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  مختلف کلزا  يهانیزمان برداشت ال نیترمناسب نییعملکرد و تع سهیمقا

 النیعنوان کشت دوم و در تناوب با برنج در منطقه گبه

  

  3یعیو محمد رب *2ي، عاطفه صبور1پوريالهام مهد

  

  )3/7/1400 رش:یخ پذی؛ تار 23/3/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 توانـد می کلزا برداشت زمان ترینترین مشکالت کشت این گیاه است که تعیین مناسبیکی از مهم نوانعبهو دانه در کلزا  نیخورج زشیر

ـ یعملکرد دانه آن بکاهد. در این راستا آزما ریاز کاهش چشمگ جهینت در و کند جلوگیري مشکل این بروز از زیادي حد تا  صـورت بـه  یش

برنج کشور در شهرستان  قاتیمؤسسه تحق یقاتیتحق ستگاهیبا سه تکرار در ا یصادفکامل ت يهادر قالب طرح بلوك انپالت در زم تیاسپل

 عنـوان برداشت به يهاسطح و زمان 22در  یاصل فاکتور عنوانکلزا به يهانیال شیآزما نیاجرا شد. در ا 1398-99 یسال زراع یرشت ط

 درصد 10-20و  20-30، 30-40 نیب بیترتبه یساقه اصل ینییسوم پا کی يهانیخورج يهادر سه سطح (شامل رطوبت دانه یفرع فاکتور

کلـزا،   يهـا نیبودن صفات مرتبط با عملکرد در ال دارینشان داد که عالوه بر معن انسیوار هیتجز جیرطوبت دانه) در نظر گرفته شدند. نتا

ـ مختلف کلزا اسـت. در اکثـر ال   يهانیال يرو تفاوت اثر زمان برداشت هندهدبود که نشان داریمعن زیدر زمان ن هانیکنش البرهم  هـا، نی

ـ بـه ال  دانه عملکرد نیشتریب. بود دوم و اول برداشت زمان به مربوط ترتیبعملکرد دانه به نیو کمتر نیشتریب ـ بـا م  SRL-98-17 نی  نیانگی

داشـت.   ینزول ریس ،به علت ریزش از برداشت اول تا سوم وتهدر ب نیتعداد خورج نیدر هکتار اختصاص داشت. همچن لوگرمیک 67/3661

دانه را داشتند. بر طبق نتایج، زمان برداشت اول،  زشیر نیکمتر SRL-98-11 و SRL-98-9 ،SRL-98-19 ،SRL-98-1 يهانیحال ال نیدر ع

تنـاوب بـا بـرنج    کشت دوم و در  عنوانبه ،دکر عیهفته تسر کیکلزا را حدود  یدگیرس که عملکرد دانه، از آنجایی نیشتریضمن داشتن ب

  .استبسیار ارزشمند 

  

  

 یکانوال، رطوبت دانه، صفات زراع :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

 الن،یدانشـگاه گـ   يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده علـوم کشـاورز   یاهیگ يو به نژاد کیژنت اریارشد و دانش یکارشناس يدانشجو بیترتهب   .2و  1

  رانیرشت، ا

 رانیرشت، ا ،يکشاورز جیآموزش وترو قات،یبرنج کشور، سازمان تحق قاتیشی زراعت، موسسه تحقاستادیار پژوه. 3

  a.sabouri@guilan.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

 از و بـو شـب  رهی، از تBrassicaceaeاز خانواده  کساله،ی یاهیکلزا گ

 يدارا اهیـ گ نیا ) است.Brassica napus L.( یعلم نام با کلم جنس

 در برابـر نسـبت بـه بهـاره     زهییاست که نوع پا زهییدو نوع بهاره و پا

 یعـ یطب طـور بـه  کلـزا  بـذر ). 5( است ترپرمحصول و ترسرما مقاوم

 يبـرا  خـام  مـواد  عنـوان روغن اسـت کـه بـه    صددر 40- 45شامل 

). پـس از اسـتخراج روغـن،    15( شـود یمصارف مختلف استفاده م

ـ فیبـا ک  نیدرصـد پـروتئ   38- 44 يحاو اندهمیباق يکنجاله بـاال   تی

 ی). کلـزا از تالقـ  32( شودیاستفاده م واناتیح هیتغذ ياست که برا

و دو  )Brassica oleracea) و کلم (Brassica rapa( یشلغم روغن

 نیا. است آمده وجود حاصل به دیبریه يهابرابر شدن کروموزوم

چـرب   يدهایداشتن اسبا  یخوراک يهاروغن رینسبت به سا اهیگ

برخـوردار بـوده و    ياژهیو تیاشباع نشده و فاقد کلسترول از اهم

ـ  ییجا). از آن28و  14داشته است ( یمطلوب تیفیک  90از  شیکه ب

است، کشت کلزا  یواردات صورتبه رکشو یدرصد روغن خوراک

برخـوردار   یمطلـوب  تیـ فیکه روغـن دانـه آن از ک   یاهیگ عنوانبه

ـ قرار گرفتـه اسـت. عـالوه بـر آن از ا     مورد توجه است،  اهیـ گ نی

 شودیاز جمله غالت استفاده م یزراع اهانیدر تناوب با گ یروغن

  ).30مؤثر است ( هايماریهرز، آفات و ب يهاکه در کنترل علف

 اسـت زراعـت آن   اتیـ عمل نیتربرداشت کلزا از مهم همواره

رس موجـب  نـا  يبـذرها  لیدلبه اهیگ نیبرداشت زود هنگام ا رایز

 زشیـ سـبب ر  زیهنگام ن ریبرداشت د نیچندانه و هم تیفیافت ک

عملکرد دانـه را   ریکاهش چشمگ جهیو دانه شده و در نت نیخورج

و  ینسبتأ طـوالن  یدهگل هدور لیلد). به29خواهد داشت ( یدر پ

زمان برداشـت   نیترمناسب نییبذرها، تع کنواختی یدگیعدم رس

شت زودهنگـام کلـزا   ). بردا7ر است (برخوردا ییسزابه تیاز اهم

را  نییعملکـرد پـا   تیو در نها شودمیشدن دانه ر منجر به عدم پ

در کانادا مشاهده شد که  یشیآزما ی). ط31خواهد داشت ( یدر پ

 يهـا است که دانـه  یکلزا هنگام میرمستقین زمان برداشت غیبهتر

ـ تغ کامـل  طـور بوته به ینییسوم پا کی  نیچنـ رنـگ داده و هم  ریی

). برداشـت کلـزا در   20درصـد باشـد (   40تا  35 نیرطوبت دانه ب

 يکامـل) دارا  یدگی(رسـ  رهیـ درصـد بـا رنـگ ت    10- 14رطوبت 

درصـد   30- 35نسبت به برداشت در رطوبت  يترمطلوب تیفیک

برداشـت   کـه نی. با ااست) کیولوژیزیف یدگیرس( تربا رنگ روشن

ـ اما بـا ا  شودیکامل سبب افت عملکرد دانه نم یدگیقبل از رس  نی

 دیـ شـده مـورد هـدف باشـد، با     یکه بذر گواه یوجود در صورت

مختلـف   يهـا ). زمـان 10کامل انجام شود ( یدگیبرداشت در رس

اسـت از   گـذار  ریبرداشت کلزا بر عملکرد ارقـام مختلـف آن تـأث   

 دسـت انجام شود که حداکثر عملکرد به یزمان دیبرداشت با یطرف

زمـان برداشـت    نیداشتند که بهتـر  انیاز پژوهشگران ب ی. برخدیآ

عملکـرد   زانیـ م نیکه باالتر استدرصد  35دانه  تبکلزا در رطو

 ریسـ  يریتأخ اشتدانه در برد زشیروند ر نیچن. همشودیم دهید

ـ    تیداشته که در نها يصعود خواهـد   یکـاهش عملکـرد را در پ

برداشـت در رطوبـت    گـر، ید یاما در پژوهشـ  ).23و  16داشت (

بـه حـداکثر    دنیزمان برداشت جهـت رسـ   نیصد بهتردر 40- 38

 زشیـ شد و برداشت در رطوبت کمتر سبب ر یعملکرد دانه معرف

  ).3افت عملکرد شد ( ببس زین شتریدانه و برداشت در رطوبت ب

برداشت بر عملکرد دانه، عملکرد  زمانمشاهده شده است که 

ـ  ـ    يداریروغن و وزن هزار دانه کلزا اثر معن ارقـام   نینـدارد امـا ب

از آن  یحـاک  ها). پژوهش1( شددار مشاهده یمختلف تفاوت معن

در برداشت کلزا منجر بـه کـاهش عملکـرد دانـه،      ریاست که تأخ

 ي). بـرا 11در بوته و وزن هزار دانه شده اسـت (  نیتعداد خورج

ارقـام   يدرصـد و بـرا   45، برداشـت در رطوبـت   Hyola308رقم 

Hyola401 ،Hyola420  وRGS003 ــت  برد ــت در رطوبـ  35اشـ

عملکـرد   نیشـتر یب که این ارقامزمان برداشت بوده  نیدرصد بهتر

داشتند که برداشـت در   انیاز پژوهشگران ب ی). برخ24را داشتند (

روغن نسـبت   شی) سبب افزایدگیدرصد رس 50کمتر ( یدگیرس

 شـود ی) مـ یدگیدرصـد رسـ   80( شـتر یب یدگیبه برداشت در رس

 داريتاثیر معنـی  د که زمان برداشتمشاهده ش ی). در پژوهش30(

 RGS003و درصد رطوبت دانه داشـت و رقـم    نیطول خورج بر

 بـود عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغـن   نیشتریب يدارا

)9.(  

 نیتــرین مراحــل ارزیــابی و معرفــی رقــم از بــاز مهــم یکــی

 در سازگار هايژنوتیپ شناسایی امیدبخش، هايالین و هاژنوتیپ
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 در نیـز  اخیـر  هـاي سـال  در. اسـت  آنهـا  عملکرد مقایسه و منطقه

 بررسـی  بـه  سـازگاري  یـا  و پایـداري  متعـدد  نـژادي به هايمهبرنا

 این در). 19 و 4 ،2( است شده پرداخته کلزا مختلف هايژنوتیپ

بـا   ییهـا نیـ ال ،مورد استفاده در پـژوهش حاضـر   يهانیال راستا،

بار از لحاظ زمـان   نیخستن يعملکرد باال و زودرس هستند که برا

. بـا  گرفتنـد قـرار   یبرداشت مناسب در منطقه گیالن مـورد بررسـ  

زمـان برداشـت کلـزا ضـمن      نیتـر که انتخاب مناسبنیتوجه به ا

برخـوردار   ییسـزا بـه  تیعملکرد از اهم زانیم نیالتربه با دنیرس

ارقـام   يبـرا  تواندیم برداشت زمان نیترمناسب یو از طرف است

اثـر زمـان    یبررس منظوروت باشد، پژوهش حاضر بهمختلف متفا

زمـان   نیترمناسب نییبرداشت بر عملکرد ارقام مختلف کلزا و تع

  شد.  یبرداشت طراح

  

   هاو روش مواد

و دو رقم کلزا بود کـه   نیال 20پژوهش حاضر شامل  یاهیگ مواد

از بخـش   هانیال نیآورده شده است. ا 1جدول در  هانیال ستیل

موسسه تحقیقات اصالح و تهیـه نهـال    یروغن يهادانه قاتیتحق

 یکشـت در اراضـ   يبـرا  يسازگار یمقدمات شیهت آزماج و بذر

منطقـه   دربـار   نیو براي نخسـت  ندشد هیته النیاستان گ يزاریشال

ـ ا یعمـوم  يهـا یژگـ ی. از ونـد مورد کشـت قـرار گرفت   النیگ  نی

راه بـا  همـ  یدگیرسـ  یکنـواخت یو  یزودرسـ  ،بهاره بـودن  ها،نیال

ـ ا هانیال نیعملکرد مطلوب است. منشأ ا اسـت و در بخـش    رانی

موسسه تحقیقات اصالح و تهیـه نهـال    یروغن يهادانه قاتیتحق

رقـم جدیـدي    ن،دلگـا  رقم. ندشد دیتول يابه روش شجره و بذر

 بـاال،  عملکـرد  پتانسـیل  ماننـد  مطلوبی هاياست که داراي ویژگی

 اسـکلروتینیایی  بیماري به بینس تحمل زودرسی، وسیع، سازگاري

 رقـم ). 13( اسـت  روغـن  خـوب  کیفیت و ورس به تحمل ساقه،

صفار نیز رقم زودرس بهاره جهت کشت در مناطق گرم جنوب و 

در منـاطق مواجـه بـا     أخیريشمال کشور و مناسب براي کشت ت

  )  12تنش خشکی آخر فصل معرفی شده است (

 یسال زراع یصفار طهمراه دو رقم دلگان و کلزا به يهانیال

برنج کشور واقـع   قاتیسسه تحقوم یدر مزرعه پژوهش 1398- 99

شهرســتان  يلــومتریک 10خــاك و آب در  یقــاتیتحق ســتگاهیدر ا

پـالت   لتیمورد اسـتفاده، اسـپ   یشی. طرح آزماندرشت کشت شد

تکرار بـود.   هبا س یکامل تصادف يهادر زمان در قالب طرح بلوك

 يهازمان یسطح و فاکتور فرع 22زا در کل يهانیال یفاکتور اصل

ـ برداشت در سه سطح بود. هرکرت شامل چهار رد بـا فاصـله    فی

ـ  هشــت  هـا فیـ رد يو فاصــله رو متـر یسـانت  25 هــافیـ رد نیب

ـ   مین هاکرت نیبود. فاصله ب متریسانت  هـا بلـوك  نیمتر و فاصـله ب

زدن در  سـک یشخم و د اتیشد. عمل فتهمتر در نظر گر میو ن کی

شـدن   یاز غرقاب يریانجام شد. جهت جلوگ 1398ط آبان ماه اواس

به عـرض   ییهازهکش یاحتمال نیسنگ يهایدر اثر بارندگ نیزم

مزرعه احـداث شـد. قبـل از     رامونیپ و هابلوك نیمتر بیسانت 20

خـاك، نمونـه    يمتـر یسـانت  30از عمق صفر تـا   ش،یآزما ياجرا

 شـگاه یآن در آزما ییایمیو شـ  یکـ یزیف اتیو خصوص هیته یرکبم

  ).  2جدول شد ( نییبرنج کشور تع قاتیخاك و آب مؤسسه تحق

کـود نیتـروژن    ریسـوم مقـاد   کیـ خـاك   هیاز انجام تجز پس

 تـروژن ین لـوگرم یک 60 زانیـ تخصیص یافته براي هـر تیمـار بـه م   

 69خـالص از منبــع اوره و تمـام کــود فسـفر خــالص بـه مقــدار     

خالص به  میو پتاس پلیت تردر هکتار از منبع سوپر فسفا لوگرمیک

بـر اسـاس    سـیم در هکتار از منبع سـولفات پتا  لوگرمیک 78مقدار 

برنج کشـور در زمـان    قاتیبخش خاك و آب موسسه تحق هیتوص

ـ ن تـروژن یکاشت به مزرعه داده شد. دو سوم کود ن بـه صـورت    زی

سـوم قبـل از    کیـ سوم قبل از شـروع سـاقه رفـتن و     کیسرك، 

ـ قـرار گرفـت. م  گلدهی، مورد استفاده   زانیـ هـوا، م  يدمـا  نیانگی

ماهانـه در طـول    یو مجموع ساعات آفتاب یرطوبت نسب ،یبارندگ

  ارائه شده است.   3جدول در  شیآزما ياجرا

انجـام شـد.    یدسـت  صـورت آبان به 22 خیبذور در تار کاشت

صـورت گرفـت.    ياریـ و بدون انجام آب مید صورتکشت کلزا به

 صـورت بوته از هـر کـرت بـه    10اد چند روز قبل از برداشت تعد

در  نیتعـداد خـورج   ن،یانتخاب و صفات طـول خـورج   یتصادف

 انـه، وزن هـزار دانـه، عملکـرد د    ن،یبوته، تعـداد دانـه در خـورج   

. ندقرار گرفت یابیو شاخص برداشت مورد ارز یکیولوژیعملکرد ب

يهـا زمـان  که يطورطرح در سه سطح بود به نیفاکتور زمان در ا
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  دلگان) و رقم صفاررقم  همراه شاهد (هاي بهاره کلزا مورد ارزیابی بهالین اسامی. 1جدول 

  نام   ردیف   نام  ردیف 

1 SRL-98-1 12 SRL-98-12 

2 SRL-98-2 13 SRL-98-13 

3 SRL-98-3 14 SRL-98-14 

4 SRL-98-4 15 SRL-98-15 

5 SRL-98-5 16 SRL-98-16 

6 SRL-98-6 17 SRL-98-17 

7 SRL-98-7 18 SRL-98-18 

8 SRL-98-8 19 SRL-98-19 

9 SRL-98-9 20 SRL-98-20 

10 SRL-98-10 21 دلگان  

11 SRL-98-11 22 صفار  

  

. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش2جدول   

اسیدیته   هدایت الکتریکی  عمق

  ل اشباعگـ

  فسفر 

  استفادهقابل 

  پتاسیم 

 استفاده قابل

ربن ـک

  آلی

نیـتروژن 

  کل
  رس  لتـسی  نـش

  تـبافگروه 

  (درصد)  گرم در کیلوگرم)(میلی  زیمنس در متر)(دسی  متر)(سانتی

  ـ سیلتی رسی  48  46  6  12/0  36/1  155  6/8  63/6  87/0  0-30

  

. اطالعات هواشناسی براي فصل زراعی در ایستگاه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت در فصول کشت کلزا از 3جدول 

  1399تا اردیبهشت  1398آبان 

 

رطوبت نسبی   سلسیوس)دماي هوا (درجه 

 (درصد)

بارندگی ماهانه 

  متر)(میلی

اعات آفتابی س

  میانگین  میانگین بیشینه میانگین کمینه  (ساعت)

 8/105 9/178 5/85 4/14 4/18  3/10  آبان

 1/34 7/183 5/86 8/9 9/13  7/5 آذر

 4/88 149 8/80 8/9 6/13  6 دي

 4/127 4/136 9/67 6/8 7/13  5/3 بهمن

 4/96 3/105 4/81 8/10 3/15  3/6 داسفن

 2/102 1/158 9/81 3/12 1/16  6/8 فروردین

 6/177 1/58 75 1/18 8/22  4/13 اردیبهشت

  

سـوم   کی يهانیخورج يهابود که رطوبت دانه یبرداشت هنگام

درصد  10- 20و  20- 30، 30- 40 نیب بیترتبه یساقه اصل ینییپا

 یهر مقطع زمـان  يصفات برا هیکل يریگرطوبت دانه بودند. اندازه

ـ برداشت شده در همان مقطع انجام شد. عمل يهانمونه يرو  اتی

ذکر است چون  انیماه انجام شد. شا بهشتیبرداشت در اواخر ارد

 عنـوان بـه آنهـا   یمنظور بررسبه النیدر استان گ هانیال نیکشت ا

 زا،کشت دوم در تناوب با برنج بود، پس از برداشت محصـول کلـ  

در همان مزرعه کشـت بـرنج انجـام شـد. جهـت انتخـاب زمـان        
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 يبـردار درصد رطوبت مورد نظر، نمونـه  نییبرداشت مناسب و تع

 آون در هـا روزانه از تعداد ده بوتـه انجـام شـد و نمونـه     یتصادف

رار داده شـدند  قـ  وسیدرجه سلس 70 يدما در ساعت 48 مدتبه

  شد. يریگهدرصد رطوبت انداز 1و با استفاده رابطه 
  

)1(  
  وزن تر –وزن خشک 

  = درصد رطوبت
  وزن تر

  

بـه رطوبـت دانـه مـورد نظـر (طوبـت        دنیبعـد از رسـ   تیدر نها

ـ ترتبه یساقه اصل ینییسوم پا کی يهانیخورج يهادانه ـ  بی  نیب

شـد. پـس از    ) برداشت انجـام درصد 10- 20و  20- 30، 30- 40

شـد. پـس از    یبررس انسیوار هیوضات تجزمفر ابتدا ها،ثبت داده

 عیــتوز نمفروضــات از جملــه نرمــال بــود ياز برقــرار نــانیاطم

بـه   نیانگیـ م سـه یو سپس مقا انسیوار هیتجز ،یشیآزما يخطاها

 SAS ver.9.2 افـزار بـا نـرم   05/0در سـطح احتمـال    یروش توک

اسـاس   بـر  ياخوشه هیاز تجز ها،نیال يبندگروه يانجام شد. برا

ـ استفاده شد. سـپس م  Wardو روش  یدسیفاصله اقل اریمع  نیانگی

ـ ن ها) آنZ-score( ستانداردنمره ا در هر گروه و هانیال محاسـبه   زی

آن گـروه   ینسـب  سـه یشد. بر اساس نمره استاندارد هر گـروه، مقا 

روه صورت که اگر در هر گ نیکل انجام شد. بد نیانگینسبت به م

کل باشد، نمـره اسـتاندارد مثبـت     نیانگیباالتر از م یصفت نیانگیم

 دهنـده شـان مقدار بـاالتر باشـد ن   نینشان خواهد داد و هرچقدر ا

ـ انجام ا ي. برااستآن گروه از نظر آن صفت  يبرتر از  هیـ تجز نی

  استفاده شد.  24نسخه  SPSSافزار نرم

 

  و بحث جینتا

 صـفات در سـطح   یتمـام  يبرا نی، اثر ال4 لجدو جینتااساس  بر

 صـفات بـه   یتمام يبود. اثر زمان برا داریدرصد معن کی احتمال

درصــد  کیــ احتمــال در ســطح نیاز صــفت طــول خــورج ریــغ

 سـت یدور از انتظـار ن  نینشدن طول خورج داریشد. معن داریمعن

ـ یبرداشت به م يهاخیتار نیفاصله ب دلیل اینکهبه  هکـ  سـت ین یزان

 یطور کلکند. به جادیا نیدر طول خورج يداریعنبتواند تفاوت م

بـه   یاز لحـاظ طـول   هانیرشد خورج باًیدر زمان برداشت اول تقر

  شده بود.   کیحداکثر مقدار نزد

دو صفت  يفقط برا ن،یکنش بلوك در النشان داد برهم جینتا

 ،شـد  داریمعنـ  نیدر بوته و تعداد دانه در خـورج  نیتعداد خورج

 ریـ غبـه  ،صفات یتمام يدر زمان، براالین کنش هماما از لحاظ بر

ـ بـرآورد شـد. ا   داریمعن ،از وزن هزار دانه ـ ب جـه ینت نی ـ ا انگری  نی

 سـه  در هاآن نیموجود ب فو اختال هانیمطلب است که واکنش ال

ـ ا بـر . اسـت  بـوده  هم از متفاوت برداشت زمان  ياسـاس بـرا   نی

عملکــرد  هــاخیاز تــار کیــکــه در هــر  ییهــانیــبــه ال یابیدســت

صـورت گرفـت و    یدهـ داشـتند عمـل بـرش    يبرتر و ترمطلوب

طـور جداگانـه   در هر زمان برداشت به هانیال نیب نیانگیم سهیمقا

 يبنـد گـروه  منظـور بـه  ياخوشـه  هیزتج نیصورت گرفت، همچن

برتر از لحاظ مجموع صـفات در هـر    يهانیال ییو شناسا هانیال

  .شد امانج جداگانه صورتزمان برداشت، به

  

  یکلزا از لحاظ صفات مختلف مورد بررس يهانیال نیانگیم سهیمقا

  نیخورج طول

ـ  داریاختالف معن نیاز لحاظ طول خورج هانیال  داریداشتند. معن

ـ بـه م  توانـد یدر زمان هـم مـ   نیکنش البودن برهم اخـتالف   زانی

مثـال   يزمـان باشـد. بـرا    یدر طـ  نیاز لحاظ طول خورج هانیال

ـ   اگرچه برا امـا   ،نبـود  داریي این صفت، منبع زمـان برداشـت معن

 یبـه رقمـ   یاز رقمـ  زمان،اختالف طول خورجین در طول  زانیم

- شـدن بـرهم   داریباعث معن يمتفاوت بود که از لحاظ آمار گرید

شـد. در هـر سـه زمـان      نیطول خـورج  يدر زمان برا نیکنش ال

ـ ترتبـه  نیمقدار طول خـورج  نیو کمتر نیشتریبرداشت، ب بـا   بی

ـ   متریسانت 96/4و  29/8 نیانگیم ـ بـه ال  داریو با اخـتالف معن  نی

SRL-98-14  وSRL-98-4   از  نیاختصاص داشت. طـول خـورج

 شـود یکلـزا محسـوب مـ    دانه بر عملکرد رگذاریصفات مهم و تأث

 دانـه  عملکـرد  باشـد  تردر ارقام بلند نی). هر چه طول خورج25(

 شـتر یب ترلیطو يهاه در غالفتعداد دان رایخواهد شد ز شتریب زین

) اثـر رقـم   16و همکـاران (  ی). در مطالعه هاشـم 26خواهد بود (

 داریدرصد معنـ  کی احتمال در سطح نیصفت طول خورج يبرا

  يداریمعنـ  يبرتـر  گـر ینسبت به ارقـام د  Hyola308  بود و رقم



  ۱۴۰۰ زمستان/ چهارم / شماره  يازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

98  

 شامل( برداشت زمان سه در کلزا مختلف هايالین عملکرد با مرتبط صفات زمان در پالت طرح اسپیلت واریانس تجزیه .4 جدول

 )دانه رطوبتدرصد  10-20و  20-30 ،30-40 بین ترتیببه اصلی ساقه پایینی سوم یک هايخورجین هايدانه رطوبت

 میانگین مربعات
طول 

 خورجین

درجه 

 آزادي
شاخص  منابع تغییر

 برداشت

عملکرد 

 بیولوژیکی
 وزن هزار دانه عملکرد دانه

 تعداد دانه 

 در خورجین

تعداد خورجین 

 در بوته

3/72* 6681852** 829981** 0/76** 6/09ns 1549ns 0/11** 2 بلوك 

 الین 21 **4/57 **8458 **30/79 **0/60 **2070966 **19921458 **3/47

 )بلوك×خطا(الین 42 0/22 830 2/52 0/12 127794 976480 1/17

6/53** 17871074** 2216232** 7/63** 228/74** 2850** 0/005ns 2 زمان 

0/76ns 201767ns 47053ns 0/02ns 3/85** 59/36* 0/94ns 4 زمان×بلوك 

0/81** 693367** 79587** 0/06ns 4/23** 39/39** 0/18* 42 الین×زمان 

 خطا ها84 0/11 20/44 1/12 0/39 32347 243554 0/46

 (%) راتییتغ بیضر 5/53 3/35 4/96 4/94 6/71 5/45 2/30

  دار.داري در سطح پنج و یک درصد و غیرمعنیمعنیدهنده ترتیب نشانبه nsو  **، *

 

 يدارا بیترتبه PF7045/91و  Hyola308رقم  نیچنهم نشان داد.

  بود. نیطول خورج نیترو کوتاه نیبلندتر

  

  در بوته نیخورج تعداد

ـ ب نیانگیم سهیمقا جینتا ـ   انگری در  نیخـورج  تعـداد  داریکـاهش معن

 محـدودیت  دلیـل  از برداشت اول تا سوم بود (بـه  جیتدر به هانیال

 يبـرا  البته). نشدند داده نشان میانگین مقایسه جداول صفحه، تعداد

  ،SRL-98-11 ،SRL-98-2شــــامل  هــــانیــــاز ال يتعــــداد

SRL-98-20 ،SRL-98-6 ،SRL-98-9  اخـتالف   نیـ و رقم صـفار ا

در طـول   نیعلت کاهش تعداد خورج توانیورد نشد. مآبر داریمعن

در  ریدانه نسـبت داد. تـأخ   زشیو ر هانیزمان را به باز شدن خورج

 شودیدانه م زشیو ر هانیبرداشت کلزا که موجب باز شدن خورج

 جیبر اساس نتـا ). 27و  18شده است ( انیب زین گریتوسط محققان د

 SRL-98-15 نیـ و پـس از آن ال  SRL-98-17 نیال نیانگیم سهیمقا

در بوتـه در   نیخـورج  99/181و  53/200کـل   نیانگیبا م بیترتبه

را بـه خـود    در بوتـه  نیتعـداد خـورج   نیشـتر یهر سـه برداشـت ب  

و رقــم  SRL-98-20و  SRL-98-10 يهــانیــاختصــاص دادنــد. ال

 برداشـت در بوتـه را در سـه    نیتعـداد خـورج   نیکمتـر  زیـ صفار ن

تعـداد   نیانگیبا م SRL-98-11 نیآن است که ال انگریب جیداشتند. نتا

اسـت کـه    ادیز نیبا تعداد خورج ییهانیجزو ال 55/146 نیخورج

در بوتـه   نی. تعـداد خـورج  ستین داریآن در طول زمان معن زشیر

است که عملکرد دانه به آن وابسته بوده و تعـداد   یمهم اریصفت بس

عملکرد خواهـد شـد    شتریکلزا سبب حصول ب رد نیمناسب خورج

 تیـ و در نها هـا نیخورج زشیدر برداشت کلزا سبب ر ریأخ). ت8(

  ).24و  16( شودیکاهش عملکرد دانه م

  

  نیدانه در خورج تعداد

 هـا نیتعداد دانه در ال داریکاهش معن انگریب نیانگیم سهیمقا جینتا

 هانیاز ال يتعداد ياز برداشت اول تا سوم بود. البته برا جیتدربه 

، SRL-98-1 ،SRL-98-11 ،SRL-98-12 ،SRL-98-19شــــــامل 

SRL-98-20 ،SRL-98-5 ،SRL-98-6، SRL-98-9   و رقم دلگـان

 نیانگیـ م سهیمقا جیورد نشد. بر اساس نتارآب داریاختالف معن نیا

ـ با م بیترتبه SRL-98-4و  SRL-98-9 نیال و  48/25کـل   نیانگی

را داشـتند.   نیتعـداد دانـه در خـورج    نیو کمتـر  نیشتریب 90/16

را  نیتعداد دانه در خورج نیشتریمختلف در زمان اول ب يهانیال

ــه ال  ــتند، البت ــداش ــان دوم  SRL-98-20و   SRL-98-1 نی در زم

ـ     نیشتریب  نیتعداد دانه را به خود اختصاص دادنـد امـا اخـتالف ب

  نبود.   داریبرداشت مختلف معن يهازمان
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  وزن هزار دانه

و سـپس   SRL-98-20 نیـ ال ،نیانگیـ م سـه یمقا جیاساس نتا بر

ـ با م بیترتبه SRL-98-2 نیال گـرم   51/4و  87/4کـل   نیانگی

وزن هــزار دانــه را در هــر ســه برداشــت بــه خــود   نیشــتریب

 زیگرم ن 48/3کل  نیانگیبا م SRL-98-7 نیاختصاص دادند. ال

و  یعـ یسه برداشت داشت. رب هر وزن هزار دانه را در نیکمتر

رطوبـت   زانیاساس م بر) اثر زمان برداشت کلزا 23همکاران (

درصـد   40- 45شـامل   یسـاقه اصـل   ینییسوم پـا  کی يهادانه

درصـد   15درصد رطوبـت و   25درصد رطوبت،  35رطوبت، 

 نیشتریب انیم نیقراردادند که در ا یرطوبت دانه را مورد بررس

وزن هزار دانه مربوط به برداشت چهارم بود که علت آن را به 

زمان و پرشـدن دانـه تـا     یدر ط شتریب يمواد فتوسنتز افتیدر

  کردند. انیب یدگیمرحله رس

  

  دانه عملکرد

ـ    یحاک انسیوار هیتجز جینتا  هـا، نیـ ال نیاز آن است کـه اخـتالف ب

ـ  احتمال سطح در هازمان نیدر زمان و اختالف ب نیکنش البرهم  کی

ــ ــه ال داریدرصــد معن ــود. البت ــب ــانی   ،SRL-98-1 ،SRL-98-11 يه

SRL-98-16 ،SRL-98-19 ،SRL-98-4 و SRL-98-9   ــود ــا وج ب

 سـه یمقا جینداشتند. نتا داریباال، اختالف معن دانه عملکرد نیانگیم

ـ بـا م  SRL-98-17 نیـ عملکرد دانه نشان داد که ال نیانگیم  نیانگی

عملکرد دانه و رقم صفار با  نیشتریهکتار ب در لوگرمیک 67/3661

کرد دانـه را بـه   عمل نیهکتار کمتر در لوگرمیک 33/1568 نیانگیم

برداشـت   يهـا زمـان  نیانگیـ م سـه یخود اختصاص دادنـد. از مقا 

مختلـف در زمـان اول    يهـا نیـ ال یکلـ  طـور شد که بـه  همشاهد

عملکرد  زانیم نیشتری) بدرصد 30-40دانه (برداشت در رطوبت 

و  17، 16محققـان مطابقـت (   ریسـا  جیدانه را دارا بودند که با نتـا 

 يزمـان برداشـت بـرا    نیرد که بهتـر ) گزارش ک24( ی). صادق23

 يو بـرا  درطوبـت دانـه بـو    درصد 45برداشت ، Hyola308رقم 

برداشــت در رطوبــت  RGS003و  Hyola401 ،Hyola420ارقــام 

دانه عملکرد  نیشتریزمان برداشت بوده و ب نیبهتردرصد  35دانه 

) انجـام  16و همکـاران (  یکه توسط هاشم یشیرا داشتند. در آزما

-40دانـه  عملکرد دانه در برداشت با رطوبـت   زانیم نیشتریشد ب

در دانـه  علـت کـاهش عملکـرد     توانیشد. م مشاهده درصد 30

دانست  يریبرداشت تأخ یط زشیرا به تلفات ر يریبرداشت تأخ

 ضمن اول، برداشت زمان داشت اذعان توان). بنابراین می31و  6(

کلـزا را   یدگیرسـ  کـه  جـایی عملکـرد دانـه، از آن   نیشتریب داشتن

د، از لحاظ کشـت دوم بـا بـرنج بسـیار     کر عیهفته تسر کیحدود 

ـ دلان توسـعه کشـت کلـزا را بـه    امک چون استارزشمند  عـدم   لی

  .  سازدیبرنج فراهم م يآن با نشا یهمپوشان

  

  کیولوژیب عملکرد

کلـزا در برداشـت اول    يهانیال کیولوژیعملکرد ب زانیم نیشتریب

و  یعـ یرب جیمشاهده شد که بـا نتـا  ) درصد 30-40دانه رطوبت (

درصـد رطوبـت    35) مطابقت دارد که برداشـت در  23همکاران (

  کردند.   یمعرف یکیولوژیعملکرد ب زانیم نیدانه را باالتر

ــک از   ــرد بیولوژی ــرد و عملک ــی، عملک ــر زودرس ــالوه ب  ع

 یمناســب در اراضــ يهــانیــشــاخص انتخــاب ال يهــایژگــیو

 نیانگیـ م سـه یمقا جی). نتـا 22و  21( شـود میمحسوب  يزاریشال

بـا   SRL-98-17 نیال ،آن است که در هر سه زمان برداشت انگریب

ـ م  نیــدر هکتـار و بعـد از آن ال   لــوگرمیک 10/11948کـل   نیانگی

SRL-98-9 نیشتریدر هکتار ب لوگرمیک 23/10647کل  نیانگیبا م 

عـالوه بـر    SRL-98-9الیـن  داشـتند.   را کیولوژیعملکرد ب زانیم

ـ ن ییعملکرد دانه باال يباال دارا کیولوژیبعملکرد  . رقـم  اسـت  زی

ـ ن SRL-98-7و  SRL-98-10 ،SRL-98-20 يهـا نیـ صفار و ال  زی

سه برداشـت بـه خـود     هر را در کیولوژیعملکرد ب زانیم نیکمتر

  اختصاص دادند. 

  

  برداشت شاخص

ـ ترتشـاخص برداشـت بـه    زانیـ م نیباالتر ،اساس نتایج بر در  بی

و  63/30کــل  نیانگیــبــا م SRL-98-9و  SRL-98-17 يهــانیــال

شـاخص   زانیـ م نیتـر نییپـا  نیشاهده شد. همچنمدرصد  61/30

ـ برداشت مربـوط بـه ال   ـ بـا م  SRL-98-13 نی  35/28کـل   نیانگی

دانـه سـبب کـاهش     زشیـ ر لیدلبرداشت بهدر  ری. تأخبوددرصد 
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ـ ن قیـ تحق نیـ و در ا شـود یمـ  رداشتشاخص ب  یکلـ  طـور بـه  زی

ـ رطو درصـد  30-40برداشـت  شاخص برداشت در  نیشتریب  تب

 اشـت د یخوان) هم23و همکاران ( یعیرب جیمشاهده شد که با نتا

 35و زمـان برداشـت دوم (   Hyola401که گـزارش کردنـد رقـم    

 99/29ترتیـب  به(شاخص برداشت  نیشتریرطوبت دانه) ب درصد

 شـده  دهیشبر نیانگیم سهیمقا جیداشتند. نتا ار) درصد 67/30و 

ـ   SRL-98-12 نیال يبرا که نشان داد نیبر اساس ال  نیاخـتالف ب

 يوردآکه شاخص برداشت برنیاست، باتوجه به ا داریمعن هازمان

ـ اسـت ا  ومـاس یاز نسبت عملکرد دانه بـه ب   يبـرا  يداریمعنـ  نی

  برقرار بود. زین کیولوژیصفت عملکرد دانه و عملکرد ب

  

  اول تبرداشکلزا در زمان  يهانیال يبندگروه

صـفات مـرتبط   در کلزا که در مجموع  يهانیال ییشناسا منظوربه

ـ با عملکرد برتـر بودنـد، تجز   انجـام شـد و نمـودار     ياخوشـه  هی

ـ  بــا  wardبـر اســاس روش   ياخوشــه هیـ حاصــل از تجز یدرخت

مختلـف برداشـت در    يهادر زمان یاستفاده از هفت صفت زراع

  ارائه شدند.  3 یال 1 يهاشکل

در زمان برداشـت اول را   ياخوشه هیروگرام تجزدند 1 شکل

که کل ارقام به چهار  يا. با برش دندروگرام در نقطهدهدینشان م

 ریمختص هر گروه مـورد تفسـ   يهایژگیو شوند،یم میگروه تقس

ـ ارائه شد. در ا 5ل دوجدر  يبندگروه جیقرار گرفت. نتا جـدول   نی

 يبـرا  هـا ) آنz-scoreدارد (استان مرهدر هر گروه و ن هانیال نیانگیم

 يبـرا  یاست اگر گروه یهیهر کدام از صفات آورده شده است. بد

کل ارقـام باشـد نمـره اسـتاندارد آن مثبـت       نیانگیباالتر از م یصفت

خواهد بود و هر چقدر نمره استاندارد باالتر باشد، برتر بـودن آن را  

هـزار   از وزن ریـ غ . گروه اول از نظر همه صـفات بـه  دهدینشان م

کسـب کـرد.    يو کمتـر  یو نمره استاندارد منف ترنییپا نیانگیدانه، م

  و SRL-98-10صـفار،  رقـم   از جملهگروه شامل سه عضو  ياعضا

SRL-98-20 ریگروه نسـبت بـه سـا    نیدانه در ا . وزن هزارندبود 

ـ  شتریب نیانگیم يدارا هاگروه ه و نمره استاندارد مثبت و باالتر بود. ب

 جـه یتـر و در نت درشـت  يهادانه دارايگروه، ارقام  نیا امارق یعبارت

بودند. گروه دوم شامل هفت عضو بـود کـه از    شتریوزن هزار دانه ب

اعضاي به خود اختصاص داد.  ینظر اکثر صفات نمره استاندارد منف

، SRL-98-1 ،SRL-98-11 ،SRL-98-13هــاي  گــروه از الیــن  

SRL-98-6 ،SRL-98-7 ،SRL-98-8 ان تشکیل شـده  و رقم دلگ

 نیانگیـ م يدارا اول گـروه  چـون صـفات هم  زیگروه ن نیدر ا. بود

در بوتـه   نیخـورج  از نظر صـفت تعـداد   هانی. البته البودند نییپا

  نمره استاندارد مثبت کسب کردند.

، SRL-98-12 يهـا نیسوم شامل پنج عضو متشکل از ال گروه

SRL-98-15 ،SRL-98-17 ،SRL-98-19  وSRL-98-4 ،نیــا بــود 

و  نیتعداد دانه در خـورج  ن،یاگرچه از لحاظ طول خورج هانیال

ـ نزد نیانگیـ وزن هزار دانه م کـل ارقـام    نیانگیـ کمتـر از م  ایـ  کی

عملکـرد دانـه،    وته،در ب نیاما از نظر صفات تعداد خورج ،داشتند

را کسـب   نیانگیم نیو شاخص برداشت باالتر کیولوژیعملکرد ب

 هـا گـروه  ریگروه را برتـر از سـا   نیا نتوایم یطور کلکردند و به

 يهـا نیـ کرد. گروه چهارم شامل هفت عضو متشـکل از ال  یمعرف

SRL-98-14 ،SRL-98-16 ،SRL-98-18 ،SRL-98-5 ،SRL-98-

2 ،SRL-98-3  وSRL-98-9 ــود. ا ــب ــال نی ــانی ــول  ه ــر ط از نظ

 ریگروه نسبت بـه سـا   نیدر ا نیو تعداد دانه در خورج نیخورج

 نیبودند و از لحاظ تعداد خـورج  نیانگیم نیشتریب يدارا هاگروه

 تـوان یمـ گـروه را   نیاکسب کردند.  یدر بوته نمره استاندارد منف

  کرد.   یمعرف برتر گروه عنوانبعد از گروه سوم به

  

  دوم برداشتکلزا در زمان  يهانیال یابیو ارز يبندگروه

شت دوم زمان بردا يبرا ياخوشه هیحاصل از تجز یدرخت نمودار

شـده و مـورد    میبه پـنج گـروه تقسـ    هانیشد. ال ارائه 2 کلشدر 

ارائـه شـد. در    6 جـدول در  يبنـد گروه جیقرار گرفتند. نتا ریتفس

قرار  SRL-98-20و  SRL-98-10 يهانیگروه اول رقم صفار و ال

همـه   يزمان برداشـت اول، بـرا   رد يبندگرفتند که مشابه با گروه

برخوردار بودند  يترنییپا نیانگیم از ،انهد هزار وزن جزصفات به

، دارد را بـه خـود اختصـاص دادنـد لـذا     نمرات استان نیترنییو پا

 يشـدند. گـروه دوم کـه دارا    ییگروه شناسا نیترفیضع عنوانبه

-SRL-98-1 ،SRL-98-11، SRL يهـا نیهفت عضو متشکل از ال

98-12 ،SRL-98-13 ،SRL-98-6 ،SRL-98-7 و SRL-98-8
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 در درصد 30-40 رطوبت زانیمدر زمان برداشت اول ( Wardه روش هاي مختلف کلزا ب. تجزیه کالستر صفات زراعی الین1شکل 

  ی)اصل ساقه ینییپا سوم کی يهانیخورج يهادانه

  
 در درصد 20-30 رطوبت زانیمدر زمان برداشت دوم ( Wardهاي مختلف کلزا به روش . تجزیه کالستر صفات زراعی الین2شکل 

  ی)اصل ساقه ینییپا سوم کی يهانیخورج يهادانه

 
 يهادانه در درصد 10-20 رطوبتدر زمان برداشت سوم ( Wardهاي مختلف کلزا به روش تجزیه کالستر صفات زراعی الین .3شکل 

 ی)اصل ساقه ینییپا سوم کی يهانیخورج
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تعـداد   ن،یاز صفات از جملـه طـول خـورج    ياریاز لحاظ بس بود

ــورج ــه در خ ــرد    ن،یدان ــه، عملک ــرد دان ــه، عملک ــزار دان وزن ه

و  کسـب کـرد   یو شاخص برداشت نمره استاندارد منف کیولوژیب

. گروه سـوم  به خود اختصاص داد را ارقام نیدر ب یفیضع گاهیجا

ـ با سه عضـو متشـکل از ال   و  SRL-98-14 ،SRL-98-16 يهـا نی

SRL-98-18 يگــروه دارا نیــدر ا نیبــود. صــفت طــول خــورج 

 گـر یو نمره استاندارد مثبـت و بـاالتر نسـبت بـه د     شتریب نیانگیم

ـ نزد نیانگیصفات م ریسا يبرا. بود هاگروه ـ بـه م  کی کـل   نیانگی

د. کـر  یابیحد متوسط ارز رگروه را د نیا توانیارقام داشتند لذا م

، SRL-98-15 يهـا نیمل چهار عضو متشکل از الگروه چهارم شا

SRL-98-17 ،SRL-98-19  وSRL-98-4 ـ بود. ا گـروه اگرچـه    نی

و وزن هـزار   نیتعداد دانه در خورج ن،یصفات طول خورج يبرا

امـا از لحـاظ صـفات تعـداد      کسب کرد یدانه نمره استاندارد منف

و شـاخص   کیـ ولوژیعملکرد دانـه، عملکـرد ب   ه،در بوت نیخورج

و  را به خود اختصـاص داد  ییرداشت نمره استاندارد مثبت و باالب

اکثر صفات، برتر  يدر مجموع با توجه به نمرات استاندارد باال برا

-SRL. گروه پنجم شـامل پـنج عضـو    شد یابیارز هاگروه ریاز سا

بود و از نظر  SRL-98-9و  SRL-98-3 ،SRL-98-5، دلگان، 98-2

ا)، هـ (باالترین مقدار در بین گـروه  نیصفات تعداد دانه در خورج

و شــاخص  کیــولوژیوزن هـزار دانــه، عملکـرد دانــه، عملکـرد ب   

کل و نمره اسـتاندارد مثبـت، امـا از نظـر      نیانگیم از برداشت برتر

 یدر بوتـه نمـره اسـتاندارد منفـ     نیو تعداد خورج نیطول خورج

  .کسب کرد

  

  سوم تبرداشکلزا در زمان  يهانیال یابیو ارز يبندگروه

زمـان سـوم در    يبـرا  ياخوشـه  هیـ حاصل از تجز یدرخت نمودار

بـه چهـار گـروه     هانیال زین یمقطع زمان نیرائه شد. در اا 3 شکل

جدول در  يبندگروه جیقرار گرفتند. نتا ریشده و مورد تفس میتقس

و  صـفار  رقـم  ارائه شد. گروه اول شامل چهار عضو متشکل از 7

ــاي  ــن ه ــ SRL-98-20و  SRL-98-10 ،SRL-98-18الی ــه  ودب ک

صفات شـامل   شتریکمتر از لحاظ ب نیانگیبا توجه به م یکل طوربه

و  کیـ ولوژیدر بوتـه، عملکـرد دانـه، عملکـرد ب     نیتعداد خـورج 

 گـروه  عنـوان بـه  یشاخص برداشت و اخـذ نمـره اسـتاندارد منفـ    

 گروه دوم شـامل هشـت عضـو متشـکل از    . شد یابیارز فیضع

، SRL-98-1 ،SRL-98-11 ،SRL-98-16 ،SRL-98-2هـاي  الین

SRL-98-5 ،SRL-98-6  وSRL-98-8  ـ ا  .بـود  دلگـان و رقم  نی

و وزن  نیتعداد دانه در خـورج  ن،یصفات طول خورج يگروه برا

و نمـرات   بـود  گـر ید يهـا نسبت به گروه يبرتر يهزار دانه دارا

در  نی. اما از لحاظ صفات تعداد خورجاستاندارد مثبت کسب کرد

 بـه  نییپـا  نیانگیو م یمنف دو شاخص برداشت نمره استانداربوته 

، SRL-98-12 يهـا نیـ ال شامل که سوم گروه. داد اختصاص خود

SRL-98-15 ،SRL-98-17 ،SRL-98-19 ،SRL-98-4  وSRL-

 رینسبت به سا را نیانگیم نیکمتر نیبود از نظر طول خورج 98-9

 ،عملکرد دانـه  يد را برانمره استاندار نی. اما باالتربود دارا هاگروه

در بوتـه   نیشاخص برداشت و تعداد خـورج  ک،یولوژیعملکرد ب

. گروه شد ییگروه شناسا نیدر مجموع برتر نیو بنابرا کسب کرد

، SRL-98-13 يهـا نیـ چهارم شـامل چهـار عضـو متشـکل از ال    

SRL-98-14 ،SRL-98-3  وSRL-98-7 ـ بود. ا گـروه از لحـاظ    نی

اسـتاندارد   نمـره و  نیانگیـ م نیشتریب يدارا نیصفت طول خورج

گـروه   نیـ در ا نیطول خـورج  يکه نشان از برتر بودمثبت و باال 

و  کسب کرد یصفات نمره استاندارد منف ری. اما از لحاظ ساشتدا

ـ ا یطـور کلـ  به گـروه   نیتـر فیگـروه بعـد از گـروه اول ضـع     نی

در سـه زمـان    يبندگروه جینتا سهی. در مجموع با مقاشد ییشناسا

و  SRL-98-15 ،SRL-98-17 ،SRL-98-19 يهــانیــرداشــت، الب

SRL-98-4  در هر سه زمان برداشت در گروه برتر قرار گرفتند که

 نیدر مجموع از نظر صفات مرتبط با عملکرد برتـر  دهدینشان م

در مرتبـه   SRL-98-9و  SRL-98-12هـاي  الیـن هستند و ها الین

  قرار گرفتند. يبعد

  

  کلی يریگجهینت

 شـتر یدر ب رسـد یپژوهش به نظر م نیحاصل از ا جیتوجه به نتا با

 یزمـان  یابیـ مورد ارز يهانیال يزمان برداشت برا نیبهتر هانیال

درصـد   -40 يدارا یساقه اصل ینییسوم پا کی يهااست که دانه

ـ   هـا نیـ ال یرطوبت باشد و در برخ ـ  يداریاخـتالف معن 30 نیب
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 تـر برداشـت اول مطلـوب   زمانان اول و دوم مشاهده نشد. لذا زم

عملکرد دانه با داشـتن   نیشتریضمن داشتن ب رای. زرسدیم نظر به

د کـر  عیهفته تسر کیکلزا را حدود  یدگیکمترین ریزش دانه، رس

آن  یعـدم همپوشـان   لیدلامر امکان توسعه کشت کلزا را به نیو ا

   نیـ کـه ال  ییجـا از آن نیچنـ م. هسـازد یبـرنج فـراهم مـ    يبا نشا

SRL-98-17 توانـد یبـود مـ   دانـه  عملکـرد  زانیـ م نیشتریب يدارا 

هـاي بیشـتر   در منطقه گـیالن بـراي بررسـی    نیال نیبرتر عنوانبه

    شود. یمعرف
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Abstract 

The pod drop and seed losses in rapeseed is one of the most important problems in the cultivation of this plant and 
determining the most appropriate harvesting time can greatly prevent this problem and subsequently reduce the grain 
yield reduction. Thus, the present research was conducted as a split-plot in time in the form of a randomized complete 
block design with three replications during the crop year of 2019-2020 in the Research Station of the Rice Research 
Institute of Iran in Rasht. The main factor was rapeseed genotypes at 22 levels and the subfactor was harvesting time at 
three levels (including the amount of moisture between 30-40, 20-30, and 10-20% in the third grade of the lower stage 
of the original stem). The results of analysis of variance showed that in addition to the significance of yield-related traits 
in rapeseed lines, the interaction of lines in time was also significant, which shows the effect of harvesting time on 
rapeseed lines is different. In most of the lines, the highest and lowest grain yields were related to the first and second 
harvesting time, respectively. The highest grain yield was found for SRL-98-17 with a mean of 3662 kg ha-1. Number of 
siliques per line due to loss of pods decreased from the first to the third harvesting time. However, SRL98-9, SR-98-19, 
SRL-98-1 and SRL-98-11 had the lowest loss of grains. According to these results, it seems that the first harvesting 
time results in the highest grain yield, hastens the harvest of rapeseed by one week, and potentiates it as a suitable 
choice for inclusion in the rotation after a rice crop. 
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