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 رقم با SRL-93-12 بهاره کلزای امیدبخش الین زراعی خصوصیات برخی و عملکرد بررسی

 مغان منطقه زارعین شرایط در دلگان شاهد

 شهرام ،4پسندیده محمد ،3ادیبان رضا ،3عراقي پرچمي فرزین ،2اوغان امیری حسن ،1*تبریزی زاده زینل حسین

 5خوی نیک فریده ،5گیکلو سمندری طیبه ،5عسگرخانلو فاتح

 ترویج تحقیقات، سازمان اردبیل، استان طبیعي منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز باغي، و زراعي علوم تحقیقات بخش استادیار، -1
 سازمان بذر، و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه روغني، هایدانه تحقیقات بخش استادیار، -2ایران.  ،(مغان) اردبیل کشاورزی، آموزش و

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، مهندسي و فني تحقیقات بخش استادیار، -3ایران.  کرج، کشاورزی، آموزش و ترویج تحقیقات،
 آب، و خاک تحقیقات بخش استادیار، -4ایران.  ،(مغان) اردبیل کشاورزی، آموزش و ترویج تحقیقات، سازمان اردبیل، استان طبیعي منابع و

 -5ایران.  ،(مغان) اردبیل کشاورزی، آموزش و ترویج تحقیقات، سازمان اردبیل، استان طبیعي منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 ایران. مغان، آبادپارس کشاورزی، جهاد خدمات مدیریت کارشناس،

 چکیده

 سازگاری، موضوع در. دارد مهمي نقش کشور در روغني هایدانه تولید افزایش و خودکفائي در کلزا کشت توسعه

 مقایسه در نسبي برتری زارع شرایط در بایستي زراعي صفات سایر و عملکرد نظر از شده اصالح زراعي جدید ارقام

 با SRL-93-12 بهاره کلزای جدید امیدبخش الین یک عملکرد مقایسه منظوربه لذا. باشند داشته رایج ارقام با

 بررسي این نتایج. گردید اجرا 1397-98 زراعي سال در مغان منطقه زارعین شرایط در طرحي دلگان، شاهد رقم

 220 و 281 ترتیب به دلگان و SRL-93-12 الین در خورجین تعداد متوسط داد نشان دوزاصالن مزرعه در

 عدد 81 و 92 ترتیب به دلگان شاهد و SRL-93-12 الین برای مقادیر این آبادپارس مزرعه در و بوته در خورجین

 دلگان رقم و هکتار در کیلوگرم SRL-93-12 2783 الین دوزاصالن مزرعه در دانه عملکرد میزان. است بوده

 در کیلوگرم 2392 عملکرد با SRL-93-12 الین آبادپارس مزرعه در. گردید محاسبه هکتار در کیلوگرم 2089

 امیدبخش الین مجموع در. داشت داریمعني برتری هکتار در کیلوگرم 1932 با دلگان شاهد به نسبت هکتار

SRL-93-12 در تولیدی کلزای کمیت باالبردن در مهمي گام تواندمي عملکردی مطلوب خصوصیات بودن دارا با 

 .باشد آنان برای اقتصادی درآمد افزایش و منطقه کشاورزان رغبت آن تبع به و مغان منطقه

 .الین کلزا، زارعین، شرایط در کشت دانه، عملکرد: های کلیدیواژه

                                                           
 h.zeinalzadeh@areeo.ac.irنویسنده مسوول:  *

http://jop.areeo.ac.ir/
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 بیان مسئله

 روغن درصد 40 از بیش حاوی آن دانه که است روغني هایدانه ترینمهم از یکي( Brassica napus L) کلزا

 منظوربه کلزا روغن تیمک و تیفکی د،یجد ارقام از یریگبهره با امروزه. باشدمي پروتئین از سرشار نیز آن کنجاله و

 هایدانه نیترارزش با جمله از گیاه این متنوع، و گوناگون مصارف لیدل به و است افتهی شیافزا کيخورا مصرف

بیش  1396-1397سطح زیر کشت کلزا در سال زراعي . شوديم محسوب ایدن در معتدل مناطق در ژهیوبه يروغن

( و وزارت جهاد کشاورزی درصدد باال 1398نام، )بيهزار تن عملکرد دانه بوده است  330هزار هکتار با  155از 

 وهوایيآب شرایط با کلزا سازگاری و خاص هایویژگي باشد.های روغني ميبردن آن در قالب طرح افزایش دانه

 مرطوب هایدوره با آن رشدی دوران انطباق و تابستانه محصوالت کشت در اختالل ایجاد عدم کشور، نقاط اکثر

 افزایش خودکفائي طرح در امیدی نقطه عنوان به گیاه این کشت توسعه که است شده سبب( زمستان و پاییز) سال

 . گیرد قرار وابستگي از رهایي و کشور نیاز مورد خام روغن تأمین جهت روغني هایدانه تولید

 عوامل و داشته يبستگ زراعت تیریمد و کخا نوع ،وهوایيآب طیشرا رقم، ردکعمل لیپتانس به لزاک ردکعمل

 العملسکع مختلف ارقام. هستند موثر دانه ردکعملدر  جهینت در و اهیگ نمو و رشد نندهکنییتع يزراع و یکيژنت

 عملکرد پایداری روغن، و دانه باالی راندمان (.1996 همکاران، و کوچتووا) دارند يزراع عوامل به نسبت يمتفاوت

 فصل انتهای خشکي تنش و خوابیدگي به تحمل زودرسي، مغان، خشکمهین و گرم معتدل وهوایيآب شرایط در

 این کشاورزان برای کلزا جدید رقم معرفي در اساسي فاکتورهای جمله از هابیماری و آفات به مقاومت همچنین و

 در که SRL-93-12 امیدبخش الین مقایسه منظوربه ایپروژه هدف، این با ؛ لذاباشدمي مغان دشت در محصول

 مغان وهوایيآب شرایط در بوده منطقه شاهد رقم که دلگان رقم با داشته مناسبي برتری سازگاری هایآزمایش

 .گردید بررسي

 دلگانمقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی الین امیدبخش با رقم شاهد 

 نظر از. دهدمي نمایش زراعي خصوصیات برخي نظر از را کلزا مزارع ایمشاهده مقایسات برخي 1جدول

 زودرسي، نظر از. نشد مشاهده داریمعني تفاوت مزرعه دو هر در دلگان شاهد و آزمایش مورد الین بین یکنواختي

 مورد ژنوتیپ دو هر خوابیدگي، شاخص نظر از. گرفت انجام زودتر مزرعه دو هر در SRL-93-12 الین گلدهي

 حدود اسکلروتینیا بیماری نظر از. نداشتند یکدیگر با تفاوتي و بودند خوابیده نیمه آزمایشي مزرعه دو هر در بررسي

-SRL الین بوته ارتفاع. گردید مشاهده بندیدانه پایان مرحله در و اصالندوز مزرعه در دلگان رقم در درصد یک

 در دلگان شاهد جانبي شاخه تعداد نظر از. بود بلندتر آزمایشي مزرعه دو هر در دلگان شاهد با مقایسه در 93-12

 .داشت SRL-93-12 الین به نسبت بیشتری جانبي شاخه مزرعه دو هر
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 زراعی. صفات نظر از کلزا مزارع مقایسه و جغرافیایی مختصات -1 جدول

  مزرعه اصالندوز آبادمزرعه پارس

 دقیقه  39درجه و  39عرض جغرافیایی 

 دقیقه 88درجه و  47طول جغرافیایی 

 دقیقه  42درجه و  39عرض جغرافیایی 

 دقیقه 39درجه و  47طول جغرافیایی 

 مختصات جغرافیایی

 صفات رقم دلگان SRL-93-12الین  رقم دلگان SRL-93-12الین 

 بیماری اسکلروتینیا یک درصد عدم مشاهده عدم مشاهده عدم مشاهده

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 162 164 145 149

 شروع گلدهی )روز( 147 146 142 140

 ی )روز(گلده انیپا 188 184 185 182

 ی )روز(مدت گلده 41 38 43 42

 )روز( طول دوره رشد 231 225 229 227

 امیدبخش الین دانه عملکرد همچنین و بوته در خورجین تعداد یعني کلزا در عملکرد جزء مهمترین نظر از 

SRL-93-12 الین در اصالندوز مزرعه در. است شده آورده 2و  1 هایشکل در دلگان شاهد و SRL-93-12 به 

 مزرعه در مقادیر این. بود عدد 220 دلگان شاهد در تعداد این اما داشت وجود بوته در خورجین 281 متوسط طور

 در دانه عملکرد میزان. (1)شکل  بود عدد 81 و 92 ترتیب به دلگان شاهد و SRL-93-12 الین برای آبادپارس

 هکتار در کیلوگرم 2089 دلگان شاهد در و هکتار در کیلوگرم 2783 اصالندوز مزرعه در SRL-93-12 الین

 کیلوگرم 700 حدود SRL-93-12 امیدبخش الین اصالندوز مزرعه در که داد نشان نتایج. (2)شکل  شد محاسبه

 .است داشته بیشتری دانه محصول هکتار در

 

 میانگین تعداد خورجین در بوته الین امیدبخش و شاهد دلگان در مزارع پارس آباد و اصالندوز -1شکل 
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 الین امیدبخش و شاهد دلگان در مزارع پارس آباد و اصالندوز هکتاردر  عملکرد دانهمیانگین  -2شکل 

 نسبت که داشت عملکرد هکتار در کیلوگرم 2392 حدود SRL-93-12 امیدبخش الین آبادپارس مزرعه در

 و هکتار در دانه عملکرد میزان بودن ترپایین(. 2شکل ) داشت برتری هکتار در کیلوگرم 1932 با دلگان شاهد به

 مزرعه در کاشت تراکم بودن باالتر به توانمي را آزمایش مورد ژنوتیپ دو هر بوته در خورجین تعداد همچنین

 مبارزه میزان و کودی تغذیه آبیاری، زمان در دقت نظر از همچنین. داد نسبت اصالندوز مزرعه به نسبت آبادپارس

 نتایج در که داشت قرار آبادپارس مزرعه به نسبت( آلایده نه) بهتری وضعیت در اصالندوز مزرعه هرز، هایعلف با

 ترضعیف اصالندوز مزرعه به نسبت زراعيبه مدیریتنظر  از آبادپارس مزرعه کل در. است شده منعکس نیز آزمایش

 .بود

 5/2587 میانگین با SRL-93-12 امیدبخش الین مزرعه، دو هر دانه عملکرد میانگین نظر از مجموع در

 در کیلوگرم 577) نسبي برتری هکتار در کیلوگرم 5/2010 با دلگان شاهد رقم با مقایسه در هکتار در کیلوگرم

 (.3 شکل) داد نشان خود از( هکتار

 

 مغان. منطقه زارعین مزرعه دو در دلگان شاهد رقم و SRL-93-12 الین دانه عملکرد کل میانگین -3 شکل
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 در دلگان شاهد رقم به نسبت بیشتری دانه عملکرد هکتار در کیلوگرم 577 با SRL-93-12 امیدبخش الین

 بیشتر بوته ارتفاع زودرسي، مانند خصوصیاتي بودن دارا با الین این. نمود تولید مغان منطقه زارعین آزمایشي مزارع

 به و مغان منطقه در تولیدی کلزای کمیت باالبردن در مهمي گام تواندمي اسکلروتینیا بیماری به نسبي تحمل و

 .باشد آنان برای اقتصادی درآمد افزایش و منطقه کشاورزان رغبت آن تبع

 توصیه ترویجی

برای کشت کلزا مناسب  روديگرم شمال و مرطوب کشور بشمار م میکه جزو اقل لیمنطقه مغان در استان اردب

 افت و فصل آخر گرمایي تنش با کلزا رشد دورههمزماني  منطقه،این  در کلزا زراعت اساسي مشکالت از یکياست. 

 رویشي رشد در تسریع با کوتاه رشد دوره طول با ارقام معرفي و اصالح راستا، این در. باشدمي آن از ناشي عملکرد

 دیگر، طرف از. باشدمي اهمیت حائز و مهم بسیار باال روغن و دانه عملکرد پتانسیل کنار در زایشي رشد سپس و

 به سازگار و باال عملکرد پتانسیل با ارقام معرفي مستلزم خارجي، ارقام به وابستگي عدم و کلزا در تولید پایداری

 با SRL-93-12 امیدبخش الین. است مطلوب زراعي خصوصیات با و مختلف مناطق محیطي مختلف شرایط

 آزاد رقم یک عنوانبه تواندمي زراعي مطلوب مدیریت با مغان وهوایيآب شرایط در دلگان از باالتر عملکرد

 .شود معرفي مغان منطقه کشاورزان به کشت جهت مطلوب افشانگرده

 سپاسگزاری

 مؤسسه 3-37-0353-275-971243 شماره به مصوب پروژه اجرای از حاصل جینتا بر اساس پژوهش این

 مدیریتزحمات  از بینندنویسندگان بر خود الزم مي .است مغان منطقه در بذر و نهال هیته و اصالح قاتیتحق

 همچنین و پروژه يیاجرا هاینهیهز تأمین پاسبه آبادپارس شهرستان کشاورزی جهاد ترویج ادارهمحترم 

 در که مذکور مزارع محترم زارعین و اصالندوز و آبادپارس کشاورزی جهاد خدمات مدیریت محترم کارشناسان

 .نمایند قدرداني و تشکر نمودند یاری کلزا ترویجي-تحقیقي پروژه اجرای

 منابع

های آزاد گرده افشان بهاره کلزا در اقلیم گرم و مرطوب . مقایسه مقدماتي عملکرد الین1396امیری اوغان، ح. 

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. های روغني.. بخش تحقیقات دانهگزارش نهایي پروژهکشور. 

گزارش نهایي های بهاره کلزا در مناطق جنوب و شمال کشور. . بررسي سازگاری ژنوتیپ1397امیری اوغان، ح. 

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. های روغني.. بخش تحقیقات دانهپروژه
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