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 ارقام گلرنگ بهاره به عنوان كشت  و روغن اجزاي عملكرد، بر عملكردتاريخ كاشتاثر 

  دوم در منطقه ياسوج

  5محمد عظيمي گندماني و 4، اشكبوس دهداري3، هوشنگ فرجي*2، محسن موحدي دهنوي1مصطفي علي نقي زاده

  

  

  چكيده

گلرنگ بهاره به عنـوان كـشت دوم، آزمايـشي در           كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد         ه منظور بررسي تأثير تاريخ    ب

در قالـب  آزمايش به صورت فاكتوريـل  . ي كشاورزي دانشگاه ياسوج اجرا شد  در مزرعه پژوهشي دانشكده  1386سال  

،  ارديبهشت 26( در چهار سطح     تاريخ كاشت عامل اول شامل    . گرديدهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام        طرح بلوك   

 . بودنـد )  PIوIL111 ، 14 ، اصـفهان 2811اراك( و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنـگ  ) تير11 و خرداد26، خرداد11

 كيلـوگرم در هكتـار و   9/1372 ارديبهـشت بـه ترتيـب بـا ميـانگين      26 خرداد و   26كاشت     نتايج نشان داد كه تاريخ    

كاشت در اكثـر       ژنوتيپ و تاريخ   كنشبرهم.  كيلوگرم در هكتار بيشترين و كمترين عملكرد دانه را توليد كردند           5/1129

، عملكـرد   ) كيلوگرم در هكتار   9/809و  1533 /9(   عملكرد دانه   و كمترين  دار گرديد؛ به طوري كه بيشترين       صفات معني 

مربـوط بـه رقـم      بـه ترتيـب      )3/18 و   38 /4 (طبق بارور در بوتـه     و تعداد    )كيلوگرم در هكتار  7/184و   2/374 (روغن

 به  با توجه به نتايج اين تحقيق،     .  ارديبهشت بود  26كاشت     در تاريخ  IL111رقم    تير و  11اشت  ك   در تاريخ  14اصفهان  

عنوان بهتـرين گزينـه جهـت كـشت دوم در منطقـه      ه   ب ، تير 11 تاريخ كاشت  در   14 كشت رقم اصفهان     رسد نظر مي 

 تير با زمان    11 اريخ كاشت ت در   14 رقم اصفهان    ،ولي با توجه به مصادف شدن زمان برداشت       ؛  باشد  مناسب مي ياسوج  

عنوان گزينه دوم بـراي كليـه ارقـام         ه   خرداد را ب   26توان تاريخ كاشت      هاي پاييزه مثل كلزا، مي      كاشت بعضي از كشت   

 .مورد استفاده در اين آزمايش معرفي نمود

  

   ، روغنتاريخ كاشت، رقم، عملكرد، كشت دوم گلرنگ، :واژه هاد كلي

  

  مقدمه    

وغن مورد نياز كشور و كاهش مين بخشي از رأت

هاي سنگين در اين رابطه، با گسترش كشت  هزينه

با ). 21(گلرنگ در اكثر اراضي امكان پذير است 

هاي نباتي  توجه به روند رو به افزايش مصرف روغن

و هزينه زياد تامين روغن مورد نياز كشور از طريق 

واردات، توسعه كشت گياهان دانه روغني سازگار به 

هاي  ط اقليمي كشور و همچنين گسترش برنامهشراي

گلرنگ  .تحقيقاتي در اين زمينه حائز اهميت است

  است كه از دير باز در مناطق خشك و نيمهياهيگ

خشك و نيز در هندوستان و ديگر نقاط خاورميانه و 

خصوصيات  .شده است شرق آفريقا كشت مي

مطلوب و خاص اين گياه نظير خواص طبي، 

 ميزان روغن قابل استخراج باال ي،صنعتي، غذاي

 كيفيت ،) درصد25-45بسته به شرايط مختلف (

 درصد 80باالي روغن به جهت وجود بيش از 

 هاي  بخصوص اسيد،هاي چرب غير اشباع اسيد

   ياسوج اعضاء هيئت علمي دانشگاه پيام نور-5 و1

   گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسوجاستاديار: نويسنده مسئوول -2*

(Movahhedi1354@mail.yu.ac.ir) 

   گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسوجاستادياران -4و3

 4/12/88 :تاريخ پذيرش   9/10/87 :تاريخ دريافت
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چرب لينولئيك و اولئيك، مقاومت باال به شوري و 

خشكي، نياز رطوبتي كم، سازگاري وسيع به درجه 

ستان و باالي تابستان و فصل هاي پايين زم  حرارت

رشد و نمو كوتاه در كشت بهاره و تابستانه از جمله 

مواردي است كه گلرنگ را به عنوان يك گياه 

با ). 36 و 16( روغني با ارزش مطرح ساخته است

ي گلرنگ، كشورهاي كه موطن اصل توجه به اين

 ايران و تركيه معرفي شده است، از جملهخاورميانه 

ين گياه و سازگاري آن با شرايط اقليمي بومي بودن ا

 از جمله امتيازات گياه گلرنگ به منظور كشت ،ايران

تواند در تامين  و مي) 11 (دوش ميدر كشور محسوب 

  .باشد هاي روغني مورد نياز، نقش مؤثري داشته  دانه

  اصول ازيكي مناسب  كاشتخيتارانتخاب 

مهيا در صورت  آن تي است كه با رعاي زراععمليات

دست خواهد ه حداكثر محصول ببودن ساير عوامل، 

 از ي كه طول مراحل مختلف نمو تابعيياز آنجا. آمد

 حرارت و طول روز است، ممكن ي عامل اصلدو

 داد كه مراحل ريي تغي كاشت را به نحوخياست تار

 حرارت و طول روز تي با وضعاهيمختلف نمو گ

 رشد  وبداي سبي فصل رشد انطباق منايموجود ط

 لحاظ نيبد. ديدست آه  بي مطلوبيشي و زايشيرو

 رشد و نمو اتي از خصوصيحي صح است اطالعالزم

 محصول مورد كاشت و عوامل كي اكولوژيازهايو ن

 را يكاشت مناسب  خي داشت تا بتوان تاريطيمح

  ).7(انتخاب نمود 

 موجب ،كاشت دو يا چند محصول در سال

موجود در بخش  از منابع طبيعي ترثرؤاستفاده م

شود و  كشاورزي و افزايش بازدهي اقتصادي آنها مي

.  مورد توجه قرار گرفته است،در بسياري از مناطق

 از لحاظ دوره ،هاي مناسب گلرنگ انتخاب ژنوتيپ

 ،رشد كوتاه و صفات زراعي و اقتصادي مناسب

جهت كاشت به عنوان محصول دوم بسيار حائز 

تاريخ نوتيپ و تركيب مناسبي از ژ. اهميت است

ثر در كسب عملكرد ؤترين عوامل م  از مهمكاشت

تاريخ در . شود مطلوب و اقتصادي محسوب مي

ه با  مراحل رويشي و زايشي گيا، مناسبكاشت

 و موجب شود  ميشرايط مطلوب محيطي منطبق

 انتقال و ذخيره افزايش بازدهي فتوسنتز و سرانجام

گردد  لكرد ميها و افزايش عم  دانه بهمواد فتوسنتزي

   نتايج مشابهي در گياهان مختلف از قبيل).24(

در ارتباط با ) 27(و گلرنگ ) 6(گردان  آفتاب

 بر عملكرد دانه و تاريخ كاشت ژنوتيپ و برهمكنش

 گزارش شده  آنبرخي خصوصيات فيزيولوژيكي

 كه تأخير در كاشت بهاره گلرنگ، يدر مواقع. است

 يشي و زايشي رو دوران رشدي دما در طشيبا افزا

 ودش مي نمو  مراحلعي همراه باشد، موجب تسراهيگ

 عملكرد را كاهش ي عملكرد و اجزاتيو در نها

ه تأخير در كاشت، چ چناني ول؛)32 و 4 (دهد يم

ها با   و پر شدن دانهيموجب انطباق مرحله گلده

 شي اواخر تابستان باشد، افزاتر مناسب تاً نسبيهوا

 كاشت زود يها خيبه تارعملكرد دانه را نسبت 

رشد و نمو  .)7 (هنگام به دنبال خواهد داشت

محصوالت زراعي وابسته به كليه عوامل محيطي و 

بنابراين جهت افزايش بهره ؛ اثرات متقابل آنها است

برداري از امكانات محيطي به منظور افزايش ميزان 

توليد محصوالت زراعي الزم است به سابقه تاريخي 

 در مناطق و سازگاري آنها با شرايط كاشت گياهان

تغيير در . ذول شودمحيطي خاص توجه كافي مب

و نمو تواند نقش موثري در رشد  يتاريخ كاشت م

اين بين شناخت ارقامي كه  و در  داشته باشدگلرنگ

 گامي ،توان سازگاري بهتري با اين شرايط دارند

 تيابي به عملكردهاي قابل قبول ميمهم در دس

رستان ياسوج از جمله مناطقي است كه شه. باشد

با توجه به . باشد داراي پتانسيل كشت گلرنگ مي

به (كه در ارتباط با تاريخ مناسب كاشت گلرنگ  اين

در )  پس از گندم و جوعنوان كشت دومه خصوص ب

لذا با توجه به  ؛اين منطقه اطالعي در دست نبود

اهميت موضوع و با هدف ارزيابي و بررسي تفاوت 

 شرايط مختلف اكنش ارقام مختلف گلرنگ بهو

هاي متفاوت كاشت، اين  ايجاد شده در تاريخ
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تحقيق انجام شد تا ضمن تحقق اهداف فوق، زمينه 

  روياي بعدي نيزه ها و بررسي شانجام پژوه

  .فراهم گرددگلرنگ 

  

  ها مواد و روش

 در مزرعه پژوهشي 1386 در سال اين پژوهش

.  ياسوج اجرا گرديددانشكده كشاورزي دانشگاه

 آزمايش به صورت فاكتوريل، در قالب طرح بلوك

عامل .  سه تكرار انجام گرفتدرهاي كامل تصادفي 

 26( در چهار سطح تاريخ كاشتاول شامل 

و عامل ) تير 11خرداد و  26خرداد،  11ارديبهشت، 

، اصفهان 2811اراك (دوم شامل چهار رقم گلرنگ 

14 ،IL111  وPI (و 2811قام اراك  ار.بودند PI ،

ها  ارقامي خاردار، نسبتاً ديررس، پر محصول و گل

 رقمي بدون 14رقم اصفهان  باشد؛ به رنگ قرمز مي

ها به رنگ قرمز و  خار، ديررس، پر محصول و گل

 رقمي كم خار، زودرس، نسبتاً IL111همچنين رقم 

 .هايي به رنگ قرمز هستند پر محصول و داراي گل

به صورت  1385 يدر سال زراع مورد نظر نيزم

 واقع يري سردسم اقلي در منطقهاسوجي . بودشيآ

 . به سرد استلي معتدل متماي هوايشده و دارا

 خاك  ECخاك محل آزمايش سيلتي، رسي، شني،

 دسي زيمنس بر متر و اسيديته خاك 695/0برابر 

 117/0ميزان نيتروژن كل خاك برابر.  بود8/7معادل

ر و پتاسيم قابل جذب خاك به درصد و ميزان فسف

 قسمت در ميليون بر اساس وزن 444 و2/22ترتيب 

  سانتي متر0-60خاك خشك در عمق متوسط 

 هر كرت آزمايشي شامل پنج رديف .محاسبه گرديد

متر   سانتي50  رديف متر به فاصله8كاشت به طول 

ها روي  به صورت جوي و پشته و فاصله بين بوته

 تا 3كاشت بذر عمق . تخاب شدمتر ان  سانتي4رديف 

هاي كاشت، در   در تمامي تاريخ.بودمتر  ي سانت4

 كيلوگرم در 150دهي معادل  مرحله شروع ساقه

اعمال رت  سرك در هر كصورت اوره به  كودهكتار

  . گرديد

 صفات مورد ارزيابي شامل تعداد دانه در طبق،

د  عملكرتعداد طبق بارور، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه،

دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، درصد 

 تعيين تعداد جهت .روغن و عملكرد روغن بود

هاي   پس از شمارش تعداد طبق،هاي بارور طبق

قسيم مقدار فوق به  و تبارور در هر سطح برداشتي،

 محاسبه  در آن سطح،هاي برداشتي تعداد كل بوته

  طبق،تعداد دانه دربه منظور تعيين   همچنين.گرديد

، ها در هر سطح برداشتي ي دانه پس از شمارش كليه

هاي برداشت  و تقسيم مقدار فوق به تعداد كل بوته

 ؛شده در آن سطح، تعداد دانه در بوته محاسبه گرديد

سپس با تقسيم تعداد دانه در بوته به تعداد طبق 

جهت  .دست آمده بارور در بوته، تعداد دانه در طبق ب

ي رسيدگي كامل  اع ساقه، در مرحلهگيري ارتف اندازه

 بوته به صورت تصادفي از سه رديف مياني 10تعداد 

 بر حسب سانتي برداشت گرديد و صفت ارتفاع ساقه

به منظور تعيين عملكرد دانه، در  .شد محاسبه متر

هر كرت از سه رديف مياني پس از حذف اثرات 

و عملكرد دانه بر گرديد  متر مربع برداشت 3حاشيه، 

ميزان روغن . حسب كيلوگرم در هكتار به دست آمد

. گيري شد دانه با استفاده از روش سوكسله اندازه

 SASها با استفاده از نرم افزار  تجزيه آماري داده

ها با استفاده از آزمون دانكن  انجام گرفت و ميانگين

  .  درصد مقايسه شدند5در سطح 

  

  نتايج و بحث

  تعداد دانه در طبق

انه در كاشت و رقم بر تعداد د   تاريخبرهمكنش

 به طوري كه رقم ؛)1جدول (دار بود   معنيطبق

 )4/38 (كاشت چهارم بيشترين   در تاريخ14اصفهان 

 )3/18 (كاشت اول كمترين   در تاريخIL111و رقم 

جدول (تعداد دانه در طبق را به خود اختصاص دادند 

 تعداد با تأخير كاشت، از كاشت دوم به چهارم،). 2

 به طور بسيار 14دانه در طبق در رقم اصفهان 

  علت اين افزايش را . داري افزايش يافت معني
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رقم، روي صفات مورد مطالعه گلرنگ به روش ×  تاريخ كاشت برهمكنشهاي   مقايسه ميانگين-2جدول

  *دانكن

 
 . ندارنديدار  درصد تفاوت معني5 در سطح احتمال ،در هر ستون مقاديري كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند:   *  

  

  ميانگين مربعات صفات مورد ارزيابي ارقام گلرنگ در تاريخ كاشت هاي مختلف -1جدول 

  

درجه   منابع تغيير

  آزادي

تعداد 

دانه دار 

  طبق 

تعداد 

طبق 

بارور در 

  بوته

ارتفاع 

  ساقه
  )متر يسانت(

وزن 

هزار 

  دانه

  )گرم(

عملكرد 

  بيولوژيك 

كيلوگرم (

  )در هكتار

شاخص 

  برداشت

  )درصد(

  عملكرد دانه

كيلوگرم (

  )در هكتار

درصد 

  روغن
  عملكرد روغن

كيلوگرم در (

  )هكتار

  تكرار

  تاريخ كاشت 

  رقم

  تاريخ كاشت × رقم 

  خطا

2  

3  

3  

9  

30  

*1/25  
**7/93  
**8/152  

**3/42  

4/10  

ns05/0  
*19/0  
*19/0  

**89/0  

06/0  

**4/122  
**3/177  
**4/151  

ns5/19  

2/22  

ns62/1  
ns48/3  
**2/59  
ns56/0  

01/3  

ns4/84552  
**4/1113800  

ns3/271911  
**9/797882  

3/248343  

ns0004/0  
ns008/0  
ns009/0  
ns007/0  

003/0  

ns4/17805  
**2/138907  
*7/70767  

**1/91676  

4/18586  

ns2/0  
**05/2  

**8/5  
**6/1  

53/0  

ns42/1232  
**6/5210  
**01/6603  
**72/5145  

06/1306 

  

  .دار نمي باشد  معني:ns درصد مي باشد و 5 و 1به ترتيب نشانگر معني دار بودن اثر عامل آزمايشي در سطح احتمال * : و ** 
 

  تيمار

  

  تاريخ كاشت          رقم

تعداد 

دانه در 

  طبق

تعداد 

طبق بارور 

  در بوته

عملكرد دانه 

كيلوگرم (

  )در هكتار

عملكرد 

روغن 

كيلوگرم (

  )در هكتار

عملكرد 

بيولوژيك 

كيلوگرم در (

  )هكتار

درصد 

  روغن

  

  

26/2/86  

  2811اراك 

  14اصفهان 

IL111 

PI 

def 1/23  
de 0/26  
f 3 /18  

def 2/22  

b4/3  
b 4/3  
c 8/2  
a0/4  

b-e 5/1255  
def 8/1154  
g 9/809  
bcd 6/1297  

abc1/319  
bcd 7/286  
e 7/184  
ab 2/327  

a 1/4056  
cd 9/2962  
cd 5/2792  
abc 4/3558  

a 4/25  
a-d 8/24  
fg 8/22  

abc 1/25  

  

  

11/3/86  

  2811اراك 

  14اصفهان 

IL111 

PI 

de 3/24  
de 8/23  
de 5/23  
cd 1/27  

b 2/3  
a 0/4 

a 2/4  
b 4/3  

fg 7/1010  
def 7/1166  
cde 2/1230  
b-e 0/1252  

d 6/258  
bcd 7/291  
bcd8/284  
bcd 3/299  

bcd 9/3093  
bcd 7/3048  
cd 1/2860  
abc 3/3579  

a 5/25  
abc0/25  
efg 1/23  
def 8/23  

  

  

26/3/86  

  2811اراك 

  14اصفهان 

IL111 

PI  

de 8/25  
ab 34  

ef 8/21  
bc 5/31  

a 9/3  
c 6/2  
a 0/4  
b 3/3  

a-d 7/1323  
bcd 6/1310  
ab 6/1464  
abc 6/1392  

abc 3/319  
abc 7/318  
ab0/328  
ab 1/336  

a 1/3868  
ab 6/3783  
a 3/4017  

cd 1/2878  

cde 1/24  
bcd 3/24  
g 3/22  

cde 1/24  

  

  

11/4/86  

  2811اراك 

  14اصفهان 

IL111 

PI  

def 8/22  
a 4/38  
de 6/25  
de 8/24  

a 8/3  
b 3/3  
b 3/3  
b 3/3  

ef 8/1069  
a 9/1533  
ef 6/1061  

def 1171  

cd 8/264  
a 2/374  
cd 2/267  

bcd 3/285  

d/  2681  
abc  4/3581  
d 0/2709  
d0/2703  

a-d 7/24  
bcd 3/24  
abc 1/25  
bcd 3/24  
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 دما در مرحله  هوا و كاهشبه مساعد شدنمي توان 

با تأخير در كاشت و در نتيجه افشاني  دهي و گردهگل

 در اين رقم نسبت داد  بهتر گرده افشانيانجام

 ي در بررسزين) 22 (1ارسالن و همكاران). 1 شكل(

 يها  كه درجه حرارتافتندي ارقام گلرنگ دردرخود 

 ي سبب نابارور،ي و گرده افشانيباال در مرحله گلده

 يرد و اجزا كاهش عملكجهيها و در نت گلچه

 علت )7(پور  ي و خواجهداداش .شود يعملكرد دانه م

 در ريخأعداد دانه در طبق گلرنگ در اثر تكاهش ت

ها و   رشد و نمو طبقي  كاهش دوره راكشت بهاره

 مي كه سبب عقي گلدهي ه  دوري دما در طشيافزا

 شي افزالي و دلندود نمانيگردد، ب يها م شدن دانه

هنگام  ري داريطبق در كاشت بسمجدد تعداد دانه در 

ها   رشد و نمو طبقي هبهاره را كاهش دما در مرحل

كاشت سوم ارقام اصفهان   در تاريخ. گزارش كردند

 بيشترين تعداد دانه در طبق را توليد كردند PI و 14

 و 2811داري را با ارقام اراك  و تفاوت معني

IL111 تعداد دانه در طبق ). 2جدول ( داشتند

 به طوري كه كاشت بود؛   تحت تأثير تاريخشديداً

بيشترين تعداد دانه در طبق به ترتيب متعلق به 

 و )9/27 ( و چهارم)3/28 ( كاشت سومهاي تاريخ

 و )4/22 ( كاشت اولهاي كمترين متعلق به تاريخ

 ري سايها ي در بررس).3جدول ( بود )7/24 (دوم

 ريثكاشت تا  خي تارزي ن)34 و 26، 18، 4 (نامحقق

ضريب .  بر تعداد دانه در طبق گذاشتيدار يمعن

 ،همبستگي بين تعداد دانه در طبق و عملكرد دانه

بود كه اين امر نشان ) r=64/0**(دار  مثبت و معني

دهنده تأثير زياد تعداد دانه در طبق در افزايش 

 نيز )17 (شاملو  نژاد. )4جدول  (عملكرد دانه است

 طبق و عملكرد دانه را همبستگي بين تعداد دانه در

 بين ارقام .بيان نمود) r=94/0**(مثبت و بسيار باال 

 به IL111  و14مورد مطالعه نيز ارقام اصفهان 

 تعداد دانه )3/23 ( و كمترين)5/30 (ترتيب بيشترين

                                                 
1- Arslan et al. 

در نيز ) 12(سرودي ). 3جدول (در طبق را دارا بودند 

  خود روي ارقام گلرنگ در منطقه جيرفت،مطالعه

 تعداد دانه در طبق در كليه تراكم كمترينيشترين و ب

هاي محلي   به ژنوتيپ متعلق به ترتيب راها،

 در نتايج اين تحقيق نيز. دانست IL111اصفهان و 

  . كمترين تعداد دانه در طبق را داشتIL111رقم

  تعداد طبق بارور در بوته

كاشت و رقم بر صفت تعداد  خي تاربرهمكنش

 رقم .)1جدول  (ديدار گرد ي معنهايطبق بارور در گ

IL111بيكاشت اول و دوم به ترت  خي در تار 

 تعداد طبق بارور در )2/4 ( و بيشترين)8/2 (نيكمتر

 خيدر تار). 2 جدول(بوته را به خود اختصاص داد 

 طبق بارور در داد تعنيشتري بPIكاشت اول رقم  

رقام  اگري را با ديدار ي كرد و تفاوت معنديبوته را تول

 و 14م اصفهان ارقا كاشت دوم خيدر تار. نشان داد

IL111را به خودبيشتري   بارور تعداد طبق 

  ارقامگري با ديدار ياختصاص دادند و تفاوت معن

 14 رقم اصفهان ، كاشت سومخيدر تار. داشتند

 كه  كرددي تعداد طبق بارور در بوته را تولنيكمتر

في و معني  مي توان به همبستگي مناين كاهش را

 تعداد طبق بارور در بوته با تعداد )r = -33/0**( دار

كه رقم اصفهان  دانه در طبق گزارش كرد؛ به طوري

 در تاريخ كاشت سوم بيشترين تعداد دانه در طبق 14

كاشت چهارم تفاوت   خي در تار.را توليد كرده است

 و تنها افتي ارقام از نظر صفت مذكور كاهش نيب

 را به خود يي تعداد طبق بارور باال2811رقم اراك 

در ) 5( برزگر و رضايي ).2جدول (اختصاص داد 

 همبستگي منفي و بررسي خود روي ارقام گلرنگ،

داري بين تعداد دانه در طبق با تعداد طبق در  معني

 با  كه،آنها خاطر نشان كردند. بوته را نشان دادند

ق  تعداد دانه در طب،افزايش تعداد طبق در بوته

با ) 23 (2همچنين اشري و همكاران. يابد كاهش مي

  هاي گلرنگ پي بردند  ارزيابي تعداد زيادي از الين

                                                 
2- Ashri et al. 
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حداقل حداكثر ميانگين

   روند تغييرات حداقل، حداكثر و ميانگين دما در فصل رشد-1شكل 

  

  

   ندارنديدار  درصد تفاوت معني5 در سطح احتمال ،مقاديري كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند: *
  

  

  *به روش دانكن هاي آثار رقم و تاريخ كاشت بر صفات مورد اندازه گيري  مقايسه ميانگين–3جدول 

  يمارت

تعداد 

دانه در 

  طبق

تعداد 

طبق 

بارور در 

  بوته

ارتفاع ساقه 

  )متر سانتي(

وزن 

  هزار دانه

  )گرم(

عملكرد 

بيولوژيك 

كيلوگرم (

  )در هكتار

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

عملكرد دانه 

كيلوگرم (

  )در هكتار

عملكرد 

روغن 

كيلوگرم در (

  )هكتار

درصد 

  روغن

  تاريخ كاشت

26/2/86  

11/3/86  

26/3/86  

11/4/86  

  رقم

  2811اراك 

  14اصفهان 

IL111  

PI  

  
b4/22  
b7/24  
a3/28  
a9/27  

  
bc24  

a5/30  
c3/22  
b4/26  

  
b4/3  
a7/3  
b4/3  
b4/3  

  
a6/3  
b3/3  
a6/3  

ab5/3  

  
b57  

b8/58  
a6/65  
b4/58  

  
b9/59  
a9/64  
b7/56  
b4/58  

  
a33  

a5/33  
a8/33  
a3/34  

  
b9/33  
c5/30  
a6/35  
b6/34  

  
ab5/3342  
b5/3145  
a8/3636  
b6/2918  

  
a8/3424  
a2/3344  
a8/3094  
a8/3179  

  
b8/34  
ab7/37  
ab7/38  
a2/41  

  
b8/34  
ab8/38  
ab2/37  
a5/41  

  

  
b5/1129  
b9/1164  
a9/1372  
b1/1209  

  
cb1165  

a5/1291  
c6/1141  

ab3/1278  

  
b4/280  
b6/288  
a8/325  
b7/290  

  
b9/281  
a1/316  

b274  
a4/313  

  

  
a5/24  
a3/24  
b7/23  
a6/24  

  
a9/24  
a6/24  
b3/23  
a3/24 

  

آغاز گلدهي تاريخ 

 كاشت اول

حدوده گلدهي تاريخ م

 كاشت دوم
محدوده گلدهي تاريخ كاشت 

 چهارم

آغاز گلدهي تاريخ 

 كاشت سوم
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كه بين تعداد طبق در گياه و تعداد دانه در طبق 

  خي تار،ي به طور كل.همبستگي منفي وجود دارد

 در رور طبق با در تعدادداري معني يكاشت دوم برتر

 ني كاشت از نظر ايها خي تارقيه بنيببوته داشت و 

 يمحمد ؛)3جدول (دار نبود  ي اختالف معن،صفت

 خود در مشهد و يدر بررس) 15( ي و كوچككپورين 

 در ري گزارش كردند كه با تأخزه،ييدر كشت پا

. ابدي ي كاهش ماهي بارور در گيها كاشت، تعداد طبق

 فصل رشد در ي در انتهادي شدي وقوع گرما،آنها

 عامل كاهش تعداد  را هنگامري ديها  كاشتخيرتا

 ارقام مورد نيب. گزارش كردند بارور يها طبق

 ي برترIL111 و 2811 اراك ارقام ،زيمطالعه ن

 از نظر PI و 14 نسبت به ارقام اصفهان داري معني

 داداشي و يدر بررس ).3جدول ( صفت داشتند نيا

ه به همراه تود 2811 رقم اراك ،)7(خواجه پور 

. تعداد طبق در بوته را داشتند بيشترين ،محلي كوسه

، 22، 18، 10، 4 (نا برخي ديگر از محقق يدر بررس

 رقم ري تعداد طبق در بوته تحت تاثزي ن)29 و 23

  . قرار گرفت

  ارتفاع بوته

دار  ي ارتفاع بوته معن بر و تاريخ كاشترقم اثر

) 3ل جدو( مقايسه ميانگين تيمارها ).1جدول  (شد

    ضرايب همبستگي ساده  بين صفات مورد بررسي در ارقام گلرنگ-4جدول 

ار
يم

ت
  

)1
 (

ه 
دان

د 
كر

مل
ع

)
ار

كت
 ه

در
م 

گر
لو

كي
(  

)2( 
ن 

وغ
 ر

رد
لك

عم

)
ار

كت
 ه

در
م 

گر
لو

كي
(  

)3( 
ه 

اق
 س

ع
فا

رت
ا

)
ي 

انت
س

م
  )تر

)4( 
ن 

ولي
ا ا

ع ت
فا

رت
ا

ي 
د

 بن
خه

شا
)

ي 
انت

س

تر
م

(  

)5( 
ك 

ژي
لو

يو
د ب

كر
مل

ع

)
ار

كت
 ه

بر
م 

گر
لو

كي
(  

)6( 
ق

طب
ر 

 د
نه

دا
د 

دا
تع

  

)7( 
ت 

اش
رد

ص ب
خ

شا )
د

ص
در

(  

)8( 
ه  

دان
ر 

زا
 ه

ن
وز )

رم
گ

(  

)9( 
ور

ار
ق ب

طب
د 

دا
تع

  

)
10( 

ن
وغ

 ر
د

ص
در

  

)2(  **96/0  

  

                  

)3(  **45/0  **46/0                  

)4(  *30/0 **36/0  **83/0                

)5(  **45/0  **46/0  **37/0  *28/0              

)6(  

  

**64/0  

  

**65./0  **44/0  **44/0  ns2/0            

)7(  

  

**46/0  **43/0  ns02/0-  ns05/0-  **55/0-  **34/0          

)8(  

  

ns01/0-  *08/0-  *32/0-  **59/0-  ns03/0  **36/0-  ns03/0        

)9(  

  

ns24/0  ns22/0  ns05/0-  ns26/0-  ns01/0  **33/0-  ns25/0  ns25/0      

)10(  ns01/0-  

  

ns24/0  ns09/0  ns27/0  ns06/0  ns10/0  ns004/0  ns25/0-  ns04/0-    

  .دار مي باشد عدم وجود اختالف معني : ns درصد و 5 و 1دار بودن در سطوح احتمال  به ترتيب نشانگر معني : * و  **
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 ارتفاع نيانگيكاشت سوم با م  خينشان داد كه تار

. داشتارتفاع بوته را  نيشتري بمتر ي سانت6/65بوته 

  دوم و، كاشت اوليها خيكاهش ارتفاع بوته در تار

، 1/13 بيكاشت سوم، به ترت  خيچهارم نسبت به تار

كاشت   خيتار. )3جدول  ( درصد بود9/10 و 3/10

 از جمله يطي محطيشرا در ريي تغقيتواند از طر يم

دما، طول روز و رطوبت قابل دسترس در خاك در 

 رشد و ارتفاع بوته زانيطول فصل رشد، بر م

 ارتفاع شي افزالي دل،شي آزمانيدر ا. گذار باشدريثأت

توان به مساعد شدن و  ي كاشت سوم را مخيدر تار

 كاشت ارتباط داد كه خي تارني هوا در اي دماكاهش

 اهي گشيتر شدن طول دوره رو يوالن امر باعث طنيا

 ارتفاع بوته و ،يشي رشد روزاني مشي افزاجهيو در نت

 در اهيارتفاع گ .)1 شكل (ماده خشك شده است

 )31( يطي و محيكيگلرنگ توسط عوامل ژنت

 خي تار،ياهي منطقه، تراكم گيچون آب و هواهم

 و رطوبت خاك كنترل ي شور،يزيخ  حاصل،كاشت

 ارتفاع ني، ب)35 (1 و نولزيوري يدر بررس. شود يم

 مشاهده يكي نزدي رشد همبستگي ه و طول دوراهيگ

 ارتفاع بوته همبستگي ،همچنين در اين بررسي. شد

 با عملكرد دانه و )r =45/0**(داري  مثبت و معني

 ).4جدول ( داشت )r =64/0**(تعداد دانه در طبق 

ته ارتفاع بونيز ) 2 (ي و نورمحمدييدر گزارش اهدا

 مثبت يبا عملكرد دانه و تعداد دانه در طبق همبستگ

 رقم اصفهان ، ارقام گلرنگني ب. داشتيدار يو معن

 نيشتري ب،متر ي سانت9/64 ارتفاع نيانگي با م14

 ي ه نحويبررس). 3 جدول (داشتارتفاع بوته را 

 كه داد در ارقام مختلف نشان اهي ارتفاع گراتييتغ

 و IL111،2811 در ارقام اراك اهيكاهش ارتفاع گ

PI 7/12، 6/7 بي به ترت14 نسبت به رقم اصفهان 

 از تنوع ياديبخش ز ).3جدول  (بود درصد 10و 

 يكي از عوامل ژنتي ارتفاع بوته ناشيموجود برا

 بر وجود ي مبنگري ديها است و با گزارش

                                                 
1- Urie & Knowles  

  داردمطابقت ارتفاع بوته ي برايكي ژنتيها تفاوت

 خود يدر بررس) 14(  و همكارانيديسع. )33 و 23(

 يا مورد مطالعه بريها  تودهني را بيدار يتفاوت معن

صفت ارتفاع بوته گزارش كردند و وجود تنوع 

  . اختالف دانستندني را عامل ايكيژنت

  وزن هزار دانه

 نيب) 1 جدول (انسي وارهي حاصل از تجزجينتا

دانه   مختلف كاشت از نظر وزن هزاريها خيتار

 ارقام مورد ني بي ولي نشان نداد؛دار يف معناختال

 رقم . مشاهده شديدار ي اختالف معن،يبررس

IL111و رقم نيشتريبگرم  6/35 نيانگي با م 

 وزن نيكمترگرم  5/30 نيانگي با م14اصفهان 

 جينتا ).3 جدول(هزاردانه را به خود اختصاص دادند 

كاشت بر وزن دانه هماهنگ   خي تارريمرتبط با تاث

 كاهش وزن دانه در اثر يادي زيها يدر بررس. ستين

 ؛)34 و 18، 2 ( در كاشت گزارش شده استريتأخ

، وزن دانه تحت )26 و 15( ها  پژوهشيدر برخ يول

 صفت از نيظاهراً ا.  كاشت قرار نگرفتخي تارريتاث

 يها  دانهي بين مواد فتوسنتزعي توزلي تعدقيطر

م تعداد دانه در نظي و از طريق ت شده در بوتهليتشك

 وزن دانه در يريرپذيثأ سبب عدم ت،)18 و 10(بوته 

ضريب .  مختلف كاشت شده استيها خيتار

 بين وزن هزار دانه و تعداد دانه )4جدول  (همبستگي

اين امر . بود) r =-36/0**(دار  در طبق منفي و معني

دهد كه با افزايش تعداد دانه در طبق، وزن  نشان مي

 زيرا سهم انتقال مواد ؛يابد ش ميهزار دانه كاه

 .يابد  كاهش مي در يك طبقفتوسنتزي به هر دانه

 مشابهي گزارش نيز نتايج) 7(داداشي و خواجه پور 

، 18، 8، 4، 2(ي ادي زيها ي بررسنيهمچن. كردند

 را گلرنگ وزن دانه يريرپذي تأث)30 و 29، 23، 19

  .اند  گزارش كردهپياز ژنوت

  

  عملكرد بيولوژيك

 عملكرد كاشت بر  رقم و تاريخبرهمكنش

 رقم ).1جدول (دار گرديد  ي معن بسياربيولوژيك
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 به ترتيب ،كاشت اول و چهارم   در تاريخ2811اراك 

  و كمترين) كيلوگرم در هكتار1/4056 (بيشترين

 عملكرد بيولوژيك را در ) كيلوگرم در هكتار2681(

جدول (مقايسه با ساير تيمارها به خود اختصاص داد 

ظاهراً اين رقم بيشترين حساسيت را نسبت به ). 2

هاي مختلف  تغييرات آب و هوايي حادث در تاريخ

كاشت سوم ارقام اراك   در تاريخ. كاشت داشته است

 عملكرد بيولوژيك IL111 و 14، اصفهان 2811

داري را با رقم  بااليي را توليد كردند و تفاوت معني

PI14 رقم اصفهان ،چهارمكاشت   در تاريخ.  داشتند 

عملكرد بيولوژيك بااليي را توليد كرد و تفاوت 

جدول (داري با ديگر ارقام مورد مطالعه داشت  معني

 چهارم به كاشت سوم و   تاريخ،به طور كلي). 2

 )6/2918 ( و كمترين)8/3636 (ترتيب بيشترين

جدول (عملكرد بيولوژيك را به خود اختصاص دادند 

 ارتفاع نيشتري سوم با دارا بودن بكاشت  خي تار).3

 خشك را در ي ه مادنيشتريبوته و عملكرد دانه، ب

. )3جدول  ( كاشت دارا بوديها خي تارري با ساسهيمقا

 خواهند يي عملكرد باالي داراياهاني گ،بي ترتنيبه ا

 ،دي رشد خود از عوامل تولطيبود كه با توجه به شرا

 يشتري بيسنتزفتو و مواد برند استفاده را ببيشترين

همچنين وجود .  خود تجمع دهنديها را در اندام

 و كيولوژيدار بين عملكرد ب همبستگي مثبت و معني

 باشد ارتفاع بوته و عملكرد دانه مؤيد اين مطلب مي

نيز در بررسي خود ) 3(باقري و همكاران ). 4جدول (

 به يادي تا حد زكيولوژي عملكرد بگزارش كردند كه

ه وابسته است و با كاهش ارتفاع بوته در ارتفاع بوت

 عملكرد زاني و مي اصليها گلرنگ، تعداد شاخه

 ي و نور محمديياهدا. ابدي ي كاهش مزي نكيولوژيب

 زيدر بذرك ن) 13 (يديدر گلرنگ و سع) 2(

 ارتفاع بوته و ني را بيدار ي مثبت و معنيهمبستگ

 . در بوته گزارش نمودندي اصليها تعداد شاخه

 نشان دادند كه گياهان در) 7 ( خواجه پورشي ودادا

 21(و پنجم )  خرداد18( كاشت چهارم يها خيتار

 مخصوصاً در ،ي و رطوبتي حرارتيها از تنش) ريت

 به دور اهي گبي ترتني و بدافتهي يي رها،يدوره گلده

 دي توليشتري بي مواد فتوسنتز،يطي محيها از تنش

 بين .يابد يم شي و وزن خشك بوته افزانمايد مي

 در رابطه با عملكرد بيولوژيك ،ارقام مورد مطالعه

در ). 3جدول (داري مشاهده نشد  تفاوت معني

نيز تفاوت بين ) 28 (1بررسي احسان زاده و محموديه

  .دار نشد ارقام از نظر عملكرد بيولوژيك معني

  عملكرد دانه

 صفت يكاشت و رقم برا  تاريخبرهمكنش

 كه ي به طور؛)1جدول ( بود  داري معنعملكرد دانه

 در 14بيشترين عملكرد دانه مربوط به رقم اصفهان 

و ) كيلوگرم در هكتار 9/1533(كاشت چهارم   تاريخ

 در IL111كمترين عملكرد دانه مربوط به رقم 

  بود)كيلوگرم در هكتار 9/809 (لكاشت او  تاريخ

 كاشت، از كاشت اول به سوم  دربا تأخير. )2جدول (

 با تأخير ي ول؛ افزايش يافتIL111د رقم عملكر

بيشتر، از كاشت سوم به چهارم، عملكرد دانه در اين 

دليل  .)2جدول (  را نشان دادي كاهش شديد،رقم

توان به كاهش دما در مراحل  اين كاهش را مي

 و  در اين تاريخ كاشت گياه و نمومختلف رشد

حساسيت رقم فوق به كاهش درجه حرارت و 

 يبه طور كل. )1شكل ( نسبت داد شيديتشعشع خور

كيلوگرم در  9/1372 ( بيشترينكاشت سوم  تاريخ

 5/1129 (ني كمتركاشت اول  خي و تار)هكتار

 عملكرد دانه را توليد كردند )كيلوگرم در هكتار

  خي عملكرد دانه در تارشيعلت افزا). 3 جدول(

 بودن ارتفاع بوته، شتريتوان به ب يكاشت سوم را م

.  و تعداد دانه در طبق نسبت دادكيولوژيرد بعملك

دار بين صفات  گي مثبت و معنيوجود همبست

تواند مؤيد اين مطلب  الذكر با عملكرد دانه مي فوق

افشاني  برخورد زمان گلدهي و گرده). 4جدول (باشد 

تاريخ كاشت سوم با دماي هواي مطلوب مي تواند 

 شكل(د دليلي بر مناسب بودن اين تاريخ كاشت باش

                                                 
1- Ehsanzadeh & Mahmoudieh  
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افزايش درجه حرارت ) 2( اهدايي و نورمحمدي .)1

طي فصل رشد را علل اصلي كاهش عملكرد دانه در 

 ي در بررس.اثر تأخير در كاشت گزارش كردند

كاشت بر عملكرد   خياثر تار) 7( و خواجه پور يداداش

به . ديدار گرد ي درصد معنكيدانه در سطح احتمال 

 خرداد 18 كاشت خي آنها تاري كه در بررسيطور

 ني كمتربهشتي ارد20  كاشتخي و تارنيشتريب

رسد كه  ي به نظر مني بنابرا.داشتندعملكرد دانه را 

 باال در زمان يدو عامل طول روز و خصوصاً دما

 در دوران رشد ي و به طور كليدگي و رسيگلده

 جزء عوامل محدود كننده عملكرد دانه اه،ي گيشيزا

 و همكاران ي باقرير بررسد). 34(در گلرنگ باشند 

 نيشتريب)  خرداد31(كاشت تابستانه   خيتار) 3(

 عملكرد شي علت افزاآنها.  كردديعملكرد دانه را تول

ها با   پر شدن دانهيكاشت را به همزمان  خي تارنيدر ا

 و دي كه به تولند ماه نسبت دادوري خنك شهريهوا

ها و در   به دانهيا رهي ذخيانتقال بهتر مواد فتوسنتز

 . عملكرد دانه منجر شده استشي افزاتينها

 انجام گرفته توسط ساير يها ي در بررسنيهمچن

 بر عملكرد يدار يكاشت تأثير معن  ن نيز تاريخامحقق

بين ارقام گلرنگ نيز  .)34 و 18 (دانه گذاشته است

  به ترتيب بيشترينIL111 رقم و 14رقم اصفهان 

 6/1141 (كمترين و )كيلوگرم در هكتار 5/1291(

 عملكرد دانه را به خود اختصاص )كيلوگرم در هكتار

 عملكرد دانه در رقم شيعلت افزا ).3 جدول(دادند 

 بودن ارتفاع بوته، شتريتوان به ب ي را م14اصفهان 

 تعداد دانه در  و تعداد دانه در بوتهك،يولوژيعملكرد ب

 با توجه به باال نيهمچن). 3 جدول(طبق نسبت داد 

ها در   طبقليك رقم، تشنيدن ارتفاع بوته در ابو

 شتري به موجب استفاد، تاج پوششي بااليها قسمت

 ونيالسيمي اسزاني و مدهي گرديدياز تشعشع خورش

 و همكاران يعيرب.  داده استشي شده را افزاديتول

 يكي ارقام مختلف كلزا ي خود روي در بررسزين) 9(

به باال بودن  عملكرد دانه را شي افزايها از علت

مطالعات احسان زاده و . ندارتفاع بوته نسبت داد

 ني بزين) 25 (1و كازاتو و همكاران) 28 (هيمحمود

 از نظر يدار ي مختلف گلرنگ تفاوت معنيها تهيوار

  .نشان دادعملكرد دانه 

  درصد روغن

 بر درصد روغن كاشت و رقم خي تاربرهمكنش

 خي در تار2811 رقم اراك .)1جدول  (ديدار گرد يمعن

 ) درصد5/25 ( و دوم) درصد4/25 (كاشت اول 

  خي در تارIL111 درصد روغن و رقم نيشتريب

 ) درصد3/22 ( و سوم) درصد8/22 (كاشت اول

 درصد روغن را به خود اختصاص دادند نيكمتر

نيز در بررسي خود روي ) 12( سرودي ).2جدول (

هاي گلرنگ، كمترين درصد روغن را در  ژنوتيپ

 درصد گزارش 47/21ا ميانگين  ب،IL111وتيپ ژن

، اصفهان 2811كاشت اول ارقام اراك   خي در تار.كرد

 كردند و دي را تولييدرصد روغن باال PI  و14

 با IL111 رقم ي ول؛دار با هم نداشتند يتفاوت معن

 ري با سايدار ي درصد اختالف معن8/22 نيانگيم

كاشت   خيار شده در تهت ارقام كاشنيب. ارقام داشت

 مشاهده يدار ي تفاوت معنيچهارم از لحاظ آمار

كاشت سوم   خي تار، كليبه طور). 2جدول  (دينگرد

 درصد روغن را به خود ) درصد7/23 (نيكمتر

 ري با سايدار ياختصاص داد و اختالف معن

آلياري و  .)3جدول  ( كاشت داشتيها خيتار

  درصد روغن دانه كهگزارش كردند )1 (همكاران

 ولي تحت تأثير يك صفت وابسته به ژنتيك است؛

 ريي تغ به طور كلي.گيرد شرايط محيطي نيز قرار مي

 بذر و پر شدن لي در زمان تشكيي آب و هواطيشرا

 روغن بذر گلرنگ زاني در مادي زغييردانه موجب ت

دند كه گزارش كر) 20 (2 و همكارانيآلس. دوش مي

كاشت قرار   خي تارريثأدرصد روغن در گلرنگ تحت ت

 در كاشت موجب كاهش درصد روغن و ريخأ و تدارد

 ارقام گلرنگ نيب .شود مي عملكرد روغن جهيدر نت

 درصد اختالف يك از نظر درصد روغن، در سطح زين

                                                 
1- Cazzota et al. 

2   - Alessi et al. 



  89، شهريور ماه 1، شماره 33، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 

11

 

 IL111رقم . )1جدول  ( مشاهده شديدار يمعن

 درصد روغن را به خود ) درصد3/23 (نيكمتر

 و 14 اصفهان ،2811اختصاص داد و با ارقام اراك 

PIي در بررس). 3 جدول( داشت ريدا ي اختالف معن

 ري درصد روغن تحت تاثزي ن)22 و 15 (نا محققساير

  .رقم قرار گرفت

  عملكرد روغن

ر روي عملكرد كاشت و رقم ب   تاريخبرهمكنش

كه رقم   به طوري؛)1جدول (گرديد دار   معنيروغن

 كاشت چهارم بيشترين   در تاريخ14اصفهان 

 در IL111 و رقم )كيلوگرم در هكتار 2/374(

كيلوگرم در  7/184 (كاشت اول كمترين  تاريخ

 عملكرد روغن را به خود اختصاص دادند )هكتار

 و اراك PIكاشت اول ارقام   در تاريخ). 2 جدول(

 عملكرد روغن بااليي را به خود اختصاص 2811

 14 چهارم رقم اصفهان تاريخ كاشتدر . دادند

وغن بااليي را توليد كرد و تفاوت بسيار عملكرد ر

ل جدو (داشتداري با ديگر ارقام مورد مطالعه  معني

 در مطالعات خود زين) 16( و همكاران يرزاخانيم ).2

 يكاشت و رقم برا  خي تارني بيدار ي معنبرهمكنش

 به طور كلي تاريخ. عملكرد روغن گزارش دادند

 و )هكتاركيلوگرم در  8/325 (كاشت سوم بيشترين 

كيلوگرم در  4/280 (كاشت اول كمترين  تاريخ

ولي بين .  عملكرد روغن را توليد كردند)هكتار

 كاشت اول و دوم و چهارم از نظر عملكرد هاي تاريخ

. )3جدول  (داري مشاهده نشد روغن تفاوت معني

 PIبه همراه رقم  14 رقم اصفهان ، نيزبين ارقام

كمترين  2811و اراك  IL111بيشترين و رقم 

  در تاريخ). 3جدول (عملكرد روغن را توليد كردند 

 يكاشت سوم به دليل مناسب بودن شرايط محيط

 عملكرد دانه ند رشد و نمو، ارقام گلرنگ توانستيبرا

هاي كاشت اول،   را در مقايسه با تاريخينسبتاً زياد

با توجه به رابطه مستقيم . دوم و چهارم توليد نمايند

، )28( با درصد روغن و عملكرد دانه عملكرد روغن

 گرفت كه باال بودن عملكرد روغن تيجهتوان ن مي

 سوم مربوط به باال بودن عملكرد تاريخ كاشتدر 

دار  ي باال و معنهمچنين وجود همبستگي .دانه است

 مؤيد ،)r=96/0**(بين عملكرد دانه و عملكرد روغن 

پيدا اين مطلب است كه هر چه عملكرد دانه افزايش 

  ).4جدول (يابد  مي عملكرد روغن نيز افزايش ،كند

  

  نتيجه گيري

تاريخ  برهمكنش ندار شد ي توجه به معنبا

كشت  ،مورد بررسي  اكثر صفاتاي و رقم بركاشت

تواند  مي تير، 11 در تاريخ كاشت 14 نرقم اصفها

عنوان بهترين گزينه جهت كشت دوم در منطقه ه ب

به مصادف شدن زمان ولي با توجه  ؛باشد ياسوج 

 تير با 11 تاريخ كاشت در 14برداشت رقم اصفهان 

هاي پاييزه مثل كلزا،  زمان كاشت بعضي از كشت

 خرداد را بعنوان گزينه دوم 26توان تاريخ كاشت  مي

براي كليه ارقام مورد استفاده در اين آزمايش معرفي 

  .نمود
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