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 با عملکرد باال مناسب کشت در استان گلستان SRL-95-7معرفی الین امیدبخش کلزا 

 3، مازیار عسکری2، بهزاد بهمنش*1زادهپیغامکمال 

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، -زراعی علوم بخش تحقیقات استادیار، -1

کارشناس، مرکز جهاد کشاورزی روشن آباد )ورسن(، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان،  -2آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران، 

 .ان جهاد کشاورزی استان گلستان، گرگان، ایرانکارشناس، مدیریت هماهنگی ترویج، سازم -3گرگان، ایران 

 چکیده
های های روغنی کلزا و قطع وابستگی به واردات بذر، معرفی ارقام جدید در قالب پروژهجهت تولید پایدار دانه

-SRL  امیدبخش کلزای بهاره مقایسه الین حائز اهمیت فراوانی است. این بررسی به منظور تحقیقی ترویجی

آباد برداران در دو منطقه از شهرستان گرگان و علیبهرهدر شرایط  RGS003دلگان و  ارقام شاهدبا   95-7

کیلوگرم بذر  2/1به مقدار  ژنوتیپهر از  ،انجام شد. برای این منظور 1399-400سال زراعی استان گلستان در 

صفات  مهم از جمله خصوصیات رشد گیاه،در طول دوره  شد.کشت  مترمربع 2000مساحتی معادل  در

برداری شدند. مقایسه میانگین عملکرد ارقام مورد بررسی فنولوژیک، صفات زراعی، عملکرد و اجزای آن یادداشت

کیلوگرم در هکتار( نسبت به رقم دلگان )با میانگین  2862)با میانگین عملکرد   SRL-95-7نشان داد که الین

و  4/9کیلوگرم در هکتار( به ترتیب  2480با میانگین عملکرد ) RGS003کیلوگرم در هکتار( و  2615عملکرد 

کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه به  135درصد برتری داشت. در این پژوهش رقم دلگان با اختالف عملکرد  4/15

به عنوان دومین ژنوتیپ برتر شناسایی شد. بعالوه، از لحاظ صفت  RGS003درصد برتری از رقم  4/5مقدار 

 184)با میانگین  RGS003روز( با رقم  180)با میانگین   SRL-95-7الینز تا رسیدگی فیزیولوژیک تعداد رو

روز( اختالف نداشت. به طورکلی،  181درصد اختالف داشت، اما با رقم دلگان )با میانگین  17/2روز( به مقدار 

جهت کشت در استان گلستان  و پرمحصول امیدبخش زودرس هایالیناز جمله  SRL-95-7نشان داد که  نتایج

 . رقم بهاران معرفی شدهای فوق به عنوان که با توجه به ویژگی باشدمی

 .Brassica napus Lپر محصول،  زودرس، صفات زراعی، عملکرد و اجزای آن، الینهای کلیدی: واژه

 
 k.peyghamzade@areeo.ac.ir نویسنده مسوول: *

 

http://jop.areeo.ac.ir/
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 بیان مسئله

درصد روغن یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی  44تا  40بویژه کلزا با داشتن تقریبا های روغنی دانه

افزایش سطح زیر کشت است که دارای مزایای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، بهداشتی و اکولوژیکی فراوانی است. 

در نظر گرفتـه  طاصلی تمام فعاالن ذیرببه عنوان یکی از اهداف  و همچنین افزایش عملکـرد گیاهـان روغنـی

های روغنی و تامین نیاز کشور به روغن خوراکی و کاهش واردات، از جمله عواملی افزایش تولید دانه است. شـده

های پر محصول و های تحقیقاتی کلزا و بخصوص تولید و دستیابی به ارقام و ژنوتیپاست که گسترش برنامه

های خاص گیاه ویژگیالف(. 1399زاده و همکاران، )پیغام ازدسهای مختلف کشور را ضروری میسازگار با اقلیم

کلزا و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده است که کشت این گیاه به شدت توسعه 

گزینش  است. بنابراینتولید محصول حائز اهمیت در انتخاب رقم برای موفقیت د. عوامل متعددی از جمله یاب

کند و عالوه بر تامین های زراعی موجود را فراهم میزمینه استفاده از ظرفیت ،زگار و پر محصول کلزاهای سارقم

ورده آبرای دام و طیور کشور را ای از روغن مورد نیاز کشور با تولید کنجاله، قسمتی از نیاز تغذیهبخش عمده

 کلزاثبات تولید و توسعه سطح زیر کشت  .(1398زاده و همکاران، ، پیغام1400فنایی و همکاران، )سازد می

جدید با عملکرد باالتر و خواص مطلوب زراعی  افشانآزاد گردههای کند که ارقام و الینبصورت پایدار ایجاب می

 در شرایط زارعین بررسی و به تنوع ارقام موجود بطور مستمر هاو مقاومت یا تحمل به بیماری از جمله زودرسی

گیری از صفات مطلوب در گیری و بهرهتوان با استفاده از دورگبرای دستیابی به این هدف مید. اضافه گرد

های جدید پر محصول و سازگار با نهایت به ژنوتیپ ها درسازی الینهای در حال تفکیک و انتخاب و خالصنسل

های امیدبخش سه بین الینمقای ب(.1399زاده و همکاران، ت )پیغامشرایط اقلیمی مناطق مورد کشت دست یاف

های پیشرفته که مراحل ارزیابی آنها در آزمایشات مقدماتی و پیشرفته انجام شده است و برتری آنها در و ژنوتیپ

شرایط آزمایشی به اثبات رسیده است با ارقام شاهد و محلی برای بسیاری از محصوالت در داخل کشور بصورت 

ترویجی -های تحقیقیدر پروژه .شودمیترویجی انجام -تطبیقی یا تحقیقی-تحقیقی هایپروژهمعمول و در قالب 

گیرد، تا ضمن حصول های تحقیقاتی پایان یافته در مزارع کشاورزان مورد بررسی قرار مینتایج حاصل از پروژه

ن با اطمینان از تطابق و کاربرد نتایج در شرایط زارعین، زمینه مناسبی برای آشنایی کارشناسان و مروجا

های آن در سطح مزارع کشاورزان فراهم ها و مزیتبرداران با ویژگیهای جدید و همچنین آشنایی بهرهیافته

ای برخوردار یت ویژههمیی از ضرورت و اهاپروژهبنابراین جهت دستیابی به ارقام مورد نظر اجرای چنین  .شود

(. 1400، فنایی و همکاران، 1399یزی و همکاران، زاده تبرالف؛ زینل1399زاده و همکاران، باشد )پیغاممی

 ارقامبا  یحاصل انتخاب از پروژه سازگار SRL-95-7امیدبخش کلزای  الینبنابراین، با هدف معرفی و ترویج 

، در سال استان گلستان های گرگان و علی آباد کتولشهرستان بردارنبهره طیدر شرا RGS003و  دلگان شاهد
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کیلوگرم بذر بوجاری شده  2/1ک پروژه تحقیقی ترویجی طراحی شد که در آن به مقدار ی 1399-1400زراعی 

کیلوگرم در هکتار( از هر ژنوتیپ در هر منطقه  6گرم )بر اساس  9/3تا  7/3با کیفیت باال با وزن هزار دانه تقریبا 

ار کلزا و بر اساس دستورالعمل متر مربع در هفته آخر آبان ماه با استفاده از ریز دانه ک 2000به مساحت حدود 

 و نمو گیاه در طول دوره رشد(. 1 )شکل ( کشت گردید1399کشت کلزا در استان گلستان )فرجی و همکاران، 

؛ صفات ]تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ،مانند تعداد روز تا خاتمه گلدهی[فنولوژیکی  صفات بردارییادداشت

مانند تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه [؛ عملکرد و اجزای عملکرد ]متر(مانند ارتفاع بوته )سانتی[مورفولوژیکی 

 انجام شد.  ]در خورجین، وزن هزار دانه )گرم(، عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار(

 )ب((                                                             )الف

  

  
 (                                                                                    )د()ج 

تصاویر مراحل کاشت )الف(، مرحله گلدهی )ب(، مرحله توسعه دانه )ج( و مرحله رسیدگی  -1شکل 

 SRL-95-7فیزیولوژیک )د( الین امید بخش 
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 (راهکار) معرفی دستاورد

 148روز تا خاتمه گلدهی( از لحاظ صفت تعداد روز تا پایان گلدهی با رقم دلگان ) SRL-95-7 (147الین 

روز تا خاتمه  RGS003 (152روز تا خاتمه گلدهی( اختالف نداشت، اما صفت خاتمه گلدهی در این الین از رقم 

تعداد روز تا فت دهد. همچنین، صرا نشان می الیندرصد )پنج روز( کمتر بود که زودرسی آن  4/3گلدهی( 

(. از لحاظ صفت تعداد روز 1روز( کمتر بود )جدول  4درصد ) 7/2نیز  RGS003پایان گلدهی رقم دلگان از رقم 

روز تا  RGS003 (183روز تا رسیدگی فیزیولوژیک( و رقم  179) SRL-95-7تا رسیدگی فیزیولوژیک الین 

از لحاظ  SRL-95-7ها شناخته شدند. الین ن ژنوتیپتریترین و دیررسسرسیدگی فیزیولوژیک( به ترتیب زودر

روز تا رسیدگی فیزیولوژیک( اختالف نداشت، اما  180صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با رقم دلگان )

 RGS003 (53/183درصد( زودتر از رقم  35/3روز ) 53/4صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در این الین 

عالوه، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک رقم دلگان نیز بطور به تعداد ه زیولوژیک( رخ داد. بروز تا رسیدگی فی

به ترتیب با داشتن  RGS003و رقم  SRL-95-7(. الین 1رخ داد )جدول  RGS003روز زودتر از رقم  53/3

-SRL-95اخته شدند. الین ها شنترین و بلندترین ژنوتیپمتر ارتفاع بوته به عنوان کوتاهسانتی 53/127و  103

 RGS003متر ارتفاع بوته( و سانتی 110درصدی کمتری از رقم دلگان ) 8/23و  8/6به ترتیب ارتفاع بوته  7

 94/15متر با اختالف سانتی 53/17متر ارتفاع بوته( داشت. رقم دلگان نیز با اختالف ارتفاع بوته سانتی 53/127)

به ترتیب با  RGS003و رقم  SRL-95-7بخش دیامالین  (.1)جدول  بود ترکوتاه RGS003درصد از رقم 

عدد خورجین در بوته دارای بیشترین و کمترین تعداد خورجین در بوته بودند. الین  53/144و  53/180داشتن 

SRL-95-7  147درصد( عدد خورجین بیشتری از دلگان ) 94/19) 36درصد( و  57/18) 53/33به ترتیب 

خورجین در بوته( داشت. همچنین، از لحاظ صفت تعداد خورجین در  53/144) RGS003خورجین در بوته( و 

رجین( از دانه در خو 26) SRL-95-7(. الین 1با یکدیگر تفاوت نداشتند )جدول  RGS003بوته رقم دلگان و 

عدد( بیشتر از دلگان  7درصد ) 93/26عدد( و  5درصد ) 23/19لحاظ صفت تعداد دانه در خورجین به ترتیب 

دانه در خورجین( داشت. صفت تعداد دانه در خورجین در رقم دلگان  19) RGS003دانه در خورجین( و  21)

گرم( در الین امید بخش  88/3دانه ) (. بیشترین وزن هزار1بود )جدول  RGS003عدد بیشتر از رقم  2نیز 

SRL-95-7 ( در رقم شاهد  69/3و کمترین وزن هزار دانه )گرمRGS003  به دست آمد. بر این اساس الین

SRL-95-7  گرم وزن هزار دانه( و  71/3درصد از رقم دلگان )با  90/4و 61/3به ترتیبRGS003  گرم  69/3)با

های مختلف متفاوت بود. الین امیدبخش . صفت عملکرد دانه در ژنوتیپ(2وزن هزار دانه( برتری داشت )جدول 

SRL-95-7 ( را داشت و برعکس آن رقم شاهد  53/2884بیشترین عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتارRGS003 

به ترتیب به  SRL-95-7کیلوگرم در هکتار( را به خود اختصاص داد. الین  53/2448کمترین عملکرد دانه )
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عملکرد دانه بیشتری  RGS003کیلوگرم در هکتار( و  2580درصد از رقم شاهد دلگان ) 11/15و  56/10مقدار 

 (.1و جدول  2بود )شکل  RGS003درصد بیشتر از رقم  10/5داشت. همچنین، عملکرد دانه در رقم دلگان 

 شهرستان گرگان )روستای ورسن(در  کلزاهای ژنوتیپمختلف  هایویژگی –1جدول 

 خصوصیات  

  ها/صفاتژنوتیپ

روز تا 

پایان 

 گلدهی(

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

تعداد 

خورجین در 

 بوته

تعداد 

دانه در 

 خورجین

وزن هزار 

 دانه )گرم(

عملکرد 

دانه 

)کیلوگرم 

 در هکتار(

 الین

 SRL-95-7 
 147 179 103 53/180 26 88/3 53/2884 

 2580 74/3 21 147 110 180 148  رقم دلگان

رقم 
RGS003 

 152 53/183 53/127 53/144 19 69/3 53/2448 

 

 
 های گرگان و علی آباد کتولهای مورد بررسی در شهرستانعملکرد دانه ژنوتیپ -2شکل 

 150روز تا خاتمه گلدهی( از لحاظ صفت تعداد روز تا پایان گلدهی با رقم دلگان ) SRL-95-7 (149الین 

های مختلف متفاوت صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در ژنوتیپ .روز تا خاتمه گلدهی( تفاوت نداشت
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 روز تا رسیدگی RGS003 (183روز تا رسیدگی فیزیولوژیک( و رقم  181) SRL-95-7که الین ایبود، بگونه

از لحاظ صفت  SRL-95-7ها شناخته شدند. الین ترین ژنوتیپترین و دیررسسفیزیولوژیک( به ترتیب زودر

روز تا رسیدگی فیزیولوژیک( اختالف نداشت، اما صفت  182تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با رقم دلگان )

رخ داد. صفت تعداد روز تا  RGS003ز زودتر از رقم رو 53/3تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در این الین 

و رقم شاهد  SRL-95-7(. الین 2تفاوت نداشت )جدول  RGS003رسیدگی فیزیولوژیک رقم دلگان و 

RGS003  ها ترین و بلندترین ژنوتیپمتر ارتفاع بوته به عنوان کوتاهسانتی 128و  109به ترتیب با داشتن

متر ارتفاع سانتی 114درصد ارتفاع کمتری از دلگان ) 43/17و  59/4به ترتیب  SRL-95-7شناخته شدند. الین 

متر به سانتی 14متر ارتفاع بوته( داشت. رقم دلگان نیز با اختالف ارتفاع بوته سانتی 128) RGS003بوته( و 

با  RGS003و رقم  SRL-95-7(. الین امیدبخش 2تر بود )جدول کوتاه RGS003درصد از رقم  28/12مقدار 

عدد خورجین در بوته به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد خورجین در بوته بودند.  139و  163 داشتن

خورجین در بوته( و  153درصد خورجین بیشتری از دلگان ) 12/14و  13/6به ترتیب  SRL-95-7الین 

RGS003  ر از رقم درصد خورجین بیشت 15/9داشت. همچنین، رقم دلگان نیز با اختالفRGS003  برتری

دانه در خورجین( از لحاظ صفت تعداد دانه در خورجین با رقم دلگان  24) SRL-95-7(. الین 2داشت )جدول 

عدد بیشتر از  7دانه در خورجین( اختالف زیادی نداشت، اما صفت تعداد دانه در خورجین در این الین  23)

RGS003 (17 بود. بعالوه، صفت )از  شتریعدد ب 6تعداد دانه در خورجین در رقم دلگان نیز  دانه در خورجین

و  SRL-95-7گرم( در الین امیدبخش  83/3) دانه هزار وزن نیشتریب ،یطرف از (.2بود )جدول  RGS003رقم 

و  39/3به ترتیب  SRL-95-7به دست آمد. الین  RGS003گرم( در رقم شاهد  65/3کمترین وزن هزار دانه )

دارد. همچنین، وزن هزار دانه رقم دلگان با رقم  RGS003زار دانه بیشتری از ارقام دلگان و درصد وزن ه 70/3

RGS003  های مختلف در منطقه علی آباد کتول نیز صفت عملکرد دانه در ژنوتیپ (.2اختالف نداشت )جدول

کیلوگرم در هکتار( و رقم شاهد  2839دارای بیشترین عملکرد دانه ) SRL-95-7متفاوت بود. الین امیدبخش 

RGS003 ( بودند. الین  2511دارای کمترین عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتارSRL-95-7  و  65/6به ترتیب

داشت. عملکرد  RGS003کیلوگرم در هکتار( و  2650درصد عملکرد دانه بیشتر از رقم شاهد دلگان ) 53/11

 (.2و جدول  3بود )شکل  RGS003درصد بیشتر از رقم  24/5رقم دلگان به مقدار دانه در 
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 کلزا در شهرستان علی آباد )شهر مزرعه، روستای بلوک غالم(های ژنوتیپمختلف  هایویژگی –2جدول 

 خصوصیات  

  ها/صفاتژنوتیپ

روز تا 

پایان 

 گلدهی(

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

تعداد 

خورجین 

 در بوته

تعداد 

دانه در 

 خورجین

وزن هزار 

دانه 

 )گرم(

عملکرد 

دانه 

)کیلوگرم 

 در هکتار(

 الین

 SRL-95-7 
 149 181 109 163 24 83/3 2839 

 2650 70/3 23 153 114 182 150  رقم دلگان

 RGS003  154 184 128 139 17 65/3 2511رقم 

 

های مورد بررسی در شهرستان گرگان دو روز زودتر از شهرستان علی آباد خاتمه گلدهی در همه ژنوتیپ

و رقم شاهد دلگان در منطقه  SRL-95-7کتول رخ داد. تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک الین امید بخش 

و رقم دلگان در  SRL-95-7تر بود. از لحاظ ارتفاع بوته، الین گرگان نسبت به منطقه علی آباد دو روز زودرس

تر بودند. همچنین، تعداد دانه در متر نسبت به منطقه علی آباد کوتاهسانتی 4و  6منطقه گرگان به ترتیب 

و  SRL-95-7ای که الین امیدبخش و محل آزمایش متفاوت بود، بگونههای مختلف در دخورجین در ژنوتیپ

عدد خورجین بیشتری  5و  17در منطقه گرگان نسبت به منطقه علی آباد به ترتیب دارای  RGS003رقم 

خورجین در بوته کمتری داشت.  6بودند، اما رقم دلگان در این منطقه نسبت به منطقه علی آباد کتول به تعداد 

در منطقه گرگان هر کدام با دو دانه باالتر، خورجین بیشتری نسبت  RGS003و رقم  SRL-95-7، الین بعالوه

دانه در  2به منطقه علی آباد داشتند، در حالیکه تعداد دانه در خورجین رقم دلگان در منطقه گرگان به تعداد 

ررسی نیز در دو منطقه متفاوت بود. های مورد بخورجین نسبت به علی آباد کمتر بود. وزن هزار دانه ژنوتیپ

کیلوگرم در هکتار  45به مقدار  SRL-95-7 مربوط به صفت عملکرد دانه نشان داد که عملکرد دانه الین نتایج

به ترتیب  RGS003عملکرد دانه ارقام شاهد دلگان و  هدر منطقه گرگان بیشتر از منطقه علی آباد بود، در حالیک

 وگرم در هکتار در منطقه گرگان کمتر از منطقه علی آباد بود.کیل 93/62و  70به مقدار 
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 توصیه ترویجی
کشاورزی فعالیتی اقتصادی است که نقش بسیار مهمی در تولید ناخالص کشور و کشاورزان دارد. کلزا با تیپ 

زیمنس بر متر در بیشتر مناطق استان گلستان به صورت رشد بهاره با آستانه تحمل شوری پنج تا شش دسی

گیرد. با توجه به مقدار تولید در میدیم و آبی به عنوان گیاهی مناسب جهت تناوب زراعی مورد کشت و کار قرار 

واحد سطح و قیمت فروش آن به عنوان یک گیاه پاییزه اقتصادی ضمن تضمین تولید بویژه در دیمزارها نقش 

توان به عنوان گیاه استراتژیک و راهبردی در طرح جهش تولید در کند و در نتیجه میبسیار موثری ایفا می

ریزی صحیح در این زمینه با شناسایی مناطق مستعد جهت کاشت کلزا و برنامهدیمزارها مورد توجه قرار گیرد. 

توان با زودرسی، سازگاری و پایداری عملکرد باال می SRL-95-7امیدبخش کلزا مانند  بویژه با معرفی الین

ای که دار SRL-95-7امیدبخش جدید مانند  های اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد. با معرفی الینچالش

خصوصیات زراعی، عملکرد و بویژه سودآوری اقتصادی خالص بیشتری نسبت به سایر ارقام هستند، کشاورزان به 

شوند و در نتیجه با افزایش سطح زیر کاشت آن عالوه بر رونق گرفتن چرخه کشت و کار آن عالقمند می

های ها و برتریتوجه به ویژگی، اهداف زیست محیطی نیز برآورده خواهد شد. با زیاقتصادی صنعت و کشاور

 تحت عنوان رقم بهاران نامگذاری و معرفی شد. SRL-95-7تشریح شده، الین امیدبخش 

 اریزسپاسگ

-0103-056-991170های تحقیقاتی حاصل از اجرای پروژه مصوب به شماره این پژوهش بر اساس یافته

استان گلستان نگارش شده است. بدین وسیله از زحمات و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در  57-3

های مسئولین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مدیریت هماهنگی

محترم هماهنگی ترویج استان گلستان، مدیریت محترم مراکز جهاد کشاورزی روشن آباد )ورسن( و مزرعه و نیز 

 گردد.ع مذکور صمیمانه تقدیر و تشکر میکشاورزان محترم مزار

 منابع
شــربتی پیغام نــی، ع.،  لــه ری.، آ.، االزم بــزی ا مــنش، ب.،  ســکری، م.، به زاده، ک.، امیری اوغان.، ح.، باقری، م.، ع

هــاره 1398نوکنده، م. م. و عسگری، س. ر.  قــم  SRL-93-12. مقایسه عملکرد الین امیدبخش کلزای ب بــا ر

نــابع شاهد دلگان در شرای شــاورزی و م مــوزش ک ط زارعین استان گلستان. گزارش نهایی. مرکز تحقیقات و آ

 صفحه. 17طبیعی استان گلستان. 
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یــنایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری بین ب. 1399زاده، ک.، امیری اوغان، ح. و بزی اله ری، آ. پیغام -ال

یــه  زودرس. و پرمحصول ارقام تولید منظور به بهاره کلزای های گزارش نهایی. موسسه تحقیقات اصالح و ته

 صفحه. 16های روغنی. نهال و بذر کرج. بخش تحقیقات دانه

بــاقری، م. پیغام یــک، 1399زاده، ک.، عسکری، م.، بهمنش، ب.، امیری اوغان، ح. و  صــفات فنولوژ ســه  لــف. مقای ا

تــ SRL-95-7زراعی و اجزا عملکرد الین امیدبخش کلزای  گــان در  قــم دل لــه با ر تــاخیری. مج شــت  اریخ کا

 . 108-117ترویجی گیاهان دانه روغنی. جلد دوم، شماره دوم، صفحات 

نــل غــان، ح.، پرچمیزی یــری او یــزی، ح.، ام ســگرخانلو، ش. ف.، زاده تبر ســندیده، م.، ع بــان، ر.، پ قــی، ف.، ادی عرا

یــدبخش 1399خوی، ف. سمندری گیگلو، ط. و نیک یــن ام عــی ال صــیات زرا خــی خصو . بررسی عملکرد و بر

نــه با رقم شاهد دلگان در شرایط زارعین منطقه مغان. مجله  SRL-93-12کلزای بهاره  هــان دا جــی گیا تروی

 .1-6روغنی. جلد دوم، شماره اول، صفحات 

یــان، م.، فرجی، ا.، پیغام یــان، ل.، غزائ زاده، ک.، کیانی، ع.، یونس آبادی، م.، مبشری، م. ت.، آقاجانی، م. ع.، حبیب

کــاربردی د1399صادق نژاد، ح. ر. و باقری، م.  کــات  ســتان )ن ســتان گل لــزا در ا عــت ک جــی زرا ر . نشریه تروی

 صفحه. 32مدیریت مزرعه(. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. 

جــه شــی، ب.، خوا ضــا، بخ ســا، غالمر شــاوانی، ر.، آذر ئــه، و. ا.، نو داد، م. ک. گ. فنایی، ح. ر.، امیری اوغن، ح.، رام

بــا  های، کلزای زودرس مناسب برای تاریخ کاشتSRL-93-4. معرفی الین جدید 1400 نــاطق  تاخیری و م

شــماره  ســوم،  لــد  فصل رشد کوتاه در اقلیم گرم شمال و جنوب کشور. مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی. ج

 . 50-55اول، صفحات 

 


