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   ارقام ، اجزاي عملکرد و محتوي روغنبررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد
  مختلف کلزا در منطقه دهلران

  

   3ت سیاد...ا عطاء، 2، محسن آبساالن2شهریار دشتی* ،1محمدرضا میرزائی
  3 فتحی...ا  قدرتو

  ارشد  دانشجوي دکتري و کارشناس2ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دزفول،  آموخته کارشناس دانش1
 دانشیار دانشکده کشاورزي رامین3پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، 

  *چکیده
با . ز داردکلزا یکی از گیاهان روغنی است که عالوه بر تولید روغن خوراکی کاربرد صنعتی نی

 کیلوگرمی روغن در کشور و وارداتی بودن قسمت اعظم روغن مورد نیاز، 8/15توجه به مصرف سرانه 
ترین تاریخ منظور بررسی و تعیین مناسب به. داردکشت و توسعه گیاهان روغنی ضرورت وافري 

ع استان ایالم روغن، آزمایشی در منطقه دهلران از توابدرصد کاشت و رقم از لحاظ عملکرد دانه و 
هاي کامل تصادفی در چهار تکرار صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك هآزمایش ب. انجام گردید

و فاکتور )  آذر6 آبان و 26 و 16، 6مهر، 26( سطح عنوان عامل اصلی در پنج تاریخ کاشت به. اجرا شد
. بود) Hyola401و  Hyola308 ،Option500 ،PF ،RGS003(فرعی شامل پنج رقم کلزاي بهاره 

نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به جزء تعداد 
دار بر صفات موروفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد معنیرقم نیز اثر . بوددار دانه در غالف معنی

 بقیه و عملکرد بر شاخه اصلی در در مورد تعداد غالفجز رقم نیز × اثرات متقابل تاریخ کاشت . بود
ترتیب در رقم  در بین ارقام مورد نظر بیشترین و کمترین عملکرد دانه به .بوددار صفات معنی
Hyola308) 2737کیلوگرم در هکتار  ( وPF) 2173بیشترین  .بدست آمد)  کیلوگرم در هکتار

با توجه . بدست آمد)  آذر6(ر مهر و کمترین مقدار در تاریخ کاشت آخ 26عملکرد در تاریخ کاشت 
به نتایج بدست آمده، تاریخ کاشت مناسب در کلزا، بطور مؤثري در افزایش عملکرد دانه مؤثر است و 

  .با تکرار آزمایش قابل توصیه است آبان 15 مهر لغایت 25براي شهرستان دهلران، تاریخ کاشت 
  

  لکردتاریخ کاشت، درصد روغن، رقم، کلزا، عم:  کلیديهاي واژه
                                                

  shdashti@ut.ac.ir:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
عالوه بر جنبه . دنروشمار میها، یکی از اجزاء اصلی تغذیه مردم سراسر گیتی بهامروزه چربی

اي هاي نباتی، صنایع روغن نباتی در بین صنایع غذایی، اهمیت ویژهمصرفی و ارزش غذایی روغن
د ــي که براي تولیهاي نسبتاً زیادو زمینهدر کشور رغم داشتن اراضی وسیع و قابل کشت به. دارد
اند جایگاه حقیقی خویش را در عرصه این محصوالت نتوانستههنوز  دارد،وجود هاي روغنی دانه

هاي روغنی یکی از مهمترین واردات روغن نباتی و کنجاله دانهو تولیدات کشاورزي احراز نمایند 
   .دهداقالم واردات مواد غذایی را تشکیل می

نخست تاثیر تاریخ کاشت روي .  عملکرد دو بخش وجود دارددر بررسی تاریخ کاشت روي
ها یا مقدار توان آن را در تعیین مقدار عملکرد دانهعملکرد نهائی در انتهاي دوره رشد گیاه، که می

روغن و پروتئین و غیره محاسبه کرد و دوم تاثیر تاریخ کاشت روي اجزاء عملکرد در طی مراحل 
تاریخ کاشت مناسب جهت مطابقت ظهور مراحل فنولوژي گیاه با عوامل  بنابراین تعیین .رشد گیاه

سبب ضعف گیاهان در سخت شدن نسبت به تاخیر در کاشت، . باشدمحیطی بسیار حائز اهمیت می
اثرات نامطلوب  ).1987جاسینکا و همکاران،  (کاهش عملکرد را بدنبال خواهد داشتسرما شده و 

ویژه پس از انگیزش طویل  مقاومت گیاه نسبت به سرما بهکشت زودهنگام، ممکن است به روي
   ).1987 لسکی و ماسنیکی،یِچِس(شدگی ساقه مشاهده شود 

ها به بندي، میزان تنفس غالفهار نمود که با باال رفتن دما در مراحل دانهاظ) 1992(وایت فیلد 
 بنابراین مواد غذایی کافی .شود میمواد فتوسنتزيیابد که سبب اتالف بیش از حد سرعت افزایش می

تاریخ کاشت بر تمام اجزاء عملکرد دانه . گرددهاي سبک و پوك زیاد میها نرسیده و درصد دانهبه دانه
دهد عامل تعیین کننده تحقیقات نشان می. داري داردکلزا به جزء تعداد دانه در غالف اثر بسیار معنی

عزیزي و (باشد هاي رویشی گیاه میها از بخشکربوهیدراتعملکرد کلزاي پائیزه، رشد بهاره و انتقال 
 دانه را چرباما باید توجه داشت افزایش دما در هنگام تشکیل بذر میزان اسیدهاي  ). 1999همکاران، 

 در .)2005حسن و همکاران، آل(گذارد تغییر داده و بر کمیت و کیفیت روغن بذر تاثیر منفی می
هاي بارور در متر مربع کاهش یافت و مان کاشت کلزاي پائیزه، تعداد غالفاي، با تاخیر در زمطالعه

موجب کاهش عملکرد دانه شد، ولی تعداد دانه در غالف افزایش نشان داد، به عالوه تاخیر در زمان 
برخی مطالعات روي ). 1986، لیتچهجنکینز و (کاشت، تاثیري بر روي درصد روغن دانه نداشت 

ولی تعداد دانه  هبرخوردار بودتعداد غالف کمتري در بوته گیاه از  کهداده  نشان اکلز کشت دیر هنگام
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 تا حدودي افت عملکرد ناشی از کشت دیرهنگام را جبران کرد ،این امرافزایش داشت که در غالف 
نشان داد، با تاخیر در تاریخ ) 2008(پاسبان اسالم ). 1978، دیکسون لومن و ؛1989، ترلینگچاي و (

 کاسته ها مهر ماه، از تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و وزن خشک بوته5 شهریور به 16شت از کا
 در مواجه با سرما دچار خسارت شده وها  بوتهعدم حصول کامل مرحله روزت،علت  شود و به می

تاخیر در چنانچه بررسی دیگري نشان داد، . رسد می درصد7/19ها به درصد سرمازدگی ژنوتیپ
د  درصد کاهش ده70تواند عملکرد دانه را تا  و مواجه گیاه با تنش سرما و یخبندان میکاشت

، درجه حرارت پائین در طول دوره PARپائین، جذب کمتر شاخص سطح برگ ). 1985دِهاوان، (
هاي بارور تر همراه با درجه حرارت باال به هنگام گلدهی سبب کاهش غالفرشد و دوره زایشی کوتاه

هاي پوك  دانه و دانهها به دانه، در نتیجه کاهش وزن هزارموجب اختالل در حرکت اسیمیالتشده و 
  ).2008دانشیان و همکاران، (گردد و در نهایت کاهش عملکرد می

ها شود که رقابت بین آنهاي زودکاشت و پائیزه کلزا، تعداد زیادي غالف تولید میدر زراعت
در این موارد معموال شانس بقاي غالف و دانه در . ذر خواهد شدشدید است و سبب ریزش غالف و ب

هاي فوقانی بیشتر است که ناشی از جذب بهتر تشعشع خورشید  اصلی و شاخهشاخهقسمت فوقانی 
تحقیقات بسیاري نشان داده که بین ارقام مختلف کلزا و محیط اثر ). 1991، بیلسبرونورتون و (باشد می

 دارد، بنابراین براي بدست آوردن عملکرد دانه و عملکرد روغن مطلوب، به داري وجودمتقابل معنی
، سیمسونکالرك و (ارقامی نیاز است که با شرایط محیطی اقلیم مورد نظر سازگاري داشته باشند 

توان با انتخاب رقم و زمان مناسب کاشت در هر منطقه از شدت خسارت ، به این ترتیب می)1978
   ).2005حسن و همکاران، آل(ساعد محیطی کاست ناشی از عوامل نام

 هايبررسی ویژگی وبهاره  کلزاي پنج ژنوتیپ روي تاریخ کاشت اثر ارزیابی آزمایش این اهداف

 هاژنوتیپ این در روغندرصد  و عملکرد دانه اجزاي و عملکرد با برخی صفات فنولوژیک، مرتبط

  .دباشمی
  

  هامواد و روش
 در اداره کشاورزي و دامپروري سازمان اتکاء وابسته به وزارت 83- 84راعی این تحقیق در سال ز  

مرز با کشور عراق و در عرض جغرافیایی شهرستان دهلران هم. دفاع در شهرستان دهلران انجام گرفت
ارتفاع آن از .  دقیقه شرقی قرار دارد9 درجه و 47 دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی 44 درجه و 32
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هاي صورت کرتآزمایش به . متر است میلی300 تا 250 متوسط بارندگی منطقه  و متر178 سطح دریا
هاي اصلی کرت. هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیدخرد شده در قالب طرح پایه بلوك

جدول (هاي فرعی شامل پنج رقم  کرتو ) آذر6 آبان و 26 و 16، 6مهر، 26 (شامل پنج تاریخ کاشت
متر در نظر گرفته  سانتی30هر کرت فرعی شامل هشت خط به طول شش متر و فاصله . لزا بودک) 1

 تا 2 متر فاصله و بین تکرارها 5/0بین دو کرت فرعی یک خط نکاشت و بین هر دو کرت اصلی . شد
متر و  سانتی2-3هاي معین بوسیله دست و در عمق  کشت بذر در تاریخ. متر فاصله منظور شد3
 بوته در متر مربع، عملیات 100براي رسیدن به تراکم . صورت گرفترت متراکم و پر پشت صو به

شد میآبیاري در طول دوره آزمایشی به نحو منظم انجام .  برگی انجام شد6 و 4تنک کردن در مرحله 
در طول مرحله داشت، آفت یا بیماري خاص مشاهده . توسط دست کنترل گردیدنیز هاي هرز و علف

  .نشد
  .هاي ارقام مورد آزمایش ویژگی–1جدول 

  تیپ زراعی  نام رقم
  عملکرد 

  )تن در هکتار(
 روغنمیزان 

  )درصد(
  سازگاري

Hyola 401 معتدل و گرم و مرطوب  43- 45  8/2-2/3  بهاره  
Hyola 308 معتدل و گرم و مرطوب  44- 46  8/2-9/2  بهاره  
RGS 003 گرم و مرطوب  42- 45  5/2-8/2  بهاره  

Option 500 گرم و مرطوب  42- 45  5/2-7/2  بهاره  
PF معتدل و گرم و مرطوب  42- 45  2-8/4  بهاره  

  
جهت برداشت نهائی پس از حذف دو خط کاشت از طرفین هر کرت و حذف یک متر از باال و 

ها با هت جلوگیري از ریزش، عملیات برداشت بوتهج. برداشت گردید مانده پائین هر کرت، باقی
 48مدت  بهگراد  درجه سانتی 75پس از خشک شدن کامل در آون . ل صورت گرفتدست و دقت کام

هاي گیريدار قرار داده شد تا جهت اندازههاي برچسبها از کاه جدا و در داخل پاکتساعت، دانه
  .گیري روغن از روش سوکسله استفاده شدبراي اندازه. بعدي در دسترس باشند
ارتفاع بوته، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا : ودند ازگیري عبارت بصفات مورد اندازه

پایان گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، تعداد روز تا برداشت و درصد 
هاي فرعی، تعداد هاي فرعی، تعداد غالف در شاخههمچنین اجزاء عملکرد؛ شامل تعداد شاخه. روغن
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براي محاسبات آماري از .  تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه و عملکرد بود،  اصلیشاخهغالف در 
 در )LSD(حداقل تفاوت معنی دار مقایسات میانگین به روش آزمون .  استفاده شدSPSSافزار نرم

  .انجام شد  درصد5سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
 صفات ارتفاع بوته، تعداد متقابل بر، اثر تاریخ کاشت، رقم و اثرات نتایج تجزیه واریانس نشان داد

روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی 
با تاخیر در تاریخ  .)2جدول  (دار بودندفیزیولوژیکی، تعداد روز تا برداشت و درصد روغن معنی

 5/182ها ارتفاع بوته)  مهر26(کاشت اول که در تاریخ  طوري هها کاسته شد، بکاشت از ارتفاع بوته
تاخیر در زمان کاشت و . )3جدول ( متر کمترین ارتفاع را داشت سانتی4/142 آذر با 6متر بود و سانتی

در کوتاه بودن طول دوره رشد موجب شد گیاه فرصت کافی براي ذخیره کردن مواد غذایی پیدا نکرده، 
 باعث هاي زود،تاریخ کاشت بالعکس، ).1991ن و همکاران، نورتو(یافت ارتفاع بوته کاهش نتیجه 

آذین زودتر صورت مرحله آغازش گلو در نتیجه شد هاي بزرگ رشد رویشی بیشتر و تشکیل بوته
 مهر، حداقل تعداد روز تا شروع گلدهی را 26که تاریخ کاشت  بطوري،)1988، مورگانکیلر و (گرفت 
کاهش یافت اما نیز رسیدگی فیزیولوژیکی ز مهر تا آذر تعداد روز تا با تأخیر در تاریخ کاشت ا. داشت

). 3جدول (هاي کاشت تقریباً رسیدگی یکسانی داشتند به علت گرماي آخر فصل تمامی تاریخ
ترین و زودرسرسیدگی فیزیولوژیکی  روز تا 138 با حدود PF و Option 500، ارقامترین دیررس

Hyola 308 پایان گلدهی تعداد روز تا  کاهش تأخیر در کشت سبب). 4جدول ( روز بودند 132 با 
مندهام ). 3جدول (و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک شد ، اما تاثیر آن بر شروع گلدهی متغیر بود 

دارد تاخیر در کشت سبب افزایش سرعت رشد و از طرفی باعث بیان مینیز ) 1990(و همکارات 
  .شودلدهی میکاهش زمان تعداد روز تا گ

دار  درصد معنی1روغن در سطح آماري  هاي کاشت و اثرات متقابل روي صفت میزاناثر ارقام، تاریخ
بیشترین ). 3جدول (درصد روغن کاهش یافت )  آبان16از (با تاخیر در تاریخ کاشت ). 2جدول (بود 

 6/37 و 8/37 با متوسط Hyola308 و Hyola401درصد روغن مربوط به هیبریدهاي زودرس 
 6 با تاریخ کاشت Hyola401رقم ). 4جدول ( درصد بود 2/35 با PFدرصد و کمترین مربوط به 

   آذر کمترین 6 با تاریخ کاشت PFو رقم )  درصد7/39(آبان باالترین 
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کاشت دیرتر از موعد سبب کاهش تعداد دانه در ). 5جدول  (ندرا داشت)  درصد4/32(درصد روغن 
اند که تاخیر در زمان کاشت سبب  در مقابل برخی گزارش کرده،صد روغن گردیدبوته  و کاهش در

برخی نیز ). 1975موکوراسی، (دهد شود اما عملکرد روغن را کاهش میافت ناچیز درصد روغن می
دهد اند، تأخیر در کشت کلزاي بهاره درصد روغن را کاهش و پروتئین را افزایش میگزارش کرده

معتقد است درصد ) 1981( در حالی که مندهام ،)1979 و  هاگسِن، 1985اران، کرسیتنسن و همک(
  .هاي مختلف ثابت بوده و تاریخ کاشت تأثیر اندکی بر آن داردروغن واریته

هاي فرعی در کلزا نقش مهمی را در عملکرد دانه و جبران عملکرد این گیاه در شرایط شاخه
اثر تاریخ کاشت، ارقام و  ).2003،  و همکارانآنگادي(نمایند  میها ایفانامطلوب مانند تراکم کم و تنش
جزء  (  آذر6 مهر تا 26 از تاخیر در تاریخ کاشت). 2جدول (دار بود اثرات متقابل بر این صفت معنی

که علت آن کاهش طول دوره رشد و کاهش ) 3جدول (سبب کاهش تعداد شاخه فرعی شد )  آبان16
تعداد شاخه فرعی را  بیشترین Hyola401 کمترین وOption500ان ارقام، در می. تغذیه مناسب بود

، 8/11 آبان ماه با متوسط 16 و 6 مهر، 26هاي  در تاریخ کاشتHyola401رقم ). 4جدول (داشتند 
 شاخه فرعی در بوته داراي بیشترین شاخه فرعی بود که نشان از پتانسیل باالي این رقم 1/12  و1/12

 در Option500کمترین تعداد شاخه فرعی مربوط به رقم ). 5جدول  (داردهاي فرعی در تولید شاخه
 آبان به بعد که داراي بیشترین میزان تعداد شاخه 16از تاریخ ). 5جدول ( آذر بود 6تاریخ کاشت 

 مناسب، تعداد فرعی بوده است با تاخیر در تاریخ کاشت و کاهش طول دوره رشد و کاهش تغذیه
هاي فرعی در تحقیقات گذشته نیز، به کاهش تعداد شاخه). 3جدول (نیز کاهش پیدا کرد شاخه فرعی 

). 1981 مندهام و همکاران، ؛1971آلن و همکاران، (همراه با تاخیر در زمان کاشت اشاره شده است 
ر  بر صفت مزبوها آنهاي کاشت و اثرات متقابل، تاریخداد که رقمنتایج جدول تجزیه واریانس نشان 

در تاریخ )  غالف9/134(هاي فرعی بیشترین تعداد غالف در شاخه). 2جدول (داري دارد اثر معنی
)  غالف103( آذر کمترین تعداد غالف را در پی داشت 6 آبان مشاهده شد و کشت در تاریخ 6کاشت 

 غالف داراي اختالف زیادي با سایر ارقام بود و رقم 2/162 با Hyola 401رقم ). 3جدول (
Option500توان یکی از اجزاء مهم این صفت را می). 4جدول . ( کمترین تعداد غالف را داشت

ها و نیز تولیدکننده دهنده عملکرد به حساب آورد، به این دلیل که در برگیرنده تعداد دانه تشکیل
 طریق فتوسنتز،  ازدانهباشد و در مراحل اولیه پرشدن ها میآسیمیالت مورد نیاز براي افزایش وزن دانه

  ).1978کالرك و همکاران، (کنند در رشد و تکامل دانه مشارکت می



2 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد    

 166



 محمدرضا میرزایی و همکاران

  167

 آذر کمترین 6 در Option 500 آبان بیشترین تعداد غالف در شاخه فرعی و 6 در Hyola401 رقم 
  ).5جدول (مقدار را داشتند 

تلف از نظر تعداد داري بین ارقام مخ که تفاوت معنیدادنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان 
دار بودند اما اثر متقابل هاي کاشت نیز معنیاثر تاریخ). 2جدول (غالف در شاخه اصلی وجود دارد 

 شاخهبا تاخیر در تاریخ کاشت از تعداد غالف در ). 2جدول (بود نداري تاریخ کاشت و رقم معنی
 غالف 81 با متوسط PFرقم ). 3جدول (اصلی کاسته شد که تاثیر محسوسی بر عملکرد داشت 

اما ).  غالف6/59( کمترین تعداد را داشت Hyola 401 اصلی و شاخهبیشترین تعداد غالف در 
بیشتر، کاهش را جبران کرده و عملکرد باالتري   با توجه به تعداد دانه در غالفHyola 401ِعملکرد 

حاکی از کاهش ) 1992، تاسمیتاولر و (گزارش محققان دیگر نیز ). 4جدول ( نشان داد PFنسبت به 
)  آذر6( در آخرین تاریخ کاشت Hyola401رقم  .تعداد غالف در بوته با تاخیر در زمان کاشت است

 26( در اولین تاریخ کاشت Option500 رقم .)5جدول  (حداقل غالف در شاخه اصلی را تولید کرد
 میان عدم وجود همبستگی). 5جدول ( آبان حداکثر تولید غالف را داشتند 16 در ،PFرقم و ) مهر

 این صفت نقش دهدنشان میدر تحقیق حاضر، ) 6جدول ( اصلی و عملکرد تعداد غالف در شاخه
 بیشتر بودن تعداد ،در تحقیق خود) 1991(چه تورلینگ   اگر،در مقدار عملکرد نداردچندان مهمی 

  . در رسیدن به عملکرد باال ذکر کرده است،ی را خصوصیت مطلوبغالف در شاخه اصل
. شودتعداد دانه در غالف یکی از صفات تعیین کننده عملکرد محسوب می :تعداد دانه در غالف

هرچه تعداد دانه در غالف بیشتر باشد مخزن بزرگتري براي مواد فتوسنتزي تولید شده توسط گیاه 
تاریخ کاشت بر ). 1979تِیو و مورگان، (گردد ر به افزایش عملکرد میشود که در نهایت منجایجاد می

 دار نشان دادنداین جزء عملکرد تأثیري نداشت، ولی ارقام در سطح آماري یک درصد اختالف معنی
گزارش کردند که تاخیر در کاشت موجب کاهش تعداد ) 1991 (بیلسبرو، گرچه نورتون و )2ول جد(

 با PF دانه در غالف بیشترین تعداد و رقم 28 با متوسط Hyola 401 رقم .گردددانه در غالف می
 در تاریخ Hyola 308رقم ). 4جدول ( دانه کمترین تعداد دانه در غالف را داشتند 4/22متوسط 
). 5جدول ( را به خود اختصاص داده است  بیشترین مقدار عدد دانه در غالف5/29 آبان با 6کاشت 

  غالف محدود بوده و بیشتر به طول غالف بستگی دارددر   تعداد دانه افزایشباید توجه داشت که 
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   ).1987،  و کوندراکمپل(و این صفت تحت تاثیر ساختار ژنتیکی است  
در این مطالعه ). 1999عزیزي و همکاران، (ها متغیر است وزن نهایی دانه تا حدودي بین ژنوتیپ

 با تاخیر .)2جدول (داري نشان دادند ام از لحاظ این صفت در سطح یک درصد اختالف معنینیز، ارق
، گزارش کردند، با )1989 ( و تورلینگچائی). 3جدول (در تاریخ کاشت از وزن هزار دانه کاسته شد 

ن  گرم داراي بیشترین وز8/3 با متوسط Hyola 401رقم  .یابدکشت دیرتر، وزن هزار دانه کاهش می
جدول (بودند  گرم داراي کمترین وزن هزار دانه 1/3 با متوسط PF وHyola 308  مارقاهزار دانه و 

 Hyola 308 رقم .، بیشترین وزن هزار دانه را داشتHyola 401، رقم اولتاریخ کاشت سه در ). 4
که ) 5ول جد( گرم کمترین میزان وزن هزار دانه را داشت 8/2در آخرین تاریخ کاشت با متوسط وزن 

  . موافقت دارد) 1992فیلد، وایت(با نتایج محققان دیگر 
هاي مختلف کاشت در سطح آماري یک درصد و بین ارقام در سطح آماري پنج درصد بین تاریخ
دار داري مشاهده شد، اما اثرات متقابل تاریخ کاشت در رقم، در مورد این صفت، معنیاختالف معنی

داري کاهش یافت؛ که مقدار آن در در تاریخ کاشت عملکرد بطور معنیبا تأخیر ). 2جدول (بود ن
بیشترین عملکرد و تاریخ ) در هکتار تن 9/2( مهر 26بطوري که تاریخ . هاي آخر بیشتر بودتاریخ

  تن2 (Hyola 308رقم ). 3جدول (کمترین عملکرد را نشان دادند ) در هکتار تن 2( آذر 6کاشت 
تواند آن را گزینه باال بودن عملکرد این رقم، می). 4جدول (کرد را داشت بیشترین عمل) در هکتار

 نیز عملکرد قابل RGS 003 و Option 500مناسبی براي کاشت در مناطق گرمسیر نماید، اما رقم 
توانند با رقم مذکور رقابت نمایند و چون هزینه تولید هیبرید در کلزا قبولی از خود نشان دادند و می

 .تواند از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد میRGS003 مانند OPاال است لذا استفاده از ارقام بسیار ب
 در Hyola 308رقم . ندارد Hyola 308 اختالف عملکرد محسوسی با عالوه بر این، رقم مذکور

م ارقابیشترین عملکرد را داشت و کمترین عملکرد مربوط به ) در هکتار تن 4/3( مهر 26تاریخ کاشت 
PF ،Option 500 و Hyola 402، این بررسی نشان داد ). 5جدول ( آذر بود 6 در تاریخ کاشت 
   رقم ،و پنجم چهارم  هاي تاریخ در  و   Hyola 308  رقمو دوم،  اول  کاشت   تاریخ در 
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 RGS003  ،به این ترتیب، در صورت تاخیر در کاشت، استفاده از رقم  برتري عملکرد داشتند
RGS003که در کاشت به موقع رقم در حالی .باشد مناسبتر میHyola308تواند عملکرد  می

در اکثر موارد تاخیر در کاشت چه در کلزاي پائیزه و چه در کلزاي بهاره موجب . بیشتري تولید کند
  ).1992، اسمیتتاولر و (شود کاهش عملکرد می

  
  . ژنوتیپ هاي کلزا اجزاء عملکردهاي ساده بین صفات عملکرد و همبستگی– 6جدول 

روغن  میزان  
  )درصد(

   دانه  عملکرد
  )تن هکتار(

وزن هزار 
  )گرم(دانه 

تعداددانه 
  درغالف

تعدادشاخه 
  فرعی

تعداد غالف 
  اصلی درشاخه

تعداد غالف 
هاي  در شاخه
  فرعی

تعداد غالف در 
  فرعی هاي شاخه

**76/0  ns37/0  ns25/0  ns20/0  **97/0  **56/0-  1  

    ns28/0  ns16/0  ns30/0-  ns02/0  **59/0-  1  اصلی درشاخه اد غالفتعد
      ns32/0  ns23/0  ns23/0  1  71/0**  تعداد شاخه فرعی

        ns16/0  ns38/0  ns04/0-  1  تعداد دانه در غالف
          ns33/0  *44/0  1  )گرم(وزن هزار دانه 

            1  64/0**  )تن هکتار(عملکرد دانه 
             1  )درصد(میزان روغن 

  
. دار بودمثبت و معنی) r=44/0(و وزن هزار دانه ) r=64/0(همبستگی عملکرد دانه با درصد روغن 

و تعداد غالف در شاخه ) r=71/0(هاي فرعی درصد روغن نیز عالوه بر عملکرد دانه، با تعداد شاخه
کرد دانه را به برخی تحقیقات، زیاد بودن عمل. داري داشتهمبستگی مثبت و معنی) r=76/0(فرعی 

که در در حالی) 1988، مورگانکیلر و (اند تعداد بیشتر غالف در بوته یا در واحد سطح نسبت داده
رغم گزارش علی. دار بودتحقیق حاضر همبستگی عملکرد دانه با وزن هزار دانه مشهود و معنی

حقیق حاضر همبستگی ، در ت)2000دیپنبروك، (همبستگی ضعیف بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه 
به هر حال، جداي از ). 6جدول (بین این صفت و عملکرد مشاهده شد ) r=44/0(داري مثبت و معنی

تنوع ژنتیکی که در خصوص این صفت وجود دارد، انتخاب براي وزن هزار دانه باال ممکن است، تأثیر 
ی تعداد غالف در شاخه همبستگ). 2007هاشمی، حاجی(منفی بر سایر اجزاء عملکرد داشته باشد 

به این ترتیب ). 6جدول ) (r=-56/0(دار بود هاي فرعی منفی و معنیاصلی با تعداد غالف در شاخه
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توان استنباط نمود با تاخیر در تاریخ کاشت و کوتاه شدن دوره رشد عملکرد تحت تاثیر وزن هزار می
هاي فرعی قرار  و نیز تعداد شاخههاي فرعیدانه و درصد روغن، تحت تاثیر تعداد غالف در شاخه

  .گرفته است
نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد تاریخ کاشت تاثیر بسیار مهمی بر روي  طور کلی به

هاي جانبی، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه و کلیه صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه
ی، تعداد روز تا پایان گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی تعداد روز تا شروع گلده(مورفولوژیک 

ترهاي ـفیزیولوژیکی داشته است، بطوري که هرچند تاریخ کاشت مناسب به تاخیر بیفتد اکثر پارام
 مهر 16همچنین مشخص شد براي اکثر صفات بهترین تاریخ کاشت . دهندالذکر کاهش نشان میفوق

 بیشترین عملکرد و Hyola 308ارقام مورد آزمایش رقم در بین . بوده است) اولین تاریخ کاشت(
و RGS00 ،Option500 گرچه از لحاظ آماري تفاوتی با  کمترین عملکرد را داشت،PFرقم 

Hyola401عملکرد این رقم مربوط به بیشتر بودن اجزاء عملکرد آن نسبت جزئیِ  باال بودن . نداشت
تواند رقم مناسبی جهت انتخاب براي مناطق د و میگردمیبه سایر ارقام و نیز به زودرسی آن بر

  . گرمسیر باشد
 RGS 003م ـدهد، در تاریخ کاشت دیرتر استفاده از رقچه نتایج بدست آمده نشان میآن
  . وضعیت بهتري داردHyola 308تر است درحالی که در کاشت به موقع رقم مناسب
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Abstract 

Canola has industrial applications as well as edible usage. In regard to 15.8 kg 
oil per capita usage and vast oil importing, cultivation development of oil seeds is a 
major issue. This study was performed to determine the best sowing date and 
cultivars for canola as means of seed yield and oil percent improvement in 
Dehloran region of Elam province. 25 treatments were used in a split plot 
experiment based on RCBD design with 4 replications. Five sowing dates (Oct 
18th, Oct 28th, Nov 7th, Nov 17th and Nov 27th) were applied as main-plots and five 
cultivars (Hyola308, Option500, PF, RGS003 and Hyola408) were used as sub-
plots. Sowing date has significant effect on morphological and physiological traits 
except in the 1000-kernel seed weight. Morphological and physiological 
characteristics and yield components were significantly different among cultivars. 
The sowing date and cultivar interaction was significant for all traits except yield 
and number of pods on main branch. Based on the results maximum and minimum 
seed yield produced by Hyola308 (2737 kg/ha) and PF (2173 kg/ha), respectively. 
For sowing dates, October 18th and November 27th had the most and the least yield 
production for all cultivars, respectively. With regard to the results, the suitable 
sowing date, effectively improves seed yield in canola. It can be concluded that 
date from October 17th till November 6th could be recommended as an appropriate 
sowing date for Dehloran region. 
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