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چکیده
بهصورت کرتهاي آزمایشـی د ر کلزا، زراعی خصوصیات برخی بر نیتروژن مصرف زمان و تراکم مختلف سـطوح اثر
کشـاورزي مزرعه تحقیقاتی دانشـکد ه در تکرار چهار با تصادفی کامل طرح بلوكهاي در قالب خرد شـده یکبار
و 80 ،60 سطح شامل سه در تراکم آزمایش این شد. در 83-82 مطالعه زراعی سال در اهواز شهید چمران دانشگاه
نیتروژن طی مصرف سه سطح شامل در نیتروژن مصرف زمان مختلف سطوح و اصلی مترمربع، در کرت در 100 بوته
نیتروژن مصرف گلدهی، ابتداي سوم و یک ساقه رفتن کاشت، یکسوم ابتد اي زمان در یکسوم بهصورت نوبت سه
بهصورت نوبت دو طی نیتروژن مصرف و رفتن ساقه ابتد اي دوسوم کاشت زمان در سـوم یک به صورت نوبت دو طی
از نتایج حاصل گرفتند. بررسـی قرار کرت فرعی مورد در سـاقه رفتن ابتداي د وم یک و زمان کاشـت در یک دوم
عملکرد برد اشت، بر شـاخص اثر معنیداري گیاه تراکم که داد نشـان دانه عملکرد اجزاي و عملکرد واریانس تجزیه
تحت وزن هزاردانه و خورجین د ر دانه تعداد درحالی که داشـت. مترمربع د ر روغن و تعداد خورجین عملکرد د انه،
طور به را مربـع در متر تعدادخورجین عملکرد دانـه و مصرف نیتروژن نیـز زمـان نگرفتند. قرار تاثیـر این تیمـار
میزان نبود. بیشترین شـده معنیدار صفات اندازهگیري سـایر بر آن اثر که حالی د ر داد قرار تاثیر تحت معنیداري
میانگین با ترتیب به نوبت سـه نیتروژن طی مصرف مترمربع و بوته در 100 در تراکم روغن عملکرد و دانـه عملکـرد

آمد. بهدست هکتار در کیلوگرم 1825 /0 و 4404/4 

برداشت شاخص دانه، روغن میزان اجزاي عملکرد، عملکرد و سرك، کلیدي: کود کلمات
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مقدمه
دانه هاي کنجاله افزایش مصرف و بهبود سطح تغذیه جمیعت، ــد رش
در جهان را ــی روغن تولید دانههاي به نیاز طیور و ــه دام درتغذی ــی روغن
در داخل نیاز مورد روغن د رصد حدود ده ایران (8).در است افزایش داده
بدین ترتیب ــود. وارد میش آماد ه یا خام صورت بقیه به و میگردد تولید
کشور به غذایی مواد واردات براي شده مصرف ارز میزان از بزرگی ــهم س
د ام مصرف جهت روغنی گیاهان ــه کنجال دانه و ــن نباتی، روغ واردات در
و دراز ــجم منس برنامهریزي رو لزوم ازاین .(12) ــود صرف میش طیور و
غیرقابل خوراکی ــاي روغنه درتولید کفایی خود ــه ب هدف نیل ــدت با م
زراعی مثبت صفات علت دارا بودن به دراین میان، کلزا .(14) است انکار
بیشتر و عملکرد شوري تحمل آبی، کم به مقاومت به سرما، مقاومت نظیر
برتري کشور د ر ــت مورد کش روغنی به دانه هاي ــبت نس ــطح س واحد در
است ضروري ایران در کلزا کشت زیر سطح ــعۀ به توس توجه با دارد (1).
د ر خاکی و اقلیمی شرایط با ــب جدید مناس ارقام نمودن ــخص مش با که
اقلیمی، و ــی خاک ــرایط ش با ــب مناس زارعی به آزمایش هاي منطقه، هر

هر منطقه انجام شود (15). د ر در زمینۀ تغذیه گیاه بهخصوص
میتواند عملکرد ــزا کل که کردند گزارش (16) ــکاران هم و Angadi

کامل بهطور کلزا اگرچه نماید. تنظیم تراکم از ــیعی وس دامنۀ را در خود
قابل نقش ــی محیط ــرایط ش کند، جبران را پایین ــد تراکمهاي نمیتوان
بوته یک توانایی دارد. آن عملکرد کنندگی جبران ــد رت ق در مالحظهاي
دسترس قابل میزان منابع حد مطلوب به تراکمهاي پایین تر از جبران به
(11)گزارش همکاران و فتحی دارد. ــتگی بس مواد غذایی و آب نور، مانند
بوته افزایش تراکم تأثیر تحت معنید اري به طور که عملکرد دانه ــد نمودن
Shaberi ــه جمل از ــج آزمایشهاي محققانی ــی نتای قرار میگیرد. بررس
ــان ــز نش نی (19) ــکاران هم Leach ،(24) و Parakash ،(25) Komar و

ولی دانه می شود روغن کاهش درصد ــبب س تراکم بوته افزایش که د ادند
سطح، واحد در عملکرد روغن و دانه عملکرد بین مستقیم رابطه دلیل به
همکاران و فتحی ــردد. میگ روغن عملکرد افزایش ــبب تراکم س افزایش
کاهش ــبب س ــطح س واحد بوته در افزایش تراکم ــان دادند که نش (11)
سطح واحد تعداد خورجیندر بوته میشود و در جانبی ــاخههاي تعداد ش
دیگر اجزاي شرایط این در مییابد. افزایش که ــت اس شاخصی مهمترین
مییابند . ــبی نس کاهش هزاردانه وزن و خورجین د ر دانه تعداد ــه جمل از
جزء پاید ارترین دانه وزن هزار که کرد راد (9) بیان ــیرانی ش که حالی در

نمیگیرد. قرار تراکم بوته نوسانات و تحتتأثیر است دانه عملکرد
کاربرد ــش افزای که ــت دادهاس ــان نش مختلف آزمایشهاي ــی بررس
برعملکرد دانه ــر عملکرد موجب تأثی ــزاء اج بر تأثیر ــق طری از ــروژن نیت
درصد ــش کاه به دلیل نیتروژن کاربرد ــش افزای که نحوي به ــردد میگ
و ــطح س واحد د ر خورجین ــد اد تع افزایش ــه نتیج و در ــا گله ــزش ری
موجب در خورجین تعداد دانه کاهش و دانه هزار ــروزن ب تأثیر همچنین
همکاران و اسماعیلی .(15 ،10 ،8 ،6 ،4 میشود (3، دانه عملکرد افزایش
حداکثر کلزا، زراعت در ازته کود مصرف زمان و میزان بررسی ضمن (2)
گزارش دو نوبت د ر اوره ــرم کیلوگ 300 مصرف پس از را ــه دان ــول محص
داد ــان نش و همکاران ــاهی ش میرزا تحقیق نتایج صورتیکه د ر ــد. کردن
صورت به هکتار، د ر خالص ازت کیلوگرم کاربرد 180 از عملکرد بیشترین
روزت از خروج زمان د ر زمان کاشت، یکسوم د ر (یکسوم تقسیط سهبار
ــاهد  ش به ــبت نس این تیمار آمد. ــت د س به گلد هی) از قبل ــوم س و یک
در ــت. د اش عملکرد افزایش هکتار در تن 1 /5 حدود کود) (بدون مصرف
در دانه تعداد و ــطح س در واحد تعداد خورجین دانه، عملکرد اجزاي بین
بوته تراکم و نیتروژن به ــبت نس بیشتري ــیت به ترتیب حساس خورجین
ــرك س کود مصرف زمان که داد ــان نش (6) زنگانی ــان دادند (15). نش
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The effect of plant densities and time of nitrogen application on some agronomic characteristic of rapeseed
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در چون ــد باش ــته داش خورجین اثر در تعد اد دانه روي میتواند نیتروژن
هستند. شدن حال تشکیل آغازههاي گلآذین در زمان این

روشها و مواد
زراعت گروه تحقیقاتی 83-82 درمزرعه زراعی ــال درس آزمایش این
در واقع اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزي ــکده دانش نباتات و اصالح
شمالی 19 دقیقه و د رجه 31 جغرافیایی عرض با شهر اهواز شرقی جنوب
ازسطح متر 22 وارتفاع ــرقی ش دقیقه 41 و درجه جغرافیایی 48 طول و
متوسط و دما 13/6 حداقل متوسط آزمایش اجراي شد. درطول اجرا دریا
بود. میلیمتر 241 /2 بارندگی و میزان سانتیگراد درجه 25/6 دما حداکثر
لوم با کلی سیلتی بافت د اراي متري ــانتی س 0-30 مزرعه درعمق خاك

بود. 7/95 اسیدي واکنش و موس میلی 2 /9 الکتریکی هدایت
پالت)  ــپلیت (اس ــده ش کرتهاي یکبار خرد بهصورت آزمایش این
سه تراکم در ــد. تکرار اجرا ش بلوكهاي کامل تصادفی با 4 طرح درقالب
اصلی و تیمارهاي فاکتور مترمربع بهعنوان در بوته 80 و 100 ــطح60، س
طی نیتروژن ــرف مص :T1 صورت ــه س به مصرف نیتروژن زمان ــف مختل
رفتن ساقه ابتداي یک سوم زمان کاشت، در یک سوم به صورت نوبت ــه س
نوبت بهصورت دو ــی ط نیتروژن مصرف :T2 گلدهی، ابتداي ــوم یک س و
نیتروژن مصرف :T3 و رفتن ساقه ابتداي دوسوم کاشت، زمان د ر یکسوم
ــاقه س ابتداي یکدوم و ــت کاش زمان یکدوم در بهصورت نوبت د و طی
کرت فرعی هر طول ــد ند. گرفته ش نظر فرعی در بهعنوان فاکتور ــن) رفت
و 8 خط فرعی هرکرت ــت کاش خطوط تعداد متر، آن 2/5 وعرض متر 4

سانتی متر بود. 30 خط دو فاصله بین هر
خاك نتایج آزمون ــه ب توجه با نیاز مورد پتاس و ــفر فس کود ــزان می
و 100 کیلوگرم آمونیوم دي ــفات فس درهکتار گرم کیلو 110 ــه میزان ب
نیز نیاز نیتروژن مورد میزان گرفته شد. نظر در ــولفات پتاس س درهکتار
کیلوگرم میزان 180 به ،(8 ،6) قبلی تحقیقات از نتایج حاصل ــاس براس
نتایج ــاس براس که تامین گردید اوره از منبع و درهکتار خالص ــروژن نیت
تیمار اعمال جهت نیاز میزان مورد آزمایشی و مزرعه ــطح س خاك آزمون
بستهبندي و توزین ــبه، محاس هرخط براي ازت) مصرف کود (زمان فرعی
گیاه قرار اختیار د ر آبیاري آب د ر محلول صورت به مقرر زمان و در ــد ش
بین فاصله مجاور کرتهاي ــه کود ب نفوذ از جلوگیري منظور به ــت. گرف
شد (23). گرفته نظر در متر 2 ترتیب 1 و به مختلف تکرارهاي کرتها و
انتخاب ــت کش جهت 401 رقمهایوال ــده به عمل آم ــیهاي از بررس پس
درون پشتهاي و بهصورت جوي و 82/8/27 بذور در تاریخ گردید . کاشت
و بوتهها تنظیم فاصله جهت شد . انجام سانتیمتر عمق 2 به ــیارهایی ش
برگی 3-4 مرحله در بوتهها تراکم مورد نظر سطح به گیاه تراکم رساند ن
بهصورت ــه مرحل ــه س طی نیز هرز علفهاي ــد ند . ش تنک دو نوبت طی
و دستی بهصورت 83/1/27 درتاریخ نهایی برداشت شدند . وجین ــتی دس
تعیین انجام گرفت. جهت زمین متري سطح سانتی از فاصله 5-4 داس با
5 بوته فرعی از هر کرت ــده ش ــت برداش بوتههاي از کل عملکرد اجزاي
شاخه تعداد بوته، ارتفاع ترتیب به سپس ــد. ش به صورت تصادفی انتخاب
تعیین تعداد د انه ــد. براي ش اندازهگیري بوته در خورجین تعداد و فرعی
گردید انتخاب تصادفی به طور خورجین 30 فرعی هرکرت از خورجین در
براي خورجین در دانه تعد اد درآنها، موجود بذور تعداد شمارش از پس و

نمونه د و نیز دانه هزار وزن تعیین براي شد. مشخص ــی هر واحد آزمایش
گردید و و توزین ــمارش ش فرعی پالتهاي از هریک از بذور ــی 500 تای
حالل کمک با د انهها روغن درصد شد. محاسبه د انه هزار وزن آن براساس
فرآوردههاي و تجزیه ــیمی ش ــگاه آزمایش (6) در ــله سوکس روش با و اتر
درواحد روغن عملکرد نباتات تعیین گردید . اصالح و زراعت گروه گیاهی
کلیه محاسبه شد . روغن د رصد و د انه عملکرد از حاصلضرب نیز ــطح س
آزمون کمک میانگین ها به مقایسه واریانسها، تجزیه مربوط به محاسبات
MSTATC افزارهاي, ــط نرم توس نمودارها ــم رس دانکن و چند د امنهاي

EXCEL انجام گرفت. و SAS

بحث نتایج و
فرعی شاخههاي تعداد

تراکم مختلف ــطوح س بین ــان داد که تفاوت نش آمده ــت بدس نتایج
ــت اس بوده معنید ار 5 درصد ــطح د ر س ــاخههاي فرعی ش تعداد نظر از
فرعی کاسته ــاخههاي ش تعداد از تراکم افزایش با کلی به طور .(1 (جدول
در تعداد شاخه فرعی نیز بر نیتروژن زمان مصرف اثر سطوح مختلف  شد.
فرعی شاخه تعداد حداکثر معنی دارگرد ید (جدول 1). درصد یک ــطح س
مصرف آمد. بهدست (T1) نوبت سه طی نیتروژن مصرف تیمار در بوته در
شده، رویشی گیاه رشد تحریک موجب گلدهی مرحله در ابتداي نیتروژن
ــنتزي فتوس ــطح س افزایش طریق داده و از افزایش را گلدهی مدت طول
میگیرد، قرار جانبی ــاي جوانهه اختیار در که را ــیمیالتهایی آس میزان
به جانبی و جوانه هاي ــد رش تحریک موجب عامل این ــش میدهد . افزای
به نیز شریعتی(7) سعید ــود. میش بیشتر جانبی شاخههاي وجود آمد ن
شاخههاي فرعی تعداد بر متقابل تیمارها اثر یافت. د ست ــابهی مش نتیجه
متقابل اثرات بررسی .(1 ــت(جد ول اس بوده یک درصد معنی دار ــطح درس
شاخه تعداد معنیداري بهطور نوبت سه طی نیتروژن مصرف د اد، ــان نش
اگرچه کلزا د اد آمده نشان ــت د س به نتیجه ــت. اس افزایش داده را جانبی
بوته تعد اد کاهش از ناشی اثرات جبران درجهت خوبی پذیري انعطاف از
در بهخصوص آن کنندگی اما قدرت جبران ــت اس برخوردار مترمربع در

قرار میگیرد. گیاه تغذیه تأثیر تحت شدت به تراکمهاي کم

سطح واحد در خورجین تعد اد
ــطح س د ر مربع متر بر تعداد خورجین در تراکم مختلف ــطوح س اثر
Munir ،(16) همکاران و Angadi (جدول 1). ــد گرد ی درصد معنیدار 5
که کردند ــز گزارش نی ــا (5) و رهنم (20) Mcgregor ،(21)Mcneilly و
می گیرد. قرار تراکم تأثیر به شدت تحت ــطح واحد س در خورجین تعداد
مترمربع افزایش خورجین در تعداد تراکم افزایش 2، با جدول توجه به با
باالتر ــطوح س در مترمربع ــد اد خورجین در تع افزایش ــت. علت یافته اس
تیمارهاي مختلف ــر ــت. اث بود هاس مترمربع در بوته تعداد افزایش تراکم،
ــد ش معنید ار ــطح س واحد در تعداد خورجین نیتروژن بر ــان مصرف زم
طی نیتروژن مصرف با مترمربع در ــن خورجی حد اکثر تعداد .(1 ــدول (ج
رفتن ساقه ابتداي یک سوم زمان کاشت، در یک سوم به صورت نوبت ــه س
در مترمربع ــن خورجی 4181 /6 میانگین ــا ابتداي گلدهی ب ــوم یکس و
در گلد هی ــه ابتداي مرحل در نیتروژن مصرف ــدول 2). (ج آمد ــت بهدس
در گیاه ــک تحری به منجر ــیط) تقس ــه س د ر نیتروژن (مصرف T1 ــار تیم
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سطح× افزایش طریق از و ــد ه بوته ش ــاخه فرعی در ش تعداد افزایش جهت

گلها از تعداد بیشتري که میشود سبب آسیمیالتها تولید فتوسنتزي و
.(6) خورجین تبدیل شوند به

تعداد بر مصرف نیتروژن زمان تراکم و تیمارهاي مختلف متقابل ــر اث
.(1 (جدول گردید 5 درصد معنیدار ــطح درس ــطح واحد س د ر خورجین
بوته 100 تراکم در سطح واحد خورجین در تعداد ــترین بیش کلی به طور
زمان در یک سوم بهصورت ــه نوبت س مصرف نیتروژن طی مترمربع و در
(D3T1 گلدهی( ابتداي ــوم یکس و رفتن ساقه ابتداي ــوم یکس کاشت،
مصرف نیتروژن ــا ب مترمربع 60 بوته در تراکم در آن ــزان می ــن کمتری و
ــاقه س ابتداي یکدوم و ــت کاش زمان یکدوم در بهصورت نوبت د و طی
تمام در داد که متقابل نشان اثرات بررسی (جدول 3). بهد ست آمد رفتن
تغذیه، سطح بهبود بهدلیل نوبت سه طی نیتروژن مصرف تراکم ــطوح س

است. د اشته مترمربع در تعداد خورجین بر مثبتی اثر

خورجین در تعداد دانه
د ر دانه تعداد مختلف تراکم بر د ست آمده اثرسطوح به نتایج اساس بر
و Munir و همکاران (16) و Angadi .(1 (جد ول معنی دار نبود خورجین
و عملکرد افزایش سبب تراکم افزایش نمودند گزارش نیز (21) Mcneilly

وزن و خورجین د ر تعد اد دانه تأثیري بر میشود ولی نهایی ــک خش ماده
مصرف مختلف زمان ــطوح س بین به جدول 1 توجه ــت. با نداش هزار دانه
وجود ــیداري تفاوت معن خورجین در دانه ــداد تع لحاظ از نیز ــروژن نیت
ندارد، خورجین در تعداد دانه بر تأثیري کود ازته میآید نظر به ــت. ند اش
متقابل ــد (17). اثر را افزایش میده ــطح س واحد در تعداد خورجین اما
خورجین در تعداد دانه مصرف نیتروژن بر زمان و تراکم مختلف ــطوح س

.(1 نبود(جدول معنیدار
تیمار ها  متقابل ــرات اث به مربوط ــۀ میانگینهاي مقایس حال این ــا ب
درصد 5 ــطح درس بین میانگینها که تفاوت داد ــان نش دانکن آزمون با
به خورجین در د انه تعداد کمترین و ــترین بیش طور کلی به بود. معنیدار
طی دو نوبت نیتروژن مصرف و ــع مترمرب در بوته 100 تراکم د ر ــب ترتی
(D3T2) رفتن ساقه ابتداي د وسوم و ــت کاش زمان ــوم در یکس به صورت
ــت بدس (D1T1) نوبت ــه س مصرف نیتروژن طی و مترمربع در 60 بوته و

آمد (جدول 3).

د انه هزار وزن
مختلف سطوح که داد ــان واریانس دادهها نش از تجزیه حاصل نتایج
وزن ــتند (جدول 1). معنی داري نداش دانه تفاوت هزار وزن نظر از تراکم
ــانات تأثیر نوس تحت که ــت اس دانه عملکرد پاید ارترین اجزاء از هزار دانه
د اده ــان نش 1 جدول در چنانکه .(21 ،16 نمیگیرد(9، قرار بوته ــم تراک
دانه، هزار وزن لحاظ از نیتروژن مصرف زمان مختلف سطوح است، ــده ش
وزن هزار که د اد گزارش (13) معارفی ــتند. نداش هم با معنیداري تفاوت
ــان نش ــرك س نیتروژن ــطوح س ــبت به نس معنیداري العمل عکس دانه
تراکم مختلف ــطوح س متقابل اثر د اد که نشان آماري ــیهاي بررس ند اد.
ــت. نداش دانه هزار وزن بر ــیداري نیز اثر معن نیتروژن ــرف ــان مص زم و
و (9) راد شیرانی تحقیقات از نتایج حاصل با مطابق آمده بهدست نتیجه

می باشد. همکاران(16) و Angadi
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دانه عملکرد
اثر که ــان داد نش دادهها واریانس تجزیه از حاصل ــج نتای
است بوده معنیدار درصد 1 ــطح س دانه در عملکرد بر تراکم

.(1 (جدول
در بوته ــم 100 در تراک ــه د ان میزان عملکرد ــترین بیش
و ــار در هکت د انه ــرم کیلوگ 4274 /4 ــن میانگی با ــع مترمرب
میانگین با در مترمربع 60 بوته در تراکم آن ــزان می کمترین
بودن ــر باالت آمد . ــت بهدس هکتار ــرم دانه در کیلوگ 2177/2
تراکمهاي به ــبت نس مترمربع د ر بوته 100 تراکم در عملکرد
تعداد خورجین بهدلیل مترمربع) د ر بوته 80 و 60) ــر پایینت
با سطح، این در همچنین ــد. میباش ــطح س واحد د ر ــتر بیش
بهطور ــته توانس واحد سطح ــتر در بیش ــبز س ــش پوش ایجاد
عملکرد تولید در جهت ــیدي خورش ــع تشعش از کارآمدتري
از ــل نتایجحاص با ــه ــد. این نتیج کن بهرهبرداري ــاد ي اقتص
ــعید س ــکاران(16)، رهنما(5)، و هم Angadi ــاي آزمایش ه

مطابقت دارد. (9) راد شیرانی و شریعتی (7)
مصرف زمان مختلف تیمارهاي اثر ،1 جدول ــه ب باتوجه
ــد ش معنیدار درصد 5 ــطح س در عملکرد دانه بر ــروژن نیت
تیمارها ــایر س به ــبت نس نوبت ــه س طی مصرف نیتروژن و
طی نیتروژن مصرف ،2 توجه به جدول با داد. ــان برتري نش
ــطح واحد س در خورجین تعداد افزایش طریق از ــه نوبت س
میانگین هاي ــۀ مقایس گردید. افزایش عملکرد دانه به منجر
تفاوت که داد ــان نش دانکن آزمون با متقابل به اثرات مربوط
(جد ول بود ــیدار معن درصد پنج ــطح س د ر میانگین ها بین
نیتروژن را ــه تیماري ک ــم، تراک ــطوح س از یک ــر ه د ر .(3
تیمارها ــه بقی به ــبت نس بود، دریافت نموده نوبت ــه س طی
این ــت. گرف قرار باالتري ــطح س در ــرد دانه عملک ــاظ لح از
مصرف ــت مدیری به ــبت نس کلزا ــد واکنشپذیري مؤی ــر ام
100 ــم تراک در دانه عملکرد ــن ــد. باالتری میباش ــروژن نیت
(D3T1) نوبت ــه س طی نیتروژن مصرف و مترمربع در ــه بوت
آمد . ــت بهدس هکتار در دانه کیلوگرم ــط 4404/4 متوس با
مترمربع بوته در ــم 60 تراک در عملکرد هم میزان ــن کمتری
و ــت کاش یکد وم زمان نوبت، دو ــی ط ــرف نیتروژن مص و
کیلوگرم 1818/4 ــن میانگی با رفتن، ــاقه س ابتد اي یکد وم
ــطح قرار س یک در .(3 (جدول آمد ــت بهد س در هکتار دانه
D3T1 تیمارهاي با D2T1 تیمار از حاصل گرفتن عملکردهاي
اختیار ــر در مؤث بهطور نیتروژن اگر ــه ک ــان داد و D3T2 نش
کاهش از ــی ــارت ناش بهخوبی میتواند خس ــزا قرار گیرد کل
در مناطقی بنابراین نماید. جبران را مترمربع در ــداد بوته تع
منظور به دارد تراکم وجود احتمال کاهش دلیلی هر به ــه ک
نیتروژن ــود مصرف ک ــرد، عملک زیاد ــش کاه از ــري جلوگی
یا اقتصاد ي امکانات که ــرایطی ش گیرد. در قرار ــورد توجه م
را نوبت سه نیتروژن طی کود مصرف نیز امکان تکنولوژیکی
باالتر استفاد ه از تراکمهاي ــت اس بهتر نمیدهد، کشاورز به

گردد.
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برداشت شاخص
برداشت بر شاخص تراکم مختلف سطوح آمده نتایج بد ست اساس بر
مختلف سطوح که حالی در داد، نشان را معنیداري اثر د رصد 5 سطح در
(جدول برد اشت نداشتند شاخص بر معنیداري نیتروژن اثر مصرف زمان
تراکمهاي در به ترتیب ــت برداش شاخص میزان کمترین و ــترین بیش .(1
ــت بهد س 17/5 درصد و 27/5 میانگین با ــع مترمرب در ــه بوت 60 و 100
زمان و تراکم متقابل اثر به مربوط میانگینهاي ــۀ 2). مقایس (جدول آمد
میانگینها تفاوت بین که د اد نشان برد اشت ــاخص ش بر نیتروژن مصرف
زمان مختلف بررسی سطوح (جدول 3). د رصد معنیدار بود 5 ــطح س در
ثابت تراکم در داد که ــان تراکم نیز نش از ــطح هر س در مصرف نیتروژن
می یابد . ــش افزای ــت برداش ــاخص ش نوبت ــه طی س نیتروژن مصرف ــا ب
توزیع ــروژن بر نیت غذایی ماد ه مدیریت ــر مؤث نقش بهدلیل ــأله مس این
میباشد بوتهاي بین و بوته اي درون رقابت اثرات تعد یل و ــیمیالتها آس
اقتصادي عملکرد باالبردن با تقسیط سه با مصرف نیتروژن همچنین ،(6)
بهدست دهد. نتایج افزایش معنید اري به طور را میتواند شاخص برداشت
مطابقت (7) شریعتی ــعید س و (22)Noreldin آزمایشهاي نتایج با آمده

مید هد. نشان
دانه درصد روغن

لحاظ از تراکم مختلف ــطوح س بین معنیداري تفاوت این تحقیق در
ــدول تجزیۀ ج توجه به 1). با ــد (جدول نش ــاهده مش دانه ــد روغن درص
بر ــرف نیتروژن و زمان مص تراکم ــف مختل ــطوح س متقابل اثر ــس واریان
با آزمون میانگینها ــۀ مقایس (جدول1). نبود معنی دار روغن دانه ــد درص
5 درصد معنیدار ــطح س در میانگینها بین تفاوت که داد ــان نش دانکن
بهترتیب در دانه درصد روغن میزان کمترین و ــترین 3). بیش (جدول بود
بهصورت نوبت طی دو نیتروژن مصرف و مترمربع بوته در 80 ــاي تراکمه
60 و (D2T3 تیمار) رفتن ساقه ابتداي ویکدوم کاشت در زمان یکدوم
ــوم در یکس به صورت نوبت ــه مصرف نیتروژن طی س و بوته در مترمربع
گلدهی(تیمار ابتداي یک سوم ساقه رفتن و ابتداي یک سوم کاشت، زمان
ــدول بود (ج و 38/92 درصد صد ــاي 42/05 د ر میانگینه ــا ) ب T1D1
مرحله در ابتد اي ــروژن نیت مصرف کلی طور به داد که ــان نش ــج نتای .(3
این ــه ک هرچند میگردد ــد روغن دانه درص کاهش ــبب س گلدهی گیاه
میرزاشاهی گزارش هاي با آمد ه بهدست نتایج ــد . نمیباش معنیدار کاهش

دارد . (15) مطابقت همکاران و

روغن عملکرد
ــد گردی ــیدار معن 1 درصد ــطح س در روغن ــرد عملک ــر ب تراکم ــر اث
بوته ــم 100 در تراک ــطح س واحد در روغن عملکرد ــترین بیش (جدول1).
مقد ار ــن کمتری و هکتار در ــرم کیلوگ 1770 /0 ــن میانگی ــا ب ــع در مترمرب
در هکتار کیلوگرم 886/2 ــن میانگی با مترمربع ــه در بوت 60 ــم در تراک آن
ــطح واحد س در روغن عملکرد تراکم، افزایش با کلی به طور آمد. ــت بهد س
در واحد ــه عملکرد دان ــش افزای بهعلت ــتر بیش امر این که ــش یافت افزای
نمود ند ــزارش گ را ــابهی مش نتایج ــز نی محققان زیادي ــد. ــطح میباش س
ــاي ــه تیماره ک د اد ــان ــش نش پژوه ــن ای ــج نتای .(25 ،24 ،19 ،12 ،9)
معنیداري ــاوت تف روغن عملکرد لحاظ از ــروژن مصرف نیت زمان ــف مختل
متقابل ــرات اث به میانگینهاي مربوط ــۀ مقایس (جد ول 1). ــته نداش هم با
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درصد 5 ــطح در س بین میانگینها ــاوت تف که ــان داد دانکن نش آزمون ــا ب
100 تراکم ــطح در س واحد عملکرد روغن در ــترین ــت. بیش اس معنید ار
ــوم س یک به صورت نوبت ــه س طی نیتروژن و مصرف ــع مترمرب د ر ــه بوت
گلد هی ابتداي ــوم یک س و رفتن ساقه ابتد اي ــوم س یک ــت، کاش زمان در
آن ــد ار مق ــن کمتری و ــد ش ــاهده مش ــن 1825/0 میانگی ــا (D3T1) ب
ــی ــروژن ط نیت ــرف و مص ــع د ر مترمرب ــه بوت 60 ــم ــه تراک ــوط ب مرب
ــد اي ابت ــک دوم ی و ــت کاش ــان زم دوم د ر ــک ی ــورت بهص ــت نوب دو
ــود ب ــار هکت ــرم در کیلوگ 763/8 ــن ــا میانگی ب (D1T3) ــن رفت ــاقه س
از هریک د ر نیتروژن ــرف مص زمان مختلف تیمارهاي ــی بررس .(3 (جدول
سه طی نیتروژن مصرف تراکم، سطح از در هر که داد نشان تراکم ــطوح س
بهبود امر این ــت عل روغن گردد. افزایش عملکرد به ــر منج ــت میتواند نوب
در بهطوري که ــد. میباش تیمار این تأثیر تحت دانه عملکرد افزایش و تغذیه
عملکردي نوبت توانسته طی سه نیتروژن در مترمربع مصرف بوته 80 تراکم
طی نیتروژن مصرف و ــع مترمرب بوته در 100 تراکم عملکرد با ــطح س هم
احتمال دلیل هر به ــرایطی که ش در بنابراین (D3T3) تولید نماید. نوبت دو
مربوط ــارات خس کاهش جهت میگردد توصیه ــود دارد ــش تراکم وج کاه
مبذول نیتروژن مصرف به خاصی ــه توج در مترمربع بوته تعداد ــه کاهش ب

گردد.

گیاه ارتفاع
نبود ــیدار معن تراکم ــف مختل ــطوح س بوتهها در ــاع ارتف ــن میانگی
قبًال ــم تراک مختلف ــطوح س در کلزا باالي ــري 1). انعطافپذی ــدول (ج
ــطوح س ــت. بین اس ــیده رس اثبات به (16) همکاران Angadi و ــط توس
معنیداري ــاوت تف بوته لحاظ ارتفاع از ــروژن مصرف نیت ــان مختلف زم
ارتفاع ساقه بر نیز نیتروژن و زمان مصرف تراکم متقابل اثر وجود نداشت.

.(1 معنی دارنبود(جدول

نهایی نتیجه گیري
معنیداري گیاه اثر تراکم داد که ــان نش تحقیق این نتایج مجموع در
د ر خورجین تعداد و روغن عملکرد د انه، عملکرد ــت، برداش ــاخص ش بر
تحت وزن هزاردانه و خورجین در دانه تعداد ــت. درحالیکه داش مترمربع
و عملکرد دانه ــروژن نیز نگرفتند. زمان مصرف نیت قرار ــار تیم این ــر تاثی
در داد قرار تحت تاثیر طور معنید اري به را متر مربع د ر ــن تعداد خورجی

اندازه گیري شده معنیدار نبود. بر سایر صفات آن که اثر حالی
خورجین ــداد تولید تع ــل د لی به ــع مرب متر در ــه بوت 100 ــم تراک
و عملکرد دانه حد اکثر بیشتر، برداشت شاخص و سطح واحد در ــتر بیش
کیلوگرم 1770 میانگینهاي 4274/4 و ــا ب ترتیب را به روغن عملکرد
افزایش موجب نوبت ــه س در نیز نیتروژن مصرف نمود. هکتار تولید در
نتیجه در و ــطح س واحد در خورجین ــداد تع ــاخههاي فرعی، تعداد ش

گردید. دانه عملکرد
هایوال401  رقم کلزا ــت جهت کش ــت آمد ه دس به نتایج به  با توجه
د ر بوته 100 ــم تراک ــت، منطقه اس ــام کلزا در ارق پررونقترین از ــه ک
زمان ــوم د ر یکس صورت به نوبت ــه طی س نیتروژن و مصرف مترمربع
پیشنهاد گلد هی ابتداي یکسوم و رفتن ــاقه س ابتداي یکسوم کاشت،

میگردد.

استفاده مورد منابع
و فیزیولوژي. ــت زراع ــی، روغن ــاي دانهه ــکاران. 1379؛ هم و ه. ــاري، آلی - 1

صفحه. 182 عمیدي، انتشارات
مصرف زمان و میزان تعیین خیاوي.1381؛ م. و گلچین ا. ر.، م. ــماعیلی، اس - 2
گنگرة استان زنجان. هفتمین هوایی ــرایط آب و نوع ش د و و کلزا زراعت در ازت

ایران. ص44-45. نباتات اصالح و زراعت
عملکرد، ــر ب ازته کود نوع د و ــر اث ــی بررس ص.1376؛ ــل آباد، خلی ــان باغب - 3
نامۀ پایان ــهد. مش منطقۀ د ر پائیزه کلزاي ــد ي خصوصیات رش و ــزا عملکرد اج

مشهد. 104صفحه. فرد وسی دانشگاه زراعت، رشته کارشناسی ارشد
بوته بر تراکم و نیتروژن مختلف ــطوح س ــی بررس ع.1380؛ ــعید ي، س بنی - 4
و ــرایط آب ش در PF7045/ 91 رقم کلزا، کیفی کمیو خصوصیات و ــد روند رش
آزاد دانشگاه زراعت. رشته ارشد کارشناسی نامه پایان هوایی خوزستان(مالثانی).

صفحه. 187 دزفول. اسالمیواحد
کلزا کشت تراکم و ترین شیوه مناسب تعیین و ــی بررس 1380؛ ا. ع. رهنما، - 5
زراعی سال در کلزا به زراعی طرحهاي ــات نهایی گزارش ــتان. خوزس ــمال ش در

.80 80-79 ص
عملکرد  ــد و رش روند بر نیتروژن مختلف ــطوح ــی س بررس ا.1381؛ زنگانی، - 6
نامه کارشناسی ارشد رشته اهواز. پایان و هوایی آب در منطقه کیفی کلزا و کمی

صفحه. 227 اهواز. چمران شهید دانشگاه زراعت،
ــرك بر س کود توزیع زمان و تراکم اثر ــی بررس ــریعتی، ش.1375؛ سعیدش - 7
پایان مشهد . منطقه در بهاره کلزاي ارقام فنولوژي مراحل اجزاعملکرد و عملکرد ،

صفحه. 100 مشهد. د انشگاه فردوسی رشته زراعت، ارشد کارشناسی نامه
و ــت داش ــت ــتورالعمل کاش دس عزیزکریمی.1382؛ و ف. ع ــیداحمدي، س - 8

صفحه. 14 زراعت، مدیریت خوزستان، کشاورزي جهاد کلزا.سازمان برداشت
رشد  روند بر بوته تراکم و تاریخ کاشت ــی اثر بررس راد، ا.ح.1373؛ ــیرانی ش - 9
دانشگاه رشته زراعت، ــد ارش ــی کارشناس نامه پایان رقم کلزا. دو زراعی صفات و

161 صفحه. تربیت مدرس.
عملکرد رشد و بررسی سیادت.1377؛ ا.هاشمیدزفولی و ع. ا.، پور، صاد قی - 10
کنگره چکیده مقاالت پنجمین بوته. تراکم و مختلف کاربرد ازت سطوح در کلزا

.446 – 445 اصالح نباتات ایران، ص و زراعت
سطوح تاثیر و ف. ابراهیمپور.1381؛ بنیسعیدي، ع. سیادت ع. ق.، فتحی، - 11
ــرایط ش در PF7045,91 کلزا رقم عملکرد دانه بوته بر تراکم و نیتروژن مختلف
.57-43 ص :1 شماره ،25 جلد علمیکشاورزي، مجله خوزستان. هوایی و آب

رشد بر د وره انتهاي گرماي و ــکی خش تنش اثر ــی بررس - قبادي، م.1385؛ 12
نامه دکتري پایان کلزا. بهاره ــاي عملکرد رقمه و مورفوفیزیولوژیک ــات خصوصی
کشاورزي و پژوهشی آموزشی عالی مجتمع اهواز، چمران د انشگاه شهید زراعت،

صفحه. 219 رامین.
نیتروژن فسفر، مصرف میزان اثرات بررسی لطیفی.1377؛ ن. و آ. معارفی، - 13
پنجمین کنگره کلزاي دیم. عملکرد اجزاي و عملکرد نیتروژن بر ــان مصرف زم و

.448 ص اصالح نباتات ایران، زراعت و
مزرعه، و برداشت کلزا. داشت ــت جاویدفر.1380؛ کاش ف. و ب. معتمدي، - 14

ص13. :46 شماره
رضایی. ح. و ملکوتی م. ــناس، دریاش ع. ــلیمپور، س س. ك. ــاهی، میرزاش - 15
صفی در کلزا زراعت در ازت مصرف روش و میزان ترین ــب مناس تعیین 1379؛
:12 ــماره 12، ش جلد کلزا، نامه ویژه آب. و خاك ــی علمیپژوهش ــریه آباد . نش

مصرف... زمان و تراکم اثر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


16 باغبانی   و  در  زراعت

1387 تابستان ،79 شماره

زراعت و باغبانی17  
 در

ص 7–11. 
16- Angadi, S. V., H. W. Cutforth., B. G. McConkey and Y. 

Gan. 2003; Yield adjustment by canola grown at different 

plant population under semiarid conditions. Crop Sci. 43: 

1358-1366.

17- Blisborrow , P. E., E. G. Evans , and F. G. Zhao. 1993; The 

influence of Spring nitrogen on yield components and glucosinolate 

content of Autumn–sown oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. 

Sci. 120:219-224.

18- Johnston, A. M., E. N. Johnson., K. J. Kirkland and F. C. 

Stevenson. 2002; Nitrogen fertilizer placement for fall and Spring 

seedes (Brassica napus) canola. Can. J. Plant Sci. 82: 15-20.

19- Leach, J. E., H. J. Stevenson., A. J. Rainbow and L. A. 

Mullen. 1998; Effects of high plant population on the growth and 

yield of Winter oilseed rape(Brassica napus). J. of Agricul. Sci. 

132: 173-180.

20- McGregor, D. L. 1987; Effects of plant density on development 

and yield of rape seed and its significance to recovery from hail 

injury. Can. J. Plant Sci. 67: 43-51.

21- Munir, M. and T. McNeilly. 1987; Dry matter accumulation, 

height and seed yield in Spring oilseed rape as affected by fertillizer 

and spacing. Pakistan. J. Agric. Field. 8(2): 143-149.

22- Noreldin, N. A., M. S. Habbal., M. A. Hamad and M. 

A. Hamed. 1993;Yield response of two rapeseed cultivars to 

irrigation intervals and nitrogen fertilizer under sandy soil 

conditions. Annals of Agricultural Science. 38(2): 511-519. In 

Field Crop Abs. 48(3): 243.

23- Ozer H. 2003; Sowing date and nitrogen rate effects on growth, 

yield and yield components of two summer rapeseed cultivars. 

Europ. J. Agronomy 19: 453-463

24- Prakash, P. W. and Z. H. Irdormader. 1981; The effect of gobhi 

sarson (Brassica napus) to nitrogen and plant population. Can. J. 

Plant Sci. 34(7): 320-330.

25- Shaberi, Q. P. and H. J. Komar. 1981;The response of 

nitrogen level and row spacing on the rape. Can. J. Plant Sci. 

73(8): 581-589.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

