1زاده، کمال پیغام1*زادهامیر قلی

 استان گلستان، طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز باغی، و زراعی علوم استادیار بخش تحقیقات -1

کتول،  آباد علی کشاورزی جهاد مدیریت کارشناس -2ایران  گرگان، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 .ایران کتول، آباد علی گلستان، استان کشاورزی جهاد سازمان
 

 چکیده
 اهمیت از گیاه این در پرمحصول هایژنوتیپ تولید و باشدمی جهان روغنی دانه گیاهان مهمترین از یکی سویا

 مطلوب زراعی صفات و دانه عملکرد لحاظ از را خود برتری باید پرمحصول زراعی ارقام. است برخوردار باالیی

 معموال زراعی ارقام معرفی فرآیند در رو این از. باشند داشته عملکرد پایداری زارعین، شرایط در و دهند نشان

 در و ترویجی تحقیقی هایطرح قالب در رقم معرفی برای نظر مورد هایالین ایستگاهی، هایارزیابی از پس

 همراه به SOY-94-79 الین حاضر مطالعه در. گیرندمی قرار مقایسه مورد منطقه شاهدرقم  با کشاورزان شرایط

 گلستان استان از منطقه دو در زارعین مزارع در ترویجی تحقیقی پروژه قالب در( شاهد عنوان به) ویلیامز رقم

 صفات. گرفتند قرار مقایسه مورد 1400 زراعی سال در زراعی صفات سایر و عملکرد نظر از( گرگان و آبادعلی)

 ارتفاع بوته، ارتفاع فیزیولوژیک، رسیدگی تا روز شامل عملکرد اجزای و عملکرد موفولوژیکی، فنولوژیکی،

. گرفتند قرار گیریاندازه مورد دانه عملکرد و دانه هزار وزن غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بندیشاخه

 گرگان در. بود ویلیامز شاهد رقم از بیشتر SOY-94-79 الین دانه عملکرد منطقه دو هر در که داد نشان نتایج

که  بود هکتار در کیلوگرم 2200 ویلیامز رقم عملکرد و هکتار در کیلوگرم SOY-94-79، 3250 الین عملکرد

منطقه  درهمچنین  نسبت به رقم شاهد ویلیامز است. SOY-94-79درصدی الین  32دهنده برتری نشان

 در کیلوگرم 2100) شاهد به نسبت که بود هکتار در کیلوگرم SOY-94-79، 3185 الین عملکرد آبادعلی

 و باال دانه عملکرد داشتن دلیل به SOY-94-79 الین کلی طور به. داد نشان عملکرد افزایش درصد 35( هکتار

 .دارد را گلستان استان در کشت برای جدید رقم عنوانبه معرفی قابلیت مطلوب، زراعی خصوصیات

 دانه عملکرد ،SOY-94-79 الین سویا، ویلیامز، رقم گلستان، استانهای کلیدی: واژه
 

 a.gholizadeh@areeo.ac.ir :نویسنده مسوول*

http://jop.areeo.ac.ir/
mailto:a.gholizadeh@areeo.ac.ir
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 بیان مسئله

های روغنی و تامین نیاز کشور به روغن خوراکی و کاهش واردات، از جمله عواملی است افزایش تولید دانه

های پر محصول و سازگار با و بخصوص تولید و دستیابی به ارقام و ژنوتیپ سویاهای تحقیقاتی که گسترش برنامه

و رود پروتئینی به شمار می یاهان روغنی وسویا یکی از مهمترین گ. سازدهای مختلف کشور را ضروری میاقلیم

 40طور متوسط دارای ه سویا ب استان گلستان از نظر تولید این محصول در رتبه اول کشوری قرار دارد. دانه

وابسته به  درصد 90کشور ما از نظر تأمین روغن خوراکی بیش از د. باشروغن می درصد 20پروتئین و درصد

های که برای کاهش وابستگی، تحقیق درباره افزایش تولید دانه (1398)علیزاده و همکاران،  باشدواردات می

ریزی آینده توسعه کشت و تولید های افزایش تولید در برنامه. یکی از راهباشدروغنی دارای ضرورت خاصی می

بایستی از ارقام دارای ای دستیابی به عملکرد باال میبر سویا باال بردن افزایش عملکرد در واحد سطح است.

در شرایط زارعین، ارقام اصالح شده با سازگاری و پایداری عملکرد باال  پتانسیل مطلوب استفاده کرد. لذا، معرفی

  .است ضروریدر راستای افزایش تولید 

گیری از صفات مطلوب در بهرهگیری و توان با استفاده از دورگبرای دستیابی به این هدف میهمچنین، 

های جدید پرمحصول و سازگار با نهایت به ژنوتیپ ها درسازی الیندر حال تفکیک و انتخاب و خالصهای نسل

های پیشرفته که های امیدبخش و ژنوتیپمقایسه بین الین ت.شرایط اقلیمی مناطق مورد کشت دست یاف

ها در شرایط آزمایشی به انجام شده است و برتری آن سازگاری ها در آزمایشات مقدماتی ومراحل ارزیابی آن

های برای بسیاری از محصوالت در داخل کشور بصورت معمول و در قالب طرح موجوداثبات رسیده است با ارقام 

های ترویجی نتایج حاصل از پروژه-های تحقیقیدر پروژه .گیردترویجی انجام می-تطبیقی یا تحقیقی -تحقیقی

گیرد، تا ضمن حصول اطمینان از تطابق و کاربرد قاتی پایان یافته در مزارع کشاورزان مورد بررسی قرار میتحقی

های جدید و همچنین آشنایی نتایج در شرایط زارعین، زمینه مناسبی برای آشنایی کارشناسان و مروجان با یافته

بنابراین جهت دستیابی به ارقام  .زان فراهم شودهای آن در سطح مزارع کشاورها و مزیتبرداران با ویژگیبهره

 باشد.ای برخوردار مییت ویژههمیی از ضرورت و اهامورد نظر اجرای چنین طرح

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و  روغنی هایدانه تحقیقات بخش در سویا نژادیبه هایبرنامه ادامه در

 هایژنوتیپ و تجارتی ارقام برخی بین گیریدورگ هایپروژه قالب در 1381-1385 هایسال بذر کرج طی

 گرگان محلهعراقی ایستگاه و کرج در مناسب هایالین نسل هفت طی که گرفت صورت الزم هایتالقی وارداتی

 تا 1381بابائی،) شدند گزینش مطلوب زراعی خصوصیات سایر و عملکرد براساس هاالین بهترین و سازیخالص

 به مختلف هایتالقی از برتر خالص الین 98 عملکرد مقدماتی آزمایش یک قالب در 1394 سال در(. 1385

 قرار ارزیابی و بررسی مورد گرگان و کرج منطقه دو در( 2 گروه) کوثر و( 3 گروه) ویلیامز شاهد ارقام همراه

 با الین دو جمله از برتر خالص الین 33 زراعی مهم صفات و عملکرد از مقایسه حاصل نتایج اساس بر. گرفتند
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 زراعی سال دو مدت به سازگاری آزمایش(. 1393 بابائی،) شدند انتخاب سازگاری بررسی برای 15 و 6 شماره

 شاهد رقم دو همراه به الین 16 گرگان در. گرفت انجام مغان و گرگان کرج، منطقه سه در( 1396-1395)

 اساس بر. گرفتند قرار ارزیابی مورد ویلیامز و کوثر رقم دو همراه به الین 17 مغان و کرج در و کتول و سامان

 122 رشد دوره و هکتار در کیلوگرم 3848 عملکرد متوسط با SOY-94-79( 15) الین گرگان ساله دو نتایج

همراه با رقم شاهد )ویلیامز( در شرایط  SOY-94-79 بنابراین الین .شد انتخاب هاژنوتیپ بهترین جزء روز

  آباد( مورد مقایسه قرار گرفتند.زراعین در دو منطقه از استان گلستان )گرگان و علی

 سویاکار کشاورزان مزارع منظور این برای. گردید کشت مترمربع 2000 مساحت به منطقه هر در ژنوتیپ هر

. گردید انتخاب گلستان کشاورزی جهاد مردمی مشارکت و ترویج مدیریت توسط شده ذکر مناطق در پیشرو

 آبیاری ابتدا ،(1395 همکاران، و فرجی) گلستان استان در سویا کشت دستورالعمل مطابق شده انتخاب مزارع

 عملیات مرحله در. گردید کشت آماده زدن دیسک بار دو با زراعی ظرفیت به خاک رسیدن از پس و شد

 کیلوگرم 100) تریپل فسفات سوپر ،(استارتر عنوان به هکتار در کیلوگرم 50) اوره شامل پایه کودهای خاکورزی

 در کیلوگرم 100) درصد 70 داربنتونیت گوگرد و( هکتار در کیلوگرم 100-150) پتاسیم سولفات ،(هکتار در

 رقم بذور. گردید مخلوط خاک با و پخش دستگاه با مزرعه سطح در( تیوباسیلیوس باکتری همراه به هکتار

 در کشت. گردیدند کشت سویا( سیکلوتیلر به مجهز فتاحی ردیفکار) مخصوص کارنده با امیدبخش الین و ویلیامز

 خرداد 23 در( سرخنکالته) گرگان منطقه در و( کلزا قبلی کشت) خرداد 15 در( آبادفاضل) آبادعلی منطقه

 آبادعلی منطقه در و هکتار در کیلوگرم 60 گرگان منطقه در مصرفی بذر مقدار. گردید انجام( گندم قبلی کشت)

 و مترسانتی 40 آبادعلی منطقه در و مترسانتی 50 گرگان منطقه در ردیف بین فاصله هکتار، در کیلوگرم 80

 از بعد و کاشت از قبل هرز هایعلف مدیریت جهت. بود مترسانتی 10 منطقه هردو در در ردیف روی بوته فاصله

. گردید استفاده( هکتار در کیلوگرم 5/0) سنکور و( هکتار در لیتر 2-5/2) ترفالن کشعلف از ترتیب به کاشت

 لیتر 1) سوپر سلکت از ترتیب به برگ پهن و برگ نازک هرز هایعلف کنترل منظور به شدن، سبز مرحله از پس

 دیمتوات، نظیر هاییکشحشره از آفات کنترل جهت. شد استفاده( هکتار در لیتر 2-5/2) بازاگران و( هکتار در

 آبی نیاز اساس بر منطقه هر در آبیاری همچنین،. گردید استفاده رشد مختلف مراحل در...  و کونفیدور آدمیرال،

 دوره طول در. بود بار 6 و 5 ترتیب به آبادعلی و گرگان منطقه در آبیاری تعداد. گردید انجام نشتی صورت به

 بوته ارتفاع قبیل از صفاتی و( مزرعه کامل رسیدگی تا روز تعداد) فیزیولوژیک رسیدگی تا روز صفت نمو و رشد

 برحسب شاخه اولین تا زمین سطح از) بندیشاخه ارتفاع ،(مترسانتی برحسب بوته انتهای تا زمین سطح از)

 هر برای تصادفی طور به بوته 10 روی بر دانه هزار وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد ،(مترسانتی

 حسب بر دانه عملکرد و گردید برداشت کمباین با مزرعه کل پایان در. گرفت قرار گیریاندازه ژنوتیپ مورد

 .گردید محاسبه هکتار در کیلوگرم
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 آباد)کمیته معرفی رقم( از مزرعه منطقه علیهمکاران موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  دیبازد -1شکل 

 

 (راهکار)معرفی دستاورد 
 با رقم ویلیامز SOY-94-79مقایسه الین 

(. از 1آباد از نظر ارتفاع مشاهده نشد )جدول قه علیطدر من SOY-94-29 بین رقم ویلیامز و الین: ارتفاع بوته

بوته  ارتفاع بیشتر بود. مقدار SOY-94-29طرف دیگر در منطقه گرگان ارتفاع بوته رقم ویلیامز بیشتر از الین 

دهنده برتری متر به دست آمد، که این نتایج نشانسانتی SOY-94-29 100متر و الین سانتی 133رقم ویلیامز 

 باشد. فاع بوته در منطقه گرگان میاز نظر ارت SOY-94-29رقم ویلیامز در مقایسه با الین 

 بندی اختالفشاخه ارتفاع نظر از SOY-94-79 الین و ویلیامز رقم بین آبادعلی منطقه در: بندیارتفاع شاخه

 SOY-94-79 الین و ویلیامز رقم بین داریمعنی اختالف گرگان منطقه در صورتیکه در شد، مشاهده داریمعنی

متر و در الین سانتی 18بندی در رقم ویلیامز حدود آباد ارتفاع شاخهدر منطقه علی (.1 جدول) نشد مشاهده

SOY-94-79  الین در و مترسانتی 15 ویلیامز متر بود و در منطقه گرگان برای رقمسانتی 24حدود SOY-94-

-SOY-94 برداشت مکانیزه الینتوان گفت که امکان (. با توجه به این نتایج، می3بود )جدول  مترسانتی 17 79

 خواهد بود. حداقل درو هنگام هابوته تلفات وجود دارد و 79

دهنده عملکرد محسوب شده و شاخصی برای تعداد غالف در بوته یکی از اجزای تشکیل: تعداد غالف در بوته

آباد و گرگان طقه علیباشد. نتایج مربوط به تعداد غالف در بوته نشان داد که در هر دو منتخمین عملکرد می

 (. در1شد )جدول  مشاهده داریمعنی اختالف بوته در غالف تعداد نظر از SOY-94-79 الین و ویلیامز بین رقم

 از بوته در غالف تعداد صفت .بود بیشتر ویلیامز رقم از SOY-94-79 بوته الین در غالف تعداد منطقه دو هر

-SOY-94 شود. الینمی حاصل فرعی هایشاخه در غالف تعداد و اصلی شاخه در غالف تعداد صفت دو مجموع

-SOYبوته الین  در غالف . بنابراین بیشتر بودن تعداد(2)شکل  باشدویلیامز تک شاخه می چندشاخه و رقم 79

 مثبت و بوته در غالف تعداد با فرعی شاخه توان به چندشاخه بودن آن نسبت داد. همبستگی تعدادرا می 94-79
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 تشکیل جانبی هایشاخه هایگره محل در هاغالف از بسیاری زیرا(. 1399گزارش شده است )بابایی،  دارمعنی

 .کندمی پیدا شافزای نیز غالف تعداد فرعی شاخه تعداد افزایش با بنابراین و شودمی

 

 
 شناسیبا رقم ویلیامز از نظر خصوصیات ریخت  SOY-94-79مقایسه الین -2شکل 

 
 1400و رقم ویلیامز در دو منطقه علی آباد و گرگان در سال زراعی   SOY-94-79صفات مختلف الین  -1جدول 

وزن هزاردانه 

 )گرم(

 در دانه تعداد

 غالف

غالف در  تعداد

 بوته

ارتفاع 

بندی شاخه

 متر()سانتی

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی
 ژنوتیپ

 آبادعلی

159 61/2 89 24 90 SOY-94-79 

 ویلیامز 87 18 46 56/2 120

29/55-** 55/0-ns 99/8** 97/2-* 23/1-ns T-Value 

 گرگان

162 66/2 83 17 100 SOY-94-79 

 ویلیامز 133 15 45 53/2 130

03/34-** 92/0-ns 48/7-** 67/1-ns 34/15** T-Value 
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-SOY-94 الین و ویلیامز رقم بین داریمعنی اختالف منطقه دو هر در نتایج، به توجه با: غالف در دانه تعداد

-SOY-94نتایج نشان داد که تعداد دانه در غالف الین  با این حال .نشد غالف مشاهده در دانه تعداد نظر از 79

در  غالف در دانه تعداد میانگینبیشتر بود. به طوری که  ویلیامز آباد و گرگان از رقمدر هر دو منطقه علی 79

عدد و در منطقه گرگان به ترتیب  56/2و  61/2و رقم ویلیامز به ترتیب  SOY-94-26آباد برای الین منطقه علی

 و شودمی محسوب سویا عملکرد اجزای از غالف در دانه تعداد (. صفت3عدد بود )جدول  53/2و  66/2

 دانه عملکرد با غالف در دانه تعداد صفت بین را مثبتی ارتباط محققان زیادی. دارد باالیی نسبتاً پذیریتوارث

؛ مسعودی و همکاران، 1393؛ فاضلی و همکاران، 1389و همکاران،  حمزه خانلو یونس)ی اندکرده گزارش

1394.) 

 متفاوت بود. در SOY-94-79 الین و ویلیامز دانه رقم هزار وزن که داد نشان آمده بدست نتایج: هزار دانه وزن

-SOY-94 ویلیامز بیشتر بود. وزن هزار دانه الین از رقم SOY-94-79 هر دو منطقه مقدار وزن هزار دانه الین

 130 و 120 ترتیب به ویلیامز رقم دانه هزار گرم و وزن 162و  159باد و گرگان به ترتیب آدر دو منطقه علی 79

 تراکم به توانمی آباد رانسبت به منطقه علی گرگان منطقه در هر دو ژنوتیپوزن هزار دانه  بودن شتربیبود.  گرم

 فواصل در نور بهتر دریافت و گیاهان بین رقابتی اثر کاهش شوداسـتنباط می چنین .داد نسبت کمتر کاشت

 افزایش درنتیجه و دانه به طرف شده گسیل غذایی مواد میـزان افـزایش و تراکم بوته کمتر سـبب بیشتر ردیف

 بین بیشتر رقابت دلیل به که است حالی در ایـن. بوته کمتر باشدو تراکم  بیشتر ردیف فواصل در دانه هزار وزن

 .گرددمی دانـه هـزار وزن کاهش و تراکم بوته بیشتر سبب کمتر ردیف فواصل در گیاهان

با توجه به نتایج، در هر دو منطقه علی آباد و گرگان تعداد روز تا : تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

 SOY-94-79بیشتر از رقم ویلیامز بود. در منطقه علی آباد در الین  SOY-94-79 الین فیزیولوژیکرسیدگی 

حدود  SOY-94-79روز و در منطقه گرگان این زمان برای الین  108روز و در رقم ویلیامز حدود  125حدود 

 SOY-94-79که الین  توان نتیجه گرفت(. پس می3روز بود )شکل  110روز و برای رقم ویلیامز حدود  122

ها و سایر یباشد که در صورت برتری این الین از نظر عملکرد، بیمارتر میحدود دو هفته از رقم ویلیامز دیررس

 باشد.پوشی میصفات زراعی نسبت به رقم ویلیامز، این زمان قابل چشم

 و رقم ویلیامز مشاهده نشد. SOY-94-79در هردو منطقه عالئمی از بیماری در الین : عالئم بیماری
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آباد و گرگان  یدر دو منطقه عل SOY-94-79و الین  امزیلیرقم وتعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک  -3شکل 

 1400 یدر سال زراع

کیلوگرم  3185با عملکرد  SOY-94-79آباد نشان داد که الین پژوهش در منطقه علی این نتایج: عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار  1085کیلوگرم در هکتار برتری داشت و با حدود  2100در هکتار نسبت به رقم ویلیامز با 

 تحقیقی پرووه این (. نتایج4درصدی نسبت به شاهد ویلیامز نشان داد )شکل  35عملکرد دانه بیشتر، برتری 

کیلوگرم در هکتار( با  3250)SOY-94-79 ملکرد دانه الین منطقه گرگان نیز نشان داد که ع در ترویجی

درصد برتری عملکرد  32کیلوگرم در هکتار( برتر بود و  2200کیلوگرم نسبت به رقم ویلیامز ) 1050اختالف 

احتماال به  بیشتر دانه عملکرد در تولید SOY-94-79(. برتری الین 4دانه نسبت به رقم شاهد نشان داد )شکل 

  باشد.های فرعی و تعداد غالف در بوته بیشتر نسبت به رقم شاهد ویلیامز میتن شاخهدلیل داش

آباد در کنار مزرعه این پروژه ارقام دیگری کشت شده بودند که طبق گزارش الزم به ذکر است که در منطقه علی

کیلوگرم در هکتار،  3000کتول، عملکرد دانه رقم ساری  آبادعلی کشاورزی جهاد کارشناسان محترم مدیریت

بندی( و رقم کیلوگرم در هکتار )به دلیل دیررس بودن و دچار شدن به عارضه اختالل در غالف 2400رقم کتول 

عملکرد دانه  SOY-94-79توان نتیجه گرفت که الین کیلوگرم در هکتار گزارش شد. بنابراین می 2800تپور 

 ست. بیشتری نسبت به ارقام نامبرده نیز داشته ا
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 1400 یآباد و گرگان در سال زراع یدر دو منطقه عل SOY-94-79و الین  امزیلیرقم وعملکرد دانه  -4شکل 

 

 توصیه ترویجی

 هایسال در آن کشت زیر سطح که شودمی محسوب کشور در سویا کشت منطقه ترینمهم گلستان استان

. شوندمی کار و کشت دیررس هایژنوتیپ گلستان استان در. است داشته کاهشی روند مختلف دالیل به اخیر

 جونده، و مکنده آفات هجوم زیرزمینی، آبی منابع کاهش و بارندگی کاهش از ناشی آبیکم تنش حرارتی، تنش

 گلستان استان در سویا زراعت تهدیدکننده عوامل از بندیغالف در اختالل عارضه و مزرعه مناسب مدیریت عدم

 رسزودرس و میان ارقام به نسبت معموالً دیررس ارقام که دهدمی نشان گزارشات و تجربیات. شوندمی محسوب

 ارقام معرفی. بینندمی بیشتری خسارت بندیغالف در اختالل عارضه و غیرزیستی و زیستی مختلف هایتنش از

 بویژه و غیرزیستی و زیستی هایخسارت جبران یا و تحمل گریز، جهت مناسبی استراتژی رسزودرس و میان

 در و غیره و حرارتی تنش از فرار رس تواناییو میان زودرس هایژنوتیپ. باشدمی بندیغالف در اختالل عارضه

 رسدمی نظر به بنابراین،. باشندمی( زیستی غیر و زیستی هایتنش) عارضه ایجاد منشاء از فرار به قادر نتیجه

 استان در سویا تولید موانع کردنبرطرف برای مناسبی گزینه رسزودرس و میان هایژنوتیپ معرفی و اصالح

 فرصت موقع به برداشت با کمتر، خسارت بر عالوه رسزودرس و میان ارقام که است حالی در این. باشد گلستان

درصد  35آباد حدود در منطقه علی SOY-94-79الین جدید  .کنندمی فراهم نیز را پائیزه هایکشت برای کافی

درصد عملکرد دانه آن نسبت به شاهد ویلیامز بیشتر بود. از طرف دیگر به دلیل  32و در منطقه گرگان حدود 

شود و رس تلقی میتر بود، بعنوان یک الین میانررسیحدود دو هفته از رقم ویلیامز د SOY-94-79اینکه الین 

رفی به عنوان رقم جدید، برای کشت در مزارع زارعین استان گلستان استفاده توان پس از نامگذاری و معمی
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 نرخ به توجه با و ویلیامز شاهد رقم به نسبت SOY-94-79 الین کیلوگرمی 1000 حدود برتری به توجه با شود.

 خالص سود افزایش آزمایش، اجرای سال در ریال 125000 ارزش به سویا دانه کیلوگرم هر تضمینی خرید

 برای توجهی قابل مبلغ که باشدمی ریال 125000000 شاهد رقم به نسب SOY-94-79 جدید الین از حاصل

 .باشدمی عزیز و زحمتکش کشاوزران

 تشکر و قدردانی

-000391مصوب  شماره به مصوب ترویجی تحقیقی پروژه اجرای از حاصل نتایج اساس بر پژوهش این

 از بدینوسیله. است شده نگارش گلستان استان درموسسه ترویج و آموزش کشاورزی  048-0103-57-3

و منابع طبیعی استان گلستان،  کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز محترم مسئولین هایهماهنگیمات و زح

های انجام آزمایش و ل، کارشناسان محترم مراکز خدماتی محگلستان استان ترویج هماهنگیمدیریت محترم 

 زراعین محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 منابع 

. گزارش ایسو کیدر حال تفک یهانسل یو بررس یریگدورگ قیاز طر یکیتنوع ژنت جادی( . ا1380ح. ر. ) ،یبابائ

 صفحه. 10نهال و بذر.  هیاصالح و ته قاتی. موسسه تحقینهائ

هــائ یآبکم طیسویا در شرا یهاپی( . ارزیابی ژنوت1391ح. ر. ) ،یبابائ ســه تحقی. گزارش ن صــالح و  قــاتی. موس ا

 صفحه. 21نهال و بذر.  هیته

هــائایخالص سو یهانیال یعملکرد نهائ سهیو مقا ی(. بررس1391ح. ر. ) ،یبابائ گــزارش ن ســه تحقی.   قــاتی. موس

 صفحه. 40نهال و بذر.  هیاصالح و ته

ســ یریگدورگ قیاز طر یکیتنوع ژنت جادی. ا1385-1393ر.  .ح ،یبابائ ســل یو برر ســو یهان فــر   حــال ت . ایدر 

 نهال و بذر.  هیاصالح و ته قاتیمصوب. موسسه تحق یقاتیپروژه تحق یگزارش نهائ

ســو یهانیعملکرد ال یمقدمات ی. بررس1394ر.  .ح ،یبابائ گــزارشایخــالص  هــائ .  صــوب.  یقــاتیپــروژه تحق ین م

 نهال و بذر.  هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق

مصوب. موسسه  یقاتیپروژه تحق ی. گزارش نهائایسو دیخالص جد یهانیال یسازگار ی. بررس1396ر.  .ح ،یبابائ

 نهال و بذر. هیاصالح و ته قاتیتحق

های های آماری چند متغیره در ژنوتیپشناسی با استفاده از روشمطالعه صفات زراعی و گیاه .1399ر.  .ح ،یبابائ

 .1-22(: 1) 33ی. زراع یکاربرد یهاپژوهش هینشر (..Glycine max Lسویا )

 پاسبان. ف ،جاویدفر. ح .ا ،رادشیرانی. م ،خیاوی. ش ،نیاعزیزی. ع ،زادرضایی .م ،همدانی یزداندوست .ب ،زادهعلی

یــری. ب ،نصیری مجد. ح .م ،خومرام عالم. س ،اوزان رحمانپور. ف ،شریعتی. م ،رادمصطفوی. ب ،اسالم  ام
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ســتانه کلزای جدید رقم نیما،. 1398. ا ،بیدیسیاه زارعی و. ح ،اوغان شــت بــرای زم نــاطق در ک  و ســرد م

 .76-61: 8 .باغی و زراعی گیاهان در تحقیقاتی هاییافته. ایران سرد معتدل

کــرد  کیارتباط صفات مورفولوژ یبررس. 1393فاضلی، ف. نجفی زرینی، ح. عارف راد، م. و میرآبادی، ع. ز.  با عمل

شــنامه هــابه عامل هیبا استفاده از روش تجز ایموتانت نسل چهارم سو هاینیها در الندانه و تنوع آ . پژوه

 .47-56: 47. اصالح گیاهان زراعی

 هزارجریبی،. م طالچی،کاظمی. م باقری،. ش کیا،. ر.ح نژاد،صاد . م آبادی،یونس. ع کیانی،. س رییسی،. ا فرجی،

 سازمان کشاورزی، جهاد وزارت. گلستان استان در سویا تولید. 1395. ن سرایی،سوخت و ع خانی،موسی. ا

 .گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات،

بــائی، س.ع. و غمبریپ، م. ر. همتا یبی، ب. مسعود ســ. 1394ی، ح. ر. با عــ یبرر صــفات زرا نــوع   یهــاپیت در یت

عــیی. نشریه پژوهشاصل یهابه مؤلفه هیبا استفاده از تجز ایمتفاوت سو یرشد کــاربردی زرا : (3)28. های 

81-90. 

بــاد، م.ط. و انیحالج، ن. رانوندیب یرولیپی، ع. دربند یزدیا، م. حمزه خانلو یونسی جــد آ ســ. 1389ی، ع. م  یبرر

 یحاصل از پرتوده یاینسل هفتم سو یهانیبا عملکرد در ال یکیو مورفولوژ یاز صفات زراع یارتباط برخ

 .30-46: (5) 2. های کاربردی زراعی. نشریه پژوهشبا اشعه گاما
 


