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مناطق  های تاخیری وکلزا، زودرس مناسب برای تاریخ کاشت ،SRL-93-4معرفی الین جدید 

 در اقلیم گرم شمال و جنوب کشوربا فصل رشد کوتاه 

، 6، بهنام بخشي5، غالمرضا آذرسا4نوشاواني راحله ،3رامئه ولي اله، 2حسن اميری اوغان، *1 حميدرضا فنايي

 .7محمدكشته گر خواجه داد

سازمان تحقيقات و  تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذرموسسه  -بخش تحقيقات ژنتيک و ذخائر توراثي  -دانشيار، حميدرضا فنايي، -1

سازمان  بذر، و نهال تهيه و اصالح تحقيقات موسسه روغني، هایدانه تحقيقات بخش استاديار، -2 .آموزش كشاورزی، كرج، ايران

 و كشاورزی آموزش و تحقيقات مركز باغي، و زراعي علوم تحقيقات بخش دانشيار، -3 ايران. كرج، كشاورزی، آموزش و ترويج تحقيقات،

كشاورزی  جهاد خدمات مديريت كارشناس، -4 .ايران ساری، كشاورزی، آموزش ترويج و تحقيقات، سازمان استان مازندران، طبيعي منابع

 تحقيقات بخش استاديار، -6 .ايران كشاورزی شهرستان زهک. زهک، جهاد خدمات مديريت كارشناس، -5 .ايران شهرستان زابل. بنجار،

 زابل، كشاورزی، آموزش ترويج و تحقيقات، سازمان طبيعي سيستان، منابع و كشاورزی آموزش و تحقيقات مركز باغي، و زراعي علوم

 تحقيقات، سازمان طبيعي سيستان، منابع و كشاورزی آموزش و تحقيقات مركز باغي، و زراعي علوم تحقيقات بخش كارشناس، -7 .ايران

 .ايران زابل، زی،كشاور آموزش ترويج و

 

 چکیده

 قاسم آباد یروستادو در سيستان  با رقم شاهد دلگان در شرايط زارعين SRL-93-4 بهارهكلزای الين اميدبخش 

عملکرد و از نظر  كشتبا دستگاه خطي كار  اول آباندر دهه زابل و زهک های از توابع شهرستان و حسين آبادی

از نظر عملکرد رقم شاهد دلگان  و SRL-93-4 جديدالين بين ، tارزيابي شدند. بر اساس آزمون  دانه و زودرسي

توليد دانه در رقم شاهد  ميانگين .وجود داشتدار نبود اما از جهت زودرسي ميان آنها تفاوت اختالف معنيدانه 

روز از نظر  13 نسبت به رقم دلگان SRL-93-4 باالتر بود اما از لحاظ زودرسي اليندلگان نسبت به الين جديد 

تواند بعنوان يک مي اين الين زودرسي. تر بودزودرساز نظر تعداد روز تا رسيدگي  روز 8تر و دهگلدهي زود گل

در اقليم و نيز  با فصل رشد كوتاه يمناطقدر های تاخيری و يه آن در كشتمکانيسم و ويژگي مناسب برای توص

 شمال جهت فرار از تنش خشکي و گرمای آخر فصل باشد. گرم و

 .، كشت تاخيریعملکرد، تنش گرما، پايداری ژنتيکي تنوعهای کلیدی: واژه
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 بیان مسئله
دهند. اين گياهان به عنوان مهمترين های روغني پس از غالت، دومين ذخائر غذايي جهان را تشکيل ميدانه

درصد  44تا  40كننده روغن با تامين اسيدهای چرب غيراشباع شناخته شده است. كلزا با دارا بودن منبع تامين

وری در زراعت مناطق خشک جايگاه روغن، كارائي باالی مصرف آب، تحمل به خشکي و تا حدی متحمل به ش

(. ماهيت روز بلندی، سرما دوستي و دارا بودن انواع ارقام مناسب 2006ای در تناوب با غالت دارد )ال بارک، ويژه

گرم ميسر ساخته است زمستانه و بهاره، امکان كشت آن را از مناطق سرد و معتدل تا مناطق گرم و نيمه

ميالدی، سطح زيركشت و ميزان توليد كلزا در جهان به  2018عالم )فائو( در سال (. براساس ا1381راد، )شيراني

درصد  47و  31ميالدی، به ترتيب  2000تن بوده كه نسبت به سال  75001457هکتار و  37579575ترتيب 

هکتار  155622سطح زير كشت كلزا در ايران  1396-97(. در سال زراعي 2018افزايش داشته است )فائو، 

هکتار بود  1023رش گرديده است كه از اين ميزان سطح زير كشت كلزا، سهم استان سيستان و بلوچستان گزا

 (.1398نام، )بي

با اين وجود گزينش ، است نباتات توسعه ارقام با عملکرد دانه باال به عنوان هدف اساسي در اصالحاگرچه  

 يكم صفت دانه، عملکرد، زيرا (1368باشد )سرمدنيا وكوچکي، مستقيم آن از ارزش قابل اعتمادی برخوردار نمي

باشد )اميری مرتبط با آن در تقابل با محيط مي گياهي صفات و عملکرد اجزایتحت تاثير كه است ایو پيچيده

 دانههای بسيار مطلوب در گياهان عدم حساسيت به طول روز از ويژگي (. زودرسي و1398 اوغان و همکاران،

فنايي (. 1384 )محمدی و همکاران، شودميسازگاری اين گياهان  آيد كه باعث افزايش دامنهبه شمار ميروغني 

گزارش كردند  در شرايط زارعينبا رقم دلگان  10جديد كلزا زابل  مقايسه عملکرد الين( طي 1397و همکاران )

درصد داشت اما الين زابل  12عملکرد دانه باالتری در حدود  ،ب 10كه رقم شاهد دلگان نسبت به الين زابل 

روز زودتر نسبت به  12تا  10ب، از جهت زمان به گل رفتن و زمان رسيدگي فيزيولوژيک و برداشت حدود  10

 رقم دلگان وارد اين مراحل شد كه با عنايت به زودررسي اين كاهش عملکرد طبيعي است.

 لزایك اميدبخش الين زراعي خصوصيات برخي و عملکرد ( طي بررسي1399تبريزی و همکاران ) زاده زينل

 دانه عملکرد ميانگين نظر مغان گزارش كرد از منطقه زارعين شرايط در دلگان شاهد رقم با SRL-93-12 بهاره

 دلگان شاهد رقم با مقايسه در هکتار در كيلوگرم 2587 ميانگين با SRL-93-12 اميدبخش الين مزرعه، دو هر

 داد. نشان خود هکتار( ازدر  كيلوگرم 577نسبي ) برتری هکتار در كيلوگرم 2010با 

، خوزستان، سيستان و بلوچستانهای اقليم گرم جنوب، استان عمده مناطق كشت كلزا دردر حال حاضر در  

از يک طرف بدليل وارداتي بودن  موضوع كه اينشوندغالبا ارقام هيبريد كشت ميهرمزگان و اقليم گرم شمال 

های دهای ناشي از تغيير اقليم، شامل افزابش دما، و تشديد تنشبذر والدين آنها و از طرفي با عنايت به پيآم
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خطر  خشکي در ابتدا و انتهای بخصوص در مناطق گرم در جنوب و جنوب شرق كشور، كشت پايدار كلزا را با

جديد و به ويژه  ارقام برای ثبات توليد و توسعه پايدار كشت كلزا ضرورت معرفينمايد. بسيار بااليي مواجه مي

های اقليمي در ابتدا و متناسب با محدوديت مطلوب زراعيهای ويژگيبا عملکرد باال و  ارقام آزادگرده افشان

الين جديد ترويجي -در اين پروژه تحقيقي انتهای فصل در مناطق گرم كشور ضرورتي اجتناب ناپذيراست.

SRL-93-4  خشکي و گرمای آخر فصل با رقم تجاری دلگان در  سازگار بابا ويژگي عملکرد مطلوب، زودرس و

 های زابل و زهک استان سيستان و بلوچستان مورد مقايسه و بررسي قرار گرفتشرايط زارعين شهرستان

  .(1)جدول 

های آزمایش مشخصات جغرافیایی محل -1جدول   

 جغرافیاییطول  عرض جغرافیایی ازسطح دریا ارتفاع روستای شهرستان استان

49° 38' 2.296" °31 2' 558.36" 483 قاسم آباد زابل سيستان و بلوچستان  

49° 38' 21.136" °30 54' 20.64" 474 آبادیحسين زهک سيستان و بلوچستان   

 

 )ب(             )الف(
زودرسی و ( از جهت )سمت چپ SRL-93-4 الین جدیدمقایسه رقم دلگان )سمت راست (  )الف( -1 شکل

 .)ب( بازدید کمیته معرفی رقم )سمت راست ( الین جدید )سمت چپ( روستای قاسم آباد –عملکرد
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 (راهکار)معرفی دستاورد 
از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در هر دو محل  SRL-93-4بين رقم دلگان )شاهد( و الين جديد 

اش باالتر درصد عملکرد دانه 9(. اگرچه در روستای قاسم آباد، رقم شاهد حدود 2نبود )جدول  آزمايش تفاوت

روز( و از جهت  16تر )نسبت به رقم دلگان از جهت زمان شروع گلدهي، زودگل SRL-93-4الين جديد  .بود

رسي اگرچه امکان استفاده كامل و بهينه از شرايط (. ويژگي زود3تر بود )جدول ( زودرسروز 7رسيدگي هم )

های رطوبتي در تواند عامل مهمي برای غلبه بر محدوديتدهد اما ميمحيطي را در طي فصل رشد كاهش مي

خص در طي دوره رشد و شرايط نامناسب دمايي اواخر فصل رشد در مناطق گرم و با فصل رشدكوتاه باال

هايي با نوسانات باالی دمايي و رطوبتي باشد. در روستای حسين آبادی رقم دلگان با های تاخيری در سالكشت

از  .درصد افزايش در عملکرد دانه داشت 7، حدود SRL-93-4هکتار نسبت به الين جديد  كيلوگرم در 2361

درصد بيشتر بود، اما از نظر 10ين جديد حدود بين اجزای عملکرد تعداد خورجين در بوته رقم دلگان نسبت به ال

تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه تفاوت نداشتند. زمان تا شروع گلدهي و رسيدگي فيزيولوژيک در الين 

، نسبت به رقم SRL-93-4تر بود. الين جديد تر و سريع ، مشابه روستای قاسم آباد كوتاهSRL-93-4جديد 

زودرسي و برخورداری از سرعت رشد باال در طي نمودن مراحل  .تر بودروز زودرس 8ر و تروز زودگل 10دلگان 

كاری، ويژگي مثبت برای  فنولوژيکي تحت تاثير شرايط گرم و خشک در مناطق هدف بخصوص تحت شرايط ديم

 (.3باشد )جدول ها ميفرار از تنش

بددین : نتایج مقایسه میانگین نمونه های زوجی برای 2جدول  شددده  عملکرد دانه و اجزای عملکرد اندازه گیری 

 الین جدید و رقم شاهد کلزا در روستای قاسم آباد )زابل( و حسین آباد )زهک(.

 SRL-93-4 مقایسه الین گیری شدهصفات اندازه

 با رقم دلگان

 SRL-93-4مقایسه الین 

 با رقم دلگان

 روستای حسین آباد روستای قاسم آباد نام روستا

لدوگرم  نده )کی عملکرد دا

 درهکتار(
ns 249 ns 412 

 ns 14 ns 13 تعداد خورجین در بوته
 ns 01/0 ns 1 تعداد دانه در خورجین 

 ns 05/0 -042/0* وزن هزار دانه )گرم(
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مقایسه مزارع مورد مطالعه از نظر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه در دو روستای )قاسم آباد و  -3 جدول

 (1397-98)سال زراعی حسین آبادی(

 عملکرد دانه

کیلوگرم در 

 هکتار

وزن هزار 

 دانه

 گرم

تعداد 

دانه در 

 خورجین

تعداد 

خورجین در 

 بوته

 ارتفاع بوته

 )سانتی متر(

تعداد روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

روز تا 

 پایان

 گلدهی

روز تا 

 شروع

 گلدهی

 ژنوتیپ

 زابل )روستای قاسم آباد(

2100 86/3 22 179 118 157 144 72 SRL-93-4 

 دلگان 88 151 165 120 191 19 4 2320

 زهک )روستای حسین آبادی(

2200 66/3 22 184 123 160 144 98 SRL-93-4 

 دلگان 108 148 167 118 204 22 77/3 2361

 

دهي و باشد اين است كه زود گلآنچه از نتايج ميانگين مراحل فنولوژيکي رشد ارقام قابل استنباط مي

و اين سرعت رشد و زودرسي  (3)جدول  وجود دارد SRL-93-4ای برای الين جديد زودرسي قابل مالحظه

ستفاده بهينه و كارآمد از ها، كشت تاخيری و كوتاه بودن فصل رشد امکان اتواند در شرايط وجود محدوديتمي

های گرمايي و خشکي آخر منابع و شرايط محيطي در طي فصل رشد و همچنين فرار از صدمات ناشي از تنش

 .فصل را در مناطق گرم و با فصل رشد كوتاه فراهم نمايد

  ترویجی توصیه
اما دستيابي به اين  .باشدگياهان ميهای اصالحي اگرچه افزايش عملکرد دانه و روغن هدف اصلي در فعاليت 

ن آهای خاص گيژوي دارایسترسي به ارقام نيازمند د ی مختلف با شرايط ويژه،هاهدف بصورت پايدار در محيط

گذار در جهت دستيابي به توليد تاثيرمهم و عوامل يکي از  گي زودرسي و سرعت رشد باالژ. ويباشدميمناطق 

الين باشد. گرم و خشک، مناطقي با فصل رشد كوتاه و شرايط كشت تاخيری مي در مناطقمطلوب و پايدار 

درصد كاهش عملکرد داشت  9ود ، اگرچه از جهت توليد دانه نسبت به رقم شاهد دلگان حدSRL-93-4جديد 

روز نسبت به رقم دلگان  8تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک حدود و از نظر روز  13 گلدهياز جهت زمان اما 

تواند مي روز 7تا  1از و اين زودرسي  هرس بود، به لحاظ ژنتيکي زودSRL-93-4الين جديد  .تر بودرسزود

محسوب  در مناطق با فصل رشد كوتاه )مناطق ديم و گرم كشور(های تاخيری تاريخ كاشت برای يويژگي مناسب

و در نتيجه  فرار از تنش خشکي و گرمای آخر فصل ضمن اين كه اين ويژگي در مناطق گرم امکان شود.

 نمايد. را نيز فراهم ميبرداشت زودتر و نهايتا  جويي در مصرف آبصرفه
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