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Introduction:

Oilseed rape (Brassica napus L.) is a traditional oil crop in Iran. Conventional 

oilseed rape production has been performed through manual sowing, transplanting, 

and harvesting over the past decades. In cold and temperate regions of the Iran, 

due to delays in harvesting operation of the previous crop, it is not possible to 

directly sow oilseed rape seeds (Jabbari et al., 2020). Delayed planting of oilseed 

rape can reduce grain yield. Therefore, oilseed rape seedling transplanting can be 

one of the appropriate solutions (Jabbari et al., 2020). On the other hand, seedling 

quality is an essential indicator for grain yield in oilseed rape, which is affected 

by many factors, including seedling age (Ren et al., 2014). In addition, the time 

of seedling transplanting is also very important (Rahnama & Bakhshandeh, 2006). 

Therefore, transplanting is also more advantageous than direct sowing in terms of 

time management. Although there are many benefits of transplanting in oilseed 

rape production systems, the optimal age of oilseed rape seedling for transplanting 

remains unknown (Jabbari et al., 2020). Furthermore, inappropriate seedling age 
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is always misleading in terms of whether older or younger seedlings are employed 

for transplanting in practice. Thus, it is necessary to seek an optimal seedling age 

and evaluate its effect on grain yield.

Materials & Methods:

Two field experiments were conducted as a randomized complete block design 

with three replications at research field of Seed and Plant Improvement Institute 

(SPII) in 2017-2018 and 2018-2019 growing season. There were 7 treatments; 

including seed planting on 7 October (control), transplanting of two-leaf seedlings 

and four-leaf seedlings on 17 October, 1 November and 11 November. The 

genotype used in this study was Ahmadi as a winter cultivar. The measured traits 

included days to flowering, flowering period, growth period, plant height, number 

of branches, number of grains per silique, number of silique per plant, silique 

length, 1000-grain weight and grain yield. SAS statistical software was used for 

data analysis and means were compared with LSD test. 

Results & Discussion: 

The results of the variance analysis indicated that days to flowering, flowering 

period, number of silique per plant and grain yield (P≤0.05) and number of grain 

per silique (P≤0.01) were significantly affected by the seedling and seed planting 

treatments. The results of this study showed that in two-leaf seedling transplanting 

treatments at different times of seedling transplanting, delay in flowering was 

observed, but the duration of flowering period was shorter under these treatments. 

Also, in the transplanting of the two-leaf seedlings, number of silique per plant 

and number of grain per silique were less than in transplanting of the four-leaf 

seedlings. The highest grain yield and net income were observed with seed planting 

treatment (3495 kg ha-1 and 61.1 Iranian million rials ha-1). Higher grain yield 

components such as number of silique per plant and number of grain per silique 

due to early flowering resulted in higher grain yield in seed planting treatment. 

In contrast, grain yield was lower in transplanting treatments compared to seed 

planting method. However, among the transplanting treatments, the highest grain 

yield (3332 kg ha-1) was observed in the four-leaf seedling transplanting on 17 

October. 

Effect of seed ...
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Conclusions: 

The results of this study showed that transplanting of winter oilseed rape cultivar 

is not suitable at the two-leaf seedling stage and winter oilseed rape seedlings 

should have at least four leaves during transplanting. In general, it seems that the 

late transplanting of oilseed rape seedlings to the farm in semi cold regions will 

significantly reduce grain yield compared to oilseed rape seed planting method.

Keywords: Agronomic characteristics, Delayed planting, Two-leaf and four-leaf 

transplanting stages, Yield and yield components
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تاریخ دریافت: 1399/04/31 تاریخ پذیرش: 1401/05/01 - شناسانۀ برنمود رقمی:

     این بررسی به منظور ارزیابی صفات زراعی در کشت نشایی و رایج کلزا در تاریخ های کشت تاخیری در مؤسسه 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج به مدت دو سال زراعی )97-1396 و 98-1397( اجرا شد. این بررسی 
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت بذر کلزا رقم 
زمستانه احمدی در 15 مهر ماه )شاهد(، انتقال نشای دوبرگی در تاریخ های 25 مهر، 10 آبان و 20 آبان و انتقال 
نشای چهاربرگی در تاریخ  های 25 مهر، 10 آبان و 20 آبان بود. نتایج تجزیه مرکب نشان دادکه اثر تیمار بر تعداد 
روز تا شروع گل دهی، طول دوره گل دهی، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه در سطح پنج درصد و بر تعداد 
دانه در خورجین در سطح یک درصد معنی  دار بود. بیشترین عملکرد و درآمد خالص تولید دانه از تیمار کشت 
بذر در تاریخ 15 مهرماه به ترتیب 3495 کیلوگرم در هکتار  و 61/1 میلیون ریال در هکتار حاصل شد. در بین 
تیمارهای کشت نشایی مورد مطالعه، بیشترین عملکرد دانه در تیمار انتقال نشای چهاربرگی در 25 مهرماه به میزان 
3332 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در تیمار انتقال نشای دوبرگی در 20 آبان ماه به میزان 1685 
به  ترتیب 4/7 و 51/8 درصد کاهش عملکرد نسبت به کشت بذری را نشان  کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که 
می  دهد. نتایج این بررسی نشان داد که انتقال نشای ارقام زمستانه کلزا در مرحله دوبرگی مناسب نیست و نشای 
کلزای زمستانه باید حداقل چهاربرگ کامل داشته باشد. همچنین انتقال دیرهنگام نشای کلزا به مزرعه در مناطق 

معتدل سرد سبب کاهش چشمگیر عملکرد دانه در مقایسه با کشت بذری کلزا خواهد شد.

10.22092/aj.2022.351216.1491
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مقدمه:
نخل  از  پس   )Brassica napus L.( کلزا 
میلیون   34 کشت  زیر  سطح  با  سویا  و  روغنی 
کیلوگرم   2072 دانه  عملکرد  میانگین  و  هکتار 
در هکتار سومین گیاه روغنی مهم به لحاظ تولید 
و سطح زیر کشت در جهان است که به خاطر 
به راحتی  روغن خوراکی آن کشت می شود و 
 Hamed et( گیرد  می  قرار  غالت  با  تناوب  در 
al., 2014; FAO, 2019(. تاریخ کاشت یکی از 

در  دانه  عملکرد  کننده  تعیین  عوامل  ترین  مهم 
کلزا است )Shirani Rad et al., 2013(. کشت 
مناطق  در  حاضر  حال  در  که  کلزا  پاییزه  ارقام 
هرچند  شوند  مي  کشت  کشـور  خشـك  نیمه 
پتانسیل تولید باالیي دارند، اما دوره رشد آن ها 
طوالني است و سبب همزماني مراحل خورجین 
دهي و پر شدن دانه با شـرایط آب و هوایي گرم 
 .)Shirani Rad et al., 2013( و خشك مي شود
از طرف دیگر، در اغلب مواردآماده سازی زمین 
مزارع در نیمه دوم سال جهت کشت پائیزه کلزا 
پاییز،  اوایل  در  بارندگی  باالی  احتمال  دلیل  به 
تأخیر در برداشت و باقی ماندن قسمت زیادی از 
بقایای محصوالت تابستانه به نحو مطلوبی انجام 
نمی شود و در نتیجه کلزا یا با تأخیر کشت می 
دادن  دست  از  دلیل  به  اساساً  اینکه  یا  و  گردد 
زمان مناسب، امکان کشت وجود نخواهد داشت 
صورت  در  همچنین   .)Jabbari et al., 2020(
معتدل  و  سرد  مناطق  در  کلزا  تأخیری  کشت 
احتمال  تابستانه،  برداشت محصول  از  پس  سرد 
خسارت تنش سرما و یخ زدگی حتمی خواهد 
کاهش  ها،  بوته  رفتن  بین  از  به  منجر  که  بود 
سطح سبز و تراکم بوته و در نتیجه افت عملکرد 

این مشکل می توان  برای رفع  دانه خواهد شد. 
کلزا را به صورت نشاکاری کشت نمود و کشت 
مثبت  و  پذیر  توجیه  مذکور  موارد  در  نشایی 
است )Jabbari et al., 2020(. کشت نشایی کلزا 
به دلیل مزایایی چون فرصت کافی برای آماده 
سازی زمین، استقرار مطلوب بوته ها، جلوگیری 
از خسارت سرمای زمستانه، تولید گیاهچه های 
قوی و انتقال گیاهچه ها در زمان مناسب به زمین 
اصلی، ایجاد تراکم و آرایش کاشت مناسب در 
زمین اصلی، ایجاد بهترین بستر کشت برای بذر 
کلزا در خزانه و عدم رقابت علف های هرز در 
حال گسترش می باشد. از این رو کاربرد سیستم 
در  تولید  افزایش  منظور  به  کلزا  نشایی  کاشت 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کشور  مناطق  از  برخی 

 .)Jabbari et al., 2020( است
کشت نشایی کلزا یکی از راهکار های کشت 
کلزا در دنیا بخصوص در کشور چین است که 
نیازمند پیشرفت سریع در مکانیزه کردن این نوع 
این روش   .)Hu et al., 2017( باشد  می  کشت 
محدودیت  برابر  در  مؤثر  اقدام  یك  تواند  می 
طول فصل برای دستیابی به بازده باالتر از تناوب 
 .)Sha et al., 2012( گیاهان زراعی با کلزا باشد
در این زمینه نتایج یك مطالعه درباره اثر تاریخ 
آذر(   30 و   15  ،1 و  آبان   15 و   1( نشاءکاری 
ارقام  زراعی  مهم  صفات  برخی  و  عملکرد  بر 
آر   ،308 هایوال   ،401 )هایوال  کلزا  بخش  امید 
جی اس003 و ساری گل( در اراضی شالیزاری 
نشاءکاری  های  تاریخ  بین  که  داد  نشان  رشت 
و ارقام کلزا از نظر صفات مورد بررسی تفاوت 
 .)Rabiee et al., 2010( معنی داری وجود داشت
در بین تاریخ های نشاءکاری، بیشترین عملکرد 

اثر روش های کشت....
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با  دانه، روغن و عملکرد ماده خشك به ترتیب 
میانگین 2740، 1208 و 8125 کیلوگرم در هکتار 
براساس  مشاهده شد.  دوم  نشاءکاری  تاریخ  در 
نتایج بدست آمده روش کشت نشایی ارقام کلزا 
در زمان مناسب )تاریخ 1 آبان تا 1 آذر( روش 
کلزا  نشایی  کشت  گسترش  راستای  در  موثری 
خواهد بود و منجر به حصول حداکثر عملکرد 
 Rabiee et( گردد  می  برداشت  شاخص  و  دانه 

 .)al., 2010

سطح زیرکشت کلزا در ایران در سال زراعی 
99-1398 بیش از 183 هزار هکتار گزارش شده 
البرز 772 هکتار می باشد  است که سهم استان 
)Ahmadi et al., 2021(. همچنین تاریخ کاشت 
بهینه و توصیه شده برای اقلیم معتدل سرد استان 
البرز مانند کرج از 20 شهریور تا 30 مهرماه ذکر 
 Shirani Rad et al., 2020; Shirani( شده است

 .)Rad et al., 2021

ارقام کلزا را می توان در روش کشت نشایی 
آذر  اول  تا  آبان  اول  تاریخ های  در  موفقیت  با 
تا حدود  میانگین دمای محیط 15  با  ترتیب  )به 
در  کشت  و  نمود  کشت  سلسیوس(  درجه   17
درجه   16/8 محیط  دمای  )میانگین  آبان  اواسط 
باشد  می  دارا  را  موفقیت  حداکثر  سلسیوس( 
کشت  مقایسه  نتایج   .)Rabiee et al., 2010(
 308 هایوال  هیبرید  رقم  کلزا  نشایي  و  مستقیم 
 40 که  است  داده  نشان  خوزستان،  استان  در 
متوسط  که  شد  موجب  کاشت  در  تأخیر  روز 
بازیافت  یا  زني  جوانه  تا  کاشت  زماني  فاصله 
نشاها 3/5 روز افزایش، طول دوره گل دهي و 
رسیدگي 11/4 و 33/0 روز، تعداد خورجین در 
بوته و تعداد دانه در خورجین 35/9 و 2/7 عدد، 

 938 و   1762 ترتیب  به  روغن  و  دانه  عملکرد 
 Rahnama( یافت  کاهش  هکتار  در  کیلوگرم 
Bakhshandeh, 2006 &(. در مجموع نتایج این 

تحقیق آشکار ساخت که کشت مستقیم کلزا در 
استان خوزستان از 20 آبان لغایت 10 آذر قابل 
توصیه است و در صورت ضرورت و از بین رفتن 
بخش هایي از مزرعه بر اثر عوامل غیرقابل پیش 
بیني، کشت نشایي کلزا در دامنه 10 تا 30 آذر 

در منطقه جنوب خوزستان توصیه مي گردد. 
در آزمایش دیگری، تأثیر سن گیاهچه کلزا 
 60 و   55  ،50  ،45،40  ،35  ،30 زمانی  بازه  در 
نشان  نتایج  و  شد  بررسی  کلزا  عملکرد  بر  روز 
داد که 40 روز پس از جوانه زدن کلزا، بهترین 
زمان ممکن برای انتقال نشاء به مزرعه می باشد 
که این موضوع تولید شاخه های فرعی و تولید 
خورجین بیشتر در تك بوته را سبب خواهد شد 
که سبب تولید باالترین عملکرد دانه خواهد شد 
)Ren et al., 2014(. همچنین انتقال نشاء در زمان 
30 و 60 روزگی بدترین زمان ممکن برای انتقال 
نشاء به مزرعه گزارش شده است که به ترتیب 
سبب کاهش 26 و 18 درصدی عملکرد دانه در 
با سیستم کشت مستقیم بذر خواهد شد   مقایسه 
برگی کلزا  )Ren et al., 2014(. گیاهچه چهار 
زمین  در  نشاء  از  پس  استقرار  بهبود  منظور  به 
به  جبران خسارت  و  ریشه  مناسب  رشد  اصلی، 
ریشه گیاه که در طی انتقال نشاء به زمین اصلی 
در  بیشتری   )Zn( روی  میزان  به  دهد  می  رخ 
 Mulyati( مقایسه با کشت مستقیم بذر نیاز دارد
محلول پاشی  تأثیر  بررسی  نتایج   .)et al., 2009

دو  نشایی  نشاء در کشت  انتقال  مراحل  و  روی 
داد  نشان  زمستانه  کشت  در  بهاره  کلزای  رقم 
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به  عملکرد  میانگین  پایین ترین  و  باالترین  که 
ترتیب در تیمارهای کشت نشایی هیبرید هایوال 
420 در مرحله دو برگی همراه با محلول پاشی 
روی و کشت مستقیم بذر هیبرید هایوال 420 به 
مقادیر 2628 و 1046 کیلوگرم در هکتار حاصل 
نشایی  کشت  در   .)Jabbari et al., 2020( شد 
افزایش  دلیل  به  زمستان،  اواخر  در کشت  کلزا 
گیاه،  سبزینگی  و  برگ  سطح  شاخص های 
جذب بهتر نور و بیشتر بودن تعداد خورجین و 
تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه و شاخص 
 .)Jabbari et al., 2020( برداشت بیشتر می باشد
کشت  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  وجود  با 
اندکی  بسیار  اطالعات  کلزا  بهاره  ارقام  نشایی 
در مورد کشت نشایی ارقام زمستانه کلزا وجود 
دارد. براین اساس، هدف از این آزمایش مقایسه 
یك  بذری  و  نشایی  کشت  در  زراعی  صفات 
انتقال  مختلف  های  زمان  در  کلزا  زمستانه  رقم 

نشاء بوده است.
موادوروشها

و  اصالح  تحقیقات  مؤسسه  در  تحقیق  این 
تهیه نهال و بذر کرج واقع در استان البرز )کرج( 
در طی دو سال زراعی 97-1396 و 1397-98 
اجرا شد. عرض جغرافیایي محل انجام آزمایش، 
35 درجه و 49 دقیقه شمالي و طول جغرافیایي 
آن 51 درجه و 6 دقیقه شرقي بوده و ارتفاع آن 
از سطح دریا 1321 متر است. این منطقه براساس 
آمار آب و هوایي و منحني آمبروترمیك به دلیل 
داشتن 150 تا 180 روز خشك، جزء مناطق آب 
و هوایي مدیترانه اي گرم و خشك و با داشتن 
زمستان سرد و مرطوب و تابستان گرم و خشك 
شود.  مي  محسوب  خشك  رطوبتي  رژیم  جزء 

کرج،  هواشناسي  ساله   30 اطالعات  براساس 
سال  در  متر  میلي   243 منطقه  بارندگي  متوسط 
است. ریزش باران عمدتاً در اواخر پاییز و اوایل 
بهار رخ مي دهد. میانگین حداکثر درجه حرارت 
ساالنه در تیرماه ، 28 درجه سانتي گراد و میانگین 
سانتي گراد  حداقل درجه حرارت، یك درجه 
در دي ماه اتفاق مي افتد. میانگین درجه حرارت 
برابر 13/5 درجه  ساله  منطقه در یك دوره 30 
سانتي گراد و درجه حرارت خاك، 14/5 درجه 
بافت خاك مزرعه آزمایش  سانتي گراد است. 
در کرج، لومي رسي بود و ویژگی های خاك 
محل آزمایش در جدول 1 ارائه شده است. داده 
های آب و هوایی کرج، شامل میانگین کمینه و 
بارندگی  همراه  به  ماهیانه  درجه حرارت  بیشینه 
ماهیانه به تفکیك سال )97-1396 و 1397-98( 

در جدول 2 ارایه شده است.
کلزا  نشای  کاشت  طرح،  این  اجراي  جهت 
)رقم زمستانه احمدی( در طی شهریور تا اوایل 
گرفت  صورت  مرحله  دو  در  خزانه  در  مهرماه 
و  دو  های  گیاهچه  انتقال،  مرحله  هر  برای  تا 
در  با  و  اساس  براین  باشد.  موجود  چهاربرگی 
سوم  دهه  در  نشاء  انتقال  تاریخ  سه  گرفتن  نظر 
دو  و  ماه  آبان  دوم  و  اول  های  دهه  و  ماه  مهر 
نموی دو و چهار  نشاء در مراحل  انتقال  مرحله 
های  بلوك  طرح  قالب  در  بررسی  این  برگی، 
مستقیم  تیمار شامل )کشت   7 با  کامل تصادفی 
نشای  انتقال  به عنوان شاهد،  مهرماه  بذر در 15 
دوبرگی در تاریخ های 25 مهرماه، 10 آبان و 20 
آبان و انتقال نشای چهاربرگی در تاریخ های 25 
مهرماه، 10 آبان و 20 آبان( با 3 تکرار اجرا شد. 
های  سینی  درون  گلخانه  در  کلزا  نشای  تولید 
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نشاء پلی اتیلنی 48 حفره ای )با ابعاد 385×540 
میلی متر با عمق 70 میلی متر( انجام شد و سینی 
های کشت با کوکوپیت پوشانده شد تا کندن و 
انتقال نشاء راحت تر باشد و در هر خانه )حفره( 
2 تا 3 بذر کشت شد. پس از سبز شدن و استقرار 

کامل گیاهچه ها تنك کردن انجام شد و در هر 
حفره یك گیاهچه حفظ گردید. به منظور رشد 
مناسب تر و قوی تر گیاهچه های کلزا در خزانه 
از کود کامل به صورت محلول پاشی و همراه با 
آب آبیاری در چند مرحله با غلظت توصیه شده 
)100 سی سی در لیتر( پس از ظهور اولین برگ 
حقیقی استفاده شد. بعد از اینکه گیاه به مراحل 
دو و چهار برگی )برحسب نوع تیمار آزمایشی( 
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انجام گرفت.  اصلی  زمین  به  نشاء  انتقال  رسید، 
همچنین یك روز پس از انتقال نشاء از خزانه به 
زمین اصلی سولفات روی به میزان 0/6 کیلوگرم 
شد.  پاشی  محلول  ها  گیاهچه  روی  هکتار  در 
)با  کوددهی  شامل  زمین  سازي  آماده  عملیات 
توجه به نتایج آزمون خاك(، شخم )با تراکتور 
و شخم برگردان دار( و دیسك )دوبار( در اوائل 
خاك  آزمون  نتایج  براساس  شد.  انجام  مهرماه 
مزرعه )جدول 1( نسبت به کود پاشي به میزان 
کود اوره 250 کیلوگرم در هکتار در سه نوبت 
60 کیلوگرم به صورت پایه، 120 کیلوگرم در 
در  کیلوگرم   70 و  ها  ساقه  شدن  طویل  مرحله 
و  آمونیوم  فسفات  کود  گلدهي،  شروع  مرحله 
سولفات پتاسیم به ترتیب 150 و 100 کیلوگرم 
کرت  هر  شد.  اقدام  پایه  صورت  به  هکتار  در 
آزمایشی شامل 4 خط 4 متري بود که در مرحله 
با  کلزا  )نشاء(  های  گیاهچه  کلزا،  نشای  انتقال 
متر )کشت دو ردیف  فاصله خطوط 60 سانتي 
روي هر پشته که در نتیجه فاصله ردیف ها 30 
با  متر  ها 8 سانتي  بوته  فاصله  و  بود(  متر  سانتی 
در  کاشت  آرایش  گردید.  نشاءکاری  دست 
تیمار کشت بذری نیز همانند تیمار کشت نشایی 
بود. براین اساس تراکم بوته در مزرعه 42 بوته 
دوره  طول  در  شد.  گرفته  نظر  در  مربع  متر  در 
رشد مراقبت هاي زراعي از قبیل مبارزه با علف 
 Descurainia( خاکشیر  خصوص  به  هرز  هاي 
با  مبارزه  و  دستی  وجین  صورت  به   )sophia

دو  در   )Brevicory nebrassicae( مومی  شته 
مرحله به وسیله سم پاشی با سموم پریمور و در 
نموی  مراحل  برخی  انجام شد.  مرحله گل دهی 
دوره  طول  گل دهی،  شروع  تا  روز  تعداد  نظیر 

شد.  گیری  اندازه  رشد  دوره  طول  و  دهی  گل 
بوته،  ارتفاع  صفات  کامل  رسیدگي  مرحله  در 
تعداد  بوته، طول خورجین،  تعداد خورجین در 
بوته   8 از  دانه  هزار  وزن  و  خورجین  در  دانه 
منظور  به  اندازه گیري شد.  از هر کرت  انتخابي 
تعیین عملکرد دانه و پس از حذف اثر حاشیه ای، 
بوته هاي موجود در مساحت 3/6 متر مربع از هر 
و  شد  کف بر  جداگانه  طور  به  آزمایشي  کرت 
وزن دانه ها با رطوبت 12 درصد با ترازوي دقیق 
واریانس  تجزیه  پایان  در  و محاسبه شد.  توزین 
مرکب داده ها با استفاده از نرم افزار SAS نسخه 
)9/1( انجام شد. قبل از تجزیه واریانس مرکب 
آزمایشی  اشتباهات  یکنواختی  آزمون  ها،  داده 
واریانس  همگنی  و  شد  انجام  بارتلت(  )آزمون 
F در  اثبات شد. آزمون  های آزمایشی دو سال 
امید  براساس  مرکب  واریانس  تجزیه  جدول 
مقایسه  گرفت.  صورت  تغییر  منابع  ریاضی 
اختالف  از روش حداقل  استفاده  با  ها  میانگین 
درصد  پنج  احتمال  سطح  در   )LSD( معني دار 
تجزیه  در  که  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  انجام 
ثابت در نظر گرفته شدند. در  تیمارها  واریانس 
مختلف  تیمارهای  سودآوری  میانگین  نهایت 
کشت در سال های آزمایش مورد بررسی قرار 

گرفت. 
نتایجوبحث

تجزیهواریانسمرکب

صفات  مرکب  واریانس  تجزیه  نتایج 
فنولوژی در جدول 3 نشان می دهد که اثر سال 
بر صفات تعداد روز تا شروع گل دهی در سطح 
بر طول دوره گل دهی در سطح  و  یك درصد 
بر  تیمار  اثر  بود.  معنی دار  درصد  پنج  آماری 

اثر روش های کشت....
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تعداد روز تا شروع گل دهی و طول دوره گل 
دهی در سطح پنج درصد معنی دار بود )جدول 
3(. اثر متقابل سال×تیمار بر تعداد روز تا شروع 
گل دهی و طول دوره گل دهی در سطح یك 
نتایج  براساس  همچنین  بود.  معنی دار  درصد 
تجزیه واریانس مرکب طول دوره رشد و برخی 
بر  سال  اثر   ،3 در جدول  مورفولوژیك  صفات 
طول دوره رشد، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، 
معنی  و طول خورجین  دانه در خورجین  تعداد 
دار نبود. اثر تیمار بر تعداد دانه در خورجین در 
طول  صفات  بر  و  دار  معنی  درصد  یك  سطح 
و  فرعی  شاخه  تعداد  بوته،  ارتفاع  رشد،  دوره 
اثر  که  درحالی  نبود.  دار  معنی  خورجین  طول 
سال×تیمار بر صفت تعداد شاخه فرعی در سطح 
دوره  طول  صفات  بر  و  معنی دار  درصد  یك 
رشد، ارتفاع بوته، تعداد دانه در خورجین و طول 
خورجین معنی دار نبود. در این آزمایش اثر سال 
بر تعداد خورجین در بوته در سطح یك درصد 
و بر عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنیدار و 
بر صفت وزن هزار دانه معنی دار نبود )جدول 3(. 
درحالی که اثر تیمار بر تعداد خورجین در بوته 
و عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی دار و 
اثر   .)3 نبود )جدول  معنی دار  دانه  هزار  وزن  بر 
سال×تیمار بر تعداد خورجین در بوته، وزن هزار 

دانه و عملکرد دانه معنی دار نشد )جدول 3(.
مراحلنموی)تعدادروزتاشروعگل

دهی،طولدورهگلدهیوطولدوره

رشد(

در  گل دهی  شروع  تا  روز  تعداد  میانگین 
 185 معادل   )1397-1398( آزمایش  دوم  سال 
 )1396-1397( آزمایش  اول  سال  در  و  روز 

برابر با 178 روز بود )جدول 4(. پائین تر بودن 
و  اسفند  ماه های  بیشینه و کمینه دمای  میانگین 
فروردین در سال دوم آزمایش در مقایسه با سال 
اول می تواند سبب تأخیر در آغاز ساقه دهی و 
در   .)2 )جدول  باشد  کلزا  دهی  گل  آن  تبع  به 
بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین تعداد روز 
تا شروع گل دهی در تیمارهای انتقال نشای دو 
برگی در تاریخ های 25 مهرماه، 10 و 20 آبان 
تا  روز  تعداد  میانگین   .)4 )جدول  شد  مشاهده 
دو  نشای  انتقال  تیمارهای  در  دهی  گل  شروع 
ترتیب  به  آبان   20 و   10 مهرماه،   25 در  برگی 
203، 202 و 202 روز بود )جدول 4(. میانگین 
تعداد روز تا شروع گل دهی در تیمارهای انتقال 
مهرماه،   25 های  تاریخ  در  برگی  چهار  نشای 
انتقال  تیمارهای  از  کمتر  بسیار  آبان   20 و   10
به  بود.  مذکور  های  تاریخ  در  برگی  دو  نشای 
طوری که میانگین تعداد روز تا شروع گل دهی 
انتقال نشای چهار برگی در تاریخ 25  در تیمار 
نشای  انتقال  تیمار  در  روز،   162 با  برابر  مهرماه 
چهار برگی در تاریخ 10 آبان  ماه برابر با 159 
در  برگی  چهار  نشای  انتقال  تیمار  در  و  روز 
تاریخ 20 آبان  ماه 161 روز بود )جدول 4(. در 
مقابل، میانگین تعداد روز تا شروع گل دهی در 
تیمار کشت بذر در 15 مهرماه 163 روز بود که 
تفاوت معنی داری با تیمارهای انتقال نشای چهار 

برگی نداشت )جدول 4(.
برگی  دو  مرحله  در  انتقال  رسد  می  نظر  به 
کوچك  جثه  و  کم  ریشه ای  توسعه  دلیل  به 
جدید  شرایط  با  گیاه  کمتر  تطابق  سبب  نشاء 
از  نشاء  ریشه   بستر  تغییر  دلیل  به  رشد  توقف  و 
مرحله  در  باشد.  مزرعه  خاك  به  محیط خزانه 
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 تجزيه واريانس مركب صفات مورد بررسي -3جدول 
Table 3. Combined analysis of variance for the studied traits 

منابع تغيير  
(S.O.V)

 ميانگين مربعات
Mean squares 

 درجه آزادي
DF

- تعداد روز تا گل
 دهي

Days to 
flowering

 طول دوره گل
 دهي

Flowering 
period

 طول دوره رشد
Growth 
period

 ارتفاع بوته
Plant height 

 تعداد شاخه فرعي
Number of 
branches

سال                                       
Year          

1 601** 1070 * 2.3 ns 3.4 ns 5.3 ns

 تكرار در سال 
Rep(year)                                

4 23 26 11.8 203.1 2.6

 تيمار 
Treatment                                  

6 2603 * 3592 * 66.9 ns 150.2 ns 16.8 ns

  تيمار  ×سال
Year ×

T t t 
                    

6 504 ** 663 ** 18.2 ns 339.9 ns 8.8 **

 خطا
Error                                              

24 33 115 8.6 358.5 2.2 

 ضريب تغييرات
)درصد(

CV (%)

3.1 20.4 1.1 12.9 28.9

ns، * درصد 1 و 5 دار در سطوح احتماليدار و معن ينرمعيب غيترت به ** و 
ns: non-significant, * and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
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Continued Table 3. Combined analysis of variance for the studied traits 

 منابع تغيير  
(S.O.V)

 ميانگين مربعات
Mean squares 

درجه 
 آزادي
DF

تعداد دانه در 
 خورجين

Number of 
grain per
silique

 تعداد خورجين در بوته
Number of 

silique per plant

 طول خورجين
Silique 
length

 وزن هزار دانه
1000-grain 

weight 

 عملكرد دانه
Grain yield

                                         سال
Year          

1 7.7 ns 3429 ** 6.6 ns 0.18 ns 817330 *

 تكرار در سال 
Rep(year)                                

4 3.3 227 8.1 0.36 1941266

 تيمار 
Treatment                                  

6 62.3 ** 41218 * 13.9 ns 0.56 ns 2733963 *

  تيمار  ×سال
Year ×

 
                    

6 6.7 ns 4876 ns 4.9 ns 0.34 ns 341508 ns

 خطا
Error                                              

24 9.6 1396 4.3 0.19 172295 

 ضريب تغييرات
)درصد(

CV (%)

13.2 23.1 4.4 14.9 5.5

ns، * درصد 1 و 5 دار در سطوح احتماليدار و معنيرمعنيب غيترتبه ** و 
ns: non-significant, * and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

  

اثر روش های کشت....
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انتقال نشاء دوبرگی به دلیل ایجاد تنش در زمان 
حداقل  انتقال  از  پس  مزرعه  به  خزانه  از  انتقال 
ریشه های  ترمیم  جهت  رشد  توقف  روز   40
که  شد  مشاهده  ها  اندام  تعادل  و  دیده  آسیب 
یخبنـدان  و  سـرما  بـا  ها  گیاهچه  برخورد  سبب 
انتقال  مقابل  شد. در  زمستان  و  پائیز  دوم  نیمه 
ای  توسعه ریشه  دلیل  به  برگی  در مرحله چهار 
مناسب و جثه بزرگ نشاء تطابق زودتر و بهتری 
برخـورد  عدم  و  شد  حاصل  جدید  شرایط  با 
پائیز  نیمه دوم  یخبنـدان  و  بـا سـرما  ها  گیاهچه 
مشاهده شد. در زمینه زمان انتقال نشاي کلزا به 
زمان  که  است  شده  گزارش  نشاء  سن  و  زمین 
به مزرعه در  از خزانه  نشاي کلزا  انتقال  مناسب 
بود  متغیر  روز   45 تا   30 از  مختلف  ارقام  بین 
)Singh & Singh, 2012(. در مراحل انتقال نشاء 
به زمین اصلي، صدمه به ریشه گیاهچه جز مهم 
تحقیقات  نتایج  است.  کشاورزان  دغدغه  ترین 
در این زمینه نشان داده است که گیاه کلزا پس 
از انتقال نشاء در سیستم کشت نشایي به مقادیر 
ریشه  شدن  طویل  براي  روي  عنصر  از  بیشتري 
و افزایش وزن ماده خشك در مقایسه با کشت 

 .)Mulyati et al., 2009( مستقیم بذر نیاز دارد
اول  سال  در  دهی  گل  دوره  طول  میانگین 
سال  از  بیشتر  روز   10  ،)1396-97( آزمایش 
بارندگی  به  که  بود   )1397-98( آزمایش  دوم 
فروردین  اواخر  در  آزمایش  اول  در سال  بیشتر 
باشد  می  مرتبط  ماه  اردیبهشت  اول  نیمه  و 
در  دهی  گل  دوره  طول  میانگین   .)4 )جدول 
بود،  روز  مهرماه 70  در 15  بذری  تیمار کشت 
در  برگی  دو  نشای  انتقال  تیمارهای  مقابل  در 
از طول  ماه  تاریخ های 25 مهر، 10 و 20 آبان 

دوره گل دهی بسیار کوتاه تری )به ترتیب 29، 
بذر  کشت  تیمار  با  مقایسه  در  روز(   30 و   28
برخوردار بودند )جدول 4(. این در حالی است 
تیمارهای  در  دهی  دوره گل  طول  میانگین  که 
انتقال نشای چهاربرگی در تاریخ های 25 مهر، 
10 و 20 آبان ماه به ترتیب برابر با 78، 84 و 77 
روز بود )جدول 4(. براین اساس بیشترین طول 
دوره گل دهی در تیمار انتقال نشای چهاربرگی 
در تاریخ  10 آبان  ماه مشاهده شد )جدول 4(. 
کلزا  بهاره  ارقام  دهی  گل  دوره  طول  افزایش 
انتقال  های  تاریخ  در  نشایی  کشت  شرایط  در 
 Rahnama( است  شده  گزارش  نشاء  تأخیری 
به  نسبت  نشاءکاري   .)& Bakhshandeh, 2006

گیاهچه  برخـورد  عـدم  سبب  به  مستقیم  کشت 
ها بـا سـرما و یخبنـدان ابتـداي فـصل و افزایش 
طول دورة گل دهي، باعث افـزایش تولیـد کمـي 

.)Dong et al., 2005( و کیفـي بذر مي شود
ارتفاعبوته

از نظر ارتفاع بوته تفاوت معنی داری بین دو 
وجود  بررسی  مورد  تیمارهای  و  آزمایش  سال 
در دو  بوته  ارتفاع  میانگین   .)4 نداشت )جدول 
سال آزمایش، به ترتیب 146/3 و 146/9 سانتی 
تیمار  در  بوته  ارتفاع  میانگین  همچنین  بود.  متر 
کشت بذر 139 سانتی متر و در تیمارهای کشت 
نشایی کلزا از 142 تا 152 سانتی متر متغیر بود که 
در یك گروه آماری قرار داشتند )جدول 4(. به 
نظر می رسد تفاوت زمان کاشت بین تیمارهای 
کشت نشایی با کشت بذر نتوانسته تفاوت معنی 
داری بین تیمارها از نظر ارتفاع بوته ایجاد کند.  

تعدادشاخهفرعی

تعداد شاخه فرعی در تیمارهای مورد بررسی 



25

به  نداشت )جدول 4(.  با هم  معنی داری  تفاوت 
نظر می رسد توقف رشد 10 تا 14 روزه پس از 
انتقال نشاها به زمین اصلی سبب تأخیر در رشد 
نشا ها و برخورد با شرایط نامطلوب آب و هوایی 
در اواخر پاییز و زمستان شده است. این موضوع، 
یکسان بودن رشد رویشی بوته ها و عدم تفاوت 
کشت  و  نشایی  کشت  تیمارهای  بین  دار  معنی 
بذری از نظر ارتفاع بوته و تعداد شاخه را توجیه 

می کند.
تعدادخورجیندربوته

از نظر تعداد خورجین در بوته، در سال اول 
آزمایش 18 خورجین بیشتر از سال دوم آزمایش 
بودن  مناسب  و  بیشتر   .)4 )جدول  شد  مشاهده 
میانگین بیشینه و کمینه دمای ماه های فروردین 
و اردیبهشت در سال اول آزمایش در مقایسه با 
سال دوم می تواند دلیل اصلی این موضوع باشد 
اواخر  در  برف  بارش  براین  عالوه   .)2 )جدول 
اواخر گل دهی  با  فروردین 1398 که مصادف 
و اوائل خورجین دهی کلزا بود می تواند دلیل 
بوته  در  تعداد خورجین  بودن  کمتر  بر  دیگری 
در   .)4 )جدول  است  آزمایش  دوم  سال  در 
نشای  انتقال  تیمارهای  آزمایشی،  تیمارهای  بین 
چهاربرگی در تاریخ های 20 و 10 آبان ماه و 15 
مهرماه دارای 256، 240 و 162 خورجین در بوته 
نشای  انتقال  تیمار  مقابل،  در   .)4 بودند )جدول 
دو برگی در 25 مهرماه کمترین تعداد خورجین 
در بوته را داشت )جدول 4(. بیشتر بودن تعداد 
شاخه فرعی در تیمارهای انتقال نشای چهاربرگی 
اصلی  دلیل  دوبرگی  نشای  انتقال  با  مقایسه  در 
بیشتر بودن تعداد خورجین در بوته در تیمارهای 
تیمار  باشد )جدول 4(.  نشای چهاربرگی  انتقال 

 235 بودن  دارا  با  نیز  مهرماه   15 در  بذر  کشت 
نشای  انتقال  تیمارهای  مانند  بوته  در  خورجین 
وضعیت  از  ماه  آبان   10 و   20 در  چهاربرگی 

مناسبی برخوردار بود )جدول 4(.
تعداددانهدرخورجین

دانه  تعداد  نظر  از  بررسی  مورد  تیمارهای 
داشتند )جدول  معنی داری  تفاوت  در خورجین 
در  بذر  کشت  تیمارهای  آزمایش،  این  در   .)4
تاریخ  در  نشای چهاربرگی  انتقال  و  مهرماه   15
خورجین  در  دانه  تعداد  بیشترین  از  آبان   20
 .)27/1 و   27/8 ترتیب  )به  بودند  برخوردار 
در  خورجین  در  دانه  تعداد  کمترین  مقابل،  در 
 20 و   10 در  برگی  دو  نشای  انتقال  تیمارهای 
آبان ماه به ترتیب به میزان 20/5 و 19/6 مشاهده 
شد )جدول 4(. تعداد دانه در خورجین در واقع 
کند  مي  مشخص  را  گیاه  هاي  مخزن  ظرفیت 
داراي  گیاه  باشند،  بیشتر  ها  دانه  تعداد  هرچه  و 
پرورده  مواد  براي  بیشتري  هاي  مخزن  تعداد 
گزارش  دیگری  بررسی  در  است.  شده  تولید 
تعداد  و  بوته  تعداد خورجین در  شده است که 
دانه در خورجین در تیمار انتقال نشای دوبرگی 
)اسفندماه(  زمستانه  کشت  در  کلزا  بهاره  ارقام 
انتقال نشاء در مرحله چهاربرگی  بسیار بیشتر از 
مطابقت  این آزمایش  این  نتایج  با  باشد که  می 
ندارد )Jabbari et al., 2020(. به نظر  می رسد 
واکنش ارقام زمستانه در کشت پاییزه به کشت 
نشایی در مقایسه با ارقام بهاره در کشت اواخر 
تواند  می  موضوع  این  است.  متفاوت  زمستان 
بهاره  به  نیاز  و  ریشه  سیستم  در  تفاوت  دلیل  به 
نشایی  در کشت  باشد.  زمستانه  ارقام  در  سازی 
انتقال  ارقام زمستانه کلزا حداقل سن نشاء برای 

اثر روش های کشت....
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در  زیرا  است  برگی   6 تا   4 بین  اصلی  زمین  به 
پیدا کرده  تری  مناسب  توسعه  ریشه  این حالت 
و پس از انتقال به زمین اصلی می تواند با خاك 
سریع تر  و بهتر ارتباط برقرار کند. همچنین اگر 
انتقال نشاء کلزای زمستانه در سنین پائین تر یعنی 
در مرحله دو برگی انجام شود توقف رشد پس 
مرحله  به  گیاه  و  شده  طوالنی تر  نشاء  انتقال  از 
رسد  نمی  برگی(  تا هشت  )شش  کامل  روزت 
سرمای  از  سرمازدگی  سبب  موضوع  این  که 

اواخر پائیز و زمستان خواهد شد.
طولخورجین

معنی داری  تفاوت  بررسی  مورد  تیمارهای 
از نظر طول خورجین نداشتند و در یك گروه 
آماری قرار گرفتند )جدول 4(. با این حال، طول 
خورجین در تیمارهای انتقال نشای چهاربرگی در 
25 مهرماه 9/5 سانتی متر، انتقال نشای دو برگی 
در 20 و 10 آبان ماه به ترتیب 7/2 و 7/0 سانتی 
متر، انتقال نشای چهاربرگی در 10 و 20 آبان ماه 
به ترتیب 5/3 و 5/2 سانتی متر و کشت بذر در 15 
مهرماه 5/5 سانتی متر بود )جدول 4(. در ارزیابی 
تأثیر تاریخ نشاکاری بر عملکرد و خصوصیات 
است  بهاره ذکر شده  کلزای  رقم  زراعی چهار 
که در نشاکاری زودهنگام پائیزه طول خورجین 
 2010( باشد  می  دیرهنگام  نشاکاری  از  بیشتر 
Rabiee et al.,(. طول خورجین بیانگر تعداد دانه 

در آن است و همبستگی زیاد و معنی داری بین 
دانه مشاهده شده است  تعداد  و   طول خورجین 

.)Vergeer & Kunin, 2013(
وزنهزاردانه

تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن هزار دانه 
 .)4 )جدول  نداشتند  هم  با  معنی داری  تفاوت 

کلزا  دانه  هزار  وزن  بر  نشایی  تأثیر کشت  عدم 
است  شده  گزارش  نیز  دیگر  محققین  توسط 
تعداد  مطالعه،  این  در   .),.Jabbari et al  2020(
روز تا آغاز گل دهی در تیمارهای کشت بذر و 
انتقال نشای چهار برگی به طور معنی داری کمتر 
بود )جدول  برگی  نشای دو  انتقال  تیمارهای  از 
4(. در مقابل، طول دوره گل دهی در تیمارهای 
انتقال نشای دو برگی به طور محسوسی کمتر از 
تیمارهای کشت بذر و انتقال نشای چهار برگی 
رشد  دوره  طول  رو،  این  از   .)4 )جدول  بود 
معنی داری  تفاوت  مطالعه  مورد  تیمارهای  در 
تیمارها  تمامی  در  دانه  پر شدن  آغاز  و  نداشت 
عدم  دالیل  از  یکي  است.  بوده  یکسان  نسبتاً 
تفاوت وزن هزار دانه در تیمارهای مورد مطالعه 
یکسان بودن زمان آغاز پر شدن دانه و برخورد 
محیطـي  شـرایط  با  تیمارها  کلیه  در  مرحله  این 
زیاد  حرارت  درجه  یعنی  فصل  آخر  نامناسـب 

بوده است.
عملکرددانه

بیشترین  بررسی،  مورد  تیمارهای  بین  در 
عملکرد دانه در تیمار کشت بذر به میزان 3495 
 .)4 )جدول  شد  مشاهده  هکتار  در  کیلوگرم 
پس از تیمار کشت بذر، عملکرد دانه در تیمار 
مهرماه   25 تاریخ  در  برگی  چهار  نشای  انتقال 
در  که  بود  هکتار  در  کیلوگرم   3332 میزان  به 
مقایسه با تیمار کشت بذری 4/7 درصد کاهش 
را نشان داد )جدول 4(. کمترین عملکرد دانه در 
آبان   20 تاریخ   در  دوبرگی  نشای  انتقال  تیمار 
میزان 1685 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد  به 
که کاهش 51/8 درصدی عملکرد دانه نسبت به 
تیمار کشت بذری را نشان می دهد )جدول 4(. 
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تیمارهای  در  دانه  عملکرد  کـه  داد  نشان  نتایج 
کشت نشایي نسـبت بـه کشت مستقیم کمتر بود 
که می تواند به دلیل کمتر بودن اجزای عملکرد 
در  دانه  تعداد  و  بوته  در  خورجین  )تعداد  دانه 
خورجین( در تیمارهای کشت نشایی به واسطه 
نشاها  انتقال  از  توقف رشد طوالنی  مدت پس 
دانه  عملکرد  بودن  بیشتر  باشد.  اصلی  زمین  به 
بوته  تعداد خورجین در  به  بذر  تیمار کشت  در 

)235( و تعداد دانه در خورجین )27/8( مناسب 
و کمتر بودن عملکرد دانه در تیمار انتقال نشای 
دوبرگی در تاریخ  20 آبان به تعداد خورجین در 
بوته )84( و تعداد دانه در خورجین )19/6( کم 

مرتبط بود )جدول 4(.
تیمارهای  در  دانه  عملکرد  میانگین  مقایسه 
در  دانه  عملکرد  که  داد  نشان  مطالعه  مورد 
از  بیشتر  چهاربرگی  نشای  انتقال  تیمارهای 

٦

جدول 
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)جدول  بود  دوبرگی  نشای  انتقال  تیمارهای 
انتقال  تیمار  در  دانه  عملکرد  بودن  باالتر   .)4
مقایسه  در  چهاربرگی  مرحله  در  کلزا  نشای 
طوالنی  واسطه  به  تواند  می  برگی  دو  مرحله  با 
بودن دوره گل دهی، تعداد شاخه فرعی بیشتر، 
خورجین  در  دانه  تعداد  بیشتر،  خورجین  تعداد 
زیادتر و خورجین طویل )در تیمار انتقال نشای 

)جدول  باشد  مهرماه(   25 تاریخ  در  چهاربرگی 
تأثیر روش های مختلف کشت  ارزیابی  4(. در 
بر دو رقم کلزا )دانوب و نپتون( گزارش شد که 
کشت نشایی در تاریخ 10 آبان ماه )به صورت 
آب  وری  بهره  میزان  کمترین  دارای  تأخیری( 

.),.Safi et al 2019( بوده است

٧
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نتایج بیانگر این موضوع بود که در تیمارهای 
کشت نشایی عالوه بر سـن نشاء، تــاریخ انتقــال 
نشــاء نیز تأثیر بسزایی بر رشد گیاه کلـزا داشت 
و بیشترین مقادیر عمکلرد دانه در تیمار کشـت 
نشـاء چهـار برگـي و تاریخ انتقال نشای 25 مهــر 
بدست آمـد. از این رو مرحلــه رشــدي چهــار 

مرحــله  تــوان  مــي  را  مهــر   25 و  برگــي 
رشــدي مناسب و تـاریخ مطلـوب انتقـال نشـاء 
در  کلــزا  نشــایي  کشــت  بــراي  مزرعـه  بـه 
بـا  دیگـر  طـرف  از  کرد.  توصـیه  البرز  اســتان 
وجـود کـاهش معني دار عملکرد دانه در کشت 
نشایي نسـبت بـه کشت مستقیم، کشـت نشـایي 
کلـزا در برخـي از شرایط مانند کشت تأخیري 

٨

ادامه 
جدول 

4- 
ت مورد مطالعه در پاسخ به تيمارهاي آزمايشي

مقايسه ميانگين برخي صفا
C

ontinued Table 4. M
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parisons of som
e studied traits in response to experim

ental treatm
ents 
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یا آماده نبودن زمـین جهت کشت مستقیم قابل 
توصیه است. 

بررسیاقتصادی

تیمار  در  دانه  عملکرد  میانگین  نتایج،  طبق 
به عنوان شاهد  تاریخ 15 مهرماه  کشت بذر در 
میزان  به  و  هکتار  در  عملکرد  بیشترین  دارای 

3495 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به قیمت 
تضمینی دانه کلزا در سال های آزمایش، میانگین 
به  تیمار  این  کشت  خالص  و  ناخالص  درآمد 
و  هکتار  در  ریال  میلیون   61/1 و   106 ترتیب 
کشت  تیمارهای  بین  در  همچنین  بود.  بیشترین 
نشای  انتقال  خالص  و  ناخالص  درآمد  نشایی، 
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چهار برگی در تاریخ 25 مهرماه بیشترین مقدار 
برآورد شد )جدول 5(. 

نتیجهگیری

نتایج کلی این تحقیق نشان داد که عملکرد 
از کشت  نشایی کمتر  تیمارهای کشت  در  دانه 
بذری بود و بیشترین عملکرد دانه از تیمار کشت 
بذر در تاریخ 15 مهرماه به میزان 3495 کیلوگرم 
در هکتار حاصل شد که میانگین درآمد خالص 
کشت این تیمار 61/1 میلیون ریال در هکتار بود. 
نشایی  کشت  تیمارهای  بین  در  دیگر  طرف  از 
تیمار  از  دانه  عملکرد  بیشترین  مطالعه،  مورد 
میزان  به  مهرماه   25 در  نشای چهاربرگی  انتقال 
میانگین  3332 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. 
درآمد خالص کشت این تیمار 39/6 میلیون ریال 
در هکتار بود. از این رو کشت بذری بر کشت 
داشت.  اقتصادی  و  زراعی  برتری  کلزا  نشایی 
انتقال  که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج  همچنین 
دوبرگی  مرحله  در  کلزا  زمستانه  ارقام  نشای 

باید  زمستانه  کلزای  نشای  و  نیست  مناسب 
همچنین  باشد.  داشته  کامل  چهاربرگ  حداقل 
مناطق  به مزرعه در  نشای کلزا  انتقال دیرهنگام 
معتدل سرد سبب کاهش چشمگیر عملکرد دانه 

در مقایسه با کشت بذری کلزا خواهد شد.

١١

در تيمارهاي مختلف آزمايشمحصول د ناخالص و خالص ميانگين درآم -5جدول 
Table 5. Mean gross and net income of the crop in different treatments of the experiment 

 

 

درآمدخالص
)ميليون ريال در هكتار(     

Net income (Iranian 
million rials ha-1) 

درآمد ناخالص
)ميليون ريال در هكتار(     

Gross income (Iranian 
million rials ha-1) 

 تيمارها
Treatments

تيمارهاي كشت نشايي و بذري  
Seedling and seed planting treatments

61.1 106
مهرماه 15كشت بذر در 

Seed planting on 7 Oct 

مهرماه 25انتقال نشاي دو برگي در  91.2 29.5
Seedling transplanting at two-leaf stage on 17 Oct

آبان ماه 10انتقال نشاي دو برگي در  85.2  23.5
Seedling transplanting at two-leaf stage on 1 Nov

-10.4 51.3 
آبان ماه 20انتقال نشاي دو برگي در 

Seedling transplanting at two-leaf stage on 11 Nov

39.6 101.3 
مهرماه 25انتقال نشاي چهار برگي در 

Seedling transplanting at four-leaf stage on 17 Oct

آبان ماه 10انتقال نشاي چهار برگي در  90.8 29.1
Seedling transplanting at four-leaf stage on 1 Nov 

-5.3 56.5 
آبان ماه 20انتقال نشاي چهار برگي در 

Seedling transplanting at four-leaf stage on 11 Nov

اثر روش های کشت....
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