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 قدمه:م

کاربردی در حوزه زراعت محصوالت روغنی در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ویژه   نباتات بهاره و  هر ساله تعداد زیادی طرحهای

گیرد. هدف از  اجرای این طرحها عمدتا تولید ارقام تجاری  با ویژگی های مطلوب  زراعی و متحمل به تنش میهای روغنی انجام پاییزه دانه

های مختلف  کشور می باشد. با توجه به استقرار  مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه ها های محیطی برای شرایط آب و هوایی استان

روغنی در استان مازندران، عمده طرحهای به زراعی و به نژادی  محصوالت روغنی در این استان انجام می گیرد. با توجه به همکاریهای 

اعی دشت ناز ساری، پایلوت اجرایی طرحهای مصوب شرکت در دو نزدیک  و علمی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با شرکت زر

 سال اخیر در اراضی  شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام می گیرد.

انجام شده  و در جهت هم افزایی علمی و تبادل نظرات کارشناسان حوزه دانه های روغنی ، بازدیدی میدانی از اطالع رسانی های قبلی پیرو 

 اییزه  شرکت توسعه کشت در اراضی شرکت زراعی دشت ناز  برنامه ریزی گردید.محل اجرای طرحهای پ

جهاد  وزارتخانه شامل ارگانها و مراکز ذیربطاز  برخی برنامه ریزی گردید نمایندگانی   19/12/99شنبه تاریخ در روز سه که  در این بازدید

دشت ناز و زراعی ، و شرکت و منابع طبیعی استان مازندران کشاورزی ، مرکز تحقیقاتاستان مازندرانسازمان جهاد کشاورزی  کشاورزی،

به تبادل نظر در این مراکز و کارشناسان  مدیران در محل اجرای طرحها حضور داشته و های روغنی نمایندگیهای شرکت توسعه کشت دانه

  . خصوص  اهداف اجرایی و نتایج حاصل از این رخداد  علمی پرداختند

آمد ضمن خوش ،جناب آقای علی زمان میرآبادی های روغنیتوسعه کشت دانه شرکتتحقیقات و آموزش  مدیر، این بازدید یدر ابتدا

را ارائه نموده و  در زمینه تحقیقات کاربردی دانه های روغنی ها، اهداف و دستاوردهای شرکتگویی به مهمانان، شرح مختصری از فعالیت

 .در حال اجرا را به تفکیک بیان نمودند یاهطرحتوضیحات اولیه مربوط به 

 

آنها  مجریانکه فهرست عناوین و  باشندیمطرح تکثیری و تحقیقاتی  هشتدر دشت ناز شامل 1399ی سال پاییزه در حال اجرا یهاطرح

 .قرار داده شد دکنندگانیبازدپرینت و در اختیار 



، سازمان جهاد ک وژیه انهم:    1399راعی دشت انز از طرحهای پاییزه زاستان، مرکز تحقیقات کشاورزی استان و شرکت شاورزی بازدید مدریان وزارت جهاد کشاورزی

 

3 

 

 های روغنیپاییزه مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه یهاطرح انیمجر و: فهرست عناوین 1جدول 

)مترمربع( طرح مساحت مجری مسئول عنوان  

 550 رضا وجدان های در حال تفرق در کلزاگزینش جمعیت

 1000 رضا وجدان های جدید حاصل از جوامع در حال تفرق کلزاتکثیر و بررسی سازگاری الین

 6000 صالح معتمدی براسیکا مختلف هایگونه و ارقام ژرم پالسم ارزیابی و احیا

زادهحسن آیدین (Linum usitatissimum)ارزیابی ارقام کتان   15000 

زادهآیدین حسن (Carthamus tinctorius)های کلکسیون گلرنگ ارزیابی ژنوتیپ  3000 

 1650 رضا علمدارلو (Linum usitatissimum)رقم برتر کتان  11ارزیابی و مقایسه 

 12000 رضا علمدارلو ناز دشتاراضی  در و تکاپو نیارقام کتان گلچ ارزیابی

 4000 رضا علمدارلو ایاز نظر بذری و علوفه ارقام گلرنگ فرامان و محلی اصفهان ارزیابی
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کارشناسان مجری هر طرح توضیحات کامل در رابطه با اهداف طرح، ارقام ،در بازدید انجام شده

و نظریات مطرح شده از سوی  هاپرسشمورد بررسی، تیمارهای به کار رفته و... را ارائه نموده و 

 و تبادل نظر قرار گرفت. حاضرین مورد بحث
 

 ازدید از طرح ارزیابی ارقام کتانب

گیاهی  ،Linaceae(، از خانواده .Linum usitatissimum Lکتان روغنی )

های روغنی و سازگار با اقلیم یکساله و از محصوالت مهم در صنعت دانه

معتدل است. مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت 

های جهانی داشت، توانست های روغنی، طی مکاتباتی که با ژن بانکدانه

ژنوتیپ از  200ژنوتیپ کتان از مرکز منابع ژنتیکی کشور هلند و  280

ظرفیت تجاری سازی با توجه به مرکز ذخائر ژنتیک کانادا دریافت نماید. 

، حفظ و تکثیر  در قالب برنامه های دورگ گیری ارقام کتان برخی از این

های م با اجرای ساالنه طرحاین ارقام در اولویت قرار دارد و این مه

دهد تا نتایج این تحقیقات به ما این فرصت را میشود. تکثیری انجام می

 و از طریق دورگ گیری  در آینده، به منظور تولید ارقام جدید

،  نسبت به ارزیابی و نهایتا معرفی ارقام مد نظر اقدام های برتر ژنوتیپ

 .نمود

مجری این طرح جناب آقای مهندس حسن زاده  دشت ناز کشت شد. 22در قطعه  ها،عملکرد ژنوتیپ ژنوتیپ ، ارزیابی 480در این طرح 

متر بین خطوط سانتی 50متر روی ردیف و هر ژنوتیپ در سه خط دو متری و فاصله پنج سانتی. اجرا گردید طرح در قالب مربع التیس بودند. 

برداری از مراحل بازدید از طرح به صورت هفتگی برای یادداشت کشت گردید.ها و فاصله دو متری بین ارقام و فاصله دو متری بین بلوک

نخست آذر، با  ها از خاک یک هفته پس از کاشت صورت گرفت. طی هفته. خروج جوانهانجام شد گیاهان  رشدی و خصوصیات ظاهری

کش گاالنت سوپر به میزان  یک و نیم لیتر در هکتار انجام شد. همچنین، برای پاشی با علفهرز نازک برگ، سمهایتوجه به رشد علف

در کش بررسی و تائید شد.کش بازاگران به میزان دو لیتر در هکتار استفاده شد. طی بازدیدهای بعدی تاثیر علفهای پهن برگ، از علفعلف

قرار داشتند. در ابتدای بازدید توضیح کوتاهی در خصوص  ،(Dnزنی )ها در مرحله پنجهتمامی ژنوتیپ، 1399اسفند  19شنبه بازدید روز سه

، هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندرانها و مرحله رشدی آنها بیان شد. در ادامه، جناب آقای دکتر رامئه، عضو تعداد ژنوتیپ

خصوص تراکم کتان پرسشی مطرح نمودند که توضیحاتی در پاسخ به ایشان توسط مجری طرح، ارائه شد و بیان شد که تراکم مناسب  در

در برخی  های جانبی بیشتر شده و در نتیجه بوته در مترمربع است و اگر تعداد کمتری در نظر گرفته شود تعداد شاخه 400تا  100برای کتان 

 از محل طوقه دچار شکستگی و یا خوابیدگی خواهند شد. ممکن است هاهابوتهارقام، 
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 کلزا در حال تفرق یهاتیجمعگزینش زدید از طرح با

های معمول اصالحی در گیاهان کی از روشی

های روغنی از جمله کلزا، استفاده از و دانه

گیری بر اساس منایع ژنتیکی در اختیار دورگ

باشد. میگر و اهداف اصالحی اصالح

ای بین ای و بین گونهگیری درون گونهدورگ

های وحشی با خصوصیات ارقام زراعی و گونه

های متفاوت و گزینش نتاج حاصله در نسل

اغلب برای افزایش تنوع و انتقال  ،درحال تفرق

های مطلوب مورد استفاده قرار کالسیک ژن

  F2رگها از نسل تفرق صفات در دوگیرد. می

یابد در و تا چند نسل ادامه میشروع شده 

ها همواره ترکیبات داخل هر یک از این نسل

که انتخاب برای صفات  شوندمتنوعی ظاهر می

این بررسی در . تواند مفید باشدمطلوب می

قالب دو زیر طرح با اهداف مشخص در جهت 

های رسیدن به ارقام جدید کلزا با ویژگی

بک کراس شده  نیال 73و  F2جمعیت  19 شامل طرحمواد آزمایشی در این ی مهندس وجدان بودند. مجری این طرح آقامطلوب انجام شد. 

به عنوان شاهد در هر  Okapi ،Traper ،RGS, Copper, Hyola50بودند. همچنین پنج رقم کلزا  یاگونه نیو ب یادرون گونه یحاصل تالق

 در نظر گرفته شدند. یک از دو زیر طرح

در  .، بودشتندقرار دا F5که در نسل  سه رقم کلزا یاگونهنیبو  یاگونهدرون دوطرفهجمعیت کلزا حاصل از تالقی  15شامل  :زیر طرح اول

الین انتخابی بک کراس شده از نتاج حاصل از تالقی ارقام زمستانه با ارقام داخلی و تالقی  73زیر طرح دوم مواد آزمایشی شامل تعداد  

  F5یها تیجمع در دیجد صفات گزینش و جستجو شاملهدف از اجرای زیر طرح . شدکه در قالب طرح آگمنت اجرا  بود یاگونهنیب

 منطقه در برتر هایرقم به یابیدست و همچنین ایشجره روش از استفاده با برتر ارقام به دنیرس جهت در کلزا مختلف ارقام نیب یتالق حاصل

و نهایتاً  دانه عملکرد باالی تیظرف از برخورداری ماری،یب و آفات به تحمل ـای مقاومـت ،یزودرسـ جملـه از یزراع مطلوب اتیخصوص با

عالوه بر اهداف ذکر شده، . و در زیر طرح دوم بود منطقه یمـیاقل طیشرا به سازگار و متفاوت اتیخصوص با کلزا دیجد ارقام به یابیدست

 به مقاومت و هایماریب به مقاومت ،یزودرس جمله از کلزا یاگونه نیب و یاگونه درون یهایتالق نتاج کیفی و کمی صفات ژنتیکی بهبود

 .مد نظر بودنیز  برگشتی تالقی روش از استفاده با برتر ارقام به دنیرس جهت در زشیر

مطرح شد،  استفاده موردهد اتالقی برگشتی و ارقام ش یهانسلاز سوی بازدیدکنندگان در رابطه با تعداد  ییهاپرسش درحین بازدید طرح،

مدت دو سال خودگشنی و انتخاب در میان  هب پس ازآناین طرح تا نسل دوم تالقی برگشتی پیشرفت و  ،طبق توضیحات کارشناس مربوطه

انتخاب ارقام در این طرح بر  ،ی وجدانهمچنین در رابطه با مبنای انتخاب ارقام نظریاتی ارائه شد، طبق توضیحات آقا. ها صورت گرفتالین
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 در مجموع وضعیت مناسب رشدی و عملکردیو بیماری ساق سیاه و پوسیدگی سفید ساقه کلزامبنای صفاتی از قبیل زودرسی، مقاومت به 

 بیان کردند. آنهاالتی مطرح شد و ایشان توضیحات کاملی در خصوص اضمناً در مورد خصوصیات ارقام شاهد نیز سو .می گیرد انجام

 

 های کلکسیون گلرنگبازدید از طرح ارزیابی ژنوتیپ

(، گیاهی Carthamus tinctoriusگلرنگ با نام علمی )

 90)دارای درصد خودگشنی بیش از  عمدتا خودگشن بوده

و به عنوان یکی از گیاهان مهم روغنی، مورد  درصد(

گیرد. بانک بذر مرکز تحقیقات کاربردی استفاده قرار می

های روغنی، طی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه

 75 ههای جهانی داشت، توانستمکاتباتی که با ژن بانک

و همچنین با منشا استرالیایی، امریکایی   گلرنگژنوتیپ 

با توجه آوری نماید. م رایج در ایران را جمعتعدادی از ارقا

بومی بودن گیاه گلرنگ برای ایران و امکان ارزیابی  به

 ، حفظ و تکثیر این ارقام دیگر ارقام گلرنگ خارجی

در بانک  ژنوتیپ گلرنگ موجود 81در این طرح  شود.های تکثیری انجام میدر اولویت قرار دارد و این مهم با اجرای ساالنه طرح وارداتی

مجری این طرح جناب آقای مهندس حسن  دشت نازکشت شد. 22ها، در قطعه بذر این مرکز، به منظور تکثیر بذر و ارزیابی عملکرد ژنوتیپ

متر بین خطوط و دو متر بین ارقام و دو متر بین سانتی 50متر روی ردیف، سانتی 10هر ژنوتیپ در سه خط دو متری و با فاصله  زاده بودند.

، امکان معرفی تحقیقدر این حسب درخواست شرکت زراعی دشت ناز، کشت شد. در قالب طرح التیس مربع ساده ها و در دو تکرار بلوک

صورت  آنها برداری از مراحل رشدی و خصوصیات ظاهریگردید. بازدید از طرح به صورت هفتگی برای یادداشت بررسیای نیز ارقام علوفه

کش گاالنت پاشی با علفهرز نازک برگ، سمهای. با توجه به رشد علفبود ها از خاک یک هفته پس از کاشت . خروج جوانهگرفت

کش، طرح به برگهرز پهن برگ، به دلیل حساسیت گلرنگ به سموم پهنسوپر به میزان  یک و نیم لیتر در هکتار انجام شد. برای علف

دهی قرار داشتند. در ها در مرحله طویل شدن ساقه و شاخهتمامی ژنوتیپ، 1399اسفند  19شنبه روز سه در بازدید. صورت دستی وجین شد

 پاسخ به پرسش مطرح شده در ها و مرحله رشدی آنها بیان شد. در ادامه، در ابتدای بازدید توضیح کوتاهی در خصوص تعداد ژنوتیپ

کارشناس مجری طرح عنوان کردند که  در ایران  اسب برای رشد این محصولو شرایط آب و هوایی من گیاه گلرنگخصوص سازگاری 

 باشد و با شرایط آب و هوایی کشور سازگار بوده و توانایی تحمل خشکی و گرما را دارد. گلرنگ گیاه بومی ایران می
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 های جدید حاصل از جوامع در حال تفرق کلزابازدید طرح تکثیر و بررسی سازگاری الین

   
 ،یخوراک یهاروز افزون کشور به روغن ازیبا توجه به ن

 ییبسزا تیاز اهم یروغن یهاتوسعه کشت دانه

انتخاب رقم برای موفقیت تولید برخوردار است. 

محصول حائز اهمیت است. گزینش ارقام سازگار و پر 

محصول در شرایط اقلیمی مختلف زمینه استفاده از 

های زراعی موجود را فراهم می کند. کلزا از ظرفیت

های بهاره های روغنی است که با داشتن تیپجمله دانه

می متفاوت ای با شرایط اقلیو پاییزه، سازگاری ویژه

های سازگار دارد. بنابراین ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ

های عملکردی و رشدی با این مناطق و بررسی ویژگی

مهمترین ها از اولویت خاصی برخوردار است. آن

شرایط محیطــی و اثر متقابل  شدت تحت تأثیر نژادگران کلزا افزایش عملکرد دانه و روغن در واحد ســطح است. این صفات به هدف تولیدکنندگان و به

های فشــرده و ارقام سختی میســر خواهد بود و الزم است به زراعت گیرند. از طرف دیگر، در آینده افزایش ســطح کشــت به محیط و رقم قــرار می

است الزمه توفیق در تداوم زراعت این گیاه  های مختلف کشور تعریف گردیدهاز آنجایی که عرصه تولید کلزا در اقلیم .پرمحصول توجه بیشــتری شــود

های سازگاری ها از طریق انجام طرحپالسمباشد. مطالعه بیشتر صفات زراعی مهم این ارقام و تنوع ژنتیکی موجود در ژرممعرفی ارقام مناسب هر منطقه می

های کلزای رایج در منطقه ة عملکرد کمی و کیفی ارقام و ژنوتیپبدین ترتیب مقایستواند کمک موثری در این راستا باشد. ای میارقام بصورت منطقه

ها با پتانسیل عملکرد باال و دارای خصوصیات مطلوب زراعی، مقاوم به بیماری هایالینانتخاب تکثیر و این تحقیق با هدف  . لذا رسدنظر می ضروری به

 حاتیتوض طبق. بودند وجدان مهندس یآقا طرح نیا یمجر .اجرا گردیدرد و صفات زراعی سازگار موجود از نظر عملکارقام در مقایسه با  ،و سازگاری وسیع

 Traper ،Cooper, RGS, Hyola50، 4815رقم  پنج ،یاصالح شرفتهیپ یهانسل ازشده  نشیگز نیال 13 تعدادمواد آزمایشی در این آزمایش  شانیا

در  تکرار  در چهار متر چهارخط کشت به طول  پنججداگانه شامل های جهت بررسی در پالت  ور مذکورپس از تهیه زمین بذ بودند.شاهد  عنوانبه 

و به خصوص  یاهیگ یهایماریآفات و ب یاحتمال تیریو مد یکود ده ،یاریبآ اتی. در زمان داشت عملشدندکشت متر مربع  1000زمینی به مساحت 

از صفات مهم زراعی شامل تاریخ و صورت گرفته  یامشاهده یهایتا برداشت، بررس یشیمراحل رو یهرز صورت گرفت. از ابتدا یکنترل علفها

 ،یزود رس رسیدن، تاریخ بوته، ارتفاع دهی،مدت گل ها یادداشت گردید و سایر صفات شاملگلدهی و حساسیت به آفات و بیماری زدن، شروعجوانه

 یابیبه منظور دست یدر مرحله گلده یشیبه مرحله زا هانیدر مرحله ورود ال شت خواهند شد.در هنگام برداشت یاددا عملکرد اجزاء و ، عملکرد ی،ررسید

و  خواهند شدبا نرم افزارهای آماری تجزیه حاصله  های داده ،. در خاتمهدقرار گرفتن زولهیا طیدر شرا هاالیناز  کیهر  یبه بذور خالص با نصب تور

همچنین  .گرفتخواهند  قرار نظر مد منطقه تجاری رقم عنوان به معرفی جهت ترویجی -های تحقیقیدر طرح های برتر از شاهد پس از موفقیتژنوتیپ

خواهند  یسازرهیمربوطه ذخ یپس از ثبت مشخصات ارقام در قالب کدهاو  یطور جداگانه برداشت و بوجارو به  یبه صورت دست نیبذور مربوط به هر ال

  شد.
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 براسیکا مختلف هایگونه و ارقام پالسمژرم  ارزیابی و احیا

 

حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی، یکی از 

ترین عوامل موفقیت در اصالح ارقام مهم

جدید بوده و بخشی از فعالیت های مرکز 

تحقیقات کاربردی شرکت توسعه کشت دانه 

 به این امر مهم اختصاص دارد. های روغنی

موجود در  منابع بذریقسمت قابل توجهی از 

ژنوتیپ و  785که بالغ بر  مرکز تحقیقات

و از  مربوط به خانواده براسیکا ) الین بوده،

 (Brassica napus ،کلزامهمترین آنها 

گیری از تمامی باشد. به منظور بهرهمی

های های ژنتیکی ارقام و ژنوتیپظرفیت

های مختلف براسیکا در جهت پیشبرد گونه

بایست اقدام ساالنه میهای اصالحی، فعالیت

جهت حفظ های کلزا  به کاشت ژنوتیپ

 کلکسیون این محصول نمود.

برتر با خصوصیات مناسب  یهاپیژنوتارزیابی ژرم پالسم کلزا با هدف  343 بر این اساس و با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده تعداد

در مزرعه تحقیقاتی دشت ناز کشت  متر مربع  6000بالغ بر قالب طرح آگمنت و در مساحتی کارهای اصالحی آتی در در برای استفاده 

با فاصله  (2*2) متر مربع چهار در کرت های با ابعادشدند. مجری این طرح آقای مهندس معتمدی بودند. آزمایش  در قالب طرح آگمنت 

، مهمانان مجری طرح در حین بازدید اجرا گردید.متر بین ارقام و کرت ها و د سانتی متر بین خطوط کشت و  50سانتی متر روی خط، پنج  بوته

 جنس براسیکاکه کلکسیون کشت شده شامل گونه های مختلفی از  اعالم کردندو  ارائه نمودندراجع به کلیات و اهداف طرح  توضیحاتی

جهت استفاده مدنظر قرار گیرد. در ادامه  با هم متفاوت بوده و می توان از جنبه های مختلفی رشدیژنتیکی و خصوصیات بوده که از لحاظ 

با توجه به نیاز شرکت زراعی دشت ناز در خصوص  مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت زراعی دشت ناز،  سرکار خانم دکتر آل بویه

 کهرد امکان استفاده و کشت برخی گونه های موجود در طرح عنوان کردند مشکالت مربوط به  تامین علوفه مورد نیاز دام سواالتی را در مو

امکان  ،اندام های رویشی به جهت دارا بودن برگهای بزرگتر و رشد بیشتربرخی از اعضا خانواده براسیکا  با توجه به رشد مناسب بیان شد

روغنی و شرکت زراعی  یهادانههمکاری بین مرکز تحقیقات نیز وجود دارد. پیرو این توضیحات موضوع ها در غذای دام آنهااستفاده از 

دیگر نیز درباره نحوه  سؤاالت. شرکت دشت ناز مطرح و مورد استقبال واقع گردید یهایدامداربرای  مورد نیاز علوفه نیتأمجهت دشت ناز 

تعدادی از بازدیدکنندگان نیز به دلیل  زمان مناسب برای انجام این کار توضیح داده شد. و اهمیت ایزوالسیون طرح بود که هدف از آن و

انتهایی رسیدگی ارقام جهت مشخص شدن و  مراحلدر مجدد مصادف شدن بازدید با رشد رویشی ارقام کشت شده خواستار امکان بازدید 

کاشته شده و امکان مقایسه بهتر آنها  یهارقمهر چه بهتر در میزان تولید غالف، رشد نهایی و امکان تخمین مقدار تولید بذر در  یریگجهینت

 شدند.
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 رقم برتر کتان 11ارزیابی و مقایسه بازدید طرح 

 

کتان از محصوالت مهم در صنعت 

های روغنی و سازگار با اقلیم معتدل دانه

گیاه غنی از آلفا  است. روغن بذر این

باشد و به ( میALAلینولنیک اسید )

همین دلیل، روغن کتان در معرض 

اکسیژن به راحتی پلیمریزه شده و این 

ویژگی آن را برای استفاده در ساخت 

محصوالت صنعتی مانند روغن جال و 

روغن پوشش کف مطلوب نموده است. 

ویژگی مهم دیگر روغن کتان، غنی بودن 

باشد که آن را برای خوراک می 3-از امگا

دام، طیور و آبزیان سودمند نموده است. 

روغن کتان یک منبع مناسب از آلفا 

مختلف کتان و معرفی برترین آنها است. ارقام کتان  هدف از اجرای طرح مقایسه ارقام لینولنیک اسید برای رژیم غذایی انسان شناخته شده است.

به منظور تکثیر بذر و متر مربع  1650، در زمینی به مساحت های گذشته، های سالبرتر کتان بر اساس نتایج طرحگلچین و تکاپو در کنار نه ژنوتیپ 

مجری این طرح آقای دکتر علمدارلو . شدندهای شرکت دشت ناز کشت زمین 18بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در قطعه طرح ارزیابی، در قالب 

متر بین خطوط و فاصله سانتی 40متر روی ردیف و خط شش متری و فاصله پنج سانتی 25( و هر ژنوتیپ در 6*10ع )متر مرب60مساحت هر کرت بودند. 

نیاز، تیمارهای کودی  حسببندی، کشت شد. طی مرحله داشت، سازی بستر کشت و پالتها پس از آمادهدو متری بین ارقام و فاصله دو متری بین بلوک

. در نهایت گردیدبرداری به صورت هفتگی انجام و مراحل فنولوژیکی گیاه ثبت هرز صورت گرفت. یادداشتهایها و علفیو مبارزه با آفات، بیمار

نجام و اجزا عملکرد شامل تعداد کپسول در بوته، دانه در کپسول و وزن هزار دانه در تیمارهای مختلف تعیین شده و پس از رسیدن، برداشت محصول ا

میان سایر با توجه به اینکه کشت کتان در گردد.سازی بذور در بانک بذر انجام میعیین و مقایسه می گردد. در پایان بوجاری و ذخیرهعملکرد تیمارها ت

 یهایماریبدر زمینه آفات و  سؤالبرای اغلب بازدیدکنندگان تازگی داشت عمده سواالت حول موارد مربوط به کتان بود که یک  طرحها

دیگر  سؤالشایع کتان بود که توضیح داده شد آفت یا بیماری خسارت زای مهم تاکنون در شمال کشور برای این زراعت وجود نداشته است. 

هرز در زراعت کتان  یهاعلفهرز در زراعت کتان بود که توضیح داده شد خوشبختانه برای کنترل  یهاعلفدر ارتباط با مدیریت 

اینکه ممکن است کتان به عنوان رقیب کلزا باشد و توسعه آن سبب در رابطه  ییهاپرسشهمچنین  .ل استفاده استمتنوع قاب یهاکشعلف

تنوع کشت و افزایش قدرت انتخاب کشاورزان شده و  شیافزاکه توضیح داده شد کشت کتان سبب  گردید مطرح شودکاهش کشت کلزا 

، کشت آن در شرایط باشدیمتاریخ کشت بیشتر از کلزا  ریتأخوامل محیطی از جمله سرما و با توجه به اینکه سازگاری کتان در برابر برخی ع

 نسبت به کلزا مزیت دارد. یریتأخ یهاکشتسخت و 
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 ایاز نظر بذری و علوفه ارقام گلرنگ فرامان و محلی اصفهان ارزیابی

گیاهان دانه روغنی، ازنظر تأمین انرژی 

در بین محصوالت زراعی  موردنیاز انسان و دام

ارزشترین  جایگاه ویژهای داشته و از با

  .روندمحصوالت کشاورزی به شمار می

با داشتن (، Carthamus tinctorius)گلرنگ

روغنی با کیفیت عالی و تحمل نسبی به شوری 

عنوان یک گیاه  همواره به خاک و خشکی

روغنی با ارزش مطرح بوده است. وجود 

 و بومی متنوع و نیز انواع تیپهای ژنتیکی توده

های وحشی این نبات که در سراسر کشور 

 باالیاند، نشان از سازگاری ایران پراکنده

گلرنگ با شرایط آب و هوایی مناطق وسیعی 

گلرنگ در مناطق گرم و از کشور ما دارد

این طرح با هدف تکثیر هسته بذری ارقام . ودشمی خشک جهت تولید روغن، دانه پرندگان، تهیه رنگ از گلها و یا مصارف دارویی کشت

در زمینی به  به صورت ردیفی و هر کداماجرا شد. . مجری طرح آقای دکتر علمدارلو بودند. کشت ارقام  گلرنگ فرامان و محلی اصفهان 

 7-6بوته ها در مرحله زرت بهمن ماه  12آبان ماه بوده و در  16شروع سبز شدن مزرعه در تاریخ ند. هکتار کشت شد 0.2مساحت حدود 

لیتر در هکتار که  1.5. علفهای هرز باریک برگ با مصرف علفکش گاالنت سوپر به میزان بودسبز مطلوب تراکم  برگی بوده و مزرعه دارای

باط با در ارت ند.علفهای هرز پهن برگ وجین شد شد.با همکاری شرکت زراعی دشت ناز در نیمه اول آذر ماه سمپاشی گردید، کنترل 

گلرنگ با توجه به ارزش غذایی و حجم سبزینگی باالی آن، امکان مصرف علوفه ای آن نیز وجود داشته و با توجه به وجود گاوداری در 

 سؤاالتکلیات طرح، به  آقای دکتر علمدارلو ضمن بیان اهدافتواند اهمیت داشته باشد. شرکت زراعی دشت ناز، کاربرد علوفه ای آن می

 مشاهده شده پاسخ دادند.   یهاتفاوتاین ارقام و  یهایژگیوابطه با در رمطرح شده 
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های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ها جناب آقای مهندس غالمحسین خدرایی معاون طرح دانهس از بازدید طرحپ

و اهداف شرکت  هایتفعالو استقبال از  مجموعه کارشناسان یرساو  ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت مرکز تحقیقات

 های روغنی و لزوم توسعه این محصوالتتحقیقاتی در زمینه دانه هاییتفعالهای روغنی، بر اهمیت توسعه کشت دانه

را  1400  ماهیبهشتاردبهاره در  یهاطرح. مدیران محترم حاضر در این بازدید پیشنهاد بازدید دوم از نمودند یدتأک

 ند.جهت ارزیابی مجدد مطرح نمود
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 باشد:در این بازدید به شرح ذیل می کنندهشرکت و مسئولین اسامی برخی از مدیران

 

 کشور های روغنی وزارت جهاد کشاورزیمعاون طرح دانه -آقای مهندس غالمحسین خدرایی

 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران- رامئه آقای دکتر

 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران -آقای دکتر دلیلی 

 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران آقای دکتر براری

 معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران-آقای دکتر مجید بهادری 

  سرپرست مدیریت زراعت سازمان -خلیل حقیقی آقای مهندس 

 مازندران های روغنی جهاد کشاورزیدانه مسئول -آقای مهندس سید جعفر ساداتی 

 جهاد کشاورزی شهرستان جویبار مسئول تولیدات گیاهی – آقای دکتر تبریزی

 هرستان آملشجهاد کشاورزی کارشناس باغبانی  -مهندس روشنخانم 

 اندرودجهاد کشاورزی شهرستان می معاون فنی -امرودیمهندس قای آ

 ستاناد کشاورزی اجهسازمان رییس تولیدات گیاهی  -خانم مهندس مشکین فام

 های روغنی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ساریکارشناس دانه -خانم مهندس خناری نژاد

 های روغنی جهاد کشاورزی شهرستان نکادانهکارشناس  –مهندس عبدی آقای 

 هشهربمسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان  -مهندس عبدلملکیخانم 

 هشهربجهاد کشاورزی شهرستان سازمان کارشناس حفظ نباتات  -مهندس حسنیخانم 

 مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه -مهندس حمیدیآقای 

 گلوگاهکلباد شهرستان کارشناس مرکز خدمات کشاورزی  -مهندس مشکاتخانم 

 زراعی دشت نازمدیر تحقیق و توسعه شرکت -سرکار خانم دکتر محبوبه آل بویه

 زراعی دشت نازشرکت کارشناس بخش گیاهپزشکی -جناب آقای مهندس سلطانی 

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -عموزاد مسئول منطقه گلوگاهمجتبی  آقای مهندس

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -آقای مهندس حامد مهران منطقه آمل

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -جهانی مسئول منطقه بهنمیر رضاآقای مهندس 

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -منطقه نکامسئول  یخدابخش آقای مهندس مهرداد

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -احمدی مسئول منطقه ساری هندس علیآقای م

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -پورعزیزی مسئول منطقه  بهشهر مهردادآقای مهندس 

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -خانم زهرا ربیعی کارشناس تغذیه گیاهی

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی -نم سیده نوشین علوی کارشناس سمومخا
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جناب آقای میرآبادی  های روغنیبازدید، مدیر مرکز تحقیقات کاربردی شرکت توسعه کشت دانه این در پایان

در حال اجرا از بازدیدکنندگان گرامی جهت حضور در این  یهاطرحضمن بیان توضیحات تکمیلی در رابطه با 

 مهمانان گرامی انجام شد.  و پذیرایی از کردند بازدید میدانی قدردانی
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و  هایماریبجناب آقای دکتر علمدارلو در رابطه با آفات و   روغنی های دانه شرکت مرجع کلینیک مسئول  بازدید این حاشیه در همچنین

ی هرز رایج محصوالت مورد ارزیابی و سایر گیاهان و همچنین راهکارهای مدیریتی مناسب برای کنترل عوامل خسارتزا و سموم قابل هاعلف

 و مضرات هر یک توضیحاتی ارائه دادند.   هاتیمزاستفاده و 
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