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  هنرستان خوارزمی -هنرآموز شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه اصالندوز - 2
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  المی واحد تبریزدانشجوي دکتراي رشته اکولوژي گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اس - 4
  

  چکیده
به منظور تعیین مهمترین صفات مورفولوژیکی تاثیرگذار بر عملکرد دانه در کلزا بهاره و همچنین سازگاري چهار رقم کلزاي بهاره،      

فاکتوریل با دو عامل و  آزمایش ت منابع طبیعی و گیاهان دارویی سامیان اردبیل به صورتدر ایستگاه تحقیقا 1391آزمایشی در سال 
) H-420و Rgs003 ،Sarigol، H-308(رقم کلزاي بهاره  4فاکتور اول شامل . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیدبر پایه بلوك

رسیدگی فیزیولوژیکی، رسیدگی میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت دانه به حد (سطح  3زمان برداشت در و فاکتور دوم شامل 
تعداد ساقه اصلی، تعداد غالف در بوته، ارتفاع بوته و فاصله اولین در این آزمایش صفات مهم زراعی مثل  .بود) مطلوب براي برداشت
بیشترین که رقم ساري گل نشان داد در ارقام مورد آزمایش نتایج بدست آمده . دگیري و محاسبه گردیاندازهغالف از سطح خاك 

و رقم  cm46عدد و  cm114 ،177ارتفاع بوته و تعداد غالف در بوته و فاصله اولین غالف از سطح خاك را به ترتیب با میانگین  
به خود  cm38عدد و فاصله اولین غالف از سطح خاك 148، تعداد غالف در بوته cm77نیز داراي ارتفاع بوته  Rgs003متوسط رس 

خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مورد بررسی و نیز عملکرد دانه، درصد با توجه به . اختصاص دادند و بقیه ارقام در حد متوسط بودند
  .رسدنظر می اردبیل منطقهمناسب براي کشت در Rgs003 رقم روغن و عملکرد روغن بدست آمده، 

  
  کلزاي بهارهسازگاري،  ،خصوصیات مورفولوژیکیارقام،  :کلیديهاي واژه

  
  مقدمه 

 2001کلزا و کانوال دانه روغنی با ارزشی است که در روند تحول تولید، جایگاه رفیعی را احراز کرده است به طوري که در سال 
این  .)5(میلیون تن به خود اختصاص داده است  40با تولید حدود ) نخل روغنی(میالدي مقام سوم را در جهان پس از سویا و پالم 

از  این گیاه و بوده طیف سازگاري اقلیمی کلزا نسبتا وسیع). 4(کندگیاه در شرایط آب و هوایی مساعد به صورت یک ساله رشد می
تر از سطح دریا م 2500در ایران تا ارتفاع . درجه شمالی کشت می شود 60درجه جنوبی تا بیش از  40عرض جغرافیایی نزدیک به 

. نوسانات ارتفاع معموالً بارزترین مشخصه از نظر شرایط ژنتیکی و تغییر شرایط محیطی در اغلب گیاهان است .)1( تولید می گردد
ها در در کلزا تعداد خورجین .)10( شودگاهی افزایش ارتفاع از نظر رقابت با سایر گیاهان در یک جامعه گیاهی یک مزیت محسوب می

 )8(در این راستا هوکینق و ماسون .باشدهاي فرعی، تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین کمتر میاصلی بیشتر و در شاخهساقه 
هدف از اجراي این آزمایش بررسی خصوصیات  .شودها مربوط میسهم فتوسنتزي در دوره پرشدن دانه به خورجین% 12معتقدند که 

  . بود مورفولوژیکی و سازگاري چهار رقم کلزاي بهاره در شرایط آب و هوایی منطقه اردبیل
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  هامواد و روش

طول . اجرا گردیداردبیل در غرب ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و گیاهان دارویی سامیان واقع در  ايمزرعهدر  این آزمایش     
دقیقۀ طول شرقی و  28درجه و  48دقیقۀ عرض شمالی و  12درجه و  38جغرافیایی محل اجراي آزمایش، بین مختصات جغرافیایی 

 رقم از کلزاي بهاره از مؤسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال و بذر کرج دریافت و در قالب 4بذر  .متراست 1500ارتفاع آن از سطح دریا 
تکرار در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و گیاهان دارویی  3هاي کامل تصادفی با بر پایه طرح بلوك دو عاملیفاکتوریل  آزمایش 

 )H-420و  Rgs003 ،Sarigol، H-308(رقم کلزاي بهاره  4فاکتور اول شامل . گردیدکشت  1391فروردین ماه  28سامیان اردبیل در 
دانه به حد ، رسیدگی میانی و رسیدگی کامل یا رسیدن رطوبت فیزیولوژیکیرسیدگی (طح س 3زمان برداشت در و فاکتور دوم شامل 
عدد و دو  4تعداد خط کاشت و  همتر مربع بود 2/7متر و مساحت هر کرت  4×8/1ابعاد هر کرت آزمایشی  .بود)مطلوب براي برداشت

 ها بوتهسانتی متر، فاصله  30تا  25از هم  ها فیردوقع کاشت فاصله م. شدردیف به صورت نکاشت به عنوان فاصله بین کرت ها گذاشته 
متر در 3 تکرارهافاصله بین  ،گرم 10سانتی متر و میزان بذر مصرفی در هر کرت آزمایشی به طور متوسط  5تا  3در هر ردیف از هم 

ارتفاع  ،غالف در بوتهتعداد لی،برخی صفات مورد اندازه گیري که نیاز به امکانات زیادي ندارد، از قبیل تعداد ساقه اص. شدنظر گرفته 
در محل اجراي طرح به دقت اندازه گیري و بقیه صفات در آزمایشگاه دانشکده  غیرهو فاصله اولین غالف از سطح خاك و  بوته

 و MSTATCهاي بدست آمده توسط نرم افزار آماري در پایان آزمایش، داده .گیري شدندکشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی اندازه
SAS اي دانکن مورد ارزیابی قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین دادها بر اساس آزمون چند دامنه.  

  
  نتایج و بحث

اثر اصلی رقم بر روي صفت تعداد ساقه اصلی در سطح احتمال یک ) 1جدول(جدول تجزیه واریانس نتایج با توجه به : تعداد ساقه اصلی
جدول مقایسات . دار نشده استولی اثر اصلی زمان برداشت، اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر روي این صفت معنیدار شد درصد معنی

بوده که به طور  Rgs003و  420، هایوال 308هاي هایوال دهد که بیشترین تعداد ساقه اصلی مربوط به رقمنشان می) 2جدول(میانگین 
در ) 2( دادياهللا. قرار گرفته است bگل بوده و در گروه ین تعداد ساقه مربوط به رقم ساريو کمتر. قرار گرفتند aمشترك در گروه 

آل کلزا عنوان کرده است زیرا باعث مقاومت گیاه و تسهیل وجود ساقه نسبتاً کوتاه و محکم را از خصوصیات یک تیپ ایدهمطالعه اي 
  .دهدقبیل وجود باد مقاومت گیاه به ورس را افزایش میشود و از طرفی در شرایط نامساعد محیطی از برداشت می

در سطح احتمال یک  غالف در بوتهاثر اصلی رقم بر روي صفت تعداد ) 1جدول(با توجه به جدول تجزیه واریانس : تعداد غالف در بوته
همچنین با . نشده استها بر روي این صفت معنیدار دار داشته، در حالی که اثر زمان برداشت و اثر متقابل آندرصد اختالف معنی

 ،Rgs003(در ساقه برتر از سه رقم دیگر غالف 88/177گل با میانگین ، رقم ساري)2جدول(توجه به جدول مقایسات میانگین
-اختالف معنی 308، هایوال420و دو رقم هایوال  bدر گروه  Rgs003 و رقم. قرار گرفته است aبوده و در گروه ) 308، هایوال420هایوال

ها در پر شدن ها در ساقه و تعداد آنغالف نقش به در گزارشی نیز )6(چامپان و همکاران. قرار دارند cداري با یکدیگر نداشته و در گروه 
زمان تواند همباال داشته باشد نمی غالفکه گیاه تولید عقیده داشتند زمانی  ) 11(و همچنین سورور و همکارانش انددانه اشاره کرده

کند گل صدق میساريرقم ، در مورد این آزمایش که این موضوع با نتایج. و وزن هزار دانه زیادتري هم داشته باشد غالفتعداد دانه در 
ي آن نسبت به ارقام دیگر دانه باال در بوته داشت ولی عمالً مشاهده گردید که تعداد دانه و وزن هزار غالفبا این که این رقم تعداد 

  .کمتر است
. داري دیده شداختالف معنی بوته بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفت ارتفاع) 1جدول(با توجه به جدول تجزیه واریانس : ارتفاع بوته

با توجه به . بوددار غیر معنیها داري داشته ولی اثر متقابل آنهمچنین اثر زمان برداشت نیز در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی
قرار  aمتر بیشترین ارتفاع را به خود اختصاص داده و در گروه سانتی 611/114ساري گل با میانگین جدول مقایسات میانگین، رقم 

از تحقیقات خود نتیجه  )9(ماژور). 2جدول(باشد برتر می) Rgs003 و 308، هایوال420هایوال(گرفته است و نسبت به سه رقم دیگر 
  . اي بر محصول دانه داشته استگرفت تغییرات رشد طولی و ارتفاع بوته در بسیاري از ارقام کلزا اثر قابل مالحظه
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با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر اصلی رقم بر روي صفت فاصله اولین غالف از سطح خاك در : فاصله اولین غالف از سطح خاك     
در جدول ). 1جدول(باشد دار میها غیر معنیدار بوده ولی اثر زمان برداشت و همچنین اثر متقابل آنل یک درصد معنیسطح احتما

داري نسبت به و با اختالف معنی aگل با بیشترین فاصله از سطح خاك در گروه شود که رقم ساريمقایسات میانگین نیز مالحظه می
داري با یکدیگر نداشته در که اختالف معنی 308و هایوال  420دو رقم هایوال  ،bنیز در گروه  Rgs003رقم . ارقام دیگر قرار گرفته است

-هاي وسیع و مکانیزه میگل از نظر برداشت مکانیزه برتر از سایر ارقام در کشتدر این مورد رقم ساري). 2جدول(قرار گرفتند  cگروه 
رقم کلزاي بهاره را در استان بوشهر مورد ارزیابی قرار  6ترین رقم و تاریخ کاشت، ناسببه منظور تعیین م) 3(کازرانی و احمدي. باشد
هاي مختلف از نظر عملکرد دانه،ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین غالف از هاي کاشت و رقمبین تاریخنشان داد که نامبردگان  ، نتایج دادند

  .داشته است دار وجوددرصد روغن اختالف معنی و سطح خاك
  در ارقام کلزاي بهاره تجزیه واریانس خصوصیات مرفولوژیکی. 1–جدول

 
 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

ns  
  درصد 1و  5دار بودن در سطح احتمال آماري معنی** و * معنی دار بودن، غیر 

  
  
  کلی نتیجه گیري 

عدد و فاصله اولین غالف از سطح 148، تعداد غالف در بوته cm77داراي ارتفاع بوته  Rgs003رقم در بین ارقام مورد مطالعه،      
متوسط رس بوده و در زمان مناسب توانسته است رشد رویشی و با توجه به اینکه این رقم . را به خود اختصاص داد cm38خاك 

ه دیگر ارقام داشته، نسبت ی Rgs003 عملکرد اقتصادي، درصد و عملکرد روغن باال در رقمزایشی خود را تکمیل کند و همچنین 
هاي متعدد توسط بنابراین این رقم براي منطقه اردبیل جهت توسعه براي کشت معرفی و سایر ارقام نیز در مناطق دیگر براي آزمایش

 .گرددمحققین توصیه می
  
  
  
  
  

  
  منابع تغییر

      میانگین مربعات    
درجه 
  آزادي

تعداد ساقه 
  اصلی

تعداد غالف در 
  بوته

  ارتفاع بوته
)cm(  

فاصله اولین غالف از 
  )cm(سطح خاك

  ns  072/0  ns08/10  ns  39/21  ns  755/25  2  تکرار

  092/336  **  19/4954 **  799/26613**  74/3  **  3  رقم

  ns  11/0  ns  284/153  **77/148  ns  655/29  2  زمان برداشت
  ns  185/0  ns58/17  ns  78/19  ns76/0  6  زمان برداشت× رقم 

  292/8  88/5  37/11  85/19  -  ضریب تغییرات
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  نتایج مقایسه میانگین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام کلزاي بهاره. 2-جدول 

  
 .باشددار در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن میحروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی

  
  منابع 
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  ارتفاع بوته  تعداد غالف در بوته  تعدا ساقه اصلی  ارقام
)cm(  

  )cm(فاصله اولین غالف از سطح خاك 

Rgs003 a55/1 b97/148 b33/77 b08/38 
Hayola 420 a66/1 c33/77 c66/63 c322/33 
Hayola 308 a77/1 c31/66 c55/66 c011/33 

Sarigol b11/1 a88/177 a611/114  a111/46 

 

 


