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   چكيده
صورت آزمايش اسپليت  به تحقيقي ،منظور بررسي اثر زمان برداشت بر عملكرد ارقام كلزا به

 ة تكرار در ايستگاه تحقيقاتي مؤسسسه هاي كامل تصادفي درپالت در قالب طرح بلوك
. شد اجرا 1384-86 زراعي سالدو هاي رشت و آمل طي تحقيقات برنج كشور در شهرستان
 ،003آر جي اس  و 308هايوال ، 401هايوال  ،420هايوال تيمارهاي آزمايشي شامل ارقام 

 مان برداشت زچهار. بودندعنوان كرت فرعي  به و چهار زمان برداشت ؛هاي اصليكرت
سوم  يكي هاهاي خورجين دانه، اصليساقة هنگامي كه در ، برداشت اول.1: عبارت بودند از

 برداشت .3 ؛ رطوبت درصد35 ، برداشت دوم.2 ؛ رطوبت داشتندبيشتر درصد و 45يني يپا
نشان داد كه رقم نتايج . وبت درصد رط15 ، برداشت چهارم.4 و ؛ رطوبت درصد25 ،سوم

كيلوگرم در  2367و  2427( عملكرد دانه بيشترين ميانگين  برداشت دومو زمان  401هايوال 
 7666(، عملكرد بيولوژيكي ) كيلوگرم در هكتار1027 و 1066(، عملكرد روغن )هكتار

تعداد دانه در ، )درصد 67/30و  99/29( ، شاخص برداشت) كيلوگرم در هكتار7624و
را به خود اختصاص ) 9/144و7/152( ن در بوتهو تعداد خورجي) 25/25 و 17/25( خورجين

 در 308و رقم هايوال  بيشترين عملكرد دانه و روغن،  در برداشت دوم401رقم هايوال . دادند
نتايج اين تحقيق نشان داد كه رقم . داشتندرا كمترين عملكرد دانه و روغن برداشت چهارم 

 شالي و دارا بودن  كشتبراي زمين ةيدليل تسريع در تخل به و زمان برداشت دوم 401هايوال 
  .شت تيمارها برتري داديگر برحداكثر عملكرد دانه و روغن 

  
  .كلزا ،عملكرد روغن ، عملكرد دانه، رطوبت دانهدرصد برداشت دوم، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

توان در اراضي شاليزاري شمال كشور  كلزاي بهاره را مي
عنوان محصول دوم  ه بهدر اراضي بدون استفاد در پاييز و
شت برداشت كلزا و كاز طرفي تداخل بين . كشت كرد

بايد  كلزا رو ساز است و ازاينمشكلارديبهشت   دربرنج
در شرايطي بايد  كلزا بنابراين. شود برداشت و برنج كشت 

 كه حداكثر عملكرد دانه و مقدار روغن شودبرداشت 
نند زمين حاصل شود و در عين حال شاليكاران نيز بتوا

 كلزا دورة گلدهي .را براي كشت برنج آماده كنند
نسبت طوالني دارد و رسيدگي بذرها غيريكنواخت  به

ها طي مرحلة خورجين و است و مقدار رطوبت بذرها

ش ـج كاهـتدري سمت باال به رسيدگي از پايين بوته به
برداشت محصول از  .)Sadeghi et al., 2007(يابد مي
شمار  به در زراعت كلزا اتي عملنيترس و حسانيتر مهم

 و برداشت در زمان نامناسب سبب كاهش شديد روديم
 Hashemi et(شود عملكرد دانه و روغن در ارقام كلزا مي

al., 2009.(  نتايج تحقيق دربارة زمان برداشت كلزا در
كانادا نشان داد كه برداشت غيرمستقيم كلزا بايد 

 درصد 40 تا 35ت دانه هنگامي انجام گيرد كه رطوب
سوم پايين گياه كامالً  هاي يكباشد كه در اين زمان، دانه

سوم باال هنوز تغيير  هاي يكاند، ولي دانهتغيير رنگ داده
گيرند له اند، اما وقتي بين انگشتان قرار ميرنگ نداده
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در تحقيقي در كرج، بهترين ). Pauly, 2004(شوند نمي
 70داشت غيرمستقيم در زمان زمان برداشت كلزا در بر

 درصد 35 تا 24(ها   درصد رسيدگي خورجين80تا 
ها نيز  مقدار كلروفيل در دانه. گزارش شد) ها رطوبت دانه
 درصد 42(ها   درصد رسيدگي خورجين60در مرحلة 
 & Shariati(رسد  به حد استاندارد مي) رطوبت دانه

Shirani Rad, 2011 .(ه در گرفت ش انجامنتايج آزماي
 كرج ة زمان برداشت در منطقتأثيربررسي خصوص 

)  رطوبت دانه درصد38(بيانگر آن است كه برداشت اول 
 ,Allahdadi (بيشترين عملكرد دانه را دارا بوده است

خير در برداشت ارقام كلزا بر أبررسي اثر تنتايج  ).1990
كال   ريزش دانه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بايعمقدار
هاي ديرهنگام  كه برداشتبيانگر آن است  ندراندر ماز
شد كاهش عملكرد در نتيجه  افزايش ريزش دانه و سبب

)Rameae, 2004 .(علت  به دانه تيفيعملكرد و ك
برداشت در زمان . ابدييموقع كاهش ميبرداشت ب

 ني سبز و همچني كاهش درصد بذرهاسببمناسب 
در برداشت . شودي بذر مزشيكاهش تلفات ر

 كلزا يها، دانهگيرد اگر برداشت زود انجام ميمستقريغ
 عملكرد و نيتوانند پر شدن را ادامه دهند، بنابراينم

همچنين . )Thomas, 2003 (ابديي روغن كاهش ممقدار
 افزايش ريزش بذرها است هنگام، برداشت ديرةنتيج

)Bridges, 1998 & Raymer(.زمان اهميتتوجه به   با 
اي كه عالوه بر دارا بودن  گونه بهزا مناسب برداشت كل

 فرصت كافي را براي ،عملكرد دانه و روغن قابل قبول
  اين تحقيق،مهيا كند برنج ي نشابرايسازي زمين  آماده

ترين زمان برداشت محصول،   تعيين مناسبمنظور به
 روغن مقدار برداشت بر عملكرد و   زمانتأثيربررسي 

  دورة زمان برداشت بر و نيز بررسي تأثيرارقام كلزا
 كشت براي مزرعه  كردنمنظور آزاد بهرسيدگي كلزا 

  .شداجرا طراحي و  شالي
  

  هامواد و روش
 تعيين بهترين زمان برداشت ارقام ،ين تحقيقهدف ا

 دو سال طي در تناوب با برنج در پاييزكلزاي بهاره، 
اراضي شاليزاري دو مكان در در 1384-86زراعي 
اين . استرنج كشور در رشت و آمل  تحقيقات بةمؤسس

هاي صورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوك بهتحقيق 

 تيمارهاي آزمايشي .شدسه تكرار اجرا  كامل تصادفي در
-آر و 308هايوال ، 401هايوال  ،420هايوال شامل ارقام 

 زمان چهارو بود عنوان كرت اصلي  به 003اس جي
 زمان چهار. ندعنوان كرت فرعي منظور شد بهبرداشت 

 برداشت اول .1: برداشت در اين آزمايش عبارت بودند از
سوم  هاي خورجين يك اصلي دانهساقةهنگامي كه در 

 برداشت .2 ؛ رطوبت داشتندبيشتر درصد و 45 ايينپ
درصد  25 ، برداشت سوم.3 ؛درصد رطوبت 35 ،دوم

 هر . درصد رطوبت15 ، برداشت چهارم.4 و ؛رطوبت
 25 خط كشت به فواصل دهشامل كرت آزمايشي 

 متر و 1 فواصل بين تيمارها .بود  متر5طول  متر و سانتي
بعداز برداشت برنج . متر در نظر گرفته شد 2بين تكرارها 
 عمليات شخم انجام گرفت و پس از دادن ،در اوايل مهر

و استفاده از براساس نتايج تجزية خاك كودهاي پايه 
 عمليات ،ليتر در هكتار 2مقدار ترفالن به كش  علف

 جلوگيري از احتمال براي .پذيرفتزدن صورت  ديسك
 در بين هاي سنگين،بارندگي غرقاب شدن مزرعه در اثر

 وهايي به عمق   زهكش،ها و واحدهاي آزمايشيكبلو
 در تاريخ كاشت بذر. متر احداث شد سانتي25-30عرض

كتار  كيلوگرم در ه10مقدار صورت دستي و به ه ب مهر،30
با توجه به كفايت نزوالت جوي در طي  .گرفت انجام 

 براي تعيين زمان .نگرفت رويش، آبياري انجام ةدور
صورت روزانه از ده بوته  برداري تصادفي به نمونه،برداشت

ها و از ده خورجين ساقة اصلي انجام گرفت و نمونه
گراد  درجة سانتي70 ساعت در آون با دماي 48مدت  به

 كاهش وزن تر درصد رطوبت باسپس . ه شدندجاي داد
 100از وزن خشك تقسيم بر وزن تر و ضرب آن در عدد 

پس از رسيدن رطوبت دانه به حد مورد نظر،  .شد تعيين
 از ده خط كاشت در زمان برداشت، .برداشت انجام گرفت

عنوان  به متر از ابتدا و انتها 5/0دو رديف كناري و 
. شدبرداشت انتخاب ان سطح عنو بهحاشيه حذف و بقيه 

.  محاسبه شد درصد10عملكرد دانه براساس رطوبت 
رزونانس  (NMRبا استفاده از دستگاه  درصد روغن

عملكرد روغن از . شد تعيين) مغناطيسي هسته
. ضرب عملكرد دانه در درصد روغن محاسبه شد حاصل

منظور اطمينان از يكنواختي  به مركب ةقبل از تجزي
. شدباه آزمايشي از آزمون بارتلت استفاده واريانس اشت

مكان و ثابت   سال و  مركب با فرض تصادفي بودنةتجزي
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بودن تيمارهاي آزمايشي براي صفات مورد نظر صورت 
افزار كامپيوتري   محاسبات آماري با استفاده از نرم.گرفت
SASها از آزمون   ميانگينة انجام گرفت و براي مقايس

  .شدستفاده  ا05/0توكي در سطح 
  

   و بحثنتايج
  كه بين سال،بود مركب بيانگر آن تجزيةنتايج حاصل از  

زمان × ارقام كلزا، زمان برداشت و اثر متقابل رقم،مكان
 از نظر  درصد1داري در سطح معنابرداشت اختالف 

 ةنتايج مقايس). 1جدول(  وجود دارد عملكرد دانهصفت
مايش با ميانگين گين بيانگر آن است كه سال اول آزنميا

 كيلوگرم در هكتار نسبت به سال دوم 3/2301عملكرد 
برتري ،  كيلوگرم در هكتار9/1850با ميانگين عملكرد 

هاي آزمايش،  در بين مكان. داشته استداري معنا
 كيلوگرم در 3/2586 عملكرد  ميانگينشهرستان رشت با

 با ميانگين عملكرد هكتار نسبت به شهرستان آمل
  .داشت محسوسي برتري ،كيلوگرم در هكتار 9/1565

  

  ، زمان برداشت و تأثيرات متقابل آنها بر صفات تحت بررسي ارقام كلزامكان،  واريانس مركب سالة تجزي.1جدول 
  ميانگين مربعات

  
 منابع تغييرات

  
درجة 
 آزادي

 عملكرد بيولوژيكي عملكرد دانه
شاخص 
 برداشت

درصد 
 روغن

 عملكرد روغن
طول دورة 

 ويشر

 تعداد دانه
در 

 خورجين

وزن هزار 
 دانه

  تعداد خورجين در بوته

 ns81/20 **1/849 **4/600198 **6/8680 **35/542 **113/2 **8/859 9/71115031** 9/9737467** 1 سال

 ns94/2 **9/9890707 **6/4379 ns76/1 **095/4 **2/153064 8/304** 9/337585544** 9/49979803** 1 مكان

 ns5/19545 *3/5342904 *4/33 **1/107 ns7/20383 **2/7093 **66/33 **516/1 **1/3695 1  مكان×سال

  3/59 122/0 68/1 031/2 9/20112 52/4 969/3 3/1863888 5/64445 8 خطاي اول
 ns48/4 **501/4 **5/916 01/672** 1/1165051** 2/15** 67/77** 6/27444655** 6/5502871** 3 رقم

 5/83** 253/0* 52/27** 3094** 3/106788** 47/26** 15/41** 3586788* 1/760797** 3 رقم×سال

 3/448** 802/0** 67/12* 769/3** 9/419496** 75/31** 72/29** 3/5249294** 6/1832538** 3 رقم×مكان 

 ns9/3632524 **44/27 *49/6 ns7/19937 **75/22 **27/24 **601/0 **3/110 6/139575* 3 رقم×مكان × سال

 ns36/5 **1/513830 **9/1001 ns81/5 **12/2 **3/559 5/117** 1/10807494** 5/2868743** 3 زمان برداشت

 ns9/87272 ns7/1190096 ns20/5 ns695/0 ns1/9369 ns839/0 ns20/3 ns056/0 ns 66/34 3 زمان برداشت×سال

 ns443/1 **5/135945 **839/24 ns003/3 ns071/0 **5/574 03/33** 2/3250500* 7/750634** 3 زمان برداشت×مكان 

زمان × مكان × سال
 برداشت

3 ns4/58313 ns7/564137 ns91/13 ns098/3 ns3/7263 **741/2 ns81/1 ns017/0 ns 1/38 

زمان برداشت×رقم  9 **8/247780 ns7/678897 **44/25 ns921/2 **5/48285 ns774/0 ns15/2 ns056/0 ns 66/11 

زمان ×رقم×سال
 برداشت

9 ns3/47216 ns4/441331 *33/11 ns583/0 ns7/6914 ns570/0 ns41/2 ns048/0 ns 1/9 

زمان ×رقم×مكان
 برداشت

9 **1/220437 *7/2225569 ns343/5 ns133/2 **1/41342 **144/3 ns03/2 ns028/0 ns 1/16 

زمان ×رقم×مكان×سال
 برداشت

9 ns21656 ns6/726591 ns408/8 ns185/1 ns7/3536 ns491/0 ns07/2 ns039/0 ns 95/6 

  67/17 092/0 63/4 442/0 10491 177/2 578/5 5/1084342 1/46713 120 خطا
ضريب 

 )درصد(تغييرات
- 41/10 81/14 18/8 40/3 41/11 33/0 67/8 09/8 45/5  

  .دارمعنار غي ns خطا و  درصد1 و 5دار در سطح احتمال   معنا** و*
  

 با ميانگين 401هايوال در بين ارقام كلزا، رقم 
با  308هايوال  كيلوگرم در هكتار و رقم 2427عملكرد 

ترتيب  به كيلوگرم در هكتار 1620ميانگين عملكرد 
با  ).2جدول( بيشترين و كمترين عملكرد دانه را داشتند

شاخص  توجه به بيشتر بودن عملكرد بيولوژيكي،

  در رقموزن هزاردانه و تعداد دانه در خورجين برداشت،

اين . رسدنظر مي به اين نتيجه طبيعي ،401هايوال 
 ,Rameae, 2004; Faraji(ج محققان ديگر ها با نتاي يافته

 نسبت به ساير 401 هايوال كه گزارش كردند رقم) 2010
ن بيشتري برخوردار غم كلزا از عملكرد دانه و رواارق



 1393 تابستان ، 2، شماره 45دوره ايران علوم گياهان زراعي  نشريه            230

هاي برداشت نيز در بين زمان .است، مطابقت دارد
 كيلوگرم در هكتار و 9/2366برداشت دوم با ميانگين 

  كيلوگرم در هكتار2/1771برداشت چهارم با ميانگين
ترتيب بيشترين و كمترين عملكرد دانه را به خود  به

 محققان هاينتايج حاصل با يافته .اختصاص دادند
 ;Allahdadi, 1990; Jawroeski & Phatek, 1993)ديگر

Thomas,2003)   بهترين زمان كردند كه گزارش
دار ـ است كه مقهنگاميتقيم كلزا ـرمسـت غيـبرداش

آنان . قت داردـابـ مط،دـ باش درصد30-38ه رطوبت دان
 را ديرهنگامعلت كمتر بودن عملكرد دانه در برداشت 

نتايج .  دانستند دانهتلفات ريزشنسبت به برداشت زودتر 
 نشان داد زمان برداشت×اثر متقابل رقمحاصل از بررسي 

 بيشترين عملكرد  در برداشت دوم401رقم هايوال  كه
 1232 و 2786با ميانگين يب ترت به(دانه و روغن 

 در برداشت چهارم 308و رقم هايوال ) كيلوگرم در هكتار
  ميانگينترتيب با به(كمترين عملكرد دانه و روغن 

 از .را دارا بودند)  كيلوگرم در هكتار6/667 و 1555
هاي سوم و جمله داليل كاهش عملكرد دانه در برداشت

 زودرس بودن 401 و هايوال 308چهارم در ارقام هايوال 
رسد با وجود رعايت تمام نكات نظر مي به. اين ارقام است

دليل آنكه از برداشت دوم به بعد برخي از  زراعي به
هاي آن ريزش كردند، كاهش ها باز شد و دانهخورجين

عملكرد دانه در دو زمان برداشت سوم و چهارم در ارقام 
يز براساس تحقيقي در اراك ن. يادشده مشاهده شد

گزارش شد كه ريزش دانه تحت تأثير عوامل محيطي 
مانند رطوبت نسبي هوا و بادهاي شديد و تأثيرات 

ها،  عمليات برداشت در مرحلة رطوبت بسيار كم خورجين
روزه، ريزش دانه  15پيدا كرد و با تأخير برداشت  افزايش 

 Madani et( درصد افزايش يافت 3/6 درصد به 5/3از 

al., 2008.(  
  مركب بيانگر آن است كه بينتجزية حاصل از ايجنت

 ارقام كلزا، زمان برداشت و اثر متقابل ،سال، مكان
  درصد1داري در سطح معنازمان برداشت اختالف ×رقم

در بين ). 1جدول(  وجود دارد عملكرد روغناز نظر صفت
 كيلوگرم در 1066 با ميانگين 401هايوال ارقام كلزا رقم 
 كيلوگرم در 8/692 با ميانگين 308وال هايهكتار و رقم 

رد روغن را به ترتيب بيشترين و كمترين عملك بههكتار 
هاي برداشت نيز   در بين زمان.خود اختصاص دادند

كه با داشت برداشت دوم بيشترين عملكرد روغن را 
توجه به بيشتر بودن عملكرد دانه و درصد روغن در 

نتايج . رسدمينظر  برداشت دوم اين نتيجه طبيعي به
 از نشان داد كه )Hashemi et al., 2009(تحقيق ديگري 

 با وجود ، به بعد) درصد رطوبت دانه35( دوم برداشت
ها سبب كاهش افزايش درصد روغن، تلفات ريزش دانه

. شود عملكرد روغن ميكاهشعملكرد دانه و در نتيجه 
بيشترين  همچنين مطالعة ديگري بيانگر آن است كه

آيند كه دست مي ههايي بعملكرد دانه و روغن از دانه
زيرا برداشت در .  درصد رطوبت دارند35هنگام برداشت 

 سبب كاهش عملكرد دانه و درصد روغن بيشتر،رطوبت 
 و برداشت در ،هادانهناقص  يعلت رشد فيزيولوژيك به

ها علت ريزش دانه به سبب كاهش عملكرد كمتررطوبت 
 ,Sims, 1993; Sadeghi(شود  ميپرندگان و خسارت

نتايج بررسي اثر متقابل رقم در زمان برداشت نيز ). 2007
 در برداشت دوم با ميانگين 401نشان داد كه رقم هايوال 

 كيلوگرم در هكتار بيشترين 1232عملكرد روغن 
با توجه به معنادار نبودن اثر متقابل . عملكرد را دارا بود
اشت از نظر صفت درصد روغن، عملكرد رقم در زمان برد

طور مستقيم تحت تأثير عملكرد دانه قرار  روغن به
با توجه به كاهش عملكرد دانه در زمان . گرفت

 308 سوم و چهارم در ارقام زودرس هايوال هاي برداشت
تبع آن كاهش يافت  ، عملكرد روغن نيز به401و هايوال 

 ,Shariati & Shirani Rad(براساس گزارشي ). 3جدول (

با وجود عدم تغيير محسوس در مقدار روغن دانة ) 2011
علت ريزش دانه  كلزا در برداشت ديرتر، عملكرد روغن به

  . افت كرد
 مركب نشان داد كه بين تجزيةنتايج حاصل از  

داري معناسال، مكان، ارقام كلزا و زمان برداشت اختالف 
 وجود رصد د1 در سطح احتمال طول دورة رويشاز نظر 
آزمايش اجراشده در رشت با ميانگين ). 1جدول( داشت
طول  از  روز197 روز نسبت به آمل با ميانگين 207
ل آن را ـود كه دليـوردار بـ رويش بيشتري برخدورة
توان به بارندگي بيشتر و كم بودن دماي هوا و ساعات مي

در بين ارقام  .آفتابي در شهرستان رشت مربوط دانست
آر  روز و رقم 1/197 با ميانگين 308هايوال قم كلزا، ر

هاي  روز و در بين زمان8/205 با ميانگين 003جي اس 
 روز و برداشت 6/196برداشت، برداشت اول با ميانگين 
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ب كمترين و ـترتي به روز 3/207ين ـچهارم با ميانگ
  . اص دادندـ رويش را به خود اختصدورةول ـبيشترين ط

سال دهندة آن بود كه ها نشانهمقايسة ميانگين داد
 401هايوال  ، شهرستان رشت و رقمدوم آزمايش

 گرم از وزن 95/3 و 86/3،90/3با ميانگين ترتيب  به
 401هايوال برتري رقم . ند بيشتري برخوردار بودةهزاردان

علت دارا بودن تعداد خورجين بيشتر و طول خورجين  به
جهت  بهرقم  و همچنين خصوصيت ژنتيكي اين تر بزرگ

هاي عمودي و قرار گرفتن هاي قوي، برگدارا بودن ساقه
ست كه شرايط را براي فتوسنتز  اهاعمودي خورجين

زاردانه را افزايش  و در نتيجه وزن هآورد ميبيشتر فراهم 
 Degenhart(هاي محققان ديگر  يافتهنتايج دهد كه با مي

& Kondra, 1981;Hosseinzadeh et al., 2006 (يز ن
هاي برداشت، برداشت چهارم در بين زمان. مطابقت دارد
 گرم بيشترين وزن هزاردانه را دارا بود 98/3با ميانگين 

 پرشدن دانه و در دورةكه دليل آن بيشتر بودن طول 
 استها  دانهتوسطنتيجه دريافت بيشتر مواد فتوسنتزي 

 ,.Abbasdokht et al)ن انتايج ساير محقق). 2جدول(

2001; Fanaie, 2004) دهد كه با تأخير در نيز نشان مي
را به اين آن  علت و داشت، وزن هزاردانه افزايش يافتبر

صورت گزارش كردند كه وزن هزاردانه، تقريباً تا زمان 
    .شترسيدن كامل دانه سير صعودي دا

  
  شت بر صفات تحت بررسيهاي مختلف بردا  زمان و، ارقامسال، مكانهاي تأثيرات   ميانگينةمقايس.  2جدول

 سال

عملكرد 
  دانه

كيلوگرم (
 )در هكتار

عملكرد 
  بيولوژيكي

كيلوگرم در (
 )هكتار

شاخص 
  برداشت

 )درصد(

 وغنردرصد 
 )درصد(

  عملكرد روغن
كيلوگرم در (

 )هكتار

طول دورة 
  رويش

 )روز(

 در تعداد دانه
 خورجين

وزن 
  هزاردانه

 )گرم(

تعداد خورجين 
  در بوته

85-84 a2301 a7642 a2/29 b34/41 a9/953 b195 a5/26 b65/3 a 166 

86-85 b1851 b6425 a54/28 a55/45 b1/842 a209 b1/23 a86/3 b 5/110 

          مكان

 a2586 a5/8359 a13/30 a57/43 a 1125 a207 a7/24 a90/3 a 183 رشت

 b1566 b5708 b61/27 a32/43 b671 b197 a9/24 b61/3 b 5/93 آمل

          واريته

 d1620 b5936 c18/27 b70/42 d8/692 d1/197 a65/24 b30/3 b4/126 308هايوال

 a2427 a7666 a99/29  a97/43 a1066 c6/201 a17/25 a95/3 a7/152 401هايوال

 b2191 a7304 ab70/29 a78/43 b6/946 b204 a94/24 a88/3 c 4/140 420هايوال 

 c2066 a7228 b60/28 ab32/43 c6/886 a8/205 a48/24 a88/3 d 8/136 003آر جي اس 

          زمان برداشت

1 b2112 ab7126 b30/28 b06/43 b9/907 d6/196 a88/24 c49/3 a 1/144 

2 a2367 a7624 a67/30 ab49/43 a1027 c6/200 a25/25 b70/3 a 9/144 

3 b2054 bc6898 ab49/29 ab36/43 b6/882 b204 a68/24 ab84/3 b 1/141 

4 c1771 c6486 c02/27 a86/43 c7/774 a3/207 a43/24 a98/3 c 7/122 

  .    درصد خطا در آزمون توكي ندارند5با يكديگر در سطح احتمال آماري ميانگين با حروف مشابه در هر ستون، تفاوت معنادار 
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  حت بررسيهاي برداشت بر صفات ت تأثيرات متقابل ارقام و زمان ميانگين ة مقايس.3جدول 
 رقم

زمان 
 برداشت

  عملكرد دانه
كيلوگرم در (

 )هكتار

عملكرد بيولوژيكي
كيلوگرم در (

 )هكتار

شاخص 
  برداشت

 )درصد(

 درصد روغن
 )درصد(

  عملكرد روغن
كيلوگرم در (

 )هكتار

طول دورة 
  رويش

 )روز(

 در تعداد دانه
 خورجين

وزن 
  هزاردانه

 )گرم(

تعداد خورجين در 
  بوته

1 fg1804 cd6328 bcde18/28b99/41 efg3/760 j8/191 a14/25 e12/3 e8/128 

2 fg1792 cd6363 bcde32/28ab50/42 efg5/764 i5/195 a 58/24 de24/3  ef2/128 

3 gh1555 d5665 cdef56/27ab83/42 gh6/667 h6/198 a58/24 de 37/3fg5/122 
 308هايوال

4 h1330 d5338 f69/24 ab50/43 h9/578 f5/202 a21/24 cde46/3h8/108 

1 ab2575 abc7520 abcd77/29ab 83/43 ab1125 i1/196 a75/25 bcd64/3a6/158 

2 a2786 a8431 a19/32 a42/44 a1232 g2/200 a56/25 abc86/3a8/160 

3 cde2253 abc7342 abcd04/30ab59/43 bcd1/985 e5/203 a54/24 a14/4 a8/154 
 401هايوال

4 def2092 abc7372 bcdef95/27ab13/44 cd2/921 d6/206 a84/24 a17/4 d5/136 

1 ef1982 abc7245 def27 ab19/43 def5/850 h3/198 a34/24 bcd64/3bc7/146 

2 abc2503 ab 8069 abc80/30 ab22/43 b1073 f3/202 a72/25 abc88/3b6/147 

3 bcde2276 abc7327 abc67/30 a27/44 bcd4/978 d3/206 a09/25 ab91/3 bc7/142 
 420هايوال 

4 ef2006 bcd6573 abcd32/30a44/44 de4/884 b1/209 a60/24 a1/4 efg6/124 

1 def2086 abc7412 bcde25/28ab22/43 cde5/895 g3/200 a30/24 bcd56/3bcd3/142 

2 bcd2387 abc7633 ab35/31 ab91/43 bc1037 e3/204 a05/25 abc82/3bc143 

3 de2134 abc7259 abcd69/29ab75/42 cde2/899 c6/207 a52/24 ab96/3 cd9/140 

آر جي اس 
003 

4 g1656 bcd6609 ef13/25 ab39/43 fgh4/714 a8/210 a06/24 a20/4 g8/120 

  . توكي ندارند خطا در آزمون درصد5با يكديگر در سطح احتمال آماري دار معناميانگين با حروف مشابه در هر ستون، تفاوت 
  

 بيانگر آن است كه بين  مركبتجزية حاصل از نتايج
داري معناسال، مكان، ارقام كلزا و زمان برداشت اختالف 

 از نظر صفت تعداد خورجين در بوته  درصد1در سطح 
 ةدهند ها نشانداده ميانگين ةمقايس ).1جدول( شتدا وجود
م  كه سال اول آزمايش، شهرستان رشت و رقبودآن 

 7/152 و 183، 166ترتيب با ميانگين  به 401هايوال 
رقم . گرم از تعداد خورجين بيشتري برخوردار بودند

 با دارا بودن تعداد خورجين بيشتر از عملكرد 401هايوال 
در كلزا تعداد خورجين در .  نيز برخوردار بودبيشتري

شدت  بهبوته از صفات بسيار مهمي است كه عملكرد دانه 
 گلدهي با كاهش ةچون پس از مرحل، ابسته استبه آن و

ها نقش مهمي در فتوسنتز سطح برگ بوته، خورجين
 بودگوياي اين مطلب نتايج تحقيق ديگري . گياه دارند

كه تعداد خورجين با عملكرد دانه همبستگي بسيار 
در بين . )Morshedi & Naghibi, 2004 ( داردزيادي
ا ميانگين تعداد هاي برداشت، برداشت چهارم بزمان

 9/144 كمترين و برداشت دوم با ميانگين تعداد 7/122
هاي  جدول( بيشترين تعداد خورجين در بوته را داشتند

 نشان داد كه دير ها برخي از آزمايشنتايج حاصل ). 1- 3

 و شود ميها  ريزش خورجينسبببرداشت كردن كلزا 
آزمايش يابد كه با نتايج اين عملكرد دانه نيز كاهش مي

 ,.Sadeghi, 2007; Hashemi et al( مطابقت داشت

2009(.  
  
 گيرينتيجه

رسد برداشت نظر مي بهبراساس نتايج اين تحقيق 
توان در غيرمستقيم كلزا در اراضي شاليزاري شمال را مي

 ةيني ساقيسوم پا هاي يك رطوبت دانهمقدارزماني كه 
 داد تا  درصد رطوبت داشته باشد، انجام35 حدوداصلي 

 دورةضمن دستيابي به بيشترين عملكرد دانه و روغن، 
رسيدگي محصول كلزا با توجه به ارقام مختلف در حدود 

با توجه به زودرسي نسبي رقم . شودتر  روز كوتاه10-6
 201دورة رويش تا زمان برداشت دوم طول ( 401هايوال 

 بودن عملكرد دانه و روغن نسبت به ساير بيشترو ) روز
رسد كه اين رقم قابليت كشت در اراضي نظر مي بهقام، ار

 فرصت آوردن فراهم منظور بهشاليزاري شمال كشور را 
  .استسازي زمين و نشاي برنج دارا كافي براي آماده
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