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چکیده
اهداف :مطالعه حاضر به منظور تعیین مناسبترین مقدار مصرف بذر در برخی از هیبریدهای وارداتی و ارقام آزاد گرد،
افشا انجام شد.
مواد و روشها :آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگا ،تحقیقاتی اسالم آباد
غرب طی سال زراعی  0987-89اجرا گردید .مقدار مصرف بذر شامل چهار سطح  6 ،1 ،2و  9کیلوگرم در هکتار و ارقام
شامل سه هیبرید وارداتی (ناتالی ،نپتو و ماراتن) ،سه رقم آزاد گرد،افشا (نفیس ،روها  ،نیما) و الین  R15بود.
یافتهها :نتایج نشا داد که مقدار مصرف بذر بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه اثر
معنیدار داشت .با افزایش مقدار مصرف بذر ،مقادیر ارتفاع بوته افزایش یافت و بیشترین ارتفاع بوته در سطح  9کیلوگرم
بذر مصرفی بدست آمد و اختالف آ با سایرین معنیدار بود .در حالیکه بیشترین مقادیر تعداد شاخه فرعی و تعداد
خورجین در بوته در کمترین مقدار بذر مصرفی ( 2کیلوگرم در هکتار) حاصل شد .عملکرد دانه واکنش متفاوتی به مقدار
بذر مصرفی داشت ،بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه کلزا با میانگین  2808کیلوگرم در هکتار در سطح  6کیلوگرم بذر
مصرفی حاصل گردید البته اختالف سطوح  6 ،1و  9کیلوگرم مصرف بذر معنیدار نبود .بیشترین مقدار عملکرد دانه
مربوط به هیبرید ماراتن با میانگین عملکرد  9393کیلوگرم در هکتار بود .درصد روغن نیز بین ارقام مورد مطالعه
متفاوت بود و بیشترین مقدار در ناتالی ،نپتو و نیما بدست آمد.
نتیجه گیری :در کل مقدار مصرف بذر  6کیلوگرم در هکتار و هیبرید ماراتن بهترین نتایج را به همرا ،داشتند و توصیه
میگردد که تراکم در بذور هیبرید کمتر از بذور آزاد گرد ،افشا در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :تراکم بوته ،فنولوژی ،عملکرد دانه ،ژنوتیپ ،درصد روغن
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Abstract
Background and Objective: The present study was carried out to determine the seeding rate for some
hybrids and open-pollinated genotypes.
Materials and Methods: A field experiment in a factorial experiment based on randomized complete block
design was conducted at the Islamabad-Gharb Research Station during 2018-2019. Seed consumption was
four levels of 2, 4, 6 and 8 kg.ha-1 and cultivars include hybrids (Natalie, Neptune and Marathon), openpollinated (Nafis, Rohan, Nima) and R15 line.
Results: The results showed that the effect of seed consumption was significant on plant height, number of
branches, pod per plant and seed yield. The Maximum plant height was obtained at the level of 8 kg of seed
and it was significantly different from all other seed consumption. However, the highest number of shoots
and pods per plant resulted in the lowest seed density. Seed yield had a different reaction to seed
consumption. The highest seed yield was obtained at 6 kg per ha seed consumption (2919 kg.ha-1) However,
there was no significant difference between the levels of 4, 6 and 8 kg.ha-1. Marathon produced the highest
seed yield with an average of 3585 kg per ha. Oil content was also different between the cultivars and the
highest percentage was obtained in Natalie, Neptune and Nima.
Conclusion: In general, the best results were in seed consumption of 6 kg/ha and Marathon hybrid. The
target density recommendations for hybrid seed are lower than open pollinated genotypes.
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 ملکی و همکارا:2103

(جابری و همکارا

مقدمه

،ویژگی با ارزش کلزا در برخی از اقلیمهای کشور

 دومین ذخایر،دانههای روغنی پس از غالت

 این محصول با فصول، کشت پاییز،همزمانی دور

 با توجه به روند رو به.غذایی جها را تشکیل میدهند

 میانگین جهانی عملکرد کلزا براساس.بارندگی است

رشد مصرف روغنهای گیاهی و هزینه زیاد تأمین

 کیلوگرم در هکتار0723  در حدود،)2119( گزارش فائو

 توسعه کشت،روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات

،است که میتوا با رعایت اصول بهزراعی و بهنژادی

دانههای روغنی و گسترش برنامههای تحقیقاتی در این

 سطح زیرکشت و میزا تولید دانه.آ را بهبود بخشید

 کلزا بعد از سویا و نخل روغنی.زمینه حائز اهمیت است

 به ترتیب برابر با،2107 روغنی کلزا در جها در سال

مقام سوم را در تامین روغن نباتی جها دارد و از نظر

 است (فائو، میلیو تن بود76/26  میلیو هکتار و91/7

 است،پروتئین مقام پنجم را به خود اختصاص داد
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یکی از شرایط الزم برای دستیابی به

مصرفی بر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی ،تعداد

عملکردهای باال در کلزا ایجاد شرایط مساعد برای رشد

روز تا پایا گلدهی ،طول دور ،گلدهی و تعداد روز تا

میباشد .استفاد ،مطلوب از منابع محیطی با استفاد ،از

رسیدگی تأثیر معنیدار داشت و بیشترین مقادیر این

فنو به زراعی و بهنژادی ،اهمیت باالیی در رسید به

صفات در سطح  6کیلوگرم بذر بهدست آمد .باالترین

مصرف

تعداد خورجین در ساقه اصلی در سطح  6کیلوگرم بذر

بذر یکی از عوامل ایجاد شرایط مساعد رشد کلزا

مشاهد ،شد .زارعی سیا ،بیدی و همکارا ( )2109اثر

محسوب میشود که تأثیر بسزایی بر عملکرد و اجزای

مقدار بذر مصرفی در چهار سطح  9 ،6 ،1و  01کیلوگرم

عملکرد این گیا ،دارد .عملکرد کمی و کیفی گیاها تحت

را بر عملکرد دانه کلزا رقم اپرا بررسی کردند و نتایج

تأثیر عوامل مختلفی از جمله تراکم گیاهی قرار میگیرد

آنها نشا داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه در 01

(آرا و همکارا  )2117که بر تعداد میو ،در واحد سطح

و  1کیلوگرم بذر مصرفی بدست آمد.

افزایش تولید محصوالت زراعی دارد .میزا

در سالهای اخیر بدلیل وجود ارقام فراوا کلزا

و تعداد میو ،در بوته تأثیر میگذارند (فرانکو و همکارا
 .)2118عموماً عملکرد محصوالت کشاورزی با افزایش

در کشور ،توصیههای متفاوتی برای ارقام از نظر مقدار

تراکم بوته در واحد سطح تا حد مشخصی افزایش می-

مصرف بذر وجود دارد که این موضوع موجب شد ،که

یابد و بعد از آ با افزایش تراکم ،روند نزولی میشود

کشاورزا در تعیین مقدار صحیح بذر مصرفی دچار

(آکینتوی و همکارا  .)2118تراکم بوته از طریق تأثیر

مشکل شوند .لذا این مطالعه با هدف بررسی واکنش

بر فرم رویشی بوته و اجزاء عملکرد تأثیر میگذارد

برخی از هیبریدها و ارقام آزاد گرد ،افشا به مقدار

(مجنو حسینی  .)2119نحو ،قرارگیری بوتهها در

مصرف بذر و مقایسه آنها با یکدیگر از نظر صفات

مزرعه بر جذب عوامل محیطی و رقابت درو و برو

زراعی انجام شد.

بوتهای تأثیر میگذارد (پیرزاد و همکارا  .)2118تراکم-
های زیاد همچنین با افزایش رقابت بین گیاها و تأثیر

مواد و روشها

بر فتوسنتز و کمبود عناصر غذایی منجر به کاهش رشد
و عملکرد گیاها میشوند (هاتوتال .)2101

آزمایش مورد نظر در ایستگا ،تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی اسالم آباد غرب در استا

طباطبایی و همکارا ( )2109اثر تاریخ کاشت و

کرمانشا ،در سال زراعی  0987-0989انجام شد.

تراکم بوته را بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در

مزرعه تحقیقاتی در عرض جغرافیایی  91درجه و 7

منطقه اقلید بررسی کردند .تاریخ کاشت در سه سطح

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  16درجه و  29دقیقه

اول شهریور 01 ،شهریور و  21شهریور و تراکم در

شرقی با ارتفاع  0919متر از سطح دریا قرار دارد و

سه سطح  67 ،11و  099بوته در متر مربع در نظر

ویژگیهای آب و هوایی منطقه در جدول  0-1آورد،

گرفته شد .نتایج نشا داد که افزایش تراکم منجر به

شد،

ویژگیهای

افزایش مقدار ارتفاع بوته ،تعداد خورجین در واحد

فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه ،نمونه برداری از عمق

سطح ،عملکرد بیولوژیک و دانه و کاهش درصد روغن

صفر تا  91سانتیمتری خاک در چند نقطه از مزرعه

شد .کیهانیا و همکارا ( )2109تأثیر مقادیر نیتروژ

انجام شد و در آزمایشگا ،خاکشناسی صفات مورد نظر

و تراکم کاشت را بر برخی ویژگیهای زراعی و

تعیین شدند و همچنین خصوصیات شیمیایی کود دامی

فنولوژیکی کلزا بررسی کردند .در این آزمایش چهار

مصرف شد ،در آزمایشات تعیین گردید (جدول.)2

سطح کود نیتروژ (صفر 211 ،011 ،و  911کیلوگرم
نیتروژ خالص) و سه مقدار بذر ( 9 ،6و  01کیلوگرم
در هکتار) در نظر گرفته شد .در این تحقیق مقدار بذر

است

(جدول.)0

جهت

تعیین
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جدول  - 1ویژگی های آب و هوایی محل اجرای آزمایش
منطقه

میانگین بلندمدت

میانگین ساالنه

بارندگی

دما

حداقل دمای مطلق

mm
کرمانشا)0897-2113( ،

حداکثر دمای
مطلق

oC
09/6

199

12/3

-29/2

بذر در سطوح  6 ،1 ،2و  9کیلوگرم در هکتار و ارقام

پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل بر

شامل سه هیبرید وارداتی با نامهای ماراتن ،نپتو و

پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در

ناتالی و ارقام آزاد گرد ،افشا نیما ،روها و نفیس و

ایستگا ،تحقیقات کشاورزی اسالم آباد غرب و به مدت

الین برتر امید بخش  R15بود.

یک سال زراعی انجام گرفت .بدین منظور مقدار مصرف

جدول  - 2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
هدایت الکتریکی

اسیدیته

ds.m-1

pH

1/9

9

درصد اشباع

کربن آلی

نیتروژن

فسفر

%
37

1/7

پتاسیم
ppm

1/00

01

111

عملیات تهیه زمین شامل شخم ،دیسک و

طول  1/2متر انجام شد .در اوایل بهار به منظور کنترل

مالهکشی در شهریور ما 0987 ،انجام شد و براساس

علف های هرز پهن و باریک برگ موجود در مزرعه از

نتایج آزمو خاک نیاز کودی تأمین گردید .مقدار 211

سموم لونترال و سوپر گاالنت و در زما گلدهی از سم

کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیوم و  011کیلوگرم

پریمور علیه شته کلزا استفاد ،شد .همچنین دو مرحله

در هکتار کود سولفات پتاسیم و یک سوم از کود

در طول فصل رشد جهت مقابله با آفت سنک سمپاشی

نیتروژ توصیه شد 011( ،کیلوگرم نیتروژ خالص)

(دورسبا -دلتامترین) صورت گرفت .در ضمن قابل

در زما کاشت و مابقی در مراحل شروع ساقه رفتن و

ذکر است که در مرحله دو تا چهار برگی بوتههای کلزا

ظهور اولین غنچههای گل مصرف شد .سم علف کش

عملیات تنک بوتهها برای دستیابی به تراکم مدنظر برای

ترفال به طور یکنواخت روی خاک پخش شد ،و با

هریک از تیمارهای بذر مصرفی انجام شد که با توجه

دیسک سبک با آ مخلوط گردید .کشت بذور با رعایت

به تبدیل وز هر یک از تیمارهای بذر مصرفی به تعداد

مقدار بذر مصرفی در تاریخ  90شهریور ما0987 ،

دانه در واحد سطح ،تراکمهای مورد نظر در هر کرت

صورت گرفت .بالفاصله بعد از اتمام کاشت آبیاری

حاصل گردید.

آغاز شد و در اوایل فصل رشد گیا ،تا زما استقرار

در طول فصل زراعی از صفات زراعی مهم

گیا ،با فاصله زمانی کم و بعد از آ باز ،زمانی آبیاری

همانند دور ،گلدهی ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد خورجین

با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی متغیر بود.

در بوته ،تعداد دانه در خورجین و ارتفاع بوته یادداشت

انداز ،هر کرت آزمایشی  6/9متر مربع بود به طوری

برداری به عمل آمد .در زما رسیدگی  1خط وسط

که بذرکاری در  6ردیف با فاصله 23سانتیمتری به

کرت با حذف نیممتر از ابتدا و انتهای کرت برداشت شد
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و صفات عملکرد دانه و وز هزار دانه تیمارها مورد

که هرچه طول دور ،رشد گیا ،بیشتر باشد گیا ،می-

محاسبه قرار گرفت .همچنین بهمنظور انداز،گیری وز

تواند از منابع بیشتر بهر ،بگیرد و اینکه دماهای کمتر

هزار دانه 0111 ،عدد بذر توسط دستگا ،بذر شمار

در طول دور ،گلدهی موجب افزایش این دور ،شد ،و

مورد شمارش قرار گرفت و وز

آ

با استفاد ،از

در نهایت بهبود عملکرد را بههمرا ،دارد.

ترازوی دقیق الکترونیکی با دقت  1/110گرم انداز،گیری
و ثبت گردید .درصد روغن نیز بوسیله دستگاNMR ،

ارتفاع بوته

انداز،گیری شد .جهت تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

با توجه به نتایج تجزیه واریانس داد،ها اثر

داد،ها از نرم افزار ( SAS ver 9.1سس  )2112و برای

ژنوتیپ در سطح یک درصد بر ارتفاع بوته کلزا معنیدار

رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاد ،شد و

بود همچنین اثر مقدار بذر مصرفی نیز در سطح پنج

 LSDدر سطح احتمال 3

درصد بر این صفت معنیدار بود (جدول .)9با توجه به

میانگین داد،ها با آزمو
درصد مقایسه شدند.

مقایسه میانگین ارتفاع بوته تحت تأثیر ژنوتیپهای کلزا،
باالترین ارتفاع بوته در رقم نفیس با  ،098نپتو 092/9

نتایج و بحث

و نیما  091/3سانتیمتر مشاهد ،شد و اختالف بین

طول دوره گلدهی

آ ها از نظر آماری معنیدار نبود .کمترین مقدار این

نتایج تجزیه واریانس داد،ها نشا داد که مقادیر

صفت نیز در رقم روها

با میانگین ارتفاع 061/8

طول دور ،گلدهی تحت تأثیر ژنوتیپ قرار گرفت و اثر

سانتیمتر بهدست آمد (شکل .)0عالو ،بر این ،مقایسه

آ ها بر مقادیر این صفت در سطح یک درصد معنیدار

میانگین سطوح بذر مصرفی نشا

داد که بیشترین

بود (جدول .)9مقایسه میانگین داد،ها حاکی از آ بود

ارتفاع بوته در سطح بذر مصرفی  9کیلوگرم در هکتار

که بیشترین طول دور ،گلدهی مربوط به هیبرید ناتالی

با میانگین ارتفاع  090سانتیمتر مشاهد ،شد که تفاوت

با میانگین  90/67روز بود و اختالف معنیداری با

آ با مقدار  6کیلوگرم در هکتار بذر مصرفی (073/6

نفیس ،نیما و ماراتن نداشت .کمترین طول دور ،گلدهی

کیلوگرم در هکتار) معنیدار نبود ولی اختالف معنی-

در هیبرید نپتو با میانگین  29/67روز مشاهد ،شد و

داری با سایرین داشت .کمترین مقدار ارتفاع بوته نیز

اختالف بین بیشترین و کمترین طول دور ،گلدهی 9

در سطح کمترین مقدار بذر مصرفی یعنی  2کیلوگرم در

روز بود و اختالف قابل توجهی بین ژنوتیپها وجود

هکتار با میانگین  071/3سانتیمتر بهدست آمد (شکل.)2
فنایی و همکارا

نداشت (جدول.)1

( )2113اختالف ارتفاع بین

درجه حرارت محیط یکی از عوامل اصلی

ارقام را بهدلیل ژنتیک گیاهی عنوا کردند .طباطبایی و

تعیینکنند ،سرعت نمو گیاها است (آینهبند  )0889که

همکارا ( ) 2109در بررسی اثر سه سطح تراکم بوته

با افزایش آ طول دور ،گلدهی نیز کاهش مییابد و

 67 ،11و  099بوته در مترمربع بر ارتفاع بوته ،گزارش

اینکه عکس العمل متفاوت ارقام به درجه حرارت سبب

کردند که با افزایش تراکم مقدار ارتفاع بوته کلزا افزایش

تفاوت بین ارقام از نظر این صفت را بههمرا ،دارد.

یافت .در تراکمهای زیاد بهدلیل کاهش نفوذ نور در

برخورد مراحل حساس گیا ،با گرمای اواخر فصل

پوشش گیاهی و افزایش رقابت بین بوتهای ،ارتفاع بوته-

موجب کاهش تعداد روز تا شروع گلدهی و رسیدگی

ها افزایش مییابد (ایلکایی و امام  :2119ژیاو و

فیزیولوژیک میگردد (فرجی و همکارا .)2118,2119

همکارا

 .)2119افزایش تراکم بوته در واحد سطح

عزیزی و همکارا ( )2116طی مطالعهای عنوا نمودند

باعث افزایش رقابت بین بوتهها برای مواد غذایی و نور

زارعی ،عسگری
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میگردد بهطوریکه برای کسب نور بیشتر ارتفاع خود
را افزایش میدهند (شوکال و دیکسیت .)2111
شکل  - 1مقایسه میانگین ارتفاع بوته بین ژنوتیپ های کلزا

شکل  - 2مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپ های کلزا در اثر مقدار بذر مصرفی

تعداد شاخه

در این آزمایش در سطح آماری یک درصد بر تعداد

همانطور که از نتایج جدول  9پیداست اثر

شاخه کلزا معنیداری بود .با توجه به نتایج مقایسه

تیمارهای ژنوتیپ و مقدار بذر مصرفی در واحد سطح

میانگین ،بیشترین تعداد شاخه در هیبرید ناتالی با
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میانگین  00/93شاخه مشاهد ،شد البته اختالف آ با

تراکم گیاهی تعداد شاخههای جانبی در بوته کم شد ،و

ژنوتیپهای نپتو ( 00/23شاخه) ،نفیس ( 00/23شاخه)

در نتیجه تعداد نیام در بوته نیز کاهش مییابد (ملک-

و نیما ( 01/83شاخه) معنیدار نبود و همگی در یک

ملکی و همکارا  .)2100فتحی ( )2119گزارش کرد که

دسته قرار گرفتند .کمترین تعداد شاخه نیز در هیبرید

اثر تراکم بوته بر تعداد شاخه فرعی معنیدار بود و با

ماراتن و الین امید بخش  R15با میانگین  8/90شاخه

افزایش تراکم از  31به  001بوته در متر مربع تعداد

بهدست آمد .هما طور که از نتایج جدول  1پیداست با

شاخه در گیا ،کاهش یافت .برخی دیگر از محققا

افزایش مقدار بذر مصرفی در واحد سطح ،تعداد شاخه

عنوا کردند که با افزایش تراکم از تعداد شاخه فرعی

کلزا کاهش یافت بهطوریکه بیشترین تعداد شاخه در

کاسته شد (دانش شهرکی و همکارا  .)2119بواسطه

سطح  2کیلوگرم بذر مصرفی با میانگین  02/19شاخه

رقابت درو

گونهای تعداد شاخه در گیا ،با افزایش

مشاهد ،شد و اختالف آ با سایرین معنیدار بود و

تراکم کاهش مییابد .با افزایش تعداد بوته شدت نور در

کمترین شاخه نیز در سطح  9کیلوگرم بذر مصرفی با

پوشش گیاهی کاهش یافته و باعث کاهش شاخههای

میانگین  8/98شاخه بود (جدول.)1

فرعی و بیوماس گیاهی میشود (رزمی  .)2100همچنین
مالحی و گیل ( )2111گزارش کردند که ارقام از نظر

نتایج برخی از محققا نشا داد که با افزایش
تراکم بوته در واحد سطح ،تعداد شاخه فرعی در بوته
کاهش مییابد (کندیل و همکارا

تعداد شاخه در بوته متفاوت از یکدیگرند که دلیل آ
تفاوتهای

 .)0886با افزایش

است.

ژنتیکی

جدول  - 3تجزیه واریانس صفات زراعی ارقام کلزا در پاسخ به مقدار بذر مصرفی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

طول

آزادی

دور،
گلدهی

ارتفاع

تعداد

تعداد دانه در

بوته

شاخه

خورجین

تعداد

وز

خورجین

هزار

در بوته

دانه

درصد
عملکرد دانه

روغن

تکرار

2

6/19 ns

89/22 ns

0/22 ns

1/39 ns

981/90 ns

*1/63

937621 ns

**21/96

ژنوتیپ

6

**06/90

**819/37

**6/63

*03/78

**2191/99

1/29 ns

**6279899

**91/99

بذر مصرفی

9

0/03 ns

*162/88

**09/87

3/66 ns

**2708/61

1/19 ns

*0110790

1/163 ns

09

2/90 ns

08/81 ns

0/12 ns

6/81 ns

922/96 ns

1/07 ns

113370 ns

0/80 ns

خطا

31

9/31

012/17

0/81

7/97

369/28

1/00

292669

1/77

ضریب تغییرات

)(%

6/29

6/90

02/99

09/90

01/89

8/29

08/70

6/11

ژنوتیپ × بذر
مصرفی

تعداد دانه در خورجین

دانه) ،ماراتن ( 21/73دانه) ،روها

( 21/39دانه) و

با توجه به نتایج ،اثر ژنوتیپ بر تعداد دانه در

ناتالی ( 21/23دانه) نداشت .کمترین تعداد دانه در الین

خورجین در سطح پنج درصد معنیدار بود ولی اثر

امید بخش  R15با میانگین  09/99دانه بهدست آمد

مقدار بذر مصرفی و اثر متقابل آ ها بر این صفت تأثیر

(شکل .)9سینگ و همکارا ( )2110گزارش کردند که

معنیداری نداشتند (جدول .)9مقایسه میانگین تعداد دانه

تعداد دانه در خورجین کلزا تحت تأثیر رقم قرار گرفته

در خورجین ژنوتیپها نشا داد که بین آ ها اختالف

است .توانایی ارقام مختلف کلزا در تولید دانه متفاوت

وجود دارد ،بیشترین تعداد دانه در خورجین در رقم

است و از اجزاء اصلی عملکرد محسوب میشود (رائو و

نیما با میانگین  22دانه ،اختالف معنیداری با نفیس (20

مندهام .)0880
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جدول  - 4مقایسه میانگین اثر مقدار بذر مصرفی بر صفات زراعی ارقام کلزا
طول دوره

تیمار

گلدهی ()day

تعداد شاخه

وزن هزار دانه
()g

درصد روغن

نفیس

90/23

00/23

9/13

92/08

روها

28/31

01/63

9/71

99/27

ناتالی

90/67

00/93

9/91

93/67

نپتو

29/67

00/23

9/91

93/19

نیما

91/73

01/83

9/39

91/96

ماراتن

91/39

8/81

9/79

99/29

R15

29/99

8/90

9/60

90/39

LSD 5%

0/31

0/01

1/27

0/79

2

28/83

02/19

9/60

99/92

بذر مصرفی

1

91/99

01/82

9/61

99/97

(کیلوگرم در هکتار)

6

91/99

01/92

9/73

99/80

9

91/11

8/98

9/71

99/83

LSD 5%

0/06

1/96

1/20

0/93

ژنوتیپ

شکل  - 3مقایسه میانگین تعداد دانه در خورجین بین ژنوتیپ های کل زا

تعداد خورجین در بوته

تعداد خورجین در بوته کلزا معنیدار بود (جدول .)9با

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داد،ها نشا داد

توجه به نتایج مقایسه میانگین بیشترین تعداد خورجین

که اثر مقدار بذر مصرفی در واحد سطح و ژنوتیپ بر

در بوته در ژنوتیپ ناتالی ( 079/2خورجین) مشاهد،
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شد ولی اختالف آ با ماراتن ( 076/03خورجین) و نیما

کاهش مییابد (لیچ و همکارا  .)0889تعداد خورجین

( 038/16خورجین) معنیدار نبود .کمترین تعداد نیز در

در بوته با افزایش تراکم بهدلیل رقابت بیشتر و کاهش

الین امید بخش  R15با میانگین  010عدد بهدست آمد

فضا ،کاهش مییابد .کیهانیا

( )2109در

(شکل .)1در مورد تأثیر مقدار بذر مصرفی بر تعداد

بررسی تأثیر مقدار بذر مصرفی ( 9 ،6و  01کیلوگرم در

خورجین در بوته نیز بیشترین تعداد با اختالف معنیدار

هکتار) بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا گزارش کردند

نسبت به سایر سطوح ،در تیمار  2کیلوگرم در هکتار

که باالترین تعداد خورجین در سطح  6کیلوگرم در

بذر مصرفی ( 071/18خورجین) بهدست آمد .به همین

هکتار بذر مصرفی مشاهد ،شد.

و همکارا

ترتیب با افزایش مقدار بذر مصرفی در واحد سطح،

رقم ،خاک و شرایط محیطی بر تعداد خورجین

تعداد خورجین در بوته کاهش یافت و کمترین مقدار این

در بوته تأثیر گذارند (سانا و همکارا  .)2119تعداد

صفت در  9کیلوگرم بذر مصرفی ( 017/32خورجین)

خورجین در بوته از اجزاء اصلی عملکرد به شمار می-

حاصل گردید (شکل.)3

آید .عملکرد دانه کلزا تا حد زیادی بهوسیلهی تعداد

فتحی ( ) 2119در بررسی اثر تراکم بوته بر

خورجین در واحد سطح تعیین میشود (موریسو و

خصوصیات زراعی کلزا گزارش کرد که با افزایش

استوارت  .)2112تایلور و اسمیت ( )0882تعداد غالف

تراکم بوته در واحد سطح ،تعداد خورجین در بوته

را مهمترین عامل تفاوت عملکرد ارقام مختلف کلزا

نتایج

عنوا کردند .همچنین دایپنبروگ ( )2111گزارش کرد

مشابهی با این مطالعه گزارش کردند که با افزایش تراکم

که تعداد غالف در بوته در عملکرد دانه مؤثر است.

کاهش یافت .همچنین برخی دیگر از محققا

یا بذر مصرفی در واحد سطح ،تعداد خورجین در بوته
200

LSD=14.69

174.09

8

6

150

100

50

تعداد خورجین در بوته

147.52

153.52

158.71

0

4

2

بذر مصرفی در وا د سط () Kg.ha-1

شکل  - 4مقایسه میانگین تعداد خورجین در بوته بین ژنوتیپ های کلزا
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شکل  - 5مقایسه میانگین تعداد خورجین در بوته ژنوتیپ های کلزا در اثر مقدار بذر مصرفی

رد،های بعدی عملکرد دانه قرار داشتند که اختالف بین

وزن هزار دانه
مقادیر وز هزار دانه کلزا در این آزمایش تحت

آ ها نیز معنیدار نبود (شکل.)6

تأثیر ژنوتیپ و مقدار بذر مصرفی در واحد سطح قرار

طباطبایی و همکارا ( )2109عنوا نمودند که با

هزار دانه کلزا در این

افزایش تراکم از  11به  099بوته در متر مربع ،مقدار

مطالعه در محدود 9/13 ،تا  9/91گرم بین ژنوتیپها

عملکرد روند افزایشی داشت .فتحی ( )2119گزارش کرد

متفاوت بود و اختالف معنیدار بین آ ها وجود نداشت

که اثر تراکم بوته یا مقدار بذر کشت شد ،بر عملکرد

(جدول .)1شیرانیراد ( )0881نتایج مشابهی با این

دانه معنیدار بود و باالترین عملکرد دانه کلزا در تراکم

هزار دانه تحت تأثیر

 001بوته در مترمربع برای رقم هایوال بهدست آمد.

نگرفت (جدول .)9مقدار وز

مطالعه گزارش کردند که وز
تراکم بوته قرار نمیگیرد.

چنگی ( ) 2112گزارش کردند که عملکرد کلزا با افزایش
تراکم از  31به  011بوته در متر مربع افزایش مییابد

عملکرد دانه
با توجه به نتایج تجزیه واریانس داد،ها اثر

در حالیکه تراکم بیش از  011بوته کاهش عملکرد را
بهدنبال دارد .دانش شهرکی و همکارا

()2119

مقدار بذر مصرفی در واحد سطح و ژنوتیپ بر عملکرد

بیشترین مقدار عملکرد دانه در تراکم  011بوته در متر

دانه کلزا معنیدار بود (جدول .)9بیشترین عملکرد دانه

مربع با میانگین  1271کیلوگرم در هکتار و کمترین نیز

در هیبرید ماراتن با عملکرد  9393کیلوگرم در هکتار و

در تراکم  61بوته با میانگین  2077کیلوگرم مشاهد،

بعد از آ ناتالی با عملکرد  9096/6کیلوگرم در هکتار

شد.

قرار داشت که اختالف آ ها معنیدار نبود .ارقام نپتو

در تراکمهای باال به دلیل رقابت بین بوتهای

( 9129/8کیلوگرم در هکتار) ،نفیس ( 2791/8کیلوگرم

عملکرد دانه کاهش خواهد یافت (کوچکی و سرمدنیا

در هکتار) و نیما ( 2611/9کیلوگرم در هکتار) نیز در

 .)2119با افزایش بیش از حد تراکم ،عملکرد بهدلیل
رقابت برای نور و مواد غذایی کاهش مییابد (کوچتوآ و
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واساک  :0889مالحیل و گیل  .)2111فتحی ( )2119نیز

نکته قابل ذکر این است که اختالف آ از نظر آماری با

اظهار داشت که با افزایش تراکم بوته ،رقابت گیا ،بر

سطوح  9کیلوگرم ( 2711/9کیلوگرم) و  1کیلوگرم در

سر منابع افزایش مییابد در نتیجه موجب تضعیف گیا،

هکتار ( 2727کیلوگرم) معنیدار نبود .بدین معنی که

و عدم توانایی تولید شیر ،پرورد ،کافی برای پر کرد

مقادیر  6 ،1و  9کیلوگرم بذر مصرفی ،از نظر آماری

دانه و در نهایت کاهش تعداد دانه و عملکرد میشود.

عملکرد تقریباً مشابهای دارند یا به تعبیر دیگر در یک

البته قابل ذکر است که کلزا انعطافپذیری باالیی نسبت

سطح قرار دارند .کمترین عملکرد دانه نیز در سطح بذر

به تراکمهای مختلف دارد .در تراکمهای کم ،بوتههای

مصرفی  2کیلوگرم در هکتار حاصل گردید (شکل.)7

باقیماند ،قادرند تا حدی کاهش عملکرد را جبرا کنند

مقدار بذر مناسب برای کشت کلزا  1تا  9کیلوگرم در

 :2118مجتبی و حیدر )2119

هکتار است ولی مقدار بذر  9تا  02کیلوگرم عملکرد

همچنین کلزا میتواند عملکرد خود را در دامنه وسیعی

مشابهی بهدست میآید که اختالف بین آ ها  01درصد

 .)2119کلزا

است .وجود  91تا  011بوته در متر مربع یک حد

قدرت شاخهدهی باالیی دارد و در تراکمهای پایین قادر

مطلوب تراکم است و تراکمهای باالتر باعث ساقههای

است تا حد زیادی مقدار کمبود بوته در واحد سطح را

نازک و تعداد شاخه کمتر میشود .آنگادی و همکارا

(سیادت و همکارا

از تراکم تنظیم کند (آنگادی و همکارا

با افزایش تعداد شاخه فرعی جبرا

کند (متینفر و

همکارا .)2109

( )2119گزارش کرد که در صورت وجود بارندگی
مناسب ،عملکرد دانه در تراکمهای  21تا  91بوته مشابه

مقایسه میانگین عملکرد دانه در سطوح بذر
مصرفی نشا داد بیشترین عملکرد دانه کلزا در سطح 6

بود ولی در بارندگی کمتر از حد مناسب ،با کاهش
تراکم ،عملکرد نیز کاهش یافت.

کیلوگرم در هکتار ( 2808/6کیلوگرم) بهدست آمد البته

شکل  - 6مقایسه میانگین عملکرد دانه بین ژنوتیپ های کلزا
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شکل  - 7مقایسه میانگین اثر مقدار بذر مصرفی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا

روغن اثر ندارد .فتحی ( )2119گزارش کرد که درصد

درصد روغن
نتایج تجزیه واریانس نشا داد که درصد روغن

روغن کلزا تحت تاثیر رقم قرار گرفت ولی تراکم بوته

ارقام کلزا در این آزمایش از نظر آماری با یکدیگر

تاثیری بر مقدار این صفت نداشت .همچنین ارقام از نظر

اختالف معنیداری داشتند ولی تحت تاثیر مقدار بذر

درصد روغن تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشتند ،با

مصرفی قرار نگرفت (جدول .)9بطوریکه بیشترین

این تفاسیر بیشترین مقدار در رقم پی اف  7113و

درصد روغن در ارقام ناتالی ،نپتو و نیما (به ترتیب

کمترین نیز در رقم هایوال  919حاصل گردید .گزارش

 93/19 ،93/67و  91/96درصد) مشاهد ،شد و اختالف

شد ،که ارقام مختلف کلزا از نظر درصد روغن با

آنها نیز با سایر ارقام معنیدار بود .همچنین کمترین

یکدیگر متفاوت هستند (کندیل و همکارا .)0889

مقدار درصد روغن نیز در الین  R15با میانگین 90/39
درصد حاصل گردید (جدول .)1قابل ذکر است که

نتیجه گیری

اختالف بین بیشترین و کمترین درصد روغن در این

نتایج کلی این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری مقدار

آزمایش حدود چهار درصد بود که اختالف چشمگیری

مصرف بذر و ارقام کلزا بر بسیاری از صفات مورد

نیست ولی با درنظر گرفتن عملکرد هریک از این ارقام

مطالعه بود .بهنحوی که بیشترین عملکرد دانه در مقدار

اختالف روغن تولید بیشتر میشود.

بذر مصرفی  6کیلوگرم در هکتار بهدست آمد البته با
داد که

سطح  1و  9کیلوگرم اختالف آماری نداشتند ،بنابراین

نتایج تحقیقات برخی از محققا

درصد روغن دانه کلزا تحت تاثیر تراکم بوته قرار

بهکارگیری هریک از این مقادیر بذر جهت کاشت این

 :2119کرم زاد ،و

محصول در اراضی زراعی عملکرد تقریباً یکسانی

همکارا  .)2101دانش شهرکی و همکارا ( )2119نیز

حاصل میگردد .با این حال با درنظر گرفتن شرایط

گزارش کردند که تراکم بوته در واحد سطح بر درصد

زراعی ،اقلیمی و مسائل اقتصادی میتوا مقدار  1تا 9

نگرفته است (آبادیا

و همکارا

نشا

909

...بررسی واکنش هیبریدهای وارداتی و ژنوتیپهای آزاد گرده افشان کلز ا

 نفیس و نیما نیز عملکرد و،  نپتو،ژنوتیپهای ناتالی

 از طرف دیگر.کیلوگرم در هکتار بذر را توصیه کرد

درصد روغن قابل قبولی را داشتند و میتوا هریک از

 در این مطالعه از نظر صفات،ژنوتیپهای بررسی شد

.آ ها را برای کشت در این منطقه توصیه نمود

 بهنحوی که.مورد بررسی تفاوتهایی با یکدیگر داشتند
.بیشترین عملکرد در هیبرید ماراتن بهدست آمد
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