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در ارقام کلزای بهاره  مورفولوژيکيبر عملکرد دانه و روغن، خصوصیات فنولوژيکي و الگوی کاشت اثر به منظور بررسي 

در ايستگاه تحقیقات  4939در سال زراعي سه تکرار بابلوکهای کامل تصادفي  طرح به صورت فاکتوريل در قالب آزمايشي

انجام شد. در اين طرح فاکتور  هرمشگین ش -جاده اردبیل 46کیلومتر منابع طبیعي سامیان اردبیل واقع در و  کشاورزی

در سه  هافاکتور دوم فاصله رديف ( و669 .اس .جي .آرو  164، هايوال962اول شامل ارقام کلزا در سه سطح )هايوال 

متر( در نظر ساتتي 46و   5) ها روی رديف در دو سطح متر ( و فاکتور سوم فاصله بوتهسانتي 16و   96،  86سطح، ) 

دهي، دوره رويشي، دوره دهي، ساقهسبز کامل، شاخه % سبز شدن،56که مراحل تجزيه واريانس نشان داد. گرفته شد

دار، تعداد برگ غالف یزايشي، کل دوره رشد و نمو، تعداد شاخه اولیه، تعداد شاخه ثانويه، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه

دانه، عملکرد دانه و ف، تعداد دانه در بوته، وزن هزاز، تعداد دانه درغالاولیه، تعداد بوته در متر مربع، تعداد غالف در بوته

، طول و عرض غالف، درصد ماده خشک بذر، شاخص برداشت، درصد و عملکرد پروتئین دانه، درصد نیتروژن يبیولوژيک

فاصله رديف صفات  ×دار شد. دراثر متقابل رقم فاصله بین بوته( معني×فاصله رديف  ×)رقم  تحت اثر متقابل سه جانبه

ین بوته صفت محتوای کلروفیل فاصله ب ×وزن هکتولیتر، درصدروغن، مقدار پتاسیم و سديم دانه و دراثر متقابل رقم 

دار افزايش يافت. دار شدند. همچنین در اثرات اصلي رقم و فاصله رديف صفت عملکرد روغن دانه با اختالف معنيمعني

از رقم زودرس و  ييج حاصله نشان داد بیشترين عملکرد دانه، عملکرد روغن، عملکرد پروتئین و عملکرد فیزيولوژيکنتا

متر( بدست آمد که برای منطقه مورد سانتي 86 × 5از ترکیب تیماری فاصله بین بوته و رديف )  962پرمحصول هايوال 
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  مقدمه - 1- 1

حال حاضر، بخش اعظم آن از منابع  های خوراکی که درتوجه به نیاز روز افزون کشور به روغن 

 های روغنی به ویژه کلزا از اهمیت به سزایی برخوردار استتوسعه کشت دانه ،گرددخارجی تامین می

 قرارگرفته کار و کشت مورد ما کشور در امروزه که باشدمی روغنی گیاهان از یکیکلزا . (0831 ،پاسبان)

 ،) رضایی و ملکوتی شودمی تامین گیاه این طریق کشوراز نیاز مورد روغن درصد 01 از بیش و است

مصارف  از سه هزار سال قبل در شرق آسیا مرسوم بوده و روغن آن دارای بیشکشت کلزا . ( 0830

، 0دی؛ کیمبر0830)شیروانی، مختلفی از جمله غذایی، دارویی و نیز سوخت برای روشنایی بوده است 

گیرد چرا که دانه یید روغن خوراکی مورد توجه قرار م(. امروزه استفاده از کلزا عمدتاً جهت تول0001

دلیل داشتن نزدیک % روغن داشته و کیفیت آن نیز در ارقام جدید بسیار مطلوب بوده و به01کلزا بیش از 

های جدید از نظر کیفی است. کنجاله کلزا نیز در گونه های نباتیروغندیگر % اولئین بهتر از 01به 

% پروتئین دارد. از این رو یکی از منابع سرشار پروتئین 01نزدیک به کنجاله سویا بوده و در حدود 

(. کلزا دانه روغنی با ارزشی است 0002، 2؛ ریسدون0830ی در تغذیه دام و طیور است )حجازی، گیاه

میالدی مقام  2110طوری که در سال  یگاه رفیعی را احراز کرده است بهکه در روند تحول تولید، جا

میلیون تن به خود اختصاص داده  01سوم را در جهان پس از سویا و پالم )نخل روغنی( با تولید حدود 

(. رشد جمعیت، بهبود سطح تغذیه و افزایش 2110؛ راتک و همکاران، 0830آبادی، عشرت)است 

های روغنی را در جهان افزایش ی روغنی در تغذیه دام و طیور، نیاز به تولید دانههامصرف کنجاله دانه

-در ایران حدود ده درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می(. 0832احمدی و کریمی، سید)داده است 

 شود. به این ترتیب سهم بزرگی از میزان ارز مصرف شدهمی گردد و بقیه به صورت خام یا آماده وارد

شود برای واردات مواد غذایی به کشور در واردات روغن نباتی، دانه و کنجاله گیاهان روغنی صرف می

افزایش جمعیت و بهبود وضعیت  با توجه به روند روز افزون رشد مصرف که ناشی از (.0831،قبادی)
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 03الی  00اقتصادی مردم است و با در نظر گرفتن حداقل مصرف سرانه روغن نباتی در ایران که حدود 

که از  استکیلوگرم است، در حال حاضر به بیش از یک میلیون و دویست هزار تن روغن در سال نیاز 

زاده، بایستی از خارج وارد گردد )حاجی ا بقیشود و م% آن در داخل کشور تولید می01ود این مقدار حد

از مرز یک میلیارد  32های روغنی در سال اشت ارز تخصیصی برای واردات دانه(. باید توجه د0832

دالر تجاوز کرده و این رقم در بین کاالهای اساسی نظیر گندم، ذرت، برنج و شکر درصد بسیار باالیی 

درصدی از یک کاالی اساسی برای مصرف ساالنه، از هر  01یش از است. از طرفی نیازمندی به واردات ب

های روغنی در تولید دانهلحاظ بر خالف مصالح کشور است، به همین دلیل در سال های اخیر طرح ملی 

ت کشاورزی کفایی در تولید محصوالنیل به خود (. 0838کشور مورد توجه قرار گرفته است )مهاجر، 

درصد روغن مصرفی  01باشد. با توجه به این که ها در بخش کشاورزی میریزیهدف نهایی تمام برنامه

گردد، کشور از خارج وارد شده و هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه کل کشور صرف خرید روغن می

توان کفایی در تولید روغن خوراکی را مید مدت و منسجم با هدف نیل به خودریزی بلنلذا لزوم برنامه

های کشت و اصالح ارقام پر روغن، از طریق معرفی و توسعه کشت گیاهان روغنی عالوه بر بهبود شیوه

برای جبران  (.0833، 8باشند نیز تامین نمود )هولمزکه مناسب کشت در طبیعت ایران می مانند کلزا،

روغنی در کشور به های های بسیار زیادی برای افزایش دانهکمبود شدید روغن نباتی الزم است فعالیت

فزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش پذیر است، یکی اه دستیابی به آن از دو راه امکانعمل آید ک

های منابع آبی و خاکی کشور امکان در اختیار گرفتن عملکرد درواحد سطح. با توجه به محدودیت

به صرفه نیست، ولی با کشت ن های روغنی از لحاظ اقتصادی مقرواراضی جدید برای توسعه کشت دانه

ها با محصوالت زراعی مانند گندم، جو و ی موجود و در تناوب قرار دادن آنهای روغنی در اراضدانه

توان به افزایش تولید این محصول کمک نمود. بهتر است بیشتر فعالیتها را بر افزایش عملکرد در می غیره

بهزراعی و بهنژادی راندمان تولید این محصوالت را واحد سطح متمرکز نمود و از طریق انجام عملیات 

امل  و عوتاثیر نمو، عملکرد و کیفیت  دانه تحت  ورشد (. 0831در واحد سطح افزایش داد ) نازکی، 

کم و جمعیت گیاهی توان به میزان بذر، ترا گیرند  که از جمله  این عوامل میپارامترهای مختلفی قرا می

-ترین دانهکلزا یکی از مهم(. 0831ناصری  ؛0831)کوچکی و همکاران ،  وداشاره نم موجود در مزرعه

                                                
3. Holmes 
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کشت که بصورت زمستانه و بهاره  است Crucifera یا Brassicaceaeهای روغنی از گیاهان خانواده 

کلزا از  .(2110)اسنودون،  باشدهای زراعی کشت شده مربوط به این تیره میشود و بیشترین گونهمی

از ارقام وحشی بوجود آورنده آن با عالیم  گونهمناطق اروپای شمال غربی مدیترانه منشا گرفته است. دو 

B.oleracea  وB.rapaبا توجه به اهمیت .(2113)سابا،  اند رت هیبریداسیون طبیعی بوجود آمدهبصو

بهزراعی جهت دستیابی به عملکرد ی مسایل و اجراهای روغنی و با عنایت به ضرورت رعایت  تولید دانه

 .شوداحساس می های روغنی، مطالعات و تحقیقات بنیادی بیش از پیش باال در دانه

  بیان مسأله -2 -1

های بیشتر جهت رسیدن به حد مطلوب زنی و تولید گل و غالفگیاه کلزا، از ظرفیت باالی شاخه     

یر مانند اردبیل، با توجه به های بهاره مناطق سردستبویژه در کش ،عملکرد دانه و روغن برخوردار است

ها و بین بوته روی و نیز تأثیراتی که از نظر الگو یا آرایش کاشت ) فاصله بین ردیف کلزانامحدود  رشد

ه در پذیرد، احتماالً حساسیت بیشتری را در رابطه با تغییر فضای کاشت نشان خواهد داد، ک( می ردیف

ها به میزانی کاسته خواهد شد که شاید زنی و غالفاز تعداد شاخه کاشت گیاه،صورت کمبود فضای 

گیاه و  این ترین فضا و آرایش کاشتمنجر به کاهش عملکرد دانه و روغن شود. برای پیدا کردن مناسب

د، شنباو تعداد دانه در غالف و طول غالف که از عوامل موًثر در افزایش عملکرد می تولید حداکثر غالف

های کشت در چنین فاصله بوته روی ردیفهای کشت و همنیاز خواهد بود که فاصله بین ردیف

ترین فضا، آرایش و الگوی کاشت الزم الگوهای مختلف کاشت مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان مناسب

روغن مشخص را برای هر کدام از ارقام مورد بررسی بصورت جداگانه برای تولید حداکثر عملکرددانه و 

ای را با توجه به مناطق نمود. کشت کلزای پاییزه با کشت کلزای بهاره از نظر آرایش کاشت تفاوت عمده

رشد گیاه و انتخاب ی دورهروز، طولمختلف کشت خواهند داشت. در منطقه اردبیل با توجه به دما، طول

-فضای الزم را برای حداکثر شاخه ینترمناسبزمان کاشت در بهار، پیدا کردن بهترین آرایش کاشت که 

کند. در این راستا هدف از موضوع زنی و حداکثر تولید اجزای عملکرد را داشته باشد اهمیت پیدا می

اردبیل به همراه بررسی تأثیر الگوی ترین رقم بهاره برای منطقه سردسیر تعیین شده پیدا کردن مناسب

ترین الگو یا آرایش کاشت ن رقم مورد نظر را با مطلوبکه در نهایت بتوا است کاشت ارقام ذکر شده

 برای تولید بیشتر مشخص کرده و معرفی نمود.
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   های پژوهشسؤال -3 -1

 های روغنیکشت دانه برای رهایی از واردات آن، های نباتیروغنتولید با توجه به نیاز شدید  - 0     

کشت ارقام بهاره کلزا با  آیا .توسعه الزم را نیافته استدر منطقه اردبیل متاسفانه که  کنداهمیت پیدا می

 برای عملکرد دانه و روغن مورد انتظار جوابگو باشد؟ تواندرشد می یدورهروز و طولتوجه به دما، طول

کدام  ازتأثیر را  بیشترین رشد نا محدود و پرشاخ و برگگیاه کلزای ی رسیدن به این هدف،ـ در راستا 2

  خواهد پذیرفت؟های کاشت مورد بررسی یک از آرایش

ترین کلزا تا های رسیدگی مختلف )از زودرسـ  با توجه به تفاوت بین ارقام کلزا از نظر گروه 8

دانه و های مورد بررسی در این آزمایش کدام رقم یا ارقام از نظر عملکرد ها ( بین رقمترین آندیررس

  داشت؟روغن صرفه اقتصادی بیشتری خواهد 

 های پژوهشفرضیه -1-4

های رشدی مختلف در منطقه رود الگوی کاشت مطلوب در ارقام مختلف کلزا با عادتـ  انتظار می0    

 متفاوت باشد، لذا میزان بذر مصرفی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. 

در ار دهد و به تبع آن ـ احتمال دارد فاصله کشت، زمان رسیدگی ارقام مختلف کلزا را تحت تأثیر قر 2

 ثر واقع شود.تعیین بهترین رقم پر محصول مو

تواند در مناطق سردسیر تا حد ممکن بیشتر ازمناطق کاشت مناسب ارقام مختلف کلزا می ـ تراکم 8

گرمسیر در نظر گرفته شود و سهم اصلی تولید عملکرد دانه مربوط به تعداد بیشتر بوته در واحد سطح 

 تر است. دهی کوتاهن فصل رویش برای تکمیل شاخهبد چواختصاص یا

 ند.دهـ الگوهای کاشت مختلف و ارقام، میزان روغن را از نظر کمی و کیفی تحت تأثیر قرار می 0

   اهداف پژوهش -5 -1

این  بیشتر و کافی نیاز به تولید که ،های نباتی در ایران بنا به عادت غذاییروغن ـ  مصارف زیاد0     

 .دهدرا افزایش میهای روغنی ( در کشورمحصول )دانه

 هاو بدون نظارت و بررسی استاندارد بودن آنهای نباتی در انواع مختلف ـ واردات بی رویه روغن 2 

اندازد، که این موضوع نیز تولید ، بهداشت و سالمت زندگی شهروندان را بطور جدی به مخاطره می

 کند. ر را حائز اهمیت میب درکشوروغن نباتی مطلو
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های ـ در ایران به ویژه استان اردبیل وجود مناطق مستعد با تنوع آب و هوایی زیاد برای کشت دانه 8

( جزو اهدافی است که با مطالعات بیشتر،  کشت تی مثل کلزا )عملکرد و کیفیت روغن باالروغنی با اهمی

در نتیجه بررسی سازگاری و خصوصیات مختلف زراعی  توان رونق بخشیدو تولید این محصول را می

های ارقام مختلف کلزا و پیدا کردن رقم یا ارقام پر محصول و با کیفیت برای این منطقه از اولویت

 ویژه به روغنی هایدانه کشت توسعه اهمیت به توجه باشد. باتی در راستای اهداف تعیین شده میتحقیقا

-دانه بین در کلزا روغن درصد بودن باال منابع و و آب از وری بیشتربهره اره،به کشت امکان دلیل به کلزا

عملکرد ارقام بهاره کلزا در الگوهای  بررسی در راستای حاضر درصد(، تحقیق 01-01روغنی ) های

 گیری شده است.مختلف در منطقه اردبیل وتعیین الگوی مناسب کاشت در ارقام مختلف در منطقه جهت

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -6 -1

 وارداتی است (.  % روغن31های روغنی در کشور ) بیش از ـ با توجه به تولید خیلی پایین دانه 0    

 درصد (. 01های روغنی دیگر ) بیشتر از ـ بخاطر عملکرد باالی روغن گیاه کلزا نسبت به بیشتر دانه 2

 میزان اسید اروسیک روغن این گیاه توجه نمود (ـ باال بودن کیفیت روغن گیاه کلزا ) باید به  8

های بهاره یا پائیزه به ویژه برای مناطق بر اساس تیپهای مختلف ـ توجه به سازگاری کلزا به اقلیم 0

 عملکرد کمی و کیفی مناسبی را تولید بکند، انجام چنین آزمایشی ضروری است.سردسیر مثل اردبیل که 

گار به منطقه مورد کشت که باالترین عملکرد کمی و کیفی روغن را بعنوان ـ برای پیدا کردن رقم ساز 1

 رقم برتر و قابل معرفی به زارعین را داشته باشد.

تواند به عنوان ایجاد شغل جانبی برای زارعین و کشاورزان در توسعه کشت کلزا در منطقه می -0

 نقش به سزایی ایفا کند. زنبورداری

     تاریخچه کلزا -7 -1

ازکرانه اوليهکلزا است.خاستگاه نشده امروزنوعوحشيآنمشاهده به تا و بوده  .Bهايدريايمديترانه

napusازتالقيکهB.rapaوB.oleraceaعنوانيکگياهبه77براياولينباردرهلنددرقرن،بهوجودآمده

هايقديمدرگسترشيافتهاست.بااينحالدرزمانهاياروپاروغنيکشتشدهوسپسکشتآنبهسايرقسمت

روغن(.7337،صمدي)کردندآسياونواحيمديترانهازروغنکلزابرايروشنکردنچراغروشنايياستفادهمي

 سازي،بعنوانسوختااليامدرصنعتصابونکلزاازقديم
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