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ای كلزا و خردل روغنی در موساساه تحقیقاك كشااورزی دیم كشاور بدسات  مده رقم صاادق از تققی بین گونه

و  های برگشاتیپایین در تققی  های خردل با میزان اساید اروسایو و گلوكوزینونك پس از شاناساایی نیناسات.  
 های مراغه، كنگاور كرمانشااه،گاهدر ایسات 1390تا   1387های  طی ساال   زمایشااك ساازگاری  ،های مقدماتیبررسای

ها نشاان داد كه نین خردل نتایج بررسای پایداری نینقاملوی كردساتان و شایروان خراساان شامانی انجام شاد. 
ها از بیشاترین میانگین  كیلوگرم در هكتار در مقایساه با ساایر نین 700عملكرد دانه    با متوسا   DARI-4-2روغنی 

های كیفی نشااان داد كه دو نین بررساای  ها برخوردار بود.ها و مكاندانه در مجموع سااالعملكرد و پایداری  
خردل روغنی دارای كیفیت كلزا بوده ضامنا  در تمام مراح   زمایشای مقاومت بسایار بانیی در برابر ریزش بذر 

تطبیقی در مزارع زارعین   -به همراه ارقام كلزا بصورك تحقیقی DARI-4-2و   DARI-4-1های  داشتند. نهایتا  نین
زارهای كشاور  تواند جهت كشات در دیممی DARI-4-2گیری شاد كه رقم صاادق با شاناساه  بررسای شاده و نتیجه
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 مقدمه

روغرنري   بررا .Brassica juncea Lخرردل   )

هاي خاص نظير مقاومت به شرايط  داشتن ويژگي

نامسراعد آ  و هوايي و شروري، قابليت باب براي  

هراي هرز، ارزش تنراوبي زيراد و رقرابرت برا عل 

همچنين داشرتن نقش اسراسري در توسرعه صرنعت 

زنبورداري باعث شرده اسرت كه در سروس وسريعي 

از مزارع جهان در تناو  با محصرروبت مختل  

شررررود   غرالت كشررررت  ويرژه  از  4برره  كرلرزا   .)

روغني اسرررت كره   خويشررراونردان نزديرل خردل

توسررعه آن به جهت سررازگاري با شرررايط آ  و 

هوايي اكثر نقرا  كشرررور، بره عنوان نقوره اميردي  

جهت تأمين روغن خام مورد نياز كشور و رهايي  

از وابسرتیي شرديد به واردات روغن خوراكي به  

رود به طوري كه در حال حاضررر كلزا  شررمار مي

لقررح طرح دانررهنقورره  اازايش توليررد  هرراي  هرراي 

هاي اخير  شررود و در سررالروغني محسررو  مي

رابورره براي مزارع آبي در   اين  ارقررام خوبي در 

با  هاي مختل  كشررور معراي شررده اسررت.اقليم

حال، عملكرد كلزا در شررايط ديم بخصروص  اين

خشرررل ايران كره غرالبرا  برا زارهراي منوقره نيمرهديم

هاي خشرركي در آخر اصررح همراه اسررت، تنش

(. يكي ديیر از  3و    2  چندان اقتصرررادي نيسرررت

مشركالت مهم در كلزا كه با ايزيولویي اين گياه 

مسراله باز شردن غالو و ريزش بذر    ،ارتبا  دارد

پس از رسرريدگي و موقع برداشررت آن اسررت كه 

زارها به شرردت كشررت و توسررعه كلزا را در ديم

(. در حال حاضرر آمار  4دهد  تحت تالير قرار مي

در مناطق ديم  سررروس زير كشرررت كلزا    زدقيقي ا

هزار هكتار زير كشت   25وجود ندارد اما حدودا  

و   401آن بوده كره عمردترا از ارقرام هيبريرد هرايوب 

است  يا رقم شريرآلي براي اين منظور اسرتفاده شرده

هر چنرد كره سررروس كشرررت آن در حرال اازايش  

هزار هكتاري اين   140باشررد و برنامه كشررت  مي

 (.5 هاي آينده وجود دارد محصول در سال

تحقيقرات نشررران داده اسرررت كه تحمح تنش 

خشركي و بوور كلي تحمح شررايط نامسراعد در  

بره مراترب بيشرررتر از  (  B. junceaخردل روغني  

(. از سررروي ديیر، ارقرام خردل 7كلزا اسررررت  

روغني عموما  مقراومت بسررريار بابيي در برابر باز  

شرررردن غالو و ريزش دانره دارنرد. امرا كيفيرت  

اين گونره چنردان مولو     روغن و كنجرالره در

 نيسرررت و به علت داشرررتن اسررريد اروسررريل باب  

در پروايح اسريدهاي چر  بعنوان  ( <درصرد 45 

يرل روغن غيرخوراكي بوده و گلوكوزينوبت  

( كنجاله آنرا تلخ و غيرقابح < µmol/g  155باب  

رو داشرررتن اسررريد اسرررتفاده كرده اسرررت. از اين

از   پررايريرن  كرمرترر  و درصررررد 2اروسرررريررل   )

(، كره µmol/g  7گلوكوزينوبت پرايين  كمتر از  

و  2اصروالحا  كيفيت كانوب تعري  شرده اسرت  

(، براي پرذيرش ارقرام خردل روغني براي توليرد 4

باشررد. امروزه يكي  روغن خوراكي ضررروري مي

از اهرداو اصرررالحي مهم در جنس براسررريكرا 

هرا بره عنوان دانره روغني خوراكي  اسرررتفراده از آن

هاي اخير ارقامي از گونه خردل در سرالباشرد. مي

گيري  روغني برا كيفيرت كرانوب از طريق دور 

اي اصرررالح و جهرت كشرررت در منراطق  گونرهبين

زارهاي با تنش خشركي  نامسراعد و بخصروص ديم
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اسرررتراليررا  و  در كشرررورهرراي كررانررادا، آمريكررا 

هاي قابح اند و همچنين اعاليتآزادسررازي شررده

حرال انجرام اسرررت توجهي در چين و هنرد نيز در

(. تحقيقرات در منراطق ديم ايران نشرررران داده  7 

اسرت كه كشرت پاييزه كلزا و خردل روغني  هم  

زمان با كشرت گندم( قابح توصريه نيسرت زيرا پس 

هاي پاييزه در ااصررله كوتاهي  از شررروع بارندگي

سررررمرا و يخبنردان در اين منراطق آغراز شرررده و 

نوز به  هاي كلزا كه هخسارت سنیيني بر گياهچه

(. 1كند  اند، وارد ميمرحله مقاوم روزت نرسيده

تحقيقات در اقليم سررررد  نشررران داده اسرررت كه 

امكان كشرت ارقام بهاره كلزا و خردل روغني در  

اين اقليم وجود دارد ولي ارقام مناسررب براي اين  

عملكرد پايين  (.2اند  منظور تاكنون معراي نشده

ديم در  بهرراره كلزا  نيمرره   زارهرراي ارقررام  منوقرره 

خشرل و سرردسريري كشرور به همراه حسراسريت به  

ريزش در كلزا از يرل طرو و براب بودن ميزان 

هاي  اسريد اروسريل و گلوكوزينوبت در خردل

موجود كره برا وجود داشرررتن تحمرح بره    روغني

خشررركي و مقراومرت بره ريزش، بره عنوان دانره  

ضرررورت   ،روغني خوراكي قابح اسررتفاده نبودند

اي يل رقم جديد از خردل روغني  اصالح و معر

تر  برا كيفيرت كرانوب را در منراطق هردو پررنر 

كنرد. تحقيقرات نشررران داده اسرررت كره امكران مي

هراي  ايجراد چنين ارقرامي از طريق دور  گيري

هرراي  اي كلزا و خردل روغني و تالقيگونررهبين

 (.4پذير است  برگشتي متعاقب آن امكان

 

 هامواد و روش

رقم كلزا و خردل   64، تعرداد  1379در سرررال 

المللي در شررررايط ديم  بهراره از یرم پالسرررم بين

مراغره در قرالرب طرح بتيس مربع سررراده در يرل  

سرال مورد بررسري قرار گراتند. كشرت بصرورت  

بهاره انجام شده و تعدادي از خصوصيات زراعي  

هرا از قبيرح تعرداد روز ترا و موراولویيكي ینوتير 

اد روز ترا رسررريردگي، ارتفراع بوتره، گلردهي، تعرد

وزن    تعرداد غالو در بوتره، تعرداد دانره در غالو،

ها مورد بررسرري  هزار دانه و عملكرد دانه ینوتي 

رقم بهراره    4، تعرداد 1380قرار گرارت. در سرررال  

هاي  با نام(  B. rapaو    B. napusهاي  كلزا  گونه

Westar  ،Echo  ،Torch    وRainbow  رقرم    4و

نرام  بهراره خردل  ،Cutlass  ،Landraceهراي  برا 

Bard-1   وUCD  المللي  پالسم بينانتخابي از یرم

روز   10در دو تاريخ كشرررت مختل  به ااصرررله  

هاي  كشرررت شررردند و در مرحلره گلردهي، تالقي

هراي انتخرابي از  دور   مورد نظر انجرام شررررد.

از  گونرههراي بينتالقي برا والردين مورد نظر  اي 

( و كلزا  Bard-1و   Landrace  ،Cutlassخردل  

 Westar تالقي برگشرررتي داده شررردند و انجام )

( در سررال BC4تالقي برگشررتي تا نسررح چهارم  

هراي  ادامره يراارت. در اين مرحلره بررسررري  1384

آزمايشریاهي خاصري انجام نشرد و از نتاج حاصرله  

هراي خردل  داراي  هرايي كره شررربيره تير بين

بوده و هراي نراشررركوارا(  دمبر  حقيقي و غالو

دانه تلخ نداشرتند انتخا  شردند. در سرال زراعي  

بعرد از بررسررري1385-86 هراي كيفي و تعيين ، 

پروايرح اسررريردهراي چر  كروموتوگرااي مرايع برا 

( در آزمايشرریاه ملي روغن  HPLCكارايي باب  
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هاي روغني موسرسره اصرالح  بخش تحقيقات دانه

و تهيره نهرال و برذركرج، ارزيرابي عملكرد دانره و 

هراي خردل روغني برا كيفيرت در حرد  ن بينروغ

هاي كامح تصررراداي كانوب در قالب طرح بلوك

هاي ديم سررردسرريري با سرره تكرار در ايسررتیاه

زارهاي  مراغه، شرريروان، قاملوي كردسررتان و ديم

سرردسريري سرنقر از كرمانشراه انجام شرد. به منظور  

شرررناسرررايي ارقام سرررازگار خردل روغني و كلزا  

ي سرررردسرررير كشرررور و تعيين براي ديم زارهرا

 هراي مورد بررسررري، پرايرداري عملكرد ینوتير 

از    12 كرره  كرلرزا  روغرنري و  رقرم خرردل  و  بيرن 

هاي  هاي مقدماتي و تكراردار در سرررالبررسررري

 گرذشرررتره انتخرا  شرررده بودنرد، از سرررال زراعي 

به مدت سه سال زراعي در قالب طرح  87-1386

هراي كرامرح تصرررراداي برا سرررره تكرار در  بلوك

قاملوي   هاي مراغه، كنیاور كرمانشرراه،اهايسررتی

كردسرتان و شريروان خراسران شرمالي در كشرت 

 بهاره مورد مقايسه قرار گراتند. 

، دو بين اميدبخش 1390-91در سال زراعي  

كررانروب  بيرن كريرفريررت  بررا  روغرنري  هرراي  خرردل 

DARI-4-1    وDARI-4-2  طررررح در  كررره   )

سررازگاري شررناسررايي شررده بودند به همراه رقم  

كه جهت كشرت در   401د شريرآلي و هايوب  جدي

اند  زارهاي معتدل و گرم كشررور معراي شرردهديم

هراي  عنوان رقم شررراهرد( در قرالرب طرح بلوكه بر 

كامح تصراداي در مزارع زارعين منوقه سرردسرير 

شررررقي مورد ارزيرابي قرار  اسرررتران آيربرايجران

نيز بين در    1392-93گراتنرد. در سرررال زراعي  

مرعرراري   رقرم  DARI-4-2دسررررت  هرمرراه  برره   )

شريرآلي در مزارع زارعين شرهرسرتان هشرترود در  

ترويجي مورد مورالعره قرار    -يرل پرویه تحقيقي

 گرات.

 

 و بحث  نتایج 

المللي كلزا و خردل پالسرررم بينبررسررري یرم

روغني نشررران داد كره امكران كشرررت بهراره اين  

گياهان در شررايط ديم اقليم سررد وجود دارد. از  

رقرم دانرره،  عرمرلركررد  ،  Landraceهرراي  لرحررام 

Legacy،  Cutlass    وBard-1   اختالو بسررريرار

كه همیي  داري با تيمارهاي ديیر داشرررتند معني

گونررهLegacy بجز   جزو  روغني  (  هرراي خردل 

هراي  بودنرد. نترايج اوليره نشرررران داد كره ینوتير 

علت قابليت تحمح خشركي و نيز هخردل روغني ب

ترين گونه از  عنوان مناسرربمقاومت به ريزش به  

كشرور  اقليم سررد زارهاي  جنس براسريكا براي ديم

كه معموب  داراي اصرح رشرد كوتاه همراه با تنش 

 (. 2باشند  هستند، ميخشكي در آخر اصح 

هراي  پرذيري ارقرام در تالقيبررسررري تركيرب

اي در  گونرهاي نشررران داد كره تالقي بينگونرهبين

تجزيره آميز بوده و  كلزا و خردل روغني مواقيرت

پرذيري ارقرام مختل  از  الرات قرابليرت تركيرب

لحام صرررفات مورد بررسررري نشررران داد كه رقم  

ترركريررب  Rainbowكرلرزاي   قررابرلريررت  يرري پررذاز 

داري از لحام عملكرد دانه،  عمومي بسرريار معني

دانرره در غالو   تعررداد  بوترره و  تعررداد غالو در 

 Landraceبرخوردار اسررت. ارقام خردل روغني 

اقط از لحرام تعرداد دانره در    Westarو كلزاي  

تركيررب قررابليررت  و غالو داراي  مثبررت  پررذيري 
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رقم  معني و  بودنررد  الرات    Westarداري  داراي 

ي منفي براي صرررفرات تعرداد غالو  پرذيرتركيرب

در بوتره و وزن هزار دانره بود. بررسررري قرابليرت 

پذيري خصررروصررري ارقام نشررران داد كه تركيب

مريرزان   RainbowCutlassترركريررب   برهرترريرن  از 

پرذيري خصررروصررري براي عملكرد دانره تركيرب

 برخوردار بود.

برگشرررتي دور از طريق تالقي هرراي  هرراي 

آمرد كره  هرايي بردسرررت  انتخرا  شرررده، ینوتير 

خصروصريات هاهري مشرابه خردل روغني داشرته 

هاي با ولي از نظر كيفي مشرابه كلزا بودند. خردل

كيفيت كانوب توانسرررتند كه در مقايسررره با ارقام  

كلزا برتري خود را در شرايط ديم نشان دهند كه 

اي از نترايج بررسررري در منراطق مختل  خالصررره

  بشررح ييح اسرت. در طول اجراي اين آزمايشرات

رغم تاخير در برداشرررت برخي آزمايشرررات  علي

هراي خردل روغني  گونره ريزش برذر در بينهيچ 

 50مشررراهرده نشرررد، در حرالي كره ريزش بيش از  

در    براي  درصررررد ترراخير  موارد  در  ارقررام كلزا 

 برداشت وجود داشت.

هرا نشرررران دهنرده  نترايج تجزيره واريرانس داده

مررعررنرري بيررن اخررتررالو  و  ارقررام  برريررن   هرراي  دار 

زراعي   سررررال  در  و خردل  بود   1385-86كلزا 

از  1 جرردول   انتخررابي  اين آزمررايش بين  در   .)

كررانروبي   كريرفريررت  بررا   رقم    DARI-4-2خرردل 

كيلوگرم دانه   1072با متوسررط عملكرد  صررادق( 

برت بره ارقرام  درصررردي نسررر   45در هكترار برتري  

(. در مجموع، 2بهراره كلزا نشرررران داد  جردول  

روز زودتر از    5طور ميرانیين  ه  هراي خردل بر بين

گلدهي رسريدند و   درصرد  50ارقام كلزا به مرحله  

قررابررح  بررترري  دانرره  عرمرلركررد  نرظرر  از  هرمرچرنريرن 

داشرررترنررد مرالحرظرره ارقررام كرلرزا  برره  نسررربررت   اي 

 (. 2 جدول 

 ها در سرالزگاري بيندر مرحله بررسري سرا

 
بين كلزا و خردل در   15جدول تجزيه واريانس مركب تعداد روز تا گلدهي و عملكرد دانه  -1جدول 

 1385-86مراغه، شيروان، كنیاور و قاملو در سال زراعي 
 

 ات منابع تغيير

 درجه

 آزادي 

 ميانیين مربعات

 عملكرد دانه  تعداد روز تا گلدهي 

 **3013872 **4539/66 3 مكان

6/9 8 مكان/تكرار   04/21242  

 **187717/7 **94/79 14 تيمار

 **51112/82 **40/28 42 تيمار × محيط 

03/9 112 اشتباه آزمايشي  27/13709  

 درصد  1دار در سوس احتمال  : معني**
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 هاي پيشراته كلزا و خردل بهاره در چهار ايستیاه  ميانیين عملكرد دانه بين  -2جدول 
 1385-86سردسيركشور در سال زراعي  

 
 قاملو بين/رقم 

  كيلوگرم در هكتار(

 مراغه
  كيلوگرم در هكتار(

 شيروان
  كيلوگرم در هكتار(

 كنیاور
  كيلوگرم در هكتار(

 ميانیين 
  كيلوگرم در هكتار(

DARI- 4-1 440 865 1158 928 848 
DARI-4-2 958 1203 1351 777 1072 
DARI-1 415 1032 1083 906 859 
DARI-2 478 1324 1165 1009 994 
DARI-3 437 758 628 896 680 
DARI-5 451 940 730 859 745 
Rainbow 431 787 1054 877 787 
DARI-6 528 895 742 862 757 
DARI-7 406 948 716 925 749 
DARI-8 477 1322 1173 961 983 
DARI-9 652 975 800 768 799 
Legacy 510 869 816 795 748 
DARI-10 429 946 647 816 710 
Star 409 800 818 801 707 
Westar 492 823 665 807 697 

 

در مراغه، كردستان و كرمانشاه   1388-89زراعي  

هراي مرداوم بهراره و خسرررارت  بره دليرح برارنردگي

هراي  اي قسرررمتي از بوترهآارات در مرحلره گيراهچره

هر كرت آزمايشررري از دسرررت رات و پتانسررريح 

ها بدسررت نيامد و در  عملكرد ارقام و بين  واقعي

هراي مخردوش نتيجره تجزيره واريرانس براي داده

بندي  انجام نیرديد. با اين حال، بررسررري و گروه

هراي براقيمرانرده در مراغره نشرررران داد كره كرت

از    DARI-4-2و  DARI-4-1هرراي خرردل  بيرن

برودنررد  بررخروردار  دانرره  عرمرلركررد   بريشررررترريرن 

مريررانریريرن3 جرردول   مرقررايسرررره  دانرره  (.  عرمرلركررد 

( در مراغره نشرررران داد كره  3هرا  جردول  ینوتير 

هراي خردل برا كيفيرت كرانوب در مقرايسررره برا بين

برودنررد.  بررخروردار  نسررربري  بررترري  از  ارقررام كرلرزا 

كيلوگرم در    920بيشرررترين عملكرد دانره برابر برا  

بره بين   بود  جردول   DARI-4-2هكترار متعلق 

  DARI-4-2و    DARI-4-1ي خردل  هرا(. بين3

 139ترتيب با همچنين از بيشررترين ارتفاع بوته  به

ترتيب متر(، تعداد غالو در بوته  بهسانتي 122و  

تررا 224و    231بررا   روز  ترعررداد  كرمرترريرن  نريرز  و   )

روز( برخوردار    65و    63گلردهي  بره ترتيرب برا  

هاي  بودند، كه نشرران از برتري قابح مالحظه بين

نسررربررت ايرن    خرردل  لرحررام  از  ارقررام كرلرزا  برره 

خصروصريات مهم در شررايط ديم داشرت. برتري  

وسررررتررار   ارقررام  برو    (Westarنسرررربري  ريرن  و 

 Rainbow)    در شيروان وكرمانشاه در آزمايشات

امكان برتري    ( نشران داد كه3سرازگاري  جدول 

در    شرايط محيوي بخصوص  ارقام كلزا در برخي
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 كانوب و هاي خردل روغني با كيفيت رتبه و انحراو معيار رتبه عملكرد دانه بين  ميانیين -3جدول 
 سرد و معتدل سرد كشور هايدر اقليم  ديمايستیاهاي تحقيقاتي ارقام كلزا در  

 

 كردستان  كرمانشاه شيروان  مراغه بين/رقم 
 ميانیين  
 رتبه  

 انحراو  
 معيار رتبه

Elect 674 201 1181 175 4/5  4/4  

Dankled 323 430 875 110 8/5  3/1  

Mozart 457 310 1006 122 6/4  4/2  

Regent 312 330 948 71 4/7  3/2  

Shiralee 291 250 1210 100 8/7  1/4  

Westar 388 450 866 137 0/4  2/2  

Alexandra 109 401 875 64 6/7  6/3  

Taparoo 152 710 788 73 4/6  1/4  

Global 136 231 817 51 4/10  5/1  

Rainbow 222 300 642 134 8/8  3/2  

DARI-4-1 620 370 615 478 6/5  9/3  

DARI-4-2  920 710 642 492 7/3  1/4  

 

معتردل وجود دارد برا اين حرال، برا اازايش  منراطق  

هراي محيوي در شررررايط ديم نظير تنشاراواني  

آنچه در پايان اصح رشد در مناطق سردسير ديده  

هرا و ارقرام خردل شرررود، شرررانس برتري بينمي

 روغني بيشتر است.

پررايررداري بين بررسررري  بررا روش  نتررايج  هررا 

( 3( در منراطق مختل   جردول  10بنردي  رتبره

از    DARI-4-2نشرران داد كه بين خردل روغني  

بيشرررترين ميرانیين كمترين ميرا نیين رتبره و نيز 

هرا برخوردار بود، محيط  عملكرد دانره در مجموع

يعني در عين داشررتن عملكرد باب داراي پايداري  

در محيط اين بين  بيشرررتري  بود.  مختل   هرراي 

( بود 1/4داراي انحراو معيار رتبه نسربتا بزر   

، 3كه موابق اطالعات خالصرره شررده در جدول  

ه با نتايج متفاوت بدست آمده  شود كمالحظه مي

براي اين بين( چنين   11در كرمرانشرررراه  رتبره  

اي حاصح شده است. بزم به يكر است كه نتيجه

بدون در نظر گراتن نتايج كرمانشرراه اين بين از  

بره  كمترين انحراو رتبره نيز برخوردار بود كره 

 معني بهترين رقم براي مناطق ديم سررردسررير بود

قبال نيز اشررراره شرررد، امكران    ولي همران گونره كره

برتري ارقام كلزا نسبت به ارقام خردل روغني در  

برخي شرايط محيوي بخصوص در مناطق معتدل 

 .نظير كرمانشاه وجود دارد

هاي اميدبخش بررسررري عملكرد ارقام و بين

كلزا و خردل بهاره در مزارع ديم زارعين اسررتان 

خردل هاي  نشرران داد كه بينشرررقي آيربايجان

بررترري    DARI-4-2و    DARI-4-1روغرنري   از 

نسررربي در مقايسررره با ارقام كلزا برخوردار بودند 

گرلرردهري،    (.4 جرردول   تررا  روز  ترعررداد  نرظرر  از 
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بررورروبيررن مررعررنرريهرراي خررردل   الرري   6داري  ر 

روز( زودرس تر از بقيه بودند و از نظر ارتفاع    16

.  قرار داشرررتنرد  Aبوتره و عملكرد دانره در كالس  

تاخير در برداشت اين آزمايشات كه در خارج از  

ايسرررتیراه تحقيقراتي بودنرد، هيچ تراليري بر ريزش  

كرارايي بيشرررتر و نيز ارقرام خردل نشرررران نرداد.  

از شرررراخ برره ريزش  ترين مزايرراي  صمقرراومررت 

هاي خردل با كيفيت كانوب نسرربت به سرراير بين

برود كرره ارقررام  داد  نشرررران  ترحرقريرق  ايرن  نرتررايرج   . 

روغررنرري   خررردل  مررعرررارري  دسررررت  در   بيررن 

شرررنرراسرررره بررهمي  DARI-4-2  بررا   عنوان  توانررد 

در   بررهرراره  كشررررت  جررهررت  رقررم   بررهررتررريررن 

 زارهاي ماطق سرد كشور باشد.ديم

 در  DARI-4-2نترايج بررسررري بين جرديرد  

هاي مختل  در  ميانیين عملكرد دانه، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و تعداد روز تا گلدهي بين  -4جدول 
 يشرق مزارع زارعين آيربايجان 

 

 بين/رقم 
 ارتفاع بوته 
 متر( سانتي

 عملكرد دانه 
  كيلوگرم در هكتار( 

 وزن هزاردانه 
  گرم( 

 تعداد روز 
 تا گلدهي

DARI-4-1 91abc 745ab 2/2 b 49c 

DARI-4-2 106a 767ab 9/1 b 50c 

Elect 71cd 740ab 3/2 ab 57b 

Mozart 82bcd 733b 3/2 ab 65a 

Hyola 401 93ab 818a 1/2 b 55b 

Shiralee 64d 724b 7/2 a 55b 

 داري ندارد.اي دانكن تفاوت معنيهايي كه داراي حروو مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنهميانیين

 

آزمرايش تحقيقي ترويجي در مزارع زارعين  

خالصره شرده اسرت.  1منوقه هشرترود در شركح 

حتي در شررررايط خشرررل و اسرررتثنايي در سرررال  

كه بسررياري از مزارع گندم نيز   1392-93زراعي  

در منوقره هشرررترود قرابرح برداشرررت نبودنرد، بين  

درصرد عملكرد دانه بيشرتر و  25جديد توانسرت با 

تر، تعداد غالو بيشررتر و داشررتن ارتفاع بوته بيشرر 

تعرداد روز ترا گلردهي كمتر،  برتر از رقم كلزاي  

گونه ريزش بذر شيرآلي باشد. ضمن اين كه هيچ 

در اين بين مشرررراهرده نشررررد ولي برا تراخير در  

برداشرت خور ريزش بذر در رقم كلزاي شريرآلي 

 وجود دارد. 

بر اسررراس نترايج بردسرررت آمرده از آزمرايشرررات  

ترحرقريرقري سررررازگرراري،  و   -مرقرردمرراتري،  تروربريرقري 

ترويجي و آزمايشات مربو  به كيفيت  -تحقيقي

بررا شرررنرراسرررره   ،  DARI-4-2روغن بين خردل 

تواند بعنوان بهترين  مشرخص شرد كه اين بين مي

زارهراي  رقم تير  بهراره جهرت كشررررت در ديم

  شررهريورشررود و در  مناطق سرررد كشررور معراي  

 اين بين با نام صادق نامیذاري شد. 1393
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ميانیين عملكرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد بذر در غالو و تعداد روز تا گلدهي بين جديد و   -1شكح 
 شرقييجان رقم شيرآلي در مزارع زارعين آيربا

 

 توصیه ترویجی

متوسررط عملكرد اين رقم در كشررت بهاره در 

كيلوگرم در   700شررايط ديم مناطق سررد كشرور  

هكتار و در كشرررت پاييزه در اقليم معتدل و گرم 

كيلوگرم در هكتار برآورد   1500كشررور بيش از  

 شده است. 

بهترين تاريخ كشت رقم صادق در اقليم   •

سرد كشور در نيمه دوم اسفند و در اولين ارصتي 

ان كشررت را انجام داد و در اقليم معتدل و كه بتو

از   قبررح  و  مرراه  اول آبرران  نيمرره  گرم كشرررور در 

 بارندگي مولر مي باشد.

بذر مصرراي بر اسراس باات خاك  ميزان •

كيلوگرم در    6و نحوه تهيره بسرررتر برذر حرداكثر  

 شود. هكتار توصيه مي

 تا 1كاشرت بايسرتي سروحي و در عمق   •

متر باشرد. بهترين ااصرله خوو  كشرت سرانتي 2

 متر است. سانتي 5/17

 نيراز كودي اين رقم بره حردي اسررررت  •

دانرره خردل   تن  يررل  حرردود  توليررد  براي  كرره 

 كيلوگرم نيتروین خالص و 60و روغني، مصررر

منبع سروپر    كيلوگرم درهكتار اسرفر خالص از 45

تر شررود. مقادير دقيقاسررفات تري ح توصرريه مي

توصريه كودي بايد بر اسراس انجام آزمون خاك 

 تعيين شوند.

هراي هرز، اسرررتفراده براي مبرارزه برا عل  •

از سرررموم گرابنرت و سررروپرگرابنرت بر عليره  

شرررود. توصررريره مي  هراي هرز براريرل بر عل 

همچنين اسررتفاده از عل  كش انتخابي لونترل بر 

براسرررراس دزهرراي  عليرره عل  هرراي پهن بر  

 مصراي توصيه شده است.

براي برداشرت محصرول بايد توجه نمود  •

طول دوره رشرررد اين رقم در كشرررت بهراره  كره  

روز اسرررت ولي بردليرح مقراومرت بره    135حردود  

دگي  ريزش ميتوان ترا چنردين هفتره بعرد از رسرررير 

كامح با تنظيم كمباين غالت نسرربت به برداشررت 

 آن اقدام كرد.
 

 تعداد روز                  عملكرد دانه                 تعداد بذر                تعداد غالو             ارتفاع بوته                  
 مترتا گلدهي       كيلوگرم در هزار مترمربع        در غالو                                                   سانتي                 
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