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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا در مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های 
کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تاریخ کاشت در چهار سطح )20 شهریور، 5 مهر، 20 مهر )عرف منطقه( و 5 آبان( به عنوان کرت های اصلی 
و 5 رقم کلزا )هایوال 401، اکاپی، ساری گل، زرفام و RGS003( به عنوان کرت های فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این آزمایش صفات 
طول دوره جوانه زنی، طول دوره گلدهی، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، طول خورجین روی ساقه های اصلی 
و فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه مورد مطالعه قرار گرفتند. تاریخ کاشت بر تمامی صفات مورد مطالعه به 
جز تعداد روز تا رسیدگی و طول خورجین ساقه اصلی اثر معنی داری )P<0.05( داشت. تفاوت بین ارقام کلزا در رابطه با تعداد روز رشد، طول 
دوره گلدهی، ارتفاع بوته، عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار )P<0.05( بود. تغییر در تاریخ کاشت باعث  شد که مراحل نمو گیاه با عوامل 
محیطی متفاوتی مواجه شود که این عوامل بر تولید گیاه موثر بود. تأخیر در کاشت، باعث برخورد دوره پرشدن دانه با دماهاي باالی محیط شد 
که این شرایط کاهش عملکرد دانه را در پی داشت، به طوری که تاریخ کاشت 20 شهریور با میانگین 3198 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت 5 
آبان با میانگین 2293 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. از میان ارقام مورد بررسی، رقم 

RGS003 بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود. 
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تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات ...... 

This research was conducted to investigate the effect of sowing date on some phenological and morphological characteristics, 
yield and yield components of five rapeseed (Brassica napus L.) cultivars in research farm of Agriculture and Natural Resources 
Research Center of Tehran during 2008-2009. The experimental design consisted of four randomized complete blocks (CRDB) 
in a split-plot arrangement. Four sowing dates (11 September, 27 September, 12 October and 27 October) as main plots and five 
rapeseed cultivars (RGS003, Hayola401, Okapi, Sarigol and Zarfam) as sub-plots were evaluated. In this experiment, evaluated 
traits included germination period length, flowering period length, number of days to flowering and maturity, plant height, number 
of secondary stem, pod lengh per main and secondary stems, number of pod per plant, number of seed per pod and grain yield. The 
sowing date had significant effect on all characteristics, except number of days to maturity and pod lengh per main stem. There 
were significant difference between rapeseed cultivars (P<0.05) for flowering period length, number of days to flowering, plant 
height, yield and yield components. Change in sowing dates exposed plant development stages to different environmental fac-
tors that these factors had an impact on crop production. Delay in sowing date caused to grain filling stage encounter with higher 
temperatures. These conditions result in a yield reduction, so 11 September sowing date with average yield of 3198 kg.ha-1 and 27 
October sowing date with average yield of 2293 kg.ha-1 had the highest and lowest grain yield, respectively. Results showed that 
RGS003 had the maximum seed yield among rapeseed cultivars.

مقدمه
تولید روغن کلزا ).Brassica napus L( از بیشترین میزان رشد 
و  باشد  برخوردار می  بین روغن های گیاهی مهم جهان  ساالنه در 
تولید  در جایگاه سوم  روغنی،  نخل  و  از سویا  آن پس  روغن  تولید 
قرار دارد )Al-Barrak, 2006(. کشت و کار این گیاه در بین دانه هاي 
روغني، با توجه به شرایط آب و هوایي ایران، نقطه امیدي براي تأمین 
 Paseban Eslam, Shakiba,( روغن مورد نیاز داخلي به شمار مي رود
Neishabouri, Moghaddam and Ahmadi, 2001(. از آنجا که تولید 
های  ویژگی  از  بهینه  استفاده  به  وابسته  منطقه  یک  در  کلزا  موفق 
دوره  طی  گیاه  رشد  روند  انطباق  میزان  است،  منطقه  آن  اقلیمی 
رشد با شرایط اقلیمی، عامل تعیین کننده ای می باشد. لذا شناخت 
میزان انطباق روند رشد گیاه و شرایط اقلیمی می تواند در توضیح و 
تفسیر تفاوت ارقام کمک نماید. رابطه اجزای عملکرد و زمان بندی 
نمو آنها در ارتباط با عوامل درونی گیاه و اثر متقابل آنها با محیط، 
نکات کلیدی در درک چگونگی تغییر عملکرد گیاه به شمار می آید. 
تاریخ کاشت  مانند  عامل مدیریتی  یا  ژنوتیپ  تغییر  امکان  امر،  این 
 Azizi, Soltani( آورد  می  فراهم  دانه  عملکرد  افزایش  در جهت  را 
and Khavari, 1999(. با توجه به تنوع اقلیمي کشور، دست یابي به 
اطالعات جامع تر در زمینه صفات زراعي ژنوتیپ هاي تحت بررسي 

مي تواند محققان را جهت ارزیابي بهتر این ژنوتیپ ها یاري نماید. 

مهمترین مولفه سازگار با تنوع اقلیمی در زراعت، مسئله تاریخ 
را  تأثیر  به سایر تیمارهای زراعی، بیشترین  کاشت است که نسبت 
بر خصوصیات فنولوژیک گیاه زراعی می گذارد، در نتیجه با انتخاب 
تاریخ کاشت مناسب می توان بیشترین تطابق را بین روند رشد گیاه 
و شرایط اقلیمی ایجاد کرد. بنابراین، جهت دست یابي به بیشترین 
عملکرد دانه و روغن، انتخاب تاریخ کاشت مناسب در کلزا از عوامل 
بسیار مهم است. تاریخ کاشت بر اساس رقم و آب و هوای هر منطقه 
به طور جداگانه بررسی و تعیین می گردد )Ahmadi, 1999(. تاریخ 
تغییر  طریق  از  و  است  زراعی  سیستم های  اصلی  ارکان  از  کاشت، 
بر خصوصیات  تنفس  و  فتوسنتز  میزان  رطوبت،  دما،  روز،  در طول 
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه تأثیرگذار است. به طور کلی برای 
توجه  باید  نکته  این  به  منطقه،  هر  در  مناسب  کاشت  تاریخ  تعیین 
نمود که در طول دوره رشد، شرایط محیط برای رشد گیاه مناسب 
 Kirland( باشد و گیاه تحت تنش های حرارتی و رطوبتی قرار نگیرد
and Johnson, 2000(. طی بررسی عکس العمل کلزا و خردل هندی 
Rob-( به تاریخ کاشت، رابرتسون و همکاران ).Brassica juncea L(

ertson, Holand and Bambach, 2004( گزارش کردند که با تأخیر 
در کاشت، زمان رسیدن به 50 درصد گلدهی و رسیدگی تا 20 روز 
در  و  کلزا  هاي  بوته  زمستاني  بقاي  بر  زمان کاشت  اثر  شد.  کوتاهتر 
 .)Rapacz, 2002( باشد  مي  مهم  بسیار  روغن  و  دانه  عملکرد  نهایت 
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تاریخ مناسب با فراهم کردن رشد کافي بوته هاي کلزا موجب افزایش 
مقاومت آنها در برابر سرما مي شود )Rapacz, 2002(. در مطالعه اي، 
زمان مناسب کاشت کلزا براي مناطق کوهستاني شمال هندوستان بین 
اواسط آگوست و 10 سپتامبر، براي نواحي معتدل مرکزي بین اواخر 
براي مناطق گرم جنوبي بین 15 سپتامبر  و 20 سپتامبر و  آگوست 
 .  )Fink, Conley and Christmas, 2006(گزارش شد اکتبر  الي 10 
تأثیر  بهاره  کلزای  عملکرد  بر  کاشت  تاریخ  که  است  شده  گزارش 
بسزائی دارد و بهترین تاریخ کاشت برای غرب کانادا از اواخر مارس 
 Pavlista, Santra, Isbell, Baltensperger,( تا اواخر آوریل می باشد
 Hergert, Krall, Mesbach, Johnson, O’Neil, Aiken and Barada,
Pavlista, Isbell, Baltensperger and Hergert, 2011 ;2010(. قبادی 
 Ghobadi, Bakhshandeh, Fathi, Gharineh, Alami( همکاران  و 
Saeed and Naderi, 2006( عنوان داشتند که تأخیر در تاریخ کاشت، 
اجزای  و  دانه  عملکرد  بیولوژیک،  عملکرد  دار  معنی  کاهش  سبب 
و  کازرانی  می شود.  در خورجین(  دانه  تعداد  استثنای  )به  عملکرد 
احمدی )Kazerani and Ahmadi, 2004( بیان کردند که بین تاریخ 
های مختلف کاشت و ارقام مختلف از نظر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، 
ارتفاع اولین شاخه فرعی خورجین دار از سطح زمین، درصد روغن 
و عملکرد روغن اختالف معنی داری وجود دارد. راهنما و بخشنده 
)Rahnama and Bakhshandeh, 2005( نیز بیان نمودند که 40 روز 
تأخیر در کاشت، باعث کاهش معنی دار )P<0.05( عملکرد دانه کلزا 
Fathi, Enayat Gholizadeh and Ra- )می گردد. فتحی و همکاران 

ارقام متوسط رس و دیررس کلزا در  zaz, 2012( گزارش کردند که 
منطقه خوزستان مناسب نیستند و براي اجتناب از تنش گرما، ارقام 
 Jafarnejadi and( زودرس مناسب تر می باشند. جعفرنژادی و راهنما
Rahnama, 2011( به این نتیجه رسیدند که تاریخ کاشت اثر بسیار 
معنی داری بر کارائی مصرف نیتروژن داشت. در تحقیقی در یاسوج 
مشخص شد که رقم زرفام در کشت تأخیری عملکرد باالتری نسبت 

به ارقام اکاپی، االیت و SLM-046  داشت.
پتانسیل  و  رویشي  رشد  بین  اي  موازنه  دانه،  عملکرد  کلزا  در 
در  زیادي  اهمیت  نموي،  مراحل  وقوع  زمان  است.  دانه  و  گل  تولید 
تولید محصول و عملکرد کمي و کیفي دانه دارد. بنابراین، انتخاب رقم 
مناسب با اقلیم و شرایط زراعي هر منطقه، براي موفقیت تولید حائز 
تاریخ کاشت  اثر  بررسي  نیز  پژوهش  این  از  هدف  باشد.  اهمیت مي 

هاي مختلف بر عملکرد دانه مي باشد.
مواد و روش ها

مرکز  تحقیقاتی  مزرعه  در   1388 سال  پاییز  در  آزمایش  این 
شهرستان  در  تهران  استان  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  تحقیقات 
ورامین واقع در عرض جغرافیایي 35 درجه و21 دقیقه شمالي و طول 
جغرافیایي 51 درجه و 38 دقیقه شرقي، با ارتفاع 927 متر از سطح 
دریا انجام شد. قبل از کشت، نسبت به تعیین خصوصیات فیزیکي و 
شیمیایي خاک از عمق 0 تا 30 سانتي متري اقدام شد )جدول 1(. 

بلوک  طرح  قالب  در  و  شده  خرد  های  کرت  روش  به  آزمایش 
هاي کامل تصادفي با 4 تکرار انجام شد. در کرت هاي اصلي، 4 تاریخ 
کاشت )20 شهریور، 5 مهر، 20 مهر و 5 آبان( و در کرت هاي فرعي، 
RGS003، ساري  گل و زرفام( تصادفی  )اکاپی، هایوال 401،  ارقام 
شدند. کرت هاي فرعي از 8 ردیف کاشت به طول 5 متر با فواصل 
30 سانتي متر و با فاصله بوته ها روي ردیف 5 سانتي متر تشکیل 
می شدند. عمق کاشت 1 سانتیمتر و با دست انجام شد. قبل از شروع 

کار، درصد جوانه زني بذر کلزا در آزمایشگاه تعیین شد. فاصله بین 
دو تیمار، 60 سانتی متر و فاصله بین دو تکرار، 2 متر تعیین شد. 
تمامي کودهاي فسفری و پتاسیمی بر اساس 150 کیلوگرم در هکتار 
فسفات آمونیوم و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات دوپتاس، قبل از 
کشت مصرف گردید. 138 کیلوگرم نیتروژن خالص )300 کیلو کود 
اوره( به صورت یک سوم هنگام کاشت و یک سوم هنگام خروج از 
مرحله روزت و شروع ساقه دهي و یک سوم قبل از شروع گلدهي، 
جهت  شد.  انجام  معمول  طور  به  آبیاري  گرفت.  قرار  مصرف  مورد 
در  لیتر  میزان 2/5  به  ترفالن  از علف کش  کنترل علف هاي هرز، 
هکتار قبل از کاشت به صورت خاک مخلوط و از وجین دستي نیز 

برای کنترل علف های هرز استفاده شد. 
در طول دوره رشد و نمو گیاه، طول دوره جوانه زنی، طول دوره 
کاشت تا ظهور جوانه گل، طول دوره گلدهی و طول دوره رسیدگی 
در تیمارهای مختلف یادداشت برداری شد. یک هفته قبل از برداشت، 
اثر  با در نظر گرفتن  از هر تیمار و  بوته به طور تصادفی  تعداد 10 
حاشیه ای، برداشت شد و صفاتی چون ارتفاع بوته، طول خورجین در 
ساقه های فرعی و اصلی، تعداد ساقه فرعی، تعداد خورجین در ساقه 
اصلی و تعداد دانه در خورجین مورد ارزیابی قرار گرفتند. برداشت، 
زمانی انجام شد که قسمت انتهائی بوته ها زرد و خورجین  ها خشک 
و به رنگ زرد کاهی درآمده بودند. رطوبت دانه ها در این هنگام، 20 
درصد بود. در هنگام رسیدگي، 4 خط وسط هر کرت پس از حذف اثر 
حاشیه  )4/8 مترمربع(، به عنوان منطقه برداشت نهایی در نظر گرفته 
شد. بوته های برداشت شده به مدت دو روز در زمین باقی ماندند و 
در زیر نور آفتاب خشک شدند تا رطوبت دانه ها به 13 درصد کاهش 

یافت. سپس بوته ها خرمن کوبی و عملکرد دانه محاسبه گردید.  
به منظور تجزیه و تحلیل آماري، از برنامه آماری SAS استفاده 
شد و میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه 

شدند.
نتایج و بحث

نتایج نشان داد که تاریخ کشت های مختلف در طول دوره جوانه 
به هم اختالف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد  زنی، نسبت 
داشتند )جدول 2(. مقایسه بین تاریخ کشت های مختلف، حاکی از 
آن بود که تاریخ کشت 20 شهریور کوتاه ترین مدت زمان جوانه زنی 
را داشت، در صورتی که طوالنی ترین مدت زمان جوانه زنی مربوط 
به تاریخ کشت 5 آبان بود )جدول 3(. بین سطوح ارقام و اثر متقابل 
)جدول  نشد  مشاهده  داری  معنی  تفاوت  نیز  رقم  در  کشت  تاریخ 
بر ویژگي هاي  توجهي  قابل   اثر  آنجا که درجه حرارت،  از  و 5(.   4
بنابراین  جوانه زني از جمله شروع، درصد و سرعت جوانه زني دارد، 
بحراني ترین عاملي است که موفقیت یا عدم موفقیت در استقرار گیاه 
 Fallah Haki, Yadavi, Movahedi Dehnavi and( را تعیین مي کند
Bonyadi, 2012(. بنابراین می توان این گونه بیان کرد که با تأخیر در 
تاریخ کاشت به دلیل پائین رفتن دمای هوا، جوانه زنی بذر در مدت 

زمان بیشتری اتفاق می افتد. 
ارقام  و  ها  کشت  تاریخ  که  داد  نشان  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه 
مختلف از نظر طول دوره کاشت تا ظهور جوانه گل، اختالف معنی 
داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند )جدول 2(. مقایسه داده ها 
بیانگر آن بود که تاریخ کشت 5 آبان کوتاه ترین و تاریخ کشت های 
اول و دوم طوالنی ترین طول روز تا گلدهی را نشان دادند )جدول 
3(. همچنین نتایج مشخص کرد که رقم RGS003 با میانگین 173/4 
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روز، طوالنی ترین و رقم هایوال با میانگین 170/4 روز، کوتاه ترین 
تعداد روز تا گلدهی را به خود اختصاص داده اند )جدول 4(. اثر تاریخ 
کشت در رقم نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود، به طوری 
که تاریخ کشت 5 آبان در رقم هایوال کوتاه ترین طول روز تا گلدهی 
را داشت و طوالنی ترین طول روز تا گلدهی مربوط به تاریخ کشت 
20 شهریور در رقم RGS003 بود )جدول 5(. همچنین مشخص شد 
که طول این دوره با عملکرد دانه یک رابطه خطی دارد )شکل 1(. 
بیان شده است که تأخیر در کاشت، با کاهش میانگین دما در مرحله 
روزت، تعداد روزهای مورد نیاز برای تأمین مجموع حرارتی الزم برای 
ورود به فاز زایشی را افزایش می دهد که با نتایج این تحقیق مطابقت 
نداشت. به نظر می رسد تفاوت های موجود بین ارقام در طول دوره 
کاشت تا ظهور جوانه گل، به دلیل تفاوت های ژنتیکی است که در 
زمان ورود به فاز زایشی در ارقام مختلف وجود دارد. این نتایج با یافته 
 Miralles and Brenda,( های سایر محققین از جمله میرالس و برندا
اواخر فصل  به نظر می رسد که وجود گرما در  2001( تطابق دارد. 
رشد و تمایل گیاه به اتمام چرخه زندگی خود و عدم برخورد آن با 
عوامل نامساعد محیطی دلیل کاهش طول روز تا گلدهی به هنگام 
تأخیر در کاشت باشد. در واقع یک مکانیسم فیزیولوژیک در گیاهان 
زراعی سبب می شود که گیاهان، حفظ بقاء و ادامه نسل خود را بر 
ادامه رشد و تولید بیشتر ترجیح دهند. این نتایج با یافته های مندال 
و همکاران )Mandal, Mishra and Patra, 1994( نیز مطابقت دارد. 

نتایج حاکی از آن بود که اثر تاریخ کشت در طول دوره گلدهی 
در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود )جدول 2(، به طوری که 
 20 کشت  تاریخ  که  کرد  مشخص  ها  داده  بین  میانگین  مقایسه 
آبان   5 کشت  تاریخ  و  ترین  طوالنی  روز،   37 میانگین  با  شهریور 
با 34 روز، کوتاه ترین طول دوره گلدهی را دارا بودند )جدول 3(. 
همچنین بین ارقام مختلف نیز اختالف معنی داری در سطح احتمال 
1 درصد وجود داشت )جدول 2(، به طوری که رقم RGS003 با 39 
ترین و کوتاه ترین  ترتیب طوالنی  به  با 33 روز  روز و رقم  هایوال 
طول دوره گلدهی را داشتند )جدول 3(. اثر متقابل تاریخ کشت در 
احتمال 5  را در سطح  اختالف معنی داری  این صفت،  نیز در  رقم 
درصد نشان داد )جدول 2(. تیمار مربوط به تاریخ کشت 20 شهریور 
در رقم RGS003 طوالنی ترین طول دوره گلدهی را داشت و کوتاه 
ترین طول دوره گلدهی مربوط به تیمار تاریخ کشت 5 آبان در رقم 
هایوال بود )جدول 5(. با تأخیر در کاشت، میانگین دمای محیط در 
طول دوره گلدهی افزایش یافته و این مسأله باعث تسریع در کاهش 
برگها و گل ها شده  بین  ایجاد رقابت شدید  و  شاخص سطح برگ 
گلدهی  دوره  هر چه طول  دوره می شود.  کاهش طول  به  منجر  و 
طوالنی تر باشد، فرصت تشکیل خورجین های بیشتری وجود دارد 
وابستگی  تر می شود.  تشکیل خورجین، طوالنی  دوره  نتیجه  در  و 
در  گلدهی  زمان  در  شده  تولید  خشک  ماده  به  کلزا  دانه  عملکرد 
تاریخ های کاشت دیر افزایش یافته و نوسان آن نیز بیشتر از تاریخ 
های کاشت زود است. طی بررسی عکس العمل کلزا به تاریخ کاشت 
 %50 به  رسیدن  زمان  کاشت،  در  تأخیر  با  که  است  شده  گزارش 

 .)Robertson et al., 2004( گلدهی و رسیدگی، کوتاهتر شد
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین تاریخ  
دوره  طول  با  رابطه  در  ارقام  بین  همچنین  و  مختلف  های  کشت 
رسیدگی، اختالف معنی داری وجود نداشت )جدول 3 و 4(. اثر تاریخ 
کشت در رقم نیز تفاوت معنی داری را نشان نداد. گزارش شده است 

و مدت  را محدود کرده  آن  رویشی  کلزا رشد  دیرهنگام  که کاشت 
.)Ozer, 2003( زمان رسیدگی، کاهش می یابد

سطح  در  داری  معنی  اثر  گیاه  ارتفاع  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ 
تاریخ  که  کرد  مشخص  نتایج   .)2 )جدول  داشت  درصد   1 احتمال 
کشت دوم )5 مهر( بیشترین ارتفاع و تاریخ کاشت چهارم )5 آبان( 
کمترین ارتفاع را نسبت به بقیه تاریخ کشت ها داشت )جدول 3(. 
همچنین در بین ارقام، زرفام بیشترین ارتفاع و هایوال کمترین ارتفاع 
را به خود اختصاص دادند )جدول 4(. اثر متقابل تاریخ کشت در رقم 
نیز اختالف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد، به 
طوری که تاریخ کشت 20 شهریور در رقم زرفام بیشترین ارتفاع را 
داشت و کمترین مقدار در تاریخ کشت 5 آبان در رقم هایوال مشاهده 
کاهش  سبب  دیرهنگام  کاشت  است،  مسلم  آنچه   .)5 )جدول  شد 
از  اول  تاریخ کاشت  بوته می شود، زیرا دوره رویش گیاه در  ارتفاع 
عوامل مساعد مثل شرایط مطلوب تشعشع، دما و رطوبت برخوردار 
می باشد، ولی در کشت دیرهنگام، به علت افزایش دما و تنش رطوبت 
در آخر فصل رویش، گیاه از رشد نامطلوبی بهره مند است، به طوری 
که باعث کاهش ارتفاع بوته و کوتاه شدن طول ساقه می گردد. میرالز 
)Mirrales, Ferro and Slafer, 2001( کوتاه شدن دوره  و همکاران 
تاریخ  در  گیاه  ارتفاع  کاهش  جهت  در  عاملی  را  کلزا  رویشی  رشد 
 Fanaei, Keykha,( کاشت های تأخیری دانسته اند. فنائی و همکاران
 Akbari Moghaddam, Modarress Najafabadi and Naruoie Rad,
2005( نیز اختالف در ارتفاع این ارقام را بیشتر دلیل ژنتیکی اعالم 

نموده اند. 
نتایج نشان داد که بین تاریخ کشت ها، بین ارقام و همچنین اثر 
متقابل تاریخ کشت در رقم در رابطه با طول خورجین در ساقه اصلی 
می  را  امر  این  دلیل   .)2 )جدول  نداشت  وجود  داری  معنی  تفاوت 
توان به وابستگی باالی این صفت به ساختار ژنتیکی و تأثیرپذیری 
 Ghalibaf,( کم آن از شرایط محیطی نسبت داد که با نتایج قالیباف
1997( مطابقت دارد. طول خورجین در کلزا از جمله صفاتی است که 
به طور غیرمستقیم بر عملکرد دانه تأثیرگذار است و ارقامی از کلزا 
که دارای تعداد کمتری خورجین در بوته و در عوض طول خورجین 
بلندتری بوده اند، مطلوب تر هستند و علت آن را مربوط به افزایش 
ظرفیت تعداد دانه و افزایش سطح فتوسنتز کننده خورجین متناسب 

.)Rao and Mendham, 1991( با افزایش طول آن دانسته اند
بین تاریخ کشت های مختلف در رابطه با طول خورجین در ساقه 
داشت،  وجود  احتمال 1 درصد  در سطح  داری  معنی  تفاوت  فرعی 
اما بین ارقام و اثر متقابل تاریخ کشت در رقم، تفاوت  معنی داری 
وجود نداشت )جدول 2(. مقایسه بین تاریخ کشت ها نشان داد که 
بیشترین طول خورجین در ساقه فرعی مختص به تاریخ کشت 5 مهر 
با میانگین 5/99 سانتی متر و کوتاهترین طول در تاریخ کشت های 
20 شهریور و 5 آبان با میانگین 5/7 سانتی متر بوده است )جدول 3(.

نتایج نشان داد که بین تاریخ کشت های مختلف، در خصوص 
درصد   5 احتمال  سطح  در  داری  معنی  اختالف  فرعی  ساقه  تعداد 
وجود داشت )جدول 2(. مقایسه میانگین ها بیانگر آن است که تاریخ 
کشت های اول، دوم و سوم با میانگین 6 عدد، بیشترین ساقه فرعی را 
به خود اختصاص دادند و کمترین مقدار مربوط به تاریخ کشت 5 آبان 
با میانگین 4 عدد بود )جدول 3(. بین ارقام و اثر متقابل تاریخ کشت 
با  همچنین   .)2 )جدول  نداشت  وجود  داری  معنی  تفاوت  رقم،  در 
تعیین ضرایب همبستگی مشخص شد که همبستگی مثبت و بسیار 
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دارد  وجود  گیاه  وزن خشک  با  فرعی  ساقه  تعداد  بین  داری  معنی 
)r=0.42( )جدول 10(. گزارش شده است که تعداد شاخه در بوته با 
 Johnson, McKay, Schneiter,( تأخیر در کاشت کاهش یافته است

.)Hanson and Schatz, 1995; Ozer, 2003
تفاوت  خورجین،  کل  تعداد  در  مختلف  های  کشت  تاریخ  بین 
معنی داری در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت )جدول 6(، به 
تعداد  بیشترین  عدد،   327 میانگین  با  اول  کشت  تاریخ  که  طوری 
ارقام نیز اختالف معنی داری  خورجین را دارا بود )جدول 7(. بین 
در سطح احتمال 1 درصد مشاهده شد )جدول 2( تا جایی  که رقم  
RGS003با 322 عدد، بیشترین تعداد خورجین را داشت )جدول 8(. 
اثر متقابل تاریخ کشت در رقم نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی 
دار بود و تیمار مربوط به تاریخ کشت اول در رقم RGS003 با 435 
عدد، بیشترین تعداد خورجین را داشت و کمترین تعداد خورجین 
تعداد 114 عدد دیده شد  با  تاریخ کشت چهارم در رقم هایوال  در 
)جدول 9(. همچنین مشخص شد که تعداد کل خورجین با عملکرد 
دانه همبستگی مثبتی دارد )جدول 10(. به نظر می رسد که در تاریخ 
با شرایط  کاشت مناسب، مصادف شدن گلدهی و نمو خورجین ها 
گردد  می  رطوبت، سبب  و  حرارت  درجه  قبیل  از  مناسب  محیطی 
دیگری  محققان  به خورجین شوند.  تبدیل  بیشتری  گلچه  تعداد  تا 
 Ghodrati, Fanaei, Asgari, Kazerani( از جمله قدرتی و همکاران
and Samani, 2002( و Scarisbrick )1981( نشان دادند که با تأخیر 
در تاریخ کاشت، تعداد خورجین در بوته کاهش می یابد. با توجه به 
مشاهدات محققین مختلف، کاهش در تعداد خورجین گیاه در تاریخ 
کاشت های دیر، عامل اصلی در کاهش عملکرد دانه می باشد که با 
 Johnson et al., 1995;( دارد  مطابقت  تحقیق  این  از  نتایج حاصل 

 .)Ozer, 2003
از نظر تعداد دانه در خورجین، بین تاریخ کشت های مختلف، 
اختالف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت )جدول 
6(. تاریخ کشت اول با میانگین 29/50 عدد و تاریخ کشت چهارم با 
به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در خورجین  24/65 عدد 
را به خود اختصاص دادند )جدول 7(. همچنین بین ارقام مختلف، 
تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد مشاهده شد )جدول 6(. 
رقم هایوال بیشترین تعداد دانه در خورجین را داشت و کمترین تعداد 
در رقم اکاپی ثبت شد )جدول 8(. اثر متقابل تاریخ کشت در رقم نیز 
در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود )جدول 6( و مشخص شد که 
تاریخ کشت اول در رقم RGS003 کمترین تعداد دانه در خورجین 
را داشت و بیشترین تعداد دانه در خورجین مربوط به تاریخ کشت 
چهارم در رقم هایوال بود )جدول 9(. از آن جائی که اجزای عملکرد 
اجزای  بر  جزء  هر  کاهش  یا  و  افزایش  و  گذاشته  تأثیر  همدیگر  بر 
دیگر موثر است، بنابراین به نظر می رسد که با بیشتر شدن تعداد 
خورجین در تاریخ های کاشت زودهنگام، تعداد دانه در هر خورجین 
تشکیل  دوره  طول  در  دما  افزایش  با  همچنین  باشد.  یافته  کاهش 
خورجین و پر شدن دانه، میزان اسیمیالت سازی خورجین ها کاهش 
و تنفس خورجین ها به سرعت افزایش می یابد که این عمل باعث 
تلف شدن مواد پرورده و مواد متابولیکی ذخیره ای و پوکی بذرها می 
گردد )Bilsborrow and Norton, 1991(. با تأخیر در کاشت و تسریع 
در گلدهی، بوته های کلزا با سطح برگ کمتری وارد مرحله تشکیل 
خورجین و پر شدن دانه می شوند، در نتیجه تعداد دانه در خورجین 
فتوسنتز  بین  اختالف  اثر  در  منبع، که  یابد. محدودیت  کاهش می 

برگ و خورجین به وجود می آید، باعث از دست رفتن دانه های در 
حال توسعه می شود )Diepenbrock, 2000(. این نتایج با یافته های 
تعداد  افزایش  دارد.  مطابقت   )Shiresmaeili, 2000( شیراسماعیلی 
به طول خورجین  بستگی  بیشتر  و  بوده  محدود  در خورجین،  دانه 
 Campble and( دارد که این صفت تحت تأثیر ساختار ژنتیکی است
بین مقدار  رابطه مستقیم  نشان داده شد که یک   .)Kondra, 1988
تشعشع دریافت شده توسط هر غالف )طی دوره تعیین دانه( و تعداد 
 Mendham, Shipway and Scott,( نهائی دانه در هر غالف وجود دارد
1981(. گزارش شده است که کشت زودهنگام کلزا سبب تولید تعداد 
اثر رقابت شدید بین خورجین ها  زیادی خورجین می شود که در 
 Norton, Bilsborrow and( ممکن است تعدادی از آن ها ریزش کنند
Shipway, 1991(. نورتون و همکاران )Norton et al., 1991( نتیجه 
گرفتند که در شرایط کشت زود، امکان بقای غالف و دانه در قسمت 
فوقانی ساقه اصلی و شاخه های فوقانی بیشتر است. هر چه تعداد 
دانه در خورجین بیشتر باشد، مخزن بزرگتری برای مواد فتوسنتزی 
تولید می گردد و هر عاملی که باعث افزایش این صفت شود، منجر به 

.)Fallah Haki et al., 2012( افزایش عملکرد دانه خواهد شد
اثر رقم و تاریخ کشت  بر عملکرد دانه، در سطح احتمال 5 

درصد معنی دار بود )جدول 6(، به طوری که تاریخ کشت اول با 
میانگین 3198 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کشت چهارم با مقدار 
2293 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد 

دانه را به خود اختصاص دادند )جدول 7(. همچنین بین ارقام نیز 
اختالف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت، به 

گونه ای  که رقم RGS003 با میانگین 3161 کیلوگرم در هکتار 
بیشترین عملکرد دانه را داشت و کمترین عملکرد دانه در رقم 

هایوال مشاهده شد )جدول 8(. اثر متقابل تاریخ کشت در رقم نیز 
در سطح احتمال 5 درصد اختالف معنی داری را نشان داد. تیمار 

مربوط به تاریخ کشت اول در رقم RGS003 و زرفام بیشترین 
عملکرد دانه را نشان دادند و کمترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ 
کشت چهارم در رقم هایوال با مقدار 1708 کیلوگرم در هکتار بود 

)جدول 9(.
بر این اساس، تأخیر در کاشت کلزا موجب کاهش عملکرد دانه 
می گردد. به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش عملکرد دانه در تاریخ 
و  آبان  اواخر  در  هوا  حرارت  درجه  بودن  مساعد  زود،  کاشت  های 
تا گیاه، رشد رویشی سریع تر  باشد که سبب شده است  اوایل آذر 
دانه  عملکرد  با  و  تر  قوی  های  بوته  نهایت  در  و  داشته  بیشتری  و 
بیشتری تولید کنند. همان طور که در نتایج مربوط به اجزای عملکرد 
عملکرد،  اجزای  بین  در  بوته  در  خورجین  تعداد  شد،  داده  توضیح 
در   .)10 )جدول  داد  نشان  نهائی  عملکرد  با  را  همبستگی  باالترین 
دما  افزایش  است که  اظهار شده  کلزا چنین  دیرهنگام  مورد کشت 
در مرحله گرده افشانی، موجب عقیمی گلچه ها شده و بر تلقیح اثر 
می گذارد و فرآیند گلدهی در اثر دمای زیاد، تسریع و کوتاه شده و 
 Morrison, McVetty and( در نهایت منجر به افت عملکرد می شود
از حد مطلوب و  اندازه کانوپی  یافتن  Shaykewich, 1989(. کاهش 
کوتاه شدن دوره رشد رویشی از دالیل مهم کاهش عملکرد دانه در 
 Hocking and Stapper,(تاریخ کاشت های تأخیری ذکر گردیده است
Rob-( مطالعات روبرتسون و همکاران . )2001; Diepenbrock, 2000

ertson et al., 2004( کاهش عملکرد دانه در تاریخ کاشت تأخیری 
را به کاهش در زیست توده در زمان رسیدگی مرتبط کرد. آنها بیان 
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داشتند که تأخیر در کاشت کلزا موجب می شود تا مراحل حساس 
گلدهی و پر شدن دانه با خشکی و گرمای آخر فصل برخورد کند و 

در نتیجه عملکرد دانه کاهش یابد.
نتیجه گیری

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت تأثیر بسیار 
زیادي بر صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و عملکرد ارقام کلزا دارد. 
تغییر در تاریخ کاشت کلزا باعث می شود که مراحل نمو گیاه با عوامل 
موثر  گیاه  این  تولید  بر  عوامل  این  که  مواجه شود  متفاوتی  محیطی 
با تأخیر در کاشت، به دلیل از دست رفتن زمان مناسب براي  است. 

رشد، گیاه به پتانسیل بالقوه خود نمی رسد. در این تحقیق، تأخیر در 
کاشت کلزا باعث شد تا گیاه با رزت ضعیفی وارد زمستان شود و در 
دیدند.  آسیب   ها  هاي گلچه  آغازي  اثر سرماي زمستان،  نتیجه در 
همچنین تأخیر در کاشت باعث برخورد مراحل پرشدن دانه با دماي 
باالتر محیط شد که این شرایط کاهش عملکرد دانه را در پی داشت. 
ارقام مورد بررسی، رقم RGS003 بیشترین عملکرد دانه را  در بین 

داشت. مناسب ترین تاریخ کاشت نیز 20 شهریور بود.
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