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درصد و عملکرد روغن چهار رقم کلزاي بهاره در منطقه اردبیلهاي زراعی،مقایسه ویژگی

، 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 کشاورزيعضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی،-3

المی واحد تبریزدانشجوي دکتراي رشته اکولوژي گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اس-4

چکیده 
در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و 1391به منظور بررسی سازگاري و خصوصیات کمی و کیفی چهار رقم بهاره کلزا، آزمایشی در سال 

فاکتور . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیدفاکتوریل با دو عامل و بر پایه بلوكآزمایشگیاهان دارویی سامیان اردبیل به صورت 
Rgs003 ،Sarigol(رقم کلزاي بهاره 4اول شامل H-308 وH-420 (سطح 3ر دوم شامل زمان برداشت درو فاکتو) ،رسیدگی فیزیولوژیکی

در این آزمایش صفات مهم زراعی مثل شروع . بود) رسیدگی میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت دانه به حد مطلوب براي برداشت
نتایج بدست آمده نشان . گیري و محاسبه گردیددرصد و عملکرد روغن  آن اندازه،گلدهی، طول دوره رشد و نمو گیاهگلدهی، طول دوره

صد و کمترین درصد در16/40و 82/40، 68/41به ترتیب با میانگین H-420و Rgs003 ،Sarigolداد بیشترین درصد روغن در ارقام 
با عملکرد روغن Rgs003باالترین عملکرد روغن نیز متعلق به ارقام پر محصول . اختصاص یافتH-308به رقم 36/38روغن با میانگین 

. کیلوگرم در هکتار داراي کمترین عملکرد روغن استحصالی بودند66/1140با عملکرد روغن Sarigolکیلوگرم در هکتار و رقم 77/1882
.کشت این رقم براي منطقه، مناسب به نظر می رسدRgs003در مجموع با توجه به درصد و عملکرد روغن بیشتر در رقم 

کلزاي بهاره، گلدهی درصد و عملکرد روغن، ارقام، :هاي کلیديواژه

مقدمه 
عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی پس از سویا و کلزا به . دانه هاي روغنی پس از غالت، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می دهند

هاي روغنی به عنوان تنها منبع تأمین کننده اسیدهاي چرب دانه). 5(نخل روغنی، سومین منبع تامین روغن نباتی جهان به شمار می رود 
هاي اخیر به رین دانه هاي روغنی دهههاي روغنی کلزا از مهمتدر بین دانهو نیز اشباع شده نقش مهمی در سالمت جامعه ایفا می کنند

).3(باشد درصد پروتئین خام می44تا 36ي آن داراي درصد و کنجاله44هاي کلزا حدود میزان استحصال روغن از دانه). 6(شمار می آید
7/1انه، میزان روغن گراد افزایش درجه حرارت در زمان گلدهی و پرشدن دبراساس مطالعات مشخص گردید که به ازاي هر درجه سانتی

با افزایش دما میزان . شودمحسوب میغن تأثیر دارند دما مهمترین عاملکه بر مقدار رودر میان عوامل محیطی).15(یابد درصد کاهش می
ازته باعث استفاده متعادل از کودهاي . آبیاري موجب افزایش میزان روغن شده، اما آبیاري غرقابی اثر عکس دارد. یابدروغن کاهش می

بین ارقام مختلف ). 16(خواهد داشت شود، اما مصرف بیش از حد آن اثر سوء داشته و کاهش میزان روغن را در پیافزایش میزان روغن می
داري وجود دارد، به طوري که براي بدست آوردن عملکرد دانه و روغن مطلوب به ارقامی نیاز است که با کلزا و محیط اثر متقابل معنی

درصد و عملکرد روغن مقایسه ویژگیهاي زراعی،تحقیقهدف از اجراي این ). 11(یط محیطی اقلیم مورد نظر سازگاري داشته باشد شرا
.بوداردبیلو انتخاب رقم یا ارقام برتر با توجه به شرایط آب و هوایی منطقهچهار رقم کلزاي بهاره 
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هامواد و روش
طول جغرافیایی محل اجراي . تحقیقات منابع طبیعی و گیاهان دارویی سامیان اردبیل بودمحل اجراي آزمایش، مزرعه اي در ایستگاه

1500دقیقۀ طول شرقی و ارتفاع آن از سطح دریا 28و درجه48دقیقۀ عرض شمالی و 12درجه و 38جغرافیایی آزمایش، بین مختصات
از مؤسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال و بذر کرج دریافت و در H-420و Rgs003 ،Sarigol،H-308رقم از کلزاي بهاره 4بذر . ی باشدممتر

تحقیقات منابع طبیعی و گیاهان دارویی تکرار در ایستگاه3هاي کامل تصادفی بابر پایه طرح بلوكیفاکتوریل دو عاملآزمایش قالب 
و ) H-420و Rgs003 ،Sarigol،H-308(رقم کلزاي بهاره 4فاکتور اول شامل . کشت شدند1391فروردین ماه28سامیان اردبیل در 

رسیدگی فیزیولوژیکی، رسیدگی میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت دانه به حد مطلوب (سطح 3فاکتور دوم شامل زمان برداشت در 
کشت به صورت جوي و پشته . ودب=16/8PHدسی زیمنس بر متر و341/0خاك مزرعه داراي بافت لومی، با شوري .بود) براي برداشت

هر واحد آزمایشی . سانتی متر و فاصله بوته ها روي هر ردیف حدوداً سه سانتی متر در نظر گرفته شد30انجام گرفت و فاصله ردیف ها 
صفات مهم . سانتی متر انجام شد2- 3ر عمق کاشت بذرها به صورت دستی و خشکه کاري د. ردیف کاشت به طول چهار متر بود2شامل 

درصد روغن و عملکرد روغن در طول فصل رشد و پس از رسیدگی ، کل دوره رشد و نمو گیاه،دهیطول دوره گل، شروع گلدهیزراعی مثل
در . میزان روغن دانه نیز براي هر نمونه از هر کرت و با استفاده از دستگاه سوکسله در آزمایشگاه اندازه گیري گردید. اندازه گیري و ثبت شد

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین دادها بر اساس موردSASو MSTATCپایان آزمایش، داده هاي بدست آمده توسط نرم افزار آماري 
.آزمون چند دامنه اي دانکن مورد ارزیابی قرار گرفت

نتایج و بحث
اثر اصلی رقم بر روي صفت مرحله نشان داده شده است بطوریکه1نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در جدول :شروع گلدهی

با . دار نبوده استدار بوده، ولی اثر زمان برداشت و اثر متقابل آنها بر روي این صفت معنیل یک درصد معنیدهی در سطح احتماشروع گل
55/69و با aمشخص گردید که در بررسی اثر رقم نیز رقم ساري گل با قرار گرفتن در گروه 2جدولدرمقایسات میانگین نتایج توجه به

420، هایوالRgs003(را به خود اختصاص داده و دیرتر به این مرحله رسیده است و با سه رقم دیگر دهی روز بیشترین زمان براي شروع گل
ترین حد قرار گرفته است و کمترین تعداد روز تا شروع نیز در پایین308رقم زودرس هایوال. دهدداري نشان میاختالف معنی) 308و هایوال

ن بیا)13(ناندا و همکارانهاي زیادي نیز به این امر اشاره شده است، در آزمایش. ستدهی پس از کاشت را به خود اختصاص داده اگل
ها به موقع باشد، تعداد دهی آنارقامی که گلگزارش داد) 2(حجازيهمچنین افتدکلزا به جلو میدهی که با افزایش طول روز، گلکردند 

که طول نمودهبیان ) 9(کوته و نیز هابتر هستندمحیط جدید سازگارتر ومناسبها بیشتر شده و نسبت به ارقام دیگر برايدانه و غالف آن
.گیرددهی در کلزا عالوه بر دما تحت تاثیر فتوپریود نیز قرار میدوره سبزشدن تا شروع گل

دهی در سطح دوره گلاثر اصلی رقم بر روي صفت مرحله طولنتایج جدول تجزیه واریانس حاکی از آن است که: دهیطول دوره گل
با همچنین . باشددار نمیدهی معنیها بر روي صفت طول دوره گلدار بوده، ولی اثر زمان برداشت و اثر متقابل آناحتمال یک درصد معنی

قرار aدر گروه دهی را داشته و روز بیشترین طول دوره گل44/34گل با در بررسی اثر رقم نیز، رقم ساريتوجه به جدول مقایسات میانگین
داري با هم اختالف معنی420و هایوال308را به خود اختصاص داده، و دو رقم هایوال bروز گروه 77/30نیز با Rgs003رقم . گرفته است

اظهار ) 4(پورخواجهدر مطالعه اي ).2جدول(انددهی را داشتهترین طول دوره گلقرار گرفته و کوتاهcنداشته و به طور مشترك در گروه 

دهی در کلزا در درجه گل. باشدهفته می5تا 3دهی گلطول دوره. یابدآذین آغاز و به طرف باال ادامه میدهی از پایین گلگلداشت که 
).12(شود گراد، متوقف میدرجه سانتی27حرارت باالي 
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اصلی رقم و همچنین اثر زمان برداشت بر روي صفت کل دوره اثر ) 1جدول(با توجه به جدول تجزیه واریانس : کل دوره رشد و نمو گیاه
با . دار نشده استدار شده ولی اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر روي این صفت معنیرشد و نمو گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی

و هایوال Rgs003، 420هایوال(قم دیگر روز باالتر از سه ر33/159گل با ، رقم دیررس ساري)2جدول(توجه به جدول مقایسات میانگین 
. ترین گروه قرار گرفته استروز در پایین134نیز با 308رقم زودرس هایوال. دهددار نشان میها اختالف معنیقرار گرفته و با آن) 308
هولینق و در این راستا .داندمیمدت زمان رسیدگی و به تبع آن طول دوره رشد را عالوه بر تاریخ کاشت، به نوع رقم نیز مربوط)14(اوزر

دهی و در نتیجه مدت زمان بین گل) دهیقبل از گل(کلزا باعث کوتاهی دوره رشد رویشی شده ترگزارش کردند که کاشت دیر)10(استاپر
.کندو رسیدگی نیز کاهش پیدا می

بین ژنوتیپ هاي مورد مطالعه از نظر صفت درصد روغن اختالف معنی داري ) 1جدول(براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس : درصد روغن
با Rgs003هم نشان داد که بیشترین درصد روغن مربوط به رقم ) 2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . درصد دیده شد1در سطح احتمال 

انی و زرکا.قرار گرفتندdدرصد در گروه 36/38میانگین باHayola 308و کمترین آن مربوط به رقمaوه ، در گر68/41میانگین 
مشخص نمود که ) 1(دادياهللاهمچنین . نیز طی آزمایش هاي خود اثر رقم را بر روي صفت درصد روغن معنی دار اعالم نمودند)7(احمدي

هاي روغنی به ویژه کلزا می باشد که این ویژگی هدف بسیاري از تحقیقات به نژادي دانهاز مهمترین خصوصیات کیفی در کلزا درصد روغن 
.باشدمی

بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر صفت عملکرد روغن اختالف ) 1جدول(براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها : عملکرد روغن
کیلوگرم در هکتار و 77/1882با میانگین Rgs003ملکرد روغن مربوط به رقم بیشترین ع. درصد دیده شد1معنی داري در سطح احتمال 

نتایج حاصل از جدول مقایسات .باشدکیلوگرم در هکتار می66/1140با میانگین Sarigolکمترین مقدار عملکرد روغن مربوط به رقم
کیلوگرم در هکتار با قرار گرفتن در گروه 77/1882رد یانگین عملکبا مRgs003ي اثر رقم نیز مشاهده گردید که رقممیانگین تیمارها

aگل نیز با کمترین میزان رقم ساري. دهددار نشان میبیشترین عملکرد روغن را به خود اختصاص داده و با سه رقم دیگر اختالف معنی
آزمایشات زیادي به تاثیر رقم بر عملکرد روغن کلزا در ).2جدول(قرار گرفته است cترین گروهدر پایین) کیلوگرم در هکتار(عملکرد روغن 

الین کلزا به مدت دو سال زراعی انجام گرفت، 12، بر روي )8(پور و همکاراناشاره شده است از جمله طی آزمایشی که توسط مطلبی
878(الترین عملکرد روغن داري وجود دارد و بامشخص گردید که در بین ارقام مورد آزمایش از نظر صفت درصد روغن اختالف معنی

.بود که رقمی یک صفر بود.16Kمربوط به رقم ) کیلوگرم در هکتار
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تجزیه واریانس ویژگیهاي زراعی،درصد و عملکرد روغن چهار رقم کلزاي بهاره–1جدول 

ns ،درصد1و 5معنی دار بودن در سطح احتمال آماري ** و * یر معنی دار بودن

بهارهنتایج مقایسه میانگین صفات زراعی، درصد و عملکرد روغندر ارقام کلزاي - 2جدول 

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

کلینتیجه گیري
بود که نسبت به دیگر Rgs003براساس نتایج حاصل از این آزمایش در منطقه اردبیل ارقام برتر از نظر صفت درصد و عملکرد روغن رقم

تواند براي کشت در استان باشد و میارقام برتري داشته و نشان دهنده سازگاري خوب این رقم با شرایط آب و هوایی منطقه اردبیل می
.تر باشداردبیل با اقلیم سرد و معتدل سرد مورد توجه قرار گرفته و جایگزین خوبی براي ارقام قدیمی

منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه 
آزادي

دهیشروع گل
)روز(

دهیطول دوره گل
)روز(

کل دوره رشد و 
)روز(نمو گیاه 

درصد 
روغن

عملکردروغن 
)Kg/h(

2ns19/2ns194/2ns75/1ns410/0ns24/49086تکرار
22/1072023**83/17**33/1208**18/162**06/1119**3رقم

2ns36/6ns36/6**25/567ns082/0ns12/29618زمان برداشت
6ns84/4ns84/4ns58/1ns039/0ns71/46570زمان برداشت× رقم 

19/404/8761/098/048/11-ضریب تغییراتدرصد 

دهیشروع گلارقام
)روز(

طول دوره گلدهی
)روز(

کل دوره رشد و نمو گیاه 
)روز(

درصد روغن
(%)

عملکرد روغن 
)Kg/ha(

Rgs003b22/57b77/30c33/136a68/41a77/1882
Hayola420b55c25b147c16/40b90/1446
Hayola308c33/42c66/26d134d36/38c19/1165

Sarigola55/69a44/34a33/159b82/40c66/1140
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منابع
پایان نامه کارشناسی ارشد . بررسی تأثیر تاریخ و نحوه برداشت روي کاهش افت عملکرد کلزا در منطقه کرج. 1379. دادي، ااهللا .1

.صفحه110دانشگاه تربیت مدرس، 
.صفحه154. ، انتشارات روزنه)کاشت، داشت و برداشت(زراعت کلزا . 1379. حجازي، ا.2
.صفحه564. واحد صنعتی اصفهان. تشارات جهاد دانشگاهیان. گیاهان صنعتی. 1385. ر. خواجه پور، م.3
.191-193صفحه . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات. کتاب گیاهان صنعتی. 1386. ر. پور، مخواجه.4
.صفحه40. نشر آموزش کشاورزي. کلزا. 1379. زاده، پقاضی شهنی؛شریعتی، ش.5
. مجله علوم کشاورزي ایران. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روند رشد دو رقم کلزا. 1376. احمدي. م،رشیرانی راد، الف، ح و .6

.27- 35ص . 2شماره 
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