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 چکیده

ینه صننعتی، تغذ شنرای  گیاه روغنی کلزا از محصوالت زراعی مهم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی،  حنت  سنت. ت شنتی ا ای و بهدا

سنعه های شدید از لحاظ ارقام هیبرید، کنجاله و روغن، ایجاد ارقام آزادگردهتحریم ینز تو بناال و ن کنرد  سنیع عمل بنا پتان افشان 

کناییین کنجاله و روغن مصرفی کشور و ای مناسب برای تامسطح زیر کشت آن گزینه بنه آن می خودات سنی  ینن برر شند. ا با

شناهد با رقم  SRL-93-12مقایسه الین امیدبخش کلزای بهاره منظور حنت دلگان )به عنوان رقم  عنین ت سنتان  شنرای  زار ا

شند. ترو-در تاریخ کاشت تاخیری در قالب طرح تحقیقی 1397-98سال زراعی گلستان در شهرستان گرگان در  جنام  یجی ان

شند در طول دوره  شد.کشت  مربع متر 2000مساحتی معادل  درکیلوگرم بذر  8/0به مقدار  ژنوتیپهر برای این منظور از  ر

سناس  خصوصیات مهم از جمله گیاه، بنر ا ننه  پنانزدهصفات فنولوژیک، صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد  هنر نمو بنرای 

ینه داده tیادداشت و با استفاده از آزمون ژنوتیپ  یننتجزیه شد. نتایج تجز ننه ال کنرد دا کنه عمل شنان داد   SRL-93-12 هنا ن

شنتر )کیلوگرم در هکتار  به طور معنی 2267کیلوگرم در هکتار  در مقایسه با رقم دلگان ) 2589) بنود. <001/0pداری بی   

گنان ) قنم دل شنت در ر سنب 194تعداد روز تا بردا یننروز  ن شنت ال تنا بردا عنداد روز  بنه ت بنه SRL-93-12 (188 ت  طور روز  

شنتطورکلی، تجزیه و تحلیع دادهروز  بود. به 6  بیشتر )<001/0pداری )معنی کنه در ک شنان داد  یننهنا ن تناخیری ال  های 

SRL-93-12 باشد. با مشاهده برتری الین امیدبخش تر از رقم دلگان میتر و پرمحصولزودرسSRL-93-12  قنم نسبت به ر

 افشان معرفی شد. به عنوان رقم آزاد گرده "آرام"شاهد دلگان و همچنین نتایج آزمایشات به نژادی گذشته، این الین با نام 

 ترویجی، عملکرد دانه، کلزا-افشان، زودرس، طرح تحقیقیارقام آزاد گرده: های کلیدیواژه

 
 k.peyghamzade@areeo.ac.ir: نویسنده مسوول *
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 بیان مسئله

تنننش ی باالی مصرف آب و تحمع یدلیع کاراه ب که گیاهی است درصد روغن 44تا  40 دارایکلزا  نسبی به 

خننع  ای داردجایگاه ویژه مختلف کشوردر زراعت مناطق  ،به شوری تحمعخشکی و همچنین تا حدی  عنند از ن و ب

هننان میه سویا بو  روغنی خننوراکی در ج غننن  شنندعنوان سومین منبع مهم رو غننام با  . 1398کنناران، زاده و هم)پی

هننرعلف هننا،بیماری های خاص گیاه کلزا از قبیع تناوب با غالت و در نتیجه کنترل بهترویژگی کنناهننای   هشز و 

کش، کشت پاییزه و استفاده بخش قابع توجهی از آب مورد نیاز در فصع نزوالت آسمانی و سازگاری مصرف علف

افزایش تولید  د.ت که کشت این گیاه به شدت توسعه یابآن با شرای  آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده اس

عننواملی دانه لننه  کنناهش واردات، از جم سننتندهای روغنی و تامین نیاز کشور به روغن خوراکی و  سننترش  ه کننه گ

هننای های پر محصول و سازگار با اقلیمخصوص تولید و دستیابی به ارقام و ژنوتیپه های تحقیقاتی کلزا و ببرنامه

بننیش از  تنناساالنه استان گلستان  . 1398زاده و همکاران، )پیغام سازدمختلف کشور را ضروری می هننزار  60بننا 

مننورد مراکز مهم کشت کلزایکی از همواره به عنوان و دیم شرای  آبی  در کاری کلزا یهکتار اراض شننور  جننه  ک تو

های تنشتوان به جمله می ازکه مواجه است،  کلزاتولید  برابر موانع بسیاری در مشکالت و این منطقه با باشد.می

گرمای آخر  خشکی، شوری و هایهای غیرزیستی مانند تنشهای هرز و تنشها، آفات و علفمثع بیماری زیستی

یننافتن  پژوهش در تحقیق و موضوعبیانگر اهمیت  ،همه این عوامع محدودکنندة تولید فصع اشاره کرد. سننتای  را

غننام باشداین استان می در زیستیغیر و زیستیهای تنشمتحمع به  یا منابع ژنتیکی مقاوم کنناران.، )پی زاده و هم

بننه می ارقام هیبریدعمده مناطق کشت کلزا با استفاده از  در حال حاضر . 1398 جننه  بننا تو کننه  شنند  ینند و هیبا بر

قننه می متوجه کلزا، ریسک بسیار باالیی بدلیع وابستگی به یک رقم هاوارداتی بودن والدین آن شننکنناران منط  د.با

قننام و الینبصورت پایدار ایجاب می کلزاثبات تولید و توسعه سطح زیر کشت  کننه ار ننند  شننانآزاد گردههننای ک  اف

سننتمر هاتحمع به بیماری و مقاومت جدید با عملکرد باالتر و خواص مطلوب زراعی از جمله زودرسی طننور م در  ب

غننام1398زاده و همکاران.، د )پیغاماضافه گرد ارقام موجودشرای  زارعین بررسی و به تنوع  کنناران،زاده و ؛ پی  هم

هنندف می . 1399 همکاران،زاده تبریزی و ؛ زینع1398 همکاران،؛ فنایی و 1399 بننا برای دستیابی به این  تننوان 

سننعگیری و بهرهاستفاده از دورگ لننوب در ن خنناب و گیری از صفات مط یننک و انت حننال تفک سننازی خالصهای در 

فنننهایت به ژنوتیپ ها درالین سننت یا شننت د مننورد ک ت های جدید پر محصول و سازگار با شرای  اقلیمی مناطق 

های پیشرفته که مراحع ارزیابی آنها در های امیدبخش و ژنوتیپمقایسه بین الین  .1399 همکاران،زاده و )پیغام

قننام  آزمایشات مقدماتی و پیشرفته انجام شده است و برتری بننا ار سننت  آنها در شرای  آزمایشی به اثبات رسیده ا

تطبیقی -های تحقیقیصورت معمول و در قالب طرحهشاهد و محلی برای بسیاری از محصوالت در داخع کشور ب

قننی جننام می-یا تحقی جننی ان یننردتروی غننام گ کنناران،زاده و )پی غننام زاده و 1398 هم کنناران،؛ پی نننایی و 1399 هم ؛ ف

های ترویجی نتایج حاصع از پروژه-های تحقیقیدر پروژه . 1399 همکاران،زاده تبریزی و زینع؛ 1398 همکاران،

کنناربرد تحقیقاتی پایان یافته در مزارع کشاورزان مورد بررسی قرار می گیرد، تا ضمن حصول اطمینان از تطابق و 
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های جدید و همچنین آشنایی نتایج در شرای  زارعین، زمینه مناسبی برای آشنایی کارشناسان و مروجان با یافته

  . 1)شکع  های آن در سطح مزارع کشاورزان فراهم شودها و مزیتبرداران با ویژگیبهره

در منطقه  دلگان )شاهد با رقم  SRL-93-12 به منظور مقایسه عملکرد الین امیدبخش کلزای بهارهبنابراین 

قننی یک 97-98 در سال زراعیگرگان،  جننی -پروژه تحقی عننینتروی شننرای  زار شنند.  در  جننام  یننن ان سننه ال در مقای

کننه  SRL-93-12د امیدبخش جدی سننت  کننر ا سننال با رقم شاهد دلگان الزم به ذ گننان در  قننم دل سنن   1394ر تو

تننار  450نه تنها تقریبا  RGS003معرفی شد که نسبت به رقم موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر  کیلوگرم در هک

متر اسیدهای چرب مقادیر بیشتر اسید چرب تک غیراشباعی و مقادیر ک بیشتری دارد بلکه با داشتنعملکرد دانه 

کنناران،  غننان و هم یننری او سننت )ام خننوردار ا چند غیراشباعی و نیز مقدار کمتر گلوکوزینوالت از کیفیت بهتری بر

یننن بعالوه،   .1394؛ موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر، 1393 هننارهال لننزای ب ینندبخش ک صننع  SRL-93-12 ام حا

ننناطق  تالقی بین دو الین آزادگرده افشان است. از مشخصات بارز کننرد در م یننداری عمل صننولی، پا این الین، پرمح

بننه  خننوب  مننع  تننهاقلیم گرم خشک و گرم مرطوب، یکنواختی، نسبتاً زودرس، تح ینندگی بو سننب، خواب عننداد منا  ت

منناری  بننه بی سننبی  مننع ن مننین، تح سننطح ز خننورجین از  لننین  سننب او فنناع منا خورجین به ویژه در ساقه اصلی، ارت

غننان،  45تا  43انتهای فصع و میزان روغن بین اسکلروتینیای ساقه و تحمع به خشکی  یننری او سننت )ام صنند ا در

حنندود  4کیلوگرم بذر )بر اساس  8/0 در این پروژه  .1394 سنناحت   2000کیلوگرم در هکتار  از هر ژنوتیپ به م

جننی و  29/08/1397مترمربع در تاریخ  لننزا )فر شننت ک سننتورالعمع ک سنناس د با استفاده از ریز دانه کار کلزا و بر ا

  الف . 1کشت گردید )شکع شهرستان گرگان در روستای ورسن در   1399مکاران، ه

 معرفی دستاورد

یننن نشانگر عدم وجود اختالف معنی هانتایج تجزیه و تحلیع داده  شنندن ال سننبز  تننا  عننداد روز  دار در صفت ت

SRL-93-12  درجه حرارت، اثر ژنوتیپ و شرای  محیطی مانند رطوبت و ز آنجا که باشد. ابا رقم شاهد دلگان می

 این عوامع مهمترینزنی دارد، بنابراین شروع، درصد و سرعت جوانه جمله از زنیجوانه هایویژگی بر توجهیقابع 

رد توان این گونه بیان کبراین میکند. بناموفقیت یا عدم موفقیت در استقرار گیاه را تعیین می عواملی هستند که

ننند و های مورد بررسی قدرت جوانهتحت شرای  رطوبتی و حرارتی مشابه، ژنوتیپ که کنندیگر دار زنی مشابهی با ی

 داری با یکدیگر ندارند. در این صفت تفاوت معنی
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های مورد بررسی. سمت ترویجی و مراحل فنولوژیکی مختلف ژنوتیپ-عملیات کاشت و بازدید پروژه تحقیقی -1شکل 

باشد. سمت راست و چپ شکل ج به ترتیب رقم دلگان و راست و چپ شکل ب به ترتیب رقم دلگان و الین امیدبخش می

 باشد.الین امیدبخش میباشد. سمت راست و چپ شکل د به ترتیب رقم دلگان و الین امیدبخش می

 

یننن با افزایش تعداد روزهای پس از جوانه بننین ال زنی و با جذب تششع و رطوبت کافی، اختالف رشد رویشی 

SRL-93-12  سننطح لنندهی در  شننروع گ تننا  عننداد روز  صننفت ت و رقم دلگان متمایز شد و این دو ژنوتیپ از لحاظ 

تننر  67/6به تعداد  SRL-93-12که الین طوریهداری با یکدیگر داشتند بدرصد اختالف معنی 5احتمال  روز زود

شنناهد  SRL-93-12 . بعالوه، الین 2ب و ج؛ شکع  1از رقم دلگان به مرحله گلدهی رسید )شکع  نسبت به رقم 

روز زودتر از رقم دلگان به  67/10دلگان نه تنها زودتر به مرحله گلدهی رسید بلکه فرایند گلدهی را نیز به تعداد 

گننان  SRL-93-12که اختالف طول دوره گلدهی الین طوری  به2د و شکع  1رسانید )شکع اتمام  قننم دل  5بننا ر

تنناخیری، ژنوتیپ . تحت شرای  اقلیمی استان گلستان به ویژه در کشت1روز محاسبه گردید )جدول  هننایی های 

سننانند می زودترتر به مرحله گلدهی برسند و این مرحله را که سریع مننام بر سننیاری از تنشبه ات ننند از ب هننای توان

تننی و  غیرزیستیخوار و بیماری اسکلروتینا ...  و خوار و گردهتی )مثع حمله آفات گعزیس طننوبتی و حرار )تنش ر



 1399 زمستانو پاییز  (،2) 2گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

112 

شروع گلدهی و خاتمه بین ارقام در طول دوره کاشت تا  در های موجودرسد تفاوتبه نظر می...  در امان باشند. 

 باشد.های ژنتیکی ، به دلیع تفاوتمحیطی مشابهگلدهی تحت شرای  

 استیودنت صفات مختلف در ژنوتیپ های مورد بررسی در منطقه گرگان-tنتایج آزمون  -1جدول 

 SRL-93-12 اختالف دلگان DF T-Value Pr>[t] 

 1 00 4 0 12 12 تعداد روز تا سبز شدن

 0/ 03 -3/ 06 4 5 29 24 طول دوره گلدهی )روز 

    شروعتعداد روز تا 

 دهیخورجین
134 144 10 4 12 /6- 003 /0 

 0/ 01 -4/ 32 4 9 174 165 دهیتعداد روز تا پایان خورجین

 0/ 18 -1/ 63 4 4/ 33 33/ 33 29 دهی )روز طول دوره خورجین

 0/ 003 -6/ 45 4 12/ 87 141/ 33 128/ 47 متر ارتفاع بوته )سانتی

 0/ 03 3/ 06 4 6/ 73 38/ 67 45/ 40 متر طول ساقه اصلی )سانتی

 0/ 02 3/ 74 4 0/ 93 3/ 93 4/ 87 تعداد شاخه فرعی

ارتفاع اولین شاخه فرعی 

 متر )سانتی
40 /37 60 /55 20 /18 4 77 /4- 008 /0 

 0/ 02 -3/ 88 4 10 76/ 33 66/ 33 متر ارتفاع اولین خورجین )سانتی

 0/ 008 2/ 90 4 24/ 60 56/ 93 81/ 53 تعداد خورجین در شاخه فرعی

 0/ 55 -0/ 65 4 3/ 20 29/ 53 26/ 33 تعداد خورجین در شاخه اصلی

 0/ 41 0/ 91 4 19/ 40 86/ 47 105/ 87 تعداد خورجین در بوته

 0/ 89 -0/ 14 4 0/ 40 23/ 60 23/ 20 تعداد دانه در خورجین

 0/ 16 1/ 71 4 0/ 27 4/ 70 4/ 97 وزن هزار دانه )گرم 
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مقایسه صفات فنولوژیک تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد روز تا خاتمه گلدهی الین امیدبخش  -2شکل 

SRL-93-12  و دلگان 

 

یننن -tها با استفاده از آزمون تجزیه داده سننبت  SRL-93-12استیودنت نشان داد که از لحاظ نمو زایشی ال ن

خننورجین 10دهی )به رقم دلگان در صفات تعداد روز تا شروع خورجین یننان  تننا پا روز   9دهی )روز  و تعداد روز 

عننی  . صفت طول دوره خورجین1داشت )جدول داری تفاوت معنی هننان زرا هننم در گیا صننفات م دهی که یکی از 

 . 1داری نداشت )جدول ژنوتیپ تفاوت معنی باشد در هر دوها و پر شدن دانه میاست و بیانگر پایداری خورجین

تننا  67/8از لحاظ تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ) SRL-93-12همچنین الین امید بخش  عننداد روز  روز  و ت

همانگونه  . 3ی فوق را پشت سر گذاشت )شکع روز  برتری داشت و زودتر مراحع فنولوژیک 6رسیدگی برداشت )

سننیع تر از رقم دلگان میشش روز زودرس SRL-93-12که بیان شد الین  نننده پتان باشد و این موضوع نشان ده

شننتدر فرار از تنش SRL-93-12الین  مناسب تنناخیری میهای غیرزیستی و زیستی بخصوص در ک شنندهای   با

 . 1398 همکاران،)فنایی و 

بننهباشدصفت ارتفاع بوته که یکی از صفات مهم اصالحی کلزا جهت جلوگیری از ورس می نننی،  داری طور مع

قننم سننانتی 47/128با ارتفاع بوته  SRL-93-12که الین طوریدر هر دو ژنوتیپ متفاوت بود به بننه ر سننبت  متر ن

جنندول متر کوتاهسانتی 87/12متر به مقدار سانتی 33/141دلگان با ارتفاع بوته  سننت، 1تر بود ) سننلم ا چننه م  . آن

مننع ود، زیرا دوره رویش گیاه در تاریخشکاشت دیرهنگام سبب کاهش ارتفاع بوته می تننر از عوا شننت زود هننای کا

فننزایش مساعد مثع شرای  مطلوب تشعشع، دما و رطوبت برخوردار می لننت ا باشد، ولی در کاشت دیرهنگام، به ع

عنن  طوریدما و تنش رطوبت در آخر فصع رویش، گیاهان از شرای  رویشی نامطلوبی برخوردار هستند، به کننه با

158a

129.33a

147.33b

122.67b

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

تعداد روز تا شروع گلدهی تعداد روز تا خاتمه گلدهی تعداد روز تا شروع گلدهی تعداد روز تا خاتمه گلدهی

SRL-93-12 الین دلگان

ز(
رو

ک )
وژی

نول
ت ف

فا
ص



 1399 زمستانو پاییز  (،2) 2گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

114 

هننت فاع بوته و کوتاه شدن طول ساقه میکاهش ارت عنناملی در ج لننزا  شننی ک شنندن دوره روی گردد. بنابراین کوتاه 

هننای کاهش در ارتفاع بوته به دلیع کوتاه شدن فاصله میانگرهباشد. های تاخیری میکاهش ارتفاع گیاه در کشت

  باشد.می ژنوتیپساقه است که مقدار زیادی از آن مربوط به 

 
مقایسه صفات فنولوژیک تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و تعداد روز تا رسیدگی برداشت  -3شکل 

 و دلگان SRL-93-12الین امیدبخش 

 

داری داشت درصد اختالف معنی 5طول ساقه اصلی و تعداد شاخه فرعی در هر دو ژنوتیپ در سطح احتمال 

جنندول بیشتر از رقم دل SRL-93-12و مقادیر این صفات در الین  شنناخه1گان بود ) فنناع  نننین ارت بندی و  . همچ

قننم بندی که از جمله صفات مهم زراعی و اصالحی از دیدگاه برداشت مکانیزه میخورجین هننر دو ر یننز در  باشد ن

یننن SRL-93-12که الین طوریداری داشت بهتفاوت معنی تننری از ا قننادیر کم گننان م صننفات را  نسبت به رقم دل

صننفت باشد. می SRL-93-12الین  دیگر هایداشت و این یکی از مزیت شنناخهبعالوه،  خننورجین در  عننداد  های ت

عدد  SRL-93-12 (53/81  و الین امید بخش 1داری تحت تاثیر ژنوتیپ قرارگرفت )جدول به طور معنی فرعی

 60/24های فرعی  با داشتن عدد خورجین در شاخه 93/56های فرعی  نسبت به رقم دلگان )خورجین در شاخه

مننون نتایج تجزیه دادههای فرعی برتری داشت. عدد خورجین بیشتر در شاخه های به دست آمده با استفاده از آز

t- خننورجین تعداد خورجین در ساقه اصل نشان داد که صفاتاستیودنت ی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در 

  . 1داری نداشت )جدول و وزن هزار دانه در هر دو ژنوتیپ تفاوت معنی
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یننن 4داری را نشان داد )شکع مقایسه عملکرد در هر دو ژنوتیپ وجود اختالف معنی -SRL-93 . عملکرد ال

یننن نشان می 4کتار بود. شکع کیلوگرم در ه70/2266و  70/2588و رقم دلگان به ترتیب  12 دهد که عملکرد ال

SRL-93-12  ینندبخش کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم دلگان بیشتر است.  322به مقدار یننن ام -SRLبرتری ال

شنناخه 93-12 عننداد  شننتن ت لننت دا بننه ع منناال  خننورجین در در تولید عملکرد دانه بیشتر احت عننداد  عننی و ت های فر

نننه شاهد دلگان باشد. های فرعی بیشتر نسبت رقم شاخه لننوگرم دا هننر کی بنابراین با توجه به نرخ خرید تضمینی 

شنناهد  32391کلزا به ارزش  قننم  بننا ر ینند  یننن جد صننع از ال ریال در سال اجرای آزمایش، افزایش سود خالص حا

رم و باشد که مبلغ قابع توجهی است. با توجه به نتایج این آزمایش در اقلیم گریال در هر هکتار می 10429902

یننن مرطوب شمال و بخصوص در کشت نننونی، ال مننایش ک شننابه آز صننیه در  SRL-93-12های تاخیری م بننع تو قا

ینندبخش منطقه گرگان و مناطق مشابه در این استان و اقلیم می یننن ام تننری ال  SRL-93-12باشد. با توجه به بر

 .معرفی شد "آرام"ین تحت نام رقم نسبت به رقم شاهد دلگان این ال

 
 و دلگان SRL-93-12الین امیدبخش  مقایسه عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار( -4شکل 

 توصیه ترویجی

شننور می استان گلستان با اقلیم گرم و مرطوب یکی از مناطق مهم کلزا ننند کنناری ک لننیم و رو یننر اق شنند. تغی با

عننددی در کاهش نزوالت آسمانی نه تنها در زمان کاشت بلکه در مراحع رشد زایشی منجر به ایجاد م شننکالت مت

کند. کاهش بارش در مرحله کاشت منجر به تاخیر در کاشت و کاهش بارش در مراحع رشد زراعت کلزا ایجاد می

قننام با تنش گرمایی و خشکی آخر فصع می گیاهزایشی منجر به مواجه شدن  فننی ار صننالح و معر گردد. بنابراین، ا
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ضننروریات ماریزودرس، سازگار به شرای  محیطی مختلف، متحمع به بی لننه  بنناال از جم نننه  ها همراه با عملکرد دا

هننا  نننه تن مننع  یننن ع مهم جهت افزایش توسعه سطح زیر کشت و افزایش عملکرد دانه در واحد سطح است که با ا

قننم  سننید. ر خننواهیم ر یننز  وابستگی به ارقام وارداتی از بین خواهد رفت بلکه در دراز مدت به خوداکتفایی روغن ن

بننه ورس، با ویژگی "SRL-93-12دبخش ، الین امیآرام" مننع  بنناال، متح یننداری  غننن و پا نننه و رو کننرد دا های عمل

گننرم  نننوب و  یکنواختی در رسیدگی، مقدار کمتر گلوکوزینوالت و زودرسی مناسب برای کشت در مناطق گرم ج

ی تاخیری هاخصوص در کشته باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده پتانسیع باالی این رقم بشمال کشور می

 توان چرخه اقتصادی کشاورزان و کشور را رونق بخشید. که با توسعه سطح زیر کشت آن میطوریاست به

 اریزسپاسگ

شننمار این پژوهش بر اساس یافته بننه  -0353-276-971244های تحقیقاتی حاصع از اجرای پروژه مصوب 

مننات و گلستان نگارش شده است. بدینموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در استان  57-3 وسیله از زح

سننتان، هایهماهنگی سننتان گل عننی ا نننابع طبی منندیریت  مسئولین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و م

سننن و  شنناورزی ور شنناورزمحترم هماهنگی ترویج استان گلستان، مدیریت محترم ترویج مرکز خدمات جهاد ک  ک

 گردد.و قدردانی مییمانه تشکر مذکور صم مزرعهمحترم 

 منابع

سننان 1393امیری اوغان. ح.، ح. ر. فنایی و م. ح. عالم خومرام.  لننزا  ینند ک . گزارش نامگذاری و آزادسازی الین جد
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 صفحه. 45پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. 

 بننه بهاره کلزای هایالینایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری بین . 1399زاده، ک. و امیری اوغان، ح. پیغام

خننش زودرس و پرمحصول ارقام تولید منظور بننذر، ب هننال و  . گزارش نهایی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه ن

 صفحه. 16های روغنی. تحقیقات دانه

زاده، ک؛ عسگری، م؛ بهمنش، ب؛ امیری اوغان، ح؛ باقری، م؛ بزی اله ری، آ؛ االزمنی، ع؛ شربتی نوکنده، م. پیغام

شنناهد  SRL-93-12 الین امیدبخش کلزای بهاره مقایسه عملکرد. 1398م. و عسکری، سیده ریحانه.  با رقم 

خننش گلستاندلگان در شرای  زارعین استان  بننذر، ب هننال و  . گزارش نهایی. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه ن

 صفحه.  17های روغنی. تحقیقات دانه
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شننهرام؛ زینع زاده تبریزی، ح؛ امیری اوغان، ح؛ پرچمی عراقی، ف؛ ادیبان، ر؛ پسندیده، محمد؛ فاتح عسگر خانلو، 

ینندبخش . بررسی عملکرد و برخی 1399سمندری گیکلو، ط. و نیک خوی، فریده.  خصوصیات زراعی الین ام

نننه  SRL-93-12کلزای بهاره  هننان دا جننی گیا با رقم شاهد دلگان در شرای  زارعین منطقه مغان. مجله تروی

 .1-6روغنی، جلد دوم، شماره اول، صفحه 

غننام جننانی، م. ع؛ پی شننری، م. ت؛ آقا بننادی، م؛ مب یننان، م؛فرجی، ا؛ کیانی، ع؛ یونس آ یننان، ل؛ غزاا  زاده، ک؛ حبیب

. نشریه ترویجی زراعت کلزا در استان گلستان )نکات کاربردی در مدیریت 1399نژاد، ح. ر. و باقری، م. صادق

 صفحه.  32مزرعه . مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. 

گر خواجه داد، م. و ولی فنایی، ح. ر؛ نوشاوانی، ر؛ آذرسا، غ؛ امیری اوغان، ح؛ اکبری مقدم، ح؛ بخشی، ب؛ کشته 

زارعین  با رقم شاهد دلگان در شرای  SRL-93-4 مقایسه عملکرد الین امیدبخش کلزای بهاره. 1398اله، ر. 

قننات استان سیستان و بلوچستان خننش تحقی بننذر، ب هننال و  یننه ن . گزارش نهایی. موسسه تحقیقات اصالح و ته

 صفحه.  20های روغنی. دانه
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