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خصوصيات و عملكرد اجزاء عملكرد، ارزيابي
هرمزگان آباد حاجي جديد كلزا در منطقه ارقام رويشي
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 در

بهار ۱۳۸۶ شماره ۷۴، باغباني زراعت و  

چكيده
طرح قالب در بهـاره كلزاي ژنوتيپ ۲۳ كلـزا، جديد ژنوتيپ هاي رويشـي خصوصيات عملكرد و اجـزاء عملكرد، مقايسـه منظور بـه
گرديد. آباد كشت حاجي كشـاورزي ايسـتگاه تحقيقات د ر و ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ سـالهاي طي در تكرار چهار تصادفي، در كامل بلوكهاي
گلدهي، شروع تعداد روز تا روي بر رقم × سال متقابل اثر و رقم سال، اثر كه داد نشـان دادههاي آزمايش سـاله د و مركب تجزيه نتايج
كمترين Syn3و Hyola401 ،Hyola308 ارقام  دار ميباشد. معني درصد يك در سطح گياه و ارتفاع رويش دوره طول گلدهي، دوره طول
طول كمترين و بيشترين كه حالي در داشتند ، را رويش دوره و طول گلدهي شروع تا شدن سـبز از روز تعداد بيشـترين Balero رقم و
يك سـطح غالف در در تعد اد دانه د ر گياه و تعداد غالف روي رقم بر اثر Balero بـود. ارقام Syn3 و به مربوط ترتيب دوره گلد هـي بـه
Hyola۴۰۱ هيبريد همچنين و كرد ند توليد را غالف در گياه تعداد كمترين Fusia رقم و بيشترين Hyola308 هيبريد دار بود. معني درصد
يك سطح در عملكرد دانه و هزار دانه وزن روي بر رقم اثر داشتند. را غالف د ر تعداد دانه كمترين Shiralee رقم و Hyola308 بيشترين و
با Hyola401 هيبريد بود. آزمايش سال اول از بيشتر آزمايش د وم سال د ر دانه هزار وزن و عملكرد دانه ميانگين بود. د ار معني درصد

كرد. را توليد دانه عملكرد بيشترين هكتار در ۳۴۶۶ كيلوگرم ميانگين

و عملكرد دانه رويشي خصوصيات ارقام، كلزا، كليدي: كلمات
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Evaluation of yield, yield components and vegetative characters of new cultivars of rapeseed in Haji Abad - 
Hormozgan
By: A. Askary, A. Morady Daliny and A. Shahriari, Agricultural and Natural Resources Research Center of Hormozgan
In order to compare the yield, yield components and vegetative characters of canola cultivars, 23 genotypes of  Spring 
rapeseed were planted at Agricultural Research Station of Haji Abad during 2000-2002. The experiment was a randomized 
complete block design with four replications. The results of combined analysis showed that effect of year, cultivar and 
interaction between year and cultivar were significant on the number of days from emergence to flowering, duration of 
flowering, physiological maturity and plant height at the 1% level. Cultivars Hyola308, Hyola401 and Sny3 had the lowest 
and Balero had the highest number of days from emergence to flowering and physiological maturity. Sny3 had the highest 
and Balero had the lowest of the duration of flowering. The effect of cultivar was significant on number of pods per plant 
and number seeds per pod at the 1% level. Hyola308 hyibrid had the highest and Fusia the lowest number of pods per 
plant and also Hyola401 and Hyola308 hybrids had the highest and Shiralee the lowest number of seeds per pod. The 
effect of cultivar was significant on 1000 seed weight and seed yield at the 1% level. The means of seed yield and 1000 
seed weight in the second year of experiment was more than that of the first year. Hyola401 hybrid produced the highest 
seed yield(3466 kgha-1).

Key word: Rapeseed, Cultivar, Vegetative characters, Seed yield. 

مقدمه
تغذيه در ــي اساس غذايي ماده يك ــن روغ
و كيفيت ــت كمي ميآيد كه ــاب حس به ــر بش
طول و ــالمت س ــر ب ــمگيري چش ــرات اث آن
مهمترين از ــي يك كلزا دارد(۲). ــان انس ــر عم
ــتخراج اس ــه روغن ك ــت اس روغني ــاي دانهه
آن ــيد چرب تركيب اس ــته به بس ــده از آن ش
مورد استفاده صنعتي و ــاني انس مصارف براي
ارزش ــا ب ــاي ويژگيه از ــرد (۳). ميگي ــرار ق
اهميت ــا م ــور كش د ر كه كلزا پاييزه ــت زراع
آن زراعي دوره ــي دارد همزمان ــه توج ــايان ش
ــت. آب اس و ارزاني با فصول بارندگي، فراواني
منابع آب ــت محدودي به ــا توجه ب مطلب اين
بااليي براي ــت مزي ــور، كش ــتانه تابس بهاره و
و روغني ــاير دانههاي س به كلزا نسبت زراعت
و زراعي بهاره محصوالت ساير به ــبت حتي نس
به عملكرد كلزا ميشود(۱). تابستانه محسوب
نوع هوايي، آب و شرايط عملكرد رقم، ظرفيت
عوامل و د اشته بستگي زراعت مد يريت و خاك
گياه نمو و رشد كننده تعيين زراعي و ژنتيكي
مختلف ارقام هستند. دانه عملكرد نتيجه در و
زراعي عوامل به ــبت متفاوتي نس العمل عكس
دانه عملكرد ــر نظ (۱۰) از Marzi ــد(۹). دارن

ــت هش را در كلزا ــم رق ۵۸ ــه ــزار دان ه وزن و
داد قرار مورد بررسي ــال س د و ايتاليا در ناحيه
كه د اد ــان نش اين مناطق د ر توليد ــط متوس و
با توليد ۳/۳۹ ترتيب به Olsen ارقام Orient و
كمترين ــترين و بيش هكتار در ۱/۳۴ تن تن و

كردند. را توليد د انه عملكرد
ــد ــزارش كرد ن (۱۴)گ Smith و Taylor
غالف ــداد تع از تابعي كلزا در دانه ــرد عملك كه
هزار و وزن غالف در دانه تعداد ــطح، س واحد د ر
كه كرد مشاهده (۸)Christmas ــد. دانه ميباش
واكنش هوايي و آب شرايط به ــبت نس كلزا ارقام
عكس كه گرفت نتيجه او ميدهند. نشان زياد ي
و بوده متفاوت بسيار مكان به نسبت ارقام العمل
شرايط به نسبت بيشتري تحمل ارقام از تعداد ي
نتيجه و همكاران(۱۳) Sun .ــد دارن آب وهوايي
مختلف مختلف مانند گونه هاي ارقام گرفتند كه
بنابراين هستند، سازگار معيني اقليمي شرايط به
اهميت حائز توليد ــت رقم براي موفقي ــاب انتخ
و نوع ــه، گون به بايد رقم ــاب انتخ در ــد. ميباش
خاك، ويژگيهاي بذر، كيفيت رقم، ــازگاري س
ــي، زودرس دانه، عملكرد ــي، هواي و آب ــرايط ش
ــاير س بيماريها و ورس، ــزش، به ري ــت مقاوم
(۱۶) Thurling ــرد. ك توجه زراعي خصوصيات

از پس ــگام هن زود گلدهي ــريع، ــد اوليه س رش
بدون گلهاي ضخيم، و كوتاه ــاقههاي س روزت،
ــت، برداش در زمان به ريزش مقاومت ــرگ، گلب
عدد ۸۰۰۰ تا ۵۰۰۰ غالف ــورداري از تعداد برخ
ــودن غالف ها ب عمودي و طويل ــع، مرب د ر متر
كاهش و اصلي ــاقه س د ر غالف و افزايش تعداد
مطلوب خصوصيات از را فرعي ــاقههاي س تعداد
امكان نمود . ذكر ــاال توليد عملكرد ب جهت كلزا
B. در گونه ــيده كه كش غالف صفت از استفاده
مهم صفات از ــي يك ــت، اس ــد ه يافت ش napus
هايي كه ــن الي ــت. اس دانه عملكرد در افزايش
بيشتري تعداد هستند، عموما" صفت اين داراي
اين صفت در توليد ميكنند. هر غالف در تخمك
و شرايط بوده باال عملكرد پتانسيل كه شرايطي

شمار ميآيد(۷). مزيت به باشد يك مناسب
رشد  نحوه يك گياه از رقم خاصي يا گياه  هر
عوامل به نسبت معيني واكنش و د اشته خاصي
اينكه كلزا ــه ب توجه با مي دهد. ــان نش محيطي
عوامل نتيجه تغيير د ر را افزايش عملكرد ظرفيت
تحقيق اين ــدف ه دارد، لذا ــي گياه و محيطي
ميباشد. ترين رقم كلزا در منطقه مناسب تعيين
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مواد و روشها
مزرعه در ۱۳۸۰-۸۱ و ۱۳۷۹-۸۰ ــي زراع ــال س دو در پژوهش ــن اي
طول موقعيت ــا ب ــزگان هرم آباد ــي حاج ــاورزي كش ــات تحقيق ــتگاه ايس
ارتفاع دقيقه و ۵۵ و درجه عرض ۵۵ ــه و ۱۹ دقيق درجه و ــي ۲۸ جغرافياي
نوع مزرعه مورد آزمايش از ــد. بافت خاك ش اجرا د ريا ــطح س از متر ۸۷۰
بود. اين با ۸/۲ برابر pH و متر زيمنس بر د سي ۲/۱ EC برابر با لومي رسي
انجام تكرار چهار در ــي تصادف كامل بلوكهاي آزمايش ــه صورت ب تحقيق
ديسك، شامل شخم، دو بار زمين آمادهسازي عمليات خاك ورزي و ــد. ش
۷۲ ميزان به و خاك آزمون اساس مصرف بر مورد كودهاي بود. ــطيح تس و
كيلوگرم ۵۰ و تريپل فسفات سوپر منبع از (p۲o۵) ــفر فس درهكتار كيلوگرم
درهكتار كيلوگرم ۲۳ و ــيم پتاس سولفات از منبع (k۲o) ــيم پتاس درهكتار
همچنين مقدار ــد. ش مصرف ــت كاش از قبل اوره منبع از خالص ــروژن نيت
دو در سرك صورت اوره به منبع خالص از درهكتار نيتروژن كيلوگرم ۱۱۵
داده شد. شروع گلدهي) و دهي ساقه شروع رشد رويشي( مرحله مرحله از
ماه) آبان منطقه(۱۲ مناسب در تاريخ کاشت بهاره کلزاي رقم سه و بيست
گرديد. عمليات سانتي مترکشت ۳۰ فاصله متر و ۵ طول به هشت خط در
پس و گرفت صورت بيشتر گرفتن تراكم در نظر با و د ست وسيله به كاشت
۵ سانتي بوته فاصله گرفتن نظر برگي با در ۴ تا ۲ مرحله د ر ــبز شدن از س
نياز اساس بر آبياري گرفت. صورت تنك عمليات مربع) متر د ر بوته متر(۶۶
انجام ــط دست توس هرز علفهاي وجين گرفت. صورت مرتب طور به گياه
و ششم پنجم چهارم، سوم، خطوط از دانه عملكرد رسيدگي مرحله شد. د ر
متر به طول چهار و ــت كاش خطوط انتهاي د و از هر متر نيم حذف پس از
هر از عملكرد، تعيين اجزاي براي مربع). متر معادل ۴/۸ شد(سطحي انجام
تعداد بوته، در غالف تعداد ــط متوس انتخاب و تصادفي طور به بوته ۵ كرت
وزن همچنين گرديد و محاسبه گياه نهايي ارتفاع همچنين و غالف در دانه
شد ند تيمار شمارش هر از تصادفي به طور كه صدتايي نمونه از ده دانه هزار
از روز تعد اد شامل گياه فنولوژي مراحل ــد از رش درطي فصل ــت آمد . بدس
ــيدن فيزيولوزيک رس تاريخ گلدهي، پايان و ــروع ش شدن، سبز ــت تا کاش
روي بر آماري تجزيه ــاله هر س ــد. ش برداري ــت يادداش ــد رش دوره طول و
ــاله د و س د وره از پايان و پس گرفت عملكرد دانه صورت ــزاء و اج ــرد عملك
متقابل و اثرات آزمايش فاكتورهاي اثرات منظور به واريانس مركب ــه تجزي
MSTAT- C افزار نرم از داده ها آماري تجزيه جهت گرديد. انجام سال با آنها
دو دانكن در اي دامنه چند آزمون روش با ميانگينها مقايسه و استفاده شد

انجام شد. د رصد ۱ ۵ و سطح

بحث نتايج و
آزمايش، ــاي د ادهه ــاله س مركب دو واريانس تجزيه ــج نتاي ــاس اس بر
ــداد روز تا تع صفت، روي ــر ب رقم د ر ــال س متقابل ــر اث و ــال، رقم س ــر اث
هيبريد هاي بود (جدول۲). د ار معني درصد يک ــطح س در گلدهي ــروع ش
و Balero ــام ارق و روز) ۸۵ و ــن(۸۳ كمتري Hyola401 و Hyola308
شروع گلدهي تا شدن سبز از روز تعداد (۱۲۵ و ــترين(۱۲۷ بيش Sponsor
به رقم در سال متقابل و اثر سال شدن اثر معني د ار .( ــتند(جدول۳ را داش

بود(جدول۱). آزمايش سال د و د ر حرارتي تغييرات علت
در سطح  د وره گلدهي طول بر رقم د ر سال متقابل و اثر رقم  اثر سال،
درجه تأثير تحت گلد هي دوره ــول ط بود(جدول۲). ــک درصد معني دار ي

خنك كه در هواي ــي ارقام بوده و پايان گلدهي ــروع تا بين ش هوا ــرارت ح
ديررس ارقام به نسبت ــتري بيش گلد هي دوره بود ند، طول گل رفته به تري
که ارقامي همچنين ــتند و داش بودند، رفته گل به گرمتر ــواي ه د ر كه ــر ت
برخوردار بودند. بااليي نيز عملکرد از ــتند داش ــتري بيش گلدهي طول دوره
دوره گلدهي روز) کمترين(۲۶ Balero رقم و روز) بيشترين(۴۴  Syn۳رقم

داشتند(جدول۳). را
سطح رويش در د وره  طول بر رقم د ر سال متقابل و اثر ــال، رقم س اثر
بيشترين(۱۸۴ Sponsor و Balero ارقام بود(جدول۲). دار معني درصد يک
،۱۶۰) ــن کمتري Hyola 401 و Hyola 308  , Syn3 ــام ارق روز) و ۱۸۲ و
در سال د وم هوا بودن تر خنك داشتند. رويش دوره طول و ۱۶۳ روز) ۱۶۱
ارقام د وره رويش طول ميانگين افزايش باعث آزمايش ــال اول س به ــبت نس

آزمايش گرديد(جدول۳). اول سال به دوم نسبت سال در كلزا
ــطح يک س در بر ارتفاع گياه رقم در ــال س متقابل اثر و رقم ــال، س اثر
و ــترين بيش Profit و Cyclone ــام ارق بود(جد ول۲). دار ــي ــد معن درص

.( (جد ول۳ داشتند بوته را كمترين ارتفاع Hyola308 هيبريد
ــطح يک روغن در س درصد روي رقم  بر در ــال متقابل س اثر رقم و اثر
نظر از ــن روغ درصد روي بر ــال که اثر س حالي در ــي دار بود، ــد معن درص
Profit و  Option 500 ،Hyola ). ارقام 401 نبود (جد ول۲ معني دار آماري
را توليد ــن روغ ــن د رصد کمتري Shiralee و  Fusia ــام ارق و ــترين بيش
درصد يک در سطح روغن بر روي عملکرد رقم  و سال اثر کردند(جد ول۳ ).
از نظر روغن عملکرد ــر روي ب آنها متقابل اثر که حالي در د ار بود، ــي معن
ــترين توليد بيش با  Hyola هيبريد 401 .( نبود  (جد ول۲ معني دار ــاري آم
را روغن ــرد عملک ميزان ــترين بيش روغن، درصد ــترين بيش و عملکرد د انه

کرد (جد ول۳). توليد

دانه هزار وزن غالف و د ر تعداد دانه بوته، در غالف تعد اد
سطح بوته در در غالف بر تعد اد رقم سال در متقابل اثر رقم و اثر سال،
با Hyola308 هيبريد كه ترتيب بدين بود (جدول۲). دار معني درصد ــک ي
۹۸ كمترين ميانگين با Fusia رقم بيشترين و بوته د ر غالف ۲۴۰ ميانگين
Foseto و ــاري گل س ارقام دادند . اختصاص خود به را بوته د ر غالف تعداد
علت به ولي بودند بيشتري غالف د اراي ژنتيکي خصوصيات علت اگر چه به
و غالف دانه در باال تعداد گرماي با د انه شدن پر و زمان گلدهي مواجه شدن
بود(جدول۳ ). پايين آنها عملکرد نتيجه د ر و بود پايين آنها دانه وزن هزار
سطح در غالف در د انه تعداد روي بر رقم در سال متقابل اثر اثر رقم و
نبود(جدول۲). دار ــي معن ــال اثر س حالي که دار بود در معني د رصد ــک ي
ميگردد. عملكرد محسوب كننده تعيين صفات از يكي غالف در دانه تعداد
فتوسنتز مواد بزرگتري براي مخزن باشد بيشتر غالف در تعداد دانه چه هر
عملكرد افزايش به منجر نهايت در ميشود كه ايجاد گياه توسط شده توليد
تعداد ــش افزاي كه دريافتند (۱۲) ــكاران هم Mendham و ــردد(۱۵). ميگ
ــتراليايي جد يد اس ارقام عملكرد افزايش در كليدي عامل يك غالف در د انه
وزن افزايش با غالف هر دانه در تعداد که نشان دادند آنها مي آيد ــمار ش به
در د انه تعداد ــش افزاي ميکند. پيدا افزايش گلدهي در زمان گياه ــک خش
صفت تحت كه اين د ارد طول غالف به ــتر بستگي بيش و بود ه محدود غالف
با Syn3 و Hyola401 ،Hyola308 ارقام ــت(۶). اس ژنتيكي ــاختار س تأثير
۱۷/۵ ميانگين رقم Shiralee با و بيشترين غالف داراي در د انه ۲۳ ميانگين

و... عملكرد اجزاء عملكرد، ارزيابي
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۱۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۵

(جد ول۳). بوند غالف در تعداد دانه کمترين داراي
ــت. عملكرد اس دهنده ــكيل تش مهم اجزاء از ديگر يكي دانه هزار وزن
ــطح يک س در دانه هزار وزن بر رقم د ر ــال س متقابل اثر و رقم ــال، س اثر
وزن ــترين بيش داراي Hyola401 ــدول۲). هيبريد دار بود(ج معني ــد د رص
۲/۳۸۸) دانه هزار وزن رقم Balero داراي كمترين و گرم) دانه(۳/۴۸۷ هزار
آزمايش سال دوم در ارقام دانه وزن هزار کلي طور به بودند (جد ول۳). گرم)
هزار وزن از بيشتر داري معني رشد به طور فصل ــدن ش تر علت طوالني به

آزمايش بود. اول سال در دانه ارقام

دانه عملكرد
۱درصد ــطح س در رقم بر عملکرد دانه ــال در متقابل س اثر و رقم اثر
ميانگين ــود (جدول۲). نب معني دار ــال س اثر كه حالي در بود، معني دار
ميرسد نظر به اول بود . سال از بيشتر آزمايش ــال دوم در س دانه عملکرد
د ر فصل رشد اواخر د ر خصوص هواي به و آب ــرايط بودن ش ــاعد مس که
باشد. دوم ــال س دانه در عملکرد افزايش د ليل اصلي آزمايش، دوم ــال س
ــترين بيش داراي درهكتار كيلوگرم ۳۴۶۶ ميانگين با Hyola401 ــد هيبري
در دانه تعداد و دانه هزار وزن ــترين بيش داراي رقم اين بود. عملكرد دانه
س ــا س برا نبود. از انتظار حصول حد اکثر عملکرد دور براين بنا غالف بود،
تا گلدهي(رشد رويشي) کا شت از زمان الزم ت مد شده م انجا تحقيقات
اين چه بطوري که هر ،(۱۱ ،۵ ــتقيم دارد (۴، مس بطه را با عملکرد د انه
ميبرد بهره بيشتري مد ت به تشعشع و دما از گياه شد ، با تر طوالني مدت

تعداد  نگهد اري به قادر صورت گياه در اين ــود. ميش ــتر ــازي بيش مادهس و
عملکرد نهايت در و گياه در تعداد غالف بر طريق اين بوده و از گلچه بيشتري
و ــرايط آب ش به توجه با تحقيق دراين اما ميگذارد، تاثير مثبت طور به دانه
هر دو در که Hyola 401 و  Hyola هيبريدهاي 308 برعکس، هواي منطقه
زياد رويشي رشد داشتند و بيشتري بود عملکرد آنها کمتر رويشي رشد سال
پر شدن و نمو غالف مراحل حساس شد که Sponsor موجب و  Balero ارقام
تقليل دانهها به غذايي انتقال مواد شد ه و مصا دف منطقه گرماي باالي دانه با

يابد. آنها كاهش عملكرد  شد ه که در نتيجه باعث و يافته
شدن و پر گلدهي به دليل برخورد زمان گرم جنوب مناطق بنابراين د ر
Hyola و 401 Hyola 308 ماننند ــي ارقام منطقه گرماي باالي با ــا دانهه
علت همچنين به نکرد ه و برخورد منطقه باالي گرماي با و بوده زود رس که
هستيم مواجه مناطق با کمبود آب اين هم که در آب مصرف در ــي زودرس

ميشود. ميشود توصيه جويي صرفه
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