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 چكیده

)سااارد و نیخه  شااا  با   کلزا در اقلیم آذربایجان شااارقی مناسااا  پاییزه زمان کاشااات تعیینپژوهش باا هف           

، عخلکرد و اجزای عخلکرد دانه زدگیکاشت برسرماارزیابی اثرات دیر  ،بنفی کوپن(بنفان در سایسام پهنه های یخزمسااان 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در  کلزاهای ماحخل به سرما و پرمحصول و معرفی ژنوتیپ و روغن 

در قال   های  رد شفهکرتصورت اجرا گردیف. آزمایش به0069-65و  0060-69دوساال زراعی  طی آذربایجان شارقی  

عنوان فاکاور بهزمان کاشاات های کامل تصااادفی با سااه تکرار پیاده شااف. عوامل مورد آزمون شااامل  طرح آماری بلوك

عخلکرد دانه و بیشارین   بودنف.پاییزه کلزاژنوتیپ  09 فاکاور فرعی مهر ماه و 6شاهریور و   03و 73اصالی با ساه سا      

مزرعه افزایش یافاه درصااف ساارمازدگی با تا یر در زمان کاشاات  و مفآدساات بهشااهریور ماه  73هایکشااتاز روغن 

 روغنبا درصف سرمازدگی و هخبساایی بین عخلکرد دانه . یافتکاهش داریمعنیطور بهعخلکرد دانه و روغن و اجزای آن و

نشااان این امردار بود.و با تعفاد  ورجین در بوته، تعفاد دانه در  ورجین و وزن هزار دانه مثبت و معنیدار منفی و معنی

عخلکرد دانه از سوی  اجزای از ی  سو و کاهشها روی عخلکرد با از بین بردن بوته تا یریهای دهنفه اثر کاهشای کشت 

باالتری دانه و روغن عخلکرد  HL3721و  L155 ،HL2012 ،Wpn-6 ،L72 ،SW102های ژنوتیپدر نهایت دییر اسااات.

 دیفه شفنف.قابل توصیه با شرایط اقلیخی مشابه  شرقی و مناطقیو برای کشت درآذربایجان  نشان داده

 

 ، کلزاعخلکرد دانهزمان کاشت، درصف روغن، تنش سرما،  :هاي كلیديواژه
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Abstract 

     The present research was done in order to determine the suitable fall planting date of oilseed rape in the 

East Azarbaijan climate (cold and semi-arid with freezing winters in Copen climate classification system),to 

evaluate of late planting effects on cold damage, seed and oil yields, yield components and to introduce cold 

tolerant genotypes. The experiment was conducted as split plotbased on RCBD design with two 

factorsincluding sowing date with 3 levels (11 and 21 September and 1 October) and 14 fall oilseed rape 

genotype in three replications. The study was carried out in East Azarbaijan Agriculture and Natural 

ResourcesResearch and Education Center during two years (2014-15 and 2015-16). The results indicated that 

plants in the 11 September planting date had significantly higher values of  pods per plant, seeds in  the pod, 

1000 seeds weight, seed and oil yields. Late sowing datesdecreased seed and oil yields by decreasing yield 

components and increasing cold damage in oilseed rape genotypes.Therefore, 11 September could be a suitable 

dateforthe cultivation fall genotypes of oilseed rape in East Azarbaijan and areas with similar 

climate.Correlations among the seed and oil yields with cold damage percent and yield components were 

significantly negative and positive respectively. It seems that yield decrease in late planting dates can occur 

via omiting plants from farm and decreasing yield components. L55, HL2012, Wpn-6, L72, SW102, 

HL3721genotypes indicated higher seed and oil yields in fall cultivations and are suitable for cultivation in 

East Azarbaijan. 
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 مقدمه

بنفان روی کلزاهای پاییزه صفمات تنش سرما و یخ

معخوالً در پاییز و اول بهار در دماهای حوالی صفر درجه 

گراد و در طول زمساان در دماهای زیر صفر سانای

(. سرما به 0692براون گردنف )گراد ایجاد میدرجه سانای

 ترها و در نایجه طوالنیکاهش سرعت سبز شفن گیاهچه

آلف و هخکاران انجامف )ها میشفن سبز و اساقرار بوته

صورت دماهای زیر صفر  ارج از (. تنش سرما به0695

های مخالف زدگی قسختهای کلزا به یخدامنه تحخل بوته

منجر  آنمرگ گیاه هخچون طوقه و ریشه و در نهایت به 

بوربولیس و هخکاران (. 0696الرچر و نیونر شود )می

زدگی و س وح پرولین را در ( تغییرات تحخل یخ7339)

به سرما و دمای  سازگاریای و در شیشه شرایط درون

های هوایی کلزا بررسی کردنف. در این بنفان در انفامیخ
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لین روبنفان به افزایش مقفار پتحقیق دمای کم و بفون یخ

کلزا منجر های هوایی انفامهخراه با افزایش سخت شفن 

 وکاهش تحخل به سرما  باعثشف. افزایش دورة یخبنفان 

زمان . های کلزا گردیفافزایش میزان سرمازدگی بوته

کاشت مناس  با فراهم کردن میزان رشف الزم در 

پذیری آنها در برابر های کلزا و با کاهش آسی بوته

دار عخلکرد دانه و روغن در واحف ش معنیسرما، افزای

نشان داده (. 0695آلف و هخکاران دارد ) س   را در پی

 .Bهای در زمان کاشت گونهی  ماهه تا یر  شفه است

napus L.  وB. Juncea L.  دار کاهش معنی باعث

ساران و گری ) گردیفعخلکرد و درصف روغن دانه 

کلزا در من قه گنبف های ناایج بررسی ژنوتیپ.. (0692

نشان داد بین تعفاد  ورجین در بوته و تعفاد دانه در 

ی دارهای مثبت و معنی ورجین با عخلکرد دانه هخبسایی

وجود هخبسایی مثبت و . (7300)فرجی  وجود دارد

دار بین ارتفاع بوته با تعفاد  ورجین در بوته، وزن معنی

کلزای پاییزه  هزار دانه و عخلکرد دانه و روغن در ارقام

نشان دهنفه اهخیت ارتفاع بوته در پشایبانی عخلکرد دانه 

تعفاد  ورجین در (.7309 و روغن است )پاسبان اسالم

 در کلزا داشاه وداری روی عخلکرد دانه اثر معنیبوته 

ها و ها، گلها، غنچهاین ویژگی توسط بقای شا ه

(. 7333)دیپنبروك  شودهای جوان پشایبانی می ورجین

بین عخلکرد دانه با تعفاد  داریهخبسایی مثبت و معنی

شا ه فرعی، تعفاد  ورجین در بوته و وزن هزار دانه 

 .Bو  .B. napus Lهایگونههای ماعلق به ژنوتیپدر 

Juncea L.  ناایج  (.7339)گوناسکرا  گزارش شفه است

کاپی، های پاییزه کلزا شامل مودنا، اارزیابی ژنوتیپ

شهریور تا  70های کاشت لیکورد، اپرا و زرفام طی تاریخ

مهر ماه در دشت تبریز نشان داد که با اناقال زمان  73

مهر ماه تعفاد  ورجین در بوته و عخلکرد  73کاشت به 

یابف )پاسبان داری کاهش میطور معنیدانه هخه ارقام به

یزه، هخچنین با تا یر در زمان کاشت پای (.7300اسالم 

های بارور در مار مربع کاهش یافاه و تعفاد  ورجین

(. 0699جنکینز و لیچ شود )افت عخلکرد دانه میباعث 

های ناایج حاصل از بررسی تحخل به سرما در بوته

کلزای سازگار شفه تحت شرایط آزمایشیاهی، نشان داد 

درجه  5روز در دمای  2که قرارگیری گیاهان به مفت 

بنفان، باعث از فرا رسیفن سرما و یخ گراد قبلسانای

رایف و زینالی گردد )افزایش تحخل به سرما در آنها می

ترکی  حاصل از دورگ گیری بین  09م العه (. 7330

های کلزا نشان داد که از بین اجزای عخلکرد دانه، ژنوتیپ

وراثت پذیری تعفاد  ورجین در بوته و وزن هزار دانه 

ار کعنوان معیارهای گزینش بهنف بهتوانباالتر بوده و می

 (7303 رونف )صباغ نیا و هخکاران

تعیین زمااان کاااشااات پاااییزه  پژوهش اهاافا  این

منااسااا  کلزا در اقلیم آذربایجان شااارقی و مناطقی با   

شااارایط اقلیخی مشاااابه، ارزیابی اثرات دیر کاشااات بر  

زدگی، عخلکرد و اجزای عخلکرد دانه و روغن  و سااارماا 

های ماحخل به ساارما و پرمحصااول کلزا ژنوتیپمعرفی 

 بودنف.
 

 هامواد و روش

 و آموزش در مرکز تحقیقاتپژوهش حاضر 

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی )ایسایاه 

دقیقه  7درجه و  99شاه( با مشخصات جغرافیایی  سرو

 و نیخه  ش  )سرددقیقه شخالی  59درجه و  02شرقی، 

-هب بنفی کوپن(نفان در سیسام پهنهبهای یخبا زمساان

 0069-65و  0060-69پاییزه طی دوسال زراعی صورت 

میانیین دمای حفاقل سه ماه پاییز و زمساان . گردیف اجرا

و  2/0ترتی  به 69-60محل آزمایش در سال زراعی 

ترتی  به 65-69گراد و سال زراعی درجه سانای -0/7

صورت بهآزمایش گراد بودنف. درجه سانای -9/7و  9/0

های کامل در قال  طرح آماری بلوك های  رد شفهکرت

شف. عوامل مورد آزمون  پیادهتکرار  سهتصادفی با 

عنوان فاکاور اصلی با سه س  : بهزمان کاشت شامل 

فاکاور فرعی ژنوتیپ    مهر ماه و 6شهریور و  03و 73

، Okapi ،Operaس   شامل:  09در 

Modena،Zarfam ،Licord ،Talayeh ،SLM046 ،

SW102 ،L72 ،L14 ،HL3721 ،Wpn6 ،L155 

مار سانای 79فاصله   وط کاشت در  بودنف. HL2012و
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کار رفاه کیلوگرم در هکاار به 9تنظیم گردیف. میزان بذر 

تثبیت شف. هر مار مربع بوته در  25و در نهایت تراکم 

دهی کودمار بود.  5طول کرت شامل شش ردیف به

-اوره به دارنیاروژنمزرعه با اسافاده از کود 

 و مرحله قبل کاشت دوکیلوگرم در هکاار در090مقفار

کیلوگرم در هکاار  79مقفار به دهی، سولفات پااسیمغنچه

 70مقفار به و سوپر فسفات تریپل K2Oصورت به

قبل از کاشت صورت P2O5صورت بهکیلوگرم در هکاار 

دهی با اسافاده از سم مرحله گلگرفت. در اواسط 

به نسبت ی  در هزار برعلیه  (Pirimicarb)پیریخیکارب

 مبارزه شف. مومی کلم آفت شاه

کاهش میانیین دمای روزانه  قبل ازپاییز  هنیام به

گراد درجه سانای 5به کخار از صفر گیاهی کلزا که 

در هر  تعفاد بوته(، 0665کیخبر و م  گرییور باشف )می

این کار در فصل گردیف.  شخارش و ثبتآزمایشی  کرت

ت در نهایبهار پس از طی شفن فصل سرما نیز تکرار شف. 

)آلف و هخکاران  دست آمفها بهکرتدرصف سرمازدگی 

 تعفاد  ورجین در بوتهارتفاع بوته، برای تعیین  .(0695

بوته تصادفی در هر کرت آزمایشی  73و طول  ورجین

هخچنین تعفاد دانه در  ورجین با شخارش  کار رفتبه

دست آمف. بوته از هر کرت به 73های های  ورجیندانه

نخونه  9برای تعیین وزن هزار دانه در هر واحف آزمایشی 

ای پس از رسیفگی و برداشت محصول دانه 033تصادفی 

ها در نهایت وزن به کار رفت و با تعیین میانیین نخونه

پس از رسیفگی محصول،  .دیفهزار دانه مشخص گر

ها و عخلکرد دانه در هر واحف آزمایشی با حذ  حاشیه

دست آمفه و در واحف های کرت بهبرداشت تخامی بوته

ها با اسافاده از هکاار محاسبه گردیف.درصف روغن دانه

 ، A75- 09- 73Hمفل  )دسایاه مربوطه و  NMRروش 

Bruker ) دست های بهدهدر نهایت دا.گیری گردیفانفازه

مورد تجزیه و  SPSSافزار آماری آمفه با اسافاده از نرم

 تحلیل قرار گرفانف.
 

 بحث نتايج و

ها نشان داد که اثر زمان واریانس داده تجزیه ناایج

ها در کاشاات و ژنوتیپ روی درصااف ساارمازدگی بوته  

 (.0دار بود )جفول بنفان معنیطول فصااول ساارما و یخ 

مورد م ااالعااه کخارین درصاااف   هاااینوتیااپژدر هخااه 

دست آمف شهریور ماه به 73از زمان کشت  سارمازدگی 

طور هاا به سااارماازدگی بوتاه   ،و باا تاا یر در کشااات  

(. بنابراین زمان کاشت 7داری افزایش یافت )جفول معنی

های پاییزه کلزا در اقلیم شاااهریور ماه برای ژنوتیپ 73

ه، خی مشابسرد آذربایجان شرقیو مناطقی با شرایط اقلی

نشان داده شفه با تا یر زمان کاشت مناسا  دیفه شاف.  

کلزای پاییزه، فاصاااله زمانی بین رهور دو برگ  ماوالی 

تر طوالنیو دساااایااابی بااه روزت پاااییزه هااا در بوتااه

طور کلی با توجه به(.7330میرالس و هخکااران  گردد)می

های کلزا از نظر باه تنوع ژنایکی موجود در بین ژنوتیاپ  

 رساافمی نظر( به7330مقفم و هخکاران خل به ساارما )تح

را شناسایی  ی ساازگار و پرمحصااولی هاباوان ژنوتیپ

نخود که امکان کاشات آنها در مناطق سرد کشور فراهم  

کخارین  هااای مورد م ااالعااهدر بین ژنوتیااپ باااشااااف.

در کاشت دیرهنیام  درصف 9/09تا  6/09با  سارمازدگی 

، L14،HL2012 ،HL3721ه ماااهااار مااااه بااا  6

Licord،Wpn-6 وL155  (.7تعلق داشت )جفول 

ای هژنوتیپارتفاع بوته زمان کاشت پاییزه روی اثر 

دار بوده و هخواره از ارتفاع بوته مورد م العه غیر معنی

بنابراین  (.7و  0های مشاااابهی بر وردار بودنف )جفول

های ماحخل به سارما و سازگار عامل  درگزینش ژنوتیپ

 محفود کننفه نخواهف بود. ارتفاع بوته

روی تعفاد داری اثرات معنیزمان کاشت و ژنوتیپ 

با تا یر در زمان  (.0)جفول  داشااات ورجین در بوته 

در  مهر ماه تعفاد  ورجین 6شااهریور به  73کاشاات از 

داری نشااان  های مورد م العه کاهش معنیبوته ژنوتیپ

 این بودناف. از این امر مسااااثنی اکااپی و لیکورد  دادولی 

 7/09درحالی اساات که بیشااارین مقادیر ساارمازدگی با 

رسف با نظر میبه (.7تعلق داشات )جفول   آنهادرصاف به  

 ،کاهش تعفاد بوته در واحف سااا   در اثر سااارمازدگی 

مانفه با توساااعه شااااگ و برگ از تعفاد  هاای باقی بوتاه 

 انف.شفه ورجین بیشاری بر وردار 
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 هاي كاشت مختلفزمانكلزادر پايیزه  هايژنوتیپمورد مطالعه روي تجزيه واريانس صفات نتايج  -1جدول 

 میانیین مربعات

 تعفاد دانه در  ورجین تعفاد  ورجین در بوته ارتفاع بوته درصف سرمازدگی درجه آزادی منابع تغییر

 900/705** 920/0093** 002/99990** 933/9022** 0 سال

 390/0 709/097* 999/0569 990/9 9 تکرار

 020/023** 507/2099** 693/532 303/7052** 7 زمان کاشت

 002/079** 709/9999** 090/0503 275/0992** 7 زمان کاشت× سال 

 092/0 675/92 900/992 532/9 9   ای صلی

 705/05** 995/629** 070/077 596/09** 00 ژنوتیپ

 267/2** 339/936** 722/025* 299/09** 00 ژنوتیپ× سال 

 757/2** 299/290** 927/002 590/0 79 ژنوتیپ× زمان کاشت 

 029/2** 095/959** 905/079 997/7 79 ژنوتیپ× زمان کاشت × سال

 770/7 700/052 053/99 056/0 059 فرعی   ای

 90/5 57/00 90/2 09/05  ضری  تغییرات  )% (

 باشف.می درصف 0و  5به ترتی  معنی دار در س   احاخال  **و *

 

 

 1ادامه جدول 

 میانیین مربعات

 عخلکرد روغن درصف روغن عخلکرد دانه وزن هزار دانه

**929/9 **960/709939099 **593/563 **996/09909555 

092/3 522/292039 553/5 932/059096 
**667/0 **975/00937025 909/9 **679/7092509 

**096/0 **635/9279693 733/0 *770/0292095 

090/3 050/666099 939/2 659/770970 

**329/3 397/939239 909/0 960/97723 
**360/3 *522/520092 *296/7 *099/000902 
**397/3 **927/567957 696/0 **967/000200 

*357/3 **636/956670 930/0 **979/006039 

379/3 933/769369 069/0 097/55293 

99/5  99/70  96/7 92/70  

 باشف.می درصف 0و  5به ترتی  معنی دار در س   احاخال  **و  *

 

 تعاافاد دانااه در  ورجینکاااشااات روی  اثر زمااان

هااای مورد م ااالعااه بین ژنوتیااپ هخچنیندار بود معنی

 (.0داری از نظر این صفت دیفه شف )جفول معنیا اال  

دار تعفاد افاادن زمان کاشت باعث کاهش معنی قبه تعوی

هاای مورد م االعاه به غیر از    داناه در ورجین ژنوتیاپ  

L72 ،L155و Wpn-6هااای مورد بین زنوتیااپ.گردیااف

از تعفاد  Wpn-6و  Okapi ،Zarfam ،Talayehم العه 

 (.7بر ردار بودناف )جفول  بیشااااری داناه در  ورجین  

ناااایج یاا  تحقیق نشاااان داد تعاافاد  ورجین در بوتااه 

ولی  کخار بودههای دیرهنیام کلزاهای مربوط به کشااات

تعافاد دانه در  ورجین آنها بیشاااار بود و این امر افت  

کرد )التخن و دیکساااون عخلکرد را تا حفودی جبران می
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0692.) 

داری از طور معنیزمان کاشت پاییزه به با تا یر در

-به های مورد م العهتعفاد دانه در  ورجین هخه ژنوتیپ

ا هژنوتیپ بین هخچنین ا اال . کاساه شف Wpn-6جز 

 (.7و  0های مف )جفولآدست دار بهدر این صفت معنی

هخواره از تعفاد  Wpn-6و  Okapi ،Operaهای ژنوتیپ

دانه در  ورجین بیشاری بر وردار بودنف )جفول 

ناایج کشت ارقام آزاد گرده افشان زرفام، اکاپی و (.7

SLM046 70های کاشت و هیبریف الیت در تاریخ 

مهر ماه در شهرساان بویراحخف نشان داد  70شهریور تا 

که بیشارین تعفاد  ورجین در بوته، عخلکرد دانه و روغن 

دست آمف و در کشت شهریور ماه به 70در زمان کاشت 

ماه رقم زرفام در مقایسه با سایر مهر  70دیرهنیام 

ها افت عخلکرد دانه کخاری داشت )فالح هکی و ژنوتیپ

ها با بوته های کاشت دیرهنیامدر زمان(. 7300هخکاران 

 بنفان شفهتری وارد فصل سرما و یخمرحله رشفی پایین

رشف بهاره  آهنگ (7و عالوه بر آسی  سرمازدگی )جفول 

لکرد دانه و اجزای آن کاهش و درنایجه عخشفهکنف  اآنه

بین میزان رشف نسبی بوته و هخچنین دهنف.  نشان می

های بهاره کلزا هخبسایی  ورجین با عخلکرد دانه ژنوتیپ

داری گزارش شفه است )آروین و هخکاران مثبت و معنی

7303.) 

ناایج آزمایش نشان داد که اثر زمان کاشت و 

(. 0بود )جفول دار ژنوتیپ روی وزن هزار دانه معنی

دار وزن هزار تا یر در زمان کاشت باعث کاهش معنی

دانه گردیف ولی میزان این کاهش زمانی چشخییر بود که 

و  Wpn-6هخچنین  .شفمیمهر ماه انجام  6کشت در 

HL2012  هخواره از وزن هزار دانه باالتری بر وردار

 (.7بودنف )جفول 

زمان  دادنف کهها نشان داده ناایج تجزیه واریانس

عخلکرد دانه و روغن  رویداری معنی اثرکاشت پاییزه 

تا یر در و  (0)جفول  داشتهای پاییزه کلزا در ژنوتیپ

هخچنین حفاکثر مقفار این  .باعث کاهش آنها گردیفکشت 

شهریور ماه  03به  73کاهش در تغییر زمان کاشت از 

 73ز در این م العه تعویق زمان کاشت ا (.7بود )جفول 

با مهر ماه در شرایط آذربایجان شرقی  6شهریور به 

دار افزایش درصف سرمازدگی مزرعه و کاهش معنی

های اجزای عخلکرد، عخلکرد دانه و روغن در ژنوتیپ

رسف علل نظر میبه (.7)جفول  هخراه بودپاییزه کلزا 

ها در اثر اصلی کاهش عخلکرد از بین رفان بوته

عق  بودن مرحله رشفی و و سرمازدگی از ی  سو، 

ها در زمان شروع رشف بهاره از سوی ضعیف بودن بوته

( با م العه راب ه تاریخ کاشت 7309فرجی )دییر باشف. 

های پاییزه کلزا در من قه گنبف نشان داد و دما در کشت

آبان ، طول دوره نخو رویشی  05که با تا یر در کاشت از 

بنابراین در بف. یاصورت   ی کاهش میو زایشی به

 ،آذربایجان شرقی و مناطقی با شرایط اقلیخی مشابه

شهریور  73ترین زمان کاشت ارقام پاییزه کلزا مناس 

دار ماه بوده و تا یر کاشت از این زمان با کاهش معنی

-کشت به واهف بود.هخراه عخلکرد دانه و روغن 

 ربا افزایش سرعت سبز و اساقرا ارقام پاییزه کلزاهنیام

بنفان، ها پیش از شروع فصل سرما و یخموقع گیاهچهبه

با کاهش درصف سرمازدگی و دسایابی به تراکم بوته 

. دگردمناس  در فصل بهار با عث افزایش عخلکرد دانه می

و عخلکرد دانه با یکفییر  مزرعه سرمازدگیبینفرصف

داری وجود دارد )بالودیس و هخبسایی مثبت و معنی

، L155 ،HL2012های طور کلی ژنوتیپهب (.7305گایل 

Wpn-6 ،L72 ،SW102  وHL3721  از عخلکرد دانه و

نیز مهر ماه  6در کشت ه و بر ردار بود تریروغن باال

در زمان کاشت درصف سرمازدگی کخاری نشان دادنف.

نیز عخلکرد باالتری  Operaو  L14ماه  شهریور  73

 Talayeh ،Modenaمهر ماه  6نشان دادنف. و در کشت 

 (.7های باالتری داشانف )جفول عخلکرد Licordو 

 
 



 82.....                                                          (.Brassica napus L)های متحمل به سرمای کلزا معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ

 هاي مختلف كاشتپايیزه  كلزا در زمان هايمیانگین صفات مورد مطالعه روي ژنوتیپ –2جدول 
  ورجینتعفاد دانه در  در بوته تعفاد  ورجین درصف سرمازدگی (cmارتفاع بوته) ژنوتیپ زمان کاشت

Okapi  079 ماه شهریور 73 a-d 0/2 l 9/25 n-p 2/76 bc 
 Opera 073a-e 0/2 l 5/62 c-k 9/00 a 

 Modena 003 e 3/9 kl 2/69 c-j 3/79 b-g 

 Zarfam 079a-d 3/2 l 2/007 a-d 5/76 bc 
 Licord 079a-c 9/5 l 7/030 b-i 5/76 bc 

 Talayeh 079a-d 5/9 l 0/073 a 3/03 b 

 SLM046 000a 0/2 l 5/030 a-h 5/79 b-f 

 SW102 070a-e 6/9 l 3/035 a-g 0/76 b-d 

 L72 079a-c 7/2 l 5/033 b-i 0/79 g-k 

 L14 070a-e 9/2 l 9/000 a-c 9/79 b-e 

 HL3721 079a-c 3/9 l 7/62 c-k 7/79 b-g 

 Wpn-6 000ab 3/2 l 9/030 a-g 2/76 bc 

 L155 073b-e 0/2 l 5/039 a-f 9/79 e-k 

 HL2012 079a-d 0/9 l 3/003 a-e 5/79 b-f 

Okapi 009c-e 7/00 شهریور ماه 03 e-h 9/29 l-p 9/72 c-h 
 Opera 073b-e 0/09 ij 2/97  j-p 2/72 c-i 

 Modena 009c-e 9/07 ij 7/25 n-p 2/72 c-i 

 Zarfam 009c-e 7/09 f-i 9/99 f-n 3/79 b-g 

 Licord 073a-e 9/03 e-h 5/002 ab 2/79 f-k 

 Talayeh 076a-c 9/00 h-j 7/23 p 7/79 b-g 

 SLM046 009a-e 7/00 g-i 9/030 b-h 9/72 c-h 

 SW102 077a-e 7/09 j 5/039 a-g 0/72 j 

 L72 073a-e 0/07 h-j 0/69 c-k 9/72 c-h 

 L14 070a-e 9/07 g-i 7/99 g-o 2/72 c-i 

 HL3721 009c-e 0/03 j 9/20 n-p 9/79 e-k 
 Wpn-6 077a-e 9/00 h-j 0/22 m-p 3/03 b 
 L155 070a-e 3/07 h-j 5/030 b-h 9/72 c-h 
 HL2012 075a-d 3/03 jk 2/29 l-p 9/79 e-k 

Okapi 006c-e 7/09 مهر ماه 6 ab 3/99 h-p 3/79 b-g 
 Opera 077a-e 7/09 ab 3/039 a-g 0/75 j-m 

 Modena 073b-e 0/02 a-c 0/25 n-p 9/75 h-l 

 Zarfam 002c-e 2/09 a 9/90 i-p 3/75 k-m 

 Licord 075a-d 7/09 a-e 0/65 d-l 9/72 c-h 

 Talayeh 006c-e 0/02 a-c 7/20 o-p 9/79 e-k 

 SLM046 006c-e 9/02 a-c 3/96 f-n 5/79 f-k 

 SW102 073a-d 9/02 a-c 0/66 c-j 2/70 m 

 L72 072a-d 7/09 ab 9/62 c-k 2/75 i-l 

 L14 075a-d 6/09 d-g 9/90 i-p 9/75 h-l 

 HL3721 073b-e 9/05 b-e 7/90 k-p 0/75 j-m 

 Wpn-6 077a-e 5/09 a-e 0/60 e-m 5/76 bc 

 L155 002c-e 9/09 a-d 3/20 n-p 5/75 j-m 
 HL2012 006c-e 5/05 c-f 5/22 m-p 7/79 lm 

 .باشفدرصف می 0دار در س   احاخال گر عفم تفاوت معنیحرو  مشابه در هر ساون نشان
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 2ادامه جدول 

 (aKg.h-1) عخلکرد روغن درصف روغن (aKg.h-1) عخلکرد دانه (g) وزن هزار دانه ژنوتیپ زمان کاشت

Okapi 0/0 ماه شهریور 73  d-h 7039d-h 0/97 f 693e-i 

 Opera 9/0  a-c 7699a-c 0/99 a-e 0769a-e 

 Modena 0/0  a-d 7205b-g 3/99 a-e 0063b-h 

 Zarfam 7/0  b-f 7253b-f 9/90 a-f 0099b-h 
 Licord 7/0  b-f 7299b-f 9/90 a-f 0069b-g 

 Talayeh 7/0  b-f 7092d-h 0/90 b-f 0309d-i 

 SLM046 7/0  b-f 7099c-h 9/90 a-f 0376c-i 

 SW102 0/0  a-d 0039a-c 9/90 a-f 0099a-c 

 L72 0/0  a-d 7699a-e 2/90 a-f 0766a-e 

 L14 7/0  b-f 0000a-c 9/90 b-f 0009a-d 

 HL3721 7/0  b-f 7660a-e 2/90 a-f 0766a-e 

 Wpn-6 5/0  a 0099ab 0/95 a 0509a 

 L155 7/0  b-f 0096ab 5/90 a-f 0923a-b 

 HL2012 9/0  0529a 5/90 a-f 0550a 

Okapi 3/0 شهریور ماه 03  7709e-h 9/99 a-d 625 e-i 
 Opera 7/0  7750e-h 7/99 a-e 697 e-i 

 Modena 6/7  0679 h 7/99 a-e 900i 
 Zarfam 7/0  7065f-h 3/99 a-e 690e-i 

 Licord 7/0  7767e-h 0/99 a-e 666e-i 

 Talayeh 0/0  7709e-h 9/90 a-f 690e-i 

 SLM046 7/0  7359f-h 7/90 c-f 996g-f 

 SW102 0/0  7023f-h 5/99 a-d 696g-i 

 L72 7/0  7323f-h 7/99 a-e 636g-i 

 L14 7/0  0650gh 5/99 a-d 997g-i 

 HL3721 0/0  7906c-h 0/99 a-e 0399c-i 

 Wpn-6 7/0  7079d-h 0/99 a-e 0307d-i 

 L155 0/0  7707e-h 9/99 a-d 620e-i 
 HL2012 7/0  7376f-h 0/99 a-e 969g-i 

Okapi 9/7 مهر ماه 6  7750e-h 3/95 ab 0337d-i 
 Opera 9/7  7707e-h 2/97 ef 672g-i 

 Modena 9/7  7796e-h 5/99 a-d 0339d-i 

 Zarfam 2/7  7095f-h 5/99 a-d 600g-i 

 Licord 9/7  7799e-h 0/99 a-e 660e-i 

 Talayeh 3/0  7923c-h 0/90 c-f 0392c-i 

 SLM046 2/7  0665f-h 9/90 a-f 996h-i 

 SW102 0/0  7999c-h 9/99 a-e 699e-i 

 L72 6/7  7399f-h 9/99 a-c 609g-i 

 L14 6/7  7099f-h 3/90 d-e 670g-i 

 HL3721 9/7  7790e-h 9/99 a-d 0330d-i 
 Wpn-6 2/7  7779e-h 7/99 a-e 659f-i 
 L155 2/7  7703 c-h 0/99 a-e 626e-i 
 HL2012 6/7  2377 e-h 2/90 a-f 0007c-i 

  .باشفدرصف می 0دار در س   احاخال گر عفم تفاوت معنیحرو  مشابه در هر ساون نشان        
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هخبسایی بین درصف  :بین صفات ساده همبستگی

 ورجین در بوته، وزن هزار دانه،  سرمازدگی با تعفاد

 دست آمف.دار بهعخلکرد دانه و روغن منفی و معنی

اجزای عخلکرد با عخلکرد دانه و روغن هخبسایی بین 

. بنابراین کاهش عخلکرد (0بود )جفول دار مثبت و معنی

ان رفبین  علت ازبهتا یر در زمان کاشت پاییزه،  بادانه 

اجزای عخلکرد  از ی  سووافتدر اثر سرمازدگی ها بوته

ه بود هایی با رشف عق  افااده از سوی دییردر بوتهدانه 

ها در زمان های دیر هنیام پاییزه بوتهدر کشتاست. 

شروع رشف بهاره ضعیف بوده و با عق  افاادن مراحل 

رشفی، اجزای عخلکرد دانه کاهش یافاه و بازتاب آن 

 (.7339کرا گوناسشود )روی عخلکرد دانه دیفه می

دست به 66/3 دانهعخلکرد  باهخبسایی بین عخلکرد روغن 

-آمف که نشان دهنفه نقش تعیین کننفه عخلکرد دانه می

 باشف.

 پايیزه كلزا هايژنوتیپ ضرايب همبستگی ساده  بین صفات مورد مطالعه روي  -3جدول 

عخلکرد 

 (9)روغن 

 فدرص

 (2)روغن 

عخلکرد 

 (9دانه)

وزن هزار 

 (5دانه)

تعفاد دانه در 

 (9 ورجین)

تعفاد  ورجین 

 (0در بوته)

درصف 

 (7سرمازدگی )

 ارتفاع بوته

(0) 

 صفات

       70/3- (7) 

      
**99/3- 79/3 (0) 

     75/3 70/3- 79/3 (9) 

    32/3 79/3 **90/3- 75/3 (5) 

   **55/3 **90/3 **99/3 **56/3- 73/3 (9) 

  70/3- 07/3- 79/3- 05/3- 77/3 09/3- (2) 

 00/3- **66/3 **52/3 *06/3 **99/3 **93/3- 70/3 (9) 

    می باشف.درصف  0و  5در س   احاخال دار معنیترتی  : به  * ,**            
 

 گیري كلینتیجه 

های پاییزه ژنوتیپبیشاااارین عخلکرد دانه و روغن 

شهریور  73کلزا در آذربایجان شارقی طی زمان کاشت  

درصاااف  ،های دیرهنیامکاشاات ماه حاصاال شااف و در   

از بین رفان گیاهان  باومزرعه افزایش یافاه سرمازدگی 

هایی با از ی  سو و کاهش مقادیر اجزای عخلکرددر بوته

عخلکرد دانه و روغن رشاااف عق  افااده از ساااوی دییر، 

وجود هخبسایی منفی بین . یافتکاهش داریمعنیطور به

عخلکرد دانه و روغن با درصاف سارمازدگی و هخبسایی   

مثبت با اجزای عخلکرد دانه نشاااان دهنفه اثر کاهشااای  

ا ههای دیر هنیام روی عخلکرد با از بین بردن بوتهکشت

مانفه بوده اسااات. هاای بااقی  و ضاااعیف شااافن بوتاه  

، L155 ،HL2012 ،Wpn-6 ،L72هااای ژنااوتاایااپ  

SW102  وHL3721 های پاییزه از درصاااف در کشااات

سااارماازدگی کخار و عخلکرد باالتری بر وردار بوده و  

با شاارایط  برای کشاات درآذربایجان شاارقی و مناطقی 

 قابل توصیه هسانف.اقلیخی مشابه 
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