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عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی  اجزاي عملکرد، بر کاشت و تاریخ بذر پرایمینگ مطالعه

 همدان در بهاره کلزاي رقم و کیفی دو

  
  *2محمدعلی ابوطالبیان -1علی محققی

  5/5/1392 :تاریخ دریافت
  31/4/1393: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

لزا بر عملکرد، اجزاي عملکرد، میزان روغن و پروتئین دانه، آزمایشـی در مزرعـه پژوهشـی    بذر ک پرایمینگبه منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و 
. کامـل تصـادفی در سـه تکـرار اجـرا شـد      هـاي   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طـرح بلـوك  . انجام گردید 1390-91در سال دانشگاه بوعلی سینا 

و دو رقـم  ) پـرایم نشـده، پـرایم بـا آب و محلـول سـولفات روي      (، پـرایم بـذر   )فـروردین  15و  5اسـفند،   24(تـاریخ کاشـت    فاکتورهاي آزمایش شامل
Hayola401  وRGS003 صفات مورد بررسی شامل تعداد خورجین در بوته، دانه در خورجین، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، درصد روغن و پـروتئین   .بود

بجز درصد پـروتئین دانـه   تاخیر در کاشت، سبب کاهش کلیه صفات  نتایج نشان داد که .ت بوددانه، روغن و بیولوژیک و شاخص برداشهاي  دانه، عملکرد
کشـت  هاي  را در تمامی تاریخصفات ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین، درصد و عملکرد روغن و درصد پروتئین پرایم کردن توانست . شد

درصـد نسـبت بـه     5/10و  1/16تعداد خورجین در بوته را به ترتیـب حـدود   صفت  محلول سولفات روي و آب پرایم کردن بادر این تحقیق  .افزایش دهد
بـا آب و   Hayola401در تاریخ کاشت اول از طریق پرایم کردن بذور رقم  3/14بیشترین تعداد دانه در خورجین با متوسط . تیمار عدم پرایم افزایش داد

نسـبت بـه    RGS003درصدي عملکـرد روغـن رقـم     56م کردن در تاریخ کاشت سوم به ویژه با آب سبب افزایشپرای. محلول سولفات روي بدست آمد
درصدي شاخص برداشت نسبت به تیمـار عـدم پـرایم     7/3و  04/5پرایم کردن با سولفات روي و آب به ترتیب باعث افزایش . تیمار عدم پرایم آن گردید

پرایم کردن بذر ترجیحاً با سولفات روي باعث بهبود خصوصیات کمـی   RGS003زاي بهاره به ویژه در رقم بطور کلی در صورت تاخیر در کاشت کل. شد
  .گردد می محصول و کیفی
  

 سولفات روي ،آب ،پروتئین ،روغن ،شاخص برداشت :کلیديهاي  واژه
  

    1    مقدمه
 گیاهی است که با دارا بودن درصد(.Brassica napus L) کلزا 

 توانـد تـا   می کنجاله پروتئین در میزان قابل توجه دانه و روغن باالي
کشـور و غـذاي دام    در روغن تامین در زمینه را کمبودها زیادي حدود

  ).3(نماید  جبران
کی از فاکتورهاي محدود کننده رشد گیاهان در اوایل بهار دماي ی
باشد که باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و سبزشدن  می پایین

حال آنکه در این شرایط تاخیر در کاشت باعث ). 17(گردد  یم گیاهچه
 راسـتا  ایـن  در. شـود  می عدم حصول موفقیت و کاهش تولید حداکثر

                                                             
زراعـت، دانشـکده کشـاورزي،     استادیار گروه و دانشجوي کارشناسی ارشد -2و  1

  دانشگاه بوعلی سینا
)- نویسنده مسئول            :  Email: aboutalebian@yahoo.com( 

 تقویت را گیاهچه استقرار و زنی جوانه بتواند تا است نیاز مورد راهکاري
 تشعشع و غذایی عناصر خاك، رطوبت از بیشتر چه هر استفاده و نموده

 خواهـد  قادر گیاه ترتیب، این به .نماید فراهم گیاه براي را خورشیدي
 را خود نموي دوره رشد، دوره اواخر باالي دماي تنش وقوع از قبل بود
 کـه  است آن از حاکی متعددي تحقیقات رابطه این در. پایان برساند به

 سـریع،  زنی جوانه به بذر، کردن پرایم تیمارهاي از استفاده با توان می
  ).43و  26، 12، 11(دست یافت  گیاه قوي استقرار و یکنواخت ظهور

 در پایین حرارت درجه ،نور کمتر جذب پایین، برگ سطح شاخص
 بـه  بـاال  حرارت درجه با همراه تر کوتاه زایشی دوره و رشد دوره طول

 در اختالل موجب و شده بارورهاي  غالف کاهش سبب گلدهی هنگام
 و دانـه  هـزار  وزن هشکـا  درنتیجـه  دانـه،  بـه  هـا  آسیمیالت حرکت

 تحقیقـات ). 23( گـردد  مـی  عملکرد کاهش نهایت در و پوك هاي دانه
 معنی متقابل اثر محیط و کلزا مختلف ارقام بین که داده نشان بسیاري
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 بـه  مطلـوب  عملکـرد  آوردن بدسـت  بـراي  بنابراین دارد، وجود داري
 اشتهد سازگاري نظر مورد اقلیم محیطی شرایط با که است نیاز ارقامی
 مناسـب  زمـان  و رقـم  انتخـاب  بـا  تـوان  می ترتیب این به) 22( باشند

 محیطی نامساعد عوامل از ناشی خسارت شدت از منطقه هر در کاشت
 اثـرات  از جلوگیري بر عالوه مناسب کشت تاریخ انتخاب). 46( کاست

 بـا  گیـاه  حساس مراحل برخورد عدم باعث محصول بر یخبندان سوء
 اسـاس  بـر ). 10( شـود  مـی  رشـد  انتهایی هاي هدور در باال دماهاي
 هـر  ازاي بـه  که گردید مشخص )40(همکاران  و رابرتسون مطالعات

 دانه، پرشدن و گلدهی زمان در حرارت درجه افزایش درجه سانتی گراد
 رشد پایانی مراحل برخورد. یابد می درصد کاهش 7/1دانه  روغن میزان
 باال هاي حرارت درجه با آخر تتاریخ کاش در دانه پرشدن مرحله بویژه
فرصـت   رفـتن  دست از نهایتا و دانه پر شدن دوره طول کاهش سبب
 تحقیقـی  در. گـردد  مـی  دانـه  بـه  شـده  تولیـد  مواد کامل انتقال براي

 تـا  کاشـت  از زمـان  مـدت  کاهش باعث کردن پرایم که شد مشخص
. گردید روز 7 مدت به بهاره (.Triticum aestivum L)گندم رسیدگی

 در دیگـر  سـوي  از). 35( شـد  کاسته فصل آخرهاي  تنش آسیب از لذا
 و سرعت کاهش احتمال پایین دماي وجود دلیل به هنگام زود کاشت
هاي  روش از استفاده با لذا. باشد می باال شده کاشته بذر استقرار درصد
 راسـتا  این در. نمود تعدیل را مشکل این حدودي تا توان می بذر پرایم

 با(.Zea mays L)  ذرت بذور اسموپرایمینگ شد گزارش تحقیقی در
جوانه زنی  تسریع باعث پتاسیم نیترات و گالیکول اتیلن پلی از استفاده

 همکـاران  و فـوتی ). 14(گردید ) درجه سانتیگراد10(در دماهاي پایین 
 Sorghom)سورگوم بذرهاي زنی جوانه روي اي مطالعه انجام با) 26(

Bicolor L.) پـرایم  تیمـار  کـه  کردنـد  مشاهده پایین هايدما تحت 
. بخشـد  بهبود پایین دماهاي در را زنی جوانه درصد توانست بذر کردن

 آب جـذب  از ناشی خسارت پرایمینگ که است شده گزارش همچنین
 بوجـود  سـرد هـاي   خـاك  در بـذر  کاشت واسطه به که پایین دماي در

 و زنـی  جوانـه  تسرع و درصد آن بر عالوه و دهد می کاهش را آید می
 و زنـی  جوانـه  بهبود). 11( دهد می افزایش شرایط این در را شدن سبز

 همکـاران  و ژانـگ  توسـط  پایین دماهاي در کلزاهاي  گیاهچه استقرار
 کلزا، مختلف ارقامگزارش شده است که . است شده گزارش نیز) 48(

متفـاوتی  هـاي   واکـنش ) 8(و پرایمینـگ  ) 10(کاشت  تاریخ به نسبت
 رقـم  چنـد  پاسـخ  بررسـی  با) 8( همکاران و ابوطالبیان. دهند می نشان

 و خشـکی هـاي   تـنش  تحـت  هیـدروپرایمینگ  به نسبت بهاره کلزاي
ــه در شــوري ــه مرحل ــی، جوان ــام زن  را Hayola401 و RGS003 ارق
 در. داشـتند  اعـالم  هـا  تـنش  این به مقاومت نظر از برتر ارقام بعنوان

 تیمــار کـارگیري  بـه  بـا  توانسـتند ) 15( همکـاران  و باسـتیا  آزمایشـی 
 بـه  (.Carthamus tinctorius L) گلرنـگ  بـذور  هیـدروپرایمینگ 

 در طبـق  تعـداد  مربـع،  متر در بوته تعداد کاشت تاریخ در تغییر همراه
 بهبـود  را عملکـرد  نهایت در و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد بوته،

  . بخشند

 بعضـی  کننـده  فعال نعنوا به ای فلزي بخش عنوان به روي نقش
 مثل هایی آنزیم کردن فعال در روي همچنین. است مطرح ها آنزیم از

 دارد اساســی نقــش پلیمــراز DNA و پلیمــراز RNA هیــدروژناز، دي
عنصـر روي در سـنتز پـروتئین    ) 33(با توجه به گزارش مارشنر ). 18(

گردد که این امـر منجـر بـه     می شرکت کرده که سبب ذخیره پروتئین
  . شود می افشانی و تشکیل میوه و دانه بیشتر گرده

ز زراعی دنیا اهاي  مقدار قابل جذب این عنصر در بسیاري از خاك
راهکارهاي توصـیه  آهکی کم و ناچیز است و یکی از هاي  جمله خاك

شده براي جبران آن، بـه ویـژه در مرحلـه جوانـه زنـی، غنـی سـازي        
  ). 48(محتواي آن در بذر است 

بررسی تاثیر تاریخ کاشت و پرایم کـردن بـذر    هدفا این مطالعه ب
میزان روغـن و پـروتئین دو رقـم کلـزاي     اجزاي عملکرد، بر عملکرد، 

  .انجام شد بهاره در شرایط آب و هوایی همدان
  
  ها روشو  مواد

ــی   ــال زراع ــق در س ــن تحقی ــه پژوهشــی  1390-91ای در مزرع
در دستجرد بـه  دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سیناي همدان واقع 

درجـه و   35دقیقه طول شرقی و  31درجه و  48مختصات جغرافیایی 
. متر ارتفاع از سـطح دریـا انجـام شـد     1690دقیقه عرض شمالی و  1

کامل تصادفی با سـه  هاي  بلوكقالب آزمایش به صورت فاکتوریل در 
فاکتورهاي آزمایشی شـامل تـاریخ کاشـت در سـه     . تکرار اجرا گردید

به ترتیب با متوسط دمـاي هـواي   ( فروردین 15و  5د، اسفن 24سطح 
، فاکتور دوم پرایم کردن بـذور در  )درجه سانتی گراد 12و  8/9، 1/11

و ) هیـدروپرایمینگ (، پرایم با آب خالص )پرایم نشده(سه سطح شاهد 
بذر در محلول سولفات روي و فاکتور سوم دو رقم بهاره کلزا بـه  پرایم 

پرایم کردن، بـذرهاي   براي. بودند RGS003 و Hayola401هاي  نام
پی پی ام  35با غلظت  ساعت در محلول سولفات روي 6کلزا به مدت 
خشـک   برايدرجه قرار گرفته و سپس  25در دماي  )6( و آب خالص

ساعت در معـرض هـواي    72شدن و رسیدن به رطوبت اولیه به مدت 
  . داده شدند آزاد قرار

ک شخم و دو دیسک عمود بر هم رزي با انجام یو عملیات خاك 
 60یک دیسک و سپس ایجاد پشته هایی با فاصله  در اواخر مهر ماه و

اساس نتایج آزمون خـاك و  بر . سانتی متر در اسفند ماه صورت گرفت
براي بهبود تغذیه گیاهان، از کودهاي اوره و سوپر فسفات تریپـل بـه   

اشـت بـذور بـه    ک. کیلوگرم در هکتار اسـتفاده شـد   200و  150میزان 
هـر کـرت   . صورت خطـی و در دو طـرف هـر پشـته صـورت گرفـت      

کـود اوره و  نصـف  . به طول پنج متـر بـود   آزمایشی شامل هشت خط
 تمامی کود فسفاته در زمان کاشت، و مابقی کود اوره در هنگام سـاقه 

  . رفتن گیاه مصرف شد
براي مبارزه با علفهاي هرز مزرعه از علفکـش پهـن بـرگ کـش     
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جهـت مبـارزه   لیتر در هزار لیتر آب و همچنـین   5/1به میزان لونترال 
دو مرحلـه وجـین   هرز پهن برگ و باریک بـرگ  هاي  تکمیلی با علف

در مرحلـه  جهت مبارزه با آفت شـته مـومی کلـم    . انجام گرفتدستی 
 5/1به میـزان  اقدام به سمپاشی مزرعه با متاسیستوکس اوایل گلدهی 

عملکـرد در مرحلـه    ءبراي محاسـبه اجـزا  . گردیدلیتر در هزار لیتر آب 
متـر از دو   5/0رسیدگی فیزیولوژیک، پس از حذف دو ردیف کناري و 

بوته به طور تصـادفی   5انتهاي هر کرت آزمایشی به عنوان اثر حاشیه 
فاصـله  (و صفات ارتفـاع گیـاه    .از قسمت پایینی طوقه برداشت گردید

ر بوتـه، تعـداد دانـه در    ، تعداد خـورجین د )طوقه تا انتهاي ساقه اصلی
 و بیولوژیـک  دانه راي اندازه گیري عملکردب. خورجین اندازه گیري شد

خشـک شـدن نهـایی بـه      و به منظور متر مربع برداشت 2هر کرت از 
درصـد روغـن دانـه بـا      .مدت یک هفته در هواي آزاد نگه داري شـد 

ـ ) توسط دستگاه سوکسله(استفاده از روش مستقیم  ا و درصد پروتئین ب
اندازه گیري شد ) توسط دستگاه کجلدال(استفاده از روش میکروکلدال 

لکرد روغن نیز از حاصل ضرب عملکرد دانه در درصد روغـن  عم ).10(
حاصل از آزمایش با استفاده از نـرم  هاي  تجزیه داده. محاسبه شددانه 

مقایسه میانگین ها با اسـتفاده از آزمـون   . انجام شد SASافزار آماري 
بـراي   .درصـد انجـام شـد    5تفاوت معنی دار در سطح احتمال  حداقل

ه دااستف MSTATCمقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها از نرم افزار 
  . شد

  
  بحث و نتایج

  عملکرد بذر
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت، پرایم 

نه معنـی دار  کردن، رقم و برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دا
تاخیر در کاشت سبب کاهش معنی دار عملکرد بذر در ). 1جدول (شد 

کاشت دیرهنگام باعـث گردیـد کـه پـر     ). 4جدول (هر دو رقم گردید 
شدن دانه ها زمانی صورت گیرد که درجه حرارت محیط بـاال بـوده و   
گرماي زیاد مانع از پر شدن دانه شـده و لـذا میـزان مـواد متـابولیکی      

هر دو روش پرایم کـردن  ). 47(ي با تشدید تنفس کاهش یابد ذخیره ا
سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه نسبت به تیمار عدم پرایم گردیـد  

بیشترین تعداد خورجین در بوتـه از پـرایم کـردن بـذور بـا      ). 3جدول (
بطـوري کـه ایـن    . محلول سولفات روي و هیدروپرایمینگ بدست آمد

درصـدي عملکـرد بـذر     5/7و  9/8ایش تیمارها به ترتیب سـبب افـز  
  ).3جدول (نسبت به تیمار عدم پرایم شدند 

 و رشد کاهش را کاشت در تاخیر با عملکرد کاهش علت) 36( اُزر
 در) 40(همکاران  و رابرتسون. دانست تر سریع رسیدگی و برگ سطح

 طـول  شـدن  کوتاه باعث کاشت در تاخیر که دادند نشان خود بررسی
 کـه  دادنـد  نشـان آنهـا  . شود می و رسیدگی دهی گل تا کاشت دوره

 در بیومـاس  کـاهش  اثـر  در کاشت در تاخیر از ناشی عملکرد کاهش

 از اسـتفاده ) 43( همکـاران  و سلطانی گزارش طبق. رسیدگی بود زمان
 دمـاي  کاهش و شدن سبز دوره کردن تر کوتاه با بذر پرایمینگ تیمار
 افـزایش  را عملکـرد  نهایـت،  در و گیاه اولیه رشد سرعت توانست پایه
 کـل  محتـواي  حاصله گیاهان در تواند می بذور هیدروپرایمینگ. دهد

 دهـد  افـزایش  را فتوسـنتز  میزان و b و a کلروفیل محتواي کلروفیل،
 را مواد آلـی سـاخته شـده    فراهمی و منبع قدرت طریق این از و) 41(

 توجیـه  در. شدبا داشته بر در را عملکرد بهبود نهایت در و دهد افزایش
 اسـتقرار  بـه  تـوان  می همچنین کردن پرایم از ناشی عملکرد افزایش

 غـذایی،  عناصـر  از آنها بیشتر استفاده و) 12( گیاهان مطلوب و سریع
  ).44( داشت اشاره خورشیدي تششع و خاك رطوبت
  

  تعداد خورجین در بوته
آزمایش نشـان داد کـه اثـر    هاي  نتایج تجزیه واریانس آماري داده

تاریخ کاشت و پرایم کردن در سـطح آمـاري یـک درصـد بـر تعـداد       
بیشترین تعداد خـورجین در  ). 1جدول (خورجین در بوته معنی دار بود 

 6/7و  45/9بوته از تاریخ کاشت اول و دوم حاصل شد، که به ترتیـب  
درصد نسبت به تاریخ کاشت سوم تعداد خورجین در بوته بیشتري دارا 

دو روش پرایم کـردن سـبب افـزایش معنـی دار      هر). 2جدول (بودند 
بطـوري کـه   . تعداد خورجین در بوته نسبت به تیمار عـدم پـرایم شـد   

بـه   81/110و  43/116بیشترین تعداد خورجین در بوتـه بـا میـانگین    
ترتیب از پرایم کـردن بـذور در محلـول سـولفات روي و آب خـالص      

ام کلـزا باعـث   کشت دیرهنگ). 3جدول (بدست آمد ) هیدروپرایمینگ(
کاهش طول دوره رشدي و برخـورد مراحـل پایـانی رشـد بـا شـرایط       

هاي  محیطی دشوار در اوایل تابستان گردیده به طوري که تعداد گلچه
  ).2جدول (کمتري به خورجین تبدیل شد 

عملکـرد   دهنـده  مهم تشکیل اجزاء از کیی توان می را صفت این
 نیـز  و دانه هـا  تعداد برگیرنده در که دلیل این به آورد، حساب به دانه

باشـد   مـی  دانه هـا  وزن افزایش براي نیاز مورد تولید کننده آسیمیالت
 تکامـل  و رشد فتوسنتز در طریق از دانه پر شدن اولیه مراحل در زیرا
 خـورجین  تعـداد  کـاهش  دلیل) 36(اوزر ). 22(کنند  می مشارکت دانه
 عملکـرد  کـاهش  در عامل اصلی که دیرتر کاشت هاي تاریخ در گیاه
 تاخیر .است دانسته گلدهی زمان در بوته ها بودن ضعیف را است دانه
 گـل  بـه  محیطـی  نامساعد شرایط در گیاه که شود می باعث کاشت در

 ریـزش  و مانـده  عقیم ها گل از تعدادي ،)1 شکل( گرما اثر در و رفته
 یـاز ن کمتري زمان مدت در محیط دماي بودن باال اثر در گیاه و نمایند

 کوتـاه  گیاه گلدهی دوره طول حالت این در. کند تامین را خود حرارتی
توان تغییـر در   می ).47( ابدی می کاهش خورجین تولید پتانسیل و شده

دهـد را   می فعالیت مخزن را که طی زمان گلدهی و تشکیل غالف رخ
). 24(ش تعداد غالف و دانه طـی پـرایم کـردن دانسـت     یدلیل بر افزا

 کردند گزارش) 32( همکاران و مانیگوپا آزمایش این نتایج با هماهنگ
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 12 تا 6 از بوته در دانه تعداد و جانبیهاي  شاخه تعداد غالف، تعداد که
 پـرایم  احتمـاال . یافت افزایش نخود در کردن پرایم تیمار تحت درصد
. گـردد  مـی  آنهـا  افـزایش  سـبب  زایشیهاي  مریستم بر تاثیر با کردن

 بـه  کـه  مریسـتمی  منـاطق هاي  بافت در اینورتاز اسید فعالیت افزایش
 نیـز ) 30( همکـاران  و کـائور  توسـط  افتد می اتفاق کردن پرایم واسطه
  .است شده گزارش
  

  تعداد دانه در خورجین
تجزیه آماري نشان داد که تعـداد دانـه در خـورجین تحـت تـاثیر      

ریخ اثرات ساده پرایم کردن، تاریخ کاشت، رقم، برهمکنش دوگانـه تـا  
). 1جدول (کاشت و پرایم کردن و همچنین اثرات سه گانه قرار گرفت 

در هر سه تاریخ کاشت، بیشترین تعداد دانه در خورجین از تیمارهـاي  
طرفی در تاریخ کاشت اول بهترین نتایج از هر دو پرایم حاصل شد، از 

در تـاریخ  ). 7جـدول  (بدست آمـد   Hayola401تیمار پرایم بذور رقم 
تیمـار پـرایم کـردن بـا آب      Hayola401م و سوم در رقـم  کاشت دو

خالص برتري قابل توجهی نسبت به تیمار پرایم بـا محلـول سـولفات    
تنها در تاریخ کاشت سوم تیمـار   RGS003اما در رقم . روي نشان داد

هیدروپرایمینگ برتري محسوسی نسبت بـه تیمـار پـرایم بـا محلـول      
د تاثیر پرایم کردن بر تعداد دانه رس می به نظر. سولفات روي نشان داد

در فرایند پرایم کردن  يدر خورجین اهمیت بیشتري از تاثیر عنصر رو
تاخیر در کاشت سـبب کـاهش معنـی دار تعـداد دانـه در      . داشته است

در تـاریخ  . خورجین در هر دو رقم و در تمامی تیمارهاي پرایمینگ شد
 RGS003به رقـم   کاشت سوم کمترین تعداد دانه در خورجین مربوط

از هیـدروپرایمینگ و همچنـین سـولفات روي در حـین      بود و استفاده
درصدي تعـداد دانـه در    9/16و  37پرایمینگ به ترتیب باعث افزایش 

  .خورجین نسبت به تیمار شاهد گردید
 موجب کاشت در تاخیر که کردند گزارش) 16(نورتون  بیلسبارو و

 بیشتر غالف در دانه تعداد هرچه. گردد می تعداد دانه در غالف کاهش
 گیاه ایجاد توسط شده تولید فتوسنتزي مواد براي بزرگتري مخزن باشد
 وقـوع ). 45(گـردد   می عملکرد افزایش به منجر نهایت در که شود می

 باعـث  کلزا در کاشت تاخیر اثر بر زایشی رشد دوران طی باال دماهاي
 و در غالف دانه بوته، در غالف تعداد نقصان زایشی، رشد دوره کاهش
 در گیـاه  کـه  شـود  مـی  باعـث  کاشت در تاخیر. شود می دانه عملکرد
 هـا  گـل  از تعدادي گرما، اثر در و رفته گل به محیطی نامساعد شرایط
 در محـیط  دمـاي  بـودن  بـاال  اثر در گیاه و نمایند ریزش و مانده عقیم
 طـول  لتحا این در. کند تامین را خود حرارتی نیاز کمتري زمان مدت
 ابـد ی مـی  کـاهش  دانـه  تولیـد  پتانسیل و شده کوتاه گیاه گلدهی دوره

 کـاهش  کاشـت  در تـاخیر  با دانه عملکرد مطالعات اغلب در لذا). 47(
افزایش تعداد دانه در غالف در هیـدروپرایمینگ بـذور   ). 9(است  یافته

 البتـه ). 7(نیـز گـزارش شـده اسـت      (.Cicer arietinum L) نخـود 

 غـالف  طـول  بـه  بیشـتر  و بـوده  محدود غالف در دانه دتعدا افزایش
 لـذا ). 20( اسـت  ژنتیکـی  ساختار تاثیر تحت صفت این و دارد بستگی
 از ناشـی  تـوان  می را کردن پرایم بواسطه غالف در دانه تعداد افزایش

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  با. دانست غالف طول بر پرایمینگ افزایشی تاثیر
 افـزایش  شـده  پـرایم  بذور از حاصل گیاهان فتوسنتزي فعالیت میزان

 را خـورجین  در بـذر  تعـداد  کـه  کنـد  می پیدا تمایل گیاه ،)41( ابدی می
  .دهد افزایش
  

  وزن هزار دانه
حاصل از آزمـایش حـاکی از وجـود    هاي  نتایج آنالیز واریانس داده

تاثیر معنی دار تاریخ کاشت، رقـم، پـرایم کـردن و بـرهمکنش پـرایم      
و رقم به ترتیب در سطح پنج و یک درصـد بـر    کردن با تاریخ کاشت

هـاي   میانگین وزن هزار دانـه در تـاریخ  ). 1جدول (وزن هزار دانه بود 
در کاشت وزن هزار دانه کـاهش  کاشت مختلف نشان داد که با تاخیر 
پاسخ ارقـام مختلـف نسـبت بـه     . و پرایم کردن سبب بهبود آن گردید

 Hayola401در رقـم  . پرایم کـردن بـراي ایـن صـفت متفـاوت بـود      
از پرایم کـردن بـذور بـا    ) درصد5/24(بیشترین افزایش وزن هزار دانه 
) درصد7(، بیشترین افزایش RGS003محلول سولفات روي و در رقم 

پـرایم کـردن سـبب    ). 6جـدول  ( مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بود
افزایش وزن هزار دانه در هر سه تاریخ کاشت گردید ولی این افزایش 
فقط در تیمار بذور پرایم شده با سولفات روي در تاریخ کاشت سـوم، و  

جدول (در هر دو روش پرایم کردن در تاریخ کاشت اول معنی دار بود 
5.(  

 افـزایش  از ناشـی  عمـدتا  کـردن،  پرایم بواسطه دانه وزن افزایش
 قـدرت  مـورد  ایـن  در کـه  باشد می دانه شدن پر سرعت یا دوره طول

 گزارش) 30( همکاران و کائور رابطه این در. دارد کلیدي نقش مخزن
 شـده  هیـدروپرایم  بذور از حاصله نخود گیاهان در مخزن فعالیت دادند

 فعالیـت  بودن باالتر طریق از امر این که بود باالتر شاهد با مقایسه در
 سـاکارز  و اینورتازهـا  سـینتاز،  سـاکارز  متابولیسـم  در درگیرهاي  آنزیم

 و دانـه  هزار وزن افزایش نهایت در که گردید مشخص سینتاز فسفات
 کـه  داشتند بیان) 16(نورتون  و بارو بیلس. داشت دنبال به را عملکرد
 مواد کاهش نتیجه در و گیاه رویشی رشد کاهش باعث کاشت تاخیر در

 با که شود می آنها نمو طی مرحله در دانه ها به انتقال قابل فتوسنتزي
) 47(فیلـد   وایـت . اسـت  همـراه  دانه کردعمل و دانه هزار وزن کاهش
 تـنفس  میـزان  دانه بنـدي،  مراحل در دما رفتن باال با که نمود اظهار

 مـواد  حد از بیش اتالف سبب که ابدی می افزایش به سرعت غالف ها
 و نرسـیده  دانـه هـا   کافی به غذایی مواد بنابراین. شود می فتوسنتزي

رابرتسـون و همکـاران   . گـردد  مـی  زیاد پوك و سبک دانه هاي درصد
 را کاشـت  تـاخیر  اثـر  در دانـه  هـزار  وزن کاهش دالیل از کیی )40(

 و بـایبوردي . دانـه عنـوان کردنـد    شـدن  پر دوره طول در دما افزایش
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هـاي   آنزیم افزایش باعث روي عنصر که کردند گزارش) 19( مامدوف
 باعـث  نتیجـه  در و شـده  کلـزا  در دیسـموتاز  سوپراکسید و پراکسیداز

 کـه  کردند گزارش ایشان. شود می اکسیداتیوهاي  خسارت از گیريجلو
  . گردید کلزا دانه هزار وزن افزایش باعث روي مصرف
  

  درصد روغن
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد کـه اثـر تـاریخ کاشـت،     
پرایم کردن و تمامی اثرات دو و سه گانه بر این صفت معنـی دار بـود   

ت سبب کاهش درصد روغن بـذر در هـر دو   تاخیر در کاش). 1جدول (
در تـاریخ  . ایـن صـفت شـد   بهبود  رقم گردید و تیمارهاي پرایم سبب

و رقـم  ) 2/26(بواسطه هیدروپرایمینگ  Hayola401کاشت اول، رقم 
RGS003 بیشترین درصد روغن ) 78/26(م شده با سولفات روي پرای

رصـد نسـبت بـه    د 12و  4/19را نشان دادند که بترتیب افزایشی برابر 
  ).7جدول (شاهد نشان دادند 

 عامل مهمترین روغن، دما مقدار بر مؤثر محیطی عوامل میان در
 دانه روغن درصد در شدیدي افت آن، افزایش با که شود می محسوب

 هاي کاشت تاریخ در روغن درصد بر دما کاهنده اثر این .شود می آشکار
) 1( مظـاهري  و یرحیمـ  پـژوهش  در). 25(باشـد   مـی  مشـهودتر  دیر

محققـانی هـم گـزارش    . شد روغن درصد افزایش باعث روي سولفات
 و کـاهش  را روغـن  درصـد  بهاره کلزاي کشت در تأخیرنموده اند که 

  ).21( داد افزایش را پروتئین
  

  درصد پروتئین
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشاد داد که اثـر تـاریخ کاشـت و    

کاشت، پـرایم کـردن و رقـم بـر ایـن      پرایم کردن و اثر متقابل تاریخ 
آخـر بـه دلیـل    هـاي   در تاریخ کاشـت ). 1جدول (صفت معنی دار شد 

بـاالتر،  هـاي   برخورد مراحل افزایش محتواي روغن با درجـه حـرارت  
درصد روغن کاهش یافت و در مقابل درصـد پـروتئین دانـه افـزایش     

در به طوري که کمترین و بیشترین درصد پروتئین بـه ترتیـب   . یافت
پرایم کـردن سـبب   . تاریخ کاشت اول و تاریخ کاشت سوم بدست آمد

کاشـت  هاي  افزایش درصد پروتئین در هر دو رقم و براي تمامی تاریخ
 تحـت تیمـار   Hayola401در رقـم  هر چند این افزایش بجـز  . گردید

پرایم با سولفات روي در تاریخ کاشت اول و تیمار هیـدروپرایمینگ در  
  ).7جدول (از نظر آماري معنی دار نبود تاریخ کاشت دوم، 

نیز گزارش کردند که استفاده از کود روي ) 42(ساوان و همکاران 
. عملکرد و درصد پروتئین دانه گنـدم را بـه طـور نسـبی افـزایش داد     

 درصد افزایش خصوص در را مشابهی نتایج )40(همکاران  و رابرتسون
 دانـه  شدن پر و لدهیگ زمان در درجه حرارت افزایش بدلیل پروتئین
 در تـاخیر  نیـز ) 38( همکـاران  و راچپـوت  نتـایج  در. نموده اند گزارش
 معرفـی  روغن درصد کاهش و دانه پروتئین مقدار افزایش دلیل کاشت

 و هریس. است شده گزارش فصل آخر دماي افزایش آن علت که شد
 شـدند  پـرایم  آنهـا  بـذر  کـه  گیاهانی که کردند گزارش) 27( همکاران

 رشـد  علـت  به تواند می که کنند می جذب خاك از را بیشتري روژننیت
 خـاك  مختلفهاي  افق در ها ریشه گسترش و گیاه سریع خیلی اولیه
 بـرنج  بـذر  پرایمینـگ  کـه  داشتند اظهار نیز) 34( شهزا و محمد. باشد
 و نیتروژن جذب در بهبود آن نتیجه در و ریشه تشکیل در بهبود باعث
 بـه  دسـتیابی  لـذا . گـردد  می بذر در آمیالز آنزیم فعالیت افزایش باعث

 دلیـل  تواند می شده پرایم بذرهاي از حاصل گیاهان در بیشتر نیتروژن
  .باشد بوده بذور این پروتئین میزان افزایش احتمالی
  

  عملکرد روغن
پـرایم کـردن بـا    هـاي   اثر تاریخ کاشت، پرایم کردن و برهمکنش

ح یک و پنج درصـد، و همچنـین   تاریخ کاشت و رقم به ترتیب در سط
اثر متقابل سه گانه بر عملکرد روغن در سطح یـک درصـد معنـی دار    

مختلـف  هـاي   میانگین عملکرد روغن ارقـام در تـاریخ  ). 1جدول (شد 
کاشت نشان داد کمترین عملکرد روغن در هر دو رقم در تاریخ کاشت 

در  در هر سه تاریخ کاشت، پرایم کردن سـبب بهبـود  . آخر حاصل شد
پاسـخ ارقـام مختلـف بـه پـرایم      . دیهر دو رقم گردعملکرد روغن در 

بیشـترین افـزایش   . کاشت مختلف متفـاوت بـود  هاي  کردن در تاریخ
عملکرد روغن در تاریخ کاشت سوم که بواسطه پرایم کـردن حاصـل   

تحت هیدروپرایمینگ بود کـه البتـه بـا     RGS003شد مربوط به رقم 
ایـن  . تفـاوت معنـی داري نداشـت    ات رويتیمار پرایم با محلول سولف

درصدي در عملکرد روغن نسبت بـه تیمـار    6/56تیمار سبب افزایش 
  ). 7جدول (پرایم نشده این رقم در همان تاریخ کاشت گردید 

 روغـن  درصـد  و دانه عملکرد ضرب حاصل از دانه روغن عملکرد
 تاریخ لذا. دباش می مؤلفه دو این از تابعی بنابراین آید، می دست به دانه

 بـاال،  روغـن  درصـد  و دانه بیشتر عملکرد بودن دارا با مطلوب کاشت
 کـه  حـالی  در نمـود،  تولیـد  را هکتار در روغن عملکرد مقدار بیشترین

 کـاهش  علـت  به سوم، کاشت تاریخ در خصوصا گیاه کاشت در تأخیر
 افـزایش  هـا،  دانـه  شـدن  پر مرحله طی در گرما با برخورد گیاه، رشد

 دانه عملکرد کاهش نتیجه در و فتوسنتزي مواد تولید کاهش و تنفس
 کاشتهاي  تاریخ سایر به نسبت نیز آن روغن عملکرد روغن، درصد و

  ).23 و 21( است داده نشان کاهش شدت به
  

  عملکرد بیولوژیک
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تنها اثر تاریخ کاشت 

تاخیر در کاشـت  ). 1جدول (ی دار شد و رقم بر عملکرد بیولوژیک معن
تاریخ کاشت اول بـا  . سبب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک گردید

کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکـرد بیولوژیـک را    2/6905میانگین 
تفاوت معنی داري نداشت ) 8/6777(تولید کرد که با تاریخ کاشت دوم 
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ـ  9/6772با میـانگین   RGS003رقم ). 2جدول ( وگرم در هکتـار،  کیل
کشت . داشت Hayola401درصد عملکرد بیشتري نسبت به رقم  3/4

زودهنگام به دلیل ارتفاع بلندتر، استفاده بهینه از نور خورشید و سرعت 
خـورجین و   رشد باالتر و همچنین تعداد خورجین در بوته، تعداد بذر در

کنـد در   وزن هزار دانه بیشتر توانست ماده خشک بیشتري را نیز تولید
 تشـکیل  و بیشـتر  رویشـی  باعث رشـد  زود، کاشت هاي نتیجه تاریخ

البته در تحقیقاتی پـرایم کـردن عامـل    ). 31(گردد  می بزرگ هاي بوته
مثال کائور و همکاران . افزایش ماده خشک تولیدي گزارش شده است

افزایش تعداد شاخه فرعی و بیوماس گیاهی در پرایم کردن بذور ) 29(
متابولیسـم  هـاي   تغییـر در فعالیـت آنـزیم   . ارش نموده انـد نخود را گز

 از حاصـل  نخـود  گیـاه  در. کربوهیدارت دلیل این افزایش گزارش شد
 منـاطق هـاي   بافـت  در اینورتـاز  اسید فعالیت افزایش شده، پرایم بذور

 افـزایش  و گیـاه  رشـد  افزایش سبب که است شده گزارش مریستمی
 و) 39( مـاش  در بیومـاس  صـدي در 80 افزایش). 30( گردید بیوماس

 بواسـطه  نیـز ) 25( گنـدم  در دانـه  و کـاه  عملکـرد  افـزایش  همچنین
  .است شده گزارش پرایمینگ

  
  ارتفاع

اثر تاریخ کاشت، رقم و پرایم کردن و برهمکنش تاریخ کاشت در 
تـاخیر در کاشـت   ). 1جـدول  (پرایم کردن بر ارتفاع بوته معنی دار بود 

د ولی از طرفی پرایم کردن سبب افـزایش  باعث کاهش ارتفاع بوته ش

این در حالی است که ارتفاع بوته در تاریخ کاشت آخر تحت . آن گردید
در هـر سـه تـاریخ    ). 5جـدول  (تاثیر تیمار پرایم کردن قـرار نگرفـت   

ن ارتفاع بوته از تیمـار پـرایم کـردن بـذور بـا محلـول       یکاشت، بلندتر
ــا ســولفات روي حاصــل شــد و در تــاریخ کاشــت او ل اخــتالف آن ب

  ).5جدول (هیدروپرایمینگ معنی دار بود 
از آنجایی که نقش روي در افزایش سنتز اکسین در گیاه به اثبات 

، احتماال فراهم بودن روي در جریان پرایم کردن، بـه  )2(رسیده است 
علت تاثیر افزایشی این عنصر بر بیوسنتز اکسین، باعث افزایش ارتفاع 

 بـر  دلیلـی  توانـد  می عموماً کلزا در بوته باالتر عارتفا. بوته شده است
 کننـده  فتوسـنتز  سطح نتیجه در ساقه و طول در تر بیش برگ وجود
 بـه  منجـر  توانـد  مـی  نهایت در که باشد نور تر بیش دریافت و باالتر

در ) 13(نتایج مشابهی نیز توسط آسفا و هـانج  ). 4(گردد  افزایش تولید
کاهش ارتفاع در تـاریخ  . شده است گزارش(.Glycine max L)سویا 

دوم و سوم عالوه بر افزایش دما، به دلیل روزهـاي کوتـاه   هاي  کاشت
نیز بوده که باعث تسریع در گلدهی و در نتیجه توقف رشد ساقه اصلی 

کاهش ارتفـاع بوتـه بـه واسـطه     . و کم شدن ارتفاع گیاه گردیده است
عباس دخت ). 37(ت تاخیر در کاشت در گیاه سویا نیز گزارش شده اس

گزارش نمودند که هیدروپرایمینگ بذور باعث افزایش ) 7(و همکاران 
ایشان جـذب سـریع تـر آب و    . درصدي ارتفاع بوته نخود گردید 7/19

تسریع در شروع فرایندهاي متابولیکی را دلیل رشـد سـریع نخـود بـه     
 . علت پرایم کردن ذکر نمودند

 
  بررسی مورد صفات واریانس تجزیه - 1 جدول

 تغییرات منابع
 درجه
 آزادي

 خورجین تعداد
 بوته در

 در دانه تعداد
 خورجین

 هزار وزن
 دانه

 عملکرد
 دانه

 درصد
 روغن

 درصد
 پروتئین

 عملکرد
 روغن

 عملکرد
 بیولوژیک

 ارتفاع
 شاخص
 برداشت

 n.s 966/7 n.s 178/0 * 0923/0 ** 4/22070 * 46/7 * 68/6 ** 9/4554 ** 2/1682663 2 تکرار
n.s 
47/8 

n.s 5/1 

 124/0**  67/81**  75/479**  2 کاشت تاریخ
 **

1/766963 
 **8/32  **81/27  **9/78584  **1/2401029  **2/79  **8/80 

 n.s 03/1  **2/7  *095/0 1 رقم
 *

03/21014 
n.s 6/2 n.s 07/7 n.s 25/437  *2/1043723 

 **

1641 
n.s 37/0 

 n.s 3/379661 9/24191**  7/23**  64 ** 3/59018**  098/0*  06/11**  38/1208**  2  پرایم
 **

8/187 
 **2/4 

 n.s 89/36 n.s 023/0 n.s 061/0  **7/18964  **49/20 n.s 87/5 n.s 6/1173 n.s 1/308485 2 رقم×کاشت تاریخ
n.s 

9/15 
n.s 26/0 

 تاریخ
 پرایم×کاشت

4 n.s 55/47  **83/0  *068/0 n.s 9/8136  **23/8 n.s 97/2  **8/2995 n.s 3/266389 
 **

38/44 
n.s 45/0 

 n.s 007/2 n.s 055/0  **162/0 n.s 6/2905  *95/9 n.s 37/0  *1/2767 n.s 4/83046 2 پرایم×رقم
n.s 

64/5 
n.s 03/0 

  ×کاشت تاریخ
 رقم×پرایم

4 n.s 24/95  **53/0 n.s 027/0 n.s 6/4073  **27/84  *4/5  **8/16347 n.s 7/220291 
n.s 

18/8 
n.s 29/0 

 64/0 54/7 03/244053 9/701 92/1 07/2 06/3547 022/0 118/0 13/70 34 خطا
 تغییرات ضریب

 21/4 08/3 45/7 33/8 08/6 77/5 72/4 16/7 9/2 67/7  )درصد(

ns ، ** درصد 5و  1به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  -*و  
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  انگین اثر تاریخ کاشت بر صفات مورد بررسیمقایسه می - 2جدول 

 تاریخ کاشت
تعداد خورجین در 

 بوته
 )kg ha-1(عملکرد بیولوژیک 

  شاخص برداشت 
 )درصد(

 51/20 2/6905 06/113 اسفند 24
 87/19 8/6778 15/111 فروردین 5

 57/16 6/6218 32/103 فروردین 15
LSD5% 66/5 334 54/0 

  
  اثر پرایم کردن بر صفات مورد بررسی مقایسه میانگین - 3جدول 

 سطوح پرایمینگ
تعداد خورجین در 

 بوته
 )درصد(شاخص برداشت  )kg ha-1(عملکرد دانه 

 44/18 33/1197 29/100 عدم پرایم
 13/19 53/1287 81/110 هیدروپرایمینگ

 37/19 54/1303 43/116 سولفات روي
LSD5% 66/5 26/40 54/0 

  
  گین اثرات تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانهمقایسه میان - 4جدول 

 رقم تاریخ کاشت
  عملکرد دانه

)kg ha-1( 

 Hayola401 34/1433 اسفند 24
RGS003 82/1398 

 Hayola401 75/1300 فروردین 5
RGS003 7/1387 

 Hayola401 12/995 فروردین 15
RGS003 05/1061 

LSD5%  21/57 
  

  رات تاریخ کاشت و پرایم کردن بر ارتفاع بوته و وزن هزار دانهمقایسه میانگین اث - 5جدول 

 پرایمینگ تاریخ کاشت
ارتفاع 
  بوته 

)cm( 
 )g(وزن هزار دانه 

 اسفند 24
 95/1 72/88 عدم پرایم

 16/2 02/90 هیدروپرایمینگ
 28/2 25/94 سولفات روي

 فروردین 5
 12/2 22/86 عدم پرایم

 16/2 08/92 هیدروپرایمینگ
 04/2 06/93 سولفات روي

 فروردین 15
 89/1 26/85 عدم پرایم

 98/1 42/87 هیدروپرایمینگ
 06/2 75/87 سولفات روي

LSD5%  17/3 16/0 
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  مقایسه میانگین اثر پرایم کردن و رقم بر وزن هزاردانه - 6جدول 
 )g(وزن هزاردانه پرایمینگ رقم

Hayola401 
 99/1 عدم پرایم

 07/2 مینگهیدروپرای
 28/2 سولفات روي

RGS003 
 98/1 عدم پرایم

 12/2 هیدروپرایمینگ
 97/1 سولفات روي

LSD5%  135/0 
  

  ت تاریخ کاشت، پرایمینگ و رقممقایسه میانگین اثرا - 7جدول 
  )kg ha-1(عملکرد روغن   درصد پروتئین  درصد روغن  تعداد دانه در خورجین  پرایمینگ  رقم  تاریخ کاشت

  اسفند 24
Hayola401 

  c 45/13  i 94/21  f 91/17  f 8/302  عدم پرایم
  a 35/14  abcd 2/26  ef 82/19  ab 4/385  هیدروپرایمینگ
  ab 3/14  defgh 48/24  de 41/21  def 8/332  سولفات روي

RGS003 

 d 62/12  efghi 88/23  de 43/21  def 4/323  عدم پرایم

  c 63/13  bcdef 25  bcd 95/21  cde 8/345  هیدروپرایمینگ
  bc 8/13  abc 78/26  abcd 83/22  a 1/390  سولفات روي

  فروردین 5
Hayola401 

  fg 65/11  fghi 6/23  cde 6/21  ef 1/314  عدم پرایم
  c 65/13  ab 84/26  a 6/24  cde 5/343  هیدروپرایمینگ
  d 9/12  a 31/27  abc 6/23  abc 2/374  سولفات روي

RGS003 

  g 35/11  hi 41/22  bcd 03/22  ef 8/317  عدم پرایم
  de 45/12  cdefg 84/24  abcd 03/23  def 4/328  هیدروپرایمینگ
  ef 94/11  cdefg 74/24  ab 9/23  bcd 1/353  سولفات روي

  فروردین 15
Hayola401 

  ij 22/9  i 83/21  abc 57/23  i 6/215  عدم پرایم
  h 7/10  fghi 19/23  abc 67/23  hi 8/227  هیدروپرایمینگ
  i 7/9  abcde 85/25  abc 7/23  g 264  سولفات روي

RGS003 

  k 77/7  j 48/17  abcd 7/22  j 4/164  عدم پرایم
  h65/10  hi 41/22  abc 68/23  gh 4/257   هیدروپرایمینگ
  j 08/9  ghi 78/22  a 33/24  gh 8/250  سولفات روي

LSD5% 535/0  16/2  09/2  2/34  
  

  شاخص برداشت
با توجه به نتایج تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت و پرایم کـردن  

با ). 1جدول (بر این صفت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود 
تاخیر در کاشت، شاخص برداشت کاهش یافت، بطـوري کـه تـاریخ    
کاشت سوم نسبت به تاریخ کاشـت اول و دوم، از شـاخص برداشـت    

ایم کـردن بـا سـولفات روي و    پـر ). 2جـدول  (کمتري برخوردار بـود  
درصــدي  7/3و  04/5هیــدروپرایمینگ بــه ترتیــب باعــث افــزایش 
  ). 3جدول (شاخص برداشت نسبت به تیمار عدم پرایم شد 

 تاثیر کاشت زمان در تاخیر که دهد می نشان تحقیقات سایر نتایج
 بوته اقتصادي مخازن به گیاهی خشک ي ماده بر تقسیم زیادي بسیار
 نتیجه در و ها دانه به فتوسنتزي مواد انتقال کارایی عدم بموج و دارد

با توجـه بـه گـزارش کـائور و     ). 5(گردد  می برداشت شاخص کاهش
که در گیاهان نخود حاصل از بذور پرایم شده فعالیـت  ) 30(همکاران 

رسـد در ایـن تحقیـق پـرایم      مـی  مخزن افزایش یافته است، به نظر
ت روي منجر به بیشتر شـدن فعالیـت   کردن به ویِژه با محلول سولفا

  .مخزن و لذا افزایش شاخص برداشت شده است
  

   گیري نتیجه
با تاخیر در کاشت به دلیل از دست رفـتن زمـان مناسـب بـراي     

نتایج این تحقیق نشان داد . رشد، گیاه به پتانسیل رشد خود نمی رسد
 که تاریخ کاشت تاثیر بسـیار زیـادي بـر عملکـرد، اجـزاء عملکـرد و      

 نتـایج  بـه  توجه با. همچنین محتواي روغن و پروتئین ارقام کلزا دارد
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 بـذور  کـردن  پـرایم  طریـق  از کـه  داشت اظهار توان می آمده بدست
 کیفیت و کمیت توان می روي سولفات محلول با ویژه به بهاره کلزاي

 کاشـت  تاریخ دلیلی هر به اگر به خصوص. بخشید بهبود را کلزا دانه

 در RGS003 رقـم  از اسـتفاده  نیز صورت این در که دبیافت تاخیر به
  .داشت خواهد بهتري نتیجه همدان شرایط
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