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   سازگار يچهار رقم کلزا ی و کیفی کمعملکرد تاریخ کاشت بر بررسی تأثیر
  در اراكمناطق سرد با

  

  3راد طفويسپیده مصو  2، فرناز شریعتی1راد معرفت مصطفوي*
، هاي روغنی کرج علمی بخش تحقیقات دانه تأعضو هی2، علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اراك تأعضو هی1

   واحد آستارا، دانشگاه آزاداسالمی، مهندسی زراعت و اصالح نباتات گروهکارشناسی دانشجوي3
  11/12/90: ؛ تاریخ پذیرش 10/2/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
  دو آزمایش،زمستانه ي کمی و کیفی چهار رقم کلزاعملکرد تاریخ کاشت بر تأثیرظور ارزیابی من به

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع ی  در ایستگاه تحقیقات1387- 88 و 1386- 87 زراعی هاي  سال طیدر
ر  و دی کامل تصادفيها  بلوكه خرد شده با طرح پایيها صورت کرت به) اراك(طبیعی استان مرکزي 

 و)  مهر9( D 3، ) شهریور30( 2D، ) شهریور1D )20 در چهار سطحتاریخ کاشت .  تکرار انجام شد4
4D) 19مهر ( 1 در چهار سطح و ارقام کلزاV )لیکورد( ،2V )اوپرا( ،3V) اوکاپی( 4 وV) مودنا (
 30(شت دوم  تاریخ کاداد که نتایج نشان .در نظر گرفته شدند  اصلی و فرعیعاملعنوان  هترتیب ب هب

 )ماه مهر19(و تاریخ کاشت چهارم  ) کیلوگرم در هکتار4518(ترین عملکرد دانه  بیش) شهریور
 تاخیر در تاریخ کاشت، عملکرد دانه .را تولید کردند)  کیلوگرم در هکتار3786(ترین عملکرد دانه  کم

تري   بیشهعملکرد دانا مودن رقم پژوهش در این .ددا در بوته کاهش خورجین تعداد نقصانرا به سبب 
تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در   ارقام داشت که میدیگر در مقایسه با) هکتار  کیلوگرم در4975(

ترین   مناسب. باشد خورشیدي عناصر غذایی و رطوبت خاك و تشعشعمانند استفاده از منابع رشد
  .بود مهرماه 9 تا شهریور 20طقۀ اراك تاریخ کاشت در من

  
   کمی و کیفیم، تاریخ کاشت، صفاتارقا کلزا، : کلیديهاي ژهوا

                                                
 mmostafavirad@gmail.com: مکاتبه مسئول *



  1391، )2( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجم

160 

  دمهقم
دهد که سطح زیر   آخرین آمار نشان میهمطالع. رود شمار می ه جهان بههاي روغنی عمد کلزا از دانه

 2008 میلیون هکتار تا سال 31/30 به بیش از 1970 میلیون هکتار در سال 2/8کلزا در جهان از کشت 
نژادگران کلزا، افزایش عملکرد دانه در  ترین هدف تولیدکنندگان و به مهم .)2010فائو،  (تافزایش یافته اس
مرجانویک و همکاران، (گیرد  ت اثر متقابل محیط و رقم قرار میشد باشد که این صفت به واحد سطح می

  .)1384ور، پ خواجه(شود  تري می  بهترین تاریخ کاشت منجر به حصول عملکرد بیشهمچنین تعیین .)2008
 بهینه آن ه و استفادگیاهاستقرار بهتر  شدن گیاه،   سبز تسریع درسبب عالوه تاریخ کاشت مناسب به

دیجوکس و ( شود می در محیط مناسب فتوسنتز و رشد و نمو  انجامبراياز نور و مواد غذایی 
کند  پیدا می خسارت سرما افزایش یافته و عملکرد نقصان در غیر این صورت، .)2003همکاران، 

محتوي  ،نشان دادند که با تأخیر در تاریخ کاشت )2004(آدامسن و کوفلت  ).2008اسالم،  پاسبان(
  از مصادف شدنيلوگیر تاریخ کاشت در جنقشهمچنین . یافتدانه کاهش  دانه و وزن هزارروغن

 این آزمایش .)2002 ،موریسون و استوارت(گزارش شده است  مهم  بااليها  با درجه حرارتیده گل
 کلزا ترین رقم و انتخاب پرمحصول مورد مطالعه ي ارقام کلزاترین تاریخ کاشت با هدف تعیین مناسب

  .شدانجام   و مناطق مشابهاستان مرکزي منظور توصیه کشت آن در به
  

  ها مواد و روش
 سازگار ي چهار رقم کلزای و کیفی کمعملکرد تاریخ کاشت بر تأثیر ارزیابیمنظور  به پژوهشاین 

مرکز ی تحقیقاتایستگاه در  1387-88و  1386-87 زراعی هاي  سال طی، در در اراكبا مناطق سرد
هاي کامل  ك بلوه با طرح پایخرد شدههاي  صورت کرت به اراكکشاورزي و منابع طبیعی  تحقیقات
 9( 3D ،)یور شهر30( 2D ،) شهریور1D )20تاریخ کاشت  شاملتیمارها .  شداجرا  تکرار4 در تصادفی

 )مودنا (4V  و)اوکاپی (3V ،)پراوا( 2V ،)لیکورد( 1V داراي سطوح و ارقام کلزا ) مهر19 (4D  و)مهر
اساس ام عملیات شخم، دیسک و تسطیح، برپس از انجند بود اصلی و فرعیعاملعنوان   بهترتیب به

 کیلوگرم 250، و مقدار  کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیوم200 خاك مقدار هنتایج آزمون تجزی
 لیتر در هکتار سم 5/1مقدار  کود اوره و سوم یک تمامی کود فسفات آمونیوم و  و استفاده شدکود اوره

کود اوره  سوم یک. طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و با خاك مخلوط گردید هکش ترفالن ب علف
  .صورت سرك استفاده شد هدهی ب  شروع غنچههمانده در مرحل  باقیسوم یکدهی و   ساقههدر مرحل
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در گیاه، تعداد خورجین هاي فرعی، تعداد   مانند تعداد شاخه    رشد صفات مهم زراعی    هدر طول دور  
 از ابتدا  حاشیه نیم متربرداري شد و پس از رسیدگی با حذف  ارتفاع بوته، یادداشت  و خورجیندانه در   

ها از کاه و کلش جـدا و میـزان    کوب، دانه ، محصول کلزا با دست برداشت و با خرمن     و انتهاي خطوط  
 وطور تصادفی  هدانه بوزن هزار .برآورد گردید NMR1به روش  عملکرد دانه در هکتار و درصد روغن      

  واریانسهتجزیپس از انجام آزمون بارتلت،  .دست آمد ه دقیق بي ترازووشمار با استفاده از دستگاه بذر
  . انجام گرفتLSDها به روش آزمون   میانگینهمقایسو  SASآماري  برنامهها با استفاده از   دادهمرکب

  
  و بحث نتایج

هاي فرعـی در   استثناء تعداد شاخه رد مطالعه بهه صفات موهم اثر سال بر در این آزمایش   :عملکرد دانه 
مطابقـت  ) 2008(با نتایج مرجانویـک و همکـارن   دار بود که    معنی درصد 1هر بوته، در سطح احتمال      

خ  و تارین عملکردتری  بیش تاریخ کاشت دوم   ها، اساس نتایج مقایسه میانگین داده     بر ).1جدول   (داشت
 هـاي  الف بـین تـاریخ   را به خود اختصاص دادند و اخـت       در هکتار دانه  ن عملکرد   تری  کم کاشت چهارم 

انـد کـه     ه نشان داد  )1992( تایلور و اسمیت   در این راستا  . )2جدول  ( بودندار    معنی تا سوم  اولکاشت  
، )1991تورلینـگ،  (دانه و تعـداد دانـه در خـورجین         اریخ کاشت از طریق کاهش وزن هزار      تأخیر در ت  

، سـبب  )1999لـوف،  (و نقصان اجزاي عملکـرد    ) 1998،  مندهام و همکاران  (تعداد خورجین در بوته     
 ه درجـ شـدن دانـه بـا   هنگام باعث مصادف شدن زمـان پر   یر کشت د  همچنین. شود کاهش محصول می  

رقـم   در این پژوهش. )1992 ،فیلد وایت( یابد کاهش میدانه عملکرد ین ترتیب ا  ه و ب گشته  باال حرارت
 ارقـام و  ی از تفـاوت ژنتیکـ  یتوانـد ناشـ    داشت که مـی  ي ارقام برتر  ه عملکرد دانه نسبت به بقی     از نظر  مودنا

. عملکرد دانه در واحـد سـطح باشـد    از منابع رشد در جهت افزایش برداري بهرهدر مودنا تر رقم  قابلیت بیش 
ویژه در شرایط محیطـی   تواند خطر نقصان عملکرد را به  تاریخ کاشت مناسب از یک طرف می      این ترتیب     به  

توانـد منجـر بـه افـزایش عملکـرد       نامطلوب، کاهش دهد و از طرف دیگر در شرایط محیطـی مناسـب مـی      
 . شود تا حد پتانسیل ژنتیکی گیاهمحصول

                                                
1- Nuclear Magnetic Resonance 
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در نتیجه نقصان ان داد که واکنش ارقام مختلف کلزا به تأخیر در تاریخ کاشت متفاوت بوده و نتایج نش
 توسط  نیزنتایج مشابهی .عملکرد ناشی از کشت دیرهنگام نیز بر حسب نوع رقم، متفاوت خواهد بود

 کشور ترتیب در  در مطالعه بر روي کلزا به)2008( و همکاران یدهقانو ) 1996( و همکاران اکومار
  . گزارش شده است)ورامین (نهندوستان و ایرا

 کاشت نسبت  يها در تمام تاریخ  از نظر درصد روغنمودنا  رقم،پژوهشدر این  :درصد روغن دانه
نیز نشان داد که ارقام ) 2008( و همکاران ی دهقان تحقیقاتیهاي  یافته. نشان داديبه ارقام دیگر برتر

 کاهش دانه روغن درصدتاریخ کاشت،  با تاخیر در .متفاوت بودندمختلف از نظر درصد روغن دانه 
نیز نشان دادند که کاشت تأخیري سبب افت ) 2003(و اوزر  )2000(ارد و همکاران چپری .نشان داد

مناسب براي  توان چنین استنباط کرد که شرایط محیطی بنابراین می. درصد روغن دانه کلزا گردید
 درصد روغن دانه متفاوت افزایشاست با شرایط محیطی مطلوب براي افزایش عملکرد دانه ممکن 

  .باشد میتر ناشی از افزایش عملکرد دانه در هکتار   افزایش عملکرد روغن در هکتار بیشباشد، ثانیاً
 هاي  که با یافتهعملکرد روغن کاهش یافت، در تاریخ کاشتبا تاخیر در این آزمایش  :عملکرد روغن

تر از  تاریخ کاشت بیشدر  ناشی از تأخیر عملکرد دانه تغییراتاما دامنه . بقت داشتمطا) 2003(اوزر 
معتقدند ) 1997(و موریسون و همکاران ) 1991(در این خصوص رائو و مندهام . بودعملکرد روغن 
گیرد و عملکرد روغن  تأثیر عوامل محیطی قرار می تر از عملکرد روغن تحت  بیش کلزاکه عملکرد دانه

جدول  (دارا بود عملکرد روغن را ترین مودنا بیش رقم  همچنین.تر تحت کنترل ژنتیکی قرار دارد شبی
  .باشد تر تابع عملکرد دانه می  در واحد سطح، بیشکه عملکرد روغن و نتایج نشان داد )2

ین تعداد خورج رقم بر در، رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت تاریخ کاشت اثر: تعداد خورجین در بوته
 دادته را کاهش شدت تعداد خورجین در بو هتاریخ کاشت ب در خیرأت. )1جدول  (دار بود در بوته معنی

 گردید تر عملکرد دانه در هکتار  بیشکمبودهش تعداد خورجین در بوته باعث ین ترتیب کاا  هو ب
 در بین ارقام .گزارش شده است نیز نتایج مشابهی)1998(مطالعات مندهام و همکاران  در .)2جدول (

  . در بوته نسبت به سایر ارقام برتري نشان دادخورجین مودنا از نظر تعدادکلزاي مورد آزمون، رقم 
دار  معنی خورجین بر تعداد دانه در  تاریخ کاشت و رقم   اثر  نتایج نشان داد که      :تعداد دانه در خورجین   

ر  هـ  گردیـد خوش تغییـر     ت نیز دس  خورجینخیر در تاریخ کاشت، تعداد دانه در        أبا ت . )1جدول   (نبود
در اثر تأخیر در تاریخ کاشت در نتـایج        خورجین در   کاهش تعداد دانه  . دودار نب  چند این تغییرات معنی   

نتـایج  . نیز گزارش شـده اسـت   )2003(و اوزر ) 1992(و اسمیت  تایلورهاي  پژوهشدست آمده از  هب
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 افزایش عملکرد دانه از حیث در بوته خورجینبا تعداد  در مقایسه  خورجیننشان داد که تعداد دانه در       
  ).2جدول (داشت تري  کلزا، اهمیت کم

اثر تاریخ کاشت بر وزن    ) 2001(هوکینگ و استاپر    هاي   در این آزمایش بر خالف یافته      :دانهوزن هزار 
نتـایج بـا    ایـن   ودار نـشان داد   معنـی درصـد  1رقم در سـطح احتمـال    اثر    ولی .نبوددار   دانه معنی هزار
ـ   نظر می بنابراین به  .شتمطابقت دا ) 2006(هاي فرجی    یافته  کلـزا  هرسد که تنها باال بـودن وزن هزاردان
  . شودی افزایش عملکرد دانه تلقيتواند شاخص مناسبی برا نمی

. )1جـدول   (دار نشان داد  ارتفاع بوته معنیبرها  رقم و اثر متقابل بین آن   ،  کاشت   تاریخ اثر: ارتفاع بوته 
در ایـن آزمـایش، رقـم     .)2جـدول   (ترین ارتفاع بوته را دارا بودند  در تاریخ کاشت چهارم، گیاهان کم     

رسد که تـاخیر   نظر می بنابراین به . داشتيمتر نسبت به ارقام دیگر برتر       سانتی 7/117با ارتفاع   لیکورد  
 از  گیـاه زراعـی  برداري حداکثر  امکان بهره و نبودارتفاع بوتهتواند از طریق کاهش  می در تاریخ کاشت 

کـه بـا نتـایج دیگـر        د دانـه و روغـن گـردد       ، باعث افـت عملکـر     ثیر بر اجزاء عملکرد   أتو   منابع رشد 
  ).2004آدامسن و کوفلت، ( مطابقت داشت گران پژوهش

  کلـزا ارقـام اثـر  دار ولـی   معنیغیرهاي فرعی،   تعداد شاخهبرکاشت   تاریخ اثر :هاي فرعی  تعداد شاخه 
هاي فرعـی نیـز قـدري افـزایش      خیر در تاریخ کاشت، تعداد شاخه   أبا ت  .)1جدول   (بوددار    معنی بسیار

 اراك، یـک    هکاشت کلزا در منطقـ     ترین تاریخ     مناسب پژوهشکلی در این    طور هب .)2جدول   (نشان داد 
، رقـم  دست آمد و از بین چهار رقـم مـورد مطالعـه     هماه ب مهر    9 تا شهریور   20 روزه از    20 حدود   هدور

راك و  اه و روغن باالتر نسبت به سایر ارقام، براي کشت در منطقـ            هدلیل دارا بودن عملکرد دان     هبمودنا  
  .شود مناطق مشابه توصیه می
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Abstract1 
In order to evaluate the influence of different sowing dates on quantitative and 

qualitative yield in four winter rapeseed cultivars (Brassica napus L.), two field 
experiments were carried out as split plot arrangement in complete block design 
with four replications. This research was performed in agricultural experimental 
station of agricultural and natural resources research center of Markazi province, 
Arak (Iran) during growth seasons 2007-2008 and 2008-2009. Four planting dates 
(September 11, 21 and October 1 and 11) and four canola cultivars (Licord, Opera, 
Okapi and Modena) were randomized in main plot and sub-plot, respectively. 
Results showed that at the second sowing date, plants produced the most grain 
yield (4518 kg ha-1). The least grain yield (3786 kg ha-1) was obcained the fourth 
sowing date. The delayed sowing dates decreased grain yield due to decrease of 
pod number per plant. In this research, Modena cultivar had more seed yield in 
comparison with other cultivars due to genetic diversity and high using of sources 
such as nutrient elements, soil moisture and solar radiation. The best sowing date 
for Arak region was September 11 to October 1. 
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