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 چكيده

بذر هکتاری و ارزیابی عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره  مقدارکاشت،  تاریخترین تعیین مناسب منظوربهآزمایش  هداف:ا

 اجرا گردید. دریاچه اورمیهحاشیه اراضی شور و کم بازده در 

 

های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز های خرد شده در قالب بلوکصورت کرتبه طرح آزمایشی ها:مواد و روش

آزمایش  عوامل به اجرا درآمد. 28و  1021تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دو سال 

 13و  8، 6، 4با سطوح  فاکتور فرعی بذر مقدارفروردین ماه و  03و  93، 13سطح:  0کاشت فاکتور اصلی  با  تاریخ :شامل

  بود.RGS003 کار رفته کیلوگرم در هکتار بودند. ژنوتیپ به

 

ل برگ، فروردین ماه، درصد پوشش سبز مزرعه، شاخص کلروفی 03تا  13کاشت از  در با تاخیرنتایج نشان دادند  ها:یافته

داری کاهش یافتند. طور معنیارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن و درصد روغن به

داری کاسته طور معنیبذرهای مورد آزمایش به مقداربا تاخیر در تاریخ کاشت از عملکرد دانه و روغن گیاهان کلزا در همه 

وجود همبستگی دست آمد. کیلوگرم در هکتار به 6بذر  مقدارفروردین ماه و  13روغن از کشتشد. بیشترین عملکرد دانه و 

دهی با عملکرد دانه و روغن دار بین درصد پوشش سبز مزرعه و شاخص کلروفیل برگ در اواسط مرحله گلمثبت و معنی

 مناسب بذر در واحد سطح و محتوای کلروفیل برگ در پشتیبانی عملکرد بود.  مقدارنشان دهنده اهمیت باالی 

 

و مناطقی با شرایط دریاچه اورمیه  حاشیهاراضی شور و کم بازده در برای کشت کلزای بهاره  طور کلیبه گيری:نتيجه

 است. هقابل توصیکیلوگرم در هکتار  6بذر مقدار فروردین ماه و  13کاشت  اقلیمی مشابه، تاریخ

 

 ، عملکرد دانهدرصد پوشش سبز مزرعه، درصد روغن دانه تراکم بذر، زمان کاشت، های كليدی:واژه
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Abstract 

Background and objective: The present research was done in order to determine the optimum planting date, 

seed amount and to evaluate the grain and oil yields of spring rapeseed in saline and marginal areas around 

Urmia lake. 

 

Materials and Methods: The RGS003 genotype was used for cultivation. The experiment was conducted as 

split plot based on a RCBD design in three replications with two factors including sowing date (30 March and 

9 and 19 April) and seed amount (4, 6, 8 and 10 Kg seeds per hectare). The study was carried out in East 

Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center (Khosrow Shah Station) during 

2018 and 2019 cropping seasons. 

 

Results: The results indicated that the green field cover percent, Leaf chlorophyll index, plant height, pods per 

plant, 1000 seeds weight, grain oil percent and grain and oil yields were decreased significantly by delaying 

planting date from March 30 to April 19. Also this delay led to a significant decrease in grain and oil yields at 

all seed amounts. The highest amounts of grain and oil yields achieved from March 30 planting time and 6 Kg 

seeds per hectare. Correlations among the green field cover percent, Leaf chlorophyll in mid flowering stage 

with grain and oil yields were significantly positive. These indices had an important role in yield determining.  

 

Conclusion: It is concluded that 30 March planting date and 6 Kg.ha-1 seeds amount can be suggested for 

spring rapeseed cultivation in saline and marginal areas around Urmia Lake and lands with similar climate. 

 

Keywords: Grain Yield, Green Field Cover Percent, Planting Date, Seed Density, Seed Oil Percent     

 

 مقدمه

 های روغنی است که بامعدود دانه جزو گیاه  کلزا        

های بهاره و پاییزه در برابر شرایط محیطی داشتن تیپ

های معتدل، نیمه سرد و سرد از متفاوت مانند اقلیم

ای برخوردار است )کیمبر و توانایی سازگاری گسترده

( نشان داد که کلزا 9313گروال )(. 1221مک گیریگور 
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گزینه مناسبی برای کشاورزی پایدار در اراضی شور و 

نشان داده شده است که تحمل ارقام کلزا  باشد.قلیایی می

به تنش شوری عمدتا به علت ممانعت از ورود نمک به 

داخل گیاه بوده است که باعث حفظ گیاه از اثرات منفی 

دد گراسمزی و تنش ثانویه خشکی و مسمومیت یونی می

ها نشان داده است که نتایج بررسی (.9316اطلسی پاک )

کلزا در معرض تنش شوری، ارقام با قرارگیری گیاهان 

های هایی مانند پرولین و قندمتحمل با تجمع اسمولیت

های ریشه، به توان جذب محلول در سیتوپالسم سلول

افزایند )لیانگ و همکاران از خاک شور میگیاه آب 

9318.)  

های بهاره و بررسی عکس العمل ارقام کلزا به کشت      

تدل سرد نشان داد که پاییزه در مناطق سرد و مع

ها برای کشت بهاره مناسب در این اقلیم  RGS003رقم

نتایج ارزیابی  (.9313راد و همکاران است )شیرانی

، ظفر، 431عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا شامل هایوال 

RGS003 های کاشت مختلف در و ساری گل طی تاریخ

تاخیر مشهد، کرج، اصفهان و کرمانشاه نشان داد که با 

داری طور معنیدر زمان کاشت، عملکرد دانه همه ارقام به

-(. ارزیابی الین9310راد و رودی کاهش یافت )شیرانی

موقع و های بههای امید بخش بهاره کلزا در کشت

تاخیری در مازندران روشن ساخت که تاخیر در زمان 

دار عملکرد دانه گردید ولی کاشت باعث کاهش معنی

های کاشت دیرهنگام در همه زمان RGS003 ژنوتیپ

افت عملکرد کمتری نشان داد و با کسب میانگین کل 

کیلوگرم در هکتار، همواره باالترین  9113عملکرد دانه 

(. 9310عملکرد دانه را داشت )علیزاده و امیری اوغان 

زمان کاشت بهینه با فراهم کردن میزان رشد مناسب 

ش آسیب پذیری آنها در های کلزا از طریق کاهبرای بوته

دار عملکرد برابر عوامل نامساعد محیطی، افزایش معنی

دانه و روغن در واحد سطح را در پی دارد )آلد و همکاران 

 پاییزهتاخیر در زمان کاشت ارقام  صورتدر(. 1281

عملکرد دانه  گیاهان،با عقب افتادن مراحل رشدی کلزا، 

داده شده است  (. نشان9336)گوناسکرا  یابدکاهش می

های که با تأخیر در زمان کاشت کلزا، تعداد خورجین

بارور در متر مربع کاهش یافته ولی تعداد دانه در 

طور کلی تأخیر در زمان خورجین افزایش یافت. به

کاشت، عملکرد دانه را کاهش داد ولی تأثیری روی 

(. التمن و 1286درصد روغن دانه نداشت )جنکینز و لیچ 

های مربوط به ( مشاهده کردند که کلزا1281)دیکسون 

های کمتری در هنگام از تعداد خورجینهای دیرکشت

بوته برخوردار بودند ولی تعداد دانه در خورجین آنها 

بیشتر بود و این امر تا حدودی افت عملکرد ناشی از 

( 1282کرد. چی و تورلینگ )هنگام را جبران میکشت دیر

ورت کاهش تعداد خورجین در گزارش کردند که در ص

ها افزایش یافته و تا حدودی افت عملکرد ، وزن دانهبوته

کند. نتایج حاصل از بررسی اثرات زمان را جبران می

کاشت روی عملکرد دانه کلزا طی سه سال زراعی در 

تر شدن دوره مناطق مختلف کانادا نشان داد که با کوتاه

های دیرهنگام، کشتدهی در دوره گل دهی وکاشت تا گل

یابد )چنگسی و داری کاهش میطور معنیعملکرد دانه به

ترکیب حاصل از دورگ  06(. مطالعه 9331همکاران 

های کلزا نشان داد از بین اجزای گیری بین ژنوتیپ

عملکرد دانه، وراثت پذیری تعداد خورجین در بوته و 

عیارهای عنوان متوانند بهوزن هزار دانه باالتر بوده و می

(.  نتایج 9313کار روند )صباغ نیا و همکارانگزینش به

های کاشت مختلف در های کلزا طی زمانارزیابی ژنوتیپ

قزوین نشان داد که تاخیر در زمان کاشت با کاهش تعداد 

خورجین در بوته و وزن هزاردانه، باعث افت عملکرد دانه 

 (. 9311گردید )شرقی و همکاران 

تر از حد یاه در جبران تراکم بوته پایینتوان یک گ     

دسترس بودن منابع الزم مانند آب، مواد  مطلوب به در

(. نتایج تحقیقات 9333غذایی و نور بستگی دارد )سلطان 

-بازده و نیمه( در اراضی کم9330آنگادی و همکاران )

بذر ارقام کلزا نشان داد که با  مقدارخشک کانادا روی 

های فرعی و بر تعداد شاخهکاهش تراکم کاشت 

های شکل گرفته روی انشعابات اولیه و ثانویه خورجین

گردد ولی تعداد دانه در خورجین و وزن بوته اضافه می

داری نخواهد داشت. هانسون و هزار دانه تغییر معنی

( با ارزیابی عملکرد کلزای بهاره در 9338همکاران )
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گزارش ت کاشمختلف  هایمقادیر مختلف بذر و عمق

مقدار بذر کشت شده کمتر از  کردند که عملکرد دانه در

طور بوته سبز شده در متر مربع( به 14حد مطلوب )

بود. در این آزمایش  بهینهتر از مقدار داری پایینمعنی

بوته در متر  138و  169حداکثر عملکرد دانه در تراکم 

 ترتیب برای ارقام آزاد گرده افشان و هیبریدمربع به

دست آمد. نتایج ارزیابی اندازه و میزان کلزای بهاره به

بذر در واحد سطح روی سبز شدن، نمو و عملکرد دانه 

کلزا در کانادا نشان داد که در مقادیر باالتر بذر کشت 

دانه در  11دانه در مقایسه با  113شده در واحد سطح )

متر مربع( مزرعه از سطح سبز و درنهایت عملکرد دانه 

(. نتایج 9311تری برخوردار بود )هارکر و همکاران باال

مطالعه تراکم کاشت روی ارقام بهاره و پاییزه کلزا در 

انگلستان نشان داد که حداکثر تولید ماده خشک و عملکرد 

دست بذر در متر مربع به 13دانه ارقام بهاره از کشت 

 بذر 113تا  13تر در دامنه های باالتر و پایینآمد و تراکم

در متر مربع، عملکردهای کمتری داشتند )راگاس و بری 

9316 .) 

 ارمقد، بهینه کاشت تاریخاهداف آزمایش شامل تعیین      

، ارزیابی اجزای عملکرد و عملکرد مناسب بذر هکتاری

بازده اراضی شور و کمدانه و روغن کلزای بهاره در 

عنوان منطقه اصلی کشت کلزا در استان بهدشت تبریز 

 بودند.ذربایجان شرقی آ

 

    هامواد و روش

آزمایش در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و      

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی 

صورت بهاره به اجرا به 1028و  1021دو سال زراعی 

دقیقه شرقی،  9درجه و  46) ایستگاه خسرو شاه  درآمد.

پن بندی کوسیستم اقلیم دقیقه شمالی( در 18درجه و  01

بندان های یخسرد و نیمه خشک بوده و با زمستان

متر میلی 913باشد. میانگین دراز مدت بارندگی ساالنهمی

است که بخش عمده آن در بازه زمانی نیمه دوم پاییز تا 

گردد. ارتفاع محل آزمایش از نیمه اول بهار حادث می

هوایی مشخصات آب و متر است.  1041سطح دریا 

خاک ایستگاه در دوره آزمایش در جدول یک آمده است. 

و هدایت  درصد ماده آلی 1/1محل آزمایش لوم رسی با 

 باشد.می دسی زیمنس بر متر 1/6الکتریکی 

های خرد شده در قالب طرح صورت کرتآزمایش به     

 در دو سال های کامل تصادفی با سه تکرارآماری بلوک

زمان کاشت  :ی آزمایش شاملفاکتورها .پیاده شد

فروردین  03و 93،  13سطح:  0عنوان فاکتور اصلی  با به

 13و 8، 6، 4ماه و  فاکتور فرعی میزان بذر با سطوح 

بهاره و آزاد گرده افشان  رقمکیلوگرم در هکتار بودند. 

بود که برتری خود را از نظر  RGS003 کار رفته به

های ه اقلیمدهی در کشت بهارسازگاری و محصول

راد و کشور نشان داده است )شیرانیو سرد مختلف 

متر بوده سانتی 94(. فاصله خطوط کاشت 9313همکاران 

طول پنج متر بود. و هر کرت شامل شش ردیف به

برمبنای نتایج آزمون خاک ایستگاه محل دهی مزرعه کود

-دار اوره بهبا استفاده از کود نیتروژنآزمایش 

کیلوگرم در هکتار در دو مرحله قبل کاشت و 140مقدار

کیلوگرم در هکتار  94مقدار دهی، سولفات پتاسیم بهغنچه

 91مقدار و سوپر فسفات تریپل به O2Kصورت به

قبل از کاشت صورت  5O2Pصورت کیلوگرم در هکتار به

دهی با استفاده از سم گرفت. در اواسط مرحله گل

به نسبت یک در هزار برعلیه  (Pirimicarb)پیریمیکارب

 آفت شته مومی کلم مبارزه شد.

دهی درصد پوشش سبز مزرعه در اواسط مرحله گل     

تعیین شد. برای این منظور از شبکه مشبک به ابعاد یک 

صد قسمت مساوی تقسیم شده متر در یک متر که به یک

 صورت افقیبود استفاده گردید و با قرار دادن شبکه به

-رتفاع یک متری روی مزرعه و نگاه عمودی، خانهدر ا

درصد دارای پوشش سبز  13هایی با پوشش باالی

منظور شدند و مقدار کل حاصل به درصد بیان گردید. 

همزمان شاخص کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه 

( ساخت  Minolta Moel: SPAD-502کلروفیل متر )

ه، ین ارتفاع بوتکشور ژاپن اندازه گیری گردید. برای تعی

شاخص کلروفیل برگ و اجزای عملکرد دانه ده بوته 

گیری شدند. برای تصادفی در هر کرت آزمایشی اندازه

نمونه  8تعیین وزن هزار دانه در هر واحد آزمایشی 

ای پس از رسیدگی و برداشت محصول دانه 133تصادفی
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ها در نهایت وزن به کار رفت و با تعیین میانگین نمونه

ار دانه مشخص گردید. پس از رسیدگی محصول، هز

ها و عملکرد دانه در هر واحد آزمایشی با حذف حاشیه

دست آمده و در واحد های کرت بهبرداشت تمامی بوته

هکتار محاسبه گردید. برداشت مزرعه در سال اول و دوم 

تیر ماه انجام گرفت. درصد روغن  18و  11ترتیب در به

از روش استخراج پیوسته سوکسله ها با استفاده دانه

دست آمده با های بهدر نهایت داده .گیری گردیداندازه

و  16نسخه  SPSSافزار آماری استفاده از نرم

MSTATC .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

 

 

 بحث نتایج و

نتایج آزمایش نشان دادند که اثر تاریخ کاشت روی      

درصد پوشش سبز مزرعه، شاخص کلروفیل برگ، 

ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، 

دار بود. عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن معنی

داری روی ارتفاع بوته، فاکتور مقدار بذر نیز اثر معنی

در بوته، عملکرد دانه و روغن نشان داد. تعداد خورجین 

همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت با میزان بذر کشت شده 

در واحد سطح روی ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، 

 (. 9دار گردید )جدول عملکرد دانه و روغن معنی

 
 79و  79وی كلزای بهاره طی دو سال تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ر -2جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 تعداد خورجین در بوته ارتفاع بوته شاخص کلروفیل برگ درصد پوشش سبز

 333/13 191/2 133/3 333/9 1 سال

 102/94 118/91 398/6 929/08 4 تکرار/ سال

 314/0296** 316/1323** 114/068** 161/9128** 9 تاریخ کاشت

 191/11 161/131 191/3 161/68 9 تاریخ کاشت× سال 

 294/04 012/99 230/1 938/11 8 خطای صلی

 912/029** 162/81** 116/9 231/8 0 بذر مقدار

 431/19 129/2 941/9 000/66 0 میزان بذر× سال 

 910/114** 316/81** 929/1 941/14 6 بذر مقدار× تاریخ کاشت 

 211/2 244/8 491/9 082/19 6 بذر مقدار× تاریخ کاشت × سال

 602/11 146/2 481/4 114/99 06 خطای فرعی

 49/1 66/4 11/8 64/13  ضریب تغییرات  )% (

كل دمای هوا و مجموع بارندگی ایستگاه تحقيقات كشاورزی خسروشاه طی  و ميانگين حداقل، حداكثر -1جدول 
 79و 79های دوره آزمایش در سال

 های سالماه سال
 میانگین دمای حداقل 

 گراد()درجه سانتی
 میانگین دمای حداکثر

 گراد()درجه سانتی
 میانگین کل دما 

 گراد()درجه سانتی
مجموع بارندگی 

 متر()میلی
8/1 فروردین 1021  9/12  1/19  2/48  

4/93         4/8     اردیبهشت   4/14  0/18  

6/10 خرداد   1/98  3/91  9/91  

9/91 تیر   4/01  0/92  - 
1/1 فروردین 1028  1/14  2/2  0/26  

4/8 اردیبهشت   2/93  6/14  1/02  

0/16 خرداد   8/03  6/90  6/4  

2/12 تیر   1/04  9/91  - 

 دست آمده است.سینوپتیک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی )خسروشاه( بهها از ایستگاه داده -
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 2ادامه جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 عملکرد روغن  درصد روغن  عملکرد دانه وزن هزار دانه تعداد دانه درخورجین

 214/90262 041/3 681/182803* 318/3 293/909** 1 سال

 118/2114 918/4 836/66419 318/3 110/1 4 تکرار/ سال

 140/163243** 661/124** 201/1062129** 161/9** 246/0 9 تاریخ کاشت

 808/19203 116/0 681/44249 314/3 434/10 9 تاریخ کاشت× سال 

 241/6111 123/1 101/12119 392/3 089/4 8 خطای صلی

 160/41421** 491/3 129/182424** 330/3 629/9 0 بذر مقدار

 464/833 421/9 421/10120 332/3 691/13 0 بذرمقدار  ×سال 

 934/1831** 112/0 401/43411** 338/3 166/8 6 بذر مقدار× تاریخ کاشت 

 611/1002 296/4 918/0119 313/3 381/1 6 بذر مقدار× تاریخ کاشت × سال

 163/1381 123/9 841/4233 338/3 311/6 06 خطای فرعی

44/13  ضریب تغییرات  )% (  62/0  16/6  12/0  08/1 

 باشد.درصد می 1و  1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و *

 

طور فروردین ماه به 13کلزاهای کشت شده در تاریخ 

داری از درصد پوشش سبز مزرعه، شاخص معنی

کلروفیل برگ، وزن هزار دانه و درصد روغن بیشتری 

 ،هنگامهای دیردر کشت (.0برخوردار بودند )جدول 

ها در زمان شروع رشد بهاره ضعیف بوده و با عقب بوته

افتادن مراحل رشدی، اجزای عملکرد دانه کاهش یافته و 

شود )گوناسکرا دانه دیده می بازتاب آن روی عملکرد

9336.) 

 03گیاهان کشت شده در تاریخ در آزمایش حاضر     

-طور معنیکار رفته بهبذر به مقادیرفروردین ماه با همه 

داری ارتفاع بوته کمتری نسبت به کلزاهای کشت شده در 

(. با تاخیر در 4دو تاریخ کاشت دیگر داشتند )جدول 

های بذر مقدارن ماه، در همه فروردی 13تاریخ کاشت از 

تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه و روغن  ،کشت شده

نتایج ارزیابی عملکرد دانه . نشان دادندداری کاهش معنی

و  RGS003، ظفر، 431ارقام بهاره کلزا شامل هایوال 

های کاشت مختلف در مشهد، کرج، ساری گل طی تاریخ

ا تاخیر در زمان اصفهان و کرمانشاه نشان داد که ب

داری کاهش طور معنیکاشت، عملکرد دانه همه ارقام به

-نتایج ارزیابی ژنوتیپ(. 9310راد و رودی یافت )شیرانی

ایالت امریکا طی سه سال زراعی نشان  96های کلزا در 

ترین عامل تعیین کننده داد که شرایط محیطی اصلی

ه رتب عملکرد دانه و روغن بوده و خصوصیات ژنتیکی در

بیشترین تعداد (. 9314بعدی قرار دارد )آصفه و همکاران 

 مقدار هبفروردین ماه  13خورجین در بوته در کاشت 

 مقدار هبفروردین ماه  93کیلوگرم در هکتار، کشت  4بذر 

فروردین ماه  03کیلوگرم در هکتار و در کشت  6و  4بذر 

(. 4کیلوگرم در هکتار تعلق داشت)جدول  6بذر  مقداربه 

های کاشت تاریخهای کلزا طی نتایج ارزیابی ژنوتیپ

کاشت با  تاریخمختلف در قزوین نشان داد که تاخیر در 

کاهش تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه، باعث افت 

نتایج (. 9311عملکرد دانه گردید )شرقی و همکاران 

-اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ مطالعه ارتباط بین

-های کلزا در جنوب غرب استرالیا نشان داد که ژنوتیپ

های با تعداد خورجین و دانه بیشتر در هر متر مربع، 

(. 9311عملکرد دانه بیشتری نیز داشتند )ژانگ و همکاران 

-طور معنیفروردین ماه به 13با تاخیر در تاریخ کاشت از

ه و روغن کلزاهای کشت شده در همه داری از عملکرد دان

بذرهای مورد مطالعه کاسته شد. بیشترین عملکرد  مقدار

بذر  مقدارفروردین ماه و  13دانه و روغن از تاریخ کشت 

نتایج ارزیابی (. 4دست آمد )جدول کیلوگرم در هکتار به 6

بذر در واحد سطح روی سبز  مقدارو  وزن هزار دانه
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کلزا در کانادا نشان داد که در  شدن، نمو و عملکرد دانه

دانه در  113مقادیر باالتر بذر کشت شده در واحد سطح )

دانه در متر مربع( مزرعه از سطح سبز و  11مقایسه با 

درنهایت عملکرد دانه باالتری برخوردار بود )هارکر و 

(. نتایج مطالعه تراکم کاشت روی ارقام 9311همکاران 

گلستان نشان داد که حداکثر بهاره و پاییزه کلزا در ان

 13تولید ماده خشک و عملکرد دانه ارقام بهاره از کشت

(. 9316دست آمد )راگاس و بری بذر در متر مربع به

های بهاره و بررسی عکس العمل ارقام کلزا به کشت

 رقمپاییزه در مناطق سرد و معتدل سرد نشان داد که 

RGS003 را به  در کشت بهاره بیشترین عملکرد دانه

در  (.9313راد و همکاران خود اختصاص داد )شیرانی

چنین آزمایش حاضر های دادهتجزیه و تحلیل نهایت از 

اراضی در برای کشت کلزای بهاره  که گردیداستنباط 

دشت تبریز و مناطقی با شرایط اقلیمی بازده شور و کم

فروردین ماه  13خشک(، تاریخ کاشتمشابه )سرد و نیمه

 است.کیلوگرم در هکتار قابل توصیه  6بذر  و میزان

    
 79و  79های كاشت مختلف طی دو سال ميانگين صفات مورد مطالعه كلزای بهاره در تاریخ –3جدول 

 درصد پوشش سبز تاریخ کاشت
 شاخص کلروفیل برگ

(SPAD)  
 درصد روغن  (gوزن هزار دانه)

فروردین ماه 13  9/11  a 2/98  a 1/9  a 1/41  a 

فروردین ماه 93  3/41  b 8/94  b 9/9  b 4/02  b 

فروردین ماه 03  6/00  c 3/91  c 9/9  c 93/06  c 

 باشد.درصد می 1دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

 
 

 79و  79بذر مختلف طی دو سال  مقدارها و كاشت ميانگين صفات مورد مطالعه روی كلزای بهاره در تاریخ –4جدول 

 تاریخ کاشت
 بذر  مقدار

(1-kg.ha) 
 ارتفاع بوته

 (cm) 
تعداد خورجین در 

 بوته
 عملکرد دانه
(kg.ha-1) 

 عملکرد روغن
(kg.ha-1) 

1/10 4 فروردین ماه 13  a 3/16  a 1966 b 610 b 
 6 1/19  a 1/68  b  1104 a 112 a 

 8 3/66  bc 11/68  b 1014 b 616 b 

 13 1/14  a 1/62  ab  1321 c 131 c 
0/13 4 فروردین ماه 93  ab 0/61  c 1399 cd 411 d 

 6 9/13  ab 0/63  c 1363 c 419 c 

 8 1/69  cd 9/41  f 810 ef 432 de 

 13 9 /13  ab 1/13  de 299  de 018  ef 
9/12 4 فروردین ماه 03  d 0/44  ef 863 ef 038 fg 

 6 9/61  cd 1/19  d 813 ef 036 fg 

 8 3/61  cd 9/44  ef 121 f 031 g 

 13 1/10  e 3/49  f 112 f 031 g 
 باشد.درصد می 1دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

   

صفات مورد مطالعه در جدول همبستتگی ساده بین        

داری بین های مثبت و معنیآمتده استتتت. همبستتتتگی   1

درصتتد پوشتتش ستتبز مزرعه، شتتاخص کلروفیل برگ،   

ارتفتاع بوتته، تعتداد خورجین در بوتته، وزن هزار دانته،      

عملکرد دانه، درصتتتد روغن و عملکرد روغن با همدیگر 

دار بین تگی مثبت و معنیستتتدستتتت آمد. وجود همببته 

پوشش سبز مزرعه و شاخص کلروفیل برگ در درصتد  

دهی  با همدیگر و با اجزای عملکرد اواستتتط مرحلته گتل  
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جز تعتتداد دانتته در خورجین( و عملکرد دانته و  دانته )بتته 

بذر کشتتت شتتده  مقدارروغن نشتتان دهنده اهمیت باالی 

در واحد ستتطح برای دستتتیابی به پوشتتش کامل ستتطح  

ینه و کلروفیل و نیز وجود ستتتبزها توستتتط بوتهمزرعه 

ها در کلزای بهاره بیشتتتینه در مرحله تشتتتکیل خورجین

استت. همچنین نتایج آزمایش نشان دادند برای دستیابی  

بته عملکرد دانتته و روغن حتداکثر، نقش دو بخش تعتتداد   

خورجین در بوتتته و وزن هزار دانتته در کلزای بهتتاره 

تعیین کننده است.

 

 79و  79كلزای بهاره طی دو سال  صفات مورد مطالعه رویضرایب همبستگی ساده  بين   -5جدول 

عملکرد روغن 

(2) 

درصد 

 (8روغن )

عملکرد دانه 

(1) 

وزن هزار 

 (6دانه )

تعداد دانه در 

 (1) خورجین

 تعداد خورجین

 (4در بوته )

شاخص  (0) ارتفاع بوته

کلروفیل برگ 

(9) 

درصد 

 پوشش سبز

(1) 

 صفات

        
**28/3 (9) 

       
**86/3 **82/3 (0) 

      
**80/3 **23/3 **81/3 (4) 

     41/3 08/3 01/3 04/3 (1) 

    94/3 **81/3 *69/3 **88/3 **80/3 (6) 

   **88/3 03/3 **86/3 *62/3 **81/3 **12/3 (1) 

  **16/3 **83/3 41/3 **84/3 **81/3 **26/3 **20/3 (8) 

 **81/3 **28/3 **23/3 09/3 **86/3 **11/3 **29/3 **84/3 (2) 

 باشد.درصد می1و  1در سطح احتمال دار معنیترتیب : به* ,**

 

 گيری كلینتيجه

 13کاشت از در با تاخیر نشتان دادند   آزمایش نتایج     

فروردین ماه، درصد پوشش سبز مزرعه، شاخص  03تا 

تعداد خورجین در بوته، وزن کلروفیل برگ، ارتفاع بوته، 

طور هزار دانه، عملکرد دانه و روغن و درصتتتد روغن به

 13داری کاهش یافتند. با تاخیر در تاریخ کاشت از معنی

داری از عملکرد دانه و روغن طور معنیفروردین متاه به 

بذرهای مورد مطالعه  مقدارکلزاهای کشتت شده در همه  

ا ترتیب ببهو روغن کاستتته شتتد. بیشتتترین عملکرد دانه  

 13از تتتاریخ کشتتتتتکیلوگرم در هکتتتار  112و  1104

دستتتت کیلوگرم در هکتار به 6بذر  مقدارفروردین ماه و 

دار بین درصتتتد وجود همبستتتتگی مثبتتت و معنیآمتتد. 

پوشش سبز مزرعه و شاخص کلروفیل برگ  در اواسط 

دهی  بتا همتدیگر و بتا عملکرد دانه و روغن    مرحلته گتل  

مناستتتب بذر در واحد  مقداره اهمیت باالی نشتتتان دهند

و  هابرای پوشتش کامل سطح مزرعه توسط بوته  ستطح 

محتوای کلروفیتل برگ در این مرحلتته برای پشتتتتیبتتانی  

عملکرد محصتتتول کلزای بهتاره استتتت. دو بخش تعداد   

خورجین در بوتته و وزن هزار دانه همبستتتتگی مثبت و  

که نشتتتان داری بتا عملکرد دانه و روغن داشتتتتند  معنی

دهی استتتتت. دار آنهتتا روی محصتتتولدهنتتده اثر معنی

گردد که برای کشتتت کلزای نهایت چنین استتتنباط میدر

دشت تبریز و مناطقی بازده اراضتی شور و کم در بهاره 

تاریخ خشتتک(، )ستترد و نیمهبا شتترایط اقلیمی مشتتابه 

کیلوگرم در هکتار  6فروردین ماه و میزان بذر  13کاشت

 باشد.میقابل توصیه 
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