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 ((.Brassica napus Lاقتصبدی ضًَتیپ ّبی کلصا تغییسات عولکسد 

 تحت کطت تبخیسی دز ًظبم ّبی شزاعی کن ًْبدُ ٍ هتداٍل

 5ٍ علیسضب االشهٌی 4،اثَالفضل فسجی  3،هحود زضب داداضی2، عجبسعلی ًَزی ًیب1ّبدی ًجفی ًَایی*

 کطبٍزشی ،داًطگبُ آشاداسالهی، گسگبى،ایساىداًطجَی  کبزضٌبسی ازضد ٍ استبدیبز داًطکدُ  -3-5,1

 .استبدیبز پطٍّص هسکص تحقیقبت کطبٍزشی ٍ هٌبثع طجیعی استبى گلستبى-2ٍ4

 
 :چکیدُ

ثِ هٌظَز ثسزسی ٍ هقبیسِ اثسات ًظبم ّبی کن ًْبدُ ٍ هتداٍل ثس زٍی عولکسد اقتصبدی ضًَتیپ ّبی کلصا ایي             

دز ایستگبُ تحقیقبت کطبٍزشی گسگبى دزقبلت طسح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی  1389-99آشهبیص دز سبل شزاعی 

(RCBD)ًظبم شزاعی-دٍ فبکتَز ،الف. ضد اجسا دز سِ تکساز(A ) دز دٍ سطح(a1)ًُظبم کن ًْبد(LI  ) ٍ(a2)ًظبم  

.  سفتٌددز دُ سطح ضبهل تعداد دُ ضًَتیپ کلصا هَزد ثسزسی قسازگ( B) ضًَتیپ-دز دٍ هحیط ٍ  ة (CM)هتداٍل

کطت ثرٍز دز ّس کست ثِ طَز جداگبًِ دز هحیط ّب ی آهبدُ ضدُ دز تبزیخ ًْن آذزهبُ تحت کطت تبخیسی دز هٌطقِ 

 432ًتبیج تجصیِ ٍازیبًس هسکت داد ُ ّبی ثِ دست آهدُ اش دٍ هحیط ًطبى داد کِ دز هحیط کن ًْبدُ ّبیَال . اًجبم ضد

ٍدز . تسیي عولکسد  داًِ زا داضتٌدگسم دز ّکتبز کنکیلَ  1732ثب 4815َال تسیي ٍ ّبیبز ثیصکیلَگسم دز ّکت 2554ثب 

تسیي کیلَگسم دز ّکتبز کن 2384ثب  4815کیلَگسم دز ّکتبز ثیطتسیي ٍّبیَال  2962ثب  429هحیط هتداٍل ،ّبیَال 

 .عولکسد داًِ زا تَلید کسدُ اًد

 

 ظام ّای کن ًْادُ ٍ هتذاٍلکلضا، کطت تاخیشی، ػولکشد اقتصادی،ً:  ٍاضُ ّبی کلیدی
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 :هقدهِ

 در ٍ سراعت ًثاتات اصالح هتخصصاى هَفقیت گز تیاى گلستاى استاى شزق در کاًَال کشت سطح افشایش

ارقام  ایي زدعولک افشایش جْت هطلَب هذیزیتی راّکارّای ارائِ ٍ هٌطقِ در کشت هٌاسة ارقام هعزفی ٍ اصالح

تأهیي غذا اس سالیاى تسیار گذشتِ تزای تشز یکی اس هعضالت اساسی تَدُ کِ ّوَارُ اًساى را تِ اًذیشیذى در .است

رًٍذ تَسعِ تِ دلیل در حال حاضز ایي هشکل تز کشَرّای عقة هاًذُ ٍ در حال . جْت رفع آى ٍادار ًوَدُ است

تا تَجِ تِ افشایش سطح (. 5731هلکَتی، )ا هستَلی گشتِ است افشایش غیز هعقَل جوعیت، تیش اس سایز کشَرّ

سیز  کشت کلشا  سطح( ٍسارت جْاد کشاٍرسی،تاًک اطالعات سراعت)سیز کشت کلشا در هٌطقِ گلستاى ،طثق آهار 

 کل اس درصذ 13هعادلّکتار 75813ّکتار تَد کِ در  استاى گلستاى ،  553717، 88-88در  کشَر در سال سراعی 

کیلَگزم دین در ّکتار تَد کِ  57.7588کیلَگزم آتی ٍ 5111538تا هیاًگیي عولکزد   کشَر، کشت یزس سطح

 .اّویت تحقیق ایي هحصَل در ایي استاى را ًوایاى تز هی کٌذ
 

 :هَاد ٍ زٍش
 

تِ هٌظَس تشسسی ٍ هقایسِ ًظام ّای کن ًْادُ ٍ هتذاٍل  دٍ آصهایص جذاگاًِ دس ایستگاُ تحقیقات کطاٍسصی 

تْثْاى، :)اثش ًظام ّای کن ًْادُ ٍ هتذاٍل تش سٍی دُ طًَتیپ کلضا ضاهل.  اجشا گطت 89 -99گشگاى دسسال صساػی

کِ اص (   Rgs، صاتل ٍ 69، ّایَال  4845، ّایَال  398، ّایَال  59، ّایَال 432،ّایَال  494، ّایَال 429ّایَال 

تحقیق دس قالة طشح تلَکْای کاهل . گشگاى تْیِ گشدیذ تخص اصالح ٍ تْیِ ًْال ٍ تزس هشکض تحقیقات کطاٍسصی

کن ًْادُ ٍ )ایي طشح داسای  دٍ هحیط  . دس کشت ّای جذاگاًِ ٍ دس سِ تکشاس کطت گشدیذ(RCBD)تصادفی

خط کاضت   4هتش  ّش کشت داسای  4تلَک فاصلِ تلَک  3تیواس  49. ٍ فاکتَس طًَتیپ ّای کلضا هی تاضذ( هتذاٍل

هتش هی تاضذ ٍ فاصلِ تیي هحیط  5ساًتی هتش ٍ طَل ّش خط کاضت  59ًتی هتش ٍ فاصلِ تیي کشت سا 29تِ فاصلِ 

دس  سیستن کن ًْادُ . ًْن آرس هاُ صهاى کطت تَد کِ دستی ٍ تحت کطت دیش دس هٌطقِ صَست گشفت.هتش تَد 3ّا 

ٍلی دس . دس ّکتاس تَد کیلَگشم 59خاک ٍسصی حذاقل تَدُ دیسک صدُ ٍ کاضت صَست گشفت ٍ هیضاى ًیتشٍطى 

خاک ٍسصی هتذاٍل  اتتذا صهیي ضخن خَسدُ ٍ سپس دیسک صدُ  ضذ ٍ پس اص آى کاضت صَست گشفت ٍ هیضاى 

تشای تذست آٍسدى .کِ سپس پس اصکاضت دس ّش دٍ هحیط آتیاسی اًجام ضذ. کیلَگشم دس ّکتاس تَد 499ًیتشٍطى 

ّا تِ هذت  شکضی ّش کشت، تِ هٌظَس تؼییي ػولکشد داًِ، تَتِّا اص قسوت ه تؼذ اص تشداضت تَتِػولکشد اقتصادی،
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کَب کَتیذُ ٍ تزسّای  ساػت دس َّای آصاد قشاس گشفتٌذ تا خطک ضًَذ ٍ سپس تَسط دستگاُ خشهي 48-24

 . تذست آهذُ تَصیي گطت

 

 

 :ًتبیج ٍ ثحث

ًطاى داد کِ ػولکشد ( کن ًْادُ ٍ هتذاٍل)ًتایج تجضیِ ٍاسیاًس هشکة داد ُ ّای تِ دست آهذُ اص دٍ هحیط

دسصذ اختالف هؼٌی داسی داضت اها طًَتیپ ّا اختالف هؼٌی داسی ًطاى  5دس سطح ، (داًِ)اقتصادی 

دس ّش دٍ هحیط تیي طًَتیپ ّا دیذُ ضذ ٍلی اص لحاظ آهاسی اختالف هؼٌی ( داًِ)ًذادًذ،اختالف ػولکشد اقتصادی

کیلَگشم  2554تا  432دس هحیط کن ًْادُ ّایَال . هحیط ًیض اختالف هؼٌی داس ًثَد*پٍ اثش هتقاتل طًَتی. داس ًثَد

ٍدس هحیط هتذاٍل . تشیي ػولکشد  داًِ سا داضتٌذکیلَگشم دس ّکتاس کن 4732تا 4845تشیي ٍ ّایَال دس ّکتاس تیص

تشیي ػولکشد داًِ سا س ّکتاس کنکیلَگشم د 2384تا  4845کیلَگشم دس ّکتاس تیطتشیي ٍّایَال  2962تا  429،ّایَال 

 .تَلیذ کشدُ اًذ
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،سضذ اٍلیِ سشیغ،گلذّی صٍد ٌّگام پس اص سٍصت،ساقِ ّای کَتاُ ٍ ضخین،گل ّای تذٍى 4994تَسلیٌگ 

هتش هشتغ،طَیل ٍ  ػذد دس 8999تا  5999گلثشگ،هقاٍهت تِ سیضش دس صهاى تشداضت،تشخَسداسی اص تؼذاد غالف 

ػوَدی تَدى غالف ّا،ٍ افضایص تؼذاد غالف دس ساقِ اصلی،ٍ کاّص تؼذاد ساقِ ّای فشػی سا اص خصَصیات 

کاضت  دس تأخیشتیاى ًوَدًذ کِ (4387)فشجی ٍ ّوکاساى. .هطلَب کلضا جْت تَلیذ ػولکشد اقتصادی  تاال رکش کشد

 تؼذاد کاّص ٍ فصل اًتْای خطکی ٍ تاال دهای تِ داًِ ذىض پش ٍ گلذّی هاًٌذ گیاُ حساس هشاحل تشخَسد سثة

 سا کاضت هختلف ّای تاسیخ اثش ( 1995)  ّوکاساى ٍ جاًسَى .ضذ فیضیَلَطیکی سسیذگی ٍ ضشٍع گلذّی تا سٍص

 ضَد هی داًِ ػولکشد داس هؼٌی کاّص تاػث کاضت دس کِ تأخیش گشفتٌذ ًتیجِ ٍ دادًذ قشاس هقایسِ هَسد کلضا سٍی

 . تَد تشداضت ضاخص ٍ گیاُ دس خَسجیي تؼذاد کاّص ػلت تِ ّای دیش کاضت تاسیخ دس داًِ ػولکشد کاّص.

 عملکرد دانه(ميانگين مربعات)تجزيه واريانسخالصه  -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
n.s                درصد 1و 5به ترتيب معنی دار در سطوح آماری  **و *غير معنی دار و 
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 ٍ ػولکشد خطک، هادُ تجوغ تش تکویلی تیاسیآ ٍ کاضت تاسیخ اثش.لطیفی،ى،سلطاًی،ا،ضیشاًی ساد،اح،.فشجی،ا -4

 ضواسُ پاًضدّن، طثیؼی جلذ هٌاتغ ٍ کطاٍسصی ػلَم هجلِ . (Brassica napus) کاًَال سقن تشداضت دٍ ضاخص

 .4387ضطن،

2- Thurling،  N.1991. Application of the ideotype concept in breeding for higher yield in 

oilseed  brassica.  Field  crops res. 26:201-219. 

3- Johnson, B. L., Mckay, K. R., Schneiter, A. A., Hanson, B. K., and Schatz, B. G. 1995. 

Influence of planting date on canola and crambe production. J. of 

Production Agric. 4: 594- 599. 

 

 

Change Economy seed canola genotypes (brassica napus L.) 

of the low-input and conventional systems in lat cultivation  

 عملکرد اقتصادی درجو آزادي منابع  تغیرات

 * 3252681.66 1 مكان
 280093.567 4 تکرار در مکان

 n.s 209029.711 9 ژنوتیپ
 n.s 99311.593 9 مكان*ژنوتیپ 

 124811.7 36 اشتباه آزمايش
 ضريب تغییرات

 (درصد)
 

14.53397 
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Abstract: 

In order to  effects of the low-input and conventional systems in delay cultivation on 

growth seedling of canola genotypes (Brassica napus L.) experiment was conducted 

at the agricultural research station of gorgan during 2009-2010.The experiment was 

an RCBD with 3 replications. Two factors such s:(A):Agronomy  
   systems in 2 level.(a1):low input and (a2): 

Conventional system in 2 environments and B:genotype in ten levels.seed culture in 

every plot were separate in Ready Environment in date  9 azar month. 

Result Analysis compare variation with two Environments show in low-input 

Hayola 432 with 2554 kilogram per hectar were Maximum and Hayola 4815 with 

1732 kilogram per Ha were Minimum.in conventional system Hayola 420 with 2962 

kilogram were Maximum and Hayola 4815 with 2384 kilogram have Minimum seed 

yield. 
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