
 

bb

اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام علوفه اي
 كلزا در شرايط آب و هوايي اهواز

• فاطمه خمدی، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران )نویسنده مسئول(  
• محمد حسین قرینه، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین  
• عبدالمهدی بخشنده، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین  

تاریخ د ریافت: بهمن ماه 1388      تاریخ پذیرش: آبان ماه 1390
تلفن تماس نویسنده مسئول: 09166138961                   

fakhra4061@gmail.com :پست الکترونیک نویسنده مسئول

bb

شماره 104، پائیز 1393

)پژوهش و سازندگی(

چکیده:

كلمات كلیدی: كلزاي علوفه اي، عملکرد پروتئین، وزن خشک، رقم

        به منظور بررسي عملکرد كمي و كیفي و برخي از اجزاي عملکرد ارقام علوفه اي كلزا، در تاريخ های مختلف كاشت، آزمايشي در 
طي سال زراعي 88- 1387 ، در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي رامین به اجراء در آمد. آزمايش به صورت فاكتوريل 
با طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تکرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايشي شامل سه تاريخ كاشت )15 آبان، 1 آذر و 15 آذر( و ارقام 
شامل پنج رقم كلزاي علوفه اي )Pac105 ،Pac104 ،Pac103 ،Pac102 ،Pac101( از گونه Brassica napus بودند. صفات اندازه گیري 
شده در اين آزمايش شامل عملکرد ماده خشک كل علوفه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ ها و عملکرد پروتئین برگ و ساقه بودند. 
همچنین اجزاي عملکرد و صفات رويشي همچون، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ ها در هررقم، سطح برگ و تعداد شاخه در بوته نیز 
مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه تاريخ كاشت بر روي همه صفات اندازه گیري شده ارقام كلزاي علوفه اي 
اثر معني داري داشت و با توجه به مقايسه میانگین ها بیشترين عملکرد ماده خشک كل، برگ، ساقه و باالترين عملکرد پروتئین برگ و 
ساقه )به ترتیب با میزان 10/76، 7/63، 3/13، 1/12، 0/157  تن در هکتار( در تاريخ كاشت اول به دست آمد. و با تاخیر در كاشت عملکرد 
و اجزاي عملکرد روندي كاهشي يافت. با توجه به نتايج حاصل از آزمايش تفاوت معني داري بین ارقام در همه پارامترهاي اندازه گیري 

شده وجود داشت. و رقم Pac101 بیشترين ارتفاع و عملکرد وزن خشک كل را در واحد سطح تولید كرد.
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In order to evaluation of sowing date effects on forage yield, quality and some yield components of five rape forage 
)Brassica napus), a research was carried out at experimental field of Agriculture and Natural Resources University of 
Ramin during 2007/2008 growing season under Ahwaz condition. An experiment was conducted in factorial form, 
using a block completely randomized design with three replication. Experimental treatments included three sowing 
date (5 Nov, 20 Nov and 5 Dec) and five forage rape cultivar (Pac101, Pac102, Pac103, Pac104 and Pac105). In this 
research, dry matter yield, leaf dry matter yield, stem dry matter yield and leaf and stem crude protein yield in cultivars 
were determined. Also plant height, branch number per plant and leaf area was measured. Result showed significant 
difference for sowing date in all traits. The highest total, leaf and stem dry matter yield and highest leaf and stem 
crude protein yield were obtained from first sowing date (11/83, 8/75, 3.36, 1.61 and 0/47 t/ha respectively). Yield and 
delete yield component of forage turnip cultivars decreased along with delay sowing date. Analysis of variance showed 
deletes statistically differences among cultivars for all parameters. Pac101 cultivar had a highest total dry matter yield 
among the cultivars. 

مقدمه 
جنس براسیکا با داشتن ارقام و گونه هاي متفاوت و متنوع، داراي مصارف 
باشد  مي  خاک  ساختار  اصالح  و  اي  علوفه  سبز،  کود  خوراکي،  صنعتي، 
)11، 14، 18، 20(. بسیاري از گونه اي جنس براسیکا داراي ارقام علوفه 
اي هستند، که به صورت علوفه تازه و سیلو شده در تعلیف دام استفاده مي 
شوند. این گونه ها با داشتن سرعت رشد زیاد، عملکرد باال، کیفیت علوفه 
اي مطلوب و قابلیت هضم پذیري باالیي که دارند، از اهمیت قابل توجه اي 
به جهت تامین علوفه برخوردار هستند )9، 11، 19، 22(. از مزایاي گونه 
هاي علوفه اي براسیکا، زمان تولید علوفه در اوایل بهار در ارقام پاییزه است 
که مصادف با کمبود شدید علوفه در شرایط آب و هوایي ایران مي باشد. 
از دیگر کاربردهاي زراعي گونه هاي براسیکا، مي توان به نقش آن ها در 
تناوب به عنوان گیاه شکننده دوره زندگي آفات و بیماریها، احیاي مراتع، 
قابلیت کشت در سیستم هاي بي خاک ورزي، امکان کشت هاي دوم و بین 
زراعي را نام برد، که اهمیت توجه به آن ها را بارزتر مي کند )10، 18، 19، 
23، 29(. اغلب گیاهان جنس براسیکا میزان ماده خشک نسبتا کمی دارند، 
اما کل ماده خشک قابل برداشت و تولید شده در واحد سطح آن ها نسبت 
به غالت و گراس های علوفه ای باال است )23(. Clark )13( در نیوزلند 
بیشترین عملکرده به دست آمده از ارقام علوفه ای براسیکا را 12.01 تن 
در هکتار تعیین کردند. Sincik و همکاران )26( در تحقیقات خود عملکرد 
ماده خشک ارقام کلزا علوفه ای را 12/01- 9/10 تن در هکتار به دست 
را  براسیکا  های  گونه  ارقام  ای  علوفه  عملکرد  محققین  از  برخی  آوردند. 
4-8 تن در هکتار تخمین زدند و آن را بسته به روش کشت، مکان رویش، 
رطوبت قابل دسترس، نوع خاک و مدیریت زراعی متغییر دانستند)9، 18، 

23، 29(. برخي از محققین سطوح پروتئین خام در گیاهان علوفه اي جنس 
براسیکا را متغییر از 15 تا 25 درصد در برگ ها و 8 تا 15 درصد در ریشه 

ها اعالم کردند )9، 13، 20(. 
از جمله عوامل مهم مدیریت زراعی تاریخ کاشت می باشد. نظر به این که 
گیاهان کاشته شده در تاریخ هاي مختلف کاشت از نظر طول فصل رشد، 
شرایط فتوپریود، دما و رطوبت قابل دسترس با یکدیگر متفاوتند کشت در 
تاریخ هاي مختلف کاشت باعث بروز تغییرات مورفولوژیکي و فیزیولوژیکی 
در گیاه و  بروز نوسانات در عملکرد آن ها خواهد شد )7، 17، 24(. با توجه 
به این که ظرفیت افزایش عملکرد درنتیجه تغییر عوامل محیطي و گیاهي 
وجود دارد، مي توان با کشت ارقام در تاریخ هاي کاشت مناسب در منطقه 

مورد کشت به عملکرد مطلوب رسید )5،6(. 
بر  تاریخ کاشت  اثر  انجام شده در مورد  آزمایشات  از محققین  در  برخی 
ارقام کلزا، کشت های تاخیری را منجر به کاهش ارتفاع و تعداد شاخه در 
بوته دانسته اند و زمان کاشت مناسب را به دلیل حداکثر استفاده مطلوب 
ارتفاع، سطح برگ و تعداد شاخه در  افزایش  به  از شرایط محیطی منجر 
بوته اعالم کردند )3، 10، 21، 25(. برخي از پژوهشگران زمان کاشت را بر 
سرعت رویش، گسترش و توسعه برگ و ساقه و عملکرد نهایی تاثیرگذار 
دانستند و کشت های تاخیری را منجر به کاهش طول دوره رشد و تجمع 
ماده خشک در برگ و ساقه و کاهش عملکرد اعالم کردند )8، 10، 16، 
21(. در دهه های اخیر در کشور ما، برای فرآوری روغن به کشت گیاهان 
خانواده براسیکا، اهمیت بسیاری داده شده و در جهت یافتن ارقام مناسب 
با اقلیم ایران، بررسی هایی صورت گرفته است ولی متاسفانه به بعد علوفه 
ای این گیاه توجه چندانی نشده است. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد 
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و میزان تجمع ماده خشک در شرایط مختلف زراعی می تواند به استفاده 
بهینه از این محصول منجر شود. هدف از این تحقیق یافتن رقم مناسب و 
با پتانسیل عملکرد باالتر و بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و  

اجزای عملکرد ارقام علوفه اي کلزا  می باشد.
مواد وروش ها

دانشگاه  تحقیقاتي  مزرعه  در   1387  -88 زراعي  سال  در  آزمایش  این 
کشاورزي و منابع طبیعي رامین واقع در 36 کیلومتري شمال شرقي اهواز 

و با ارتفاع 50 متر از سطح دریا به اجراء درآمد. به منظور آماده سازي زمین 
قبل از کاشت یک مرحله شخم برگردان دار، دو مرحله دیسک عمود بر هم 
و تسطیح زمین انجام شد. محصول قبلي در تناوب ذرت بود. قبل از کاشت 
گیاه نمونه هاي خاک از عمق صفر تا 30 و 30 تا 60 سانتیمتري از سطح 
خاک تهیه و بر اساس نتایج حاصل از آزمون خاک )جدول- 1(، مقادیر کود 
هاي فسفر و نیتروژن به مقدار 100 و 150 کیلوگرم در هکتار به ترتیب از 

منابع کودي اوره و سوپر فسفات ساده به زمین داده شد. 

براي  گردید.  انجام  نظر  مورد  هاي  تاریخ  در  و  دستي  صورت  به  کاشت 
بیش  کاشت،  هنگام  در  نظر  مورد  بوته  تراکم  به  یابي  دست  از  اطمینان 
از مقدار الزم بذر مصرف گردیده و پس از استقرار بوته ها، در موقع تنک 
کردن فاصله بوته ها در هر ردیف  تنظیم گردید و براي همه تیمارها تراکم 
150 بوته در متر مربع منظور شد. آبیاري بالفاصله بعد از عملیات کاشت 
انجام شد و سپس بعد از پایان نزوالت آسماني زمستانه و بهاره تا مرحله 
برداشت کامل، بر اساس درجه حرارت هوا و در مواقع لزوم به صورت جوي 
و پشته صورت گرفت. مبارزه با علف هرز به صورت دستي انجام شد و تا 
پایان آزمایش آفات و  بیماري در مزرعه مشاهده نشد و جهت مبارزه با شته 
سمپاشي با سم دیازینون 1/5 در هزار انجام گرفت. طرح به کار رفته در این 
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک هاي کامل  تصادفي 
کاشت  تاریخ  سه  شامل  آزمایشي  هاي  تیمار  شد.  انجام  تکرار  سه  در  و 
)15 آبان،  1 آذر و 15 آذر( و ارقام شامل پنج رقم کلزاي علوفه اي میان 
 Brassica از گونه )Pac105، Pac104 ،Pac103 ،Pac102 ،Pac101( رس
napus   بودند. منشا ارقام کشور انگلیس و از خارج از کشور وارد شده 
ردیف 30 سانتي  فاصله  با  متري  بودند. هر کرت شامل 6 خط کشت 4 
متر و فاصله بین تکرار اول و دوم یک متر و فاصله بین تکرار دوم و سوم، 
چهارمتر براي احداث جوي آبیاري در نظر گرفته شد. در هر کرت دو خط 
از هر طرف و نیم متر از باال و پایین خطوط، حاشیه در نظر گرفته شد برای 
اندازه گیری اجزای عملکرد، تعداد 10 بوته از هر کرت به صورت تصادفی 
انتخاب و صفاتی همچون ارتفاع بوته، طول و عرض برگ هر رقم، مساحت 
سطح برگ و تعداد شاخه در بوته اندازه گیری گردید. برداشت 120 روز 
بعد از هر تاریخ کاشتي انجام شد. سطح برگ پس از به دست آوردن طول 
و بزرگترین عرض برگ از روش L W(  0.836( اندازه گیري شد. براي تعیین 
عملکرد کل برگ و ساقه، برداشت از ردیف هاي میاني هر کرت بارعایت 
حاشیه صورت گرفت. پس از جدا کردن برگ ها و ساقه ها، نمونه ها براي 
تعیین عملکرد ماده خشک در آون در درجه حرارت 75 درجه به مدت 48   
72 ساعت خشک شدند. با استفاده از نمونه های خشک شده از هر کرت، 
شدند.  گیري  اندازه  کجدال1  روش  با  ارقام  ریشه  و  برگ  پروتئین  میزان 
عملکرد پروتئین هر نمونه از طریق درصد پروتئین در وزن خشک تعیین 
شد. در پایان داده هاي به دست آمد ه توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفته و میانگین داده ها بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن 
مورد ارزیابي قرار گرفت.

نتايج و بحث
رقم  و  کاشت  تاریخ  اثر  آزمایش  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  بوته:  ارتفاع 
اول  کاشت  تاریخ  در  بوته  ارتفاع  بیشترین  شد.  دار  معني  بوته  ارتفاع  بر 
)150/54 سانتي متر( به دست آمد و تاخیر در کاشت تا تاریخ کاشت سوم 
باعث کاهش 21 درصدي ارتفاع بوته شد. بین ارقام مورد آزمایش از لحاظ 
ارتفاع بوته تفاوت معني داري وجود داشت. کمترین ارتفاع مربوط به رقم 
Pac105 ) 123/43 سانتي متر( بود و ارقام Pac101  و Pac102 ارتفاع بوته 
بیشتري نسبت به سایر ارقام داشتند )جدول- 1(. اثر متقابل رقم و تاریخ 
کاشت بر ارتفاع بوته معني دار شد و رقم Pac105 کاهش ارتفاع بیشتري را 

در اثر تاخیر در کاشت نشان داد )شکل- 1(.
سایر محققین نیز تفاوت بین ارقام کلزا را از لحاظ ارتفاع بوته گزارش کرده 
ابراز کرد که دماهای باالتر   )28( Barton و Widenhoef .)15 ،6 ،4( اند
در هنگام کاشت و طول دوره رشد گیاه منجر به تحریک و فعالیت بیشتر 
مریستم شده و ارتفاع گیاه افزایش می یابد. Adamson و Coflet  )8( با 
بررسي اثر تاریخ کاشت بر واریته هاي کلزا و کرمب، اختالف ارتفاع واریته 
ها را در تاریخ هاي مختلف کاشت گزارش کرده اند و تاخیر در کاشت را 
باعث کاهش 14 تا 25 درصدي ارتفاع ارقام دانستند. و اظهار داشتند که 
کاهش ارتفاع گیاه در کشت هاي خیلي زود و یا خیلي دیر، مي تواند عمدتا 

ناشي از کوتاه شدن فواصل میان گره ها در اثر تغییر طول روز باشد.
مساحت سطح برگ: براساس نتایج حاصل از آزمایش طول و عرض برگ 
ارقام و مساحت سطح برگ آن ها تحت تاثیر تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل 
بین آن ها قرار گرفت. به طوری که ارقام در تاریخ کاشت اول دارای برگ 
های طویل تری بودند. و در اثر کاهش رشد و نمو برگ ها در تاریخ کاشت 
های بعدی،  طول و عرض برگ ارقام و مساحت سطح برگ آن ها روندی 
 Pac101 ارقام کاهشی یافت. همچنین بیشترین  مساحت سطح برگ در 
 Pac105 اندازه سطح برگ رقم اندازه گیری شد )جدول-2(.و    Pac102و
کاهش بیشتری را  در اثر تاخیر در کاشت نسبت به سایر ارقام نشان داد 

)شکل- 2(. 
Nada و همکاران )21( در بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی رشد رویشی و 
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عملکرد کلزا، تاخیر در کاشت را باعث کاهش مساحت سطح برگ، تعداد 
 Sincik 27( و( Thurling .نهایی برگ و کاهش سرعت ظهور برگ دانستند
و همکاران )26( با بررسی خصوصیات مورفولوژیکی کلزا تفاوت بین ارقام 

کلزای علوفه ای را از لحاظ طول و عرض برگ گزارش کردند. 
تعداد شاخه در بوته: اثر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه در بوته معنی دار 
شد و بیشترین تعداد شاخه در بوته در تاریخ کاشت اول وجود داشت. ارقام 
نیز از لحاظ تعداد شاخه در بوته تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند و رقم 
 Keshta و Sharief .تعداد شاخه جانبی بیشتری در بوته تولید کرد Pac104
)25( تاریخ های کاشت دیرتر از اوایل نوامبر را به دلیل کاهش دوره رشد 
رویشی باعث کاهش ارتفاع و تعداد شاخه در ارقام کلزا اعالم کردند. نتایج 
آزمایشات آبادیان و همکاران )1( و  فرجی )3( در مورد اثرات تاریخ کاشت 
بر اجزای عملکرد کلزا، نیز نشان دهنده اثرات کاهشی کشت دیرهنگام بر 

تعداد شاخه در بوته بود.
بر  کاشت  تاریخ  اثر  آزمایش  از  نتایج حاصل  اساس  بر  وزن خشک كل: 
تاریخ  از  بیشترین وزن خشک  و  دار شد،  عملکرد وزن خشک کل معني 
کاشت اول )10/76 تن در هکتار بر اساس میزان رطوبت 15-10 درصد( 
به دست آمد. تاخیر در کاشت به ترتیب باعث کاهش 19/7 و 55 درصدي 
عملکرد در تاریخ هاي کاشت بعدي شد. اثر رقم بر وزن خشک معني دار 
شد و رقم Pac101 با میانگین عملکرد )9/75 تن در هکتار( وزن خشک 
بیشتري نسبت به سایر ارقام داشت )جدول- 1(. داده هاي حاصل از آزمایش 
نشان داد که اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن خشک کل معني دار بود 
و رقم Pac101 در تاریخ کاشت اول وزن خشک بیشتري )12/49 تن در 
هکتار( را در واحد سطح تولید کرد. رقم Pac105 کاهش عملکرد بیشتري 
تاریخ کاشت های  داد )شکل- 4(. در  نشان  تاخیر در کاشت  با  را همراه 
زودتر دماي خاک باالتر بوده و سرعت جوانه زنی و استقرار گیاهچه افزایش 
می یابد. ولی تاخیر در کاشت به دلیل افزایش تعداد روزهای ابری و سرد 
شدن هوا میزان فتوسنتز و فعالیت های سوخت وسازی گیاه کاهش یافته 
و از سرعت رشد و نمو و تجمع ماده خشک در برگ ها و ساقه ها کاسته 

می شود )15(.
و  رویشي  خصوصیات  بررسي  با   )6( همکاران  و  عسگری   ،)4( فرجي 
عملکردي ژنوتیپ هاي جدید کلزا، اختالف بین ارقام را از لحاظ عملکرد 

ماده خشک گزارش کردند.   و همکاران )24( گزارش کردند که مکان رشد 
و نمو، تاریخ کاشت و رقم مي توانند بر عملکرد اثر متقابلي داشته باشند، به 
طوري که تاخیر در کاشت در جنوب شرقي استرالیا منجر به کاهش 5/1 
درصدي عملکرد به ازاي هر هفته تاخیر در کاشت شد. در حالي که کاهش 
عملکرد را در غرب استرالیا با شرایط آب و هوایي مدیترانه اي به ازاي هر 
Hocking و  تا 10/8 درصد گزارش کردند  از 8/6  تاخیر در کاشت  هفته 
Stapper )17( وFarre  و همکاران )14( تاخیر در کاشت را باعث کاهش 
طول دوره رشدي از زمان جوانه زني تا گلدهي دانستند که منجر به کاهش 

بیوماس و عملکرد ماده خشک کل مي شود.
و  اثر رقم  آزمایش نشان داد که  از  نتایج حاصل  عملکرد وزن خشک برگ: 
تاریخ کاشت بر وزن خشک برگ معني دار شد. تاریخ کاشت اول ) با 7/63 
  Pac101 تن در هکتار( بیشترین وزن خشک برگ را داشت. در بین ارقام نیز
و Pac102 )هر یک به ترتیب با داشتن عملکرد 6/89 و 6/61 تن در هکتار( 
اثر   .)1 )جدول-  داشتند  ارقام  سایر  به  نسبت  بیشتري  برگ  وزن خشک 
متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن خشک برگ معني دار شد و بیشترین 
Pac102 )8/73 تن در  و  Pac101 )8/91 تن در هکتار(  ارقام  از  عملکرد 
هکتار( در تاریخ کاشت اول به دست آمد )شکل- 5(. در تاریخ کاشت اول 
به دلیل حرارت بیشتر محیط رشد سرعت رشد و گسترش سطح برگ و 
میزان فتوسنتز و تجمع ماده خشک در برگ بیشتر می باشد ولی با تاخیر 
درکاشت، سرد شدن دمای خاک و هوا منجر به توقف و کاهش رشد و نمو 

در گیاه می شود و از عملکرد ماده خشک برگ کاسته می شود.
Bilgili و همکاران )12( و Altinok و Karakaya )10( در بررسي اثر فصل 
هوایي  و  آب  شرایط  در  براسیکا  گونه  قام  ار  اي  علوفه  عملکرد  بر  رشد، 
از  بیشتر  را  محصوالت  این  پاییزه  کشت  از  حاصل  عملکرد  اي،  مدیترانه 
کشت بهاره دانستند. Sharif و Keshta )19( در بررسي اثر تاریخ کاشت 
)اکتبر، 5 نوامبر و دسامبر( و تراکم بوته بر رشد و عملکرد کلزا بیشترین 
عملکرد بیولوژیکي و ماده خشک کلزا را در تاریخ کاشت 5 نوامبر به دست 
آوردند، که با نتایج Jacob و همکاران )18( که در آزمایشات خود کاهش 
اکتبر  اواخر  و  نوامبر  اوایل  از  تاریخ کاشت هاي دیرتر  را در  عملکرد کلزا 
گزارش کردند مطابقت داشت. رهنما و همکاران )2( در آزمایشات خود که 
بر روي کلزا انجام شد، کاشت کلزا در آبان را موجب افزایش روند رشد و 
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رشد رویشي بیشتر در ارقام کلزا اعالم کردند و کشت هاي دیر هنگام را 
باعث کاهش سطح برگ و ماده خشک کلزا دانستند.

وزن خشک ساقه: بر اساس داده هاي حاصل از آزمایش اثر تاریخ کاشت، 
رقم و اثر متقابل بین آن ها بر وزن خشک ساقه معني دار شد. بیشترین 
وزن خشک ساقه )3/12 تن در هکتار( از تاریخ کاشت اول به دست آمد و 
تاریخ کاشت سوم با کاهش 49 درصدي وزن خشک ساقه کمترین عملکرد 
ساقه  خشک  وزن  بیشترین  نیز  ارقام  بین  در  داشت.  سطح  واحد  در  را 
کاهش  بیشترین   Pac105 رقم  شد.  گیري  اندازه   Pac104 و    Pac101 از 
عملکرد وزن خشک ساقه را همراه با تاخیر در کاشت نشان داد )شکل- 6(.

را  کلزا  اي  علوفه  ارقام  بین  تفاوت  آزمایشات خود،  در  نیز  سایر محققین 
از لحاظ وزن خشک ساقه گزارش کرده اند. Adamson وCoflet  )8( در 
آزمایشي اثر چهار تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن را بر روي عملکرد 
وزن  لحاظ  از  را  ارقام  بین  اختالف  کردند  بررسي  کلزا  عملکرد  اجزاي  و 
موجب  را  کاشت  در  تاخیر  و  کردند  گزارش  بوته  ارتفاع  و  ساقه  خشک 
کاهش 48 درصدي وزن خشک ساقه دانستند. Jacob و همکاران )18( 

و Harper و Compton )16( در بررسي اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام 
علوفه اي کلزا، کاهش دما و رطوبت قابل دسترس در کشت هاي دیرهنگام 
را موجب کاهش روند رشد، کم شدن ارتفاع بوته و کاهش وزن خشک ساقه 

اعالم کرند.
عملکرد پروتئین برگ: اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد پروتئین برگ 
معنی دار شد. بیشترین عملکرد )1/12 تن در هکتار( در تاریخ کاشت اول 
به دست آمد. ارقام Pac101 و Pac102 عملکرد پروتئین برگ باالتری نسبت 
به رقم Pac104 و Pac105 و Pac103 داشتند )جدول- 1(. اثر متقابل رقم 
و تاریخ کاشت معنی دار بود و رقم Pac102  با میزا ن عملکرد 1/25 تن در 

هکتار در تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد را داشت )شکل- 7(.
عملکرد  آزمایش  از  حاصل  نتایج  براساس  ساقه:  پروتئین  عملکرد 
پروتئین ساقه تحت تاثیر تاریخ کاشت و رقم قرار گرفت و در تاریخ کاشت 
اول بیشترین عملکرد )0/158 تن در هکتار( به دست آمد.کمترین عملکرد 
پروتئین ساقه از رقم Pac102 )0/081 تن در هکتار( اندازه گیری شد و بین 

سایر ارقام تفاوت معنی داری وجود نداشت )جدول 2(.

اثر تاريخ كاشت بر عملکرد ...
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Widenhoef و Barton )28( و Rao , Horn )23( تفاوت عملکرد پروتئین 
برگ و ساقه ارقام کلزای علوفه ای، در تاریخ کاشت های مختلف را، ناشی 
طول  در  حرارت  درجه  و  بارندگی  مانند  هوایی  و  آب  شرایط  تغییرات  از 
 Jacob .دوره رشد رویشی و تفاوت ارقام به کار رفته در آزمایش دانستند
و همکاران )18( در بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه ای سه گونه 
براسیکا )کلزای علوفه ای، شلغم علوفه ای و رقم هیبرید بین کلزا و خردل( 
بیشترین عملکرد پروتئین برگ را از کشت های اواخر اکتبر به دست آوردند. 
این محققین کاهش رطوبت قابل دسترس خاک و مواجه شدن با گرما و 

خشکی، در کشت های دیرهنگام را منجر به کاهش عملکرد اعالم کردند.
نسبت برگ به ساقه: نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نسبت برگ 
به ساقه ارقام تحت تاثیر تاریخ کاشت، رقم و اثرات متقابل بین آن ها قرار 
گرفت. بیشترین این مقدار )2/43( در تاریخ کاشت اول به دست آمد. در 
بین ارقام، رقم Pac102 نسبت برگ به ساقه باالتری )3/20( از ارقام دیگر 
داشت. کاهش نسبت برگ به ساقه در تاریخ های کاشت دیرهنگام ناشی 
از اثرات کاهشی بیشتر ناخیر در کاشت بر عملکرد برگ نسبت به عملکرد 
تاخیر در   )16(  Compton و   Harper و   )18( Jacob و همکاران  بود.  ساقه 

کاشت را منجر به کاهش بیشتر عملکرد ماده خشک برگ نسبت به وزن 
خشک ساقه دانستند.

نتیجه گیري كلي
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت مي تواند نقش موثر 
و معني داري در عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مورد مطالعه داشته باشد. 
به طوري که در تاریخ کاشت اول بیشترین وزن خشک کل، وزن خشک 
برگ و وزن خشک ساقه به دست آمد. همچنین عملکرد پروتئین نیز باالتر 
از تاریخ هاي کاشت بعدي بود و همراه با تاخیر در کاشت عملکرد کمي و 
کیفي ارقام مورد آزمایش کاهش یافت و همین طور از ارتفاع گیاه و تعداد 
شاخه در بوته کاسته شد. در این آزمایش مقایسه بین ارقام نشان داد که 
Pac101   بیشترین وزن خشک کل در واحد سطح و باالترین وزن خشک 
از  بود.   Pac102 Pac101 و  ارقام  به  برگ و عملکرد پروتئین برگ مربوط 
لحاظ اجزاي عملکرد، بیشترین ارتفاع و تعدادشاخه در بوته، به ترتیب در 
ارقام Pac101 و Pac104 اندازه گیري شد. و رقم Pac102 باالترین نسبت 
برگ به ساقه را در بین سایر ارقام داشت. با توجه به نتایج آزمایش بهتر 
عوامل  سایر  و  کاشت  تاریخ  اثر  مورد  در  تکمیلي  هاي  پژوهش  که  است 
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زراعي موثر بر عملکرد از جمله تنش هاي متداول در منطقه بر روي این 
ارقام آزمایش شود. 
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