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  چکیده
 آزمایـشی در  رایط اقلیمـی گرگـان،   کلزا تحت شـ )RGS-003(منظور بررسی اثر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم بر رقم    به

فاکتورهای آزمایشی  . های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد       صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک       به 1384-85سال زراعی 
 بوتـه در  120 و 100، 80(و تـراکم در سـه سـطح    )  آذر30 آذر و 15 آذر، 1 آبـان،    22(شامل تاریخ کاشـت در چهـار سـطح          

داری بـر  دست آمده نشان داد که تأخیر در کاشت اثـر معنـی  نتایج به. گاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد    درایست )مترمربع
دار عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خـورجین و  که سبب کاهش معنی طوریعملکرد و اجزای آن داشت به     

ر آن  یافـت و تـأث    یداری کاهش   طور معنی زان روغن دانه به   ی م ،کاشت رد در صفات کمی و کیفی با تأخیر      . وزن هزاردانه گردید  
اثـر تـراکم بـر عملکـرد دانـه،          .  و موجب کاهش آنهـا شـد       ،داربر عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن و شاخص برداشت معنی        

مربـع حاصـل    ته در متر   بو 80ین صفات در تراکم     دار بود و بیشترین مقدار ا     عملکرد بیولوژیک و تعداد خورجین در بوته معنی       
اثر متقابل تاریخ کاشت و تـراکم صـرفاً بـر عملکـرد دانـه و عملکـرد                  . دار آنها شد  شد و با افزایش تراکم موجب کاهش معنی       

مربع و تـاریخ کاشـت       بوته در متر   80 آذر در تراکم     15 آذر و  1آبان،   22های   کاشت که تاریخ  طوری  بهدار بود،   بیولوژیک معنی 
  .مربع بیشترین مقدار عملکرد دانه و بیولوژیک را به خود اختصاص دادند بوته در متر120کم  آذر در ترا30
  

   کلزا، تاریخ کاشت تأخیری، تراکم، عملکرد کمی و کیفی دانه:های کلیدیواژه

  
  1مقدمه

بنـدی نمـو آنهـا در       توالی نمو اجـزا عملکـرد و زمـان        
 بـا محـیط   ارتباط با عوامل درونی گیاه و اثـر متقابـل آنهـا      

درک چگــونگی تغییــر عملکــرد گیــاه نکــات کلیــدی در 
این امر امکان تغییر عامـل مـدیریتی ماننـد          . آیدشمار می  به

تاریخ کاشت و تراکم را در جهت افـزایش عملکـرد دانـه             
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در تعیـین   ). 1998گرگـور،    کیمبـر و مـک    (آورد  فراهم می 
 بایستی مواردی همچون دمای محـیط و        کلزاتاریخ کاشت   

 خاک به هنگام کاشت، میزان رشد رویشی الزم قبـل           دمای
 8 الی   6، توان تولید حداقل      زمستانی از فرا رسیدن سرمای   

برگ روزت قبل از شروع سـرمای زمـستان و اجتنـاب از             
 گلدهی رقم مورد کاشت با گرمای اواخـر فـصل           یهمزمان



منظور دستیابی به حـداکثر عملکـر    ار و اوایل تابستان، به  به
 .)1997لوتمن و دیکسون،  (ر قرار گیرندنظمد دانه

حال تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر تاریخ کاشـت          تا به 
کانوالی روغنی انجام شـده اسـت،       بر روی صفات زراعی     

که کاشت به موقع، یک عامـل مهـم بـرای تولیـد             طوری به
باشـد  مـی  و روغـن بـاال در کـانوالی پـاییزه            عملکرد دانه 

ــاریخ ) 2005(فلــت، آدامــسن و کو). 1999لــوف، ( ــر ت اث
 در  1995روی عملکرد دانـه کـانوال در سـال           کاشت را بر  

 دسـامبر و در     15 نـوامبر و     24 نوامبر،   3سه تاریخ کاشت    
 17 نوامبر و    21 نوامبر،   5 اکتبر،   21 تاریخ   4 در   1997سال  

هـای کاشـت    طور معمول تاریخ  دسامبر بررسی نمودند، به   
تر و درصد روغن بـاالتری      اکتبر و نوامبر عملکرد دانه بیش     

ها در گیاه   داشتند، زیرا عملکرد از طریق افزایش تعداد گل       
کنند افـزایش داده    هایی که تولید خورجین می     و درصد گل  

تأخیر در کاشـت از طریـق افـزایش دمـا باعـث             . شوندمی
کاهش نمو گیاه و کاهش تعداد روز از کاشت تـا گلـدهی             

ان دادند کـه دمـای   نش) 2002موریسون و استوارت،   . (شد
واند عملکرد را کاهش دهـد،      ت می باالی انتهای فصل رشد   

گــراد   درجــه ســانتی27دهی در دمــای بــاالتر از لــزیــرا گ
تـرین مرحلـه در     دوره گلـدهی بحرانـی    . شـود محدود می 
تـأثیر قـرار     یـن گیـاه را تحـت      باشد که عملکرد ا   کانوال می 

 دوره چهار   ها و دانه در این    تعداد نهایی خورجین  . دهد می
باشـد  ای که بسیار وابسته به عرضه شیره پـرورده مـی          هفته

شود ارتباط بین منبع و مخزن طی ایـن دوره بـه            تعیین می 
بـروک،    دیـپن (شیره پرورده قابل دسترسـی بـستگی دارد         

با باال رفتن دما در مراحل پـر شـدن دانـه، میـزان              ). 2000
ن یابـد و ایـ    هـا بـه سـرعت افـزایش مـی         تنفس خورجین 

. شـود موضوع سبب اتالف بیش از حد شیره پـرورده مـی          
 هـا نرسـیده و درصـد      بنابراین مواد غذایی کـافی بـه دانـه        

تـأخیر در کاشـت     . گـردد های سبک و پوک زیـاد مـی        دانه
کانوال یکی از عواملی است که گیاه را بـا چنـین شـرایطی              

  ).1992فیلد، وایت(سازد مواجه می
 بوتـه   80-100وجود  وهشگران  های پژ اساس تحقیق بر
مربـع   بوتـه در متر    70-80ارقام بهـاره و     مربع برای   در متر 

باشد کـه در کمتـر      برای ارقام پاییزه یک تراکم مطلوب می      
شـود و در    از این مقدار پوشش گیاهی مناسبی ایجاد نمـی        

هـای هـرز قـرار      نتیجه در معـرض بیـشتر آفـات و علـف          
حتمـال وقـوع    های فوق ذکر ا   گیرد و در بیشتر از تراکم      می

). 1992کـی و همکـاران،      مـک (خوابیدگی نیز وجود دارد     
افزایش تراکم بوته با افزایش ارتفاع بوتـه، افـزایش طـول            

های ساقه و کاهش قطـر سـاقه همـراه بـوده و در             گره میان
های بـاالیی ممکـن     زمان تشکیل خورجین، سنگینی بخش    

است در گیاه موجب بروز خوابیدگی و ایجـاد مـشکالتی           
چنانچه خوابیدگی، در زمانی کـه      .  برداشت مکانیزه کند   در

گیاه از لحاظ متابولیکی فعال است رخ دهد افـت مـستقیم            
). 1999فـائو،   (عملکرد دانه را بـه دنبـال خواهـد داشـت            

م با بررسی اثـر چهـار تـراک       ) 2001(هانسون و همکاران،    
مربع روی ارقـام کـانوال       بوته در متر   215و  161،  107،  53

رفتند که با افزایش تراکم بوته، عملکـرد دانـه نیـز            نتیجه گ 
کـاهش عملکـرد در      نتایج حاصله حاکی از   . افزایش یافت 

مربــع بــود و اخــتالف کمــی بــین  بوتــه در متر53تــراکم 
. مربـع دیـده شـد      بوته در متر   215و   107 ،161های   تراکم

با بررسی تراکم بر ارقـام کـانوال        ) 1996(پیتر و همکاران،    
مربـع   بوته در متر   50 افزایش تراکم تا     د که با  مشاهده کردن 

کـه   حـالی داری افزایش یافت، در   طور معنی عملکرد دانه به  
داری معنی بوته در مترمربع اختالف      130 تا   50یر  بین مقاد 

بـا  ) 1999(لیچ و همکاران،    . در عملکرد دانه مشاهده نشد    
 بوته در مترمربـع     5/13های مختلف از    بررسی روی تراکم  

مربع طی دو سال نـشان دادنـد کـه بـا             بوته در متر   372تا  
مربـع عملکـرد     بوتـه در متر    150 تـا    50 تـراکم از     افزایش

یابد اما با افـزایش تـراکم بـیش از آن عملکـرد          افزایش می 
با توجه به اینکه کشت پاییزه کـانوال        . کاهش خواهد یافت  

هـای اوایـل فـصل مواجـه        ن بـا بارنـدگی    ادر استان گلست  
چنین برداشت بعضی از محصوالت با کشت       شود و هم   می

الزم دانستیم کـه اثـر      ،  کندبه موقع کانوال تداخل ایجاد می     
تاریخ کاشت تأخیری و تراکم را بر یکـی از ارقـام کـانوال              

هدف از این تحقیق تعیین تـراکم       . مورد بررسی قرار دهیم   
ـ          دسـت آوردن    همناسب در کشت تأخیری کـانوال جهـت ب



 در  گیـری عملـی    یفیـت بـرای بهـره     الترین عملکـرد و ک    با
  .باشد میشهرستان گرگان

  
  هامواد و روش

 1 آبـان،    22منظور بررسی اثرات چهار تاریخ کاشت        به
 بوته در  120 و100، 80تراکم  آذر و سه    30 آذر و    15آذر،  
-RGSمربع بر خصوصیات کمی و کیفی کـانوال رقـم           متر

003) Brassica napus(،   ــال ــشی در س -85آزمای
هـای کامـل    صـورت فاکتوریـل در قالـب بلـوک        ، به 1384

تصادفی با چهار تکرار در ایـستگاه تحقیقـات کـشاورزی           
 دقیقه شمالی و    45 درجه و    36گرگان با عرض جغرافیایی     

 5/5 دقیقه شرقی و ارتفاع      25 درجه و    54طول جغرافیایی   
 کیلومتر از شهرستان گرگان     10متر از سطح دریا به فاصله       

پیش از انجام آزمایش نمونه مرکبـی از خـاک    . اجرا گردید 
هــای متــر تهیــه و ویژگــی ســانتی0-30مزرعــه در عمــق 

براسـاس نتـایج    . فیزیکی و شیمیایی خـاک تعیـین گردیـد        
 50هـای فـسفره و پتاسـه بـه مقـدار            حاصله، مقادیر کـود   

ترتیب از  به(کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و اکسید پتاس    
قبل از  ) یپل و سولفات پتاسیم   منبع کودی سوپر فسفات تر    

 کیلوگرم در هکتار ازت 70مقدار . کاشت به زمین داده شد    
مقدار نیمی از آن در مرحلـه        ، به )کود اوره از منبع   (خالص  

شروع ساقه رفتن و نیم دیگر در مرحله گلدهی بـه زمـین             
 کرت آزمایـشی    پس از اجرای نقشه آزمایش، هر     . داده شد 
 متر با فواصل بین خطـوط       6طول    خط کاشت به   8دارای  

متـر در نظـر گرفتـه شـد همچنـین فاصـله بـین                سانتی 24
ها نیـز نـیم متـر در نظـر           متر و فاصله بین کرت     3ها   بلوک

صـورت خطـی بـا دسـت صـورت        کاشـت بـه   . گرفته شد 
یابی به تراکم بوته مورد نظر       برای اطمینان از دست   . گرفت

ده و  در موقع کاشت بیش از میزان الزم بـذر مـصرف کـر            
 بـرگ حقیقـی     4 الـی    3هـا در مرحلـه      بعد از استقرار بوته   

های مربوطه اقدام به تنک کـردن      یابی به تراکم   جهت دست 
برای تعیـین عملکـرد دانـه و بیولوژیـک از           . محصول شد 

های میانی هر کـرت بـا رعایـت حاشـیه، برداشـت             ردیف
صورت گرفـت و در نهایـت عملکـرد دانـه و بیولوژیـک              

همچنین درصد روغن دانـه بـا اسـتفاده از          . محاسبه گردید 

و درصد پـروتئین    ) توسط دستگاه سوکسله  (روش مستقیم   
منظور  گیری شد و به    روش کجلدال اندازه   دانه با استفاده از   

 گرمی از دانه    10های  تعیین درصد روغن و پروتئین نمونه     
ــه ــصادفی برداشــت و در  و ب ــور ت ــزی ط ــشگاه مرک آزمای

گیری شـد و عملکـرد روغـن در         اندازهدامپزشکی گرگان   
هکتار براسـاس عملکـرد دانـه و درصـد روغـن محاسـبه              

 شـامل   در طی فصل رشد، مراحـل فنولـوژی گیـاه          .گردید
شدن، شروع و پایان گلـدهی،      تعداد روز از کاشت تا سبز       

بـرداری  رسیدن فیزیولوژیک و طول دوره رشـد یادداشـت        
 SAS افزاردست آمده توسط نرم   های به در پایان داده  . شد

هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و میــانگین داده
 درصـد مقایـسه     5 در سطح احتمال     LSDبراساس آزمون   

  .شدند
  

  نتایج و بحث
 :تعداد روز تا شروع گلدهی و رسـیدگی فیزیولوژیـک         

اثر تاریخ کاشت بـر تعـداد روز از سـبز شـدن تـا شـروع                 
 ژیـک گلدهی و همچنین از سبز شدن تا رسـیدگی فیزیولو         

که اثر تـراکم    صورتیدار شد، در  در سطح یک درصد معنی    
بر تعداد روز تا شروع گلـدهی و رسـیدگی فیزیولوژیـک            

با تأخیر در کاشت تعداد روز تا       ). 1جدول  (دار نشد   معنی
بلنـد روز   . شروع گلدهی و رسیدگی گیـاه کـاهش یافـت         

شـود،  پریـود مـی   بودن گیاه کلزا سبب واکنش گیاه بـه فتو        
در اثر مواجه شـدن بـا طـول روز بلنـد رشـد              که   نحوی به

. گـردد رویشی متوقف شده و گیاه وارد مرحله زایشی مـی         
همچنین وجود گرما و تنش خشکی اواخر فـصل رشـد و            
تمایل گیاه به اتمام دوره زندگی خود و عدم برخورد آن با         
عوامل نامساعد محیطی نیز از دالیـل اصـلی کوتـاه شـدن             

). 1998گرگـور،    کیمبر و مک  (باشد  رسیدگی گیاه می  دوره  
ترتیـب بیـشترین و کمتـرین       تاریخ کاشت اول و چهارم به     

گلـدهی و رسـیدگی فیزیولوژیـک را    تعداد روز تا شـروع    
طول دوره گلدهی نیز    ). 2جدول  (خود اختصاص دادند     به

تاریخ کاشت قرار گرفت،    در سطح یک درصد تحت تأثیر       
نـشد   دار گلـدهی معنـی    که اثر تراکم بر طول دوره     حالیدر
هـای کاشـت    تـاریخ شروع گلدهی زودتـر در      ). 1جدول  (



تر بودن هوا در آن شرایط،      علت خنک  زود سبب شد که به    
رشد و نمو با سرعت کمتری در جریان بوده و مدت زمان            

که در شرایط کشت دیـر    حالیگلدهی گیاه افزایش یابد، در    
ی مواجـه   تـر شروع و طول دوره گلدهی آن با شرایط گرم        

هـا کـاهش یافتـه      شده و در نتیجه طـول دورۀ گلـدهی آن         
  ).2جدول (است 

تعداد شـاخه فرعـی در بوتـه، تعـداد          ( اجزای عملکرد 
دانه در خورجین و وزن هـزار        خورجین در بوته، تعداد   

اثر تاریخ کاشت و تراکم بر تعداد شـاخه فرعـی در            : )دانه
تـاریخ   ).1جدول  (دار شد   بوته در سطح یک درصد معنی     

تعـداد   ترتیب بیـشترین و کمتـرین      و چهارم به   کاشت اول 
 اسکاریــسبرگ، ).2 جـدول (شـاخه فرعـی را دارا هــستند   

تعداد شاخه فرعی در بوته و در پـی         نشان داد که     )1991(
کاهش عملکرد دانه از طریق کـاهش تعـداد خـورجین           آن  

 80خه فرعـی در تـراکم       تعداد شـا  . شودبارور در بوته می   
 120 بیـشتر از تـراکم       داریطـور معنـی   مربع به متربوته در   

افزایش تراکم بوته و ایجاد رقابـت        با. مربع بود بوته در متر  
د رشـ  روی ردیـف،   هـای خـصوص بوتـه   بـه  هـا بین بوته 

دلیل جذب و انتقال مواد      مریستم انتهایی تحریک شده و به     
شود سنتزی به مریستم انتهایی، به ارتفاع گیاه افزوده می        فتو

کمبود مواد غذایی از یـک سـو و         ). 2002یلکایی و امام،    ا(
های رشد را از عدم تحریک مریستم جانبی توسط هورمون 

ممانعــت از رشــد عرضــی و تولیــد ســوی دیگــر عامــل 
 .اندهای فرعی زیاد در کلزا دانسته شاخه

اثر تاریخ کاشت و تراکم بر تعداد خورجین در بوته 
تاریخ ). 1دول ج(دار بود در سطح یک درصد معنی

 تعداد ترتیب بیشترین و کمترین و چهارم به کاشت اول
خورجین در بوته را به خود اختصاص دادند و بین تاریخ 

های سوم و چهارم از نظر تعداد خورجین در بوته کاشت
). 2جدول (داری مشاهده نگردید اختالف آماری معنی

اعد شود که گیاه در شرایط نامستأخیر در کاشت باعث می
ها عقیم محیطی به گل رفته و در اثر گرما، تعدادی از گل

گیاه در اثر باال بودن دمای محیط  ریزش نمایند و مانده و
در . کنددر مدت زمان کمتری نیاز حرارتی خود را تأمین 

این حالت طول دوره گلدهی گیاه کوتاه شده و پتانسیل 
 بین ).1992فیلد، وایت(یابد تولید خورجین کاهش می

های مختلف نیز از لحاظ تعداد خورجین در بوته تراکم
 بوته 80 که تراکمطوریداری مشاهده شد، بهاختالف معنی
ترتیب بیشترین و   بوته در مترمربع به120 در مترمربع و

 به خود اختصاص کمترین تعداد خورجین در بوته را
) 1984(طبق نتایج چپمن و همکاران، ). 2جدول (دادند 

ایش تراکم بوته در کانوال موجب کاهش نفوذ نور به افز
انداز گیاهی شده و در نتیجه از آغازش  درون سایه

شود و دهنده شاخه فرعی کاسته می های تشکیل جوانه
کاهش تعداد شاخه فرعی دلیل اصلی کاهش تعداد 

نتایج نشان داد که اثر همچنین . باشدخورجین در بوته می
نه در خورجین در سطح احتمال تاریخ کاشت برتعداد دا

ل و تاریخ کاشت او). 1جدول (دار بود یک درصد معنی
ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در خورجین  به چهارم

جدول  (های کاشت مورد آزمون داشتندرا در بین تاریخ
دست آمده رابطه مستقیمی بین میزان ماده  بهطبق نتایج). 2

له گلدهی با تعداد نهایی خشک تولید شده قبل از مرح
بدیهی است ). 1998گرگور، کیمبر و مک(دانه وجود دارد 

که تأخیر در کاشت کانوالی پاییزه سبب کوتاه شدن 
مرحله رویشی گیاه شده و درنتیجه گیاه در زمان مناسب 

همین دلیل  به. رسدبه شاخص سطح برگ مطلوب نمی
 مرحله خشک تولید شده در عالوه بر کاهش میزان ماده

رویشی، گیاه قادر به تولید شیره پرورده کافی برای پر 
های موجود در خصوص دانه های تشکیل شده بهکردن دانه
های فرعی نیست و بر این  های روی شاخهخورجین

اساس، تعداد نهایی دانه کاهش یافته و از سوی دیگر 
تایلور و (یابد ها در کشت دیرافزایش میدرصد پوکی دانه

 بین نتایج این تحقیق نشان داد که). 1992ت، اسمی
های مختلف از نظر تعداد دانه در خورجین اختالف  تراکم
تراکم باال بر  اثر). 2جدول (داری وجود نداشت معنی

عملکرد دانه از طریق کاهش تعداد خورجین در بوته 
داری بر تعداد دانه در هر معنی اعمال شد، بدون آنکه تأثیر

های پژوهشگران کاهش طبق یافته.  باشدخورجین داشته
ذخایر هیدرات کربن گیاه پس از گلدهی در نمو بذر در 

های درون ها مؤثر بوده و موجب سقط دانهدرون خورجین
گردد که این امر با توجه به تغذیه خوب خورجین می

  ).2002ایلکایی و امام، (ها رخ نداده است بوته



دانه در سطح احتمال خ کاشت بر وزن هزار ـر تاریـاث
های کاشت مورد تاریخ .)1جدول (دار بود  معنی درصد1

هم نزدیک  ن از لحاظ وزن هزار دانه خیلی بهآزمو
ترتیب که تاریخ کاشت اول با وزن هزار  باشند، بدین می

 گرم 4/3 گرم بیشترین وتاریخ کاشت چهارم با 85/3دانه 
 کاشت مورد هایکمترین وزن هزار دانه را در بین تاریخ

رسد که کشت دیر نظر میبه). 2جدول(اند داشته آزمون
هنگام کانوالی پاییزه سبب وارد شدن گیاه به زمستان با 

شود، در نتیجه در اثر سرمای زمستان روزت ضعیف می
بنابراین بعد از زمستان با گرم شدن . بینندها آسیب میبوته

تشعشع، (محیطی توانند به اندازه کافی از شرایط هوا نمی
جهت انجام فتوسنتز و تولید شیره ) …درجه حرارت و

ها در  دانههمچنین پرشدن. فی استفاده نمایندپرورده کا
شود که درجه حرارت محیط باال بوده و   زمانی واقع می

گردد و در نتیجه ها میگرمای زیاد مانع از پر شدن دانه
فس کاهش ای با تشدید تن  متابولیکی ذخیرهمیزان مواد

های های حاوی دانهدر نتیجه خورجین. خواهد یافت
 .کنند  وزن هزار دانه اندک را تولید میکوچک و پوک با

بیان داشتند که تأخیر در  )1993(بارو و نورتون،  بیلس
 ه بوده، که احتماالًکاشت با کاهش وزن هزار دانه همرا

در  توان در کاهش رشد رویشی گیاه و علت آن را می
ها در طی کاهش مواد فتوسنتزی قابل انتقال به دانهجه نتی

  .مرحله نمو آنها دانست
اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکـرد        : عملکرد بیولوژیک 

ــال   ــطح احتم ــک در س ــد1بیولوژی ــی درص ــود  معن دار ب
دو تاریخ کاشت اول و دوم از لحـاظ عملکـرد          ). 1جدول(

رم در  بیولوژیک در یک گروه و تاریخ کاشت سوم و چهـا          
همچنین تاریخ کاشـت اول بـا       . دو گروه مجزا قرار گرفتند    

 کیلوگرم در هکتـار و تـاریخ        7/22391عملکرد بیولوژیک   
 کیلـوگرم در  18801لوژیـک  کاشت چهارم با عملکـرد بیو     

ترتیب بیشترین و کمترین عملکـرد بیولوژیـک را          هکتار به 
تـاریخ  . انـد های کاشت مورد آزمـون داشـته      در بین تاریخ  

علت دارا بودن بیشترین ارتفاع بوتـه، تعـداد          شت اول به  کا
دانه و عملکرد دانه بیـشترین      خورجین در بوته، وزن هزار      

های کاشت دارا بود    خشک را در مقایسه با سایر تاریخ       ماده
اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک نیـز در سـطح          ). 2جدول  (

 بوتـه   80تـراکم   ). 1جدول   (دار بود  معنی  درصد 1احتمال  
 120 کیلوگرم در هکتـار و تـراکم         3/21381مربع با   در متر 

ترتیـب   کیلوگرم در هکتار بـه     5/20916بوته در مترمربع با     
خود اختصاص    و کمترین عملکرد بیولوژیک را به      بیشترین

 120 تـا    80 گیـاهی از     با افزایش تـراکم   ). 2جدول  (دادند  
لوژیک کاهش یافت و وجـود      مربع عملکرد بیو  بوته در متر  

رد های نسبتاً کوتاه و قطور و همچنین افزایش عملکـ         ساقه
 80ک کل تراکم گیاهی     خش و اجزای آن و بیشتر بودن ماده      

. مربع باعث تولید عملکرد بیولوژیک باالیی شدبوته در متر
ژیک نیـز     اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد بیولو        

در بین  ). 1جدول  (دار بود   عنی م  درصد 1در سطح احتمال    
اثرات تاریخ کاشت و تراکم بیشترین عملکـرد بیولوژیـک          

 80 آذر به تراکم     15 آذر و 1 آبان،   22های  در تاریخ کاشت  
 بوته 120 آذر به تراکم 30مربع و تاریخ کاشت   بوته در متر  

جـدول  (ضرایب همبستگی   . مربع اختصاص داشت  در متر 
یولوژیـک و عملکـرد دانـه       نشان داد که بین عملکـرد ب      ) 3

 ایـن   ).r=977/0**(داری وجـود دارد      ارتباط مثبت ومعنی  
امر به خوبی ارتباط بین کارایی فتوسنتزی گیاه و عملکـرد           

به این ترتیب گیاهانی دارای عملکرد      . دهددانه را شرح می   
باالیی خواهند بود که با توجه بـه شـرایط رشـد خـود از               

فاده نموده و مـواد فتوسـنتزی    نحو بهینه است  عوامل تولید به  
  .ندنکذخیره های خود بیشتری را در اندام

 تراکم،  اثر تاریخ کاشت  : عملکرد دانه و شاخص برداشت    
بوته و اثر متقابل تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در            

در بـین   ). 1جدول  (دار بود   سطح احتمال یک درصد معنی    
کـرد دانـه در     اثرات تاریخ کاشت و تـراکم، بیـشترین عمل        

 80م مربـوط بـه تـراکم        های اول ودوم وسـو    تاریخ کاشت 
م مربوط به تراکم    مربع و در تاریخ کاشت چهار     بوته در متر  

 5/3099(کمترین عملکرد دانـه     . مربع بود بوته در متر   120
 80به تـاریخ کاشـت چهـارم وتـراکم          ) کیلوگرم در هکتار  

کیلـوگرم   4505(مربع و بیشترین عملکرد دانه      بوته در متر  
 بوتـه  80ل مربوط به تـراکم     در تاریخ کاشت او   ) در هکتار 



دلیل دریافت   تاریخ کاشت اول به   . بع تعلق داشت  مردر متر 
درجه روزهای رشد بیشتر باالترین وزن خشک را در بـین       

های کاشت مـورد آزمـون داشـته اسـت و در زمـان              تاریخ
مناسب به اندازه مطلوب رسید به ایـن ترتیـب از شـرایط             

کند و توانسته در    حیطی جهت تولید باال استفاده بهینه می      م
بوته از طریق افزایش تعداد شاخه فرعی، تعـداد          80تراکم  

خــورجین در بوتــه و تعــداد دانــه خــورجین عملکــرد را 
دلیل خوابیدگی بوتـه و      زایش دهد اما با افزایش تراکم به      اف

 ی قارچی، کاهش عملکرد مـشاهده شـده       ها شیوع بیماری 
خصوص تاریخ کاشت چهارم،    با تأخیر در کاشت به    . است 

علـت دریافـت      دوره رویشی گیاه کاهش یافت و بـه        طول
ترین وزن خشک را تولید     درجه روزهای رشد کمتر، پایین    

کرد همچنین در این تاریخ کاشت گیاه در شرایط نامناسب          
ها عقـیم    محیطی به گل رفته و در اثر گرما، تعدادی از گل          

ش نمودند که این امر به کاهش پتانسیل تولیـد         مانده و ریز  
خورجین و دیگر اجزای عملکرد منجر شد بنابراین نتـایج          

 آن است که کاهش عملکرد در تاریخ کاشت چهارم          بیانگر
از طریق افزایش تراکم در واحد سطح قابل جبـران اسـت            

 ).2جدول (
اثر تاریخ کاشت بر شـاخص برداشـت نیـز در سـطح             

که اثر تـراکم بـر   صورتی دار بود، درنی مع  درصد 1احتمال  
 ).1 جـدول (دار نشد   شاخص برداشت از نظر آماری معنی     

ترتیب بیـشترین و کمتـرین      تاریخ کاشت اول و چهارم  به      
های کاشت مورد آزمون    شاخص برداشت را در بین تاریخ     

تأخیر در کاشت موجب تولیـد ناکـافی        . )2جدول(داشتند  
دهی و در نتیجه  و افت شاخه  سطح برگ، کوتاه شدن ساقه      

بنـدی  سبب کاهش تولید شیره پـرورده در مرحلـه غـالف          
نتایج سایر تحقیقات نشان داده که تأخیر در زمان         . شود می

خشک گیـاهی بـه      تأثیر بسیار زیادی بر تقسیم ماده     کاشت  
مخازن اقتصادی بوته دارد و موجب عـدم کـارآیی انتقـال            

ردد و عملکرد دانه بـاالتر از       گ ها می مواد فتوسنتزی به دانه   
شود کـه دارای وزن خـشک بیـشتری    هایی حاصل می  بوته

بـارو و نورتـون،      بـیلس  ؛1992تایلور و اسـمیت،     (هستند  
های مختلـف   نتایج این تحقیق نشان داد بین تراکم      ). 1993

داری وجــود از لحــاظ شــاخص برداشــت اخــتالف معنــی
 بـه  80 از  گیـاهی با افزایش تـراکم  ولی  ) 2جدول(نداشت  

مربع شـاخص برداشـت کـاهش یافـت و        بوته در متر   120
. دسـت آمـد   اختالف نزدیک و اندکی بین سطوح تراکم به       

تغییرات اندک شاخص برداشت را به وابستگی بیشتر ایـن          
نظـر  انـد بـه   صفت، به سـاختار ژنتیکـی گیـاه ارتبـاط داده          

های رویشی رسد مکانیسم خود تنظیمی تعادل بین اندام  می
ایشی دلیل اندک بودن تغییرات شـاخص برداشـت در           و ز 

  ).2002ایلکایی و امام، ( های اعمال شده باشد تراکم
درصد روغن، درصد پروتئین و عملکـرد  ( صفات کیفی 

اثـر تـاریخ کاشـت بـر درصـد روغـن در سـطح               : )روغن
کـه اثـر تـراکم بـر     دار شد، درحـالی   معنی  درصد 5احتمال  

تاریخ کاشـت اول    ). 1ل  جدو( دار نشد درصد روغن معنی  
 درصـد   32 درصد روغن و تاریخ کاشت چهـارم بـا           40با  

خود  یشترین و کمترین درصد روغن را به      ترتیب ب روغن به 
ــا تــأخیر در زمــان کاشــت بــه نحــو  . اختــصاص دادنــد ب

). 2جـدول   (داری از درصد روغن دانـه کاسـته شـد            معنی
باشـد  پذیری باال می   ان روغن دانه صفتی ارثی با وراثت      میز

. گیـرد تأثیر شرایط محیط قرار مـی      که تا حدودی هم تحت    
ارنـد، دمـا    در میان عوامل محیطی که بر مقدار روغن اثر د         

گرگـور،  شـود کیمبـر و مـک       ترین عامل محسوب مـی      مهم
. کند فزایش آن درصد روغن کاهش پیدا می      که با ا  ) 1998(

 .باشـد های کاشت دیر هنگام مشهودتر می     اثر دما در تاریخ   
بنـدان   تنش خشکی و همچنین شـرایطی کـه سـرما و یـخ            

رسی دانه شود نیز ممکن است مقدار روغن را         باعث  پیش  
  ).1999ایندریس، (کاهش دهد 

اثر تاریخ کاشـت و تـراکم بـر درصـد پـروتئین دانـه               
بـا تـأخیر در کاشـت، درصـد         ). 1جـدول   (دار نبـود     معنی

ار انـدک   پروتئین دانه افزایش یافت، اما این اخـتالف بـسی         
) 1991(در نتـایج راچپـوت و همکـاران،         ). 2جدول  (بود  

تأخیر در کاشـت باعـث افـزایش مقـدار پـروتئین دانـه و               
کاهش درصد روغن گردید که علت آن افزایش دمای آخر          

 بوتـه در    120  بـه  80با افزایش تراکم گیاهی از      . فصل بود 
داری در میزان پروتئین دانـه حاصـل         مترمربع کاهش معنی  



تـوان بـه فراهمـی      علت این پدیده را می    ). 2جدول  (نشد  
ـ ) درطول پر شدن دانه   (بیشتر میزان نیتروژن الزم      راکم درت

 بوتـه در    120 و   100هـای      بوته در مقایـسه بـا تـراکم        80
ــاط داد متر ــع ارتب ــام، (مرب ــدراز، ؛ 2002ایلکــایی و ام کون

هـای خـود     در بررسی ) 1992و همکاران،    دینز وان ؛1977
های مختلـف تغییـر      د که میزان پروتئین در تراکم     بیان کردن 

  .داری نداشت معنی
ز در سـطح    یـ اثر تاریخ کاشـت بـر عملکـرد روغـن ن          

کـه اثـر تـراکم بـر        حـالی دار بود، در    درصد معنی  1احتمال  
عملکـرد روغـن    ). 1 جدول(دار نشد   عملکرد روغن معنی  

نتـایج  . تابعی از عملکرد دانه و درصد روغـن دانـه اسـت           
د که چهـار تـاریخ کاشـت مـورد آزمـون از نظـر               نشان دا 

که  نحویعملکرد روغن در دو گروه مجزا قرار گرفتند، به        
 کیلـوگرم در هکتـار      6/1733تاریخ کاشت اول با میانگین      

ــانگین   ــا می ــاریخ کاشــت چهــارم ب  1/1223بیــشترین و ت
کیلــوگرم در هکتــار کمتــرین عملکــرد روغــن را در بــین 

). 2ول جــد(ایش داشــتند هــای کاشــت مــورد آزمــتــاریخ
ضرب عملکرد دانه و درصد      عملکرد روغن دانه از حاصل    

آید، بنابراین تابعی از این دو مؤلفـه        دست می روغن دانه به  
لذا تاریخ کاشت مطلوب بـا دارا بـودن عملکـرد           . باشدمی

روغن در  دانه و درصد روغن باال، بیشترین مقدار عملکرد         
 ه تـأخیر در کاشـت گیـاه       کـ حـالی هکتار را تولید نمود، در    

علـت کـاهش رشـد       خصوصاً در تاریخ کاشت چهارم، بـه      
هـا،  گیاه، برخورد با گرما در طـی مرحلـه پـر شـدن دانـه              

افزایش تنفس و کاهش تولید مواد فتوسـنتزی و در نتیجـه            
کاهش عملکرد دانه و درصد روغن، عملکرد روغن آن نیز    

ن داده شدت کاهش نشا های کاشت به نسبت به سایر تاریخ   
  .است

  
  گیری نتیجه

تاریخ کاشت   در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که       
ات کمـی و کیفـی کلـزا داشـته          اثر بسیار زیاد بر خصوصی    

طـور  طورکلی با تأخیر در کاشت عملکرد دانـه بـه          است به 

 4335 آبـان بـا      22تاریخ کاشـت    . داری کاهش یافت  معنی
 7/3380ا ر بــ آذ30کیلــوگرم در هکتــار و تــاریخ کاشــت 

متـرین عملکـرد    ترتیب بیـشترین و ک     کیلوگرم در هکتار به   
درصـد در    22میـزان    است و کـاهش بـه      دانه را تولید کرده   

دلیل اصلی افزایش عملکرد دانـه      . عملکرد دانه اتفاق افتاد   
 کاشت زود، مساعد بودن هـوا در آبـان مـاه            های در تاریخ 

 بود که سبب شده اسـت گیاهـان رشـد سـریع و بیـشتری              
تر و با عملکـرد بیـشتری       های قوی داشته و در نهایت بوته    

ور طـ بـا تـأخیر در کاشـت درصـد روغـن بـه            . تولید کنند 
 آبان  22که تاریخ کاشت     طوریداری کاهش یافت  به     معنی

 درصـد   32 درصد روغن و تاریخ کاشت چهـارم بـا           40با  
ترتیـب بیـشترین و کمتـرین درصـد روغـن را در بـین                به

اند که موجب کـاهش      مورد آزمون داشته   های کاشت  تاریخ
بسیار تراکم نیز اثر    . است   درصد در غلظت روغن شده     20

 80کـه تـراکم      طـوری است به  مهمی بر عملکرد کلزا داشته    
ر  کیلـوگرم د   9/4054مربـع بـا عملکـرد دانـه         بوته در متر  

مربـع بـا عملکـرد دانـه         بوتـه در متر    120هکتار و تـراکم     
ترتیـب بیـشترین و کمتـرین    ر به کیلوگرم در هکتا  8/3895

. انـد های مورد آزمـون داشـته     عملکرد دانه را در بین تراکم     
اری در  دمعنیال بودن قدرت جبرانی کلزا تفاوت       علت با  به

. اسـت    بوتـه در مترمربـع مـشاهده نـشده         80-100تراکم  
 بوتـه در    80 آذر در تـراکم      15 و 1 آبان،   22تاریخ کاشت   

مربع کمترین   بوته در متر   120اکم  ترین و در تر   مربع بیش متر
دلیـل   اند زیـرا بـا افـزایش تـراکم بـه      شتهعملکرد دانه را دا   

تولیـد  یابی به عوامـل محیطـی سـبب          رقابت جهت دست  
، 1شـود کـه نـسبت بـه ورس         های باریک و بلندی می     بوته

باشند اما در تـاریخ کاشـت       پذیر می بیماری و آفات آسیب   
د را در   بع باالترین عملکر  مر بوته در متر   120تراکم  چهارم  

  .است ها داشتهبین تراکم

                                                 
1- Lodging  
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Abstract1   
To investigate the effect of late sowing date and plant density on canola (RGS-003 cultivar) an 

experiment was conducted in the research station of Gorgan in growing season of 2005-6. The 
experiment was a factorial design arranged in a randomized compelet block design with four 
replications. Four sowing date (13 Nov, 21 Nov, 6 Dec and 21 Dec) and with three densities (80, 100, 
120 plant/m2) were randomized to plots. Yield and yield components were negatively affected by late 
planting date significantly as the number of pods per plant, grain per pods and 1000 grain weight were 
reduced. Quantitative and qualitative characteristics such as oil yield, biological yield and the harvest 
index were decreased significantly. Yield and the number of pods per plant decreased by density 
significantly. Also the density affected biological yield significantly as increasing of density resulted 
in significant decreasing of biological yield. Planting date and density affected grain yield and 
biological yield significantly, as the highest grain and biological yield of sowing dates of 13 Nov, 21 
Nov and 6 Dec belonged to density of 80 plants/m2 and fourth sowing date belonged to density 120 
plants/m2. 
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