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 :چکیذُ

اها در حال حاضز . در اغلة ًقاط اصفْاى کِ دارای آب ٍ َّای هؼتذل سزد تا هؼتذل گزم هی تاضذ کطت گیاُ کلشا قاتل اًجام هی تاضذ   

عَالًی ضذى دٍرُ تزداضت هحصَل تاتستاًِ ٍ یا آهادُ ًثَدى سهیي در پائیش تذلیل ًشٍالت جَی ٍ ػذم  در ًقاط سزدسیز استاى تِ دلیل

تٌاتزایي السم تَد تا درصذد کاضت ایي هحصَل در سهاى دیگزی کِ . اهکاى فؼالیت ّای خاکَرسی، کاضت پائیشُ تا هطکل دچار هی ضَد

ایي عزح در قالة . تِ ّویي هٌظَر ایي هغالؼِ تزای هذت دٍ سال پیص تیٌی ضذ . اهکاى رضذ رٍیطی اٍلیِ هٌاسة فزاّن تاضذ تزآیین

تِ ػٌَاى فاکتَر اصلی ، هیشاى  31/11/87ٍ  20/11/87، 10/11/87اسپیلیت اسپیلیت پالت اجزا ضذ تِ عَری کِ تاریخ کاضت در سِ سغح 

تِ ػٌَاى فاکتَر فزػی  تِ صَرت  Hyla401 ،Hyola308  ٍRGS003کیلَگزم در ّکتار تِ ّوزاُ ارقام  12ٍ  10، 8تذر در سِ سغح 

ارتفاع تَتِ، . ًتایج ایي تزرسی ًطاى داد کِ اثز تاریخ کاضت تز کلیِ هزاحل فتَلَصیک تسیار هؼٌی دار تَد. فاکتَریل در ًظز گزفتِ ضذًذ

هیشاى تذر کاضتِ ضذُ ًیش تز تؼذاد رٍس سپزی . ٍسى ّشار داًِ ٍ درصذ رٍغي ًیش تحت تاثیز سهاى ّای هختلف کاضت سهستاًِ قزار ًذاضت

در هیاى اجشای ػولکزد ًیش فقظ تؼذاد غالف در تَتِ تحت تاثیز هیشاى تذر کاضتِ ضذُ . ضذُ تا رسیذى تِ ّز یک اس هزاحل ًوَی هؤثز تَد

ّوچٌیي تؼذاد رٍس سپزی ضذُ تا ارقام هختلف کاضتِ ضذُ ًیش اس لحاػ تؼذاد رٍس عی ضذُ تا ضزٍع گلذّی ٍ گلذّی کاهل، . ٍاقغ ضذ

هیشاى ػولکزد داًِ تِ ضذت تحت تاثیز تاریخ کاضت قزار . رسیذى تِ هزحلِ رسیذگی فیشیَلَصیک تا یکذیگز اختالف هؼٌی دار داضتٌذ

ًظز ایي صفت کیلَگزم در ّکتار حائش تیطتزیي هیشاى ػولکزد تَدُ ٍ اس  6/2978تا هتَسظ ػولکزد ( 20/11/83)تاریخ کاضت دٍم . داضت 

 .ًسثت تِ دٍ تاریخ کاضت سٍدتز ٍ دیزتز تِ عَر هؼٌی داری تزتزی داضت

 کاشت سهستاًِ، کلشا، ػولکزد :ٍاسُ ّای کلیذی

 

 :هقذهِ

در . در ًماط سزدسيز اصفْاى ارلام پائيشُ چٌاًچِ تِ هَلغ کشت شَد اس پتاًسيل خَتی جْت تَليذ داًِ کلشا تزخَردار خَاٌّذ تَد   

کشت تْارُ کلشا تذليل ایٌکِ فصل رشذ در تْار کَتاّتز تَدُ ٍ . تذل ٍ گزم ًيش کشت پائيشُ ٍ تْارُ ّز دٍ لاتل تَجِ ّستٌذًماط هؼ

ارلام لشٍهاً تایذ در فصل رشذ کَتاّتزی سيکل سًذگی خَد را تِ پایاى تثزًذ الشاهاً تذليل سطح تزگ کوتز ٍ طَل دٍرُ فتَسٌتش 
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تا ایي حال چٌاًچِ تزای کشت ایي هحصَل . سٌتشی کوتزی تَليذ کزدُ ٍ ػولکزد داًِ ًيش کوتز خَاّذ تَدکَتاّتز در ًْایت هادُ فتَ

. در هٌطمِ الشاهی ٍجَد داشتِ تاشذ کاشت سهستاًِ ایي هحصَل هی تَاًذ جایگشیي کاشت پائيشُ شذُ ٍ رًٍذ تَليذ را تذاٍم تخشذ

. آى تَدُ ٍ اختالف سیادی هياى کشت تْارُ ٍ پائيشُ هحصَل ٍجَد داردتاریخ کاشت هتأثز اس دهای خان ٍ رطَتت هَجَد در 

 .ػولکزد کلشای پائيشُ ، ًيش تِ رشذ تْارُ ٍ اًتمال کزتَئيذراتْا اس تخش ّای رٍیشی گياُ تِ اًذاهْای سایشی تستگی دارد

 

 :هَاد رٍش ّا  

      

 

فاکتَرّای طزح شاهل . کاهل تصادفی تا چْار تکزار اجزا گزدیذایي طزح تصَرت اسپيليت پالت فاکتَریل در لالة طزح تلَکْای 

کيلَگزم در  12ٍ  10، 8تَدُ ٍ سِ هيشاى تذر  87تاریخ کاشت تِ ػٌَاى فاکتَر اصلی یؼٌی سِ تاریخ دّن ٍ تيستن ٍ سی ام تْوي هاُ 

در تاریخ ّای . ػی در ًظز گزفتِ شذًذتِ ػٌَاى فاکتَرّای فز RGS003ٍ  308، ّایَال 401ّکتار ٍ ارلام ٍ ّيثزیذّای ّایَال 

 2تز رٍی ّز پشتِ . هتز تَد، پيادُ شذًذ 5ساًتی هتز ٍ تِ طَل 60پشتِ ٍ تا فاصلِ  4هذکَر تيوارّای آسهایشی در ّز پالت کِ شاهل 

ر دادى در پاکت هيشاى دليك تذر السم تز اساس تيوارّای هَرد ًظز هحاسثِ شذُ ٍ پس اس لزا. خط کلشا در هحل داؽ آب کشت شذًذ

 150کيلَگزم در ّکتار ٌّگام کاشت،  50کيلَگزم کَد اٍرُ تِ صَرت  300همذار . ّای هجشا تا دلت ٍ یکٌَاختی تاال کشت شذًذ

در طَل دٍراى رشذ رٍیشی ٍ . کيلَگزم ًيش تِ ٌّگام شزٍع گلذّی تِ خان اضافِ گزدیذ 100کيلَگزم ٌّگام رشذ سزیغ سالِ ٍ 

اشت، صفات هَرد ًظز شاهل تاریخ سثش شذى، تاریخ شزٍع ٍ پایاى گلذّی، تاریخ رسيذگی، ػولکزد ٍ اجشای سایشی ٍ پس اس تزد

 . ػولکزد ٍ درصذ رٍغي اًذاسُ گيزی شذ

 

 :ًتایج ٍ تحث

% 1در سطح احتوال  هيشاى تذر کاشتِ شذُ ًيش تز صفت تؼذاد غالف در تَتِ . اثز سهاى کاشت تز تؼذاد غالف در تَتِ هؼٌی دار تَد    

غالف در ّز تَتِ تَجَد آهذُ است در حالی کِ  9/96کيلَگزم در ّکتار تِ طَر هتَسط  8در تيوار تذری . اثز هؼٌی داری داشت

اثز سهاى . غالف تِ طَر هتَسط در ّز تَتِ دیذُ شذ 6/83ٍ  2/90کيلَگزم در ّکتار تِ تزتية  12کيلَگزم ٍ  10تيوارّای تذری 

 63/23تْوي هاُ تا هتَسط  20تؼذاد داًِ در غالف در سهاى کاشت . تؼذاد داًِ در ّز غالف تسيار هؼٌی دار تَدُ است کاشت تز رٍی

داًِ در ّز غالف حائش تيشتزیي همذار تَدُ ٍ اس ًظز ایي جشء ػولکزد تِ طَر هؼٌی داری تزتز اس دٍ تاریخ کاشت سٍدتز ٍ دیزتز تَدُ 

تزاکن کوتز تَتِ دارای کوتزیي هيشاى اس ایي . ز غالف تحت تاثيز هيشاى تذر کاشتِ شذُ لزار گزفتهتَسط تؼذاد داًِ در ّ. است 

تاریخ کاشت دٍم تا . هيشاى ػولکزد داًِ تِ طَر تسيار هؼٌی درای هتاثز اس تاریخ کاشت تَد  .تَد(داًِ در ّز غالف 36/19)پاراهتز

یي هيشاى ػولکزد تَدُ ٍ اس ایي لحاظ ًسثت تِ دٍ تاریخ کاشت اٍل ٍ سَم تِ کيلَگزم درّکتار حائش تيشتز 4/2842هتَسط ػولکزد 

کيلَگزم تيشتز اس تاریخ کاشت اٍل ٍ حذٍد  385ػوکلزد داًِ در تاریخ کاشت هذکَر در حذٍد . طَر هؼٌی داری تزتزی ػولکزد دارد

تيوار تذری .  ؼٌی داری رٍی هيشاى ػولکزد داًِ داشتهيشاى تذر کاشتِ شذُ تاثيز ه. کيلَگزم تيشتز اس تاریخ کاشت سَم تَد 6/315

کيلَگزم در ّکتار در کالس آهاری تزتزی لزار گزفتِ ٍ همادیز ػولکزد داًِ ًيش حاکی اس اختالف لاتل تَجِ هياى تيوار هذکَر تا  12

( کيلَگزم در ّکتار هحصَل3/2773 هؼادل)کيلَگزم در ّکتار  12هيشاى هطلك ػولکزد داًِ در تيوار . تيوارّای تذری کوتز هی تاشذ

کيلَگزم درّکتار تزتزی در هيشاى  8کيلَگزم ًسثت تِ تيوار تذری  268کيلَگزم ٍ حذٍد 10کيلَگزم ًسثت تِ تيوار  225در حذٍد 
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دٍ کيلَگزم در ّکتار در همایسِ تا   04/2719تا هتَسط تَليذ RGS003اس ًظز همایسِ ػولکزد ارلام .هحصَل داًِ تَليذی داشت

کيلَگزم در ّکتار ػولکزد داًِ داشتٌذ اس تزتزی هؼٌی دار در   8/2509ٍ  4/2597کِ تِ تزتية  Hyola308  ٍHyola401ّيثزیذ 

 .هحصَل داًِ تزخَردار تَد
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Abstract 
 

This investigation was done in 2004 in Isfahan agricultural and natural resource research center in 

order to study of planting date  and  seed amount on yield and yield components of  canola at  

winter  planting.The effect of planting date on sink number was significantly and the amount of 

seed sowed affected on sink number.The effect of date of planting was significant on seed number 

per sink.In planting date 30 Jan seed number per sink was 23.63 and more than earlier and relay 

planting.The mean of seed per sink was not affected by seed amount sowed.The seed yield in 

second planting date(2842.4kg/ha)was higher than other planting dates.Seed amount effected on 

seed yield.Treatment 12kg seed at sowing producted the most seed yield per surface unite.The 

cultivar RGS003 producted highest yield(2719.04kg/ha)in comparision of cultivars Hyola308 and 

Hyola401 
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