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 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
90 تابستان، دومجلد چهارم، شماره   

222-207  
ejcp.gau@gmail.com  

  

  هاي تاریخ کاشتکلزا در  ارقام دانه  و عملکرد پروتئین،روغن بررسی
   منطقه یاسوجمختلف در

  

  2حمیدرضا بلوچی و 2 محسن موحدي دهنوي،2علیرضا یدوي* ،1محمدحسن فالح هکی
   ،ارشد زراعت دانشگاه یاسوج کارشناسیسابق دانشجوي 1

  نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج زراعت و اصالح استادیار گروه2
  چکیده

 محیطی از کاشت تا برداشت یکی از هايتعیین واکنش ارقام مختلف گیاهان زراعی به متغیر
.  حداکثر عملکرد و کیفیت مطلوب استمنظور دستیابی به ریزي کشاورزي به هاي اساسی برنامه پایه

ها، بر عملکرد و تغییر تاریخ کاشت از طریق تاثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آن
 رقم کلزاي پاییزه به تاریخ 4منظور بررسی واکنش  به. کیفیت محصول تاثیر گذار خواهد بود

 تکرار 4هاي کامل تصادفی در لب طرح بلوكصورت فاکتوریل در قا زمایشی به هاي مختلف، آ کاشت
 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان بویراحمد 1387- 88در سال 

 شهریور ماه و 21 روز از 10عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح به فاصله . به اجرا در آمد
نتایج نشان داد که . بود) SLM-046م، اکاپی، االیت و زرفا(عامل دوم شامل چهار رقم کلزاي پاییزه 

هاي مختلف کاشت در صفات تعداد خورجین در بوته، عملکرد بیولوژیک، واکنش ارقام به تاریخ
، عملکرد دانه )91(بیشترین تعداد خورجین در بوته . دار بود عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی

به رقم االیت در کاشت )  کیلوگرم در هکتار2227(ن و عملکرد روغ)  کیلوگرم در هکتار5231(
تعلق )  مهر20( روز تاخیر در کاشت 40 با SLM-046و کمترین آنها به رقم )  شهریور21(زودتر 
در بین ارقام، . با تاخیر در کاشت درصد روغن کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت. داشت

  .و روغن را در رقم زرفام ایجاد کردتاخیر در کاشت کمترین کاهش عملکرد  دانه 
  

  1 پروتئیني روغن، محتوايخ کاشت، عملکرد، محتوای کلزا، تارارقام:يدیهاي کلواژه

                                                
 yadavi53@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
استخراج   جهتباشد کهیدر جهان ممهمترین گیاهان زراعی  از یکی) .Brassica napus L (کلزا

 کلزا ).2006الباراك، ( تولید قرار داردو پس از سویا و نخل روغنی در جایگاه سوم  شودروغن کشت می
نموده و  استفاده ی فصلیاهان زمستانه از بارندگیتواند مانند گیکه مباشد  ژه میی با صفات ویمحصول

عملکرد ). 2001 و همکاران، ياریآل(رد ی گندم و جو در تناوب قرار گي خوب به جاینیجانشعنوان  به
منظور عالوه بر معرفی ارقام  بدین. نژادي، بهبود بخشید اعی و بهزر توان با رعایت اصول بهکلزا را می

یز در شرایط آب و هوایی مختلف داراي عملکرد باالتر، از حداکثر ظرفیت ژنتیکی ارقام موجود ن
 از این هدف در صورت کاشت در زمان ی بخشکه) 2000اپلین و همکاران، (توان استفاده نمود  یم

زمان کاشت رقم یا گروهی از  هدف از تعیین تاریخ کاشت، پیدا نمودن بهترین. مناسب قابل دستیابی است
شدن، استقرار و بقاي گیاهچه  آن زمان براي سبز مجموعه عوامل محیطی حادث در اي کهارقام به گونه

 عملکرد بذر ).2001 پور،خواجه( برخوردار باشد گیاه از شرایط مطلوب رشدز مناسب بوده و هر مرحله ا
باشد یط میپ و محیط و برهمکنش ژنوتیپ، محیر ژنوتی، تحت تأثیک صفت کمیعنوان به 

کشت منطقه شش هفته قبل از شروع اولین یخبندان  یستکلزا بایبذور ). 2006گوناسکرا و همکاران، (
در نتیجه  غذایی در طول فصل پاییز و کاشت سبب جذب مقادیر زیاد آب و موادتعجیل زیاد در  .دنشو

از طرف دیگر کاشت با . دهدکاهش می این امر قدرت بقاي گیاه در زمستان راکه شود می هایاد بوتهرشد ز
و این مسئله خطر سرمازدگی را ه عدم ذخیره کافی مواد غذایی شد کوچک ماندن گیاه و تاخیر نیز باعث

  ).2001دفر و همکاران، یجاو(دهد افزایش می
 در طی چهار سال آزمایش) اول و آخر سپتامبر(ریخ کاشت در بررسی تا، )2001( لون و همکاران

حجم کاهش از طریق سرما  ، پاییزههاي دیرترکاشت گزارش نمودند که در تاریخانگلستان منطقه لندن 
نقش ، با توجه به )2000( بروكبر اساس گزارش دیپن .شودیمعملکرد دانه  کاهش  باعث کانوپیمطلوب

 در مرحله پرشدن گیاهرشد رویشی  ر طول دوره تجمع یافته دماده خشک، یاهها در فتوسنتز گکلیدي برگ
به نظر این  .دشومیباعث را ها  دانه  رشد خورجین و پرشدن،ايهاي ذخیرهانتقال به اندام ها، بادانه

، رابطه خطی وجود دارد ماده خشک تا زمان گلدهی با تعداد خورجین در بوته پژوهشگر بین تجمع
 با کاهش د داشته و عملکر تجمع ماده خشک وجودي براير در کاشت فرصت کمتریکه با تاخ يطور به

 هر درجه يمشخص گردید که به ازا، )2004( همکاران بر اساس مطالعات رابرتسون و .شودیروبرو م
کاهش   درصد7/1  دانه روغنزانیم ،گراد افزایش درجه حرارت در زمان گلدهی و پرشدن دانهسانتی
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ن در گیاه و یکاشت را کاهش تعداد خورجبا تاخیر در کاهش عملکرد دانه علت ، )2003(  اوزر.ابدی یم
مشاهده کرد که ارقام مختلف کلزا، نسبت به ) 1996(کریستمس . گزارش نمودکاهش شاخص برداشت 

العمل  او نتیجه گرفت که عکس. دهند هاي متفاوتی نشان میشرایط آب و هوایی مختلف، سازگاري
ارقام نسبت به مکان بسیار متفاوت بوده و تعدادي از ارقام تحمل بیشتري نسبت به تغییر در شرایط 

-  به،دهندهاي متفاوتی نشان میالعملارقام مختلف کلزا، نسبت به تاریخ کاشت، عکس. محیطی دارند

 داشته باشد تواند پتانسیل تولید باالیی را در تاریخ کاشت مطلوب خودکه هر رقم کلزا میطوري
  ). 2005آدامسن و کوفلت، (

 سهم زمان کاشت در انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن،
 تابعی از ياز آنجایی که طول مراحل مختلف نمو. ک خواهد شدید عملکرد به حداکثر خود نزدیتول

نحوي تغییر داد که مراحل مختلف بهتوان تاریخ کاشت را دو عامل اصلی دما و طول روز است، می
رشد رویشی و از   ونمو گیاه، با وضعیت دما و طول روز موجود طی فصل رشد، انطباق مناسبی یافته

 بدین لحاظ، الزم است که اطالع کامل و صحیحی ).2001 پور،خواجه( برخوردار گرددزایشی مطلوبی 
 تا بتوان در هر منطقه، ک ارقام مختلف داشتازهاي اکولوژیاز عوامل محیطی، خصوصیات زراعی و نی

لذا با توجه به موارد ذکر شده و سازگاري باالي گیاه . تاریخ کاشت مناسبی را براي هر رقم پیشنهاد داد
کلزا و همچنین با توجه به اهمیت فصل رشد، شایسته است که مطالعات بیشتري در این زمینه صورت 

نبود اطالعات جامع در رابطه با تاریخ و شت کلزا در منطقه یاسوج با توجه به وجود پتانسیل ک .پذیرد
از (با هدف ارزیابی و بررسی واکنش ارقام مختلف کلزا حاضر  تحقیق ،کاشت مناسب آن در این منطقه

به شرایط ) لحاظ صفاتی نظیر عملکرد و اجزائ عملکرد و همچنین محتواي روغن و پروتئین دانه
  . شد انجام متفاوت کاشتهايخیمختلف ایجاد شده در تار

  
  هامواد و روش

  هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوك آزمایش به
 12  درجه و31 ییای با عرض جغرافي شهرستان بویراحمد کشاورزقاتی تحقستگاهیدر ا 88-1387
 اجرا ای از سطح درمتر 1732و ارتفاع  ی شرق قهیق د45  درجه و51 ییای و طول جغرافی شمالي قهیدق

و چهار رقم کلزاي عنوان عامل اول  به شهریور 21 روز از 10چهار تاریخ کاشت به فاصله . دیگرد
این ارقام . عنوان عامل دوم این آزمایش در نظر گرفته شدند به SLM-046 االیت و، پاییزه زرفام، اکاپی
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ورت گرفته در استان اصفهان بودند و از موسسه تحقیقات اصالح و جزو ارقام برتر در آزمایشات ص
نشان  )1(ق در جدول ین تحقیبرخی مشخصات ارقام مورد استفاده در ا. ي نهال و بذر تهیه شدند تهیه

 آنماه و حداکثر  گراد در آذر  درجه سانتی-8/7 ي آزمایشحداقل درجه حرارت منطقه. داده شده است
 حداقل، حداکثر و میانگین دماي روزانه و )1(در شکل. راد در خردادماه بودگ درجه سانتی8/34
ه خاك یج تجزی بر اساس نتا.در فصل رشد کلزا نشان داده شده است) ده ساله(ن ماهانه درازمدت یانگیم
 کیلوگرم در هکتار کود 150 کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیوم و 250قبل از کاشت، ) 2جدول (

. شد کمک دیسک با خاك مخلوط   و سپس بهدیگرد پتاسیم، بطور یکنواخت در مزرعه پخش سولفات 
صورت سرك در سه مرحله از رشد رویشی  ه کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص ب100همچنین مقدار 

 هر کرت ).2007پور، خواجه(شد  به زمین داده ) دهی و شروع گلدهی برگی، شروع ساقه2-4مرحله (
 30  متر بود که در دو طرف هر پشته، به فاصله8متري به طول  سانتی60ي  شامل پنج پشتهآزمایشی

عملیات کاشت با دست و با تراکم باال صورت گرفت و در مرحله . متر دو ردیف، کشت گردید سانتی
ک انجام ، عملیات تن) بوته در مترمربع67تراکم (متر  برگی با در نظر گرفتن فاصله بوته پنج سانتی4-2

 از هر کرت آزمایشی انتخاب متوالی از خطوط کاشت بوته 15، براي تعیین تعداد خورجین در بوته. شد
همچنین تعداد دانه در . هاي آن شمارش و میانگین آن براي هر بوته محاسبه شدو تعداد خورجین

ر شمارش و وزن آن  عدد بذ250تعداد .  خورجین بدست آمد20خورجین با میانگینی از تعداد دانه در 
گیري و ثبت گردید و با چهار برابر   گرم اندازه001/0با استفاده از ترازوي دقیق الکترونیکی با دقت 

 يهافیرد  ازکیولوژی عملکرد دانه و بنییتعداشت نهایی جهت ر ب.کردن آن وزن هزار دانه بدست آمد
روش   درصد روغن دانه با استفاده ازنی همچن. گرفتصورت ، نیم متريهی حاشتی هر کرت با رعایانیم

 )1030مدل تکاتور (لدال جاز دستگاه کو درصد پروتئین با استفاده ) توسط دستگاه سوکسله (میمستق
 افزار نرمازها دادهبراي تجزیه واریانس و تجزیه همبستگی . شد يریگاندازه) 1996(و از روش امامی 

SAS 9.1ون اساس آزمبر ها دادهنیانگیو مشد   استفادهLSDه سی درصد مقا5 سطح احتمال  در
  . براي تجزیه همبستگی صفات از میانگین تکرارها استفاده شددر ضمن .شدند
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حداکثر دما حداقل دما
میانگین دما میانگین ده ساله

  
  و میانگین ماهانه درازمدت منطقه یاسوج) 1387- 88( کلزا حداقل، حداکثر و میانگین دماي روزانه در فصل رشد - 1شکل 

  

  ده در این تحقیق برخی مشخصات ارقام مورد استفا-1جدول 
  سازگاري  تیپ کشت  مبدا  نام رقم  ردیف

  معتدل سرد و سرد  بهاره - پاییزه  ایران  )کبري×ریجنت(زرفام   1
  معتدل سرد و سرد  پاییزه  فرانسه  اکاپی  2
  معتدل سرد و سرد  پاییزه  فرانسه  االیت  3
  سرد  پاییزه  آلمان  046- ام.ال.اس  4

  
 خاك محل آزمایشهاي فیزیکی و شیمیایی  ویژگی-2 جدول

درصد 
  اشباع

  الکتریکی  هدایت
زیمنس بر  دسی(

 )103متر در 

واکنش 
  کل اشباع

 آلی  کربن
  )درصد(

  نیتروژن
  )درصد(کل

فسفر قابل  
 جذب

  )ام پی پی(

پتاسیم قابل 
  جذب

 )ام پی پی(

 درصد رس
  )درصد(

 درصد
  سیلت

  )درصد(

  درصد شن
  )درصد(

  بافت خاك

7/52  568/0  5/7  251/1  157/0  4/17  356  35  45  20  
  سیلتی

  شنی رسی

  
  ج و بحثینتا

تاریخ کاشت،  اثرآماري داده هاي آزمایش نشان داد که انس یه واریج تجزینتا: تعداد خورجین در بوته
 درصد بر تعداد خورجین در بوته  یکيخطاسطح احتمال  رقم در و  تاریخ کاشتو برهمکنشرقم 
 در تاریخ کاشت SLM-046 در تاریخ کاشت اول و رقم رقم االیت). 3جدول  ( شده استدارمعنی

) 82( بیشترین ).2شکل ( را تولید کردند  تعداد خورجین در بوتهچهارم، به ترتیب بیشترین و کمترین
 صورت گرفتو آخر  اولهاي  تاریخ کاشتترتیب در  بهدر بوته تولید خورجین ) 56(و کمترین 
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 را  تعداد خورجین در بوته کمترینSLM-046ن و ارقام اکاپی و ارقام زرفام و االیت بیشتری. )4جدول (
  وارد زمستان شودیاه با روزت ضعیفیکشت دیر هنگام کلزاي پاییزه سبب شد تا گ. )4جدول (داشتند 

ز با ی بعد از زمستان نیاز طرف .آسیب دیدندها هاي گلچهآغازيدر نتیجه در اثر سرماي زمستان . )4شکل (
، )2003(اوزر . ل شدین تبدی به خورجي انجام شد و تعداد گلچه کمتری گلدهيترفی ضعيهابوته

ن در ی و تعداد خورجی تا زمان گلدهیشین تجمع ماده خشک در طول دوره رشد رویعنوان کرد که ب
عامل که  ترهاي دیرکاهش تعداد خورجین گیاه در تاریخ کاشتل ی دليو.  وجود داردیبوته رابطه خط

 ی بررسنیدر ا . دانسته استیها در زمان گلدهف بودن بوتهیضعاست را دانه  هش عملکرداصلی در کا
مشاهده دانه  عملکردو  خورجین در بوته صفات تعداد نیب )r=93/0** (يدار ی و معنثبت میهمبستگ

 صفت تعداد خورجین در بوته و نید که بدنگزارش کر )2006 (توسار و همکاران،). 5جدول  (دیگرد
   . داردوجودیی  باالیرد بوته همبستگعملک
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مقایسه میانگین برهمکنش رقم و تاریخ کاشت  -2شکل 

 براي تعداد خورجین در بوته
 مقایسه میانگین برهمکنش رقم و تاریخ کاشت - 3شکل 

 براي عملکرد بیولوژیک
  

کاشت  ین تحت تاثیر تاریختعداد دانه در خورجتجزیه آماري داده ها نشان داد که : تعداد دانه در خورجین
تحت   تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است و کمتر).3جدول  (گرفتنو رقم قرار 

   ).1996، انوري (گیردتاثیر عوامل محیطی قرار می
 اي صفتکاشت و رقم بر  تاریخات اصلیاثر مشاهده می شود که تنها 3با توجه به جدول : وزن هزار دانه

 و کمترین آن  و دومشترین وزن هزار دانه در تاریخ کاشت اولکه بی طوري به.  شدنددارزن هزار دانه معنیو
رشد بویژه مرحله پرشدن دانه در تاریخ  برخورد مراحل پایانی .)4جدول  (در تاریخ کاشت آخر بدست آمد
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رفتن فرصت  یتا از دستکاهش طول دوره پرشدن دانه و نها هاي باال سببدرجه حرارتا کاشت آخر ب
رابرتسون و همکاران . )5شکل  (شد مهر 20  تولید شده به دانه، در تاریخ کاشتمواد براي انتقال کامل

در اثر تاخیر کاشت را افزایش دما در طول دوره پر شدن دانه وزن هزار دانه یکی از دالیل کاهش ) 2004(
  را داشتند هزار دانه کمترین وزنSLM-046م اکاپی و ارقام زرفام و االیت بیشترین و ارقا. عنوان کردند

باشند، با   میSLM-046 اکاپی و دو رقمتر از  زودرس ارقام زرفام و االیتبا توجه به اینکه. )4جدول (
ي پرشدن دانه آنها، سبب تر در دورهمناسبعوامل محیطی دماي باالي آخر فصل برخورد نکرده و این 

بین عملکرد دانه و وزن هزار ) r=93/0**(داري همبستگی مثبت و معنی. ین ارقام شداوزن هزار دانه افزایش 
یکی از عوامل مهم افزایش عملکرد، برخورد مراحل پرشدن دانه با آب و ). 5جدول (دانه مشاهده شد 

  .یابدتر است که از طریق افزایش وزن هزار دانه، عملکرد افزایش میهواي خنک
ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت، رقم و برهمکنش تاریخ انس دادهیه واریج تجزیانت: عملکرد بیولوژیک

تاریخ کاشت اول ). 3جدول (دار بود کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی
 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید کرد که با تاریخ کاشت دوم 15067با میانگین 

ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد   بهSLM-046رقم زرفام و ). 4جدول (داري نداشت تفاوت معنی
شکل ( نتایج حاصل از مقایسه میانگین برهمکنش رقم و تاریخ کاشت). 4جدول (بیولوژیک را تولید کردند 

م داراي بیشترین هاي بعدي، رقم زرفانشان داد که در تاریخ کاشت اول، رقم االیت و در تاریخ کاشت) 3
ي بهینه از نور خورشید و سرعت رشد رقم زرفام به دلیل ارتفاع بلندتر، استفاده. عملکرد بیولوژیک بود

گزارش کردند که با تاخیر ) 2008(  و همکارانفنایی. ي خشک بیشتري را تولید کندباالتر توانست ماده
ک، از چند جنبه یولوژی عملکرد ب.ودشتر باعث کاهش عملکرد بیولوژیک میدر کاشت، روزت ضعیف

 مورد يتواند از لحاظ اقتصادیماست، رنده عملکرد کاه یدربرگاینکه ل یبه دلاز طرفی . ت استیز اهمیحا
پور، خواجه( دام دارد ي برایت خوبیفین قابل هضم کیعلوفه کلزا از نظر پروتئچرا که . ردیتوجه قرار گ

 ي دارایاهانیگن یبنابرا. باشدید خالص کل میتولمعادل ک یولوژیکرد بز عملی نیکیولوژیزیاز نظر ف). 2007
 و مواد داشته را استفاده نی بهتردی رشد خود از عوامل تولطی خواهند بود که با توجه به شراییعملکرد باال

   .د خالص باشندین تولیشتری بي و دارا خود تجمع دهنديها  را در انداميشتری بيفتوسنتز
و ) r=91/0**(، منجر به تعداد خورجین زیادتر )عملکرد بیولوژیک باالتر( برگ بیشتر داشتن شاخ و

شود که این عوامل همبستگی بسیار باالي بین عملکرد دانه و عملکرد می) r=94/0**( وزن هزار دانه بیشتر
  ).5جدول (نماید را توجیه می) r=99/0**(بیولوژیک 



2 شماره 1390) 4 (جلد زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله   

 214

  
  ر و میانگین دما در مرحله رشد رویشی روند تغییرات حداقل، حداکث-4شکل 
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  روند تغییرات حداقل، حداکثر و میانگین دما در مرحله رشد زایشی-5شکل 

  
اثر تاریخ کاشت بر صفت شاخص ) 3جدول (انس یه واریبا توجه به جدول تجز: شاخص برداشت

دار یخ کاشت و رقم معنیر اثر رقم و برهمکنش تای ولدار بود،یک درصد معنیبرداشت در سطح احتمال 
 به طوري که در شرایط آب و هوایی ،شاخص برداشت به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارد. نشد

 با تاخیر در کاشت شاخص .شود  مقدار آن کم مینا مناسب محیطیمناسب مقدار آن زیاد و در شرایط 
ها، از شاخص برداشت خ کاشتیر تاریساخ کاشت چهارم نسبت به ی که تاري به طور،افتیبرداشت کاهش 

 محدوده گلدهی تاریخ کاشت چهارم
 محدوده گلدهی تاریخ کاشت سوم
 محدوده گلدهی تاریخ کاشت دوم

خ کاشت اولمحدوده گلدهی تاری  
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داري با  در این مطالعه شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی). 4جدول ( برخوردار بود يترنییپا
این امر حاکی از آن است که . )5جدول  (داشت )r=66/0** (و عملکرد بیولوژیک) r=76/0**( عملکرد دانه

ها از عوامل مهم افزایش   به دانهخورجینتوانایی ارقام در انتقال و انباشتگی مواد فتوسنتزي به ویژه از 
دهد که تاخیر در زمان کاشت تاثیر بسیار زیادي بر نتایج سایر تحقیقات نشان می. عملکرد در کلزا است

ادي بوته دارد و موجب عدم کارایی انتقال مواد فتوسنتزي به ي خشک گیاهی به مخازن اقتصتقسیم ماده
  ).2008 ،فنایی و همکاران(گردد  میشاخص برداشتجه کاهش یها و در نتدانه

ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت، رقم و برهمکنش تاریخ انس دادهیه واریج تجزینتا: عملکرد دانه
در تاریخ کاشت ). 3جدول (دار شد  درصد معنیکاشت و رقم بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک

هاي کاشت بعدي بیشترین عملکرد دانه اول بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم االیت و در تاریخ
به طور کلی تاریخ کاشت اول و دوم، بیشترین و تاریخ کاشت ). 6شکل (مربوط به رقم زرفام بود 

 SLM-046چنین ارقام زرفام و االیت بیشترین و رقم هم. آخر، کمترین عملکرد دانه را تولید کرد
  ). 4جدول (کمترین عملکرد دانه را داشتند 

رسد که کشت دیر هنگام کلزاي پاییزه سبب وارد شدن گیاه به زمستان با روزت ضعیف به نظر می
ستان با گرم شدن ، لذا بعد از زم)4شکل  (بینندها در اثر سرماي زمستانه آسیب میشود و  در نتیجه بوته می

جهت انجام فتوسنتز و تولید ...) تشعشع، درجه حرارت و (توانند به اندازه کافی از شرایط محیطی هوا نمی
شود که درجه حرارت محیط باال ها زمانی واقع میهمچنین پرشدن دانه. شیره پرورده کافی استفاده نمایند

اي با تشدید تنفس کاهش  و میزان مواد متابولیکی ذخیرهگرددها میبوده و گرماي زیاد مانع از پرشدن دانه
هاي کوچک و پوك با وزن هزار دانه اندك هاي حاوي دانهط خورجینین شرایدر ا. )5شکل  (خواهد یافت

 درصدي تعداد خورجین در بوته با عملکرد دانه، تعداد خورجین 93 با توجه به همبستگی .شوند تولید می
توان کاهش عملکرد دانه در زمان کاشت چهارم را به باشد و میین اجزاي عملکرد میدر بوته یکی از مهمتر

بیان داشتند که تاخیر ) 1993( بیلس بارو و نورتون .کاهش تعداد خورجین در بوته در این تاریخ نسبت داد
ا در طی هدر کاشت باعث کاهش رشد رویشی گیاه و در نتیجه کاهش مواد فتوسنتزي قابل انتقال به دانه

در این آزمایش مهمترین . شود که با کاهش وزن هزار دانه و عملکرد دانه همراه استیها ممرحله نمو آن
  .اجزاي موثر بر عملکرد دانه شامل تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بودند
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 مقایسه میانگین برهمکنش رقم و تاریخ کاشت - 6شکل 
 براي عملکرد دانه

قایسه میانگین اثر رقم و تاریخ کاشت براي  م- 7 شکل
 عملکرد روغن

  
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و رقم در سطح احتمال یک : درصد روغن

 65/41بیشترین درصد روغن با میانگین ). 3جدول (  بر درصد روغن دانه کلزا داشتنديداریر معنیدرصد تأث
ارقام .  درصد در تاریخ کاشت چهارم بدست آمد95/38ل و کمترین با میانگین درصد در تاریخ کاشت او

 درصد يبرا). 4جدول (ترین درصد روغن را داشتند  باالترین و رقم زرفام پایینSLM-046االیت و 
خ کاشت اول یه ارقام در تاریکل به طوري که خ کاشت مشابه بودیه ارقام نسبت به تاریروغن، واکنش کل

برهمکنش تاریخ و به همین دلیل  ن درصد روغن را داشتندیترنییخ کاشت چهارم پاین و در تاریباالتر
باشد پذیري باال میمیزان روغن دانه صفتی با وراثت. )3جدول  (دار نشدکاشت و رقم بر این صفت معنی

ثر بر مقدار روغن، در میان عوامل محیطی مؤ. گیردتا حدودي هم تحت تاثیر شرایط محیط قرار میالبته که 
. شودی در درصد روغن دانه آشکار ميدیشود که با افزایش آن، افت شددما مهمترین عامل محسوب می

  ).2008 و همکاران، ییفنا(باشد هاي دیر مشهودتر مین اثر کاهنده دما بر درصد روغن در تاریخ کاشتیا
 بر عملکرد% 1در سطح احتمال و رقم   تاریخ کاشت، رقم و برهمکنش اثر تاریخ کاشت:روغن عملکرد

دهد که هاي مختلف کاشت نشان میدر تاریخ ارقام میانگین عملکرد روغن). 3جدول (دار شد روغن معنی
 2227 با میانگین اول تاریخ کاشت ت دریمربوط به رقم اال بیترت بهعملکرد روغنن ی و کمتربیشترین

شکل  (ود بکیلوگرم در هکتار 681 با میانگین آخرکاشت تاریخ  در SLM-046و رقم کیلوگرم در هکتار 
  بنابراین تابعی از این . آیدضرب عملکرد دانه و درصد روغن دانه به دست میعملکرد روغن از حاصل .)7
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لذا تاریخ ). 5جدول ( درصدي با عملکرد دانه داشت 99عملکرد روغن همبستگی . باشددو مولفه می
ن عملکرد دانه و درصد روغن باال، بیشترین مقدار عملکرد روغن در هکتار را کاشت مطلوب با دارا بود

در حالی که تاخیر در کاشت گیاه خصوصا در تاریخ کاشت چهارم به علت کاهش رشد گیاه، . تولید نمود
ها در آخر فصل، افزایش تنفس و کاهش تولید مواد فتوسنتزي و برخورد با گرما در طی مرحله پر شدن دانه

ها به شدت ر نتیجه کاهش عملکرد دانه و درصد روغن، عملکرد روغن آن نیز نسبت به سایر تاریخ کاشتد
و درصد روغن   عملکرد دانه،کاشتر در یبا تأخمشخص گردید،  همانطور که .کاهش نشان داده است

. استبل توجیه  قار در کاشتیبا تأخش عملکرد روغن کاهبنابراین . ابدییموقع کاهش م بهنسبت به کاشت
ن رقم ین دانه، ایی به علت عملکرد پای داشت وليتر درصد روغن باالSLM-046نکه رقم یبا وجود ا

ز کاهش عملکرد روغن را ین) 2005 (آدامسن و کوفلت. ر ارقام داردی نسبت به سايترنییعملکرد روغن پا
  . ر در کاشت گزارش کردندیدر اثر تأخ

 تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر درصد پروتئین دانه  نتایج حاصل از:درصد پروتئین
  رقم زرفام باالترین و رقم . با تاخیر در کاشت درصد پروتئین افزایش یافت). 3جدول (دار شد معنی

SLM-046دلیل برخورد  ههاي آخر بدر تاریخ کاشت). 4جدول (ترین درصد پروتئین را داشتند  پایین
درصد روغن کاهش یافت و در مقابل ) 5شکل (هاي باالتر  با درجه حرارتفزایش محتواي روغنمراحل ا

ب در تاریخ کاشت یترت طوري که کمترین و بیشترین درصد پروتئین به به. درصد پروتئین دانه افزایش یافت
منفی و بین درصد روغن و درصد پروتئین همبستگی ). 4جدول (اول و تاریخ کاشت چهارم بدست آمد 

تاخیر در کاشت ) 1991 (،پوت و همکارانجدر نتایج را). 5جدول (مشاهده شد ) r =- 78/0**(داري معنی
 .باعث افزایش مقدار پروتئین دانه و کاهش درصد روغن گردید که علت آن افزایش دماي آخر فصل بود

ن بدلیل افزایش درجه ، نتایج مشابهی را در خصوص افزایش درصد پروتئی)2004(رابرتسون و همکاران 
 کنجاله آن ی است ولی روغنیاهیاصوال کلزا گ. اندحرارت در زمان گلدهی و پر شدن دانه گزارش نموده

 از نظر یول). 2007پور، خواجه( مصارف دام مناسب است يباشد که براین می پروتئيری مقاديدارا
ش درصد یر در کاشت به منظور افزاین تاخیبنابرا. باشدین میتر از پروتئ  مهمیلی ارزش روغن خياقتصاد
  .شودیه نمیچ وجه توصین به هیپروتئ

، ولی برهمکنش تاریخ کاشت و دار شد معنیعملکرد پروتئینبر و رقم  اثر تاریخ کاشت :عملکرد پروتئین
 ینعملکرد پروتئ دهد که بیشتریننشان می ارقام میانگین عملکرد پروتئین). 3جدول  (دار نشدرقم معنی
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   مربوط به رقمعملکرد پروتئینو کمترین کیلوگرم در هکتار  1155با میانگین مربوط به رقم زرفام 
SLM-046  تاریخ و دوم بیشترین و  اولتاریخ کاشت . )4جدول  (ود بکیلوگرم در هکتار 559با میانگین

  عملکرد دانه،کاشت در این بررسی با تاخیر در.  را دارا بودند عملکرد پروتئینچهارم، کمترینکاشت 
بیشتر از ) 89/0(همبستگی عملکرد پروتئین با عملکرد دانه .  افزایش یافتدرصد پروتئینکاهش و 

 رغم یعل همین عامل باعث شد که با تاخیر در کاشت ).5جدول (بود ) 54/0(همبستگی با درصد پروتئین 
رابرتسون و همکاران . ین کاهش یابدل کاهش عملکرد دانه، عملکرد پروتئیدل ن، بهیتئوش درصد پریافزا

دلیل کاهش در عملکرد دانه، کاهش  ه، گزارش کردند که با تاخیر در کاشت، عملکرد پروتئین ب)2004(
  .یافت

  
   ضرایب همبستگی ساده بین صفات کمی و کیفی ارقام کلزا-5جدول 

  )1(  صفات
تعدادخورجین 

  در بوته

)2(  
تعداد دانه 
  درخورجین

)3(  
هزار  وزن
  نهدا

)4(  
عملکرد 
  بیولوژیک

)5(  
شاخص 
  برداشت

)6(  
عملکرد 

  دانه

)7(  
درصد 
  روغن

)8(  
عملکرد 

  روغن

)9(  
درصد 
  پروتئین

)10(  
عملکرد 
  پروتئین

)2(  ns006/0-  1                  
)3(  **78/0  ns01/0-  1                
)4(  **91/0 ns12/0  **94/0  1              
)5(  **81/0  ns25/0  *56/0  **66/0  1            
)6(  **93/0  ns13./0  **93/0  **99/0  **76/0  1          
)7(  ns 50/0  ns18/0  ns31/0  ns38/0  *60/0  ns45/0  1        
)8(  **93/0  ns14/0  **91/0  **97/0  **79/0  **99/0  *55/0  1      
)9(  ns003/0-  ns01/0-  ns29/0  ns19/0  ns22/0-  ns11/0  **78/0-  ns003/0  1    
)10(  **77/0  ns08/0  **92/0  **92/0  *53/0  **89/0  ns02/0  **83/0  *54/0  1  

  داري عدم معنی : ns درصد و 5 و 1دار بودن در سطوح احتمال  ترتیب نشانگر معنی به : * و**

  
 عملکرد، ي بر عملکرد، اجزايادیار زیاثر بستخ کاشت یق نشان داد که تارین تحقیج ایدر مجموع نتا

شود که مراحل نمو گیاه با عوامل باعث میکاشت کلزا تغییر در تاریخ . داردن ارقام کلزا یروغن و پروتئ
ر در کاشت به یبا تأخ. د این محصول اثرگذار استیاکولوژیک متفاوتی مواجه شود که این عوامل بر تول

در این تحقیق، . رسدی خود نميل بالقوهیاه به پتانسی رشد، گي مناسب برايها ل از دست رفتن زمانیدل
 وارد زمستان شود و در نتیجه در اثر سرماي زمستان یاه با روزت ضعیفیعث شد تا گتاخیر در کاشت کلزا با
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باعث برخورد مراحل پرشدن دانه و تجمع تأخیر در کاشت همچنین  .آسیب دیدندها هاي گلچهآغازي
ر طو به.  که این شرایط کاهش عملکرد دانه، روغن و پروتئین را در پی داشتشدروغن با دماي باالتر محیط 

در این منطقه پیشنهاد ، ده ساله یآمار هواشناسنتایج این آزمایش و انطباق شرایط دمایی آن با کلی با توجه 
عملکرد کمتر دلیل کاهش  شود که در صورت تاخیر در کاشت در بین ارقام مورد بررسی رقم زرفام به می

  .روغن مورد استفاده قرار گیرد
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Abstract 

Determination of the response of different crop varieties to environmental 
variables from planting to harvest is one of the fundamental pillars of agriculture 
planning to achieve maximum yield and desirable quality. Changing planting date 
by effect on vegetative and reproductive growth period and balance between them, 
will affect yield and product quality. In order to study the responses of four winter 
canola cultivars to different planting dates a factorial experiment was carried out in 
Randomized Complete Block Design with four replications in 2008-2009 at the 
research field of Agricultural Research Station of Yasouj. Planting date in four 
levels with ten days intervals from September 12 as a first factor and four winter 
canola cultivars (Zarfam, Okapi, Elite and SLM-046) as second factors were used. 
Results showed that cultivars responses to different planting date in traits of 
number of pods per plant, biological yield, grain yield and oil yield were 
significant. The highest number of pods per plant (91), grain yield (5231 kg/ha) 
and oil yield (2227kg/ha) were belonged to Elite cultivar in earlier panting date 
(September 12) and the lowest of these traits were belonged to SLM-46 cultivar 
with forty days delay in planting (October 12). Delayed planting decreased seed oil 
percent and increased seed protein percent. Delayed planting decreased the grain 
and oil yield of Zarfam cultivar lower than other cultivars.  
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