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 چکیدُ

بِ هٌظَر بررسی ػولکرد ٍ اجسای ػولکرد ارقام کاًَال آزهایشی در هسرػِ تحقیقاتی هَسسِ تحقیقات کشاٍرزی ٍاقغ در هْیار بِ طَرت 

 ES Betty ،GKارقام آزهایشی شاهل آدریاًا، چوپلیي، کَپر، . تکرار در ًسدیکی اطفْاى طَرت گرفت 3بلَک ّای کاهل تظادفی با 

Helena ،GK Olivia ،GKH 0784 ،GKH 1605 ،GKH 2005 ،GKH 305 ،GKH 3705 ،GKH 506 ،کارٍى، لیکَرد ،

 SLM 046 ،SW، ساٍاًا، RNX 3621 ،RPC 2033، اٍکاپی، اپرا، NK Aviator ،NK Karibik ،NK octansهَدًا، 

Falstaff ٍ طالیِ، تسیلَ، تری اًگل ،WRH 268 .ٌیي تؼداد خَرجیي در ّر بَتِ ٍ رقن تأثیر هؼٌی داری بر ارتفاع گیاُ داشت ٍ ّوچ

تأثیر رقن بر ٍزى ّسار داًِ، ػولکرد بیَلَشیک، شاخض . تؼداد داًِ در خَرجیي ًیس بِ طَر هؼٌی داری تحت تأثیر رقن قرار گرفتٌد

با درطد رٍغي تواهی اختالف ّای آزهایشی هیاى ارقام در رابطِ . برداشت، ػولکرد داًِ، ػولکرد رٍغي ٍ درطد رٍغي هؼٌی دار ًگردید

بیشتریي ٍ کوتریي ػولکرد داًِ . بَد NK Avitarبیشتریي ػولکرد رٍغي هربَط بِ رقن . هؼٌی دار ًبَدُ ٍ رًٍد خاطی ًیس هشاّدُ ًشد

ف هَدًا تَاًست بیشتریي ػولکرد بیَلَشیکی را ًیس بِ خَد اختظاص دّد کِ اختال. ًیس بِ ترتیب هربَط بِ کاشت ارقام هَدًا ٍ تاسیلَ بَد

 . هؼٌی داری با سایر ارقام آزهایشی ًداشت

  .کاًَالی زهستاًِ، رقن، ػولکرد داًِ، ػولکرد رٍغي :ٍاشگاى کلیدی
 

 هقدهِ 

ًتیجِ ( 9002)غادقی ٍ ّوکاراى . ي ّای خَراکی غیر اضثاع هی تاضذکاًَال از هْن تریي گیاّاى دارای پتاًسیل تاال ترای تَلیذ رٍغ

اّویت اًتخاب رقن در تیطتر هَاقغ هْن تریي ػاهل هَفقیت در . ِ تیطتر تحت تأثیر رقن قرار هی گیردگرفتٌذ کِ ٍزى ّسار داً

 (. 9002ػلی ٍ ّوکاراى، )هی تاضذ کطاٍرزی 
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

سدیکی تکرار در ً 3ایي آزهایص در هسرػِ تحقیقاتی هَسسِ تحقیقات کطاٍرزی ٍاقغ در هْیار تِ غَرت تلَک ّای کاهل تػادفی تا 

، ES Betty ،GK Helena ،GK Olivia ،GKH 0784ارقام آزهایطی ضاهل آدریاًا، چوپلیي، کَپر، . اغفْاى غَرت گرفت

GKH 1605 ،GKH 2005 ،GKH 305 ،GKH 3705 ،GKH 506 ،کارٍى، لیکَرد، هَدًا ،NK Aviator ،NK 

Karibik ،NK octans ،اٍکاپی، اپرا ،RNX 3621 ،RPC 2033 ،ساٍاًا ،SLM 046 ،SW Falstaff طالیِ، تسیلَ، تری ،

. تَتِ در هتر هرتغ اًجام ضذ 55کاضت تراساس تراکن . هتر تَد 5ردیف تِ طَل  4ّر کرت آزهایطی ضاهل . WRH 268اًگل ٍ 

طی، تِ هٌظَر تأهیي کَد هَرد ًیاز تراساس آزهَى خاک هسرػِ آزهای. ػولیات کاضت ٍ داضت تا تَجِ تِ ػرف هٌطقِ غَرت گرفت

. استفادُ ضذ( کیلَگرم در زهاى گلذّی 000کیلَگرم در زهاى ساقِ دّی ٍ  050کیلَگرم قثل از کاضت،  50)کیلَگرم ًیترٍشى  300از 
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کلیِ . هحاسثِ ضذُ ٍ ػولکرد رٍغي از حاغلضرب ػولکرد داًِ در درغذ رٍغي حاغل گردیذ NMRدرغذ رٍغي تراساس رٍش 

 . اًجام گرفت Mstat-cدرغذ تا استفادُ از ًرم افسار  5آزهَى داًکي در سطح احتوال هحاسثات آهاری ایي تحقیق تراساس 
 

 ًتایج ٍ بحث

رقن تأثیر هؼٌی داری تر ارتفاع گیاُ، تؼذاد خَرجیي در ّر تَتِ، تؼذاد داًِ در ّر خَرجیي داضت، ٍلی تأثیر هؼٌی داری تر ٍزى ّسار 

تیطتریي ارتفاع  NK Kariabkرقن . داًِ، درغذ رٍغي ٍ ػولکرد رٍغي ًذاضت داًِ، ػولکرد تیَلَشیک، ضاخع ترداضت، ػولکرد

تِ ترتیة تیطتریي تؼذاد خَرجیي در ّر تَتِ ٍ تاالتریي تؼذاد  GKH 2005  ٍRNX 3621رقن . گیاُ را تِ خَد اختػاظ داد

 SW Falstaff  ٍWRHهرتَط تِ ارقام تیطتریي ٍ کوتریي ٍزى ّسار داًِ تِ ترتیة . داًِ در خَرجیي را تِ خَد اختػاظ دادًذ

کوتریي . هَدًا تیطتریي ػولکرد تیَلَشیک را تِ خَد اختػاظ داد اها اختالف هؼٌی داری تا سایر ارقام آزهایطی ًذاضت. تَد268

ي ٍ کوتریي تیطتری. ضاخع ترداضت ًیس هرتَط تِ رقن تاسیلَ تَد کِ ایي رقن ًیس تا سایر ارقام آزهایطی اختالف هؼٌی داری ًذاضت

ًیس تاالتریي درغذ رٍغي را تِ خَد اختػاظ داد، در  WRH 268رقن . ػولکرد داًِ تِ ترتیة در ارقام هَدًا ٍ تاسیلَ حاغل ضذ

 . حالیکِ رقن تاسیلَ ًیس تیطتریي ػولکرد رٍغي را تِ خَد اختػاظ داد کِ اختالف هؼٌی داری تا سایر ارقام آزهایطی ًذاضت
 

، ػولکرد بیَلَشیک (گرم)، تؼداد خَرجیي در ّر بَتِ، تؼداد داًِ در ّر خَرجیي، ٍزى ّسار داًِ (ساًتی هتر)اًگیي ارتفاع گیاُ هقایسِ هی -1جدٍل 

 (.کیلَگرم در ّکتار)، ػولکرد رٍغي )%(، درطد رٍغي (کیلَگرم در ّکتار)، ػولکرد داًِ )%(، شاخض برداشت (کیلَگرم در ّکتار)

د تعدا ارتفاع بَته ارقام

خَرجیي در 

 بَته

تعداد داًه در 

 خَرجیي

ٍزى هسار 

 داًه

عولکرد 

 بیَلَشیک

 عولکرد رٍغي هیساى رٍغي عولکرد داًه شاخص برداشت

Adriana k 115 a 107 gj 28 a 733/3 ab 17420 a 2/21 ab 3691 ab 57/44 a 1644 

Champlain jk 123 fg 33/55 ab 33/34 ab 367/3 ab 15100 a 2/21 ab 3278 ab 84/44 ab 1462 

Cooper fj 126 ce 75 lm 33/22 ab 067/3 ab 10890 a 2/21 ab  2298 ab 75/43 ab 1006 

ES Betty ag 135 ce 82 fi
 67/28 ab 4/3 ab 15840 a 2/21 ab 3337 ab 96/42 ab 1444 

GK Helena dj 130 c 85 dh 67/29 a 9/3 ab 17440 a 2/21 ab  3675 ab 84/42 ab 1573 

GK Olivia ag 7/135 g 54 ae 33 ab 467/3 ab 13180 a 2/21 ab 2777 ab 45/43 ab 1212 

GKH0784 ah 3/134 cf 73 af 32 ab 3 ab 16780 a 2/21 ab 3570 ab 74/44 ab 1587 

GKH 1605 ae 7/137 cd 83 ag 67/31 ab 14/3 ab 16760 a 2/21 ab  3523 b 57/41 ab 1458 

GKH 2005 ae 7/138 a 115 m 19 ab 3/3 ab 11640 a 2/21 ab 2497 ab 71/42 ab 1050 

GKH 305 ci 3/131 cf 74 il 25 ab 567/3 ab 10290 a 2/21 ab 2147 ab 97/43 ab  8/946 

GKH 3705 ah 3/134 ce 78 af 32 a 8/3 ab 15550 a 13/22 ab  3418 ab 32/44 ab 1527 

GKH 506 af 136 ce 82 eh 33/29 ab 6/3 ab 14090 a 13/22 ab  3092 ab 09/44 ab 1369 

Karun ad 139 ce 82 hk 33/27 ab 067/3 ab 13790 a 13/22 ab  3080 b 09/42 ab 1297 

Licord ac 3/141 c 85 jl 33/24 a 8/3 ab 11000 a 83/20 ab 2380 b 1/42 ab 1018 

Modena ab 7/142 bc 89 ch 33/30 ab 53/3 a 19310 a 83/20 a  4002 ab 72/42 a 1716 

NK Aviator ad 7/139 ce 82 ad 33/33 ab 4/3 a 18430 a 83/20 a  3885 ab 48/45 a 1758 

NK Karibik a 144 cd 84 kl 67/23 ab 33/3 ab 13120 a 93/19 ab  2765 ab 62/42 ab 1177 

NK octans jk 120 c 87 kl 67/23 ab 167/3 ab 12820 a 12/20 ab  2660 b 79/41 ab  1109 

Okapi bi 132 ce 81 lm 67/21 ab 133/3 ab 10130 a 83/20 ab 2147 ab 40/45 ab 1/977 

Opera gk 125 g 33/53 ad 33/33 ab 267/3 ab 15600 a 83/20 ab  3302 ab 38/43 ab 1435 

RNX 3621 ik 123 eg 62 a 35 ab 367/3 ab 16600 a 81/21 ab 3628 ab 18/44 ab 1595 

RPC 2033 gk 125 dg 64 ac 34 ab 433/3 ab 15350 a 81/21 ab  3267 ab 88/44 ab 1478 

Savanna bi 132 bc 87 bh 67/30 a 7/3 a 17920 a 81/21 a 3955 b 2/42 a 1661 
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SLM 046 hk 124 cf 73 bh 67/30 ab 233/3 ab 14400 a 31/21 ab 3103 b  24/42 ab 1297 

SW Falstaff ej 128 ce 75 kl 67/23 a 833/3 ab 11220 a 81/21 ab  2403 ab 41/44 ab 1067 

Talaye ci 131 ce 77 hk 33/27 ab 267/3 ab 13970 a 68/20 ab 2858 b 49/42 ab 1224 

Tassilo gk 125 ab 105 m 67/18 ab 3 b 7663 a 58/19 ab  1575 b 29/42 b 4/662 

Triangle ae 137 cd 84 lm 33/22 ab 233/3 ab 11890 a 39/21 ab 2660 ab 36/43 ab 1148 

WRH 268 ag 135 ce 77 gj 28 b 7/2 ab 13450 a 55/21 ab 2928 a 85/46 ab 1377 

 .دار ًدارًد های هر ستَى که دارای حرف هشترک هستٌد، با هن اختالف هعٌی هیاًگیي
 

 ًتیجِ گیری
ریي درغذ رٍغي را تِ خَد اختػاظ داد، در حالیکِ رقن تاسیلَ ًیس تیطتریي ػولکرد رٍغي را تِ خَد ًیس تاالت WRH 268رقن 

 .ری تا سایر ارقام آزهایطی ًذاضتاختػاظ داد کِ اختالف هؼٌی دا
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Abstract 

This experiment was done at Research Farm of Esfahan Agriculture Research institute in Mahyar 

region in Esfahan. A complete block design with 3 replication was used. Cultivars were Adriana, 

Champlain, Cooper, ES Betty, GK Helena, GK Olivia, GKH 0784, GKH 1605, GKH 2005, GKH 

305, GKH 3705, GKH 506, Karun, Licord, Modeno, NK Aviator, NK Karibik, NK Octans, Okapi, 

Opera, RNX 3621, RPC 2033, Savanna, SLM 046, SW Falstaff, Talaye, Tassilo, Triangle and 

WRH 268. Cultivar had significant effect on plant height at the 0.05 probability. The number of pod 

per plant and the number of seed per pod was significantly influenced by cultivar. Cultivar had no 

significant effect on a thousand seed weight, biological yield, harvest index, seed yield, oil yield 

and oil percentage. All differences between cultivars about oil percentage were not significant, and 

no significant trend was found. The maximum oil yield was related to NK Avitar. The maximum 

and minimum seed yield was achieved in cultivation of Modena and Tassilo, respectively. Modena 

had obtained the maximum biological yield (19310 kg/ha), but its difference with other cultivars are 

not significant. 
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