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 چکیده

بار خرد شده در قالب های یککرتصورت ای دو ساله بهمنظور دستیابی به رویکردی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، مطالعهبه

های کشت )سه تاریخ های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق شهرستان مشهد به اجرا درآمد. تاریخطرح بلوک

های یب در کرتو زرفام( به ترت 008اس، آرجی104، هایولا803کشت در سال اول و پنج تاریخ کشت در سال دوم( و ارقام کلزا )هایولا

دانه و اغلب اجزای عملکرد دانه از جمله  نتایج نشان داد که با کاهش فصل رشد )تاخیر در کشت( عملکرداصلی و فرعی قرار گرفتند. 

پاییزه کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه در کشت انتظار و برای رقم  ارتفاع بوته و وزن هزاردانه ارقام کلزا نسبت به تاریخ کشت

کیلوگرم در  1003کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کشت پاییزه برای رقم زرفام ) 8144، 104ولاهای

دار نبود. با این وجود در کشت انتظار و برای بعضی از ارقام زودرس بهاره، درصد کاهش نشان داد، گرچه این کاهش معنی 8/38هکتار(، 

ویژه اگر منافع ناشی از حذف سه نوبت آبیاری پاییزه نیز مدنظر قرار گیرد. بر مبنای نتایج رسد بهرد دانه مناسب به نظر میپتانسیل عملک

های پاییزه، کشت انتظار است. کشت ارقام سازگار با این شرایط نیز این آزمایش انتخاب مطلوب برای تاریخ کشت کلزا با حذف آبیاری

به علت سازگاری بیشتر به  104و هایولا 803ین موفقیت تولید است و در این رابطه ارقام بهاره زودرس نظیر هایولااولویت بعدی برای تضم

 کاهش فصل رشد و عملکرد دانه بالاتر در این شرایط ترجیح دارند.

 ینیرزمیرشد، کشت انتظار، کلزا، منابع آب زفصل د،یتول یداریپا های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

مسائل مربوط به مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد 

دومین مسئله اصلی جهان  عنوانبهپس از بحران جمعیت 

(. Babran and Honarbakhsh, 2008) استشدهشناخته 

متر جزء کشورهای میلی 310ایران با متوسط بارندگی سالیانه 

 بزرگترین از خشکسالی و آب کمبودخشک جهان است و 

 با آینده و حال در کشور کشاورزی توسعه که هستند ییهاچالش

 ,Heidari Sharifabad, 2008; Kafi) خواهدبود مواجه آن

2008; Cheshmehnoor et al., 2019).  در حال حاضر برخی

نقاط کشور از جمله استان خراسان رضوی وارد مرحله بحرانی 

عمدتا ًزمستانه  رژیم بارندگی ؛اندبرای منابع آب زیرزمینی شده

ها و نقش بارندگی که استدر این استان باعث شده بهاره 

قابل توجه  محصولات زراعی در کشت پاییزههای سطحی جریان

آب زیرزمینی برای کشت محصولات منابع بنابراین از  نبوده و

 Regional Water Company ofد )شوکشاورزی استفاده 

Khorasan Razavi, 2013 .)رمعمول در استفاده از افزایش غی

های زیرزمینی برای آبیاری محصولات کشاورزی طی نیم قرن آب

خشک صورت در بیشتر کشورهای مناطق خشک و نیمهکه اخیر 

توسط  است که در حقیقت نوعی انقلاب خاموش است، پذیرفته

گروهی از کشاورزان برای دستیابی به منافع کوتاه مدت و در اثر 

ها اتفاق کشاورزی در دولت هایبخشاختصاص یارانه انرژی به 

(. در Liamas and Martínez-Santos, 2005) استافتاده

لیه تخ ایاندازهبسیاری از نقاط جهان منابع آب زیرزمینی به 

 های برداشت افزایش و، هزینهها کاهشکه آبدهی چاه استشده

های آبی اکوسیستم است و در نتیجهکیفیت آب کاهش یافته

غیرقابل برگشت، فرونشست  ایگونهبهخسارت دیده و زمین 

برداری بهره (.Konikow and Kendy, 2005) استداشته

ناپایدار از منابع آبی تهدیدی فزاینده برای توسعه انسانی است و 

های آینده کند که به نسلناپایدار اکولوژیکی ایجاد میهای بدهی

(. بنابراین Babran and Honarbakhsh, 2008شود )منتقل می

ای گونهاستفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی باید به در

ریزی شود که علاوه بر عدم تهدید برای منابع آینده از برنامه

khodashenas48@yahoo.com


 002 خداشناس

 

ی طبیعی وابسته به هاطریق مصرف زیاد و تخلیه مخازن، محیط

  .(Sophocleous, 2005این منابع را نیز محافظت کند )

 شرایط برابر در پاییزه و بهاره رشدی هایتیپ داشتن باکلزا 

 و است برخوردار ایسازگاری گسترده توانایی از متفاوت محیطی

 نمایدمی ایفا کلزا زراعت در موفقیت مهمی نقش مناسب رقم انتخاب

 قبول قابل عملکرد به توانمی مناسب رقم انتخاب با به گونه ای که

طی یک  .(Danaie, 2013; Alizadeh et al., 2020) یافت دست

پاییزه مورد  کشت هایتاریخ درمطالعه دو ساله پنج ژنوتیپ کلزا 

پاییزه  کشتبر اساس نتایج این مطالعه با تاخیر در  گرفت،ارزیابی قرار 

داری یافت؛ در بوته کاهش معنی خورجینو تعداد  عملکرد دانه

 کشتکیلوگرم در هکتار در تاریخ  5885در سال اول از  عملکرد دانه

مهر  30 کشتکیلوگرم در هکتار در تاریخ  8443شهریور( به  34اول )

ای روی . بر اساس نتایج مطالعه(Pasban eslam, 2013) کاهش یافت

در  104رقم هایولاارقام کلزا در مشهد، بیشترین عملکرد  کشتزمان 

کیلوگرم و کمترین آن در  3991مهرماه و به میزان  5 کشت تاریخ

ثبت  کیلوگرم در هکتار 4301اسفندماه و به میزان  5 کشت تاریخ

در  008اساست؛ در این مطالعه بیشترین عملکرد رقم آرجیشده

کیلوگرم و کمترین آن در  3138آبانماه و به میزان  5 کشت تاریخ

هکتار گزارش  کیلوگرم در 4000اسفندماه و به میزان  5 کشت تاریخ

روی (. طی یک بررسی Ghanizadeh and Azizi, 2009است )شده

 علت به آذر 30 و 40 تا آبان 80 از کاشت در تأخیر، در بهبهان کلزا

دوره  طول کاهش سبب بالا حرارت هبا درج گلدهی مرحله شدن مواجه

 تری درطولانی گلدهی دوره از 008اسجیرقم آر و گردید گلدهی

بود، در این آزمایش واکنش ارقام  برخوردار 104هایولا هیبرید با مقایسه

، عملکرد دانهمیانگین  104است و رقم هایولانیز متفاوت گزارش شده

تعداد خورجین در گیاه و ارتفاع وزن هزاردانه، تعداد دانه در خورجین، 

های تقریبا در همه تاریخ 008اسبوته بیشتری نسبت به رقم آرجی

برتر از  کشتبرای شرایط تاخیر در  104نشان داد و رقم هایولا کشت

  (.Danaie, 2013معرفی گردید ) 008رقم آرجی اس

سطح زیر کشت کلزا در استان خراسان رضوی طی سال زراعی 

در  و( Anonymous, 2019است )هکتار بوده 8144، 4893-4890

، طی فصل کلزا، بخشی از آب مصرفی در کشت کنونی کشتشرایط 

وتاه شدن چنانچه با ک شود.از مخازن آب زیرزمینی برداشت میپاییز 

های پائیزه با کمترین ، آبیاریو انتخاب ارقام مناسبکلزا  رشدفصل

از چرخه رشد محصول حذف گردد،  عملکرد دانهمیزان کاهش در 

برداشت آب از منابع کاهش تامین هدف بسیار مهم علاوه بر 

 نیز احتمال تداوم تولید محصولات کشاورزی در استان ،زیرزمینی

هدف از این مطالعه با توجه به آنچه بیان گردید  خواهد یافت.افزایش 

ذف رشد محصولات زراعی پائیزه برای حبررسی امکان کاهش فصل

برداشت از منابع آبی زیرزمینی در فصل پاییز بوده و مبنای آن نیز 

ام ـزیر انجاستفاده از پتانسیل ارقام بهاره کلزا است و با محورهای 

مقایسه  -3تعیین پتانسیل تولید کلزا طی کاهش فصل رشد  -4شد: 

زا در ـام کلـمطلوب ارق کشتاریخ ـمورد بررسی با ت کشتهای تاریخ

ب این ناسم و ارقام  کشتدستیابی به تاریخ  -8کشت پاییزه 

 .های پاییزهمحصول با توجه به حذف آبیاری

 

 هامواد و روش

 یرشد کلزا، آزمایشمنظور بررسی مقدماتی امکان کاهش فصلبه

های در قالب طرح بلوکبا سه تکرار های یکبار خردشده صورت کرتبه

در ایستگاه  4890-4893 زراعی هایسال طیکامل تصادفی 

در سال اول شهرستان مشهد به اجرا درآمد. طرق  کشاورزی تحقیقات

و  40/43/4890، 0/43/4890کشت سه تاریخاجرای آزمایش 

های اصلی و سه رقم کلزای بهاره شامل کرت 35/43/4890

های فرعی آزمایش بودند. کرت 008اسو آرجی 104، هایولا803هایولا

)کشت  30/9/4894، 80/0/4894وم پنج تاریخ کشت در سال د

فاکتور اصلی و  31/43/4894و  40/43/4894، 4/43/4894انتظار(، 

و رقم  008اسو آرجی 104، هایولا803ارقام کلزای بهاره  هایولا

پس از انجام عملیات های فرعی آزمایش بودند. بینابین زرفام کرت

هایی به پشته با پشته صورت جوی وورزی و تسطیح، زمین بهخاک

 چهارهایی شامل متر آماده کشت گردید. سپس کرتسانتی 10عرض 

های فرعی متر با رعایت یک پشته فاصله بین کرت ششپشته به طول 

 مبنایبر های اصلی مشخص و کشت بذور و دو پشته فاصله بین کرت

و  هادر دو ردیف روی هر یک از پشتهکیلوگرم بذر در هکتار،  0 حدود

 در کیلوگرم 400مبنای مقدار  با دست انجام گرفت. قبل از کاشت بر

شد و هکتار، کودهای اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم استفاده

صورت سرک ی نیز کودهای اوره و سولفات پتاسیم بهرودر مرحله ساقه

های هکتار مصرف گردید. وجین علف در کیلوگرم 400و بر مبنای 

 و در سال دوم یک نوبت دو نوبتدر سال اول ست انجام و هرز با د

 و شته( Plutella xulostella)بر علیه آفت بیدکلم کش آفت

(Brevicoryne brassicae)  43گردید. آبیاری بر مبنای استفاده 

به  ها و در صورت نیازبود که با توجه به بارندگیروزه تعیین گردیده

در هر دو سال انجام آزمایش، ثبت انجام شد.  صورت جوی و پشته
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های بذر قابل تشخیص باشند مراحل نمو بر اساس زمانی که ردیف

درصدگلدهی در ساقه اصلی  50عنوان تاریخ سبزشدن، زمانی که به

درصدگلدهی، تعداد روزهای بین  50عنوان مرحله مشاهده گردد به

یشی و عنوان طول دوره رشد رودرصدگلدهی، به 50سبزشدن بذر تا 

عنوان طول دوره درصدگلدهی تا رسیدگی، به 50تعداد روزهای بین 

در (. Kirkland and Johnson, 2000است )رشد زایشی انجام شده

بوته از هر کرت برای تعیین  40تعداد در سال اول مرحله رسیدگی، 

خورجین جهت  30و در سال دوم تعداد  اجزاء عملکرد برداشت گردید

سپس با  تعیین تعداد دانه در خورجین از هرکرت جمع آوری گردید.

ردیف وسط هر کرت برای تعیین  دوهای ردیف کناری، بوته دوحذف 

هر کرت جهت  عملکرد دانهای از عملکرددانه برداشت شد؛ نمونه

وغن با استفاده و درصد ر تعیین درصد روغن به آزمایشگاه فرستاده شد

ها، محاسبات آماری و آوری دادهپس از جمع. از حلال تعیین گردید

افزار  ها )آزمون دانکن( با استفاده از نرمآزمون مقایسه میانگین

(8.2)SAS .صورت پذیرفت 

 

 نتايج و بحث

 شرايط آب و هوايی

تر از متر و بیشمیلی 391سال اول آزمایش بارندگی سالیانه 

متر( و در مجموع میلی 0/353درازمدت بارندگی سالیانه )میانگین 

(. در 4سالی پرباران با دمای مناسب برای ماههای بهاره بود )جدول 

سال دوم انجام آزمایش، بارندگی سالیانه به میانگین بارندگی دراز 

(. در دی ماه این سال کاهش شدید 4مدت منطقه نزدیک بود )جدول 

ای که خ کشت پاییزه را تحت تاثیر قرار داد به گونهدما اتفاق افتاد و تاری

ارقام کلزای بهاره دچار خسارت سرما شدند و رقم زمستانه خسارت 

 کمتری یافته و یا حداقل دچار خسارت ظاهری نشد.

 

 مراحل نمو

با وجود انتخاب ارقام بهاره در سال اول واکنش ارقام به 

یک گروه قرار  تاخیر در کشت متفاوت بود و از این نظر در

و  803ها ارقام هایولاکشت(. در تمام تاریخ3نگرفتند )جدول 

ترتیب کمترین و بیشترین تعداد روز را در هر به 008اسآرجی

واکنشی  104خود اختصاص دادند و رقم هایولامرحله رشدی به

نشان داد. اما به طور کلی با  803بینابین و نزدیک به رقم هایولا

راحل نمو گیاه تسریع گردید و طول هر یک از تاخیر در کشت م

  (.3های رشدی گیاه در همه ارقام کاهش یافت )جدول دوره

دهد که برای هر رقم با تاخیر در کشت، نشان می 3جدول 

دوره رشد رویشی کاهش کمتری نسبت به دوره رشد زایشی 

کشت حداقل زمان را در هر سه تاریخ 803است. رقم هایولاداشته

خود اختصاص داده و رقم طی مراحل نموی به برای

ها بیشترین زمان را سپری در هر یک از این دوره 008اسآرجی

با زودرسی قابل توجهی نسبت به دو  803است. رقم هایولانموده

رقم دیگر و تسریع در گلدهی و رسیدگی کمتر تحت تاثیر 

س پ 104های آخر فصل قرار گرفت، از این جهت رقم هایولاتنش

پس از این دو  008اسقرار داشت و رقم آرجی 803از رقم هایولا

ترین اثر تاریخ و با فاصله رسیدگی بیشتری قرار گرفت. مهم

کشت باید فراهم نمودن فرصت کافی برای اجتناب از شرایط 

نامساعد محیطی باشد زیرا چنانچه دوره گلدهی کلزا در شرایط 

تولید دانه کلزا بسیار  تری اتفاق افتد، برایسردتر و مرطوب

 . (Kirkland and Johnson, 2000مناسب خواهد بود )

در سال دوم تنوع ارقام و تاریخ کشت، اثرات متنوعی را در 

(. در این سال نیز رقم 8مراحل نمو ارقام کلزا نشان داد )جدول 

و  008اس، آرجی104در تاریخ اول نسبت به ارقام هایولا 803هایولا

و  9، 3روز تسریع در گلدهی و به ترتیب  3و  5، 8ترتیب زرفام به 

روز زودرسی نشان داد، این روند تسریع در گلدهی و زودرسی  30

های کشت نیز مشاهده شد. همانگونه که در جدول در سایر تاریخ

شود با تاخیر در کشت دوره رشد رویشی و زایشی ملاحظه می 8

ت تاریخ کشت اول در دوره یابد، تفاوارقام مورد بررسی کاهش می

های کشت زیاد است اما لازم به ذکر است که رویشی با سایر تاریخ

در بخشی از این دوره گیاه در مرحله رکود رشدی بوده است. در 

مورد رقم زرفام پس از تاریخ کشت اول، به علت نیاز سرمایی برای 

ا آغاز دوره رشد زایشی، طول دوره رویشی تغییری نشان نداد ام

طول دوره زایشی کاهش یافت و در تاریخ کشت پنجم دوره رشد 

ای از نظر عملکرد دانه در پی زایشی آنقدر دیر آغاز شد که نتیجه

های کشت با نداشت. ارقام بهاره، به ویژه ارقام هایولا در همه تاریخ

تسریع در مراحل نمو به تولیددانه رسیدند گرچه ظاهرا تاریخ 

بود که پتانسیل زودرسی رقم نیز قادر به  ایکشت پنجم محدوده

ای دوره گلدهی جبران شرایط نامساعد محیطی نبود. طی مطالعه

 بود فنولوژیک گیاه کلزا مراحل ترینمهم )شروع تا پایان گلدهی( از

 تعداد یعنی عملکرد جزء عملکرد و مهمترین با بالایی و همبستگی

 ,.Forooghi Aieneh deh et al) داد بوته نشان در خورجین

2019.) 
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از میان صفات مورد بررسی در سال اول انجام آزمایش، 

بین سه  وداری نشان داد تاثیر معنی عملکرد دانهبر  کشتتاریخ

تفاوت بوته ، وزن هزاردانه و ارتفاع عملکرد دانهنیز از نظر  رقم

عملکرد و رقم بر  کشتتاریخ برهمکنش؛ داری وجود داشتمعنی

در سال دوم انجام  (.1دار بود )جدول نیز معنیو ارتفاع بوته  دانه

سایر صفات  خورجینغیر از تعداد دانه در  کشت، تاریخ آزمایش

بر کلیه نیز ، در این سال اثر رقم قرار داد دارمعنیرا تحت تاثیر 

تیمارهای مورد  برهمکنشدار بود؛ صفات مورد مطالعه معنی

عملکرد ، وزن هزاردانه و خورجینتعداد دانه در بررسی نیز بر 

 (.5د )جدول شدار معنی دانه

 
 (0190-0191کلزا در سال اول ) عملکرد دانهو رقم بر عملکرد و اجزاء  کشتمیانگین مربعات اثرتاریخ -0جدول 

Table 4- Mean squares of planting date and cultivar effect on yield and yield component of rapeseed in first year (2011-2012) 

 دانه عملکرد

Seed yield 

 درصد روغن دانه

Seed Oil 

percent 

 هزاردانهوزن 

1000-seed weight 

 تعداددانه

 درخورجین

Seeds per silique 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
Source of variations 

78065 ns 6 ns 0.05 ns 1.4 ns ns85  2 
 تکرار

Replication 

1124183 ** 105 ns 0.36 ns 0.3 ns ns60  2 
 تاریخ کشت

Sowing date 

23342 34 0.17 12.1 50 4 
 اصلیاشتباه 

Main error a 

1563835 ** 3 ns 0.63 ** 30 ns **665  2 
 رقم

Cultivar 

51905 * 11 ns 0.08 ns 9.2 ns **90  4 
 تاریخ کشت× رقم 

Cultivar×Sowing date 

14159 32.6 0.06 8.5 15.6 12 
 فرعیاشتباه 

Sub error b 

 ضریب تغییراتدرصد   3.9 13.9 7.9 13.9 8.2
C.V 

 داری است.درصد و عدم معنی 4و  5دار در سطوح دهنده معنیبه ترتیب نشان  ns*، ** و 

*, ** and ns: significant at the 5 and 1% probability levels and non-significant, respectively. 

 
 (0192-0190کلزا در سال دوم ) عملکرد دانهو رقم بر عملکرد و اجزاء  کشتمیانگین مربعات اثر تاریخ -1جدول 

Table 5- Mean squares of planting date and cultivar effect on yield and yield component of rapeseed in second year (2012-2013) 

 دانه عملکرد

seed yield 

 درصد روغن دانه

Seed Oil 

percent 

 هزاردانهوزن 

1000-seed 

weight 

 تعداددانه

 درخورجین

Seeds per 

silique 

 ارتفاع بوته

Plant height 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
Source of variations 

377386 ns 4 ns 0.1 ns 6 ns ns40  2 
 تکرار

Replication 

31985060 ** 248 ** 9.3 ** 112 ns **1637  4 
 تاریخ کشت

Sowing date 

119066 11 0.3 36 128 8 
 اصلیاشتباه 

Main error a 

2574439 ** 48 ** 1.5 ** 184 ** **9307  3 
 رقم

Cultivar 

744996 * 11 ns 1.1 ** 76 ** ns254  12 
 تاریخ کشت× رقم 

Cultivar×Sowing date 

287293 8 0.1 14 268 30 
 فرعیاشتباه 

Sub error b 

 C.V ضریب تغییراتدرصد   13 14.7 13 7.9 25.8

 است.داری درصد و عدم معنی 4و  5طوح دار در سدهنده معنیبه ترتیب نشان  nsو *، ** 

*, ** and ns: significant at the 5 and 1% probability levels and non-significant, respectively. 
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 ارتفاع بوته

در  متر(سانتی 413) میانگین ارتفاعبیشترین دوم در سال 

و کمترین میانگین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت تاریخ کاشت اول 

ی پس از تاریخ هاشتگرچه کثبت شد متر( سانتی 441پنجم )

. در بررسی (1)جدول  ی نداشتنددارمعنیاز این نظر تفاوت  اول

پاییزه  تبوته در کش ارتفاع ،های پاییزه و بهاره کلزاکشتتاریخ

 5کشت بهاره ) به نسبت مترسانتی 3/488میانگین  با مهرماه( 5)

 دار داشتمعنی برتری متر،سانتی 5/35میانگین  ماه( با فروردین

(Shirani rad et al., 2013 .) 

 
 های انجام آزمایشدر سال کشتارقام کلزای مورد بررسی طی تاریخ های  خورجینمیانگین ارتفاع بوته و تعداد دانه در  –1جدول 

Table 6- Mean of plant height and seed number in silique of rapeseed cultivars during of planting dates in the years of experiment 
 (0190-0192وم )دسال 

Second year (2012-2013) 

 (0191-0190) اولسال 
First year (2011-2012) تیمار 

Treatment  خورجینتعداد دانه در 
Seeds per silique 

 متر()سانتی ارتفاع بوته
Plant height (cm) 

 خورجینتعداد دانه در 
Seeds per silique 

 متر()سانتی ارتفاع بوته
Plant height (cm) 

 کشتتاریخ     
 Sowing date 

25.8 a 142.4 a 21 a 98.6 a 
 اول

First 

26.6 a 124.3 b 20.7 a 102.2 a 
 دوم

Second 

25.9 a 113.5 b 21 a 97.2 a 
 سوم

Third 

28.5 a 124.4 b - - 
 چهارم

Fourth 

20.8 a 114.3 b - - 
 پنجم
Fifth 

 رقم    
 Cultivar 

28.9 a 98.9 c 21.5 a 96.9 b 
 803هایولا

  Hayola308 

27.6 a 110.8 c 22.4 a 92.2 c 
  104هایولا

Hayola401 

24.2 b 129.6 b 18.8 a 108.9 a 
 008اسجیآر
  RGS003 

21 c 156.1 a - - زرفام 
 Zarfam 

 داری ندارند.*  میانگین ها در هر ستون برای هر تیمار که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی

* Means of each column for each treatment with at least one common letter are not significantly difference, based on Duncan's multiple 
range test. 

 

و برهمکنش رقم و تاریخ کشت در سال رقم در هر دو سال 

ال در س. ندنشان دادبوته  ارتفاعمیانگین داری بر تاثیر معنیاول 

 448بیشترین )در تاریخ کشت اول و دوم  008اساول رقم آرجی

 33کمترین )در تاریخ کشت اول  104متر( و رقم هایولاسانتی

(. در 9خود اختصاص دادند )جدول متر( ارتفاع بوته را بهسانتی

سال دوم رقم زرفام بیشترین ارتفاع بوته را نسبت به سایر ارقام 

و ارقام هایولا در این سال نیز کمترین ارتفاع بوته را  نشان داد

دار رقم ها نیز حاکی از تاثیر معنینتایج سایر بررسینشان دادند. 

در  و برخی از محققین معتقدند که تفاوت بوته استبر ارتفاع 

مرتبط است  گیاه های ژنتیکیویژگی با بوته بیشتر ارتفاع

(Ebrahimi et al., 2012) .بوته  تفاوت ارتفاعمایشی طی آز

ه دشدار گزارش اسفندماه در مشهد معنی 1 کشت ارقام در تاریخ

و  104، در این آزمایش میانگین ارتفاع ارقام هایولااست

 متر بوده استسانتی 5/91و  3/95ترتیب به 008اسآرجی

(Arvin and Azizi, 2009)بادهد که . مقایسه نتایج نشان می 

است اما این کاهش کاهش یافتهبوته ارتفاعرشد، کوتاه شدن فصل

و  803ویژه برای ارقام هایولاهای پاییزه بهکشتنسبت به تاریخ

قابل توجه نیست. نکته لازم به ذکر این است که ارتفاع بوته  104

بیشتر لزوما به مفهوم پتانسیلی برای عملکرددانه بالاتر نیست، 

ت آخر سال دوم ارتفاع بوته ارقام روندی مشابه زیرا در تاریخ کاش
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تاریخ کاشت های دوم، سوم و چهارم داشت اما این افزایش 

 ارتفاع برای رقم زرفام منجر به عملکرددانه نشد.    

 

 خورجین در دانه تعداد

داری بر اثر معنی کشتتاریخدر هر دو سال انجام آزمایش 

بر مبنای نتایج یک  .(1نشان نداد )جدول  خورجیندر تعداد دانه 

 کشتتحت تاثیر تاریخ خورجیندر  میانگین تعداد دانهآزمایش 

کاهش  4/49به  3/31ژنوتیپ کلزای مورد مطالعه از  9برای 

نتایج . (Ghanizadeh and Azizi, 2009) استدار یافتهمعنی

اوت های متف کشتآزمایش دیگری بر روی سه رقم کلزا در تاریخ

در بر تعداد دانه  کشتدر پائیز حاکی از آن است که اثر تاریخ

دار نبود متغیر و معنی 5/33-4/38خورجین ارقام کلزا در دامنه 

(Mozafari et al., 2010.) 

در بر تعداد دانه خ کشت یو برهمکنش رقم و تاراثر رقم 

رقم  (. در سال دوم5دار بود )جدول معنی دوم در سال خورجین

( و رقم 3/83بیشترین )در تاریخ کاشت چهارم  008اسآرجی

 در ی کمترین میانگین تعداد دانهدارمعنیزرفام با اختلاف 

)جدول  ددننشان دادر تاریخ کاشت پنجم  )صفر( را خورجین

باعث شد که در تاریخ کاشت  زرفام نیاز سرمایی رقمظاهرا  ،(40

شده و دوره زایشی موفقی آخر بسیار دیر به مرحله زایشی وارد 

 داخل در تشکیل دانه در کلزا مختلف هایژنوتیپ توانایینداشت. 

 چهار دوره در خورجین دانه در تعداد است، متفاوت خورجین

تامین  به وابسته بسیار که آن از پس هفته و دو گلدهی هفته

 سبب کاشت در شود؛ تاخیرمی تعیین باشد،می پرورده شیره

 و تعداد کاهش و شده هوا دماهای بالاتر با گلدهی زمان برخورد

خواهد داشت  پی در را گیاه پیری در تسریع در نتیجه دانه وزن

(Tohidi-Nia et al., 2020 .) نتایج مطالعه ارقام کلزا در دو

 خورجینبهاره و پاییزه نشان داد که تعداد دانه در  کشتتاریخ 

متغیر و  33/30-03/80در کشت پاییزه ارقام کلزا در دامنه 

 خورجین در دانه تعدادبیشترین در این آزمایش دار بود، معنی

، 11/31ترتیب  به 008اسو آرجی 104، هایولا803ارقام هایولا

براساس (. Shirani rad et al., 2013) شدگزارش  31و  15/30

در خورجین رقم زرفام در کشت نتایج مطالعه دیگری تعداد دانه 

متغیر بود  1/45 -5/41پاییزه و طی دو سال در دامنه 

(Forooghi Aieneh deh et al., 2019 .)به نظر  بنابراین

 در دانه رسد چنانچه ارقام مناسب انتخاب شوند، تعدادمی

ای رشد، کاهش قابل ملاحظهدر اثر کوتاه شدن فصل خورجین

 یابد.نمی

 

 هزاردانهوزن 

های سال اول قرار کشتوزن هزاردانه تحت تاثیر تاریخ

گرم متغیر بود اما در سال دوم این  9/3-8/8نگرفت و در دامنه 

(. 0ی یافت )جدول دارمعنیصفت با تاخیر در کاشت کاهش 

 های چهارم و پنجمدهد که در تاریخ کشتنشان می 40جدول 

کاهش زیادی در میانگین  008اسارقام زرفام و آرجی ،سال دوم

اند، رقم زرفام در تاریخ کشت پنجم عملکرددانه این صفت داشته

نداشت و برداشت دو ردیف شامل مقدار کمی دانه نارس با رنگ 

روشن بود. بر اساس نتایج آزمایشی در مشهد، میانگین وزن 

 15/3به  99/3از  کشتهزاردانه ارقام مورد بررسی طی تاخیر در 

 Ghanizadeh) استاسفندماه کاهش یافته 5 کشتیخگرم در تار

and Azizi, 2009) اما طی آزمایشی بر روی سه رقم کلزا در .

بر وزن هزاردانه  کشتهای متفاوت پائیزه، اثر تاریخکشتتاریخ

گرم متغیر بود  0/8-3/8دار نشده و در دامنه ارقام کلزا معنی

(Mozafari et al., 2010 .) 

در هر دو سال انجام آزمایش بیشترین مقدار  104رقم هایولا

نشان  40(. جدول 0خود اختصاص داد )جدول وزن هزاردانه را به

دهد که گرچه میانگین وزن هزاردانه ارقام زرفام و آرجی می

از دو رقم دیگر کمتر است اما این نتیجه ناشی از  008اس

م حساسیت این دو رقم به کوتاه شدن فصل رشد است. زیرا رق

گرم بیشترین میانگین این صفت را طی  1زرفام با وزن هزاردانه 

-است و رقم آرجیهای کاشت و در مقایسه ارقام نشان دادهتاریخ

ویژه نیز شرایط مشابهی دارد اما با کاهش فصل رشد به 008اس

های کشت سوم، چهارم و پنجم میانگین وزن هزاردانه طی تاریخ

به ارقام زودرس هایولا نشان  این ارقام کاهش بیشتری نسبت

، 803ای وزن هزاردانه ارقام هایولادهد. بر اساس نتایج مطالعهمی

گرم  33/8و  13/8، 00/8ترتیب  به 008اسو آرجی 104هایولا

(. در آزمایشی Shirani rad et al., 2013است )گزارش گردیده

زرفام در و  008اس، آرجی104میانگین وزن هزاردانه ارقام هایولا

دار به ترتیب های کشت مورد مطالعه بدون تفاوت معنیتاریخ

(. Ebrahimi et al., 2012)است گرم بوده 81/8و  15/8، 83/8

مقایسه نتایج نشانگر این است که وزن هزاردانه ارقام کلزا با کوتاه 

 40تا  0است که یابد گرچه بیان شدهرشد کاهش میشدن فصل
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شود ی باعث افزایش وزن دانه میروز تسریع در رسیدگ

(Karamanos et al., 2002 بنابراین ممکن است بتوان از ،)

طریق انتخاب ارقام مناسب پتانسیل این جزء مهم عملکرد دانه را 

 بهبود بخشید.

 
 های انجام آزمایشدر سال کشتی تاریخ های میانگین وزن هزاردانه و درصد روغن دانه ارقام کلزای مورد بررسی ط –1جدول 

Table 7- Mean of 1000-seed weight and seed oil percent of rapeseed cultivars during the planting dates in the years of experiment 

 (0190-0192وم )دسال 
Second year (2012-2013) 

 (0191-0190) اولسال 
First year (2011-2012) 

 تیمار
Treatment 

 درصد روغن دانه

Seed Oil percent 

  وزن هزاردانه
1000-seed 

weight (g) 

 درصد روغن دانه

Seed Oil percent 

  وزن هزاردانه
1000-seed 

weight (g) 
 کشتتاریخ     

 Sowing date 

39.5 ab 3.65 a 37.6 a 3.2 a 
 اول

 First 

41.3 a 3.4 ab 44.3 a 3.3 a 
 دوم

 Second 

36.3 b 2.9 b 40.9 a 2.9 a 
 سوم

 Third 

30.8 c 2.2 c - - 
 چهارم

 Fourth 

31.2 c 1.5 d - - 
 پنجم

 Fifth 

 رقم    
Cultivar 

36.9 a 2.52 b 41.6 a 2.8 b 
 803هایولا

  Hayola308 

37.2 a 3.2 a 40.9 a 3.3 a 
 104هایولا

 Hayola401 

33 b 2.59 b 40.4 a 3.2 a 
 008اسجیآر

RGS003 

37 a 2.62 b - - 
 زرفام

 Zarfam 

 داری ندارند.*  میانگین ها در هر ستون برای هر تیمار که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی

* Means of each column for each treatment with at least one common letter are not significantly difference, based on Duncan's multiple 

range test. 

 

 درصد روغن

 کشتهای در سال دوم میانگین درصد روغن دانه در تاریخ

بیشترین مقدار بود و درصد  8/14و  5/89به ترتیب با اول و دوم 

درصد  3/84و  3/80به ترتیب با چهارم و پنجم  کشتهای تاریخ

ها و این تفاوت کمترین مقدار میانگین این صفت را نشان دادند

درصد روغن با تاخیر در  یگزارشطی  .(0)جدول  دار بودمعنی

 Kirkland and) استکاهش یافته 8/14به  0/18از  کشت

Johnson, 2000) رقم کلزای بهاره در  31 یک بررسی روی. طی

درصد روغن دانه  کشتپاییزه و بهاره، با تاخیر در  کشتدو تاریخ

درصد روغن کاهش یافت؛ در این آزمایش  30/85به  89/15از 

متغیر و  55/89-89/13در دامنه نیز  رقم کلزای بهاره 31دانه 

، 803روغن دانه ارقام هایولامیزان ، بودداری معنی این تفاوت

، 03/10رتیب تبهدر این بررسی  008اسو آرجی 104هایولا

(. Shirani rad et al., 2013است )دهبودرصد  54/10و  35/14

دار رقم نیز قرار در سال دوم درصد روغن دانه تحت تاثیر معنی

 3/80) 104گرفت و بیشترین مقدار روغن کلزا برای رقم هایولا

درصد(  88) 008اسدرصد( و کمترین مقدار آن برای رقم آرجی

در دانه  کیفیت خصوصیات ترینمهم از یکی(. 0ثبت شد )جدول 

است و مقایسه نتایج حاکی از آن است که  آن روغن درصد ،کلزا

رشد کلزا درصد روغن دانه را تحت تاثیر قرار داده  کاهش فصل

پیشنهادی در این مطالعه نسبت به  کشتاست اما برای تاریخ 

 مطلوب کاهشی اتفاق نیفتاده است. کشتتاریخ 

 

 عملکرد دانه

در هر دو سال انجام  کشتتحت تاثیر تاخیر در  عملکرد دانه

در هر  عملکرد دانهمیانگین ، داری نشان دادآزمایش کاهش معنی
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دار ارقام مورد مطالعه نیز دو سال انجام آزمایش تحت تاثیر معنی

 برهمکنش(. در هر دو سال انجام آزمایش 3قرار گرفت )جدول 

درصد(  5)در سطح  دارمعنی نهعملکرد داو رقم بر  کشتتاریخ

دوم و  کشتدر تاریخ عملکرد دانهشد، در سال اول بیشترین 

و  کیلوگرم در هکتار 3433به میزان  803برای رقم هایولا

سوم و برای رقم  کشتدر تاریخ عملکرد دانهکمترین 

ثبت گردید  کیلوگرم در هکتار 134به میزان  008اسآرجی

های کاشت این سال در همه تاریخ 008اس(. رقم آرجی9)جدول 

متری نسبت به دو رقم هایولا داشت عملکرددانه کمیانگین 

عملکرد دانه  اگرچه ارقام هایولا نیز با تاخیر در کاشت کاهش

داشتند و این کاهش در تاریخ کاشت سوم بیشتر بود. در سال 

دوم اجرای آزمایش بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کشت اول و 

کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار  1003زرفام به میزان رقم 

عملکرد دانه در تاریخ کشت پنجم و در رقم زرفام و به میزان 

(. در آزمایشی 40صفر کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید )جدول 

است، دار بودهکشت و رقم بر عملکرد دانه معنیبرهمکنش تاریخ 

و  104، هایولا803هایولادر این آزمایش عملکرد دانه ارقام 

و  1139، 3909ترتیب مهرماه به  5در تاریخ  008اسآرجی

و  4030، 4198ترتیب  فروردین ماه به 5و در تاریخ  8035

 ,.Shirani rad et alاست )کیلوگرم در هکتار بوده 4358

2013.) 

ای روی زمان کشت ارقام کلزا در بر اساس نتایج مطالعه

 5کشت در تاریخ 104ملکرد رقم هایولامشهد نیز بیشترین ع

کشت کیلوگرم و کمترین آن در تاریخ 3991مهرماه و به میزان 

است؛ کیلوگرم در هکتار ثبت شده 4301اسفندماه و به میزان  5

در  008اسدر این مطالعه بیشترین عملکرد رقم آرجی

کیلوگرم و کمترین آن  3138ماه و به میزان آبان 5کشت تاریخ

کیلوگرم در هکتار  4000اسفندماه و به میزان  5کشت اریخدر ت

. عملکرد دانه کلزا (Ghanizadeh and Azizi, 2009)است بوده

در دامنه  4890 -4893در استان خرسان رضوی در سال زراعی 

کیلوگرم در هکتار قرار داشته و میانگین آن  4300 -3300

(. با Anonymous, 2019کیلوگرم در هکتار بوده است ) 3349

توجه به نتایج آزمایش در سال دوم، عملکرد ارقام در تاریخ کشت 

های کشت بود اما در تاریخ کشت دوم، اول بیشتر از سایر تاریخ

کاهش عملکرد دانه ارقام زیاد نبوده و حتی در برخی موارد از 

 8144)عملکرد دانه در کشت انتظار  104جمله برای رقم هایولا

داری با است(، از نظر آماری تفاوت معنیر بودهکیلوگرم در هکتا

 40(. همانگونه که جدول 40تاریخ کشت اول نداشت )جدول 

دهد عملکرددانه ارقام در تاریخ کاشت اول مشابه است، نشان می

پس از تاریخ کاشت اول کاهش عملکرد در تمام ارقام مشهود 

ارقام است  است اما این کاهش در رقم زرفام بسیار بیشتر از سایر

دهنده حساسیت بیشتر این رقم به کوتاه شدن فصل رشد و نشان

از این نظر پس از رقم زرفام قرار دارد  008اساست و رقم آرجی

و حساسیت دو رقم بهاره زودرس کمتر از این ارقام است. 

بنابراین صرفا بهاره بودن رقم نیز حساسیت به کاهش فصل رشد 

ه باید رقم بهاره زودرس باشد تا رساند بلکرا به حداقل نمی

بخشی از اثرات منفی ناشی از این تغییر از جمله تاخیر در شروع 

های حرارتی آخر گلدهی و برخورد دوره پرشدن دانه به تنش

فصل رشد را تعدیل کند. تفاوت واکنش ارقام به تاخیر در کشت 

است، طی بررسی دو رقم در نتایج سایر محققین نیز آمده

های کشت متفاوت مشخص در تاریخ 008اسو آرجی 104هایولا

شد که با تاخیر در کشت عملکرد دانه در هر دو رقم کاهش 

به تاخیر در کشت  008اسیابد اما حساسیت رقم آرجیمی

 دهدبیشتر است و عملکرد دانه آن کاهش بیشتری نشان می

(Danaie, 2013; Tohidi-Nia et al., 2020) گرچه مقایسه .

گین عملکرد دانه برای تعیین دوره مناسب کشت اهمیت میان

دارد و نشانگر پتانسیل تولید دانه در آن دوره برای ارقام مورد 

بررسی است، اما با توجه به تفاوت پتانسیل عملکرد ارقام و 

کشت، توجه به برهمکنش این دو برای تعیین پتانسیل هایتاریخ

فید خواهدبود. در رشد نیز مو شرایط تولید طی کاهش فصل 

مقایسه عملکرددانه در شرایط کاهش فصل رشد، تاریخ کاشت 

دوم از سال دوم یا کشت انتظار شرایط بهتری دارد و کاهش 

عملکرددانه ارقام بسیار کمتر از سه تاریخ کاشت بعدی است. 

انداز تولید در شرایط کشت چشمنتایج برهمکنش رقم و تاریخ

بخشد و حاکی از آن است که توجه رشد را بهبود میکاهش فصل

به انتخاب ارقام مناسب و سازگار با شرایط، نقش قابل توجهی در 

کشت عوامل موفقیت تولید خواهد داشت. علاوه بر رقم و تاریخ

دیگری از جمله تغذیه، تراکم بوته و میزان بذر مصرفی نیز بر 

لید با توانند برای بهبود توعملکرد دانه کلزا موثر هستند و می

رشد، مورد بررسی واقع شوند توجه به ضرورت کاهش فصل

(Hanson et al., 2008; Karamanos et al., 2002 

Pavlista et al., 2011;.) 
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 های انجام آزمایشدر سال کشت)کیلوگرم در هکتار( ارقام کلزای مورد بررسی طی تاریخ های  عملکرد دانهمیانگین  –1جدول 

Table 8- Mean of seed yield (kg/ha) of rapeseed cultivars during the planting dates in the years of experiment 

 (0190-0192وم )دسال 
Second year (2012-2013) 

 (0191-0190) اولسال 
First year (2011-2012) 

 تیمار
Treatment 

 کشتتاریخ   
Sowing date 

4495 a 1680 a 
 اول

 First 

3018 b 1634 a 
 دوم

 Second 

1149 c 1046 b 
 سوم

 Third 

1082 c - 
 چهارم

 Fourth 

635 d - 
 پنجم

 Fifth 

 رقم  
Cultivar 

2367 a 1830 a 
 803هایولا

  Hayola308 

2381 a 1550 b 
 104هایولا

 Hayola401 

2058 a 980 c 
 008اسجیآر
  RGS003 

1496 b - 
 زرفام

 Zarfam 

 داری ندارند.ها در هر ستون برای هر تیمار که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی*  میانگین

* Means of each column for each treatment with at least one common letter are not significantly difference, based on Duncan's multiple 
range test. 

 
 (0191-0190) در سال اولکلزا  عملکرد دانهارتفاع بوته و بر  کشترقم و تاریخ برهمکنش -9جدول 

Table 9- Interaction of planting dates and cultivar on mean of plant height and seed yield of rapeseed in first year (2011-2012) 

  ارتفاع بوته

Plant height (cm) 

  عملکرد دانه
Seed yield (kg/ha) 

 رقم

Cultivar 

 تاریخ کشت

Sowing date 

94 b 1922 ab 
 803هایولا

  Hayola308 
 

88 b 1781 bc 
 104هایولا

 Hayola401 

0/43/4890  
25 Feb. 2012 

113 a 1339 de 
 008اسجیآر
  RGS003 

 

100 ab 2128 a 
 803هایولا

  Hayola308 
 

93 b 1645 bc 
 104هایولا

 Hayola401 

40/43/4890 
 6 Mar. 2012 

113 a 1120 e 
 008اسجیآر
  RGS003 

 

97 b 1440 cd 
 803هایولا

  Hayola308 
 

95 b 1217 de 
 104هایولا

 Hayola401 

35/43/4890  
15 Mar. 2012 

100 ab 481 f 
 008اسجیآر
  RGS003 

 

 داری ندارند.ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی*  میانگین

* Means of each column with at least one common letter are not significantly difference, based on Duncan's multiple range test. 
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 (0190-0192و رقم بر میانگین صفات مورد مطالعه کلزا در سال دوم ) کشتتاریخ  برهمکنش –01جدول 

Table 10- Interaction of planting date and cultivar on mean of studied characteristics of rapeseed in second year (2012-2013) 

کشتتاریخ   

Sowing date 

 رقم

Cultivar 

 وزن هزاردانه 
1000-seed weight (g) 

 خورجیندر تعداددانه
Seeds per silique 

 عملکرد دانه

seed yield (kg/ha) 

80/0/4894 
21 Oct. 2012 

 

 803هایولا
  Hayola308 

3.2 abc 28.3 ab 3938 ab 

 104هایولا
 Hayola401 

3.8 a 27.4 ab 4644 a 

 008اسجیآر
  RGS003 

3.7 a 21.4 ab 4689 a 

 زرفام
 Zarfam 

4 a 26 ab 4708 a 

30/9/4894 
 10 Dec. 2012 

 803هایولا
  Hayola308 

3 abc 27.9 ab 2902 bcd 

 104هایولا
 Hayola401 

3.7 a 27.2 ab 3611 abc 

 008اسجیآر
  RGS003 

3.2 abc 23.8 ab 3147 bcd 

 زرفام
 Zarfam 

3.7 a 27.3 ab 2413 cde 

4/43/4894  
19 Feb. 2013 

 803هایولا
  Hayola308 

2.5 bcde 29.7 ab 2087 def 

 104هایولا
 Hayola401 

3.4 ab 28.4 ab 1320 efg 

 008اسجیآر
  RGS003 

2.4 bcde 25.2 ab 991 fg 

 زرفام
 Zarfam 

3.4 ab 20.3 ab 197 g 

40/43/4894 
 28 Feb. 2013 

 803هایولا
  Hayola308 

2.5 bcde 29.1 ab 2063 def 

 104هایولا
 Hayola401 

2.5 bcde 27.5 ab 1289 efg 

 008اسجیآر
  RGS003 

1.7 e 32.8 a 870 fg 

 زرفام
 Zarfam 

2.1 cde 26 ab 107 g 

31/43/4894 
 14 Mar. 2013 

 803هایولا
  Hayola308 

1.5 e 29.7 ab 849 fg 

 104هایولا
 Hayola401 

2.6 bcde 27.6 ab 1042 fg 

 008اسجیآر
  RGS003 

1.9 de 20.6 ab 594 g 

 زرفام
 Zarfam 

0 f 0 c 0 g 

 داری ندارند.ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی*  میانگین

* Means of each column with at least one common letter, are not significantly difference, based on Duncan's multiple range test. 

 

 گیری کلینتیجه

را در اثر کوتاه کردن  عملکرد دانهکاهش این بررسی  نتایج

به عبارت دیگر با کاهش فصل رشد  ،دهدرشد نشان میفصل

. بیان شده پتانسیل تولید فعلی نخواهد بودامکان استفاده از 

 تا روز بودن تعداد بالاتر دلیل به زودهنگام کشت است که تاریخ

 محیطی شرایط و بیشتری داشت رشد دوره طول رسیدگی،

 دانه عملکرد افزایش منجر بهطی این تاریخ کشت  مساعدتر

. (Tohidi-Nia et al., 2020شد ) تاخیری کشت تاریخ به نسبت

حاکی از آن است که کاهش  در این آزمایش هابرهمکنش اما

 زیادی به مقدارمناسب  کشتعملکرد با انتخاب ارقام و تاریخ

گزارش شده است که عملکرد دانه کلزا در  .استجبران قابل 

در دامنه  4890 -4893استان خرسان رضوی در سال زراعی 

کیلوگرم در هکتار قرار داشته و میانگین آن  4300 -3300

به  (. Anonymous, 2019کیلوگرم در هکتار بوده است ) 3349
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رسد با توجه به بحران آب در منطقه، پتانسیل تولید در نظر می

، به ویژه در مقایسه با حداکثر و میانگین تولید انتظار کشتخ تاری

ارزش حفاظت از منابع آب  زیرا قابل قبول است در استان،

زیرزمینی و استفاده درازمدت از آنها به مراتب بیشتر از تولید 

بینی به آینده به این خوش و از آنجا که هبالاتر اما ناپایدار بود

کشاورزی قادر است مدیریت و موضوع بستگی دارد که آیا 

 Iglesias and) ای پایدار انجام دهدمصرف آب را به شیوه

Garrote, 2015) ، ارقام بهاره زودرس  استفاده ازو  انتظارکاشت

بر تاریخ کاشت مورد توصیه  104هایولابه ویژه و  803نظیر هایولا

شته و توصیه برای این محصول ترجیح دا )کشت پاییزه( کنونی

 .ودشمی

 

 گزاریسپاس

از معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی جهت تامین بخشی از هزینه اجرای طرح 

 شود.گزاری میسپاس
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Abstract 

In order to accessing an approach to reduce of water use in the agriculture, a two-year study was 

carried out as split plot based on a randomized complete block design with three replications at 

Torogh Agricultural Research station in Mashhad. Sowing dates (3 sowing dates in first year and 5 

sowing dates in second year) and cultivars (Hayola-308, Hayola-401, RGS003 and Zarfam) of 

rapeseed were considered as main and sub plots, respectively. Results showed that by reducing the 

growth season (delaying in planting date), seed yield and most of the yield components of rapeseed 

cultivars such as plant height and 1000-seed weight decreased compared to the autumn sowing date. 

Maximum seed yield of dormant (entezar) culture for Hayola-401 cultivar was 3611 kg/ha which 

decreased by 23.3% compared to highest seed yield in autumn planting date for Zarfam cultivar 

(4708 kg/ha), although this decrease was not significant. However, in dormant culture and for some 

cultivars, the potential of seed yield seems appropriate, especially if the benefits of removing three 

autumn irrigations are also considered. Based on the results of this experiment, optimal selection for 

planting date of rapeseed by eliminating autumn irrigation is dormant culture. Planting compatible 

cultivars with these conditions is also the next priority to ensure the success of production and in 

this regard, early spring cultivars such as Hayola-308 and Hayola-401 are preferred to other 

cultivars due to greater adaptability to reduced growth season and higher seed yield in these 

conditions. 

Keywords: Dormant culture, Ground water resources, Growth season, Production sustainability, 

Rapeseed  
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