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 چکیذُ

رقن کلسای بْارُ در جوؼیت ّای هختلف گیاّی، آزهایشی بِ صَرت کرتْای یك بار خرد  3بِ هٌظَر بررسی تغییرات اجسای ػولکرد 

. تحقیقاتی چْار تختِ هرکس تحقیقات کشاٍرزی شْرکرد  اجرا  شذ تکرار در ایستگاُ 3شذُ در قالب طرح پایِ بلَک ّای کاهل تصادفی با 

سطَح هختلف تراکن کِ در کرت . در ایي هطالؼِ تراکن گیاّی در کرت ّای اصلی ٍ ارقام کلسای بْارُ در کرت ّای فرػی قرار هی گیرًذ

(. 441ٍ ّایَال RGS003ساری گل، )ػبارتٌذ از  بَتِ در هتر هربغ ٍ ارقام کلسا 124ٍ  04ٍ  44ّای اصلی بَدًذ، ػبارتٌذ از سِ سطح 

بَتِ،  24رقن تأثیر هؼٌی داری بر تؼذاد شاخِ جاًبی، تؼذاد خَرجیي در . ر ّیچ یك از صفات آزهایشی ًذاشتتراکن تأثیر هؼٌی داری ب

تؼذاد داًِ در خَرجیي، ٍزى داًِ بَتِ،  24بیشتریي تؼذاد خَرجیي در . داًِ در خَرجیي، ٍزى داًِ در خَرجیي ٍ ٍزى پَستِ داشتتؼذاد 

بَتِ، تؼذاد داًِ در  24باالتریي تؼذاد خَرجیي در  441بَتِ در هتر هربغ حاصل شذ ٍ رقن ّایَال 04در خَرجیي ٍ ٍزى پَستِ در تراکن 

َتِ در هتر هربغ ب 04در تراکن  441بِ ًظر هی رسذ کاشت رقن ّایَال. خَرجیي ٍ ٍزى هٌاسب داًِ در خَرجیي را بِ خَد اختصاص داد

  .در هٌطقِ آزهایشی هٌاسب باشذ

  .رقن، کلشا، اجشای ػولکزد، جوؼیت گیبّی :ٍاشگاى کلیذی
 

 هقذهِ

کلشا گیبّی اعت یکغبلِ ثب صًَتیپ ّبی ثْبرُ ٍ پبییشُ کِ ثب تَجِ ثِ شزایط اکَلَصیک هٌبطق هختلف، هَرد سراػت قزار هی گیزد 

کن گیبّی ًیش اس ػَاهل هْن تأثیز گذار ثز ػولکزد ٍ اجشای ػولکزد کلشا ثَدُ ٍ یکی اس هْن تزیي تزا(. 2011، 1ٍلی سادُ ٍ هیزشکبری)

اًتخبة رقن ًیش ثزای هَفقیت (. 2000، 2دیپٌجزٍک)ػَاهل تؼییي کٌٌذُ ثزای گیبُ در جذة ٍ دریبفت هٌبثغ غذایی ٍ ًَر هی ثبشذ 

ثِ گًَِ، ًَع ٍ عبسگبری رقن، کیفیت ثذر، ٍیضگی ّبی خبک ٍ ثبسار هَرد  در اًتخبة رقن ثبیذ. تَلیذ هحصَل حبئش اّویت هی ثبشذ

ّذف اس ایي هطبلؼِ ثزرعی تغییزات اجشای ػولکزد ارقبم کلشای ثْبرُ در تزاکن (. 2007، 3کبراهًَبط ٍ ّوکبراى)ًظز تَجِ داشت 

 . هختلف گیبّی هی ثبشذ
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

تکزار در ایغتگبُ تحقیقبتی چْبر  3شذُ در قبلت طزح پبیِ ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب ایي تحقیق ثِ صَرت کزتْبی یک ثبر خزد 

در ایي هطبلؼِ تزاکن گیبّی در کزت ّبی اصلی ٍ ارقبم کلشای ثْبرُ در کزت ّبی . تختِ هزکش تحقیقبت کشبٍرسی شْزکزد  اجزا  شذ

عبری گل، )ثَتِ در هتز هزثغ ٍ ارقبم کلشا ػجبرتٌذ اس  120ٍ  80ٍ  40عطَح هختلف تزاکن ػجبرتٌذ اس عِ عطح . فزػی قزار هی گیزًذ

RGS003 ارقبم کلشا ثِ صَرت . هتز خَاّذ ثَد  5عبًتی هتز ثِ طَل   6کبشت ثِ فبصلِ  3ّز کزت آسهبیشی شبهل (. 401ٍ ّبیَال
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 120ٍ 80،40ثَتِ ثزای تزاکن ّبی عبًتی هتز ٍ فبصلِ ثیي دٍ  30جَی ٍ پشتِ ٍ ثب دٍ ردیف کبشت رٍی ّز پشتِ ثِ فبصلِ ردیف 

کبشت ثب دعت ٍ ثِ صَرت هتزاکن اًجبم خَاّذ شذ ٍ پظ اس اعتقزار گیبُ  تٌک کزدى ٍ . عبًتی هتز خَاّذ ثَد 2ٍ 4،8ثِ تزتیت 

م کلیِ هحبعجبت آسهبیشی ثب اعتفبدُ ًز. تٌظین تزاکن ّبی هطلَة ثب دعت ٍ خط کش ّبی هذرج ٍ ثِ کوک کبرگز اًجبم خَاّذ شذ

 . درصذ اًجبم شذ 5صَرت گزفت ٍ هقبیغِ هیبًگیي ّب ثب آسهَى داًکي در عطح احتوبل  Mstat-cافشار 
 

 ًتایج ٍ بحث

 120ثِ  40ارتفبع ًْبیی در اس تزاکن . تزاکن تأثیز هؼٌی داری ثز ّیچ یک اس صفبت آسهبیشی ًذاشت ٍ رًٍذ خبصی ًیش هشبّذُ ًشذ

ثَتِ، تؼذاد داًِ در  20تؼذاد شبخِ جبًجی، تؼذاد خَرجیي در  ثیشتزیي .یي افشایش هؼٌی داری ًجَدثَتِ در هتز هزثغ افشایش یبفت کِ ا

ثَتِ در هتز هزثغ ثَد کِ اختالف هؼٌی داری ثب عبیز تزاکن ّبی آسهبیشی  80خَرجیي، ٍسى داًِ در خَرجیي ٍ ٍسى پَعتِ در تزاکن 

خَرجیي ٍ  ثَتِ، تؼذاد داًِ در خَرجیي، ٍسى داًِ در 20تؼذاد خَرجیي در  رقن تأثیز هؼٌی داری ثز تؼذاد شبخِ جبًجی،. ًذاشت

ثبالتزیي تؼذاد شبخِ جبًجی را ثِ خَد اختصبص داد  003رقن آرجی اط. اهب تأثیز آى ثز ارتفبع ًْبیی هؼٌی دار ًجَد ٍسى پَعتِ داشت،

یز ارقبم اختالف ي ارتفبع را ثِ خَد اختصبص داد کِ ثب عبرقن ّبیَال ثیشتزی. اختالف هؼٌی داری داشت 401کِ تٌْب ثب رقن ّبیَال

ي ٍ ٍسى پَعتِ را ثِ خَد ثَتِ، تؼذاد داًِ در خَرجی 20ثبالتزیي تؼذاد خَرجیي در  401ّوچٌیي رقن ّبیَال. هؼٌی داری ًذاشت

رقن عبری گل . در راثطِ ثب تؼذاد داًِ در خَرجیي اختالف هؼٌی داری ثب دٍ رقن آسهبیشی دیگز داشت 401ّبیَال. اختصبص داد

اختالف هؼٌی داری هیبى دٍ رقن عبری . ثَد 003ثیشتزیي ٍسى داًِ در خَرجیي ٍ کوتزیي هقذار ایي صفت هزثَط ثِ رقن آرجی اط 

 (. 1جذٍل )جبی گزفتٌذ  aدر راثطِ ثب ایي صفت هشبّذُ ًشذ ٍ ّز دٍ در گزٍُ آهبری  401ّبیَالگل ٍ 
 

بَتِ، تؼذاد داًِ در خَرجیي، ٍزى داًِ در خَرجیي  24، تؼذاد شاخِ جاًبی، تؼذاد خَرجیي در (ساًتی هتر)هقایسِ هیاًگیي ارتفاع ًْایی  -1جذٍل 

 (.گرم)، ٍزى پَستِ (گرم)

تؼذاد شبخِ  ع ًْبییارتفب تیوبر

 جبًجی

تؼذاد خَرجیي 

 ثَتِ 20در 

تؼذاد داًِ در 

 خَرجیي

 ٍسى پَعتِ ٍسى داًِ در خَرجیي

 تزاکن

 (هزثغ ثَتِ در هتز)

      

40 a90/85 a40/29 a8/814 a26/20 a400/4 a31/18 

80 a61/87 a76/35 a2/947 a19/21 a200/5 a89/19 

120 a22/88 a24/32 a0/786 a08/17 a356/4 a04/18 

       رقن

 a80/85 a30/37 a2/979 b16/19 a578/5 b92/19 عبری گل

 a75/86 b24/19 a6/1081 a94/23 a233/5 a69/23 401ّبیَال

 a17/85 a86/40 b4/487 b43/15 b144/3 c63/12 003آرجی اط 

 .ارًذدار ًذ ّبی ّز عتَى کِ دارای حزف هشتزک ّغتٌذ، ثب ّن اختالف هؼٌی هیبًگیي
 

 کلی ًتیجِ گیری
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ثَتِ در هتز هزثغ  80ثَتِ، تؼذاد داًِ در خَرجیي، ٍسى داًِ در خَرجیي ٍ ٍسى پَعتِ در تزاکن  20ثیشتزیي تؼذاد خَرجیي در 

ثَتِ، تؼذاد داًِ در خَرجیي ٍ ٍسى هٌبعت داًِ در خَرجیي را ثِ خَد  20ثبالتزیي تؼذاد خَرجیي در  401حبصل شذ ٍ رقن ّبیَال

 . ثَتِ در هتز هزثغ در هٌطقِ آسهبیشی هٌبعت ثبشذ 80در تزاکن  401ثِ ًظز هی رعذ کبشت رقن ّبیَال. صبص داداخت
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Abstract 

In order to evaluate the changes of three spring rapeseed cultivars yield components in different 

plant populations, an experiment was conducted on the basis of split plot layout with completely 

randomized block design with 3 replications in Shahrekord city. Plant densities in main plots were 

40, 80 and 120 plants per m
2
, and rapeseed cultivars in secondary plots were Sarigol, RGS003 and 

Hyola401. Plant density had no significant effect on experimental characters. Cultivar had 

significant influence on the number of secondary branches, the number of pods per 20 plants, the 

number of seed per pod, seed weight per pod and crust weight. On the basis of the results, the 

highest number of pod per 20 plants, the number of seed per pod, seed weight per pod and crust 

weight was related to 90 plants per m
2
, and Hyola 401 had obtanied the maximum number of pod 

per 20 plants, the number of seed per pod and appropraite seed weight per pod. So, it seems that 

cultivation of Hyola401 and 80 plants per m
2
 was suitable for this region.  
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