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چكيده
پژوهش با هدف تعیین مناسبترین زمان کاشت ،میزان بذر مصرفی در هکتار ،ارزیابی عملکرد دانه و روغن و میزان
کلروفیل برگ کلزای بهاره در دشت تبریز طی سال  1372در ایستگاه خسروشاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی آذربایجان شرقی اجرا گردید .آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح آماری بلوكهای کامل
تصادفی با سه تکرار پیاده شد .عوامل مورد آزمون شامل زمان کاشت بهعنوان فاکتور اصلی با سه سطح 11،71 :و31
فروردین ماه و فاکتور فرعی میزان بذر با چهار سطح  8 ،6 ،4و 11کیلوگرم در هکتار بودند .آزمایش روی RGS003
بهعنوان ژنوتیپ سازگار و پرمحصول انجام شد .نتایج نشان دادند که بیشترین درصد پوشش سبز مزرعه ،شاخص
کلروفیل برگ ،ارتفاع بوته ،تعداد خورجین دربوته ،وزن هزار دانه ،درصد روغن دانه و درنهایت عملکرد دانه و روغن از
تاریخ کاشت 11فروردین ماه بهدست آمد .گیاهان حاصل از تاریخ کاشت  11فروردین ماه با داشتن فرصت کافی برای
سبز شدن و رشد ،با حداکثر استفاده از عوامل محیطی ،به عملکرد دانه و روغن باالتری دست یافتند .همبستگی مثبت و
معنیداری بین شاخصهای درصد پوشش سبز مزرعه ،کلروفیل برگ و ارتفاع بوته با همدیگر و با اجزای عملکرد (به غیر
از تعداد دانه در خورجین) و عملکرد دانه و روغن دیده شد .این شاخصها در تعیین عملکرد دانه نقش برجستهای داشتند.
درنهایت بیشترین عملکرد دانه و روغن بهترتیب با مقادیر 1623و  674کیلوگرم در هکتار از زمان کاشت  11فروردین ماه
و میزان بذر 6کیلوگرم در هکتار برای کلزای بهاره  RGS003در دشت تبریز بهدست آمد.
واژههاي كليدي :تراکم بذر ،عملکرد دانه ،درصد پوشش سبز مزرعه ،درصد روغن دانه ،زمان کاشت
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Abstract
The present research was done in order to determine the suitable planting date and seed rate and to
evaluate the seed and oil yields and chlorophyll rate of spring oilseed rape in Tabriz plain climate (cold and
semi-arid in the Copen climate classification system). The experiment was conducted as split plot based on a
RCBD design in 3 replications with two factors including sowing date (30 March and 9 and 19 April) and seed
rate (4, 6, 8 and 10 Kg seeds per hectare). The RGS003 as adapted and superior genotype was used for
cultivation. The study was carried out in East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and
Education Center (Khosrovshah station) during the 2018 year. The results indicated that plants in the 30 March
planting date had significantly higher values of field ground cover percent, Leaf chlorophyll index, plant
height, pods per plant, 1000 seeds weight, seed oil percent and seed and oil yields. Having sufficient time for
growth and establishment, these plants produced higher yields via maximum use of environmental factors.
Correlations among the field ground cover percent, Leaf chlorophyll, plant height indices, with each other and
seed yield components (except seeds in pod), seed and oil yields were significantly positive. These indices had
an important role in yield determining. Finally, the most seed and oil yields including 1673 and 694 Kg.ha-1
respectively, were achieved from 30 March planting date with 6 Kg.ha-1 seed rate for RGS003 as spring cultivar
at Tabriz plain.
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و1770 خوراکی میباشد (کیمبر و مک گیریگور

مقدمه

 این گیاه در زمره معدود دانههای.)1778 کرزیمانسکی

بخش عمدهای از روغن خوراکی مورد نیاز در کشور

روغنی است که با داشتن تیپهای بهاره و پاییزه در برابر

 بنابراین توسعه کشت.از منابع خارجی تامین میگردد

 نیمه سرد،شرایط محیطی متفاوت مانند اقلیمهای معتدل

دانههای روغنی در راستای رسیدن به خود اتکایی در

و سرد از توانایی سازگاری گستردهای برخوردار است

 از اهمیت،زمینه روغنهای خوراکی با کیفیت مناسب

.)1770 (کیمبر و مک گیریگور

 تا41  دانه گیاه کلزا با داشتن.ویژه ای برخوردار است
 منبع با ارزشی برای تأمین روغن،  درصد روغن01
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نتایج ارزیابی عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا شامل

تورلینگ ( )1787گزارش کردند که در صورت کاهش

هایوال  ،411ظفر RGS003 ،و ساری گل طی تاریخهای

تعداد خورجین در کلزا ،وزن دانهها افزایش یافته و تا

کاشت مختلف در مشهد ،کرج ،اصفهان و کرمانشاه نشان

حدودی افت عملکرد را جبران میکند .نتایج حاصل از

داد که با تاخیر در زمان کاشت ،عملکرد دانه همه ارقام

بررسی اثرات زمان کاشت روی عملکرد دانه کلزا طی سه

بهطور معنیداری کاهش یافت (شیرانیراد و رودی

سال زراعی در مناطق مختلف کانادا نشان داد که با

 .)7113بررسی عکس العمل ارقام کلزا به کشتهای بهاره

کوتاهتر شدن دوره کاشت تا گلدهی و دوره گلدهی در

و پاییزه در مناطق سرد و معتدل سرد نشان داد که

کشتهای دیرهنگام ،عملکرد دانه بهطور معنیداری

ژنوتیپ  RGS003در کشت بهاره ( 0فروردین ماه)

کاهش مییابد (چنگسی و همکاران  .)7110مطالعه 36

بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد (شیرانی-

ترکیب حاصل از دورگ گیری بین ژنوتیپهای کلزا نشان

راد و همکاران  .)7111ارزیابی الینهای امید بخش بهاره

داد که از بین اجزای عملکرد دانه ،وراثت پذیری تعداد

کلزا در کشتهای بهموقع و تاخیری در مازندران روشن

خورجین در بوته و وزن هزار دانه باالتر بوده و میتوانند

ساخت که تاخیر در زمان کاشت باعث کاهش معنیدار

بهعنوان معیارهای گزینش بهکار روند (صباغ نیا و

عملکرد دانه گردید ولی ژنوتیپ RGS003در همه زمان-

همکاران.)7111

نتایج ارزیابی ژنوتیپهای کلزا طی

های کاشت دیرهنگام افت عملکرد کمتری نشان داد و با

زمانهای کاشت مختلف در قزوین نشان داد که تاخیر در

کسب میانگین کل عملکرد دانه  7021کیلوگرم در هکتار،

زمان کاشت با کاهش تعداد خورجین در بوته و وزن

همواره باالترین عملکرد دانه را داشت (علیزاده و امیری

هزاردانه ،باعث افت عملکرد دانه گردید (شرقی و همکاران

اوغان  .)7113زمان کاشت بهینه با فراهم کردن میزان

.)7111

رشد مناسب برای بوته های کلزا از طریق کاهش آسیب

توان یک گیاه در جبران تراکم بوته پایینتر از حد

پذیری آنها در برابر عوامل نامساعد محیطی ،افزایش

مطلوب به دردسترس بودن منابع الزم مانند آب ،مواد

معنی دار عملکرد دانه و روغن در واحد سطح را در پی

غذایی و نور بستگی دارد (سلطان  .)7111نتایج تحقیقات

دارد (آلد و همکاران  . )1780در کشتهای دیر هنگام

آنگادی و همکاران (انگادی و همکاران  )7113در اراضی

پاییزه بوتهها در زمان شروع رشد بهاره ضعیف بوده و

کمبازده و نیمهخشک کانادا روی میزان بذر ارقام کلزا

با عقب افتادن مراحل رشدی ،اجزای عملکرد دانه کاهش

نشان داد که با کاهش تراکم کاشت بر تعداد شاخههای

یافته و بازتاب آن روی عملکرد دانه دیده میشود

فرعی و خورجینهای شکل گرفته روی انشعابات اولیه و

(گوناسکرا  .)7116نشان داده شده است که با تأخیر در

ثانویه بوته اضافه میگردد ولی تعداد دانه در خورجین

زمان کاشت کلزا ،تعداد خورجین های بارور در متر مربع

و وزن هزار دانه تغییر معنیداری نخواهد داشت.

کاهش یافته ولی تعداد دانه در خورجین افزایش یافت.

هانسون و همکاران ( )7118با ارزیابی عملکرد کلزای

بهطور کلی تأخیر در زمان کاشت ،عملکرد دانه را کاهش

بهاره در مقادیر مختلف بذر و عمق کاشتهای مختلف

داد ولی تأثیری روی درصد روغن دانه نداشت (جنکینز

گزارش کردند که عملکرد دانه درمقدار بذر کشت شده

و لیچ  .)1786التمن و دیکسون ( )1782مشاهده کردند

کمتر از حد مطلوب ( 04بوته سبز شده در متر مربع)

که کلزاهای مربوط به کشتهای دیرهنگام از تعداد

بهطور معنیداری پایینتر از مقدار مطلوب بود .در این

خورجینهای کمتری در بوته برخوردار بودند ولی تعداد

آزمایش حداکثر عملکرد دانه در تراکم  167و  118بوته

دانه در خورجین آنها بیشتر بود و این امر تا حدودی افت

در متر مربع بهترتیب برای ارقام آزاد گرده افشان و

عملکرد ناشی از کشت دیرهنگام را جبران میکرد .چی و

هیبرید کلزای بهاره بهدست آمد .نتایج ارزیابی اندازه و
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میزان بذر در واحد سطح روی سبز شدن ،نمو و عملکرد

کود نیتروژندار اوره بژهمقدار143کیلوگرم در هکتار در

دانه کلزا در کانادا نشان داد که در مقادیر باالتر بذر کشت

دو مرحله قبل کاشژژژت و غن هدهی ،سژژژولفات پتاسژژژیم

شده در واحد سطح ( 101دانه در مقایسه با  20دانه در

بهمقدار  74کیلوگرم در هکتار بهصژژورت  K2Oو سوپر

متر مربع) مزرعه از سطح سبز و درنهایت عملکرد دانه

فسژژفات تری ل بهمقدار  71کیلوگرم در هکتار بهصژژورت

باالتری برخوردار بود (هارکر و همکاران  .)7110نتایج

 P2O5قبل از کاشژژت صژژورت گرفت .در اواسژژط مرحله

مطالعه تراکم کاشت روی ارقام بهاره و پاییزه کلزا در

گلدهی با اسژژتفاده از سژژم پیریمیکارب( )Pirimicarbبه

انگلستان نشان داد که حداکثر تولید ماده خشک و عملکرد

نسژژبت یک در هزار برعلیه آفت شژژته مومی کلم مبارزه

دانه ارقام بهاره از کشت  21بذر در متر مربع بهدست

شد.

آمد و تراکمهای باالتر و پایینتر در دامنه  11تا  101بذر

درصژد پوشژش سبز مزرعه پنجاه روز پس از اولین

در متر مربع ،عملکردهای کمتری داشتند (راگاس و بری

زمژان کاشژژژت (ده فروردین ماه) تعیین شژژژد .برای این

.)7116

منظور از شبکه مشبک به ابعاد یک متر در یک متر که به

اهداف آزمایش شامل تعیین مناسبترین زمان

یکصد قسمت مساوی تقسیم شده بود استفاده گردید و

کاشت ،میزان بذر هکتاری ،ارزیابی اجزای عملکرد و

با قرار دادن شژژبکه بهصژژورت افقی در ارتفاع یک متری

عملکرد دانه و روغن و میزان کلروفیل برگ کلزای بهاره

روی مزرعژژه و نگژژاه عمودی ،خژژانژژههژژایی بژژا پوشژژژش

در دشت تبریز بودند.

باالی 01درصد دارای پوشش سبز منظور شدند و مقدار
کل حاصژژژل به درصژژژد بیان گردید .همزمان شژژژاخص

مواد و روشها

کلروفیژل برگ بژا اسژژژتفژاده از دسژژژتگژاه کلروفیل متر

پژژوهژش حژژاضژژژر در مرکز تحقیقژژات و آموزش

( ) Minolta Moel: SPAD-502سژژژاخت کشژژژور ژاپن

کشژژاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شژژرقی (ایسژژتگاه

انژدازه گیری گردیژد .برای تعیین ارتفاع بوته ،شژژژاخص

خسژژروشژژاه) با مشژژخصژژات جغرافیایی  46درجه و 7

کلروفیل برگ و اجزای عملکرد دانه ده بوته تصژژادفی در

دقیقه شژرقی 32 ،درجه و  08دقیقه شمالی (سرد و نیمه

هر کرت آزمایشژژی اندازهگیری شژژدند .برای تعیین وزن

خشژژک با زمسژژتانهای یخبندان در سژژیسژژتم پهنهبندی

هزار دانه در هر واحد آزمایشژژی  8نمونه تصژژادفی 111

کوپن) بژهصژژژورت بهاره طی سژژژال زراعی  1372اجرا

دانه ای پس از رسیدگی و برداشت محصول به کار رفت

گردید .آزمایش بهصژژورت کرتهای خرد شژژده در قالب

و بژا تعیین میژانگین نمونژههژا در نهژایت وزن هزار دانه

طرح آماری بلوكهای کامل تصژژادفی با سه تکرار پیاده

مشژخص گردید .پس از رسیدگی محصول ،عملکرد دانه

شژژد .فاکتورهای آزمایش شژژامل زمان کاشژژت بهعنوان

در هر واحد آزمایشژژی با حذف حاشژژیهها و برداشژژت

فاکتور اصژلی با  3سطح 71 ، 11 :و  31فروردین ماه و

تمژامی بوتژههای کرت بهدسژژژت آمده و در واحد هکتار

فاکتور فرعی میزان بذر با سطوح  8 ،6 ،4و  11کیلوگرم

محاسبه گردید .درصد روغن دانهها با استفاده از روش

در هکتار بودند .ژنوتیپ بهاره و آزاد گرده افشان بهکار

اسژژتخراج پیوسژژته سژژوکسژژله اندازهگیری گردید (میر

رفته  RGS003بود که برتری خود را از نظر سازگاری

نظامی ضژیابری و صمصامی شریعت  .)1774در نهایت

و محصژولدهی در کشت بهاره اقلیمهای مختلف کشور

دادههای بهدسژژژت آمده با اسژژژتفاده از نرمافزار آماری

نشژان داده اسژت (شیرانیراد و همکاران  .)7111فاصله

 SPSSنسژژژخژه  16و  MSTATCمورد تجزیه و تحلیل

خطوط کاشت  74سانتیمتر بوده و هر کرت شامل شش

قرار گرفتند.

ردیف بهطول پنج متر بود .کوددهی مزرعه با استفاده از
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هزار دانه ،درصد روغن دانه ،عملکرد دانه و روغن معنی-

نتايج وبحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر زمان

دار بود .اثر عامل میزان بذر کشت شده در واحد سطح

کاشت روی درصد پوشش سبز مزرعه ،شاخص

روی تعداد خورجین در بوته ،عملکرد دانه و روغن معنی-

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

دار شد .هم نین اثر متقابل زمان کاشت با میزان بذر
کشت شده در واحد سطح روی تعداد خورجین در بوته،
عملکرد دانه و روغن معنیدار گردید (جدول .)1

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه روي كلزاي بهاره در زمانهاي كاشت و ميزان بذر مختلف
میانگین مربعات
درجه آزادی درصد پوشش سبز شاخص کلروفیل برگ

منابع تغییر
تکرار

7

ارتفاع بوته

*

23/083

01/674

71/178

**

**

زمان کاشت

7

1073/183

133/178

خطای صلی

4

14/662

7/167

میزان بذر

3

6/267

61/160

تعداد خورجین در بوته

*

213/174

42/444
**

1078/111

44/444
48/843

64/28
**

713/180

زمان کاشت × میزان بذر

6

07/343

13/267

41/878

*82/241

خطای فرعی

18

71/174

8/463

12/874

77/111

6/72

7/62

ضریب تغییرات () %

11/00

11/17

*و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  0و  1درصد میباشد.

ادامه جدول 1
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

تعداد دانه در

آزادی

خورجین

عملکرد دانه

درصد روغن دانه

عملکرد روغن

تکرار

7

1/447

1/171

137277/083

6/178

18772/103

زمان کاشت

7

0/262

**1/117

**876074/701

*20/111

**718771/774

خطای صلی

4

1/178

1/107

38717/183

6/236

11314/227

میزان بذر

3

4/001

1/118

**117012/602

1/602

**77361/476

زمان کاشت × میزان بذر

6

7/377

1/110

*74714/117

7/763

*4610/811

خطای فرعی

18

1/232

1/111

8860/160

1/277

1673/473

6/14

4444

3/32

7/41

ضریب تغییرات () %

وزن هزار دانه

8/66

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  0و  1درصد میباشد.

بیشترین درصد پوشش سبز مزرعه ،شاخص

در عملکرد دانه و روغن منعکس گردید (جدول  .)3گیاهان

کلروفیل برگ ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه و درصد روغن

حاصل از اولین زمان کاشت با داشتن فرصت کافی برای

دانه از کرتهای کشت شده در زمان کاشت  11فروردین

سبز شدن و رشد و تولید بیشترین مقدار کلروفیل در

ماه بهدست آمد و با تاخیر در زمان کاشت تا 31

برگ ،سطح مزرعه را بهموقع پوشش داده و با حداکثر

فروردین ماه مقادیر صفات مذکور بهطور معنی داری

استفاده از نور و سایر عوامل محیطی به عملکرد دانه

کاهش یافتند (جدول  .)7درنهایت کاهش صفات مذکور

باالتر دست یافتند (جدولهای  7و  .)3نشان داده شده
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است در کشتهای بههنگام با فراهم شدن میزان رشد

خورجین های بارور در متر مربع کاهش یافته ولی تعداد

مناسب برای بوته های کلزا از طریق کاهش آسیب پذیری

دانه در خورجین افزایش یافت .بهطور کلی تأخیر در

آنها در برابر عوامل نامساعد محیطی ،عملکرد دانه و

زمان کاشت ،عملکرد دانه را کاهش داد ولی تأثیری روی

روغن در واحد سطح ،بهطور معنیداری افزایش مییابد

درصد روغن دانه نداشت (جنکینز و لیچ  .)1786در این

(آلد و همکاران  . )1780در کشتهای دیر هنگام پاییزه

آزمایش طی همه زمانهای کاشت بیشترین عملکرد دانه

بوتهها در زمان شروع رشد بهاره ضعیف بوده و با عقب

و روغن از میزان بذر  6کیلو گرم در هکتار حاصل شد و

افتادن مراحل رشدی ،اجزای عملکرد دانه کاهش یافته و

با تاخیر در زمان کاشت از  11فروردین ماه ،تعداد

بازتاب آن روی عملکرد دانه دیده میشود (گوناسکرا

خورجین در بوته و عملکرد دانه بهطور معنیداری کاهش

 .)7116نتایج مندرج در جدول سه نشان دادند با تاخیر

یافتند درنهایت بیتشرین عملکرد دانه و روغن بهترتیب با

در زمان کاشت از  11تا  31فروردین ماه ،تعداد خورجین

مقادیر 1623و  674کیلوگرم در هکتار از زمان کاشت 11

در بوته بهطور معنیداری کاهش یافت .این امر میتواند

فروردین ماه و میزان بذر  6کیلوگرم در هکتار برای

در اثر مواجه شدن زمان گلدهی بافصل گرم سال و

کلزای بهاره  RGS003در دشت تبریز بهدست آمد

ریزش گلها بوده باشد .شرقی و همکاران ( )7111با

(جدول .)3

ارزیابی ژنوتیپهای کلزا طی زمانهای کاشت مختلف

نتایج همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه در

نشان دادند که تاخیر در زمان کاشت با کاهش تعداد

جدول  4آمده است .همبستگی مثبت و معنیداری بین

خورجین در بوته و وزن هزاردانه ،باعث افت عملکرد دانه

درصد پوشش سبز مزرعه ،شاخص کلروفیل برگ،

گردید (شرقی و همکاران  .)7111در بوتههای حاصل از

ارتفاع بوته با همدیگر و با اجزای عملکرد دانه (به غیر از

زمان کاشت  11فروردین ماه با افزایش میزان بذر در

تعداد دانه در خورجین) و عملکرد دانه و روغن دیده شد.

واحد سطح ،تعداد خورجین در بوته تغییر معنیداری

بنابراین درصد پوشش سبز مزرعه ،شاخص کلروفیل

نشان نداد ولی در دو زمان کاشت  71و 31فروردین ماه،

برگ و ارتفاع بوته که در زمان کاشت  11فروردین ماه

در میزان بذرهای  8و  11کیلوگرم در هکتار کاهش در

در بیشترین مقدار خود قرار داشتند (جدول  ،)7در تعیین

تعداد خورجینها دیده شد (جدول  .)3بهنظر میرسد

عملکرد دانه و روغن نقش مهمی ایفا کردند .وجود

نقش تعداد خورجین در بوته در تاثیر پذیری از زمان

همبستگی مثبت و معنیدار بین ارتفاع بوته با تعداد

کاشت برجستهتر از سایر اجزای عملکرد دانه بوده باشد.

خورجین در بوته ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن

گزارش شده است که با تأخیر در زمان کاشت کلزا ،تعداد
جدول  –2ميانگين صفات مورد مطالعه روي كلزاي بهاره در زمانهاي كاشت مختلف
پوشش سبز

شاخص کلروفیل

ارتفاع بوته

وزن هزاز دانه

روغن دانه

(درصد)

برگ

(سانتیمتر)

(گرم)

(درصد)

 11فروردین ماه

04/3 a

78/7 a

20/1 a

7/20 a

41/4 a

 71فروردین ماه

46/8 b

74/7 b

62/0 a

7/72 b

37/1 ab

 31فروردین ماه

37/7 c

77/0 b

07/6 b

7/17 b

36/4 b

زمان کاشت

حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد برای ارتفاع بوته و درصد روغن دانه
و  1درصد برای سایر صفات است میباشد.
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جدول  –3ميانگين صفات مورد مطالعه روي كلزاي بهاره در زمانهاي كاشت و ميزان بذر مختلف
زمان کاشت
 11فروردین ماه

میزان بذر
(کیلوگرم در هکتار)
4

تعداد خورجین
در بوته
21/1 a

1331 b

6

62/1 a

1623 a

674 a

8

66/1 a

1460 b

088 b

11

68/2 a

1161 c

427 c

4

61/2 ab

1111 c-e

377 de

6
8
11
4
6

67/3 ab
41/3 c
01/1 b-c
43/2 c
07/1 b-c

1182 c-d
714 e
718 d-e
802 e

434 cd
306 ef
307 ef
316 f

1111 c-e

363 d-f

8

47/2 c

838 e

317 f

11

43/1 c

841 e

318 f

 71فروردین ماه

 31فروردین ماه

عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)

عملکرد روغن
(کیلوگرم در هکتار)
068 b

حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال 0درصد میباشد.

در ارقام کلزای پاییزه نشان دهنده اهمیت ارتفاع بوته در

عملکرد دانه نقش برجستهتری داشتند (جدول  .)4نتایج

پشتیبانی عملکرد دانه و روغن است (پاسبان اسالم

بررسی ژنوتیپهای کلزا در منطقه گنبد نشان داد بین

 .)7116هم نین بین میزان رشد نسبی بوته و خورجین

تعداد خورجین در بوته با عملکرد دانه همبستگی مثبت و

با عملکرد دانه ژنوتیپهای بهاره کلزا همبستگی مثبت و

معنیداری وجود دارد (فرجی  .)7113در این آزمایش هر

معنیداری گزارش شده است (آروین و همکاران .)7111

دو مولفه عملکرد دانه و درصد روغن دانه اثر معنیداری

در مطالعه حاضر از بین اجزای عملکرد کلزای بهاره

روی عملکرد روغن داشتند ولی نقش عملکرد دانه

تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه در تعیین

برجستهتر بود (جدول .)4

جدول  -4ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه روي كلزاي بهاره
صفات

درصد

شاخص

ارتفاع

تعداد

تعداد دانه در

وزن هزار

عملکرد

پوشش سبز

کلروفیل

بوته()3

خورجین در

خورجین()0

دانه()6

دانه()2

()1

برگ ()7

()7

**1/24

()3

**1/73

**1/24

()4

**

**

1/81

1/27

**

1/77

()0

1/74

1/78

1/78

()6

**1/26

**1/82

**1/87

**1/83

1/40

()2

*

1/63

**

1/20

**

1/23

**

1/83

1/74

**

1/77

()8

**1/84

**1/22

**1/80

**1/87

1/12

**1/27

**1/81

()7

**

**

**

**

1/31

**

**

1/68

روغن ( )8روغن ()7

بوته()4

1/41

1/28

درصد

1/26

1/84

*  :**,بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  0و  1درصد میباشد.

1/77

1/77

عملکرد

**

1/82
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نتيجهگيري كلي

.دانه در خورجین) و عملکرد دانه و روغن دیده شد

نتایج آزمایش نشان دادند که بیشترین درصد پوشش

 شاخص کلروفیل برگ و،درصد پوشش سبز مزرعه

 تعداد، ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل برگ،سبز مزرعه

 فروردین11ارتفاع بوته که در گیاهان حاصل از کاشت

 درصد روغن دانه از، وزن هزار دانه،خورجین در بوته

 در تعیین عملکرد،ماه در بیشترین مقدار خود قرار داشتند

 فروردین ماه بهدست آمد و با11 بوتههای زمان کاشت

 از بین مقادیر بذر.دانه و روغن با اهمیت دیده شدند

 فروردین ماه مقادیر صفات31تاخیر در زمان کاشت تا

 بیشترین عملکرد دانه و روغن در،هکتاری مورد مطالعه

مذکور بهطور معنیداری کاهش یافته و این افت در

 کیلوگرم بذر در هکتار6 همه زمانهای کاشت با کاربرد

 گیاهان.عملکرد دانه و روغن با همان روند منعکس گردید

- درنهایت بیتشرین عملکرد دانه و روغن به.حاصل شد

حاصل از اولین زمان کاشت با داشتن فرصت کافی برای

 کیلوگرم در هکتار از زمان674  و1623ترتیب با مقادیر

سبز شدن و رشد و تولید بیشترین مقدار کلروفیل در

 کیلوگرم در هکتار6 فروردین ماه و میزان بذر11 کاشت

 سطح مزرعه را بهموقع پوشش داده و با حداکثر،برگ

. در دشت تبریز بهدست آمدRGS003 برای کلزای بهاره

استفاده از نور و سایر عوامل محیطی به عملکرد دانه

بهنظر میرسد برای کشت کلزای بهاره در دشت تبریز

 همبستگی مثبت و معنیداری بین.باالتر دست یافتند

 کیلوگرم در6 فروردین ماه و میزان بذر11 زمان کاشت

 شاخص کلروفیل برگ و،درصد پوشش سبز مزرعه
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