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  گلرنگ بهاره يهاپیعملکرد ژنوت يعملکرد و اجزا ک،یواکنش مورفولوژ
 کاشت يهاخیبه تار

  
  4يموسو دهاشمیسو  3یمشتط ی، عل*2تالوت يمحمدرضا مراد، 1هنا عبوده

  

  )30/2/1398 رش:یخ پذی؛ تار 9/12/1396 افت:یخ دری(تار
  
 

  دهیچک
کاشـت،   يهـا خی) بهـاره بـه تـار   Carthamus tinctorius L.ملکرد ارقام گلرنـگ ( ع يعملکرد و اجزا ،يمطالعه واکنش مورفولوژ منظوربه

در چهـار تکـرار در مزرعـه دانشـگاه علـوم       یکامل تصـادف  يهابلوك هیبار خرد شده در قالب طرح پاکی يهابه صورت کرت یشیآزما
 يد15آذر، 11آبـان،  20کاشت ( خیشامل چهار تار یشیاجرا شد. عوامل آزما 1395-96 یدر سال زراع ستانخوز یعیو منابع طب يکشاورز

 هیبودند. تجز یفرع يهااصفهان (کوسه) و فرامان) در کرت یگلدشت، صفه، محل نا،یو پنج رقم گلرنگ (س یاصل يهابهمن) در کرت14 و
 سهیشد. مقا دارید روغن دانه معنجز ارتفاع بوته و درصبه یکاشت و رقم بر تمام صفات مورد بررس خینشان داد که اثر متقابل تار انسیوار
 837در هکتار) و عملکـرد روغـن (   لوگرمیک 3722عملکرد دانه ( نیشتریکاشت و رقم نشان داد که ب خیصفات تحت اثر متقابل تار نیانگیم
 71روغـن (  در هکتـار) و عملکـرد   لـوگرم یک 351عملکـرد دانـه (   نیترآبان و رقم گلدشت و کم 20کاشت  خیدر هکتار) در تار لوگرمیک
کاشـت   خیدر تـار  یصفات مورد بررسـ  زانیم نیشتریب یکل طوربهبهمن و رقم فرامان حاصل شد.  14کاشت  خیدر هکتار) در تار لوگرمیک

  .افتندیباال، عملکرد دانه و عملکرد روغن کاهش  يکاشت و مواجهه مراحل آخر رشد و نمو ارقام به دماها تأخیرآمد و با  دستبهاول 
  
  

 آخر فصل، رقم، درصد روغن، گلرنگ يتنش گرما :يدیکل ياهواژه

  
  
  

  

  
  

  
  
  

و منـابع   يکشـاورز  علـوم  دانشـگاه گروه تولید و ژنتیک گیـاهی،   ، دانشیار، استادیار و کارشناس،ارشد یکارشناس يدانشجو بیترتبه. 4و  3، 2، 1
  خوزستان یعیطب

  @ac.irkhasnrumoraditelavat. :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه
ـ سرمادوسـت،   ،یزراع اهیگلرنگ گ  یکاسـن  رهیـ و از ت سـاله کی

بـر روغـن   عـالوه  یروغنـ  يهادانه تی). ارزش و اهم31است (
است کـه پـس از    یباارزش ینیماده پروتئ لیدلبه ،آنهاموجود در 

 نیتـر مهـم  ی. از طرفـ شودیدام مصرف م هیدر تغذ یکشروغن
ـ ارز سـالمت  نظـر  از را هـا که روغن یعامل  يبنـد و طبقـه  یابی

اسـت. بـاالتر    راشـباع یچرب اشـباع و غ  يدهایاس زانیم کند،یم
 يدهایاسـ  زانیـ بـودن م  نییو پا راشباعیچرب غ يدهایبودن اس

 بـودن  تـر مناسـب  يهـا از مشخصـه  یکـ ی تواندیچرب اشباع م
) اظهار 5و کافکا ( لی). باس16باشد ( گریکدی به نسبت هاروغن

 طیتحمـل آن بـه شـرا    گلرنـگ و  نبرتر روغ تیفیداشتند که ک
 قـات یسبب انجـام تحق  ،يو شور یخشک رینظ یطینامساعد مح

  در مورد آن شده است. یعیوس
 توانـد یاسـت کـه مـ    یعـوامل  تـرین مهـم کاشـت از   خیتار
قرار  تأثیررا تحت  اهیگ کیولوژیزیو ف کیمورفولوژ هايویژگی

) و 23منطقـه ( )، 32کاشت مطلوب بـه نـوع رقـم (    خیدهد. تار
 انیـ ) ب1و همکاران ( يدارد. احمد ی) بستگ29( یطیمح طیشرا

فصل  یط اهیدر رشدونمو گ ییبسزا تأثیرداشتند که زمان کاشت 
طـول   توانـد یکاشـت مـ   خیدر تار رییکه تغ ينحورشد دارد. به
کاشـت   يهـا خیدهـد. تـار   رییـ شـدت تغ را بـه  اهیمراحل نمو گ

بـا دمـا،    اهیگ یشیو زا یشیومختلف سبب انطباق دوران رشد ر
ـ طر نیمتفاوت شد و بـد  يدیطول روز و تشعشع خورش بـر   قی

  .گذاردیم تأثیر اهانیشاخ و برگ و عملکرد گ دینمو، تول
افزوده  طیمح يدر کاشت به طول روز و گرما تأخیربا  غالباً

 يها) در کشت14و همکاران ( اطی. بر اساس گزارش خشودیم
 یکوتـاه  اه،یگ عیسر یدگیل باعث رسآخر فص يگرما ،يتأخیر

بـه   يمواد فتوسـنتز  نهیدوره پر شدن دانه و ممانعت از انتقال به
تـر شـدن دوره رشـد، عملکـرد دانـه و      با کوتـاه  .دشویم هادانه

امر در گلرنـگ   نیکه ا ابدییکاهش م اهانیگ کیولوژیعملکرد ب
 و ی) گزارش شده است. بر اساس گزارش امام30) و کلزا (11(

 و زاده) و محمـد 21مقـدس (  فیو شـر  يدی)، ام10همکاران (
رشـد و   ينمو سبب نقصان فرصـت بـرا   عیتسر) 17( همکاران

محصــول را کــاهش  عملکــردعملکــرد شــده و  ياجــزا دیــتول
 يهـا پیـ ژنوت ي) رو2عجـم و همکـاران (   ی. در بررسـ دهدیم

 پیـ رشد و عملکرد دانه و روغـن، ژنوت  يگلرنگ از نظر فنولوژ
 یطـ یاز عوامل مح يزودرس بودن استفاده بهتر لیدلبه گلدشت

 يعملکرد دانه بـاالتر  گرید يهاپیو نسبت به ژنوتاست داشته 
دوسـاله   شیآزمـا  کی ی) ط9( يمدو نورمح ییکرد. اهدا دیتول

کاشت بر عملکرد دو رقم گلرنـگ را در اهـواز    خیاثر هفت تار
ز اول آذر تـا  ، کاشـت ا شیآزمااین کردند. در سال اول  یابیارز

اسـفند انجـام شـد.     25آبان تـا   25آخر بهمن و در سال دوم از 
ـ  داریاختالف معنـ  شیآزما نیا جینتا مختلـف   يهـا خیتـار  نیب

ـ ا دیعملکرد دانه و افت شـد  نظرکاشت از  دو صـفت در دو   نی
  کاشت آخر را نشان داد. خیتار

و اثـرات   یطـ یبه عوامـل مح  یو نمو محصوالت زراع رشد
از امکانـات   يوربهره شیافزا رواز ایندارد،  ینها بستگمتقابل آ

الزم  یمحصـوالت زراعـ   دیـ تول زانیـ م شیافزا منظوربه یطیمح
 آنها يدر مناطق و سازگار اهانیکاشت گ یخیاست به سابقه تار

نقـش   توانـد یم تکاش خیتار رییتوجه کرد. تغ یطیمح طیشرا با
 ویـژه بـه ه گلرنگ از جمل یروغن اهانیدر رشد و نمو گ ییبسزا

ـ مانند اهواز داشـته باشـد. در ا   یدر مناطق گرم و خشک ـ  نی  نیب
ـ بـا ا  يبهتر يکه توان سازگار ییهاپیشناخت ژنوت  طیشـرا  نی

به عملکرد باال است. بـا توجـه بـه     یابیمهم در دست یدارند گام
واکـنش   نیـی تع منظـور بـه گلرنـگ مطالعـه حاضـر     اهیگ تیاهم

ـ  يهاپیاز ژنوت يتعداد  منظـور بـه کاشـت و   خیگ بـه تـار  گلرن
کاشـت در   بـراي مناسـب   يهـا پیکاشت و ژنوت خیانتخاب تار

  .دشاهواز اجرا  طیشرا
  

  ها  مواد و روش
 بـار کی يهاصورت کرتبه یشیآزما 1395-96 یدر سال زراع

بـا چهـار    یکامل تصادف يهابلوك هیخرد شده در قالب طرح پا
و منـابع   يکشـاورز  دانشـگاه علـوم   یقـات یتکرار در مزرعه تحق

اهـواز و در   یشـمال شـرق   يلـومتر یک 35خوزسـتان در   یعیطب
و  هدرجـ  31 ییایـ رودخانه کارون با عرض جغراف یشرق هیحاش
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  )1395-96. آمار هواشناسی ایستگاه اهواز (سال 1جدول 

  هاي سالماه
  مجموع تبخیر  بارندگی    میانگین دما  حداکثر دما  حداقل دما

  متر)لی(می    (درجه سلسیوس)
  44  0    6/23  6/31  5/15  آبان
  49  3/21    9/14  8/20  9  آذر
  60  5/16    9/14  5/20  2/9  دي
  54  6    2/13  2/19  1/7  بهمن
  47  9/24    3/18  4/25  3/11  اسفند

  43  5/24    4/24  31  8/17  فروردین
  30  8    5/32  6/40  4/24  اردیبهشت
  28  0    8/38  5/40  1/28  خرداد

  
 34با ارتفـاع   قه،یدق 52درجه و  48 ییایافو طول جغر قهیدق 34

منطقـه در   ییآب و هـوا  هايویژگیاجرا شد.  ایمتر از سطح در
  ) آمده است.1جدول (
  کاشـت شـامل چهـار سـطح      خیعامـل تـار   شیآزما نیا در

 یفـاکتور اصـل   عنـوان بهبهمن)  14و  يد 15آذر،  11آبان،  20(
کاشت،  يهاخیرتا نیدر ب کسانیدرنظر گرفته شد. عدم فواصل 

مورد نظر در محل  يهادر زمان یمینامساعد اقل طیاز شرا یناش
گلرنـگ   ارهرقم بهـ  پنجشامل  یبود. فاکتور فرع شیآزما ياجرا
اصفهان (کوسه) و فرامان) بود. هر  یگلدشت، صفه، محل نا،ی(س

به طول و عرض سه متر و شامل شش خط کاشـت   یکرت فرع
ـ   گریدکیاز  متریسانت 50با فاصله   شـش  هـا بوتـه  نیو فاصـله ب

بوته در متر مربع) بـود. خطـوط دو و پـنج     33(تراکم  متریسانت
و خطوط سه  یبررس موردصفات  يبردارخطوط نمونه عنوانبه

 هیحاشـ  عنوانبه و شش کیو خط  ییبرداشت نها يو چهار برا
بـر   مارهـا یت تـأثیر از  يریجلـوگ  منظـور بهدر نظر گرفته شدند. 

 يهاکرت نیدو پشته نکاشت و ب یاصل يهاکرت نیب گر،یهمد
ـ  ،یفرع پشـته نکاشـت منظـور شـد. کـود فسـفره از منبـع         کی

در هکتـار قبـل از    لـوگرم یک 100 زانیـ مبـه  پـل یسوپرفسفات تر
از  تـروژن یبا خاك مخلـوط شـد. کـود ن    سکید لهیوسکاشت به

 دوخالص در هکتار در  تروژنین لوگرمیک 200 زانیممنبع اوره به
ـ که  يطوربهصورت سرك استفاده شد. رحله بهم دوم کـود   کی

 گـر یدوم د کیو  يالپه يهاو ظهور برگ یزناوره بعد از جوانه
وارد  ياریـ بـا آب آب  یدهـ ساقه رفتن و قبل از غنچـه  هدر مرحل

کاشت اول تـا چهـارم    يهاخیتار يخاك شد. زمان برداشت برا
کـه   یدادمـاه زمـان  خر لیتا اوا بهشتیارد 19 یدر محدوده زمان

براق و سفت  خشک شده و پوسته دانه کامالً اهیگ يهاطبق هیکل
 مزمـان کاشـت ه  خیانجـام شـد و ارقـام در هـر تـار      ،شده بـود 

ــه رســ      ــت در مرحل ــدند. در زمــان برداش ــت ش  یدگیبرداش
ـ  ه،یپس از حذف حاشـ  کیولوژیزیف مربـع برداشـت و   متـر  کی

 يریـ گنـدازه عملکـرد ا  يعملکرد و اجـزا  ک،یصفات مورفولوژ
  شدند.
درصـد   50در مرحلـه   ینگیشـاخص سـبز   یابیارز منظوربه
 وهی. شـ دش(اسپد) استفاده  یدست مترلیاز دستگاه کلروف یدهگل

 یشـ یبود که در هر کرت آزما بیترت نیبه ا يریگعمل و اندازه
 سهانتخاب و از  افتهیبرگ توسعه  نیبوته و از هر بوته آخر پنج

عـدد   15 نیانگیـ انجام گرفت. سـپس م  نقطه مختلف آن قرائت
  آن کرت در نظر گرفته شد. لیعدد کلروف عنوانبهقرائت شده 

درصـد   50در مرحله  یرطوبت نسب يمحتوا نییتع منظوربه
بوته در هـر کـرت    پنجاز  افتهیبرگ توسعه نیترجوان ،یدهگل

و سـپس در   زریفر لونیبرگ را در نا يهاشد. نمونه يریگاندازه
 بـه  هـا منتقـل شـد. بـرگ    شـگاه یقرار داده و به آزما خی فالسک
) را FW( هـا بـرگ شد و وزن تر  لیتبد يمتریسانت کی قطعات
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ـ اندازه گرفته و سپس ا  24 مـدت بـه  مقطـر  آب در هـا بـرگ  نی
قرار داده شـد. پـس از    یکیو در تار شگاهیآزما يدما در ساعت

 وزن ،يخشک کردن سطح برگ بـا اسـتفاده از دسـتمال کاغـذ    
 يدمـا  در و آون در ها. سپس برگدش نیی) تعSWآماس برگ (

شـدند   نیو سپس تـوز  ادهساعت قرار د 48مدت درجه و به 72
)DW24آمد ( دستبه ریآب برگ از رابطه ز ینسب ي). محتوا.(  
)1              (100              )×DW-SW/DW -FW=(RWC% 

 میپـور  يهادشـن یدرصد روغـن دانـه، از روش پ   نییتع منظوربه
 يعملکرد روغـن، از حاصـل ضـرب محتـوا     زانیاستفاده شد. م

  آمد.  دستبهروغن در عملکرد دانه 
انجام شد.  SAS يآمار افزارنرم توسط هاداده لیو تحل هیتجز

 سهیدرصد مقا پنج يدرسطح احتمال خطا LSDتوسط  هانیانگیم
شـده   يریگشدن اثر متقابل صفات اندازه داری. در صورت معندش

در خصـوص عملکـرد    کـار  نی. ادشاثر متقابل  یدهاقدام به برش
رسـم   بـراي گرفـت.   ورتصـ  یکـ یزیف یدهـ صورت برشدانه به

  استفاده شد. Excel يآمار افزارنمودارها از نرم
  

  نتایج و بحث
  یتعداد شاخه فرع

 خیکـنش تـار  بـرهم  داریمعنـ  تأثیرتحت  یفرع يهاتعداد شاخه
پنج درصـد قـرار گرفـت     ياحتمال خطاکاشت و رقم در سطح 

 خیآن بود که در تـار  يایگو مارهایت نیانگیم سهی). مقا2 (جدول
عـدد   7/13 نیانگیـ اصـفهان بـا م   یآبـان رقـم محلـ    20کاشت 

تعـداد شـاخه    نیکمتـر  یتعداد شاخه را داشت، از طرف نیشتریب
 نایبهمن توسط رقم س 14کاشت  خیدر تار زیعدد) ن 6/4( یفرع

در  یحاضر تعداد شاخه فرع شی). در آزما3 جدولحاصل شد (
هـوا   يبـودن دمـا   نییپـا  لیـ دلبـه  کاشت زمستانه احتماالً خیتار

 یشیو رشد رو یزن) که سبب کند شدن مرحله جوانه1(جدول 
 افتـه یشده، کاهش  زهییاکاشت پ خیگلرنگ نسبت به تار اهچهیگ

 هـاي ویژگیاز  یممکن است ناش یاست. البته تعداد شاخه فرع
) اظهار داشتند کـه  27باشد. شارما و همکاران ( زیارقام ن یکیژنت
 توانـد یمـ  اهیـ گ یکیژنت هايویژگیکاشت، تراکم بوته و  خیتار

 دسـت بـه  جیقرار دهند. نتا تأثیررا تحت  اهیگ یشاخه فرع دیتول
 زادهیو منعم یفرزق یمیحاضر با مشاهدات کر شیماآمده در آز

  ) مطابقت داشت.13(
  
  بوته فاعارت
 کی يکاشت و رقم بر ارتفاع ساقه در سطح احتمال خطا خیتار

در کاشـت   تـأخیر ). بـا  2داشـت (جـدول    يداریدرصد اثر معن
کـاهش   متـر یسـانت  72/89بـه   متریسانت 93/178ارتفاع ساقه از 

است که کاهش ارتفاع بوته در کشـت   یهی). بد4 (جدول افتی
روز در زمـان   75-80 تفـاوت  دلیلبهمن (کاشت چهارم) به 14

جذب شـده   يعلت تفاوت دماهااختالف به نیکشت است که ا
دما و کوتاه شدن فصل رشد است.  یناگهان شیافزا اه،یتوسط گ

 نی) در منطقه ورامـ 26( یزدانیو  يروزآبادیف يدرگزارش صمد
 خیمتر) از تـار  یسانت 81/63ارتفاع بوته ( نیشتریگلرنگ ب يرو

متـر) از   یسـانت  28/55( تـه ارتفـاع بو  نیآبان و کمتر 30کاشت 
 سـه یمقا جیآمد. بـا توجـه بـه نتـا     دستبهآذر  30کاشت  خیتار
) مربـوط بـه رقـم    متـر یسـانت  55/154ارتفاع ( نیشتریب نیانگیم

 نیانگیـ بـا م  نایتوسط رقـم سـ   نیاصفهان (کوسه) و کمتر یمحل
  ).4 (جدول شدحاصل  متریسانت88/126
  

  آب برگ ینسب يمحتوا درصد
 داریکـنش معنـ  از اثـر بـرهم   یحاک هاداده انسیوار هیتجز جیتان

ـ کاشت و رقم در سـطح احتمـال    خیتار درصـد بـر صـفت     کی
 جی). بر اساس نتـا 2آب برگ بود (جدول  ینسب يدرصد محتوا

کاشـت   خیاز تـار  یآب نسـب  يمحتوا زانیم نیشتری) ب3جدول (
 رقـم کاشـت آخـر و    خیآن از تـار  نیاول و رقم فرامان و کمتـر 
و وقـوع تـنش    رهنگـام یکاشـت د  خیگلدشت مشاهده شد. تـار 

بـرگ   یآب نسب يآخر فصل، سبب کاهش درصد محتوا يگرما
 هـا که روزنـه  شودیآب برگ باعث م ینسب يشد. کاهش محتوا

 یکانوپ يدما شیکمتر تعرق کرده و سبب افزا اهیگ و شده بسته
مورد  امارق نی. تفاوت بشودیسلول م یداخل ستمیبه س بیو آس
 لیـ دلبه آب برگ، احتماالً ینسب ياز لحاظ درصد محتوا یبررس
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  گیري شده تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی. مقایسه میانگین صفات اندازه3جدول 
  عملکرد بیولوژیک 
 (کیلوگرم در هکتار)

  وزن هزار دانه
 (گرم) 

تعداد دانه 
 در طبق

تعداد طبق 
 هدر بوت

 تیمار تعداد شاخه فرعی  درصد محتواي آب نسبی  عدد کلروفیل

b22248  hig19/27  bcd5/39  cde16  59/6abc 73/3ab 10/05bc S1C1 
a28486  ba54/43  efg45/34  fg5/12  67/5ab 73/5ab 10/2b S1C2 
b21873  cde27/35  def4/36  efg2/12  48/7cdef 74/2a 13/25a S1C3 
b20566  i59/32  bc4/40  bc65/17 50/2bcde 72/8ab 13/7a S1C4 
b21451  a62/48  jk53/22  dc22/16  61/4abc 75/0a 11/25bcd S1C5 
bc19624  fgh34/29  b9/41  a35/23  58abcd 70/3abc 9/7bc S2C1 
efg11276  cde86/35  fgh78/32  cdef95/14  57/6abcd 69/9abc 8/1bcdefg S2C2 
d15847  ghi26/27  b11/41  fg65/12  69/0a 63/0d 8/7bcde S2C3 
cd16790  hi7/25  a2/47  efg05/13 64/4abc 70/4abc 9/75bc S2C4 
de13974  ab08/44  hi36/26  defg35/14 60/8abc 67/9bcd 8/55bcde S2C5 
ef12121  efg65/31  klm17/20  ab55/20  34/8ef 69/4abc 7/1deefgh S3C1 

fgh9110  bc28/40  jk91/23  fg92/12 37/8ef 72/7ab 6/07fghi S3C2 
efg10759  def28/33  hi06/30  g8/11  40/5def 67/9bcd 7/7cdefgh S3C3 
fg10388  fghi64/27  cde93/36  fg02/12  36/4ef 69/3abc 8/35bcdef S3C4 

gh8740  bcd14/39  m02/18  defg3/14 34/9ef 69/1abc 6/15fghi S3C5 
i4321  ghi25/26  lm41/19  ab55/20  30/7f 63/1d 6/77efghi S4C1 
i4693  cde97/36  lm02/19  h25/8  46/5cdef 50/2f 5/8ghi S4C2 
i4856  ghi21/27  egf55/32  h57/6  32/2ef 56/2e 4/6i S4C3 
i4609  ghi79/25  gh6/31  h02/8  35/0ef 65/2cd 5/7hi S4C4 

hi6384  hi4/24  lm4/19  fg5/12  38/2ef 56/7e 5/45hi S4C5 

 20( اول کاشت تاریخ ترتیببه یعنی S4و  S1 ،S2 ،S3 داري ندارند.هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري اختالف معنیمیانگین
ان (کوسه) و فرامان اصفه یگلدشت، صفه، محل ینا،ارقام س یبترتبه یعنی C5و  C1 ،C2 ،C3 ،C4بهمن) و  14) و چهارم (يد 15( سوم ،آذر) 11( دوم ،آبان)
  است.

  
  هاي مختلف کاشتگیري شده در تاریخ. مقایسه میانگین صفات اندازه4جدول 

 تاریخ کاشت متر)ارتفاع بوته (سانتی روغن دانه (درصد)
a6/24  a93/178  20 آبان 
a88/24  b47/155  11 آذر 
a95/25  c18/129  15 دي 

b9/20  d72/89  14 بهمن 

83/1 9/10 LSD 

 رقم  
abc37/24  c88/126  سینا 
c15/22  c1/128  گلدشت 
ab35/25  ab86/145  صفه 
a56/25  a55/154  (کوسه) محلی اصفهان 
bc96/22  bc24/137  فرامان 

42/2 89/11 LSD 

  دار آماري ندارند.هاي داراي حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیمیانگین
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ــدار جــذب آب، م  ــاوت در مق ــتف ــه  زانی ــرق، موزان ــتع و  یآب
  برگ ارقام است. هايویژگی

  
  لیکلروف عدد
کشـت و رقـم بـر     خینشان داد که اثر متقابل تـار  انسیوار هیتجز

 نیانگیـ م سـه ی). مقا2شـد (جـدول    داریمعن لیصفت عدد کلروف
کاشت و رقـم نشـان داد کـه     خیتحت اثر متقابل تار لیعدد کلروف

قـم صـفه و   کاشت اول و ر خیدر تار لیعدد کلروف زانیم نیشتریب
 طـور بـه حاصل شد.  نایکاشت آخر و رقم س خیآن در تار نیکمتر
در جـه حـرارت و وقـوع     نیانگیم شیدر کاشت، افزا تأخیر یکل

 تواندیامر م نیشد که ا لیکلروف يتنش گرما، سبب کاهش محتوا
برگ،  لیغلظت کلروف شیگذارد. در صورت افزا تأثیربر عملکرد 

مـواد پـرورده در مـدت     جهیو در نت شودمی شتریبرگ ب يماندگار
ـ ا از و ارسـال  هاسمت دانه هب يتریزمان طوالن ـ طر نی سـبب   قی

بـاال   ییدمـا  طیکـه در شـرا   ی. زمـان دشویعملکرد دانه م يداریپا
بـرگ   لیـ کلروف زانیـ ورده به دانه محدود شود، حفـظ م اانتقال فر
در نمـو دانـه دارد و بـرگ بـا انجـام عمـل فتوسـنتز         ینقش مهم

  ).  5( کندیم تیرا به سمت دانه هدا يشتریده بورافر
  

  طبق در بوته تعداد
کاشت و رقـم در   خیکنش تاربرهم تأثیرطبق در بوته تحت  تعداد

 سـه ی). مقا2شد (جدول  داریدرصد معن کی يسطح احتمال خطا
تعداد طبق در  نیو کمتر نیشتری) نشان داد که ب3(جدول  نیانگیم

 خی) و تـار 55/20( نایاشت سوم و رقم سک خیاز تار بیترتبوته به
 یو جـام  یشد. بهـدان  شاهده) م57/6کاشت چهارم و رقم صفه (

هرچـه تعـداد    نکـه ی) اظهار داشتند که با توجـه بـه ا  7( ياالحمد
و  هیـ اول يهـا باشد، تعداد طبق شتریبوته ب هیو ثانو هیاول يهاشاخه
اشت زودتر که مانند ک یهر عامل بنابراینخواهد بود،  شتریب هیثانو

ـ قرار دهـد، از طر  اهیگ اریدر اخت يشتریفرصت رشد ب  شیافـزا  قی
طبـق   يهـا مکـان  يریـ گموجب شـکل  ،یارتفاع و انشعابات جانب

و  يدیـ مج پـژوهش خواهـد شـد. در    اهیـ گ يرو يشـتر یبالقوه ب
گلرنـگ از نظـر تعـداد طبـق در      يهـا پیژنوت نی) ب15زادهوش (

  جود داشت.و ییبوته و عملکرد دانه تنوع باال
  

  دانه در طبق تعداد
کاشـت و رقـم در    خیکنش تاربرهم تأثیرتعداد دانه در طبق تحت 

). 2شــد (جــدول  داریدرصــد معنــ کیــ يســطح احتمــال خطــا
آذر و از 11کاشـت   خیتعداد دانه در طبق متعلـق بـه تـار    نیشتریب

 خیتعداد دانه در طبق از تار نیاصفهان (کوسه) و کمتر یرقم محل
 02/18و  22/47 نیانگیـ با م بیو رقم صفه به ترت يد 15کاشت 

آذرمـاه چـون    11کاشـت   خی). در تـار 3 عدد حاصل شد (جدول
) گـراد یدرجه سـانت  9درجه حرارت روزانه هوا ( نیانگیحداقل م

 ) بـوده گـراد یدرجـه سـانت   5گلرنگ ( کیولوژیزیاز صفر ف شتریب
رشـد و   جوانـه زده و بـه   یبذور گلرنگ به راحتـ  جهی، در نتاست

قبـل از   رواز ایـن و  نـد ادامه داد مستانتا شروع فصل ز ینمو کاف
داشـته و وارد مرحلـه روزت    یمناسـب  یشـ یشروع سرما رشد رو

و در کـل طـول دوره رشـد     دهیو از سرما خسارت نداست شده 
از درجه حرارت مناسب  يو با برخورداراست داشته  يتریطوالن

از  يسته با پشـتوانه بـاالتر  ) توان1(جدول  یشیدر دوران رشد رو
شـود.   یشـ یعملکرد وارد مرحله زا يحداکثر اجزا لیرشد و تشک

بـودن   نییپـا  لیدلبهمن به 14و  يد 15کاشت  خیدر تار یاز طرف
 تـأخیر گلرنـگ بـه    یزنجوانه نکهیبر ا) عالوه1هوا (جدول  يدما

بودن درجه حرارت رشـد   نییپا لیدلگلرنگ به يهااهچهیافتاد، گ
در  اهیـ گ یشـ یو زا یشـ یطول دوره رو لیدل نیداشتند، به هم کند
آذر ماه  11آبان و  20کشت  يهاخیکاشت نسبت به تار خیتار نیا

داشـتند. بـا    يتـر نییتعداد دانـه در طبـق پـا    جهیکمتر بود و در نت
 اسـت  ) اعالم شـده 12( انلویو ل ایوهیدر گزارش جو نکهیوجود ا

اسـت کـه بـر     یصـفات  تـرین ممهـ از  یکـ یکه تعداد دانه در طبق 
و همکـاران   ياشـر  شیدر آزمـا  یول گذاردیم تأثیرعملکرد دانه 

ـ ز تیـ جزء عملکرد اهم نی) ا3( عملکـرد غالـب    نیـی در تع يادی
  نداشت.   یمورد بررس يهانیال
  

  هزار دانه وزن
 داریصفت تحت اثر متقابل معن نینشان داد که ا انسیوار هیتجز
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ـ  ياحتمال خطاکاشت و رقم در سطح  خیتار درصـد واقـع    کی
آبان  20کاشت  خیوزن هزار دانه از تار نیشتری). ب2شد (جدول 

 خیآن در تـار  نیگـرم و کمتـر   62/48 نیانگیـ و رقم فرامان با م
گرم بود  4/24 نیانگیاصفهان با م یبهمن و رقم محل 14کاشت 
اصـفهان را   یبودن وزن هزار دانه در رقم محل نیی). پا3 (جدول

ـ ا شـتر ی) ب3داشتن تعداد دانه در طبق (جدول  لیدلبه توانیم  نی
کاشـت   خیآنکه رقم فرامان در تـار  لیدلبه نیرقم دانست. همچن

 ینییتعداد دانه در طبق پا گریآذر نسبت به ارقام د 11آبان و  20
 و میتقسـ  يتعداد دانه کمتر نیب ،يمواد فتوسنتز بنابراینداشت، 

کـه علـت    رسـد یبه نظـر مـ   نیشد. همچن شتریوزن هزار دانه ب
بهمـن   14 رهنگـام یکاشـت د  خیکاهش وزن هـزار دانـه در تـار   

 ) بوده1باال (جدول  يبرخورد مرحله پر شدن دانه با دما لیدلبه
تر شدن طـول دوره پـر شـدن    موضوع باعث کوتاه نیکه ا است

حاضر بـا   شیآزما جیاست. نتا دهشکاهش وزن  جهیدانه و در نت
  دارد. یهمخوان) 8( طلبدل يهاافتهی

  
  دانه عملکرد

) نشان داد کـه صـفت عملکـرد دانـه     2(جدول  انسیوار هیتجز
 نیدار شـد. همچنـ  یکاشـت و رقـم معنـ    خیتحت اثر متقابل تار

عملکرد دانه نشان داد کـه اخـتالف ارقـام در     یکیزیف یدهبرش
ـ  يآبـان در سـطح احتمـال خطـا     20کاشت  خیتار درصـد   کی
  .)5 (جدول شد داریمعن

ـ گو مارهـا یت نیانگیم ساتیمقا  خیآن اسـت کـه در تـار    يای
عملکرد دانه متعلق به رقم گلدشـت بـا    نیشتریآبان ب 20کاشت 

 نیکمتر نیهمچن ،آمد دستبهدر هکتار  لوگرمیک 3722 نیانگیم
 نیانگیـ اصفهان (کوسـه) بـا م   یعملکرد دانه مربوط به رقم محل

عملکرد دانـه   نبود شتریدر هکتار مشاهده شد. ب لوگرمیک 1583
از عملکـرد   يبرخـوردار  لیـ دلبـه  تـوان یدر رقم گلدشت را مـ 

آذر؛  11کاشـت   خیرقم دانست. در تـار  نیباالتر در ا کیولوژیب
و  نایدر هکتار) در رقم س لوگرمیک 1818عملکرد دانه ( نیشتریب

) در رقم گلدشت حاصـل شـد کـه    1282عملکرد دانه ( نیکمتر
 خیقرار داشت. در تار يآمار طحس کیاصفهان در  یبا رقم محل

ــتریب ؛يد 15کاشــت  ــه ( نیش ــرد دان ــوگرمیک 1868عملک در  ل
نداشت  يداریکه با رقم فرامان اختالف معن نایهکتار) در رقم س

در هکتار) متعلق به رقم  لوگرمیک 1401عملکرد دانه ( نیو کمتر
عملکـرد دانـه توسـط     نیشتریکاشت آخر؛ ب خیصفه بود. در تار

بـا رقـم    يداریمعن يمشاهده شد که اختالف آمار تلدشرقم گ
عملکـرد دانـه    نیکمتـر  نیهمچن ،اصفهان نداشت یو محل نایس

  ).6 متعلق به رقم فرامان بود (جدول
گلرنگ را  حیتلق ،یافشانباال در زمان گرده يدما یکل طوربه
 يهـا دانـه  يقدرت بارور فیقرار داد و موجب تضع تأثیرتحت 

 شیگلرنـگ را افـزا   حیدرصـد عـدم تلقـ    جـه ینتگرده شـد و در 
کاشت  خیاز تار یکه ناش ییدر تنش گرما لیدل نی. به همدهدیم
ن عملکـرد دانـه در   یبهمن اعمال شده بـود، کمتـر   14 رهنگامید

 اهیـ درجـه حـرارت گ   شیگلرنگ مشاهده شد. در واقع بـا افـزا  
بـاال   يوزن دانـه دارد و در دمـا   شیافـزا  يبـرا  يفرصت کمتر

کامـل کـرده و وارد فـاز     تـر عیخود را سـر  یدوره زندگ گلرنگ
شدت گرما تعداد کل دانـه   شیبا افزا یو از طرف شودیم یشیزا
ـ کـه مجمـوع ا   افتیشدت کاهش به ن عوامـل سـبب کـاهش    ی

کاشت  خیدر تار کهنیارقام، با توجه به ا باره. دردشعملکرد دانه 
 نایرقم سـ  عملکرد دانه در نیشتریبهمن ب 14و  يد 15آذر،  11

ـ مرفولوژ هـاي ویژگـی بـه   توانیامر را م نیحاصل شد ا از  کی
جمله ارتفـاع بوتـه بـاال کـه موجـب اسـتفاده بهتـر از تشعشـع         

 طـور نیبودن تعـداد طبـق در بوتـه و همـ     ادیز ،شد يدیخورش
و پـر شـدن    یدهـ رقم در مراحل گل نیباالتر ا يتحمل به گرما

ف آراء و همکـاران  صـ  شاتیاساس آزما دانه مربوط دانست. بر
عملکـرد دانـه از    نیشتریعملکرد گلرنگ در اهواز، ب ي) رو25(

در هکتـار و   لـوگرم یک 3590 زانیـ مآذر و بـه  30کاشـت   خیتار
بهمـن حاصـل    12کاشـت   خیعملکرد دانه از تار زانیم نیکمتر

در کاشت عملکـرد دانـه    تأخیرنشان داد که با  شانیا جیشد. نتا
 يدیو سـع  فکرکی. در گزارش نافتیدرصد کاهش  43 زانیمبه
بـود، امکـان انجـام     تریطوالن اهی)، هرچه طول دوره رشد گ20(

 شیو موجـب افـزا   افـت ی شیافزا ییمواد غذا رهیفتوسنتز و ذخ
عملکـرد   شیافـزا  تینهاتعداد دانه در طبق و وزن دانه شد و در
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  دهی فیزیکی)هاي مختلف کشت (برشریخارقام گلرنگ در تا . نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه5جدول 
  بهمن 14  دي 15  آذر 11  آبان 20  درجه آزادي  منبع تغییر

  R(  3  ns2/2058972  ns2/44748  ns9/20543  ns7/22945بلوك (
  C(  4  **11517380  **01/798819  **9/660498  *08/234545رقم (

  1/132206  1/81417  2/212770  3/6369024  12  خطاي آزمایشی
  6/18  9/4  8/8  7/28  غییرات (درصد)ضریب ت

ns، * درصد پنج و یک احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیببه ** و  
  

  در هکتار) لوگرمیکاشت بر عملکرد دانه (ک خیارقام در هر تار نیانگیم سهی. مقا6جدول 

  ارقام
  تاریخ کاشت

  بهمن 14  دي 15  آذر 11  آبان 20
  bc5/2343  a07/1818  a9/1868  a5/611  سینا

  a2/3722 c2/1282  b4/1615  a9/657  گلدشت
 bc7/1987  b2/1575  c8/1401  ab1/576  صفه

  c5/1583  c9/1290  b9/1545  a5/610  محلی اصفهان
  ab3013  b1/1542  a5/1859  b2/351  فرامان

  ندارند. يآمار داریحرف مشترك اختالف معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیم
  

) و 19و همکـاران (  یشد که با مطالعـات مختصـ   دانه را باعث
  ) مطابقت دارد.22( یپهلوان

  
  خشک کل ماده
کنش آنها بر عملکرد ماده خشک کاشت و برهم خیرقم و تار اثر

 مارهـا یت نیانگیـ م سـات یمقا جی). نتا2بود (جدول  داریکل معن
کاشـت   خیعملکرد ماده خشک کل از تـار  نیشترینشان داد که ب
در هکتار  لوگرمیک 28486 نیانگیرقم گلدشت با ماول و توسط 

 نیانگیـ با م نایکاشت آخر و متعلق به رقم س خیاز تار نیو کمتر
). عملکرد مـاده  3 آمد (جدول دستبهدر هکتار  لوگرمیک 4321

و  دیـ تول لیاز نظر استفاده از پتانس اهیگ ییکارا جهیخشک کل نت
موجـود در فصـل    يپارامترهـا  ویژهبه یطیمح طیاستفاده از شرا

کاشت  لیدلآذر ماه به 11آبان و  20کاشت  خیرشد است. در تار
و عـدم برخـورد    اهیـ گ یشـ یبـودن دوره رو  تـر یالنزودتر و طو
بـاال در اواخـر فصـل رشـد      يبا دماها یشیو رو یشیمراحل زا

در  کـه  یبـود. درحـال   شـتر ی)، عملکرد ماده خشـک ب 1(جدول 
مواجـه شـدن رشـد     لیدله بهمابهمن 14و  يد 15کاشت  خیتار
و رشـد   افـت یزمسـتان سـرعت رشـد کـاهش      يبا سـرما  هیاول
مـاده   دیتول جهیآخر فصل کم شد و در نت يعلت گرمابه یشیرو

و تجمـع مـاده    دیـ کـه تول  یی. از آنجـا افـت یخشک کل کاهش 
کاشـت   خیبـا عملکـرد دارد، در تـار    یکیخشک باال ارتباط نزد

 نیعملکرد دانه باشد، به ا شیفزاا يبرا ینیتضم تواندیمناسب م
 بـا  کـه  دشـو یم منتقل هابه دانه يشتریب يکه مواد فتوسنتز لیدل
  ) مطابقت دارد.27و  14، 8( يهاافتهی

  
  روغن دانه درصد
کاشت و رقم  خی) نشان داد که اثر تار2(جدول  انسیوار هیتجز

و پنج درصـد بـر درصـد     کی بیترتبه يدر سطح احتمال خطا
) نشان داد که 4(جدول  نیانگیم سهیشد. مقا داریه معنروغن دان

در  يداریمعنـ  رییـ تغ يد 15آبـان تـا    20 يهـا کاشت خیدر تار
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 14در کاشت  تأخیرحال  نیدرصد روغن دانه مشاهده نشد. با ا
آن  زانیو م دشدرصد روغن دانه  داریماه سبب کاهش معنبهمن

 خیاضر در تارح شی. در آزماافتیدرصد کاهش  9/20به حدود 
مطلوب مواجه شد  يبا دما یدگیو رس حیدوره تلق زهییکاشت پا

کـربن و   يهادراتیسنتز روغن از ه يبرا يشتریب یو زمان کاف
 شیدرصـد روغـن افـزا    جـه یو درنت شدفراهم  هدان يهانیپروتئ

بهمن مواجه شـدن دوره   14کاشت  خیدر تار که ی. درحالافتی
. شـد بب کاهش درصد روغـن دانـه   باال س يپر شدن دانه با دما

کاشت بر درصد روغـن دانـه    خی) در مطالعه اثر تار18( يدیؤم
در کاشـت درصـد روغـن     تأخیردر خرم آباد گزارش کرد که با 

باال  يبرخورد دوران پر شدن دانه با دما شانی. اافتیکاهش  نهدا
نسـبت پوسـته بـه     شیافزا جهیو عدم پر شدن کامل دانه و درنت

  کاهش دانست.  نیا یرا علت اصلمغز دانه 
بـر   يداریمعنـ  تـأثیر رقم  ن،یانگیم سهیمقا جیتوجه به نتا با

ــه داشــت. ب  ــن دان ــتریدرصــد روغ ــه  نیش ــن دان   درصــد روغ
 آمـد  دستاصفهان (کوسه) به یدرصد) توسط رقم محل 56/25(

 زانیمدرصد روغن در رقم گلدشت به زانیم نیکمتر که یدرحال
 يهـا افتهی). درصد روغن دانه در 4 دولدرصد) بود (ج 15/22(
 پیـ ژنوت تـأثیر تحت  شتری) در خرم آباد ب28و همکاران ( احیس
درصـد   زانیـ م نیشـتر یب شـان یا يهاافتهیقرار گرفت و در  اهیگ

ـ ا جیاصـفهان بـود کـه بـا نتـا      یروغن در رقم محل  شیآزمـا  نی
متفـاوت درصـد روغـن     زانیـ که م رسدینظر ممطابقت دارد. به

 ییمربوط باشد که ارقـام و توانـا   یکیژنت هايویژگیبه  ندتوایم
. دهـد یروغن در مرحله پر شدن دانه نشـان مـ   رهیآنها را در ذخ

دمـا در طـول فصـل رشـد و مراحـل       ویژهبه ییهواوآب طیشرا
چرب اثر دارد که  يدهایاس بیروغن و ترک زانیدانه بر م لیتکم

 نیهمچنـ  ) گـزارش شـده اسـت.   4و همکـاران (  يتوسط بـدر 
در  تـأخیر ) اظهار داشـتند کـه   26( یزدانیو  يروزآبادیف يصمد

  کاشت، عملکرد دانه و درصد روغن را کاهش داد.
  

  روغن عملکرد
) نشان داد کـه صـفت عملکـرد دانـه     2(جدول  انسیوار هیتجز

ـ دار شـد. تجز یکاشـت و رقـم معنـ    خیتحت اثر متقابـل تـار    هی
ن داد اثـر رقـم در   ) نشـا 7(جدول  یدهبه روش برش انسیوار
در سـطح احتمـال    بیـ ترتآذر بـه  11آبـان و   20کاشـت   خیتار
  شد. داریعملکرد روغن معن زانیدرصد بر م کیپنج و  يخطا

 نیشتریآبان، ب 20کاشت  خیدر تار نیانگیم ساتیاساس مقا بر
در هکتـار) و   لـوگرم یک 13/837عملکرد روغن در رقم گلدشـت ( 

 لـوگرم یک 39/320اصـفهان (  یحلعملکرد روغن در رقم م نیکمتر
بودن عملکرد  شتریبه ب توانیآن را م لیدر هکتار) حاصل شد که دل

آذر،  11کاشـت   خی. در تارتکاشت مرتبط دانس خیتار نیدانه در ا
در هکتار) از رقم صـفه   لوگرمیک 25/453عملکرد روغن ( نیشتریب

در هکتــار)  لــوگرمیک 46/268در رقــم گلدشــت ( زانیــم نیکمتــر
اثـر رقـم بـر     ،يد 15کاشـت   خی). در تـار 8 شاهده شد (جـدول م

کاشـت   خیدر تـار  کهینشد. در صورت داریعملکرد روغن دانه معن
 يبر عملکرد روغن دانه در سطح احتمـال خطـا   مبهمن اثر رق 15
بهمـن،   14کاشـت   خی). در تـار 7شد (جدول  داریدرصد معن کی
در هکتار) مربـوط   لوگرمیک 29/148عملکرد روغن دانه ( نیشتریب

 74/71عملکـرد روغـن دانـه (    نیکه کمتر یبود درحال نایبه رقم س
). 8در هکتــار) بــه رقــم فرامــان تعلــق داشــت (جــدول  لــوگرمیک

اهواز گـزارش   طیدر شرا یپژوهش ی) ط25آراء و همکاران (صف
آذر بـا   30کاشـت   خیعملکرد روغن دانه از تار نیشتریکردند که ب

عملکرد  نیآمد و کمتر دستبهدر هکتار  لوگرمیک 48/810 نیانگیم
  آمد. دستبهبهمن  12و  2کاشت  خیروغن از تار

  
  يریگجهینت
 خیکه تـار  رسدیحاصله به نظر م جیو با توجه به نتا یکل طوربه

برخـورد دوره   لیـ دلماه در منطقه اهواز، بـه دوم آبان مهیکاشت ن
توانسته اسـت   هایگ ،یطیمساعد مح طیبا شرا یدهو طبق یشیزا

 دکن دیتول يشتریتعداد طبق ب یمیبا استفاده مطلوب از عوامل اقل
از فصـل رشـد    يشـتر یبهمن قسمت ب 14هنگام ریو در کشت د
و  اهیـ و از رشـد گ  افتـه یباال و نامطلوب انطباق  يگلرنگ با دما

آن  جهیکه نتاست ارتفاع و تعداد شاخه آن کاسته شده  نطوریهم
جز عملکـرد دانـه    ترینمهمبوته است که  کاهش تعداد طبق در
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  دهی فیزیکی). نتایج تجزیه واریانس عملکرد روغن دانه تحت اثر تاریخ کاشت (برش7جدول 
  بهمن 14  دي 15  آذر 11  آبان 20  درجه آزادي  منبع تغییر

  R(  3  ns23/8499436  ns56/471731  ns92/369419  ns52/114955بلوك (
  C(  4  *61/56888095  **92/8259881  ns09/3029332  *27/1364242رقم (

  46/1039101  79/3692943  57/2461048  51/32773264  12  خطاي آزمایش
  9/24  9/12  1/12  2/28    ضریب تغییرات (درصد)

ns، * درصد پنج و یک احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیببه ** و  
  

  شت بر عملکرد روغن دانه (کیلوگرم در هکتار). مقایسه میانگین ارقام در هر تاریخ کا8جدول 

  ارقام
  تاریخ کاشت

  بهمن 14  آذر 11  آبان 20
  ab83/593  ab40/426  a29/148  سینا

  a13/837  d46/268  a73/135  گلدشت
  bc31/523  a25/453  ab94/112  صفه

  c39/320  c27/354  a55/121  محلی اصفهان (کوسه)
  ab92/653  bc08/364  b74/71  فرامان

  ندارند. يآمار داریحرف مشترك اختالف معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیم
  

کاشـت   خیکـه در تـار   ییاز آنجـا  شیآزما نی. در ااستگلرنگ 
کـرده   دیعملکرد دانه و روغن را تول نیشتریگلدشت ب رقماول، 

به عملکرد باال کشت رقم گلدشـت   دنیرس يبرا نیاست، بنابرا
 يهـا خی. امـا در تـار  دشـو یمـ  هیآبان توصـ  20کاشت  خیدر تار

عملکرد دانـه   نیشتریب نایچهارم رقم س یکاشت دوم، سوم و حت
ـ  یکل طوربهد. کر دیرا تول  ،یمـورد بررسـ   يهـا پیـ ژنوت نیدر ب

 هاپیژنوت گرینسبت به د یمحسوس يبرتر نایارقام گلدشت وس
  از نظر عملکرد دانه داشتند.
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Abstract 
In order to study the response of morphology, yield and yield components of spring safflower (Carthamus tinctorious L.) 
cultivars to different sowing dates, an experiment was carried out using a split-plot design on the basis of a randomized 
complete block design with four replications, in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khouzestan, 
south-west of Iran at 2016-2017. Experimental factors were four sowing dates (11 November, 2 December, 5 January and 
3 February) in main plots and five safflower cultivars (Sina, Goldasht, Soffeh, local Esfahan (Kooseh) and Faraman) in sub 
plots. The analysis of variance showed that the interaction effect of sowing date and cultivar was significant on all 
measured traits except plant height and grain oil percent. The mean comparisons showed that the highest grain yield (3722 
kg/ha) and oil yield (837 kg/ha) were produced in sowing date of 11 November by Goldasht cultivar, and the lowest grain 
yield (351 kg/ha) and oil yield (71 kg/ha) were observed in sowing date of 3 February by Faraman cultivar. The highest 
amount of measured traits were achieved in the first sowing date (November 11) and  delays in sowing date and, hence, 
occurrence of a terminal heat stress in flowering and grain filling phase decreased the grain yield and oil yield. 
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