
٥٠٩ ...تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد: امام و ايلكايي

 
 يحيي امام: مكاتبه كننده

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٥٠٩-٥١٥ (١٣٨٢سال ، ٣شماره ، ٣٤جلد 

 
 تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم 

 .Brassica napus Lكلزاي زمستانه 
 
 ٢ و يحيي امام ١محمدنبي ايلكايي

 ه شيراز دانشكده كشاورزي دانشگا، استاد، ٢، عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج ١
 ١٦/١١/٨١تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
در يك پژوهش مزرعه اي در     . انتخاب نوع رقم و تعيين تراكم مناسب بوته از راه هاي افزايش عملكرد مي باشد            

  تكرار در محل ايستگاه تحقيقاتي دانشكده      ٤  با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي در           ٧٩-٨٠سال زراعي   
 ٧٠ و ٥٠،  ٣٠ شيراز واقع در باجگاه در خاكي با بافت لومي رسي سيلت تأثير سه تراكم بوته                   كشاورزي دانشگاه 

رد بررسي  وو اوكاپي به صورت فاكتوريل م     ) كبري(بوته در متر مربع و دو رقم   كلزاي زمستانه به نام هاي طاليه               
ر متر مربع با كاهش معني دار تعداد        بوته د  ٧٠ به   ٣٠نتايج اين پژوهش نشان داد كه افزايش تراكم از          . قرار گرفت 

 بوته در متر    ٧٠ به   ٣٠به عالوه، افزايش تراكم بوته از       . غالف در هر بوته در هر دو رقم مورد آزمايش همراه بود            
گرچه تفاوت عملكرد دانه    . مربع موجب افزايش ارتفاع بوته ها و كاهش تعداد شاخه هاي فرعي در هر بوته گرديد              

 و اوكاپي در تراكم     ٥٠ود، ليكن بيشترين عملكرد دانه در واحد سطح در رقم طاليه در تراكم               دو رقم معني دار نب   
تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه و شاخص  برداشت از اجزايي بودند كه                .  بوته در متر مربع به دست آمد       ٧٠

اپي و طاليه باالترين درصد روغن      ارقام اوك . تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي تغيير معني داري از خود نشان ندادند          
 بوته در متر مربع توليد كردند و تراكم هاي باالتر بوته موجب كاهش درصد روغن               ٣٠و پروتئين دانه را در تراكم       

 .و پروتئين دانه گرديد
  

 راكم بوته، كلزاي زمستانه، عملكرد دانه، طاليه، اوكاپي ت:واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
بهبود استانداردهاي زندگي يكي از      افزايش جمعيت دنيا و      

 (.Brassica napus L) ١موجبات افزايش توليد گياه روغني كلزا   
كلزا برخالف بيشتر   ). ٢(براي مصارف روغن خوراكي مي باشد        

گياهان روغني در فصل پاييز نيز قابل كاشت بوده و در كشت               
ميانگين عملكرد  ). ٤(پاييزه عملكرد بيشتري توليد مي كند          

 كيلوگرم در هكتار برآورد شده       ٦٦٠ كلزا در ايران حدود       مزارع
فاصله زيادي دارد   )  تن در هكتار   ٥/٢(است كه با ميزان مطلوب      

)١١، ٢.( 
يكي از راه هاي مناسب افزايش عملكرد در واحد سطح               
استفاده از ارقام مناسب و سازگار با شرايط اقليمي هر منطقه در             

                                                                                    
1. Rapeseed ) با توجه به نام التين آن در فارسي به معناي منداب مي باشد(  

كه حداقل رقابت تخريبي    تراكم مناسب كاشت است، به نحوي        
در تراكم هاي بيش از حد     ). ٢، ١(بين بوته ها وجود داشته باشد      

ايجاد ميكروكليماي نامناسب و به دنبال آن خطر شيوع                  
). ٤، ٢،  ١(بيماري ها و آفات، عملكرد دانه را كاهش مي دهد             

تراكم بيش از   ) ١٩٨٢(طبق مطالعات اسكاريسبريك و همكاران      
ربع در بهار از تعداد خورجين ها و همچنين           بوته در متر م     ٨٠

در تراكم هاي كاشت بهينه، بوته ها     . تعداد انشعابات ساقه مي كاهد   
 برگي با قطر    ٨قبل از مرحله افزايش رشد طولي ساقه به مرحله          

 سانتيمتر رسيده و مقاومت خوبي نسبت به             ٢ساقه حدود    
 ).١٧، ٤،   ٢(سرماي زمستانه از خود نشان خواهند داد                

 از مشكالت عمده زراعت كلزاست كه كشاورزان             ٢خوابيدگي
                                                                                    
2. Lodging 



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥١٠

يكي از عوامل مهم ايجاد خوابيدگي      . همواره با آن روبرو هستند    
كاشت بذر در تراكم هاي بسيار زياد است كه باعث كاهش نفوذ             

 ٢ شده و موجب تاريك روئيدگي      ١نور به بخش پاييني سايه انداز     

كلزا در دامنه   ). ٢٦ ،١٥،  ١(ساقه و باريك شدن آن مي گردد         
، عملكرد  ) كيلوگرم بذر در هكتار    ١٢ تا   ٣(وسيعي از تراكم بوته     
پژوهش هاي متعددي نشان   ). ٢٠، ١٣،  ٢(مشابهي توليد مي كند    

داده است كه تراكم كاشت اثر قابل توجهي بر ميزان شاخه دهي            
به طور كلي   ). ٢٣، ١٥،  ١(و ارتفاع شروع شاخه دهي ساقه دارد        

وتاه كلزا نسبت به ارقام پابلند در برابر خوابيدگي               ارقام پاك 
در تراكم هاي  ). ١٧(مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهند          

كاشت بيش از حد مطلوب تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد غالف            
در هر بوته كاهش يافته كه در نتيجه آن عملكرد دانه هر بوته                

ژوهش ها حاكي  نتايج حاصل از برخي پ    ). ٢١، ١٦(كاهش مي يابد   
از آن است كه افزايش تراكم بوته تغييرات معني داري در وزن              

همچنين بنا  ). ٩، ٨(هزار دانه و شاخص برداشت ايجاد نمي كند        
افزايش تراكم كاشت   ) ١٣٧٨(به گزارش كيمبر و مك گرگور         

باعث افزايش اندازه دانه و كاهش غير معني دار درصد پروتئين            
 .دانه گرديده است

ز پژوهش حاضر بررسي واكنش دو رقم كلزاي زمستانه         هدف ا
(B. napus L.)         به نام هاي طاليه و اوكاپي به تراكم هاي مختلف 

 .بوته در يك پژوهش مزرعه اي در شرايط استان فارس مي باشد
 

 واد و روش هام
 بوته در   ٧٠ و   ٥٠،  ٣٠به منظور بررسي اثرات سه تراكم بوته        

جزاي عملكرد دو رقم كلزاي زمستانه      رمربع بر عملكرد دانه و ا     تم
-٨٠، آزمايشي در سال زراعي       (.B. napus L)طاليه و اوكاپي    

، به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل                ١٣٧٩
تصادفي با چهار تكرار در محل ايستگاه تحقيقاتي دانشكده               

'عرض جغرافيايي شمالي،   ٣٥°،  ٢٩'(كشاورزي دانشگاه شيراز     
 متر از سطح    ١٨١٠رافيايي شرقي، با ارتفاع      طول جغ  ٣٥°،  ٥٢
پيش از انجام آزمايش نمونه مركبي از خاك          . ، انجام شد  )دريا

مزرعه تهيه و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك تعيين               
 ارائه گرديده   ١مشخصات خاك محل آزمايش در جدول       . گرديد
به منظور جبران كمبود مواد غذايي خاك همزمان با              . است

                                                                                    
1. Canopy 
2. Etiolation growth 

 و ٥٠ودهاي اوره و فسفات آمونيوم به ترتيب به ميزان         كاشت، ك 
همچنين كود  .  كيلوگرم در هكتار به خاك اضافه گرديد          ١٥٠

 كيلوگرم در هكتار نيز در شروع رشد طولي          ١٠٠اوره به ميزان    
هر كدام به   ) ٥) (HB ١،٤(و مرحله گلدهي    ) HB٣ ٣,١ (ساقه
بعد از  . د كيلوگرم در هكتار، بصورت سرك بكار برده ش        ٥٠ميزان

 مهر  ٧پياده نمودن نقشه آزمايش در زمين، بذور كلزا در تاريخ             
 متر در عمق    ٢ و عرض  ٥ در درون كرت هايي به طول       ١٣٧٩ماه  
 سانتي متر به طور كامال         ٣٠سانتي متري با فاصله رديف         ٣

آبياري كرت ها  . يكنواخت بصورت نم كار با دست كشت گرديد        
علف هاي .  سيفون صورت گرفت    بطور يكنواخت و با استفاده از      

هرز موجود در حاشيه و بين رديف ها در طول فصل رشد با                  
ميزان تراكم مورد نظر در درون هر كرت از          . دست وجين گرديد  

بدست ) ٥() BH،  ١,٤( برگي بوته ها    ٤-٥طريق تنك در مرحله     
 در طول فصل رشد با آفت  شته مومي كلم                        . آمد

)Brevicoryn brassica (   فاده از حشره كش        با است
به . به صورت سمپاشي دستي مبارزه گرديد       آر -متاسيستوكس  

منظور تعيين وزن خشك نهايي، نمونه هاي گياهي در آون در             
.  ساعت خشك گرديدند   ٤٨ درجه سانتي گراد به مدت      ٦٠دماي  

هاي سه رديف مياني هر كرت          بوته در پايان مرحله رسيدگي    
 و جهت تعيين عملكرد دانه      بطور كامل از سطح خاك بريده شد      

. و عملكرد بيولوژيكي و اجزاي آن به آزمايشگاه منتقل گرديد            
درصد پروتئين دانه با استفاده از روش كلدال و درصد روغن دانه            

) توسط دستگاه سوكسله     (با استفاده از روش مستقيم              
ده با استفاده از نرم افزار      مهاي بدست آ   داده . اندازه گيري گرديد 

MSTATC                  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و
 .ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن مقايسه شدند

 
  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش– ١دول ج

 )pH( اسيديته ٢٢/٧
 )dS/m( هدايت الكتريكي ٦٨/٠
٤٨/٠ N )ميلي گرم بر كيلوگرم( 
٩٨/٢٢ P )ميلي گرم بر كيلوگرم( 

 (%)شن  ١٤
 (%)سيلت  ٥٦
 (%)رس  ٣٠

                                                                                    
3. Harper and Brekenkamp 



٥١١ ...تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد: امام و ايلكايي

 تايج و بحثن
  تعداد غالف در بوته-لفا

با افزايش تراكم كاشت بوته در هر دو رقم طاليه و اوكاپي،              
 ٥تعداد غالف در هر بوته كاهش يافت كه اين كاهش در سطح              

در كلزا تعداد غالف در بوته، از        ). ٢جدول  (درصد معني دار بود    
رد دانه به شدت به آن وابسته       صفات بسيار مهمي است كه عملك     

پس از مرحله گلدهي با كاهش سطح برگ بوته ها،            ). ٤(است  
به اعتقاد كيمبر   ) ٢(غالف ها نقش مهمي در فتوسنتز گياه دارند        

موقعيت قرار  ) ١٩٩١(و رائو و همكاران      ) ١٣٧٨(و مك گرگور    
در تبديل آنها   ) از نظر ميزان دريافت نور    (گرفتن گل ها روي گياه     

 غالف عامل بسيار موثري است، هر چند عوامل محيطي                به
). ١٤، ١٢،  ٧(ديگري نظير دما هم در اين زمينه نقش دارند             

افزايش تراكم بوته در     ) ١٩٨٤(طبق نتايج چپمن و همكاران        
كلزا موجب كاهش نفوذ نور به درون سايه انداز گياهي شده و در             

عي كاسته  نتيجه از آغازش جوانه هاي تشكيل دهنده شاخه فر         
كاهش تعداد شاخه فرعي دليل اصلي كاهش تعداد            . مي شود

عقيده دارند كه   ) ١٩٧٩(تايو و مورگان    . غالف در بوته مي  باشد   
كمبود ذخائر هيدرات كربن در زمان گلدهي، تعداد غالف در              

با توجه به مشاهدات به      . بوته را تا حد زيادي كاهش مي دهد        
 مي رسد در پژوهش حاضر     عمل آمده در طول فصل رشد به نظر       

 بوته در متر مربع بر اثر انبوهي شاخ و                 ٧٠در تراكم هاي    
 برگ هاي سايه انداز، نور كافي به درون سايه انداز كلزا نفوذ نكرده 

 .و بنابراين، تعداد كمتري غالف در هر بوته تشكيل شده است
  تعداد دانه در غالف-ب

يانگين تعداد  افزايش تراكم كاشت تغيير معني داري در م         
به عبارت ديگر تراكم    ). ٢جدول  (دانه در هر غالف ايجاد نكرد        

زيادتر بوته اثر خود بر عملكرد دانه را از طريق كاهش تعداد                 
غالف در بوته برجاي گذاشت، بدون آنكه تاثير معني داري بر              

بر طبق يافته هاي     . تعداد دانه در هر غالف داشته باشد             
درات كربن گياه پس از گلدهي در        پژوهشگران كاهش ذخائر هي   

نمو بذر در درون غالف ها موثر بوده و موجب سقط دانه ها در                
كه اين امر با توجه به تغذيه        ) ١٤، ٧،  ٢(درون غالف مي گردد    

. خوب بوته ها و آبياري مرتب در آزمايش حاضر رخ نداده است             
تعداد دانه در غالف به شدت تحت تاثير ميزان مواد پرورده                 

اسكاريسبريك و همكاران   ). ١٤( از فتوسنتز قرار مي گيرد      حاصل
نيز در پژوهش مشابهي روي كلزا در انگلستان به اين            ) ١٩٨٢(

نتيجه رسيدند كه علت عدم تغيير معني دار تعداد دانه در هر               
غالف در تراكم هاي زياد، تاثير جبراني كاهش تعداد غالف در             

دو رقم نيز تفاوت      تعداد دانه در غالف در بين           . بوته است 
در كل، همانگونه كه پژوهشگران        . معني داري را نشان نداد     

، در پژوهش حاضر    )٢٠، ١٨،  ١٦(متعددي هم گزارش كرده اند      
تراكم زياد اثر خود را بيشتر از راه كاهش تعداد غالف در هر بوته              
اعمال نموده و در نتيجه افت تعداد دانه در غالف چشمگير نبوده            

 .است
 

  ميانگين صفات كمي و كيفي دو رقم كلزاي زمستانه طاليه و اوكاپي تحت تاثير تراكم هاي مختلف-٢جدول 
درصد پروتئين 

 (%)دانه 
درصد روغن 

 (%)دانه 
شاخص 

 (%)برداشت 
عملكرد دانه 

(g/m2) 

وزن هزار 
 (g)دانه 

تعداد دانه 
 در غالف

تعداد غالف در 
 بوته

بوته (تراكم 
 )در مترمربع

 رقم

ab١٨/٢٠ a٩٤/٣٧ a٢٢ abc٣٧٠ a٥٨/٣ a٠٧/١٨ b٣٠ ٢/٢٠٨ 
ab٢٢/٢٠ b٦٢/٣٧ a٢٣ a٣٩٣ a٩٢/٣ a٨٧/١٩ c٥٠ ٢/١٨٢ 
ab٢٥/١٩ cd٠٥/٣٦ a٢١ d٣١٦ a٠٦/٤ a٢٣/١٨ d٧٠ ٢/١٣٧ 

 طاليه

A٨٨/١٩ A٢٠/٣٧ A٢٢ A٣٣/٣٥٩ A١٩/٣ A٧٢/١٨ Bميانگين  ٨٧/١٧٥ 
a٢٦/٢٠ a٩٩/٣٧ a٢٢ bcd٣٤٨ a٤٥/٣ a٩/١٨ a٣٠ ٢/٢٣٢ 
b١٩/١٩ c١١/٣٦ a٢٢ cd٣٤٠ a٩١/٣ a١٢/١٨ b٥٠ ١/٢٠٩ 
b١٢/١٩ d٩٢/٣٥ a٢٢ ab٣٨٣ a٦٩/٣ a٣٣/١٨ d٧٠ ١٣٠ 

 اپياوك

A٥٢/١٩ B٦٧/٣٦ A٢٢ A٣٥٧ A٦٨/٣ A٤٥/١٨ Aميانگين  ٧٧/١٩٠ 

 مشترك بزرگ   براي مقايسه اثر تراكم و آنهايي كه داراي حروف           ، در هر ستون ميانگين هايي كه داراي حروف مشترك كوچك هستند             
 .براساس آزمون دانكن اختالف معني دار ندارند% ٥براي مقايسه ارقام در سطح احتمال ، هستند



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥١٢

  وزن هزار دانه-ج
تراكم هاي مختلف كاشت تاثير معني داري بر وزن هزار دانه           

وزن هزار دانه به ميزان هيدرات كربن ذخيره        ). ٢جدول  (نداشت  
). ١٥(يپ گياه بستگي دارد      شده در شروع پر شدن دانه و ژنوت         

تنش خشكي و كمبود عناصر غذايي موجود در خاك، در شروع            
در ). ٢٢(پر شدن دانه ها نيز باعث كاهش وزن دانه ها مي شوند            

پژوهش حاضر با توجه به آبياري به موقع مزرعه و تغذيه خوب              
بوته ها به نظر نمي رسد هيچ يك از عوامل فوق محدود كننده              

، )١٩٨٢(نتايج اسكاريسبريك و همكاران     . شده باشند اندازه دانه   
نيز در رابطه با تغييرات اندك وزن هزار دانه در تراكم هاي زياد              
حاكي از اين است كه دانه ها به عنوان مقصدهاي فيزيولوژيكي            

، به نحوي كه كمتر به تيمارهايي نظير         )٣، ١(قوي عمل كرده    
م طاليه و اوكاپي نيز      در بين دو رق    . تراكم بوته پاسخ مي دهند    

). ٢جدول  (تفاوت معني داري در وزن هزار دانه مشاهده نشد            
احتمال دارد نبودن تفاوت معني دار در وزن هزار دانه بين دو               

 و  ٢١(رقم مربوط به تشابه ويژگي هاي ژنتيكي دو رقم بوده باشد           
٢٢.( 
  عملكرد دانه-د

وكاپي به  در دو رقم طاليه و ا     ) در واحد سطح  (عملكرد دانه   
 بوته در متر مربع در بيشترين         ٧٠ و   ٥٠ترتيب در تراكم هاي     

اين امر ممكن است به دليل      ). ٢جدول   (ميزان خود قرار داشت     
سازگاري بهتر رقم اوكاپي در تراكم زيادتر نسبت به رقم طاليه             

عملكرد دانه در واحد سطح در دو رقم اختالف              . بوده باشد 
مطابق نتايج برخي     ). ٢ول   جد(معني داري را نشان نداد         

كلزا در تراكم هاي مختلفي از كاشت         ) ١٨، ٩،  ٦(پژوهش ها  
عملكردهاي يكساني را داشته كه علت آن را به خاصيت                   

بنا . جبران كنندگي هر يك از اجزاي عملكرد گياه نسبت داده اند         
عمودي (به اعتقاد برخي پژوهشگران، طراحي سايه انداز گياهي          

نقش مهمي در سازگاري     ) ودي بودن غالف  بودن شاخه ها، عم  
و ارقامي كه طراحي     ) ٢٤، ٢(گياه نسبت به تراكم زياد دارد         

سايه انداز آنها به گونه اي است كه نفوذ نور بيشتري دارند، به               
 ).٢٤، ٢٣، ٢٢(تراكم هاي زيادتر سازگارترند 

  ارتفاع بوته-هـ 
ر ارتفاع  افزايش تراكم بوته در واحد سطح با افزايش معني دا         

در هر دو رقم طاليه و اوكاپي            ). ١شكل  (بوته همراه بود      

 بوته در متر مربع حاصل       ٧٠بيشترين ارتفاع بوته از تراكم هاي       
بين دو رقم اختالف معني داري در ارتفاع بوته در                . گرديد

 بوته در متر مربع مشاهده نشد، ولي ارتفاع          ٧٠ و   ٥٠تراكم هاي  
تر مربع به نحو بارزي كمتر از تراكم         بوته در م   ٣٠بوته در تراكم    

و ) ١٩٧٩(كالرك  ). ١شكل  ( بوته در متر مربع بود         ٧٠ و   ٥٠
افزايش ارتفاع بوته در تراكم زياد را        ) ١٩٧٨(كالرك و همكاران    

به كاهش نفوذ نور در سايه انداز گياهي و افزايش رقابت بين                
ته افزايش تراكم بو   . بوته ها جهت دريافت نور نسبت داده اند         

موجب افزايش سنتز هورمون جيبرلين در ميانگره هاي ساقه            
ميانگين ). ٢، ١(شده و در نتيجه طول ميانگره ها افزايش مي يابد         

ارتفاع نهايي بوته ها در بين دو رقم اختالف معني داري را نشان             
 .نداد

 
 .  ميانگين ارتفاع دو رقم كلزاي پاييزه در تراكم هاي مختلف بوته-١شكل 
%) ٥دانكن  ( هايي كه داراي حروف مشابه هستند اختالف معني داري           ستون
 .ندارند

 
  تعداد شاخه هاي فرعي-و 

افزايش تراكم بوته با كاهش معني دار تعداد شاخه فرعي در           
كاهش تعداد شاخه در بوته را به        ). ٢شكل  (هر بوته همراه بود      

 عدم  اهي و يكاهش ميزان نفوذ نور در بخش پاييني سايه انداز گ         
در ). ٢٤(فعاليت جوانه هاي تشكيل دهنده شاخه نسبت داده اند         

 بوته در متر مربع، بيشترين        ٣٠اين آزمايش بوته ها در تراكم        
كه احتماال  در ارتباط با      ) ٢شكل  (تعداد شاخه را توليد كردند       

 ترلينگ ). ١٨، ١٤،  ١٢(نفوذ بيشتر نور در سايه انداز بوده است         
تعداد غالف در ارقام پابلند نسبت به ارقام        علت افزايش   ) ١٩٧٤(

پاكوتاه را به افزايش تعداد شاخه هاي فرعي تشكيل شده در اين            
همچنين علت كاهش تعداد شاخه در بوته در         . ارقام، نسبت داد  

تراكم هاي زياد به افزايش، فاصله طوقه تا ظهور اولين شاخه               
ايسه بين  مق). ١٨، ١٣(فرعي در هر بوته نسبت داده شده است          

دو رقم در تراكم هاي مختلف، اختالف معني داري از نظر تعداد            
 .شاخه فرعي در بوته نشان نداد



٥١٣ ...تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد: امام و ايلكايي

 
  ميانگين تعداد شاخه هاي فرعي دو رقم كلزاي پاييزه-٢شكل 

ستونهايي كه داراي حروف مشابه هستند اختالف معني داري ندارند            
 %). ٥دانكن (
 
  شاخص برداشت-ز

اكم بوته در هيچ يك از دو رقم تاثير             در اين آزمايش تر    
تغييرات ). ٢جدول  (معني داري بر شاخص برداشت نداشت          

اندك شاخص برداشت را به وابستگي بيشتر اين صفت، به                
به نظر مي رسد     ). ١(ساختار ژنتيكي گياه ارتباط داده اند           

مكانيسم خودتنظيمي تعادل بين اندام هاي رويشي و زايشي              
غييرات شاخص برداشت در سه تراكم اعمال        دليل اندك بودن ت   

شده در پژوهش حاضر بوده است و به اين ترتيب با يافته هاي               
) ١٣٧٨(و كيمبر و مك گرگور         ) ١٩٧٢(اپليكويست والسون    

 .مطابقت دارد
  درصد روغن دانه-ح

٣٠در آزمايش حاضر بيشترين درصد روغن دانه از تراكم             
درصد ). ٢جدول  (ست آمد   بوته در متر مربع در هر دو رقم به د          

). ٢(روغن دانه در كلزا با اندازه دانه ها رابطه معكوسي دارد                 
برخي پژوهشگران علت افزايش درصد روغن دانه در تراكم هاي           
پايين بوته در واحد سطح را به افزايش تعداد غالف در بوته و                 

 ميانگين درصد  ). ٤(كاهش نسبي اندازه دانه ها نسبت داده اند         
 

دانه در تراكم هاي مختلف در رقم طاليه افزايش                 روغن   
كه ) ٢جدول  (معني داري را نسبت به رقم اوكاپي نشان داد             

چنانچه در پژوهش هاي بعدي برتري اين رقم از لحاظ درصد              
روغن باز هم تائيد گردد، در توصيه كشت آن به كشاورزان                 

 .موثرخواهد بود
  درصد پروتئين دانه–ط 

در رقم طاليه نسبت به تغيير تراكم          درصد پروتئين دانه     
درصد ). ٢جدول  (كاشت، تغيير معني داري از خود نشان نداد          

 بوته در متر مربع زيادتر      ٣٠پرتئين دانه در رقم اوكاپي در تراكم        
علت اين پديده را مي توان به       ). ٢جدول  (از ساير تراكم ها بود      

) شدن دانه در طول دوره پر     (فراهمي بيشتر ميزان نيتروژن الزم      
 بوته در متر    ٧٠ و   ٥٠ بوته در مقايسه با تراكم هاي       ٣٠در تراكم   

ميانگين درصد پروتئين دانه بين دو رقم        ). ٢(مربع ارتباط داد    
 ).٢جدول (تفاوت معني داري را نشان نداد 

 
 نتيجه گيري

پژوهش حاضر نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه در واحد           
 ٧٠ و   ٥٠اپي به ترتيب در تراكم        سطح در رقم هاي طاليه و اوك      

افزايش تراكم بوته در واحد      . بوته در متر مربع به دست مي آيد       
سطح با افزايش ارتفاع بوته، كاهش تعداد شاخه هاي فرعي در هر           

تعداد دانه در   . بوته و كاهش تعداد غالف در هر بوته همراه است          
ثبات عملكرد  غالف و ميانگين وزن دانه در كلزا از اجزاء نسبتا  با           

دانه بوده و به نظر نمي رسد تحت تاثير عواملي نظير تراكم بوته             
شاخص برداشت نيز از    . و رقم تغييرات بارزي از خود نشان دهند       

معيارهايي بود كه در محدودة تراكم هاي بوته اين آزمايش ثابت           
 بوته در متر مربع از لحاظ        ٣٠رقم اوكاپي در تراكم      . باقي ماند 

و پروتئين دانه   ) ٩٩/٣٧(ددي باالترين درصد روغن     قدر مطلق ع  
را به خود اختصاص داد كه توصيه مي شود در                 ) ٢٦/٢٠(

 .پژوهش هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد
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SUMMARY 
 
Cultivar selection and proper planting density could be employed for increasing 

grain yield. A field experiment was designed and conducted using a randomized 
complete block design with four replications at Research Station of Shiraz University 
Agricultural College in 2000/01 cropping season. The soil texture was silty clay loam. 
Effect of three plant densities 30, 50, and 70 plants/ m2 on yield and yield components 
of two winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars (Talayeh and Okapi) was 
evaluated. The results indicated that increasing plant density from 30 to 70 plants/m2 
was associated with a significant decrease in number of pods/plant in both cultivars. 
Increase in plant density from 30 to 70 plants/m2 resulted in a significant increase in 
plant height and reduced branching. Maximum yield per unit area in Talayeh and Okapi 
was achieved at 50 and 70 plants/m2 density, respectively. Effect of plant density on 
seed per pod, thousand seed weight, harvest index and seed protein percentage was not 
significant. In both cultivars the highest mean value of oil and protein percentage was 
obtained at 30 plants/m2 density, with the higher plant densities reducing both oil and 
protein percentage. 

Key words: Plant Density, Winter Oilseed Rape, Seed Yield, Talayeh, Okapi 


