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 چکیده

یری بر صفات مهم زراعی برخی ارقام پاییزه و ختأیر تاریخ کاشت معمول و تأثبا هدف بررسی مطالعه حاضر  اهداف:

 انجام شد.بهاره کلزا در دو سال زراعی 
 

ی کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه هابلوکی یک بار خرد شده بر پایه هاکرت صورتبهآزمایش ها: مواد و روش

عامل اصلی و ارقام  عنوانبهمهر  32 و های کشت شامل پنج مهریختار تحقیقات کشاورزی اسالم آباد غرب انجام شد.

 ، ساری گل، اکاپی و طالیه به عنوان عامل فرعی بودند.112، ظفر، آرجی اس410شامل هایوال 
 

تنها بر صفات تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و  یر در کاشتتأخنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر  ها:یافته

درصد  92/38و  4/24یر در کشت در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب تأخدانه در اثر  دار بود. عملکردارتفاع بوته معنی

ین در خورجکه تعداد یطوربهیر در کاشت بود تأخیرپذیری اجزای عملکرد دانه در اثر تأثکاهش یافت. این کاهش حاصل 

ال اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب یر در کاشت در ستأخین قسمت عملکرد دانه در کلزا در اثر ترمهم عنوانبهبوته 

و  2186که ارقام پاییزه اوکاپی و طالیه به ترتیب با  نشان دادها دادهمقایسه میانگین  درصد کاهش یافت. 3/21و  7/23

 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند.  4816
 

ام مناسبی برای منطقه هستند و همچنین هر گونه تاخیر در در پایان قابل ذکر است که اوکاپی و طالیه ارق نتیجه گیری:

توان از این گردد ولی با درنظر گرفتن سایر مسائل موجود میکاشت موجب کاهش عملکرد نسبت به شرایط معمول می

 کاهش عملکرد چشم پوشی نمود. 

 

 روغنعملکرد  ،عملکرد دانهرقم، ، ژنوتیپ، تاریخ کاشت :های کلیدیواژه
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Abstract  

Objectives: The present study aimed to the effect of late and normal sowing date on agronomic 

characteristics of some spring and fall rapeseed cultivars was evaluated during two years. 

Material and methods: A field experiment in a split plot based on a randomized complete block design was 

carried out with four replications at the research station of Islam abad-gharb. Main factor was planting date 

in two levels including September 27 and October 17 and sub factor was rapeseed cultivars including Okapi, 

Talaye, hyola 401, Zafar, RGS003 and sarigol.  

 

Results: The results of variance analysis showed that the effect of late planting was significant only on days 

to flowering and plant height. Grain yield decreased by 34.4% and 29.85%, due to the delay in planting date 

in the first and second year of the experiment, respectively. This decrease was due to the effect of late 

planting date on yield components, so that decrease in the number of pods per plant as the most important 

component of grain yield in rapeseed in the first and second years of the experiment was 32.7 and 30.2%, 

respectively. The results showed that the cultivars had significant differences for number of days to 

flowering, flowering duration, number of days to physiological maturity, plant height, number of pods per 

plant, grain yield and seed oil percentage. The mean of the data showed that Okapi and Talayeh as fall type 

cultivars had the highest grain yield with 5096 and 4906 kg ha-1 respectively.  

 

Conclusion: Okapi and Talaie are suitable cultivars for the study area. Also, any delay in planting causes 

yields reduced compared to normal conditions. However, considering other existing issues can be ignored 

reduction in performance. 
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 مقدمه

یکی  و (3102بارتت است ) کلمیانتیره جز  کلزا

که در سراسر جهان است روغنی  هایدانهاز مهمترین 

 %06. تولید (3102یانگ و همکاران شود )کشت می

ویرا و همکاران )باشد میمربوط به کلزا روغن جهان 

 قراررتبه سوم در بعد از سویا و نخل روغنی و ( 3107

با توجه به افزایش جمعیت کشور (. 3102اسکین دارد )

و افزایش مصرف سرانه روغن و از طرفی جایگاه کلزا 

در الگوی تناوبی و سازگاری مناسب با شرایط آب و 
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هوایی کشور، اهمیت توسعه سطح زیر کشت کلزا روز 

 ردد.گیمبه روز بیشتر احساس 

زراعت کلزا در اقلیم سرد  هاییتمحدودیکی از  

باشد می حساسیت به زمان کاشتو معتدل سرد کشور 

که این موضوع به محدودیت در دامنه زمانی تاریخ 

کشت این محصول با  یزمانهمکاشت مناسب کلزا و 

دارد ربط برخی مراحل رشدی محصوالت تابستانه 

بع آبی برای ضرورت استفاده از منا کهیطوربه

گردد که کشت کلزا محصوالت تابستانه اغلب سبب می

تحقیقات نشان داده انجام گیرد.  یرتأخدر این مناطق با 

تواند باعث بهبود بهره است که تاریخ کاشت زودتر می

بریل و گردد )وری و کاهش ریسک اقتصادی می

و تاخیر در  (3109هریس و همکاران : 3106همکاران 

شود بطوریکه ع باعث کاهش تولید میموقکاشت به

گزارش شده به ازای هر هفته تاخیر در کاشت کلزا در 

 یابددرصد کاهش می 03تا  2استرالیا، عملکرد 

 . (3106کرکگارد و همکاران )

هایی از کلزا که در اثر لذا شناسایی ژنوتیپ

کاهش عملکرد کمتری داشته باشند  ،در کاشت یرتأخ

در بسیاری از منابع بر کاهش . هر چند است یضرور

شده است  یدتأک یریتأختاریخ کشت عملکرد کلزا در 

های متحمل به یی و استفاده از ژنوتیپاشناس حالینباا

تواند سهم بسزایی در افزایش سطح می یریتأخکشت 

زیر کشت کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد کشور 

ت یکی از مشکالتی که ممکن است در کش داشته باشد.

برای زراعت کلزا رخ دهد برخورد مراحل  یریتأخ

حساس رشدی به سرمای اواخر پاییز و ابتدای زمستان 

 درصد 71حساس است و تا  لزا به تنش سرماکباشد. 

ولی اگر  .(0887کومار ) دهدیمکاهش عملکرد نشان 

دمای  تواندیمداشته باشد  کلزا زمستان گذرانی خوبی

در صورت وجود پوشش  یو حت گرادیسانتدرجه  -02

)گوستا را نیز تحمل کند  گراددرجه سانتی -31برف تا 

-بیدی و رضاییدر مطالعه زارعی سیاه(. 0897و کانور 

ژنوتیپ کلزا از تاریخ  33در کاشت  یرتأخ( با 3102زاد )

 7/07کاشت هفتم مهر به هفتم آبان میانگین عملکرد دانه 

اقلیمی متغیر در درصد کاهش یافت. با این حال شرایط 

سه سال اجرای پروژه باعث شد که میزان تغییرات 

شرایط اقلیمی در  یرتأثتحت  یریتأخعملکرد در کشت 

( نیز با 3100در مطالعه پاسبان اسالم )پاییز قرار گیرد. 

تا  در زمان کاشت کلزا از بیست و یکم شهریور یرتأخ

اجزای عملکرد و عملکرد دانه به طور  مهرماهبیستم 

در این مطالعه اثر متقابل تاریخ  کاهش یافت. دارییمعن

ارقام  یجهدرنتنبود و  داریمعنکاشت و رقم 

در کاشت  یرتأخیکسانی به  یباًتقرواکنش  یموردبررس

 از خود نشان دادند.

مقابله با اثرات منفی کشت  یهاراهیکی از 

کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد کشور،  یریتأخ

. باشدیمهای سریع الرشد بهاره کلزا وتیپاستفاده از ژن

 که در حـال حاضـر در ایـن منـاطق کشـت پاییزهارقام 

هرچند پتانسیل تولید باالیی دارند اما دوره  شوندیم

ارقام بهاره دوره  کهیدرحالاست،  طوالنی هاآنرشد 

هستند  برداشتقابلتری دارند و زودتر رشد کوتاه

ید کمتری نیز دارنـد. لـذا پتانسیل تول حالینباا

شت ارقام بهاره در پاییز در این مناطق ک کهیدرصورت

اقتصادی نیز به همراه  باشـد و عملکـرد یرپذامکان

، یآبکمهـای توان با فرار از تـنشداشته باشد، می

گرمازدگی و بادزدگی و با مصرف آب کمتر تولید قابـل 

( 3102همکاران ) شیرانی راد و .آورد به دست قبـولی را

امکان کشت ارقام بهاره کلزا در فصل پاییز را 

در  توانیمقرار دادند و گزارش دادند که  یموردبررس

، برخی از ارقام بهاره (کرج)مناطق معتدل سرد کشور 

با  Hyola 401کلزا متحمل به سرما را نظیر هیبرید 

عملکرد زیاد در اوایل پاییز کشت  توجه به پتانسـیل

( نیز 3102) زادبیدی و رضاییعی سیاهارز .نمود

 یریتأخهای کلزا را به کشت واکنش برخی ژنوتیپ

قرار دادند و گزارش دادند ژنوتیپ های  یموردبررس

شیرالی که از  و 410بهاره کلزا همانند زرفام، هایوال 

سرعت رشد خوبی در ابتدای فصل برخوردار بودند 
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در  بودند. یریتأخ در کشت دارای بیشترین عملکرد دانه

ژنوتیپ زمستانه  33متوسط کاهش عملکرد  مطالعه فوق

-درصد بود اما ژنوتیپ 7/07 یریتأخدر کشت  و بهاره

به ترتیب با  و شیرالی 410بهاره زرفام، هایوال های 

درصد کاهش عملکرد کمتری در کشت  3/7و  7/3، 2/7

در  توانندیمهایی که ژنوتیپ عنوانبهو  داشتند یریتأخ

 قرار گیرند معرفی شدند. مورداستفاده یریتأخکشت 

( در زمینه 3111کرکلند و جانسون ) هاییبررس

مقایسه کشت پاییزه و بهاره ارقام کلزا نشان داد که 

میزان روغن دانه کلزا در تاریخ کاشت پاییزه بین پنج تا 

درصد بیشتر از کشت بهاره کلزا بود و همچنین  31

 211یخ کاشت پاییزه به طور میانگین عملکرد دانه در تار

 کیلوگرم در هکتار بیشتر از کشت بهاره بود.

کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور 

از تحمل  کهیدرصورتارقام بهاره زودرس کلزا  یریتأخ

د نقابل قبولی برخوردار باش دانه عملکردبه سرما و 

کمک زیادی در افزایش سطح زیر کشت کلزا در مناطق 

حاضر بنابراین در مطالعه ؛ درل سرد خواهد کمعتد

بر  یریتأخکشت  یرتأثبررسی  سعی شده است ضمن

 پاییزههای بهاره و عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ

در  یریتأخها برای کشت ژنوتیپ ینترمناسبکلزا، 

 مناطق سرد و معتدل سرد کشور معرفی شوند.

 

 هاروشمواد و 

 در 0280-82عی مطالعه حاضر در دو سال زرا

غرب واقع در  آباداسالمایستگاه تحقیقات کشاورزی 

 47دقیقه شرقی و  9و درجه  24عرض جغرافیایی 

دقیقه شمالی در دامنه سلسله جبال زاگرس  36درجه و 

متوسط بارندگی  ،متر از سطح دریا 0246با ارتفاع 

ساالنه متر و متوسط درجه حرارت یلیم 229ساالنه 

 آباداسالم. (0)جدول گراد انجام گرفتیسانت+ درجه 02

و معرف  استغرب یکی از مناطق معتدل سرد استان 

آزمایش باشد. آب و هوای سطح وسیعی از استان می

بر پایه طرح  خردشده باریک یهاکرتبه صورت 

 هاییختارتکرار بود.  چهارکامل تصادفی با  یهابلوک

مهر  32 )تاریخ کاشت معمول( و کشت شامل پنج مهر

چهار رقم بهاره عامل اصلی و  عنوانبهیری( تأخ)کشت 

 ، ساری گل112، ظفر، آرجی اس410هایوال  کلزا شامل

عامل  عنوانبهاکاپی و طالیه  شامل پاییزهو دو رقم 

 فرعی بودند.

شخم و  یورماهشهرزمین آزمایش در طی  

و سولفات  فسفات آمونیم کود دیسک زده شده سپس

 بر اساسآزمون خاک و  س نتایجپتاسیم بر اسا

مصرف دستورالعمل موسسه تحقیقات خاک و آب 

ی بذرکارپس از تصادفی کردن نقشه آزمایش، گردید. 

متری روی سانتی 32های کاشت در ردیف صورتبه

انجام شد. هر کرت  شدهآمادهی از قبل هاپشته

متر و  2کاشت به طول  ردیف 4آزمایشی شامل 

کیلوگرم کود اوره  221مقدار  ود.مترمربع ب 2مساحت 

 021کیلوگرم در هکتار هنگام کشت،  011 صورتبه

کیلوگرم هنگام  011کیلوگرم هنگام رشد سریع ساقه و 

های د. سایر مراقبتیشروع گلدهی به خاک اضافه گرد

مبارزه با شته در زمان مناسب  وزراعی نظیر آبیاری 

 .گرفت انجام

 موردنظرت در طول دوره آزمایش از صفا 

 و پایان گلدهی( =60BBCH)شامل تاریخ شروع 

(67BBCH=)تاریخ رسیدگی ، (98BBCH=) عملکرد ،

گیری جهت اندازه د.ش بردارییادداشتو اجزاء عملکرد 

 طوربههر پالت  داخلبوته از  01اجزاء عملکرد تعداد 

دانه در  تعداد وتصادفی برداشت شده و ارتفاع 

جهت شد.  یریگاندازهته در بو ینخورج و ینخورج

، در هنگام رسیدگی تعداد ینخورجتعیین تعداد دانه در 

هر پالت برداشت و تعداد دانه  یهابوتهاز  ینخورج 21

در زمان شد.  یریگاندازهبا دستگاه بذر شمار  هاآن

رسیدگی فیزیولوژیک، برداشت با حذف نیم متر از دو 

ها تعیین نوتیپانتهای کرت انجام گرفت و عملکرد دانه ژ

 یهادانهاز  یریگنمونهبا وزن هزاردانه و گردید 

درصد روغن دانه با  .گیری شداندازه شدهبرداشت
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ای رزونانس مغناطیسی هسته استفاده از دستگاه

(NMR)  گیری روغنی اندازه یهادانهدر بخش تحقیقات

تجزیه  SAS 9.1 یافزارهانرمحاصله با  یهادادهشد. 

 LSDآزمون استفاده از با  هایانگینمده و ش واریانس

 .مقایسه شدند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نتایج و بحث

ها در دو سال تجزیه واریانس مرکب دادهنتایج 

بر همه  نشان داد که اثر سال( 3 جدول) اجرای آزمایش

بود و  داریمعنارتفاع بوته  جزبه یبررس موردصفات 

 یرتأثو بارندگی  دمای هوا که دهدیماین موضوع نشان 

مهمی بر خصوصیات زراعی کلزا  (0جدول )بسیار 

 دارد.

دمای هوا در مهر و آبان که نقش بسیار زیادی 

ایط مساعد در رشد سریع کلزا و در نتیجه ایجاد شر

گذرانی کلزا دارد که در سال اول اجرای برای زمستان

آزمایش بیش از سال دوم اجرای آزمایش بود. این 

 نسبتاًماه هم وجود داشت. دمای ینفروردوضعیت در 

ماه )قبل از گلدهی( نقش مهمی در رشد ینفروردباال در 

دمای باالتر  مجدد کلزا پس از سرمای زمستان دارد.

همچنین فروردین سال اول  اییز و زمستان وهوا در پ

های باعث گردید که تعداد روز تا شروع گلدهی ژنوتیپ

روز زودتر از سال دوم رخ دهد  01ی کلزا بررس مورد

که تعداد روز تا شروع گلدهی در یطوربه( 2جدول )

 079و  069سال اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 

 (0889و همکاران )روز بود. بر اساس نظر گابریل 

دمای هوا عامل اصلی کنترل کننده طول دوره رشد از 

باشد و در صورتی که ی تا اواسط گلدهی میزنجوانه

سایر عوامل محیطی در حد بهینه خود باشند افزایش 

دما باعث تسریع در فرآیندهای فنولوژیکی از جوانه 

 ،0898شود )موریسون و همکاران زنی تا گلدهی می

 (.3113و استوارت  موریسون

 

 

 1322-23و  1321-22های زراعی غرب طی سال آباداسالموضعیت اقلیمی ایستگاه  -1جدول 

82-0283 83-0280 
 

 ماه

ی 
دگ

رن
با

(m
m

)
 

 یوس(سلسدما )درجه 

رن 
با

د
ی 

گ
(m

m
)

 

 یوس(سلسدما )درجه 

 متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل

 مهر  0/08 9/23 4/4 0/1 6/02 6/20 -6/1 1/1
 آبان  1/03 4/32 6/1 1/61 2/01 4/34 -9/1 9/023
 آذر  9/2 6/06 -6/4 7/92 9/6 6/33 -3/7 6/69
 دی  6/0 9/03 -4/07 9/48 1/0 6/02 -1/8 3/23
 بهمن  2/2 4/09 -1/6 3/68 7/3 6/02 -4/03 4/79
 اسفند  2/7 6/34 -3/9 6/02 8/7 3/30 -6/4 0/87
 فروردین  2/03 6/36 -3/2 4/6 6/01 3/37 -6/4 3/43
 اردیبهشت  2/04 2/31 -4/0 2/48 7/06 9/38 9/3 1/32
 خرداد  7/31 9/27 1/7 2/1 6/30 4/27 4/6 7/2
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ماه )مصادف با تیبهشارداز طرف دیگر دمای 

ین دهی( در سال اول کمتر خورجگلدهی کامل و شروع 

در زمان  ترخنکاز سال دوم اجرای آزمایش بود. دمای 

شود که گیاه فرصت یمین باعث خورجگلدهی و تشکیل 

الزم و کافی برای تشکیل اجزای عملکرد دانه را داشته 

که طول دوره گلدهی و  باشد. شرایط اقلیمی باعث شد

چنین طول دوره رشد کلزا در سال اول اجرای هم

آزمایش بیش از سال دوم اجرای آزمایش باشد و در 

نتیجه این وضعیت اجزای عملکرد دانه در سال اول 

داری بیش از سال دوم یمعن صورتبهاجرای آزمایش 

ین در بوته، خورجکه تعداد یطوربهاجرای آزمایش بود 

ر دانه در سال اول ین و وزن هزاخورجتعداد دانه در 

گرم و در  9/2و  7/31، 327اجرای آزمایش به ترتیب 

 2/2و  9/06، 072سال دوم اجرای آزمایش به ترتیب 

دار اجزای عملکرد در یمعن(. افزایش 2جدول گرم بود )

 طوربهسال اول باعث گردید که عملکرد دانه نیز 

داری بیش از سال دوم اجرای آزمایش باشد یمعن

 موردهای که میانگین عملکرد دانه ژنوتیپیطوربه

کیلوگرم در هکتار و  2089ی در سال اول برابر با بررس

کیلوگرم در هکتار بود  2617در سال دوم برابر با 

(. در تطابق با این نتایج کوتچر و همکاران 2جدول )

( نیز گزارش دادند که افزایش دما در زمان 3101)

ش عملکرد دانه دهی باعث کاهینخورجگلدهی و 

( 3116هاراج و همکاران ) -شود. در مطالعه آکسویم

 23روز باعث کاهش  2نیز افزایش شدید دما به مدت 

ی کلزا شد بررس مورددرصدی عملکرد دانه سه هیبرید 

روز باعث  01که افزایش متوسط دما به مدت یدرحال

دار عملکرد دانه یکی از سه هیبرید یمعنکاهش 

 ا شد.ی کلزموردبررس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی 

تنها بر صفات تعداد روز تا رسیدگی  تاریخ کاشت

مقایسه میانگین  دار بود.فیزیولوژیک و ارتفاع بوته معنی

 ارقام کلزا طی دو سال زراعی و دو تاریخ کشت میانگین مربعات صفات زراعی -2جدول 

 صفات

درصد 

 روغن
 عملکرد دانه

وزن هزار 

 دانه

تعداد 

خورجین 

 در بوته

دانه 

 درخورجین
 ارتفاع بوته

رسیدن 

 یفیزیولوژیک

طول 

 دوره

 گلدهی

پایان 

 گلدهی
 آغاز گلدهی

درجه 

 آزادی
 نابع تغییرم

**12/32 **61789492 **98/2 **87183 **0/273 ns 2/40 **9/3370 **1/

0427 

 سال 0 2/3221** 0/013**

 تکرار )سال( 6 10/0 6/3 3/3 9/0 3/02 8/2 0860 00/1 094280 28/0

ns 01/2 ns 71616220 ns 22/36 ns 042044 ns 4/86 *1/3401 *2/236 ns 7/3 ns 2/016 ns 6/043 0 تاریخ کاشت 

ns 89/0 **4928233 **23/2 *2972 *8/4 ns 6/7 ns 2/0 **7/366 **1/302 **2/826 0 تاریخ کاشت×سال 

 aخطای  6 2/0 8/1 7/0 0/3 9/9 1//8 938 16/1 021384 11/0

**74/8 **2274128 ns 89/1 *7116 ns 1/2 **4/7840 *8/373 **7/

0739 

ns 3/94 **2/3232 2 رقم 

ns 97/1 sn 0222222 ns 33/1 *0436 ns 8/6 ns 2/322 ns 9/06 ns 6/8 ns 7/38 ns 7/29 2 رقم ×تاریخ کاشت 

ns 22/0 ns 0640073 ns 68/1 ns 0291 ns 6/0 ns 0/023 ns 9/22 ns 0/26 ns 1/33 ns 4/09 2 رقم×سال 

ns 74/1 **829917 ns 22/1 ns 399 **7/8 **9/077 **3/32 **0/39 **3/07 **2/80 2 تاریخ ×سال

 رقم ×کاشت

 bخطای  61 72/1 0/0 6/0 9/0 3/03 6/1 972 01/1 093227 03/0

 ضریب تغییرات )%( 21/1 47/1 74/3 23/1 7/3 1/4 40/04 92/9 71/8 82/3

nsمی باشد. %0و  %2دار در سطح دار، تفاوت معنی، * و ** به ترتیب عدم تفاوت معنی 
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یر در تأخصفات مورد ارزیابی نشان داد که  دوساله

کاشت باعث کاهش تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 

که تعداد روز تا رسیدگی یطوربهو ارتفاع بوته شد 

( و مهرماه 2فیزیولوژیک در تاریخ کاشت معمول )

 6/320و  2/322( به ترتیب مهرماه 32یری )تأخکاشت 

روز بود. ارتفاع بوته نیز در تاریخ کاشت معمول و 

متر بود. در یسانت 4/032و  4/022یری به ترتیب تأخ

فصل ( تغییر 3102مطالعه شیرانی راد و همکاران )

دار ارتفاع یمعنکاشت از پاییزه به بهاره باعث کاهش 

که میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپ یطوربهبوته کلزا شد 

فروردین  2مهر و  2ی در تاریخ کاشت موردبررسهای 

 (.0متر بود )شکل یسانت 2/92و  9/022به ترتیب 

 

 

 یریتأخبوته کلزا در دو تاریخ کشت معمول و میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و ارتفاع  -1شکل 

 

اثر متقابل که نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

 جزبههمه صفات مورد ارزیابی  برسال ×تاریخ کاشت
و ارتفاع بوته  ،تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

حالت عکس اثر  و تقریبا بود داریمعندرصد روغن 

در  قبالً. این وضعیت (3)جدول ست آمددتاریخ کاشت ب

( گزارش شده بود 3102زاد )زارعی و رضایی مطالعه

 یری شده کلزا در سال اول و دوم اجرای آزمایشگاندازهمیانگین صفات  -3جدول 
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 سال

 سال اول 3/069 8/307 7/48 2/329 7/038   7/31 9/326 9/2 2089 4/22

 سال دوم 0/079 1/331 8/40 6/349 0/020 9/06 3/072 4/2 2617 4/26
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ژنوتیپ کلزا در تاریخ  33در بررسی  کهیطوربه

تاریخ اثر  ،و هفتم آبان ماه مهرماههفتم  یهاکشت

 داریمعنتنها بر صفت تعداد خورجین در بوته  کاشت

سال بر همه ×تاریخ کاشت اثر متقابل کهیدرحالبود 

 داریمعندرصد روغن دانه  جزبهصفات مورد ارزیابی 

در کاشت  یرتأخ یرثتأکه  گرددیم یدتأکبود و بنابراین 

شرایط اقلیمی  یرتأثتحت  شدتبهبر صفات زراعی کلزا 

مندهام و  قبالً. گیردیمقرار  موردنظرسال زراعی 

( نیز به این نکته اشاره کرده بودند که 0890همکاران )

شرایط  یرتأثتحت  شدتبه یریتأخواکنش کلزا به کشت 

 .گیرداقلیمی قرار می

سال برای صفت تعداد ×اثر متقابل تاریخ کاشت

روز تا شروع گلدهی به دمای باالتر هوا در پاییز و 

گردد یبرم 0283نسبت به سال  0280زمستان سال 

 که تعداد روز تا شروع گلدهی در سال اولیطوربه

روز برای کشت  064و  معمولروز برای کشت  072)

روز برای کشت  076یری( کمتر از سال دوم )تأخ

(. 4جدول یری( بود )تأخبرای کشت  روز 091و  معمول

دمای باالی هوا در سال اول و اثر آن در تسریع 

فرآیندهای فنولوژیکی باعث شد که تعداد روز تا شروع 

 معمولیری کمتر از تاریخ تأخگلدهی در تاریخ کشت 

یک  عنوانبهرسد که دمای باالی هوا یمباشد و به نظر 

است  یری عمل کردهتأخعامل جبرانی در کشت 

تر بود تعداد که در سال دوم که دمای هوا پایینیدرحال

 06یری به میزان تأخروز تا شروع گلدهی در کشت 

رغم اینکه دمای یعلبود.  معمولروز بیشتر از کشت 

هوا در زمستان و پاییز سال اول باالتر بود و به نظر 

رسید که ممکن است این عامل سبب تسریع در همه یم

حال به دلیل دمای ینبااولوژیکی گیاه شود فرآیندهای فن

ماه در سال اول اجرای آزمایش طول یبهشتارد ترخنک

مدت گلدهی افزایش یافت و این عامل سبب افزایش 

تعداد روز تا رسیدگی در سال اول آزمایش شد 

تاریخ کشت  درکه تعداد روز تا رسیدگی یطوربه

به ترتیب اجرای آزمایش  یری در سال اولتأخو  معمول

اجرای آزمایش به  روز و در سال دوم 326و  361

یر تأخیر تأثرغم اینکه یعل روز بود. 347و  321ترتیب 

در کشت بر عملکرد دانه و سه جزء عملکرد دانه یعنی 

ین و وزن خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجتعداد 

دار نبود اما اثر متقابل تاریخ یمعنهزار دانه 

دار بود. نتایج یمعنای این صفات مهم سال بر×کاشت

یر در کاشت در تأخنشان داد که عملکرد دانه در اثر 

و  4/24سال اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 

(. این کاهش حاصل 4جدول درصد کاهش یافت ) 92/38

یر در کاشت تأخیرپذیری اجزای عملکرد دانه در اثر تأث

 عنوانبهته ین در بوخورجکه تعداد یطوربهبود. 

یر در تأخین جزء عملکرد دانه در کلزا در اثر ترمهم

کاشت در سال اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 

(. در مطالعه 4جدول درصد کاهش یافت ) 3/21و  7/23

های یختار( نیز با بررسی اثر 3118سیادت و حمایتی )

مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا گزارش 

ین در بوته دو خورجعملکرد دانه و تعداد دادند که 

ی موردبررسصفتی بودند که بیشتر از سایر صفات 

کاهش  درواقعیر در کشت قرار گرفتند و تأخیر تأثتحت 

یر در کشت تأخین در بوته با خورجدار تعداد یمعن

ی هاکشتدار عملکرد دانه در یمعنمنجر به کاهش 

ته و حساسیت ین در بوخورجیری شد. اهمیت تعداد تأخ

توسط سایر محققین گزارش  قبالًآن به شرایط محیطی 

 (. 0880شده است )نورتن و بیلزبراو 

دو جزء دیگر عملکرد یعنی وزن هزار دانه و 

در دو  یر در کشتتأخین نیز در اثر خورجتعداد دانه در 

کاهش یافتند. وزن هزار دانه در سال اول  سال آزمایش

یر در کاشت به ترتیب أختو دوم اجرای آزمایش با 

ین به ترتیب خورجدرصد و تعداد دانه در  7/22و  6/02

. این نتایج (4)جدول درصد کاهش یافت 9/02و  22/7

دهد که از بین اجزای عملکرد، وزن هزار دانه یمنشان 

یر در کاشت نسبت به دو تأخیرپذیری کمتری در اثر تأث

دت و جزء دیگر عملکرد دانه دارد. در مطالعه سیا

( نیز نتایج مشابهی به دست آمده بود و 3118حمایتی )
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یر در کشت هر چند وزن هزار دانه کاهش یافته تأخبا 

ین در خورجبود اما این کاهش به اندازه کاهش در تعداد 

ید این تائین نبود. در خورجبوته و تعداد دانه در 

( نیز گزارش دادند که 0890) موضوع مندهام و همکاران

 مراتببهیر تأثیر در کاشت تأخعی نسبت به فصل زرا

در مطالعه  بیشتری بر وزن هزار دانه داشته است.

( نیز اثر تاریخ کاشت و میزان 3106بالودیس و گیل )

مصرف بذر بر خصوصیات زراعی کلزا مورد بررسی 

قرار گرفت و گزارش شد که وزن هزار دانه کلزا تحت 

که میزان مصرف یدرحالیر تاریخ کاشت قرار نگرفت تأث

 داری بر این صفت داشت.یمعنبذر اثر 

 
در سال اول و دوم  مهرماه 25و  5 یهاکشتشده در تاریخ  یریگاندازهمیانگین صفات  -4جدول 

 اجرای آزمایش

  صفات

 

 

 

 

 تاریخ کاشت
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 مهر ماه 2 6/073 4/331 9/47 2/30 3/392 0/4 6391
  سال اول

 مهر ماه 32 8/062 4/302 2/20 8/08 2/081 2/2 4006
 

 مهر ماه 2 3/076 2/308 4/42 1/09 8/312 3/4 4341
  سال دوم

 مهر ماه 32 0/091 4/331 4/41 2/02 4/043 7/3 3874
 

89/324 07/1 24/31 67/1 83./ 67/. 90./ LSD (5%)  

 
 ازنظر یموردبررسنتایج نشان داد که ارقام 

صفاتی همچون تعداد روز تا شروع گلدهی، طول مدت 

 ارتفاع بوته،تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، گلدهی، 

صد روغن عملکرد دانه و در در بوته، ینخورجتعداد 

تفاوت  .(3)جدول بودند دارییمعندانه دارای تفاوت 

به تیپ رشد متفاوت  یموردبررسهای ژنوتیپ داریمعن

و این موضوع در عملکرد و اجزای  گرددیبرم هاآن

مشهود  هایپژنوتاین  کعملکرد و خصوصیات فنولوژی

که  ( نشان داد2جدول ) هادادهاست. مقایسه میانگین 

 4816و  2186اوکاپی و طالیه به ترتیب با  هپاییزارقام 

از کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. 

کیلوگرم  4649با  410بین ارقام بهاره نیز هیبرید هایوال 

در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بود. تعداد 

نیز بیشتر از ارقام بهاره  پاییزهخورجین در بوته ارقام 

 338و  321که اوکاپی و طالیه به ترتیب با یرطوبهبود 

خورجین در بوته دارای بیشترین تعداد خورجین در 

و  112آر.جی.اس.ارقام بهاره  هاآنبوته بودند و پس از 

خورجین در بوته  080و  318به ترتیب با  گلیسار

. دو جزء دیگر عملکرد یعنی تعداد (2)جدول قرار داشتند

ها هزار دانه در بین ژنوتیپ ین و وزنخورجدانه در 

داری نداشتند و بنابراین این دو جزء تحت یمعنتفاوت 

 .(3)جدول یر تیپ رشد کلزا نبودندتأث

کدام یچهتاریخ کاشت برای ×اثر متقابل ژنوتیپ

(. 3دار نبود )جدولی معنیبررس مورداز صفات 

تاریخ کاشت برای  ×دار نشدن اثر متقابل ژنوتیپیمعن

نه و سایر صفات زراعی مهم نشان داد که عملکرد دا

یر در تأخیکسانی به  نسبتاًارقام مورد بررسی واکنش 

. برای مثال در تاریخ کشت انددادهکاشت از خود نشان 

 6248مهرماه ارقام پاییزه اوکاپی و طالیه به ترتیب با  2

کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه  2892و 
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مهرماه نیز همین ارقام به  32کشت  بودند و در تاریخ

کیلوگرم در هکتار دارای  2938و  2944ترتیب با 

و  2بیشترین عملکرد دانه بودند. در هردو تاریخ کشت 

 2164و  2896گل به ترتیب با رقم ساری مهرماه 32

کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد دانه بود. 

ن کشت ( نیز با بررسی امکا3100پاسبان اسالم )

های مختلف کلزا در آذربایجان شرقی یری ژنوتیپتأخ

تاریخ کاشت برای ×گزارش داد که اثر متقابل ژنوتیپ

 دار نبود.یمعنی موردبررسهیچ کدام از صفات 

حال این موضوع عمومیت ندارد و در برخی ینباا

مطالعات نتایج معکوسی در خصوص اثر متقابل 

. برای مثال تاریخ کاشت گزارش شده است×ژنوتیپ

( با بررسی واکنش ارقام تجاری کلزا به 3107رامئه )

یری در مازندران گزارش داد که این اثر تأخکشت 

شده یبررسمتقابل برای اکثر صفات زراعی مهم 

 دار بود.یمعن
 

 

 شده برای شش رقم کلزا یریگاندازهمیانگین صفات  -5جدول 
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2/22 6/4647 0/099 8/018 7/320 0/24 0/060 Hyola 401 

0/27 8/4301 6/093 8/003 1/320 7/23 1/062 Zafar 

1/22 2/4138 2/318 0/033 0/321 6/21 9/067 RGS003 

2/22 6/2234 0/080 4/031 4/321 3/23 2/066 Sarigol 

3/26 4/2186 1/321 1/029 7/327 1/22 3/099 Okapi 

3/26 0/4816 7/339 0/028 6/328 8/20 0/081 Talayeh 

22/1 7/0064 7/47 3/00 9/7 36/4 8/2 LSD (5%) 

 

که ارقام نشان داد کلی نتایج این تحقیق  در

و  2186با میانگین عملکرد  به ترتیباوکاپی و طالیه 

کیلوگرم در هکتار عملکرد قابل قبولی در دو سال  4816

آزمایش و دو تاریخ کاشت معمول و تاخیری داشتند و 

باشند. همچنین قابل توصیه برای کشت در منطقه می

یر در کاشت باعث تاخ نتایج بیانگر این موضوع بود که

. بطوریکه گردیدو اجزای عملکرد  دانه کاهش عملکرد

در  مهر 2مهر نسبت به  32دانه در تاریخ کاشت عملکرد 

کاهش یافت. درصد  38و  24به ترتیب سال اول و دوم 

در مناطق سرد و  یریتأخنحوه واکنش کلزا به کشت 

 یژهوبهسال مورد نظر و معتدل سرد به وضعیت اقلیمی 

اگر دمای هوا در پاییز  کهیطوربهپاییز بستگی دارد، 

 یریتأخاز کشت  توانیماز حد معمول نباشد  ترنییپا

که با  هاسالاما در برخی ؛ گرفتعملکرد قابل قبولی 

سرمای زودهنگام کلزا فرصت الزم برای  یدنفرارس

رشد و رسیدن به روزت مناسب نخواهد داشت و 

در کشت  یرتأخ یرتأثرشد و عملکرد کلزا تحت  یجهدرنت

است که در برخی  همچنین قابل ذکر .گیردیمقرار 

کاشت تاخیری کلزا اجتناب  محیطی و زراعی، شرایط

-پذیر است بنابراین با در نظر گرفتن مسائل دیگر می

عملکرد را برای کشت تاخیری درصدی  21توان کاهش 

 ست. این گیاه قابل قبول دان
 

 

 



 01                                                                                       کاشت معمول و تاخیریواکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ
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