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Background and objectives: A proper planting date in canola allows the 

crop to grow sufficiently and minimizes the damaging effects of stress. On 

the other hand, early autumn rains and the problem of timely farm 

preparation and unavailability of farm fields due to summer crops such as 
peanuts in the Moghan region cause delays in planting dates for autumn 

crops such as canola. Problems such as supplying primary soil water for 

crop establishment of canola fields, pest damage such as flea beetles in 

delayed cultivation, the possibility of damage from cold and frost stress, as 

well as the decline in yield due to canola exposure to drought and heat stress 

due to delayed planting are the main problems of canola cultivation in the 

Moghan region. Because of this, canola transplanting can solve the problems 

and be a good choice in these kinds of situations. 

 

Materials and methods: In order to agronomic evaluation of direct 

cultivation and transplantation of spring canola in different plant densities 

under delayed conditions in the Moghan region, an experiment was 
conducted as a randomized complete block design with three replications in 

two cropping years, 2019-2020 and 2020-2021. Experimental treatments 

included direct sowing of seeds as a control at a rate of 6 kg/ha; 

transplanting with densities of 20, 30, and 40 plants per square meter, each 

density with both bare-root transplant and potted-root transplant; and also 

with one seedling or two seedlings in the planting hole. During the 

experiment, traits including flowering initiation, flowering completion, 

flowering period, growth period, plant height, first pod height, stem 

diameter, branch number, pod length, pod thickness, pod number, seed 

number per pod, 1000-seed weight, and seed yield were recorded. 

Correlations among traits and path analysis were performed to investigate 
seed yield's direct and indirect effects. 

 

Results: The results showed that transplanting on average caused a 

significant decrease in phenological traits such as flowering initiation (145.5 

GDD), flowering completion (207.8 GDD), growth period (158.9 GDD), 

and increased flowering period (156.6 GDD) during the experimental years. 

Also, transplanting caused a significant increase in stem diameter (2.8 mm), 

branch number (2.3), pod diameter (0.6 mm), number of pods per plant 
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(158.2), number of seeds per pod (3.3), 1000-seed weight (0.69 g) and seed 

yield (1894.4 kg/ha). In control treatment as delayed direct sowing, seed 
yield in total experimental years showed a yield decline of 62.2% (1150.7 

kg/ha) compared to transplanting cultivation treatments (3045.1 kg/ha). 

Comparing the bare-root transplant treatments, it was found that 40 plants 

per square meter had a higher number of pods per plant, 1000-seed weight, 

and seed yield than the 30 and 20 treatments and had a significant difference 

with them. Phenotypic correlation among agronomic traits showed seed 

yield had a negative and significant correlation with phenological traits: 

flowering initiation (-0.90**), flowering completion (-0.90**), and growth 

period (-0.77**) with a positive and non-significant effect on the flowering 

period (0.52). The results of stepwise regression analysis showed that the 

number of pods per plant (0.241*) and pod thickness (0.229*) had the most 
significant direct and positive effects on seed yield, respectively, while 

flowering completion (-0.559**) had the most negative and significant 

direct effect on seed yield. 

 

Conclusion: Under delayed conditions, bare-root transplanting of canola 

with 40 plants per square meter density and one seedling in the planting hole 

was superior in terms of seed yield and phenological traits compared to 

potted-root transplanting and direct cultivation and is recommended in 

Moghan region. 
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 های مختلف بوته و در شرایط  بهاره در تراکم یکشت مستقیم و نشایی کلزا اثر
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 20/09/۱400: دریافت تاریخ

 02/۱2/۱400: ویرایش تاریخ
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 علیت تجزیه

 كاشت تراكم

 گام به گام رگرسیو 

 همبستگی نشا،

داده و  یزراع   اهی  را ب ه گ  یكاشت مناسب در كلزا امکا  رشد و نمو كاف خیتار تیرعا سابقه و هدف:

و  زییپ ا  لی  اوا یه ا  یبارندگ گر،ی. از طرف درساند یها را به حداقل م از تنش یناش یزا اثرات خسارت

در  ینیزم تابستانه مانند بادام یها برداشت كشت لیبه دل نیموقع، در دسترس نبود  زم به نیزم هیمشکل ته

. مشکالت ت أمین  شود یمانند كلزا م زهییهنگام محصوالت پا كاشت به خیمنطقه مغا  باعث تأخیر در تار

كرپه،  یها مانند كک در كشت یاستقرار و سبز مناسب مزرعه كلزا، حمله آفات یاول برا یاریآب جهت آب

و  یبرخورد كلزا به تنش خشک لیافت عملکرد به دل ،نیو همچن زدگی یخرما و احتمال خسارت تنش س

 نی  تأخیر در كاشت از مشکالت عمده زراعت كلزا در منطقه مغا  است. در ا لیآخر فصل به دل یگرما

مذكور  طیدر شرا یبرداشته و راهکار مناسب ا یتواند مشکالت موجود را از م كلزا می ییكشت نشا ا ،یم

 باشد.
 

منظور ارزیابی زراعی و مقایس ه كش ت مس تقیم و كش ت نش ایی كل زای به اره در         به ها: مواد و روش

های  های مختلف بوته و در شرایط كشت تأخیری در منطقه مغا ، آزمایشی به صورت طرح بلوک تراكم

ایشی اجرا شد. تیمارهای آزم ۱399-۱400و  ۱398-۱399كامل تصادفی در سه تکرار در دو سال زراعی 

 30، 20های  كیلوگرم در هکتار، كشت نشایی با تراكم 6شامل كشت مستقیم بذر به عنوا  شاهد به میزا  

بوته در متر مربع هر كدام به دو صورت ریشه لخت و ریشه پر و نیز با یک نشا و دو نشا در حفره  40و 

گلدهی، مدت گلدهی، طول از صفات روز تا شروع گلدهی، روز تا پایا  در طی آزمایش كاشت بودند. 

دوره رشد، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین خورجین از سطح زمین، قط ر س اقه، تع داد ش اخه فرع ی، ط ول       

هزاردانه و عملکرد دان ه   خورجین، قطر خورجین، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وز 

رسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ب ر  همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای بربرداری شد.  یادداشت

 عملکرد دانه انجام شد.
 

شروع دار صفات فنولوژیک  كشت نشایی به طور میانگین باعث كاهش معنیكه نتای  نشا  داد  ها: یافته

 9/۱58درجه روز رش د، و ط ول دوره رش د )    8/207) یگلده ا یدرجه روز رشد،، پا 5/۱45) یگلده

ش د.   یش  یهای آزما درجه روز رشد، در مجموع سال 6/۱56) یمدت گلده شیدرجه روز رشد، و افزا
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متر،، تعداد ش اخه فرع ی    میلی 8/2دار در صفات قطر ساقه ) كشت نشایی باعث افزایش معنی ،همچنین

،، 3/3،، تعداد دانه در خ ورجین ) 2/۱58متر،، تعداد خورجین در بوته ) میلی 6/0،، قطر خورجین )3/2)

ص ورت   هشاهد ب   ماریدر هکتار، شد. در ت لوگرمیك 4/۱894گرم، و عملکرد دانه ) 69/0وز  هزاردانه )

 7/۱۱50) درص د  2/62افت عملکرد  یشیهای آزما عملکرد دانه در مجموع سال ،تأخیری میكشت مستق

در هکتار، از خود نشا  داد.  لوگرمیك ۱/3045كشت نشایی ) یمارهایبا ت سهیدر هکتار، در مقا لوگرمكی

 30نسبت به تیمارهای  مربعبوته در متر 40مشخص شد كه تیمار با مقایسه میانگین تیمارهای ریشه لخت 

از تعداد خورجین در بوته، وز  هزاردانه و عملکرد دانه باالتری برخوردار بود و مربع در متربوته  20و 

ها داشت. همبستگی فنوتیپی بین صفات زراعی نشا  داد عملکرد دانه با صفات  داری با آ  اختالف معنی

 ی، همبستگ-77/0**، و طول دوره رشد )-90/0**) یگلده ا ی،، پا-90/0**) یفنولوژیک شروع گلده

داشت. نت ای  تجزی ه    دار یرمعنیمثبت اما غ ی، همبستگ52/0) یو با صفت مدت گلده دار یو معن یمنف

، 229/0*) نی، و قطر خورج24۱/0*در بوته ) نیرگرسیو  گام به گام نشا  داد كه دو صفت تعداد خورج

ت أثیر   نیت ر  ، ب یش -559/0**) یگل ده  ا یو صفت پا دار یمعن و مثبت میتأثیر مستق نیتر بیش بیترت به

 عملکرد دانه داشتند.  یرا رو دار یو معن یمنف میمستق
 

بوته در متر مربع و یک  40در شرایط كشت تاخیری، كشت نشایی ریشه لخت كلزا با تراكم  گیری: نتیجه

پر و كشت مستقیم دارای برتری از نظر عملکرد دانه و  نشا در حفره كاشت نسبت به كشت نشایی ریشه

 صفات فنولوژیک بوده و قابل توصیه در منطقه مغا  است.
 

 در و بوته مختلف های تراكم در بهاره كلزای نشایی و مستقیم كشت اثر ،.۱40۱)عراقی، ف.  پرچمی جباری، ح.، تبریزی، ح.، زاده استناد: زینل

 . ۱37-۱60،، 2) ۱5، تولید گیاها  زراعی مغا . منطقه در دانه عملکرد و رشد بر تأخیری كشت شرایط

 
                                                                                        DOI: 10.22069/EJCP.2022.19646.2464 

                          نویسندگا . ©                گرگا  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم كشاورزناشر:                 
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 مقدمه

ن یت ر  از مه م  یک  ی، .Brassica napus L) كل زا 

دان ه آ   د و ی  آ یش مار م    جها  به یروغن  دانهگیاها  

و كنجال  ه ب  وده روغ  ن درص  د  40ش از یب   یح  او

ن اس ت و بع د از   یز سرش ار از پ روت   یمانده آ  ن یباق

جها   ید كننده روغن خوراكین منبع تولیتر ا مهمیسو

 در ایرا سطح زیر كشت كلزا  .،2، ۱) رودشمار میبه

هزار هکتار  ۱55بیش از  ۱396-۱397در سال زراعی 

 كیلوگرم در هکت ار و تولی د   ۱636با متوسط عملکرد 

ك ه ای ن می زا      ،3)هزار تن عملکرد دانه ب وده   330

بوده و با توجه به نیاز از متوسط عملکرد جهانی  تر كم

درص  دی ب  ه واردات روغ  ن از خ  ارج،   85ب  یش از 

كل زا از   وی ژه  ب ه ه ای روغن ی و    افزایش تولی د دان ه  

 . باشد نیازهای اساسی كشور می

خ یر ت ار یتح ت ت أث  شدت  لزا بهكرد دانه در کعمل

اه، ی  ن گی  اش ت ا كر در زم ا   یاشت قرار دارد. ت أخ ك

رد را ب ه دنب ال خواه د داش ت. ت اریخ      ک  اهش عملك

گی اه  كاشت مناسب امکا  رش د و نم و ك افی را ب ه     

ه ا را  زای ناشی از ت نش داده و اثرات خسارت زراعی

تاریخ كاش ت عام ل مهم ی    . ،4)رساند به حداقل می

است كه بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و تواز  

و نهایتاً عملک رد و كیفی ت محص ول ت أثیر      ها آ بین 

اثر تأخیر در تاریخ كاشت بر روی افت . ،5)گذارد  می

، 8)، اجزای عملک رد  ،7، 6، 5) عملکرد دانه و روغن

و س   ایر  ،۱۱، ۱0)، كیفی   ت اس   یدهای چ   رب ،9

ه  ای كل  زا توس  ط  خصوص  یات ارق  ام و ژنوتی    

 شده است.  گزارشگرا  مختلف  پژوهش

های اوایل پاییز و مش کل   از طرف دیگر، بارندگی

، در دس ترس نب ود  زم ین ب دلیل     موق ع  بهتهیه زمین 

های تابستانه مانند بادام زمینی در منطقه  برداشت كشت

هنگام محصوالت  در تاریخ كاشت به تأخیرمغا  باعث 

آب جه ت   ت أمین شود. مشکالت  پاییزه مانند كلزا می

برای استقرار و سبز مناسب مزرع ه كل زا،    اول یاریآب

ه ای كرپ ه، احتم ال     حمله آفاتی مانند كک در كشت

اف ت   ،و همچن ین  زدگ ی  ی خ خسارت تنش س رما و  

برخورد كلزا به تنش خشکی و گرمای دلیل  عملکرد به

در كاش ت از مس  اول و   ت  أخیرآخ ر فص ل ب  ه دلی ل    

در  مشکالت عمده زراعت كلزا در منطقه مغا  اس ت. 

 اه ا  یگ دیشدت تول شینظام افزااستفاده از این میا ، 

ب ا    SCI (System of crop intensification)یزراع  

منظور افزایش تولید  استفاده از سیستم كشت نشایی به

ب ا   مقابل ه مختل ف زراع ی، امنی ت غ ذایی و      گیاها 

در ح ال توس عه و گس ترش     ،تغییرات جه انی اقل یم  

. این رهیافت نه تنها به دنبال افزایش خروجی باشد می

یک مقدار مشخصی نهاده به عنوا  ی ک  نظام تولید از 

آ  ه  دف  بلک  ه ،م  دت اس  ت ه  دف جه  انی و دراز

 ن ه یهز ای   ت ر  كمبا استفاده  تر بیش یخروجبه  د یرس

 از طری    آب و هیك ار، س رما   یروی  ن ن،یدر زم تر كم

 است گیاه زراعی تیریمد یها وهیشدر  یراتییتغ جادیا

در بیش  كشاورزا  و متخصصا  سالیا  اخیر . در،۱2)

 شدت كشتاین سیستم افزایش كشور دنیا، این  50از 

را با استفاده از كشت نشایی در گیاها  مختلفی مانن د  

، ،Triticum aestivum) ، گن دم ،Oryza sativa) برن 

 Pennisetum) ، ارز  مرواری  دی،Zea mays) ذرت

glaucum،یا خردل  ، كلزا(Brassica juncea ، و حتی

 .،۱4، ۱3، ۱2)ان د   حبوبات و سبزیجات توس عه داده 

ای ن سیس تم، اس تقرار اولی ه و     اجرای هدف اصلی از 

سالم گیاهچه، كاهش رقابت بین گیاها ، افزایش مواد 

آب ب ا  بهینه آلی خاک، هوادهی فعال خاک، و مصرف 

اف زایش  استفاده از سیستم كشت نش ایی و در نتیج ه   

چ ین ب ه   . ،۱6، ۱5)باش د   وری و سودآوری م ی  بهره

عنوا  پیشتاز استفاده از روش كشت نشایی در سیستم 

آ  از اول  ین اره  ای ز ش  الیكل  زا در  - تن  اوب ب  رن 

 .،۱7)دهنده این روش در دنیاست  كشورهای توسعه

كش ت نش ایی   روش گرا  از  پژوهشنیز در ایرا  

، Allium cepa، (2۱) پی  از ،،20، ۱9، ۱8)در ب  رن  



 1401، ۲، شماره 15تولید گیاهان زراعی، دوره 

14۲ 

ذرت  ،،24)ذرت ش  یرین ، ،23)ای  ذرت علوف  ه، ،22

، Beta vulgaris، (26 ،27) ، چغندرقن د ،25)ای  دان ه 

 ، س   ویا،Gossypium hirsutum، (29) پنب   ه، ،28

(Glycine max، (30،   و ب  ادام زمین  ی(Arachis 

hypogaea ،(3۱، كشت نشایی كل زا   اند. استفاده كرده

خ وب نش اها ع الوه ب ر ف راهم       اس تقرار در صورت 

روز اولی  ه  30س  اختن امک  ا  م  دیریت متمرك  ز در  

كاشت و پوشش سریع سطح مزرعه و تولید اقتصادی 

در كاش ت ی ا ب د     ت أخیر با كاهش خسارت ناشی از 

سبزی ناشی از علل مختلف امکا  توسعه كشت كل زا  

 راهنما و بخشنده در این زمینه، .،32)كند  را فراهم می

 ،،202۱و  20۱۱، 20۱0) ربیعی و همک ارا  ، ،2006)

و حبیبی اصل و  ،2020) بیدی و همکارا  زارعی سیاه

مطالع ات مختلف ی را روی كش ت     ،202۱) همکارا 

، 33، 32) نشایی كلزا در شرایط مختلف بررسی كردند

و نتیجه گرفتند ك ه كش ت نش ایی     ،37، 36، 35، 34

 ت أخیری وی ژه در ش رایط    ب ه عمول نسبت به كشت م

هدف از اجرای این پ ژوهش ارزی ابی    ارجحیت دارد.

نشایی كلزای به اره،  مستقیم و كشت و مقایسه زراعی 

این شیوه كاشت كلزا بر عملکرد و اجزای آ  در  تأثیر

های مختلف بوته و در شرایط كشت تأخیری در  تراكم

 مغا  بود. منطقهگرم و مرطوب شرایط آب و هوایی 

 

 ها مواد و روش

ای ن مطالع ه در   : موقعیت جغرافیایی محل آزماای  

ز ك  ایس تگاه تحقیق  ات كش  اورزی مغ  ا  واق  ع در مر 

اس تا    یع  یو منابع طب یشاورزكقات و آموزش یتحق

اردبیل واق ع در دش ت مغ ا  ب ا مشخص ات ع ر        

و ط  ول  یق  ه ش  مالیدق 39درج  ه و  39 ییای  جغراف

و ارتف اع از   یق ه ش رق  یدق 42درجه و  47 ییایجغراف

 ین منطق  ه دارای  مت  ر انج  ام ش  د. ا 60ا ی  س  طح در

 ه ای  زمس تا  مرط وب و   نس بتاً گ رم و   ه ای  تابستا 

 یمحدود با متوسط حداكثر دما بندا  خی یمعتدل دارا

 یگراد و متوس ط ح داقل دم ا    یدرجه سانت 35ساالنه 

انه یس ال  یگگراد و متوسط بارند یدرجه سانت 8انه یسال

ثر درجه حرارت ثبت ش ده  ك. حدااستمتر یلیم 299

 -5/۱6رم اه و ح داقل آ    یدر ت گ راد  یسانتدرجه  4۱

 ۱486ر س االنه  ی  . متوس ط تبخ استماه  یدرجه در د

 های ماهن مقدار آ  متعل  به یتر بیشه ك استمتر  یلیم

. شرایط آب و هوایی مح ل اج رای   استر و مرداد یت

 ۱اج رای آزم ایش در ج دول     های سالآزمایش طی 

 . آورده شده است

منظ ور ارزی ابی زراع ی و     ب ه : مای زروش اجرای آ

مقایسه كشت مستقیم و كشت نشایی كلزای به اره در  

های مختلف بوته و در شرایط كشت تأخیری در  تراكم

های كامل  منطقه مغا  آزمایشی به صورت طرح بلوک

 ۱398-۱399زراعی تصادفی در سه تکرار در دو سال 

اجرا شد. رقم كل زای م ورد اس تفاده     ۱399-۱400و 

پرمحصول، نس بتاً   RGS003 افشا  رقم بهاره آزادگرده

ب ود. تیماره ای   دیررس و س ازگار ب ه منطق ه مغ ا      

)ب ا   آزمایشی شامل كشت مستقیم بذر به عنوا  شاهد

های  اكم، كشت نشایی با ترمربع،بوته در متر 60تراكم 

مربع هر كدام به دو صورت بوته در متر 40و  30، 20

در  ءریشه لخت و ریشه پر و نیز با یک نشا و دو نش ا 

بودند. در ت راكم   تیمار ۱3حفره كاشت و در مجموع 

ر تیماره ای  ها د مربع، فواصل بین بوتهبوته در متر 20

مت ر، در   س انتی  32و  ۱6ترتیب  نشا در حفره به 2و  ۱

ر ه ا د  ، فواص ل ب ین بوت ه   بوته در متر مربع 30تراكم 

 22و  ۱۱ترتی  ب  نش  ا در حف  ره ب  ه 2و  ۱تیماره  ای 

مربع، فواصل بین بوته در متر 40متر و در تراكم  یسانت

و  8ترتیب  نشا در حفره به 2و  ۱ها در تیمارهای  بوته

متر در نظ ر گرفت ه ش د. كاش ت نش اها در       سانتی ۱6

س ال  آب ا  م اه در    3مهرماه در سال اول و  ۱5تاریخ 

 دوم انجام شد.
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در منطق ه مغ ا     تأخیریبا توجه به شرایط كشت 

 آذر ماه در سال دوم 20در سال اول و  ماه آذر 5نشاها 

 شدندبه زمین اصلی با استفاده از نیروی كارگری منتقل 

به با دست و تیمار شاهد به صورت كشت مستقیم بذر 

. در بودمذكور  های كیلوگرم در هکتار در تاریخ 6میزا  

 ه ای  سینیاین روش، تولید نشای ریشه پر كلزا درو  

 540×385)ب ا ابع اد    یا حف ره  ۱08 یلن  یات یپل ینشا

لخت  ، و تولید نشای ریشهمتر میلی 70با عم   متر میلی

تا برای انتق ال،   گرفتدر هوای آزاد صورت در خزانه 

روزه،  55ت ا   45چهار ت ا ش ش برگ ی )    های گیاهچه

كشت نشایی با  های سینی ،این اساس د. برنموجود باش

 خاک گلدا  درصد 40خاک زراعی، درصد  40تركیب 

حف ره  در ه ر   پر ش د.  كود دامی پوسیده درصد 20و 

ب ر  بذر كشت شد تا پس از س بز ش د     2، سینی نشا

 نش ا در هر حفره س ینی   نشا 2و  ۱نوع تیمار،  اساس

ت ر   ت ر و ق وی   موجود باشد. به منظ ور رش د مناس ب   

، 20-20-20كلزا در خزانه از كود كامل ) های گیاهچه

 دوپاشی و همراه با آب آبی اری در   به صورت محلول

 5ت ا   3)در ه زار   5تا  3مرحله با غلظت توصیه شده 

گرم در لیتر، پس از ظهور اولین برگ حقیقی اس تفاده  

. بعد از اینکه گیاه به مرحله چهار تا ش ش برگ ی   شد

. گرفتزمین اصلی انجام ماه به  آذردر  نشارسید انتقال 

به منظور كشت نش ایی ب ه ص ورت ریش ه      ،همچنین

متر مربع ایجاد شد. در  ۱00به مساحت  یا خزانهلخت، 

بذر كش ت ش د.   در هکتار كیلوگرم  6خزانه به میزا  

ك ه   بودبرگی كامل  6ریشه لخت  ینشامرحله انتقال 

 ۱5بوده و طول ریشه نیز  متر سانتی 3هر برگ حداقل 

شخم، ن شامل یزم یساز آمادهات یعمل. باشد متر سانتی

+  كیلوگرم در هکتار كود فسفر 200كوددهی ) ،دیسک

نص ف   صورت بهكیلوگرم در هکتار كود نیتروژ   200

قبل از كاش ت و دو مرحل ه س رک در مراح ل پای ا       

انجام  ماه هر سالمهردر  دهی، و تسطیح روزت و ساقه

 2نتای  آزمو  خاک مزرعه آزمایش ی در ج دول   . شد

 نشا  داده شده است.
 

 نتای  آزمو  خاک مزرعه آزمایشی. -2جدول 

Table 2- Soil analysis of experimental field. 

عم  خاک 

 متر، )سانتی

Soil depth (cm) 

 شوری 

 زیمنس بر متر، )دسی

(Ds/m،salinity 

اسیدیته 

(pH، 

آهک 

 )درصد،

CaO 

(%) 

كربن آلی 

 )درصد،

Organic 
matter 

(%) 

نیتروژ  

كل 

 )درصد،

N (%) 

فسفر 

جذب  قابل

(ppm، 

P (ppm) 

پتاسیم 

جذب  قابل

(ppm، 

K 
(ppm) 

میزا  ریز 

 ،ppmها ) مغذی

Micro 
elements 

(ppm) 
 منگنز

Zn 

 آهن

Fe 
0-30 0.702 7.72 17.47 2.76 0.2 1.85 469 7.14 3.94 
30-60 0.736 7.75 15.51 0.781 0.7 1.09 267 10.46 4.27 

 
با فاص له   یمتر 4خط  4رت آزمایشی شامل كهر 

هر پشته،  یف روی)كشت دو رد متر سانتی 60خطوط 

قب ل از  بود.  متر سانتی 30 ها فیردكه در نتیجه فاصله 

لیت ر در هکت ار    2كش ترفال  به مقدار  كاشت از علف

عملی ات   اس تفاده ش د.  های هرز  برای مبارزه با علف

و با توج ه   مرسوم منطقهدور آبیاری  صورت بهآبیاری 

تاریخ اولین آبیاری بالفاصله بع د  گرفت.  انجامبه نیاز 

 آزم ایش در ط ول  از انتقال نشاها به زمین اصلی بود. 

تا شروع گلدهی، روز ت ا پای ا  گل دهی،     صفات روز

ارتف اع  ارتف اع بوت ه،   طول دوره رشد، گلدهی،  مدت

قطر ساقه، تعداد شاخه اولین خورجین از سطح زمین، 

 تعداد خورجینطول خورجین، قطر خورجین، فرعی، 

 هزاردان  ه و وز تع  داد دان  ه در خ  ورجین، در بوت  ه، 

در  برداش ت . ش دند ب رداری   اش ت داددان ه ی رد کعمل

طور  به هر تیمار آزمایشی مرحله رسیدگی فیزیولوژیک

ب ا ح ذف    یا هیحاشبا در نظر گرفتن اثرات ، جداگانه
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خط وط   یمت ر از ابت دا و انته ا    5/0و  یناركدو خط 

  شد.انجام 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

های  های آماری نخست شناسایی داده جهت تجزیه

و  پرت با اس تفاده از آزم و  گ راب ص ورت گرف ت     

های پرت تصحیح شدند. سپس نرمال بود  توزیع  داده

و ب ا   ویلک انجام یاف ت -ها توسط آزمو  شاپیرو داده

ها ب ر   واریانس دادهتجزیه  ها، دادهتوجه به نرمال بوده 

مركب با در نظر های كامل تصادفی  اساس طرح بلوک

گرفتن مدل مخل وط ب ا ف اكتور س ال ب ه عن وا  اث ر        

تصادفی و فاكتور تیمار به عنوا  اثر ثابت با استفاده از 

افزار  توسط نرمامیدریاضی میانگین مربعات منابع تغییر 

STAR   ب   ه دلی   ل  .گرف   تانج   ام  ،38) 2نس  خه

مقایس  ات یافت  ه ب  ود  تیماره  ای آزمایش  ی،  س  ازما 

كشت مستقیم ب ا كش ت   تیمار  مستقل از قبیل مقایسه

مقایسه نشاهای ریش ه لخ ت ب ا ریش ه پ ر و       ،نشایی

كاش ت  نش ا در حف ره    2 بانشا در حفره  ۱تیمارهای 

س پس   انج ام ش د.   ه ا  برای مقایسه گروهی می انگین 

و انج ام   دیگرهای مختلف كاشت با هم مقایسه تراكم

ه ب  گردید. افزار اكسل ترسیم  مربوطه با نرم هاینمودار

های  منظور رعایت مفروضات تجزیه رگرسیو ، آزمو 

 ه  ا، ب  ود  توزی  ع دادهویل  ک ب  رای نرم  ال -ش  اپیرو

كووان ت ب رای   -پاگا  و گل دفلت -های بروش آزمو 

-دورب ین واریانسی و در نهایت آزم و    تشخیص ناهم

واتس  و  ب  رای تش  خیص خ  ود همبس  تگی در م  دل 

و نم ودار   رگرسیونی انج ام ش د. تجزی ه همبس تگی    

و  ،39) ۱4نس خه   JMPافزار  با استفاده از نرم مربوطه

برای تجزیه رگرسیو  گام به گام و تجزی ه علی ت از   

 استفاده شد.  ،40) 24نسخه  SPSSافزار  نرم

 

 نتایج و بحث

اثر سال  ها نشا  داد كه تجزیه واریانس مركب داده

ب  ر ص  فات فنولوژی  ک، تع  داد ش  اخه فرع  ی، ط  ول 

 دار ب ود  معنیخورجین، قطر خورجین و وز  هزاردانه 

ای ن ص فات    ب ر دار بود  اث ر س ال    . معنی،3)جدول 

توا  ب ه ش رایط آب و    صفات فنولوژیک را می ویژه به

آزمایشی و همچنین متف اوت   های سالهوایی متفاوت 

 بود  تاریخ كاشت و انتقال نشاها به زمین ارتب اط داد. 

نی ز ب ین    ،202۱) در آزمایش حبیبی اصل و همکارا 

داری  آزمایشی تفاوت معنی های سالمیانگین عملکرد 

ب ه تف اوت قاب ل توج ه ب ین       ه ا  آ وجود داشت كه 

آزمایش ی از نظ ر می زا  بارن دگی، دم  ا و      ه ای  س ال 

 رطوبت در زما  گلدهی تا رس یدگی م رتبط دانس تند   

(37،. 

ارتفاع اولین خورجین از در صفات  جز بهاثر تیمار 

سطح زمین، قطر ساقه، طول خورجین، قطر خورجین، 

تعداد خورجین در بوته و تعداد دان ه در خ ورجین در   

سال  اثر متقابلدار بود.  معنیدرصد  یکسطح احتمال 

م دت گل دهی،   تیمار نیز در صفات شروع گلدهی، × 

طول دوره رشد، ارتفاع اولین خورجین از سطح زمین، 

ط   ول خ   ورجین، تع   داد خ   ورجین در بوت   ه و   

 ،.3دار بود )جدول  هزاردانه از نظر آماری معنی وز 
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 در هکتار، لوگرمی)ك عملکرد دانه -۱كشت نشایی در كلزای بهاره: ، B)های مختلف نشاهای ریشه لخت  مقایسه میانگین تراكم -۱شکل 

 .تعداد خورجین در بوته -3 )گرم، وز  هزاردانه -2 

Figure 1- Means comparison of different densities of bare-root transplants (B) in transplanting of spring canola:  
1- seed yield (Kg/ha) 2- 1000-seed weight (g) 3- pod number per plant. 

 

 :نشاایی مقایسه گروهی کشات مساتقیب باا کشات     

مقایسه گروهی و مستقل تیمار شاهد كش ت   4جدول 

ده د.   نش ا  م ی   نش ایی مستقیم را با تیمارهای كشت 

دار  باعث ك اهش معن ی  میانگین  به طور نشاییكشت 

درج ه روز   5/۱45) شروع گل دهی صفات فنولوژیک 

و طول ، درجه روز رشد 8/207)، پایا  گلدهی ،رشد

و افزایش م دت  ، درجه روز رشد 9/۱58)دوره رشد 

 های سالمجموع در ، درجه روز رشد 6/۱56)گلدهی 

باع ث اف زایش    نش ایی كشت  ،. همچنینشدآزمایشی 

، تع داد  مت ر،  میل ی  8/2) دار در صفات قطر ساقه معنی

، مت ر،  میل ی  6/0) ، قطر خ ورجین ،3/2) شاخه فرعی

، تع  داد دان  ه در ،2/۱58) تع  داد خ  ورجین در بوت  ه 

و عملکرد گرم،  69/0)، وز  هزاردانه ،3/3) خورجین

در حالی كه ب ر   شدكیلوگرم در هکتار،  4/۱894)دانه 

و ط ول  ارتفاع اولین خورجین از سطح زم ین  صفات 

داش ت. در تیم ار    داری غیرمعنیمثبت  تأثیرخورجین 

عملکرد دان ه  ، تأخیریكشت مستقیم  صورت بهشاهد 

 2/62 عملک رد آزمایش ی اف ت    ه ای  سالدر مجموع 

كیل وگرم در هکت ار، در مقایس ه ب ا      7/۱۱50) درصد

كیلوگرم در هکت ار،   ۱/3045) نشاییتیمارهای كشت 

 در آزمایش حبیبی اصل و همک ارا   از خود نشا  داد.

تیمار كشت نشایی كلزا در مقایسه ب ا كش ت    ،202۱)

پ ذیری   و در نتیجه رقاب ت  تر كمتراكم  لیبه دلمستقیم 

تع داد   درص د  64 ،واح د س طح  در ها  بین بوته تر كم

قط ر   درص د  30و همچنین  تر بیشخورجین در بوته 

ی داشت كه با نتای  این پ ژوهش مش ابه   تر بیشساقه 

در روش نش اكاری كل  زا ب ه دلی ل ت  راكم     .،37) ب ود 

شده  تر بیشمندی گیاه از شرایط محیطی  مناسب، بهره

3.00
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ت ر، تع داد    و در نتیجه می زا  رش د رویش ی مطل وب    

به اف زایش   در نهایتی تولید شده و تر بیشخورجین 

 شود. عملکرد دانه منجر می

اس ت ك ه ب ر     یكاشت عامل مهم   خیدر كلزا، تار

و  ها آ  نیو تواز  ب یشیو زا یشیطول دوره رشد رو

،. 5) گ ذارد  یم ریمحصول تأث تیفیعملکرد و ك تاًینها

كاشت را ب ر   خیدر تار ریگرا  مختلف اثر تأخ پژوهش

 ی، و اج  زا7، 6، 5اف  ت عملک  رد دان  ه و روغ  ن )  

 زین شیآزما نیا  ی. نتادان ، گزارش كرده9، 8عملکرد )

آ  و  یدر عملکرد دانه و اج زا  اریاز كاهش بس یحاك

 طیشد  دوره رشد كل زا در ش را   تر یطوالن ،نیهمچن

ب ا   س ه یدر مقا میدر زما  كاشت و كشت مستق ریتأخ

، ۱992) تیو اس م  ل ور یب ود. ت  ییكش ت نش ا   ماریت

كل زا ب ه    اهی  گ رهنگام،یگزارش كردند كه در كشت د

)درج ه   یطیمساعد مح طیاز شرا یمند عدم بهره لیدل

 دی  فتوس نتز و تول  ی، براCO2و  یحرارت، تابش نور

،. 4۱) شود یپرورده باعث كاهش عملکرد دانه م رهیش

وز   شی، افزا20۱۱و همکارا  ) یعیرب یها افتهیطب  

فتوسنتز مطل وب در   جهیدانه و عملکرد دانه كلزا در نت

ماده  شیسبب افزا هب نیخورج لیو تشک یزما  گلده

در كاشت، دوره پر  ریكه با تأخ یدر حال ،خشک است

زما  ش ده   هم طیمح یشد  دانه با درجه حرارت باال

 یم واد فتوس نتز   زا ی  تنفس باعث كاهش م دیو تشد

 یانتقال مواد فتوس نتز  جهیو در نت دهیشده گرد رهیذخ

باعث ك اهش وز    موضوع نیو ا افتهیبه دانه كاهش 

در پ ژوهش  ،. 34) گ ردد  یدانه م   ملکردهزاردانه و ع

حاضر نیز كشت نشایی باعث افزایش م دت گل دهی   

نسبت به كشت مس تقیم در  ، درجه روز رشد 6/۱56)

شرایط تاخیری گردید كه در نهایت ط ول دوره رش د   

و افزایش عملکرد دانه ، درجه روز رشد 9/۱58) تر كم

رهنم ا و   شیآزم ا   ینتا و اجزای آ  را در پی داشت.

 شیب ا اف زا   ی، نشا  داد مدت گل ده 2006بخشنده )

 ییام ا در كش ت نش ا    ،افتیدر كاشت كاهش  ریتأخ

 ه ا  آ ،. در پ ژوهش  32) اف ت ی شیافزا یمدت گلده

ع دد   2/57 ،یروز طول دوره گلده 9/۱ ییكشت نشا

در  هع دد تع داد دان     4/۱در بوت ه و   نیتعداد خ ورج 

در هکتار عملک رد دان ه و    لوگرمیك 0/492 ن،یخورج

 شیعملکرد روغن در هکت ار را اف زا   لوگرمیك 6/۱62

داش  ت.  یخ  وان ه  م شیآزم  ا نی  ا  یداد ك  ه ب  ا نت  ا

صفات ذك ر ش ده در دو روش    نیاختالف ب ،نیهمچن

 یه  ا در كش  ت ژهی  و ب  ه ییو نش  ا میكاش  ت مس  تق

روغن در  وبود. متوسط عملکرد دانه  تر بیش رهنگامید

مع  ادل  میكاش  ت در كش  ت مس  تق یه  ا خیت  ار هی  كل

در هکت  ار و در كش  ت   ل  وگرمیك 7/808و  0/2329

در  ل وگرم یك 7/984و  9/28۱7معادل  بیترت به یینشا

اص ل و همک ارا     یب  یحب شیآزم ا   یهکتار بود. نتا

كل زا در   میو كشت مستق ینشاكار سهی، در مقا202۱)

دان  ه،  عملک  ردخوزس  تا  نش  ا  داد ك  ه از نظ  ر    

ارتف اع بوت ه و    ،یفرع   یه ا  هزاردانه، تعداد ساقه وز 

دو روش اخ تالف   نی  ا نیب   یروغن استحصال زا یم

عملکرد دان ه   نیانگیوجود ندارد و م یدار یمعن یارآم

و  ینش اكار  یه ا  در روش ه ا  آ  شیدر دو سال آزما

 ل وگرم یك 8/239۱و  2/2225 بی  ترت به میكشت مستق

گرفتن د ك ه روش    ج ه ینت ه ا  آ ،. 37در هکتار ب ود ) 

كل زا در   یدگیپرش د  دان ه و رس     زا یم یكاشت رو

نداشته  یدار یمعن ریخوزستا  تأث ییآب و هوا طیشرا

بدو  افت عملکرد وجود دارد كه  ینشاكار لیو پتانس

نداش ت و كش ت    یخ وان  پ ژوهش ه م   نی  ا  یبا نتا

باعث افت عملکرد نس بت  در پژوهش حاضر  میمستق

گزارش كردند كه  ها آ  ،همچنینشد.  ییبه كشت نشا

قط  ر س  اقه تیماره  ای كش  ت نش  ایی در مقایس  ه ب  ا 

تواند ت راكم بوت ه    بود كه دلیل آ  می تر بیشبذركاری 

تر در تیمارهای كشت نشایی و وجود فض ای   مطلوب

مناسب رشد باشد كه با نتای  این پژوهش مشابه ب ود.  

گرفتند  جهینت ای، در سو2020زاده و همکارا  ) ما یسل

 ایس و  یش ت زودهنگ ام و معم ول نش اكار    كه در كا
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نش ا    یاز نظر عملک رد برت ر   ینسبت به كشت بذر

. كش ت  ،30) محصول ش د  یباعث زودرس یول ،نداد

 ایمحصول س و  یكاشت برا خیكه تار یدر زمان یینشا

اه، یتر كرد  گ زودرس  یتواند از طر شده باشد می رید

 یریجل وگ  یبا كشت زمس تانه بع  د   اهیگاز برخورد 

كشت نشایی كلزا نیز در مقایسه ب ا كش ت   ،. 30كند )

مستقیم در شرایط تاخیری باع ث ك اهش ط ول دوره    

رشد و زودرسی گیاه شد كه این موض وع در ك اهش   

برخ  ورد نک  رد  مراح  ل   ،آب مص  رفی و همچن  ین

رسیدگی دانه كلزا با تنش گرما و خشکی آخ ر فص ل   

 تواند بسیار موثر باشد. در منطقه مغا  می

 شاه یپر باا ر  شهیر اهانیگ یمارهایت یگروه سهیمقا

مقایسه مستقل تیمارهای ریشه لخ ت و ریش ه   : لخت

 6/۱8كاهش  حاكی ازدر مجموع دو سال آزمایشی پر 

 7، پای ا  گل دهی   درصد 6/۱۱شروع گلدهی،  درصد

طول دوره رشد در  درصد 9/8 و مدت گلدهی درصد

 ارتفاع بوت ه  درصد 8/۱0افزایش  صفات فنولوژیک و

از  اگرچهبود.  تعداد شاخه فرعی درصد 5/7كاهش  و

نظر آماری تیمارهای ریشه لخت در مقایسه ب ا ریش ه   

پر در سایر صفات مهم مانند تعداد خورجین در بوته، 

 ت أثیر اما  ،وز  هزاردانه و عملکرد دانه تفاوتی نداشت

و  ۱/8، 8/2۱ترتی ب ب ا    مثبت آ  بر صفات مذكور ب ه 

 ،.5مشهود بود )جدول  درصد 7/۱6

، اج زای عملک رد   ت ر  ب یش زودرسی، ارتفاع بوته 

تیماره ای ریش ه لخ ت     ت ر  بیشباالتر و عملکرد دانه 

پ  ذیری  ت  وا  در رقاب  ت نس  بت ب  ه ریش  ه پ  ر را م  ی

من دی   های تیمار ریشه پ ر در گل دا  و به ره    گیاهچه

از فضای خاک برای توسعه ریشه و رقابت بین  تر بیش

نتیج ه   در تیمار ریشه لخ ت نس بت داد.   تر كمای  بوته

در ایالت فلوریدای آمریک ا   ،2006هوكموث ) مطالعه

فرنگی نشا  داد كه نشاهای ریشه پ ر در   در گیاه توت

مقایس  ه ب  ا نش  اهای ریش  ه لخ  ت دارای اس  تقرار    

ب ه گیاهچ ه و از    ت ر  كمای پایدارتر، تنش آبی  گیاهچه

ك ه  گلدهی زودهنگ ام و زودرس ی برخ وردار بودن د     

 .،42) ب ود  با گزارش آنا  نتای  این پژوهش در تضاد

در ایالت كارولینای شمالی،  ها آ اما در پژوهش دیگر 

نشاهای ریشه لخت در مقایسه با نشاهای ریشه پر در 

نت ای  پ ژوهش   ك ه  صفات مورد مقایسه بهت ر بودن د   

 ه ا  آ . به عقی ده  بود راستا با گزارش آ  ها هم حاضر

توا  ب ه ش رایط    این تفاوت در نتای  آزمایشات را می

آب و هوایی گرم فلوریدا نسبت ب ه س رد كارولین ای    

روس و   در مطالعه شمالی در مرحله كاشت نسبت داد.

 8در پیاز مشخص شد نشاهای ریش ه لخ ت    ،2004)

ش اهای ریش ه پ ر    ی نسبت به نتر بیشای از وز   هفته

. عملکرد ارق ام تج اری پی از در كش ت     ،43) داشتند

نشایی ریشه لخت در مقایسه ب ا تیم ار ریش ه پ ر ب ا      

متر مکعبی مشابه بود اما عملک رد   سانتی 58های  حفره

متری در مقایس ه   سانتی 58های  تیمار ریشه پر با حفره

بود. وی پیش نهاد ك رد    تر بیشمتر مکعبی  سانتی 36با 

 58ه  ای درش  ت   روش كش  ت نش  ایی ب  ا حف  ره  

متری در مقایس ه ب ا نش اهای ریش ه لخ ت در       سانتی

 قاب ل توص یه باش د    توان د  میصورت صرفه اقتصادی 

در مطالعه نش اهای   ،۱990گامیلی و همکارا  ) .،43)

تف اوت  پیاز بیا  كرد كه نشاهای ریشه لخت به دلی ل  

زن ی و ت راكم بوت ه     در اندازه و وز  بذر، زما  جوان ه 

دارای یکنواختی در غده نیستند و این ممکن است در 

نتیج ه   ها آ منفی داشته باشد.  تأثیرعملکرد نهایی آ  

گرفتند نشاهای ریشه پر در ش رایط گلخان ه، اس تقرار    

 بهتری نسبت به نشاهای ریشه لخت در مزرع ه دارن د  

 ،20۱7) مرادی انی نتای  پژوهش ج وانمردی و   .،44)

در مقایس  ه نش  اهای ریش  ه پ  ر و ریش  ه لخ  ت در   

ین درص د اس تقرار   ت ر  بیشفرنگی نشا  داد كه  گوجه

ام ا   ،گیاهچه و تعداد برگ متعل  به تیمار ریشه پر بود

ها مربوطه به تیمار ریشه لخت ب ود.   ترین میوه زودرس

نتیجه گرفتند ك ه عملک رد نه ایی در تیماره ای      ها آ 
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م بذر و تیمار ریشه لخت نسبت به ریشه كشت مستقی

 .،45) بود تر بیشپر 

نشاا در حراره    ۲نشا با  ۱مقایسه گروهی تیمارهای 

نش ا در   2نشا ب ا   ۱مقایسه مستقل تیمارهای : کاشت

حفره كاشت در مزرعه نش ا  داد ك ه در مجم وع دو    

 2نشا در مقایسه با  ۱سال آزمایشی عملکرد دانه تیمار 

در بقی ه   ،باالتر بود. همچنین درصد 3/8نشا در حدود 

نش ا در حف ره كاش ت ب ه      ۱صفات در مجموع تیمار 

نش ا   2ی نسبت به تیمار تر بیشنسبت اجزای عملکرد 

نش ا   ۱. این برتری تیمار ،6)جدول  از خود نشا  داد

این تیم ار و در نتیج ه    تر كمتوا  در تراكم بوته  را می

برای اس تفاده از من ابع م ورد اس تفاده و      تر كمرقابت 

من دی   فضای ریشه بهتر در خاک برای به ره  ،همچنین

 بهتر از آب و مواد غذایی نسبت داد.

مقایسات : های مختلف کاشت تراکب  مقایسه میانگین

مستقل قبلی نشا  داد كه تیمار كشت نشایی نسبت به 

برت  ری دارد.  ت  أخیریكش  ت مس  تقیم در ش  رایط  

نشاهای ریشه لخت در مقایس ه ب ا نش اهای     ،همچنین

ت ری   ریشه پر از عملک رد و ص فات زراع ی مطل وب    

برخوردار بودند. از طرفی، كاشت یک نش ا در حف ره   

یابی به  جویی اقتصادی در دست كاشت عالوه بر صرفه

عملکرد و اجزای عملکرد در كلزا ارجحی ت داش ت.   

 با مقایسه میانگین تیمارهای ریشه لخت مشخص ش د 

 30بوته در متر مربع نسبت به تیماره ای   40كه تیمار 

بوته از تعداد خورجین در بوته، وز  هزاردانه و  20و 

عملک  رد دان  ه ب  االتری برخ  وردار ب  ود و اخ  تالف   

،، در ح الی ك ه   ۱داش ت )ش کل    ه ا  آ داری با  معنی

بوته ب ا هم دیگر تف اوت آم اری      30و  20تیمارهای 

 داری نداشتند. معنی

در  م ثثر ت رین عوام ل    یاهی یکی از مه م تراكم گ

زی ادی   ت أثیر و  ،46)باشد  عملکرد گیاها  زراعی می

روی رش  د و نم  و، عملک  رد دان  ه و اج  زای آ  دارد 

در گیاها  به عوامل مختلفی  تراكم بوته مطلوب .،۱7)

چو  نوع گیاه، رقم، حاصلخیزی خاک، در دسترس  هم

بود  رطوبت الزم و شرایط محیطی مناس ب بس تگی   

. نحوه آرایش بوته در واح د س طح نی ز در    ،47)دارد 

.  ،48)كنار تراكم بوته از اهمیت باالیی برخوردار است 

ینه از شرایط مطلوب و مناسب جهت استفاده به تأمین

تابش خورشید به منظور تولید مواد فتوسنتزی یکی از 

یابی به حداكثر عملکرد  های الزم برای دست شرط پیش

 و ،۱989) ه ی و والک ر   .،50، 49)در گیاها  اس ت  

نتیجه گرفتن د ك ه اگرچ ه ت راكم      ،200۱مومو و زو )

پاوین در كلزا باع ث اف زایش در عملک رد دان ه      نسبتاً

نیز اثبات شده است ك ه ه ر    موضوعاما این  ،شود می

تنها باعث  در تراكم بوته نهبیش از اندازه گونه افزایش 

بلکه باعث ك اهش   ،شود افزایش عملکرد در كلزا نمی

 ،گردد. همچنین های تولید می عملکرد و افزایش هزینه

مانع از  های بسیار پاوین نیز تراكم ها آ های  بنا به یافته

مطل وب در كل زا    ی ابی ب ه عملک رد مناس ب و     دست

 ،۱997) ش  یرانی راد و احم  دی .،5۱، ۱7) ش  ود م  ی

 ۱20ت ا   40گزارش كردند كه با افزایش تراكم كلزا از 

بوته در متر مربع، تعداد شاخه فرعی، تعداد خ ورجین  

و تعداد دان ه در خ ورجین ك اهش ام ا ارتف اع بوت ه       

 .،52) یابد افزایش می

همبس تگی فن وتیپی ب ین     2ش کل  : همبستگی صرات

عملکرد  ،دهد. بر این اساس صفات زراعی را نشا  می

،، -90/0**دانه با صفات فنولوژیک ش روع گل دهی )  

 ، و ط   ول دوره رش   د  -90/0**پای   ا  گل   دهی ) 

دار و ب ا ص فت    ، همبستگی منف ی و معن ی  -77/0**)

دار  معنیغیر اما، همبستگی مثبت 52/0مدت گلدهی )

،، ارتفاع 8۱/0**صفات ارتفاع بوته ) ،داشت. همچنین

،، 79/0**،، قطر خ ورجین ) 6۱/0**اولین خورجین )

،، تع  داد دان  ه در 89/0**تع  داد خ  ورجین در بوت  ه )

، 83/0**، و وز  هزاردان     ه )59/0*خ     ورجین )

 داری با عملکرد دانه داش تند.  همبستگی مثبت و معنی

 ،،2003علی و همک ارا  )  چنین نتیجه مشابهی توسط
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، و بیاب   انی و 20۱0راد و میرعب   دالح  ) مص   طفوی

، 53) نیز در كلزا گزارش شده است ،202۱همکارا  )

صفت  ،20۱۱تورها  و همکارا  ) در مطالعه. ،54، 9

ارتف اع بوت ه   روز تا شروع گلدهی با عملکرد دان ه و  

، ارتفاع بوته با عملکرد دانه همبستگی همبستگی منفی

دار داش ت ك ه ب ا نت ای  ای ن پ ژوهش        مثبت و معنی

همبس  تگی وز  هزاردان  ه ب  ا  .،۱۱) مطابق  ت داش  ت

صفات شروع گلدهی، پایا  گلدهی و طول دوره رشد 

دار و با مدت گلدهی، ارتفاع بوته، ارتفاع  منفی و معنی

خورجین، قط ر س اقه، قط ر خ ورجین، تع داد      اولین 

 در آزم ایش  دار ب ود.  خورجین در بوته مثبت و معن ی 

ین همبس تگی وز   ت ر  بیش ،202۱رادیچ و همکارا  )

زنی و عملک رد دان ه گ زارش     هزاردانه با درصد جوانه

همبستگی تعداد دانه در خورجین ب ا  . ،55) شده است

 دار ب ود  طول خورجین و قطر خورجین مثبت و معنی

 مش ابه ب ود   ،20۱6احتشامی و همک ارا  )  كه با نتای 

. تع  داد دان  ه در خ  ورجین ب  ا ش  روع گل  دهی   ،6)

دار و ب  ا م  دت گل  دهی   همبس  تگی منف  ی و معن  ی 

دار داشت. قطر خ ورجین ب ا    همبستگی مثبت و معنی

پایا  گلدهی همبستگی منفی  و صفات شروع گلدهی

 و دار و با صفات مدت گل دهی، ارتف اع بوت ه    و معنی

دار داش  ت.  قط  ر س  اقه همبس  تگی مثب  ت و معن  ی  

قط ر  مدت گل دهی و  همبستگی تعداد شاخه فرعی با 

دار بود. قطر ساقه با صفات ش روع   ساقه مثبت و معنی

گلدهی، پایا  گلدهی و ط ول دوره رش د همبس تگی    

ارتف اع   و دار و با صفات م دت گل دهی   منفی و معنی

دار داشت. ارتف اع اول ین    بوته همبستگی مثبت و معنی

خورجین با صفات شروع گل دهی، پای ا  گل دهی و    

دار و ب  ا  ط  ول دوره رش  د همبس  تگی منف  ی و معن  ی

صفات مدت گلدهی و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و 

دار داشت. ارتفاع بوته با صفات شروع گل دهی،   معنی

ایا  گلدهی و ط ول دوره رش د همبس تگی منف ی و     پ

داشت. همبستگی طول دوره رشد ب ا ش روع    دار معنی

ك ه ب ا    دار ب ود  گلدهی و پایا  گلدهی مثبت و معن ی 

 در تض اد ب ود   ،20۱2فالح هکی و همک ارا  )  نتای 

گل دهی نی ز ب ا روز ت ا ش روع       مدت. همبستگی ،5)

دار ب ود. ص فت روز ت ا پای ا       گلدهی منفی و معن ی 

گلدهی نیز با روز تا شروع گلدهی همبستگی مثبت و 

 داری داشت.  معنی

نت  ای  : رگرساایون گااا  بااه گااا  و تجزیااه علیاات 

، برای نرمال بود  ns973/0ویلک )-های شاپیرو آزمو 

، و ns77/8)پاگ ا   -ه ای ب روش   ها، آزمو  توزیع داده

، ب   رای تش   خیص  ns64/0كووان   ت )-گل   دفلت

، ns90/۱واتس و  ) -واریانس ی و آزم و  دورب ین    ناهم

برای تشخیص خ ود همبس تگی در م دل رگرس یونی     

تجزیه رگرسیو  ب رای   فرضیاتحاكی از برقرار بود  

برازش مدل رگرسیونی صفت عملکرد دانه ب ه عن وا    

مس تقل   صفت وابسته و سایر صفات به عن وا  متغی ر  

  .بود

 دونتای  تجزیه رگرسیو  گام به گام نشا  داد ك ه  

، و قط  ر 24۱/0*ص  فت تع  داد خ  ورجین در بوت  ه ) 

مس تقیم   تأثیرین تر بیش، به ترتیب 229/0*خورجین )

، -559/0**گل دهی )  پای ا  دار و صفت  و مثبت معنی

دار را روی  مس  تقیم منف  ی و معن  ی ت  أثیرین ت  ر ب  یش

عملکرد دانه داش تند و بقی ه ص فات در حض ور ای ن      

ص  فات اهمی  ت خ  ود را از دس  ت داده و در معادل  ه 

فتح ی و   در مطالع ه . ،7)جدول  نهایی وجود نداشتند

مثب ت و  مس تقیم   ت أثیر ین ت ر  ب یش  ،2003همکارا  )

مربوط به صفت تعداد خورجین در بوته ب ود  دار  معنی

ض ریب  . ،8) با نتای  این پژوهش مشابهت داشتكه 

البت ه مق دار   بود.  595/0 برابر یونیمعادله رگرستبیین 

مطلوب بود  مدل  یبه معنابزرگ ضریب تبیین لزوما 

ر ب ه م دل   ی  متغ کیه افزود  كست. چرا یو  نیرگرس

ن ی  ه اکنینظر از ا شه مقدار ضریب تبیین را صرفیهم

ش یا ن ه، اف زا  ی  ت داش ته باش د   كر در مدل مشاریمتغ

متخصصا  آمار استفاده از آم اره   ،نیخواهد داد. بنابرا
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. ،56)دهن د   یح م  یح شده را ترجیضریب تبیین تصح

مقدار ضریب تبیین تصحیح شده  یونیدر معادله رگرس

گ ر ورود متغیره ای ب ا     ه نش ا  ك  بود  579/0برابر با 

مشاركت پرمعنا در برازش مدل بوده و متغیرهای فاقد 

 در مطالع ه  ان د.  ت پرمعنا از مدل ح ذف ش ده  كمشار

ض  ریب تبی  ین م  دل   ، 202۱رادی  چ و همک  ارا  ) 

 .،55) گزارش شد 683/0رگرسیونی برابر 

روی عملکرد دانه منفی  غیرمستقیم تأثیرین تر بیش

بوت ه  تعداد خورجین در گلدهی از طری   پایا توسط 

 ت أثیر ین ت ر  ب یش  ،. همچن ین شد مشخص ،-223/0)

تع داد   توس ط مثب ت روی عملک رد دان ه     غیرمستقیم

 ، بود5۱7/0) گلدهی پایا از طری   خورجین در بوته

نتیج ه گرفتن د    ،202۱رادیچ و همکارا  ). ،7)جدول 

غیرمس تقیم ب ر عملک رد دان ه ب ا       ت أثیر ین تر بیشكه 

هزاردانه و محتوای پروت ین دانه از طری     صفات وز 

ه ای مختل ف و    گ زارش  .،55) زنی بود درصد جوانه

صفات مختلف ب ر عملک رد دان ه در     تأثیرمتضادی از 

ناشی از مواد آزمایش ی   تواند میكلزا حکایت دارد كه 

 متفاوت و شرایط محیطی متفاوت باشد.

 

 
 .نشاییهمبستگی فنوتیپی بین صفات مختلف زراعی در كلزای بهاره در شرایط كشت مستقیم و  -2شکل 

Figure 2- Phenotypic correlation among different agronomic traits in spring canola under direct and 
 transplanting cultivation. 

 

عملکرد با اجزای آ  در كلزا توسط  مطالعه روابط

گ  را  مختل ف نش  ا  داده اس ت ك  ه تع  داد    پ ژوهش 

، تع  داد  ،60، 59، 58، 57، 56)خ  ورجین در بوت  ه   

، تعداد دانه در ،63، 62، 6۱)خورجین در ساقه اصلی 

، ارتفاع بوت ه  ،66، 65)وز  هزار دانه  ،64)خورجین 

نقش قابل توجهی  ،69)و شاخص برداشت  ،68، 67)
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 در عملکرد دانه و روغ ن كل زا دارن د. نت ای  مطالع ه     

حاكی از تأثیر مستقیم تعداد خورجین  ،20۱۱سقیب )

در بوته و طول خورجین بر افزایش عملک رد دان ه در   

نتیجه گرفتند كه طول  ،ها همچنین آ  .،70) كلزا است

در  دوره رشد از طری   ط ول خ ورجین، تع داد دان ه     

هزاردان ه ت أثیر مس تقیم و مثبت ی ب ر       خورجین و وز 

 ،20۱2خیاط و همک ارا  )  عملکرد دانه دارد. گزارش

هزاردان ه، روز ت ا ش روع     از نقش مستقیم و مثبت وز 

گلدهی و طول دوره رشد ب ر عملک رد دان ه در كل زا     

 .،7۱) حکایت داشت
 

 .كلزای بهاره نشاییرد دانه در كشت کبر عمل مثثرم صفات مستقل یرمستقیو در قطر جدول، و غ با خط زیرینم )یاثرات مستق -7 جدول

Table 7- Direct (underlined in diagonal) and indirect effects of independent variables affecting seed yield of in 
transplanted spring canola. 

 صفات

Traits 

 پایا  گلدهی

(Flowering 

completion، 

 Podقطر خورجین )

thickness، 

خورجین در تعداد 

 Podبوته )

number per 

plant، 

ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با 

 Correlationعملکرد دانه )

coefficient of independent 

variables with seed yield، 

Flowering completion، -0.559 -0.163 -0.223 -0.896) پایا  گلدهی
**

 

Pod thickness، 0.399 0.229 0.141 0.790قطر خورجین )
**

 

Pod number per plant، 0.517 0.182 0.241 0.894تعداد خورجین در بوته )
**

 

 
 ،Rمانده ) باقی

Residuals 

0.240 

Rضریب تبیین )
2، 

Coefficient of determination 
0.595 

 ،𝑅2̅̅̅̅ضریب تبیین تصحیح شده )
Adjusted coefficient of determination 

0.579 

 

 کلیگیری  نتیجه

كل زا   نشاییكشت  كه نتای  این پژوهش نشا  داد

ص  فات  دار یباع  ث ك  اهش معن   نیانگی  ب  ه ط  ور م

و ط ول دوره   یگلده ا ی، پایشروع گلده کیفنولوژ

 یه ا  در مجم وع س ال   یمدت گل ده  شیرشد و افزا

 شیباع ث اف زا   ییكشت نش ا  ،نیشد. همچن یشیآزما

، قطر یدر صفات قطر ساقه، تعداد شاخه فرع دار یمعن

در بوت ه، تع داد دان ه در     نی، تع داد خ ورج  نیخورج

 م ار یدر ت .، وز  هزاردانه و عملکرد دانه شدنیخورج

عملکرد دان ه   ،یریتأخ میصورت كشت مستق شاهد به

 2/62 اف ت عملک رد   یش  یآزما یه ا  در مجموع سال

از خ ود   ییكش ت نش ا   یمارهایبا ت سهیدر مقا درصد

دار مقایسه مستقل تیمارهای ریشه  معنی تأثیر نشا  داد.

لخ  ت ب  ا ریش  ه پ  ر در مجم  وع دو س  ال آزمایش  ی  

 6/۱۱ش روع گل دهی،    درصد 6/۱8كاهش  صورت به

 9/8م دت گل دهی،    درص د  7، پایا  گل دهی  درصد

افزایش  طول دوره رشد در صفات فنولوژیک و درصد

تع داد   درص د  5/7ارتفاع بوته و كاهش  درصد 8/۱0

از نظر آماری تیمارهای ریشه  اگرچه شاخه فرعی بود.

لخت در مقایسه با ریشه پر در سایر صفات مهم مانند 

تعداد خورجین در بوته، وز  هزاردانه و عملکرد دان ه  

مثبت آ  ب ر ص فات م ذكور     تأثیراما  ،تفاوتی نداشت

در  مشهود ب ود.  درصد 7/۱6و  ۱/8، 8/2۱ترتیب با  به

نشا در  ۱دو سال آزمایشی عملکرد دانه تیمار مجموع 

ب االتر ب ود.    درص د  3/8نش ا در ح دود    2مقایسه با 

نش ا در   ۱در بقیه صفات در مجموع تیم ار   ،همچنین

ی نسبت تر بیشحفره كاشت به نسبت اجزای عملکرد 

نشا از خود نشا  داد. ب ا مقایس ه می انگین     2به تیمار 

بوت ه   40تیمارهای ریشه لخت مشخص شد كه تیمار 

بوت ه از   20و  30در متر مرب ع نس بت ب ه تیماره ای     

تعداد خورجین در بوته، وز  هزاردانه و عملکرد دان ه  

 ه ا  آ داری ب ا   و اختالف معن ی باالتری برخوردار بود 

در مت ر  بوت ه   30و  20كه تیمارهای  ، در حالیداشت

 داری نداش تند.  با همدیگر تف اوت آم اری معن ی   مربع 

 دادهمبس  تگی فن  وتیپی ب  ین ص  فات زراع  ی نش  ا   

 ا ی، پایشروع گلده کیعملکرد دانه با صفات فنولوژ
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 دار یو معن   یمنف یو طول دوره رشد همبستگ یگلده

مثب  ت ام  ا  یهمبس  تگ یو ب  ا ص  فت م  دت گل  ده 

ص فات ارتف اع بوت ه،     ،نیداش ت. همچن    دار یرمعنیغ

 نین، تعداد خورجی، قطر خورجنیخورج نیارتفاع اول

و وز  هزاردان  ه  نیدر بوت  ه، تع  داد دان  ه در خ  ورج 

با عملکرد دانه داش تند.   یدار یمثبت و معن یهمبستگ

 دوك ه   نتای  تجزیه رگرسیو  گام ب ه گ ام نش ا  داد   

ب ه   صفت تعداد خورجین در بوت ه و قط ر خ ورجین   

دار و  مس تقیم و مثب ت معن ی    ت أثیر ین ت ر  بیشترتیب 

مس تقیم منف ی و    ت أثیر ین تر بیش گلدهی پایا صفت 

 ت أثیر ین تر بیش دار را روی عملکرد دانه داشتند. معنی

 پای  ا منف  ی روی عملک  رد دان  ه توس  ط  غیرمس  تقیم

گلدهی از طری  تعداد خورجین در بوته مشخص شد. 

مثب  ت روی  غیرمس  تقیم ت  أثیرین ت  ر ب  یش ،همچن  ین

از طری     تعداد خورجین در بوت ه  توسطعملکرد دانه 

 گلدهی بود. پایا 
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