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  1دهیچک
 یی دارواهی چرب گيدهای اسبی ترکرصد روغن و، دعملکردخ کاشت بر ی اثر تاریمنظور بررس به

 ت مدرسی دانشگاه تربیقاتی در مزرعه تحقی کامل تصادفيها  در قالب طرح بلوكیشیکرچک، آزما
 30 و 15ن، ی فرورد30و 15خ کاشت یشش تارگیاهان در . شد انجامبه سه تکرار 1389در سال 

داري بر  ثیر معنیاد که تاریخ کاشت تأنتایج نشان د . کشت شدند خرداد ماه30و  15بهشت، یارد
 67/1590( دانهن عملکرد یشتری ب.و عملکردي گیاه دارویی کرچک داردشناسی  ریختخصوصیات 

 حاصل شد و نی فرورد15خ کاشت یدر تار) لوگرم در هکتاری ک43/774(و روغن  )کیلوگرم در هکتار
 ،ن مطالعهیدر ا. شد کاسته کرد دانه و روغنعملزان ی م ازيدار  یطور معن  به،کاشتزمان ر در یخبا تأ

 .بود ریسینولئیکاسید ین اسید چرب،  شد که بیشترمشخص اسید چرب در روغن کرچک 15وجود 
خ کاشت قرار یتار ریثتحت تأ يداریطور معن به چرب روغن کرچک يهادیب اسیج نشان داد ترکینتا

خ کاشت ی تار،اه کرچکیروغن در گباال کرد  حصول عمليدست آمده، برا ج بهیبا توجه به نتا. گرفت
 .با تکرار آزمایش قابل توصیه است ، منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابهين برای فرورد15

  
  ریسینولئیکاسید روغن، عملکرد دانه،  خ کاشت،یتارکرچک،  :يدی کلهاي واژه
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  مقدمه
 و یزراعاهان ین گیتر ز مهم ایکی ،1ونیره فرفی از ت.Ricinus communis L یکرچک با نام علم

، ییآگون. (افته استی توسعه يشتر کشورهایب ی و بهداشتیشی، آرايع داروسازی مورد استفاده در صناییدارو
 در .رسد یمز ین متر 2-3 که ارتفاع آن به استساله کی و ی علف،ریاه کرچک در مناطق سردسیگ). 2006

رسد یش از سه متر میاست که ارتفاع آن به ب  چند سالهياصورت درختچه  به،يری در مناطق گرمس،که یحال
ز به واسطه یاه نی بودن گییدارواست که آن ، روغن ل دهنده بذر کرچکین ماده تشکیترمهم). 1981مارتر، (

 60 تا 40ن یب  معموالًي تجاردر ارقامزان روغن یم. باشدی چرب آن ميدهایب اسین روغن و ترکیهم
ک ی که  بوده)18:1Δ9c-12OH(ک یئنولیسیراسید ، آند چرب ین اسیترمهم و )2000س، یو (استدرصد 

اسید ، کینولنیلاسید  شامل  روغن کرچک چربيهادیر اسیسا. استاشباع  ری غیدروکسی چرب هدیاس
روغن ). 2006، ییآگون (باشد یک میکوزانوئیااسید ک و یپالمتاسید ، کیاستئاراسید ، کیاولئاسید ، کینولئیل

 برطرف نمودن ي برایعنوان قطره چشم و به است ین در پزشکیو ملن مواد مسهل یتر رزشچک از با اکر
بر کاربرد روغن کرچک در   عالوه. )2006، ییآگون(شود  یاستفاده مچشم  در یکات مواد خارجیتحر
تر شی در ب زیستی سوختعنوان به در حال حاضر زی در صنعت ن،ی و بهداشتیشی، آراییع دارویصنا

  ).2001، يوال و آنکویو(رد یگ یافته مورد استفاده قرار می توسعه يکشورها
 مقدار، غلظت و ی ول،هاسته تحت کنترل ژنی ثانويها تیزان متابولی اگرچه م،ویچ و پانیطبق نظر پالو

ن یرت از مهم). 2008، یگید بیام (ردیگیقرار م یطیط محیشرار یتاث  تحتیتوجه طور قابل ها به تجمع آن
توان به نور، تراکم ی دارند، مییاهان دارویت مواد موثره گیفیت و کی بر کميا ر عمدهی که تاثیطیعوامل مح

چ، یپالو(ره اشاره کرد ی و عوامل مربوط به خاك و غییایت جغرافی، حرارت، موقعییاه، آب، عناصر غذایگ
 اثرات ،یهایتوان با روشی می ول،اشدبیار مشکل میبسن عوامل ی امکان کنترل اکهنیوجود ابا ). 1987

ن یل بالقوه خود را ظاهر کند که در ایط، پتانسی تحت آن شرا،اهیت نمود که گیری مديا  را به گونهیطیمح
 جهت ،ط مناسب در طول دوره رشد و نموی به شرایابی  در دستی نقش اساس،خ کاشتی عامل تار،نیب

خ یبا انتخاب تار). 1983فرانز، (د ینمایفا می ایین دارواهای در گیفی و کیحصول حداکثر عملکرد کم
ش ین امر سبب افزای که اشودیم منطبق یطیط مطلوب محیاه با شرای مراحل مختلف رشد گ،کاشت مناسب

 در ).1998بنگ و همکاران، (گردد ی در دانه ميره مطلوب مواد فتوسنتزی ذخ،جهیراندمان فتوسنتز و در نت

                                                             
1- Euphorbiaceae 
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اه، ممکن است ی در مراحل حساس گیطیط نامطلوب محیق بروز شرای نامناسب از طرخ کاشتی تار،مقابل
طور جداگانه   هر منطقه بهي بر اساس آب و هوا،د زمان کاشتین بای بنابرا.سبب کاهش عملکرد شود

  ).1997اك، یشرا و نایم( و مشخص شود یبررس
زان روغن و ی و مییایمیش، ي، عملکرديات رشدیدهد که خصوص یاه کرچک نشان می گيقات رویتحق

رضالو و یعل(باشد ی مختلف کشت متفاوت ميها در زمان، چرب در مناطق مختلف کاشتيدهایاسب یترک
 برخ کشت ی در مورد اثر تار،شتر مطالعات صورت گرفتهیب .)2009 و همکاران، یگید بی؛ ام2011همکاران، 

در بررسی اثر تاریخ ) 1968(امز یلی و وتوكیک ،که يطور بهاست، کرچک شناختی ریختات یخصوص
 را مورد توجه قرار عملکرد دما خاك و اثر آن بر میزان ، کرچکشناختی ریختخصوصیات بر کشت 

به بررسی اثر تاریخ کشت، اقلیم و اثر متقابل این دو ) 2009(ن و کوسر یبالدوگر یددر آزمایشی . اند داده
 در یک  کهدادن مطالعه نشان یج اینتا. ندریکا جنوبی پرداختخش مرکزي آمفاکتور بر عملکرد کرچک در ب

 که البته این زمان در ،یابدعملکرد کرچک کاهش می، ی پس از زمان خاص،خیر در کشت تأ با،منطقه خاص
 برهاي مختلف کشت ثیر تاریخ تأبا مطالعه) 2005 (لوایس. باشدیم متفاوت ،مناطق مختلف مورد مطالعه

داري کاهش طور معنی  میزان عملکرد دانه و درصد روغن بهاه،یگخیر در کاشت که با تأنشان داد ، کتان
  .یابد می

از کشور ی مورد نين داروهایماد تأینه زی و هزییاهان دارویش مصرف گیبا توجه به روند رو به افزا    
ـ     یمیط اقل ی سازگار به شرا   ییاهان دارو یق واردات، توسعه کشت گ    یاز طر  ترش ن گـس ی کـشور و همچن
 اه کرچکی که در خصوص واکنش گییجا از آن. ت استی اهمداراي ،نهین زمی در ا یقاتی تحق يهابرنامه

، نیبنـابرا  در دسـت اسـت،       ی اطالعـات کمـ    ،خ کاشـت  ی به تـار   رات روغن و اجزاء آن    ییمخصوصا تغ 
ـ ولوژیزی، فشناسـی  ریخـت ات یخ کاشت بر خـصوص    ی اثر تار  یمنظور بررس   به یشیآزما  ییایمیک و شـ ی

  . گرفتصورت  در منطقه غرب تهرانکرچکدر ) ب اجزا آنیدرصد روغن و ترک(
  

  هامواد و روش
 واقع در ت مدرسی دانشگاه تربي دانشکده کشاورز یقاتی در مزرعه تحق   1389ش در سال    ین آزما یا

 ییایعرض جغراف و یقه شرقی دق8 درجه و 51 ییایطول جغراف ين منطقه دارای ا. اجرا شدغرب تهران
مـدت   بلندیمتوسـط بارنـدگ  . باشـد  یما  یاز سطح در  ارتفاع   متر   1275 و   یقه شمال یدق 43رجه و    د 35

 و کربن آلی    3/8یدیته  اس منطقه مورد نظر داراي بافت خاك شنی لومی،        .استمتر   یلیم 73/246 منطقه
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در سال اه ی فصل رشد گی طیبارندگزان یم ماهانه ونه یشینه و بیکم يمتوسط دما .باشد می درصد 78/1
  .استنشان داده شده  1 در جدول 1389

  
  1389 ماهانه و میزان بارندگی طی فصل رشد گیاه در سال ي متوسط دما-1 جدول

  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  دما
  93/18  52/20  8/23  58/25  16/23  35/15  55/10  )گراد سانتی درجه( کمینه يمتوسط دما
  77/28  48/31  39/34  38  58/33  26/25  68/19  )گراد سانتی درجه(  بیشینهيمتوسط دما

  03/0  0  0  05/0  0  02/1  74/1  )مترمیلی(بارندگی 
  

شش تاریخ کشت . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد این مطالعه در قالب طرح بلوك
 خرداد 30 خرداد و 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت، 15 فروردین، 30 فروردین، 15مختلف شامل 

 88دهی در اسفند ماه سال  ورزي و کود عملیات خاك.  انتخاب شدندپژوهشعنوان تیمارهاي این   به
 گیاه يبذرها.  متر آماده گردید6 در3هاي آزمایش به ابعاد  سازي خاك، کرت پس از آماده. انجام شد

تهیه  ،ویی زردبنداز شرکت کشت و صنعت گیاهان دار  اصالح شده بودند،ک رقمیکه  دارویی کرچک
 ،یک ردیف يرومتر   سانتی40فاصله  و گریکدی از متر  سانتی60 واصلف به ییهافی رديروو کشت 
در طول دوره  . متر بود3ف به طول ی رد10 صورت گرفت، هر کرت شامل متر سانتی3-5به عمق 

ها نیز به صورت دستی و در دو نوبت صورت گرفت و آبیاري کرت هاي هرز به کنترل علف،رشد
 .روش غرقابی انجام شد

ـ  و م  یدهـ   در مراحل گل   اهیشامل ارتفاع گ   در این آزمایش صفات ریخت شناختی      ، طـول  یدهـ  وهی
 يهـا  خیتـار بـذرها در  .  شدثبت رداشت شده و تعداد خوشه بیتعداد شاخه جانبتعداد برگ،  ن،  یآذ گل

هر  از   صفات مورد بررسی،   يگیره انداز يبرا . برداشت شدند  ، کامل یدگیدر مرحله رس   مختلف کاشت 
عنوان عملکرد کـل    هر کرت بهيان وزن کل بذرهایدر پا.  انتخاب شدیطور تصادف به کرت، شش بوته 

هاي   و خشک کردن بذور، نمونه    کردن س از پاك   پ . و عملکرد در واحد هکتار محاسبه شد       يریگ اندازه
گیري در دسـتگاه سوکـسله   براي روغن گرم 50 خرد شده و سپس میزان     ،وسیله آسیاب  خشک شده به  
ـ تقط حالل موجود بـا اسـتفاده از دسـتگاه          ،پس از آن  .  مورد استفاده قرار گرفت    ،با حالل هگزان     ر دری
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) ضرب عملکرد دانـه و درصـد روغـن    حاصل( و عملکرد روغن  و میزان درصد روغنجدا شده 1خال
، از دسـتگاه کرومـاتوگرافی    روغنچرببراي تعیین اسیدهاي  ).2006آکپان و همکاران،  (شدمحاسبه 

ـ  مت تجزیـه و تحلیـل     منظـور  بـه . استفاده شـد  ) GC(گازي    چـرب، از دسـتگاه گـاز       يدهایل استراسـ  ی
متر ی سانت25/0و قطر  متر 100 با طول )TRCN100( یکائیلی سینیی مجهز به ستون مو  یکروماتوگراف

  . کرومتر استفاده شدیم25/0  یه داخلیبا قطر ال
براي بررسی وجود همبستگی .  انجام شدSASافزار آماري  ، با استفاده از نرم هایانس داده تجزیه وار 

همبستگی بـین عملکـرد کـل و درصـد           و عملکردي گیاه کرچک، تحلیل       ریخت شناختی بین صفات   
  .روغن با متغیرهاي مورد بررسی، بر اساس ضریب پیرسون انجام گرفت

  
   و بحثجینتا

 مختلف کاشت نـشان  يهاخیاه کرچک در تاری مراحل مختلف رشد گ    یبررس: صفات ریخت شناختی  
ـ  کاشـت ب يهاخیر تاری طول دوره رشد نسبت به سا   ،ن ماه ی فرورد يهاداد که در کشت    شتر بـود و بـا   ی

 در ،دانـه و پـر شـدن   زمـان تـشکیل   . اه کاسته شـد ی گيج از طول دوره رشدی به تدر ،ر در کاشت  یختأ
هـاي بعـد از   در کـشت  ایـن مرحلـه      دارد که  یسنتز روغن اهمیت فراوان    از نظر میزان     ی روغن يها دانه

 کاشت فروردین، اردیبهشت و يهادر تاریخاین مرحله . محیط مصادف بود ن ماه، با کاهش دما      فروردی
ه یـ ج تجز ینتـا .  مهر ثبـت شـد     - شهریور و شهریور   - مرداد، مرداد  - تیر يهاه خرداد ماه به ترتیب در ما     

ـ یث تـأ ،نشان داد که زمان کاشت  و رشدي گیاه کرچک،     ت شناسی   ریخصفات   انسیوار  در يداریر معن
 و ی جـانب يهـا ن، تعـداد شـاخه  ی، طول گل آذیده ارتفاع بوته در مرحله گلبر   درصد5ح احتمال   سط

تعـداد   و   یدهـ وهیمرحله م  ارتفاع بوته در     خ کاشت بر  یتار ،نیهمچن .داشتتعداد خوشه برداشت شده     
نشان داد ها   نیانگیسه م یمقا. )2جدول   (داشت  درصد 1در سطح احتمال     يداریر معن یث تأ  بوته  در برگ
ـ  و م)متـر ی سانت11/82 (یده تفاع بوته در مرحله گل    ار نیشتریکه ب  در ) متـر ی سـانت 44/156( یدهـ وهی
ـ  . ن حاصـل شـد  ی فـرورد  15خ کاشت   یتار  30 و نی فـرورد 30و 15 کاشـت  يهـا خین تـار یالبتـه در ب
خ ین در چهار تار   ی طول گل آذ    نظر از.  از لحاظ ارتفاع بوته وجود نداشت      يداریفاوت معن بهشت ت یارد

 در ن تعداد برگیشتریب.  نشد مشاهدهيداری تفاوت معناردیبهشت 30 و 15ن، ی فرورد30  و15کاشت 

                                                             
1- Rotary Evaporator 
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از . نداشـت ن  ی فـرورد  15 با   يدار ی که تفاوت معن    ثبت شد  بهشت ماه یارد 15 خ کشت ی تار درهر بوته   
ـ ، ب یحاظ تعداد شاخه جـانب    ل  15  کـشت خیدر تـار )  شـاخه در بوتـه  8 (ی تعـداد شـاخه جـانب      نیشتری

ـ ب. بهـشت مـاه نداشـت   ی ارد30ن و ی فـرورد 15 با يداریبهشت حاصل شد که تفاوت معن  یارد ن یشتری
   ).3جدول  (ن حاصل شدی فرورد15خ کاشت یتعداد خوشه برداشت شده در تار

بهـاتی،  (هاي مختلف کاشت در مطالعات متعددي نشان داده شده اسـت     تغییر ارتفاع گیاه در تاریخ    
رسـد،   نظـر مـی   با توجه به طبیعت گرما دوست بودن گیاه کرچک به). 1991نگ و راندهاوا،  ی؛ س 1988

 فروردین موجب بیـشترین  15افزایش درجه حرارت و طول روز طی فصل رشد گیاه در تاریخ کاشت     
هاي اردیبهشت و خرداد ماه،  شدید دما در مرحله رشد رویشی، در کشتارتفاع گیاه شده، ولی افزایش   

هـاي خردادمـاه    خـصوص در کـشت     از طریق کاهش دوره رشد رویشی، سبب شد تا ارتفاع گیاهان به           
هاي بعد از فروردین ماه، طول گل آذین در گیاه    در کشت . هاي قبلی کاهش یابد   نسبت به کشت در ماه    

ب کـاهش   به سب این امر احتماالً  . تري در گیاه تشکیل شد    هاي کوچک آذین کاهش یافت و در واقع گل     
خیر در کشت و نیز مواجه شدن با دما باال در مرحله رشـد رویـشی گیـاه             طول دوره رشد، در نتیجه تأ     

غیر از سـاقه اصـلی    جایی که کرچک، گیاهی رشد نامحدود است و در این گیاه، گل آذین به       از آن . بود
توان تعداد خوشه برداشـت شـده را در ارتبـاط بـا           شود، بنابراین، می  انبی نیز ظاهر می   هاي ج در شاخه 

ثیر دارد کـه    هاي جانبی در گیـاه، تـأ      و رشد شاخه  عوامل متعددي بر تعداد     . تعداد شاخه جانبی دانست   
 میـزان بیـشتر   ها وضعیت هورمونی و سطوح عناصر غـذایی در گیـاه اسـت، کـه احتمـاالً         ترین آن مهم
  ).1968کیتوك و ویلیامز، ( دارد به سزائیمون سیتوکنین در این امر نقش هور

دلیـل    بـه این امر احتمـاالً . خیر در زمان کاشت، تعداد برگ در گیاه کاهش یافت  در این مطالعه با تأ    
به طول دوره  مستقیمطور  بهدر ضمن، تعداد برگ . عدم تطابق شرایط محیطی با شرایط رشد گیاه است  

دلیل تاخیر در کاشت،   شود و هر چه این مدت به      دهی تا گلدار شدن کامل گیاه مربوط می        گلبین آغاز   
 ).2001تومر، (کاهش یابد، موجب کاهش تعداد برگ خواهد شد 
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 .شتا مختلف کيهاخیاه کرچک در تاری گریخت شناختیانس صفات یه واریجدول تجز -2جدول 

  مربعاتمیانگین 
  منبع تغییرات

درجه 
ارتفاع بوته   آزادي

  در گلدهی
طول 

  آذین گل
ارتفاع بوته 

  دهیدر میوه
 تعداد برگ

  در بوته
تعداد شاخه 

  بوته جانبی در
تعداد خوشه 

 در بوته

 81/1965  00/75  17/6179  49/102  27/35  60/3  5  تاریخ کاشت
  39/0  35/23  72/1  46/192  57/95  13/34  2  بلوك
 229/1  24/11  39/30  1/738  10/22  39/648  10  خطا

  1/19  22/18  51/14  16/10  8/8  52/14    )درصد(تغییرات ضریب
ns ،، درصد 1 و درصد 5 احتمال سطوح در دار یمعن تفاوت دار، یمعن ریغ تفاوت بیترت  به.  
 

 .شتامختلف ک هايخیتار در کرچک اهیگ ریخت شناختی هاي صفاتنیانگیم سهیمقا -3جدول 

  خ کاشتیتار
 بوته در ارتفاع

  )متر سانتی(یگلده
 نیطول گل آذ

  )مترسانتی( 
  ارتفاع بوته در 

  )متر سانتی (یده وهیم
 تعداد برگ

  در بوته
تعداد شاخه 

   دربوتهیجانب
تعداد خوشه 

  در بوته
  a  11/82  a 67/23  a 44/156  ab 11/23  ab 44/5  a 78/2  نی فرورد15
  ab 33/66  ab 22/20  a 11/152  bc 33/15  b 22/4  abc 11/2  نی فرورد30
  c33/39  ab 89/18  bc 11/123  a 22/28  a 00/8  ab 33/2  بهشتی ارد15
  abc 33/57  ab 89/18  ab 22/130  bc 33/18  ab 56/5  bc 33/1  بهشتی ارد30
  bc 44/53  b 78/16  cd56/98  c 11/14  b 22/3  abc 67/1   خرداد15
  c 89/50  b 33/15  d67/93  c 11/12  b 44/2  c 11/1   خرداد30

داري ندارنداختالف معنیاز نظر آماري  ،در هر صفت و گروه مقایسه شده، تیمارهاي با حروف یکسان  
  

ن یبکه  دادنشان  گیاه کرچک، يصفات عملکردانس یه واریج تجزینتا: عملکرد و اجزاي عملکرد
عملکرد زار دانه و وزن ه مختلف کشت از لحاظ تعداد کپسول و دانه در بوته، عملکرد بوته، يها خیتار
ن تعداد کپسول در یشتریب. )4جدول  (داشتوجود ک درصد یاحتمال در سطح  يدار ی تفاوت معنکل

د عملکرو ) گرم 64/48(عملکرد بوته ن یباالتر، ) دانه11/119(، تعداد دانه در بوته ) کپسول45(بوته 
 يهاخیر تاریصل شد که با سان حای فرورد15  کشتخیدر تار)  کیلوگرم در هکتار67/1590 ( دانهکل

ن ی فرورد30خ کشت یدر تار)  گرم02/418(وزن هزار دانه بیشترین . داشتند يدار ی تفاوت معن،کاشت
 فروردین و اردیبهشت 15 کاشت يها خیا وزن هزار دانه در تار بيدار یدست آمد که البته تفاوت معن هب

توان به کاهش  هاي کشت آخر را می  در تاریخ کاهش وزن هزار دانه.)5جدول ( )>05/0P (داشتماه ن
هاي دمایی وارد شده به گیاه جوان  هاي کاشت و تنشفتوسنتز به سبب تعداد برگ کمتر در این تاریخ
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دادند که وزن هزار دانه گلرنگ گزارش ) 1999(پور و کوچکی  محمدي نیک. در حال رشد نسبت داد
ها و کمبود مواد خص سطح سبز گیاه طی پر شدن دانهخیر در زمان کشت گیاه، به سبب افت شابا تأ

ثیر متقابل دما و شدت نور نیز البته باید توجه داشت که تأ. یابدها کاهش میغذایی قابل انتقال در ساقه
خیر در بیان داشت که با تأ) 2005 ( لوایسهمچنین  ).2000س، یو(تواند در اندازه بذر موثر باشد  می

داري  طور معنی سبب برخورد گیاه با شرایط نامطلوب محیط، وزن هزار دانه بهکاشت گیاه کتان، به 
 نقش نهایی تعیین عملکرد در گیاه، در عملکرد جزء اولین عنوان تعداد کپسول به. یابد کاهش می

هاي در حال و اندام هادانه(مصرف  محل به )منبع(ها از برگ فتوسنتزي مواد  حرکت.دارد سزایی به
از ) مخزن(نی بر ظرفیت تولید مواد فتوسنتزي از یک طرف و ظرفیت ذخیره مواد فتوسنتزي مبت) نمو

در صورت عدم تعادل بین این دو، عملکرد . کندباشد که عملکرد نهایی را تعیین میطرف دیگر می
بوده گر قدرت مخزن گیاه  هاي حاوي بذر، بیانعنوان بافت در این بین تعداد کپسول، به. یابدکاهش می

ها بیشتر به بذور اختصاص داده و با افزایش تعداد کپسول در گیاه، مواد فتوسنتزي تولید شده در برگ
  ). 2000؛ گرین، 2004گارسید، (یابد شده و عملکرد، افزایش می

نتایج مشابهی بـه وسـیله کیتـوك و ویلیـامز      . خیر در کاشت منجر به کاهش عملکرد دانه و روغن شد          تأ
زمـان کـشت،   خیر در ري با تأداطور معنی   ها نشان دادند که عملکرد گیاه کرچک، به       آن. ت آمد دس  به) 1968(

 اثر تاریخ کشت، اقلیم و اثر متقابل این دو عامـل        با بررسی ) 2009(بالدوین وکوسر   همچنین  . یابدکاهش می 
از زمـان خاصـی،   خیر در کشت، پس ن دادند با تأرا بر عملکرد کرچک در بخش مرکزي آمریکا جنوبی نشا         

تـوان  عملکرد باال را مـی . یابد که البته این زمان در مناطق مختلف، متفاوت است         عملکرد کرچک کاهش می   
به وجود شرایط محیطی مناسب طی دوران رشد رویشی و زایشی که منجر به کارایی باال فتوسـنتز، و انتقـال    

دست آمده بـا نتـایج    نتایج به. گردد، نسبت دادنه میبهتر مواد فتوسنتزي به دانه و در نتیجه افزایش عملکرد دا       
مطابقت ) 2001؛ موهان و همکاران، 1998؛ گوکسوي و همکاران، 2000کایا و همکاران،   (کار سایر محققان    

در بررسی تاثیر تاریخ کاشت روي آفتابگردان به وجود همبستگی مثبـت  ) 1998(و همکاران  گوکسوي .دارد
هاي روغنی شـرایط دمـایی   در مورد دانه. رگ و سرعت رشد محصول دست یافتند      بین عملکرد دانه، سطح ب    

کـونر و سـدراس،   (ها، اهمیت بسیاري در میـزان سـنتز روغـن و عملکـرد دانـه دارد      در مرحله پر شدن دانه  
در این مطالعه با تاخیر در زمان کاشت کرچک، مرحله رشد رویشی گیاه با دمـا بـاال محـیط مواجـه      ). 1992
 زایشی شـد و در مرحلـه   مرحله رویشی خود، وارد مرحلههمین دلیل گیاه به سرعت بدون تکمیل           به شده و 

 مهرماه برخورد کرد که نتیجه آن، کـاهش  - ها با کاهش دما، در شهریورزایشی، مرحله تشکیل و پر شدن دانه     
تـاثیر   ها را نیز تحت انتقال مواد به دانه  فرایندکاهش دما،   . اي گیاه و کاهش عملکرد بوده است       ترکیبات ذخیره 
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بـا  در واقـع  . گـردد ها میها و از طرف دیگر، پوکی آناین اختالل در انتقال، موجب سبکی دانه   . دهدقرار می 
هـا بـا شـرایط    دهـی و پـر شـدن دانـه     خیر در زمان کاشت، مدت زمان رشد و نمو، کوتاه شده و زمان گل    تأ

کـونر و سـدراس،   ( یابدو در نتیجه، میزان عملکرد و وزن هزار دانه کاهش میشود نامساعد محیط مواجه می
1992.(  

دلیل کاهش درجه حـرارت در مرحلـه    توان بههاي کاشت آخر را میعلت کاهش درصد روغن در تاریخ  
در ایـن حالـت، درصـد کمتـري از مـواد سـاخته شـده و        . ها و کاهش فتوسنتز خالص ذکر کرد      پرشدن دانه 

ثیر تـاریخ کاشـت بـر     تـأ در بررسی) 2007(گیلبرتسون و همکاران  . شوندروغن تبدیل می    ها به اتکربوهیدر
هـاي مختلـف کاشـت    ها گـزارش نمودنـد کـه تـاریخ    آن. هاي روغنی، نتایج مشابهی یافتند  میزان روغن دانه  

هـاي  در زمـان دهد و در نتیجه میزان عملکـرد گیاهـان   گیاهان را در معرض شرایط متفاوت محیطی قرار می        
ها با کـاهش دمـا محـیط برخـورد کنـد،      که مرحله تشکیل و پر شدن دانه   زمانی. مختلف متفاوت خواهد بود   

  . ها کاهش خواهد یافتمیزان سنتز روغن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و درصد روغن دانه
ر یث تأی ول،داشت وجود نيداری تفاوت معن، مختلف کاشتيمارهاین تی روغن بدرصداز لحاظ 

 کیلوگرم در 43/774(ن عملکرد روغن یشتریب .)4جدول ( دار بودیخ کاشت بر عملکرد روغن معنیتار
 يداری تفاوت معن،گر کشتی ديهاخیدست آمد که با تار هن بی فرورد15خ کاشت یدر تار) هکتار
ی، نشان ي مورد بررسرهایبا متغ و درصد روغن ن عملکرد کلی بیهمبستگ بیضر .)5جدول ( داشت
 درصد، تعداد شاخه جانبی 99تعداد دانه در بوته در سطح احتمال  و آذین، تعداد برگگل طول داد که

  ).6جدول ( دارند ی درصد با عملکرد کل و درصد روغن همبستگ95و تعداد کپسول در سطح احتمال 
 ه تاریخ کاشت،هاي مربوط به اسیدهاي چرب روغن نشان داد ک تجزیه واریانس داده :اسیدهاي چرب

تجزیه در ). 6جدول (داري بر ترکیب اسیدهاي چرب روغن گیاه دارویی کرچک دارد اثر معنی
هاي مختلف کاشت، اسیدچرب با مقادیر متفاوت در تاریخ15 اسیدهاي چرب روغن کرچک، شیمیایی

 ) درصد40/77-63/80(ترین اسید چرب عمده) 18:1Δ9c-12OH(اسید ریسینولئیک . گزارش شد
سایر اسیدهاي چرب مهم شناسایی شده شامل اسید لینولئیک، اسید . شناخته شده در روغن بود

هاي ثیر تاریختأ. ، اسید لینولنیک و اسید ایکوزانوئیک بودندکاولئیک، اسید پالمتیک، اسید استئاری
 5ال مختلف کاشت بر میزان اسیدهاي چرب پالمتیک، استئاریک، اولئیک و لینولئیک در سطح احتم

  درصد1 و بر میزان اسیدهاي چرب ریسینولئیک، لینولنیک و ایکوزانوئیک در سطح احتمال درصد
  ).6جدول (دار بود معنی
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  .مختلف کشت هايتاریخ در کرچک عملکرد و اجزاي عملکردهاي  میانگین مقایسه -5جدول 

تاریخ کاشت 
تعداد 
  کپسول
 در بوته

  تعداد دانه
 در بوته

  عملکرد بوته
 )گرم(

وزن هزار دانه 
  )گرم(

عملکرد کل 
لوگرم یک(دانه 

  )در هکتار

  میزان روغن
  )درصد(

  عملکرد روغن
لوگرم در یک(

  )هکتار
 a00/45 a11/119 a64/48 a76/399 a67/1590 a67/49 a43/774  فروردین15
 bc56/24 b78/84 b97/24 a02/418 b64/1079 ab67/45 b84/494  فروردین30
 b33/27 c78/58 b78/24 b34/325 b02/1079 ab33/40 c39/433  اردیبهشت15
 c67/20 dc22/50 c35/17 b8/313 c27/886 ab13/38 d49/339  اردیبهشت30
 d00/15 de00/41 c59/16 b 12/330 d78/709 ab18/38 e2/271  خرداد15
 e22/9 e56/32 c36/12 b 15/319 e67/521 b45/34 f72/183  خرداد30

داري ندارند و گروه مقایسه شده، تیمارهاي با حروف یکسان، اختالف معنیدر هر صفت.  
  

 مختلف يهاخیدست آمده در تار ه چرب بيدهایب اسین ترکیدهد که بیها نشان منیانگیسه میمقا
اشباع که یک اسید چرب غیرریسینولئیک اسید  بیشترین میزان. دارد وجود يداری تفاوت معن،کشت

 40/77 (بهشت ماهی ارد15 درترین میزان آن  و کم)  درصد63/80 ( خرداد30خ کاشت یرتا در ،باشد می
 گزارش شد که  درصد56/7-68/8 بین پژوهشلینولئیک در این اسید میزان . حاصل شد )درصد

دست  ه اردیبهشت ماه ب30ترین میزان آن در   خرداد ماه و کم30بیشترین میزان آن در تاریخ کاشت 
که  طوري اولئیک کاسته شد بهاسید خیر در زمان کاشت از درصد لینولئیک، با تأاسید  بر خالف. آمد
اسید بیشترین میزان . دست آمد ه خرداد ب30در تاریخ )  درصد23/5(اولئیک اسید ترین میزان  کم

 فروردین 30و )  درصد45/2( اردیبهشت 15هاي کاشت ترتیب در تاریخ پالمتیک بهاسید استئاریک و 
بیشترین . دست آمد ه خرداد ماه ب30ها در تاریخ کاشت ترین میزان آن حاصل شد و کم)  درصد34/2(

هاي کاشت  اردیبهشت ثبت شد ولی در تاریخ15در تاریخ )  درصد69/0(ایکوزانوئیک اسید میزان 
  ).8جدول (داري میزان این اسید چرب کاهش یافت طور معنی دیگر به

زان اسیدهاي چرب روغن کرچک تحت صد روغن، اجزاء آن یعنی میدر این آزمایش بر خالف در
هاي مختلف کاشت با متفاوت بودن ترکیب اسیدهاي چرب در تاریخ .ثیر تاریخ کاشت قرار گرفتندتأ

بررسی اثر درجه حرارت ). 2000؛ گرین، 2007سلیم و همکاران، (ن مطابقت دارد انتایج سایر محقق
خیر در کاشت، زمان دانه بستن با تغییر درجه حرارت ان داد که با تأیدهاي چرب کتان نشبر درصد اس

محیط مصادف شده و در نتیجه، کیفیت روغن از نظر ترکیب اسیدهاي چرب، متفاوت خواهد بود 
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 78حدود (دست آمده در مورد میزان اسید ریسینولئیک بذرهاي کرچک  نتایج به). 2000گرین، (
 و)  درصد2/88 (2004 ،و همکاران اسچنیدر( دیگر هاي ه مطالع درصدي نسبت به10، تفاوت )درصد

 به سبب شرایط نشان داد، که این تفاوت احتماالً))  درصد5/87 (1997 ،جنسنا و همکاران -بورچ(
ثر از دما پایین هاي چرب غیر اشباع در گیاهان، متأجایی که افزایش اسید از آن. باشدمتفاوت اقلیمی می
هاي کشت دیگر، تشکیل روغن در بذر  خرداد نسبت به تاریخ30تاریخ کاشت است، بنابراین در 

ریسینولئیک در این زمان، قابل ین ترتیب وجود مقادیر باال اسیدا هب. همراه با کاهش بیشتر دما بوده است
به  ماه، احتماالً  اردیبهشت15طور مشابهی پایین بودن درصد اسید ریسینولئیک در  به. توجیه خواهد بود

  .باشدها با دما باال میسبب مصادف شدن تشکیل و پر شدن دانه
. در پژوهش حاضر، تاریخ کاشت، میزان اسید اولئیـک و اسـید لینولئیـک را تحـت تـاثیر قـرار داد        

ها، بر میزان اسید لینولئیک زمان با کاهش دما در مرحله رسیدگی دانه که، با تأخیر در کاشت و هم طوري به
و همکاران  نتایج مشابهی توسط سلیم. ولی از میزان اولئیک اسید بذور کرچک کاسته گردیدافزوده شده، 

ها نشان دادند، رسیدن دانه آفتابگردان در که، آنطوري به. در گیاه آفتابگردان گزارش شده است ) 2007(
در گیاه سویا نشان . دگرددما پائین منجر به بیشترین میزان اسید لینولئیک و کمترین میزان اسید اولئیک می

یابد و گرم شدن هـوا سـبب   داده شده است که با سرد شدن هوا، میزان اسیدچرب پالمتیک، کاهش می 
در این مطالعه نیـز بیـشترین میـزان اسـید     ). 1992ویلوکس و کاوینز، (شود  افزایش این اسیدچرب می   

زمانی دماهاي  بوده است که بیانگر هم خرداد ماه 30 اردیبهشت ماه و کمترین میزان آن در 15پالمتیک در 
بیشترین میزان اسید ایکوزانوئیک در . باشدهاي کشت با تشکیل بذر میترتیب باال و پائین در این تاریخ به

توان آن را به دما باال در مرحله سنتز روغن نـسبت  دست آمد، که می  اردیبهشت ماه به   15تاریخ کاشت   
  .هاي کاشت میزان اسید ایکوزانوئیک به میزان اندکی گزارش شدکه در سایر تاریخ داد، در حالی

  

  .هاي مختلف کشت تجزیه واریانس ترکیب اسیدهاي چرب روغن کرچک در تاریخ-6جدول 
  مربعات انگینیم

درجه   منبع تغییرات
  آزادي

اسید 
  ریسینولئیک 

اسید 
  لینولئیک 

اسید 
 اولئیک 

اسید 
  استئاریک 

اسید 
  پالمتیک 

اسید 
  لنیک لینو

اسید 
  ایکوزانوئیک 

   879/4 848/0 683/0  213/0  096/0  0045/0  0184/0  5  تاریخ کاشت
  000056/0  0005/0  030/0  036/0  172/0  173/0  1769/0  2  بلوك
  00029/0  00017/0  027/0  046/0  172/0  168/0  162/0  10  خطا

  04/3  63/1  82/7  98/9  71/6  09/11  51/0    (%) تغییرات ضریب
ns، ،  درصد1 و 5 احتمال سطوح در دار معنی تفاوت دار، معنی غیر تفاوت ترتیب به   
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  .هاي مختلف کشتمهم روغن کرچک در تاریخ چرب يهادرصد اسید میانگین مقایسه -7جدول 
هاي تاریخ )درصد(اسیدهاي چرب 

 کاشت
اسید 

 ریسینولئیک 
اسید 

 لینولئیک 
اسید 

 اولئیک 
اسید 

 استئاریک 
اسید 

 پالمتیک 
اسید 

 لینولنیک 
اسید 

 ایکوزانوئیک 

 a13/80 b47/8 ab42/6 ab06/2 ab06/2 c73/0 dc53/0  فروردین15

 b47/78 b32/8 a82/6 a25/2 a34/2 a82/0 bc56/0  فروردین30

 c40/77 c92/7 a03/7 a45/2 a20/2 a81/0 a69/0  اردیبهشت15

 b60/78 d56/7 b34/6 a33/2 ab09/2 a83/0 b59/0  اردیبهشت30

 a25/80 a68/8 c24/5 a11/2 a12/2 b77/0 e47/0  خرداد15

 a63/80 a68/8 c23/5 b69/1 b80/1 a82/0 d50/0  خرداد30
داري ندارنددر هر صفت و گروه مقایسه شده، تیمارهاي با حروف یکسان اختالف معنی.  
 

  .با صفات مرفولوژیک و عملکردي بر اساس ضریب پیرسون تحلیل همبستگی بین عملکرد کل و درصد روغن  - 8جدول 

  تعداد برگ  ذین آطول گل  متغیرها
تعداد شاخه 

  جانبی
تعداد کپسول در 

  بوته
تعداد دانه در 

  بوته
  983/0  921/0  823/0  816/0  957/0  عملکرد کل
  951/0  888/0  846/0  859/0  985/0  درصد روغن

 ،درصد1 و 5 احتمال سطوحري در دا ترتیب معنی  به   
  

 گیرينتیجه
ـ ا وجـود ا   ب.  دارند ییاهان دارو یزان ماده موثره گ   ی در م  یسزائ به نقش   یطیعوامل مح  کـه، امکـان    نی

ت نمود که یری مديا را به گونهیطی اثرات مح  ،یهائتوان با روش  ی م ی ول ،سر نبوده ین عوامل م  یکنترل ا 
 ی نقـش اساسـ  ،خ کاشتی عامل تار،نین بیدر ا.  خود را ظاهر کندل بالقوهیط، پتانسیاه تحت آن شرا یگ

 یفی و کیط مناسب در طول دوره رشد و نمو جهت حصول حداکثر عملکرد کم      ی به شرا  یابیدر دست 
 دارد ياریت بـس ی اهم،یاهان روغنی گ ين زمان کاشت مناسب برا    ییتع. ندینمایفا م ی ا ییاهان دارو یدر گ 
ـ در ا.  و مشخص شـود ی بررس،طور جداگانه  هر منطقه بهي آب و هوا   د زمان کاشت بر اساس    یو با  ن ی

اه یـ  گيک و عملکـرد یـ ات مرفولوژی بر خصوصيداریر معنیثخ کاشت تأ  ید، تار ی مشخص گرد  یبررس
ن در منطقـه  ی فرورد15خ کشت یدر تار .  نداشت يادی ز ریثتأ ، اما بر درصد روغن    . کرچک دارد  ییدارو

ار ی تفـاوت بـس  ،گـر کـشت  ی ديها خیحاصل شد که با تار دانه و روغند  ن عملکر یشتری ب ،مورد مطالعه 
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ر قـرار  یثتأ ز تحتی چرب روغن کرچک را ن يدهایب اس یخ کاشت، ترک  ین تار یهمچن.  داشت يدار یمعن
ـ  به ب،د چرب شناخته شده روغن کرچک بود      ین اس یترک که مهم  ینولئیسیراسید  . داد ن مقـدار در  یشتری
 از عملکرد و درصد به دست آمدهج ینتا با توجه به. نائل شدن و خرداد ماه ی فرورد15 کشت  يهاخیتار

 و زان باال عملکـرد روغـن کرچـک در منطقـه مـورد مطالعـه      ی حصول ميرا ب کهرسدینظر م  به ،روغن
  .باشد مناسب ،اهین گی کاشت اي برانی فرورد15  کشتخی تار،مناطق مشابه
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Abstract1  

This study was conducted to evaluate the effect of sowing date on morphology, 
yield parameters, as well as oil percentage and fatty acids composition of castor 
bean. The experiment was carried out at research farm of Tarbiat Modares 
University, in randomized complete blocks design with three replications during 
2010. Plants were grown at six sowing dates of 5th April, 20th April, 5th May, 20th 
May, 5th June and 20th June. The results showed that morphological traits and yield 
traits were influenced by sowing dates. The highest seed yield (1590.67 kg/h), oil 
yields (774.43 kg/g) were obtained at 5th April, and delay in sowing date, led to 
significant reduction in these traits. Fifteen fatty acids were detected in oil. 
Nevertheless, the highest amount of fatty acid belonged to Ricinoleic acid. Results 
showed that fatty acid composition of castor oil influenced by sowing date. 
Therefore, it can be concluded, that 15th April could be recommended as an 
appropriate sowing date in the studied location and similar climates for achieved 
high oil yield of castor bean. 
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