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  در منطقه اصفهان كلزابررسي تاثير تاريخ كاشت و رقم بر خصوصيات رشد و عملكرد ارقام بهاره 
  

  4محمدرضا نادري و   3بهرام مجد نصيري ،2احمد رضاگلپرور ،*1ايرج دهقان
 دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه ازاد اسالمي واحد خوراسگان -1

  استاد يار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه ازاد اسالمي واحد خوراسگان -2
  استاد يار پزوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان -3

 زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگاناستاديار گروه  -4

  
  چكيده

در اغلب نقاط استان اصفهان كه داراي آب و هواي معتدل سرد تا معتدل گرم مي باشد كشت گياه كلزا قابل انجام مي 
ترتيب الزم است تا عالوه بدين . كاشت زمستانه كلزاي بهاره نيازمند معرفي ارقام مناسب با شرايط جديد كشت مي باشد . باشد

اين مطالعه در قالب آزمايش  كرتهاي خرد شده با طرح پايه . بر ارقام، تاريخ كاشت هاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد 
به  15/12/86و 5/12/86،  25/11/86تكرار در منطقه مهيار صورت پذيرفت سه تاريخ كاشت    4بلوك كامل تصادفي و در 

به عنوان سطوح فاكتور فرعي در پالتهاي  RGS003و  Hyola401 ،Hyolal308در پالتهاي اصلي وارقام عنوان فاكتور اصلي 
ارتفاع بوته، . نتايج اين بررسي نشان داد كه اثر تاريخ كاشت بر كليه مراحل فنولوژيك بسيار معني دار بود. فرعي پياده شدند 

ه از لحاظ ارقام مختلف كاشته شد. وزن هزار دانه و درصد روغن نيز تحت تاثير زمان هاي مختلف كاشت زمستانه قرار نگرفت 
تعداد روز طي شده تا شروع گلدهي و گلدهي كامل، همچنين تعداد روز سپري شده تا رسيدن به مرحله رسيدگي 

رقم كلزاي كاشته شده از لحاظ متوسط تعداد   3نتايج همچنين نشان داد كه  . فيزيولوژيك با يكديگر اختالف معني دار داشتند
گر متفاوت بودند در حالي كه از نظر ارتفاع بوته، متوسط تعداد غالف در بوته و درصد دانه در غالف و وزن هزار دانه با يكدي

تاريخ كاشت دوم با . ميزان عملكرد دانه به شدت تحت تاثير تاريخ كاشت قرار داشت . روغن اختالفي با يكديگر نداشتند
از نظر اين صفت نسبت به دو تاريخ كاشت  كيلوگرم در هكتار حائز بيشترين ميزان عملكرد بوده و 6/2978متوسط عملكرد 

كيلوگرم در  5/2626با متوسط توليد  RGS003در مقايسه بين ارقام مختلف نيز رقم . ديگر به طور معني داري برتري داشت
يك از  در صد روغن دانه نيز متاثر از هيچ. هكتار نسبت به دو هيبريد بهاره ديگر از نظر عملكرد دانه در سطح باالتري واقع شد

بيشترين مقدار عملكرد دانه و تاريخ  308اسفند و رقم هيوال  5به طور كلي استفاده از تاريخ كاشت . تيمارهاي اعمال شده نبود
  .بيشترين ميزان عملكرد روغن را براي زارعين در پي خواهد داشت  308بهمن و رقم هيوال  25كاشت 

 عملكرد دانهتاريخ كاشت، رقم، خصوصيات رشد و  :كلمات كليدي

  قدمهم
كشت بهاره كلزا بدليل اينكه فصل رشد در بهار كوتاهتر بوده و ارقام لزوماً بايد در فصل رشد كوتاهتري سيكل زندگي 
خود را به پايان ببرند الزاماً بدليل سطح برگ كمتر و طول دوره فتوسنتز كوتاهتر در نهايت ماده فتوسنتزي كمتري توليد كرده 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمي 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

 249

با اين حال چنانچه براي كشت اين محصول در منطقه الزامي وجود داشته باشد ).5،4،2(يز كمتر خواهد بودو عملكرد دانه ن
تاريخ كاشت متأثر از ). 6،1(كاشت زمستانه اين محصول مي تواند جايگزين كاشت بهاره شده و روند توليد را تداوم بخشد

عملكرد ).8،1(كشت بهاره و زمستانه محصول وجود دارددماي خاك و رطوبت موجود در آن بوده و اختالف زيادي ميان 
كلزاي زمستانه، به رشد بهاره و انتقال كربوئيدراتها از بخش هاي رويشي گياه به اندامهاي زايشي بستگي زيادي 

تيابي به بررسي امكان كاشت زمستانه ارقام بهاره كلزا و دس) 1: اهداف مورد نظر در اجراي اين مطالعه عبارتند از).7،3(دارد
 .مطالعه ارقام بهاره و انتخاب مناسب ترين رقم كلزا در ميان ارقام شناخته شده براي منطقه اصفهان) 2. مناسب ترين زمان كشت

 
  مواد و روش ها

 32كيلومتري شمال شهرضا و در عرض جغرافياي  30در منطقه مهيار واقع در  1386ـ 1387اين تحقيق در سال زراعي 
متري از  1615منطقه  مذكور در ارتفاع . دقيقه شرقي اجرا گرديد 49درجه و  51شمالي و طول جغرافيايي  دقيقه 30درجه و 

سطح دريا قرار داشته و براساس اقليم بندي به روش كوپن جزو نواحي با آب و هواي گرم و خشك با زمستانهاي سرد 
درجه سانتيگراد  16ميلي متر و  120ين منطقه به ترتيب متوسط ميزان بارندگي و درجه حرارت ساليانه در ا. محسوب مي شود

ميزان شوري خاك مورد نظر در . بيشترين ميزان بارش در اين ناحيه از اواخر دي ماه تا اواسط بهمن ماه صورت مي گيرد. است
اراي بافت رسي خاك محل آزمايش د. مي باشد 6/7آن در حدود  pHميلي موس بر سانتي متر و  5/2سانتي متري  30تا 0عمق 

اين طرح به صورت كرتهاي يكبار خرد شده و در قالب طرح پايه بلوكهاي  . سيلتي بوده و از ماده آلي كمي نيز برخوردار است
به عنوان سطوح فاكتور هاي اصلي  15/12/86و 5/12/86،  25/11/86تاريخهاي  كاشت . تكرار اجرا گرديد 4كامل تصادفي با 

در تاريخ هاي مذكور . به عنوان فاكتورهاي فرعي در نظر گرفته شدند RGS003و  308، هايوال 401و هيبريدهاي هايوال 
 2بر روي هر پشته . متر بود، پياده شدند 5سانتي متر و به طول 60پشته و با فاصله  4تيمارهاي آزمايشي در هر پالت كه شامل 
سانتيمتر  30شامل هشت خط كاشت به فواصل تقريبي  در نتيجه هر پالت آزمايشي. خط كلزا در محل داغ آب كشت شدند

بوته در متر مربع بدست خواهد  55سانتي متر و در نتيجه تراكم حاصله حدود  6همچنين، فاصله بوته ها روي خط كاشت . بود
اقه و كيلوگرم هنگام رشد سريع س 150كيلوگرم در هكتار هنگام كاشت،  50كيلوگرم كود اوره به صورت  300مقدار . آمد
در طول دوران رشد رويشي و زايشي و پس از برداشت، . كيلوگرم نيز به هنگام شروع گلدهي به خاك اضافه گرديد 100

صفات مورد نظر شامل تاريخ شروع و پايان گلدهي، تاريخ رسيدگي، عملكرد و اجزاي عملكرد و درصد روغن اندازه گيري 
بوته از خطوط كناري هر پالت بطور تصادفي برداشت شده و ارتفاع ، تعداد  5براي اندازه گيري اجزاي عملكرد تعداد . شد

براي بدست آوردن عملكرد در واحد سطح نيز دو . غالف در بوته ، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه اندازه گيري گرديد
ي روغني و بوسيله دستگاه درصد روغن دانه توسط آزمايشگاه بخش تحقيقات دانه ها. پشته وسطي هر پالت برداشت شد

NMR كليه داده هاي حاصله نيز با استفاده از نرم افزار . اندازه گيري گرديدExcel  وSAS  و بر اساس مدل آماري طرح
 5آزمايشي مورد استفاده تجزيه واريانس شده و ميانگين عوامل مورد بررسي به كمك آزمون چند دامنه دانكن در سطح 

 . گرفت درصد مورد مقايسه قرار
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  نتايج و بحث
معني دار شده است به طوري كه افت محصوص تعداد % 5اثر زمان كاشت بر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال 

غالف  100تاريخ كاشت اول با متوسط . بهمن ماه موجب بروز اين اثر معني دار شده است 15غالف در بوته در تاريخ كاشت 
. غالف در هر بوته كمترين تعداد غالف را دارا بود  84با متوسط  در هر بوته حائز بيشترين تعداد غالف و تاريخ كاشت سوم

تعداد غالف در بوته در . اختالف معني داري با تاريخ كاشت نداشت ) غالف در هر بوته 5/97با متوسط (تاريخ كاشت دوم 
مورد مطالعه در اين آزمايش در جدول تجزيه واريانس صفات . غالف در بوته متغير بوده است  97تا 91ارقام مورد مطالعه بين 

به طوري كه  تعداد دانه در . مشاهده گرديد كه اثر زمان كاشت بر روي تعداد دانه در هر غالف بسيار معني دار بوده است
دانه در هر غالف حائز بيشترين مقدار بوده و از نظر اين جزء عملكرد به  17/23اسفند ماه با متوسط  5غالف در زمان كاشت 

دو تاريخ كاشت اول و سوم بدون اختالف معني دار با . داري برتر از دو تاريخ كاشت زودتر و ديرتر بوده است  طور معني
در جدول تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده در اين مطالعه مشهود است كه وزن هزار دانه تحت . يكديگر ديده شدند 

دانه در كلزا به نسبت ساير اجزاي عملكرد كمتر تحت تاثير شرايط  اصوالً وزن هزار. تاثير زمان كاشت قرار نگرفته است
به طوري كه در جدول مقايسه ميانگين ها  تفاوت بين زمانهاي كاشت در مورد اين پارامتر بسيار نا . محيطي قرار مي گيرد
گرم بدون اختالف معني  96/2و  14/3، با داشتن وزن هزار دانه به ترتيب RGS003و  Hyola401دو رقم . محسوس بوده است

گرم به طور محسوس كمتر از دو رقم ديگر   48/2با متوسط وزن هزار دانه  Hyola308دار نسبت به هم ديده شدند اما هيبريد 
به طور كلي وزن هزار دانه در شرايطي كه تنش هاي محيطي در موقع پر شدن دانه ها حادث نشود عمدتاً تحت تاثير رقم . بود

اثرات متقابل دو گانه تيمارهاي مورد . و اين جزء عملكرد در حقيقت يكي از مشخصه هاي هر رقم مي باشد قرار مي گيرد
اما درخصوص مهمترين پارامتر مورد نظر در اين مطالعه يعني عملكرد دانه، ميزان عملكرد دانه به طور . بررسي معني دار نبودند 

تاريخ كاشت دوم با  -ا در مقايسه ميانگين تاريخهاي كاشت از نظر عملكرد دانه ام. بسيار معني داري متاثر از تاريخ كاشت بود 
كيلوگرم درهكتار حائز بيشترين ميزان عملكرد بوده و از اين لحاظ نسبت به دو تاريخ كاشت اول و  6/2978متوسط عملكرد 

ميانگين عملكرد حاصله در تمام  عملكرد دانه در تاريخ كاشت مذكور كه. سوم به طور معني داري برتري عملكرد دارد
كيلوگرم بيشتر از  500كيلوگرم بيشتر از تاريخ كاشت اول و حدود  823تيمارها و تكرارهاي به كار رفته مي باشد در حدود 

با مشاهده جدول مقايسه ميانگين صفات در تاريخ هاي مختلف كاشت چنين استنباط مي شود كه . تاريخ كاشت سوم بود
وزن . عمدتاً در تاريخ كاشت دوم در بيشترين مقدار و يا بدون اختالف معني دار يا با بيشترين مقدار بوده استاجزاي عملكرد 

هزار دانه و تعداد دانه در غالف توليد شده در تاريخ كاشت دوم در بيشترين مقدار خود در مقايسه با ساير تاريخ هاي كاشت 
درصد روغن در اين مطالعه تحت تاثير هيچ يك از . كاشت دوم  قابل انتظار مي باشدبنابراين برتري عملكرد دانه در زمان . بود 

هيچ يك از تيمارهاي تاريخ كاشت و ارقام كاشته شده موجب بروز اختالف معني دار بر . تيمارهاي مورد بررسي قرار نداشت 
 .ديده نشد اثرات متقابل اين تيمارها نيز براي درصد روغن معني دار . درصد روغن نشدند 
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  مقايسه ميانگين بين سطوح تاريخ كاشت و سطوح ارقام : 1جدول 

تاريخ هاي 
  كاشت

  
روز تا 
 شروع

 گلدهي

روز تا 
گلدهي 
  كامل

طول دوره 
  گلدهي

روز تا 
  رسيدگي

  ارتفاع بوته
  سانتيمتر

تعداد 
غالف در 

  بوته

تعداد دانه 
  در غالف

وزن هزار 
  )گرم(دانه

  عملكرد
كيلو گرم 
  در هكتار

درصد 
  روغن

عملكرد 
  روغن

كيلو گرم 
  در هكتار

  a 00/88  a9/106  a33/19  a8/140  a3/111  a75/90  a04/19  a026/3  a2587  a52/33  b76550    بهمن 25

  a46/87  a9/105  a38/18 a7/139 a3/114 a17/91 a38/21  a036/3  a2636  a91/33  a92640  اسفند5
  a29/85  a2/106  a96/20 a2/137 a1/114 a38/87 a25/21  a027/3  a2462  a66/33  a88720  اسفند15

                    ارقام

Hyola308   a 00/89  ab 4/106  ab 58/18  a 3/142  abc 10/114  ab 58/90  a 33/19  a 029/3  a 2645  
a 
66/33  

a 92640  

Hyola401   bcd 25/86  ab 6/105  b 50/17  
ab

60/140  
abc 6/113  ab 50/90  a 00/20  a 030/3  a 2646  

a 
14/34  

ab 88720  

RGS003   ab 17/88  ab 3/106  a 17/21  
c

40/136  
ab 3/115  a 08/91  a 33/20  a 042/3  a 2440  

a 
08/33  

d 2060  

                    

 (p ≤ 0.05)در هر ستون ميانگين هايي كه الاقل داراي يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت معني دار آماري مي باشند*
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Abstract 
Canola can be planted in most areas of Isfahan which have cold mild and
warm mild weather. Winter planting of spring canola requires the
introduction of suitable cultivars with new conditions for planting. In
addition of cultivars, therefore it is necessary to study different planting
dates. The present study was performed in the form of experiment of
smashed plots having complete random block base draft and in 4
repetitions in Mahyar region. Three planting dates14/Feb2007,
24/Feb2007 and 6/Mar2007 were implemented as primary factors in main
plots and RGS003, Hyola401 and Hyola 308 as secondary factors in
secondary plots. The results of this examination showed that the effect of
planting date on all phonologic stages were very significant. Height of
bush, weight of thousand seeds and oil percentage were not affected by
different dates of winter planting. Number of passed days to blossoming
outset and complete blossoming, as well as the number of passed days to
reaching to physiologic ripeness of different planted cultivars had
significant difference. Results also showed that 3 cultivars of planted
canola were different from the point of view of the average of seed
numbers in shell and the weight of thousand seeds, while there were no
differences from the point of view of bush height, average of numbers of
shells in bush and oil percentage. Performance rate of seed was highly
affected by date planting. Second planting date with average performance
of 2978.6k/g per hectare had the most performance rate and so had
primacy over two other planting dates for this attribute. In comparing
different cultivars also relating to two other spring hybrids RGS003 with
average production of 2626.5k/g in per hectare was located in higher
level for seed performance. Oil percentage of seed also was affected by
none of practiced cares. Generally using 24/Feb2007 plant date and
Hyola 308 have the most amounts of performance and 14/Feb2007 and
Hyola 308 has the most oil performance for farmers.          

 


