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 چکیده 

بصورت  4131زمایشی در سالآ ، 104مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی کلزا رقم هایوال  اثرات تراکم و سطوحبررسی به منظور 

بوته در سه  انجام شد. تراکم خرم آبادکامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان  کرت های خرد شده، در قالب طرح  بلوک های

اورهمنبع)از هکتاردرم کیلوگر 403و00، 13، بوته در مترمربع و نیتروژن در چهار سطح صفر 440و  400، 30سطح شامل 

دانه، تعدادعملکردر بمعنی داریاثربوتهم تراکسطوح مختلفکهد دانشانتجزیه های آماری .بودند خالص(ژن ترونی %1٤با

د دانه در خورجین و ارتفاع بوته در حالی که تعدا می گذارد،دانه هزارو وزنوته، تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه بدرخورجین

د کوسطوحح مختلف کود نیتروژن نیز اثر معنی داری بر همه صفات داشت. افزایشتحت تأثیر این تیمار قرار نگرفتند. سطو

تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه گردید. ش کاهباعثبوتهاما افزایش تراکمصفات داشت،بر روی همهاثر افزایشینیتروژن

هکتار( با میانگین درکیلوگرم 403ن )نیتروژحداکثرد و کاربرمترمربعر دبوته440بیشترین میزان عملکرد دانه در تراکم

 بدست آمد.ر هکتادرکیلوگرم1003

 

 کلزا، تراکم، نیتروژن، عملکرد دانهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

ب کشورهای خاورمیانه را تشکیل کاشت دانه های روغنی از دیرباز، بخش مهمی از کشاورزی بسیاری از کشورها و از جمله، اغل

در میان دانه های روغنی، در جهان بیشترین میزان تولید را در دهه های اخیر داشته و  کلزا (.4103صری، نا) داده استمی

. (Berry and Spink, 2006) امروزه مقام سوم را پس از سویا و نخل روغنی در فرآورده های روغن نباتی احراز کرده است

های آب و هوائی کشور بصورت کشت پائیزه تنوع رژیم اقلیمی و توسعه کشت این محصول در سالهای اخیر با توجه به شرایط 

کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما، مقاومت به  (.Fathi et al,. 2002) موفق نشان داده است

 و آلیاری) دارد عملکرد بیشتر در واحد سطح نسبت به دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری کم آبی، تحمل شوری و

گیاه کلزا در تراکم های پایین مدت زمان طوالنی تری برای پوشش زمین نسبت به تراکم های باالتر نیاز  (.4103ن، همکارا

خیر در رسیدن به أتر شدن مدت زمان پوشش کامل زمین توسط کانوپی منجر به کاهش بیوماس می شود و ت دارد. طوالنی

ثر از تشعشع خورشیدی شده و این امر با کاهش بیوماس در ارتباط ؤپایین مانع استفاده م پوشش کامل زمین در تراکم های

 بوته در مترمربع تا 3/41( با بررسی روی تراکم های مختلف از 4333لیچ و همکاران ) (.Diepenbrock, 2000) می باشد

بوته در مترمربع عملکرد افزایش می یابد اما  430به  30بوته در مترمربع طی دو سال نشان دادند که با افزایش تراکم از  100

با افزایش تراکم بیش از آن عملکرد کاهش خواهد یافت. در تراکم های بیش از حد ایجاد میکروکلیمای نامناسب و به دنبال آن 

 Appelquist ؛4101 گرگور، ؛ کیمبر و4101)امام و نیك نژاد،  دهد خطر شیوع بیماری ها و آفات، عملکرد دانه را کاهش می

and Ohlson,1972).  در تراکم های کاشت بیش از حد مطلوب تعداد ساقه های فرعی و تعداد خورجین در هر بوته کاهش

(. Tayo & Morgan1979.; Mendham & Scott,1975) هر بوته کاهش می یابددر یافته که در نتیجه عملکرد دانه 

درصد  30بوته در مترمربع عملکرد دانه را بیش از  3به  40ش تراکم بوته از ( اظهار داشتند که کاه0001انگدی و همکاران )

می باشد. انعطاف پذیری کلزا در جبران  بوته در مترمربع  40کاهش داده که این امر نشان دهنده رقابت بین بوته ها در تراکم 

وجود بودن منابعی همچون آب، نور و مواد نمودن عملکرد دانه در زمانی که تراکم از حد مطلوب پایین تر است بستگی به م

طول دوره    یافته وغذایی دارد. گزارش های موجود نشان می دهند که تعداد ساقه های گل دهنده با کاربرد نیتروژن افزایش 

؛ صادقی 4103)حجازی، می گرددن خشك خورجی وزن و و باعث افزایش وزن خشك کل و تعداد شدهزیاد  نیزگلدهی 

گزارش های موجود نشان می دهند که تعداد ساقه های گل دهنده با کاربرد  (.Rahman and Ullah.1990 ؛4103پور،

 مین خشك خورجیوزن و و باعث افزایش وزن خشك کل و تعداد شدهزیاد  نیزطول دوره گلدهی    یافته ونیتروژن افزایش 

( مشاهده نمودند که با 4310ناتال و همکاران ) (.Rahman and Ullah.1990 ؛4103؛ صادقی پور،4103)حجازی، گردد

. در بررسی تجمع و توزیع کیلوگرم نیتروژن در هکتار عملکرد و پروتئین دانه کلزا به طور معنی داری افزایش یافت 000 مصرف

به  30از  مجدد ماده خشك و مواد معدنی در خورجین های کلزا و اثرات کود نیتروژن مشاهده شد که افزایش کود نیتروژن

( در بررسی اثر پنج 0000همکاران ) کاپن و (.Hacking et al, 2002) کیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه را افزایش داد 430

که با افزایش نیتروژن عملکرد کلزا افزایش یافته و  سطح نیتروژن روی عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا به این نتیجه دست یافتند

اثرات مشخص نمودن  هدف بااین تحقیق کیلوگرم  نیتروژن در هکتار حاصل گردید.  030 ا مصرفبیشترین عملکرد دانه ب

 اجرا شد. 104مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی کلزا رقم هایوال  تراکم و سطوح
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 روش تحقیق 

ای پائیزه )رقم هایوال مرفولوژیك کلز تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد و برخی صفاتبه منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف

کامل تصادفی با چهار تکرار در  بصورت کرت های خرد شده، در قالب طرح  بلوک های 4131( آزمایشی در سال104

، بوته در مترمربع و نیتروژن در چهار سطح صفر 440و  400، 30بوته در سه سطح شامل  انجام شد. تراکم خرم آبادشهرستان 

سازی زمین و مصرف کودهای  قبل از آماده .بودند خالص(ژن نیترو %1٤بااورهمنبع)از کتارهدرم کیلوگر 403و00، 13

برداری و جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متری، نمونهسانتی 0-10عمق  ی، از نقاط مختلف خاک مزرعه درشیمیای

 ست.( آمده ا4خاک، به آزمایشگاه فرستاده شد. نتایج تجزیه خاک در )جدول 

 در سال اجرای آزمایش مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه 4جدول 

ی 
دار

 بر
ونه

نم
ق 

عم
(c

m
)

 

ع 
شبا

د ا
رص

د
S

.P
.)

) 

ی 
یک

تر
لک

ت ا
دای

ه
d

S
/m

 

ته
دی

سی
ا

 
ع 

شبا
ل ا

گ
p

H
 

ی 
 آل

ن
کرب

د 
رص

د
% 

ب
جذ

ل 
قاب

ر 
سف

ف
 (

m
g

/k
g

) 

ب
جذ

ل 
قاب

م 
سی

پتا
 

m
g

/k
g

)  

ژن
رو

یت
ن

 
% 

ل
ک

 

س
ر

 % 

ت
سیل

 % 

ن
ش

 % 

ت
باف

 
ک

خا
 

 

10-0 

 

30 

 

0٤/0 

 

14/٤ 

 

٤4/0 

 

0/0 

 

4٤0 

 

03/0 

 

03 

 

11 

 

11 

 

 لوم

 سیلتی

 

کیلوگرم در هکتار فسفر خالص، از  ٤0دار، زمین شخم زده شد؛ سپس به میزان حدود در پاییز با استفاده از گاوآهن برگردان

لیتر در هکتار، علفکش ترفالن  3/0های هرز به میزان منبع کودی سوپر فسفات تریپل به زمین کود داده شد. برای کنترل علف

ت کل مزرعه آزمایشی حدود ششصد مساحاستفاده شد که با انجام دو دیسك عمود بر هم سبك سم با خاک مخلوط گردید. 

کرت فرعی وجود داشت، که خود شامل  1در هرکرت اصلی  .متر مربع بود 3/4 × 3ابعاد هر کرت فرعی آزمایش، . مربع بودمتر 

ها روی خط متر بود. میزان تراکم مورد نیاز با تغییر فاصله بوتهسانتی 10متر و با فاصله ردیف کشت  3خط کشت به طول  3

متر فاصله  4های اصلی متر بود. بین تکرارها، دو متر و بین کرتسانتی 4/1و  1/1 ،  0/0تنظیم شد، که به ترتیب شامل فاصله 

 برای. کاشته شد مهرماه 00و در تاریخ  دست کا استفاده شد و بذرها توسطدر نظر گرفته شد. برای ایجاد خطوط کاشت، از فو

بذرها بوجاری و تعیین قوه نامیه شدند و میزان بذر مصرفی  کاشت، موقع در نظر مورد بوته تراکم به یابیدست از اطمینان

برگی گیاه، به  ٤تا  1مرحله  شد و با عملیات تنك کردن در مـصرف بـذربیشتری  میزانمشخص شد. برای اطمینان بیشتر، 

متر در نظر سانتی 1ها، یکسان انجام گرفت. عمق کاشت بذور کلزا حدود دهی برای کلیه کرت تراکم مورد نظر حاصل شد. کود

لیتر در هکتار استفاده گردید. در  3/4دهی از سم اکاتین با میزان دهی تا غنچهگرفته شد. جهت مبارزه با شته، در مرحله ساقه

هرز مبارزه مکانیکی شد. کود نیتروژن پس از محاسبه و توزین در چهار مرحله رشدی، به ترتیب  طول اجرای آزمایش با علف

که گیاه به مرحله رسیدگی  دهی به خاک اضافه شد. در انتهای فصل رشد، هنگامیدهی و غنچهبعد از کشت، روزت، ساقه

طور تصادفی انتخاب شد و صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد ساقه ر کرت بهبوته از ه 40فیزیولوژیك نزدیك شد، تعداد 

فرعی در گیاه، تعداد خورجین در ساقه اصلی و ساقه فرعی، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و ساقه فرعی، طول خورجین و 

این ترتیب که ابتدا، گیری گردید. به دازهپس از برداشت، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیك، شاخص برداشت و وزن هزار دانه، ان

گیری و ثبت شد. برای متر، اندازهارتفاع ده بوته انتخابی هر کرت، از محل یقه تا انتهای ساقه اصلی با دقت یك میلی

 ری و ثبت شد.گیبرای ده بوته انتخابی، اندازه گیری قطر ساقه نیز، با استفاده از کولیس، محل گره سوم از پایین ساقه،اندازه
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  یافته ها

   ارتفاع گیاه

درصد سطوح  4( که در سطح احتمال 0)جدول  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری ارتفاع بوته نشان داد

بین  دار نبود. اثر متقابلمختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند. اما بین سطوح مختلف تراکم تفاوت ارتفاع گیاه معنی

این دو عامل نیز در ارتفاع گیاه معنی دار نشد و می توان اثر هر عامل را مستقل از دیگری بر روی این صفت مطالعه کرد. انجام 

کیلوگرم در  403( که با مصرف 1)جدول  درصد نشان داد 4آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 

 سانتیمتر(. نتایج این آزمون برای اثر سطوح تراکم کشت نشان داد4/431) شوده حاصل میهکتار نیتروژن حداکثر ارتفاع بوت

سانتیمتر(. در کل ترکیبات حاصل 1/414بوته در مترمربع حاصل می شود ) 400( که بیشترین اندازه صفت در تراکم 1)جدول 

کیلوگرم نیتروژن خالص و  403حد سطح به همراه بوته در وا 400از این دو فاکتور، بیشترین اندازه ارتفاع بوته در ترکیب 

با افزایش تراکم بوته و بوته در واحد سطح و بدون مصرف نیتروژن خالص حاصل شد.   30کمترین اندازه صفت در تراکم کشت 

د ایجاد رقابت بین بوته ها به خصوص بوته های روی ردیف، رشد مریستم انتهایی تحریك شده و بدلیل جذب و انتقال موا

که افزایش زیاد تعداد می رسد  به نظر (.0000)ایلکایی و امام،  شود می  فتوسنتزی به مریستم انتهایی، به ارتفاع گیاه افزوده 

مقدار تراکم  اصلی افزایش ارتفاع بوته در از دالیلتشعشع فتوسنتزی  دریافت بوته در واحد سطح و افزایش رقابت بین آنها برای

( افزایش ارتفاع بوته در تراکم زیاد را به 4301کالرک و همکاران ). (Sarmadnia and Koocheki, 1993) باال باشد های

سایه انداز گیاهی و افزایش رقابت بین بوته ها جهت دریافت نور نسبت داده اند. افزایش تراکم بوته موجب  کاهش نفوذ نور در

با افزایش تراکم بوته و  ر نتیجه طول میانگره ها افزایش می یابد.افزایش سنتز هورمون جیبرلین در میانگره های ساقه شده و د

افزایش رقابت درون گونه ای و عدم استفاده کافی از عوامل محیطی، مریستم انتهایی تحریك شده و باعث افزایش ارتفاع گیاه 

ریستم جانبی توسط جهت دریافت نور بیشتر می گردد. از سویی افزایش رشد طولی ساقه موجب کاهش تحریك پذیری م

های تحریك کننده رشد می گردد و در نهایت مجموع این عوامل سبب می شود که گیاه گسترش و رشد عرضی  هورمون

 داشتن معنی به تر )ارتفاع بلندتر گیاه( طویل ساقه. (Hejazi, 1998کمتری یافته و تعداد ساقه فرعی کمتری تولید نماید)

 همکاران، و )نورتون باشد می ها دانه و ها خورجین پرکردن برای مواد متابولیکی بیشتر تولید و بیشتر فتوسنتزکننده سطح

 سطح افزایش طریق از و داده را افزایش مدت گلدهی طول شده، گیاه رویشی رشد تحریك موجب نیتروژن مصرف (.4334

 موجب عامل دهد. این می   افزایش ،گیرد می جانبی قرار های اختیار جوانه در که را هایی میزان آسیمیالت فتوسنتزی،

دست  مشابهی نتیجه به (4103گردد. شریعتی) می جانبی بیشتر آمدن ساقه های بوجود و های جانبی تحریك رشد جوانه

 یافت.

 قطر ساقه

درصد سطوح  4( که در سطح احتمال 0)جدول  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری قطر ساقه نشان داد

درصد نیز تفاوت  3ختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین بین سطوح مختلف تراکم در سطح احتمال م

 4دار بود. اثر متقابل بین این دو عامل معنی دار نشد. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال معنی

سانتیمتر(. ٤0/4) شودلوگرم در هکتار نیتروژن حداکثر قطر ساقه حاصل میکی 403( که با مصرف  1)جدول  درصد نشان داد

( که بیشترین اندازه قطر ساقه در 1)جدول  درصد نشان داد 3نتایج این آزمون برای اثر سطوح تراکم کشت در سطح احتمال 

ن دو فاکتور، بیشترین اندازه قطر سانتیمتر(.  در کل ترکیبات حاصل از ای11/4بوته در متر مربع حاصل می شود )  30تراکم 
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 440کیلوگرم نیتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت  403بوته در واحد سطح به همراه  30ساقه در ترکیب 

بوته در واحد سطح و بدون مصرف نیتروژن خالص حاصل شد. این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط اطلسی پاک و همکاران 

 از ناشی را آن و نمودند مشاهده را قطر کاهش در گیاهی، افزایش تراکم با نیز (0001همکاران ) نی دارد. ایوب و( همخوا4113)

افزایش  باال تراکم های در قطر ساقه کاهش گزارش های آنها دلیل متراکم دانستند. طبق کشت های در رقابت شدید وجود

 مواد توجه به محدودیت با و افزوده خود ساقه ارتفاع بر بیشتر نور جذب برای آن گیاهان طی که می باشد گونه ای رقابت درون

 ( گزارش43٤٤) همکاران و خواهد بود. ارلی همراه ساقه قطر کاهش باال با تراکم های در ساقه افزایش ارتفاع تولیدی فتوسنتزی

 رقابت باعث تشدید گیاهی تراکم افزایش که نظر    می رسد به کند. پیدا می کاهش ساقه قطر بوته تراکم افزایش با که کردند

یابد. قطر ساقه  می کاهش و قرار گرفته تأثیر تحت هم ساقه قطر میان در این و گردد محیطی می منابع جذب برای گیاهان بین

لت اصلی ( ع4330از این جهت که می تواند بر میزان ریزش کلزا در زمان برداشت مؤثر باشد، اهمیت دارد. اگیلوی و همکاران )

ریزش هنگام برداشت با کمباین را تکان شدید وارده به کلزا دانستند که این تکان های شدید می تواند با افزایش قطر ساقه 

 (.4111)ایزدی و همکاران،  کلزا تشدید شده و میزان ریزش دانه را افزایش دهد

 تعداد خورجین در بوته

درصد  4( که در سطح احتمال 0)جدول  تعداد خورجین در بوته نشان دادنتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از شمارش 

دار بود. اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین بین سطوح مختلف تراکم نیز تفاوت معنی

)جدول  درصد نشان داد 4تمال بین این دو عامل معنی دار نشد. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح اح

عدد(. نتایج این آزمون  010) شودکیلوگرم در هکتار نیتروژن حداکثر تعداد خورجین در بوته حاصل می 403( که با مصرف 1

بوته در متر مربع حاصل می شود  440( که بیشترین اندازه صفت در تراکم 1)جدول  برای اثر سطوح تراکم کشت نشان داد

بوته در واحد سطح  440در کل ترکیبات حاصل از این دو فاکتور، بیشترین تعداد خورجین در بوته در ترکیب  عدد(.  1/043)

بوته در واحد سطح و بدون مصرف نیتروژن   30کیلوگرم نیتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت  403به همراه 

است،  وابسته به آن شدت به دانه عملکرد که است مهمی بسیار از صفات بوته در خورجین تعداد کلزا خالص حاصل شد. در

 امام، و )ایلکایی گیاه دارند در فتوسنتز نقش مهمی سبز های خورجین برگ بوته، کاهش سطح با گلدهی مرحله پس از چون

 ایش عملکرد شدهآن افز دنبال به و بوته در خورجین افزایش تعداد موجب نیتروژن غذایی عنصر از گیاه (. برخورداری4110

 003مصرف  با بوته در تعداد خورجین و عملکرد دانه که حداکثر داشتند اظهار 4111است. کافی و همکاران نیز در سال 

 سبز سطح افزایش و ریزش گلها میزان کاهش به دلیل نیتروژن کاربرد می آید. لذا افزایش دست به هکتار در نیتروژن کیلوگرم

برگیرنده  در بوته، در خورجین تعداد که آنجا شود. از می گیاه در تولید خورجین و فتوسنتزی لید موادتو به افزایش منجر گیاهی

می باشد و  عملکرد دانه مهم اجزا از یکی می باشد دانه وزن نهایتاً نیاز دانه و مورد فتوسنتزی مواد تامین کننده نیز و دانه تعداد

 ,Tayo and Morgan) دانست عملکرد دهنده تشکیل مهم اجزای از یکی نتوا را  می در بوته خورجین واقع تعداد در

 خواهد افت عملکرد دانه باعث خورجین تولید در کاهش گونه هر عملکرد دانه، در خورجین مهم نقش به توجه با لذا (.1979

 داشت. مطابقت آزمایش این نتایج با ( نیز4330مطالعات ویدفیلد ) نتایج شد.

 در بوته تعداد ساقه فرعی

درصد  4( که در سطح احتمال 0)جدول  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از شمارش تعداد ساقه فرعی در بوته نشان داد

دار بود. اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین بین سطوح مختلف تراکم نیز تفاوت معنی

)جدول  درصد نشان داد 4. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال بین این دو عامل معنی دار نشد

عدد(. نتایج این آزمون 3/٤) شودکیلوگرم در هکتار نیتروژن حداکثر تعداد ساقه فرعی در بوته حاصل می 403( که با مصرف 1
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بوته در متر مربع حاصل می شود  30ن اندازه صفت در تراکم ( که بیشتری1)جدول  برای اثر سطوح تراکم کشت نشان داد

بوته در واحد سطح به  30عدد(. در کل ترکیبات حاصل از این دو فاکتور، بیشترین تعداد ساقه فرعی در بوته در ترکیب ٤/0)

مصرف نیتروژن  بوته در واحد سطح و بدون 400کیلوگرم نیتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت  403همراه 

 انداز سایه ینیئپا بخش به نور نفوذ کاهش به را زیاد های تراکم در بوته در فرعی ساقه تعداد کاهش علتخالص حاصل شد. 

 انتقال موجب گیاهی انداز سایه پایینی بخش به نور نفوذ کاهش همچنین (.Fatha et al ,.2002) دهند می نسبت گیاهی

 دکاه می فرعی های ساقه تعداد از و گردیده فرعی ساقه های جوانه تشکیل محل به اییانته مریستم از اکسین هورمون

(Artka, 2000.) تحریك  محیطی، سبب عوامل از کافی استفاده عدم و رقابت درون گونه ای افزایش و بوته تراکم افزایش با

رشد طولی ساقه موجب  د. از سویی افزایشمی گرد بیشتر نور حصول جهت گیاه افزایش ارتفاع باعث و شده انتهایی مریستم

 سبب عوامل این مجموع نهایت در رشد می گردد و کننده تحریك های کاهش تحریك پذیری مریستم جانبی توسط هورمون

 به واسطه  .(Hejazi, 1998) نماید تولید کمتری تعداد ساقه فرعی و یافته کمتری عرضی رشد گیاه گسترش و می شود که

موجود و در نتیجه  به ساقه های فرعی فتوسنتزی مواد کافی و متعادل زمینه توزیع فرعی، ساقه های تعداد رد نسبی کاهش

 بهبود تعداد خورجین تولیدی در گیاه و همچنین افزایش نسبی تعداد دانه در خورجین فراهم می شود. بدین ترتیب امکان

 در فتوسنتزی مواد مخزن ظرفیت بوته، در فرعی ساقه زایش تعدادشود و اف می نمایان قابل قبول، بیشتر دانه حصول عملکرد

 مدت طول شده، گیاه رویشی رشد تحریكنیتروژن  موجب مصرف(. Diepenbrock,2000) دهد می را افزایش گیاه کلزا

 می قرار نبیجای ها جوانه اختیار در که را هایی آسیمیالت میزان فتوسنتزی سطح افزایش طریق از و داده افزایشا ر گلدهی

 دشو می  بیشتر جانبی های ساقهن آمدد وجو بهی و جانبی هاه جواند رشك تحریب موج عاملن ایهد. د می   افزایش گیرد،

  (.4110)دانش شهرکی،

 تعداد دانه در خورجین

درصد  4ال ( که در سطح احتم0)جدول  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از شمارش تعداد دانه در خورجین نشان داد

دار نبود. اثر متقابل بین این سطوح مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند اما بین سطوح مختلف تراکم تفاوت معنی

( که  1درصد نشان داد)جدول  4دو عامل نیز معنی دار نشد. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 

عدد(. نتایج این آزمون برای اثر  1/01شود)هکتار نیتروژن حداکثر تعداد دانه در خورجین حاصل میکیلوگرم در  403با مصرف 

 3/01بوته در متر مربع حاصل می شود ) 440( که بیشترین اندازه صفت در تراکم 1سطوح تراکم کشت نشان داد)جدول 

بوته در واحد سطح به همراه   10خورجین در ترکیب  عدد(. در کل ترکیبات حاصل از این دو فاکتور، بیشترین تعداد دانه در

بوته در واحد سطح و بدون مصرف نیتروژن خالص  440کیلوگرم نیتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت  403

 باشد، دانه بیشتر تعداد چه هر دیگر عبارت به و است مخزن حجم کننده تعیین فاکتورهای ترین مهم از دانه حاصل شد. تعداد

 .(Tommy and Evans, 1992)  گردد می فراهم متابولیکی مواد جذب برای بزرگتری مخزن

 وزن هزار دانه 

درصد سطوح  4( که در سطح احتمال 0نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل ازاندازه گیری وزن هزاردانه نشان داد)جدول 

دار بود. درصد تفاوت معنی 3ین سطوح مختلف تراکم سطح احتمال مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین ب

درصد نشان  4اثر متقابل بین این دو عامل   معنی دار نشد. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 

گرم(. نتایج این  1٤/1) شودکیلوگرم در هکتار نیتروژن حداکثر وزن هزاردانه حاصل می 403( که با مصرف  1داد)جدول 

بوته در متر مربع حاصل می  400( که بیشترین اندازه صفت در تراکم 1)جدول  آزمون برای اثر سطوح تراکم کشت نشان داد

بوته در واحد سطح به همراه  400گرم(. در کل ترکیبات حاصل از این دو فاکتور، بیشترین وزن هزاردانه در ترکیب  14/1شود )
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بوته در واحد سطح و بدون مصرف نیتروژن خالص  30یتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت کیلوگرم ن 403

بزرگ که به خوبی پر   کننده عملکرد دانه است. وجود دانه های وزن هزار دانه از جمله مهم ترین عوامل تعیینحاصل شد. 

 Jackson) ی را نیز جهت کاشت محصول فراهم می آورندبردن میزان عملکرد دانه، بذرها ی مناسب شده باشند، ضمن باال

خورجین های موجود،  بـا کاهش تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در بوته کاهش یافته و در مقابل تعداد دانه در (.2000,

اشتن ساقه های افزایش می یابد و در نتیجه گیاه می تواند مواد فتوسنتزی بیشتری را به دانه های موجود اختصاص دهد . د

 )ربیعی و در نتیجه موجب افزایش وزن دانه وعملکرد گیاه می شود طویل تر باعث افزایش فتوسنتز در گیاه شده و

 (.4111همکاران

 عملکرد دانه

درصد سطوح مختلف  4( که در سطح احتمال 0)جدول  نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از عملکرد دانه نشان داد

دار بود. اثر درصد تفاوت معنی 3معنی داری نشان دادند. همچنین بین سطوح مختلف تراکم در سطح احتمال  نیتروژن تفاوت

درصد نشان داد  4متقابل بین این دو عامل معنی دار نشد. انجام آزمون مقایسات میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 

کیلوگرم در هکتار(. نتایج  1140) شودحداکثر عملکرد دانه حاصل میهکتار نیتروژن کیلوگرم در 403( که با مصرف 1)جدول 

بوته در متر مربع حاصل  440( که بیشترین اندازه صفت در تراکم 1)جدول  این آزمون برای اثر سطوح تراکم کشت نشان داد

بوته در  440دانه در ترکیب کیلوگرم در هکتار(. در کل ترکیبات حاصل از این دو فاکتور، بیشترین عملکرد  1٤04می شود )

بوته در واحد سطح و بدون   30کیلوگرم نیتروژن خالص و کمترین اندازه صفت در تراکم کشت  403واحد سطح به همراه 

 ردیف در دانه های آغازی تشکیل مرحله در نور دریافت افزایش( 0000) همکاران و آندریدمصرف نیتروژن خالص حاصل شد. 

 بوته هر خشك وزن کاهش با بوته . افزایش تراکمدانستند باریکتر های ردیف در دانه عملکرد افزایش اصلی دلیل را باریکتر های

 کاهش تعداد از ناشی عملکرد کاهش جبران واحد سطح در بوته تعداد افزایش اما می گردد بوته هر کاهش عملکرد موجب

 در بوته 400 تراکم درد دانه عملکر بودن باالتر .(Tommy and Evans, 1992) داشت خواهد دنبال به را بوته در خورجین

د. باش می سـطح واحد در بیشتر خورجین تعداد دلیل بهع( مترمرب در بوته 10و ٤0)تر پایین های تراکم به نسبت مترمربع

 تشعشع از کار آمدتری طور به توانسته سطح واحد در بیشتر ســبز پوشش ایجاد با ،میزان تراکم کلزا این در همچنین

 بر اثر راه از نیتروژن کاربرد افزایش(. 4110)دانش شهرکی، کند برداری بهره اقتصادی عملکرد تولید جهت در خورشیدی

 ها گل ریزش درصد کاهش دلیل به نیتروژن کاربرد افزایش کـه نحوی بـهردد. گ می دانه عملکرد بر اثر موجب عملکرد اجزای

 راه این از و شده دانه عملکرد افزایش موجب دانه هزار وزن بر اثر نیز و سطح واحد در خورجین تعداد افزایش نتیجه در و

ترین میزان عملکرد دانه (. بررسی ها نشان داده که باال4114، وهمکاران فتحی) کند می زیاد را سطح واحد در روغن عملکرد

 (.Rathke et al, 2005; Ozer,2003) وده استکیلوگرم نیتروژن مصرفی در هکتار ب 010تا  000دست آمده بینکلزای به

ارتباط میان عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه تولیدی به میزان نیتروژن مصرفی حالت منحنی شکل دارد که معموالً باالترین 

 آیدبه دست می کیلوگرم در هکتار 000تا  410میزان عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه در میزان نیتروژن مصرفی 
(Jackson , 2000.) 
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 تجزیه واریانس  صفات عملکرد کمی کلزا  -2جدول 

n.s       درصد 1درصد   ** معنی دار در سطح  5غیر معنی دار   * معنی دار در سطح 

 اثر نیتروژن بر صفات عملکرد کمی کلزا -3جدول 

1,N2,N3N4 وN      ،کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 175و  07، 55به ترتیب صفر 

 کلزا اثر تراکم بر صفات عملکرد کمی -1جدول 

 

 

 

 

1,D2D3وD  بوته در متر مربع 117و  177، 07به ترتیب 

 

 منبع تغییرات
(S.O.V) 

     میانگین مربعات                                    

درجه 

 آزادی 
 

 قطر ساقه ارتفاع گیاه

تعداد ساقه 

 فرعی در بوته

تعداد خورجین           

 در بوته

    تعداد دانه         

 در خورجین

 عملکرد دانه وزن هزاردانه

 111/0030٤ 11٤/0 110/13 000/0031 013/4  033/14 001/1111 1 تکرار

 ٤30/43٤0144** 31٤/0** 410/014** 114/4٤330** 433/44** 111/411** ٤00/031** 1 نیتروژن

 300/00134 011/0 ٤1٤/4 ٤30/010 041/0 010/0 040/11 3 خطا

 ٤03/4 *110/0 * 111/4403٤10 0٤0/1300 n.s ** ٤/1 ** 010/10٤* n.s 111/01٤ 0 تراکم

 n.s 130/0 n.s 013/0 n.s 040/0 n.s 140/11 n.s 4٤3/0 n.s 011/0 n.s 303/13103 ٤ تراکم× نیتروژن 

 ٤33/0010٤٤ 441/0 ٤31/0 031/041 300/0 03٤/0 030/11 01 خطا

 00/41 41/1 0٤/0 31/41 30/41 10/٤ ٤3/٤  ضریب تغییرات )درصد(  

تعداد دانه              وزن هزاردانه عملکرد دانه

 در خورجین

تعداد 

خورجین           

 در بوته

تعداد ساقه 

فرعی در 

 بوته

ژنمقادیر نیترو ارتفاع گیاه قطر ساقه  

0103d 1/1 b 0/41 d 1/431 d 0/1 d 34/0 d 1/443 d N1 

1003c 4/1 b 1/04 c 1/413 c 1/3 c 41/4 c 0/414 c N2 

1313b 1/1 a 3/01 b 040b 3/3 b 10/4 b 1/410 b N3 

1140a 1/1 a 1/01 a 010a 3/٤ a ٤0/4 a 4/431 a N4 

عملکرد 

 دانه

وزن 

 هزاردانه

تعداد دانه             

در 

 خورجین

تعداد 

خورجین           

 در بوته

تعداد 

ساقه 

فرعی در 

 بوته

 تراکم ارتفاع گیاه قطر ساقه

1033c 3/1 b 3/00 a 1/413 b 0/٤ a 11/4 a 3/411 b D1 

1103b 1/1 a 4/01 a 3/430 b 1/3 b 11/4 a 1/414 a D2 

1٤04a 0/1 a 3/01 a 1/043 a 3/1 c 0٤/4 a 1/41٤ b D3 
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 نتیجه گیری

، بوته در خورجین تعداد ،فرعی هایساقه تعداد افزایش دلیلبه نیتروژن مصرفمیزان  افزایش ،آمده دستبه نتایج اساس بر

 هکتار در کیلوگرم 403 مصرف که ای گونه به شود، می دانه عملکرد افزایش به منجر دانه و وزن هزار خورجین در دانه تعداد

 در خورجین دادبوته در متر مربع بیشترین تع 440دانه را حاصل کرد. تراکم کشت به میزان  عملکرد باالتریننیتروژن خالص، 

را  (3/11کیلوگرم در هکتار( و درصد روغن دانه )1٤04عدد(، عملکرد دانه )3/01) خورجین در دانه تعدادعدد(، 1/043) تهبو

 واحد در بوته تعداد افزایشبا افزایش تراکم بوته در واحد سطح با کاهش اندازه صفت روبرو شدیم.  صفاتبرای سایر  اما داشت،

 بیشترین بوته در متر مربع 440در تراکم  که ای گونه به گردید، دانه عملکرد شافزای موجب بذر مصرف افزایش طریق از سطح

 د.آم بدست دانه عملکرد

 منابع
 .صفحه410 عمیدی، انتشارات. فیزیولوژی و زراعت روغنی، های دانه ؛4103ن. همکارا و ه. آلیاری،

 .صفحه 304ز. شیرا دانشگاه انتشاراتی. اعزر گیاهان عملکرد فیزیولوژی بر ای مقدمه .4101.نژاد نیك م. و ی. امام،

 های ظاهری و عملکرد دانه کلزای پاییزه رقم طالیه.بر ویژگی (cccوات کلرید)کتأثیر تراکم بوته و کلرو م. 4114امام، ی. و ایلکائی، م. ن. 

 .40٤. ص 4شماره -1جلد مجله علوم زراعی ایران.

تغییرات انجام شده روی کمباین غالت در برداشت کلزا. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه  . ارزیابی تأثیر اصالحات و4111ایزدی نیا، ی. 

 مهندسی ماشین های کشاورزی، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 .انتشارات چاپخانه لیال برداشت . داشت و، کاشت -کلزا .4103 .حجازی، ا

 . اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا.4110ی، ع.دانش شهرک

 از بعد دوم کشت عنوان بـه کلزا ارقام زراعی صفات و دانه عملکرد بر کاشت تاریخ اثر بررسی.  4111.  صفا.  ف و کریمی.  م.  م ربیعی،

.400-410ه صفح .4 شماره ،13 جلد ایران، کشاورزی علوم مجله ن.کوچصفها منطقه در برنج

پایان . زدر منطقه اهوا کیفی دانه در دو رقم کلزا برای کشت پائیزه بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روند رشد وعملکرد کمی وا. زنگانی، 

ز.دانشگاه شهید چمران اهوا (،4110) نامه کارشناسی ارشد

کلزا رقم تاور در  کیفی عملکرد کمی و روی روند رشد و تراکم بوته بر وژن وبررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیتر. 4103ا. صادقی پور، 

 ز.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اهوا هوایی خوزستان. شرایط آب و

 رقم کلزا دانه دعملکر بر بوته تراکم و نیتروژن مختلف سطوح تأثیر .4114. پور ابراهیم.  ف و سیادت.  ع سعیدی، بنی.  ع ،.  ق فتحی،

PF7045 14-31: 4ش  ،03 ج. کشاورزی علمی مجله .خوزستان استان هوایی و آب شرایط در. 

 دانشگاهی جهاد انتشارات. خراسانی خاوری س، و سلطانی ا، .،م عزیزی، ترجمه .کلزا .4101. گرگور مك آی، ی.د و ی.د کیمبر،

. صفحه 010د.مشه

 دانشگاهی جهاد انتشارات. خراسانی خاوری س، و سلطانی ا، .،م عزیزی، ترجمه .کلزا .4101. گرگور مك آی، ی.د و ی.د کیمبر،

. صفحه 010د.مشه

 ص. 14٤های روغنی.)ترجمه(. انتشارات آستان قدس رضوی: . دانه4103ناصری، ف. 
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