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 مقدمه

( .Brassica napus Lدانااه روغناای کلاازا  

سومین گیاه عماده روغنای جهاان اسات کاه باه 

بااا  هااای خااان ماننااد سااازگاریدلیااو وییگاای

شرایط مختلف آب و هوایی، ارزش تناوبی باال، 

هاای های هارز، دارا باودن ونوتیا کنترل علف

بهاره و پاییزه، عملکارد بااالتر روغان در وا اد 

سطح و سایر مزایای دیگر به عنوان نقطه امیادی 

برای تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشاور باه 

 آید. شمار می

باارای  اهمیاات فراواناایکلاازا تاااریخ کاشاات 

بدست آوردن عملکرد مطلوب دارد اما با توجاه 

های بهااره های آخر فصو کشتبه اینکه آبیاری

 جاااات باااامانناااد ،رت، درندر ناااد و صااایفی

هااای اول کشاات پاااییزه کلاازا در پاااییز آبیاااری 

های کند و به دلیو اهمیت آبیاریتداخو پیدا می

آخر زراعات هاای بهااره و تابساتانه کشااورزان 

 اندازنااد.ماایکشاات کلاازا را بااه تیویااق میمااوال 

ها  باعاک کااهش شادید کلازا کشت تااخیری 

هاا شاود و ها  در بی ای ساالعملکرد دانه مای

در شارایط کشات ممکن است که زراعت کلزا 

تحت تاثیر سرما و یخبندان کامالً از بین تاخیری 

ریازی وزارت برود. از برفی با توجاه باه برناماه

زیر کشت کلزا  جهاد کشاورزی در توسیه سطح

منابق سرد و میتدل سرد کشور، ایجاد تناو   در

ونتیکی و میرفی ار ام جدید کلزا که در شرایط 

کشاات تاااخیری عملکاارد مناساابی تولیااد نماینااد 

 ست. ا ضروری

عملکرد کلازا تحات تااثیر عواماو ونتیکای، 

محیطی و زراعای  ارار گرفتاه و میازان کااهش 

بساتگی عملکرد به تاریخ کاشت و ر   زراعای 

بررساای  در( 12لااون و همکاااران  (. 7و  6دارد  

تاریخ کاشت   اول ساتتامبر و آخار ساتتامبر( دو 

ساال آزماایش گازارش نمودناد کاه  دهااربی 

ها در کشت دیرهنگام همه سال بطور متوسط در

تار از  اد مطلاوب و پایین مزرعه اندازه کانوپی

بهینه بوده و درنتیجه عملکرد دانه کااهش نشاان 

( باای آنااالیز 10دهااد. فاااری و همکاااران  ماای

الیمو کلزا به تاریخ کاشت باا اساتفاده از عکس

گیااری شااده نشااان دادنااد کااه هااای اناادازهداده

 تاخیر در تاریخ کاشات ه علتکاهش عملکرد ب

هاار هفتااه  یدرصااد بااه ازا 6/8 و 2/3 ترتیااببااه

. تااریخ باودن ان و ک  بارادر منابق پر بارتاخیر 

گیری بهینه از عوامو ب بهرهکاشت مناسب موج

 ا لیمی نظیر درجه  رارت، ربوبت، بول روز و

همچنین تطابق زمان گلادهی باا درجاه  ارارت 

گاردد. از برفای اخاتالر در زماان مناسب مای

ضرورت کلزا ظهور مرا و فنولوویکی در ار ام 

نشاان انتخاب مناسب تاریخ کاشت را برای آنها 

 دهد.می

باا تااخیر ش کرد کاه گزار( 2پاسبان اسالم  

مهر مااه، از  5شهریور به  16در تاریخ کاشت از 

تیداد برگ در بوته،  طار بو اه و وزن خشا  

شاود و باه علات عادم  صاول ها کاسته میبوته

ه باا سارما هها در مواجکامو مر له روزت، بوته

 19 هااا بااهجمییاات آن ددااار خسااارت شااده و

( در 13رسااد. رابرتسااون و هلنااد  درصااد ماای

رسی خود نشاان دادناد کاه تااخیر در کاشات بر
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 باعک کوتاه شدن بول دوره کاشت تاا گلادهی 

 (11النسیست و همکاران   و رسیدگی می شود.

داری مشاهده کردند که تاریخ کاشت تاثیر مینی

باار عملکاارد دانااه داشااته و تاااخیر در کاشاات 

 دهد. عملکرد دانه را کاهش می

مکااران نتایج آزمایش زارعی سیاه بیدی و ه

( نشااان داد کااه در کنگاااور و سااراب نیلااوفر 4 

ده در شارایط نرماال و  KS7عملکرد دانه الین 

 بیشاتر اکاپی ده در شرایط تاخیری از ر   شاهد

 KS7عملکرد الیان و در شهرستان کنگاور  .بود

کیلاوگرم  4124و  4586ترتیاب باهو ر   اکاپی 

 عملکرد آنهاا در هکتار و در منطقه سراب نیلوفر

کیلوگرم در هکتار باود  4568و  4630 به ترتیب

و در شرایط کشت تاخیری ها  برتاری باا الیان 

KS7   بود و عملکرد الینKS7  و شااهد اکااپی

در  کیلاوگرم 2389و  2809ترتیب در کنگاور به

 2778و  3148 ترتیببه و در سراب نیلوفر هکتار

باود. در آزمایشاات زارعای در هکتار کیلوگرم 

در بین  HW118( الین 4ی و همکاران  سیاه بید

ونوتی  کلازا در شارایط کشات تااخیری باا  23

رتباه ساوم را  در هکتار کیلوگرم 4853عملکرد 

 به خود اختصان داد. 

کاه در فرآیناد میرفای ار اام  با توجه به ایان

هاای ایساتگاهی، زراعی میموالً پس از ارزیاابی

 های ناامزد میرفای باه عناوان ر ا  بایاد درالین

های تحقیقای شرایط کشاورزان و در  الب برح

ترویجی با شاهد منطقه مورد مقایسه  رار گیرند. 

هااای کلاازا کااه در آزمایشااات یکاای از الیاان

ایستگاهی در شرایط سرد و میتدل سارد کشاور 

در شرایط کشت تاخیری تظاهر خوبی از خود به 

باشد. به می  HW118نمایش گذاشته است الین 

 ر ا  این الین با شاهد منطقه یینیمنظور مقایسه 

باا هادر   اضار اکاپی برح تحقیقای ترویجای

بررسی این الین در شارایط کشات تااخیری در 

 مزار  زارعین استان کرمانشاه اجرا شد. 

 

 هامواد و روش

الین جدیاد در پیوهش  اضر، عملکرد دانه 

 اصااو انتخاااب و خااال  کااه  HW118کلاازا 

در  ال تفکیا  های ها در نسوسازی ت  بوته

باه  باشدمی با مودنا اوکاپی ر   مربوط به تال ی

در  الاب بارح ر   اکاپی به عنوان شاهد  همراه

در ماازار  زارعااین اسااتان تحقیقاای ترویجاای 

صفاتی مانند  کرمانشاه مورد ارزیابی  رارگرفت.

تاااریخ رساایدگی فیزیولااوویکی  دوره رشااد(، 

اد داناه ارتفا  بوته، تیداد خورجین در بوته، تید

 گیری شدند.در خورجین و وزن هزار دانه اندازه

 (1396-97 سال زراعی این پرووه به مدت ی  

هرساااین و  هاااایدر دو مکاااان در شهرساااتان

ا لی  میتدل سرد اجرا شد. هر الین  با الهیارخانی

و متر مرب   5000به مسا ت در  طیات جداگانه 

مهار(  15در کنار ه  در شرایط کشت تاخیری  

سازی زمین و میازان شت شدند. عملیات آمادهک

کودهااای الزم جهاات زراعاات کلاازا باار اساااس 

 هدستورالیمو رایج زراعت کلزا انجام گرفات با

شاخ ، دیسا  و مالاه  جهات خارد  کاهبوری

 باا اساتفاده از هاا و تساطیح زماین(شدن کلوخاه

ماشین آالت موجاود در محاو انجاام گردیاد و 
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 نجام شد. ادهی بر اساس آزمون خاک کود

ی  سوم کاود ازتاه باه هماراه تماامی کاود 

کاش پخاش یکنواخات علاففسفاته و پتاسه با 

( در سااطح مزرعااه لیتاار در هکتااار 5/2تاارفالن  

ستس به وسیله دیس  ساب  کاود و  .انجام شد

 منطقاهکش با خااک مخلاوط گردیاد. در علف

هرسین کشت باا دساتگاه کارناده زراعات کاار 

خااانی کرمانشاااه بااا الهیار منطقااههماادان و در 

انجاام شاد و در هار دو منطقاه دستگاه کمبینات 

. باودکیلوگرم در هکتار شش میزان مصرر بذر 

و   HW118تااخیری بارای الیان تاریخ کاشات 
 مهر ماه بود.  15 منطقهدر هر دو شاهد اکاپی 

 در  در زمان داشت عملیاتی همچاون وجاین

های هارز، علف صورت لزوم( و کنترل شیمیایی

هاا و دن با یمانده کود ازته، مباارزه باا بیمااریدا

باه منظاور بارآورد عملکارد  آفات انجام گرفت.

در زمان برداشت هر ر   به باور جداگاناه دانه، 

توسط کمبااین برداشات و میازان داناه برداشات 

شده توزین و عملکرد باه صاورت کیلاوگرم در 

برای اندازه گیاری صافات هکتار تییین گردید. 

ها با توجه به نو  صفت تیداد نمونه مورد بررسی

که برای ارتفا  بوته، تیاداد بوریمتفاوت بود به

 10خورجین در بوته و تیداد داناه در خاورجین 

بوته بطورتصادفی از نقاط مختلف زمین برداشت 

پالت یا   10شد و برای اندازه گیری عملکرد 

متر مربیی استفاده شاد. جهات تجزیاه و تحلیاو 

 بهره گرفته شد.  SPSSرم افزار ها از نداده

 

 نتایج و بحث

 تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی-1

 باتوجاه بااه نتااایج، اخاتالر  ابااو تااوجهی بااین 

از نظار تیاداد روز تاا  HW118ر   اکاپی و الیان 

رساایدگی فیزیولااوویکی مشاااهده نشااد. در منطقااه 

الهیارخانی بول دوره رشد در ر ا  اکااپی  ادود 

روز بود  244 دود  HW118ین روز و در ال 246

 252و در منطقه هرسین این زمان برای ر   اکااپی 

روز بااود  245  اادود HW118روز و باارای الیاان 

 (.1 شکو

 

 

 

 

 

 

 

 
 

منابق مهر( در  15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    بول دوره رشد -1شکو
 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی
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 بوته  ارتفاع-2

در هر دو منطقه مورد مطالیه مقادار ارتفاا   

از ر اا  اکاااپی بیشااتر بااود.  HW118بوتااه الیاان 

مقدار ارتفا  بوته در منطقه الهیارخانی برای ر   

 ادود  HW118متار و الیان ساانتی 138اکاپی 

متر بدسات آماد. همچناین در منطقاه سانتی 160

 HW118هرسین ارتفا  بوته ر   اکاپی و الیان 

متار بدسات آماد کاه سانتی 149و  132ترتیب به

را در  HW118ایاان نتااایج برتااری ارتفااا  الیاان 

با اکاپی در شرایط کشت تااخیری نشاان  مقایسه

( 1و همکااران  امیاری افشاار (. 2دهد  شکومی

گزارش کردند که بین ارتفاا  بوتاه باا عملکارد 

 داری وجاودکلزا همبساتگی مببات و مینای دانه

 دارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابق مهر( در  15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    ارتفا  بوته مقادیر -2شکو

 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی

 

 تعداد خورجین در بوته-3

تیااداد خااورجین در بوتااه یکاای از اجاازای 

تشکیو دهنده عملکرد محسوب شده و شاخصی 

ج نشاان داد باشاد. نتاایبرای تخمین عملکرد مای

در  HW118که تیداد خاورجین در بوتاه الیان 

هر دو منطقه الهیارخانی و هرسین از ر   اکااپی 

که در منطقه الهیار خانی برای بوریبیشتر بود به

و  153باه ترتیااب  HW118ر ا  اکااپی و الیاان 

خورجین در بوته مشااهده شاد و در منطقاه  194

تیاب ها باه ترهرسین تیداد خورجین این ونوتی 

 (.3عدد بود  شکو 167و  148

شااود گیاااه در تاااخیر در کاشاات باعااک ماای

شرایط نامناسب محیطی وارد فاز زایشای شاده و 

ها عقی  ماناده و ریازش در نتیجه تیدادی از گو

( گاازارش 3(. جیفرناایادی و راهنمااا  1کننااد  

داری بار کردند که تااخیر در کاشات اثار مینای

ه دلیو اثر منفای تیداد خورجین در بوته دارد و ب

زنی و بول دوره سابز شادن کاهش دما بر جوانه
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بر این صفت تاثیرگذار است. با توجه به اهمیات 

در  HW118تیااداد خااورجین در بوتااه، الیاان  

شرایط کشت تاخیری تیداد خورجین مناسبی را 

تولید کارد و موجاب عملکارد مطلاوب در ایان 

( 1و همکااااران  امیاااری افشاااار شااارایط شاااد. 

نیزگزارش کردناد کاه باین تیاداد خاورجین در 

 بوتاااه باااا عملکردکلااازا همبساااتگی مببااات و 

 داری وجود دارد.مینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر(  15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    تیداد خورجین در بوته مقادیر -3شکو

 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی منابق در

 

 تعداد دانه در خورجین-4

نتایج مربوط به تیداد دانه در خورجین نشاان 

از ر ا  اکااپی  HW118داد که تیداد دانه الین 

بیشاتر باود ولای اخاتالر دشامگیری باین آنهاا 

که در الهیارخاانی تیاداد بوریوجود نداشت به

و ر اا   HW118دانااه در خااورجین باارای الیاان 

ر د بود و دعد 5/23و  2/20اکاپی به ترتیب برابر 

منطقه هرسین بارای ر ا  اکااپی تیاداد داناه در 

 HW118 ،19دانااه و باارای الیاان  18خااورجین 

 (. 4دانه بدست آمد  شکو

گیاه کشت شده در تاریخ کاشت نرماال هار 

کند و منطقه، نیاز دمایی خود را زودتر تامین می

شاود ولای در شارایط وارد فاز رویشی بیدی می

تلف از جمله کاهش کشت تاخیری به دالیو مخ

دمای هوا، گیاه باید زمان بیشتری را برای تاامین 

نیاز  رارتی بی کند. همچنین کاشات تااخیری 

-باعک افزایش خطر سرمازدگی و بروز خسارت

شود. بنابراین ر   یاا الینای های ناشی از آن می

که بتواناد در شارایط کشات تااخیری عملکارد 

اناد بارای تومطلوب را به همراه داشته باشاد مای

توصیه در شارایط کشات تااخیری ماورد توجاه 

  رار گیرد. 
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 مهر( در 15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    تیداد دانه در خورجین -4شکو

 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی منابق

 

 وزن هزاردانه-5

 نتایج بدست آمده نشان داد که وزن هزار دانه

متفاوت باود. در هار  HW118اکاپی و الین  ر  

از  HW118دو منطقه مقدار وزن هزار داناه الیان 

ر اا  اکاااپی بیشااتر بااود. وزن هاازار دانااه الیاان 

HW118  در دو منطقااه الهیارخااانی و هرسااین بااه

گاارم و وزن هاازار دانااه ر اا   2/4و  4/4ترتیااب 

گرم بدست آمد  شاکو  9/3و  4اکاپی به ترتیب 

5 .) 

( گزارش کردند کاه 3و راهنما   جیفرنیادی

داری بر وزن هازار داناه تاریخ کاشت تاثیر مینی

کلاازا دارد و تاااخیر در تاااریخ کاشاات باعااک 

شااود. در دار وزن هاازار دانااه ماایکاااهش میناای

کشاات تاااخیری، رشااد اولیااه گیاااه کنااد بااوده و 

باعک برخورد مرا و گلدهی و تلقیح با گرمای 

ره پرشدن دانه شود همچنین دوزودرس بهاره می

با گرما و خشکی آخار فصاو مواجاه شاده و در 

نتیجه افت عملکرد را باه هماراه دارد. تااخیر در 

دهی و پار شادن کاشت سبب همزمانی خورجین

شاود در ایان شارایط ها باا افازایش دماا مایدانه

مقدار تنفس گیااه و مصارر شایره پارورده بااال 

ا هارود در نتیجه ماواد غاذایی کاافی باه داناهمی

کناد. لاذا شود و عملکرد دانه افت میمنتقو نمی

 فظ تولید در این شرایط بسایار اهمیات دارد و 

ونوتی  های کلزا که دارای این وییگای هساتند 

عنوان ر   برای هتوانند بمی HW118مانند الین 

 کاشت در اختیار کشاورزان  رار بگیرند.

 عملکرد دانه-6

نشان داد  هرسینمنطقه نتایج این پیوهش در 

در  کیلوگرم 3250با عملکرد  HW118 الین که

 کیلاوگرم 2850نسبت به شاهد اکااپی باا  هکتار

 400 برتاااری داشااات و باااا  ااادود در هکتاااار

 ، برتاریبیشاترعملکرد داناه کیلوگرم در هکتار 

اکااپی در شارایط درصدی نسبت باه شااهد  13
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منابق مهر( در  15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    وزن هزار دانه -5شکو

 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی

 

باا تااخیر در  (.1 شاکوکشت تاخیری نشان داد 

 رارگاارفتن گیاااه در شاارایط محیطاای کاشاات و 

(. با 5یابد  نامساعد، عملکرد مطلوب کاهش می

وجااود ایاان کااه کشاات تاااخیری باعااک کاااهش 

 HW118 لای الیانشاود وعملکرد دانه کلزا می

مادیریت تولید مناسبی را در این شرایط داشات. 

هاای هارز باعاک متوسط مزرعه و وجاود علاف

کاهش عملکرد دانه در شارایط کشات تااخیری 

 در هرسین بود ولی با ایان وجاود عملکارد داناه

های تاخیری نسبت به سایرکشت HW118الین 

را نشاان از برتاری ایان الیان  کهمنطقه بهتر بود 

در صااورت  تااوان انتظااار داشاات کااهماای. دارد

شرایط مطلوب و مدیریت بهتر مزرعه این الیان 

  تواند از عملکرد خوبی برخوردار باشد.می

نتایج این پرووه تحقیقی ترویجی در دهستان 

الهیارخااانی نشااان داد کااه در شاارایط کشاات 

 HW118 یکلاازاالیاان تاااخیری عملکاارد دانااه 

 825الر کیلااوگرم در هکتااار( بااا اخاات 4125 

کیلاوگرم  3300کیلوگرم نسبت به ر ا  اکااپی  

عملکارد  درصد برتری 25در هکتار( برتر بود و 

. در شهرساتان نسبت به ر   شاهد نشاان داد دانه

کرمانشاه ر   اکاپی بیشترین سطح زیر کشت را 

داشته و عملکرد آن بااالتر از ساایر ار اام ماورد 

 در شارایط ولی باا ایان  اال استکشت و کار 

باا رشاد مناساب  HW118 کشت تاخیری الیان

پاییزه و نمود بهتر در مزرعاه عملکاردی بهتار از 

مقادار تولیاد داناه ایان (. 2داشت  شاکو اکاپی

بااا عملکاارد سااایر ار ااام و هیبریاادهای  الیاان

کلزا  تی در شارایط نرماال نیاز براباری خارجی

کنااد. البتااه پاااییز نساابتا گاارم و بااوالنی و ماای

در ساال اجارای آزماایش هاره بارندگی فراوان ب

در جبران تاخیر در کاشت تا  ادودی ماوثر  نیز

تاااخیر در کاشاات ساابب برخااورد مرا ااو  بااود.

 ساااس گیاااه ماننااد گلاادهی و پرشاادن دانااه بااا 
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شاود و در نتیجاه تیاداد گرمای اواخر فصو مای

روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولووی  کااهش 

در  (، بنااابراین در ار ااامی کااه9و  8یابااد  ماای

توانند عملکارد خاود شرایط کاشت تاخیری می

را  فظ کنند و دارای پایاداری عملکارد تحات 

تواناد باه شرایط مختلف هستند ایان صافت مای

-عنوان ی  وییگی بسیار مه  برای ر ا  تلقای 

 شود. 

در دو منطقاه نتایج ایان پایوهش در مجمو  

نشااان داد کااه در شاارایط کشاات مااورد مطالیااه 

بیشتر نسبت به  با عملکرد HW118تاخیری الین 

داشت. رشد  ای ابو مال ظه شاهد اکاپی برتری

 ر   سری  پاییزه و پوشاندن سطح زمین نسبت به

اکاااپی و داشااتن سااطح ساابز مناسااب در شاارایط 

کشت تاخیری از خصوصیات بارز این الین بود 

نماودن دوران  کاموتر و که باعک استقرار سری 

در بهاار باا سارعت و  هرویشی در پاییز شد رشد

بیشتری به ساا ه رفتاه و عملکارد مناسابی تولیاد 

نکتااه  اباو توجااه ایان اساات کاه شاارایط  نماود.

ایان  ،1396مناسب آب و هاوایی در پااییز ساال 

هااای تاااخیری کااه کشاات مهیااا نمااودشاارایط را 

فرصت مناسب جهت جبران رشد را داشته باشند 

ه همچنین با توج و عملکرد مناسبی تولید نمایند.

 باااه نتاااایج بدسااات آماااده در ایااان پااایوهش،

از پتانسیو الزم برای آزادساازی   HW118الین

 .به عنوان ر   برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابق مهر( در  15در شرایط کشت تاخیری   HW118الین  و اکاپیر    عملکرد دانه -6شکو

 و هرسین در استان کرمانشاه الهیارخانی

 

زا هماراه باا جهت توسایه پایادار کشات کلا

افاازایش تولیااد در وا ااد سااطح بایااد بااه عامااو 

 ایاساسی محدودیت زمانی کشات توجاه ویایه

داشت تا بتوان با ارائه راهکارهاای مناساب نظیار 

های امید بخش با واکانش انتخاب و میرفی الین

های مختلاف، از  یاد و مطلوب در تاریخ کاشت
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 کوتاااه زمااانی بااازهبنااد محاادود شاادن بااه یاا  

روزه در منابق میتدل سرد برای کشات  20-15

کلزا رهایی پیدا نماود. ها  اکناون کشات نسابتاً 

تاخیری تا تاخیری کلزا در منابق میتدل ساردی 

که به دالیو مختلف، کشاورزان موفق باه انجاام 

 .باشدشوند در  ال توسیه میکشت به مو   نمی

هاای کاشات لذا با گزینش ار امی که در تااریخ

ا تصادی  ابو  باولی را تولیاد  مختلف، عملکرد

را محصاول نمایند می توان سطح زیر کشت این 

 افزایش داد.  کشوردر منابق سرد و میتدل سرد 

 

 توصیه ترویجی

ها، ار اام و هیبریادهای بررسی واکنش الین

کاشات و  مختلاف زمستانه کلزا باه تااریخ هاای

انتخاب ار ام و هیبریدهایی که پایداری عملکرد 

سازایی ههای دیر دارند، تاثیر بدر کشتباالتری 

ویاایه در هدر توساایه کشاات کلاازا در کشااور باا

هااای بهاااره دیاار منااابقی کااه برداشاات زراعاات

گیرد، خواهد داشت. همچنین میرفی صورت می

نسبتا تاخیری پاییزه های ار ام مناسب برای کشت

تواند در گسترش سطح زیرکشات تا تاخیری می

های ری های آخر کشتکلزا در منابقی که آبیا

های اول کشت به مو ا  کلازا در بهاره با آبیاری

میرفی  .کند بسیار موثر باشدپاییز تداخو پیدا می

ار ام باوییگی عدم  ساسیت به تاریخ کشت باه 

مو   سبب انیطار در انتخاب زمان کشت کلازا 

 کشااات کلااازا و توساااط کشااااورزان شاااده و 

ی انجاام شاود در زماانتواند میهای اولیه آبیاری

هاای بهااره هاای آخار زراعاتکه دیگر آبیاری

باا توجاه باه عملکارد مناساب  پایان یافته اسات.

 در شاارایط کشاات تاااخیری  HW118الیاان

 پاس از نامگاذاریتاوان میدر پیوهش  اضر،  

 ازو میرفاای ایاان الیاان بااه عنااوان ر اا  جدیااد،  

باارای کشاات در شاارایط تاااخیری در ایاان ر اا   

اساتفاده  کشورق میتدل سرد مزار  زارعین مناب

 . نمود
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