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 ي د و اجزاي عملکرد دانهتروژن و تراکم بوته بر عملکرارزیابی اثرات سطوح مختلف نی
 اهوازدر شرایط محیطی  (.Brassica napus L) گیاه کلزا

  
 2عادل مدحج و *1عبدالکریم بنی سعیدي

 

 )27/5/1389 :تاریخ پذیرش ; 2/2/1389: تاریخ دریافت(

  
  دهیچک

 کلزا رقم هایوال ي لکرد دانهتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عمکود نیور ارزیابی اثر سطوح مختلف به منظ
هاي یکبار خرد شده  ش به صورت کرتآزمای. اجرا شد اهواز ي در منطقه 1382-83اعی سال زر تحقیقی در 401

، 45(تروژن پنج سطح کود نیمارهاي اصلی شامل تی. شدتکرار انجام  سههاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك
بوته در  90,70,50مارهاي فرعی شامل سه سطح تراکم بوته و تی) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 225و  180، 135، 90

بر عملکرد و اجزاي  ها کنش آن وژن، تراکم و برهماثر تیمارهاي کود نیتر که ج نشان داد،نتای. متر مربع بودند
کیلوگرم  1571( 45به ترتیب به تیمارهاي  عملکرد دانه بیشترینو  کمترین. بود (P<1%)دار  عملکرد دانه معنی

رین بیشترین و کمت. کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختصاص داشت) کیلوگرم در هکتار 2981( 225و ) در هکتار
تروژن در هکتار در کیلوگرم نی 225مصرف  .بوته در متر مربع مشاهده شد 50و  90هاي  عملکرد دانه در تراکم

افزایش میزان مصرف . بوته در متر مربع بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح را به همراه داشت 90 تراکم
همچنین کاهش تعداد دانه در وزن هزار دانه و عملکرد روغن و ،  بوتهدر  جورجیننیتروژن باعث افزایش تعداد 

تعداد دانه در  در بوته، ورجینجتعداد  ، عملکرد روغن و کاهشبوته افزایش تراکم. و درصد روغن شد جورجین
 45 مصرف بیشترین درصد روغن دانه در تیمار. ، وزن هزار دانه و درصد روغن را به دنبال داشتجورجین

کیلوگرم  135 مصرف آن در تیمارمقدار بوته در مترمربع و کمترین  50کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 
 .دست آمده مربع ب بوته در متر 50نیتروژن در هکتار و تراکم 

 
 اجزاي عملکرد دانه ،م بوته، عملکرد دانهنیتروژن، تراک، کلزا :کلیدي هاي واژه

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  

  دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر و اصالح نباتات اعضاي هیات علمی گروه زراعت -2و1
 A.banisaeidi@yahoo.com:مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *
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  مقدمه
غذایی و  هاينیاز با تامینگیاهان روغنی 

داراي جایگاه  ، در بین گیاهان زراعیصنعتی بشر
 Brassica( گیاه کلزا ).10(اي هستند ویژه

napus L.( عی  هاي زرا به دلیل دارا بودن ویژگی
اي  خاص، در میان نباتات روغنی از جایگاه ویژه

ر مورد هاي اخیر بیشت برخوردار بوده و در سال
کشت این گیاه به دلیل  .)2(توجه قرار گرفته است 

 شرایط اقلیمی مناسب، در نقاط زیادي از کشور به
با توجه ). 7( پذیر است امکان صورت کشت پاییزه

گیاه کلزا،  ي به پتانسیل باالي عملکرد دانه
بهبود  ي در زمینهتحقیقات به زراعی و به نژادي 
در کشور ضروري  مدیریت زراعی این گیاه زراعی

کارگیري  هدهند با ب تحقیقات نشان می. است
مدیریت مناسب زراعی نظیر کود نیتروژن و تراکم 

و کیفی گیاه کلزا را  توان عملکرد کمی بوته می
) 1990( و همکاران فري ).15 و16( افزایش داد

گزارش دادند که افزایش نیتروژن باعث افزایش 
صوصیاتی خ. عملکرد دانه در واحد سطح شد

تعداد  ،ارتفاع گیاه جورجینهمچون تعداد دانه در 
فرعی در بوته به میزان نیتروژن موجود   ي شاخه

 و وایلنت اندرسون ).17( در خاك بستگی دارد
افزایش کاربرد نیتروژن،  که ندنتیجه گرفت) 1993(

جانبی را به  ي افزایش سطح برگ و تعداد شاخه
فزایش میزان همراه داشت، که این امر موجب ا

ی و در نتیجه گلده ي هتولید مواد فتوسنتزي و دور
وزن هزار دانه و  ،در بوته جورجینافزایش تعداد 

) 1381( فتحی و همکاران .عملکرد دانه شد
 ،که با افزایش کاربرد نیتروژن ندگزارش نمود
آزمایشات  .گیاه کلزا افزایش می یابد ي عملکرد دانه

ثیر نیتروژن بر عملکرد أت ي دیگر نیز نشان دهنده
و افزایش وزن  جورجیندانه از طریق افزایش تعداد 

 ي انتخاب تراکم بوته. )21و  12(دانه می باشند
مناسب، افزایش عملکرد دانه و اجزاي آن را به 

 محمد یوسف و همکاران. )22،15،13(دنبال دارد

گزارش نمودند در بین اجزاي عملکرد دانه  )2002(
ر واحد سطح و تعداد دانه در د جورجینتعداد 
به ترتیب حساسیت بیشتري نسبت به  جورجین

 جورجینتراکم بوته نشان دادند به نحوي که تعداد 
در حالی که تعداد  .درواحد سطح افزایش نشان داد

 کوك و کراولی. کاهش داشت جورجیندانه در 
نتیجه گرفتند، با افزایش تراکم بوته میزان ) 1994(

در  جورجینز طریق افزایش تعداد دانه اعملکرد 
ثیر أتراکم بوته داراي ت. یابد واحد سطح افزایش می
. ملکرد و عملکرد دانه استمتفاوتی بر اجزاي ع

 که نشان داد،) 1993(گیل و نارانگ  تحقیق
افزایش تراکم بوته منجر به افزایش رقابت بین 

گیاهی و همچنین  سایه انداز ، بسته شدنگیاهی
 ي ناسب تشعشع نوري در جامعهعدم توزیع م

. شود گیاهی و کمبود مواد غذایی قابل دسترس می
 ي این امر سبب تضعیف گیاه و عدم تولید شیره

ها و در نتیجه  کافی براي پر شدن دانه ي پرورده
و وزن هزار  جورجینش تعداد دانه در سبب کاه

اگر چه افزایش تراکم بوته سبب . شود یمدانه 
جانبی و اجزاي عملکرد در  ي کاهش تعداد شاخه

اظهار ) 1998( ولی کازمان و گوپتاگیاه می شود 
داشتند، اگرچه افزایش تعداد بوته در واحد سطح 
باعث کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در تک 

ها تا تراکم  شود، اما افزایش تعداد بوته بوته می
احد سطح را به همراه مطلوب، افزایش عملکرد در و

گزارش داد، با افزایش تراکم ) 1377( حجازي. دارد
. یابد فرعی در گیاه کاهش می ي بوته، تعداد شاخه

افزایش  نشان دادند که با) 1998(لچ و همکاران 
هاي فرعی به  در شاخه جورجینتراکم بوته، تعداد 

دلیل کاهش فضاي میکروکلیماي گیاهی و عدم 
. یابد کافی از عوامل محیطی کاهش می ي استفاده

و شریعتی و  )1372( احمديشیرانی راد و 
 ي بیان کردند، افزایش تراکم بوته )1376( کوچکی

هاي فرعی در بوته را کاهش  گیاهی، تعداد شاخه
هاي  ثیر و اهمیت شاخهأبه طور کلی، به دلیل ت. داد
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جانبی در عملکرد کلزا و وجود یک همبستگی 
هاي جانبی و تعداد  اد شاخهمنفی میان تعد

فرعی با میزان تراکم بوته در  ي شاخهدر  جینجور
واحد سطح، لزوم تعیین تراکم مطلوب بوته در 

تحقیقات مختلف . ارقام مختلف کلزا ضروري است
دهند که عملکرد دانه تحت  نشان می )11،19(
ثیر متقابل تراکم بوته و نیتروژن قرار داشته و با أت

مصرف میزان مطلوب نیتروژن و اعمال تراکم 
توان عملکرد مناسبی را از گیاه  اسب بوته میمن

هاي انجام  بررسی نتایج پژوهش. کلزا انتظار داشت
ثیر این دو فاکتور به أشده بیانگر لزوم شناخت ت

این  . زراعی در بهبود کشت گیاه کلزا می باشد
با هدف بررسی میزان تأثیر این دو فاکتور  پژوهش

انجام  ازاهو ي منطقه شرایط محیطی دربه زراعی 
  .شد

  
  ها روشو مواد 

 ي هدر مزرع 1382-83این بررسی در سال 
تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 

کیلومتري شمال شرقی اهواز با  35واقع در اهواز 
شمالی، طول  º31:36´مشخصات جغرافیایی 

متر از  50و ارتفاع شرقی  º48:53´ جغرافیایی
بارندگی و دماي متوسط . سطح دریا اجرا شد

متر  میلی 6/263محل آزمایش به ترتیب  ي ساالنه
خاك محل . گراد بود سانتی ي درجه 2/23و 

 1/8 ي لومی با اسیدیته -آزمایش داراي بافتی رسی
بر . میلی موس بر سانتی متر بود 1/3ي و شور

خاك محل  ي اساس نتایج حاصل از تجزیه
 7 رتیب، میزان  فسفر و پتاسیم خاك به تآزمایش

و میزان مواد آلی و  کیلو گرم  در گرم  میلی 240و 
 .درصد ارزیابی شد 3/6و 47/0نیتروژن به ترتیب 

بار خرد شده در  هاي یک آزمایش به صورت کرت
تکرار  سه هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك

تیمارهاي اصلی شامل پنج سطح کود . اجرا شد
یلوگرم ک 225و  180، 135، 90، 45( نیتروژن 

فسفات آمونیوم  منبع از) نیتروژن خالص در هکتار
و تیمار فرعی شامل سه سطح تراکم بوته  و اوره

هر کرت . بودند) بوته در متر مربع 90 و 70، 50(
شامل شش خط کاشت به طول هشت متر و 

سانتی متر از  50بین ردیف کاشت  ي فاصله
کود نیتروژن در سه مرحله قبل از . یکدیگر بودند

فسفر به . کاشت، ساقه رفتن و گلدهی مصرف شد
کیلو گرم در هکتار از منبع فسفات  100میزان 

رقم مورد بررسی در . آمونیم به خاك اضافه شد
کاشت به صورت جوي و . بود 401آزمایش هایوال 

آبان  23پشته و به طریق خشکه کاري با دست در 
م براي اطمینان از دست یابی به تراک. شدماه انجام 

بیش از میزان الزم بوته مورد نظر در زمان کاشت 
بذر مصرف گردید و بعد از استقرار بوته ها به 

مورد نظر، مزرعه در  تراکم بوتهبه  منظور دستیابی
 برگی تنک شد و براي مبازره با علف 3-4مرحله 

آبیاري . هاي هرز، عملیات وجین نیز صورت گرفت
 .ت گرفتمزرعه به صورت نشتی و با سیفون صور

براي تعیین اجزاي عملکرد، از هر کرت ده بوته به 
در  جورجینطور تصادفی انتخاب و متوسط تعداد 

در  .محاسبه گردید جورجینبوته و تعداد دانه در 
ردیف میانی هر کرت با رعایت  شت از دودازمان بر

برداشت  نیم متر حاشیه از ابتدا و انتهاي کرت ها،
ملکرد دانه ، عملکرد انجام گرفت و در نهایت ع

شاخص  .بیولوژیکی و وزن هزار دانه محاسبه گردید
برداشت از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد 

هاي  درصد روغن دانه .بیولوژیکی محاسبه شد
الل اتر و با روش سوکسله برداشت شده به کمک ح

عملکرد روغن در واحد سطح از . تعیین گردید
دست ه وغن بحاصل ضرب عملکرد دانه در درصد ر

 SASاستفاده ازنرم افزار  با  واریانس ي هتجزی .آمد
ها با استفاده از آزمون دانکن  میانگین ي هو مقایس

  .صورت پذیرفت
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  نتایج و بحث
 در بوته خورجینتعداد 

 به عنوان در بوته را می توان خورجینتعداد 
عملکرد  ي یکی از مهمترین اجزاي تشکیل دهنده

دراین پژوهش با افزایش . ددانه به حساب آورر
ر بوته به طور د خورجینکاربرد نیتروژن، تعداد 

که  طوريه ، ب)1جدول( دار، افزایش یافت معنی
در بوته به  خورجینبیشترین و کمترین تعداد 

کیلوگرم نیتروژن  45و  225ترتیب به تیمارهاي 
پترسون و ). 2جدول(در هکتار اختصاص داشت 

د که افزایش کاربرد نشان دادن) 1993(دانسو 
. در بوته شد خورجیننیتروژن سبب افزایش تعداد 

اي در  به اعتقاد این محققان وجود رقابت بین بوته
تیمارهاي کمبود نیتروژن سبب افزایش درصد 

ها در حین تلقیح یا پس از آن و کوتاه  ریزش گل
گلدهی شد و با توجه به وجود  ي شدن مرحله

در بوته و  ورجینخهمبستگی مثبت بین تعداد 
این امر منجر به کاهش عملکرد دانه  ي عملکرد دانه

افزایش تراکم بوته نیز سبب . گیاه کلزا گردید
ه طوري که در بوته گردید، ب خورجینکاهش تعداد 

بوته در متر مربع داراي کمترین تعداد  90 تراکم
بوته در متر مربع داراي  50و تراکم  خورجین

) 2جدول(در بوته بودند  خورجینبیشترین تعداد 
بیان داشتند که در ) 1372( شیرانی راد و احمدي

هاي متراکم کمبود مواد غذایی قابل  کشت
هاي پایین بوته ها سبب  دسترس در قسمت
ها در حین تلقیح یا پس از آن  افزایش ریزش گل

به عبارت دیگر گیاه به دلیل ایجاد موازنه . گردد می
مواد،  ي تنفس و ذخیره بین مواد فتوسنتزي، مقدار

هاي تشکیل شده را به طور  تعدادي ازگل
به عالوه با افزایش . نماید فیزیولوژیکی حذف می

تراکم بوته، گیاه گسترش کمتري یافته و تعداد 

بنابراین . فرعی تولید می کند ي کمتري شاخه
مجموع این عوامل سبب می گردد که با افزایش 

. بوته کاهش یابددر  خورجینتراکم بوته، تعداد 
برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر 

 ).1جدول(دار بود  در بوته معنی خورجینتعداد 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم  225مصرف 

کیلوگرم نیتروژن در  45بوته در متر مربع و  50
بوته در متر مربع به ترتیب با  90هکتار با تراکم 

داراي  خورجین 91 و خورجین 158میانگین 
در بوته بودند  خورجینبیشترین و کمترین تعداد 

رسد، کاهش مصرف  نیتروژن  به نظر می). 3جدول(
ها  به دلیل کاهش درصد تشکیل و باوري گل

درحین گرده افشانی یا پس از آن و کاهش تعداد 
هاي فرعی از طریق افزایش تراکم بوته، سبب  شاخه

    .گردیددر بوته  خورجینکاهش تعداد 
 

   خورجینتعداد دانه در 
یکی از صفات تعیین  خورجینتعداد دانه در 

بین سطوح . عملکرد محسوب می گردد ي کننده
ها از  مختلف نیتروژن، تراکم بوته و برهمکنش آن

دار در  اختالف معنی خورجینلحاظ تعداد دانه در 
افزایش کاربرد ). 1جدول(وجود داشت % 1سطح 

شد،  خورجین هش تعداد دانه درنیتروژن، باعث کا
که بیشترین و کمترین تعداد دانه به  طوريه ب

کیلوگرم نیتروژن  225و  45ترتیب در تیمارهاي 
نتایج پژوهش ). 2جدول(در هکتار به دست آمد 
و فتحی و  )1377( عجم نوروزي و میرزایی

نشان داد، افزایش مصرف ) 1381( همکاران
در واحد سطح و  خورجیننیتروژن، افزایش تعداد 

.را به دنبال داشت خورجینکاهش تعداد دانه در 
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  خالصه تجزیه واریانس عملکرد دانه و صفات وابسته به آن -1جدول
  میانگین مربعات    

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

تعداد   
 خورجین
  در بوته

تعداد دانه در 
  خورجین

  وزن هزار دانه
  )گرم(

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )تارهک

  روغن دانه
  )درصد(

  عملکرد روغن
کیلوگرم در (

  )هکتار

  

    5/49  1581/0  8884/344  10556/0  1323778/0  58/5949    2  تکرار
    35/4156**  0385/38  260/35769**  68223/0**  525072/19**  14526**    4  نیتروژن
    a 8    2/525  861/0  86178/0  0651/365  686/0  51/38ي خطا

    379/4305**  1296/7**  474/20401**  1381666**  7777/73**  65396**    2  تراکم بوته
    3609/572**  2781/2**  0631/683**  055858/0**  38699/5**  2/8799**    8  تراکم بوته×نیتروژن
    71/29  216/0  5552/344  0145/0  682/0  3/413    20  ي کلخطا

    79/6  43/8  6/7  28/8  11/7  7/8     ضریب تغییرات
  آماري%  1دار در سطح  معنی** = ،  آماري% 5در سطح دار  معنی* = 

  
 

بوته در متر مربع به ترتیب  90و  50هاي  تراکم
 خورجینداراي بیشترین و کمترین تعداد دانه در 

رسد، افزایش رقابت  به نظر می). 2جدول( بودند
گیاهی، بسته شدن زودتر سایه انداز گیاهی در 

توزیع مناسب صورت افزایش تراکم بوته سبب عدم 

تشعشع نوري در جامعه گیاهی و کمبود مواد 
افزایش رقابت براي . غذایی قابل دسترس شد

را  خورجینها، کاهش تعداد دانه در  پرکردن دانه
 ).1(به همراه دارد 

  هاي عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی میانگین ي مقایسه -2جدول

  .درصد می باشند 5ها که در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ستون *
  

  وزن هزار دانه
وزن هزار دانه یکی از اجزاي مهم تشکیل 

  در این پژوهش بین سطوح . عملکرد است ي دهنده

  
ها از  تراکم بوته و برهمکنش آن نیتروژن، مختلف
دست آمده حاکی از آن بود که افزایش ه نتایج ب

  گیاهی و بسته کاربرد نیتروژن و افزایش رقابت بین

 تیمار
  عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
تعداد خورجین در 

 بوته
تعداد دانه در 
 خورجین

  وزن هزار دانه
 )گرم(

  روغن دانه
 )درصد(

  عملکرد روغن
 )کیلوگرم در هکتار(

 
 )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن 
45 d 1571 c 98 a 937/17 d 47/2 a 9/44 e 379/705 
90 c 2301 bc 106 b 78/16 c 73/2 b 63/42 d 916/980 
135 b 2691 abc 123 c 85/15 c 8/2 c 66/41 c 070/1121 
180 b 2755 ab 129 d 54/15 b 93/2 d 16/41 b 958/1133 
225 a 2981 a 141 e 58/14 a 11/6 d 95/40 a 719/1220 

 )بوته در متر مربع(تراکم 
50 c 4/2177 a 133 a 98/17 a 23/3 a 83/42 c 58/932 
70 b 3/2350 ab  117 b 28/16 b 75/2 b 009/42 b 33/987 
90 a 4/2796 b 110 c 15/14 c 45/2 c 94/41 a 81/1172 
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شدن سایه انداز گیاهی در اثر افزایش تراکم بوته  
طوري  به. شد خورجینباعث کاهش تعداد دانه در 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  45که تیمار کاربرد 
کیلوگرم  225بوته در متر مربع و  50تراکم 

بوته در متر مربع به  90نیتروژن در هکتار با تراکم 
دانه در  ترتیب داراي بیشترین و کمترین تعداد

این نتایج با گزارش ). 2ولجد(خورجین بودند 
این . ت داشتمطابق) 1996( کاندیل و همکاران 

کیلوگرم  200محققان گزارش دادند که با کاربرد 
بوته در متر مربع  70تراکم  و نیتروژن در هکتار

نظر وزن هزار   .کاهش یافت خورجینتعداد دانه در 
). 1جدول(دانه اختالف معنی داري مشاهده گردید 

وزن هزار دانه با افزایش کاربرد نیتروژن افزایش 
ترین و کمترین وزن هزار که بیش طوريه یافت، ب

 45و  225دانه به ترتیب به سطوح تیماري 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  اختصاص داشت 
که  دهند نتایج پژوهش ها نشان می ).2جدول(

افزایش کاربرد نیتروژن به جهت افزایش دوام سطح 
 ي سبز فتوسنتزي پس از گلدهی و طول دوره

شود  نه مییش وزن هزار داپرشدن دانه باعث افزا
افزایش تراکم بوته، کاهش وزن هزار ). 13، 17(

 50هاي  که تراکم طوريه ب .دانه را به همراه داشت
بوته در متر مربع به ترتیب داراي بیشترین و  90و 

 ).2جدول(کمترین مقدار وزن هزار دانه بودند 
گزارش نمودند که با ) 1995(زانگ و سدوم 

ر تک بوته روندي افزایش تراکم بوته، وزن دانه د
به اعتقاد این محققان افزایش تراکم . کاهشی دارد

اي، کاهش  بوته به دلیل افزایش رقابت بین بوته
مواد غذایی قابل حصول و کاهش توانایی گیاه در 
استفاده از شرایط محیطی جهت انجام فتوسنتز، 

  اي عملکرد دانه کلزابر همکنش سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجز -3دولج
  تراکم

بوته در متر (
 )مربع

  نیتروژن
کیلوگرم (

  )در هکتار

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار

تعداد 
در  جورجین
 بوته

تعداد دانه 
در 

 جورجین

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(

  روغن دانه
  )درصد(

  عملکرد روغن
  )کیلوگرم در هکتار(

50  45 g 1365  def 105 a 21/95 d 87/2  a 45  l 25/614  
70  45 g 1246  ef 99 e 37/71 e 4/2  a 45  k 7/560  
90  45 f 2100  f 91 h 51/14 e 25/2  b 6/44  h 6/936  
50  90  f 2121  def 109 b 5/18 b 25/3  e 8/41  j 3/886  
70  90  ef 2229  def  108 ed 27/16 d 63/2  f 7/40  i 8/907  
90  90  de 2550  def 102 fg 6/15 e 33/2  d 4/42  f 2/1081  
50  135  ef 2246  abc 140 e 15/17 b 3/3  h 40  ij 7/898  
70  135  d 2572  cdef 117 de 2/16 d 75/2  fg 5/40  g 1041  
90  135  bc 2978  cdef 113 hi 23/14 e 35/2  c 9/42  c 9/1277  
50  180  de 2466  ab 152 d 5/16 b 2/3  c 7/42  g 4/1052  
70  180  bcd 2747  cde 123 de 24/16 c98/2  d 1/42  e 3/1156  
90  180  ab 3052  cdef 113 l 9/13 d 63/2  c 9/42  b 2/1309  
50  225  cd 2686  a 158 ef 86/15 a 65/3  g 3/40  f 7/1082  
70  225  bc 2955  abc 137 g 35/15 e 00/3  f 7/40  d 1/1202  
90  225  a 3300  bcd 129 g 25/12 d 7/2  e 7/41  a 3/1376  

  درصد می باشند 5در یک حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح هایی که  ستون *
 که این سبب کاهش مواد فتوسنتزي می گردد

 عوامل در نهایت، کاهش وزن هزار دانه را به دنبال
نتایج مربوط به برهمکنش تیمارهاي نیتروژن  .دارد

نه در و تراکم بوته نشان داد، بیشترین وزن هزار دا
کیلوگرم  225بوته در متر مربع و  50تراکم 

می رسد  به نظر ).3جدول(نیتروژن در هکتار بود 
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به دلیل تاثیر مثبت افزایش کاربرد نیتروژن بر وزن 
افزایش  به دانه و کاهش رقابت درون گیاهی منجر

  .وزن دانه در این تیمار شد
  

  درصد روغن دانه
برهمکنش  کم بوته وتفاوت سطوح نیتروژن، ترا

دار  معنی 1%ها بر درصد روغن دانه در سطح  آن
صد روغن افزایش کاربرد نیتروژن در). 1ولجد(بود 

 45که سطوح کودي  طوريه دانه را کاهش داد، ب
کیلوگرم نیتروژن به ترتیب داراي بیشترین  225و 

 نتایج). 2جدول(روغن دانه بودند و کمترین درصد 
ش مصرف نیتروژن دهند، افزای تحقیقات نشان می

تئین مستقیم با افزایش میزان پرو ي به دلیل رابطه
با ). 13 ،17( شود موجب کاهش روغن دانه می

ي سنتز افزایش مقدار نیتروژن، مواد در دسترس برا
در نتیجه مواد  یابد، اسیدهاي چرب کاهش می

فتوسنتزي بیشتري به تشکیل پروتئین اختصاص 
کربن کاهش خواهد  هیدرات تولیدیافته و پتانسیل 

صد روغن که این عامل باعث کاهش میزان در یافت
و  اندرسون. )1،13،17(شود  دانه در گیاه کلزا می

نیز نتیجه گرفتند، افزایش کاربرد ) 1993(ویلنت 
 .نیتروژن باعث کاهش در صد روغن دانه شد

دنبال افزایش تراکم، کاهش درصد روغن دانه را به 
صد روغن دانه به ن دربیشترین و کمتری. داشت

بوته در متر مربع  90و  50هاي  ترتیب به تراکم
گزارش ) 1374( ابوالحسنی). 2جدول(متعلق بود 

داد که با افزایش تراکم گیاهی درصد روغن دانه به 
دلیل کاهش توزیع مواد فتوسنتزي به دانه و کوتاه 

 .یابد شدن دوره مؤثر پر شدن دانه کاهش می
بر درصد روغن  تراکم بوته برهمکنش نیتروژن و

کیلوگرم  45تیمارهاي ). 1جدول( دار بود دانه معنی
بوته در متر مربع  50نیتروژن در هکتار با تراکم 

کیلوگرم نیتروژن در  225داراي بیشترین و تیمار 
بوته در متر مربع داراي  90هکتار با افزایش 

). 3جدول(یزان درصد روغن دانه بودند کمترین م

ه اثر ک گزارش نمودند) 1998(گوپتا  کازمان و
) بوته در متر مربع 80( متقابل بیشترین تراکم بوته

کیلوگرم در  220(و باالترین سطح کودي نیتروژن 
گیاه  ي باعث کاهش درصد روغن در دانه) هکتار
  .کلزا شد

  
  عملکرد روغن

نتایج تجزیه آماري عملکرد روغن در واحد 
یتروژن منجر به سطح نشان داد افزایش کاربرد ن

لکرد روغن در واحد سطح شد افزایش عم
بیشترین و کمترین عملکرد روغن در ). 1جدول(

و  225واحد سطح به ترتیب به تیمارهاي کودي 
. )2جدول(کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت  45

، اگر چه مصرف بیان داشتند) 1993(نازنگ  گیل و
زیاد نیتروژن ممکن است درصد روغن دانه را 

دانه از طریق کاهش دهد، اما افزایش عملکرد 
در واحد سطح که ناشی از  جورجینافزایش تعداد 

بیشتر از آنکه این  مصرف نیتروژن است معموالً
کاهش را جبران نماید موجب افزایش عملکرد 

افزایش تراکم بوته در واحد سطح  .شود روغن می
). 2جدول(میزان عملکرد روغن شد  افزایش باعث
ها نشان داد، اگر چه افزایش تراکم  ه میانگینمقایس

موجب کاهش درصد روغن دانه شد، اما به دلیل 
افزایش تعداد دانه در واحد سطح، عملکرد روغن 

کیلوگرم  225تیمار ). 2جدول(افزایش یافت 
بوته در متر مربع و  90نیتروژن در هکتار با تراکم 

ته در بو 50کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم  45
متر مربع به ترتیب داراي بیشترین و کمترین 

). 3جدول(میزان عملکرد روغن در هکتار بودند 
در تحقیقی اظهار داشتند ) 1998(لیچ و همکاران 

که افزایش کاربرد نیتروژن و تراکم بوته از طریق 
افزایش دانه در واحد سطح موجب افزایش عملکرد 

  .روغن در واحد سطح شد
  

  عملکرد دانه
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تفاوت تیمارهاي نیتروژن، تراکم بوته و 
ها براي صفت عملکرد دانه در سطح  برهمکنش آن

افزایش کاربرد نیتروژن ). 1جدول(دار بود  معنی% 1
ه موجب افزایش عملکرد دانه در واحد سطح شد،  ب

کیلوگرم نیتروژن  45و  225که تیمارهاي  طوري
خالص در هکتار به ترتیب داراي بیشترین و 

ن میزان عملکرد دانه در هکتار بودند کمتری
افزایش عملکرد دانه در تیمار کودي ). 2جدول(

 افزایش کیلوگرم نیتروژژن در هکتار به دلیل 225
دانه بود و وزن هزار  بوتهدر  جورجینتعداد 

وجود  )1978( کمبل و کاندرا). 2جدول(
 جورجینهمبستگی باال بین عملکرد دانه و تعداد 

دانه را یکی از مهمترین عوامل وزن  در بوته و
ه میزان عملکرد دانه کلزا برشمرد ي تعیین کننده

، افزایش دندنشان دا) 12(اندرسون و ویلنت  .ندا
هاي  مصرف نیتروژن از طریق افزایش تعداد شاخه

دوام آن پس جانبی در بوته، شاخص سطح برگ و
 از طریق افزایشمیزان باروري گلها  از گلدهی و

افزایش  موجب  و وزن دانه  در بوته ینجورجتعداد 
افزایش تراکم بوته از طریق . شد عملکرد دانه

در تک بوته، تعداد دانه در  جورجینکاهش تعداد 
، وزن هزار دانه و تعداد شاخه جانبی باعث جورجین

شود، اما افزایش  کاهش عملکرد در تک بوته می
تعداد بوته تا حد مطلوب، کاهش عملکرد در تک 

را جبران کرده و افزایش عملرد دانه در واحد  بوته
بیشترین و کمترین ). 18(سطح را به همراه دارد 

بوته  50و  90هاي  عملکرد دانه به ترتیب به تراکم
نتایج  ).2جدول( در متر مربع اختصاص داشت

ثیر تراکم بوته بر أدهند، ت نشان می ها پژوهش
در افزایش عملکرد از طریق افزایش تعداد بوته 

در  جورجینواحد سطح و در نتیجه افزایش تعداد 
بیشترین میزان . )11،12( باشد متر مربع می

کیلوگرم نیتروژن  225عملکرد دانه به تیمار کودي 
بوته در متر مربع اختصاص  90در هکتار و تراکم 

افزایش تعداد به نظر می رسد  ).3جدول(داشت 
 در بوته و وزن دانه با مصرف مقدار جورجین

نیتروژن باال و افزایش تعداد بوته در واحد سطح 
  .منجر به برتري این تیمار شد

نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد دانه و 
عملکرد روغن گیاه کلزا با افزایش مصرف نیتروژن 

پتانسیل  ي هدندهنشان  این امر ، کهافزایش یافت
بهینه از نیتروژن  ي استفاده باالي گیاه کلزا در

همچنین افزایش تراکم بوته، به دلیل ایجاد  .است
مناسب از عوامل محیطی و زراعی  ي امکان استفاده

ه منجر به بهبود پتانسیل تولید گیاهی می شود ب
بوته در متر  90 که در این بررسی تراکم طوري

  .مربع داراي بیشترین عملکرد اقتصادي بود
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