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  :چكیده

بر عملکرد دانھ و روغن، خصوصیات الگوی کاشت اثر بھ منظور بررسی 

بھ صورت  آزمایشیدر ارقام کلزای بھاره  مورفولوژیکیفنولوژیکی و 

در سال سھ تکرار بابلوکھای کامل تصادفی  طرح فاکتوریل در قالب

منابع طبیعی سامیان و  در ایستگاه تحقیقات کشاورزی 1393زراعی 

انجام شد. در  مشگین شھر - جاده اردبیل 10کیلومتر اردبیل واقع در 

، 308این طرح فاکتور اول شامل ارقام کلزا در سھ سطح (ھایوال 

در سھ  ھافاکتور دوم فاصلھ ردیف ) و003 .اس .جی .آرو  401ھایوال

ھا روی متر ) و فاکتور سوم فاصلھ بوتھسانتی 40و   30،  20سطح، ( 

. تجزیھ متر) در نظر گرفتھ شدساتتی 10و   5( ردیف در دو سطح 

- دھی، ساقھسبز کامل، شاخھ سبز شدن، %50کھ مراحل واریانس نشان داد

رشد و نمو، تعداد شاخھ دھی، دوره رویشی، دوره زایشی، کل دوره 

 یاولیھ، تعداد شاخھ ثانویھ، ارتفاع بوتھ، ارتفاع اولین شاخھ

دار، تعداد برگ اولیھ، تعداد بوتھ در متر مربع، تعداد غالف در غالف

دانھ، ف، تعداد دانھ در بوتھ، وزن ھزازبوتھ، تعداد دانھ درغال

خشک بذر،  ، طول و عرض غالف، درصد مادهیعملکرد دانھ و بیولوژیک

شاخص برداشت، درصد و عملکرد پروتئین دانھ، درصد نیتروژن تحت اثر 

دار فاصلھ بین بوتھ) معنی ×فاصلھ ردیف  ×(رقم  متقابل سھ جانبھ

فاصلھ ردیف صفات وزن ھکتولیتر،  ×شد. دراثر متقابل رقم 

فاصلھ  ×درصدروغن، مقدار پتاسیم و سدیم دانھ و دراثر متقابل رقم 

دار شدند. ھمچنین در اثرات صفت محتوای کلروفیل معنی ین بوتھب

دار اصلی رقم و فاصلھ ردیف صفت عملکرد روغن دانھ با اختالف معنی

افزایش یافت. نتایج حاصلھ نشان داد بیشترین عملکرد دانھ، عملکرد 

از رقم زودرس و  یروغن، عملکرد پروتئین و عملکرد فیزیولوژیک



 ج

 

 × 5کیب تیماری فاصلھ بین بوتھ و ردیف ( از تر 308پرمحصول ھایوال 

تر بوده متر) بدست آمد کھ برای منطقھ مورد آزمایش مناسبسانتی 20

 باشد.و قابل توصیھ می
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   مقدمھ -  1-  1

 خوراکی کھ در ھایتوجھ بھ نیاز روز افزون کشور بھ روغن 

 ،گرددحال حاضر، بخش اعظم آن از منابع خارجی تامین می

ھای روغنی بھ ویژه کلزا از اھمیت بھ توسعھ کشت دانھ

 گیاھان از یکیکلزا . )1380 ،پاسبان( سزایی برخوردار است

 قرارگرفتھ کار و کشت مورد ما کشور در امروزه کھ باشدمی روغنی

 گیاه این طریق کشوراز نیاز مورد روغن درصد 90 از بیش و است

از  بیشکشت کلزا . ) 1379 ،( رضایی و ملکوتی شودمی تامین

سھ ھزار سال قبل در شرق آسیا مرسوم بوده و روغن آن 

مصارف مختلفی از جملھ غذایی، دارویی و نیز سوخت  دارای

). 1995، 1دی؛ کیمبر1381(شیروانی، برای روشنایی بوده است 

ید روغن خوراکی استفاده از کلزا عمدتا� جھت تولامروزه 

 %40گیرد چرا کھ دانھ کلزا بیش از یمورد توجھ قرار م

روغن داشتھ و کیفیت آن نیز در ارقام جدید بسیار مطلوب 

دیگر اولئین بھتر از  %60دلیل داشتن نزدیک بھ بوده و بھ

ھای جدید ھای نباتی است. کنجالھ کلزا نیز در گونھروغن

 %40ز نظر کیفی نزدیک بھ کنجالھ سویا بوده و در حدود ا

پروتئین دارد. از این رو یکی از منابع سرشار پروتئین 

، 2؛ ریسدون1379ی در تغذیھ دام و طیور است (حجازی، گیاھ

). کلزا دانھ روغنی با ارزشی است کھ در روند تحول 1992

در طوری کھ  یگاه رفیعی را احراز کرده است بھتولید، جا

میالدی مقام سوم را در جھان پس از سویا و پالم  2001سال 

میلیون تن بھ خود اختصاص  40(نخل روغنی) با تولید حدود 

). رشد 2006؛ راتک و ھمکاران، 1384آبادی، عشرت(داده است 

ھای جمعیت، بھبود سطح تغذیھ و افزایش مصرف کنجالھ دانھ

ھای ید دانھروغنی در تغذیھ دام و طیور، نیاز بھ تول

احمدی و کریمی، سید(روغنی را در جھان افزایش داده است 

در ایران حدود ده درصد روغن مورد نیاز در داخل ). 1382
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شود. مي گردد و بقیھ بھ صورت خام یا آماده واردتولید مي

بھ این ترتیب سھم بزرگي از میزان ارز مصرف شده براي 

واردات روغن نباتي، دانھ واردات مواد غذایي بھ کشور در 

با توجھ  ).1385،قبادي(شود و کنجالھ گیاھان روغني صرف مي

افزایش جمعیت و  بھ روند روز افزون رشد مصرف کھ ناشی از

بھبود وضعیت اقتصادی مردم است و با در نظر گرفتن حداقل 

 18الی  16مصرف سرانھ روغن نباتی در ایران کھ حدود 

ضر بھ بیش از یک میلیون و دویست کیلوگرم است، در حال حا

ود کھ از این مقدار حد استھزار تن روغن در سال نیاز 

بایستی از  شود و ما بقیآن در داخل کشور تولید می 10%

اشت ارز ). باید توجھ د1382زاده، خارج وارد گردد (حاجی

از مرز یک  82ھای روغنی در سال تخصیصی برای واردات دانھ

وز کرده و این رقم در بین کاالھای اساسی میلیارد دالر تجا

نظیر گندم، ذرت، برنج و شکر درصد بسیار باالیی است. از 

درصدی از یک کاالی  90طرفی نیازمندی بھ واردات بیش از 

اساسی برای مصرف ساالنھ، از ھر لحاظ بر خالف مصالح کشور 

تولید است، بھ ھمین دلیل در سال ھای اخیر طرح ملی 

وغنی در کشور مورد توجھ قرار گرفتھ است ھای ردانھ

ت کفایی در تولید محصوالنیل بھ خود ). 1383(مھاجر، 

ھا در بخش کشاورزی ریزیکشاورزی ھدف نھایی تمام برنامھ

درصد روغن مصرفی کشور از  90باشد. با توجھ بھ این کھ می

خارج وارد شده و ھر سالھ سھم قابل توجھی از بودجھ کل 

د ریزی بلنگردد، لذا لزوم برنامھخرید روغن میکشور صرف 

کفایی در تولید روغن مدت و منسجم با ھدف نیل بھ خود

ھای کشت و اصالح توان عالوه بر بھبود شیوهخوراکی را می

ارقام پر روغن، از طریق معرفی و توسعھ کشت گیاھان 

-کھ مناسب کشت در طبیعت ایران می روغنی مانند کلزا،

برای جبران کمبود  ).1377، 3تامین نمود (ھولمز باشند نیز

ھای بسیار زیادی برای شدید روغن نباتی الزم است فعالیت

ھ دستیابی ھای روغنی در کشور بھ عمل آید کافزایش دانھ

فزایش سطح زیر پذیر است، یکی ابھ آن از دو راه امکان

کشت و دیگری افزایش عملکرد درواحد سطح. با توجھ بھ 

ھای منابع آبی و خاکی کشور امکان در اختیار محدودیت

ھای روغنی از گرفتن اراضی جدید برای توسعھ کشت دانھ
                                                

. Holmes3 
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ھای ن بھ صرفھ نیست، ولی با کشت دانھلحاظ اقتصادی مقرو

ھا با ی موجود و در تناوب قرار دادن آنروغنی در اراض

ش توان بھ افزایمی غیرهمحصوالت زراعی مانند گندم، جو و 

تولید این محصول کمک نمود. بھتر است بیشتر فعالیتھا را 

بر افزایش عملکرد در واحد سطح متمرکز نمود و از طریق 

انجام عملیات بھزراعی و بھنژادی راندمان تولید این 

 ). 1380محصوالت را در واحد سطح افزایش داد ( نازکی، 

امل  و عوتاثیر نمو، عملکرد و کیفیت  دانھ تحت  ورشد

گیرند  کھ از جملھ  این عوامل پارامترھاي مختلفي قرا مي

کم و جمعیت گیاھي موجود در توان بھ میزان بذر، ترامي

ناصري  ؛1370(كوچكي و ھمكاران ،  اشاره نمود مزرعھ

ھای روغنی از گیاھان ترین دانھکلزا یکی از مھم). 1375

کھ بصورت زمستانھ و  است Crucifera یا Brassicaceaeخانواده 

ھای زراعی کشت شده شود و بیشترین گونھکشت میبھاره 

کلزا از  .)2006(اسنودون،  باشدمربوط بھ این تیره می

مناطق اروپای شمال غربی مدیترانھ منشا گرفتھ است. دو 

و  B.oleraceaاز ارقام وحشی بوجود آورنده آن با عالیم  گونھ

B.rapa سابا،  اند طبیعی بوجود آمدهرت ھیبریداسیون بصو)

ھاي روغني و با تولید دانھبا توجھ بھ اھمیت  .)2008

ي مسایل بھزراعي جھت و اجراعنایت بھ ضرورت رعایت 

ھاي روغني، مطالعات و دستیابي بھ عملکرد باال در دانھ

 .شوداحساس مي تحقیقات بنیادي بیش از پیش

  بیان مسألھ -2 -1

زنی و تولید گل و گیاه کلزا، از ظرفیت باالی شاخھ     

ھای بیشتر جھت رسیدن بھ حد مطلوب عملکرد دانھ و غالف

ھای بھاره مناطق بویژه در کشت ،روغن برخوردار است

و  کلزانامحدود  یر مانند اردبیل، با توجھ بھ رشدسردس

نیز تأثیراتی کھ از نظر الگو یا آرایش کاشت ( فاصلھ 

پذیرد، احتماال� ) می ھا و بین بوتھ روی ردیفبین ردیف

حساسیت بیشتری را در رابطھ با تغییر فضای کاشت نشان 

از تعداد  ھ در صورت کمبود فضای کاشت گیاه،خواھد داد، ک

شاید  ھا بھ میزانی کاستھ خواھد شد کھزنی و غالفشاخھ

منجر بھ کاھش عملکرد دانھ و روغن شود. برای پیدا کردن 

گیاه و تولید حداکثر  این ترین فضا و آرایش کاشتمناسب

و تعداد دانھ در غالف و طول غالف کھ از عوامل مو�ثر  غالف
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نیاز خواھد بود کھ فاصلھ شند، بادر افزایش عملکرد می

ھای کشت وی ردیفچنین فاصلھ بوتھ رھای کشت و ھمبین ردیف

در الگوھای مختلف کاشت مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان 

ترین فضا، آرایش و الگوی کاشت الزم را برای ھر مناسب

کدام از ارقام مورد بررسی بصورت جداگانھ برای تولید 

حداکثر عملکرددانھ و روغن مشخص نمود. کشت کلزای پاییزه 

ای را اشت تفاوت عمدهبا کشت کلزای بھاره از نظر آرایش ک

با توجھ بھ مناطق مختلف کشت خواھند داشت. در منطقھ 

رشد گیاه و ی دورهروز، طولاردبیل با توجھ بھ دما، طول

انتخاب زمان کاشت در بھار، پیدا کردن بھترین آرایش 

زنی و فضای الزم را برای حداکثر شاخھ ترینمناسبکاشت کھ 

ا داشتھ باشد اھمیت پیدا حداکثر تولید اجزای عملکرد ر

کند. در این راستا ھدف از موضوع تعیین شده پیدا کردن می

اردبیل بھ ترین رقم بھاره برای منطقھ سردسیر مناسب

کھ در  است ھمراه بررسی تأثیر الگوی کاشت ارقام ذکر شده

ترین الگو یا نھایت بتوان رقم مورد نظر را با مطلوب

 ر مشخص کرده و معرفی نمود.آرایش کاشت برای تولید بیشت

   ھای پژوھشسؤال -3 -1

 ھای نباتیروغنتولید با توجھ بھ نیاز شدید  - 1     

اھمیت  ھای روغنیکشت دانھ برای رھایی از واردات آن،

در منطقھ اردبیل توسعھ الزم را متاسفانھ کھ  کندپیدا می

کشت ارقام بھاره کلزا با توجھ بھ دما،  آیا .نیافتھ است

برای عملکرد دانھ و  تواندرشد می یدورهروز و طولطول

 روغن مورد انتظار جوابگو باشد؟

رشد نا گیاه کلزای ی رسیدن بھ این ھدف،ـ در راستا 2

کدام یک از  ازتأثیر را  بیشترین محدود و پرشاخ و برگ

  پذیرفت؟خواھد ھای کاشت مورد بررسی آرایش

ھای ـ  با توجھ بھ تفاوت بین ارقام کلزا از نظر گروه 3

ھا ) ترین آنترین کلزا تا دیررسرسیدگی مختلف (از زودرس

ھای مورد بررسی در این آزمایش کدام رقم یا بین رقم

دانھ و روغن صرفھ اقتصادی بیشتری ارقام از نظر عملکرد 

  خواھد داشت؟
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Abstract: To evaluate the effect of planting pattern on grain and oil yield, phenological and 

morphological traits in rapeseed cultivars of spring a factorial experiment based on 

randomized complete block design with three replications during 1393 at the Agricultural 

Research Station and  Natural Resources of Ardabil-Samian was carried out. In this 

project, the first factor of rapeseed cultivars in three levels (Hyola 308, 401, RGS003) and 

second factor, row spacing three levels (20, 30 and 40 cm) and the third factor are spacing 

between plants on two levels, (5 and 10 cm) is considered. Analysis of variance showed, 

that the 50% green, full green, branching, stem, growing period, reproductive period, total 

growth period, the number of primary branches, secondary branches, plant height, podded 

first branch height, number of leaves, number of plants per square meter, number of pods 

per plant, seeds per pod, number of grains per plant, thousands grain weight , grain yield, 

biological yield, pod length and width, Seed dry matter percentage, harvest index, grain 

protein percentage, Protein yield, nitrogen percentage under trilateral interaction (genotype 

× row spacing × spacing between plants) was significant Interaction of (genotype × Row 

spacing) hectoliter weight, oil percentage, potassium and sodium seeds and interaction of( 

genotype × spacing between plants) chlorophyll content traits to be significant. The main 

effects cultivar and row spacing were significant on yield oil. The results showed the 

highest grain yield, oil yield, protein yield and physiological performance was of hybrid 

and high yielding Hyola 308 of the combination treatment 20 × 5 cm, that seems more 

appropriate for the study region. 

 
Keywords:a- rapeseed cultivars b- planting pattern c- yield and oil percentage d-  

percentage and Protein yield  
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