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  دهیچک
در  یشـ ی، آزمايزاریشـال  یاراضـ زه به صـورت کشـت دوم در   ییپا يبر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا يمختلف نشاکارهاي  خیبه منظور مطالعه تار

هـاي   بصورت طرح بلـوك ) يد 10آذر و  20آبان،  30آبان،  10 ينشاکارهاي  خیتار(ماریش با چهار تیآزما. الن اجرا شدیدانشگاه گ يدانشکده کشاورز
عملکرد  يکاشت بر روهاي  خیه اثر تارانس نشان داد کیه واریج حاصل از تجزینتا. دیانجام گرد) گلیسار( PFرقم  يدر سه تکرار بر رو یکامل تصادف

لوگرم در هکتار یک 1/2754زان یآبان به م 10خ کاشت یزان عملکرد دانه از تارین میشتریب. دار بود یک درصد معنیدانه و عملکرد روغن در سطح احتمال 
غـالف در   142ن تعداد غالف در بوته با یشتریب. آمدلوگرم در هکتار بدست یک 2/1338زان یبه م يد 10خ کاشت یزان عملکرد دانه از تارین میو کمتر

عدد  21ن تعداد دانه در غالف یشتریب. درصد بود 52حاصل شد که درصد کاهش  يد 10خ کاشت ین تعداد غالف در تاریآبان و کمتر 10خ کاشت یتار
ر در کاشت، عملکـرد  یتأخ کرد کلزا اثر قابل توجه داشت وعمل ينه بر رویخ کاشت بهیانگر آن است که تاریج بینتا. آبان بدست آمد 10خ کاشت یدر تار

در . آبان نداشت 30خ کاشت یروغن با تار از جمله عملکرد دانه و یاز نظر صفات مورد بررس يدار یآبان اختالف معن 10خ کاشت یتار. دانه را کاهش داد
 .گردد می هیآبان توص 30آبان تا  10نطقه گل در میرقم سار يخ کاشت براین تاریج بدست آمده بهتریت بر اساس نتاینها

  
  خ کاشت، کشت دوم، عملکرد دانه، عملکرد روغنیکلزا، تار: يدیکل واژه هاي

  
    1 مقدمه

و  یمصارف خـوراک  ين جزء دانه است که دارایروغن با ارزش تر
و ارزش  یعالوه بر جنبه مصرف). Azizi et al., 1999( است یصنعت

از  ییع غـذا ین صنایدر ب یع روغن نباتیصنا ،ینباتهاي  روغن ییغذا
ـ ور نیدام و ط يد غذاینظر تول ـ ز اهمی  ,Ahmadi(دارد  يژه ایـ ت وی
د کننـده  یـ ن منـابع تول یبوده و از مهمتـر  یروغن یاهیکلزا گ). 1999

در طرح  ).Shiranirad, & Dehshiri, 2002(رود  می روغن به شمار
دن بـه  یت کلزا و رسـ یحوربر م یروغنهاي  د دانهیده ساله توسعه تول

ـ اه کلزا به عنوان گید روغن، گیتول ییدرصد خودکفا 2/74 ،  یاه اصـل ی
 يازهـا یبا توجه به ن). Yazdani, 2003( مورد توجه قرار گرفته است

د یـ ط و امکانات جهت تولیو وجود شرا ید کشور ما به روغن نباتیشد
 یو خدمات یزاتی، تجهیعلم يه گذاریروغن در داخل کشور لزوم سرما

دانه کلـزا  . شود می احساس یبه روشن یروغنهاي  د دانهیدر جهت تول
باشـد   مـی  نیدرصـد پـروتئ   48تا  38درصد روغن و  48تا  40 يدارا
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)Shiranirad & Dehshiri, 2002; Ahmadi, 1999.(   روغن کلـزا
ن سالمت انسان اسـت  یاز نظر تام یخوراکهاي  ن روغنیاز بهتر یکی

ر یـ چـرب غ هاي  دین و اسیدرصد اولئ 60ک به ینزد ل داشتنیو به دل
 ;Ahmadi, 1999( باشـد  مـی  بهتـر  ینباتهاي  اشباع، از اغلب روغن

Ahmadi & Javidfar, 1998 .(  ـ مقـاوم بـودن ا اه در برابـر  یـ ن گی
ن، ییپا یاز آبی، نیروغنهاي  روغن نسبت به دانه ي، درصد بااليشور

رطوبت باال، ثبـات عملکـرد،   ها و یماریمقاومت به سرما، مقاومت به ب
ـ ، سـطح ز يزه و توسعه صنعت زنبورداریات مکانیامکان انجام عمل ر ی

ش یافـزا  يریر به طور چشـمگ یاخ يها کشت کلزا را خصوصاً در سال
 ;Iravani & Shirzad, 2000; Binam., 2003 (داده اســت 

Amirmoradi, 1999(. ییمواد غذا يت و تقاضا برایل رشد جمعیبدل 
 یدرپ ی، کشت متناوب و پیو خاک ینه از منابع آبیبه يبردار و بهره

خاك،  يزیشتر و بهبود حاصلخید بیبه منظور تول ین زراعیک زمیدر 
ـ ا از اولویدن يدر اکثر کشورها در . شـود  مـی  محسـوب  یقـات یت تحقی

ش از نصف سال یبودن و کشت برنج، ب یل تک محصولیالن به دلیگ
. گـردد  یکشت نم يگریند و محصول دما می ن بالاستفادهیزم یزراع

در سطح جهان بعد از برنج  يکاریمناطق شال یکه در برخ یدر صورت
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 ).Azari & Sadeghi, 2004( شـود  می مثل کلزا کشت یمحصوالت
ز و ییدر فصل پـا  یمعتدل در شمال کشور و وجود بارندگ يآب و هوا

به عنوان  کشت کلزا يط را برایالن، شرایزمستان و رها بودن مزارع گ
 یهـدف اصـل   ).Falah, 2004(کنـد   می کشت دوم کشت دوم فراهم

شـمال کشـور،    يزاریشـال  یتوسعه و گسـترش کشـت دوم در اراضـ   
دار و سطح درآمد کشاورزان و حرکـت بـه   یپا يد کشاورزیش تولیافزا
 يکشت کلزا به دو صـورت بـذر  .باشد می يدار کشاورزینظام پا يسو

 شـود  مـی  انجـام  ییط آب و هـوا یه شـرا با توجه ب ییو نشا) میمستق(
)Amirmoradi, 1999 Nasiri, 1999 .(ل کوچک بودن بذور یبه دل

کلزا، امکان سبز شدن بذور در کشت مستقم با مشکل مواجـه اسـت،   
ا دو بار تنک یک ید مزرعه را ین بعد از سبز شدن بذور باین زارعیبنابرا

ط نامساعد یشرا. دیآند تا تراکم بوته مطلوب در واحد سطح بدست ینما
ن ییش از حد خاك و درجه حرارت پایاد، رطوبت بیز یل بارندگیاز قب

، منجر بـه عـدم   يزاریشال یمناسب در اراض ین عدم زهکشیو همچن
 یکلزا به خوبهاي  اهچهیکنواخت بذر کلزا شده و استقرار گی یجوانه زن

وه بعال. شود یت تراکم مطلوب حاصل نمیرد و در نهایگ یصورت نم
مربـوط بـه تنـک کـردن     هـاي   نـه یم مشکالت و هزیدر کشت مستق

ر بودن یو آبگ یط باتالقیدر شرا. شود یل نمیبر زارع تحمها  اهچهیگ
ـ ارجح يبـر بـذرکار   ییشمال کشور، زراعت نشا يزارهایشال . ت داردی

 خ کاشت برعملکـرد و اجـزاء عملکـرد کلـزا نشـان     یمطالعه اثرات تار
به سبب کاهش طول دوره رشد، نامناسب  ر در کاشتیدهد که تأخ می

ل غـالف،  یح و تشکی، تلقیدوره گلده یط درجه حرارت طیشدن شرا
، کـاهش تعـداد غـالف در بوتـه،     یدگیموجب کاهش طول دوره رسـ 

ــه و نها  ــداد و وزن دان ــاهش تع ــرد یک ــاهش عملک ــاً ک ــی ت ــردد  م گ
)Scarisbrick et al., 1981 .(شـود   مـی  ر در کاشت کلزا موجبیتأخ
آخـر   يو گرمـا  یبا خشکها  و پر شدن دانه یمراحل حساس گلده تا

 ابـد ی مـی  جه عملکرد دانه و روغن کـاهش یفصل برخورد کند و در نت
)Robertson et al., 2004 .(ـ یتأخ از  یناشـ  یر در کاشت اثرات منف

بذور را به  یاحتمال کاهش درجه حرارت و به دنبال آن عدم جوانه زن
ل رطوبـت  یز بـدل یـ خاك ن یکیزیط فیآن، شرادنبال دارد و عالوه بر 

ماه آذر نـامطلوب اسـت و امکـان اسـتفاده از      یاز بارندگ یناش يباال
ـ   يکار برا یادوات خط  & Iravani(سـازد   مـی  یکشت کلـزا را منتف

Shirzad, 2000.( ر در کاشت، سبب کـاهش شـاخص   ین تأخیهمچن
 ملکرد دانه کلزابرداشت، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و ع

ر در کاشـت بـه   یتـأخ  ).Degenhardt & Kondra, 1981(شـود   می
 ، سبب کاهش تعـدادغالف در بوتـه  یواسطه کاهش طول دوره گلده

شـود تـا    مـی  ن موجبیو همچن )Mendham et al., 1981(شود  می
ط یکه درجه حرارت مح یطیو دوره پرشدن دانه در شرا یگرده افشان

جه طول دوره پر شـدن و وزن هـزار   یدر نت رد ویکمتر است صورت گ
  ).Scarisbrick et al., 1981(ابد یدانه کاهش 

  

  مواد و روش ها
 یقـات یسـتگاه تحق یدر ا 1385-86 یق در سـال زراعـ  یـ ن تحقیا

ستگاه در حد فاصل ین ایا.الن اجرا شد یدانشگاه گ يدانشکده کشاورز
ـ افو طول جغر یقه شمالیدق 16درجه و  37 ییایعرض جغراف  51 ییای

میزان  ، بااین تر از سطح درییمتر پا 7با ارتفاع  یقه شرقیدق 2درجه و 
ـ اجرا گرد، میلیمتر 1330بارندگی ساالنه   یشـ یخـاك مزرعـه آزما   .دی

درصـد رس بـوده و در    47لت و یدرصد سـ  43درصد شن،  10 يدار
 .بـود  3/7ته آن یدیقـرار داشـت و اسـ    یلوم یرس يکالس طبقه بند

در سه تکـرار   یکامل تصادفهاي  بلوك يالب طرح آمارش در قیآزما
 30آبـان،   10خ کاشت بود و چهارسـطح  یش، تاریمار آزمایت. اجرا شد

ن پس از یه خزانه، زمیبه منظور ته. ماه داشت يد 10آذر و  20آبان، 
شد و بـذور بـه صـورت     يسطح ، آماده بذر کار يشخم و هموار ساز
. ر کشت برنج بودیز 1386سال ش در ین آزمایزم. دستپاش کشت شد

ات شـخم و  یور، عملیل شهریبعد از برداشت برنج در اواخر مرداد و اوا
از بر یزان کود مورد نیم. لر انجام شدین توسط تیدوباره زم يآماده ساز

تروژن به شـکل اوره،  یلو گرم در هکتار نیک 100اساس آزمون خاك، 
 100پـل و  یسـفات تر لوگرم در هکتار فسفات از منبع سوپر فیک 100

ه هنگام یم بصورت پایلوگرم در هکتار پتاس به شکل سولفات پتاسیک
تروژن در هنگام رشد و پس از رفع یلوگرم در هکتار نیک 100کاشت و 

قبـل از   زمستانه در دو مرحلـه، قبـل از سـاقه رفـتن و     يکامل سرما
 5 در مرحله ین اصلیبه زمها  اهچهیانتقال گ. به خاك داده شد یگلده

بـه  هـا   نشاء. دیکشت ذکر شده انجام گردهاي  خیطبق تار یبرگ 7تا 
 یسانت 30و به فاصله  ییف هایرد يمتر بر رو یسانت 10تا  7فاصله 

از ها  فاصله کرت. متر مربع بود 9مساحت هر کرت . متر کاشته شدند
. ک متر در نظـر گرفتـه شـد   ین دو تکرار یم متر و فاصله بیگر نیکدی

به عرض  ییاز تجمع آب در داخل مزرعه، زهکش ها يریجهت جلوگ
ـ حفـر گرد هـا   ن تکراریمتر در اطراف و ب یسانت 20و عمق  30 در . دی

ـ از ناح متـر گیري ارتفاع، با اسـتفاده   رشد، براي اندازه ییمرحله نها ه ی
بوتـه کلـزا از هـر     20تعداد  ین بخش ساقه اصلیتر ییطوقه تا انتها

سپس میانگین آنها به عنوان ارتفاع آن و  يریکرت آزمایشی اندازه گ
ن طـول غـالف بـا اسـتفاده از خـط کـش       یـی تع يبرا. تیمار ثبت شد

غـالف انتخـاب و    20بوته و از هـر بوتـه    20، از هر کرت يمتریلیم
ن یانگیق میتعداد غالف در بوته از طر. ن طول غالف ثبت شدیانگیم

ن تعـداد  ییتع يراب. شد يریبوته در متر مربع اندازه گ 20تعداد غالف 
بوته و تعداد صد غالف انتخـاب و   20دانه در هر غالف، از هر کرت 

بر  یتالیجید يبا استفاده از ترازو( دانه روزن هزا. ن آن ثبت شدیانگیم
ـ از طرها  روغن موجود در دانه. شد يریاندازه گ) حسب هزارم گرم ق ی

. شـد کلروفرم اسـتخراج   –متانول  یروش سوکسله و توسط حالل آل
کلـزا انجـام شـده اسـت      يو همکاران بر رو Joshiن روش توسط یا
)Joshi et al., 1998(.  عملکرد روغن از حاصلضرب درصد روغن در
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در طول دوره رشد  ).Amirmoradi, 1999(عملکرد دانه محاسبه شد 
ـ  يماریچ گونه بیکلزا، ه بـه منظـور کنتـرل    . مشـاهده نشـد   یو آفت

بـه  ) تـرفالن (ن یفلورالیاز علف کش ترهرز قبل از کاشت، هاي  علف
ن یـی ات برداشت جهـت تع یعمل. تر در هکتار استفاده شدیل 5/2زان یم

ه انجـام  یحاشـ هاي  فی، پس از حذف رد)عملکرد دانه( ییعملکرد نها
آزاد قـرار   يساعت در معرض آفتاب و هـوا  48به مدت ها  شد و بوته

ن یکلش جدا و توز پس از خشک شدن بوته ها، دانه از کاه و. گرفتند
ـ کل .دیگرد ـ شـامل تجز  يه محاسـبات آمـار  ی ـ ه واری سـه  یانس و مقای

 SASبـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ) ق آزمون دانکـن یاز طر(ها  نیانگیم
version 9.1        انجـام و رسـم نمودارهـا بـا نـرم افـزارver. 11 Ms 

Excell 2003 صورت گرفت. 
  

  ج و بحثینتا
خ کاشـت بـر   یدار تار یات معناز اثر یانس حاکیه واریج تجزینتا

ارتفاع، تعداد غالف دربوتـه، تعـداد دانـه در غـالف، درصـد روغـن و       
هـاي   خین تـار یانگیـ سـه م یمقا). 1جـدول  ( عملکرد روغن و دانه بود

دار  یر در کاشت باعث کاهش معنینشان داد که تأخ يمختلف نشاکار
از نظـر   آبان 30آبان و  10خ کاشت یتار. عملکرد و اجزاء عملکرد شد

از ) 2جدول (قرار دارند  يک کالس طبقه بندیدر  یصفات مورد بررس
ن دو عملکرد دانه و به ین ایب يدار یانس اختالف معنیه وارینظر تجز

مختلف کاشت قرار هاي  خیتار تأثیرت از آن عملکرد روغن، تحت یتبع
ـ گرفت که از ا داشـت   یر محققـان همخـوان  یج سـا ین نظـر بـا نتـا   ی

)Rahnama, 2005; Rahnama, 2002 .(ن عملکـرد دانـه و   یشتریب
خ ین تـار یلوگرم در هکتار در اولیک 918و  1/2754روغن کلزا معادل 

آبان اختالف  10خ کاشت یتار). 2شکل(حاصل شد ) آبان 10(کاشت 
از جمله عملکرد دانه و روغن با  یاز نظر صفات مورد بررس يدار یمعن
هاي  خیعملکرد دانه در تار). 2و 1جدول (آبان نداشت  30خ کاشت یتار

، 1/2754ب یــبــه ترت يد 10آذر و  20آبــان،  30آبــان،  10کاشــت 
لوگرم در هکتار بود و درصد کـاهش  یک 2/1338و  6/1823، 9/2662

نسـبت بـه    يد 10آذر و  20آبـان،   30خ کاشت یعملکرد دانه به تار
ج ینتا. درصد بود 4/51و  7/33، 3/3ب یآبان به ترت 10خ کاشت یتار

ن عملکرد یشتریب يآبان دارا 20خ کاشت یقات نشان داده که تاریتحق
 & Rahnama(بود لوگرم در هکتار یک 5/1427و  9/3648دانه معادل 

Bakhshandeh, 2005   .(  
بـر   يد 10آذر و  20آبان نسـبت بـه    10خ کاشت یر در تاریتأخ

در کاشت ر یکه با تأخیداشت بطور يدار یمعن تأثیردرصد روغن دانه 
. افـت یدرصد کاهش  16زان روغن دانه یم يد 10آبان نسبت به  10
سـبب کـاهش    يد 10آذر و  20آبان نسبت بـه   10ر در کاشت یتأخ
ن ارتفـاع بوتـه در   یشـتر یکه بید، بطوریدار ارتفاع بوته کلزا گرد یمعن
ن ارتفـاع  یمتر و کمتـر  یسانت 3/129زان یآبان به م 10خ کاشت یتار

 38کـاهش  (متر  یسانت 3/80زان یبه م يد 10کاشت  خیبوته در تار
 & Mendham( يب ویمنـدهام و شـ  ). 1شکل (بدست آمد ) درصد

Chipway (1981 (ر در کاشـت بـه واسـطه    ید کردند که تأخییز تاین
، تعداد شاخه بارور در بوته را کاهش خواهد یکاهش طول دوره گلده

بـا تعـداد شـاخه گـل      یمین ارتفاع بوته که ارتباط مستقیهمچن.  داد
ل محور گل یش ارتفاع در کلزا با تشکیافزا. ابدی می دهنده دارد کاهش

 ,.Rabie et al(باشد  می شتر همراهین بلندتر و تعداد گل و غالف بیآذ
2004.(  

  
  يمختلف نشاکارهاي  خیعملکرد کلزا در تار يانس عملکرد و اجزایه واریتجز -1جدول

Table 1- Variance analysis of yield and yield component of canola at different planting date  

  منابع
  تغییرات
S.O.V 

  
  

درجه 
  آزادي

df 

 Mean squareمیانگین مربعات       

  ارتفاع
)cm(  

Height 

تعداد غالف 
  در بوته

Number of 
pods per 

plant 

طول 
  غالف

Length 
of pod 

تعداد دانه در 
  غالف

Number of 
seed per 

pod 

وزن هزار 
  دانه

Weight of 
tousand 

seeds 

 درصد روغن
Oil 

percentage 

  عملکرد دانه
Seed 
yoeld 

  عملکرد
  روغن

Oil yield 

  تکرار
Replication 

2 9.42  22.8  0.21  0.25  0.085  2.07  93672.8  7881.3  
  ماریت

Treatment  3 1498.6**  2429.4**  0.13  10.33*  0.096  9.7**  1393410**  240969**  
  خطا

Error 
5  18.9  35.6  0.07  1.9  0.06  0.5  4.02  6.5  

  راتییب تغیضر
CV 

- 4.02  5.2  4.6  7.09  6.2  2.04  9.6  10.5  
      .باشند می و عدم معنی داري p ،01/0<p>05/0به ترتیب معنی داري در سطح  nsو  **،*

**: P<0.01,  *: P<0.01  and ns: non-significant                            
  



  1388، سال 2، شماره 1بوم شناسی کشاورزي، جلد نشریه      84

  

به  142از  يد 10آبان تا  10خ کاشت یتعداد غالف در بوته در تار
ـ افت که ایغالف در بوته، کاهش  68  يد 10خ ین کـاهش در تـار  ی

ــود  52آبــان  10نســبت بــه   (کــه بــا گــزارش ) 1شــکل (درصــد ب
Degenhardt & Kondra (1981 ر در کاشـت  ین که تأخیبر ا یمبن

ـ م. شـود، مطابقـت دارد   مـی  ف در بوتـه باعث کاهش تعداد غال زان ی
دارد  یعملکرد دانه در تـک بوتـه بـه تعـداد غـالف در بوتـه بسـتگ       

)Diepenbrock, 2000 .(خ کاشـت آخـر   یتعداد دانه در غالف در تار
گـزارش شـده   . درصد کاهش داشـت  19خ کاشت اول، ینسبت به تار

 تـأثیر وده و ن جزء عملکرد کلزا بیاست که تعداد دانه در غالف مهمتر
 ,.Amirmoradi, 1999 ;Major et al(در عملکرد دانه دارد  ییبسزا

1978.(   
مختلف کاشت هاي  خیمتوسط وزن هزار دانه و طول غالف در تار

ان شـده اسـت کـه وزن    یب). 1جدول (نشان نداد  يدار یاختالف معن
ـ هزار دانه پا  کاشـت مختلـف  هـاي   خین جـزء عملکـرد در تـار   یدارتری

هـا در مراحـل    اگرچه برگ). Ahmadi & Javidfar, 1998(باشد  می
ـ دارند، با ا يد مواد فتوسنتزین نقش را در تولیمهمتر یشیرشد رو ن ی

مهم هاي  از اندام یکی یدگیتا رس یز از مرحله گلدهینها  وجود غالف
بـه  ). Hoseinzadeh, 2006(باشـند   ها می فتوسنتزکننده کلزا، غالف

 يدار یاز لحاظ عملکرد دانه، اختالف معن کاشتهاي  خیتار یطور کل
د نموده، ین عملکرد دانه را تولیشتریخ کاشت اول و دوم بیداشته و تار

ر در کاشت سبب کاهش در ارتفاع، تعداد دانـه در غـالف، تعـداد    یتأخ
خ کاشت چهـارم  ین تاریهمچن. دیغالف در بوته و عملکرد روغن گرد

ـ د یدگیل رسـ یبه دل) يد 10( ـ  ی ه مرحلـه روزت و شـروع   ر هنگـام ب
 يت بـاال یبا توجه به حساسـ . داشت ینییخبندان، رشد و عملکرد پای

ن ین کننده اییر در زمان کاشت و سهم تعییتعداد غالف در بوته به تغ
توان  می )Hoseinzadeh, 2006(دانه  یید عملکرد نهایصفت در تول

ـ ر در زمان کاشت کلزا، عمدتاًً از طریاذعان داشت که تأخ کـاهش  ق ی
تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف، موجب کاهش قابل توجه 

ش بـه عنـوان   ین آزمایج ایق و نتایبر اساس سوابق تحق. عملکرد شد
خ ین تاریشنهاد کرد، که مناسب ترین پیتوان چن می یکل يریجه گینت

  .باشد می آبان 30آبان تا  10از  ییالن در کشت نشایکاشت کلزا در گ

 
 عملکرد و اجزاء عملکرد يکلزا رو يمختلف نشاکارهاي  خیتار تأثیرن تیمارهاي مربوط به یانگیسه میمقا - 2 جدول

Table 2- Means comparison of effect of different planting date of canola on yield and yield component 
  صفات

Charactristics 
  

  تیمار
Treatment 

  ارتفاع
)cm(  

Height 

تعداد غالف در 
  بوته

Number of 
pods per plant 

  طول غالف
Length 
of pod 

تعداد دانه در 
  غالف

Number of 
seed per pod 

  وزن هزار دانه
Weight of 
tousand 

seeds 

 درصد روغن
Oil 

percentage 

عملکرد 
  دانه

Seed 
yoeld 

  عملکرد
  روغن
Oil 

yield 

  آبان 10خ کاشت یتار
Planting Date 

Oct. 31 
129.3a 142a 6.2a 21.2a 4.38a  37.9a  2454a 1044a  

  آبان 30خ کاشت یتار
Planting Date 

Nov. 21 
123a  137a  5.07a  20.3a  4.13a  36.6ab 2662.9a  967.7a  

  آذر 20خ کاشت یتار
Planting Date 

Dec. 11  
100.7b  108.9b  5.9a  19.3b 4.05a  36.3b 1823.6b  666.6b  

  يد 10خ کاشت یتار
Planting Date 

Dec. 31 
80.3c  68.3c  5.7a  17b 3.9a  32.02c  1338c  429c  

  



  85      ...هاي مختلف نشاکاري بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثر تاریخ

0

30

60

90

120

150

1 2 3 4
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4
  

ارتفاع کلزا  يرو يمختلف نشاء کارهاي  خیاثر تار -1شکل
  )روشنهاي  ستون(و تعداد غالف در بوته ) رهیت يها ستون(

Fig. 1- Effect of different planting dates on canola 
height (dark columns) and the number of pods per 

plant (light columns) 

عملکرد دانه  يرو يمختلف نشاء کارهاي  خیاثر تار - 2شکل 
 )روشن يها ستون(و روغن کلزا ) رهیت يها ستون(

Fig. 2- Effect of different planting dates on seed (dark 
columns) and oil (light columns) yield of canola 
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Effects of different dates of transplanting on rapeseed (Brassica napus L.) yield 
and its components as second crop after rice in Ghilan (Rasht) conditions 

 

M.J. Golmohammadi* and M. Nahvi1 
 

Abstract 
An experiment conducted to study the effects of transplanting dates on rapeseed (Brassica napus 

L.) yield and its components as second crop after rice in Agriculture Faculty of Ghlilan University. 
This research was conducted in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications on 
the PF (sarigol) cultivar. Treatments consisted various dates of transplanting in cluding 1st November, 
21st November, 11st December and 31st December. The results showed that the effect of different dates 
of transplanting were significant on the grain yield and oil yield (P<0.01). Highest grain yield 
achieved from 1st November transplanting date with 2754.1 kg. ha1 and lowest resulted in 31st 
December with 1338.2 kg. ha1. Also, highest pod per plant achieved from 1st November transplanting 
date with 142 pods and lowest was on 31st December with 52% reduction. Highest number of seed per 
pod was 21 at 1st November transplanting date. Optimum transplanting date had significant effect on 
grain yield and delay on transplanting date, decreased it. Transplanting date of 1st November did not 
caused any  significantly difference with 21st November. Based on our research the best transplanting 
date for PF (sarigol) cultivar of rapeseed was at 1st to 21st  of November. 
 

Keywords: Rapeseed, Transplanting date, Second crop, Grain yield, Oil yield 
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