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  در منطقه اردبیل  و زمان برداشت اجزاي عملکرد چهار رقم کلزاي بهاره و ارزیابی عملکرد
  

  ، شهزاد جماعتی3، احمد توبه1، میرسلمان ابراهیمی2و1گیگلوعباس نوبهار
  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی - 1

  abbasnobahar@yahoo.com: *نویسنده مسئول 
  هنرستان خوارزمی -هنرآموز شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه اصالندوز - 2

  دانشکده علوم کشاورزي عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، - 3
  المی واحد تبریزدانشجوي دکتراي رشته اکولوژي گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اس - 4

  
  چکیده 

در ایستگاه تحقیقات منابع  1391، آزمایشی در سال بهاره رقم کلزاچهار  زمان برداشتاجزاي عملکرد و  عملکرد وبه منظور بررسی 
هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا فاکتوریل با دو عامل و بر پایه بلوك آزمایشطبیعی و گیاهان دارویی سامیان اردبیل به صورت 

سطح  3و فاکتور دوم شامل زمان برداشت در )  H-420و Rgs003 ،Sarigol، H-308(رقم کلزاي بهاره  4فاکتور اول شامل . گردید
در این آزمایش  .بود) مطلوب براي برداشترسیدگی فیزیولوژیکی، رسیدگی میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت دانه به حد (

. گیري و محاسبه گردیداندازه عملکرد دانه و صفات مهم زراعی مثل تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه
با میانگین  H-420کیلوگرم در هکتار،  8/4520با میانگین Rgs003 نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین عملکرد دانه براي ارقام

کیلوگرم در هکتار  4/2794با میانگین  Sarigolکیلوگرم در هکتار و رقم  7/3148با میانگین  H-308کیلوگرم در هکتار، 6/3602
در مجموع با توجه به عملکرد دانه  .نبودصفات مورد مطالعه معنی دارد بر روي زمان برداشت  تاثیر .کمترین عملکرد دانه را داشتند

  .کشت این رقم براي منطقه، مناسب به نظر می رسد Rgs003ر در رقم باالت
  

  کلزاي بهاره، ،عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ،زمان برداشترقم،  :هاي کلیديواژه
 

  مقدمه 
درصد روغن داشته  40امروزه استفاده از کلزا عمدتاً جهت تولید روغن خوراکی مورد توجه قرار می گیرد چرا که دانه کلزا بیش از      

کنجاله . هاي نباتی استدرصد اولئین بهتر از روغن 60و کیفیت آن نیز در ارقام جدید بسیار مطلوب بوده و به دلیل داشتن نزدیک به 
از این رو یکی از منابع . درصد پروتئین دارد 40گونه هاي جدید از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویا بوده و در حدود کلزا نیز در 

عملکرد دانه کلزا تابعی از تعداد خورجین در واحد سطح، تعداد دانه در هر  ).10(سرشار پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور است 
تعداد خورجین در واحد سطح و تعداد دانه در هر خورجین را مهمترین عامل ) 11(تایلور و مورگان). 8(خورجین و وزن هزار دانه است 

چاي و  در این مورد. طول غالف از جمله فاکتورهاي دیگري است که بر عملکرد موثر است. تفاوت عملکرد ارقام مختلف کلزا دانسته اند
ورجین طویلی هستند، عموماً تعداد بیشتري تخمک در هر خورجین تولید کرده و هایی که داراي خاظهار داشتند، الین) 5( تورلینق

حتی در شرایطی که تعداد کمتري تخمک تشکیل شود بقاي بذر در آنها بیشتر بوده و در نتیجه تعداد دانه در هر خورجین افزایش 
قام مختلف کلزا بین ار. گذار باشدند در عملکرد دانه تاثیرارتفاع بوته ي کلزا نیز می تواگزارش دادند که )9(ماهلر و آلودهمچنین . یافت

داري وجود دارد، به طوري که براي بدست آوردن عملکرد دانه و روغن مطلوب به ارقامی نیاز است که با معنی لو محیط اثر متقاب
تا  625/2وزن هزار دانه ارقام مختلف کلزا را  ) 2(عسگري و مرادي دالینیو نیز  شرایط محیطی اقلیم مورد نظر سازگاري داشته باشد

بررسی سازگاري ارقام کلزا در منطقه اردبیل و انتخاب رقم یا ارقام برتر با توجه  تحقیقهدف از اجراي این . نموده اندگرم اعالم  231/3
  .به شرایط آب و هوایی منطقه بود
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  هامواد و روش

طول جغرافیایی محل . اردبیل بود در غرب قیقات منابع طبیعی و گیاهان دارویی سامیاناي در ایستگاه تحمحل اجراي آزمایش، مزرعه
دقیقۀ طول شرقی و ارتفاع آن از سطح  28درجه و  48دقیقۀ عرض شمالی و  12درجه و  38اجراي آزمایش، بین مختصات جغرافیایی 

 آزمایشو در قالب  تهیهاز مؤسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال و بذر کرج  )رقم4( کلزاي بهاره بذور ارقام .می باشد متر 1500دریا 
رقم  4فاکتور اول شامل . گردیدکشت  1391فروردین ماه  28در تکرار  3 هاي کامل تصادفی با بر پایه طرح بلوك یفاکتوریل دو عامل

رسیدگی فیزیولوژیکی، رسیدگی (سطح  3فاکتور دوم شامل زمان برداشت در و)  H-420و Rgs003 ،Sarigol،H-308(کلزاي بهاره 
متر  4هر کرت آزمایشی شامل دو خط کشت به طول  .بود) میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت دانه به حد مطلوب براي برداشت

نشان  1کرت هاي آزمایشی در شکل کلزا در مورد مطالعهبوته هاي ارقام مراحل گلدهی و غالف دهی . از یکدیگر بود cm30به فواصل 
هاي برداشت شده براي تعیین عملکرد، بوته از بوته 7گیري تعداد خورجین در ساقه اصلی، در زمان برداشت براي اندازه .داده شده است

د بذر در هر خورجین براي شمارش تعدا. هاي ساقه اصلی شمارش و میانگین آن ثبت شدبه طور تصادفی انتخاب شده و تعداد خورجین
تاریخ . خورجین را جدا نموده و تعداد دانه در خورجین را شمارش کرده و میانگین آن ثبت شد 7بوته انتخاب شده، تعداد  7نیز از 

که از تغییر رنگ دانه و درصد رطوبت دانه این زمان اي شده بودندها قهوهدرصد دانه در خورجین 50رسیدن زمانی بود که حداقل 
ي بذر بدست آمده با استفاده از ترازو. پس از خشک شدن بوته ها عملیات جدا کردن کاه و کلش از دانه انجام شد .تشخیص داده شد

براي تعیین وزن هزار دانه . تبدیل شد) هکتار(گیري شد و وزن بدست آمده از این بذر بر حسب کیلوگرم در واحد سطح  اندازه دقیق
گیري از براي اندازه. تایی با ترازوي دقیق محاسبه و سپس وزن هزار دانه تعیین گردید 100نمونه  4ن آزمایش، ارقام مورد مطالعه در ای

مورد تجزیه   MASTAT-Cداده هاي حاصل با نرم افزار در پایان آزمایش، . گرم استفاده شده است 001/0ترازوي حساس با دقت 
  .درصد انجام شد 5ستفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمالمقایسه میانگین ها نیز با ا. آماري قرار گرفت

  
  نتایج و بحث

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین ژنوتیپ هاي مورد مطالعه از نظر تعداد خورجین در ساقه : تعداد خورجین در ساقه اصلی
نتایج مقایسه میانگین ارقام مورد آزمایش از نظر صفت تعداد خورجین در ساقه حاکی از آن ). 1جدول(داري دیده شد اختالف معنی
عدد خورجین به عنوان ارقام برتر آزمایش از نظر این صفت 97/148و 88/177به ترتیب با میانگین  Sarigol، Rgs003بود که ارقام 

عدد خورجین داراي کمترین تعداد خورجین  31/66و  33/77به ترتیب با میانگین  Hayola420، Hayola308شناخته شدند ارقام 
درصد سهم فتوسنتزي در دوره پر شدن دانه به  12معتقدند که  )7(هوکینق و ماسوندر این راستا ). 2جدول(در ساقه بودند 

  .شودها مربوط میخورجین
 وجود داردها از نظر تعداد دانه در خورجین داري بین ژنوتیپاختالف معنید که نتایج آزمایش نشان دا: تعداد دانه در خورجین

عدد دانه در هر خورجین، بیشترین تعداد دانه  18/28،1/28به ترتیب با میانگین  Hayola308وHayola 420ارقام بطوریکه ).1جدول(
 به خود اختصاص دادنددانه در هر خورجین کمترین تعداد دانه را  92/25، 77/27ا تعداد ب Sarigolو  Rgs003را داشته و رقم

  .نموده اندتعداد دانه در غالف را به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر عملکرد دانه ذکر طی گزارشی ) 4( ملک زاده). 2جدول(
داري در  هاي مورد مطالعه از نظر وزن هزار دانه اختالف معنینوتیپبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین ژ: وزن هزار دانه

 ه شده است بطوریکهنشان داد 2در جدولها نیز نتایج مقایسه میانگین). 1جدول(درصد دیده شد  5سطح احتمال 
ه ب Sarigol ،Hayola308گرم، بیشترین وزن هزار دانه و ارقام 17/4و 18/4به ترتیب با وزن هزار دانه  Rgs003،Hayola420ارقام

، به نقش خصوصاین  هنیز ب )6(کالرك . گرم کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند56/3و  69/3ترتیب با وزن هرار دانه 
  .کند، اشاره داشته استبسزایی که وزن هزار دانه در عملکرد دانه ایفا می

 ندداري نشان دادهاي مورد مطالعه از نظر عملکرد دانه اختالف معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس در بین ژنوتیپ :عملکرد دانه
 8/4520با میانگین عملکرد دانه  Rgs003دهد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم مقایسه میانگین تیمارها نشان می). 1جدول(
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) 3(و فرجی) 1(خومرام). 2جدول(کیلوگرم در هکتار بود  4/2794با میانگین  Sarigolط به رقم کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربو
 Hayola 420 ،Hayolaدر بین ارقام و ژنوتیپ هاي مورد بررسی هیبریدهاي که هاي جداگانه گزارش نمودند طی بررسی

  .باالترین عملکرد دانه را تولید نمودند Hayola308و401
  

  
  

  مزرعه کلزا، مراحل گلدهی و غالف دهی عکس گرفته شده توسط محقق از  مزرعه تحقیقاتی  - 1شکل 
  
  

  هبهارکلزاي ارقام در عملکرد دانه و اجزاي عملکرد صفات ریخت شناسی، تجزیه واریانس  –1جدول 

ns ،درصد 1و  5معنی دار بودن در سطح احتمال آماري ** و * غیر معنی دار بودن  
  هبهارکلزاي ارقام در عملکرد دانه و اجزاي عملکرد صفات صفات ریخت شناسی، نتایج مقایسه میانگین  - 2جدول 

  .حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن می باشد 

  
  

  منابع تغییر

      میانگینمربعات    
درجه 
  آزادي

 تعداد خورجین
  در ساقه

تعداد دانه در 
  خورجین

وزن هزار 
  )gr(دانه 

عملکرد دانه 
)Kg/ha(  

  ns08/10  * 685/8  ns147/0  ns36/256810  2  تکرار
  85/5017934**  938/0 *  203/10*  79/26613  **  3  رقم

  ns  284/153  ns166/0  ns252/0  ns69/74498  2  زمان برداشت
  ns58/17  ns727/1  ns222/0  ns55/168333  6  زمان برداشت× رقم 

  11/12  33/12  63/5  37/11  -  (%) ضریب تغییرات

  ارتفاع بوته ارقام
)cm(  

فاصله اولین غالف از سطح 
  )cm(خاك 

تعداد خورجین 
 در ساقه

تعداد دانه در 
 خورجین

  وزن هزار دانه
)gr( 

  عملکرد دانه
)Kg/ha( 

Rgs003 b33/77 b08/38 b97/148 a77/27 a18/4 a8/4520 

Hayola420 c66/63 c322/33 c33/77 a18/28 a17/4 b6/3602 

Hayola308 c55/66 c011/33 c31/66 a1/28 b56/3 c7/3148 

Sarigol a611/114  a111/46 a88/177 b92/25 ab69/3  c4/2794 
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  کلی نتیجه گیري

، Rgs003براساس نتایج حاصل از این آزمایش در منطقه اردبیل ارقام برتر این آزمایش از نظر عملکرد دانه به ترتیب شامل 
Hayola420،Hayola308 و Sarigol رقم . بودندRgs003  کیلوگرم دانه در هکتار، مقام اول و رقم  8/4520با عملکردSarigol  با

نسبت به دیگر ارقام برتري داشته و نشان که  کیلوگرم در هکتار مقام چهارم را از نظر عملکرد دانه به دست آوردند 4/2794عملکرد 
د براي کشت در استان اردبیل با اقلیم سرد و نتوانباشد و میدهنده سازگاري خوب این رقم با شرایط آب و هوایی منطقه اردبیل می

تاثیر زمان برداشت بر روي صفات مورد همچنین  تر باشندتوجه قرار گرفته و جایگزین خوبی براي ارقام قدیمی معتدل سرد مورد
   .مطالعه معنی دارد نبود

  
  منابع مورد استفاده 

موسسه . نشریه تحقیقات به زراعی و به نژادي کلزا. بررسی سازگاري و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا. 1381. عالم خومرام، م، ح -1
 .تحقیقات اصالح و تهیه و نهال بذر

ارزیابی عملکرد، اجزاي عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام کلزا در تاریخ کاشت هاي مختلـف  . 1386. ، مرادي دالینی، ا.عسگري، ع  -2
 . 419-430: 23نهال و بذر . در منطقه حاجی آباد هرمزگان

. مجله نهال و بذر. عی و همبستگی صفات هیجده رقم بهاره کلزا در منطقه گنبدمطالعه عملکرد، خصوصیات زرا. 1384. فرجی، الف .3
 .385-396، ص 3، شماره 21جلد 

 .صفحه 163. چکیده مقاالت چهارمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. شاخص هاي انتخاب در کلزا. 1375. ملک زاده، س. 4
  

5. Chay, P. and N. Thurling. 1989. Variation in pod length in spring rape (Brassica napus L.) and its effect on 
seed yield and components. Journal of Agricultural Science, Cambridge. 113: 139-147. 

6. Clarke. J.M. 1979. Intra-plant variation in number of seeds per pod and seed weight in Brassica. Canadian 
Journal of Plant Science. 56: 959-962. 

7. Hocking, P.J. and L. Mason. 1993. Accumulation, distribution and redistribution of dry matter and mineral 
nutrients in fruits of canola (oilseed rape), and the effect of nitrogen fertilizer and windrowing. Australian 
Journal of Agricultural Research. 44: 1377-1388. 

8. Kimber, D.S. and McGregor, D.I. 1995. The species and their origin, cultivation and world production. In: 
Kimber, D.S. and McCregorceds, D.I. (eds.). Brassica oilseed. CABI, PP: 1-7. 

9. Mahler, K.A. and D.L. Auld. 1991. Effect of production environment on yield and quality of winter rapeseed 
in the USA. Proc. Int. Canola Conf. 137 p. 

10. Risdon, P. 1992 .Understanding the Tecnology Transfer Process (online) Available at WWW.url : htt // 
Cygnus. sas. Upenn 

11. Taylor, T.O. and D.G. Morgan. 1992. Quantitative analysis of the growth, development and distribution of 
flowers and pods in oil-seed rape (Brassica napus L.). Journal of Agricultural Science, Cambridge.92: 363-373.  
Mahler, K.A. and D.L. Auld. 1991. Effect of production environment on yield and quality of winter rapeseed 
in the USA. Proc. Int. Canola Conf. 137 p. 
 

 


