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 چکيده
به مدت سه  1383-86هاي زراعی ارقام امید بخش کلزا در سال و برخی صفات مهم زراعی اثر تاریخ نشاءکاري بر عملکرد

 هاي خردکرتبررسی  به صورت آزمایش . یزاري مؤسسه تحقیقات برنج کشور به مرحله اجرا درآمدسال در اراضی شال
و  1تاریخ نشاءکاري  5تیمارهاي آزمایشی شامل . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردیددر قالب طرح  پایه بلوك شده

به عنوان  PF7045/91و   Hyola401, Hyola308, RGS003هاي اصلی و ارقامآذر به عنوان کرت 30و  15، 1آبان و  15
هاي نشاءکاري و هاي مورد آزمایش، تاریخنتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان داد که بین سال. هاي فرعی منظور شدندکرت

م دو نشاءکاري، تاریخ نشاءکاريهاي در بین تاریخ. داري وجود داشتارقام کلزا از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی
. کیلوگرم در هکتار تولید نمود 8125و  1208، 2740بیشترین عملکرد دانه، روغن و عملکرد بیولوژیکی را به ترتیب با میانگین 

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه، روغن و عملکرد  8284و  1265، 2852با میانگین  Hyola401بین ارقام کلزا، رقم 
درصد بیشترین  و تاریخ پنجم با میانگین  95/33تاریخ نشاءکاري دوم با میانگین . دبیولوژیکی را به خود اختصاص دا

روز رتبه  8/173با میانگین  Hyola308از نظر صفت زودرسی رقم . درصد کمترین  شاخص برداشت را دارا بودند 20/30
روز  208با میانگین  PF7045/91بیشترین طول دوره رویش در تاریخ نشاءکاري اول و رقم . اول را به خود اختصاص داد

متر بیشترین طول خورجین را دارا سانتی  26/5و  30/5به ترتیب با میانگین  Hyola308و Hyola401 ارقام . مشاهده شد
رقم . متر بیشترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادسانتی 1/135تاریخ نشاءکاري اول با میانگین ارتفاع . بودند

PF7045/91 براساس نتایج این آزمایش به نظر . دار را داشتترین شاخه خورجینرین ارتفاع گیاه و ارتفاع پائینبیشت
روش موثري در راستاي گسترش زراعت ) آذر 1آبان تا  1تاریخ (روش کشت نشایی ارقام کلزا در زمان مناسب ، رسد می

   .گرددکلزا و منجر به حصول حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت می
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Abstract 
The effect of transplanting date on yield and some important traits of promising rapeseed cultivars 
was investigated in paddy fields of Rice Research Institute of Iran in Rasht during 2004-2007 
cropping seasons for three years. The experiment was conducted in a split plot based on randomized 
complete block design with three replications. Five transplanting dates of October 23, November 6 
and 22 and December 6 and 21 were arranged in main plots and four rapeseed cultivars, Hyola 401, 
Hyola 308, RGS003 and PF7045/91 were included in main and sub plots, respectively. The results of 
the combined analysis of variance showed that significant differences exist between the cropping 
years, transplanting dates and rapeseed cultivars in most traits. Second planting date produced the 
highest grain, oil and biological yields with averages of 2740, 1208 and 8125 Kg ha-1, respectively. 
Among the cultivars, Hyola 401 with averages of 2852, 1265 and 8284 Kg ha-1, produced the highest 
grain, oil and biological yields, respectively. Second planting date produced the highest harvest 
index with average of 33.95% and fifth planting date produced the lowest harvest index with average 
of 30.20%. Hyola 308 cultivar with average of 173.8 days for maturity was in the first rank. The 
highest growth period was observed for first planting date and PF7045/91 cultivar with average of 
208 days. Hyola 401 with average of 5.30 cm and Hyola 308 with average of 5.26 cm produced the 
highest silique length. First planting date produced the highest plant height with average of 135.1 
cm and PF7045/91 cultivar produced the highest plant height and height of the lowest silique 
branch. Based on the results, it seems that the transplanting method for rapeseed cultivars in 
optimum time (October 23 to November 22) can be an effective method in canola culture in Guilan 
province, and will produce the highest grain yield and harvest index. 
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  مقدمه
کلزا، گیاهی از خانواده براسیکاسه با نـام علمـی   

Brassica napus L.    است که در شـرایط آب و هـوایی
کلـزا از گیاهـان   . کنـد مساعد به صورت یکساله رشد مـی 

باشد که به تازگی کشت آن جهت تولید روغن روغنی می
هاي روغنـی  دانه. در کشور مورد توجه قرار گرفته است

لري و انرژي مورد نیاز انسـان و دام در  از نظر تأمین کا
اي برخــوردار بــین محصــوالت زراعــی از اهمیــت ویــژه 

درصـدي جمعیـت جهـان و     5/1افـزایش سـاالنه   . هستند
بهبود سطح تغذیه و جایگزینی مصرف روغن گیـاهی بـه   

هـاي  جاي روغن حیوانی، افـزایش مصـرف کنجالـه دانـه    
افتن روغنی بر اهمیـت ایـن محصـوالت و تـالش بـراي یـ      

-حـاجی (افزایـد  هاي روغنی مـی منابع جدید روغن و دانه
 ).1381زاده 

بنابراین، تولید محصوالت روغنی در کشـور در اولویـت   
با شناخت . هاي وزارت جهاد کشاورزي قرار داردبرنامه
هاي زراعی گیاه کلزا، از جمله کم بودن نیـاز آبـی   ویژگی

تنـاوب بـا    ، جایگاه مناسـب آن در )به خاطر کشت پائیزه(
غالت و همچنین کمک به توسعه پـرورش زنبـور عسـل،    

. هاي اخیر رو بـه افـزایش اسـت   سطح کاشت آن در سال
 را تحـت  زراعـی  گیاهان دانه عملکرد که عواملی از یکی
انتخـاب تـاریخ   . اسـت  کاشـت  تـاریخ  دهد، می قرار تأثیر

ي حـداکثري از  کاشت مناسب به علت ضـرورت اسـتفاده  
هدف از . فصل رشد حائز اهمیت است عوامل محیطی طی

، یافتن زمان کاشت رقـم  کاريتعیین تاریخ کاشت یا نشاء
یــا گروهــی از ارقــام مشــابه یــک گیــاه اســت، بطوریکــه  
مجموعه عوامل محیطی موجود در آن زمان بـراي سـبز   
شدن، استقرار و بقاي گیاهچه مناسب باشند، ضمن اینکه 

شــد بــا شــرایط گیــاه حتــی االامکــان در هــر مرحلــه از ر
مطلوب روبرو شود و با شـرایط نامسـاعد محیطـی نیـز     

شـت نشـایی کلـزا بـه     ک). 1379پور خواجه(برخورد نکند 
سازي زمـین،  دلیل مزایایی چون فرصت کافی براي آماده

هـا، جلـوگیري از خسـارت سـرماي     استقرار مطلوب بوته
هـا در  هاي قوي و انتقـال گیاهچـه  زمستانه، تولید گیاهچه

مناسـب بـه زمـین اصـلی، ایجـاد تـراکم و آرایـش         زمـان 
کاشت مناسب در زمین اصلی، ایجاد بهترین بستر کشـت  

-هاي هرز میبراي بذر کلزا در خزانه و عدم رقابت علف
) 1382( نصیري و ربیعی . تواند مورد استفاده قرار گیرد

در بررسی زراعت کلزا در شالیزار گـزارش نمودنـد کـه    
ه  بر امکان استفاده بهینه از زمین کشت نشایی کلزا عالو

جویی در مصـرف   و وقت جهت تولید بیشتر، باعث صرفه
تحقیقـات انجـام شـده توسـط راهنمـا       .شـود  بذر نیز مـی 

کـاري  در مورد دو روش کشت مسـتقیم و نشـاء  ) 1381(
هاي مختلف کاشت نشـان داد کـه بـا تـأخیر در     در تاریخ

. ش یافـت زنـی یـا گیرایـی نشـاء کـاه     کشت درصد جوانه
فاصله زمانی کاشت تا شروع، خاتمه و بالتبع طول دوره 
گلدهی با افزایش تأخیر در کاشت کاهش یافت ولی طـول  

همچنـین نتـایج    . دوره گلدهی کشـت نشـایی بیشـتر بـود    
حاصل از مقایسه بین کشت مسـتقیم و نشـاکاري نشـان    

است که کشت نشایی سبب افزایش تعـداد خـورجین   داده
د دانه در خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد در بوته، تعدا

گزارش نمودنـد کـه   ) 1986(جنکینز و لیچ  .استدانه شده
بــا هــر پــنج روز تــأخیر در کاشــت کلــزا از شــهریور تــا 
آذرماه، تعداد برگ، ارتفاع ساقه در زمـان بلـوغ و تعـداد    

دلیـل ایـن   . داري پیـدا کـرد  هاي جانبی کاهش معنیشاخه
تر در اثر دما و تشعشع کمتر در هامر دوره رویشی کوتا

تاریخ کاشت دیرتر است که باعث تجمع ماده خشک کمتر 
 کاشت یین تاریخعت در. شودهاي این گیاهان میدر اندام

 دمـاي  مـواردي مثـل   بایـد  ايمنطقه هر در کلزا رقم یک
 هـم  از اجتناب همچنین و کاشت هنگام به خاك و محیط
رائـو و منـدهام   (گیـرد   رقرا مدنظر گرما با گلدهی زمانی
 تاریخ که کردند گزارش )1992(تایلور و اسمیت ). 1991
 داشته کلزا عملکرد اجزاي و عملکرد بر بارزي اثر کاشت

 آب شرایط و رقم به وابسته کاشت زمان ترینمناسب و
 تـأخیر  .اسـت  جغرافیایی عرض ویژه به منطقه هوایی و
 تعـداد  بوتـه،  در خـورجین  تعداد کاهش سبب کاشت در
 نهایتاً و خورجین طول دانه، هزار وزن خورجین، در دانه

 ).1990منـدهام و همکـاران   (است  شده کلزا دانۀ عملکرد
 خـود  گرماي از زیادي مقدار گیاه باال، حرارت درجه در
 با هدایت و مجاور هواي به بلند، موج طول تشعشع با را

 طشـرای  در). 1381 کـافی و همکـاران   (کندمی دفع تعرق
  خنـک  تعـرق  افـزایش  بـا  عمـدتاً  گیـاه  رطـوبتی،  مناسـب 

 به باشد روبرو آب کمبود با هنگام که گیاه ولی شود،می
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 اطـراف  هـواي  دمـاي  از بـیش  آن دماي تعرق، عدم علت

 خشکی تنش معرض در که گیاهانی بنابراین .بود خواهد
و  نماهـا ( شودمی وارد هاآن بر نیز گرمایی تنش هستند

گــزارش نمــود، کشــت ) 1379(احمــدي ). 1995همکــاران 
ها در کشور چین انجـام  نشایی کلزا روشی است که سال

درصد مـزارع کلـزاي چـین بـه      80شود به طوري که می
گیرد و میانگین عملکرد دانه طریق نشاء کاري صورت می

نتایج حاصـل از تحقیقـات    .تن است 6/1این مزارع حدود 
ــاریخ  نشــان د) 1386(مارالیــان و همکــاران  اد کــه اثــر ت

کاشت بر طول دوره رشد و تاریخ شـروع گلـدهی معنـی    
همچنین گزارش نمودنـد کـه تـأخیر در کاشـت،     . دار بود

. طول دوره رشد و طول دوره رویشی کلزا را کاهش داد
بیشترین میزان طول دوره رویشـی، طـول دوره رشـد و    

. مشـــاهده شـــد Option 500ارتفــاع بوتـــه در رقـــم  
گزارش کردنـد کـه تـأخیر در    ) 2004(ند رابرتسون و هال

شود تا مراحـل حسـاس گلـدهی و    کاشت کلزا موجب می
پرشدن دانه با خشکی و گرماي آخر فصل برخورد کنـد  

منـدهام   .یابـد و در نتیجه عملکرد دانه و روغن کاهش می
گزارش نمودند، در اکثر موارد تأخیر ) 1990(همکاران و 

تسـریع نمـو   . دشـو در کاشت موجب کاهش عملکـرد مـی  
توأم با کاهش یافتن رشد گیـاه بعـد از گلـدهی بـویژه در     

. باشدهاي دیررس عامل اصلی کاهش عملکرد میژنوتیپ
نتیجه گرفتند کـه ارقـام مختلـف    ) 1991(سان و همکاران 

هاي مختلف به شرایط اقلیمی معینـی سـازگار   مانند گونه
ز اهمیـت  هستند، بنابراین انتخاب رقم براي تولید باال حـائ 

زر . است در بررسـی اثـر سـطوح    ) 2003(نتایج تحقیقات اُ
مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاي 
عملکرد کلزا نشان داد که افزایش درجه حـرارت و تـنش   

دهنـده  عوامل اصلی کاهش ازآبی طی دوره پر شدن دانه 
لذا . باشدهاي تأخیري میمیزان روغن دانه کلزا در کشت

کاري تعیین بهترین تاریخ نشاءین تحقیق بااهداف اصلی، ا
زودرسی ارقام کلزا بـه منظـور خـالی نمـودن      جهتکلزا 

و دستیابی بـه حـداکثر    تر برنجاراضی جهت کشت سریع
عملکرد و شاخص برداشت دانه در زراعت کلزا در منطقه 

  .به اجرا در آمد
  

  هامواد و روش
ت پالت در این تحقیق به صورت آزمایش اسپلی

هاي کامل تصادفی در سه تکرار به پایه بلوك قالب طرح
در اراضی  1383-86هاي زراعی مدت سه سال در سال

شالیزاري مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت انجام 
و  1تاریخ نشاکاري  5تیمارهاي آزمایشی شامل . گردید

هاي اصلی و آذر به عنوان کرت 30و  15، 1آبان و  15
 ,Hyola401, Hyola308 :شاملسطح  4ر ارقام د

RGS003   وPF7045/91 هاي فرعی به عنوان کرت
هرکرت آزمایشی شامل هشت خط کاشت  .منظور شدند

 8متر و روي ردیف سانتی 25به فواصل بین ردیف 
متر و  فواصل بین تیمارها یک  5متر و به طول سانتی

بعد از . متر در نظر گرفته شدند  2متر و بین تکرارها 
برداشت برنج در اوایل مهرماه عملیات شخم انجام گرفته 

کش ترفالن به هاي هرز از علفو براي مبارزه با علف
مقدار  31همچنین . لیتر در هکتار استفاده گردید 2ن میزا

 100کود اوره تخصیص یافته براي هر تیمار به میزان 
مورد نیاز فسفات آمونیوم کیلوگرم در هکتار و تمام کود 

کیلوگرم در هکتار  150و سولفات پتاسیم به میزان 
براساس نتایج تجزیه خاك به خاك اضافه و توسط 

هایی دورتا دور زمین زهکش. دیسک با خاك مخلوط شد
متر سانتی 25- 30متر و به عرض سانتی 30-40به عمق 
 بافت خاك محل آزمایش، لوم سیلتی رسی با. شداحداث 

pH  احداث . بود 9/1و میزان کربن آلی خاك  1/7برابر
کاري به خزانه براي نشاء کلزا با توجه به تاریخ نشاء

کاشت . صورت گرفتمهر  30و  20، 10،  1ترتیب در  
نشاي کلزا به صورت دستی و براي تمام تیمارها یکسان 

بوته در متر  50برگی با تراکم  ثابت  6تا  5و در مرحله 
کود نیتروژن از منبع اوره به صورت . جام گرفتمربع ان

رفتن و سرك در دو مرحله، مرحله اول هنگام ساقه
کیلوگرم  100مرحله دوم قبل از گلدهی هر بار به میزان 

صفات مورد بررسی شامل . در هکتار به مزرعه داده شد
دهی، طول دوره رویش، تاریخ شروع گلدهی و خورجین

برداشت دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی، شاخص 
روغن، میزان روغن، طول خورجین، ارتفاع بوته، ارتفاع 

دار و اجزاي عملکرد کلزا ترین شاخه خورجینپائین
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در هنگام برداشت دو ردیف کناري و نیم متر از . بودند
کرت به عنوان حاشیه حذف و بقیه به  ابتدا و انتهاي هر

ه عملکرد دانه عنوان سطح برداشت انتخاب و محاسب
براي محاسبه . براساس رطوبت ده درصد انجام گردید

صفات زراعی شامل طول خورجین، ارتفاع بوته و ارتفاع 
دار، تعداد ده بوته از هرکرت ترین شاخه خورجینپائین

به طور تصادفی انتخاب گردید و این صفات در آنها 
ر گیري شد و میانگین آنها به عنوان صفت مورد نظاندازه

گرم  10گیري میزان روغن مقدار براي اندازه. ثبت گردید
از بذور هر تیمار برداشت شد و به آزمایشگاه بخش 

هاي روغنی مؤسسه اصالح و تهیه نهال و تحقیقات دانه
بذر فرستاده شد و با استفاده از دستگاه رزونانس 

ها تعیین میزان روغن نمونه) NMR( مغناطیسی هسته
نجام تجزیه مرکب به منظور اطمینان از قبل از ا. گردید

یکنواختی واریانس خطاي آزمایشی از آزمون بارتلت 
تجزیه مرکب با فرض تصادفی بودن . استفاده گردید

سال و ثابت بودن تیمارهاي آزمایشی براي صفات مورد 
به دلیل یکنواختی واریانس خطاي . نظر صورت گرفت

. مل آمدصفات براي تمامی آنها تجزیه مرکب به ع
محاسبات آماري شامل تجزیه واریانس ساده و مرکب 

و مقایسه  SASو  MSTAT-Cافزار  با استفاده از نرم
در سطح  احتمال  دانکنها با استفاده از آزمون میانگین

  .پنج درصد انجام شد
  
  

  نتایج و بحث
  عملکرد بیولوژیکی

نتایج حاصل از تجزیه مرکب بیانگر آن است کـه   
هاي نشاءکاري، ارقـام  مورد آزمایش، تاریخ هايبین سال

داري از تاریخ نشاءکاري اختالف معنی×و اثر متقابل رقم
نظر عملکـرد بیولـوژیکی در سـطح احتمـال یـک درصـد       

هاي مـورد آزمـایش،   در بین سال). 1جدول (وجود دارد 
کیلوگرم در هکتـار بیشـترین    7941سال دوم با میانگین 

-در بین تـاریخ ). 2جدول (بود  عملکرد بیولوژیکی را دارا
 8125هاي نشاءکاري، تاریخ نشاءکاري دوم بـا میـانگین   

کیلوگرم در هکتار بیشـترین و تـاریخ پـنجم بـا میـانگین      
کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد بیولوژیکی را به  7053

در بـین ارقـام نیـز رقـم     ). 3جدول (خود اختصاص دادند 
Hyola401  رم در هکتـار نسـبت   کیلوگ 8284با میانگین

داري برخــوردار بــود بــه ســایر ارقــام از برتــري معنــی 
تــاریخ نشــاءکاري ×همچنــین اثرمتقابــل رقــم). 4جــدول (

در تاریخ نشاءکاري دوم با  401نشان داد که رقم هایوال 
ــانگین  ــرد    9320می ــترین عملک ــار بیش ــوگرم در هکت کیل

ــود   ــک را دارا ب ــدول (بیولوژی ــاران  ). 5ج ــادي و همک قب
در بررسـی اثــر تـاریخ کاشــت و تـنش گرمــا در    ) 1385(

مرحله گلدهی بر عملکرد دانـه کلـزا گـزارش نمودنـد کـه      
دار عملکرد بیولوژیک، تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی

نتـایج تحقیقـات    .عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلـزا شـد  
دوم  کاشت نشان داد که تاریخ) 1383(ربیعی و همکاران 

 تاریخ و هکتار در کیلوگرم 10044گین میان با )مهر 25( 
 در کیلـوگرم   7572میـانگین   با) آبان 30( چهارم کاشت
 را عملکرد بیولوژیک کمترین و بیشترین ترتیب به هکتار

 در بیولوژیـک  عملکـرد  کـاهش . دادند اختصاص خود به
 25 کاشت تاریخ به آبان نسبت 30و 15 کاشت هايتاریخ
 علت به دوم تاریخ کاشت .بود درصد 6/24و  4/12 مهر،
 بوته، خورجین در تعداد بوته، ارتفاع بیشترین بودن دارا
را  خشـک  مـاده  بیشترین دانه، عملکرد و دانه هزار وزن
 گیاهـانی  .بـود  دارا کاشت هايتاریخ سایر با مقایسه در

 شـرایط  بـه  باتوجـه   کـه  بود خواهند باال داراي عملکرد
  برده را  استفاده  ین بهتر  ،تولید از عوامل  رشد   خود
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 تجمـع  خـود  هايدراندام بیشتري را فتوسنتزي مواد و 

تعـداد   دانـه،  بـودن عملکـرد   بیشـتر  بـه  توجـه  بـا  دهنـد 
در رقـم   بوتـه  ارتفاع و خورجین در بوته، طول خورجین

Hyola401      ، برتـري ایـن رقـم   نسـبت بـه سـایر ارقـام 
  .رسدبه نظر می طبیعی

  
  دار از سطح زمینه خورجینترین شاخارتفاع پائین

در کلزا باالتر بودن اولین شـاخه فرعـی از سـطح    
زمین، صفتی مطلوب از لحاظ برداشت مکانیزه به حساب 

نتایج حاصل از تجزیه ). 1384امیدي و همکاران (می آید 
ها بیانگر آن اسـت کـه بـین اثـر سـال، تـاریخ       مرکب داده

ز نظـر ایـن   داري انشاءکاري و ارقام کلزا اخـتالف معنـی  
). 1جدول (وجود دارد یک درصد صفت در سطح احتمال 

داري متر برتري معنـی سانتی 51/36سال دوم با میانگین 
در بـین  ). 2جـدول  (نسبت بـه سـال اول و سـوم داشـت     

هــاي نشــاءکاري، تـاریخ اول و دوم بــه ترتیــب بــا  تـاریخ 
ــانگین  ــته و   83/31و  93/31می ــاع را داش بیشــترین ارتف
در بـین  ). 3جـدول  (ر یـک گـروه قـرار گرفتنـد     مشترکاً د

بـه   Hyola308و رقـم   PF7045/91ارقام کلزا نیز رقم 
تــرین شــاخه ترتیــب بیشــترین و کمتــرین ارتفــاع پــائین 

دار از سطح زمین را به خـود اختصـاص دادنـد    خورجین
 تـرین پـایین  فاصـله  گیـاه،  ارتفـاع  افـزایش  بـا  ).4جدول (

 خـود  کـه  یابـد  مـی  زمـین افـزایش   سطح از هاخورجین
 کمبـاین  بـا  مکـانیزه کلـزا   برداشـت  براي مطلوب صفتی

 شـاخه  ترینپایین ارتفاع). 1992والچ (شود می محسوب
 ارقـام  سـایر  بـه  نسبت PF7045/91  رقم دارخورجین

 رقـم  ایـن  ژنتیکی خصوصیت دلیل به این که بوده باالتر
 بـه درون  نـور  بیشـتر  نفوذ موجب ویژگی این. باشدمی

 مـواد  انتقـال  رانـدمان  افـزایش  بـا  و شـده  گیاهی اعاجتم
 بـه  همچنـین  .ددهـ می افزایش را دانه عملکرد فتوسنتزي

 هايشاخه تعداد بیشترین PF7045/91 رقم اینکه دلیل
 کـانوپی  بـاالي  و میـانی  سـطح  در را خود دارخورجین
 تـرین مناسـب  کلزا مکانیزه برداشت براي دهدمی تشکیل

  .باشدمی رقم
  بوته ارتفاع

  افزایش ارتفاع در بوته کلزا با تشکیل محور 
  آذین بلندتر و تعداد گل و خورجین بیشتر همراه گل
  ها به علت ریزش در مرحله پر شدن دانه. باشدمی
ها ها و شاخهها، فتوسنتز گیاه توسط خورجینبرگ

تر هاي طویلرو داشتن ساقهاز این. گیردصورت می
ر گیاه شده و در نتیجه موجب باعث افزایش فتوسنتز د

نتایج حاصل . گرددافزایش وزن دانه و عملکرد گیاه می
هاي مورد ها نشان داد که بین سالاز تجزیه مرکب داده

هاي نشاءکاري و ارقام کلزا اختالف آزمایش، تاریخ
داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشت معنی

 9/138فاع سال دوم آزمایش با میانگین ارت). 1جدول (
داري سانتی متر نسبت به سال اول و سوم برتري معنی

هاي بین تاریخ). 2جدول (قرار گرفت  aداشته و در گروه 
متر سانتی 1/135نشاءکاري، تاریخ اول با میانگین ارتفاع 

متر به سانتی 5/122و تاریخ پنجم با میانگین ارتفاع 
ود ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع بوته را به خ

 باعث گیاه کاشت در تأخیر). 3جدول (اختصاص دادند 
 به را فتوسنتزي مواد ذخیره فرصت گیاه که شودمی

 ضعیف روزت با نتیجه در و داده ازدست زیادي مقدار
 با و زمستان سرماي رفع از پس .دشو زمستان وارد

 در و شده گلدهی مرحله وارد گیاه روز، طول افزایش
 و بوده ناچیز رویشی رشد نیز گلدهی مرحله پایان

مندهام و همکاران (باشد نمی محسوس ارتفاع افزایش
با میانگین  PF7045/91بین ارقام کلزا، رقم ). 1981

سانتی متر نسبت به سایر ارقام بیشترین ارتفاع  8/143
تاریخ نشاءکاري نیز ×اثر متقابل رقم). 4جدول (را داشت 

پوتز و گاردینر  .دار نگردیداز نظر ارتفاع بوته معنی
نشان دادند که تأخیر در کاشت بر روي ارتفاع ) 1980(

با این حال تایلور و اسمیت . داري نداردگیاه تأثیر معنی
گزارش کردند که کشت دیر باعث کاهش ارتفاع ) 1992(

کاهش ارتفاع در اثر تأخیر در کاشت احتماالً با . کلزا شد
نمو رویشی  تغییرات درجه حرارت و طول روز در دوره

  . و زایشی بستگی دارد
  اجزاي عملکرد

بیانگر آن  1نتایج حاصل از تجزیه مرکب جدول 
ها، تاریخ نشاءکاري و ارقام کلزا است که بین سال
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داري از نظر صفت تعداد خورجین در بوته، اختالف معنی
. تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه وجود داشت

 6/151ا میانگین تعداد ها، سال دوم بدر بین سال
خورجین در بوته، از نظر تعداد  دانه در خورجین سال 

و از نظر وزن هزار دانه سال   77/23اول با میانگین 
ها برتري گرم نسبت به سایر سال 96/3سوم با میانگین 

هاي در بین تاریخ). 2جدول (داري داشتند معنی
 نشاءکاري، تاریخ نشاءکاري اول بیشترین تعداد
خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین را به ترتیب 

. به خود اختصاص داد 29/22و  8/143با میانگین تعداد 
کمترین  7/126تاریخ نشاءکاري پنجم با میانگین تعداد 

تأخیر در ). 3جدول (تعداد خورجین در بوته را داشتند 
کاشت به واسطه کاهش طول دوره گلدهی، تعداد شاخه 

بوته را کاهش داده و در نتیجه تعداد خورجین بارور در 
در ). 1990مندهام و همکاران (یابد در بوته کاهش می
بیشترین تعداد خورجین  Hyola401بین ارقام نیز رقم 

در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه را به 
به خود  97/3و  68/22، 4/1742ترتیب با میانگین 

هاي کلزا عملکرد دانه تک بوته ).4جدول (اختصاص داد 
بوسیله تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین 

شود که از این اجزا تعداد و وزن هزار دانه تعیین می
گیرد خورجین به میزان زیادي تحت تأثیر محیط قرار می

گریگور مک(گذارد رو اثر زیادي بر عملکرد میو از این
ها رف در برگیرنده تعداد دانهها از یک طخورجین). 1981

کننده مواد فتوسنتزي مورد بوده و از طرف دیگر تأمین
همچنین با . ها و تعیین کننده وزن آنها هستندنیاز دانه

هاي هاي فیزیولوژیکی خورجینمطالعه بر روي فعالیت
ها نه تنها به عنوان کلزا چنین عنوان کردند که خورجین

کند، بلکه مواد فتوسنتزي را یک اندام فتوسنتزي عمل می
آلن و (نماید به بذور در حال رشد داخل خود منتقل می

افزایش تعداد دانه در خورجین یک عامل ). 1971مورگان 
کلیدي در افزایش عملکرد ارقام جدید استرالیایی به شمار 

تعداد دانه در خورجین با افزایش وزن خشک . آیدمی
عسگري و . کنددا میبوته در زمان گلدهی افرایش پی

در بررسی ارزیابی عملکرد، اجزاي ) 1386(مرادي دالینی 
هاي عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام کلزا در تاریخ

کاشت مختلف گزارش نمودند که بین ارقام مورد 

داري آزمایش از نظر وزن هزار دانه اختالف معنی
داراي بیشترین وزن  401مشاهده شد و هیبرید هایوال 

کمترین وزن هزار دانه را  Option 501دانه و رقم  هزار
  .  داشتند

  
  شاخص برداشت

ها بیانگر آن نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده
هاي مورد آزمایش، تاریخ نشاءکاري و است که بین سال

درصد  1داري در سطح احتمال ارقام کلزا اختالف معنی
دار معنیتاریخ نشاءکاري ×اما اثر متقابل رقم. وجود دارد

درصد  16/34سال اول با میانگین ). 1جدول(نگردید 
هاي دوم و سوم باالترین شاخص نسبت به سال

قرار  aبرداشت را داشت و به طور جداگانه در گروه 
هاي نشاءکاري، تاریخ در بین تاریخ). 2جدول (گرفت 

درصد و تاریخ پنجم با میانگین  95/33دوم با میانگین 
تیب بیشترین و کمترین  شاخص درصد به تر 20/30

اي قرار هاي جداگانهبرداشت را داشتند و در گروه
 کوتاه شدن موجب کاشت در تأخیر). 3جدول (گرفتند 
کاهش  سبب نتیجه ودر شده آن دهیشاخه افت و ساقه
 فتوسنتزکننده سطح بودن کم دلیل به پرورده شیره تولید
 باالتر دانه دعملکر. شودمی بنديخورجین مرحله در گیاه
 خشک وزن داراي که شودمی هایی حاصلبوته از

، دانه عملکرد افزایش اما بطور کلی .هستند بیشتري
 شودمی حاصل شاخص برداشت افزایش طریق از بیشتر

در بین ارقام کلزا نیز رقم  .بیوماس افزایش طریق از تا
Hyola401 دار داشت نسبت به سایر ارقام برتري معنی

 Hyola401افزایش شاخص برداشت در رقم . )4جدول (
توان به خصوصیات متفاوت ژنوتیپی این رقم به را می

جهت دارا بودن تعداد خورجین بیشتر و تعداد بیشتر 
دانه در خورجین، وزن هزار دانه و نحوه قرار گرفتن 

ها که باعث جذب تشعشع ها و برگعمودي خورجین
این امر . داد شود، نسبتبیشتر در درون کانوپی می

سبب شده که این رقم از عملکرد دانه و شاخص برداشت 
اختالف . بیشتري نسبت به سایر ارقام برخوردار باشد

بین شاخص برداشت در ارقام کلزا توسط 
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ربیعی و همکاران  و) 1981(اسکاریسبریک و همکاران 

   .گزارش شده است )1383(
  

  عملکرد دانه
ن داد که بین نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشا

هاي نشاءکاري، ارقام و هاي مورد آزمایش، تاریخسال
داري از نظر تاریخ نشاکاري تفاوت معنی×اثر متقابل رقم

مقایسه ). 1جدول (صفت عملکرد دانه وجود دارد 
داد که سال دوم آزمایش با میانگین ها نشانمیانگین داده

با کیلوگرم در هکتار نسبت به سال سوم  2598عملکرد 
داري کیلوگرم در هکتار برتري معنی 2264میانگین 

داشته است، هرچند که بین سال اول و دوم تفاوت 
جدول (چندانی وجود نداشت و در یک گروه قرار گرفتند 

هاي نشاءکاري، تاریخ دوم با میانگین در بین تاریخ). 2
کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ پنجم با  2740

وگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را کیل 2140میانگین 
 Hyola401در بین ارقام کلزا، رقم ). 3جدول (داشت 

داري داشته و در گروه نسبت به سایر ارقام برتري معنی
در بررسی اثر متقابل ). 4جدول (اي قرار گرفت جداگانه

در تاریخ دوم  Hyola401تاریخ نشاءکاري، رقم × رقم 
 Hyola308در هکتار و رقم  کیلوگرم 3247با میانگین 

کیلوگرم در هکتار به  1841در تاریخ پنجم با میانگین 
جدول (ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند 

علت باالتر بودن عملکرد دانه در تاریخ نشاءکاري ). 5
توان به بیشتر بودن تعداد را می Hyola401 دوم و رقم

 .خورجین، نسبت داد خورجین در بوته و تعداد دانه در
تاریخ نشاءکاري پنجم به دلیل کاهش در تمامی اجزاي 
موثر بر عملکرد دانه از کمترین مقدار عملکرد برخوردار 

شود تا مراحل در واقع تأخیر در کاشت موجب می. بود
حساس گلدهی و پر شدن دانه با خشکی و گرماي آخر 

ابد فصل برخورد کند و در نتیجه عملکرد دانه کاهش ی
  ). 2004رابرتسون و هالند (

  
  مراحل مرفولوژي رشد 

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان داد که 
هاي نشاءکاري، ارقام هاي مورد آزمایش، تاریخبین سال

داري از نظر صفات کلزا و اثر متقابل آن دو اختالف معنی
دهی و طول دوره تاریخ شروع گلدهی، شروع خورجین

جدول (وجود داشت یک درصد احتمال  رویش در سطح
سال سوم آزمایش بیشترین تعداد روزهاي ). 1

دهی وطول دوره رویش را نشاءکاري تا گلدهی، خورجین
روز نسبت  6/181و  4/127، 2/107به ترتیب با میانگین 

هاي در بین تاریخ). 2جدول (به سال اول و دوم داشت 
هاي نشاءکاري نشاءکاري، تاریخ اول بیشترین تعداد روز

دهی وطول دوره رویش را به ترتیب تا گلدهی، خورجین
روز و تاریخ پنجم  7/202و  3/141، 4/108با میانگین 

دهی کمترین زمان نشاءکاري تا گلدهی، شروع خورجین
در بین ارقام ). 3جدول (و طول دوره رسیدگی را داشتند 

کمترین زمان نشاءکاري تا  Hyola308 کلزا، رقم 
دهی و طول دوره رسیدگی را به ی، شروع خورجینگلده

روز و  8/173و  9/115، 9/88ترتیب با میانگین 
بیشترین زمان نشاءکاري تا گلدهی،  PF7045/91رقم

 ترتیب به  دهی و طول دوره رویش را خورجین  شروع
روز را دارا بودند  8/185و  5/129، 107با میانگین 

ن داد که رقمبررسی اثر متقابل نشا). 4جدول (
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 Hyola308  در تاریخ نشاءکاري پنجم کمترین زمان

دهی را به ترتیب نشاءکاري تا گلدهی و شروع خورجین
در  PF7045/91روز و رقم  97و  8/78با میانگین 

تاریخ کاشت اول بیشترین زمان شروع گلدهی 
 9/148و  3/115دهی را به ترتیب با میانگینوخورجین

در تاریخ  Hyola308همچنین رقم . ندروز را دارا بود
تر بود نشاکاري پنجم نسبت به سایر ارقام زودرس

دار طول تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی). 5جدول (
دوره گلدهی، طول دوره رشد، شاخص برداشت و 
عملکرد دانه کلزا گردید در آزمایش حاضر تأخیر در 
کاشت عالوه بر کاهش طول دوره گلدهی، طول دوره 

امیري اوغان و همکاران سیدگی را نیز کاهش داد ر
و  Hyola401در تحقیقات خود ارقام ) 1383(

Hyola308 ها در بین ارقام مورد ترین رقمرا زودرس
. مطالعه در مناطق ساحلی دریاي خزر معرفی نمودند

همچنین گزارش نمودند که از نظر صفت زودرسی، 
دگی رتبه روز رسی 195با متوسط  Hyola 308هیبرید 

اول را به خود اختصاص داد که با نتایج حاصل از این 
) 1386(عسگري و مرادي دالینی . آزمایش مطابقت دارد

در بررسی ارزیابی عملکرد، اجزاي عملکرد و 
هاي کاشت خصوصیات رویشی ارقام کلزا در تاریخ

مختلف گزارش نمودند که اثر سال، تاریخ کاشت، رقم و 
ر تعداد روز تا شروع گلدهی و طول ها باثر متقابل آن

بیشترین  401دار بود و رقم هایوال دوره رویش معنی
کیلوگرم در هکتار و  2597عملکرد دانه را با میانگین 

کمترین تعداد روز از سبز شدن تا گلدهی و طول دوره 
در مورد ) 1381(نتایج تحقیقات راهنما . رویش را داشتند

هاي اري در تاریخکدو روش کشت مستقیم و نشاء
مختلف کاشت نشان داد که با افزایش تأخیر در کشت، 

زنی یا گیرایی نشاء، فاصله زمانی کاشت تا درصد جوانه
. شروع، خاتمه و بالتبع طول دوره گلدهی کاهش یافت

گزارش کردند که ) 1981(اسکاریسبریک و همکاران 
تأخیر در کاشت به سبب کاهش طول دوره رویش، 

دن شرایط درجه حرارت طی دوره گلدهی، نامناسب ش
تلقیح و تشکیل خورجین موجب کاهش طول دوره 

نتایج . گرددرسیدگی، عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا می
نشان داد ) 1386(لیان و همکاران احاصل از تحقیقات مار

که تأخیر در کاشت، طول دوره رشد و طول دوره 
  . رویشی کلزا را کاهش داد

  
  عملکرد روغن میزان روغن و

نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان داد که بین 
داري از نظر هاي نشاءکاري و رقم اختالف معنیتاریخ

همچنین بین . میزان روغن و عملکرد روغن وجود داشت
هاي مورد آزمایش تنها از نظر میزان روغن تفاوت سال

هاي مورد آزمایش، در بین سال). 1جدول (وجود دارد 
درصد نسبت به سال اول و  49/46ا میانگین سال سوم ب

در بین ). 2جدول (دوم بیشترین میزان روغن را داشت 
نسبت به سایر ارقام  Hyola401 ارقام نیز، رقم

بیشترین میزان روغن و عملکرد روغن را به ترتیب با 
کیلوگرم در هکتار دارا  1265درصد و  54/44میانگین 

لکرد روغن در رقم علت باال بودن عم). 4جدول (بود 
Hyola401 در طول سه سال اجراي این تحقیق را می-

توان به بیشتر بودن عملکرد دانه و میزان روغن آن 
هاي نشاءکاري، تاریخ در بین تاریخ. نسبت داد

درصد و عملکرد روغن  80/43نشاءکاري دوم با میانگین 
کیلوگرم در هکتار و تاریخ نشاکاري پنجم با  1208

کیلوگرم  8/882درصد و عملکرد روغن  12/41میانگین 
در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان و عملکرد 

-در توجیه این مسئله می). 3جدول (روغن را دارا بودند 
توان چنین استدالل نمود که تأخیر در کاشت باعث 

ها با گرماي محیط همزمانی ذخیره و تجمع لیپید در دانه
هاي محیطی  نتیجه تأثیر تنش و تنش آب گردیده و در

ها شده و این مسئله باعث تسریع در امر پر شدن دانه
اي موجب کاستن از کمیت و کیفیت روغن شده به گونه

که میزان روغن در تاریخ کاشت پنجم به طور کامالً 
زر . (محسوسی کاهش یافت مندهام و همکاران  ،2003اُ

ان داد که رقم تاریخ نشاکاري نش×اثر متقابل رقم). 1990
Hyola401  1452در تاریخ نشاءکاري دوم با میانگین 

در تاریخ  Hyola308کیلوگرم در هکتار و رقم 
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کیلوگرم در هکتار به  2/712نشاءکاري پنجم با میانگین 

ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد روغن را داشتند و در 
تأخیر در ). 5جدول (اي قرار گرفتند هاي جداگانهگروه
اي گیاه خصوصاً تاریخ نشاکاري پنجم باعث کاهش نش

-رشد گیاه، برخورد با گرما در طی مرحله پر شدن دانه
ها، افزایش تنفس و کاهش تولید مواد فتوسنتزي گردیده 
که این امرسبب کاهش عملکرد دانه و درصد روغن شده 

هاي و در نتیجه عملکرد روغن نسبت به سایر تاریخ
ربیعی و همکاران (یافته است نشاکاري به شدت کاهش 

زر  2004، رابرتسون و هالند 1383 همبستگی ).  2003و اُ
) 1992(بین میزان روغن و عملکرد روغن توسط والچ 

عملکرد روغن از حاصلضرب میزان . گزارش شده است
فتوسنتز مطلوب . شودروغن و عملکرد دانه حاصل می

مع در زمان گلدهی و تشکیل خورجین سبب افزایش تج
. گرددماده خشک، افزایش وزن دانه و عملکرد گیاه می

در حالیکه تأخیر در کاشت به علت همزمانی دوره پر 
ها با درجه حرارت باالي محیط و تشدید تنفس شدن دانه

اي گردیده، باعث کاهش میزان مواد متابولیکی ذخیره
یابد و این امر ها کاهش میانتقال مواد فتوسنتزي به دانه

. گرددکاهش وزن هزار دانه و عملکرد دانه می موجب
همچنین تأخیر در کاشت به علت مصادف شدن ذخیره و 

ها با درجه حرارت باالي محیط سبب تجمع لیپید در دانه
ها شده و این مسئله موجب تسریع در امر پر شدن دانه

رو عملکرد گردد و از اینها میتقلیل میزان روغن در آن
  . ابدیروغن کاهش می

  
  طول خورجین

کننده سطح خورجین به عنوان یک سطح فتوسنتز
ها نقش مؤثري در ترین منبع به دانهفعال و نزدیک

گزارش ) 1994(لیچ و همکاران . عملکرد دانه کلزا دارد
نمودند ارقامی از کلزا که داراي طول خورجین بیشتري 
هستند، عملکرد بیشتري نیز دارند و دلیل این موضوع 

افزایش . ایش تعداد دانه در خورجین بیان شده استافز
تعداد دانه در خورجین محدود بوده و بیشتر بستگی به 

طول خورجین دارد که این صفت تحت تأثیر ساختار 
بنابراین طبق  ).1382فتحی و همکاران (ژنتیکی است 

توان از صفت طول می )2000(تحقیقات دیپن بروك 
ناسب جهت افزایش خورجین به عنوان یک ویژگی م

نتایج حاصل از تجزیه مرکب  .عملکرد دانه استفاده نمود
ها نشان داد که بین اثر سال، ارقام کلزا و اثر متقابل داده
تاریخ نشاءکاري از نظر طول خورجین اختالف ×رقم

هاي نشاءکاري داري وجود داشت ولی بین تاریخمعنی
و دوم سال اول ). 1جدول (دار نگردید اختالف معنی

داري برخوردار بود نسبت به سال سوم از برتري معنی
و  Hyola401 بین ارقام کلزا، رقم ). 2جدول (

Hyola308  نسبت به سایر ارقام به ترتیب با میانگین
متر بیشترین طول خورجین را سانتی 26/5و  30/5

سطح خورجین نیز به عنوان یک سطح ). 4جدول (داشتند 
ها نقش ترین منبع به دانهنزدیک کننده فعال وفتوسنتز

استفاده از عوامل . مؤثري در عملکرد دانه کلزا دارد
محیطی همچون تشعشع خورشیدي و درجه حرارت 
مطلوب در زمان گلدهی و تشکیل خورجین و دارا بودن 
دوره طوالنی تشکیل گل و خورجین موجب گردید که 
 تاریخ کاشت دوم حداکثر راندمان فتوسنتزي را کسب

  .کرده و بیشترین عملکرد دانه را تولید نماید
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که رقم 

Hyola401  و تاریخ نشاءکاري دوم بیشترین عملکرد
بیولوژیکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه و روغن، 

کمترین تعداد . میزان روغن و طول خورجین را داشتند
-رجینروزهاي نشاءکاري تا شروع گلدهی، شروع خو

بدست  Hyola308دهی و طول دوره رویش در رقم 
آمد تاریخ نشاءکاري اول بیشترین تعداد روزهاي 

دهی و طول نشاءکاري تا شروع گلدهی، شروع خورجین
بطور کلی نتایج حاصل از این . دوره رویش را داشت

تحقیق نشان داد که کشت نشایی ارقام کلزا بعد از 
با موفقیت آذر  15بان تا آ 1هاي برداشت برنج در تاریخ

پذیر است و به عنوان یک راهکار مناسب جهت امکان
توسعه کلزا در اراضی شالیزاري با در نظر گرفتن 
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مسایل اقتصادي ومقرون به صرفه بودن قابل توصیه 
همچنین از روش کشت نشایی کلزا در صورت . باشدمی

ه مزرعتوان براي ترمیم نقاط آسیب دیده ضرورت می
  . وش کشت مستقیم نیز استفاده نموددر ر

  
  سپاسگزاري 

سازمان تحقیقات، آمـوزش و  نویسندگان مقاله از 
مؤسسـه تحقیقـات بـرنج کشـور بـه       و ترویج کشاورزي

دریغشان  از اجراي این تحقیق تشکر هاي بیجهت حمایت
  .نماینددانی میو قدر

  

 

  مورد استفادهمنابع 
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  .111تا  97 هايصفحه ،2شماره ،هفتمجلد  مجله علوم زراعی ایران، .بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا

  .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. نتایج تحقیقات کلزا. 1383امیري اوغان  ح، فرجی ا، بهمرام ر و رامئه و، 

  .پیش شماره. ماهنامه صنعت روغن نباتی. هاي روغنی در اقتصاد ملیبررسی جایگاه دانه. 1381حاجی زاده ع، 

  . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. اصول و مبانی زراعت. 1379خواجه پور م، 

هاي مختلـف   بررسی فنی و اقتصادي تولید کلزا در دو روش کاشت مستقیم و نشاکاري در تاریخ کاشت. 1381راهنما ع، 
هـاي روغنـی    بخـش تحقیقـات دانـه    .1381-82نتایج تحقیقات به زراعی کلـزا در سـال زراعـی    . در استان خوزستان

  .31تا  29هاي فحهص .قات اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقی

مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعـی ارقـام کلـزا بـه عنـوان      . 1383ربیعی م ، کریمی م م و صفا  ف، 
هـاي  ، صفحه1، شماره سی و پنجمکشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان ، مجله علوم کشاورزي ایران، جلد 

 .187تا  177

هـاي  ارزیابی عملکرد، اجراي عملکـرد و خصوصـیات رویشـی ارقـام کلـزا در تـاریخ      . 1386عسگري ع و مرادي دالینی ا، 
  .430تا  419هاي ، صفحه3، شماره سومجلد . مجله نهال و بذر. آباد هرمزگانکاشت مختلف در منطقه حاجی

أثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بـر عملکـرد دانـه    ت. 1382فتحی ق، بنی سعدي ع، سیادت س و ابراهیم پور ف، 
مجله علمی کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد . در شرایط آب و هوایی خوزستان  PF7045.91کلزا رقم 

  .58تا  43 هاي ، شماره یک، صفحهبیست و پنجم

اثر تاریخ کاشت و تنش گرما در مرحله گلدهی بر . 1385قبادي م، بخشنده ع، فتحی ق، قرینه م، عالمی سعید خ و نادري ا، 
، شـماره  هشتمجلد . مجله علوم زراعی ایران). .Brassica napus L( 401عملکرد دانه و اجزاي عملکرد رقم هایوال 

  .57تا  46هاي ، صفحهیک



سال / ۳شماره  ۲/۲۰جلد / مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار                                                    ...نیا وربیعی، علی                ۱۶۸
۱۳۸۹ 

 
 انتشارات .مدو چاپ. مهترج. )اول جلد(گیاهی  فیزیولوژي .1381 م، ،گلدانی و شریفی ح  الف، زند م، الهوتی م، کافی

   .دمشه دانشگاهی جهاد

. رقم کلزا در منطقه مغان 4اثر تاریخ کاشت بر رشد رویشی و عملکرد . 1386مارالیان ح، سیف امیري، ص و محمودي ر، 
  .222تا  215هاي، صفحه3، شماره هفتمجلد . مجله پژوهش کشاورزي آب، خاك و گیاه در کشاورزي

  . موسسه تحقیقات برنج کشور. نشریه زراعت کلزا در شالیزار. 1382نصیري م و ربیعی م، 
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  کاري هاي مختلف نشاءدر تاریخکلزا ارقام تجزیه واریانس  مرکب صفات مورد مطالعه  -1جدول 

 .دارمعنی غیر سطح احتمال پنج و یک درصد و دار دربترتیب معنی:   nsو  **،  *

  
  
  
  
  
  

  منابع تغییرات

دي
 آزا
جه
در

  

  میانگین مربعات

  ارتفاع بوته
 

ارتفاع پائین 
ترین شاخه 
  دارخورجین
 

طول 
  خورجین

 

تعداد 
 خورجین

تعداد دانه 
در 
 خورجین

وزن 
  هزاردانه

 
  ملکرد دانهع

 
عملکرد 
 بیولوژیکی

شاخص 
  برداشت

 

میزان 
  روغن
 

تاریخ شروع 
  گلدهی

 

تعداد روز  تا 
 رسیدگی

  تاریخ شروع
خورجین 
  دهی
 

  عملکرد روغن
 

 ns9/69140 73/1433  ** 11/160  ** 73/3136** 75/879** 35/366  ** 2/5263412  ** 1/1757591** 44/1** 75/121  ** 97/13611** 67/1** 66/3240** 27/4454** 2 سال

 18462 21/2 57/0 38/2 48/4 135/21 6/764237 1/130224 012/0 06/2 45/195 056/0 76/19 44/669 6 تکرار در سال

 ns25/0 **75/1554 *67/8 ns086/0 **9/1839916 **  7/5770603 **29/76 **04/42 **75/2376 **  12093 **  22/7544 **5/530072 88/433** 66/747** 4 تاریخ نشاءکاري

 5/100375 50/31 235/3 40/111 23/7 968/25 9/757261 374336 185/0 11/16 59/1462 503/0 85/84 90/411 8 تاریخ نشاءکاري× سال 

  62/33536  22/1  88/0  50/3  28/2  25/15  41/990796  77/177140  05/0  31/3  34/760  13/0  72/74  7/197  24  1خطاي 

 4/911231** 28/1421  ** 28/1128** 98/2526** 89/75** 81/142** 9/11263625** 7/3222424** 977/0** 57/25** 49/3890** 27/1** 98/4418** 07/7177** 3 رقم

 7/347866 80/36 73/3 45/66 89/13 30/102 6282245 1/1780331 680/0 26/2 11/1350 414/0 77/1101 34/886 6 رقم× سال 

 ns58/106 ns02/138 *24/0 ns77/336 ns10/5 ns056/0 *9/341460 **7/2041455 ns85/9 ns66/2 **71/31 **43/4 **91/5 *3/67922 12 رقم×نشاءکاري تاریخ 

تاریخ 
 سال×رقم×نشاءکاري

24 ns22/163 ns12/80 **255/0 ns10/593 *33/5 ns069/0 ns5/181513 ns  6/1012630 ns67/16 **20/6 **43/48 **24/2 **01/4 ns4/49516 

 26/30682 82/1 70/0 84/3 09/2 63/11 91/568033 1/150523 051/0 66/2 52/333 103/0 4/76 8/170 114 2خطاي

ضریب تغییرات 
 )درصد(

- 12/10 06/31 27/6 32/13 55/7 95/5 82/15 84/9 7/10 37/3 98/1 47/0 10/1 57/16 
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  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه کلزا در طی سه سال زراعی -2جدول 
 

  
  نشاءکاري صفات مورد مطالعه کلزا در طی سه سال زراعی هاي مقایسه میانگین تاریخ -3جدول 

  
  صفات مورد مطالعه در طی سه سال زراعیبراي  مقایسه میانگین ارقام کلزا  -4جدول 

     .داري با یکدیگر ندارند هایی که داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی در هر ستون میانگین

 ارتفاع بوته  سال
 )سانتی متر(

ارتفاع پائین ترین 
 دارشاخه خورجین

 )سانتی متر(

طول 
  خورجین

 )سانتی متر(

تعداد 
 خورجین

تعداد دانه در 
 خورجین

  هوزن هزاردان
 )گرم(

 عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )هکتار

عملکرد 
 بیولوژیکی

کیلوگرم در (
  )هکتار
 

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

تاریخ 
شروع 
  گلدهی

 )روز(

تعداد روز  
تا 
  رسیدگی

 )روز(

  تاریخ شروع
خورجین 
  دهی

 )روز(

میزان 
  روغن

 )درصد(

عملکرد 
  روغن

کیلوگرم (
 )در هکتار

84-1383 b3/122 b22/25 a  26/5 c5/121 a  77/23 b  77/3 a2497 b7351 a  16/34 b62/95 b  9/179 b124 b  41/43 a1089 
85-1384 a9/138 a  5/36 a  19/5 a6/151 b  85/20 c65/3 a2598 a7941 b  28/32 c97/93 c3/178 c8/117 c  87/38 b1022 
86-1385 b3/126 b72/22 b  94/4 b2/138 b  76/20 a  96/3 b2264  a7688 c  26/29 a2/107 a6/181 a4/127 a  49/46 ab1061 

 ارتفاع بوته  تاریخ نشاءکاري
 )سانتی متر(

ارتفاع پائین ترین 
- شاخه خورجین

 دار
 )سانتی متر(

  طول خورجین
 )سانتی متر(

تعداد 
 خورجین

ر تعداد دانه د
 خورجین

  وزن هزاردانه
 )گرم(

 عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )هکتار

عملکرد 
 بیولوژیکی

کیلوگرم در (
  )هکتار
 

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

تاریخ 
شروع 
  گلدهی

 )روز(

تعداد روز  
تا 
  رسیدگی

 )روز(

  تاریخ شروع
خورجین 
  دهی

 )روز(

میزان 
  روغن

 )درصد(

عملکرد 
  روغن

کیلوگرم (
 )در هکتار

 a1/135 a  93/31 ab14/5 a  8/143 a29/22 ab82/3 b2544 ab7863 b96/31 a  4/108 a7/202 a3/141 ab35/43 b1103 آبان1

 ab3/130 a  83/31 b5 ab1/135 b30/21 a84/3 a2740 a8125 a95/33 b1/104 b1/192 b6/132 a80/43 a1208 آبان 15

 bc128 b  78/25 ab14/5 a  3/139 ab01/22 ab82/3 bc2505 b7711 ab50/32 c9/99 c1/180 c6/122 a58/43 b1088 آبان 30

  ab9/129  b  54/26  a23/5  a  4/140  b17/21  ab77/3  c2337  b7548  bc89/30  d7/94  d168  d8/113  b76/42  c1005  آذر15
  c5/122  b  66/24  ab16/5  b  7/126  b37/21  b72/3  d2140  c7053  c20/30  e6/87  e8/156  e105  c  12/41  d8/882  آذر 30

  واریته

ارتفاع 
 بوته

سانتی (
 )متر

ارتفاع پائین ترین 
 دارشاخه خورجین

 )سانتی متر(

طول 
  خورجین

 )سانتی متر(

تعداد 
 خورجین

تعداد دانه 
در 
 خورجین

وزن 
  هزاردانه

 )گرم(

 عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )کتاره

عملکرد 
 بیولوژیکی

کیلوگرم در (
 )هکتار

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

تاریخ شروع 
  گلدهی

 )روز(

تعداد روز  تا 
رسیدگی 

 )روز(

  تاریخ شروع
خورجین 
  دهی

 )روز(

میزان 
  روغن

 )درصد(

عملکرد 
  روغن

کیلوگرم در (
 )هکتار

Hyola401 b6/128 b  40/27 a30/5 a4/142 a68/22 a97/3 a2852 a8284 a37/34 c99 c  9/178 c5/122 a 54/44 a1265 
PF7045/91 a8/143 a03/42 c92/4 a2/145 b91/20 c73/3 b2321 b7590 bc82/30 a107 a  8/185 a5/129 b 94/42 b1007 
Hyola308 c1/113 c  82/18 a26/5 b  3/124 b37/21 d62/3 b2286 c7064 b01/32 d9/88 d  8/173 d9/115 c  36/41 b2/941 
RGS003 b3/131  b  36/24  b08/5  a3/136  b54/21  b85/3  b2353  b7703  c40/30  b  8/100  b  2/181  b4/124  b 85/42  b1017  
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  طی سه سالرقم صفات مورد مطالعه کلزا در ×هاي تیماري تاریخ نشاءکاريمقایسه میانگین ترکیب -5جدول 

اثرات متقابل تاریخ 
 رقم×نشاءکاري

 ارتفاع بوته

 )ی مترسانت(

ارتفاع پائین 
ترین شاخه 
 دارخورجین

 )سانتی متر(

  طول خورجین
 )سانتی متر(

 تعداد خورجین
تعداد دانه در 
 خورجین

  وزن هزاردانه
 )گرم(

 عملکرد دانه

کیلوگرم در (
  )هکتار

عملکرد 
 بیولوژیکی

کیلوگرم در (
 )هکتار

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

D1V1 bcde133 cdef34/27  abcd30/5 ab9/154 a26/24 a07/4 ab3075 ab8709 a05/35 
D1V2 ab5/146 a92/50 g70/4   ab7/151  bcde37/21 abcdef8/3 cdef2341 bcde7844 cdef64/29 
D1V3 efgh8/122 defg16/23 ab48/5 abc  6/131 bcde69/21 h54/3 defg2170 gh  671 abcdef

  52/31 
D1V4 abcd3/138  cdef31/26 cdef07/5 ab1/146 bcde84/21 abcdef83/3 cd2588 bc8182  abcdef61/

31 
D2V1 efgh8/128  cde31/29 cdef09/5 ab4/147 bc41/22 ab03/4 a3247  a9320  a93/34 
D2V2 a1/149  a48/50 fg80/4 abc  9/137 e  13/20 defgh71/3 cdef  2300  cdefg7422  abcde39/32  
D2V3 fgh4/118  fg74/18 cdef08/5 c  4/116 bcd02/22 efgh  67/3 bc 2733  cdef7779  a07/35 
D2V4 cdef9/131 cde79/28 defg03/5 abc  8/138 bcde24/20 abcd95/3 bc 2680  bcd7980  abc41/33 
D3V1 def7/127  cdef88/25 bcde20/5 abc  9/135 bc16/22 abc96/3 cd 2579  cdefg7473  a62/34 
D3V2 abc144 bc20/35 defg94/4 ab6/150 bcde52/21 bcdefg81/3 cd 2534  bcde7922  abcdef

  98/31 
D3V3 ghi 3/112 efg60/19 bcde20/5 abc9/133 bcde64/21 efgh68/3 cd 2471  cdefg7309  abc43/33 
D3V4 def128 defg46/22 abcde22/5 abc6/136 ab71/22 abcdefg83/3 cde  2435  bcd  8141  cdef  98/29 
D4V1 bcdef9/132  bcd14/31 a56/5 ab  3/145 b53/22 abcd94/3 bc2699 bcde  7929 ab92/33 
D4V2 abc144 bc24/34 defg03/5 a8/154 cde53/20 fgh62/3 cdef2333 cdef  7703 bcdef39/30 
D4V3 hi110 fg64/17 abc41/5 c1/122 bcde42/21 gh59/3 defg  2216 deffg7251 bcdef64/30 
D4V4 bcdef1/132 defg12/23 efg92/4 abc3/139 de19/20 abcde91/3 efg2100 cdefg  7310 ef62/28 
D5V1 def3/127 defg31/23 bcde19/5 abc6/137 bc37/22 abcdefg83/3 c2662  cdefg  7989  abcd31/33 
D5V2 abcde5/135 b29/39 cdef10/5 bc  2/131 bcde99/20 efgh68/3 efg2097  bcd  7059  cdef  70/29 
D5V3 i3/101 g94/14 bcdef16/5 c4/117 e  09/20 fgh65/3 g1841  efgh6266  def40/29 
D5V4 defg126 efg11/21 bcde18/5 c7/120 bcd03/22 cdefgh73/3 fg1961  fgh6899  f37/28 
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  - 5ادامه جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .داري با یکدیگر ندارند هایی که داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی در هر ستون میانگین
          D4 = آذر 15تاریخ نشاءکاري          D3 =آبان 30تاریخ نشاءکاري          D2 =آبان 15تاریخ نشاءکاري           =D1 آبان 1یخ نشاءکاري تار
  D5           V1= Hyola401         V2=PF7045/91        V3=Hyola308     = RGS003 V4  =آذر 30تاریخ نشاءکاري   

  

  تاریخ شروع گلدهی
 )روز(

 )روز(تعداد روز  تا رسیدگی 

  تاریخ شروع
  خورجین دهی

 )روز(

  میزان روغن
 )درصد(

  عملکرد روغن
 )کیلوگرم در هکتار(

b1/108 c7/201 c4/139 a67/45 a1396 

a3/115 a208 a9/148 abc20/43 bcde1004 

f1/100 e6/196 d2/134 cd39/41  cdef7/887  
b110 b7/204 b8/142 abc16/43 b1123  
de6/102 g2/191 e2/132 ab01/45 a1452 

a3/115 d9/197 c1/139 abc81/43  bcd  1036 

h2/93 h4/185 g1/125 abc17/43 b1176  
c3/105 f9/193 d1/134 abc23/43 b1168 

def7/101 j3/179 h6/122 ab85/44 b1151 
b2/108 h8/185 f8/128 abc21/44 b1126 

j4/86 k4/173 j1/116 bcd66/41 bcde1012 

d9/103 i8/181 h 8/122 abc58/43 bc1064 

gh1/95 m6/166 k1/113 abc  32/44 b1188 

ef1/101 k8/173 i3/119 bcd21/44 bcde1004 

j86 o6/162 m107 bcd  58/41 cde8/918  
g8/96 l1/169 j7/115 abc93/42 cde9/907 
ij8/87  p9/155 n2/105 abc84/42 b1137 

h8/94 n8/163 l3/111 cd28/41 def7/862 

k8/78 q151 o97 d39 f2/712 

i9/88 p7/156 m4/106 c35/41 ef8/819 


