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  چکيده
  

 در Hyola401زان بذر بر عملکرد کلزا رقم يتروژن و مير سطوح مختلف ني تاثيبه منظور بررس

 ي صفيقات کشاورزي در مرکز تحق١٣٨٤‐٨٥ ي سال زراع دريشي کاشت  مختلف آزمايهاخيتار

 يت پالت در قالب طرح بلوکهايت اسپليش بصورت اسپليآزما. آباد به مورد اجرا گذاشته شد

 ٢٥  و ٥آبان،  ١٥(خ کاشت ي شامل سه تاريعامل اصل. دي با سه تکرار انجام گرديکامل تصادف

و ) تروژن در هکتاريلوگرم ني ک٢٦٠ و ٢٢٠، ١٨٠(تروژن ي شامل سه سطح  ني، عامل فرع)آذر ماه

 يخ هاين تاريب. بود) لوگرم بذر در هکتاري ک٨ و ٦، ٤(ز شامل سه سطح ي ني فرعيعامل فرع

. دي مشاهده گرديداريکاشت مختلف و سطوح مختلف بذر از نظر عملکرد دانه اختالف معن

لوگرم بذر در هکتار به دست ي ک٨ با مصرف)   لوگرم در هکتاري ک٦٥/٤٥٠١(حداکثر عملکرد دانه 

و ) آبان ماه/١٥(خ کاشت اول يدر تار) لوگرم در هکتاري ک٦٥/٤٧٧٧(ن عملکرد دانه يشتريب. آمد

)  آذر ماه٢٥(خ کاشت سوم يدر تار) لوگرم در هکتاري ک٨٦/٣٩١٠(زان عملکرد دانه ين ميکمتر

خ کاشت اول يسه با تارير مقاخ کاشت سوم ديگرعملکرد دانه در تاريبه عبارت د. ديحاصل گرد

  تروژن بر عملکرد دانه يخ کاشت و نياثرات متقابل تار. افتي درصد کاهش ١٥/١٨زان  يبه م

خ کاشت اول با يدر تار) لوگرم در هکتاري ک٧٠/٥١٣٨(حداکثر عملکرد دانه . ديدار گرديمعن

خ يدر تار) ٩٣/٤٥(ن درصد روغن يشتريب. تروژن در هکتار بدست آمديلوگرم ني ک٢٦٠مصرف 

به . افتيخ کاشت درصد روغن کاهش ير افتادن تاريد و با به تاخيکاشت پانزدهم آبان حاصل گرد

و ) ٢/٣٢٥(ن يشتريد و بيز گردين در بوته نيخ کاشت موجب کاهش تعداد خورجير افتادن تاريتاخ

وم اختصاص  اول و سيهاخ کاشتيب به تارين در بوته به ترتيتعداد خورج)  ١٣/٩٨(ن يکمتر

خ کاشت يش، تاري اعمال شده در آزمايمارهاين تيانگر آن است که در بي حاصل بيهاافتهي. افتي

خ کاشت پانزدهم آبان ماه با مصرف ي باشد و تارين عامل بر عملکرد دانه کلزا ميبعنوان موثرتر

  . ن عملکرد را نشان داديتروژن در هکتار باالتريلوگرم ني ک٢٦٠
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  مقدمه
از آنجا که بخش اعظم روغن مصرفي کشور از خارج 

 روغني و مديريت صحيح يهاوارد مي گردد، کشت دانه
 يآنها در جهت افزايش عملکرد، از اهميت زياد

 يبطور کلي اکثر تحقيقات کشاورز. برخوردار مي باشد
شود به منظور بهبود صفات  گياهان انجام مييکه بر رو

عملکرد دانه و روغن کلزا . آنها استکمي و کيفي 
نتيجه تاثير فاکتورهايي است که به صورت مستقيم يا 

گذارند  ميغيرمستقيم بر اجزا عملکرد آن اثر
)Shipway, 1981( .توان به سه اين عوامل موثر را مي

، ياهيپ گين عوامل شامل ژنوتيا. دسته تقسيم کرد
  کشاورز. باشندي ميطي و عوامل محي زراعيتورهافاک
 زراعي از قبيل يفاکتورها تواند با انتخاب مناسبمي

  صرف عناصر غذايي و متاريخ کاشت، تراکم بوته، 
     غيره، عملکرد کمي و کيفي گياه را افزايش دهد

)Shipway, 1981.(  تاريخ کاشت بوسيله تطبيق مراحل
ايي متفاوت، باعث تغييراتي رشد گياه با شرايط آب و هو

در رشد رويشي و زايشي گياه مي شود و عملکرد نهايي 
  ).Thomas, 1984(کلزا را تحت تاثير قرار مي دهد 

Whithfild  (1992)جه نشان داد که افزايش در
ها شده که نيخورج حرارت باعث افزايش ميزان تنفس

   توسط يسازاين پديده موجب کاهش ميزان ماده
. ها خواهد شدها طي مرحله پرشدن دانهنيخورج

Malcolm et al. (2002) اظهار داشت كه تاخير در 
 يبر روتاريخ كاشت و اثرات تنش گرماي ناشي از آن 

دوره زايشي كلزا مي تواند بصورت كاهش تعداد گل، 
ها بدليل عقيم شدن ، كاهش باروري گلنيخورجتعداد 
 كاهش ظرفيت هاي گرده يا صدمه ديدن تخمدان ودانه

  ها پس از ها و دانهنيخورجگياه جهت نگهداري 
همچنين اثر تنش گرما در اوايل  .افشاني باشدگرده

گلدهي با كاهش وزن دانه و كاهش تعداد دانه در 
ن و يپتانسيل تعداد خورج .شود مشخص مينيخورج

 مرحله رويشي و در طول مرحله گلدهي يدانه در انتها
گي به ظرفيت فتوسنتزي گياه در تعيين مي شود و بست

هر  .(Mendham & Scott, 1975) اين مراحل دارد

ن باعث يعامل نامناسبي در مرحله گلدهي و نمو خورج
گردد ن در گياه مييکاهش تعداد گل و خورج

)Mendham & Scott, 1975 .(  
Allen & Morgan (1971)نشان دادند که تاريخ  -

اد شاخه در بوته  کاشت نامناسب باعث کاهش تعديها
شود که اين مسئله سطح ن در گياه مييو تعداد خورج

 باال يوقوع دماها .دهدز کاهش مييفتوسنتز کننده را ن
طي دوره رشد زايشي کلزا باعث کاهش طول آن دوره 

Ayenehband (1993)ن و در ي، نقصان تعداد خورج
نهايت کاهش تعداد دانه شده و در نتيجه عملکرد دانه 

 ;Mendham & Bilsborrow, 1991)يابدميکاهش 

Mokhtar pour, 2000) . ظاهرا شدت تاثير شرايط
نامناسب حاصل از تاخير در تاريخ کاشت، به ميزاني 

تواند اين نمي است که حالت جبراني بين اجزا عملکرد
 ,Amanullah&Ghulam)اثرات نامطلوب را ترميم نمايد

1990; Artka Ray, 2000).تروژن ي مالحظه نر قابلي تاث
ان ي مختلف بيها در گزارش  بر رشد دانه کلزايمصرف

 ,.Bilsborrow et al., 1993; Fathi et al)شده است

2002; Jackson, 2000) .Bilsborrow et al. )1993 (
 عملکرد و اجزاء ياثر پنج سطح ازت رو در بررسي

به اين نتيجه دست يافتندکه با افزايش   عملکرد کلزا 
عملکرد کلزا افزايش يافته و بيشترين عملکرد دانه ازت 

 . کيلوگرم ازت در هکتار حاصل گرديد٢٥٠  با مصرف
Leach et al. (1998)  در تحقيقي اظهار داشتند كه

 افزايش كاربرد نيتروژن و تراكم بوته از طريق افزايش
دانه در واحد سطح موجب افزايش عملكرد عملکرد 

در  Jackson (2000)  .گرددروغن در واحد سطح مي
در  Westar بهاره رقم ي کلزاي که بر رويشيآزما

کا انجام ياالت متحده آمري در غرب اMontanaمنطقه 
 بدين نتيجه دست يافت كه عملكرد كلزا و جذب داد،

عناصر غذايي به مقدار زيادي وابسته به ميزان نيتروژن 
 كيلوگرم در ٢٥٦٠‐ ٢٧٠٠است و حداكثر عملكرد دانه 

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار ١٨٠‐ ٢٢٠كتار در سطوح ه
 تنبدست آمد و مشخص شد كه كلزا براي توليد هر 

 Jackson.  كيلوگرم نيتروژن نياز دارد٨٠ تا ٧٠دانه به 
    و  روغن درصد  همچنين اظهار داشت كه بين  (2000)
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منفي وجود دارد و اپتيمم  رابطه  نيتروژن  افزايش
 كيلوگرم ٢٠٠ روغن در سطح  درصدعملكرد دانه و

 .Morrison et al .نيتروژن در هكتار بدست آمد
(1990a) ٥/١‐ ٣ که حداقل ميزان بذر نداظهار داشت 

جهت )  بوته در مترمربع٣٥‐ ٧٠(کيلوگرم در هکتار 
بدست آوردن حداکثر عملکرد دانه در منطقه جنوب 

Manitoba کافي است، اما Thomas (1984)  تراکم
را جهت توليد محصول  ه در متر مربع بوت٨٠‐ ١٨٠

شرايط آب و هوايي اهميت .  مناسب کلزا توصيه نمود
 Angadi et) در تعيين تراکم مطلوب کلزا داردياويژه

al., 2003).پايين مدت زمان يها تراکم  گياه کلزا در 
 يها پوشش زمين نسبت به تراکمي برايترطوالني

مدت زمان پوشش تر شدن طوالني. باالتر نياز دارد
کاهش بيوماس  کامل زمين توسط کانوپي منجر به 

شود و تاخير در رسيدن به پوشش کامل زمين در مي
 پايين مانع استفاده موثر از تشعشع يهاتراکم

 در ارتباط   شده و اين امر با کاهش بيوماسيخورشيد
) Diepenbrock, 2000.(Angadi et al. )2003 (باشدمي

 بوته در ٥ به ١٠کاهش تراکم بوته از  اظهار داشت که
 درصد کاهش داده ٥٠ بيش از  رامترمربع عملکرد دانه

 ١٠ها در تراکم که اين امر نشاندهنده رقابت بين بوته
 کلزا در جبران يپذيرانعطاف .باشدبوته در مترمربع مي

نمودن عملکرد دانه در زماني که تراکم از حد مطلوب 
موجود بودن منابعي همچون تر است بستگي به پايين

بيشتر شدن منابع قابل . آب، نور و مواد غذايي دارد
 کلزا يپذيردسترس منجر به افزايش قابليت انعطاف

  .(Taylor & Smith, 1992) شودمي
انگر لزوم ي انجام شده بيهاج پژوهشي نتايبررس

 در بهبود کشت کلزا ي به زراعير فاکتورهايشناخت تاث
ن ي در ايل عدم وجود اطالعات کافيه دللذا ب.  باشديم

ر در برداشت ذرت در کشت يخصوص و با توجه به تاخ
ن يخ کاشت کلزا، اير افتادن تاريستانه و به تاخيتا

خ کاشت، ير تاريزان تاثي ميابيش با هدف ارزيآزما
ط ي در شرايزان بذر مصرفين مينچتروژن و هميزان نيم

  . ديشمال خوزستان انجام گرد

  ها روشمواد و
به منظور بررسي تاثير ميزان بذر مصرفي، سطوح 
مختلف نيتروژن و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه كلزا 

 تحقيقات مركزدر  ١٣٨٤‐ ٨٥ سال زراعي يطآزمايشي 
 ٣٢كشاورزي صفـي آباد دزفول با عرض جغرافيايي 

 ٣٢ درجـه و ٤٨ دقيقه، طول جغرافيايي ٢٢درجه و 
 .ز سطح دريا اجرا گرديدمتر ا ٨٢ دقيقـه و ارتفاع
 و درجه حرارت در طول دوره رشد به يمتوسط بارندگ

 .گراد بودي درجه سانت٦/٢١متر و يلي م٢/٣٢٦ب يترت
رسي با  ـ داراي بافت لوميخاك محل آزمايش 

٦٤/٧=pH٥٧/٠  و =EC  بود متردسي زيمنس بر .
 پالت در قالب طـرح  اسپليتآزمايش بصـورت اسپليت

ج ينتا . تكرار اجرا شدسه با تصادفي هاي كاملبلوك
ت خاک از يه خاک نشان داد که وضعيحاصل از تجز

و ) اميپي پ٥/٨(، فسفر ) درصد٧٢/٠(يآل نظر مواد
لوگرم در ي ک٢٠٠مقدار  .بود) اميپيپ١٧٨(م يپتاس

لوگرم در هکتار سوپر ي ک١٥٠م و يهکتار سولفات پتاس
كود .ديه مصرف گرديپل به صورت پايفسفات تر

 ٣/٢ قبل از كاشت، ٣/١(نيتروژن در سه مرحله 
باقيمانده در مراحل ساقه رفتن واوايل گلدهي بطور 

از از منبع يتروژن مورد ني ن.مصرف گرديد) ٣/١مساوي 
ش ين آزماي در اHyola401رقم بهاره . دين گردياوره تام

 زي ن هرزيهابا علفبه منظور مبارزه  . به کار گرفته شد
 ليتر در هکتار به ٥/٢ترفالن به ميزان کش از علف

در طول فصل رشد . صورت پيش کاشت استفاده گرديد
 يشي آزماي تيمارها.نيز عمليات وجين انجام گرفت

به ) آذر٢٥ آذر و  ٥ آبان، ١٥( تاريخ کاشت ٣از عبارت 
 و ٢٢٠، ١٨٠( سطح کود نيتروژنه ٣عنوان عامل اصلي، 

ه عنوان عامل فرعي  ب)  کيلوگرم نيتروژن در هکتار٢٦٠
 كيلوگرم ٨ و ٦، ٤( سطح ٣و ميزان مصرف بذر شامل 

هر كرت  .بودند به عنوان عامل فرعي فرعي) در هكتار
 ٦٠ فارو به فاصله ٣( خط كاشت ٦آزمايشي شامل 

 ٤/٢ها نيز  فاصله بين كرت.  متربود٦بطول ) مترسانتي
عداد  تعيين صفاتي از قبيل ارتفاع بوته، تيبرا .متر بود

شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته و تعدا دانه در 
 بوته به طور تصادفي انتخاب و ١٠خورجين تعداد 
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 يهادرصد روغن دانه.  شدنديگيرصفات مذکور اندازه
قات، ي در موسسه تحقNMRبرداشت شده به روش 

 يهاقات دانهيبخش تحق(ه نهال و بذر کرج ياصالح و ته
زيه واريانس داده هاي حاصله تج. دين گردييتع) يروغن

 و مقايسه MSTATC ي آمارافزاربا استفاده از نرم
  .با آزمون دانكن انجام گرفتها ميانگين

  
 ج و بحثينتا

  يکيمراحل فنولوژ
خ ير تاريداد که تاثانس نشان يه واريج تجزينتا

، طول يان گلدهي، پايکاشت برمراحل شروع گلده
 دار ين برداشت معن، طول دوره رشد و زمايدوره گلده

خ کاشت منجر به کاهش تعداد روزها ير در تاريتاخ. بود
سه يج مقاينتا. دي گرديزمان کاشت تا گلده از
- خ کاشتي در تاريها نشان داد که شروع گلدهنيانگيم
به ) آذر /٢٥(و سوم ) آذر/ ٥(، دوم )آبان/ ١٥( اول يها
 روز پس از کاشت بود ٨٠ و ٣٣/٩٥، ٣٥/١٠١ب يترت

) 1974 (Thurling يهاافتهيج با ين نتايا). ٣دولج(
 بر کاهش تعداد روزها از زمان کاشت تا شروع يمبن
خ کاشت و کاهش ير افتادن تاريجه به تاخي در نتيگلده
ر يبا به تاخ.  مطابقت داشتيد و دانه بنديت توليظرف

ز کاهش ي نيخ کاشت، طول دوره گلدهيافتادن تار
)  روز٨٥/١٩(ن يو کمتر) ز رو٧٩/٢٥(ن يشتريب. افتي

 اول و يخ کاشت هايب به تاري به ترتيطول دوره گلده
خ کاشت ير در تاريتاخ). ٣جدول (افت يسوم اختصاص 

 موجب کاهش يش دما در مرحله گلدهيل افزايبه دل
   ي بارور و کوتاه شدن طول دوره گلدهيتعداد گلها

طول دوره رشد حاصل . (Shirani Rad, 2004) شوديم
خ کاشت همانند طول دوره ير افتادن تاري به تاخاز

ن يو کمتر)  روز٥/١٧٠(ن يشتريب.  افتي کاهش يگلده
خ يب به تاريطول دوره رشد به ترت)  روز٠٥/١٣٩(

ن يا). ٣جدول(افت ي اول و سوم اختصاص يهاکاشت
 بر کاهش ينيم) Khan et al.) 1994 يهاافتهيج با ينتا

خ کاشت ير افتادن تاريطول دوره رشد در اثر به تاخ
له يخ کاشت به وسي تاريبه طور کل. مطابقت داشت

ط آب و ياه با شرايق مراحل مختلف رشد و نمو گيتطب

 يشي و زايشي در رشد رويراتيي متفاوت، باعث تغييهوا
 دهدير قرار مي را تحت تاثييعملکرد نها و شودياه ميگ

(Taylor & Smith, 1992) .زمان خ کاشت برير تاريتاث 
 از کاشت تا ين فاصله زمانيشتريبرداشت نشان داد که ب

ن يخ کاشت اول و کمتريبه تار)  روز٠٧/١٧٧(برداشت 
خ کاشت سوم يبه تار) روز ٧٢/١٤٤( مذکور يفاصله زمان
 يمارهاين تي در بيبطور کل). ٣جدول (افت ياختصاص 

ر را بر ين تاثيشتريخ کاشت بي اعمال شده، تاريشيآزما
نکه زمان يبا توجه به ا.  داشتيکيحل فنولوژ مرايرو

ن مرحله يتر حساسيشيا شروع فاز زاي و يشروع گلده
 تا يزنن طول مدت جوانهياه بوده و همچنيرشد گ

 مرحله ياه برايل گي مشخص کننده پتانسيشروع گلده
) ي تا گلدهيزنجوانه(ن مرحله ي است، هر چه ايشيزا

 يل بهتريه با پتانساي شود، گي طيترط مطلوبيدر شرا
  ).Thurling, 1974( شود ي ميشيوارد فاز زا

    عملکرد دانهياجزا
   در بوتهيتعداد شاخه فرع

 ي نشان مي دهد که تيمارهاينتايج تجزيه آمار
 بر يدارتاريخ کاشت و ميزان مصرف بذر تاثير معني

با ). ۱جدول( فرعي در بوته داشتند يتعداد شاخه ها
 فرعي کاسته يت از تعداد شاخه هاتاخير در تاريخ کاش

 ۴/۴ فرعي ي که حداکثر تعداد شاخه هايابه گونه. شد
 عدد در بوته به ترتيب به تاريخ ۴/۳عدد و حداقل 

 آذر ماه اختصاص يافتند ۲۵ آبان و ۱۵ يهاکاشت
) 1974 (Thurling يهااين نتايج با يافته). ۲جدول(

دنبال آن  فرعي و به ي بر کاهش تعداد شاخه هايمبن
کاهش عملکرد دانه در تاريخ کاشت نامناسب مطابقت 

دهي به علت مناسب بنابراين کاهش شاخه. داشت
نبودن تاريخ کاشت، باعث کاهش توليد  مي شود و اين 
مسئله به علت کاهش سطح سبز گياه در طي اين 

 فرعي در يهالذا کاهش تعداد شاخه. مرحله مي باشد
 در بوته و در نهايت کاهش کاهش تعداد خورجين بوته،

 & Mendham. عملکرد دانه را به همراه خواهد داشت

Scott )1975( يهانيز گزارش کرد که کاهش شاخه 
 درصد ۶۰ها تا تواند باعث افت تعداد خورجيني ميفرع
 يهابه طور کلي به تاخير افتادن تشکيل شاخه. گردد
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 عدم فرعي در اثر به تاخير افتادن تاريخ کاشت موجب
کارايي مطلوب در توليد دانه خواهد گرديد 

)Diepenbrock, 2000 .( با افزايش ميزان مصرف بذر و
 فرعي در يهاافزايش تراکم حاصل ار آن تعداد شاخه

 عدد شاخه فرعي در ۴۲/۴بوته نقصان يافت و از تعداد 
 ۷۴/۳ کيلوگرم بذر در هکتار به ۴هر بوته در تيمار 

بذر در هکتار کاهش  کيلوگرم ۸شاخه فرعي با مصرف 
علت کاهش تعداد شاخه فرعي در بوته ). ۲جدول(يافت 

 زياد را به کاهش نفوذ نور به بخش پاييني يهادر تراکم
 ;Child et al., 1988)دهندانداز گياهي نسبت ميسايه

Fatha et al., 2002) . همچنين کاهش نفوذ نور به
قال هورمون بخش پاييني سايه انداز گياهي موجب انت

 يهااکسين از مريستم انتهايي به محل تشکيل جوانه
 کاهدمي فرعييهاشاخه فرعي گرديده و از تعداد شاخه

)Artka, 2000 .( با افزايش تراکم بوته و افزايش رقابت
 و عدم استفاده کافي از عوامل محيطي، يادرون گونه

سبب تحريک مريستم انتهايي شده و باعث افزايش 
از سويي . گردد گياه جهت حصول نور بيشتر ميارتفاع

 يپذيرافزايش رشد طولي ساقه موجب کاهش تحريک
 تحريک کننده رشد يهامريستم جانبي توسط هورمون

شود گردد و در نهايت مجموع اين عوامل سبب ميمي
 يافته و تعداد يکه گياه گسترش و رشد عرضي کمتر

به ). Hejazi, 1998( توليد نمايد يشاخه فرعي کمتر
نه ي، زمي فرعيها در تعداد شاخهيواسطه کاهش نسب

 يها به شاخهي مواد فتوسنتزيع متعادل و کافيتوز
 يدين توليجه بهبود تعداد خورجي موجود و در نتيفرع

 تعداد دانه در يش نسبين افزاياه و همچنيدر گ
ب امکان حصول ين ترتيبد. شودين فراهم ميخورج

از .  شوديان ميشتر نمايبول، بعملکرد دانه قابل ق
کنواخت و ي ي فرعي تعداد شاخه هاي با ساماندهيطرف

ها، امکان برداشت ني خورجيدگي در رسيهمزمان
 .گرددي فراهم ميز به طور بهتريزه نيمکان

  تعداد خورجين در بوته

از آنجا که تعداد خورجين در بوته، در برگيرنده 
 مورد نياز يد فتوسنتزکننده مواتعداد دانه و نيز تامين

باشد يکي از اجزا مهم عملکرد  وزن دانه ميدانه و نهايتاً

 يبر اساس نتايج تجزيه واريانس تيمارها. باشددانه مي
- معني تاريخ کاشت، نيتروژن و ميزان مصرف بذر تاثير

). ۱جدول( بر تعداد خورجين در بوته داشتند يدار
تاريخ کاشت اول نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد که 

را توليد کرده و ) ۲/۳۲۵(بيشترين خورجين در بوته 
) ۱۳/۹۸(  در بوتهيکمترين تعداد خورجين توليد

در ). ۲جدول(مربوط به تاريخ کاشت سوم مي باشد 
واقع گياهان کاشته شده در تاريخ کاشت اول به علت 
وجود شرايط محيطي مناسب، توانايي توليد خورجين 

تاخير در تاريخ کاشت به دليل .  اند را داشتهيبيشتر
 ين بنديبروز حرارت زياد در زمان گلدهي و آغاز خورج

 درصد ۶۹ن به ميزان يباعث کاهش توان توليد خورج
لذا با توجه به نقش مهم خورجين در عملکرد . گرديد

دانه، هر گونه کاهش در توليد خورجين باعث افت 
 Whithfildنتايج مطالعات . عملکرد دانه خواهد شد

بررسي . نيز با نتايج اين آزمايش مطابقت داشت) 1992(
ها در خصوص تاثير مقادير مختلف مقايسه ميانگين

نيتروژن بر تعداد خورجين در بوته نشان داد که 
 ۲۶۰به تيمار ) ۸/۲۳۸(حداکثر تعداد خورجين در بوته 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار و حداقل تعداد خورجين در 
 کيلوگرم نيتروژن در ۱۸۰به تيمار ) ۴۸/۱۹۱(بوته 

به عبارت ديگر ). ۲جدول( هکتار اختصاص يافت
 گياه از عنصر غذايي نيتروژن موجب افزايش يبرخوردار

تعداد خورجين در بوته و به دنبال آن افزايش عملکرد 
نيز اظهار داشتند که ) Kafi et al.) 2004. شده است

 در بوته با مصرف حداکثر عملکرد دانه و تعداد خورجين
لذا . آيد کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست مي۲۲۵

افزايش کاربرد نيتروژن به دليل کاهش ميزان ريزش 
گلها و افزايش سطح سبز گياهي منجر به افزايش توليد 

  .  و توليد خورجين در گياه مي شوديمواد فتوسنتز
افزايش تراکم بوته منجر به کاهش تعداد خورجين در 

 که حداکثر تعداد خورجين در يابه گونه. ه گرديدبوت
 کيلوگرم در ۴در تيمار بذر مصرفي ) ۵۵/۲۴۲(بوته 

با ) ۵۵/۱۹۴( هکتار و حداقل تعداد خورجين در بوته
). ۲جدول( کيلوگرم بذر در هکتار به دست آمد۸ مصرف
گر با کاهش تراکم بوته تعداد خورجين در ي ديبه عبارت
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 فرعي افزايش ي تعداد شاخه هابوته  به دليل افزايش
نيز اظهار ) Amanullah & Ghulam) 1990. يافت

 بوته ۸۰ بوته تا ۴۰داشت که با افزايش تراکم بوته از 
در متر مربع، تعداد خورجين در تک بوته کاهش مي 

آنها دليل اين امر را کمبود مواد غذايي قابل . يابد
ها لحصول دانستند که منجر به افزايش درصد سقط گ

.  فرعي در تک بوته مي شوديهاو کاهش تعداد شاخه
توان کاهش اما با افزايش تعداد بوته در واحد سطح مي

ن در تک بوته را جبران نمود و سبب يتعداد خورج
  .افزايش تعداد خورجين در واحد سطح گرديد

Rao & Mendham) 1991 ( نيز گزارش دادند که با
يابد  گياه کاهش ميافزايش تراکم، تعداد خورجين در

اما افزايش تعداد خورجين در واحد سطح را به دنبال 
  .خواهد داشت

  نيتعداد دانه در خورج
 تاريخ يتعدا دانه در خورجين تحت تاثير تيمارها

ميزان نيتروژن و بذر مصرفي قرار گرفت     کاشت،
ها نشان داد که نتايج مقايسه ميانگين). ۱جدول(

متعلق به ) ۰۲/۲۶(خورجين حداکثر تعداد دانه در 
نيز به تاريخ ) ۲۸/۲۴(تاريخ کاشت اول و حداقل آن 

ميزان کاهش تعداد ). ۲جدول(کاشت سوم مربوط بود 
دانه در خورجين در تاريخ کاشت سوم در مقايسه با 

 درصد بود که در ۷۱/۶تاريخ کاشت اول به ميزان 
مقايسه با کاهش تعداد خورجين در اثر تاخير در 

تعداد کاهش. برخوردار بودياز کاهش کمترکاشت، 
به علت تاخير در تاريخ  روزها از زمان کاشت تا گلدهي

شود  مييبندکاشت موجب کاهش ظرفيت توليد و دانه
)Thurling, 1974 .(از يافزايش درجه حرارت ناش 

شود تاخير در زمان کاشت در مناطق گرم موجب مي
 گرم روبرو يواها با هدانه که مرحله گلدهي و نمو 

گردد و در نتيجه تعداد دانه در خورجين کاهش يابد 
)Yaniv, 1991 .( همچنين درجه حرارت زياد موجب

ها بروز تنش و عدم انتقال مجدد مناسب مواد به دانه
خواهد شد که اين امر نيز باعث زودرسي و پوکي دانه 

با افزايش نيتروژن ). Whithfild, 1992(گردد مي
  . نيز افزايش يافت خورجين در  دانه  اد مصرفي، تعد

 ۱۸۰به تيمار ) ۳۲/۲۴(حداقل تعداد دانه در خورجين 
 ۲۶۰به تيمار ) ۸۱/۲۵(کيلوگرم نيتروژن و حداکثر آن 

البته تاثير ). ۲جدول(کيلوگرم نيتروژن اختصاص يافت 
نيتروژن بر تعداد دانه در خورجين در مقايسه با تعداد 

با افزايش ميزان مصرف بذر .  بودخورجين در بوته ناچيز
و تراکم ناشي از آن تعداد دانه در خورجين کاهش 

 کيلوگرم بذر در هکتار با ۸يافت، به نحوي که تيمار 
  کيلوگرم۴ دانه در خورجين و تيمار ۸۵/۲۴ميانگين 

 دانه در خورجين به ۸۴/۲۵بذر در هکتار با ميانگين 
انه در ترتيب داراي کمترين و بيشترين تعداد د

دهد، در اين امر نشان مي). ۲جدول( خورجين بودند
ها کم بوده و نور نيز به مواقعي که رقابت ميان بوته

ميزان کافي موجود باشد گياه قادر است با افزايش 
ها عالوه بر افزايش تعداد خورجين، توليد آسيميالت

هاي موجود در خورجين را نيز افزايش دهد تعداد دانه
)Sadeghi pour et al., 1998 .(افزايش تراکم بوته   

  گردد منجر به کاهش تعداد دانه در خورجين مي
)Gill & Narang, 1993 .( به عبارت ديگر تعداد دانه در

هاي پايين نقش مهمي در بين خورجين در تراکم
  ).Kafi et al., 2004(اجزاي عملکرد دارد 

  وزن هزار دانه
دهنده وجود اختالف ننتايج حاصل از اين بررسي نشا

دار بين سطوح مختلف مصرف بذر، اثر متقابل معني
تاريخ کاشت و ميزان مصرف بذر و همچنين اثر متقابل 
تاريخ کاشت، نيتروژن و ميزان مصرف بذر بود 

  ).۱جدول(
وزن هزاردانه به طور ) بذر مصرفي(با افزايش تراکم بوته 
 ۹۴/۳(بيشترين وزن هزار دانه . نسبي افزايش يافت

 کيلوگرم بذر در هکتار و کمترين ۸با مصرف ) گرم
 کيلوگرم بذر در هکتار ۴با مصرف )  گرم۷۴/۳(ميزان 

از آنجا که با افزايش تراکم ). ۲جدول(به دست آمد 
بوته، تعداد خورجين در بوته از يک روند نزولي پيروي 

 کند، لذا به دليل کم بودن تعداد خورجين  در  بوتهمي
هاي باال، مواد فتوسنتزي بيشتري براي هر در تراکم 

دانه اختصاص يافته و در نتيجه وزن هزار دانه افزايش 
  يافته، اما تاثيري بر تعداد دانه در خورجين نداشت 
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۳۶/۲۱۸۹۹۲ ** ۷۸/۰  ۳۴۱/۰ ** ۰۵/۸ * ۷۲/۱۸۷۳۶ ** ۳۱/۳ ** ۰۷/۳۰۱ * ۷۰/۴۱۸۶۰۰۹  ۳۳/۱۰۱۶۲۷۵    بذرميزان   ۲ **
۹۴/۹۲۷۷۲  ۴۱۶/۰  ۲۷۰/۰ ** ۶۷/۳  ۳۰/۱۵۹۰  ۰۶۱/۰  ۳۵/۲۲۳ * ۰۴/۲۱۱۹۸۹۵۹ ** ۰۵/۴۴۶۲۳۰   ميزان بذر×تاريخ کاشت  ۴ 
۶۴/۳۶۴۳۳  ۶۵۶/۰  ۰۹۴/۰  ۱۹/۱  ۱۳/۹۸۷  ۰۷۳/۰  ۵۰/۹۳  ۸۶/۳۶۶۵۶۳۶  ۴۴/۱۷۸۷۷۱  ميزان بذر×نيتروژن  ۴ 
۸۴/۳۹۵۶۰  ۷۵۴/۰  ۱۳۲/۰ ** ۶۹/۲  ۵۰/۱۵۴۰  ۲۷۴/۰  ۱۵/۴۰  ۰۴/۴۰۳۰۶۸۳  ۰۹/۱۶۱۱۹۳ ميزان بذر×نيتروژن×تاريخ کاشت  ۸ 
۹۷/۳۶۳۷۱  ۳۹۷/۰  ۰۴۲/۰  ۰۱/۲  ۷۲/۱۵۵۴  ۱۵۷/۰  ۶۶/۷۴  ۸۶/۴۳۴۷۰۷۴  ۴۷/۱۸۸۶۴۵  ۳۶ (c)اشتباه   

۸۹/۹  ۴۱/۱  ۲۶/۵  ۶۳/۵  ۵۷/۱۸  ۸/۹  ۰۴/۲۱  ۱۶/۱۹  ۰۹/۱۰  (%)ضريب تغييرات   
  %١و % ٥  به ترتيب معني دار در سطح احتمال **  و* 

  
   در صفي آباد دزفول١٣٨٤‐ ٨٥ طي سال زراعي ين هاي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا تحت تاثير فاکتورهاي آزمايشي مقايسه ميانگ‐ ۲جدول 

  عملکرد روغن
)کيلوگرم در هکتار(

درصد 
  روغن

وزن هزار 
 )گرم(دانه 

تعداد دانه 
درخورجين

تعداد خورجين 
 در بوته

هاي تعداد شاخه
 فرعي در بوته

شاخص برداشت
  )درصد(

 ملکرد بيولوژيکع
 )کيلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه
)کيلوگرم در هکتار(

 تيمار

 تاريخ کاشت         
۲۲/۲۱۹۴ a ۹۳/۴۵ a ۹۱/۳ a ۰۲/۲۶ a ۲۰/۳۲۵ a ۴۰/۴ a ۱۱/۴۲ a ۹۵/۱۱۹۹۶ a ۶۵/۴۷۷۷ a ۱۵/آبان ماه 
۷۴/۱۸۶۹ b ۱۵/۴۴ b ۸۶/۳ a ۳۳/۲۵ ab ۵۲/۲۱۳ b ۳۲/۴ a ۳۱/۴۱ a ۴۶/۱۰۳۹۲ b ۴۱/۴۲۳۰ b ۵/آذر ماه 
۵۵/۱۷۳۱ c ۲۷/۴۴ b ۸۵/۳ a ۲۸/۲۴ b ۱۳/۹۸ c ۴۰/۳ b ۷۸/۳۹ a ۳۷/۱۰۲۵۲ b ۸۶/۳۹۱۰ b ۲۵/آذر ماه 

 )کيلوگرم در هکتار (نيتروژن         
۸۶/۱۹۲۸ b ۰۸/۴۵ a ۸۲/۳ a ۳۲/۲۴ b ۴۸/۱۹۱ b ۹۴/۳ a ۹۸/۴۰ a ۰۰۲/۱۰۵۹۴ a ۱۱/۴۲۷۴ a ۱۸۰ 
۹۷/۱۹۱۳ b ۰۳/۴۵ a ۹۰/۳ a ۵۰/۲۵ a ۵۸/۲۱۰ ab ۰۵/۴ a ۳۳/۴۲ a ۸۴/۱۰۶۰۵ a ۴۸/۴۲۴۷ a ۲۲۰ 
۶۹/۱۹۵۲ a ۲۵/۴۴ b ۹۰/۳ a ۸۱/۲۵ a ۸۰/۲۳۴ a ۱۳/۴ a ۸۹/۳۹ a ۹۶/۱۱۴۴۱ a ۳۳/۴۳۹۹ a ۲۶۰ 

)کيلوگرم در هکتار(مقدار بذر           
۸۰/۱۸۴۶ c ۸۴/۴۴ a ۷۴/۳ b ۸۴/۲۵ a ۵۵/۲۴۲ a ۴۲/۴ a ۷۲/۳۷ b ۹۲/۱۱۳۲۶ a ۶۶/۴۱۱۳ b ۴ 
۵۲/۱۹۲۲ b ۵۹/۴۴ a ۹۳/۳ a ۹۴/۲۴ b ۷۴/۱۹۹ b ۹۶/۳ b ۰۷/۴۱ ab ۵۲/۱۰۷۳۲ a ۶۱/۴۳۰۳ ab ۶ 
۲۰/۲۰۲۶ a ۹۲/۴۴ a ۹۴/۳ a ۸۵/۲۴ b ۵۵/۱۹۴ b ۷۴/۳ c ۴۰/۴۴ a ۳۶/۱۰۵۸۲ a ۶۵/۴۵۰۱ a ۸ 

  . درصد مي باشند٥هايي که در يک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت آماري معني دار  بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ستون

  
  در صفي آباد دزفول١٣٨٤‐ ٨٥ طي سال زراعي ير فاکتورهاي آزمايشي مقايسه ميانگين هاي مراحل فنولوژيکي کلزا تحت تاث‐ ۳جدول 

  شروع گلدهي تيمار
  )روز پس از کاشت(

  پايان گلدهي
  )روز پس از کاشت(

طول دوره گلدهي 
  )روز(

  طول دوره رشد
  )روز(

  زمان برداشت
  )روز پس از کاشت(

           تاريخ کاشت
  a٠٧/١٧٧  a٥/١٧٠  a٩٨/٢٩  a٣٤/١٣١  a٣٥/١٠ آبان ماه /۱۵
  b٩٤/١٦٦  b٢١/١٦٢  b٨٨/٢٧  b٢٢/١٢٣  b٣٣/٩٥ آذر ماه /۵
  c٧٢/١٤٤  c٠٥/١٣٩  c٨٥/١٩  c٨٦/٩٩  c٨٠ آذر ماه /۲۵
           )کيلوگرم در هکتار( نيتروژن

۱۸۰ a٢٤/٩٢  b٠٣/١١٨  b٧٩/٢٥  b١٥٧  a٧٧/١٦٢  
۲۲۰ a٢٢/٩٢  ab١٤/١١٨  a٩٢/٢٥  b١١/١٥٧  a٩٤/١٦٢  
۲۶۰ a٢٢/٩٢  a٢٣/١١٨  a٠١/٢٦  a٦٦/١٥٧  a٠١/١٦٣  

          )کيلوگرم در هکتار( مقدار بذر
۴ a٢٢/٩٢  b١١٨  b٧٧/٢٥  c٠٣/١٥٧  b٧٧/١٦٢  
۶ a٢٢/٩٢  b٠٨/١١٨  b٨٥/٢٥  b٢٢/١٥٧  b٨٨/١٦٢  
۸ a٢٤/٩٢  a٣٤/١١٨  a٠٩/٢٦  a٥١/١٥٧  a٠٧/١٦٣  

  . درصد مي باشند٥ستونهايي که در يک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
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)Amanullah & Ghulam, 1990 .( اثر متقابل تاريخ
کاشت و مصرف بذر نشان داد که حداکثر وزن هزار دانه 

 کيلوگرم بذر ۶در تاريخ کاشت دوم و تيمار بذر مصرفي 
 با يداردست آمد که البته تفاوت معنيدر هکتار به

 در هکتار در تاريخ کيلوگرم بذر ۸تيمار بذر مصرفي 
نتيجه مذکور بيانگر  ).۱شکل(اول و سوم نداشت  کاشت

 بر وزن هزار ياين امر است که تاريخ کاشت تاثير کمتر
زان مصرف بذر يخ کاشت و مياثر متقابل تار. دانه دارد

در )  گرم۶۷/۳(نشان داد که حداقل وزن هزار دانه 
 کيلوگرم بذر در هکتار به ۴تاريخ کاشت سوم با مصرف 

معني دار شدن اثر متقابل تاريخ ). ۱شکل(دست آمد 
 که حداکثر کاشت، نيتروژن و بذر مصرفي نشان داد

 کيلوگرم ۱۸۰ يبه تيمارها)  گرم۲۱/۴( دانه وزن هزار
 کيلوگرم بذر در هکتار در تاريخ کاشت ۶نيتروژن و 

 يبه تيمارها)  گرم۴۱/۳( دوم و حداقل وزن هزار دانه
بذر در هکتار در  کيلوگرم ۴ کيلوگرم نيتروژن و ۱۸۰

   .تاريخ کاشت دوم اختصاص داشت
  کيولوژيعملکرد ب

  نتايج تجزيه آماري نشان داد که تاثير تاريخ
 بر کاشت و اثر متقابل تاريخ کاشت و ميزان مصرف بذر

اين بررسي ). ١جدول(دار بود عملکرد بيولوژيک معني
  بيولوژيک  عملکرد  ميزان  بيشترين  که دهد نشان مي

به تاريخ کاشت اول و )  کيلوگرم در هکتار٩٥/١١٩٩٦(
به )  کيلوگرم در هکتار٣٧/١٠٢٥٢(کمترين ميزان آن 

 نتايج اثر). ٢جدول (تاريخ کاشت سوم اختصاص يافت 
متقابل تاريخ کاشت و تراکم بوته نيز بيانگر کاهش 
ميزان عملکرد بيولوژيک ناشي از به تاخير افتادن تاريخ 

که حداکثر عملکرد بيولوژيک اي به گونه. کاشت بود
در تاريخ کاشت اول و ) کيلوگرم در هکتار ٣١/١٢٩٩٧(

 کيلوگرم بذر در هکتار به دست آمد ٨با مصرف 
عملکرد ) مصرف بذر(با افزايش تراکم بوته ). ٢شکل(

  هاييابد چرا که در تراکمبيولوژيک افزايش مي
 شود وباال تعداد بوته بيشتري در واحد سطح توليد مي
شود، با اين که از وزن تک بوته در اين حالت کاسته مي
شود اما وزن خشک نهايي در واحد سطح افزوده مي

)Ogilvy, 1984 .( البته اين روند تا زماني است که
حد آستانه . تراکم گياهي به آستانه نرسيده باشد

  تراکمي است که رقابت بين گياهان مجاور آنقدر 
  ته به حداقل خود وزن تک بو شود کهزياد مي

رسد به طوري که افت وزن تک بوته با افزايش مي
از اين به ). Mc Gregor, 1987( کندتراکم برابري مي

  افزايش تراکم تاثيري در عملکرد بيولوژيک  بعد
     شد خواهد و روند ثابتي دنبال  نخواهد گذاشت

)Mc Gregor, 1987 .(  
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   تاريخ کاشت و ميزان بذر کشت شده بر وزن هزار دانه اثر متقابل تيمارهاي مختلف‐۱شكل 
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   اثر متقابل تيمارهاي مختلف تاريخ کاشت و ميزان بذر کشت شده بر عملکرد بيولوژيک‐۲شكل 
  

تر شدن مدت زمان پوشش کامل زمين توسط طوالني
شود و تاخير در کانوپي منجر به کاهش بيوماس مي
هاي پايين مانع رسيدن به پوشش کامل زمين در تراکم

استفاده موثر گياه از تشعشع خورشيدي شده و اين امر 
  .با کاهش بيوماس ارتباط دارد

مبني ) Angadi et al.) 2003اين نتاج با گزارشات 
بر کاهش مقدار بيوماس در اثر کاهش تراکم بوته 

) Kandil et al.) 1996نتايج تحقيقات .  مطابقت داشت
د که افزايش تراکم بوته باعث دهبر روي کلزا  نشان مي

افزايش عملکرد نهايي ماده خشک از طريق افزايش 
. شودوزن خشک ساقه و خورجين در واحد سطح مي

 ,Shirani, 2001; Taylor & Smith)محققين ساير

 نيز نتايج مشابهي مبني بر کاهش عملکرد (1992
. بيولوژيک به همراه تاخير در تاريخ کاشت ارائه کردند

رسد که افزايش ميزان بذر ترتيب به نظر ميبدين 
مصرفي و تراکم حاصل از آن به همراه تاريخ کاشت 
مناسب امکان استفاده از عوامل محيطي و زراعي را در 
جهت بهبود پتانسيل عملکرد بيولوژيکي و به دنبال آن 

  . شودافزايش  عملکرد دانه فراهم مي
  عملکرد دانه

ز نظر عملکرد دانه هاي مختلف ابين تاريخ کاشت
به طوري ). ١جدول(داري مشاهده گرديد اختالف معني

)  کيلوگرم در هکتار٦٥/٤٧٧٧(که حداکثر عملکرد دانه 
 دست آمده ب) ماهآبان/ ١٥( در تاريخ کاشت اول

اثر متقابل تاريخ کاشت و ميزان نيتروژن نيز ). ٢جدول(
 ٧٠/٥١٣٨(دار بود و بيشترين ميزان عملکرد دانه معني

در تاريخ کاشت اول و با مصرف ) کيلوگرم در هکتار
). ٣شکل(کيلوگرم در هکتار نيتروژن حاصل گرديد ٢٦٠

دار عملکرد تاخير در تاريخ کاشت موجب کاهش معني
اي که حداقل عملکرد دانه گرديد، به گونهدانه 

در تاريخ کاشت سوم و )  کيلوگرم در هکتار٢٠/٣٦٧٦(
روژن در هکتار بدست آمد  کيلوگرم نيت١٨٠با مصرف 

کاهش عملکرد دانه در اثر تاخير در تاريخ ).٣شکل(
در حرارت، (کاشت نتيجه تاثير عوامل نامساعد محيطي 

به طور کلي هر چه از تاريخ کاشت . باشدمي...) نور و
مطلوب دورتر شويم عوامل محيطي بيشتر اثرات منفي 

د بر بيشتري دارند و در اين حالت اين عوامل نامساع
  رشد رويشي يا زايشي گياه و يا هر دو اثر منفي

به عبارت ديگر تاثير منفي عوامل محيطي . گذارندمي
بر روي مراحل حساس فنولوژيکي گياه باعث تغييرات 
نامطلوبي در برخي از اجزاي عملکرد دانه مانند تعداد 
  خورجين، تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه 

يت کاهش عملکرد دانه را به دنبال گردد که در نهامي
کاهش عملکرد ناشي از به تاخير افتادن . خواهد داشت

توان به کاهش تعداد خورجين در تاريخ کاشت را مي
 Thurlingهاي اين نتايج با يافته. بوته نسبت داد

هاي توليدکننده مبني بر کاهش تعداد شاخه) 1974(
. داشتخورجين و تعداد خورجين در بوته مطابقت 
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به خصوص ) کشت دير هنگام(تاريخ کاشت نامناسب 
در نواحي گرمسيري خسارت بيشتري را به دنبال 
خواهد داشت، زيرا افزايش دما در مراحل زايشي موجب 

). Mahler & Auld, 1991(شود کاهش عملکرد مي
 افزايش عملکرد دانه حاصل از افزايش سطوح مصرفي

تعداد خورجين در يش توان  به  افزاازت را  نيز  مي
 Anderson & Wilentنتايج تحقيقات . بوته نسبت داد

دهد که بيشترين تاثير کاربرد نشان مي) 1993(
نيتروژن بر روي عملکرد دانه از طريق تاثير بر افزايش 
تعداد شاخه هاي فرعي در بوته و ايجاد سطح 

ها به فتوسنتزي بيشتر و افزايش ميزان باروري گل
بين تيمارهاي ميزان مصرف بذر از نظر . دست مي آيد

مشاهده %  ١داري در سطح عملکرد دانه اختالف معني
و با افزايش سطوح ميزان مصرف بذر ) ١جدول(گرديد 

اي که حداکثر عملکرد دانه نيز افزايش يافت، به گونه
 ٨با مصرف )  کيلوگرم در هکتار٦٥/٤٥٠١(عملکرد دانه 

کمترين ). ٢جدول( آمد کيلوگرم بذر در هکتار به دست
نيز )  کيلوگرم در هکتار٦٦/٤١١٣(ميزان عملکرد دانه 
 کيلوگرم در هکتار اختصاص يافت ٤به تيمار ميزان بذر 

طبق نتايج ارائه شده توسط برخي ). ٢جدول(
پژوهشگران افزايش تراکم بوته ناشي از افزايش ميزان 
بذر موجب کاهش عملکرد دانه در هر بوته مي گردد 

)Thurling, 1974 .( برخي پژوهشگران علت کاهش
عملکرد دانه در هر بوته را به کاهش تعداد خورجين در 

که در ) Tommy & Evans, 1992(اند بوته نسبت داده
افزايش . آزمايش حاضر نيز اين مورد مشاهده گرديد

تراکم بوته با کاهش وزن خشک هر بوته موجب کاهش 
زايش تعداد بوته در واحد گردد اما افعملکرد هر بوته مي

  سطح جبران کاهش عملکرد ناشي از کاهش 
 تعداد خورجين در بوته را به دنبال خواهد داشت

(Tommy & Evans, 1992).  
  درصد روغن

هاي مختلف و در اين آزمايش بين تاريخ کاشت
 گرديد داري مشاهدهمعني سطوح نيتروژن اختالف

در تاريخ ) ۹۳/۴۵(بيشترين درصد روغن ). ۱جدول(
کاشت پانزدهم آبان حاصل گرديد و با به تاخير افتادن 

). ۲جدول(تاريخ کاشت درصد روغن کاهش يافت 
درصد روغن يکي از مهمترين خصوصيات کيفي در کلزا 
محسوب مي شود که بيشتر به شرايط اقليمي، واريته و 

 به عبارت ديگر توان توليد. تاريخ کاشت بستگي دارد
راحل رشد و نمو آن با شرايط محيطي گياه به تطابق م

در  ).Mendham & Bilsborrow, 1991(وابسته است 
 تاثيرگذار است، ميان عوامل محيطي که بر درصد روغن

شود که با افزايش آن مي محسوب دما مهمترين عامل
). Taylor & Smith, 1992( يابددرصد روغن کاهش مي

Allen & Morgan) 1971 (قصان اين کاهش را به ن
طول دوره رشد گياه در اثر تاخير در کاشت نسبت 

در خصوص تاثير نيتروژن بر درصد روغن نتايج . دادند
آزمايش بيانگر کاهش درصد روغن با افزايش نيتروژن 

 ۱۸۰اي که سطح کودي به گونه. باشدمصرفي مي
 درصد و ۰۸/۴۵کيلوگرم نيتروژن در هکتار با ميانگين 

نيتروژن در هکتار با کيلوگرم  ۲۶۰سطح کودي 
 درصد به ترتيب داراي بيشترين و ۲۵/۴۴ميانگين 

نتايج ساير ). ۲جدول(کمترين درصد روغن دانه بودند 
دهد که با افزايش مصرف ها نيز نشان ميبررسي

 ,Gill & Narang)يابدنيتروژن درصد روغن کاهش مي

1993; Jackson, 2000) . با افزايش مقدار نيتروژن پيش
هاي تشکيل پروتئين در تهيه مواد فتوسنتزي زمينه

افزايش يافته و مواد در دسترس براي سنتز اسيدهاي 
يابد و اين عامل موجب کاهش درصد چرب کاهش مي
  .روغن خواهد شد
  عملکرد روغن

دهنده وجود ين بررسي نشانج حاصل از اينتا
هاي کاشت مختلف، داري بين تاريخاختالف معني
 متقابل تاريخ کاشت و نيتروژن از نظر ميزان بذر و اثر

تاخير در کاشت ). ۱جدول(باشد عملکرد روغن مي
موجب کاهش عملکرد روغن در واحد سطح گرديد، به 

 کيلوگرم ۲۲/۲۱۹۴(اي که حداکثر عملکرد روغن گونه
 آبان و حداقل عملکرد ۱۵در تاريخ کاشت ) در هکتار

خ کاشت در تاري)  کيلوگرم در هکتار۵۵/۱۷۳۱(روغن 
بررسي اثر متقابل تاريخ ). ۲جدول ( آذر بدست آمد ۲۵

  عملکرد  حداکثر  که  داد  نشان  نيز  کاشت و نيتروژن 
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در تاريخ کاشت ) کيلوگرم در هکتار ۶۷/۲۳۳۸(روغن 
 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و ۲۶۰ آبان با مصرف ۱۵

) کيلوگرم در هکتار ۲۹/۱۶۳۷(حداقل عملکرد روغن 
کيلوگرم نيتروژن ۱۶۰ آذر با مصرف ۲۵اشت در تاريخ ک

اگر چه مصرف زياد ). ۵ شکل(در هکتار بدست آمد 
گردد اما افزايش نيتروژن موجب کاهش درصدروغن مي

عملکرد دانه از طريق افزايش تعداد شاخه هاي فرعي، 
تعداد خورجين در واحد سطح و تعداد دانه در خورجين 

 افزايش که ناشي از مصرف نيتروژن است موجب
  با نتايج  عملکرد روغن در واحد سطح مي شود که اين 

. نيز مطابقت داشت) Gill & Narang) 1993هاي يافته
با افزايش ميزان بذر مصرفي و تراکم حاصل از آن 
عملکرد روغن در واحد سطح نيز افزايش يافت، به 

 کيلوگرم ۲/۲۰۲۶(اي که حداکثر عملکرد روغن گونه
 کيلوگرم ۸/۱۸۴۶(ل عملکرد روغن و حداق) در هکتار
 ۴ و ۸مصرفي  به ترتيب به تيمارهاي بذر) در هکتار

افزايش ). ۲جدول(کيلوگرم در هکتار اختصاص يافت 
موجب افزايش عملکرد  ميزان بذر و تراکم حاصل از آن
  .روغن در واحد سطح مي شود
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  يريگجهينت

رسد که به بر اساس نتايج به دست آمده، به نظر مي
دانه و روغن گياه منظور دستيابي مطلوب به عملکرد 

کلزا تحت شرايط مشابه اين آزمايش، توصيه مي شود 
کاشت کلزا در منطقه شمال خوزستان در نيمه اول 

همچنين افزايش مصرف نيتروژن به . آبان انجام شود
هاي فرعي، تعداد خورجين در دليل افزايش تعداد شاخه

بوته و تعداد دانه در خورجين منجر به افزايش عملکرد 
شود،  و بدنبال آن عملکرد روغن در واحد سطح ميدانه

  داراي  هکتار   در کيلوگرم  ٢٦٠اي که مصرف به گونه

با افزايش ميزان مصرف . باالترين عملکرد اقتصادي بود
هر . بذر صفتي که افزايش نشان داد وزن هزاردانه بود

هاي فرعي در چند که ساير صفات از قبيل تعداد شاخه
رجين در بوته و تعداد دانه در خورجين بوته، تعداد خو

با افزايش ميزان مصرف بذر کاهش يافتند، اما افزايش 
تعداد بوته در واحد سطح از طريق افزايش مصرف بذر 

اي که با موجب افزايش عملکرد دانه گرديد، به گونه
 کيلوگرم بذر در هکتار بيشترين عملکرد دانه ٨مصرف 
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