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  هاي تولید گیاهیمجله پژوهش

 1391جلد نوزدهم، شماره چهارم، 
   http://jopp.gau.ac.ir  

  

مطالعه فنولوژیکی روند و رشد ارقام کلزا نسبت به تجمع واحد حرارتی در سه تاریخ 
  کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز

  

  ،  3، عبدالمهدي بخشنده2 محمدحسین قرینه،1عبدالرضا سیداحمدي*
 4احمد نادريو  3ت اله فتحیقدر

 ،کشاورزي و منابع طبیعی رامینعلوم دانشیار دانشگاه 2دکتري زراعت و پژوهشگر سازمان جهاد کشاورزي خوزستان 1
 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان4  رامینکشاورزي و منابع طبیعیعلوم استاد دانشگاه 3

  
  چکیده

العمل فنولوژیکی و روند نمو ارقام کلزا نسبت به تجمع واحد مطالعه عکسمنظور  بهپژوهشاین   
 در 1387-87 تا 1386-87 به مدت دو سال از اریخ کاشت مناسب، دیر و خیلی دیرحرارتی در سه ت

   صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوكطبیعی استان خوزستان بهمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع
 20( در چهار تکرار اجرا شد، که در آن تیمار اصلی عبارت از سه تاریخ کاشت هاي کامل تصادفی 

) اس.جی.، شیرالی و آر401هایوال ( بهاره يو تیمار فرعی شامل سه رقم کلزا)  دي20  آذر و20 آبان،
دلیل کوتاه نمودن دوره رشد باعث کاهش ماده خشک کل نتایج نشان داد تاخیر در کاشت به. بودند

دید، این عامل باعث کاهش ارتفاع گیاه و عدم ذخیره مواد غذایی براي گیاه شد و در نهایت گیاه گر
کل  میانگین دو ساله ماده خشک. منجر به کاهش ماده خشک ساقه، برگ، خورجین و وزن دانه گردید

، 6/41ترتیب   آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20ماده خشک برگ در تاریخ کاشت  و
کاهش ماده خشک ساقه، خورجین و وزن دانه در اثر تاخیر  . درصد کاهش یافت1/83 و 2/47، 2/74

دهی در تاریخ دوره رشد رویشی و دوره گل.  درصد بود1/42 و 5/87، 1/58ترتیب  در کاشت به
 درصد 2/35 و 3/20، 2/26، 6/15ترتیب  آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20کاشت 
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 و کل دوره رشد در دهیگلمیانگین دو ساله مجموع درجه روز دوره رشد رویشی، .  یافتندکاهش
ترتیب در دوره رشد رویشی  آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20 هاي کاشتتاریخ

 درصد 2/12 و 6/6 درصد و دوره رسیدگی کامل 6/14 و 1/6 دهیگل درصد و در دوره 5/29 و 6/21
هاي تاخیري آذر و دي از یک  در کشتپژوهشدست آمده در این  بهيها بر اساس یافته.فتکاهش یا

ماه مواجه شده و سبب کندي رشد گردیده و از ها با سرماي ديطرف مرحله سبز شدن و توسعه برگ
دهی و پر شدن دانه با تنش گرمایی اسفند و فروردین ماه مواجه طرف دیگر مراحل حساس دوره گل

 از کشت کلزا در بنابراین ،شودو سبب کاهش شدید ماده خشک کل و دوره رویشی و زایشی میشده 
  .  آذر و دي اجتناب نموديهاماه
  

   درجه روز، کلزا، تاریخ کاشت، ماده خشک، درجه حرارت: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
 باالي در طی  منفی دماييهاتاریخ کاشت یک ابزار مدیریتی مهم در به حداقل رساندن جنبه  
تواند با میتاخیر در کاشت . باشدمی پرشدن دانه دهیگلکی حساس گیاه مانند ی فنولوِژيهادوره

در .  فوق به کاهش پتانسیل تولید و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد دانه شوديهاکاهش طول دوره
ییرات زیادي است مناطقی که در طول سال درجه حرارت، طول روز، بارندگی و رطوبت داراي تغ

تغییر در تاریخ کاشت .  ترین عوامل جهت حصول حداکثر عملکرد استتاریخ کاشت یکی از مهم
تواند جایگزین مناسب براي رشد و توسعه گیاه براي اجتناب از خشکی و درجه حرارت باال در می

ک در کلزا در گزارش نمودند حداقل ماده خش) 2007(دهدشتی و همکاران  .دوره بحرانی رشد باشد
گزارش نمودند تاخیر در کاشت ) 2001(جاویدفر و همکاران .  کاشت دیر به دست آمديهاتاریخ

لون و . باعث کاهش ارتفاع کلزا و عدم ذخیره کافی مواد غذایی شده و خطر سرمازدگی را افزایش داد
ط به کاهش یافتن نشان دادند کاهش عملکرد دانه به واسطه تاخیر در کاشت مربو) 2001( همکاران

 يگزارش نمودند، درجه حرارت باال) 1998(ابراهیم و همکاران  .اندازه کانوپی از حد مطلوب بود
العمل کلزا و خردل در بررسی عکس) 2004(رابرتسون و همکاران .  را کاهش دادهاگرهفاصله بین میان

 و دوره دهیگل درصد 50ه هندي به تاریخ کشت گزارش نمودند با تاخیر در کاشت، زمان رسیدن ب
تاخیر در کاشت سبب ) 1995(ویلیام و همکاران بر اساس مطالعات مک. تر گردیدرسیدگی کوتاه

گزارش نمودند قرار ) 2006(قادري و همکاران . دار ارتفاع بوته و وزن خشک کل گیاه شدکاهش معنی
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گیولیونی و .  را کاهش دادگرفتن گیاهان در درجه حرارت باال، طول دوره پر شدن و وزن دانه
اي طور قابل مالحظهتواند بهگزارش کردند درجه حرارت باال قبل از برداشت می) 1997(همکاران 

ها و بازدارندگی رشد ساقه، ریشه، و میوه را  و سرشاخههاخسارت وارد نماید، از جمله سوختگی برگ
حرارت باال روي رشد ساقه داشت که گزارش کرد بیش ترین تاثیر درجه ) 2001(ل ها.سبب گردید

گزارش نمود تنش گرما در طول دوره پر شدن دانه ) 2005(فوالد . نتیجه آن مرگ زودرس گیاه بود
منجر به کاهش وزن دانه و تراکم خورجین در کلزا گردید و همچنینن این محقق گزارش نمود 

گزارش ) 1988(لویک و ساونیی پو. ترین مرحله به درجه حرارت باال مرحله گامتوژنز بودحساس
 گرادسانتی درجه 32گراد در شب در مقایسه با  درجه سانتی23گراد در روز و  درجه سانتی28نمودند 

 و کوچک شدن گل ها در شب سبب کاهش باروري و عقیمی گلگرادسانتی درجه 26در روز و 
) 1993(مورسیون . کاهش دادها را در کلزا را  و کاسبرگ و همچنین قابلیت حیات پرچمهابرگ

 بهاره بعد از توسعه جوانه گل تا يترین مرحله به درجه حرارت باال در کلزاگزارش نمود حساس
ترین عامل  مهمدهیگلگراد در زمان  درجه سانتی27شروع توسعه بذر بود و درجه حرارت باالتر از 

گزارش نمودند افزایش درجه ) 2005(بوت و همکاران  . بهاره بوديتعیین کننده عملکرد دانه کلزا
 گرده و باروري و توسعه جوانه يهاحرارت در طول دوره زایشی تاثیر منفی روي قابلیت حیات دانه

گزارش ) 2004(گان و همکاران . گل داشته و باعث کاهش دوره پر شدن دانه و وزن دانه گردید
 ها در شب خورجینگرادسانتی درجه 18 در روز و گرادسانتی درجه 35 ينمودند تنش حرارتی باال

گزارش نمودند ) 2007(علیخانی و همکاران .  درصد نسبت به شاهد کاهش داد75در ساقه اصلی را تا 
) 2004(وانگ و همکاران . اثر مستقیم درجه حرارت باال بستگی به نوع محصول و سازگاري آن دارد

رشد و توسعه گیاه شده و باعث تخریب مشخص نمودند درجه حرارت باال باعث تسریع در نسبت 
درجه روز پارامتر ساده اي براي اندازگیري و تخمین درستی از .  و کاهش عملکرد دانه گردیدهاگل

مجموع درجه روز میزان . گندم استو ر طو ل دوره رشد براي گیاهانی همچون کلزا تجمع حرارتی د
ی با این حال روش مفیدي براي دهد، ولمی نسازگاري و تاثیر درجه حرارت باال و پایین را نشان

در شرایط تنش حرارتی یا تنش خشکی در کلزا مجموع . باشدمیبینی و یا اندازگیري رشد گیاهان پیش
درجه حرارت باال، خشکی . درجه حرارت مورد نیاز در پایان هر مرحله به سمت کم شدن گزارش شد

 را تحت رها و اندازه بذهاردیده و تشکیل خورجینو روزهاي طوالنی سبب تسریع در رسیدن گیاه گ
 اسفند و فروردین در شرایط آب و يهانظر به اهمیت گرماي آخر فصل در ماه. تاثیر قرار داده است

  . هوایی خوزستان و تاثیر منفی آن در نمو کلزا این پژوهش انجام گرفت
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  هامواد و روش

 در مرکز تحقیقات 1387-88  و1386-87 يهامدت دو سال زراعی طی سال بهپژوهشاین   
این مرکز در حد فاصل عرض . کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان ایستگاه اهواز اجرا گردید

 33 درجه و 48 دقیقه شمال و طول جغرافیایی 28 درجه و 31 دقیقه تا 21 درجه و 31 ییجغرافیا
ساله ارتفاع از سطح دریا واشناسی سیاساس آمار ه بر.  دقیقه واقع شده است55 درجه و 48دقیقه تا 

 درجه 32/25متر و میانگین درجه حرارت  میلی240 متر با متوسط مجموع بارندگی سالیانه 5/22
 گرادسانتی درجه -1 و 2/51ترتیب  و حداکثر و حداقل درجه حرارت مطلق سالیانه بهگرادسانتی
 3 بافت سیلتی رسی با هدایت الکتریکی  دارايیخاك مزرعه تحقیقاتبر اساس نتایج تجزیه. است
 1/9 درصد نیتروزن 062/0 در منطقه فعال ریشه بود و 2/7متر و اسیدیته خاك موس بر سانتیمیلی

 کامل يهاآزمایش در قالب طرح آماري بلوك. ام پتاس قابل جذب بودپی پی270ام فسفر و پیپی
 20تیمار اصلی شامل سه تاریخ کاشت . گردیدتصادفی به روش اسپلیت پالت با چهار تکرار اجرا 

، 401یوال هايها بهاره به ناميتیمار فرعی شامل سه رقم کلزا. ماه بود دي20 آذر و 20 آبان،
سازي زمین با شخم زدن زمین، سپس در مهر ماه هر سال عملیات آماده. اس و شیرالی بود.جی.آر

بر اساس آزمون خاك کود . عی صورت گرفتها و تسطیح نسبی زرادیسک جهت خرد کردن کلوخه
 کیلوگرم فسفر خالص از منابع کودي اوره و 60 کیلوگرم ازت خالص، 160مورد نیاز هر هکتار به قرار 

صورت تمامی کودهاي فسفاته و یک سوم از کودهاي نیتروژنی را به. آمونیوم تامین گردیدفسفات دي
د نیتروژنی به صورت سرك در دو مرحله به ساقه رفتن پایه و قبل از کاشت مصرف گردید و مابقی کو

 با در نظر گرفتن نهرهاي مورد استفاده محاسبه و به وسیله متر هاطول کرت. و به گل رفتن مصرف شد
 هاکه ابعاد کرتطوريجدا شد، سپس به وسیله گچ و طناب تکرار به تکرار جداسازي انجام گرفت به

منظور تسهیل ها، مرتب کردن و فرم دادن آنها بهشکل دادن به پشته. بودنددر تمام تکرارها با هم برابر 
 3/0در هر کرت هشت خط کاشت به فاصله . در عملیات آبیاري و سبز شدن یکنواخت بذر انجام شد

 متر در 5/1 از یکدیگر یک متر و فاصله بین تکرارها هافاصله کرت. متر و طول چهار متر کشت گردید
 روز که رطوبت مزرعه به حد ظرفیت مزرعه رسید عملیات کاشت هر 3-4پس از . نظر گرفته شد

آبیاري مطابق معمول و براساس نیاز . تاریخ کاشت در زمان تعیین شده به صورت هیرم کاري انجام شد
 بدون احتساب بارندگی و با توجه به تاریخ هاتعداد آبیاري. گیاه بدون هیچ محدودیتی انجام گرفت

در طول آزمایش .  زود و دیر هنگام بوديها کشتيهان چهار تا هشت نوبت در تاریخکاشت بی
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صفات مورد نظر شامل وزن خشک برگ، ساقه، خورجین، دانه و ماده خشک کل در مرحله نمو 
، پر شدن دانه، رسیدگی دانه دهیگل اي، دو برگی، سه برگی، چهاربرگی، پنج برگی، هفت برگی،دولپه

در . نمونه برداري صورت گرفت) 2000زواره و امام (ل دانه بر اساس مراحل نمو گیاه و رسیدگی کام
هاي مختلف گیاه هر مرحله از هر کرت پنج بوته از سطح خاك بریده و به آزمایشگاه منتقل و قسمت

 ساعت 48مدت  درجه به75هاي کاغذي در آون شامل برگ، ساقه، خورجین و دانه جدا و در پاکت
صورت تدریجی از آون خارج و هم زمان ماده خشک هر جزء به وسیله ها بهنمونه. ده شدندقرار دا
 آمار هواشناسی مربوط به دو سال .گیري و یادداشت برداري صورت گرفت دیجیتالی اندازهيترازو

هاي اسفند و فروردین مرکز  مربوط به درجه حرارت ماه2010 تا 2000ساله از سال 10آزمایش و آمار 
 ،1 يهاجدول(تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان از اداره کل هواشناسی استان استخراج گردید 

گیري درجه روز، درجه حرارت حداکثر و حداقل هر روز را با هم جمع و میانگین براي اندازه). 3 و 2
استیوارت موریسون و . گرادپنج درجه سانتی=دماي پایه (آن از درجه حرارت پایه کسر گردید 

طور کامل انجام  هرز بهيها و دفع علفها زراعی شامل مبارزه با آفات و بیمارييهامراقبت)). 2002(
  به روشها تجزیه و آزمون میانگینMSTAT-Cاعداد خام حاصل از آزمایش با نرم افزار . گرفت

LSD وسیله کمک نرم افزار  نمودار بهرسم. انجام گرفتEXCELصورت گرفت .  
  

  .1387-88 و 1386-87  زراعیيها مقایسه میزان درجه حرارت و بارندگی دوره رشد سال-1 دولج
 1387-88  1386-87 ماه

 

ت 
رار

ه ح
رج

ل د
داق

ح
)

تی
سان

راد
گ

( 

ت 
رار

ه ح
رج

ر د
داکث

ح
)

تی
سان

راد
گ

( 

ت 
رار

ه ح
رج

ن د
نگی

میا
)

تی
سان

راد
گ

( 

ی 
دگ

بارن
)

متر
ی 

میل
ت  )

رار
ه ح

رج
ل د

داق
ح

)
تی

سان
راد

گ
( 

ر د
داکث

ح
ت 

رار
ه ح

رج
)

تی
سان

راد
گ

( 

ت 
رار

ه ح
رج

ن د
نگی

میا
)

تی
سان

راد
گ

( 

ی 
دگ

بارن
)

متر
ی 

میل
( 

 - 4/30 4/38 4/22 - 5/30 39 22 مهر
 7/39 9/21 6/27 1/16 - 4/24 32 7/19 ابان
 4/15 9/15 1/22 8/9 6/38 3/16 5/21 1/11 اذر
 - 3/12 5/18 2/6 4/31 10 9/14 1/5 دي

 3/30 8/15 2/21 4/10 5/22 3/12 6/18 1/8 بهمن
 3/3 7/19 1/26 3/13 1/1 19 1/26 8/11 اسفند

 7/18 22 4/28 7/15 2/1 7/26 2/34 1/19 فروردین
 8/3 1/31 8/37 3/24 - 5/31 1/39 24 اردیبهشت
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  .1387-88 و 1386-87  مختلف کاشت طی دو سال يها مقایسه میزان درجه حرارت و بارندگی تاریخ-2 جدول
87-1386  88-1387 

تاریخ 
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 - 3/19 6/23 15 - 7/24 32 4/17 انآب20

 - 2/16 2/24 2/8 - 5/13 2/20 8/6 آذر20

 - 12 9/19 4/4 - 7/7 2/12 2/3 دي20

  
 دهیگلگراد در اسفند و فروردین ماه د مرحله  درجه سانتی28و  25تعداد روزهاي با درجه حرارت باالي . 3جدول

  .) هواشناسی خوزستانآمار ده ساله اهوازاز سازمان(وپرشدن دانه کلزا 
 فروردین اسفند

تعداد روزهاي با 
 25دماي باالتر از 

 گراددرجه سانتی

تعداد روزهاي با 
28دماي باالتر از 

 گرادسانتیدرجه

تعداد روزهاي با 
 25دماي باالتر از 

 گراددرجه سانتی

تعداد روزهاي با 
 28دماي باالتر از 

 گراددرجه سانتی

 ماه

79د،  فروردین اسفن 23 24 6 16  

80اسفند، فروردین  28 30 5 18  

81اسفند، فروردین 16 26 7 17  

82اسفند، فروردین  23 24 6 15  

83اسفند،  فروردین  21 28 13 15  

84اسفند، فروردین  22 26 2 9  

85اسفند، فروردین  21 31 6 18  

86اسفند،  فروردین 15 30 2 8  

87اسفند، فروردین  29 31 12 15  

88اسفند،  فروردین 24 25 10 31  

18 2/7  81/27  3/24  میانگین ده ساله 
8/48  82/24  76/89  38/78  درصد 
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  نتایج و بحث
دار در تجزیه واریانس مرکب اثر تاریخ کاشت روي ماده خشک کل دو ساله معنی: ماده خشک کل

ن ارقام از نظر ماده خشک کل تفاوت بی. دار نبودبود اما اثر سال و اثر متقابل سال و تاریخ کاشت معنی
ک کل در ترین ماده خش بیش5ساس اطالعات مندرج در جدول برا). 4جدول ( وجود داشت دارمعنی

کاهش ماده خشک در . دست آمد دي به20ترین آن در تاریخ کاشت  آبان و کم20تاریخ کاشت 
 2/74 و6/41ترتیب به میزان  آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و20 کاشت يهاتاریخ

) 1 شکل(در بررسی میانگین دو ساله روند تجمع ماده خشک کل ). 5 جدول(درصد کاهش نشان داد 
مشخص گردید تاخیر در کاشت سبب شد که تمام مراحل رشد گیاه با شرایط نامساعد محیطی به 

 و پرشدن دانه دهیگل در زمان يخصوص درجه حرارت پایین در زمان کاشت و درجه حرارت باال
مواجهه شود که این عامل سبب کاهش ارتفاع گیاه و عدم ذخیره کافی مواد غذایی براي گیاه شده و در 

متر در تاریخ سانتی127نهایت منجر به کاهش وزن کل خشک گیاه گردید به طوري که ارتفاع بوته از 
 35 دي به 20یت در تاریخ کاشت  آذر و در نها20 سانتی متر در تاریخ کاشت 81 آبان به 20کاشت 

دهدشتی و .  بود401وال یها ترین ماده خشک کل به دست آمده مربوط بهبیش. سانتی متر کاهش یافت
.  کاشت دیر به دست آمديهاگزارش نمودند حداقل ماده خشک در کلزا در تاریخ) 2007(همکاران 

 نموي سبب يهاکردن دورهم با کوتاهگزارش نمودند تنش گرما در گند) 2007(علیخانی و همکاران 
 نشان داد تاخیر در کاشت به سبب پژوهشنتایج این . دیکاهش در اندازه گیاه و میزان زیست توده گرد

اختالل در مراحل رشد به علت عدم انطباق مراحل رشد و نمو گیاه با شرایط مناسب درجه حرارت و 
 دارمعنیکه اثر سال روي ماده خشک کل جاییاز آن  .رطوبتی موجب کاهش ماده خشک کل گیاه شد

  . آورده شده است1 میانگین دو ساله روند تغییرات ماده خشک کل در شکل بنابراین ،نشد
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 در سه تاریخ 401وال  یهالی آرجی اس ومیانگین دوساله روند رشد ماده خشک کل سه رقم کلزا شیرا. 1شکل 
  .در شرایط آب و هوایی اهواز)   ـــــدي20و ...... آذر20 ،---آبان 20(کاشت 

  
 ماده خشک يدارطور معنیدر تجزیه واریانس مرکب دو ساله تاخیر در کاشت به: ماده خشک برگ

 20هر بوته در تاریخ کاشت  گرم در 88/4میانگین ماده خشک برگ از ). 4 جدول(برگ را کاهش داد 
 درصد کاهش در ماده خشک برگ بود 2/47 آذر رسید، که معادل 20 گرم در تاریخ 58/2آبان به 

 يهانشان داد ماده خشک برگ در تاریخ) 2 شکل( کلزا يهاروند تجمع ماده خشک برگ). 5 جدول(
 آذر حداکثر 20 تاریخ کاشت در. بود) آبان 20(تر از تاریخ کاشت مناسب  دي کم20 آذر و 20کاشت 

 آبان ماده خشک 20 گرم به ازاي هر بوته رسید که نسبت به تاریخ کاشت 22/3ماده خشک برگ به 
 درصد نسبت به تاریخ 1/83 دي ماده خشک برگ 20در تاریخ کاشت . برگ کاهش شدیدي داشت
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 رقم شیرالی، میانگین ماده خشک برگ در سه). 5 جدول(تر بود  کم) آبان 20(کاشت مناسب 
 گرم به ازاي هر بوته بوده که ماده خشک 65/3 و 61/2، 62/2ترتیب برابر  به401وال یها اس و.جی.آر

گزارش نمودند ) 2006(قادري و همکاران .  از دو رقم دیگر بیشتر بوددارمعنیطور  به401وال یهابرگ
در بررسی .  را کاهش دادها کوچک شده و میزان آب برگيهاتنش درجه حرارت باعث تولید برگ

روند رشد برگ در ارقام مختلف کلزا مشخص گردید تاخیر در کاشت کلزا به سبب کاهش دوره 
رویشی گیاه و شرایط نامساعد محیطی به خصوص درجه حرارت پایین در زمان کاشت و استمرار آن 

جر به کاهش ماده خشک برگ خوبی توسعه نیابند و من کلزا بهيهادر دي ماه تا اواسط بهمن ماه برگ
  ).2شکل( در تمام ارقام مورد بررسی شد

  
در سه  401وال یها بهاره شیرالی آرجی اس ويمیانگین دوساله روند رشد ماده خشک برگ سه رقم کلزا -2شکل 

  .در شرایط آب و هوایی اهواز) دي ــــ20و  ..... آذر20، ----آبان20(تاریخ کاشت 
  

 ماده خشک دارمعنیطور در تجزیه واریانس مرکب دو ساله تاخیر در کاشت به: ماده خشک ساقه
 نبود، که مربوط به شرایط مشابه دارمعنیاثر سال و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت . ساقه را کاهش داد

 کاشت يهامیانگین ماده خشک ساقه در تاریخ). 4 جدول(لی آزمایش بود آب و هوایی دو سال متوا
 جدول( درصد کاهش یافت 1/58 و 1/31ترتیب  آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20
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 دي نشان داد رشد ساقه به 20 آذر و 20در تاریخ کاشت ) 1شکل (در بررسی روند رشد ساقه ). 5
زنی در تاریخ که طول دوره جوانهطورين در زمان کاشت قرار گرفته بهشدت تحت تأثیر درجه پایی

تر بود و دوره ترتیب چهار و هفت روز بیش آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20کاشت 
 با يتر کميهااند به خوبی توسعه یابند و گیاه با برگ نتوانستههاتر شده و برگرشد رویشی کوتاه

ت باال اوایل اسفند مواجهه شده و رشد طولی ساقه و ذخیره مواد غذایی به خوبی انجام درجه حرار
ندها در نهایت منجر به کاهش ماده خشک ساقه شده و حداکثر ارتفاع بوته ینگرفت و مجموع این فرآ
 ترین تاثیرگزارش کرد بیش) 2000(ل ها .متر رسید سانتی35 دي ماه به 20در تاریخ کاشت تاخیري 

ابراهیم و همکاران . درجه حرارت باالي روي رشد ساقه است که نتیجه آن مرگ زودرس گیاه شد
قادري و همکاران .  را کاهش دادهاگزارش نمودند درجه حرارت باالي فاصله بین میان گره) 1998(
. شدن ساقه کلزا گردیدارت باالي باعث کوتاه شدن و ضعیفگزارش نمودند درجه حر) 2006(

  . در این تحقیق مطابقت دارد) 3 شکل( مدهآدست  نتایج ارائه شده با نتایج بهراینبناب

 
  

در سه تاریخ 401وال یهامیانگین دوساله روند رشد ماده خشک ساقه سه رقم رقم کلزا شیرالی آرجی اس و. 3شکل 
  .در شرایط آب و هوایی اهواز) دي ـــــ20و ..... آذر20 ،----آبان20( شت کا
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  .در آزمایش تاریخ کاشت...  تجزیه واریانس میانگین مربعات مرکب ماده خشک برگ، ساقه-4جدول 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

ماده 
 برگخشک

ماده خشک 
 ساقه

ماده خشک 
 خورجین

ماده خشک 
 کل

  وزن 
 دانه

 ns13/0 ns1/0 ns35/1 ns12/1 ns01/0 1 سال

 a 6 17/0 12/1 1/2 21/2 83/0اشتباه 

 26/11** 74/41** 23/15** 65/25** 23/47** 2 تاریخ کاشت

 ns5/0 ns32/0 ns7/0 ns41/1 ns08/0 2 سال ×تاریخ کاشت

 b 12 15/2 81/1 92/1 31/2 0795/0اشتباه 

 25/4** 93/1** 83/1** 45/1** 59/2** 2 رقم

 ns28/0 ns069/0 ns725/0 ns56/1 ns105/0 2 سال×قم ر

 ns55/0 ns35/0 ns27/0 ns27/1 ns32/0 4 تاریخ کاشت×رقم 

 ns036/0 ns073/0 ns75/0 ns38/0 ns046/0 4 سال ×تاریخ کاشت ×رقم 

 C 36 423/0 223/0 321/0 238/0 0675/0اشتباه 

CV) 8/6 87/5 237/6 26/8 36/7  )درصد 
  . %1 و5دار درسطح احتمال ترتیب معنی به*. **.

  
  .ساقه، خورجین و وزن دانه ارقام کلزا در آزمایش تاریخ کاشت میانگین مرکب ماده خشک کل، برگ، - 5جدول 

 تیمارها
  ماده خشک برگ

 )گرم در بوته(

  ماده خشک ساقه
 )گرم در بوته(

  ماده خشک خورجین
 )گرم در بوته(

ماده خشک کل 
 )گرم در بوته(

  زن دانهو
 )گرممیلی(

      تاریخ کاشت

 a89/4 a67/4 a94/4 a15/10 a25/3 ابان20

 b58/2 b23/3 b11/2 b93/5 b53/2 اذر20

 c828/0 c96/1 c63/0 c62/2 c88/1 دي20

LSD) 5/0( 91/0 736/0 87/0 95/0 18/0 

      ارقام

 b62/2 a021/3 ab94/2 b93/5 b61/2 شیرالی

 ab61/2 a315/3 ab53/2 a31/6 a07/3 اس.جی.آر

 a65/3 a51/3 a84/2 a46/6 b74/2  401هایوال 

LSD) 5/0( 36/0 33/0 33/0 32/0 15/0 

  .نیستند دارداراي اختالف معنی% 5در سطح  احتمال  LSD حروف مشابه با استفاده از آزمون داراي يهادر هر ستون میانگین
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اثر .  بوددارمعنیان داد تاخیر در کاشت روي وزن دانه تجزیه واریانس مرکب دو ساله نش: وزن دانه
میانگین دو ساله وزن ). 4 جدول( نبود دارمعنیسال و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت روي وزن دانه 

 آذر و در نهایت به 20 در تاریخ کاشت 513/2گرم در تاریخ کاشت مناسب به  میلی250/3دانه از 
 20 آذر و 20 کاشت يهامیانگین دو ساله وزن دانه در تاریخ.  رسید دي20 در تاریخ کاشت 883/1

در میان ارقام .  درصد کاهش یافت1/42 و 7/22ترتیب به) آبان20(دي نسبت به تاریخ کاشت مناسب 
اس با هم .جی. وزن دانه دو رقم شیرالی و آر. بیش ترین وزن دانه را داشت401وال یها مورد بررسی

 آبان روند رشد دانه در ابتدا داراي رشد کند 20در تاریخ کاشت ). 5 جدول(نداشتند  يدارمعنیتفاوت 
بود، ولی از مرحله گرده افشانی تا پر شدن دانه داراي رشد خطی و در ادامه افزایش ماده خشک دانه با 

 20 آذر نسبت به تاریخ کاشت 20دوره رشد خطی دانه در تاریخ کاشت . شدت کم تر ادامه داشت
 اواخر اسفند و اوائل فروردین کم يان به علت مواجه شدن دوره پر شدن دانه با درجه حرارت باالآب

در تاریخ کاشت ). 4شکل ( آذر گردید 20تر بوده و منجر به کاهش وزن خشک دانه در تاریخ کاشت 
 فروردین اوائل) گرادسانتی درجه 32 (ي دي ماه مرحله گرده افشانی و پرشدن دانه با گرماي باال20

رقم شیرالی نسبت به دو رقم ). 5 جدول(و منجر به کاهش وزن دانه گردید ) 3 جدول(ماه مواجهه شد 
 دي نسبت 20تري داشت به همین دلیل کاهش وزن دانه آن در تاریخ کاشت دیگر دوره رشد طوالنی

 وزن دانه آن يالعلت زودرس بودن و سرعت رشد با به401وال یهارقم. به دو رقم دیگر بیش تر بود
گزارش ) 2007( علیخانی و همکاران . دي کم تر از دو رقم دیگر بود20 آذر و 20در تاریخ کاشت 

 روز و نیز  27 روز به 47دوره پر شدن دانه گندم را از ) گراد درجه سانتی32(کردند تنش گرمایی 
 درجه 35 درجه حرارت گزارش نمودند) 2004( وانگ و همکاران.  درصد کاهش داد41وزن دانه را 

 16 در روز و گرادسانتی درجه 20( در شب نسبت به حالت اپتیمم گرادسانتی 16 در روز و گرادسانتی
) 2005(بوت و همکاران .  وزن دانه کلزا را کاهش داديدارمعنیطور به)  در شبگرادسانتیدرجه 

 يها منفی بر قابلیت حیات دانهيرگزارش نمودند که افزایش درجه حرارت در طول دوره زایشی تاثی
 پژوهشدر این . گرده و باروري، توسعه جوانه گل داشته و دوره پر شدن دانه و وزن دانه را کاهش داد

 ي تاخیري مرحله گرده افشانی و مرحله پرشدن دانه با درجه حرارت بااليهانتایج نشان داد در کشت
 زایشی در يهااجهه شده و خسارت شدید به اندامهاي اسفند و فروردین موو روزهاي طوالنی ماه

ماه به  اواسط اسفند و فروردینيو درجه حرارت باال) 3 و2 و1 عکس(مرحله زایشی به همراه داشت 
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 يها از بین رفته در تاریخيهاتعداد گل را از بین برده و سبب کاهش وزن دانه گردید و هاشدت گل
  ). 6عکس( درصد بود 78 و 42زان ترتیب به می و دي به20 آذر20کاشت 

  
  

  در 401وال یهاشیرالی آرجی اس و(میانگین دوساله روند رشد ماده خشک دانه سه رقم کلزا  - 4شکل 
  .یط آب و هوایی اهوازدر شرا) دي ــــ20و ..... آذر 20،- .-.- آبان( 20سه تاریخ کاشت 

  
 ماده خشک خورجینر تجزیه واریانس مرکب دوساله اثر تاریخ کاشت روي د: ماده خشک خورجین

دار نبود  معنیماده خشک خورجیندار بود ولی اثر سال و اثر متقابل سال در تاریخ کاشت روي معنی
 دي 20 آذر و 20کاشت هاي  در بوته در تاریخماده خشک خورجینمیانگین دو ساله ). 4جدول (

ماده میانگین دو ساله .  کاهش یافت5/87 و 3/57ترتیب به)  آبان20(نسبت به تاریخ کاشت مناسب 
روند ). 5 جدول(اس بیش تر بود .جی. نسبت به رقم شیرالی و آر401وال یها  در بوتهخشک خورجین

ناسب روند رشد ماده خشک گرفتن از تاریخ کاشت منشان داد با فاصله) 5شکل (ها رشد خورجین
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 يها در تاریخ.باشدمیتر به کاهش تعداد خورجین و وزن دانه مربوط افت که بیشیخورجین کاهش 
اواسط ) گرادسانتی درجه 30 (يها با درجه حرارت باال دي مرحله توسعه خورجین20 آذر 20کاشت 

 4 يهاعکس( شد هاشک خورجینماه مواجهه گردیده و منجر به کاهش ماده خاسفند ماه و فروردین
که گزارش نمودند تنش حرارتی در کلزا پر ) 2004( گان و همکاران يهاکه با یافته) 5 و شکل 6تا 

در جمع بندي کلی از مراحل رشد گیاه . دهد مطابقت داردمی و توسعه آنها را کاهش هاشدن خورجین
ان نتیجه گرفت که تاخیر در کاشت به تو مختلف کلزا میيهاو روند تشکیل ماده خشک در اندام

سبب اختالل در مراحل رشدي گیاه و عدم انطباق مراحل رشدي با شرایط مناسب درجه حرارت و 
رطوبتی و عدم استفاده مطلوب از شرایط محیطی و کاهش دوره رشد رویشی و زایشی و پرشدن دانه 

  .کاهش داد يدارمعنیطور ماده خشک ساقه، برگ، خورجین و وزن دانه به

 
  

   401وال یها میانگین دوساله روند رشد ماده خشک خورجین سه رقم کلزا شیرالی آرجی اس و- 5شکل 
  .در شرایط آب و هوایی اهواز) دي ــــ20و ..... آذر20 ،--- آبان20(در سه تاریخ کاشت 
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ماه دي20ماه در تاریخ کاشت پرچم و تخمدان در اثر تنش حرارتی فروردین  از بین رفتن مادگی،3  و2و  1عکس 

  .عکس از نگارنده) 1387اهواز (
 

  
ها  خشک شدن گل- 6عکس 

ها در باالو سوختگی نوك غالف
هاي وسطی و کوچک در غالف

ها در بوته در کشت شدن غالف
  .)1388اهواز  ( آذر20تاخیري 

 مواجه شدن توسعه غالف - 5عکس 
کلزا با درجه حرارت باال فروردین ماه 

 آذر و سوختگی 20در کشت تاخیري 
. غالف که از نوك آن شروع گردید

  .)1388اهواز (

بندي  عدم توسعه و دانه-4عکس 
غالف و  خشک شدن آنها در اثر تنش 

حرارتی اوایل فرودین در تاریخ 
 .)1388اهواز، (آذر 20ي کاشت تاخیر
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 و دهیگل تجزیه واریانس مرکب دو ساله اثر تاریخ کاشت روي طول دوره رویشی، :طول دوره رشد
). 6جدول(دار نبود اثر سال و اثر متقابل تاریخ کاشت در سال معنی. دار بودکل دوره رشد گیاه معنی

 دي 20 آذر و 20  کاشت يهادر تاریخدهی و کل دوره رشد میانگین دو ساله طول دوره رویشی، گل
دهی  درصد و در دوره گل2/26 و 6/15ترتیب در دوره رشد رویشی  آبان به20نسبت به تاریخ کاشت 

بر اساس ). 7 جدول( درصد کاهش یافت 2/27 و6/12 درصد و در دوره رسیدگی کامل 2/35 و3/20
تر بود  کميدارمعنیطور دو رقم دیگر به از 401وال یها دوره رشد رویشیهاجدول مقایسه میانگین

اس و .جی.رقم آر). 7 جدول(  نداشتنديدارمعنیهم تفاوت  دهی ارقام مورد بررسی باولی دوره گل
 دوره رسیدگی ان از دو 401وال یها  نداشتند ولیيدارمعنیشیرالی دوره رسیدگی آنها با هم تفاوت 

 شد، زیرا عامل اصلی دهیگلکاشت موجب کاهش طول دوره تاخیر در تاریخ . رقم دیگر کوتاه تر بود
باشد با تاخیر در تاریخ کاشت دماي هوا در طول دوره می طول روز دهیگلکننده طول دوره تعیین

 20 آذر و 20در تاریخ کاشت تاخیري .  شددهیگل افزایش یافته و سبب کاهش طول دوره دهیگل
، هاواخر اسفند و اوائل فروردین منجر به از بین رفتن گل اگرادسانتی درجه 30دي دماي باالي 

  .تري چرخه رندگی خود را تکمیل نمود ارقام کلزا شد و گیاه در زمان کوتاهيهاپرچم
تجزیه واریانس تجزیه مرکب دو ساله اثر تاریخ کاشت روي مجموع درجه روز : مجموع نیاز حرارتی

اثر سال و اثر متقابل تاریخ کاشت و سال . دار بودمعنی و کل دوره رشد گیاه دهیگلدوره رویشی، 
 و کل دوره رشد در تاریخ دهیگلمیانگین دو ساله مجموع درجه روز دوره رویشی، .  نبوددارمعنی

 5/29 و 6/21ترتیب در دوره رشد رویشی  آبان به20 دي نسبت به تاریخ کاشت 20 آذر و 20 کاشت
 درصد کاهش 2/12 و6/6 درصد و در دوره رسیدگی کامل 6/14 و1/6دهی درصد و در دوره گل

کاشت مقدار مجموع درجه روز  مجموع درجه روز در مرحله رشد رویشی نشان داد تاخیر در. یافت
 در دهیگلدر هر مرحله را کاهش داد، ولی با این حال مجموع درجه روز مورد نیاز براي تکمیل دوره 

.  به دست آمديترروز مورد نیاز در تعداد روز کم درجه هر رقم تغییر زیادي نداشت و مجموع
 جدول(تر از دو رقم دیگر بود  در رقم شیرالی بیشدهیگلمجموع درجه روز دوره رشد رویشی و 

دهی با تاخیر در تاریخ کاشت نتایج نشان داد مجموع درجه روز الزم براي تکمیل دوره گل). 6
 آذر و 20 آبان به 20که به تعویق افتادن تاریخ کاشت از طوريدستخوش تغییر قابل توجهی نگردید، به

دهی  گل درصد و در مرحله1/12 و 5/6رتیب ت دي میانگین مجموع درجه روز کل دوره رشد به20به 
 درصد کاهش یافته، این در حالی بود که در تاریخ کاشت تاخیري کل دوره رشد 6/14 و 1/6ترتیب به
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صد نسبت به تاریخ کاشت  در2/35 و 1/20 ترتیبدهی به درصد و دوره گل9/27 و7/12ترتیب گیاه به
دهی این نتایج بیانگر این است که تاخیر در کاشت سبب گردید مرحله گل). 7جدول(تر شد اول کوتاه

روز مورد نیاز در مدت زمان د، بنابراین مجموع درجه ی هم زمان گردییگیاه با درجه حرارت باال
افتادن هر روز تاریخ کاشت از به تعویق. دیتر تکمیل گرد سریعدهیگلسب شده و مرحله تري ککوتاه

ل دوره رشد گیاه در تر شد و در نهایت ک روز کوتاه75/0دوره رشد گیاه را  دي طول 20  آبان تا20
اه بندي نهایی تعیین تاریخ کاشت مناسب براي رشد و توسعه گیدر جمع. تري کامل شدتعداد روز کم

 و پرشدن دهیگلبراي اجتناب از درجه حرارت پایین در زمان کاشت و درجه حرارت باال در دوره 
 تاخیري آذر يها در کشتپژوهشدست آمده در این  بهيهابر اساس یافته.  ضروري استهاخورجین

 با سرماي دي ماه مواجه شده و سبب کندي هاو دي از یک طرف مرحله سبز شدن و توسعه برگ
 و پر شدن دانه با تنش گرمایی اسفند و دهیگلرشد گردیده و از طرف دیگر مراحل حساس دوره 

، شودمیفروردین ماه مواجه شده و سبب کاهش شدید ماده خشک کل و دوره رویشی و زایشی 
 يهاگردد تاریخمی پیشنهاد در ضمنهاي آذر و دي اجتناب نمود و  از کشت کلزا در ماهبنابراین
  . نده مورد بررسی قرار گیردیخیلی زود اول آبان و نیمه اول مهر در آکاشت 

  
  . میانگین مربعات مرکب طول دوره رشد مجموع نیاز حرارتی در آزمایش تاریخ کاشت-6جدول 

 مجموع نیاز حرارتی طول دوره رشد
 منابع تغییرات

درجه 
 رسیدگی دهیگل رویشی  رسیدگی دهیگل رویشی  آزادي

 ns05/3 ns07/3 ns25/1 ns02/443 ns87/215 ns12/162 1 سال

 a 6 27/9 81/4 41/5 26/420 45/325 86/1614اشتباه 
 7/262143** 7/12071** 2/31272** 3/11475** 3/654** 1/2603** 2 تاریخ کاشت

 ns53/16 ns14/11 ns89/26 ns04/418 ns59/356 ns57/68 2 سال ×تاریخ کاشت

 b 12 28/45 46/32 62/56 73/4138 30/3432 62/7231اشتباه 

 ns55/21 ns36/41 ns39/198 ns12/7417 **05/13842 **27/31531 2 رقم

 ns74/47 ns67/8 ns59/6 ns83/579 ns64/411 ns88/289 2 سال×رقم 

 ns75/12 ns53/0 ns99/4 ns66/580 ns43/1352 ns49/1546 4 تاریخ کاشت× رقم 
 ns63/13 ns28/1 ns75/8 ns32/337 ns06/267 ns59/329 4 سال×کاشتتاریخ×رقم

 C 36 05/43 74/28 11/48 64/4251 63/3419 25/6745اشتباه 

CV(%)  3/5 85/6 48/5 42/6 06/8 05/7 
  . %1 و5سطح احتمال  دار درترتیب معنیبه. *. **
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  .ریخ کاشت مقایسه میانگین طول دوره رشد و مجموع نیاز حرارتی در آزمایش تا-7 جدول
 

 هاتیمار )درجه روز(مجموع نیاز حرارتی )روز(طول دوره رشد 
 رسیدگی دهیگل رویشی  رسیدگی دهیگل رویشی 

       تاریخ کاشت

 a17/79 a62/29 a69/157 a98/747 a13/306 a3/1786 ابان20

 b84/66 b61/23 b64/137 b71/586 ab43/287 b8/1670 اذر20

 c46/58 c21/19 c02/114 c41/527 ab47/261 c59/1568 دي20
LSD(0.5) 12/4 57/3 72/4 44/40 84/36 47/53 

       ارقام

 b29/61 a69/22 b69/133 a62/601 b68/255 b79/1641 401هایوال 

 a01/68 a54/24 ab52/136 a24/624 ab97/294 ab96/1673 اس.جی.آر

 a17/69 a22/25 a44/139 a24/636 a37/304 a98/1709 شیرالی
LSD(0.5) 83/3 13/3 1/4 2/38 3/34 11/48 

  .نیستند دارداراي اختالف معنی% 5در سطح  احتمال  LSDحروف مشابه با استفاده از آزمون  داراي يهادر هر ستون میانگین
  

  سپاسگزاري
بیعی طبدینوسیله از همکاري و مساعدت بخش اصالح بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  

  .گردد زحمات زیادي را تقبل نمودند تشکر و قدردانی میپژوهشاستان خوزستان در انجام 
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Abstract  
 This research were conducted on 2007-8 and 2008-9 cropping years in 
Agriculture Research Center of Khuzestan in split plot experiment using complete 
randomized block design with four replications in which main plots were consisted 
of three planting dates (Nov11, Dec11 and Jan11) and sub plots were included  
three canola cultivars (Hayola 401 Shirali, and  R.G.S). Results showed that 
planting date delaying caused dry matter reduction in response to growth duration, 
which reduced plant height and consequently reduced stem and leaf dry matter pod 
and grain weight. According to two years mean comparison to Nov11 planting date 
total and leaf dry matter reduced 41.6 and 74.9, and 47.2 and 83.1 percent in Dec11 
and Jan11 planting dates respectively. Planting date delaying caused stem and pod 
dry matter and grain weight reduced 58.1 and 87.5 and 42.1 percent respectively. 
Vegetative growth duration and flowering period reduced %15.6 and %26.2 and 
%20.3 and %35.2 respectively in Dec11 and Jan11 planting dates comparison to 
Nov11 planting date. Heat unit accumulation reduced vegetative growth 
duration(%21.6 and %29.5), flowering period (%6.1 and %14.6 ) and ripping 
(%6.6 and %12.2) in two delayed planting dates in compare to optimum planting 
date for high yield Potential early growth canola cultivars and November planting 
date recommended ,it must be avoided from delayed planting date. 
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