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 رقن کلسا در ضرایط خاک ّای ضَر 4صفات زراػی ی بررسی تاثیر تاریخ کاضت بر رٍ
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 :چکیدُ

بِ هٌظَر بررسی اثر تاریخ کاضت بر ػولکرد ٍ اجسای ػولکرد ٍ ّوچٌیي برخی خصَصیات زراػی چْار رقن کلسای با تیپ 

در ضرایط خاکْای ضَر استاى قن ( SLM046ٍ ارقام زهستاًِ زرفام ٍ  RGS003  ٍHyola 401ارقام بْارُ )رضد بْارُ ٍ زهستاًِ 

تاریخ کاضت بِ . اجرا ضد 54-55در سال زراػی تکرار طی  4ّای کاهل تصادفی با  یطی بصَرت بلَکْای ًَاری بر پایِ طرح بلَکآزها

دار تاریخ کاضت بر ػولکرد  ًتایج آزهایص حاکی از اثر هؼٌی. رقن هَرد بررسی بَد 4ػٌَاى ػاهل اصلی در سِ سطح  ٍ ػاهل فرػی ضاهل 

با تأخیر  .گیری ضدُ بَد یي، ٍزى ّسار داًِ ٍ سایر صفات اًدازُرجیي در بَتِ، تؼداد داًِ در خَرجهل تؼداد خٍَ اجسای ػولکرد داًِ ضا

کیلَگرم در ّکتار در تاریخ کاضت دٍم ٍ  3555در کاضت ػولکرد داًِ رًٍد کاّطی داضت بِ طَری کِ بیطتریي ػولکرد داًِ با هیاًگیي 

اثر رقن برای کلیِ صفات هَرد بررسی در . کیلَگرم در ّکتار بدست آهد 2116سَم  با هیاًگیي کوتریي ػولکرد داًِ در تاریخ کاضت 

ًتایج . دار بَد رقن برای کلیِ صفات بِ جس ارتفاع بَتِ ٍ زهاى رسیدى فیسیَلَشیک هؼٌی ×اثر هتقابل تاریخ کاضت . هؼٌی دار بَد% 1سطح 

ّای ضَر استاى قن قابل  در ضرایط خاک Hyola401  ٍRGS003هْر برای ارقام  21از ایي آزهایص ًطاى داد کِ تاریخ کاضت  حاصل

 .باضٌد ٍ ارقام زهستاًِ برای ایي هٌطقِ هٌاسب ًوی بَدُ تَصیِ

  .تاریخ کاضت، خاکْای ضَر، ػولکرد داًِ ٍ اجسای ػولکرد  کلسا، :کلیدی گاىٍاش

 :هقدهِ

گ٘بّبى سراػٖ اعت وِ در عغح دً٘ب خْت اعتخزاج رٍغي وؾت ٗىٖ اس هْوتزٗي  Brassica napusولشا ثب ًبم ػلوٖ 

ثبؽذ ٍ پظ اس عَٗب ٍ ًخل رٍغٌٖ در  ّبٕ گ٘بّٖ هْن خْبى ثزخَردار هٖ ؽَد ٍ اس ث٘ؾتزٗي ه٘شاى رؽذ عبالًِ در ث٘ي رٍغي هٖ

 .(AL-Barrak, 2006)  خبٗگبُ عَم تَل٘ذ لزار دارد

. بعت ثزإ وؾت در ؽزاٗظ آة ٍ َّائٖ اٗزاى هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعتػٌَاى ٗه گ٘بُ رٍغٌٖ هٌ  هذتٖ اعت وِ ولشا ثِ

.  رٍغي دأً ارلبم اصالح ؽذٓ خَراوٖ ولشا اس و٘ف٘ت هغلَثٖ ثزخَردار اعت. تزٗي گًَٔ سراػٖ خٌظ ثزاع٘ىب اعت اٗي گ٘بُ هْن

 (. 1377احوذٕ ٍ خبٍٗذ فز ). وبرثزد دارد غ ًغبخٖ ٍ پالعت٘هصٌؼت ثِ ٍٗضُ صٌبٗ ارلبم دٗگزٕ ّن ٍخَد دارًذ وِ رٍغي آًْب در
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ّبٕ رٍغٌٖ ثخصَؿ ولشا در  ثب تَخِ ثِ ٍاثغتگٖ ؽذٗذ وؾَر ثِ ٍاردات رٍغي ًجبتٖ خَراوٖ، لشٍم گغتزػ وؾت داًِ

 ّبٕ هح٘غٖ ّغتٌذ، وِ اس خولِ ٗىٖ اس هَاًغ در افشاٗؼ عغح سٗز وؾت ٍ ػولىزد گ٘بّبى، تٌؼ. ثبؽذ اراضٖ هختلف هَرد تَخِ هٖ

ه٘لَ٘ى ّىتبر  15ثبلغ ثز ّبٖٗ وِ ثِ ًحَٕ تحت تبث٘ز ؽَرٕ لزار دارًذ،  در اٗزاى هغبحت خبن.ثبؽذ هْوتزٗي آًْب تٌؼ ؽَرٕ هٖ

تَخِ٘ وؾت ارلبم ثْبرُ ٍ پبٗ٘شُ ثب تَخِ ثِ وؾت . هٖ ؽَدوِ اٗي هَضَع در اٗي اعتبى حذٍد ٗه عَم ول اراضٖ را ؽبهل . ثبؽذ هٖ

همبٗغِ ػلوٖ اٗي هَارد را السم  ّبٕ سراػٖ اعتبى مِ ٍ ّوچٌ٘ي هحذٍدٗت ؽَرٕ آة ٍ خبن در اوثز سه٘ياٗي دٍ ت٘پ رلن در هٌغ

تَاًذ ثِ ػولىزد ثبالتز ٍ ّوچٌ٘ي ثْجَد ػول٘بت  تزٗي تبرٗخ وبؽت در ّز دٍ گزٍُ ارلبم سهغتبًِ ٍ ثْبرُ هٖ تؼ٘٘ي هٌبعت .ًوبٗذ هٖ

 . ًوبٗذ ّبٕ ؽَر ووه ؽبٗبًٖ سراػٖ اٗي هحصَل در خبن

 

 :ّا هَاد ٍ رٍش

رلن تدبرٕ ولشا ثِ  4در اٗي تحم٘ك تؼذاد . ٗبفتاًدبم  لوزٍد اعتبى لن ثخؼدر  1384-85عبل سراػٖ  اٗي آسهبٗؼ در

ثِ ػٌَاى فبوتَر فزػٖ ( ارلبم سهغتبًِ) SLM046، (Regent×  Cobra)ٍ سرفبم ( ارلبم ثْبرُ) Hyola ،RGS003 401ّبٕ  ًبم

إ دارإ  در هشرػِ(  84 20/8ٍ  5/8/84، 20/7/84، 5/7/84( )افمٖ)تبرٗخ وبؽت هتفبٍت ثِ ػٌَاى فبوتَر اصلٖ در چْبر ( ػوَدٕ)

ّبٕ وبهل تصبدفٖ ثب چْبر تىزار ثب ّن همبٗغِ ٍ  ثِ صَرت وزت ّبٕ خزد ؽذُ ًَارٕ ٍ در لبلت عزح ثلَن( 1خذاٍل )خبن ؽَر 

 .ثذل٘ل عجش ًؾذى ثذٍر اس آسهبٗؼ حذف گزدٗذ( 20/8)تبرٗخ وبؽت چْبرم . هَرد ثزرعٖ لزار گزفتٌذ

 

 

 

ECW= 7.5dS.m)ًتایج آزهَى خاک هسرػِ هَرد کطت . 1جدٍل 
-1) 

 

ث٘ي . دعت ٍ در دٍ عزف ّز پؾتِ وبؽتِ ؽذثذٍر ثب  .ثَد cm50 ّبٕ هتزٕ ثِ فبصلِ ردٗف 5 ردٗف 4ّزوزت هتؾىل اس 

تزت٘ت در هزاحل وبؽت،  ًَثت ثِ ؽؼآث٘برٕ عٖ . ذآٍرٕ سُ آة اٗدبد گزدٗ دٍ ثلَن هدبٍر ٗه خَٕ آة خْت آث٘برٕ ٍ خوغ

چْبر خظ ه٘بًٖ ّز وزت ثزداؽت ٍ هحصَل داًِ   .ذٗگزد رٍست، ؽزٍع گلذّٖ، تؾى٘ل خَرخ٘ي ٍ تَعؼِ داًِ اًدبم خَاًِ سًٖ، 

تبرٗخ هَرفَلَصٗىٖ ٍ سراػٖ ًظ٘ز عَل فصل سراػٖ صفبت  در. ؽذثزإ تؼ٘٘ي ػولىزد داًِ ثز حغت تي در ّىتبر ثِ وبر گزفتِ 

در  داًِثَتِ، تؼذاد  ٍ ولّبٕ فزػٖ، اصلٖ  ؽبخِدر  خَرخ٘ي، تؼذاد فزػٖؽزٍع گلـذّٖ، هـذت سهبى گلذّٖ، تؼذاد ؽبخِ 

داًِ، ٍ اخشإ ػولىزد ػولىزد ثَ٘لَصٗه، ػولىزد   ٗخ رع٘ذى، عَل دٍرُ رؽذ،ارتفبع ثَتِ، تبر ،عَل خَرخ٘ي، خَرخ٘ي

 داًىيّب ثِ رٍػ همبٗغِ ه٘بًگ٘ي ت٘وبر ٍصفبت اًدبم ولِ٘ تدشِٗ ٍارٗبًظ ثزإ  ،ّب آٍرٕ دادُ خوغ ثؼذ اس. ؽذًذثزدارٕ  ٗبدداؽت

 . اًدبم گزدٗذ SAS  ٍMSTATC ّٕبّوچٌ٘ي تدشِٗ ٍ تحل٘ل آهبرٕ عزح ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار. صَرت گزفت

 

SP % ECe dS.m عمق
-1 pH T.N.V % O.C  % P (ppm) K (ppm) 

03-3 72 5/9 5/2 55 0/3 8 583 
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 :ًتایج ٍ بحث

ػولىزد داًِ ثزإ ولِ٘ هٌبثغ   ،ًِ ٍ اخشإ آى ٍ صفبت هَرد ثزرعًٖتبٗح تدشِٗ ٍارٗبًظ آسهبٗؼ ثزإ ػولىزد داثز اعبط 

٘ت ثزإ تؼذاد اٗي ٍضؼ. دار ثَد درصذ هؼٌٖ% 5ٍ % 1در عغح ( رلن×تبرٗخ وبؽت اثز هتمبثل ،رلن  تىزار، تبرٗخ وبؽت،)تغ٘٘زات 

ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد  ّبٕ فزػٖ،  خَرخ٘ي در عبلِ اصلٖ ً٘ش ٍخَد داؽت ٍ در صفبت تؼذاد خَرخ٘ي در ثَتِ، تؼذاد خَرخ٘ي ؽبخِ

صفت تؼذاد در هَرد . دار ثَد هؼٌٖ% 5ٍ % 1رلن ثزإ ثمِ٘ هٌبثغ تغ٘٘زات در عغح  ×ّبٕ فزػٖ ثِ خش اثز هتمبثل تبرٗخ وبؽت  ؽبخِ

در  ٍدار  هؼٌٖ% 5ٍ % 1در صفت درصذ رٍغي توبهٖ اٗي هَارد در عغح . دار ثَد درصذ هؼٌٖ% 5داًِ در خَرخ٘ي اثز هتمبثل در عغح 

ولِ٘ هٌبثغ تغ٘٘زات ( گلذّٖ، خبتوِ گلذّٖ، عَل دٍرُ گلذّٖ ٍ سهبى رع٘ذگٖ ف٘شَٗلَصٗىٖ% 10ارتفبع ثَتِ، )هَرد صفبت ظبّزٕ 

رلن  ×هٌجغ اثز هتمبثل تبرٗخ وبؽت  ،سهبى رع٘ذى  ت ارتفبع ثَتِ، خبتوِ گلذّٖ،بٍ ثزإ صف. درصذ هؼٌٖ دار ثَد %5ٍ % 1در عغح 

، وِ تبخ٘ز در تبرٗخ وبؽت (2004)ى ٍ ّوىبرا Robertsonثب ًتبٗح  ٗبفتِ ّباٗي  .دار ًجَد دّٖ اثز تبرٗخ وبؽت هؼٌٖ گل% 10صفت ٍ

 .ؽَد، هغبثمت دارد دار ػولىزد داًِ هٖ ثبػث وبّؼ هؼٌٖ

تؼذاد خَرخ٘ي در ول )ت هزتجظ بًؾبى داد وِ اثز تبرٗخ وبؽت ثزإ صفت ػولىزد ٍ صفه٘بًگ٘ي صفبت ًتبٗح همبٗغبت 

هْز  20هْز ٍ  5در تبرٗخ ( ّبٕ فزػٖ تؼذاد ؽبخِ ثَتِ، تؼذاد خَرخ٘ي در عبلِ اصلٖ، ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد داًِ در خَرخ٘ي ٍ

و٘لَ گزم در ّىتبر در  3525ػولىزد داًِ ثب ه٘بًگ٘ي . گزفتٌذ لزار هٖ cٗب  bّبٕ  گزٍُدر آثبى  5ثَدًذ ٍلٖ تبرٗخ  aٗىغبى ٍ در گزٍُ 

 .و٘لَگزم در ّىتبر ووتزٗي ػولىزد ثَد 2241آثبى ثب  5هْز ث٘ؾتزٗي ػولىزد ٍ در تبرٗخ  20تبرٗخ 

 Hyola401ثغَرٕ وِ رلن . ث٘ي ارلبم هَرد آسهبٗؼ ثَد همبٗغِ ه٘بًگ٘ي اثز رلن ثزإ صفت ػولىزد ً٘ش ًؾبًذٌّذٓ اختالف

ٍ رلن  abو٘لَ گزم در ّىتبر در گزٍُ  3406ثب  RGS003، رلن aو٘لَ گزم در ّىتبر ث٘ؾتز ػولىزد ٍ در گزٍُ  3808ثب ػولىزد 

اٗي . لزار گزفت bc و٘لَ گزم در ّىتبر در گزٍُ 2755ثب ػولىزد  SLM 046ٍ رلن  cو٘لَ گزم در ّىتبر در گزٍُ  2374سرفبم 

و٘لَ گزم در ّىتبر  1798ثب  Hyola401عغَح در هَرد درصذ رٍغي ٍ ػولىزد رٍغي ً٘ش صبدق ثَد ثغَرٕ وِ ػولىزد رٍغي رلن 

 .ثَد cدر گزٍُ ٍ و٘لَ گزم در ّىتبر ووتزٗي  1079 ثب ٍ رلن سرفبم aث٘ؾتزٗي ٍ در گزٍُ 

ثزإ صفت ػولىزد ًؾبى داد، رلن ( رلن×اثز هتمبثل تبرٗخ وبؽت) ّبٕ وؾت هتفبٍت همبٗغبت ه٘بًگ٘ي ارلبم در تبرٗخ

Hyola401  در عغح ( و٘لَ گزم در ّىتبر 4653) ثبالتزٗي ػولىزد  ثب هْز 20در تبرٗخa  رلن ٍSLM046  ثب آثبى  5در تبرٗخ

هزتجظ ثب ػولىزد ً٘ش تب حذٍد  لزار گزفت اٗي هَضَع ثزإ ثمِ٘ صفبت gدر عغح  (و٘لَ گزم در ّىتبر 1844)تزٗي ػولىزد  پبٗ٘ي

در تبرٗخ  Hyola401و٘لَ گزم در ّىتبر ثزإ رلن  2226ٍ ث٘ؾتزٗي ػولىزد رٍغي  44/47ث٘ؾتزٗي درصذ رٍغي . سٗبدٕ صبدق ثَد

و٘لَ گزم در  4/713ٍ ووتزٗي ػولىزد هزثَط ثِ اٗي رلن  39/38ثِ ه٘شاى   SLM046هْز ٍ ووتزٗي درصذ رٍغي ثزإ رلن  20

 .آثبى ثَد 5در تبرٗخ ّىتبر 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 :ًتیجِ گیری کلی
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Abstract: 

In order to study the effect of sowing date on yield and yield components and some 

agronomic traits of 4 spring and winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars (RGS 003 and 

Hyola401 spring cultivars and Zarfam and SLM046 winter cultivars) a field experiment was carried 

out using a strip block arranged randomized for complete block design with four replications in 

Qom province saline soils.  Sowing date was assigned to main plots at 3 levels and 4 cultivars were 

randomized to subplots. The results showed that sowing date had significant effect on yield and 

yield components (number of silique, number of seeds in siliqiue and 1000 grain weight) and other 

studied traits. With delay in sowing date, grain yield decreased. The highest grain yield with mean 

of 3555 kg/ha obtained in second sowing date (12 october) and the lowest grain yield with mean of 

2016 kg/ha obtained in third sowing date (27 october). The effect of cultivar was significant in 1% 

level on all traits. Interaction of sowing date × cultivar was significant on all traits except plant 

length and time of physiological maturity. It is concluded that sowing date of 12 october for 

Hyola401 and RGS003 can be recommended for Qom province saline soils and winter cultivars are 

not suitable for this region. 

Keywords: rapeseed, sowing date, saline soils, seed yield, yield components 

 


