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  چکیده

از  ،قیقات اصالح و تهیه و نهال و بذرکلزاي معرفی شده توسط موسسه تح) الین 4و  رقم 10ژنوتیپ ( 14پروژه  نیا در

خراسان رضوي، تهران، بوشهر،  ،آذربایجان غربی اصفهان، البرز،اردبیل، استان کشور ( 17دانه در  عملکرد لیانسنظر پت

به 1397-98در سال زراعی ) مازندران و لرستان ،گلستان کرمانشاه،، کرمان،فارس، قزوینسمنان،  خراسان شمالی، زنجان،

نشان داد که عملکرد دانه ارقام زمستانه  حاصلنتایج  .ندقرار گرفت یابیمورد ارزبا اجراي پایلوت هکتار  1005مساحت 

از  کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا در مناطق گرم 6145تا  2822 از کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد

زده در مناطق سیل زمستانه نیما رقم در بین ارقام مورد بررسی، بود. همچنینمتغیر کیلوگرم در هکتار  3330تا  1000

در  SLM046در اکثر مناطق معتدل سرد و سرد، رقم  KS7و  1009هاي و الین نفیس هاي معتدل سرد، رقماستان

از پتانسیل در مناطق معتدل و گرم  RGS003 رقمو هاي مازندران و اردبیل (منطقه مغان) مناطق شور، رقم ظفر در استان

  برخوردار بودند. باالییعملکرد دانه 

  دانه عملکرد ،کلزا ،ارقام داخلی ،هاي چهار گانه کشوراقلیم :کلیدي واژه هاي
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  مقدمه

و  تن 128567هکتار و  7044به ترتیب  2017در ایران در سال  و متوسط عملکرد دانه کلزامیزان تولید  ،سطح زیر کشت

میزان تولید و متوسط  ،همچنین سطح زیر کشت ).FAO, 2019برآورد گردیده است (کیلوگرم در هکتار  1825

کیلوگرم در هکتار  2194میلیون تن و  2/76میلیون هکتار و  7/34به ترتیب  2017عملکرد دانه کلزا در جهان در سال 

مربوط به  کلزابیشترین سطح زیر کشت  95-96کشاورزي  آمارنامهبراساس  .)FAO, 2019( برآورد گردیده است

  ). 1397احمدي و همکاران، باشد (می اردبیل فارس و خوزستان، مازندران، ،گلستانهاي استان

نــژادي در هــاي بهبــا توســعه برنامهموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر هــاي روغنــی دانه قــاتیبخــش تحق

 يهــاتیفعال ــریدر چهاردهــه اخ کلزا داخلیارقــام ) (مادري ــتیو ال تیســوپرال ،هسته اولیه ــنیاصــالح و تام نــهیزم

برخــوردار از ســازگاري بــا مناطــق مختلــف کشــور و  کلزا شــده یرا انجــام داده اســت. ارقــام معرف ياثرگــذار

 ـزیو ن هـاماريیتحمـل بـه ب ـایدرصـد روغـن بـاال، مقاومـت  پرمحصولـی، ــلیداراي صفــات برجســته زراعــی از قب

جــر بــه معرفــی هــاي روغنــی، منها تحقیــق مســتمر در زمینــه دانهحاصــل ســال. باشـندیخـاص م ژگیهـايیو

ریزي و پایش دفتر برنامه( اسـت شده درج 1جدول در  مــورد نظــر رقـم کلـزا شـده اسـت. مشـخصات ارقـام 18تعــداد 

  .)1395، امور پژوهشی

  

  طی دو دهه گذشته نهال و بذر هیاصالح و ته قاتیموسسه تحقمعرفی شده توسط ارقام کلزا  -1جدول 

  نام مصوب محصول  ردیف
سال 

  معرفی
  اقلیم مناسب کشت  هاي بارزویژگی  شجره

 پرمحصول، پایداري عملکرد انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1378  طالیه  کلزا  1
مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 انتخاب از ارقام امید بخش خارجی Hyola401 1379  کلزا  2
پرمحصول، پایداري عملکرد، متحمل به 

 ورس

اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 دیررس، پایداري عملکرد انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1379  ساریگل  کلزا  3
اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 پرمحصول، زودرس انتخاب از ارقام امید بخش خارجی Huola308 1380  کلزا  4
اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 پرمحصول، متوسط رسنسبتا  انتخاب از ارقام امید بخش خارجی Hyola420 1380  کلزا  5
اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 انتخاب از ارقام امید بخش خارجی SLM046 1380  کلزا  6
پرمحصول، پایداري عملکرد و تحمل به 

 خشکی و شوري

مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 پرمحصول، پایداري عملکرد انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1380  اوکاپی کلزا  8
مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1382  اوپرا کلزا  10
متوسط رس، پرمحصول، پایداري 

 عملکرد و رشد اولیه سریع

مناطق سرد و معتدل 

  سرد
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  طی دو دهه گذشته نهال و بذر هیاصالح و ته قاتیموسسه تحقمعرفی شده توسط ارقام کلزا  -1جدول 

  نام مصوب محصول  ردیف
سال 

  معرفی
  اقلیم مناسب کشت  هاي بارزویژگی  شجره

 پرمحصول، پایداري عملکرد انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1382  لیکورد  کلزا  11
مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 پایداري عملکرد، متوسط رس ارقام امید بخش خارجی انتخاب از RGS003 1383  کلزا  12
اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 Regent×Cobraانتخاب از تالقی  1384  زرفام  کلزا  13
متوسط رس، پرمحصول، پایداري 

 عملکرد

مناطق معتدل سرد با 

  زمستان مالیم

 عملکردپرمحصول، پایداري  انتخاب از ارقام امید بخش خارجی 1384  مودنا  کلزا  14
مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 19H×Sarigolانتخاب از تالقی  1391  ظفر  کلزا  15
پرمحصول، تراکم خورجین در ساقه 

 اصلی

مناطق میان بند استان 

  مازندران

 1393  احمدي  کلزا  16
انتخاب از تالقی 

Geronimo×SW0756 
 پرمحصول، پایداري عملکرد

مناطق سرد و معتدل 

  سرد

  پرمحصول، پایداري عملکرد Hyola401استخراج از هیبرید  1393  دلگان  کلزا  17
اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

 پرمحصول، پایداري عملکرد Okapi×Modenaانتخاب از تالقی  1395  نیما  کلزا  18
مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 Orient×Modenaانتخاب از تالقی  1396  نفیس  کلزا  19
 پرمحصول، پایداري عملکرد، متحمل به

 بیماري اسکلروتینیا

مناطق سرد و معتدل 

  سرد

 1397  صفار  کلزا  20
 انتخاب از تالقی

Goliath×19H 

زودرس، پرمحصول و متحمل به بیماري 

  اسکلروتینیا

اقلیم گرم و گرم و 

  مرطوب

  

 ،نهال و بذرکلزاي معرفی شده توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه و  رقم) 10الین و چهار (ژنوتیپ  14پروژه  نیا در

قرار  یابیمورد ارزبا اجراي پایلوت  1397-98در سال زراعی  استان کشور 17در و سازگاري دانه  عملکرد لیانساز نظر پت

 .ندگرفت
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  هامواد و روش

   :اجراي پروژه طقاشرایط اکولوژیکی من

 خراسان رضوي، خراسان شمالی، زنجان،تهران، بوشهر،  ،آذربایجان غربی اصفهان، البرز،اردبیل، استان  14در  تحقیق این

  انجام شد. مازندران و لرستان ،گلستان کرمانشاه،، کرمان،فارس، قزوینسمنان، 

به شرح معتدل سرد و سرد  ،گرم و خشک ،گرم و مرطوب (سواحل خزر) اقلیمبه چهار  مناطق کشور براي کاشت کلزا

  :اندطبقه بندي شدهزیر 

گیالن و اردبیل (مغان) می باشد و  ،مازندران ،این اقلیم شامل استان هاي گلستان :خزر)اقلیم گرم و مرطوب (سواحل 

میزان بارندگی در اکثر مناطق (به جز دشت  ،درجه سانتی گراد می رسد. در این اقلیم -7حداقل دماي هوا در زمستان تا 

 ،این استان ها می توان کلزا را در تناوب با گندم مغان و شرق گلستان) نیاز آبی کلزا را در اغلب سال ها تامین می کند. در

برنج (شالیزار)، آیش و دامنه هاي شمالی البرز کشت نمود. در این اقلیم ارقام با تیپ رشد بهاره شامل ارقام آزاد گرده 

  و ارقام هیبرید بهاره مورد تایید توصیه می شوند.  RGS003ساري گل و  ،ظفر ،دلگانصفار، افشان 

یزد و خراسان جنوبی می  ،این اقلیم شامل استان هاي جنوبی و برخی از استان هاي دیگر شامل قم :م و خشکاقلیم گر

درجه سانتی گراد می رسد. در این اقلیم ارقام با تیپ رشد بهاره شامل ارقام  -7باشد که حداقل دماي هوا در زمستان تا 

 و ارقام هیبرید بهاره مورد تایید توصیه می شوند.  RGS003ساري گل و  ،ظفر ،دلگان صفار، آزاد گرده افشان

دوره  ،درجه سانتی گراد -14این اقلیم شامل مناطقی از کشور است که حداقل دماي هوا در زمستان  :اقلیم معتدل سرد

متر می باشد. در این اقلیم ارقام با تیپ رشد زمستانه  1200یخبندان کمتر از دو ماه و ارتــــفاع از سطح دریا پایین تر از 

رید و ارقام هیب SLM046نفیس و  ،نیما ،اوکاپی ،لیکورد ،اوپرا ،طالیه ،زرفام ،شامل ارقام آزاد گرده افشان احمدي

  شوند.زمستانه مورد تایید توصیه می

درجه سانتی گراد، دوره  -14این اقلیم شامل مناطقی از کشور است که حداقل دماي هوا در زمستان کمتر از  :اقلیم سرد

متر می باشد. در این اقلیم ارقام با تیپ رشد زمستانه شامل  1200یخبندان بیشتر از دو ماه و ارتــــفاع از سطح دریا باالتر از 

و ارقام هیبرید زمستانه  SLM046نفیس و  ،نیما ،اوکاپی ،لیکورد ،اوپرا ،طالیه ،زرفام ،حمديارقام آزاد گرده افشان ا

  مورد تایید توصیه می شوند.

اسامی ارقام مناسب داخلی کلزا در مناطق مختلف کشور که توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر معرفی 

  ارائه شده است. 2شده در جدول 
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  ارقام مناسب داخلی کلزا در مناطق مختلف کشور -2جدول 

 ردیف رقم تیپ رشد مناطق گرم و معتدل سرد مناطق سرد

 RGS003 1 بهاره ■ 

  2  دلگان بهاره ■ 

 3 ظفر بهاره ■ 

 4  صفار بهاره ■ 

 5 اوکاپی پاییزه  ■

 SLM046 6 پاییزه  ■

 7 زرفام پاییزه  ■

 8 طالیه پاییزه  ■

 9 احمدي پاییزه  ■

 10 لیکورد پاییزه  ■

 11  نیما پاییزه  ■

 12 نفیس  پاییزه   ■

 

  تحقیق روش

که توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه و نهال و بذر کرج  کلزا الین پیشرفته 4رقم زراعی به همراه  10پروژه  نیا در

با  98-1397استان کشوردر سال زراعی  17دانه در  عملکرد لیانساز نظر پت و یا در دست معرفی می باشندمعرفی شده 

  .ندقرار گرفت یابیمورد ارزاجراي پایلوت 

مدیریت مزارع ارایه شده است.  3 جدولهاي کلزاي مورد بررسی و همچنین برش استانی مزارع در اسامی ارقام و الین

شده توسط  تدوین 1397-98زراعی سال تولید کلزا در اقلیم هاي مختلف کشور در بر اساس دستورالعمل فنی کشاورزان 

  انجام شد.ستادي و استانی  با مشاوره محققینموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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  1397-98برش استانی در پروژه پایلوت ارقام و الین هاي امیدبخش داخلی کلزا در سال زراعی  -3جدول 

  کشت (هکتار) سطح زیر  نام کشاورز یا شرکت  نام شهر  نام استان ردیف
  ارقامنام 

  )الین ها( 

 نفیس 16 آقاي شاهین فر  آبیک قزوین 1

 آذربایجان غربی  2
  نقده

  خانم دکتر همایونی فر
 نفیس  8

 نفیس  1  بوکان

 مازندران  3

  مناطق میان بند استان

  دکتر رامئه

  ظفر  55

  16  دشت ناز ساري

SLM046 

  ظفر

  زرفام

  اوکاپی

  طالیه

  اپرا

  نیما

  نفیس

 زنجان  4

  طارم

  مهندس خیاوي

46 RGS003 

  دلگان  39

  خرمدره

 نیما  50

  نفیس  11

8  1009  

6  1008  

8  R15  

  مهندس صمدي  ورامین تهران  5

 زرفام  1

  اوکاپی  113

  ظفر  2

  البرز  6

  الدینی و دکتر جبّاريمهندس تاج   کرج و ساوجبالغ 
 نیما  3/4

  اوکاپی  18

  1009  6  مهندس بدري و دکتر جبّاري  فردیس

  دکتر جبّاري و مهندس قوامی  اشتهارد

 نیما 10

  نفیس  2

  لیکورد  5

  اکاپی  10

5  SLM046  

  1008الین   5

  1009الین   5

  دلگان  5  کازرانیمهندس خانم   برازجان  بوشهر  7

  بروجرد  لرستان  8

  دکتر چشمه نور
 نفیس 10

50  1009  

  مهندس نباتی

30  1009  

  احمدي  10

  نیما  100
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  1397-98برش استانی در پروژه پایلوت ارقام و الین هاي امیدبخش داخلی کلزا در سال زراعی  -3جدول 

  کشت (هکتار) سطح زیر  نام کشاورز یا شرکت  نام شهر  نام استان ردیف
  ارقامنام 

  )الین ها( 

  دکتر رفیعی  خرم آباد
  نیما  2/0

2/0  KS7  

  اصفهان  9
  برخوار

  دکتر مجد نصیري

4  KS7  

 نفیس  3

  نیما  5/0

5/0  1009  

  R15  5  گلپایگان

  اسفهالنی مهندس عابدینی  دامغان  سمنان  10

 نیما 1

1  KS7  

  اکاپی  1

  دکتر زینل زاده  پارس آباد مغان  اردبیل  11
  دلگان  18

  ظفر  41

  فارس  12

  حومه شیراز

  دکتر خادم حمزه

  نیما  7

  نیما  1

  اقلید
  نیما  5/0

  طالیه  5/0

  کرمانشاه و ماهیدشت  کرمانشاه  13
  دکتر رضایی زاد 

  و دکتر زارعی
  نیما  100

  گلستان  14
  خانم دکتر دماوندي   دنوکنده، جفاکنده، مزنگ، گز غربی و استون آبا

 دلگان 36

33  RGS003  

  دلگان  5  مهندس باقري و دکتر فرجی  مزرعه نمونه ارتش

  دکتر آئین  جیرفت  کرمان  15
  دلگان  3

  صفار  2

  خراسان رضوي  16
  سرخس

  دکتر عزیزي
  نیما  18

  نیما  16  نیشابور

  خراسان شمالی  17

  بجنورد

  دکتر عزیزي

  نیما  46

 نیما  2  مانه و سملقان

 نیما  2  گرمه

 نیما  2  اسفراین
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  نتایج

  نتایج مناطق سرد و معتدل سرد -1

نشان داد که میانگین عملکرد  در شش استان کشور که در مناطق سرد و معتدل سرد قرار دارند نتایج کلی این پروژه

ــتانه کلزا در  ــی  به در ذیل ).4بود (جدول  متغیرکیلوگرم در هکتار  6145تا  2822 ازمناطق این دانه ارقام زمس بررس

سال  دردر مناطق سرد و معتدل سرد کشور در طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا  مطالعهمورد رقم (ارقام) عملکرد دانه 

  پرداخته شده است. 97-98زراعی 

  قزوین -2-1

ستان قزوین طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در منطقه آبیک   نفیسرقم مورد مطالعه رقم جدید و  انجام شد(قشالق) در ا

شکل بود ساحت  .)1 ( ). 5بود (جدول  کیلوگرم در هکتار 4936 نفیسعملکرد دانه رقم میانگین هکتار و  16مزرعه به م

 ( 1398 اردیبهشــت اولین روزهايدر  ســرماي دیررس بهاره همراه با ریزش برف و وجود یخبندانبه دلیل حادث شــدن 

ــارت میزان )دهیمرحله گل ــد به مزرعه 10 در حدود یخس ــی رقم  وارد درص ــد. در این بررس داري از با برخور نفیسش

باال ( خورجین در بوته) 500تا  350(بین  فراوانتعداد خورجین  ،ارتفاع بوته زیاد نه  عملکرد از  گرم) 4و وزن هزار دا

  ).2هاي (شکلبرخوردار بود بسیار مناسبی دانه 

  

    
  کامل (چپ)دهی دهی کامل (راست) و خورجینمزرعه کلزا رقم نفیس در منطقه قشالق آبیک در مرحله گل -1شکل 
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  با تعداد خورجین زیادپرشدن دانه  بیک در مرحلهمزرعه کلزا رقم نفیس در منطقه قشالق آ -2شکل 

  

  آذربایجان غربی -2-1

هر در . و بوکان انجام شد نقدهطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در جنوب استان آذربایجان غربی به ترتیب در دو شهرستان 

 میانگین عملکرد دانه هکتار مورد ارزیابی قرار گرفتند. 1و  8نفیس به ترتیب در مساحت رقم  بوکاننقده و شهرستان دو 

). الزم به ذکر است که 5(جدول  بدست آمدکیلوگرم در هکتار  3100و  2150 نقده و بوکان به ترتیب مناطقرقم در  این

شوند تاریخ رستان جزء مناطق سرد کشور محسوب میکه این دو شهکاشت در اواسط مهرماه انجام شد و با توجه به این

روز تاخیر) انجام شده و  20کشت به صورت تاخیري ( باشد. از این روکاشت مناسب و توصیه شده نیمه دوم شهریور می

  مقادیر عملکرد دانه مطلوب بوده است.

  زنجان -2-1

ــتان  ــد خرمدرهطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در منطقه  زنجاندر اس ــت در این طرح الین . ارقامانجام ش  هايمورد کش

ـــرفته  ـــاحت  R15، 1009،  1008پیش . در اکثر مزارع هکتار بود 11و  50، 8، 8، 6و ارقام نیما و نفیس به ترتیب به مس

ین هاي مورد مطالعه، الدر بین ژنوتیپ ).5کیلوگرم در هکتار متغییر بود (جدول  3370تا  3150میانگین عملکرد دانه از 

الزم به ذکر اســـت که  ).5کیلوگرم در هکتار داشـــت (جدول  3370بیشـــترین عملکرد دانه را به میزان  R15پیشـــرفته 

مناطق سرد و معتدل سرد استان زنجان از جمله زنجان و خرمدره از میانگین عملکرد دانه هیبریدهاي وارداتی کلزا نیز در 

  بود. متغیر کیلوگرم در هکتار (رقم ماراتن) 3700کیلوگرم در هکتار (رقم هیدرومل) تا  861
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  تهران -3-1

ــتان تهران طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در منطقه  ــرقیدر جنوب  ورامیندر اس ــاحت  ش ــهر تهران به مس هکتار  116ش

در شده و میانگین عملکرد حاصل ) 4(شکل بود  زرفام، اوکاپی و ظفرمورد کشت در منطقه  ارقام). 3انجام شد (شکل 

  ل ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  3330و  3500، 3520 ارقام مذکور به ترتیب

  
  پرشدن دانه با تعداد خورجین مناسب ورامین در مرحلهدر منطقه  زرفاممزرعه کلزا رقم  -3شکل 

  
  ارتفاع بوته زیاددهی با خورجین دهی و اوائلورامین در مراحل اواخر گلدر منطقه  اوکاپیمزرعه کلزا رقم  -4شکل 

  

  البرز -4-1

ستان  ستانطرح پای البرزدر ا شهر شتهارد جمعاً لوت ارقام داخلی کلزا در  ساوجبالغ، فردیس و ا ساحت هاي کرج،  به م

شت  3/65 شدهارقام  تا SLM046ارقام قدیمی نظیر اوکاپی، لیکورد و هکتار با ک هاي و الین نفیس نیما و تازه معرفی 

  و الین نفیس ، نیما،SLM046ارقام اوکاپی، لیکورد و دانه میانگین عملکرد  انجام شد. 1009و  1008در دست معرفی 

علت ). 5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  3070و  3800، 4200، 2000، 3000، 2900 به ترتیبدر منطقه اشــتهارد  1008

شور منطقه SLM046پایین بودن عملکرد دانه در رقم  شت این گیاه در خاك  شتهارد با هدایت الکتریکی  ک سی  5ا د

شرفته  شت تاخیري الین پی ست. در منطقه فردیس ک ساحت  1009زیمنس بر متر بوده ا هکتار با میانگین عملکرد  6به م

 2ارتفاع بوته زیاد (ترین خصــوصــیات این مزرعه از مهم). 5کیلوگرم در هکتار بســیار قابل توجه بود (جدول  6011دانه 

  بود.هاي بلند و وزن هزار دانه زیاد نبا خورجی، متر)

ساوجبالغ شکل  در منطقه کرج و  کیلوگرم در  4270و  3954 به ترتیب ارقام نیما و اوکاپی عملکرد دانه میانگیننیز  )5(

  ). براین اساس میانگین عملکرد دانه ارقام کلزا مورد مطالعه در این استان مطلوب بود.5هکتار بود (جدول 
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  دهی کامل کرج در مرحله گلدر منطقه  نیمامزرعه کلزا رقم  -5شکل 

  لرستان -5-1

ستان  ستاندر ا ستانطرح پای لر شهر ساحت لوت ارقام داخلی کلزا در دو   200و  4/0 خرم آباد و بروجرد به ترتیب به م

به  1009هکتار، الین  10هکتار، رقم احمدي به مساحت  100هکتار انجام شد. در شهرستان بروجرد رقم نیما به مساحت 

ــاحت  ــاحت  80مس ــد (جدول  10هکتار و رقم نفیس به مس ــت ش ). تغییرات عملکرد دانه ارقام نیما، نفیس، 5هکتار کش

شهرستان بروجرد 1009احمدي و الین  شرایط قطع  کیلوگرم در هکتار بود 4200تا  3800تیب به تر در  و رقم نفیس در 

ـــت. در  4100دهی با میانگین عملکرد دانه آبیاري از مرحله خورجین ـــیار مطلوبی داش ـــعیت بس کیلوگرم در هکتار وض

ستان خرم آباد رقم نیما و الین  شت قرار گرفتند ککه عملکرد دانه این ارقام به ترتیب  KS7شهر  4540و  3269مورد ک

با میانگین عملکرد دانه زیاد در شـــرایط کشـــت  KS7الزم به ذکر اســـت که الین  ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول 

  ).5تاخیري درنیمه دوم مهرماه کشت شده بود (جدول 

  اصفهان -6-1

ستان  هاي با کشت ارقام نفیس و نیما و الین رقام داخلی کلزا در دو منطقه برخوار و گلپایگانلوت اطرح پای اصفهاندر ا

KS7 ،1009  وR15  1009هاي در منطقه برخوار میانگین عملکرد دانه الین ).5هکتار انجام شد (جدول  13به مساحت 

یب R15و  به ترت ما و نفیس  قام نی جدول  4100و  3120 ،4500 ، 4150 و ار تار بود ( قه 5کیلوگرم در هک ). در منط

  ).5کیلوگرم در هکتار در وضعیت مناسبی قرار داشت (جدول  4150با متوسط عملکرد دانه  R15گلپایگان نیز الین

  سمنان -7-1

شت دو رقم نیما و اوکاپی و یک الین  سمنان طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا با کا ستان  سطح KS7در ا  کتارهسه  در 

 2900و  3300، 4100به ترتیب  KS7و  اوکاپی میانگین عملکرد دانه سـه ژنوتیپ نیما، انجام شـد. در شـهرسـتان دامغان

آبان بوده است که شرایط  5هاي مذکور الزم به ذکر است که تاریخ کاشت ژنوتیپ ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول 

حاصــل شــده از هر ســه ژنوتیپ مورد مطالعه علی الخصــوص رقم نیما  آید و عملکرد دانهکشــت تاخیري به حســاب می

  ).5بسیار مناسب بوده است (جدول 
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  فارس -8-1

(حومه  در استان فارس با توجه به تنوع اقلیمی، طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا به صورت مجزا در دو منطقه معتدل سرد

نیما در دو ل سرد استان فارس این طرح در منطقه شیراز با کشت رقم استان انجام شد. در اقلیم معتد سرد (اقلید)و  شیراز)

 1300تغییرات عملکرد دانه در دو مزرعه مذکور از ). 5جدول انجام شد ( مزرعه جداگانه به مساحت هفت و یک هکتار

سیل و ایجاد شرایط ). دلیل پایین بودن عملکرد دانه در دو مزرعه خسارت 5کیلوگرم در هکتار متغیر بود (جدول  1900تا 

که بوده است. در منطقه سردسیر اقلید دو رقم نیما و طالیه مورد ارزیابی قرار گرفتند  1389غرقابی در مزارع در فروردین 

رقم طالیه یکی از مناسب  ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  3555و  2822میانگین عملکرد دانه این دو رقم به ترتیب 

هاي اقلید، سپیدان و از این رقم در شهرستان ترین ارقام براي اقلیم سرد استان فارس بوده و همواره عملکرد دانه مطلوبی

 هاي سردسیر استان فارس بدست آمده است.سایر شهرستان

  کرمانشاه -9-1

هکتار از مزارع کشاورزان مورد کشت و  100ا در سطح در طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در استان کرمانشاه رقم نیم

دامنه تغییرات عملکرد دانه رقم نیما در مزارع مختلف کلزا رقم نیما در مناطق  ).5کار و ارزیابی قرار گرفت (جدول 

قم نیما مقادیر عملکرد دانه ر ).5کیلوگرم متغیر بود (جدول  4150تا 2700سراب نیلوفر، ماهیدشت و اسالم آباد غرب از 

بسیار کمتر بود. دلیل این موضوع دو عامل حادث شدن  1396-97در مقایسه با سال زراعی  1397-98در سال زراعی 

سرما و دماي زیر صفر درجه در اولین روزهاي اردیبشهت ماه و همچنین طغیان و خسارت سنک بذرخوار کلزا در خرداد 

  باشد.ماه در مناطق سرد و معتدل سرد استان می

  

  

    
  

  دهی (چپ)دهی (راست) و آغاز گلخورجین کرمانشاه در مراحل اوائلدر منطقه  نیماکلزا رقم  ارعمز -6شکل 

  

  خراسان رضوي -10-1

طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در استان خراسان رضوي در دو شهرستان سرخس و نیشابور با کشت رقم نیما در سطح 

 1600کیلوگرم در هکتار و در منطقه نیشابور  2900میانگین عملکرد دانه رقم نیما در منطقه سرخس  هکتار انجام شد. 34
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). مقادیر عملکرد دانه کلزا که از خراسان رضوي حاصل شد با مقادیر عملکرد 5کیلوگرم در هکتار گزارش شد (جدول 

ستان سایر ا سیار کمتر از حددانه کلزا در  سه نبوده و ب شد.نرمال می ها قابل مقای سی به عمل آمده دالیل  با با توجه به برر

عملکرد کم در دو شـــهرســـتان ســـرخس و نیشـــابور به تاخیر در کاشـــت، آبیاري محدود و عدم بارندگی مناســـب در 

  اردیبهشت ماه و عدم کنترل به موقع شته مومی ارتباط داشته است.

  خراسان شمالی -11-1

س سفراین با طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در ا سملقان، گرمه و ا ستان بجنورد، مانه و  شهر شمالی در چهار  سان  تان خرا

هکتار اجرا شد. میانگین عملکرد دانه رقم نیما در مزارع سه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان  52کشت رقم نیما در سطح 

سفراین از  1887و گرمه  ). مقادیر 5ر هکتار متغیر بود (جدول کیلوگرم د 6145تا  5652کیلوگرم در هکتار و در منطقه ا

دهی به بعد کم بود گل هاي بجنورد، مانه و سملقان و گرمه به دلیل عدم آبیاري از مرحلهدر شهرستانعملکرد دانه کلزا 

مناســب و ، آبیاري کشــت به موقعبه  آندالیل که  بســیار زیاد بودمقادیر عملکرد دانه کلزا  ولی در شــهرســتان اســفراین

  است. ز بودهرهاي هاز نظر کوددهی و کنترل آفات و علف مدیریت زراعی مناسبو  کافی

  

  مناطق گرم نتایج  -2

ستان ششنتایج کلی این پروژه در  شهر، اردبیل (پارس آباد مغان)، ا ستان و کرمان  مازندران، زنجان (طارم)، بو گل

ــده گرم و معتدل گرمکه در مناطق (جیرفت)  ــان داد که عملکرد دانه ارقام  اندواقع ش  از کلزا در این مناطق بهارهنش

سی عملکرد دانه ). در ذیل4بود (جدول متغیر کیلوگرم در هکتار  3330تا  1000 صفار  رقم بهاره سه به برر دلگان، 

  پرداخته شده است. 97-98سال زراعی  درکشور در طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا  گرمدر مناطق  RGS003و 

  مازندران -1-2

ستان  شت طرح پایلوت ارقام داخلی کلزا با  مازندراندر ا ساحت رقم ک مناطق میان بند در مزارع  هکتار 55ظفر به م

کیلوگرم در هکتار  2600تا  2200از  تراین رقم در مناطق کم ارتفاع مزارع عملکرد دانه). 5صورت گرفت (جدول 

. )5(جدول  بودکیلوگرم در هکتار  1500 این رقم در مناطق کوهســـتانی مزارع ولی میانگین عملکرد دانه ر بود.متغی

نه پایین بودن عملکرد دا یل  جه حرارت کم در رقم ظفر  دل با در مدت همراه  ید و طوالنی  ندگی شــــد بار وجود 

سارت زیادي وارد کر ستان خ سیل به مناطق میان بند ا ست که در برخی مناطق همراه با  ست. فروردین ماه بوده ا ده ا

ــاري  ــت ناز س ــتانه  7در منطقه دش ، اکاپی، زرفام، طالیه، اپرا، نیما و نفیس به همراه رقم بهاره SLM046رقم زمس

ساحت  شت و کار قرار گرفتند. 16ظفر جمعاً به م شان داد به دلیل دیررس بودن  هکتار مورد ک ست آمده ن نتایج بد

ــتانه و عدم همزمانی مرحله گل ــیالب بهاره در دهی این ارقام با بارندگیجیندهی و خورارقام زمس ــدید و س هاي ش

فروردین ماه عملکرد ارقام مذکور بسیار بیشتر از میانگین عملکرد دانه ارقام بهاره بود و عملکرد دانه ارقام مذکور از 

  ).5کیلوگرم در هکتار متغیر بود (جدول  3500تا  2500
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  زنجان -2-2

مورد بررسی در این مناطق  ارقامانجام شد.  طارمدر منطقه  زنجانطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در اقلیم گرم استان 

میانگین عملکرد . )5هکتار کشت شدند (جدول  15هر کدام در مساحت ند که و دلگان بود RGS003بهاره  ارقام

ـــت که ). ای5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  1000دانه رقم دلگان  میانگین عملکرد مزارع کلزا رقم ن در حالی اس

RGS003  ــت آمد (جدول  1130در منطقه طارم در  RGS003کلیه مزارع کلزا رقم  ).5کیلوگرم در هکتار بدس

 3/0منطقه ماهنشــان به صــورت دســتپاش کشــت شــده و به صــورت غرقابی آبیاري شــده بودند. کوچکترین مزرعه 

  ).5(جدول کتار بودند ه 3و بزرگترین مزرعه هکتار 

  بوشهر -3-2

به عنوان یک رقم زودرس دلگان  رقمبا کشــت  برازجاندر منطقه  بوشــهرطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در اســتان 

که با توجه به کیلوگرم در هکتار بود  2500 هکتار انجام شــد. میانگین عملکرد دانه در رقم دلگان 5در ســطح بهاره 

  ).5(جدول آید حاسب میعملکرد قابل قبولی بهگرم و خشک بودن منطقه 

   اردبیل -4-2

 11در و دلگان  ظفربا کشــت ارقام بهاره پارس آباد مغان در منطقه  اردبیلطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در اســتان 

متوسط عملکرد حاصل شده از هکتار و  8و  2مزرعه کشاورزان انجام شد. کوچکترین و بزرگترین مساحت مزرعه 

  ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  2560و  2700به ترتیب  و دلگان ظفرارقام 

  گلستان -5-2

ستان  ستانطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در ا شت ارقام بهاره  گل در مزرعه زارعین  40در و دلگان  RGS003با ک

ــام شـــــد. ــج ــان ان ــلســـــت ــان گ ــی در  اســـــت ــوی ــگ ــزارع ال ــانم ــاي دهســـــت ــده،ه ــن ــاک ــف ــده، ج ــن ــوک  ن

هکتار و بزرگترین  5/0واقع شـــده بود و کوچکترین مســـاحت مزرعه آزمایشـــی  اســـتون آباد مزنگ، گز غربی و

ــی  ــاخت مزرعه آزمایش ــتند. میانگین  8مس ــاحت داش ــه هکتار مس هکتار بود ولی اکثر مزارع الگویی بین یک تا س

ـــت آمده از رقم دلگان   RGS003 1800در هکتار و میانگین عملکرد دانه رقم کیلوگرم  1500عملکرد دانه بدس

هکتار کشـــت شـــد که  5همچنین رقم دلگان در مزرعه نمونه ارتش در ســـطح ). 5کیلوگرم در هکتار بود (جدول 

نه این رقم  یانگین عملکرد دا نه در). 5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  1000م پایین بودن عملکرد دا یل  مامی  دل ت

ستان  مزارع در بوده است. این در حالی است که میانگین عملکرد  در فروردین ماه بروز سیل و آبگرفتگیگلستان ا

  ).5بود (جدول لوگرم در هکتار یک 900تا  700ارقام هیبرید خارجی در مزارع مجاور طرح بین 

  کرمان -6-2

زودرس دلگان و صفار به  با کشت ارقام بهاره کرمان در شهرستان جیرفتطرح پایلوت ارقام داخلی کلزا در استان 

سطح  شد (جدول  2و  3ترتیب در   و کیلوگرم در هکتار 2700رقم دلگان  در ). میانگین عملکرد دانه5هکتار انجام 

   ).5کیلوگرم در هکتار بود (جدول  2500رقم صفار  در
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 پروژهدر  امیدبخش بهاره و زمستانه هاي ارقام و الین و سطح زیرکشتعملکرد دانه تغییرات  دامنه -4جدول 

  1397-98داخلی کلزا در سال زراعی هاي الینپایلوت ارقام و 

 ردیف
  هاي ارقام و الین  نام

  امیدبخش داخلی کلزا

عملکرد دامنه تغییرات 

  دانه 

  (کیلوگرم در هکتار)

سطح زیر کشت 

  (هکتار)

1 
  مناطق گرم بهاره:

  )RGS003، ظفر و دلگانصفار، (ارقام 
1000-3330 387  

2  

  و معتدل سرد زمستانه: مناطق سرد

 ،R15،1008 الین هاي، طالیه، اوکاپی، SLM046نیما، نفیس، (ارقام

  )KS7و  1009

2822-6145  618  

  1005  -  -  مجموع

  
 

کلزا در  داخلیپایلوت ارقام و الین هاي  هر استان در پروژهدر  نام و میانگین عملکرد دانه ارقام و الین هاي امیدبخش کلزا - 5جدول 

  1397-98سال زراعی 

ف
دی

ر
 

  نام شهر  نام استان
سطح زیر کشت 

  (هکتار)

  نام ارقام

(الین  

  ها)

عملکرد دانه (کیلوگرم در 

  هکتار)
  توضیحات

    4936 نفیس 16  آبیک قزوین 1

2  
آذربایجان 

 غربی

  کشت تاخیري در اواسط مهرماه  2150 نفیس  8  نقده

  کشت تاخیري در اواسط مهرماه  3100 نفیس  1  بوکان

 مازندران  3

  ظفر  55  میان بند 

  مناطق دشت: 

2200-2600  

  1500مناطق کوهستانی: 

  

  16  دشت ناز 

  2500  ظفر

SLM046 

2500-3500 

  

    زرفام

    اوکاپی

    طالیه

    اپرا

    نیما

    نفیس

 زنجان  4

  طارم
15 RGS003 1130   

    1000  دلگان  15

  خرمدره

    3230 نیما  50

    3150  نفیس  11

8  1009  3350    

6  1008  3320    

8  R15  3370   

    3520 زرفام  1  ورامین تهران  5
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کلزا در  داخلیپایلوت ارقام و الین هاي  هر استان در پروژهدر  نام و میانگین عملکرد دانه ارقام و الین هاي امیدبخش کلزا - 5جدول 

  1397-98سال زراعی 

ف
دی

ر
 

  نام شهر  نام استان
سطح زیر کشت 

  (هکتار)

  نام ارقام

(الین  

  ها)

عملکرد دانه (کیلوگرم در 

  هکتار)
  توضیحات

    3500  اوکاپی  113

    3330  ظفر  2

  البرز  6

  کرج و ساوجبالغ 
    3954 نیما  3/4

    4270  اوکاپی  18

  6011  1009  6  فردیس

در شرایط کشت تاخیري با ارتفاع 

هاي بلند و نمتر با خورجی 2باالي 

  وزن هزار دانه باال

  اشتهارد

   4200 نیما 10

    3800  نفیس  2

    3000  لیکورد  5

    2900  اکاپی  10

5  SLM046  2000 
در شوري خاك با هدایت الکتریکی 

 دسی زیمنس بر متر 5

5  1008  3070    

5  1009  3120    

    2500  دلگان  5  برازجان  بوشهر  7

  لرستان  8

  بروجرد

  4100 نفیس 10
قطع آبیاري در مرحله  در شرایط

  خورجین دهی

50  1009   4150   

30  1009  

4200 - 3800  

  

    احمدي  10

    نیما  100

  خرم آباد
    3269  نیما  2/0

2/0  KS7  4540  کشت تاخیريدر شرایط 

  اصفهان  9
  برخوار

4  KS7  4500  

   4100 نفیس  3

    3120  نیما  5/0

5/0  1009  4150    

  R15  4150  5  گلپایگان

  دامغان  سمنان  10

 در شرایط کشت تاخیري در آبان  4100 نیما 1

1  KS7  2900 در شرایط کشت تاخیري در آبان 

 در آباندر شرایط کشت تاخیري   3300  اکاپی  1

  پارس آباد مغان  اردبیل  11
    2560  دلگان  18

    2700  ظفر  41

  حومه شیراز  فارس  12
  تحت تاثیر سیل و غرقابی  1900-1300  نیما  7

  تحت تاثیر سیل و غرقابی  1500  نیما  1
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کلزا در  داخلیپایلوت ارقام و الین هاي  هر استان در پروژهدر  نام و میانگین عملکرد دانه ارقام و الین هاي امیدبخش کلزا - 5جدول 

  1397-98سال زراعی 

ف
دی

ر
 

  نام شهر  نام استان
سطح زیر کشت 

  (هکتار)

  نام ارقام

(الین  

  ها)

عملکرد دانه (کیلوگرم در 

  هکتار)
  توضیحات

  اقلید
   2822  نیما  5/0

    3555  طالیه  5/0

    2700-4150  نیما  100  کرمانشاه و ماهیدشت  کرمانشاه  13

  گلستان  14

نوکنده، جفاکنده، مزنگ، گز غربی و 

  استون آباد

    1500 دلگان 36

33  RGS003  1800   

    1000  دلگان  5  مزرعه نمونه ارتش

  جیرفت  کرمان  15
    2700  دلگان  3

    2500  صفار  2

16  
خراسان 

  رضوي

   2900  نیما  18  سرخس

    1600  نیما  16  نیشابور

17  
خراسان 

  شمالی

  نیما  46  بجنورد

1887 

  

   نیما  2  مانه و سملقان

   نیما  2  گرمه

    5652و  6145 نیما  2  اسفراین

  

کرد ارقام دلیل پایین بودن عملکرد دانه در استان هاي گلستان، مازندران و فارس بروز سیل و آبگرفتگی بوده است. این در حالی است که میانگین عمل *

ستیک 900تا  700مزارع مجاور طرح بین هیبرید خارجی در  سارت لوگرم در هکتار بوده ا شاه خ ستان کرمان . همچنین دلیل پایین بودن عملکرد دانه در ا

 شدید سنک بذرخوار کلزا بوده است.

  

سطح زیر کشت کلزا را تولید دانه، میانگین عملکرد دانه و روند تغییرات  9و  8، 7هاي شکل و 6نتایج مندرج در جدول 

شان می 1396-97لغایت  1382-83هايسالدر طی  سال زراعی ن ساس میانگین عملکرد دانه کلزا در  -97دهد. براین ا

سال زراعی  کیلوگرم در هکتار بوده است. 1898برابر با  1396 سبه شده در  -97قسمت اعظمی از میانگین عملکرد محا

ستکلزا  ارجی)(خ متعلق به هیبریدهاي وارداتی 1396 شت زی ا سطح زیر ک شور به خود تعلق دادهکه  اند. ادي را در ک

سال زراعی  شده لدر پای 1397-98در مقابل عملکرد دانه ارقام داخلی کلزا در  کیلوگرم  6145تا  2200از وت هاي اجرا 

در ). از این رو با مقایسـه مقادیر یاد شـده متوسـط عملکرد دانه ارقام داخلی کشـور 4بوده اسـت (جدول متغیر  در هکتار

شده تقریبا نزدیک به  سط عملکرد دانه کلزا در پایلوت هاي اجرا  شتر به هیبریدهاي کل دو برابر متو ست که بی شور ا ک

و کامل دستورالعمل فنی تولید کلزا  و اعمال دقیقدارد. براین اساس با توسعه کشت ارقام داخلی کلزا خارجی کلزا تعلق 

ـــور و توجه ویژه به مدیریت بهینه مزرعه به جاي واردات بی رویه هیبریدهاي خارجی کلزا  در اقلیم هاي مختلف کش

افزایش پیدا کند که در  کیلوگرم در هکتار 3500باالي توان انتظار داشــت متوســط عملکرد دانه کلزا در کشــور به می

  بسیار موثر خواهد بود. خوراکی و کنجاله کاهش وابستگی کشور به واردات روغناقتصاد مقاومتی و 
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  96-97لغایت  82-83هاي کلزا طی سال تولید دانهتغییرات روند  -7 شکل
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  1396-97لغایت  1382-83هايسال طیعملکرد دانه کلزا  میانگین دانه و سطح زیر کشت، تولید -6 جدول

 سال
  سطح زیر کشت

  )هکتار(

  تولید دانه

 تن)(

  عملکرد دانهمیانگین 

  (کیلوگرم در هکتار)

82-83 73502  106000  1442  
83-84  127939 212112 1658 
84-85 174500 297249 1703 
85-86 198990 319398 1605 
86-87 116088 179769 1549 
87-88 91493 156042 1706 
88-89 108847 145868 1340 
89-90 83344 161580 1939 
90-91 81058 142148 1754 
91-92 122298 175000 1431 
92-93 99651 163560 1641 
93-94 39906 51250 1280 
94-95 54027 67474 1250 
95-96 103827 182264 1755 

96-97 173900 330000 1898 
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  96-97 لغایت 82-83هاي دانه کلزا طی سال عملکرد میانگین روند تغییرات -8 شکل

  

 
  

  96-97لغایت  82-83هايکلزا طی سال سطح زیرکشتروند تغییرات  -9 شکل

  

  

 در ســال زراعیکشــور  کلزا در ارقام داخلیپایلوت هاي عملکرد دانه  دامنه تغییراتنتایج کلی این پروژه نشــان داد که 

ـــرد به ترتیب  98-1397  کیلوگرم در هکتار) 6145تا  2822(و  کیلوگرم در هکتار) 3330تا  1000(در مناطق گرم و س

ینبوده  یزان کــه ا تر از م بیشــــ ــار  لزا در  بســــی ک ــه  کرد دان ل م ع توســــط  عیکشــــور کــل م ــــال زرا   در س

ساس .استبوده کیلوگرم در هکتار)  1898( 1396-97  ساسی پایین بودن میانگین می براین ا توان اظهار نمود که علت ا
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ــور ــد.این گیاه زراعی مزرعه بهینه مدیریت عدم مربوط به  عملکرد دانه کلزا در کش ــیه می می باش ــود به بنابراین توص ش

ـــبت به اعمال  ـــتورالعمل فنی تولید کلزا در مزارع دقیق و کامل جاي تاکید بیش از حد بر واردات ارقام خارجی نس دس

در هکتار کیلوگرم  3500 کشاورزان در سراسر کشور اقدام نمود تا بتوان متوسط عملکرد دانه کلزا در کشور را به باالي

و ترویج نقش کلیدي مدیریت بهینه مزرعه در به منظور توسعه کشت ارقام داخلی کلزا در کشور و در این راستا  رساند.

با ســطح زیر نیز پایلوت ارقام داخلی کلزا  1398-99افزایش چشــمگیر عملکرد دانه این گیاه ارزشــمند، در ســال زراعی 

  باشد.ر حال اجرا مید هکتار 1000بیش از کشت 

  

  مورداستفاده منابع

آمارنامه . )1396( زاده، ح.ا. عبادزاده، ح.ر. حسین پور، ر. عبدشاه، ه. کاظمیان، آ. و رفیعی، م.قلیاحمدي، ك.،  .1

ریزي و کشاورزي، معاونت برنامه وزارت جهاد(جلد اول: محصوالت زراعی).  1395-96سال زراعی ، کشاورزي

 صفحه. 117. فناوري اطالعات و ارتباطاتاقتصادي، مرکز 

وزارت جهاد  ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي). 1395( ریزي و پایش امور پژوهشی دفتر برنامه .2

 صفحه. 115،کشاورزي

3. FAO. 2019. Food outlook. Global Market Analysis. Available at URL: 
http://www.fao.foodoutlook.com. 
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Results of Production Pilots of Oilseed rape genotypes 
(2018-2019)  

 
 
Abstract 
In this project, 14 genotypes (10 cultivars and 4 lines) of Oilseed rape introduced by 
seed and plant Improvement Institute (SPII) for seed yield potential in 17 provinces 
(Ardabil, Isfahan, Alborz, West Azarbaijan, Bushehr, Tehran, Khorasan Razavi, North 
Khorasan, Zanjan, Semnan, Fars, Qazvin, Kerman, Kermanshah, Golestan, Lorestan 
and Mazandaran) were evaluated in cold and temperate and warm climates of the Iran 
during the growing season of 2018-2019 in 1005 hectares. Results showed that seed 
yield of winter oilseed rape varieties in cold and temperate cold regions varied from 
2822 to 6145 kg.ha-1 and seed yield of spring oilseed rape varieties in warm regions 
varied from 1000 to 3330 kg.ha-1. Among the cultivars, Nima in flooded area of cold 
temperate provinces, and Nafis and among lines L1009 and KS7 in most cold and cold 
temperate regions, SLM046 in saline soil, Zafar in Mazandaran and Ardabil (Moghan 
region) and RGS003 in warm regions had the highest seed yield potential. 
 
Key words: Iranian genotypes, Oilseed rape, Quaternary climates in Iran, Seed yield 
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