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باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش  -بخش تحقیقات علوم زراعی

سیستان ، سازمان جهاد کشاورزی استان زابل کشاورزی شهرستان جهاد خدمات مدیریت -2ترویج کشاورزی، زابل، ایران. و 

سیستان و سازمان جهاد کشاورزی استان  زهک، کشاورزی شهرستان جهاد خدمات مدیریت -3. ، ایرانزابل، و بلوچستان

و نهال بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،  موسسه تحقیقات اصالح وتهیه -4. ، ایرانزهک، بلوچستان

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران -5. ایران
 

 چکیده
 به منظور توسعه کشت کلزا در منطقه سیستان نیاز به ارقام بهاره پرمحصول و زودرس متحمل به شرایط 

 منظور عملکرد الین جدید کلزای بهارههمین  بههای محیطی آخر فصل از جمله گرما و خشکی است. تنش

SRL-95-16  با ارقام شاهد دلگان وRGS003 ، ستان در منطقه سی 1399-1400در سال زراعی

متر مربع  2000سطح  هر الین یا رقم دردر این آزمایش،  مورد مقایسه قرار گرفت.زابل و زهک(  هایشهرستان)

و بعد از برداشت برداری یادداشتصفات فنولوژیک و اجزای عملکرد در هر منطقه کشت شد. در طول دوره رشد 

 SRL-95-16بی صفات فنولوژیک نشان داد الین گیری شدند. نتایج ارزیااندازه وزن هزار دانهنیز عملکرد و 

روز زودتر از رقم  7تا  6روز زودتر از رقم دلگان و بین  2تا  1مراحل گلدهی تا رسیدگی را به طور متوسط بین 

RGS003 نیال عملکردکند. طی می SRL-95-16 بیش از ارقام   زابل در شهرستانRGS003  و دلگان و در

-SRL-95 الین امیدبخشدهد که نتایج این تحقیق نشان می از رقم دلگان مشاهده شد. شیب زهکشهرستان 

کلزای  عملکرد شیافزا درتواند میاز جمله زودرسی و عملکرد مناسب ا دارا بودن خصوصیات مطلوب ب 16

 باشد. مؤثرسیستان منطقه  تولیدی در

 

 .کلزا ،دانه عملکرد ن،یزارع طیشرا ستان،یس ،یزودرسهاي کلیدي: واژه

 
*  .b.bakhshi@areeo.ac.ir 

http://jop.areeo.ac.ir/
mailto:b.bakhshi@areeo.ac.ir


 1400 پاییز و زمستان (،2) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

100 

 بیان مسئله
کلزا بدلیل  (.2018فائو، بر اساس گزارش فائو، ایران رتبه بیست و هفتم را در تولید کلزا در جهان دارد )

 بر منسیزیدس 6 تا 4) خشکی و همچنین تا حدی متحمل به شورینسبی به کارائی باالی مصرف آب و تحمل 

و  سیستاناستان (. تغییر الگوی کشت 2006البارک، ای دارد )( در زراعت مناطق خشک جایگاه ویژهمتر

 کشت زیر سطح بطوریکه ؛است در استانهای اساسی پیش رو ا از برنامهزکل -و رعایت تناوب گندم  بلوچستان

-1400هکتار و در سال زراعی  1500به  1398-1399زراعی  لزا در استان سیستان و بلوچستان در سالک

های شوند از هیبریدکشت می استان. در حال حاضر عمده ارقامی که در هکتار رسیده است 2200به  1399

استان هایوال هستند که با توجه به هیبرید و وارداتی بودن والدین آن، ریسک بسیار باالیی متوجه کلزاکاران 

ش دما، فرا رسیدن زودهنگام گرما و تشدید تنش خشکی در یتغییر اقلیم، افزاا توجه به اثرات ناشی از ب. است

انتهای فصول بخصوص در مناطق گرم کشور، ضرورت دارد تا عالوه بر عملکرد باال توجه به صفاتی چون زودرسی 

 نماید،امکان فرار از گرما و خشکی فصل را فراهم می نیهمچنکه امکان تغییر زمان کشت یک گیاه یا رقم و 

 تاریخ در استفاده جهت مناسب ویژگی یک بعنوان ممکن است زودرسی. باشد محصول این اصالح در مدنظر

های خشکی اه در مناطق گرم کشور، فراهمی امکان فرار از تنشکوت رشد فصل با مناطق در تاخیری، هایکاشت

 فصل و در نتیجه کاهش خسارت آنها، انتهای در هاآفات و بیماری ، کاهش زمان فعالیتخر فصلآو گرمای 

های اخیر به باشد. در طی سال مؤثر شیمیایی سموم مصرف هایهزینه کاهش و آبیاری نوبت تعداد کاهش

-های امیدبخش پرمحصول و زودرس جدید و آشنایی زارعین با آنها چندین مطالعه تحقیقیمنظور ارزیابی الین

(، 1400؛ فنایی، 1398؛ فنایی، 1394له استان سیستان و بلوچستان )فنایی، ترویجی در اقلیم گرم کشور از جم

( صورت پذیرفته 1399زاده تبریزی، ( و منطقه مغان استان اردبیل )زینل1399زاده و همکاران، گلستان )پیغام

 الف؛1398 اوغان، یریامشده است ) روشنا وآرام  ،که منجر به معرفی ارقام زودرس بهاره کلزا از جمله صفار

(. جهت دستیابی به رقم مناسب کلزا با خصوصیات زودرسی و 1398؛ فنایی و همکاران، ب1398 اوغان، یریام

در دو منظور،  نیهم به .است برخوردار ایویژه اهمیت و ضرورت هایی ازاجرای چنین طرحادامه عملکرد باال، 

-SRL-95کلزای بهاره  دبخشیام نیالهای زابل و زهک( منطقه از مزارع کشاورزان منطقه سیستان ) شهرستان

متر مربع در  2000هر الین یا رقم در سطح  ش،یآزما نیا در. ندبه همراه ارقام شاهد مورد بررسی قرار گرفت 16

کیلوگرم بذر در  6کشت بر اساس دستورالعمل کشت کلزا در منطقه و بر مبنای مصرف  هر منطقه کشت شد.

 انیپا خیتار ،یدهآغاز گل خیاز جمله تار یکمّ صفاتدر طول دوره رشد (. 1396فنایی، هکتار انجام شد )

تعداد  ،یفرع یهادر شاخه نیتعداد خورج ،تعداد شاخه در بوته تاریخ برداشت، ،یدگیرس خیتار ،یگلده

 یقطر ساقه اصل ن،یتعداد دانه در خورج ن،یطول خورج ،ارتفاع ،یطول شاخه اصل ،یدر شاخه اصل نیخورج

هدف  .شدند یریگصفات عملکرد و وزن هزار دانه اندازه زی. بعد از برداشت نشدهای الزم انجام یادداشت برداری
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-SRL-95 الین جدید کلزای بهارهاز انجام این مطالعه مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فنولوژیک 

 در مزارع کشاورزان منطقه سیستان است. RGS003با ارقام شاهد دلگان و  16

 (راهکار )معرفی دستاورد 
نشان داد که این الین در مزرعه زابل دو روز   SRL-95-16بخشبررسی خصوصیات فنولوژیک الین امید

یک روز زودتر از رقم دلگان و شش  زهک مزرعه در و، RGS003زودتر از رقم دلگان و هفت روز زودتر از رقم 

گلدهی در آن آغاز شده است. الین امیدبخش، در مزرعه زابل یک روز زودتر از رقم  RGS003روز زودتر از رقم 

و در مزرعه زهک دو روز زودتر از رقم دلگان و هفت روز زودتر از رقم RGS003 دلگان و شش روز زودتر از رقم 

RGS003 .رسیدگی فیزیولوژیک الین امیدبخش در مزرعه زابل دو روز زودتر از رقم  گلدهی آن خاتمه یافت

روز زودتر از رقم  نُهو در مزرعه زهک، سه روز زودتر از رقم دلگان و  RGS003دلگان و هفت روز زودتر از رقم 

RGS003  از مشاهده شد. همچنین رسیدگی برداشت الین امیدبخش نیز در مزارع زابل و زهک سه روز زودتر

 SRL-95-16(. بنابراین، الین امیدبخش 2و  1های بود. )شکل RGS003رقم دلگان و نُه روز زودتر از رقم 

کند. این و حدود دو روز زودتر از دلگان مراحل فنولوژیک خود را طی می RGS003تر از حدود یک هفته سریع

تواند باعث فصل مواجه است، میویژگی بخصوص در منطقه سیستان که محصول با تنش خشکی و گرمای آخر 

 فرار از تنش خشکی و گرمایی شود.

اجزای عملکرد نیز در این مطالعه بررسی و بین الین امیدبخش و ارقام شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند 

دارای تعداد خورجین  SRL-95-16ها نشان داد که الین امیدبخش (. مقایسه تعداد خورجین در شاخه3)شکل 

-SRL بود. به طوری که الین امیدبخش RGS003های فرعی و اصلی نسبت به ارقام دلگان و بیشتری در شاخه

خورجین اصلی و  180و  76خورجین اصلی و فرعی در مزرعه زابل و  185و  76به طور میانگین با  95-16

خورجین اصلی و فرعی در  165و  59فرعی در مزرعه زهک مشاهده شد. رقم دلگان نیز به طور میانگین دارای 

 162و  57دارای  RGS003خورجین اصلی و فرعی در مزرعه زهک بود. همچنین رقم  157و  65مزرعه زابل و 

خورجین اصلی و فرعی در مزرعه زهک بود. میانگین طول  167و  62خورجین اصلی و فرعی در مزرعه زابل و 

 09/6و  81/5با مقادیر میانگین  SRL-95-16یدبخش خورجین به ترتیب در مزارع زابل و زهک برای الین ام

با مقادیر میانگین  RGS003متر و برای رقم سانتی 65/5و  59/5متر، برای رقم دلگان با مقادیر میانگین سانتی

با مقادیر  SRL-95-16متر مشاهده شد. از نظر تعداد دانه در خورجین الین امیدبخش سانتی 21/5و  43/5

دانه در خورجین و رقم  4/19و  9/18دانه در خورجین، رقم دلگان با مقادیر میانگین  2/19 و 7/19میانگین 

RGS003  دانه در خورجین به ترتیب در مزارع زابل و زهک مشاهده شدند. از  7/18و  1/18با مقادیر میانگین

گرم در مزرعه زهک،  8/3گرم در مزرعه زابل و  7/3با مقادیر  SRL-95-16نظر وزن هزاردانه، الین امیدبخش 
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 6/3با مقادیر میانگین  RGS003گرم در مزرعه زهک و رقم  7/3گرم در مزرعه زابل و  6/3رقم دلگان با مقادیر 

 گیری شدند. مزرعه زابل و زهک اندازه گرم در هر دو

 الف

 

-  

 
  

 ب

 

- 

 
 

با ارقام شاهد. الف( مقایسه  SRL-95-16: مقایسه مراحل گلدهی و شروع رسیدگی الین امیدبخش 1شکل 

)الین امیدبخش در سمت چپ تصاویر است(. ب( مقایسه الین  RGS003الین امیدبخش با رقم شاهد 

 امیدبخش با رقم شاهد دلگان )الین امیدبخش در سمت راست تصاویر است(
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 در مزارع زارعین زابل و زهک RGS003با ارقام دلگان و  SRL-95-16الین  کیفنولوژ: مقایسه مراحل 2شکل 

نسبت به ارقام دلگان و  SRL-95-16با ارقام شاهد نشان داد که الین  SRL-95-16مقایسه عملکرد الین 

RGS003  مزرعه زابل به ترتیب به مقدار  کیلوگرم در هکتار و در 514و  233در مزرعه زهک به ترتیب به مقدار

 (. 3کیلوگرم عملکرد بیشتری را داشته است )شکل  308و  186

نظر  از(. 3)شکل  شدندصفت ارتفاع بوته، طول ساقه اصلی و قطر ساقه نیز در این مطالعه بررسی و مقایسه 

. نشد مشاهدهو ارقام شاهد در مزارع  دبخشیام نیال نیب یامالحظه قابل تفاوت یبوته و قطر ساقه اصل ارتفاع

دارای طول ساقه اصلی بیشتری نسبت به ارقام SRL-95-16 بررسی طول ساقه اصلی نشان داد الین امیدبخش 

متر، رقم دلگان سانتی 4/85و  8/75طول ساقه اصلی  باSRL-95-16 شاهد است. به طوری که الین امیدبخش 

متر به سانتی 62/56و  1/59با طول ساقه اصلی  RGS003متر و رقم سانتی 6/60و  3/59با طول ساقه اصلی 

 ترتیب در مزارع زابل و زهک مشاهده شدند. 
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در مزارع  RGS003با ارقام دلگان و  SRL-95-16 دبخشیام: مقایسه عملکرد و اجزاي عملکرد الین 3شکل 

 زارعین زابل و زهک. 
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ی زاویه بین خورجین و ساقه در الین امیدبخش نشان داد که این الین دارای زاویه کمتری امشاهدهبررسی 

است. این خصوصیت در مناطق گرم و خشک از جمله سیستان که  RGS003با ساقه نسبت به ارقام دلگان و 

آبی های مطلوب در شرایط کمشود؛ بسیار موثر است و از ویژگیگرما باعث تعرق زیاد از سطح خورجین می

 .(4باشد )شکل می

  

 کاملقبل از رسیدگی  SRL-95-16: فرم بوته الین امیدبخش 4شکل 

 توصیه ترویجی
های سیستان واقع در استان سیستان و بلوچستان دارای اقلیم گرم و خشک، اما پاییز و زمستانمنطقه 

درجه سلسیوس(،  -10درجه سلسیوس و حداقل مطلق دما  1/7معتدل و نسبتاً سرد )میانگین حداقل دما 

ندگی بسیار کم، مناسب برای رشد ارقام بهاره کلزا است. از مشکالت اصلی زراعت کلزا در منطقه سیستان بار

 120تنش خشکی و گرمای آخر فصل رشدی گیاه کلزا و مصادف شدن زمان برداشت محصول با شروع بادهای 

روزه در منطقه سیستان است. بنابراین معرفی ارقام بهاره زودرس در این منطقه به دلیل عدم مواجهه محصول با 

نژادی کلزا های بههای برنامهدر منطقه، از اولویتتنش خشکی و گرمای آخر فصل و از طرف دیگر بادهای موجود 

دارای خصوصیت مطلوب زودرسی عالوه بر عملکرد دانه  SRL-95-16 در منطقه سیستان است. الین امیدبخش

در مزارع زارعین منطقه سیستان نشان داد که این  SRL-95-16مناسب است. نتایج بررسی الین امیدبخش 

اجزای عملکرد، کاهش عملکرد ناشی از زودرسی را به نحو مطلوبی جبران کرده است. بنابراین الین با برتری در 

 تواند به عنوان یک رقم بهاره آزادمیSRL-95-16  با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سیستان، الین امیدبخش

 افشان با خصوصیات مطلوب زودرسی و عملکرد به کشاورزان منطقه توصیه شود.گرده
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 سپاسگزاري
-015-990751  شماره مصوب به ترویجی-تحقیقیاین پژوهش بر اساس نتایج حاصل از اجرای پروژه 

آموزش و ترویج موسسه  است. بدینوسیله از سیستاندر منطقه  آموزش و ترویج کشاورزیموسسه  0153-66-3

مرکز تحقیقات ، موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال، تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرکشاورزی، موسسه 

سیستان )زابل( و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان سیستان و کشاورزی و منابع طبیعی  و آموزش

و همچنین از کشاورزان محترم که در  امکانات اجرای پروژه نمودن فراهم مین اعتبار وأت جهتبلوچستان به 

 .گرددمیتقدیر و تشکر ترویجی همکاری نمودند -اجرای پروژه تحقیقی

 منابع
-SRL-93بهاره  یپرمحصول کلزا دیموتانت جد نیال یو آزادساز ینامگذار گزارش. الف1398اوغان، ح.  یریام

قااات  .گرم جنوب کشور. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه ونهال بذر مناطقکشت  یمناسب برا 8 بخش تحقی

 صفحه. 30های روغنی. دانه

ساااز ینامگذار گزارش. ب1398اوغان، ح.  یریام لاازا دیااجد نیااال یو آزاد صااول ک هاااره  یپرمح  SRL-93-12ب

(RGS003 × R308مناسب برا )هااال  مناطق درکشت  ی یااه ون صااالح و ته قااات ا گرم کشور. موسسه تحقی

 .صفحه 30. یروغن یهادانه قاتیبخش تحق .بذر

. مقایسه صفات فنولوژیک، زراعی و 1399زاده، ک.؛ عسکری، م.؛ بهمنش، ب.؛ امیری اوغان، ح. و باقری، م. پیغام

جاای با رقم دلگان در تاریخ کشت  SRL-93-12اجزای عملکرد الین امیدبخش کلزای  لااه تروی تاااخیری. مج

 .108-117گیاهان دانه روغنی، جلد دوم،  شماره دوم، صفحه 

سااگرخانلو، ش.؛ زینل فاااتح ع سااندیده، م.؛  بااان، ر.؛ پ قاای، ف.؛ ادی ماای عرا زاده تبریزی، ح.؛ امیری اوغان، ح.؛ پرچ

یاادب1399خوی، ف. سمندری گیکلو، ط. و نیک یاان ام عاای ال صاایات زرا خاای خصو خش . بررسی عملکرد و بر

نااه  SRL-95-16کلزای بهاره  هااان دا جاای گیا با رقم شاهد دلگان در شرایط زارعین منطقه مغان. مجله تروی

 .1-6روغنی، جلد دوم، شماره اول، ص 

سااتان و  مقایسه عملکرد الین .1394 . ر .فنایی، ح سااتان سی عااین ا جدید کلزای بهاره با ارقام رایج در شرایط زار

ناای. بخش تحقیقات دانه .سسه تحقیقات اصالح و تهیه ونهال بذرموگزارش نهایی. . بلوچستان  19هااای روغ

 .صفحه

سااتان. ستانیکشت کلزا در استان س یو کاربرد یفن اصول هینشر. 1396. م ،یساران . ور. ح ،ییفنا کااز  و بلوچ مر

 .صفحه 70تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان. 

شاارایط  SRL-93-4 امید بخش کلزای بهاره مقایسه عملکرد الین .1398. ر .فنایی، ح گااان در  شاااهد دل با رقم 

بااذر .گزارش نهایین. زارعین استان سیستان و بلوچستا هااال  یااه ون صااالح و ته قااات ا سااه تحقی خااش  .موس ب

 .صفحه 20های روغنی. تحقیقات دانه
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جاا ؛ن. ،یکازران ؛ا. خ. ،ییدانا ؛.غ ،یقدرت ؛ع. ،یعسگر ؛.ح م، خومرام، عالم ؛.ح اوغان، یریام ؛ر. فنایی، ح.  ؛ا. ،یفر

مااانرور، س. ؛ف. ،یعتیشاار ؛ص. ،یریااام فیس ؛رامئه، و. ؛ا. ،یبیهزارجر . ح ،یصااادق و راد، ا.ح. یرانیشاا ؛رح

شااور گاارم میاقل مناسب صفار، یکلزا زودرس رقم یمعرف. 1398 تاااب. ک  پاانجم،شااماره دوره دوم،  ،تااات باز

  .18-19 فحهص

شااترامئه، و. ح.؛ اوغان، یریام ؛ر. فنایی، ح. جااه داد، م. ؛ نوشاوانی، ر.؛ آذرسا، غ.؛ بخشی، ب. و ک .  1400گاار خوا

تاخیری و مناطق با فصل رشد های ، کلزا، زودرس مناسب برای تاریخ کشتSRL-93-4معرفی الین جدید 

صاافحه  شااماره اول،  لااد دوم،  کوتاه در اقلیم گرم شمال و جنوب کشور. مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی، ج

55-50. 
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