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چکیده:
یکی از موانع جدی تولید کلزا در شرایط اقلیمی گرم و خشک ،خشکی آخر فصل میباشد .در بعضی از این مناطق وزش بادهای
موسمی بر شدت این محدودیت میافزاید که این مسئله موجب ریزش شدید محصول و افت عملکرد میشود .معرفی رقمهای زودرس با
هدف گریز از شرایط نامساعد آب و هوایی میتواند زمینه را جهت گسترش سطح زیرکاشت کلزا در این مناطق فراهم نماید .بدین منظور
عملكرد دو رقم پاييزه ( Okapiو  )Zarfamو دو رقم بهاره كلزا ( Hyola 401و  )RGS003در  2تاريخ كشت معمول ( 25مهر) و تأخیری
( 15آبان) در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در  3تكرار در ایستگاه نحقیقات کشاورزی گرمسار مورد بررسی قرار گرفت .بر مبنای نتایج
به دست آمده به تأخیر انداختن تاریخ کاشت تأثیر معنیداری بر تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه نداشت؛ ولی
وزن هزاردانه و ارتفاع بوته را تحت تأثیر قرار داد .صفتهایی مانند ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه و درصد روغن بهطور معنیداری در رقمهای
مختلف متفاوت بودند .برهمکنش رقم و تاریخ کاشت بر صفتهای ارتفاع بوته ،ارتفاع اولین شاخه فرعی و وزن هزادانه معنیدار و بر
عملکرد و دیگر اجزای آن غیرمعنیدار بود .با در نظر گرفتن کاهش تعداد دفعات آبیاری و عدم مواجهه با تنش خشکی انتهای فصل،
تاریخ کاشت دوم و رقم  RGS003نسبت به سایر رقمها برتری محسوسی نشان داد.

کلمات کلیدی :رقمها بهاره ،رقمها پائیزه ،کاشت تأخیری ،کاشت معمول ،کلزا
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One of the factors that limits the canola planting area at arid and semi arid area is late season drought stress.
This restriction is severed by hot and drought winds which lead to shattering and yield lose. One way to avoid from
this limitation is releasing of early cultivars. To investigating about this, two winter cultivars (Okapi and Zarfam) and
two summer cultivars (Hyola 401 and RGS003) arranged at RCBD design whit 3 replication at Garmsar Agricultural
Research Station in 2011-2012 years. Each cultivar planted at normal and delayed planting date. The results showed that
delayed planting did not affected on attributes such as pod per plant, seed per pod and seed yield significantly. However
thousand seed weight, oil content and plant height were significantly different within cultivars. Interaction of planting
date and cultivar had significant effect on plant height, height of first branch and thousand seed weight but seed yield and
yield components did not affected by this interaction. Totally, since reducing the number of irrigation and early maturity
of summer cultivars, they didn’t encountered with late season stresses and so delayed planting and RGS003 cultivar can
be recommendable at this experiment conditions.

Keywords: Canola, delayed and normal sowing date, winter and Summer cultivars.

مقدمه

محدودیت تعداد گیاهان زراعی پائیزه در مناطقی مانند گرمسار منجر
به تکرار کاشت گندم و جو طی سالهای متمادی شده است .بدینترتیب
اراضی زراعی چنین مناطقی از مزایای تناوب بیبهره بوده و خاک زراعی
بهتدریج دچار کاهش باروری و فرسایش میشود .كلزا پس از غالت
دانهريزی همچون گندم وجو بهترين گزينه در تناوب است(Johston et al.,
)Berglund and Mac Kay., 2002 ،2002؛ و باعث افزايش کارآیی استفاده
از منابع آب و خاك درنتيجه اختالف منطقه توسعه ريشه ميگردد .بهنظر
میرسد که با بهبود مدیریت زراعی و افزایش تولید کلزا در واحد سطح،
زراعت آن برای کشاوزان منطقه مقرون به صرفه شده و سطح زیرکاشت آن
افزایش یابد .یکی از روشهای مدیریتی تولید این محصول انتخاب رقم و
تاریخ کاشت مناسب میباشد .رسيدن به تاريخ کاشت مناسب به موازنهي
بين کاهش خطر يخبندان با تأخير انداختن تاريخ کاشت و کاهش پتانسيل
عملکرد بستگي دارد .در واقع تعيين تاريخ کاشت با لحاظ کردن عوامل
کوتاه و بلندمدت جوي يکي از مثالهاي بارز اثرات آب و هوا در پيشبيني
توليد يا «پتانسيليابي اقليمي» است(فتحی و همکاران .)1389 ،کلزا در
نقاط مختلف جهان بهعنوان يک محصول پاييزه و بهاره کاشته میشود.
بهدليل نياز به بهارهسازي ،رقمهاي پاييزه نيازمند طول فصل رشدي در
حدود  260روز از کاشت تا تشکيل خورجين هستند ،درحاليکه اين مدت
براي رقمهاي بهاره حدود  70روز است .در کاشت زود دماي زياد و طوالني
باعث توسعهي نامناسب سايهانداز شده و به دنبال افزايش نامتوازن تعداد
شاخه ،احتمال کاهش عملکرد وجود دارد(بینام.)1387 ،
تحقيقات بهنژادي كلزا در ايران از سالهاي نخست دهه هفتاد با وارد
كردن رقمهای اصالح شده خارجي و بررسي سازگاري و استفاده از آنها در
برنامههاي به نژادي آغاز گرديد از آن زمان تاكنون دهها رقم اصالحشده

  (پژوهشوسازندگی)

زمستانه و بهاره از كشور هاي مختلف جهان دريافت شده و در اقليمهاي
متنوع كشور مورد بررسي قرار گرفته است كه معرفي  5رقم زرگل ،طاليه،
استقالل ،ساري گل و زرفام براي كشت در مناطق آبي كشور از نتایج آنها
بوده است(اسدي و همكاران1383 ،؛ عطاری و همکاران .)1385،بهطور
كلي بررسیهای متعدد پیرامون پاسخ رقمهای مورد بررسی در محيط هاي
مختلف نشان داده است كه برهمکنش مكان و رقم درمورد میزان عملكرد
دانه معنيدار بوده است بنابراین در خصوص معرفي رقم براي يك منطقه
ميبايست  رقمهای مختلف در آن منطقه ارزيابي گردد (Chen et al.,
 .)1995مشاهده شده است كه رقمهای كلزا نسبت به شرايط آب و هوايي
واكنش زيادي نشان ميدهند( )Christmas, 1996و به شرايط اقليمي
معين سازگار هستند( .)Sun et. al., 1991بنابراين انتخاب رقم مناسب
براي موفقيت توليد حائز اهميت بوده و در این انتخاب بایستی به گونه ،نوع
و سازگاري رقم ،كيفيت بذر ،ويژگيهاي خاك ،شرايط آبوهوايي ،عملكرد
دانه ،زودرسي ،مقاومت به ريزش ،ورس ،بيماريها و ساير خصوصيات زراعي
توجه نمود.
نتايج آزمايشات كشت رقمها بهاره كلزا در مناطق معتدل سرد (همانند
كرج ،اصفهان ،مشهد و نيشابور) نشان داد كه رقمها و هيبريدهاي بهاره
در كشت معمول منطقه عملکرد باالیی دارند .مطالعه نتايج يك ماه كشت
تأخیری در این مناطق نيز نشان داده كه رقمها و هيبريدهاي بهاره برتر
بودند(اسدی و همکاران .)1385 ،با توجه به رشد سریعتر رقمهای بهاره و
مقاومت نسبتاَ باالی آنها به سرما و همچنين برداشت حداقل  10روز زودتر
نسبت به رقمهای زمستانه ميتوان از آنها در مناطق معتدل گرم و يا
سرد (كه بهار گرمتري دارند) در كشت معمول و يا كشت تأخيري استفاده
كرد ( شیرانيراد و همکاران .)1386 ،متوسط كاهش عملكرد دانه در رقم
زمستانه اكاپي با يك ماه تأخير در كشت در سه منطقه كرج ،اصفهان و

168

شماره  ،105نشریه زراعت ،زمستان 1393

مشهد 32 ،درصد بود؛ در حاليكه اين كاهش در هيبريد بهاره هايوال 401
و رقم بهاره  RGS 003بهترتيب  15و  10درصد مشاهده گردید ( شبراني
راد و همكاران.)1386 ،
رقمهای كشت شده در مناطق مختلف استان سمنان پاييزه هستند
كه تاکنون موفقيت چنداني بهدنبال نداشته و سطح زيركشت آنها توسعه
پيدا نكرده است .در سال زراعي  84-85سطح زيركشت استان  519هكتار
با ميانگين عملكرد  1223كيلوگرم در هكتار گزارش شده است (بينام،
 .)1387از داليل عمده عدم موفقيت ميتوان به عدم رعايت تاريخ كشت
دقيق بهدليل محدويتهايي از قبيل نبود آب در اوائل مهر ،گرماي زودرس
بهاره و ريزش شديد به دليل ديررس بودن رقمهای پاييزه و مصادف شدن
رسيدگي با بادهاي شديد اشاره كرد .معرفي رقمهای مناسب زودرس بهويژه
براي تاريخ كشت هاي تأخيري يكي از نيازهاي منطقه ميباشد .بنابراین
اين طرح بهمنظور بررسي عملكرد رقمهای پاييزه و بهاره كلزا در دو تاريخ
كشت معمول و تأخيري در منطقه گرمسار اجرا شد.

مواد و روشها

اين پژوهش در فصل زراعی  89-90با استفاده از چهار رقم كلزا
(جدول  )1در دو تاريخ كشت معمول ( 25مهر) و تأخيري ( 20روز پس
از تاريخ كاشت معمول) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی
گرمسار اجرا گردید .در هر تاريخ کاشت رقمهای مورد بررسی در يك
آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در  3تكرار كاشته
شدند .هر كرت دارای  8خط به طول  10متر و به فاصله بين خطوط
 30سانتي متر بود .مصرف كود هاي شيميايي بر اساس آزمون خاك و
توصيه آزمايشگاه خاك و آب صورت گرفت .در طول فصل رشد از دورههای
رشد شامل تاريخ آغاز و پایان گلدهي ،رسيدگي و صفتهای ارتفاع بوته
و مقاومت يا حساسيت به بيماريها يادداشتبرداری و پس از برداشت
محصول ،عملكرد دانه ،درصدروغن و وزن هزاردانه تعيين گردید .تجزيه و
تحليل داده با استفاده از نرمافزارهای  MSTAT Cو  Excelانجام و مقایسه
میانگینها با بهرهگیری از آزمون دانکن در سطح  5%انجام شد.

نتایج و بحث

صفات رویشی
بین ارتفاع بوته رقمها مختلف در کاشت معمول تفاوت معنیداری
وجود داشت .بهطوریکه رقم زرفام با  139/3سانتیمتر بیشترین ارتفاع و
رقم  RGS003با ارتفاع  125/7کمترین ارتفاع را داشتند .در کاشت تأخیری
نیز عکس العمل رقمها از نظر این صفت متفاوت بود و بیشترین ارتفاع(119
سانتیمتر) مربوط به رقم زرفام و کمترین آن ( 75/37سانتیمتر) مربوط به
رقم  RGS003بو د (جدول  .)5به طوری که مالحظه میشود با تأخیر در
کاشت ارتفاع بوته نیز کاهش یافته است.
ارتفاع اولین شاخه فرعی در کاشت معمول بین رقمها بهطور معنیداری
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متفاوت بود که حداکثر آن به میزان  68/67سانتیمتر مربوط به رقم زرفام
و حداقل آن به میزان  35/67سانتیمتر در رقم  RGS003مشاهده گردید
(جدول  .)5طول دوره طويل شدن ساقه از آغازش گلآذين تا گلدهي
ممکن است از نظر عملکرد نهايي مهمتر از دورههاي قبل از آن باشد.
طويل شدن اين مرحله افزايش ارتفاع بوته را به دنبال خواهد داشت.
ارتفاع بيشتر احتمال ورس را افزايش داده و به دليل شاخهدهي بيشتر
غيريکنواختي را در رسيدگي و ريزش دانهها افزايش خواهد داد(کیمبر
و مکگرگور .)1383،بهعالوه افزایش ارتفاع بوته همراه با تراکم باالیی از
شاخ و برگ ،موجب ایجاد پوششی میشود که در زیر آن دما و رطوبت
افزایش خواهد یافت .همبستگي منفي قوي بين دماي سايهانداز و تعداد
دانه در غالف ،غالف در بوته ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه وجود دارد
( .)Hall, 2001در شرایط اقلیمی گرمسار این مسئله به دلیل افزایش سریع
دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در مراحل پایانی رشد از اهمیت مضاعفی
برخوردار بوده و ضرورت توجه به رقمها با طول ساقه کوتاهتر را نمایان
میسازد.
جوانههاي جانبی محل تولید شاخههای فرعی روی ساقه اصلی
میباشند .عوامل مدیریتی نظیر آرایش کاشت و تراکم در تغيير تعداد شاخه
موثر ميباشد .با زياد شدن تعداد شاخه اوليه ارتفاع تشکيل اين شاخهها
کاهش يافته و مشکالت ناشي از رسيدگي غيريکنواخت محصول تشديد
مييابد (نادری عارفی .)1387 ،براساس نتایج حاصله ارتفاع شاخه فرعی
به طور معنیداری از تاریخ کاشت متأثر نشد(جدول .)2اما اولین شاخه
فرعی در رقمها مختلف در تاریخ کاشتهای ذکر شده در ارتفاع متفاوتی از
ساقه اصلی تشکیل شدند .رقم زرفام با ارتفاع شاخه فرعی به میزان 68/67
سانتیمتر در کاشت معمول و  64/27سانتیمتر در کاشت تأخیری بیشترین
ارتفاع شاخه فرعی را دارا بود .با توجه به این دادهها به نظر میرسد که
صفت مذکور بیشتر تابع نوع رقم میباشد تا عوامل مدیریتی.

عملکرد و اجزای عملکرد

بر اساس نتایج حاصله غیر از تعداد غالف در بوته سایر اجزای
عملکرد تحت تاثیر معنیدار تاریخ کاشت قرار نگرفتند(جدول شماره .)2
تجزیه واریانس دادهها در دو تاریخ کاشت بیانگر تفاوت بسیار معنیدار
رقمها مختلف در هر تاریخ کاشت میباشد(جداول  3و  ،)4به طوریکه
در کاشت معمول رقم  Hyola 401با تولید  2166کیلوگرم بیشترین و رقم
 Okapiبا  498کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را دارا میباشد .در
کاشت تأخیری بیشترین عملکرد دانه به میزان  1977کیلوگرم مربوط به
رقم  Hyola 401و کمترین آن به میزان  439کیلوگرم مربوط به Okapi
میباشد .در هر دو تاریخ کاشت از نظر صفات تعداد غالف در بوته و تعداد
دانه در غالف اختالف معنیداری مشاهده نمیشود ،هر چند دور قم بهاره
 Hyola 401و  RGS003از برتری نسبیبرخوردارند.

  (پژوهشوسازندگی)

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ....

بدین ترتیب اختالف موجود در عملکرد رقمها مختلف از تفاوت
معنیدار در وزن هزاردانه آنها ناشی میشود .در نتیجه برتری تجمع مواد
به سمت دانهها در دو رقم مذکور ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه آنها به
طور معنیداری بیش از سایر رقمها در هر دو تاریخ کاشت میباشد .قابليت
انطباق دورههاي کليدي فنولوژيکي با يک دورهي رشد کم تنش در طول
فصل رشد ميتواند وسيلهاي موثر جهت اجتناب از اثرات منفي تنش

  (پژوهشوسازندگی)

خشکي و حرارتي باشد .تاريخ کاشت يک ابزار مهم مديريتي در کاهش
تأثير منفي تنشهاي حرارتي و رطوبتي در طول دورههاي بحراني گلدهي
و پر شدن دانهي کلزا است( .كيمبر و مكگرگور .)1383 ،ظاهرا این انطباق
فنولوژیکی در رقمها بهاره به گونهای بوده است که در نهایت موجب برتری
آنها از نظر عملکرد شده است .نتیجهگیری در این مورد نیازمند تحقیق
بیشتر است.
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درصد روغن
کاشت دير معموال موجب کاهش درصد روغن ميشود(Hocking and
 .)Stapper, 2001مصرف نيتروژن و ساير کودها نیز نميتواند جبران تاخير
در کاشت را بنمايد و به منظور حصول به مقادير بيشتري از روغن و
عملکردهاي باالتر کاشت زود (بدون تأخير) ضروري است.
نتایج یک بررسی با با هدف تجزيه و تحليل واکنش فنولوژي رشد،
عملکرد و درصد روغن رقمهاي رايج در استراليا به تاريخ کاشت نشان داد
که به تأخير انداختن تاريخ کاشت ،فاصلهي زماني از کاشت تا 50درصد
گلدهي و رسيدگي را کوتاه کرد ( .)Robertson et al., 2004در مورد پتانسيل
عملکرد و ميزان روغن نيز مشاهده شد که کاهش عملکرد دانه با تاخير
در کاشت به ميزان زيادي توسط کاهش مادهي خشک هنگام رسيدگي
توجيه شد ( .)Robertson et al., 2004عملکرد روغن با شاخص برداشت و
اندازهي دانه همبستگي مثبت داشت ،اما با شرايط دمايي (افزايش دما) پس
از تلقيح همبستگي منفي دارد ..بر اساس نتایج حاصله درصد روغن تحت
تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت اما تاثیر رقم بر این صفت معنیدار بود(جدول
 .)2مقایسه میانگینها نشان میدهد که در هر دو تاریخ کاشت رقمها بهاره
از درصد روغن باالتری برخوردارند .بیشترین درصد روغن به میزان %43/7
متعلق به رقم  RGS003در کاشت تأخیری میباشد.

نتیجهگیری

با توجه به نتایج این پژوهش رقم  Hyola 401از نظر عملکرد
در هکتار نسبت به سایر رقمها برتری دارد .این رقم در کاشت معمول از
درصد روغن باالتری نیز برخوردار است ،اما در کاشت تأخیری درصد روغن
رقم  RGS003بیش از سایر رقمها میباشد .رقم اخیر از نظر عملکرد نیز
در رتبه دوم قرار دارد .در مجموع میتوان گفت که در شرایط کاشت
تأخیری استفاده از رقمهای بهاره نسبت به رقمهای پائیزه برتری دارد .با
بررسی مراحل رشد رقمهای اخیر و پژوهش در چگونگی تغییرات مراحل
مختلف رشد خصوصا رشد زایشی با شرایط اقلیمی منطقه میتوان رقمهای
مناسب منطقه را بهتر شناخت .لذا تکرار آزمایش جهت نتیجهگیری صحیح
و توصیه رقمهای مناسب ضرورت دارد.
.1

.2
.3
.4
.5

منابع مورد استفاده

1اسدي ،هرمز؛ جالل كمالي ،م .ر .دانشيان ،ج .اميدي ،الف .حسن
آبادي ،ح .فومن اجيرلو ،ع .و ديگران .1385 .جنبه هايي از اثر بخشي
دستاوردهاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر.
كرج :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر.
2بي نام .1387 ،دستورالعمل توليد كلزا در اقليم هاي چهارگانه كشور
كرج :بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصالح و
تهيه نهال و بذر.
3خواجه پور ،محمد رضا .1383 .گياهان صنعتي .اصفهان :انتشارات
جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان 563 .صفحه
4شيراني راد ،امير حسين؛ شريعتي ،ف .و رودي ،د .1386 .نتايج
تحقيقات به زراعي كلزا در سال زراعي  .1385-86كرج :بخش
تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر.
5عطاري ،احمد علي؛ شيراني راد ،الف .ح .رودي ،د .و رحمان پور ،س.
( .)1383نتايج تحقيقات به زراعي كلزا در سال زراعي .1382-83
كرج :بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصالح و
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تهيه نهال و بذر.
6 .6فتحی ،قدرت اله ،مرادی تالوت ،م .ر .و نادری عارفی ،ع1389 .
فیزیولوژی کلزا ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز،
در دست چاپ.
7 .7کيمبر دي ،.و اي .مک گرگور .1383 .کلزا (فيزيولوژي ،زراعت،
بهنژادي و تکنولوژي زيستي) .ترجمه عزيزي ،م .و همکاران؛ چاپ
دوم ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي ،مشهد 230 ،ص.
8 .8نادري عارفي ،ع .1387 .اثر سطوح مختلف گوگرد و پتاسيم بر رشد
و عملکرد کلزا .دهمين كنگرهي علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.
كرج :مؤسسهي اصالح و تهيهي نهال و بذر.
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