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Background and Objectives: Broccoli (Brassica Oleracea L.) is a winter 

season vegetable crop grown in many countries. Broccoli contains all the 

essential vitamins, mineral nutrients, amino acids and it has antioxidant and 

anticancer activity. Vegetables play a major role in daily human diet and 

they are required for maintaining of good health. Broccoli is one of the 

leading vegetables in the world. The selection of suitable planting dates 
and varieties is crucial for successful cultivation during rainy season. For 

this reason, this experiment was performed to evaluate the effects of 

transplanting dates and broccoli varieties on their growth and yield. 

 

Materials and Methods: This experiment carried out in 2017 - 2019 

cropping seasons as split plot based on randomized complete blocks design 

with three replications in Rasht (Guilan province) climatic condition, Iran. 

Three transplanting dates (August 29, October 7 and November 15), four 

broccoli cultivars (Agassi RZ, Heraklion, Aquiles and Romanesco) 

comprised experimental treatments, as main and sub plot, respectively. 

 

Results: In this experiment, the effect of variety, transplanting date and the 
interaction effect between transplanting dates and variety was significant 

for all measured characteristics such as cordon weight, cordon yield, 

cordon diameter, plant height, leaf number per plant, leaf length and 

diameter and stem diameter. Results of this study showed that the highest 

cordon weight (800.82 g), cordon yield (33.36 t/ha), cordon diameter 

(31.42 cm), leaf length (57.06 cm) and diameter (26/69 cm) and stem 

diameter (6.30 cm) were obtained in Heraklion cultivar in response to 

August 29 transplanting date. But, greatest plant height (47.70 cm) and leaf 

number per plant (27.41) were observed in Aquiles cultivar and August 29 

transplanting date. In addition, Romanesco broccoli after Heraklion 

cultivar showed superiority to other cultivars for all studied agronomic 
traits. There were positive and significant correlation between cordon yield 

and all measured characteristics including cordon weight, cordon yield, 
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cordon diameter, plant height, leaf number per plant, leaf length and 

diameter and stem diameter. 

 

Conclusion: In this experiment, delayed transplanting date, related to 

broccoli variety caused to a sever decrease in cordon yield. It seems that, 

delayed transplanting date could reduce cordon yield due to the decrease of 

plant photosynthesis capacity in broccoli plants. Hence, based on results of 

this experiment, early transplanting (August 29) after harvesting of rice 

crop and land preparation (second cropping) and Heraklion broccoli 
cultivar could be recommendable in order to enhance cordon yield per unit 

area under Guilan climatic condition. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 

 

 25/09/1399 تاریخ دریافت:

 08/10/1399تاریخ ویرایش: 

 05/11/1399تاریخ پذیرش: 

 

 

 های کلیدی:  واژه

 انتقال نشاء، 

 ت، سبزیجا

 صفات مورفولوژیک، 

  عملکرد کورد
 

یک گیاه زراعی سبزی زمستانه است که  (.Brassica Oleracea L) بروکلیسابقه و هدف: 

عنصر غذایی  های ضروری،حاوی تمامی ویتامین شود. بروکلی در بسیاری از کشورها کشت می

باشد. سبزیجات نقش اکسیدان و خواص ضد سرطانی میمعدنی، آمینواسیدها و دارای آنتی

کنند و برای حفظ بهداشت مناسب ضروری هستند. اساسی در رژیم غذایی انسان بازی می

بروکلی یکی از سبزیجات برجسته در جهان است. انتخاب ارقام و تاریخ کاشت مناسب برای 

آمیز در طول فصل بارانی بسیار دشوار است. به همین دلیل، این آزمایش، زراعت موفقت

 ها اجرا شد.منظور ارزیابی اثرات تاریخ نشاکاری و ارقام بروکلی بر رشد و عملکرد آن به
 

صورت به 1398-1399و  1397-1398های زراعی  این آزمایش در طی سال ها: و روش مواد

ی کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط اقلیمی رشت هاهای خردشده براساس بلوککرت

 مهر و  15شهریور،  7)استان گیالن( اجرا شد. تیمارها شامل تاریخ نشاکاری در سه سطح 

ترتیب،  آبان ماه و چهار رقم کلم بروکلی شامل آگاسی، هراکلیون، آکوئیلس و رومانسکو به 24

 عنوان کرت اصلی و فرعی بودند.به
 

رقم بر تمامی × این آزمایش، اثر رقم، تاریخ شاکاری و اثر متقابل تاریخ نشاکاری  در ها: یافته

گیری شده شامل وزن کورد، عملکرد کورد، قطر کورد، ارتفاع بوته، تعداد برگ در صفات اندازه

ترین وزن دار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشبوته، طول و عرض برگ و قطر ساقه معنی

متر(، طول سانتی 42/31تن در هکتار(، قطر کورد ) 36/33گرم(، عملکرد کورد ) 82/800کورد )
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 30/6متر( و قطر ساقه کلم )سانتی 69/26متر(، عرض برگ کلم )سانتی 06/57برگ کلم )

دست آمد. ولی، شهریور به 7ون در واکنش به تاریخ نشاکاری متر( در رقم هراکلیسانتی

عدد( در رقم  41/27متر( و تعداد برگ در بوته )سانتی 70/47کلم )ترین ارتفاع بوته  بیش

عالوه، رقم رومانسکو بعد از هراکلیون شهریور مشاهده گردید. به 7آکوئیلیس و تاریخ نشاکاری 

از نظر تمامی صفات زراعی مورد مطالعه بر دیگر ارقام کلم برتری نشان داد. همبستگی مثبت و 

گیری شده نظیر وزن کورد، عملکرد کورد،  رد و تمام صفات اندازهداری بین عملکرد کو معنی

 قطر کورد، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، طول و عرض برگ و قطر ساقه وجود داشت.
 

در این آزمایش، تاخیر در تاریخ نشاکاری بسته به رقم کلم، سبب کاهش شدید در  گیری: نتیجه

دلیل افت ظرفیت تواند بهسد که تاخیر در تاریخ نشاکاری میرنظر می عملکرد کورد گردید. به

دهد. بدین ترتیب، براساس نتایج این های بروکلی را کاهش میفتوسنتزی، عملکرد کورد بوته

سازی  شهریور( بالفاصله پس از برداشت محصول برنج و آماده 7آزمایش، نشاکاری زودهنگام )

منظور افزایش عملکرد کورد بروکلی در واحد به زمین زراعی )کشت دوم( و رقم هراکلیون

 تواند قابل توصیه باشد. سطح، تحت شرایط اقلیمی منطقه می
 

عملکرد برخی رشد و بر  نشاکاری تاریخارزیابی اثر (. 1400) داوود، جوادی مجدد، امین، نوبهار، پرویز، آقایی، معرفت ،راد مصطفوی: استناد

 ، شژای تويیژد گیژاشی    نشریه پژووش  . کشت دوم پس از برداشت برنج تحت شرایط اقلیمی گیالنعنوان  کلم بروکلی به ارقام

28 (4 ،)227-213. 

                       DOI: 10.22069/JOPP.2021.18647.2750 
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 مقدمه

تر اراضی شالیزاری گیالن فقط برنج کشت  در بیش

شود و تا سال زراعی آتی بدون استفاده رها می

توسعه کشت دوم پس از برداشت محصول  .شوند می

های برنج در اراضی شالیزاری موجب افزایش مزیت

از محصوالت مستعد  .شودکشاورزی در منطقه می

توان به انواع برای کشت دوم در اراضی شالیزار می

کلم بروکلی اشاره  مانندسبزیجات پائیزه و شتوی 

 از هاکلم شده، انواع انجام های پژوهشبراساس  .نمود

 پس دوم کشت عنوانبه توانمی را کلم بروکلی جمله

(. امروزه، 7نمود ) وصیهت برداشت محصوالت بهاره از

  بروکلی کلم مانند هاییگرفتن سبزی قرار

(Brassica oleracea L.) روزانه غذایی سبد در 

 در ارتقای توانداست، می افزایش به رو مردم که

(. کلم 13گردد ) واقع مفید جامعه افراد سالمت

دلیل دارا بودن خواص طعم و مزه خوب و  بروکلی به

ترین و باال یکی از مهمارزش غذایی بسیار 

ات مورد عالقه مردم در بسیاری جترین سبزی معروف

( و یکی از سبزیجات مهم و 5از کشورهای دنیا )

عالوه، کلم شود. به( محسوب می9برجسته دنیا )

( و 15دارای خواص ضد سرطانی متعددی است )

 تعداد، اندازه که است سولفورفان نام ای بهماده دارای

 گیریچشم نحوبه را سرطانی تومورهای تکثیر و

 (. 18دهد )کاهش می

دارای  اغلب براسیکاسه و خانواده بروکلی از کلم

 است. سر شکننده و های ترددگلچه و نرم هایساقه

روی  بر که نابالغ گلچه صدها از بروکلی )کورد( کلم

 هر است و شده تشکیل دارند، قرار گوشتی ساقه یک

 دارای و کلروفیل فاقد و نابالغگل  یک شامل گلچه

نور خورشید،  مانندمحیطی  عواملاست.  کاسبرگ

درجه حرارت و میزان بارندگی نقش بارزی در رشد و 

(. بدین ترتیب، کلم 17کنند )عملکرد بروکلی بازی می

بروکلی باید در زمان مناسب کشت شود تا کوردها 

 ها کامالً بسته و سفت گردند. بزرگ، محکم و غنچه

صورت کشت کلم بروکلی در اواخر تابستان به

 وهوایی آب در شرایط شود. کلمنشاءکاری انجام می

و دمای مناسب  کندرشد می خوبیبه خنک معتدل و

درجه  20تا  16برای رشد و نمو کلم بروکلی 

وان یکی از عن(. تاریخ کاشت به10گراد است ) سانتی

مراحل رشد  ثیر زیادی بر طولأزراعی تمسائل مهم به

و نمو گیاهان گیاه زراعی خواهد داشت و از عوامل 

عملکرد رقم در یک  کننده برداشت حداکثرمهم تعیین

گردد. بروکلی به دمای باال در منطقه محسوب می

مناطق گرمسیری جایی که امکان رشد و تولید باالتر 

خوبی سازگار در طی فصل رشد خشک وجود دارد، به

دلیل ریزش در فصل بارانی به (. ولی11شده است )

شد و عملکرد کلم بروکلی کاسته باران سنگین ر

 (.14شود ) می

گزارش کردند که انتخاب تاریخ  گران پژوهش

کاشت و ارقام مناسب برای موفقیت در زراعت 

بروکلی در طول فصل زراعی بارانی ضرورت دارد و 

های دریافتند که ارقام مختلف کلم بروکلی واکنش

های کاشت مختلف نشان دادند ی به تاریخمختلف

 بلگراد در های پاییزهکلم بر روی مطالعه (. در10)

فارگو از نظر زودرسی و کیفیت  نشان دادند که رقم

 رقم مورد مطالعه برتر بود. 10محصول در بین 

 کلم مختلف ارقام بررسی با دیگری گران پژوهش

و  ترکورد بیش فشردگی سمفونی رقم که دریافتند

(. 6دیگر ارقام داشت ) به نسبت تریبازارپسندی بیش

رقم  که گزارش شده است در مطالعه دیگری

 در تن 06/17) عملکرد میانگین ترینبیش اسنوکراون

نشان داد  کاتماندو محلی با رقم مقایسه هکتار( را در
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دیگری نشان دادند که در تاریخ  گران پژوهش(. 8)

ملکرد گل کلم ترین عریور، بیششه 15کاشت 

دست آمد و قطر کلم تن در هکتار به 40میزان  به

داری )کورد( و وزن تر برگ همبستگی مثبت و معنی

( نشان داد که 2013ابوالمجد ) (.3با عملکرد داشت )

ترین رشد و عملکرد کلم بروکلی در تاریخ بیش

سپتامبر در رقم هراکلیون و در تاریخ  15کاشت 

)مهر ماه( در رقم سنتایورو ماه اکتبر  1-15کاشت 

های دیرهنگام کاهش دست آمد و عملکرد در کشت به

دیگری گزارش کردند که  گران پژوهش(. 1پیدا کرد )

رشد و عملکرد رقم پاالم سامریدهی در تاریخ کاشت 

 گران پژوهش(. 16تر بود )آبان( بیش 28نوامبر ) 4

ی توان الگو نشان دادند که با تغییر تاریخ کاشت می

دهی را در گیاهان زراعی تغییر داد و کارآمدی گل

 ( و ساختار2مرحلة رشد زایشی را افزایش داد )

( را 4) زراعی عملکرد گیاهان و کانوپی و رشد

گزارش کردند که  گران پژوهشثیر قرار داد. أت تحت

کشت زودهنگام کلم بروکلی سبب افزایش وزن 

واحد ها، وزن کورد و عملکرد کورد در خشک برگ

چنین، گزارش کردند که رقم  سطح گردید. هم

هراکلیون از نظر عملکرد کورد و دیگر صفات مورد 

های دیگری برتری داشت و رقم ساکورا مطالعه بر رقم

ترین عملکرد کورد و باالترین کیفیت محصول را کم

(. این آزمایش، با هدف ارزیابی عملکرد 1دارا بود )

های مختلف ثیر تاریخأت برخی ارقام کلم بروکلی تحت

 کاشت )نشاکاری( انجام گردید. 

 
 ها مواد و روش

 1397-1398های زراعی این آزمایش در طی سال

های خردشده و صورت کرتبه 1398-1399و 

های کامل تصادفی با سه تکرار در براساس بلوک

رشت )استان گیالن( اجرا گردید. تیمارها شامل تاریخ 

آبان ماه  24مهر و  15شهریور،  7کاشت در سه سطح 

عنوان کرت اصلی و چهار رقم کلم بروکلی شامل به

عنوان آکوئیلس، هراکلیون، آگاسی و رقم رومانسکو به

های کرت فرعی بودند. برخی مشخصات و ویژگی

ده است. ارایه ش 1زراعی ارقام کلم بروکلی در جدول 

متر و فاصله سانتی 60 های کاشتفاصله بین ردیف

متر بود. برای سانتی 40ها ها بر روی ردیفبین بوته

گیری با استفاده از سینی این منظور، عملیات خزانه

نشاء جهت تهیه نشاء کلم برای کشت مرحله اول از 

مرداد شروع شد و انتقال اولین مرحله نشای کلم  15

روز به طول انجامید. برای  23به زمین اصلی 

گیری برای تهیه انههای مراحل بعدی نیز خز کشت

روز قبل از انتقال نشای کلم به زمین اصلی  23نشاء 

های . در هر سه مرحله نشاءکاری، نشاءانجام گرفت

برگ بودند. پس از انجام آزمون  5تا  4کلم دارای 

شناسی مرکز ( در آزمایشگاه خاک2خاک )جدول 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

سازی مزرعه تحقیقاتی، انتقال ت آمادهگیالن و عملیا

نشاء کلم به زمین اصلی مطابق نقشه کاشت در 

های مورد نظر صورت گرفت. در این آزمایش،  تاریخ

کیلوگرم  100براساس نتایج آزمون خاک، مقدار 

کیلوگرم سولفات آمونیوم و  50سوپرفسفات تریپل، 

کیلوگرم در هکتار کود اوره استفاده گردید.  100

امی کودهای سوپرفسفات تریپل و سولفات آمونیوم تم

صورت  در زمان انتقال نشای کلم به زمین اصلی به

 متری  سانتی 10الی  5ردیفی و در عمق حدود 

به موازات خطوط کاشت کلم بروکلی مورد استفاده 

 برگی  5تا  4قرار گرفت. کود اوره در سه مرحله 

الی  9، مرحله زمان با انتقال نشاء به زمین اصلیو هم

برگی و مصادف با ظهور  15تا  14برگی و مرحله  10
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های کوردها مورد استفاده قرار گرفت. وجین علف

زمان با کاربرد صورت مکانیکی با دست و همهرز به

تقسیط دوم و سوم کود اوره انجام شد. در این 

بوته  10زمان با برداشت محصول تعداد ، همپژوهش

بر گردید و میانگین صفات فتصادفی از هر کرت ک

ارتفاع بوته، قطر کورد، قطر ساقه، تعداد  مانندزراعی 

برگ در بوته، طول و عرض برگ، وزن کورد، وزن و 

گیری و سطح برگ و عملکرد در واحد سطح اندازه

میانگین صفات مورد مطالعه در هر کرت ثبت شد. 

گیری صفات مزبور بسته به نوع صفت از برای اندازه

کش مدرج، کولیس دیجیتال و ترازوی دقیق خط

استفاده گردید. تجزیه واریانس مرکب پس از انجام 

آزمون بارتلت و اطمینان از یکنواختی اشتباه آزمایشی، 

ها و مقایسه میانگین SASافزار آماری با استفاده از نرم

افزار با استفاده از آزمون دانکن و رسم نمودارها با نرم

Excel د.انجام ش 

 
 .های زراعی مهم ارقام بروکلی برخی ویژگی -1جدول 

Table 1. Some important agronomic properties of broccoli cultivars.  

 رقم
cultivars 

 منشاء
Origin 

 دوره رشد )روز(
Growth period (day) 

 تیپ رشد
Growth type 

 تیپ بذری
Seed type 

 مقاومت در برابر سرما و گرما
Resistance to cold and heat 

 آکوئیلیس
Aquiles 

 آمریکا
America 

65 - 70 
 زودرس

Early-maturing 
 هیبرید

Hybrid 
 حساس به گرما

Sensitive to heat 

 هراکلیون
Heraklion 

 آمریکا
America 

80 - 100 
 رسمیان

Medium-maturing 
 هیبرید

Hybrid 
 سرمامقاوم به 

Resistant to cold 

 آگاسی
Agassi RZ 

 هلند
Netherlands 

80 - 100 
 رسمیان

Medium-maturing 
 هیبرید

Hybrid 
 مقاوم به سرما و گرما

Resistant to cold and heat 

 رومانسکو
Romanesco 

 ایتالیا
Italy 

90 - 120 
 دیررس

Late-maturing 
 هیبرید

Hybrid 
 مقاوم به سرما

Resistant to cold 

 
 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی -2جدول 

Table 2. Physical and chemical properties of experimental field soil. 

 شن خاک بافت

(%) 

 لوم
(%) 

 رس
(%) 

پتاسیم 

 دسترس قابل
(mg/kg) 

فسفر 

 دسترس قابل
(mg/kg) 

 نیتروژن

 کل
(%) 

 کربن

 آلی
(%) 

هدایت 

 الکتریکی

(dS/m) 

 اسیدیته

 خاک

برداشت  عمق

 نمونه

(cm) 

Soil texture 
Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

Available 

Potassium 

(mg kg
-1

) 

Available 

Phosphorus 

(mg kg
-1

) 

Total 

nitrogen 

(%) 

Organic 

carbon 
(%) 

EC 

(dS/m) PH Soil depth 

(cm) 

 شنی رسی
Sandy-Clay 

42 28 30 220 10.9 0.175 1.83 5.62 6.5 0-30 
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 نتایج و بحث

: در این آزمایش، اثر تاریخ نشاکاری، رقم ارتفاع بوته

رقم کلم بر × کلم و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

دار عملکرد کورد در سطح احتمال یک درصد معنی

های کلم ترین رشد طولی بوته(. بیش3بود )جدول 

متر( در رقم آکوئیلیس و تاریخ سانتی 70/47)

دست آمد و رقم رومانسکو از شهریور به 7نشاکاری 

نظر ارتفاع بوته در رتبه دوم آماری قرار داشت 

(. تاخیر در تاریخ انتقال نشاء و نشاکاری 4)جدول 

دیرهنگام بسته به رقم کلم سبب کاهش ارتفاع رقم 

د شدن شرایط تواند ناشی از نامساعگردید. این امر می

محیطی در انتهای مراحل رشدی و کاهش فاصله 

ها بر روی ساقه در اثر کوتاه شدن طول دوره میانگره

رشد گیاه باشد. نتایج نشان داد که اگرچه رقم 

های دیگر برتری آکوئیلیس از نظر ارتفاع بوته بر رقم

نشان داد. ولی نتوانست باالترین عملکرد کورد را 

ترتیب، نتایج نشان داد که  د. بدینخود اختصاص ده به

های کلم شرط الزم برای افزایش رشد طولی بوته

عملکرد کورد در واحد سطح است ولی کافی 

دیگری نشان دادند که اثر  گران پژوهشباشد.  نمی

دار بود  متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته معنی

قم متر( را در رسانتی 75/55و حداکثر ارتفاع بوته )

Palam Samridhi  دست آبان به 13و تاریخ کاشت

 (.16آوردند )

نتایج نشان داد که اثر تاریخ نشاکاری، عرض برگ: 

رقم بر عرض × رقم و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

دار های کلم در سطح احتمال یک درصد معنیبرگ

ترین رشد عرضی و پهنک برگ (. بیش3بود )جدول 

در رقم هراکلیون و تحت  متر(سانتی 69/26کلم )

دست آمد و رقم شرایط تاریخ نشاکاری اول به

رومانسکو از نظر رشد عرضی برگ در رتبه دوم قرار 

ها در (. افزایش رشد عرضی برگ4گرفت )جدول 

رقم هراکلیون و رومانسکو با ارتقای قطر، وزن و 

کلی، طورد در واحد سطح همراه بود. بهعملکرد کور

ها در ارقام کلم نقش بارزی ی برگرشد طولی و عرض

در افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه و عملکرد کورد در 

مقایسه با رشد طولی ساقه و افزایش تعداد برگ بر روی 

توان افزایش رشد طولی و ترتیب، می ساقه داشت. بدین

های مهم عنوان شاخصهای کلم را بهعرضی برگ

تواند  ن امر میدر واحد سطح برشمرد. ای افزایش عملکرد

ناشی از افزایش سطح فتوسنتزی و افزایش دریافت و 

 (.10جذب تشعشع خورشیدی توسط گیاه باشد )

اثر تاریخ نشاکاری، رقم و اثر متقابل تاریخ طول برگ: 

های کلم در سطح رقم بر طول برگ بوته× نشاکاری 

ترین  (. بیش3دار بود )جدول احتمال یک درصد معنی

متر( در سانتی 06/57طول برگ کلم )رشد طولی و 

شهریور مشاهده  7رقم هراکلیون و تاریخ نشاکاری 

گردید و رقم رومانسکو از نظر طول برگ در رتبه دوم 

(. در این مطالعه، رشد طولی 4قرار داشت )جدول 

ها سبب افزایش عملکرد کورد در هکتار گردید.  برگ

تزی گیاه، تواند افزایش ظرفیت فتوسندلیل این امر می

تر و فراهمی کافی مواد دریافت نور خورشیدی بیش

فتوسنتزی برای کوردهای در حال رشد و به تبع آن 

افزایش اندازه کورد باشد. نتایج نشان داد که رشد 

های کلم و افزایش طول برگ شاخص طولی برگ

مهمی برای ارتقای عملکرد کورد در واحد سطح 

ای کلم به زمین اصلی باشد. تاخیر در انتقال نشاه می

ها و بسته به رقم کلم سبب کاهش رشد طولی برگ

تواند ناشی از کاهش افت عملکرد کورد گردید که می

های های کلم در کشتظرفیت فتوسنتزی بوته

 دیرهنگام باشد.

در این مطالعه، اثر تاریخ  تعداد برگ در بوته:

د رقم بر تعدا× نشاکاری و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

برگ در بوته کلم در سطح احتمال یک درصد 

داری از نظر دار بود. ولی، ارقام کلم تفاوت معنی معنی

(. 3تعداد برگ بر روی ساقه نشان ندادند )جدول 

نتایج نشان داد که تاریخ نشاکاری و اثر متقابل تاریخ 

تواند سبب بروز تغییرات در تعداد رقم می× نشاکاری 
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 ترین های کلم گردد. بیشروی ساقه بوته هابرگ

عدد( در رقم  41/27تعداد برگ در بوته کلم )

شهریور مشاهده گردید  7آکوئیلیس و تاریخ نشاکاری 

طور مشترک و ارقام دیگر از نظر تعداد برگ در بوته به

(. نتایج 4در رتبه دوم آماری قرار گرفتند )جدول 

یخ ها در رقم آکوئیلیس و تارنشان داد که تعداد برگ

تواند نشاکاری اول افزایش پیدا کرد که این امر می

ناشی از افزایش طول دوره رشد و افزایش تعداد 

ها بر روی ساقه کلم باشد که بر روی هر  میانگره

شود. در این آزمایش، میانگره یک برگ تشکیل می

اگرچه کشت زودهنگام کلم سبب افزایش رشد طولی 

ئیلیس در مقایسه ارقام ها در رقم آکوبوته و تعداد برگ

دیگر گردید. ولی نتوانست عملکرد کورد در این رقم 

ترتیب، نتایج نشان داد که باال  را افزایش دهد. بدین

ها در بوته کلم بودن ارتفاع بوته و تعداد برگ

تواند شاخص و معیار مطمئنی برای افزایش  نمی

 گران پژوهشعملکرد کورد در واحد سطح باشد. 

ها در کلم دیگری نشان دادند که باالترین تعداد برگ

عدد( در رقم پاالم سامریدهی  26/33بروکلی )

(Palam Samridhiتحت ) آبان  13ثیر تاریخ کاشت أت

 (.16دست آمد )به

براساس نتایج این آزمایش، اثر تاریخ قطر ساقه: 

رقم بر × نشاکاری، رقم و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

دار کلم در سطح احتمال یک درصد معنی قطر ساقه

ترین رشد قطری ساقه کلم (. بیش3بود )جدول 

 متر( به رقم هراکلیون و تاریخ نشاکاری سانتی 30/6)

شهریور اختصاص داشت و رقم رومانسکو در رتبه  7

(. نتایج نشان داد که تاخیر 4دوم قرار گرفت )جدول 

کاهش قطر  در انتقال نشاهای کلم به زمین اصلی سبب

ساقه در ارقام مختلف کلم گردید و قطر ساقه در 

شدت کاهش پیدا کرد که با نشاکاری دیرهنگام به

(. در این 1( مطابقت داشت )2013نتایج ابوالمجد )

آزمایش، افزایش قطر ساقه موجب افزایش عملکرد 

ترتیب در رقم هراکلیون و رومانسکو گردید. کورد به

یش قطر ساقه از طریق افزایش رسد که افزانظر میبه

تعداد دستجات آوندی چوب و آبکش سبب افزایش 

مقدار و سرعت انتقال مواد فتوسنتزی و مواد غذایی 

های هوایی گیاه وسیله ریشه به اندامجذب شده به

گردد و به تبع آن ویژه کوردهای در حال رشد می به

اندازه کورد در بوته کلم و عملکرد آن در هکتار 

 کند.ایش پیدا میافز

براساس نتایج این آزمایش، اثر  سطح برگ در بوته:

× تاریخ نشاکاری، رقم و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

رقم کلم بر سطح برگ در بوته کلم در سطح احتمال 

ترین سطح (. بیش3دار بود )جدول یک درصد معنی

مربع( به رقم مترسانتی 1523برگ در بوته کلم )

شهریور اختصاص  7اریخ نشاکاری هراکلیون و ت

 1210داشت و رقم رومانسکو با سطح برگی معادل 

مربع در رتبه دوم آماری قرار گرفت )جدول متر سانتی

دهنده ظرفیت فتوسنتزی گیاه (. سطح برگ نشان4

ترتیب، نتایج نشان داد که هرچه ظرفیت  است. بدین

د تر باشد، تولید کورفتوسنتزی گیاه کلم بروکلی بیش

کند. این امر اهمیت در واحد سطح افزایش پیدا می

جذب نور خورشید در فصل زراعی بارانی را نشان 

تری را جذب دهد و گیاهانی که بتوانند نور بیش می

 (.14تری خواهند داشت )کنند عملکرد بیش

در این آزمایش، اثر تاریخ وزن تر برگ در بوته: 

رقم بر × کاری نشاکاری، رقم و اثر متقابل تاریخ نشا

وزن برگ در بوته کلم در سطح احتمال یک درصد 

ترین وزن تر برگ در  (. بیش3دار بود )جدول  معنی

گرم( به رقم هراکلیون و تاریخ  1590بوته کلم )

شهریور اختصاص داشت و رقم  7نشاکاری 

گرم( در رتبه دوم آماری  1210رومانسکو با وزن )

شود نین استنباط می(. از نتایج چ4قرار گرفت )جدول 

ها سبب افزایش ظرفیت که افزایش وزن برگ

تواند نقش مهمی در شود و میفتوسنتزی گیاه می

 افزایش رشد و عملکرد کورد کلم بروکلی داشته باشد.
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تاریخ نشاکاری، رقم نتایج نشان داد که اثر : قطر کورد

رقم بر عملکرد کورد × و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

دار بود )جدول کلم در سطح احتمال یک درصد معنی

متر( در رقم تیسان 42/31(. باالترین قطر کورد )3

دست آمد و شهریور به 7نشاکاری  هراکلیون و تاریخ

(. 4رقم رومانسکو در رتبه دوم قرار گرفت )جدول 

در انتقال نشاهای کلم به زمین اصلی بسته به  تاخیر

گیر قطر کورد کلم گردید و رقم سبب کاهش چشم

نشان داد که برای تولید کوردهای بزرگ و ارتقای 

بازارپسندی باید انتقال نشاء به زمین اصلی بالفاصله 

سازی بستر  پس از برداشت محصول برنج و آماده

ام محصول های دیرهنگکاشت انجام شود و در کشت

نشان  گران پژوهشاقتصادی تولید نخواهد گردید. 

دادند که واکنش ارقام مختلف کلم به تاریخ کاشت از 

د و در کشت بهاره تاریخ نطر قطر کورد متفاوت بو

ماه قطر کورد به حداکثر اندازه خود رسید کاشت تیر

ای گزارش شده است چنین، در مطالعه مشابه (. هم10)

اریخ کاشت و رقم بر قطر کورد که اثر متقابل ت

ر دار بود و در کشت پائیزه حداکثر قطر کورد د معنی

دست آبان به 13و تاریخ کاشت  رقم پاالم سامریدهی

های خیلی زود و دیرهنگام آمد و قطر کورد در کشت

 (.16کاهش پیدا کرد )

براساس نتایج تجزیه واریانس واریانس : وزن کورد

تاریخ نشاکاری، رقم و اثر متقابل ها، اثر مرکب داده

رقم بر وزن کورد در سطح احتمال × تاریخ نشاکاری 

(. نتایج نشان داد که 3دار بود )جدول  یک درصد معنی

اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن کورد کلم 

شهریور  7ثیرگذار بود و رقم هراکلیون در نشاکاری أت

را بود و رقم گرم( را دا 82/800ترین وزن کورد ) بیش

گرم از نظر  80/665رومانسکو با وزن کورد معادل 

(. نتایج این 4آماری در رتبه دوم قرار گرفت )جدول 

 مطابقت داشت که گران پژوهشآزمایش با نتایج دیگر 

نشان دادند که کشت زودهنگام سبب افزایش وزن 

(. در این آزمایش، تاخیر در انتقال 1کورد گردید )

صلی در کشت دوم پس از برداشت نشاء به زمین ا

محصول برنج سبب کاهش وزن کورد در تمامی ارقام 

مورد مطالعه کلم بروکلی گردید. ارقام مورد مطالعه 

کلم بروکلی از نظر وزن کورد متفاوت ظاهر شدند. 

ولی در واکنش به تاخیر در انتقال نشاء به زمین اصلی 

باالیی ای داشتند و با کاهش وزن کورد واکنش مشابه

 مواجه گردیدند.

در این آزمایش، اثر تاریخ نشاکاری،  :عملکرد کورد

رقم بر عملکرد × رقم و اثر متقابل تاریخ نشاکاری 

کورد کلم بروکلی در سطح احتمال یک درصد 

(. براساس نتایج این آزمایش، 3دار بود )جدول  معنی

تاخیر در انتقال نشای ارقام کلم به زمین اصلی سبب 

مالحظه عملکرد در واحد سطح گردید.  قابلکاهش 

تن در هکتار( در  36/33ترین عملکرد کورد ) بیش

دست  شهریور به 7رقم هراکلیون و تاریخ نشاکاری 

 74/27آمد و رقم رومانسکو با عملکرد کورد معادل 

(. 4تن در هکتار در رتبه دوم قرار داشت )جدول 

از نظر  نتایج نشان داد که ارقام مورد مطالعه کلم

 کی برای عملکرد کورد در واحد سطحپتانسیل ژنتی

ثیر شرایط أت شدت تحتمتفاوت بودند. ولی به

که تاخیر در نشاکاری  طوریمحیطی قرار گرفتند. به

سبب کاهش شدید عملکرد کورد در واحد سطح 

تواند نامساعد شدن شرایط گردید. علت این امر می

افزایش  مانندمحیطی برای تداوم رشد بهینه گیاه 

بارندگی، کاهش نور خورشید و کاهش دمای محیط 

ترتیب، انتقال زودهنگام نشای  (. بدین17و  10باشد )

کلم به زمین اصلی، بالفاصله پس از برداشت 

کار مناسبی برای افزایش تولید کلم  محصول برنج راه
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و دستیابی به حداکثر عملکرد کورد در شرایط اقلیمی 

صورت، کمیت و  در غیر این منطقه خواهد بود.

تواند کیفیت عملکرد کورد بسته به نوع رقم کلم می

انتفاع خارج  نظراز  با افت زیادی مواجه و عمالً

پیشین نشان داده است که  های پژوهششود. نتایج 

های زودهنگام افزایش یافت  عملکرد کورد در کشت

و در واکنش به تاخیر در تاریخ کاشت عملکرد کورد 

که رقم هراکلیون در تاریخ  طوری پیدا کرد. به کاهش

شهریور و رقم سنتایورو در تاریخ کاشت  23کاشت 

ترین عملکرد کورد را نشان داد و تاخیر  مهر بیش 23

در تاریخ کاشت سبب افت عملکرد کورد گردید 

چه به شود که هرنتایج چنین استنباط میاز  (.1)

ایط محیطی شویم شرتر میانتهای دوره رشد نزدیک

از نظر درجه حرارت محیط، افزایش بارندگی و 

گردد. یکاهش تشعشعات خورشیدی نامساعدتر م

این، ارقامی که بتوانند از شرایط محیطی بنابر

ترین بهره را ببرند قادر خواهند بود محصول  بیش

ترتیب، در  تری در واحد سطح تولید کنند. بدین بیش

دلیل کوتاه بودن  آکوئیلیس بهمانند ارقام زودرس 

برداری کافی از  طول دوره رشد و عدم امکان بهره

عوامل محیطی رشد عملکرد محصول کاهش یافت. 

دلیل  رومانسکو نیز به مانندچنین در رقم دیررس  هم

هایی رشد گیاه با شرایط تمصادف شدن مراحل ان

که،  نامساعد محیطی کاهش پیدا کرد. در حالی

رس عی رشد در رقم میانبرداری از عوامل طبی بهره

تر از بقیه ارقام بود و میزان عملکرد هراکلیون بیش

آن در واحد سطح افزایش یافت. با این توصیف، 

رس هراکلیون و تفاوت بین عملکرد دو رقم میان

ی کتواند ناشی از اختالف پتانسیل ژنتیآگاسی نیز می

 دو گیاه برای صفت عملکرد باشد. 

داری گی مثبت و معنیهمبست: ضرایب همبستگی

وزن کورد در هر  مانندبین عملکرد کورد و صفاتی 

بوته، قطر کورد، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، 

طول برگ، عرض برگ، قطر ساقه، سطح برگ هر 

بوته و وزن برگ هر بوته کلم وجود داشت )جدول 

رغم وجود همبستگی مثبت  (. در این آزمایش، علی5

و با ارتفاع و تعداد برگ در بوته، بین عملکرد کورد 

این صفات نتوانستند دستیابی به باالترین عملکرد 

کورد را تضمین کنند. نتایج نشان داد که ارتفاع و 

د کورد در تعداد برگ در بوته برای افزایش عملکر

ولی کافی نیست و  واحد سطح شرط الزم است

طول برگ و عرض برگ از طریق  مانندصفاتی 

فیت فتوسنتزی گیاه و قطر ساقه از طریق افزایش ظر

افزایش دستجات آوندی چوب و آبکش و انتقال 

تر به کوردهای در حال رشد مواد فتوسنتزی بیش

اهمیت  دارایجهت افزایش عملکرد کلم بروکلی 

ترتیب، انتخاب ارقامی با قابلیت  زیادی هستند. بدین

تواند تر می تر و ساقه ضخیمتولید سطح برگ بیش

برای دستیابی به عملکرد باالتر کورد در شرایط 

دیگری  گران پژوهشگشا باشد. اقلیمی منطقه راه

نشان دادند که بین قطر کلم )کورد( و وزن تر برگ 

داری وجود با عملکرد همبستگی مثبت و معنی

 (.3داشت )
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 . ثیر تاریخ نشاکاریأت گیری شده در کلم تحت اندازهضرایب همبستگی بین صفات  -5جدول 
Table 5. Correlation coefficients between measured traits in brocolli as affected by transplanting date. 

عملکرد 

کورد 

)تن در 

 هکتار(

 وزن

 کورد

 )گرم(

 قطر

 کورد

 متر( )سانتی

 وزن برگ

 هر بوته

 )گرم(

 سطح برگ

 هر بوته

متر  )سانتی

 مربع(

 قطر

 ساقه

 متر( )سانتی

 تعداد

 برگ

 در بوته

 طول

 برگ

 متر( )سانتی

 عرض

 برگ

 متر( )سانتی

 ارتفاع

 بوته

 متر( )سانتی
 صفات زراعی
Agronomic 

traits Cord 

yield 

(t/ha) 

Cord 

weight 

(g) 

Cord 

diameter 

(cm) 

Leaf 

weight 

per plant 

(g) 

Leaf 

area 

per plant 

(cm
2
) 

Stem 

diameter 

(mm) 

Leaf 

number 

per 

plant 

Leaf 

diameter 

(cm) 

Leaf 

diameter 

(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

         1 1 

        1 0.57
**

 2 

       1 0.83
**

 0.86
**

 3 

      1 0.97
**

 0.76
**

 0.88
**

 4 

     1 0.91
**

 0.95
**

 0.79
**

 0.82
**

 5 

    1 0.90
**

 0.89
**

 0.95
**

 0.92
**

 0.72
**

 6 

   1 0.94
**

 0.79
**

 0.77
**

 0.84
**

 0.92
**

 0.57
**

 7 

  1 0.88
**

 0.97
**

 0.93
**

 0.95
**

 0.98
**

 0.88
**

 0.82
** 8 

 1 0.97
** 0.93

** 0.98
** 0.91

** 0.89
** 0.94

** 0.91
** 0.71

** 9 

1 0.99
** 0.96

** 0.93
** 0.98

** 0.91
** 0.89

** 0.94
** 0.92

** 0.99
** 10 

ns ،*  درصد. 1و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی ترتیب عدم وجود معنی به **و 
ns

, 
*
 and 

**
 non significant, significant at 5 and 1 % probability level, respectively. 

 

 گيری نتيجه

مطالعه کلم از نظر در این آزمایش، ارقام مورد 

صفات مورد بررسی در واکنش به تاریخ نشاکاری 

گیری شده در کلم متفاوت بودند و تمامی صفات انداز

ثیر منفی تاخیر در انتقال نشاهای کلم به زمین أت تحت

طوری که عملکرد کورد بسته به اصلی قرار گرفتند. به

با  رقم کلم با تاخیر در تاریخ انتقال نشا به زمین اصلی

عالوه، نتایج نشان داد افت شدیدی مواجه گردید. به

های که رشد قطری ساقه و رشد طولی و عرضی برگ

کلم از نظر افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه و افزایش 

افزایش ارتفاع بوته و  مانندعملکرد کورد بر صفاتی 

ها بر روی بوته برتری داشت. افزایش تعداد برگ

گر اهمیت رشد طولی و عرضی ترتیب، نتایج بیان بدین

ها و افزایش رشد قطری ساقه کلم در راستای  برگ

دستیابی به عملکرد باالتر کورد در واحد سطح بود. 

ها منابع مهم فتوسنتزی گیاهان زراعی و باغی  برگ

شود که استنباط می این چنینشوند. بنابر محسوب می

کاری از طریق کاهش سطح و وزن برگ تاخیر در نشا

و به تبع آن افت ظرفیت فتوسنتزی گیاه سبب  کلم

منظور ترتیب، به شود. بدینکاهش عملکرد کورد می

دستیابی به عملکرد باال، انتقال زودهنگام نشاهای کلم 

به زمین اصلی در کشت دوم بالفاصله پس از برداشت 

سازی زمین زراعی تحت شرایط محصول برنج و آماده

  باشد.اقلیمی منطقه ضروری می
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