
 3گرگان
 رقم سویا مناسب کشت بهاره و تابستانه 

 صفر علی شریعتی: معرفی کننده 1331: سال معرفی

 های گلستان و مازندرانکشت بهاره و تابستانه در استان: مناطق مناسب کشت

 

گلستان از ای استان  منطقه هایدرآزمایشاین رقم  .است"هود"نام اصلی آن  است و ارقام وارداتی از3گرگانرقم  سویا

توسط  1331رو در سال کیلوگرم در هكتار بود، از این 3523و میانگین عملكرد آن مطلوبی برخوردار بوده   عملكرد و سازگاری

درصد  33میانگین مقدار پروتئین آن . معرفی شد” 3گرگان“عنوان رقم هب طبیعیاستانگلستانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

 این رقم نسبت به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است. درصد است 11ن و میانگین مقدار روغن آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کیلوگرم در هكتار 3333 -3233 عملكرد دانه

 روز 123 طول دوره رشد

 گرم 113 میانگین وزن هزار دانه

 درصد 33 متوسط میزان پروتئین

 درصد 11 متوسط میزان روغن

 مقاوم دانه واکنش به ریزش

 مقاوم واکنش به خوابیدگی

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

 



 سحر
 رقم سویا مناسب برای کشت بهاره و تابستانه 

 

 

 

 

 

 

 

 نام اصلی آن پرشینگ و ارقام وارداتی ازرقم سحر 

با توجه . شدواردکشور  از خارج 1333در سال است که 

 طیای  منطقه هایدر آزمایشاین رقم به اینكه 

و  های گلستان ن در استا 1335تا  1333های  سال

، برخوردار بود زیادیمازندران از عملكرد و سازگاری 

-توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 1335در سال

معرفی  عنوان رقم جدید سحرطبیعی استان گلستان به

کیلوگرم در  5323میانگین عملكرد این رقم . شد

درصد، و  33ه هكتار، میانگین مقدار پروتئین دان

درصد است و نسبت به  51میانگین مقدار روغن دانه 

 .ریزش دانه و خوابیدگی مقاومت دارد

 رجب چوکان معرفی کننده

 1335 سال معرفی

 کیلوگرم در هكتار 5233-3333 عملكرد دانه

 روز 132 طول دورۀ رشد

 گرم 143 میانگین وزن هزار دانه

 درصد  51 متوسط میزان روغن

 درصد  33 متوسط میزان پروتئین

 مقاوم دانه واکنش به ریزش 

 مقاوم واکنش به خوابیدگی 

 مناطق مناسب کشت
کشت بهاره و تابستانه در 

 های گلستان و مازندراناستان

  



 تالر 

 رقم سویا مناسب برای کشت  در استان مازندران 
 عرب غالمحسین: معرفی کننده 1313: سال معرفی

 استان مازندران: مناطق مناسب کشت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رقم سویا ساری

 

 

 کیلوگرم در هكتار 3133 متوسط عملكرد

باالترین راندمان درسطح 

 وسیع 
 کیلوگرم در هكتار 4333

 سفید رنگ گل

 کرم روشن رنگ غالف

 محدود تیپ رشد

 چند شاخه بندینوع شاخه

 روشن کرم رنگ دانه

 ای قهوه رنگ ناف

 درصد 53 متوسط میزان روغن

 درصد 33 متوسط میزان پروتئین

 گرم 133 وزن هزار دانه

 زودرس 2 گروه رسیدن

 14 تعداد گره در ساقه

 سانتیمتر 33 میانگین ارتفاع بوته

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

رقم سحررقمازدياديازمزرعه(B.P-296)تالر

كالدراستانبايعكشاورزيتحقيقاتدرايستگاه

شدانتخابمازندران داراياين. -نيزههايبرگرقم

گلباريكاي استبا رنگسفيد به هايی -كپسولتجمع.

صفاتدرانتهايايچهاردانههاي از يکی اصلی، ساقۀ

.استرقممشخصۀاين

بيماريوبهمقاوموريزشخوابيدگیتالربهرقم

ازمنطقهمهمهاي

.استسويامتحملسطحیوسفيدکذغالیپوسيدگیجمله

منطقه آزمايشات سطح در تالر بارقم مازندران در اي

 عملکرد و8/3متوسط هيل ارقام به نسبت درهکتار، تن

 حدود بيشترين62سحر و است داشته برتري درصد

مزارعكشاورزانحدود تندر2/4راندماناينرقمدر

انگينميزانمي.هکتاروازاطرافبهشهرگزارششدهاست

درصدوميانگينمقدارپروتئيندانهآن62روغندانۀآن

درصداست33 فاصلهرديف. –32جهتكشتمتراكمبا

.سانتيمتربهخصوصدرزراعتتابستانهنيزمناسباست62

.وخرگوشیمعروفاست"پیبی"اينرقمدرشمالبه





  ساری

 مناسب برای کشت  در استان مازندران 

 غالمحسین عرب: معرفی کننده 1313: سال معرفی

 استان مازندران: مناطق مناسب کشت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 کیلوگرم در هكتار 4133 متوسط عملكرد

باالترین راندمان درسطح 

 وسیع
 کیلوگرم در هكتار 2133

 بنفش رنگ گل

 (روشنایکرم مایل به قهوه)برنز رنگ غالف

 نیمه محدود رشدتیپ 

 چند شاخه بندینوع شاخه

 کرم تیره رنگ دانه

باریكه سیاه با هاله قهوه ای کم  رنگ ناف

 درصد  55 متوسط میزان روغن رنگ

 درصد 33 متوسط میزان پروتئین

 گرم 133 وزن هزار دانه

 دیررس 2 گروه رسیدن

 11 تعداد گره در ساقه

 سانتیمتر 13 میانگین ارتفاع بوته

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

 K.W222 رقمنمايشیازمزرعه(J.K-292)ساريرقم

انتخابشدساريتوابعازجنديندرقريه هايبرگ.

پهن رقم گلرنگوبهاين و آنسبزتيره هاي

-شاخه.استبنفش

رقماين.دارنداصلیساقهبهنسبتكمینيززاويهآنهاي

خزانیبسيارخوبیزنیجوانهازقدرت و برخورداراست

دارد سريع به. ساري ازمنطقهمهمهايبيماريرقم

استمتحملذغالیپوسيدگیجمله در. رقم اين

متوسطعملکردهايانجامآزمايش شدهدرمازندرانبا

32تندرهکتار،نسبتبهارقامهيلوسحرحدود1/4

بيشترينراندمانايندرصدبرتريتوليدداشتهاستو

 مزارعكشاورزانحدود 1رقمدر از2/ هکتار تندر

ميانگين.گزارششدهاست(كالروستايبايع)حومهنکا

 آن دانۀ روغن مقدار66ميزان ميانگين و درصد

دامنهكشتآنوسيع.درصداست33پروتئيندانۀآن

ارتفاعاتقابلكشتاست تا اراضیساحلی از و در.

كش رديف فاصله با متراكم در62–32ت سانتيمتر

مناسبعملمیزراعت بسيار تابستانه و .كندهايبهاره

.معروفاست"جیكا"رقمساريدرشمالبه



 نكادر
رقم سویا مناسب  کشت  بهاره  و تابستانه  در مناطق مختلف 

 مازندران
 غالمحسین عرب: معرفی کننده1313: سال معرفی

 شت بهاره و تابستانۀ آبی و بهارۀ دیم در مناطق مختلف استان مازندرانک: مناطق مناسب کشت
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 محدودنیمه تیپ رشدی

 کیلوگرم در هكتار 3333 میانگین عملكرد دانه 

 سانتیمتر 132 میانگین ارتفاع بوته

 گرم 113 میانگین وزن هزار دانه 

 روز 142 طول دورۀ رشد 

 23 غالف در بوته  تعداد

  13 تعداد گره در ساقۀ اصلی

 سانتیمتر  3 گره یانمفاصلۀ 

 چند شاخه بندینوع شاخه

 بنفش رنگ گل

 سفید  رنگ کرک

ارتفاع اولین غالف از 

 زمین
 سانتیمتر 12

 تحمل به بیماری

 پوسیدگی زغالی 
 متحمل

 مقاوم تحمل به ریزش دانه

 مقاوم تحمل به خوابیدگی

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

باهدفاصالحارقامپرمحصولسويادريك1331درسال

گيريازتالقیبينارقامبرنامۀدورگ 3-وگرگانتالر

ارزيابیپسازدستآمدكهتعدادزياديالينخالصبه

ارقامتجاريوسازگاريبهمقدماتی -Bالينمنطقههمراه

خصوصيات3/31-32163 ساير و زياد عملکرد به توجه با

زراعیازجملهطولدورۀرشدمناسب،تحملبهبيماري

خوابيدگیبوتهوريزشدانهومناسب پوسيدگیزغالی،

نکادر جديد رقم عنوان به مکانيزه برداشت براي بودن

.معرفیشد



 کتول

تابستانه در مناطق مختلف رقم سویا مناسب کشت  بهاره  و 

 گلستان
 
 

 ابراهیم هزار جریبی: معرفی کننده1313: سال معرفی 
 

 های اول و دوم  در استان گلستانکشت: مناطق مناسب کشت
 
 
 

 

 
 

 سانتیمتر 133 میانگین ارتفاع  بوته 

 کیلوگرم در هكتار  3333 میانگین عملكرد

 بنفش رنگ گل

 طالیی رنگ کرک

 طالیی رنگ غالف

 نامحدود تیپ رشد

 چند شاخه بندینوع شاخه

 زرد روشن رنگ دانه

 سیاه تیره  رنگ ناف

 درصد 53 متوسط میزان روغن

 درصد 33 متوسط میزان پروتئین

 گرم 533-553 وزن هزار دانه

 دیررس 2گروه  گروه رسیدن

 11 تعداد گره در ساقه

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

 .D.PXناماصلیباارقاموارداتیاز"كتول"رقمسويا

ايننرقنم.واردكشورشد1338استكهدرسال3289

اياسنتانگلسنتانازعملکنردومنطقنههايدرآزمايش

3333اسنتوبنامينانگينمطلوبیبرخوردارسازگاري

حدود3-كيلوگرمدرهکتارنسبتبهرقمشاهدگرگان

رقنم.كيلوگرمدرهکتاربرتنرينشناندادهاسنت322

وينههههابندارايتحملخوبیدرمقابلبيماريكتول

از.اسنتغالیونماتدسيستسنويازبيماريپوسيدگی

وبوتنهبنهخوابيندگیتمقاومنهاياينرقنم،ويهگی

وبودهسانتيمتر122آنارتفاعميانگين.يزشدانهاستر

هنايانتهنايی،بنرايهادرگنرهباتوجهبهتجمعغالف

.برداشتمکانيزهمناسباست
 

 





 کاسپین
 رقم سویا مناسب کشت در استان مازندران

 غالمحسین عرب: معرفی کننده   1333: سال معرفی

  استان مازندران در شرایط دیم و آبیاریمناطق مختلف :مناطق مناسب کشت
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 کیلوگرم در هكتار 3233 میانگین عملكرد دانه 

 محدودنیمه تیپ رشدی

 سانتیمتر 135 متوسط ارتفاع بوته

 گرم 113 میانگین وزن صد دانه

 روز 142 طول دورۀ رشد 

 41 تعداد غالف در بوته

 چندشاخۀ ایستاده بندینوع شاخه

 سانتیمتر 32 غالفارتفاع اولین 

تحمل به بیماری پوسیدگی 

 زغالی
 متحمل

 مقاوم تحمل به ریزش دانه

 مقاوم تحمل به خوابیدگی

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

 

 

 

 

منظورمعرفیارقامجديدسوياباعملکنردزينادوبه

هايمهمدراسنتانمازنندران،ازمتحملبهبيماري

ننهاديمبتننیبنرسنالۀبنهطیيكبرنامۀده1331

،اليننخالصنیازجمعينتحاصنلازگيريدورگ

هايمقدماتیتالقیدورقمتالروهيلطیارزيابی

وسازگاريباتوجهبهعملکنردزينادوخصوصنيات

اين.گرفتزراعیمطلوبگزينششدوكاسپيننام

دينم،رقمعالوهبرعملکردزياددرشرايطآبياريو

.برايكشتمتراكموبرداشتمکانيزهمناسباسنت

هايآزمنايشميانگينعملکرداينرقمدرطیسال

ميانگينوزنصددانۀ.كيلوگرمدرهکتاربود3222

گرمونسنبتبنهبيمناريپوسنيدگی182اينرقم

ايننرقنمنسنبتبنه.قبولیداردزغالیتحملقابل

بهرينزشداننهوشاهددرصدروغنبيشتريداردو

.خوابيدگیمقاوماست



 سالند
 رقم سویا مناسب  کشت در نواحی شمالی استان خوزستان

 غالمرضا قدرتی: معرفی کننده   1331: سال معرفی

 نواحی شمالی استان خوزستان:مناطق مناسب کشت
 کیلوگرم در هكتار 5433 میانگین عملكرد دانه

 گرم 122 میانگین وزن هزار دانه

 درصد 55 متوسط میزان روغن

 درصد 31 متوسط مقدار پروتئین

 رشد نامحدود تیپ رشدی 

 بنفش رنگ گل 

 طالئی رنگ کرک 

 سانتیمتر 12 ارتفاع اولین غالف 

 سانتیمتر 32 میانگین ارتفاع بوته

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

هايدرحنالهايبرترازنسلسالندحاصلگزينشالينرقم

هايآبادياستكهدرآزمايشصفی×تفرقجمعيتداگاس

-مقايسۀعملکردسويادرمركزتحقيقناتكشناورزيومننابع

3933آباددزفولاينرقنمبنامتوسنطعملکنردطبيعیصفی

اركيلنوگرمدرهکتن1222كيلوگرمدرهکتاربرتردرحدود

6938افزايشعملکردنسنبتبنهشناهدسنيمسبناعملکنرد

اينرقمازحين سناير.كيلوگرمدرهکتارنشاندادهاست

صفاتزراعیازجملهزودرسیوقابليتبرداشتمکانيزهنيز

باعملکردرقمسالنددرشرايطزارعاننيز.برترازشاهداست

بننا(يمسسن)كيلنوگرمدرهکتناربرتنرازشناهد6332داننۀ

 .كيلوگرمدرهکتاربودهاست1822عملکرددانۀ
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 سامان 
 رقم   سویا مناسب کشت  در  استان گلستان

 

 ابراهیم هزار جریبی: معرفی کننده 1335: سال معرفی

 
 مناطق مختلف استان گلستان: مناطق مناسب کشت

 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیلوگرم در هكتار 3333 عملكرد دانهمیانگین 

 سانتیمتر 113 بوته  ارتفاعمیانگین 

 بنفش رنگ گل

 ایقهوه رنگ کرک

 نامحدود رشد یپت

 پهن برگ شكل

 چند شاخه یشاخه بندنوع 

 زرد رنگ بذر

 یاهس بذر رنگ ناف

 درصد 1/51 دانه روغنمتوسط مقدار

 درصد 4/31 ین دانهپروتئمتوسط مقدار 

 2 یدنگروه رس

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

-ترينگياهانروغنیوپروتئيننیبنهيکیازمهمسويا

22لستانباسنطحكشنتحندودگاستان.رودشمارمی

كشتايننگياهندرايرانۀترينمنطقمهمر،هزارهکتا

گينريبنيندورقمسامانحاصلبرنامۀدورگ.است

در(والندپندري)واِسِکس(والدمادري)رقمويليامز

هايبعدازآندرهادرسالوانتخاببوته1339سال

هنايروغننیمسسسنۀتحقيقناتبخشتحقيقاتداننه

وايسنتگاهتحقيقنات(كنر )اصالحوتهيۀنهالوبذر

اينرقمدارايعملکردداننۀ.كشاورزيگرگاناست

هايگياهی،مقاومبنهرينزشزياد،متحملبهبيماري

از.بننرايبرداشننتمکننانيزهاسننتدانننهومناسننب

پنسهايجدينداينرقم،توليدگلۀويهخصوصيات

ناشیازعارضۀاختاللخسارتكاهشوازريزشگل

 .بندياستدرغالف
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 کوثر
 و لرستان استان معتدل اقلیم  در کشت  مناسب یارقم سو

  مشابه مناطق
 حمید رضا بابایی: معرفی کننده 1334: سال معرفی

 اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه:مناطق مناسب کشت
 

 
 

 کیلوگرم در هكتار 3333 میانگین عملكرد دانه

 گرم 132 میانگین وزن هزار دانه

 درصد 55 متوسط میزان روغن

 درصد 33 متوسط مقدار پروتئین

 رشد نامحدود تیپ رشدی 

 مقاوم واکنش به بیماری فیتوفترا

 مقاوم واکنش به خوابیدگی

 مقاوم واکنش به ریزش دانه

 سانتیمتر 32 میانگین ارتفاع بوته

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

22استانلرستانازمناطقمهمكشتسويادردهنه

مينريوبودهاستكهبهدليلشنيوعبيمناريبوتنه

رقممناسبجايگاهخنودرابنرايايننگيناهفقدان

بناهندفمعرفنیارقنام.زراعیازدستدادهاست

مينريفيتنوفترا یزودرسومتحملبهبيماريبوتنه

پروژهمشتركیبينموسسهتحقيقناتاصنالحوتهينۀ

انجام1336نهالوبذروسازمانانرژياتمیازسال

اقنرارشدكهدرآنبذررقمكالرکتحتاشعهگام

بذوراشعهديدهدرمزرعنهكشنتوپنساز.گرفت

يافتنه،چهارنسلبررسیصفاتمختلفزراعیجهنش

هايگزينشموتانت.موتانتزودرسگزينششد43

هايمقندماتیونهنا یعملکنرددرشدهدرآزمايش

لرستانموردارزينابیقنرارگرفتنندكنهدرنهاينت

وزهنسنبتبنهر12باتوجهبهزودرسیM.3موتانت

آبنیومقاومنتبناالبنهرقممادري،تحملبنهكنم

ايننن.ميننريفيتننوفترا یانتخننابشنندبيمنناريبوتننه

توسطكميتهمعرفیرقمبهنام1394موتانتدرسال

 .كوثرنامگذاريشد
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 امیر

 

 استان گلستانکشت در رقم سویا مناسب برای 
 ابراهیم هزار جریبی: معرفی کننده 1332: سال معرفی

 استان گلستان:مناطق مناسب کشت

 2 گروه رسیدگی 

 رشد محدود تیپ رشد

 کیلوگرم در هكتار 3233 میانگین عملكرد دانه 

 مترسانتی 133 میانگین ارتفاع بوته 

 133 روز تا رسیدن فیزیولوژیک 

 گرم 132 میانگین وزن هزاردانه 

 درصد  55 میانگین میزان روغن دانه 

 درصد 33 میانگین میزان پروتئین دانه

 مقاوم واکنش به ریزش دانه  

واکنش به بیماری پوسیدگی 

 ذغالی 
 مقاوم

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

حاصلبرنامهدورگگيريبنينSahar/Eppsالين

والند)Eppsو(والدمنادري()سحر)Saharدورقم

هنايهادرسالوانتخاببوته1332درسال(پدري

بعنندازآندرايسننتگاهتحقيقنناتكشنناورزيعراقننی

هننايآزمننايش1383ازسننال.محلننهگرگنناناسننت

مقايسهعملکردوبررسیوضنعيترقنمازنظنرسناير

وصياتمهمازايستگاهتحقيقاتكشاورزيعراقیخص

براساسنتايج،دواليننبرتنر.محلهگرگانآغازشد

ايندورگانتخابوبههمراهسايرالينهاوارقنام

دردوكشتبهارهوتابستانهدردوايسنتگاهگرگنانو

مننوردارزيننابی1388و1383هننايگنبننددرسننال

يكالينبرتراين1389درسال.استانیقرارگرفتند

هايدورگبههمراهالينهايبرترديگرازدورگ

متفاوتوارقامتجارتیاستانگلستانبهعنوانشاهد

تطبيقیدرسهمنطقهاستانگلستان-درطرحتحقيقی

درشنرايطزارعنيننينز(كاللنه–آبنادعلی–گرگان)

 .بررسیشدند
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 تپور
 مازندران و مناطق مشابهاستان کشت در رقم سویا مناسب 

 

 غالمحسین عرب: معرفی کننده 1332: سال معرفی

استان مازندران و مناطق مشابه در اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور:مناطق مناسب کشت  

 

 2 گروه رسیدگی

 محدودنیمه تیپ رشد 

 کیلوگرم در هكتار 4333 میانگین عملكرد در آزمایشات

 مترسانتی 133 میانگین ارتفاع بوته 

میانگین تعداد روز تا رسیدگی 

 فیزیولوژیک 
143 

 گرم132 میانگین وزن هزار دانه

 مقاوم واکنش به خوابیدگی 

 متحمل واکنش به پوسیدگی زغالی 

 23 میانگین تعداد روز تا شروع گل 

 مقاوم وضعیت ریزش دانه  

 درصد 55 میانگین میزان روغن دانه 

 درصد 33 پروتئین دانهمیانگین میزان 

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

-k.w ،دورگ(P-11/2-32232)6226الينننننن
222 ×Sahar(Pershing)حاصنننلبرنامنننهبنننه،-

ايسننويايكشننوربننودهكننهدورگنننهاديمنطقننه

درسناري1332گيريايننالينندرسنالزراعنی

بررسننیونيننز(F1)بررسننینسننلاول.انجننامشنند

سننازيطننیهننايدرحننالتفکيننكوخننالصنسننل

طنیاينندورگ.انجنامشند1331-33هنايسال

مقايسننههننايشدرآزمنناي1338-84هننايسننال
ايدرمقنندماتی،مقايسننهعملکننردوبررسننیناحيننه

مننناطقمختلننفمازننندران،بنناارقننامرايننجمنطقننه

رقننمتپننورازنظننر.مننوردمقايسننهقننرارگرفننت

ازنظنرتحمنلعملکردنسبتبهشناهدبرتنربنوده،

ونينزدارايشرايطديممنطقنهمشنابهارقنامراينج

خصوصننياتزراعننیمنحصننربننهفننردبننهخصننوص

كشنتايننرقنمدر.باشندوزنهزاردانهبناالمنی

قگنننرمومرطنننوبشنننمالكشنننوروبنننهمنننناط
خصننوصدرزراعننتبهننارهوتابسننتانهزودكاشننت

.گرددبعدازكلزاتوصيهمی
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 صبا 
 (استان اردبیل)رقم سویاجهت کشت تابستانه در دشت مغان 

 حمید رضا بابایی: معرفی کننده 1332: سال معرفی

 (دشت مغان)اردبیل استان :مناطق مناسب کشت

 3 گروه رسیدگی

 رشد نامحدود تیپ رشد

 کیلوگرم در هكتار 3133 میانگین عملكرد دانه

 گرم 142 میانگین وزن هزار دانه

 مترسانتی 113 میانگین ارتفاع بوته

 53 تعداد گره در ساقه

 تک شاخه فرم شاخه بندی

 درصد 53 میانگین میزان روغن

 درصد 33 پروتئینمیانگین میزان 

 مترسانتی 13 ارتفاع اولین غالف

 مقاوم واکنش به ریزش

 مقاوم واکنش به خوابیدگی

 متحملنیمه آبی واکنش به تنش کم

 .اطالعات مندرج مربوط به سال معرفی رقم است*. 

سال رقم1326در تالقیبيندو Unionاز Elfو

بوته نتا  كه دورگبدستآمد بذر هايتعدادي

ازنظرخصوصيات(F1-F3)دوررگطیهفتنسل

درسال.سازيشدندزراعیمطلوبارزيابیوخالص
1332 ساير133، و تالقی اين از برگزيده الين

همراهارقامشاهددريكآزمايشبررسیهابهتالقی

گرفت قرار ارزيابی مورد عملکرد كهمقدماتی ند

 حاصل نتايج از18براساس برتر پرمحصول الين

در.شاهدجهتارزيابینها یعملکردگزينششدند

ساله دو عملکرد  عملکرد آزمايشسازگاريمقايسه

(1381-1382 مغان،( گرگان، منطقه پنج در كه
آباد،اسالمآبادومياندوآببهاجرادرآمد،رقمخرم

 عملکرد بيشترين هکتارك3112)صبا در يلوگرم را(

دوم رتبه در نيز عملکرد پايداري نظر از داشتو

گرفت قرار الين. و ارقام آزمايشارزيابی هايدر

شرايطتنشكم در 1389-1392)آبیسويا در( كه

تنشدر به تحمل نظر از صبا رقم شد انجام كر 

ژنوتيپ نيمهگروه كمهاي به قرارمتحمل آبی

.گرفت
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 پارسا
 (استان اردبیل)سویا جهت کشت تابستانه در دشت مغان  رقم

 حمید رضا بابایی: معرفی کننده                                        1333: سال معرفی

 (دشت مغان)استان اردبیل :مناطق مناسب کشت
 

 ( رس متوسط) 3 گروه رسیدگی

 تیپ رشد 
ایستاده با رشد نیمه 

 محدود

 مترسانتی 32  میانگین  ارتفاع بوته 

 سفید رنگ گل

 مثلثی ( های جانبی شكل برگچه)برگ 

 زرد مایل به سبز رنگ پوسته خارجی بذر 

  113 میانگین روز تا رسیدگی 

 سه شاخه  بندیفرم شاخه

میری واکنش به بیماری بوته

 فیتوفترایی

 مقاوم

واکنش به بیماری بوته میری 

 فوزاریومی

 نیمه مقاوم

 درصد 55 میانگین میزان روغن 

 درصد 33 میانگین میزان پروتئین

 گرم 141 میانگین وزن هزار دانه

 میانگین عملكرد دانه
کیلوگرم در  3533

 هكتار

ملیبهL28الين تالقیحاصلبرنامه و نهاديسويا

درسالWilliams 86وDelsoy 4612بيندورقم

1392سالبررسیوانتخاب،درسال13طی1339

 نام گرديد"پارسا"با معرفی آزمايش. هايدر

دانه عملکرد ساله متوسطدو با پارسا سازگاريرقم
مغان3396 در را نخست رتبه هکتار در كيلوگرم

برتريمعنی و  صبابدستآورده رقم نسبتبه دار

كيلوگرمدرهکتارنشان6226باعملکرددانه(شاهد)

داد تحقيقی. آزمايش باترويجی-در پارسا رقم ،

 عملکرد در3623متوسط ميزانكيلوگرم به هکتار

كيلوگرمدرهکتارعملکرديبيشترازرقمشاهد324

 با داشتو رسيدگی112ويليامز تا رشد دوره روز

زودرس روز بودپنج ويليامز رقم از تر دو. در
آزمايشجداگانهارزيابیپاسخالينهاياميدبخش

سويا مهم بيماري دو به جديدسويا رقم دركشور

بي به نسبت  بوتهپارسا كامالًماري فيتوفترا ی ميري

مقاومونسبتبهبيماريبوتهميريفوزاريومینيمه

بود مقاوم لحاظمحتوي. به ارزيابیكيفیدانه در

چرب اسيدهاي تركيب و دانه روغن و پروتئين

درصد33درصدروغنو66روغننيزالينرقماز
انهپروتئينبرخورداربودهوازنظركيفيتروغند

روغن گروه قراردر كم اشباع اسيدچرب با هاي

.گرفت
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