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  چكيده

اي كلزا از طريق كاهش ه زمان كاشت مناسب با فراهم كردن ميزان رشد الزم بوته
در اين . گردد دار عملكرد دانه و روغن مي پذيري آنها در برابر سرما، سبب افزايش معني آسيب

 ماه از    مهر20 و10، 1ماه،     ر  شهريو21 ژنوتيپ پاييزه برتر كلزا در چهار زمان كاشت 5مطالعه 
روي بقاي زمستاني آنها، ها براي زمستان گذراني، اثرات سرما  نظر فنوتيپ مناسب بوته

هاي كامل  عملكرد دانه، روغن و اجزاي عملكرد دانه در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه بلوك
 تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي،  طي سال 3تصادفي با 

 20كاشت از با تاخير زمان دست آمده نشان داد نتايج به.  ارزيابي شدند1387-88زراعي 
 مهر ماه، تعداد برگ در بوته و قطر طوقه به هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به 20شهريور تا

، ارتفاع بوته، تعداد خورجين در بوته و عملكرد دانه و روغن )ºC 5(كمتر از صفر گياهي كلزا 
ه و تعداد خورجين در بوت. داري داشتند ها افزايش معني كاهش و درصد سرمازدگي بوته

عملكرد دانه و روغن حاصل از دو تاريخ كاشت اول در يك گروه آماري و دو تاريخ كاشت 
تاخير در زمان كاشت با كاهش تعداد . آخر با مقادير كمتر، در گروه آماري ديگر قرار گرفتند
 شهريور تا اول 20رسد زمان  نظر مي به .خورجين در بوته باعث كاهش عملكرد دانه گرديد

سرد (راي كاشت كلزاي پاييزه در منطقه خسروشهر و مناطقي با شرايط اقليمي مشابه مهر ماه ب
هاي مورد مطالعه مودنا  در بين ژنوتيپ .مناسب باشد) و نيمه خشك در روش پهنه بندي كوپن

و ليكورد از تعداد برگ در بوته و قطر طوقه كمتري برخوردار بودند و بيشترين طول خورجين 
ها از نظر عملكرد دانه و روغن اختالف  در نهايت بين اين ژنوتيپ. تبه اپرا تعلق داش

داري ديده نشد و براي كشت در منطقه و مناطقي با شرايط اقليمي مشابه مناسب ديده  معني
هاي خشكي و افزايش دما  رسد اثرات القايي عوامل محيطي همچون دوره نظر مي به. شدند

ها به ويژه از نظر قطر طوقه و تعداد برگ را تحت  نوتيپبتواند با تحريك رشد، تفاوت اوليه ژ
  .  قابل بررسي خواهد بود  اين امر با تكرار آزمايش. قرار دهدتاثير

  
 كلزا  تنش سرما، عملكرد دانه و روغن،:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

هاي پاييزه كلزا معموالً حداقل  عملكرد دانه در كشت
هنگام . باشد آن ميهاي بهاره   درصد بيشتر از كشت50

هاي پاييزه  هاي حاصل از كشت شروع رشد بهاره بوته
استقرار يافته و در مرحله چند برگي قرار داشته و در 

تري  هاي بهاره در مرحله رشدي پيشرفته مقايسه با كشت
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صدمات ). Andrews & Morrison, 1992(قرار دارند 
  دربندان روي كلزاهاي پاييزه معموالً تنش سرما و يخ

گراد  ول بهار در دماهاي حوالي صفر درجه سانتيا پاييز و
گراد  و در طول زمستان در دماهاي زير صفر درجه سانتي

سرما به كاهش سرعت ). Brown, 1987(گردند  ايجاد مي
تر شدن سبز و  ها و در نتيجه طوالني سبز شدن گياهچه

 Achara et al., 1983; Auld(انجامد  ها مي استقرار بوته

et al., 1985 .( 20 تا 18نشان داده شده كه دماهاي 
هاي كلزا  زني و رشد گياهچه گراد براي جوانه درجه سانتي
تنش ). Moghaddam et al., 2001(باشند مناسب مي

صورت دماهاي زير صفر خارج از دامنه تحمل  سرما به
هاي مختلف گياه  زدگي قسمت هاي كلزا، به يخ بوته

 و در نهايت به مرگ گياه منجر همچون طوقه و ريشه
هاي دير  در كشت). Larcher & Neuner, 1989(شود  مي

هاي كلزا در  هنگام پاييزه، سرعت سبز و استقرار گياهچه
هاي دخيل در محلول شدن و  اثر كاهش فعاليت آنزيم

حركت ذخاير بذر به سمت نقاط مريستمي، كاهش 
اي الزم براي علت اين امر نيز تامين نشدن دماه. يابد مي

 ,Flanagan(باشد  هاي مربوطه مي فعاليت مطلوب آنزيم

1994 -Nykiforuk & Johnson.(هاي متعددي  گزارش
دهد كه كاهش تدريجي دما در طول فصل سرد  نشان مي

هاي دفاعي در گياهان، تحمل آنها در  با القاي مكانيسم
 ;Gusta & Flower, 1997(دهد  برابر سرما را افزايش مي

Mendhan & Salisbury, 1995 .( نتايج حاصل از مطالعه
دهد كه القاي تحمل به   نشان مي.B. napus Lارقام  

سرما در ارقام اين گونه سبب افزايش تحمل به سرما 
 6 كلزا در مرحله .)Teutonico et al., 1993(شده است 

 باالتري برخوردار است ي برگي از تحمل به سرما8تا 
)Gusta & Oconnor, 1987 .( سرما با كاهش اندازه

گردد  ها، سبب كاهش سطح برگ در كلزا مي سلول
)Stefanowiska et al., 1999 .( به طور كلي گياهان با

 گرم در بوته و قطر طوقه در 5/1وزن خشك معادل 
 Alyari(متر تحمل بيشتري به سرما دارند   ميلي8حدود 

et al., 2000 .(دن ميزان زمان كاشت مناسب با فراهم كر
پذيري آنها  هاي كلزا و با كاهش آسيب رشد الزم در بوته

دار عملكرد دانه و روغن در  در برابر سرما، افزايش معني
نتايج ). Auld et al., 1985( دارد  واحد سطح را در پي

حاصل از بررسي اثرات تاخير در زمان كاشت روي 

هاي روغني جنس كلميان در شمال  عملكرد دانه گونه
ب هندوستان نشان داد تاخير يك ماهه در زمان غر

دار عملكرد و درصد روغن دانه را در  كاشت، كاهش معني
نشان داده شده ). Saran & Giri, 1987(پي داشت 

تاخير در زمان كاشت كلزاي پاييزه منجر به كاهش 
تعداد خورجين در بوته شده ولي تعداد دانه در 

 ,.Mendham et al (هاي باقيمانده افزايش يافت خورجين

هنگام پاييز و اوايل  گزارش شده در مواردي كه به). 1981
بهار، شرايط آب و هوايي براي رشد و نمو مناسب است، 

هاي دير هنگام پاييزه با  گياهان كلزاي حاصل از كشت
تامين رشد و نمو الزم، خود را به پاي كلزاهاي به موقع 

دل با آنها توليد اي معا كشت شده رسانده و عملكرد دانه
 15بررسي تحمل ). Mendham et al., 1990(كنند  مي

بندان زود هنگام در شرايط  ژنوتيپ رايج كلزا در برابر يخ
داري از نظر  آزمايشگاهي، نشان داد بين آنها تنوع معني

 ,.Moghaddam et al(زدگي وجود داشت  تحمل به يخ

متحمل به تواند امكان گزينش ارقام  اين امر مي). 2001
گزارش شده است . سرماي زود رس پاييزه را فراهم سازد

هاي شاخه  داري روي تعداد برگ تنش سرما اثر معني
اصلي، طول خورجين و تعداد دانه در خورجين نداشت 

دار شاخص برداشت، عملكرد دانه و  ولي باعث افت معني
همچنين با تاخير ). Labana et al., 1993(روغن گرديد 

هاي بارور   كاشت كلزاي پاييزه، تعداد خورجيندر زمان
در متر مربع كاهش يافته و سبب افت عملكرد دانه 

ولي تاخير در زمان ). Jenkins & Leitch, 1986(شود  مي
. داري روي درصد روغن دانه نشان نداد كاشت، اثر معني

طور كلي تعداد خورجين در كلزاهاي مربوط به  به
ولي تعداد دانه در خورجين هاي دير هنگام كمتر  كشت

 آنها بيشتر بوده و در نتيجه افت عملكرد ناشي از تاخير
 & Lutman(گردد   زمان كاشت تا حدودي جبران ميدر

Dixon, 1987 .(ها تا  گزارش شده كه افزايش وزن دانه
هاي بارور در  تواند كاهش تعداد خورجين حدودي مي

 Chay(ن كند هاي غير زيستي، جبرا كلزا را در اثر تنش

& Thurling, 1989 .(بندان در  وقوع تنش سرما و يخ
 درصد 70مرحله رشد رويشي كلزا، عملكرد دانه را تا 

نتايج حاصل از بررسي ). Dhawan, 1985(كاهش داد 
هاي كلزاي سازگار  تحمل به سرما در بوته

تحت شرايط آزمايشگاهي، نشان ) Hardening(شده
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 5 روز در دماي 7 به مدت دادند كه قرارگيري گياهان
بندان،  گراد قبل از فرا رسيدن سرما و يخ درجه سانتي

 & Rife(گردد  باعث افزايش تحمل به سرما در آنها مي

Zeinali, 2003 .( نتايج حاصل از بررسي پايداري عملكرد
 SLM 046 هاي كلزا نشان دادند كه ژنوتيپ ارقام و الين

ردار بوده و براي كشت تري برخو از پايداري عملكرد باال
در مناطق سرد و معتدل سرد كشور قابل توصيه است 

)Javidfar, 2002 .(آزمايش بررسي امكان به  ايناهداف 
تاخير انداختن زمان كاشت كلزاي پاييزه در اقليم نيمه 
سردسيري آذربايجان شرقي و مناطقي با شرايط اقليمي 

ان كاشت بر مشابه و ارزيابي اثرات به تعويق انداختن زم
خصوصيات مرتبط با تحمل به سرما، عملكرد و اجزاي 

هاي پاييزه برتر كلزا  عملكرد دانه و روغن در ژنوتيپ
  .   باشد مي

 
  ها مواد و روش

آزمايش در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 
آذربايجان شرقي، ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر با 

 37 شرقي و دقيقه2 درجه و46مشخصات جغرافيايي 
 1387 -88 دقيقه شمالي و طي سال زراعي 58درجه و 

ميانگين دماها و مجموع . به مرحله اجرا گذاشته شد

بارندگي ماهانه ايستگاه در طول دوره آزمايش در جدول 
 بر يلمطالعه در قالب آزمايش فاكتور. يك آمده است

.  تكرار پياده گرديد3هاي كامل تصادفي در  پايه بلوك
مورد مطالعه عبارت از زمان كاشت شامل چهار عوامل 
ها   مهر ماه و ژنوتيپ20 و10، 1 شهريور ماه، 21سطح 

، (Licord)، ليكورد Modena)( سطح مودنا 5شامل 
. بودند )(Zarfam  و زرفام(Opera)، اپرا  (Okaoi)اكاپي 

 متر شكل 5 رديف به طول 6هر واحد آزمايشي از 
متر و فاصله   سانتي30هاي كاشت  فاصله رديف. گرفت
در طول . متر بود  سانتي7ها در حدود  ها روي رديف بوته

دهي، آبياري و  دوره رشد عمليات زراعي مانند كود
هاي هرز و آفات بر حسب ضرورت صورت  مبارزه با علف

هاي هرز به صورت وجين دستي كنترل  علف. گرفت
شدند و در اواسط بهار با سم پريمور به نسبت يك در 

در پاييز به هنگام كاهش  .هزار با آفت شته مبارزه شد
 5ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا كه 

 ,Kimber & McGregor(باشد  گراد مي درجه سانتي

 بوته تصادفي در هر كرت 20، با استفاده از )1995
گيري تعداد برگ در بوته، وزن  آزمايشي اقدام به اندازه

  . ر طوقه گرديدخشك بوته و قط

   ميانگين حداقل، حداكثر وكل دماي هوا و مجموع بارندگي ايستگاه تحقيقات كشاورزي خسروشهر-1جدول 
  1388 تا تير ماه 1387 از شهريور 

  ميانگين دماي حداقل  هاي سال ماه
  )گراد درجه سانتي(

  ميانگين دماي حداكثر
 )گراد درجه سانتي(

  ميانگين كل دما 
 )گراد تيدرجه سان(

مجموع بارندگي 
  )متر ميلي(

6/15 شهريور 1387  5/31  5/23  3/2  

8/9 مهر    2/23  5/16  3/23  

0/3 آبان    6/12  3/21  7/34  

-1/3 آذر    3/9  1/3  0/1  

-4/5 دي    4/3  0/1-  3/12  

-6/1 بهمن    8/7  1/3  9/17  

4/0 اسفند    0/11  7/5  0/52  

2/3 فروردين 1388  8/13  8/5  5/42  

تارديبهش    2/8  2/22  2/15  2/0  

3/28 13 خرداد    7/20  4/20  

4/18 تير    3/32  4/25  6/8  

  .ها وجود نداشت هاي سرد پوشش برف روي بوته در ماه - 
  

ها در واحد سطح  درصد سرمازدگي با شمارش بوته
بندان و  پيش و پس از طي شدن فصل زمستان و يخ

 .Auld et al., 1985) (تبديل به درصد، به دست آمد 
 20هاي  براي تعيين تعداد خورجين در بوته، خورجين
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. بوته تصادفي در هر كرت آزمايشي شمارش گرديد
هاي  همچنين تعداد دانه در خورجين با شمارش دانه

براي . دست آمد  بوته از هر كرت به20هاي  خورجين
 نمونه 8تعيين وزن هزار دانه، در هر واحد آزمايشي 

 رسيدگي و برداشت محصول اي پس از  دانه100تصادفي 
ها در نهايت وزن  به كار رفت و با تعيين ميانگين نمونه

پس از ). Draper, 1985(هزار دانه مشخص گرديد 
رسيدگي محصول، عملكرد دانه در هر واحد آزمايشي با 

هاي كرت به دست  ها و برداشت تمامي بوته حذف حاشيه
غن درصد رو .آمده و در واحد هكتار محاسبه گرديد

ها در آزمايشگاه شيمي تجزيه بخش تحقيقات  دانه
هاي روغني، موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و  دانه

 و دستگاه مربوطه با NMRبذر كرج، با استفاده از روش 
) Bruker( ساخت كارخانه بروكر A25 - 18- 20Hمدل 

براي ). Anonymous, 2007(گيري گرديد  آلمان اندازه
ها از نرم افزار  مقايسه ميانگينها و  تجزيه داده

  ات ـ و براي تعيين همبستگي ساده صفMSTATCآماري
  

  . استفاده شد SPSSاز نرم افزار آماري 
  

  نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه روي 

هاي كاشت مختلف  هاي كلزاي پاييزه در تاريخ ژنوتيپ
گ در بوته نشان دادند كه اثر زمان كاشت روي تعداد بر

و قطر طوقه گياهان كلزا در زمان كاهش ميانگين روزانه 
 درجه سانتي 5( دماي هوا به كمتر از صفر گياهي كلزا 

ها در طول فصول سرما و  ، درصد سرمازدگي بوته)گراد
بندان، ارتفاع بوته، تعداد خورجين در بوته، عملكرد  يخ

هاي  پبين ژنوتي).  2جدول (دار بود  دانه و روغن معني
مورد مطالعه از نظر تعداد برگ در بوته و قطر طوقه در 
زمان كاهش ميانگين روزانه دماي هوا به كمتر از صفر 
گياهي كلزا، طول خورجين، تعداد خورجين در بوته، 
تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و درصد روغن 

  ). 2جدول (داري ديده شد  دانه اختالف معني
  

  هاي پاييزه كلزا گيري شده روي ژنوتيپ  واريانس صفات اندازه تجزيه-2جدول 
  درجه آزادي منابع تغيير    ميانگين مربعات  

†تعداد برگ در بوته  †قطر طوقه   ارتفاع بوته درصد سرمازدگي 
70/0 2 تكرار  ns 05/0   ns 23/1   ns 75/53   ns 

30/32 3 زمان كاشت  ** 64/45  ** 68/5081  ** 75/1643  ** 
45/1 4 ژنوتيپ ** 47/1  ** 42/2  ns 54/223   ns 

26/0 12 ژنوتيپ× زمان كاشت    ns 23/0  ns 24/8  ns 65/74   ns 
22/0 38  خطا  32/0    47/7  59/115  

4/12    (%)ضريب تغييرات   11/14  8/11  3/8  

ns   دار در سطح احتمال يك درصد دار و معني معني ترتيب غير  به** و                  .                                                                                                            
  .انجام شده است)  درجه سانتي گراد5(هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا  ها به گيري   اندازه†
  

  هاي پاييزه كلزا گيري شده روي ژنوتيپ  تجزيه واريانس صفات اندازه-2ادامه جدول                                      
   ميانگين مربعات      

 منابع تغيير

  
درجه 
  طول خورجين آزادي

 

تعداد خورجين در 
 بوته

تعداد دانه 
 عملكرد دانه وزن هزار دانه  درخورجين

 ددرص
روغن 
 دانه

عملكرد 
 روغن

26/0 2 رارتك  ns 22/13   ns 66/11  ns 06/0   ns 27/217248   ns 14/6  * 64/78505  ns 
06/0 3  زمان كاشت   ns 04/5687  ** 16/1   ns 14/0   ns 53/16079497  ** 81/2  ns 90/3393698  ** 

11/2 4 ژنوتيپ ** 14/1778  ** 75/24  * 99/0  * 65/394953  ns 01/7 ** 48/83591  ns 
19/0 12 ژنوتيپ×زمان كاشت   ns 83/310   ns 19/6  ns 29/0  ns 39/486247   ns 96/0  ns 14/104622  ns 

16/0 38  خطا  13/201  12/9  28/0  83/598942  37/1  01/117562  

  (%)ضريب تغييرات 
 2/6  0/12   7/10 3/12  6/18  6/2 1/18  

ns   ،* و يك درصد5دار در سطح احتمال  دار، معني معني ترتيب غير  به** و  .                                                                                                                      
  .                 نجام شده استا)  درجه سانتي گراد5(ها به هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا  گيري   اندازه†

  
هاي  ميانگين صفات اندازه گيري شده در ژنوتيپ

هاي كاشت مختلف نشان داد كه  پاييزه كلزا در زمان
بيشترين تعداد برگ در بوته و قطر طوقه در زمان 
كاهش ميانگين دماي هوا به كمتر از صفر گياهي كلزا 
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) ريور ماه شه21( در گياهان مربوط به تاريخ كاشت اول
متر   ميلي2/6 و قطر 3/5ترتيب با ميانگين تعداد  به
 مهر ماه، 20با تاخير در زمان كاشت تا . دست آمد به

اين . مقادير اين صفات كاهش معني داري نشان داد
. كاهش هماهنگ با افزايش درصد سرمازدگي گياهان بود

طوري كه كمترين درصد سرمازدگي مربوط به تاريخ  به
 و بيشترين درصد آن مربوط به ديرترين زمان كاشت اول

  ).3جدول (بود )  مهرماه20(كاشت 
 نشان داده شده با تاخير زمان در بررسي محققان

كاشت كلزاي پاييزه، فاصله زماني بين ظهور دو برگ  
 ,.Miralles et al(گردد تر مي ها طوالني متوالي در بوته

ام پاييزه، در هاي دير هنگ عالوه بر اين، در كشت). 2001
اثر افت دماي محيط و در نتيجه عدم تامين دماهاي 

هاي آنزيمي مرتبط با قابل استفاده  مناسب براي فعاليت
هاي مريستمي، سرعت  نمودن ذخاير بذر براي قسمت

يابند  هاي كلزا كاهش مي سبز و استقرار گياهچه
)Nykiforuk & Johson-Flanagan,1994 .(  

ها به هنگام فرا  شود بوته ي باعث مكشت دير هنگام
بندان به شكل متحمل به سرما  رسيدن فصول سرد و يخ

) Gusta & Oconnor, 1987( برگي 8 تا 6كه براي كلزا 
 ,.Alyari et al(متر  ميلي8و با قطر طوقه در حدود 

ارتفاع بوته كلزا هاي . ذكر شده است، نرسند) 2000
و اول مهر  شهريور 21(مربوط به دو تاريخ كاشت اول 

مشابه و بلند تراز ارتفاع كلزاهاي دو تاريخ كاشت ) ماه
زمان كاشت ). 3جدول (بود )  مهر ماه20 و 10(ديرتر 

كند  ها را نيز فراهم مي مناسب، ميزان رشد مناسب بوته
)Auld et al., 1985 .( نتايج يك پژوهش نشان داد كه

دستيابي به ماده خشك مناسب در طول دوره رويشي 
ي بهبود رشد زايشي و پشتيباني عملكرد از نقش برا

  .   Faraji et al., 2009)(اساسي برخوردار است 
تعداد خورجين در بوته در دو تاريخ كاشت اول در 

طور معني داري بيشتر از دو  يك گروه آماري بوده و به
اين امر با مقادير عملكرد دانه . تاريخ كاشت ديرتر بودند

بيشترين عملكرد دانه و .  نشان دادخواني و روغن نيز هم
تاريخ كاشت اول وكمترين مقادير آنها از تاريخ روغن از 

همچنين عملكرد ). 3جدول (دست آمد كاشت آخر به
 شهريور و اول 20دانه و روغن حاصل از دو تاريخ كاشت 

طور معني  مهر ماه در يك گروه آماري قرار داشته و به

.  مهر ماه بيشتر بودند20 و 10داري از دو تاريخ كاشت 
 عملكرد هاي مربوط به دو تاريخ اين در حالي بود كه

جدول (كاشت آخر نيز در يك گروه آماري قرار داشتند
 شهريور تا اول مهر ماه براي 20رسد زمان  نظر مي به). 3

كاشت كلزاي پاييزه در منطقه خسروشهر و مناطقي با 
سرد و نيمه خشك با زمستان ( شرايط اقليمي مشابه

مناسب ) م كوپنهاي يخ بندان در روش پهنه بندي اقلي
بديهي است در . بوده و عملكرد مورد انتظار به دست آيد

صورت فراهم شدن امكان كاشت كلزا در مهر ماه و حتي 
ديرتر در آذربايجان شرقي و مناطقي با شرايط اقليمي 
مشابه، با قرار دادن كلزاي پاييزه در تناوب با محصوالتي 

و كشت جات از يك سو  زميني، پياز و صيفي چون سيب
كلزا در اراضي لب شور كه آبياري آنها در پاييز به 

هاي جاري فصلي وابسته  هاي اوايل پاييز و آب بارندگي
است، امكان توسعه كشت كلزاي پاييزه در سطح 

نشان داده شده است كه . اي فراهم خواهد شد گسترده
كلزا در مقايسه با گندم، جو و نخود، گياه مناسبي براي 

 داراي شوري حاصل از كلرور سديم در كشت در اراضي
بررسي ها   ). Grewal, 2010(تر خاك است افق پايين

 تاخير در زمان كاشت كلزاي پاييزه، منجر نشان داده كه
به كاهش تعداد خورجين در بوته شده ولي تعداد دانه در 

 Mendham (ه استهاي باقي مانده افزايش يافت خورجين

et al., 1981 .(ق ديگري نشان داد تعداد نتايج تحقي
هاي ديرهنگام  خورجين در بوته كلزاهاي مربوط به كشت

كاهش يافت ولي تعداد دانه در خورجين آنها بيشتر بود 
كرد  و اين امر افت عملكرد را تا حدودي جبران مي

)Lutman & Dixon, 1987 .( گزارش شده با تاخير در
ت يك هاي روغني جنس براسيكا به مد زمان كاشت گونه

ماه در غرب هندوستان، عملكرد دانه و درصد روغن دانه 
). Saran & Giri, 1987(داري كاهش يافت  به طور معني

تواند عملكرد دانه در كلزا را تا  بندان مي تنش سرما و يخ
 تحقيقات ).Dhawan, 1985( درصد كاهش دهد 70

هاي  ه كه در مناطق كم باران استراليا كشتدادنشان 
تري برخوردار بودند و  هاي باال م كلزا از عملكردزود هنگا

همواره در محيط دچار تنش خشكي و به ويژه در 
هاي كشت ديرهنگام ارقام متعلق به گونه خردل در  تاريخ

مقايسه با ارقام كانوال، عملكرد دانه باالتري داشتند 
)Gunasekera et al., 2006 .(  
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  هاي كاشت مختلف هاي پاييزه كلزا در تاريخ ه روي ژنوتيپگيري شد  ميانگين صفات اندازه-3جدول 
  عملكرد روغن

  )كيلوگرم در هكتار(
  عملكرد دانه

 )كيلوگرم در هكتار (

  تعداد خورجين 
 در بوته

  ارتفاع بوته
 )سانتي متر(

 درصد
   سرما زدگي

 قطر طوقه
 †)ميلي متر(

  تعداد برگ 
 †در بوته

 سطوح زمان كاشت

2416 a 5335 a 9/139  a 7/136  a 7/3  d 2/6  a a 3/5   21شهريور ماه   
2152 a 4695a 4/128  a 7/140  a 7/11  c 6/4  b b 6/4   1مهر ماه   
1596 b 3490 b 6/105  b 0/122  b 8/33  b 0/3  c c 1/3 10مهر ماه  

1393 b 3112 b 1/98  b 7/119  b 0/43  a 3/2  d 0/ 2  d   20مهر ماه  

دار  اي دانكن در سطح احتمال يك درصد تفاوت معني  داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنههايي كه در هر ستون ميانگين
  .آماري ندارند

  .                 انجام شده است)  درجه سانتي گراد5(هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا  ها به گيري   اندازه†
  

هاي كلزا در  د مطالعه در ژنوتيپميانگين صفات مور
مودنا و ليكورد در مقايسه با . استارائه شده  4جدول 

ها از تعداد برگ در بوته و قطر طوقه  ساير ژنوتيپ
 2/7بيشترين طول خورجين با . كمتري برخوردار بودند

ها در يك  متر به اپرا تعلق داشت و ساير ژنوتيپ سانتي
ن تعداد خورجين در كمتري. گروه آماري قرار داشتند

ها در يك  بوته نيز به اكاپي تعلق گرفت و ساير ژنوتيپ
ولي اكاپي از تعداد دانه در . گروه آماري قرار گرفتند

خورجين بيشتري برخوردار بود و كمترين مقدار اين 
اپرا و زرفام در مقايسه با . شد صفت به زرفام مربوط مي

. برخوردار بودندها از وزن هزاردانه بيشتري  ساير ژنوتيپ
ها از درصد روغن كمتري  اپرا در مقايسه با ساير ژنوتيپ

ها از نظرعملكرد  در مجموع بين ژنوتيپ. برخوردار بود
). 2جدول (داري ديده نشد  دانه و روغن تفاوت معني

هاي مورد مطالعه براي كشت در  رسد ژنوتيپ نظر مي به

ه منطقه آزمايش و مناطقي با شرايط اقليمي مشاب
نتايج حاصل از بررسي سازگاري و .  مناسب باشند

هاي كلزا نشان دادند كه  پايداري عملكرد ارقام و الين
046SLM ژنوتيپ پايدار و مناسب براي مناطق سرد و 

گل از پايداري عملكرد  معتدل سرد بوده و ژنوتيپ ساري
). Javidfar, 2002(و سازگاري خوبي برخوردار است 

ه به تنوع ژنتيكي موجود در بين طور كلي با توج به
 Moghaddam(هاي كلزا از نظر تحمل به سرما  ژنوتيپ

et al., 2001 (هاي برتر  رسد با ارزيابي ژنوتيپ نظر مي به
هاي كشت  تري از زمان پاييزه كلزا در دامنه گسترده

هايي را  كار رفته در اين آزمايش، بتوان ژنوتيپ به
نها در نيمه دوم مهر شناسايي نمود كه امكان كاشت آ

ماه و حتي اوايل آبان ماه در مناطق سرد كشور فراهم 
  .باشد

  
  هاي پاييزه كلزا گيري شده روي ژنوتيپ  ميانگين صفات اندازه-4جدول 

  ژنوتيپ
  

 تعداد برگ 
  †در بوته

  †قطر طوقه
 )متر ميلي(

  طول خورجين
)متر  سانتي(  

  تعدادخورجين
  در بوته

 تعداد دانه
 ن در خورجي

  وزن هزار دانه
 )گرم(

   روغن دانهددرص

6/3 مودنا  b 5/3  b 2/6  b 131 a 5/28 ab 1/4  b 2/46  a 
6/3 ليكورد  b 9/3  ab 5/6  b 115 a 3/29  a 1/4  b 8/45  a 
3/4 اكاپي  a 0/4  ab 5/6  b 99 b 5/29  a 9/3  b 4/45  a 
0/4  اپرا  ab 3/4 a 2/7  a 120 a 0/26  b 5/4  a 2/44  b 
4/3 زرفام  b 4/4  a 1/6  b 125 a 8/27  ab 6/4  a 7/45  a 

اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد        هايي كه داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنه در هر ستون ميانگين
  .دار آماري ندارند براي تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه و يك درصد براي سايرصفات تفاوت معني

                   .انجام شده است)  درجه سانتي گراد5(هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا  ها به گيري   اندازه† 
  

بين تعداد برگ در بوته با قطر طوقه و ارتفاع بوته 
دار و بين اين صفات با درصد  همبستگي مثبت و معني

ار همچنين د ها همبستگي منفي و معني سرمازدگي بوته
بين تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و ارتفاع بوته با 
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دار و بين  عملكرد دانه و روغن همبستگي مثبت و معني
ها و عملكرد دانه و روغن  درصد سرمازدگي بوته

). 5جدول (دست آمد دار به همبستگي منفي و معني
هاي قطر طوقه و تعداد   رسد بتوان از شاخص نظر مي به

 به هنگام كاهش ميانگين روزانه دماي هوا برگ در بوته
به كمتر از صفر گياهي كلزا، ارتفاع بوته و درصد 

ها، در گزينش ارقام متحمل به سرما و  سرمازدگي بوته

پرمحصول كلزاي پاييزه براي اقليم سرد كشور استفاده 
طول خورجين با درصد روغن دانه همبستگي . نمود

دار بودن  معنيغير. داري نشان داد منفي و معني
همبستگي بين درصد روغن دانه با عملكرد روغن از يك 

بين ) 99/0(دار سو و وجود همبستگي مثبت و معني
عملكرد دانه با عملكرد روغن نشان داد كه عامل اصلي 

  .  تعيين كننده عملكرد روغن، عملكرد دانه بود
  

  هاي پاييزه كلزا تيپ ضرايب همبستگي ساده  بين صفات مورد مطالعه در ژنو-5جدول 
عملكرد 
  روغن
 (11) 

 ددرص
روغن 
  دانه

)10(  

عملكرد 
  دانه

)9(  

وزن هزار 
  دانه

)8(  

تعداد دانه 
در 

  خورجين
)7( 

تعداد 
 خورجين 
 در بوته

)6(  

طول 
  خورجين

 )5( 

  ارتفاع بوته
)4(  

درصد 
  سرمازدگي

)3( 

†قطر طوقه  
)2(  

تعداد برگ در 
  †بوته

)1( 
  صفات

          88/0  ** (2) 
         90/0-  ** 91/0-  ** (3) 
        63/0-  ** 59/0 ** 59/0  ** (4) 
       11/0  ns 06/0-   ns 60/0   ns 13/0  ns (5) 
      11/0-  ns 50/0  ** 67/0-  ** 64/0  ** 53/0  ** (6) 
     06/0-  ns 11/0-  ns 02/0-   ns 06/0-   ns 04/0   ns 07/0   ns (7) 
    18/0-  ns 17/0   ns 10/0   ns 07/0-  ns 06/0-   ns 09/0   ns 04/0   ns (8) 
   05/0   ns 07/0  ns 65/0  ** 11/0   ns 71/0  ** 78/0-  ** 77/0  ** 75/0  ** (9) 
  01/0  ns 14/0-   ns 11/0  ns 01/0-   ns 45/0-  ** 11/0   ns 10/0-   ns 02/0   ns 09/0   ns (10) 
 10/0  ns 99/0  ** 03/0   ns 09/0   ns 65/0  ** 06/0   ns 72/0  ** 78/0-  ** 76/0  ** 75/0  ** (11) 

** , ns     :دار در سطح احتمال يك درصد  معنيدار و معني ترتيب غير به.                                                                                                                               
  .                 انجام شده است)  درجه سانتي گراد5(هنگام كاهش ميانگين دماي روزانه به كمتر از صفر گياهي كلزا  ها به گيري   اندازه†     

  
    نتيجه گيري كلي

 ويژه در فصل پاييز سبب هاي ديرهنگام كلزا به كاشت
ها و عدم دستيابي آنها به رشد مناسب  ضعيف شدن بوته

براي تحمل سرماي زمستان شده و در نهايت با افزايش 
درصد سرمازدگي و از بين رفتن گياهان، عملكرد دانه و 

هاي مودنا،  ژنوتيپ. داد طور چشمگيري كاهش روغن را به
توان در مناطق سرد  ليكورد، اكاپي، اپرا و زرفام را مي

با شرايط اقليمي مشابه ايستگاه تحقيقات كشور 
با . كشاورزي خسروشهر تبريز، تا اول مهر ماه كشت نمود

هاي  دار بين  شاخص هاي معني توجه به وجود همبستگي
قطر طوقه و تعداد برگ در بوته به هنگام كاهش 

ميانگين روزانه دماي هوا به كمتر از صفر گياهي كلزا، 
ها با يكديگر و با  گي بوتهارتفاع بوته و درصد سرمازد
رسد بتوان از اين  نظر مي عملكرد دانه و روغن، به

هاي متحمل به سرماي  ها براي گزينش ژنوتيپ شاخص
گردد ژنوتيپ  پيشنهاد مي. كلزاي پاييزه استفاده كرد

هاي برتر پاييزه كلزا در  رايج منطقه به همراه ژنوتيپ
ند سال، از هاي كاشت و طي چ تري از زمان دامنه وسيع

 اثرات القايي عوامل محيطي همچون نظر تحمل به سرما،
 هاي خشكي و افزايش دما روي تحريك رشد، دوره

  . عملكرد دانه و روغن مورد ارزيابي قرار گيرند
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