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نشریه پژوهش های کاربردی زراعی

دوره33- شماره 2-  پیایند 127 تابستان 1399 

 بررسی تاریخ کاشت های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا
 )Brassica napus L.i( در جیرفت

Evaluation of different planting dates on quantitative and qualitative 
yield of four rapeseed (Brassica napus L.) cultivars in Jiroft
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یکی از عوامل مهم در مناطق گرم و خشک و جلوگیری از خشکی آخر فصل انتخاب تاریخ کاشت مناسب است. 
لذا برای تعیین بهترین تاریخ کاشت و رقم کلزا، آزمایشی بصورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های 
کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ی پژوهشی دانشگاه جیرفت در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. شش تاریخ  
کاشت 10 و 24 آبان  ، 8 و 22 آذر، 6 و 20 دی به عنوان عامل اصلی و چهار رقم کلزا هایوال 50، آگامکس، تراپر 
و دلگان به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صفات تعداد غالف در بوته، وزن غالف در بوته، تعداد دانه در 
غالف، طول غالف، وزن هزار دانه، عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد پروتئین و عملکرد 
روغن دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت بر تمامی صفات مورد مطالعه اثر معنی داري 
داشت. نتایج تأثیر رقم حاکی از آن بود که ارقام مورد بررسي به جز شاخص برداشت از لحاظ سایر صفات مورد 
بررسی با یکدیگر اختالف معني داري داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم به استثنای صفت طول غالف و شاخص 
برداشت بر سایر صفت موردبررسی معنی دار بود. بیشترین تعداد غالف در بوته )52/44 عدد(، تعداد دانه در غالف 
)30/96 عدد(، عملکرد دانه )1613/3 کیلوگرم در هکتار(، عملکرد پروتئین )234/34 کیلوگرم در هکتار( و عملکرد 
روغن )826/68 کیلوگرم در هکتار( از تاریخ کاشت 8 آذر و رقم  آگامکس حاصل شدکه در مقایسه با ارقام تراپر، 
هایوال 50 و دلگان بترتیب 12/28، 19/45 و 28/44 درصد افزایش عملکرد دانه داشت. بیشترین درصد روغن دانه 
به رقم آگامکس )45 درصد( تعلق داشت، ارقام تراپر )42/4 درصد( و دلگان )41/7 درصد( با یکدیگر تفاوت معنی 
داری نداشتند و کمترین درصد روغن دانه )39/9 درصد( مربوط به رقم هایوال 50 بود. با توجه به نتایج حاصل در 

شرایط اقلیمی منطقه جیرفت رقم آگامکس در تاریخ کاشت نیمه اول آذر ماه پیشنهاد می شود.
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مقدمه:
کلزا با نام علمی )Brassica napus L.( گیاهی 
یکساله و بوته ای، از خانواده چلیپائیان1 با سابقه 
چند هزار ساله است )Faraji, 2009(. دانه ی این 
گیاه روغنی حاوی 45-40 درصد روغن و کنجاله 
آن 40-36 درصد پروتئین می باشد. روغن کلزا 
به دلیل ترکیب مناسب اسیدهاي چرب غیراشباع 
چرب  اسیدهاي  میزان  پایین ترین  داشتن  و 
باکیفیت  از روغن های  اشباع )حدود 7%( یکی 
 )Ehshamami et al., 2016( است  خوراکی 
گیاه  سومین  روغنی  نخل  و  سویا  از  پس  که 
سطح  و  شده  محسوب  جهان  یک ساله  روغنی 
در  سرعت  به  دنیا  معتدل  مناطق  در  آن  کشت 
حال افزایش است )FAO, 2017(. کلزا یکی از 
مهم ترین گیاهان روغنی براي کشت در شرایط 
مختلف آب و هوایی کشور موردتوجه می باشد 
)Koocheki & Khajehossini, 2008(. عملکرد 
کلزا را می توان با رعایت اصول به زراعی و به 
مختلف  جنبه هاي  بین  از  بخشید.  بهبود  نژادي، 
مدیریت زراعی، تاریخ کاشت بیشتر از همه در 
معرض تغییر می باشد و اغلب عامل تعیین کننده 
تاریخ هاي  است،  محصول  تولید  در  موفقیت 
رشد  مراحل  برخورد  سبب  کاشت  مختلف 
رویشی و زایشی گیاه با دما، تشعشع خورشیدي 
و طول روز متفاوت می گردد و از این طریق بر 
می گذارد  تأثیر  گیاهان  عملکرد  و  نمو  و  رشد 
کلزا  کاشت  در  تأخیر   .)Khajehpour, 2012(
با  گیاه  رسیدگی  دوره  که  می شود  موجب 
باعث  امر  این  دماي باالي محیط مواجه شده و 
کننده  فتوسنتز  اندام های  تنفس  میزان  افزایش 

1 Brassicaceae

مواد  ذخیره  کاهش  نتیجه  در  که  می شود  گیاه 
نهایت  در  و  دانه ها  وزن  کاهش  و  فتوسنتزي 
داشت  دنبال خواهد  به  را  بوته  کاهش عملکرد 
)Coffelt & Adamsen, 2005 (. ارقام آگامکس 
و تراپر با منشأ کشور آلمان، هایوال 50 از استرالیا 
و  بهاره  تیپ رشدی  لحاظ  به  ایران  از  و دلگان 
زودرس بوده و در مناطق گرمسیر مورد کشت و 
 .) Shirani Rad et al., 2019( کار قرار می گیرند
در بررسی اثر تاریخ کاشت )6، 16 و 26 مهر و 
6 و 16 آبان( بر عملکرد و برخی صفات زراعی 
پنج رقم کلزا )زرفام، اوکاپی، طالیه، هایوال 405 
و RGS003( در منطقه بیرجند، مشخص گردید 
اتفاق  زودتر  طالیه  و  زرفام  ارقام  در   گلدهی 
افتاد و از لحاظ تعداد غالف در بوته و وزن دانه 
 Saberi & Arazmjo,( بود  ارقام  سایر  از  بیشتر 
تاریخ  بر  خود  بررسی  در  پژوهشگران   .)2015

دو  کلزا،  زراعت  در  کردند  بیان  کلزا  کاشت 
عامل گرمای محیط در زمان گل دهی و سرمای 
محیط در طول مدت مرحله  ی روزت در تاریخ 
تاریخ  ایالم در  منطقه  دیرهنگام در  کاشت های 
کاشت 10 مهر )تاریخ کاشت دوم( و رقم زرفام 
شدیدی  عملکرد  کاهش  و  بوده  اهمیت  حائز 
 .)Tahmasebi et al., 2012( داشت  دنبال  به  را 
گزارش  خوزستان،  مانند  مناطقی  در  محققان 
کردند که تاریخ کاشت باید به گونه اي انتخاب 
گردد که مراحل زایشی گیاه در دماي مطلوب 
سپري شود و مرحله غالف دهی و پر شدن دانه 
 Kalantar Ahmadi et( نشود  مواجه  گرما  با 
کلزا  کاشت  در  تأخیر  با  همچنین   ).al., 2014

برای  مناسب  زمان های  رفتن  دست  از  دلیل  به 
و  نمی رسد  خود  بالقوه ی  پتانسیل  به  گیاه  رشد 
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اجزای  گیاه،  اندازه  رشد،  دوره  طول  نتیجه  در 
می یابد  کاهش  دانه  عملکرد  نهایتاً  و  عملکرد 
)Fanayi et al., 2015(. در ارزیابی بررسی تاریخ 
کاشت 24 اسفند، 5 و 15 فروردین بر عملکرد 
هایوال  بهاره  کلزای  رقم  دو  عملکرد  اجزای  و 
با  نتایج نشان داد  RGS003، در همدان،  401 و 
تأخیر کاشت از اجزای عملکرد دانه کاسته شده 
 .)Mohagheghi & Aboutalebian, 2014( بود 
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاریخ های مختلف 
کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا 

در منطقه جیرفت اجرا شد.
مواد و روش ها:

این پژوهش به صورت کرت های خرد شده 
سه  با  تصادفی  کامل  بلوک های  قالب طرح  در 
جیرفت  دانشگاه  پژوهشی  مزرعه ی  در  تکرار 
)عرض جغرافیایی 28 درجه و 40 دقیقه شمالی 
و طول جغرافیایی 57 درجه و 44 دقیقه شرقی در 
ارتفاع 650 متری از سطح دریا( در سال زراعی 
97-1396 اجرا شد. تاریخ های کاشت 10 آبان، 
24 آبان، 8 آذر، 22 آذر، 6 دی و 20 دی به عنوان 
عامل اصلی و ارقام کلزا هایوال 50، آگامکس، 
تراپر و دلگان به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته 
محل  خاک  خصوصیات  تعیین  به منظور  شدند. 
از عمق 30-0 سانتی متر  نمونه برداری  آزمایش، 
از نقاط مختلف زمین به صورت تصادفی انجام 
شد. نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 
و آمار هواشناسی منطقه در دوره رشد گیاهان از 
در  ترتیب  به  جیرفت  میانده  هواشناسی  ایستگاه 

جدول 1 و 2 ارائه شده است.
آماده سازی  و  خاک ورزی  عملیات  از  پس 
صورت  کرت بندی  و  تسطیح  عملیات  زمین، 

 1/8×1/8 آزمایشی  کرت  هر  ابعاد  گرفت، 
مترمربع متشکل از شش ردیف کاشت به فاصله 
 6 ردیف  روی  بوته  دو  فاصله  سانتی متر،   30
سانتی متر )55 بوته در متر مربع( و عمق کاشت 
2 تا 3 سانتی متر در نظر گرفته شد. کاشت بذور 
به روش دستی انجام و سیستم آبیاری به صورت 
قطره ای با استفاده از نوار تیپ با فاصله 20 سانتی 
متر بین قطره چکان ها بود. براساس نتایج آزمون 
پتاسیم  و  فسفر  کودهاي  تمام  خاک،  تجزیه 
و  آمونیوم  فسفات  هکتار  در  کیلوگرم   150(
200 کیلوگرم در هکتار سولفات دو پتاس( قبل 
نیتروژن  کیلوگرم  و 138  استفاده شد  از کشت 
صورت  به  اوره(  کود  کیلوگرم   300( خالص 
یک سوم هنگام کاشت، یک سوم هنگام خروج 
یک  و  ساقه دهی  شروع  و  روزت  ی  مرحله  از 
قرار  مصرف  مورد  گلدهی  شروع  از  قبل  سوم 
گرفت. برای رسیدن به تراکم مناسب، بوته ها در 
مرحله ی سه تا چهار برگی تنک شدند. عملیات 
فیزیولوژیک  از رسیدگی  برداشت گیاهان پس 
 24 آبان،   10 کاشت  متفاوت  تاریخ  چهار  در 
تاریخ های  بترتیب در  آبان، 8 آذر و 22 آذر  
برای  و  اردیبهشت  و20  فروردین،   16 و   12  ،5
به منظور  شد.  انجام  آزمایش  مورد  ارقام  همه 
 10 تعداد  عملکرد  اجزای  صفات  اندازه گیری 
شد  انتخاب  تصادفی  به طور  کرت  هر  از  بوته 
کرت  هر  گیاهان  دانه  عملکرد  تعیین  جهت  و 
حاشیه  اثر  حذف  با  مربع  متر  یک  مساحت  به 
برداشت و غالف هاي رسیده جدا شدند و جهت 
کاهش رطوبت به مدت یک هفته در هواي آزاد 
قرار گرفتند سپس بوته ها خرمن کوبی و عملکرد 
دانه محاسبه گردید. اندازه گیری روغن از روش 

بررسی تاریخ کاشت های مختلف ....
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)AOCS, 1993و   ( هگزان  حالل  با  و  سوکسله 
بود  کجلدال  روش  از  پروتئین  اندازه گیری 
)Emami, 1996(. مفروضات تجزیه واریانس در 
بودن  نرمال  از آزمون  بودند  این مطالعه عبارت 
خطاها، یکنواختی واریانس ها، افزایشی بودن اثر 
تیمارها در بلوک های مختلف و عدم همبستگی 
تجزیه  انجام  ها.  واریانس  و  ها  میانگین  بین 
آزمون  روش  به  میانگین ها  مقایسه  و  واریانس 
چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال آماری پنج 
 Minitab درصد و به کمک نرم افزارهای آماری

افزار  نرم  با  نمودارها  رسم  و   SAS 9.4 و   16

Excel 2010  انجام شد.

نتایج و بحث:
ریزش  گلدهی،  درصد  کاهش  دلیل  به 
موردمطالعه  ارقام  غالف  تشکیل  عدم  و  گل ها 
عملکرد  دی ،   20 و   6 کاشت  تاریخ های  در 
 )Amiri Ghant Saman et al., دانه حاصل نشد
2020( در نتیجه دو تاریخ کاشت آخر در تجزیه 

واریانس و مقایسه میانگین  استفاده نگردید.

1 
 

 - ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of soil at the experimental location 

 اسيديته خاك

pH 

 شوري خاك

Soil
salinity

(dS.m-1( 

 فسفر قابل جذب

Absorbable
phosphorous

)ppm( 

 پتاسيم قابل جذب

Absorbable
potassium

)ppm( 

نيتروژن كل

Total
nitrogen

)%( 

 ماده آلي

 Organic matter)%( 

 بافت خاك

Soil texture 

7.1 1.55 20 133.3 0.08 0.11 
لوم سيلتي

Silt-Loam 

 

 1396-1397- ميانگين دما، رطوبت و بارندگي ماهيانه منطقه در طول فصل رشد 2جدول 
             Table 2. Mean of temperature, humidity and monthly rainfall of the region during the growing season 

2018-2019 

 ميانگين حداكثر دما
Mean of maximum 

temperature  
°(c)

 ميانگين حداقل دما
Mean of 

minimum 
temperature 

 

نسبي رطوبت
Mean of relative 

humidity
)%( 

 ميانگين بارندگي
Mean of rainfall 

)mm( 

 ماه

Month

30.2 17.341.6 0 
آبان

October 

آذر 6.3 43.3 9.4 21.3
November 

دي 0.6 46.3 9.1 23
December 

بهمن 0.5 46.1 10.1 24.3
January 

اسفند 10.7 47.7 15 26.7
February 

فروردين 3.6 31.7 20.2 33.2
March 

ارديبهشت 0 24.8 24.6 36.7
April 
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تعداد غالف در بوته:

اثر  و   )p≤0.01( رقم  و  کاشت  تاریخ   اثر 
تعداد  بر   )p≤0.05( و رقم  تاریخ کاشت  متقابل 
غالف در بوته معنی دار بود )جدول 3(. مقایسه 
میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم نشان 
داد بیشترین تعداد غالف در بوته از تاریخ کاشت 
با میانگین 52/44 عدد  8 آذر  و رقم آگامکس 
تاریخ کاشت 22 آذر و رقم  و کمترین آن در 
دلگان با میانگین 15/44 عدد حاصل شد )شکل 
ظرفیت  و  محیط  ژنوتیپ،  نظیر  عواملی   .)a-1
منبع و مخزن در شکل گیري اجزای عملکرد دانه 
مؤثر می باشند. بنظر می رسد با توجه به شرایط 
کاشت  تاریخ   )2 )جدول  منطقه  هوایی  و  آب 
های زودهنگام 10 و 24 آبان سبب رشد رویشی 
از  و  زمستانه  سرمای  با  برخورد  و  گیاه  بیشتر 
طرفی تأخیر در کاشت سبب مواجه شدن مرحله 
انتهای  باالی  های  حرارت  درجه  با  گلدهی 
طی  در  فیزیولوژیکی  های  محدودیت  و  فصل 
قرار گرفتن  بود.  دوره ی حساس گلدهی شده 
مراحل گلدهی و نمو غالف ها در شرایط مناسب 
از  نظیر درجه حرارت و رطوبت کافی  محیطی 
طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب صورت می 
به  بیشتر گلچه ها  تبدیل  باعث  نتیجه  گیرد و در 
در  غالف  تعداد  تغییر  محققان  می شود.  غالف 
بوته کلزا را با تأخیر در تاریخ کاشت در منطقه 
که  کردند  بیان  و  نموده  گزارش  زابل  زهک 
بیشترین تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشت 
تاریخ کاشت  10 آبان  و کمترین مقدار آن در 
 .)Fanayi et al., 2015( آمد  دست  به  آذر   25
در پژوهشی بیشترین تعداد غالف در بوته کلزا 
در منطقه ی ورامین مربوط به تاریخ کاشت اول 

)20 شهریور( و رقم RGS003 و کمترین تعداد 
غالف در تاریخ کاشت چهارم )5 آبان( در رقم 

.)Ehteshami et al., 2016( هایوال بود
وزن غالف در بوته:

رقم  کاشت،  تاریخ  که  داد  نشان  نتایج 
رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر  و   )p<0.01(
)p<0.05( بر وزن غالف در بوته تفاوت معنی دار 
وجود داشت )جدول 3(. به طورکلی تاریخ های 
با تأخیر  از تاریخ کاشته ای  بیشتر  کاشت زودتر 
سبب کاهش وزن غالف در بوته شدند )جدول 
آگامکس  رقم  آبان    10 کاشت  تاریخ های   .)4
 1/24( اگامکس  رقم  آبان   24 گرم(،   1/30(
گرم(8 آذر ارقام آگامکس )1/34 گرم( و تراپر 
)1/28 گرم( دارای بیشترین وزن غالف در بوته 
بودند و کمترین مقدار آن مربوط به رقم هایوال 
50 در تاریخ کاشت  22 آذر  )0/75 گرم( بود 
معنی داری  تفاوت  تراپر  و  دلگان  ارقام  با  که 

.)b-1 نداشت )شکل
تعداد دانه در غالف:

اثر تاریخ کاشت و رقم )p≤0.01( و اثر متقابل 
تاریخ کاشت و رقم )p≤0.05( بر تعداد دانه در 
غالف معنی دار بود )جدول 3(. مقایسه میانگین 
اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بیشترین تعداد 
رقم  و  آذر   8 کاشت  تاریخ  در  غالف  در  دانه 
مربوط  آن  و کمترین  عدد(   30/96( آگامکس 
به رقم دلگان )15/29 عدد( در تاریخ کاشت 22 

.)c-1 آذر مشاهده شد  )شکل
تاریخ های کاشت  رقم آگامکس  تمامی  در 
دلگان  رقم  و  غالف  در  دانه  تعداد  بیشترین 
کمترین تعداد دانه در غالف را داشتند )جدول 
صفات  از  یکی  غالف  در  دانه  تعداد   .)4

بررسی تاریخ کاشت های مختلف ....
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می شود.  محسوب  دانه  عملکرد  تعیین کننده 
مخزن  باشد  بیشتر  غالف  در  دانه  تعداد  چه  هر 
تولیدشده  فتوسنتزي  مواد  براي  بزرگ تری 
منجر  نهایت  در  که  می شود  ایجاد  گیاه  توسط 
 Askari &( می گردد  دانه  عملکرد  افزایش  به 
بین  مستقیمی  رابطه   .)Moradi-Dalini, 2005

مقدار تشعشع دریافت شده توسط هر غالف و 
تعداد نهایی دانه در هر غالف گزارش شده است 
کاهش  محققان   .)Scarisbrick et al., 1981(
با تأخیر در تاریخ  تعداد دانه در غالف کلزا را 
 Sharafizadeh et al.,( کردند  گزارش  کاشت 
 2012; kalantar Ahmadi et al., 2014; Fanayi

.)et al., 2015; Ehshamami et al., 2016

طول غالف:

اثرات اصلی تیمارهای تاریخ کاشت و رقم 
)جدول   )p≤0.01( بود  معنی دار  غالف  طول  بر 
ترتیب  به  غالف  طول  کمترین  و  بیشترین   .)3
سانتی متر(   7/71( آذر   8 کاشت  تاریخ هاي  به 
رقم  داشت،  تعلق  سانتی متر(   4/61( آذر   22 و 
رقم  و  سانتی متر   7/62 میانگین  با  آگامکس 
ترتیب  به  سانتی متر   5/4 میانگین  با   50 هایوال 
بودند  دارا  را  غالف  طول  کمترین  و  بیشترین 
جمله  از  کلزا  در  غالف  طول   .)4 )جدول 
عملکرد  بر  غیرمستقیم  به طور  که  است  صفاتی 
ظرفیت  افزایش  محققان  است  تأثیرگذار  دانه 
تعداد دانه و افزایش سطح فتوسنتزکننده غالف 
 Rao &( دانسته اند  آن  طول  افزایش  با  متناسب 

.)Mendham, 1991

وزن هزار دانه:

 )p≤0.05( رقم   ،)p≤0.01( تاریخ کاشت  اثر 
بر   )p≤0.01( رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر  و 

وزن هزار دانه معنی دار بود )جدول 3(. بررسی 
کاشت  تاریخ  در  دانه  هزار  وزن  تغییرات  روند 
اول  کاشت  تاریخ  که  داد  نشان  مختلف  های 
و  گرم   3/58 میانگین  با  دلگان  رقم  آبان (   10(
با  آگامکس  رقم  آذر (   8( سوم  کاشت  تاریخ 
میانگین 3/6 گرم داراي بیشترین و تاریخ کاشت 
چهارم )22 آذر( رقم هایوال 50 با میانگین 2/26 
گرم کمترین مقدار وزن هزار دانه بودند )شکل 
تعیین کننده عملکرد  دانه جزء  d-1(. وزن هزار 
دانه می باشد که به شرایط اقلیمی بعد از گل دهی 
دانه،  شدن  پر  دوره  یعنی  رسیدگی  مرحله  تا 

وابسته می باشد.
کاهش  دالیل  از  یکی  محققان 
را  کاشت  تأخیر  اثر  در  دانه  هزار  وزن 
دانه شدن  پر  دوره  طول  در  دما   افزایش 

نتایج   .)Robertson et al., 2004( عنوان کردند
عملکرد  بر  تاریخ کاشت  اثر  بررسی  از  حاصل 
پنج رقم کلزا در بیرجند نشان داد که تأخیر در 
کاسته شدن  باعث  بعد  به  مهرماه   26 از  کاشت 
وزن هزار دانه به میزان 12/9 درصد شد و ارقام 
هایوال 405 و RGS003 بیشترین وزن هزار دانه را 
 Saberi & Arazmjo,( در بین سایر ارقام داشتند
ارقام  بر  کاشت  تاریخ  تأثیر  بررسی  در   .)2015

بین  دانه  هزار  وزن  ورامین،  منطقه ی  در  کلزا 
معنی داری  اختالف  ارقام  و  کاشت  تاریخ های 
کمترین  و  بیشترین  بطوریکه  داشت  وجود 
اول  کاشت  تاریخ  در  ترتیب  به  دانه  هزار  وزن 
آمد  به دست  آبان(   5( چهارم  و  شهریور(   20(

.)Ehshamami et al., 2012(
عملکرد دانه:

نتایج نشان داد عملکرد دانه به طور معنی داری 
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متقابل  اثرات  و  رقم  تاریخ کاشت،  تأثیر  تحت 
 .)3 )جدول   )p<0.01( گرفت  قرار  تیمارها 
و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثرات  میانگین  مقایسه 
عملکرد  کمترین  و  بیشترین  داد  نشان  نیز  رقم 
رقم  در  آذر   8 تاریخ کاشت  در  ترتیب  به  دانه 
و  هکتار(  در  کیلوگرم   1613/3( آگامکس 
تاریخ 22 آذر در رقم دلگان )614/7 کیلوگرم 
سایر  در   .)a-2 )شکل  شد  حاصل  هکتار(  در 
بیشترین  آگامکس  رقم  نیز  کاشت   تاریخ های 
می  نظر  به   )4 )جدول  داشت  را  دانه  عملکرد 
رسد دالیل اصلی افزایش عملکرد دانه در تاریخ 
مناسب  محیطی  عوامل  وجود  سوم،  کاشت  
حرارت  درجه  و  خورشیدي  تشعشع  همچون 
مطلوب در زمان گلدهی و پر شدن دانه بود که 
غالف  تعداد  فتوسنتزي،  بازده  افزایش  موجب 
تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه  بوته،  در 
تاریخ  این  در  دانه  افزایش عملکرد  نتیجه  در  و 
کاشت شد )جدول 2(. تاریخ کاشت دیرهنگام 
بخصوص در نواحی گرمسیري خسارت بیشتري 
در  دما  افزایش  زیرا  داشت،  دنبال خواهد  به  را 
زایشی موجب کاهش عملکرد می شود  مراحل 

.)Mahler & Auld, 1991(
ی  مرحله  از  الزم  زمان  مدت  همچنین 
کاشت تا گلدهی )رشد رویشی( با عملکرد دانه 
 Abuzeid &( است  مشاهده شده  مستقیم  رابطه 
Wilcokson, 1989(، هر چه این مرحله طوالنی تر 

باشد، گیاه از دما و تشعشع قابل دسترس به مدت 
بیشتری بهره  برده و آسیمیالت، بیشتر می شوند، 
تعداد  نگهداری  به  قادر  گیاه  صورت  این  در 
بیشتری گلچه بوده و از این طریق تعداد غالف 
مثبت  به طور  دانه  عملکرد  نهایت  در  و  بوته  در 

تحت تأثیر قرار می گیرد.
عملکرد زیست توده:

عملکرد  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 
زیست توده گیاه معنی دار بود )p≤0.05( )جدول 
3(. تاریخ های کاشت 10 آبان ، 24 آبان  و 8 آذر 
در رقم آگامکس بیشترین عملکرد زیست توده 
را دارا بودند و کمترین میزان آن مربوط به رقم 
آمد  به دست  آذر    22 کاشت   تاریخ  در  دلگان 
خشک  ماده  در  اختالف  وجود   .)b-2 )شکل 
کاشت  تاریخ هاي  در  گیاهان  توسط  تولیدي 
رشد  فصل  بودن  طوالنی تر  به  مربوط  مختلف 
گیاهانی  براي  محیطی  بودن شرایط  مساعدتر  و 
به طوري که  که زودتر کشت شده اند، می باشد، 
با  می تواند  رشد،  فصل  شدن  طوالنی تر  با  گیاه 
مطلوب،  محیطی  شرایط  از  بیشتر  بهره گیري 
مقدار بیشتري ماده خشک تولید و ذخیره نماید 
زمان  انتخاب   .)Khosravi-Manesh, 2007(
به  توجه  با  منطقه  هر  در  کاشت  براي  مناسب 
مهم  عوامل  از  آن،  هوایی  و  آب  ویژگی هاي 
زیست توده  عملکرد  حداکثر  به  رسیدن  براي 
 Bouttier( محصوالت زراعی محسوب می شود
مطالعه، حداکثر  یک   در   .)& Morgan, 1991

تاریخ  به  مربوط  کلزا  زیست توده  عملکرد 
در  کیلوگرم   2712 میانگین  با  آبان   26 کاشت 
هکتار  و حداقل عملکرد در تاریخ کاشت 13 
آمد  دست  به  کیلوگرم   1897 میانگین  با  آذر 
)Sharafizadeh et al., 2012(. در پژوهشی دیگر 
نتایج نشان داد که زیست توده  در منطقه آستارا 
و  قرارگرفته  رقم  و  کاشت  تاریخ  تأثیر  تحت 
حداکثر زیست توده مربوط به ژنوتیپ Global و 
تاریخ کاشت اول 28 اکتبر )7 آبان( حاصل شد 

بررسی تاریخ کاشت های مختلف ....
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.)Azimi et al., 2012(
شاخص برداشت:

به طور  برداشت  شاخص  داد  نشان  نتایج 
معنی داری تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت 
شاخص  مقدار  بیشترین   .)3 )جدول   )p<0.01(
برداشت در تاریخ کاشت 8 آذر بود که با سایر 
داشت.  معنی دار  اختالف  کاشت  تاریخ های 
تاریخ های کاشت 10 آبان ، 24 آبان  و 22 آذر 
با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند )جدول 
4(. در مطالعه پژوهشی در منطقه یاسوج محققان 
صفت  بر  کاشت  تاریخ  که  کردند  گزارش 
رقم  اثر  و  بود  معنی دار  کلزا  برداشت  شاخص 
رقم  و  کاشت  تاریخ  تیمارهای  متقابل  اثرات  و 
نتیجه این تحقیق مطابقت  با  نیستند که  معنی دار 

.)Falahaki et al., 2011( دارد
درصد پروتئین:

نتایج نشان داد که تاریخ کاشت، رقم و اثر 
پروتئین  درصد  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل 
 )p<0.01( داشت  وجود  معنی داری  تفاوت  دانه 
رقم  و  آذر   22 کاشت  تاریخ    .)3 )جدول 
را  پروتئین  درصد  بیشترین   )17/4( آگامکس 
دارا بود و کمترین مقدار آن به ترتیب با میانگین 
دلگان  و  تراپر  ارقام  به  مربوط   12/1 و   12/4
)شکل  آمد  دست  به  آذر    8 کاشت   تاریخ  در 
افزایش  در خصوص  را  مشابهی  محققان   .)a-3
حرارت  درجه  افزایش  دلیل  به  پروتئین  درصد 
در زمان گلدهی و پر شدن دانه گزارش نمودند 
 Robertson et al., 2004; Falahaki et al.,(

.)2011

عملکرد پروتئین:

عملکرد  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 

)جدول   )p≤0.05( بود  معنی دار  دانه  پروتئین 
رقم  به  مربوط  پروتئین  عملکرد  بیشترین   ،)3
آگامکس با میانگین 234/34 کیلوگرم در هکتار 
عملکرد  کمترین  و  آذر   8 کاشت  تاریخ  در 
پروتئین مربوط به ارقام دلگان، تراپر و هایوال 50 
و 106/4  میانگین 983/1، 102/54  با  ترتیب  به 
چهارم  کاشت  تاریخ  در  هکتار  در  کیلوگرم 
حاصل شد )شکل b-3(. پژوهشگران در بررسی 
تاریخ کاشت و ارقام کلزا در منطقه یاسوج نتایج 
نشان داند که بیشترین عملکرد پروتئین مربوط به 
رقم زرفام با میانگین 1155 کیلوگرم در هکتار 
و کمترین آن به رقم SLM-046 با میانگین 559 
و  اول  کاشت  تاریخ  بود.  هکتار  در  کیلوگرم 
دوم )21 و 31 شهریور( بیشترین و تاریخ کاشت 
را  پروتئین  عملکرد  کمترین  مهر(   20( چهارم 

.)Falahaki et al., 2011( دارا بودند
درصد روغن:

تاریخ  متقابل  اثر  و  رقم  و  تاریخ کاشت  اثر 
کاشت و رقم بر درصد روغن دانه معنی دار بود 
)p≤0.01( )جدول 3(. بیشترین درصد روغن در 
 51/6( آگامکس  رقم  و  آذر   8 کاشت  تاریخ 
درصد( و کمترین آن مربوط به رقم دلگان )35 
شد  مشاهده  آذر   22 کاشت  تاریخ  در  درصد( 

.)c-3 جدول 4( )شکل(
عملکرد روغن:

عملکرد  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر 
 .)3 )جدول   )p≤0.01( بود  معنی دار  دانه  روغن 
بیشترین عملکرد روغن مربوط به رقم آگامکس 
با میانگین 828/68 کیلوگرم در هکتار در تاریخ 
کاشت 8 آذر و کمترین آن )212/35 کیلوگرم 
تاریخ  در  دلگان  رقم  به  مربوط  هکتار(  در 
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کاشت چهارم بود )جدول 4( )شکل d-3(. در 
دما  روغن،  مقدار  بر  مؤثر  محیطی  عوامل  میان 
مهم ترین عامل محسوب می شود که با افزایش 
آن، افت شدیدي در درصد روغن دانه آشکار 
روغن  درصد  بر  دما  کاهنده  اثر  این  شود.  می 
باشد   می  مشهودتر  دیر  هاي  کاشت  تاریخ  در 

)Fanayi et al., 2008(.
کاشت ارقام در تاریخ کاشت مناسب باعث 
در  و  روغن  درصد  و  دانه  عملکرد  رفتن  باال 
می شود.  هکتار  در  روغن  عملکرد  مقدار  نتیجه 
با توجه به تأثیرپذیری عملکرد روغن از عملکرد 
با تأخیر در تاریخ کاشت  دانه و درصد روغن، 
نیز  روغن  عملکرد  آن  دنبال  به  و  دانه  عملکرد 
کاهش یافت. در بررسی میانگین عملکرد روغن 
یاسوج مشخص  در  تاریخ هاي کاشت  در  ارقام 
به  روغن  عملکرد  کمترین  و  بیشترین  که  شد 
کاشت  تاریخ  در  االیت  رقم  به  مربوط  ترتیب 
اول )21 شهریور( با میانگین 2227 کیلوگرم در 
SLM-046 در تاریخ کاشت آخر  هکتار و رقم 
)20 مهر( با میانگین 681 کیلوگرم در هکتار بود 
Falahaki et al )2011.,(.در پژوهشی در مورد 
ارقام کلزا و تاریخ های کاشت مختلف در منطقه 
اراک مشاهده شد که با تأخیر در تاریخ کاشت، 
عملکرد روغن کاهش می یابد. رقم مودنا در این 
داد  نشان  را  روغن  عملکرد  بیشترین  آزمایش 

.)Mustafavirad et al., 2012(
نتیجه گیری:

نتایج این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت 
و  عملکرد  عملکرد،  اجزای  بر  کلزا  ارقام  و 
تغییر در  دارد.  اثر  دانه  پروتئین  و  درصد روغن 
مراحل  که  می شود  باعث  کلزا  کاشت  تاریخ 

مواجه  متفاوتی  اکولوژیکی  عوامل  با  گیاه  نمو 
شده و تولید محصول آن تحت تأثیر قرار گیرد 
سبب  زودهنگام  های  کاشت  تاریخ  بطوریکه 
رویشی  رشد  مرحله  با  زمستانه  سرمای  برخورد 
گیاه شده و رشد رویشی و به دنبال آن عملکرد 
تأخیر در  با  قرار می دهد و  تأثیر  گیاه را تحت 
و  دانه  شدن  پر  مراحل  برخورد  باعث  کاشت 
این  که  شد  محیط  باالتر  دماي  با  روغن  تجمع 
شرایط کاهش عملکرد دانه و روغن را به دنبال 
کاشت  تاریخ  در  که  ارقامی  همچنین  داشت. 
های مناسب، گلدهی آن ها به موقع بوده و تعداد 
سایر  از  بیشتر  آن ها  دانه  وزن  و  بوته  در  غالف 
ارقام است، می توانند ارقام مناسب تری نسبت به 
انتخاب  کاشت  جدید  محیط  براي  ارقام  دیگر 

گردند. 
در  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  با  توجه  با 
مناسب ترین   ،)2 )جدول  مطالعه  مورد  سال 
تاریخ کاشت کلزا در جیرفت 8 آذرماه، با رقم 
دی   20 و   6 کاشت  های  تاریخ  و  آگامکس  
بندی  غالف  عدم  در  شدید  کاهش  بدلیل  ماه 
گیاهان بعنوان تاریخ کاشتهای نامناسبگزارش 

می شود. 

بررسی تاریخ کاشت های مختلف ....
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) و وزن هزار دانه c)، تعداد دانه در غالف (b)، وزن غالف در بوته (aرقم بر تعداد غالف در بوته (×- اثر متقابل تاريخ  كاشت1شكل 
)d(. درصد.5حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معني دار در سطح 

Figure 1. Interaction effect of planting date and cultivar on number of pods per plant )a( pod weight 
per plant )b( number of seeds per pod (c) thousand seed weight (d). The same letter indicates no 
statistical difference at P= 0.05.

حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معني دار در ).bو عملكرد زيست توده ()aرقم بر عملكرد دانه (×- اثر متقابل تاريخ  كاشت2شكل 
 درصد.5سطح 

Figure 2. Interaction effect of planting date and cultivar on seed yield and biomass yield. The same 
letter indicates no statistical difference at P= 0.05.
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)d) و عملكرد روغن (c)، درصد روغن (b)، عملكرد پروتئين (aرقم بر درصد پروتئين (×- اثر متقابل تاريخ  كاشت3شكل 
 درصد.5حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معني دار در سطح 

Figure 3. Interaction effect of planting date and cultivar on percent of protein )a(, protein yield (b), 
percent of oil (c) and oil yield (d). The same letter indicates no statistical difference at P= 0.05.
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Introduction:

Rapeseed (Brassica napus L.) is one of the most important oily seeds that can 

be planted under different climatic conditions of Iran (Koocheki & Khajehossini, 

2008). One of the factors affecting the performance of rapeseed is planting date. 

Determining the response of different varieties of crops to environmental variables 

from planting to harvest is one of the basic principles of agricultural planning in 

order to achieve maximum yield and quality. Delay in planting results in prolonged 

grain filling period and high temperature. These conditions result in a decrease in 

grain yield (Ehshamami et al., 2016). Saberi and Arazmjo (2015) in the study of 

the effect of planting date on yield and some of agronomic traits of five rapeseed 

cultivars in Birjand region observed that the cultivars that flowered at the right 

time produced more pods per plant and had higher seed weight than other cultivars.

Materials and Methods :

A field experiment was conducted at the experimental station of Faculty of 

Agriculture, University of Jiroft (latitude: 28°40´ N; longitude: 57°44´ E; elevation: 
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650 m) in the growing season of 2016-2017. A split plot layout with a randomized 

complete block design with three replications was used. The main plots were 

sowing date at six levels of November 1st, 15th and 29th, December 15th and 27th and 

January 10th, Rapeseed cultivars were Hyola, Agamax, Traper and Delgan as the 

sub plot. Each plot was 3×6 m2 and the cultivars were sown in 30 cm intra-rows 

and 6 cm inter-rows. During the growing season, hand weeding was performed 

for several times. Drip system was used for irrigation. After harvest, the following 

traits were measured; number of pods per plant, pod weight per plant, number of 

seeds per pod, pod length, 1000 seed weight, seed yield, biomass yield, harvest 

index, protein yield and oil yield. Soxhlet method was used to measure oil content 

and Kjeldahl method was used to measure protein.

Results and Discussion:

The results showed that planting date had a significant effect on all traits (p<0.05). 

Interaction effect of planting date × cultivar was significant in the studied traits 

except for pod length and harvest index. The highest number of pods per plant 

(52.42), number of seeds per pod (30.96), grain yield (1613.3 kg ha-1), protein yield 

(234.3 kg ha-1) and oil yield (826.68 kg ha-1) was achieved at the planting date of 

November 29th with Agamax cultivar. The planting dates of November 1st and 29th 

produced the highest pod weight per plant of 3.1 g and 1.34 g in Agamax cultivar 

and of 1.28 g in Teraper cultivar, respectively.  The highest 1000-seed weight was 

observed in Delgan cultivar (5.58 g) at the planting date of November 29th which 

was followed by Agamax cultivar (3.6 g) at the planting date of November 1st. The 

highest seed and biomass yields at the planting dates of November 1st, 15th and 29th 

were recorded with Agamax cultivar, which averaged 6500, 6463.3 and 7043.3 

kg ha, respectively. The highest oil and protein yields were related to Agamax 

cultivar on November 29th and the lowest protein yield was observed with Dalgan 

on December 13th. The results of this study were similar to Ehshamami et al., 2016.

Conclusion:

 In general, the results of this study showed that planting date had a significant 

effect on phenological and morphological attributes, oil and protein yields of the 

rapeseed cultivars. Changes in rapeseed planting date made the plant developmental 
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stages encounter different ecological factors that consequently affected the 

production of this crop. Delay in planting resulted in the loss of suitable growing 

conditions and the failure of the crop to reach its potential. Also, delay in planting 

caused the grain filling period and the accumulation of oil to coincide with higher 

temperatures, which led to a decrease in seed, oil, and protein yields. Also, according 

to the climatic conditions of the region during the 2016-2017 growing season, the 

most appropriate date for sowing of rapeseed in Jiroft was November 29th. The 

planting dates of December 27th and January 10th were considered inappropriate 

as the cultivars failed to enter reproductive phase. Based on our results, the most 

suitable cultivar for cultivation in the region was Agamax.

Keywords: Biomass yield, Harvest index, Oil yield, Protein yield 
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