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 همذهِ:

ِ  ایني  دس هتبػفبًِ. دٌّذ هی تـکیل سا آثضیبى، ٍ طیَس جیشُ عوذُ ثخؾ رست ٍ ػَیب کٌجبلِ حبهش حبل دس  حنذٍد  صهیٌن

ؿَد تب دس كٌعت دام ٍ طیَس کـَس هنَسد   ّبی اسصی ٍ ثب ػبص ٍ کبس ٍاسدات اص ثبصاسّبی جْبًی تبهیي هی ثب كشف ّضیٌِ دسكذ 90

ّبی اسصی قبثل تَجِ، آثبس ٍ تجعبت دیگشی اص جولِ ٍاثؼنتگی دس   گیشد. ایي حجن چـوگیش اص ٍاسدات افضٍى ثش ّضیٌِاػتفبدُ قشاس 

ساّجشد تَػعِ کـنت رست ٍ ػنَیب ثنِ     تبهیي خَساک ٍ جیشُ غزایی، تْذیذ اهٌیت غزایی ٍ افضایؾ ّضیٌِ تَلیذ سا ًیض دس پی داسد.

ّنبی حوبینت    پزیش ًیؼت ٍ اص ػَی دیگش تَػل ثنِ ػیبػنت  کـَس دؿَاس ٍ عوال اهکبى علت تبثؼتبًِ ثَدى ٍ هحذٍدیت هٌبثع آثی

ثنِ ٍینظُ   تغیینشات اقلیونی ٍ   قیوتی ًیض ثبس هبلی ثؼیبس صیبدی سا ثِ دٍلت تحویل خَاّذ کشد. ثب تَجِ ثِ هَاسد یبد ؿذُ ٍ ًیض اّوینت  

اّوینت   ثب هحلَالت ٍاسداتی ػَیب ٍ رست سا داؿتِ ثبؿنٌذ، ی جبیگضیٌ، یبفتي هحلَالت صساعی پبییضُ کِ قبثلیت آةهٌبثع ثحشاى 

دس هٌنبط   ثنبقال  گینبُ  تَػنعِ کـنت   ساّکبس هٌبػت،  یکدس هذیشیت ٍ اقتلبد پشسٍسؽ طیَس خَاّذ داؿت. دس ایي ساػتب صیبدی 

اػبػنی دس   تَاًنذ تحنَلی   اػت کِ ثِ عٌَاى یک گضیٌِ هٌبػنت دس تشکینت جینشُ غنزایی دام، طینَس ٍ آثضینبى هنی        هختلف کـَس

داهٌِ کـت ایي گیبُ دس . ثبقال گیبّی ثب عولکشد ثبال ٍ داهٌِ ػبصگبسی ٍػیع اػتهذیشیت ٍ اقتلبد كٌعت طیَس کـَس ایفب ًوبیذ. 

آة ٍ  .هتنش اص ػن د دسینب اهتنذاد داسد     2000 دسجِ ؿوبلی ٍ اص ػَاحل تنب استفبعنبت   40 دسجِ ؿوبلی تب ثیؾ اص 9 جْبى اص حذٍد

پنزیش   ای، ثشای سٍیؾ ثبقال هٌبػت ّؼتٌذ، دس هٌبط  ػشدػیش ًیض کـت ثْبسُ ثنبقال اهکنبى   َّای گشم ٍ هعتذل، هبًٌذ هٌبط  هذیتشاًِ

یکی اص هـکالت هشػَم دس اسقبم قذیوی ثبقال ثشای تغزیِ طیَس ٍجَد تبًي ثبال دس تشکیت داًِ آى اػت کِ ػجت هحذٍدیت اػت. 

اٍلیي سقن کن تبًي ٍ قبثل ثشداؿنت هکنبًیضُ ثنبقال ثنب ّنذف       "سقن هْتب"ای هَاجِ ٍ غلجِ ثش ایي هحذٍدیت، د. ثشؿَ هلشف آى هی

ؿنَد ثنب    ثیٌی هی گشدیذ. پیؾتَػط هَػؼِ تحقیقبت اكالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثزس هعشفی  1397، دس ػبل ٍ طیَس اػتفبدُ دس تغزیِ دام

د. افضٍى ثش ایي دسكذ ٍاسدات کٌجبلِ ػَیب ٍ داًِ رست سا کبّؾ دا 20تَاى تب  تَلیذ ایي هحلَل هیافضایؾ سیضی كحید ٍ ثشًبهِ

ّنبی  ّنبی صساعنی، کنبّؾ هلنشف کَد     کـبٍسصی پبیذاس، تقَیت خبکٍ تَلیذ ایي هحلَل ًقؾ هْوی دس تحق  کـت تَػعِ 

ُ  دس هْتنب  سقنن  ثنبقال  اًِد جبیگضیٌی ثحث دسایفب ًوبیذ. ّبی غالت  ثیوبسی چشخِؿکؼتي ٍ  ، اكالح ػبختوبى خبکؿیویبیی  جینش

 گیبُ ًقؾ تَلیذ، ثَدى اقتلبدی صساعی، ثِ هختلف ّبی جٌجِ ثِ آثضیبى، ٍ دام هشغ، تَلیذ سٍی ثش تشکیت ایي تبثیش ثش عالٍُ ثبیؼتی

 اٍلنیي قنذم دس ایني ساػنتب ثشسػنی اهکنبى       .خَاّذ ؿذ پشداختِ کبهل طَس ثِ هحلَل تَػعِ ٍ اقتلبدی ثشداؿت تٌبٍة، دس جذیذ

هختلف کـَس اػت. پشٍطُ تحقیقنبتی ثنِ ّونیي هٌ نَس دس حنبل تلنَیت اػنت. جْنت ػنشعت          ّبی  ػٌجی کـت ثبقال دس اػتبى

 گشدد. ثزس ایي سقن اسػبل هی 1399-1400ثخـیذى ثِ اجشای پشٍطُ ٍ کـت دس ػبل صساعی 

 جْت اسائِ تَهیحبت ثیـتشلیٌک فیلن آهَصؿی ٍ دػتٌبهِ ثبقال 

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_7911.html 

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_8658.html 
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  کاشت:

ثْتشیي ثؼتش جْت کـت ثبقال، ثبفت ًؼجتبً سػی حبكنلخیض ٍ سػنی ؿنٌی اػنت ٍ ثْتنشیي هحلنَل دس       

تنشیي   آیذ ٍ ایي گیبُ ًؼجت ثِ ؿَسی خبک حؼبع اػنت. هٌبػنت   دػت هی ّبی ًؼجتبً غٌی اص هَاد آلی ثِ خبک

ِ      اػت. 8تب  2/5خبک ثشای ثبقال  pHدسجِ  ًتیجنِ افنضایؾ    صًنی ٍ دس  ثؼتش یکٌَاخنت ثنِ افنضایؾ ػنشعت جَاًن

کٌذ. پغ اص آهبدُ کشدى صهیي ثِ ٍػیلِ کَلتیَاتَس  ّبی ّشص اٍایل فلل سؿذکوک هی قذست سٍیبسٍیی ثب علف

ػبًتی هتش ایجبد کشدُ ٍ ػپغ ثب دػت ینب سدیفکنبس اقنذام ثنِ      70تب 40یب گبٍآّي پٌجِ غبصی ؿیبسّبیی ثِ فبكلِ 

 پَؿنبًٌذ.  هتش کشدُ، سٍی ثزٍس سا ثب خنبک ًنشم هنی    بًتیػ 10-20ّب ثِ فَاكل حذٍد  سیختي ثزس دس داخل جَی

فبكلِ سدیف ثؼتِ ثِ ؿشایط اقلیوی، حبكلخیضی خبک ٍ ًحَُ هذیشیت هشاحل داؿت)دس هٌبط  گنشم ٍ هعتنذل   

ػبًتی هتش فبكلِ سدیف( هتغیش اػت. سقن هْتب اص  40-55ػبًتی هتش؛ هٌبط  ػشد ثب طَل فلل سؿذ کَتبُ:  70-60

تَاى تشاکن ثَتِ کوتشی ثنشای آى دس ً نش گشفنت. دس ینک      ی ثبالیی ثشخَسداس اػت، ثٌبثشایي هیقبثلیت پٌجِ صً

کیلَگشم دس ّکتبس قجل اص کبؿنت ٍ کنَد اٍسُ ثنِ     120تب  100آهًَیَم ثِ هیضاى  تَكیِ عوَهی، کَد فؼفبت دی

 ؿَد.  عٌَاى اػتبستش دس ً ش گشفتِ هی کیلَگشم دس ّکتبس ثِ 50هیضاى 

 :تاریخ کاشت

 هٌبط  گشم ٍ هعتذل ؿوبل کـَس: اٍاػط آثبى هبُ

 هْش هبُ 1-15هٌبط  گشم )ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى، دصفَل، ثـبگشد ٍ ثَؿْش(: 

 هٌبط  دین ػشدػیشی غشة کـَس: اٍاػط دی هبُ

 هٌبط  هعتذل ػشد)ثشٍجشد(: آرس هبُ

 ضذعفًَی بذر:

 ػی اػت.  گشم دس ّضاس ػی 2ػوَم هٌبػت ثشای هذعفًَی هبًکَصة یب کبسثٌذاصین ثِ هقذاس 

 تزاکن بَتِ:

گشم( ٍ قذست پٌجِ صًنی صینبد، تنشاکن ثَتنِ ه لنَة       110ثب ٍصى كذ داًِ هتَػط )حذٍد  دس سقن هْتب

تَاى هحبػنجِ   كَست صیش هی ثِهیضاى ثزس هلشفی سا  (.1398اػت )ؿیخ ٍ فین ثخؾ، ثَتِ دس هتش هشثع  17-15

 کشد:

 10تزاکن(/  ×درصذ )کیلَ گزم در ّکتار(; )ٍسى صذ داًِ  100هیشاى بذر هصزفی در صَرت استمزار 
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کٌٌذُ دسكذ اػتقشاس(، قَُ ًبهینِ ٍ افنضایؾ ٍصى كنذ     ثذیْی اػت ثب کبّؾ دسكذ اػتقشاس )ؿشایط هضسعِ تعییي

-70كلِ سدیف ثؼتِ ثِ اقلین ٍ هیضاى تَػعِ کٌَپی ثشای ایي سقن، ثنیي  فب یبثذ. هیضاى ثزس هلشفی افضایؾ هیداًِ 

 هتش هتغیش اػت.  ػبًتی 40

 هتش ػبًتی 5عو  کبؿت هٌبػت: 

 گشاد  دسجِ ػبًتی 20صًی:  دهبی ه لَة جَاًِ

 تٌاٍب سراعی: 

ثب پٌجِ، ػَیب ٍ رست، افضٍى ثش اهکبى ثشداؿت دٍ هحلَل دس یک ػبل، دس حبكیخیضی خبک ًیض  ةدس تٌبٍ

ؿًَذ. ثبقال دس تٌبٍة ثب پٌجِ ٍ غالت ثِ  ّب هحؼَة هی هؤثش اػت ٍ ثقبیبی هحلَل علَفِ هٌبػجی ثشای تغزیِ دام

ؿَد. ثب تَجِ ثِ  بّؾ ًوبتذ هیتشتیت ثبعث افضایؾ کیفیت الیبف پٌجِ، افضایؾ دسكذ پشٍتئیي داًِ غالت ٍ ک

افـبًی دس ثبقال ثِ کوک حـشات ٍ تعذاد صیبد گل دس سقن هْتب، دس كَست ٍجَد صًجَس دسكذ  اًجبم گشدُ

 یبثذ. ؿًَذ ٍ تعذاد غالف دس ثَتِ ٍ عولکشد افضایؾ هی ّب تلقید هی ثبالیی اص گل

 آبیاری

افضایؾ ٍصى كذ داًِ ٍ کبّؾ تعذاد غالف ّبی ػقط ثب تَجِ ثِ تعذاد صیبد غالف دس ثَتِ دس ایي سقن جْت  

ثٌذی اػت، ًیبص آثی ثؼتِ ثِ سٍؽ آثیبسی هَسد تشیي هشاحل آثیبسی ٌّگبم گلذّی ٍ آغبص غالف ؿذُ، هْن

 اػتفبدُ، دهبی َّا ٍ هیضاى ٍ پشاکٌؾ ًضٍالت جَی هتغیش اػت.

 ّا بیواری

ّب ًیوِ هقبٍم اػت. دس  هقبٍم ٍ ًؼجت ثِ ػبیش ثیوبسیخَؿجختبًِ سقن جذیذ هْتب ًؼجت ثِ ثیوبسی لکِ ؿکالتی 

دس ّضاس دس  2اع ثِ ًؼجت  ّبیی ً یش هبًکَصة، داکًَیل ٍ سٍسال تی اػتفبدُ اص قبسچکؾ كَست ؿیَع ثیوبسی

 ّبی جَاى، دس کٌتشل ثیوبسی هؤثش ّؼتٌذ.  ٌّگبم ؿشٍع ثیوبسی دس ثَتِ

 آفات

ای حؼبػیت ًؼنجت ثنِ ؿنتِ ثنبقال      هْتب، ثب تَجِ ثِ فقذاى هَاد هذ تغزیِدس اسقبم کن تبًي ٍ ثذٍى تبًي هبًٌذ سقن 

ثیؾ اص اسقبم هعوَلی اػت اػت. ظَْس ایي آفنت اص اٍاخنش صهؼنتبى ؿنشٍع ٍ دس هشحلنِ گلنذّی ثنِ اٍ  خنَد         

ّبی ّشص هضسعِ، اػتفبدُ اص دؿوٌبى طجیعی ً یش کفـذٍصک ّفنت   سػذ، ثشای هجبسصُ ثب ایي آفت کٌتشل علف هی

لیتنش دس ّکتنبس ٍ    5/1دسكذ ثِ هقذاس  60دسكذ، دیبصیٌَى  57ای ٍ اػتفبدُ اص ػوَم فؼفشُ اص قجیل هبالتیَى ِ ًق 

 . ؿَد کیلَگشم دسّکتبس تَكیِ هی 5/0لیتش دس ّکتبس، ٍ پشیوَس ثِ هقذاس  2دسكذ ثِ هیضاى  35گَصاتیَى 
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 ّای ّزس کٌتزل علف

اًتخبة یک ثؼتش ثب تشاکن پبییي علف ّشص، سعبیت صهبى کبؿت، آثیبسی قجل اص کبؿت ٍ سعبیت تشاکن هٌبػنت  

تشیي ػوَم علف کؾ قبثل تَكیِ دس صساعت ثنبقال   ّبی ّشص هضاسع ثبقال کوک کٌذ. هْن تَاًذ ثِ هْبس علف هی

پنغ اص کبؿنت    ;ػی ػی دس ّکتبس 750قجل اص کبؿت ٍ هخلَط ثب خبک(، ػٌکَس ) ;لیتش دس ّکتبس 5/2تشفالى )

 ;ػی ػی دس ّکتبس پیؾ اص کبؿت قجل اص ػنجض ؿنذى   600لیتش +  1قجل اص ػجض ؿذى(، ػلکت ػَپش + پشػَئیت )

ثبسینک ثنشک کنؾ( ٍ ػنبیش     ;لیتنش دس ّکتنبس   1ػبًتی هتشی(، ػلکت ػنَپش )  10ّب دس استفبع  پغ سٍیـی، ثَتِ

 ثبؿذ.  ّب هی ثبسیک ثشک کؾ

 بذر:بزداشت داًِ ٍ 

ّب ػیبُ ای تغییش سًگ دادُ ٍ قبعذُ غالف ّب اص ػجض ثِ قَُْ ثیـتش غالفدس اسقبم هعوَلی ثبقال دس صهبى سػیذگی 

آیٌذ. ثب تَجِ ثِ عذم ٍجَد  ّب سٍؿي ٍ ثِ سًگ کشم دس هی ؿًَذ، ٍلی دس سقن هْتب دس صهبى سػیذگی غالف هی

داًِ خـک ٍ ثزس ایي سقن تعجیل کشد. هؼلوب کبّؾ هـکل سیضؽ داًِ دس سقن هْتب ًجبیؼتی دس ثشداؿت 

 سطَثت ثِ افضایؾ کیفیت ٍ قبثلیت اًجبس داسی کوک ؿبیبًی خَاّذ کشد.

 
 تسا يشٍر یگذیسر ىاهس رد اّ فالغ گًر ،اتْه نلر اللاب ُذیسر فالغ
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 تَلیذ بذر

با تَجِ بِ بزًاهِ ریشی تَسعِ کشت رلن هْتا در هٌاطك هختلف کشَر ٍلشٍم کشت هشارع 

ارسیابی صفات سراعی ٍ هحممیي هحتزم عالٍُ بز  ،ّای ّذف ضزٍرت دارد پایلَت در استاى

 عولکزد داًِ ًسبت بِ بذرگیزی اس رلن کشت شذُ ًیش الذام ًوایٌذ. 

 دس تَلیذ ثزس سقن هْتب، جْت جلَگیشی اص دگشگشدُ افـبًی سعبیت چٌذ ًکتِ الضاهی اػت: 

 ب الضاهی اػنت. دس  چٌذ هشحلِ هخلَط کـی دس دٍسُ گلذّی ثش اػبع هبسکشّبی هشفَلَطیکی سقن هْت

 ثبؿذ.  هیّبی سًگی  لکِ اػت ٍ فبقذکبهال ػفیذ اػت. گل  سًگ گل  تشیي هبسکش ؿبخقسقن هْتب 

  ثنش اػنبع    ّب  قجل اص کـت ًبخبللی ، ثبیؼتی(3ٍ  2، 1)پشٍسؽ طجقبت ثزسی ثبالهشحلِ ثعذی ٍ دس دس

 سًگ ًبف ثزس ٍ پَػتِ اًجبم ؿَد.

 3هتشی، دسكذ دگش گشدُ افـبًی سا تنب   60بكلِ ایضٍالػیَى : فبكلِ اًذاصُ هضسعِ تکثیش ثزس ٍ سعبیت ف 

دسكنذ کنبّؾ   2/1هتنشی دسكنذ دگنش گنشدُ افـنبًی سا تنب        90-184دّنذ ٍ فبكنلِ    دسكذ کبّؾ هی

 دّذ.  هی

 ُکؾ اػتفبدُ اص گیبّبى جبرة حـشات ٍ حـش   ُ افـنبًی کونک    ّب ًیض تب حذ صیبدی ثِ کٌتنشل دگشگنشد

َ    هی ِ      ف ٍ کنبّؾ دگشگـنٌی پنالت   کٌذ. جْنت افنضایؾ خلن ّنبی هختلنف    ّنبی تکثینش ثنزس ثنب گًَن

Brassica یشکلضا ً ،(Brasica napus L.)  ُ افـنبى هحلنَس    ٍ خلش ثِ عٌَاى جزة کٌٌذُ حـشات گنشد

 ؿًَذ.  هی

 ُ80دسكنذ گلنذّی ٍ    50دّی، صهبى  ّبیی ً یش کًَفیذٍس دس ػِ هشحلِ اٍایل گل کؾ اػتفبدُ اص حـش 

 ؿَد. َل اطویٌبى ثیـتش تَكیِ هیدسكذ گلذّی ثشای حل
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 رلن بذٍى تاًي( -رلن دارای تاًي، ب -همایسِ رلن دارای تاًي ٍ بذٍى تاًي بالال اس لحاظ رًگ گل ٍ بذر )الف
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 :هشخصات ایستگاُ تحمیماتی

 استفبع

 

هیبًگیي ثبسًذگی  طَل جغشافیبیی عشم جغشافیبیی

 ػبلیبًِ

هیبًگیي دهبی 

 ػبلیبًِ

اسًذگی طی هیضاى 

 فلل سؿذ

حذاکثش دهب طی 

 فلل سؿذ

حذاقل دهب 

طی فلل 

 سؿذ

تعذاد سٍص ثب دهبی صیش 

 گشاد دسجِ ػبًتی 4

         

 

 فزم یادداشت بزداری:

 تَضیحات   ردیف

   تاریخ کاشت 1

   هیشاى کَد هصزفی 2

   تاریخ اٍلیي آبیاری یا بارًذگی 3

   رٍس تا جَاًِ سًی 4

   شذىرٍس تا سبش  5

   رٍس تا ظَْر بزگ دٍم  6

   رٍس تا ظَْر بزگ چْارم 7

   گزُ تاریخ شزٍع طَیل شذى هیاى 8

   تاریخ ظَْر اٍلیي گل 9

   درصذ گلذّی 50رٍس تا  10

   دّی درصذ غالف 50تا رٍس  11

   ظَْر یا عذم ظَْر بیواری لکِ شکالتی 12

   ظَْر یا عذم ظَْر بیواری بزق سدگی 13

   ظَْر یا عذم ظَْر بیواری لکِ بزگی آلتزًاریایی 14

   رٍس تا رسیذگی داًِ 15

   عولکزد داًِ 16

   ٍسى صذ داًِ 17

   دّی درصذ غالف 50تا رٍس  18

 


