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  چکیده
هکتار به کاشت کلزا اختصاص یافته که بیش از نیمی از این اراضی به درجات  2000در استان قم سطحی معادل 

ژه در نیتروژن یکی از مهمترین عناصر ضروري کلزا به وی. برندمختلفی از مشکل شوري منابع آب و خاك رنج می
اثر به منظور بررسی . وجود ندارد ي نیتروژنی کلزا در شرایط شوراطالعات دقیق در خصوص تغذیه. باشد شرایط شور می

، در سال زراعی مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دو رقم کلزا در شرایط شوري مختلف آب آبیاري و خاك
شوري آب آبیاري و خاك سطحی . قمرود استان قم اجرا گردیداي در دو نقطه از بخش دو آزمایش مزرعه 86-1385

. دسی زیمنس بر متر بود 1/8و  3/8دسی زیمنس بر متر و در مزرعه دوم به ترتیب  8/5و  5/5ي اول به ترتیب مزرعه
 هايهاي خرد شده و در قالب طرح بلوكسطح نیتروژن و دو رقم کلزا به صورت کرت آزمایشی با شش ،در هر مزرعه

 225و  180، 135، 90، 45صفر، (سطح نیتروژن  6هاي فرعی شامل کرت .کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد
نتایج نشان داد . بود PFو Hyola-401هاي اصلی شامل کلزا، رقم هايو کرت) کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره

شوري آب آبیاري و در هر دو  سطحدر هکتار در هردو  کیلوگرم نیتروژن 225با افزایش سطح نیتروژن مصرفی تا سطح 
داري نسبت به شاهد و نیز دیگر سطوح افزایش یافت در  رقم، عملکرد دانه، شاخساره گیاهی و عملکرد روغن بطور معنی

رقم هایوال در هر دو شوري آب آبیاري داراي برتري نسبی در خصوص ). p<0.05(حالی که درصد روغن دانه کم شد 
باال ترین . دار نبودبرهمکنش رقم در سطوح نیتروژن مصرفی معنی. بود PFرد و درصد روغن دانه نسبت به رقم عملک

کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد، اگرچه در مورد رقم  225عملکرد دانه در هر دو شوري آب آبیاري در سطح 
PF آزمون دانکن % 5داري در سطح ر هکتار اختالف معنیکیلوگرم نیتروژن د 180و  225، در شوري باالتر، بین سطح

 .مشاهده نشد

  
  PF و Hyola-401 هاي کلزارقمشوري، عملکرد دانه، محتواي روغن دانه،  :هاي کلیديواژه

  

                                                
  قم، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، بخش کشاورزي: نویسنده مسئول، آدرس .1

  مقدمه
کلزا، یکی از سه محصول روغنی مهم دنیا پس 
از سویا و نخل است که کیفیت روغن آن بسیار مناسب 

از ایران درصد روغن تولید شده در  41در حدود . باشدمی
در حال ). a2010باي بوردي، ( شودکلزا استحصال می

در هزار هکتار از اراضی زیر کشت کلزا  93حاضر، از 

درجات مختلف از مشکل شوري منابع آب و خاك رنج 
   هزار هکتار، به 30، در حدود)1390بدون نام، (ایران 

ن قم نیز سطحی در استا). 2010باي بوردي، (برند می
هکتار به کاشت کلزا اختصاص یافته که بیش  2000معادل 

ي متوسط تا باالي شوري از نیمی از این اراضی در گستره
کلزا  ضرورينیتروژن یکی از مهمترین عناصر . قرار دارند

؛ الم، 1994یاکوبی، ( باشد به ویژه در شرایط شور می



 شوردو خاك در  کلزا دو رقم تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد/  2

مکاران، ؛ گونس و ه1997؛ کورنیلون و پالوکس، 1994
؛ سلیمان و همکاران، 1994؛ شن و همکاران، 1996
به نظر ). 2001؛ البسام، 2001؛ فلورس و همکاران، 1994

اي قوي میان مصرف نیتروژن و عملکرد رسد رابطهمی
کلزا، از طریق بهبود پوشش سبز گیاهی براي دریافت نور، 

ها براي انجام فتوسنتز، افزایش ارتفاع مطلوب شادابی برگ
اي که به گونهوجود دارد  هاگیاهی و رشد فعال برگ

سبب افزایش عملکرد دانه و ماده  مصرف متعادل آن
؛ 1993، اندرسون و ویلنت( شودمی خشک گیاهی

؛ عجم نوروزي و میرزایی، 1990عبدالجواد و همکاران، 
مطالعات سایر محققان نشان داده مصرف نیتروژن ). 1377

ب افزایش شاخص سطح برگ در شرایط شور در کلزا سب
گردیده است به طوري که باالترین شاخص سطح برگ 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد 150با مصرف 
به عالوه، افزایش ). 2003کاستورنا و همکاران،  -ویال(

کاربرد نیتروژن، به دلیل کاهش میزان حذف فیزیولوژیکی 
فرعی در ها، افزایش سطح سبز گیاهی و تعداد شاخه گل

ي گلدهی به افزایش تولید مواد فتوسنتزي، دورهکلزا، منجر
ها و در نتیجه افزایش تعداد خورجین و و باروري گل

به افزایش عملکرد وزن هزار دانه شده که این عوامل منجر
نتایج برخی  ).1993اندرسون و ویلنت، (  شوددانه می
رف ط شور، مصیگر آن است که در شراانیها بپژوهش

نیتروژن بیش از مقادیر توصیه شده در شرایط غیر شور، 
تواند به تحمل گیاه نسبت به تنش شوري بیافزاید می

و همکاران،  ؛ باي بوردي1983پاپادوپولوس و رندیگ، (
c2010 .( از سوي دیگر، ارقام مختلف یک گونه نیز نسبت

هاي مختلفی به شوري و سطوح مختلف نیتروژن، پاسخ
اختالف تحمل ارقام گوناگون به  رسده نظر میب. دهندمی

ها بستگی داشته م به برگیها در عدم انتقال سدی آنیتوانا
تر، مقادیر کمتري از سدیم اي که ارقام مقاومباشد به گونه

). a2010باي بوردي، (کنند ها منتقل میرا از ریشه به برگ
ج یک پژوهش در خصوص تحمل ارقام و سطوح ینتا

یتروژن نسبت به شوري در کلزا نشان داد که رقم مختلف ن
SLM046 ن تحمل به شوري و عملکرد یکه داراي باالتر

ها م در برگین غلظت سدیترنییک بود داراي پایولوژیب
- لییم 300(تروژن یر باالي نیبود، به عالوه، مصرف مقاد

ن رقم توانست عالوه بر تولید باالترین یدر ا) تریگرم در ل
ک، کاهش رشد ناشی از شوري را جبران یولوژیعملکرد ب

 ).a2010باي بوردي، (کند 
محققان نشان داده رابطه تنگاتنگی پژوهش نتایج 

بین درصد روغن دانه و نیتروژن قابل دسترس در کلزا 
به طوري که با مصرف نیتروژن، درصد روغن  ،وجود دارد

کاهش درصد ).2000جکسون، (دانه کاهش یافته است 

با افزایش سطح نیتروژن مصرفی آن مستقیمی طه راب روغن
سبب تأخیر در رسیدگی گیاه  ،احتماالً نیتروژن و دارد
شود و همین امر سبب کاهش درصد روغن در دانه  می
با افزایش مقدار همچنین، ). 2000جکسون، (گردد  می

دار  هاي پروتئینی نیتروژن نیتروژن، تشکیل پیش زمینه
شکیل پروتئین در تهیه مواد بیشتر شده و بنابراین ت

نتیجه مقدارمواد دردسترس  گردد و درفتوسنتزي بیشتر می
جکسون و ( یابد براي سنتز اسیدهاي چرب کاهش می

هاي جاري وزارت با توجه به سیاست ).1993همکاران، 
ي ي کشت این دانهجهاد کشاورزي در ترویج و توسعه

اردات روغنی در جهت جلوگیري از خروج ارز براي و
روغن و با عنایت به عدم وجود اطالعات دقیق در 

ي نیتروژنی کلزا در شرایط شور، تعیین خصوص تغذیه
ي شور قمرود به عنوان نیاز نیترزژنی ارقام رایج در منطقه

هاي تولیدي این محصول در قم، امري یکی از بخش
هدف از اجراي این تحقیق، بررسی و . باشدضروري می

مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دو اثر ي مقایسه
  .استان قم بود رقم کلزا در شرایط شور

  هامواد و روش
اثر مقادیر مختلف منظور بررسی این آزمایش به         

 Brassica napusرقم کلزا نیتروژن بر رشد و عملکرد دو 
L.)(  بیاريآ آببا شوري شور دو خاك در )دسی 5/5 -

، 1 هايجدول) (زیمنس بر متردسی 3/8زیمنس بر متر و 
در  کلزااز مزارع  دو مزرعهدر 1385سال  پاییزدر  )3و  2

 .قم انجام شد قمرودبخش 
شرق شمال  يکیلومتر 20در  قمرودمنطقه 

از  2و  1هاي ارتفاع مزرعه. شهرستان قم واقع شده است
- متر و طبق تقسیم 885و  870حدود  به ترتیبسطح دریا 

 ياقلیم خشک بسیار گرم با تابستانها ياراکوپن د يبند 
ی طول جغرافیای). 1366کریمی، ( گرم و خشک است

ثانیه  49دقیقه و  3درجه و  51به ترتیب  2و  1هاي مزرعه
و عرض ثانیه طول شرقی  56دقیقه و  8درجه و  51و 

 34ثانیه و  36دقیقه و  43درجه و  34ها آن یجغرافیای
  .باشد یمه ثانی 9دقیقه و  44درجه و 

هاي خرد شده و در تحقیق حاضر، به صورت کرت  
هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا قالب طرح بلوك

 ،صفر(سطح نیتروژن  6فرعی، شامل  هايکرت. گردید
از ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 225و  180، 135 ،90 ،45

 کلزايرقم  دو اصلی، شامل هايو کرت منبع اوره،
Hyola-401  و PF )بودند) ارقام رایج منطقه.  

پس از انتخاب زمین آزمایش، عملیات خاك 
و  یزن  بار شخم عمیق، دو مرتبه دیسکشامل یک يورز

 یاز خاك سطح. سپس تسطیح کامل زمین انجام گرفت
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ه طور سانتیمتري ب) 30 - 60( یو زیر سطح )0 – 30(
 يهمچنین از آب آبیار. شد يبردار جداگانه نمونه

 یو شیمیای یفیزیکي ها نتایج تجزیه. شد يگیر نمونه
علی ( است شده منعکس 3و  2،  1ها در جداول نمونه

 .)1372، زادهو بهبهانی احیایی
هاي ر رقموبذ، يورز پس از انجام عملیات خاك

با دستگاه ) ارقام رایج منطقه(  PFو   Hyola-401کلزاي 
بر (ار بوته در هکت  80000بذرکار همدانی و با تراکم 

اساس توصیه ي موسسه ي تحقیقات اصالح و تهیه نهال 
به . آنگاه نقشه طرح در زمین اجرا شد .کاشته شد) و بذر

نموده و  یکوب این نحو که ابتدا در چهار طرف زمین میخ
. ایجاد شد، انجام شده و سه بلوك یکش سپس عملیات نخ

تیمار هاي  .بود) متر 5×3( متر مربع 15مساحت هر کرت 
 -یک ،حین کاشت سوم -یک(  نیتروژن در سه تقسیط

مابقی در زمان قبل از  سوم -یکدر روزت و  سوم
مصرف سایر . ردیدگبه صورت نواري استفاده ) لدهیگ

ي کودي موسسه تحقیقات عناصر اصلی، بر مبناي توصیه
 .انجام شد) 1382ملکوتی و غیبی، (خاك و آب 
کم مصرف عالوه، با توجه به کفایت عناصر به

در طول . در مزارع مورد نظر، این عناصر مصرف نشد
- هاي زراعی الزم از جمله وجین علفمراقبت ،فصل رشد
بر اساس نیاز ( مبارزه با آفات و آبیاري زمین و هاي هرز
 . صورت گرفت) آبی منطقه

، بوته در دو ردیف وسط داخل هر کرت 10تعداد        
تعداد  ،بوتهورجین در هر خ تعداد ،ارتفاع انتخاب کرده و

و نیز تعداد بوته در متر  وزن هزار دانه ،خورجین دانه در
برداشت هر کرت از دو ردیف . شدگیري اندازه مربع

ایین پها و نیم متر از باال و ها و با حذف حاشیهوسط کرت
و دانه در  شاخسارهعملکرد  سپسها انجام شده و کرت

به عالوه  .تبدیل گردید سطح برداشتی محاسبه و به هکتار
 شد گیرياندازه NMRدستگاه  توسطدرصد روغن دانه 

  . )1973براون و آریتی، (
 ها پس از مرتب شدن، با استفاده از نرم افزار داده       
SAS وMSTATC  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفته

به . ترسیم شدند EXCELي نرم افزارها به وسیلهشکل و
اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه،  این ترتیب

شاخساره، اجزاي عملکرد، درصد روغن دانه و همچنین، 
میزان کاهش عملکرد با توجه به افزایش شوري آب 

  .آبیاري در دو رقم مورد مطالعه، بررسی شد
  نتایج

  1مزرعه 
اثر ارقام و سطوح مختلـف نیتـروژن بـر عملکـرد دانـه و      

 )کاه(شاخساره گیاهی 
هـاي پـژوهش   بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده        

داري بین ارقـام و نیـز سـطوح    ، اختالف معنی)4جدول (
در (نیتروژن مصرفی از لحـاظ عملکـرد دانـه و شاخسـار     

همچنـین، بـر ایـن اسـاس، اثـر      . وجود داشت%) 5سطح 

سطح × بلوك و نیز رقم × بلوك، سطح کود × متقابل رقم 
دار نشد  ه و ماده خشک معنیکود در خصوص عملکرد دان

، اثـر ارقـام و سـطوح مختلـف      2و  1شـکل   ).4جدول (
گیاهی را نشـان  ) کاه(نیتروژن بر عملکرد دانه و شاخساره 

داري شود اخـتالف معنـی   همچنان که مشاهده می. دهدمی
%) 5در سطح (بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه و شاخساره 

بـا میـانگین    401-وجود داشت به طوري که رقـم هـایوال  
 5/9330و  6/2265عملکرد دانه و شاخسـاره بـه ترتیـب    

به عالوه بـا  ). 1شکل (کیلوگرم در هکتار بهترین رقم بود 
کیلوگرم نیتروژن در  225افزایش سطح نیتروژن از صفر به 

بـه  ) در شـاهد (کیلـوگرم   8/1316هکتار، عملکرد دانـه از  
ــار    17/3068 ــار در تیم ــوگرم در هکت ــوگرم  225کیل کیل

همین رونـد در مـورد   ). 2شکل (نیتروژن در هکتار رسید 
بررسی اثـر  ). 2شکل ( عملکرد شاخساره نیز وجود داشت

در ســطح نیتــروژن  401-و هــایوال PFهــاي متقابــل رقــم
مصرف شده در خصوص عملکرد دانه و شاخساره نشـان  

، بـا افـزایش سـطح نیتـروژن ایـن      داد که در هـر دو رقـم  
در  باالترین مقادیر فوق. داري یافتش معنیها افزایویژگی

کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار بـه     225در سطح  هر دو رقم
  ).11و  10هاي جدول( دست آمد

هـاي   اثر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی ویژگـی 
  زراعی

ــانس داده  ــه واری ــایج تجزی ــر اســاس نت هــاي ب
ع، تعداد پژوهش، بین مقادیر ارتفاع، تعداد پنجه در مترمرب

دانـه در خـورجین، وزن هزاردانـه و تعـداد خـورجین در      
هــاي فرعــی در دو رقــم مــورد بررســی، اخــتالف  شــاخه

آزمـون دانکـن مشـاهده گردیـد     % 5داري در سـطح   معنی
سـطح نیتـروژن مصـرفی در    × برهمکنش رقم ). 4جدول (

هــاي وزن هــزار دانــه، طــول خــورجین و تعــداد ویژگــی
جـدول  (دار شـد  رعی معنـی خورجین در شاخه اصلی و ف

بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ، ). 4
به جز در مورد تعداد پنجه در مترمربع و تعداد خـورجین  

هـاي مـورد بررسـی، رقـم      در شاخه فرعی درسایر ویژگی
بـود   PFداري نسـبت بـه رقـم     هایوال داراي برتري معنـی 

ــر ســطوح مختلــف نیتــروژن). 6جــدول ( ــر  بررســی اث ب
داري  هاي زراعی فوق نیز نشان داد اخـتالف معنـی   ویژگی

آزمون دانکن بین سطوح مصرفی نیتروژن بـا  % 5در سطح 
وجود داشـت  ) عدم مصرف نیتروژن(یکدیگر و نیز شاهد 

هاي مـورد بررسـی در    باالترین مقادیر ویژگی). 7جدول (
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدسـت   225آزمایش، در تیمار 

کیلـوگرم   180پس از ایـن تیمـار، تیمـار    ). 7دول ج(آمد 
 اثر متقابل رقـم ). 7جدول (نیتروژن در هکتار قرار داشت 

و سطح نیتروژن مصـرف شـده در    401-و هایوال PFهاي 
هاي مورد بررسی نیز نشان داد باالترین میزان مورد ویژگی

هـا، در هـر دو رقـم مـورد بررسـی، در      مقادیر این ویژگی
لــوگرم نیتــروژن در هکتـار بــه دســت آمــد  کی 225تیمـار  

  ).11و  10جدول هاي (
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  )مزرعه اول و دوم(ـ نتایج تجزیه شیمیایی خاك سطحی و زیر سطحی قبل از کاشت  1جدول 
  عمق
cm 

pH ECe 
dS.m-1  

TNV 
% 

OC 
% 

Pava 
mg.kg-1 

Kava 
mg.kg-1 

 بافت

 2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه  2مزرعه  1مزرعه
- رس- لوم  شنی- لوم 195 166 4 6 41/0 31/0 24 5/21 1/8 8/5  8/7  6/7 30-0

 شنی
- رس- لوم  شنی- لوم 175 140 2 3 15/0 10/0 23 0/21 5/7 3/5  6/7 5/7 60-30

 شنی

  
  

  )mg.kg-1( )مزرعه اول و دوم(اشت نتایج تجزیه عناصر غذایی کم مصرف خاك قبل از ک  - 2جدول 
  عمق
cm 

Fe Zn Cu Mn B 
 مزرعه

1 
 مزرعه

2 
 مزرعه

1 
 مزرعه

2 
 مزرعه

1 
 مزرعه

2 
 مزرعه

1 
 مزرعه

2 
 مزرعه

1 
 مزرعه

2 
 5/7 5/5 2/12 7/11 85/0 81/0 9/0  84/0 5/7 5/8 0 ـ 30
 8 9  5/9 6/9 54/0 54/0 68/0 62/0 5/5 5/5 30 ـ 60

 
 

 )میلی مول در لیتر(جزیه شیمیایی آب آبیاري نتایج ت  - 3جدول 

 EC 
dS.m-1 pH HCO3

- Cl- SO4
-- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SAR* 

 8/11 10/0 2/36 4/12 2/25 6/29 7/37 5/2  6/7 5/5  1مزرعه 

 1/15 14/0 8/57 4/20 38 4/50 2/59 6/2  5/7 3/8  2مزرعه 

  (Na/√ Ca2++Mg2+/2)نسبت جذب سدیم: *
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  )1مزرعه (ثر ارقام مختلف بر عملکرد دانه و شاخساره گیاهی در کلزا ا - 1شکل 
  )آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح معنی مقادیر با حروف مشابه، اختالف(
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  )1مزرعه (بر عملکرد دانه و ماده خشک گیاهی کلزا ) کیلوگرم در هکتار(اثر سطوح مختلف نیتروژن  - 2شکل 

  )آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح به، اختالف معنیمقادیر با حروف مشا(
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  )1مزرعه ( هاي زراعی آننتایج تجزیه ي واریانس اثر سطوح مختلف نیتروژن و ارقام کلزا برعملکرد دانه، کاه و برخی ویژگی - 4جدول 

 df  منبع تغییرات
وزن هزار 

  دانه
(gr) 

تعداد دانه در 
  خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

نجه در تعداد پ
  متر مربع

  روغن
(%) 

  ارتفاع
(cm) 

  عملکرد دانه
(kg.ha-1)  

  عملکرد کاه
(kg.ha-1) 

تعداد خورجین در 
  شاخه فرعی

تعدادخورجین در 
  شاخه اصلی

  19/14**  1/313**  1/144620  2/8851  9/16  03/15**  36/1  065/0  42/1  0086/0  2  بلوك
A 1  **198/0  562/0  *499/0  **7/53  **5/256  **0/4489  **0/1319818  *9/1050624  **1/560  25/0  
B 5  **045/1  **4/132  **14/1  **4/216  **2/254  **2/1471  **0/2316927  **0/25928596  **3/9433  **4/1018  
  A *  2  018/0  58/10  109/0  19/2  **25/4  75/10  0/10887  3/8633  52/24  **6/35 بلوك
  B  10  0065/0  82/1  346/0  03/1  73/0  36/18  6/3080  0/140987  6/30  *92/6 *بلوك

A*B 5  **1899/0  52/8  *277/0  77/1  *36/5  4/47  0/100704  0/125085  **04/520  **9/58  
  65/1  26/22  3/152743  8/8179  45/14  0173/0  99/2  0629/0  43/3  009/0  10  خطاي آزمایش

CV% -  56/2  99/5  53/3  68/3  28/0  80/3  36/4  27/4  03/3  22/3  
A  وB  باشدارقام کلزا و سطوح مختلف نیتروژن میبه ترتیب.  
  .آزمون دانکن% 5و % 1دار در سطح به ترتیب معنی *و **
  

  )2مزرعه (هاي زراعی آني واریانس اثر سطوح مختلف نیتروژن و ارقام کلزا برعملکرد دانه، کاه و برخی ویژگینتایج تجزیه - 5 جدول

 df  منبع تغییرات
وزن هزار 

  دانه
(gr) 

انه در تعداد د
  خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد پنجه در 
  متر مربع

  روغن
(%) 

  ارتفاع
(cm) 

  عملکرد دانه
(kg.ha-1)  

  عملکرد کاه
(kg.ha-1) 

تعداد خورجین 
  در شاخه فرعی

تعدادخورجین در 
  شاخه اصلی

  44/19  7/542**  8/418052  5/2774  08/8  0152/0  19/2  130/0  44/1  0033/0  2  بلوك
A 1  **460/0  **73/210  **97/1  **77/58  **72/13  **7/1586  3/30917  **0/7031336  **8/266  *00/36  
B 5  **03/1  **25/47  **725/0  **77/428  **03/7  **8/1185  **0/1004363  **0/41781649  **7/9625  **7/832  
  A *  2  0056/0  028/1  0156/0  194/0  1097/0  69/29  4/19700  0/399386  **7/162  00/16 بلوك
  B  10  0039/0  33/2  0325/0  33/2  0835/0  48/10  9/31308  0/185246  16/23  94/8 *بلوك

A*B 5  **075/0  **03/9  **470/0  77/3  **33/1  **76/113  6/34084  **0/2459716  **7/195  46/10  

  56/5  02/18  1/422806  0/13444  561/7  0537/0  59/2  0658/0  82/1  012/0  10  خطاي آزمایش
CV% -  01/3  74/4  76/3  43/3  499/0  08/3  99/6  61/7  93/2  54/6  

A  وB باشدبه ترتیب ارقام کلزا و سطوح مختلف نیتروژن می.  
  .آزمون دانکن% 5و % 1دار در سطح به ترتیب معنی *و **
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  )1مزرعه (برخی ویژگی هاي زراعی ارقام کلزامقایسه میانگین  - 6جدول 

  تیمارها
تعدادخورجین 

در شاخه 
  اصلی

وزن 
  ر دانههزا

(gr) 

تعداد دانه 
  در خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد 
پنجه در 
  متر مربع

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

  روغن
(%) 

  ارتفاع
(cm) 

تعداد خورجین در 
  شاخه فرعی

  PF a77/39  b65/3  b77/30  a98/6  a16/48  b4/878 b85/46  b70/88  a44/159رقم
-رقم هایوال

401 

a94/39  a80/3  a03/31  a21/7  b72/45  a5/1072 a56/47  a05/111  b55/151  

  آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی
  

 و عملکـرد  اثر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن بـر درصـد  
  روغن دانه

هاي تحقیق، ج تجزیه واریانس دادهیبر اساس نتا
ـ   رهمکنش آنهـا  بین ارقام، سطوح نیتروژن مصرفی و نیـز ب

آزمـون دانکـن مشـاهده    % 5اختالف معنی داري در سطح 
 انگینیـ سـه م یمقا ،7و  6در جدول هـاي  ). 4جدول (شد 

 و عملکـرد  اثر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن بـر درصـد  
درصد و عملکـرد روغـن در رقـم    . روغن دانه آمده است

بـود   PFداري بـاالتر از رقـم    بـه طـور معنـی    401-هایوال
عالوه مصرف سطوح مختلف نیتروژن تـأثیر  به .)6جدول (

به  داري بر روي درصد و عملکرد روغن دانه داشتند معنی

افـزایش سـطح نیتـروژن مصـرفی، درصـد      گونه اي که با 
بـر ایـن    .)7جـدول  ( داري یافـت  معنیکاهش روغن دانه 

عـدم  (در تیمـار شـاهد    3/48درصد روغن دانه از  اساس،
ــروژن  ــرف نیت ــه ) مص ــار د 67/45ب ــوگرم  225ر تیم کیل

در حالی کـه عملکـرد   ) 7جدول (نیتروژن در هکتار رسید 
به طـور معنـی داري   به شکل معکوس و روغن در هکتار، 

در هر دو رقـم کشـت شـده در     ).7جدول ( افزایش یافت
ترین درصد روغن و بیشترین عملکـرد  این پژوهش، پایین

بـه   کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار   225روغن دانه در سطح 
  ).11و  10جدول هاي (دست آمد 

  
 )1مزرعه ( هاي زراعی ارقام کلزااثر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی ویژگی - 7جدول 

مقدار 
  نیتروژن
kg.ha-1)(  

تعدادخورجین 
در شاخه 

  اصلی

وزن هزار 
  دانه
(gr) 

تعداد 
دانه در 
  خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد پنجه 
  در متر مربع

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

  روغن
(%) 

  ارتفاع
(cm) 

تعداد 
خورجین در 
  شاخه فرعی

0 f33/22  d02/3  d5/22  c29/6  c5/36  f6/634 a13/48  e17/77  f83/102  
45 e00/30  c41/3  c48/28  b97/6  b66/45  e1/810 b76/47  d00/86  e00/124  
90 d30/36  b85/3  b21/32  ab07/7  b83/44  d6/884 c48/47  c83/99  d17/139  
135 c33/42  ab97/3  ab17/33  a40/7  a00/51  c7/948 d25/47  b50/105  c33/173  
180 b83/50  a04/4  ab88/33  a42/7  a16/51  b9/1171 e94/46  a17/114  b00/190  
225 a33/57  a05/4  a17/35  a41/7  a50/52  a7/1402 f67/45  a66/116  a66/203  

 آزمون دانکن ندارند% 5سطح داري در در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی

 
  2مزرعه 

تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن بـر عملکـرد دانـه و    
  گیاهی شاخساره

ارقام ) 5جدول ( انسیه واریتجزبر اساس نتایج 
داري مورد بررسی در خصوص عملکرد دانه اختالف معنی

داري کن عملکرد شاخساره داراي اختالف معنیینداشته ول
ن ســطوح نیتــروژن مصــرفی در مــورد بــود، همچنــین بــی

. دار وجـود داشـت  عملکرد دانه و شاخساره اختالف معنی
ــا در    ــرفی تنه ــروژن مص ــطوح نیت ــم در س ــرهمکنش رق ب

ن یانگیسه میمقا. دار شدخصوص عملکرد شاخساره معنی

درصـد بـه روش    5عملکرد دانـه و شاخسـاره در سـطح    
تنها  PF و 401-بین ارقام هایوال داري اختالف معنیدانکن 

بـین   .)3شـکل  ( نشان داددر خصوص عملکرد شاخساره 
داري در  سطوح مختلف نیتروژن مصرفی، اخـتالف معنـی  

وجــود در صــفات عملکــرد دانــه و شاخســاره % 5ســطح 
بـه  (و دانـه   هباالترین عملکرد شاخسـار ). 4شکل ( داشت

در تیمـار  ) کیلوگرم در هکتار 7/2135و  3/11308ترتیب 
در هـر دو  ). 4شـکل ( روژن به دست آمـد کیلوگرم نیت 225
عملکـرد دانـه و   ، با افزایش سطح نیتـروژن مصـرفی،   رقم

 باالترین مقـادیر فـوق  . داري یافتافزایش معنیشاخساره 
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  ).11و  10هاي جدول( دست آمدکیلوگرم نیتروژن در هکتار به  225در سطح  در هر دو رقم
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  )2مزرعه ( گیاهی کلزا )کاه( شاخساره اثر ارقام مختلف بر عملکرد دانه و - 3شکل 

  )آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی(
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  )2مزرعه ( کلزا )کاه( گیاهی شاخسارهاثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و  - 4شکل 

  آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی
  

برخی  بر تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن
  هاي زراعی ویژگی

هاي بررسی جدول تجزیه واریانس ویژگی
هاي مورد بررسی به طور ي ویژگیکلیه زراعی نشان داد

% 5(ثر از رقم و سطوح نیتروژن مصرفی شد أداري متمعنی
برهمکنش رقم در ین، همچن). 5جدول ) (آزمون دانکن

تعداد پنجه در متر مربع و  در مورد ، به جزسطوح نیتروژن

هاي مورد تعداد خورجین در شاخه اصلی، در سایر ویژگی
آزمون دانکن % 5دار در سطح مطالعه دراراي اختالف معنی

ن یانگیسه میمقا 8مطابق جدول  ).5جدول (بودند 
ورجین، تعداد هاي تعداد پنجه در مترمربع، طول خ ویژگی

در خورجین، وزن هزار دانه، تعداد خورجین در   دانه
در مورد شاخه اصلی و تعداد خورجین در شاخه فرعی 

جز تعداد پنجه در مترمربع، سایر ه ارقام مورد بررسی نیز ب
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بودند به % 5داري در سطح  ها داراي اختالف معنی ویژگی
ت به داراي برتري نسبی نسب 401-طوري که رقم هایوال

صفات مورد مقایسه میانگین ). 8جدول(بود  PFرقم 
باالترین نشان داد که نیتروژن مارهاي یبررسی در اثر ت

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  225مقادیر فوق در تیمار 
هاي  هرچند در خصوص ویژگی). 9جدول (بدست آمد 

تعداد پنجه در مترمربع، طول خورجین، تعداد دانه در 
 225و  180هزار دانه بین تیمارهاي  هرخورجین و وزن

داري مشاهده  کیلوگرم نیتروژن در هکتار، اختالف معنی
اما در خصوص دو ویژگی تعداد ) 9جدول(نگردید 

خورجین در شاخه اصلی و شاخه فرعی اختالف 
مقایسه میانگین ). 9جدول(داري مشاهده شد معنی

هاي مورد بررسی در آزمایش نشان داد که با ویژگی
در در هر دو رقم مورد نظر، ترین مقادیر مورد نظر، ال

کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد  225سطح 
  ).13و  12جدول هاي (

 و عملکرد اثر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد
  روغن دانه

هاي بر اساس جدول تجزیه واریانس داده
بر آزمایش، اثر رقم، سطوح نیتروژن و نیز برهمکنش آنها 

دار بود آزمون دانکن معنی% 5درصد روغن در سطح 
آماري نشان  میانگن بررسی نتایجهمچنین، ). 5جدول (

داري بین ارقام وکلیه سطوح نیتروژن  داد اختالف معنی
و  مصرفی با شاهد و نیز با یکدیگر در خصوص درصد

). 9و  8جدول هاي ( روغن دانه وجود داشتعملکرد 
ن درصد روغن دانه به ترتیب در تری باالترین و پائین
کیلوگرم  225و تیمار ) درصد 22/47(تیمارهاي شاهد 

به طور . بدست آمد) درصد 56/44(نیتروژن در هکتار 
ي معکوسی با میزان نیتروژن  کلی درصد روغن دانه، رابطه

این در حالی است که عملکرد ). 9جدول ( مصرفی داشت
نیتروژن، افزایش ن زایمروغن دانه در هکتار، با افزایش 

  ).9جدول ( یافت
  

  )2مزرعه ( هاي زراعی ارقام کلزابررسی اثر ارقام مختلف بر برخی ویژگی - 8جدول 

تعدادخورجین   تیمارها
  در شاخه اصلی

وزن 
هزار 
  دانه
(gr) 

تعداد 
دانه در 
  خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد پنجه 
  در متر مربع

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

  روغن
(%) 

  رتفاعا
(cm) 

تعداد 
خورجین در 
  شاخه فرعی

  PF a20/147  b51/3  b02/26  b59/6  a16/48  a9/771 b84/45  b44/82  a06/35رقم
  a70/141  a74/3  a86/30  a05/7  b61/45  a8/761 a08/47  a72/95  a05/37 رقم هایوال

  ارندآزمون دانکن ند% 5داري در سطح در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی
  
  
  

 )2مزرعه (هاي زراعی ارقام کلزا اثر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی ویژگی - 9جدول 

مقدار 
  نیتروژن
kg.ha-1)(  

تعدادخورجین 
در شاخه 

  اصلی

وزن 
هزار 
  دانه
(gr) 

تعداد 
دانه در 
  خورجین

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد 
پنجه در 

متر 
  مربع

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

  روغن
(%) 

  ارتفاع
(cm) 

تعداد 
خورجین در 
  شاخه فرعی

0 f30/18  d92/2  c85/24  b17/6  e60/35  e9/479 a22/47  e00/68  f8/84  
45 e00/28  c35/3  c10/25  a83/6  d00/40  d7/644 a38/47  d50/77  e00/116  
90 d00/33  b73/3  ab83/29  a76/6  c20/44  c5/778 a11/47  c30/88  d70/133  
۱۳۵ c۰۰/۴۰  a۹۰/۳  b۹۰/۲۸  a۹۶/۶  b۵۰/۴۹  b۷/۸۵۷ b۶۳/۴۶  b۳۰/۹۵  c۵۰/۱۶۴  
۱۸۰ b۰۰/۴۶  a۸۹/۳  ab۶۳/۳۰  a۰۸/۷  a۰۰/۵۵  ab۸/۸۸۷ c۸۷/۴۵  a۰۰/۱۰۲  b۵۰/۱۷۹  
۲۲۵ a۵۰/۵۰  a۹۸/۳  a۳۰/۳۱  a۱۲/۷  a۰۰/۵۷  a۵/۹۵۲ d۵۶/۴۴  a۳۰/۱۰۳  a۱۶/۱۸۸  

  آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی
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  )آزمون دانکن ندارند% 5داري در سطح در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی() 1مزرعه (  PFرقم اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن در  - 10دول ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1مزرعه (  401-اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن در رقم هایوال - 11جدول 

  

  رقم
سطح 
  نیتروژن

(kg.ha-1)  

عملکرد 
  کاه

(kg.ha-1)  

عملکرد 
  دانه

(kg.ha-1)  

  ارتفاع
(cm) 

  روغن
(%)  

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

اد پنجه تعد
  در متر مربع

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد دانه در 
  خورجین

وزن هزار 
  دانه
(gr)  

تعدادخورجین 
  در شاخه اصلی

تعداد خورجین 
  در شاخه فرعی

PF 

0  e6517  e1166  e3/63  a66/47  e76/555 d67/37  d79/5  d30/21  d67/2  f33/19  f00/104  
45  d8217  d1647  d0/73  b31/47  d82/758 c33/46  c97/6  c00/27  c19/3  e00/28  e70/119  
90  cd8400  cd1756  bc0/93  b27/47  cd80/839 c70/45  bc11/7  bc30/31  b81/3  d00/33  d30/130  
135  c8933  c1873  c0/92  c04/47  c01/893 b00/52  b19/7  ab30/34  ab03/4  c30/44  c70/186  
180  b9817  b2174  b3/103  d63/46  b82/990 b70/52  a50/7  ab00/35  a10/4  b30/52  b00/202  
225  a12400  a2756  a7/107  e21/45  a39/1232 a70/54  a30/7  a70/35  a11/4  a70/61  a00/214  

  رقم
سطح 
  نیتروژن

(kg.ha-1)  

  عملکرد کاه
(kg.ha-1)  

  عملکرد دانه
(kg.ha-1)  

  تفاعار
(cm) 

  روغن
(%)  

  عملکرد روغن
(kg.ha-1)  

تعداد 
پنجه در 
  متر مربع

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد 
دانه در 
  خورجین

وزن 
  هزار دانه

(gr)  

تعدادخورجین 
در شاخه 

  اصلی

تعداد خورجین 
  در شاخه فرعی

  هایوال

0  e6767  f1468  d0/91  a60/48  f35/713 d30/35  c80/6  d70/23  c39/3  e30/25  f70/101  
45  d8000 e1787  c0/99  b21/48  e46/861 bc0/45  b00/7  c96/29  b60/3  d00/32  e30/128  
90  cd8723  d1932  b7/106  c69/47  d44/929 c00/44  b04/7  ab10/33  ab90/3  c70/39  d00/148  
135  c9177  c2116  a0/119  cd46/47  c37/1004 a00/50  a61/7  b00/32  ab91/3  c30/40  c00/160  
180  b10550  b2867  a0/125  d24/47  b09/1353 b70/49  ab30/7  b80/32  a99/3  b30/49  b00/178  
225  a12770  a3410  a0/125  e14/46  a13/1573 a30/50  a50/7  a70/34  a98/3  a00/53  a00/193  
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  )آزمون دانکن ندارند% 5اختالف معنی داري در سطح در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، () 2مزرعه (  PFاثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن در رقم  - 12جدول 

  

  )2مزرعه (  401-اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن در رقم هایوال - 13جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  رقم
سطح 
  نیتروژن

(kg.ha-1)  

  عملکرد کاه
(kg.ha-1)  

  عملکرد دانه
(kg.ha-1)  

  ارتفاع
(cm)  

  روغن
(%)  

  عملکرد روغن
(kg.ha-1)  

تعداد پنجه 
  در متر مربع

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد دانه در 
  خورجین

وزن هزار 
  دانه
(gr)  

تعدادخور
جین در 

ه شاخ
  اصلی

تعداد 
خورجین در 

شاخه 
  فرعی

PF 

0  e4600  d1028  f00/56  b00/46  d03/473 f70/36  d50/5  d20/22  d63/2  f70/16  e07/89  
45  d5467  c1418  e70/66  ab35/46  c22/657 e70/40  b80/6  c50/24  c10/3  e00/26  d30/115  
90  c8260  b1706  d00/85  a60/46  b93/795 d30/45  c30/6  a30/28  bc60/3  d70/30  c30/127  
135  b9447  a1956  cd30/87  a60/46  a15/911 c00/50  bc60/6  bc50/26  ab80/3  c70/40  b00/175  
180  ab10160  a1981  b30/97  c70/45  a33/906 b70/56  ab10/7  b90/26  a90/3  b70/45  b70/182  

  225  b10700  a2028  a30/102  d80/43  ab62/887 a70/59  a20/7  a70/27  a90/3  a70/50  a00/193  

  سطح نیتروژن  
(kg.ha-1)  

  عملکرد کاه
(kg.ha-1)  

  عملکرد دانه
(kg.ha-1)  

  ارتفاع
(cm) 

  روغن
(%)  

عملکرد 
  روغن

(kg.ha-1)  

تعداد 
پنجه در 
  متر مربع

طول 
  خورجین

(cm)  

تعداد 
دانه در 
  خورجین

وزن هزار 
  دانه
(gr)  

تعدادخورج
ین در شاخه 

  اصلی

تعداد 
خورجین در 
  شاخه فرعی

  هایوال

0  e4297  e1005  d00/80  a40/48  e92/486 e70/34  b80/6  c50/27  c20/3  f00/21  f00/80  
45  c8287  d1306  c30/88  a40/48  d19/632 d30/39  b90/6  d70/25  b50/3  e00/30  e70/116  
90  d7503  c1600  b70/91  b60/47  c13/761 c00/43  a20/7  b30/31  ab80/3  d30/35  d00/140  
135  b10410  bc1722  ab30/103  c70/46  bc28/804 b00/49  a30/7  b30/31  a90/3  c30/39  c00/154  
180  ab11520  b1889  a70/106  d00/46  b22/869 ab30/53  ab10/7  a30/34  a90/3  b30/46  b30/176  
225  a11920  a2244  ab30/104  e30/45  a33/1017 a30/54  ab10/7  a00/35  a00/4  a30/50  a00/183  
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  بحث
نتایج آزمایش اخیر نشان داد با افزایش سطح نیتـروژن    

 225دو شـوري آب آبیـاري و تـا سـطح      مصرفی در هـر 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، عملکرد دانه و شاخسار بطـور  

ر کلیه سـطوح افـزایش   داري نسبت به شاهد و نیز د معنی
  ).4و  3، 2، 1هاي شکل( یافت
نیتروژن یکی از مهمترین عناصر مور نیاز کلزا به ویژه       

رسـد بـا توجـه بـه      بـه نظـر مـی   . باشد در شرایط شور می
و ماده خشک گیاهی این نیـاز در   هعملکرد باالي شاخسار

اي برخوردار باشد به طوري کـه   العاده کلزا از اهمیت فوق
قدر بر میزان نیتروژن مصـرفی افـزوده شـده، عملکـرد      هر

در این میان با افزایش سطح نیتـروژن  . افزایش یافته است
هاي عملکردي پنجـه در مترمربـع،    مصرف شده، شاخص

طول خورجین، دانه در خورجین، وزن هزار دانـه، تعـداد   
ــور    ــه ط ــی ب ــاخه فرع خــورجین در شــاخه اصــلی و ش

د و همـین امـر سـبب افـزایش     داري افزایش یافته بو معنی
). 9و  7 هـاي  جدول(دار عملکرد دانه گردیده است  معنی

وجود همبستگی و ارتباط خطی بین عملکرد گیاه در زمان 
همبسـتگی هـا ارایـه    ( رسیدگی و سطوح مختلف نیتروژن

ي گرایش کلزا بـراي داشـتن رشـدي     نشان دهنده  ،)نشده
غـذایی و  در صورت عدم محدودیت آب، مواد (نامحدود 

در ارقـام مـورد بررسـی در ایـن آزمـایش      ) تنش گرمایی
کیلـوگرم در هکتـار باعـث     225بنابراین مصرف . باشد می

بدست آمدن باالترین عملکرد دانه در این تحقیـق گردیـد   
جکسـون و  ( که با مطالعات سایر محققـان سـازگار اسـت   

ــاران،  ــوو، 1993همک ــوردي، ؛ 1994؛ پوپ ــاي ب ؛ a2010ب
رسد وجود رابطـه  به نظر می). 2010مکاران، کاظمینی و ه

اي قوي میان مصرف نیتروژن و عملکـرد کلـزا، از طریـق    
-بهبود پوشش سبز گیاهی براي دریافت نور، شادابی برگ

ها براي انجام فتوسنتز، افزایش ارتفاع مطلـوب گیـاهی و   
ها، حاصل شده و همین امر، سبب افزایش رشد فعال برگ

خشک گیاهی در تحقیق ما شده است عملکرد دانه و ماده 
اندرسـون و  ( که بـا نتـایج سـایر محققـان سـازگار اسـت      

؛ عجم نوروزي 1990؛ عبدالجواد و همکاران، 1993ویلنت
  ). 1377و میرزایی، 

بین عملکرد دانه دو رقم مورد مطالعه تنها در شـوري        
دار  دسـی زیمـنس برمتـر اخـتالف معنـی      5/5آب آبیاري 

بـا وجـود    401-به طوري که رقم هـایوال . مشاهده گردید
بـود، بـا    PFآنکه تعداد خورجین فرعی آن کمتـر از رقـم   

داراي عملکـردي بـاالتر   %) 5در سـطح  (دار  اختالفی معنی
در شرایط شور، متوسط بین تعداد  اًعموم. بود PFنسبت به

پنجه در گیاه با تعداد خورجین و نیز بین تعداد خـورجین  
کانس و (اي منفی وجود دارد  انه رابطهبا باروري و وزن د

لذا در این شرایط گیاه ) ). 1996؛ کاتو و تاکدا، 1990ولز، 
براي جبران کاهش تعداد پنجه سعی در کاهش خـورجین  

طرف و افزایش باروري و وزن دانه از طرف دیگـر  از یک
علیـرغم کـاهش    401-بنابراین در رقم هایوال. نموده است

فرعی، وزن و تعداد دانـه افـزایش    پنجه و تعداد خورجین
داشته و همین امر موجب افزایش  PFداري نسبت به  معنی
با ). 7جدول( دار عملکرد دانه در این رقم شده استمعنی

شورتر شدن آب آبیـاري هـر دو رقـم پاسـخ یکسـانی از      
ي آن است  اند که نشان دهنده لحاظ عملکرد دانه نشان داده
 401-و وزن دانه در رقم هایوالبا وجود اختالف در تعداد 

ي دو رقم مورد آزمـایش اخـتالف   عملکرد دانه PFبا رقم 
رسـد در ایـن    به نظر می). 9جدول ( اندداري نداشته معنی

سطح شوري آب آبیاري، زنـده مـانی گـرده گیـاه، بیشـتر      
تحت تأثیر شوري قرار گرفته تا سطح نیتروژن؛ لـذا گـرده   

ین امر موجب کاهش باروري گیاه زودتر از بین رفته و هم
ارقام و در نهایت کاهش یکسان عملکـرد در هـر دو رقـم    

  ).1970ماتسوشیما، ( شده است
ــرف    ــان داده مص ــان نش ــایر محقق ــات س مطالع
نیتروژن در شرایط شور در کلزا سـبب افـزایش شـاخص    
سطح برگ گردیده است به طوري که بـاالترین شـاخص   

ژن در هکتـار  کیلـوگرم نیتـرو   150سطح برگ با مصـرف  
، رامـیح،  2003کاستورنا و همکـاران،   -ویال( مشاهده شد

ي مـا نیـز    رسد در شرایط مورد مطالعـه  به نظر می). 2012
کیلـوگرم نیتـروژن در    225(مصرف سطوح باالي نیتروژن 

سبب افزایش این شاخص در ارقـام مـورد اشـاره    ) هکتار
  .شده و در نهایت افزایش عملکرد دانه رخ داده است

رسـد افـزایش کـاربرد    به نظر میز سوي دیگر، ا
نیتروژن، به دلیل کاهش میزان حذف فیزیولـوژیکی گلهـا،   
افزایش سطح سبز گیاهی و تعداد شـاخه فرعـی در کلـزا،    

ي گلـدهی و  به افزایش تولید مـواد فتوسـنتزي، دوره  منجر
باروري گلها و در نتیجه افزایش تعـداد خـورجین و وزن   

به افزایش عملکرد دانه ین عوامل منجرهزار دانه شده که ا
 در این تحقیق شده است که با نتایج اندرسـون و ویلنـت  

  .همخوانی دارد )b 2010(بوردي و باي )1993(
بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشـان داد        

افزایش مصرف نیتروژن در سطح پائین شوري آب آبیاري 
هش درصد روغن دانه باعث کا) دسی زیمنس بر متر 5/5(

باالترین درصد روغـن دانـه در تیمـار    ). 7جدول ( گردید
در ). 7جـدول  ( بدست آمـد ) عدم مصرف نیتروژن(شاهد 

) دسـی زیمـنس بـر متـر     5/8(شوري بـاالتر آب آبیـاري   
کیلوگرم در هکتـار اخـتالف    90مصرف نیتروژن تا سطح 

نداشت و پـس  ) عدم مصرف نیتروژن(داري با شاهد  معنی
دار  آن مصرف سطوح بیشتر نیتروژن سبب کاهش معنـی از 
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همچنـین در هـر دو   ). 9جدول ( درصد روغن دانه گردید
داراي درصـد   401-سطح شوري آب آبیاري رقـم هـایوال  

% 5در سـطح  ( بـود  PFروغن دانه باالتري نسبت به رقـم  
نتایج تحقیقات سـایر  ). 8و  6جدول هاي ( )آزمون دانکن

ه تنگاتنگی بین درصد روغن دانه و محققان نشان داده رابط
نیتروژن قابل دسترس در کلزا وجود دارد، به طوري که بـا  
مصرف نیتروژن، درصد روغـن دانـه کـاهش یافتـه اسـت      

علت کاهش درصد روغن بـا افـزایش    .)2000جکسون، (
نیتروژن سـبب   سطح نیتروژن مصرفی آن است که احتماالً

امر سبب کـاهش  شود و همین  تأخیر در رسیدگی گیاه می
ــی   ــه م ــن در دان ــد روغ ــردد  درص ــون، (گ ). 2000جکس

هاي  با افزایش مقدار نیتروژن، تشکیل پیش زمینههمچنین، 
دار بیشتر شده و بنابراین تشکیل پروتئین  پروتئینی نیتروژن

ــواد فتوســنتزي بیشــتر مــی  نتیجــه  گــردد و دردر تهیــه م
مقدارمواد دردسترس براي سنتز اسیدهاي چـرب کـاهش   

بر این اسـاس، بـه    ).1993جکسون و همکاران، ( یابد یم
رسد احتماالً، مصرف مقادیر بیشـتر نیتـروژن، اگـر    نظر می

چه بتواند تا حدودي میزان عملکرد دانه را افـزایش دهـد   
اما با توجه به کاهش درصد روغن، عملکرد روغن نتوانـد  

 داري افزایش یابد، لذا، به نظربه طور قابل مالحظه و معنی
کیلوگرم نیتروژن در هکتـار در هـر دو    225رسد سطح می

  .ترین میزان باشدسطح شوري آب آبیاري مناسب

  گیري کلینتیجه
از آنجا که نیتروژن، نقش بسیار مهمـی بـر رشـد و           

عملکرد کلزا در خاك هاي فقیر از مواد آلی و به ویـژه در  
همیت شرایط شور دارد، لذا مدیریت مقدار مصرف آن از ا

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، با . خاصی برخوردار است
افزایش مقدار نیتروژن مصرفی در هکتار، افزایش عملکرد 
دانه در هر دو رقم مورد مطالعه مشاهده گردیـد و ایـن در   
حالی است که با افزایش سطح نیتروژن، درصد روغن دانه 

از سوي دیگر، بررسـی عملکـرد   . داري یافتکاهش معنی
دار عملکـرد  ن ارقام مورد نظر نشان داد افزایش معنیروغ

بر ایـن  . دانه توانسته کاهش درصد روغن را جبران نماید
احتماالً، مصرف مقادیر بیشـتر نیتـروژن، اگـر چـه     اساس، 

بتواند تا حدودي میزان عملکرد دانه را افزایش دهد اما با 
توجه به کاهش درصد روغن دانه، عملکرد روغـن نتوانـد   

داري افزایش یابد؛ لذا، به نظر طور قابل مالحظه و معنیبه 
کیلوگرم نیتروژن در هکتـار در هـر دو    225رسد میزان می

سطح شوري آب آبیاري مناسب تـرین میـزان در شـرایط    
-با توجه به این نتایج، رقـم هـایوال  همچنین،  .فوق باشد

می تواند به عنوان رقمی مناسب براي شـرایط مـورد    401
  . توصیه شودآزمایش 
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