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  واكنش ارقام مختلف كلزا به تاخير در زمان كاشت در منطقه اراك
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  چكيده
در شرايط آب و هوائي اراك Brassica napus به منظور بررسي اثرات ناشي از تاخير در كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي كلزاي پائيزه    

در اين . تكرار در مزارع دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك اجراء گرديد 3،آزمايشي به صورت طرح اسپليت پالت در قالب بلوك كامل تصادفي با 
عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد كه طرح تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل تاريخ كاشت معمول و كشت تاخيري و رقم به 

نتايج حاصل از  .بودند Millenaو  ,Olara,Sunday,Modena, SLM046,Opera,Okapi,Elite,Zarfan ,Ebonit Licord :ارقام شامل
 اين آزمايش نشان داد كه در شرايط تاخير در كاشت و معمول ارقام از نظر عملكرد دانه و شاخص برداشت اختالف معني دار داشتند و در مورد

هكتار بود كيلوگرم در 4479با ميانگين SLM046در اين بررسي بيشترين عملكرد دانه مربوط به رقم .درصد روغن اختالف معني داري مشاهده نشد
كيلوگرم در هكتاردر رده هاي بعدي قرار گرفتند و كمترين ميزان  عملكرد  4237( ،Ebonit)4356(Olara(Millena،)8/4302( و پس از آن ارقام

به .دار بوددرصد حائز بيشترين مق 49با  Millenaدر مورد درصد روغن رقم .كيلوگرم در هكتار مي باشد3788با ميانگين  Eliteدانه مربوط به رقم 
به عنوان ارقام موفق تر توصيه مي  Millena وEbonitو SLM046طور خالصه مي توان گفت در شرايط برخورداري از كشت معمول ارقام 

  .توصيه ميشودSLM046 در صورت از دست دادن تاريخ كاشت بهينه رقم .شود
  ودرصد روغن دانهكلزا، تاريخ كاشت، شاخص برداشت، عملكرد دانه، عملكرد: كليديواژگان 
  مقدمه

كلزا يكي از مهمترين دانه هاي روغن جهان است و با توجه به اهميت گياه كلزا و افزايش نياز روز افزون به روغن هاي نباتي، تحقيقات 
تعيين تاريخ كاشت و رقم يا ارقام ). .3(گسترده اي جهت بررسي دقيق جهت توسعه كشت كلزاي پاييزه در كشور صورت پذيرفته است 

مناسب براي كشت در مناطق مختلف و در دوره هايي كه شرايط آب و هوايي با فيزيولوژي رشد و نمو گياه منطبق باشد از اهميت ويژه اي در 
  ). 2(بر عملكرد خواهد شدبرنامه ريزي و مديريت هاي زراعي برخوردار بوده و باعث بهينه شدن بازده استفاده از عوامل محيطي موثر 

  مواد و روش ها
به منظور بررسي واكنش ارقام مختلف كلزا به تاخير در زمان كاشت در منطقه اراك در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد    

كرت هاي اصلي آن شامل تاريخ . دتكرار اجراء گردي 3اين آزمايش  به صورت اسپليت پالت در قالب بلوك كامل تصادفي در .اراك اجراء شد
كليه ارقام در شرايط طبيعي و تنش كشت . رقم جديد كلزا ي پائيزه بود11و كرت هاي فرعي آن ) مهر 18شهريور و 15(كاشت هاي مختلف 

نگامي انجام شد برداشت كلزا به صورت دستي و ه. شدند و عمليات تهيه زمين كاشت و داشت مطابق با دستور العمل هاي بهزراعي انجام شد
براي محاسبه عملكرد دانه هر رقم، در هر پالت از دو . كه خورجين رسيده و به رنگ زرد متمايل به قهوه اي و دانه به رنگ سياه در امدند
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در  رديف مياني پس از حذف اثرات حاشيه اي و بعد از جدا كردن بذور از خورجين ها و وزن نمودن آنها ،عملكرد دانه بر حسب كيلوگرم
به منظور تعيين درصد روغن از نمونه بذر برداشت شده از هر كرت مقداري بذر به مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرج . هكتار تعيين شد

جهت انجام محاسبات آماري و تجزيه واريانس و مقايسه . تعيين شد NMRفرستاده شد و در آزمايشگاه درصد روغن هر نمونه به روش 
درصد استفاده 5براي مقايسه ميانگين ها از آزمون چند آزمون چند دامنه دانكن در سطح . استفاده گرديد Mstat-Cنرم افزار  ميانگين ها، از

  .معني دار بودن آنها تعيين گرديد براي صفات استفاده گرديد و )Correlation(همچنين كليه ضرايب همبستگي از برنامه . گرديد
  

  نتايج و بحث

هم چنين عملكرد در ارقام مورد آزمايش در سطح . اساس نتايج بدست آمده از اين بررسي تحت تاثير كاشت قرار گرفته استعملكرد دانه بر 
اختالف معني داري نشان مي دهد و بررسي اثرات متقابل ميان تاريخ كاشت و ارقام توانستند عملكرد دانه را به صورت معني داري % 1احتمال 

 Eliteكيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد را دارا هست 4479.3با  SLM046 رقمدر اين بررسي . اثير قرار دهندتحت ت% 1در سطح احتمال 
عملكرد گياهان زراعي تحت تاثير شرايط محيطي ، . كيلوگرم در هكتار كمترين ميزان عملكرد را دارا مي باشد 3788با ميانگين عملكرد 

تاريخ كاشت بر روي عملكرد و فنولوژي گياه تغييرات بسيار مشخصي اعمال مي كند و به اين . آنها استساختار ژنتيكي گياه و اثرات متقابل 
در اين آزمايش مشاهده شد كه با تاخير در كاشت  .)3( صورت كه هر چه از تاريخ كاشت مطلوب دورتر شويم عملكرد نهايي كاهش مي يابد

از كاهش تعداد دانه در خورجين و تعداد خورجين در كل بوته مي باشد در اين مسئله عملكرد دانه كاهش يافت كه اين مسئله خود ناشي 
خود ناشي از اثر كاهش طول دورة رشد مي باشد كه با تاخير در كاشت حاصل مي شود ولي به طور كلي به نظر مي رسد با دور شدن از 

شاخص برداشت تحت تاثير تاريخ كاشت قرار نگرفته  1طابق جدولدر اين بررسي م. عملكرد دانه نيز كاهش مي يابد –تاريخ كاشت مطلوب 
اختالف معني داري وجود دارد ودر اثر متقابل تاريخ كاشت و ارقام در % 1همچنين شاخص برداشت در ارقام مورد آزمايش در سطح . است

را به  0.69ترين شاخص برداشت به ميزان باال  Ebonitمطابق جدول  در اين بررسي رقم . اختالف معني داري مشاهده شده است% 1سطح 
به نظر مي رسد شاخص . كمترين شاخص برداشت را به خود اختصاص داده است 0.57با ميانگين  Zarfanرقم. خود اختصاص داده است

بررسي عملكرد روغن در اين  ).1(برداشت در گونه هاي روغني جنس براسيكا در مقايسه با ساير گياهان زراعي مانند غالت،نسبتا پائين باشد
در بررسي اثرات متقابل . تحت تاثير قرار دهد% 1ولي ارقام توانستندعملكرد روغن را در سطح احتمال .تحت تاثير تاريخ كاشت قرار نگرفت

ق جدول مطاب. به صورت معني داري تحت تاثير قرار دهند% 1رقم و تاريخ كاشت مشاهده شد كه توانسته اند عملكرد روغن در سطح احتمال 
كيلوگرم در  2.14و2.13و2.17و2.09ترتيب برابربا به Zarfan,Ebonitو SLM046, Modenaدر ميان ارقام مورد بررسي رقم 1شماره 

مهم ترين عواملي كه بر ميزان روغن و ..كمترين ميزان عملكرد روغن را داراست 76/1با  Licordهكتار بيشترين ميزان عملكرد روغن و رقم 
درصد روغن تحت تاثير تاريخ كاشت و رقم قرار نگرفت و  1بر اساس نتايج به دست آمده از جدول ). 6(ند محيط و رقم است مؤثر پروتئين

درصد روغن حائز بيشترين مقدار و ارقام  49با Millenaرقم  2بر طبق جدول. در اثرات متقابل هم اختالف معني داري وجود ندارد
Modena,Sunday  در بررسي مشخص شد كه تاثير تاريخ كاشت بر روي درصد روغن دانه  ترين ميزان را دارا هستنددرصد روغن كم 46با
و نتايج اين تحقيق منطبق با اين نظرات است و با وجود معني دار نبودن اثر تنش بين ارقام تفاوتهايي مشخص ).3( معني دار نبوده است
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ست و از بررسي تحقيقات نتيجه مي شود كه ارقام در مناطق مختلف داراي عكس درصد روغن باالتر بوده ا دومگرديده و در تاريخ كاشت 
 اين تحقيق بيانگر آن است كه كشت ند بررسي نتايج حاصل ازالعمل هاي متفاوتي بوده ا

در شرايط تنش و  اغلب ارقام پاييزه. مهر با موفقيت امكان پذير است  15شهريور تا  15كلزاي پاييزه در منطقه اراك در تاريخ هاي كاشت 
انتخاب . بدون تنش توانسته رفتاري مشابهي را نشان دهندو اين به علت همان مقاوم سازي زمستانه است كه ارقام پاييزه از خود نشان مي دهند

منطقه تاريخ كاشت مناسب براي زراعت كلزا در اهميت بسياري دارد و بايد تاريخ كاشت مناسب كلزاي پاييزه بر اساس آب و هواي هر 
 جداگانه بررسي و تعيين گردد
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 ميانگين مربعات عملكرد دانه و روغن ، در صد روغن ، شاخص برداشت) :1(جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات

 ميانگين مربعات

 درصد روغن عملكرد روغن عملكرد دانه
شاخص 
 برداشت

٢٣٤١٤٤.٣ 2 تكرار n ٠.٣٧٣ ns ٠.٠٠٤ ns ٠.٠٢٤ ns 

٢٦٠.٠١ 1 تنش * ٠.٠٤٦ ns ٠.٠٠١ ns ٠.١٦٢ ns 

 ٠.٠٢٤ ٠.٠٠١ ٠.١٣٠ ١١٢٤٩٨.٢ 2 اشتباه

٢٩٩١٠٨.٧ 10 رقم ** **٠.٠٠١ ٠.١١ ns **٠.٠٢٠  

١٨٠٨٧٧.١ 10 رقم×تنش ** **٠.٠٠١ ٠.١٣٣ ns ٠.٠۴۵** 

 ٠.٢٠٤ ٠.٠٠١              ٠.٠٣٩ ١٦٧٤٧٤.٨ 40 اشتباه
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Abstract  
In order to study the response of rapeseed cultivars to relay sowing date in Arak enviroment.  An 
experiment was conducted in Split plot design on randomized complete block with three replications at 
field of Araks Azad university. In this plan , there were two factors, planting date with two levels(usual 
planting date and delayed planting dates) were as main plots and autumn canola  cultivars  in eleven levels  
include  of :licord,lara,sunday,modena,slm046,opera,okapi,Elite,zarfan,Ebonite,Millena as sub plots and 
variety slm046 for example control .the result of this plan indicate in relay cropping and usual sowing 
date ,there were significant difference itand about %oil,there were not significant difference.in this survey 
, the highest yield of seed was related to slm046 with average 4479 kg/ha ,then varieties such as Millena 
4302 kg/ha , Ebonite 4237kg/ha,Olara 4356kg/ha have been put next class and the least yield rate of seed 
was related to Elite 3788 kg/ha. the highest%oil was related tomillena with 49 percentage we 
recommended when we have usual sowing date slm046 ,ebonite and millena were best varieties. And in 
relay cropping we advise slm046 variety .it seems slm046 is suitable choice in this condition. 
 
Keywords: canola, planting date, yield of seed, oil 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


