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  چكيده

كلزا در تناوب با محصوالت تابستانه، موجب تأخير در كاشت، كاهش عملكرد و كاهش درآمد اقتصادي كاشت 
 كاشت كلزا، از حدود نيمه تا پايان آبان ماه در ترين تاريخبر اساس تحقيقات انجام شده مناسب. شودزارعين مي

با هدف بررسي تأثير تأخير در كاشت بر عملكرد كلزا و كارآيي نيتروژن، . استان خوزستان توصيه شده است
 در ايستگاه تحقيقات شاوور در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي بر 1383-85آزمايشي در دو سال زراعي 

، )هاي توصيه شدهتاريخ كاشت (30/8) دوم(، 20/8) اول(ر خرد شده با چهار تاريخ كاشت باپايه كرتهاي يك
، 50هاي اصلي و نيتروژن از منبع كوداوره در پنج سطح صفر، در كرت) هاي تاخيريتاريخ كاشت (20/9 و 10/9

جزيه واريانس نشان داد نتايج ت.  شد هاي فرعي با سه تكرار اجراء كيلوگرم در هكتار در كرت200 و 150، 100
دار هم چنين تاريخ كاشت اثر بسيار معني. دار داشتندتاريخ كاشت و مقدار نيتروژن بر اجزاء عملكرد اثر بسيار معني

مقايسه ميانگين دو ساله تيمارهاي مختلف تاريخ . دار بر كارآيي مصرف نيتروژن داشتندو مقدار نيتروژن اثر معني
 6/24 سبب كاهش تعداد خورجين در بوته به ميزان 20/9 به 20/8 در كاشت از كاشت نشان داد كه تأخير
 6/5 كيلوگرم، روغن دانه 1085 گرم، عملكرد دانه 43/0 عدد، وزن هزار دانه 1/3خورجين، دانه در خورجين 

رجين در تعدادخومطالعه تأثير مصرف كود نيتروژن بر عملكرد دانه، .  درصد گرديد9/6درصد و كارآيي نيتروژن 
نشان داد كه با افزايش مقدار نيتروژن تفاوت روغن درصد و عملكرد  ، وزن هزار دانه،خورجين  تعداد دانه در،بوته
 150اما مقدار كارآيي نيتروژن با افزايش مقدار نيتروژن از . بين اين خصوصيات وجود داشت دار از نظر آماريمعني

 150با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، كاربرد . صد كاهش يافت در2/2 كيلوگرم در هكتار به ميزان 200به 
در شرايط استان ) آذر(توصيه شده و كاشت تأخيري كلزا ) آبان(هاي مناسب كيلوگرم نيتروژن در تاريخ كاشت

  .خوزستان توصيه نمي شود
  

  كلزا، كشت تأخيري، كارآيي مصرف نيتروژن :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
ترين  عنوان يكي از مهم به(.Brassica napus L)كلزا        

  گياهان روغني براي كشت در شرايط مختلف آب و هوايي 

    
 45  تا40اين گياه داراي . كشور مورد توجه مي باشد

  . درصد پروتئين مي باشد36 تا 35درصد روغن و 
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ترين عوامل موثر در  از مهم). 1378دهشيري، (
 تاريخ كاشت مناسب و افزايش عملكرد كلزا رعايت
در . ويژه نيتروژن مي باشدمصرف كودهاي شيميايي به

گياه رشد اوليه ) پاييزه(خشك كشت زود هنگام مناطق نيمه
سريع داشته و مراحل گلدهي و تلقيح با سرماي زمستان 

از سوي ديگر در كشت دير هنگام . شودهمزمان مي
 بوده و باعث در اين مناطق، رشد اوليه گياه كند) زمستانه(

برخورد مراحل گلدهي و تلقيح با گرماي زودرس بهاره 
 پر شدن دانه با گرما و حساسدر انتها، دوره . شودمي

خشكي پايان فصل توأم شده و سبب افت شديد عملكرد 
تأخير در كاشت كلزا، . در هر دو تاريخ كاشت خواهد شد

دهي سبب همزماني افزايش دماي محيط با مراحل خورجين
). 1382 و جرگه، 1381راهنما، (شود ها ميو پرشدن دانه

ها و مصرف شيره چون در اين شرايط ميزان تنفس اندام
همين دليل مواد غذايي كافي به دانه ها پرورده باال است، به

. شودمنتقل نشده و درصد دانه هاي سبك و پوك زياد مي
 ترين تاريخ كاشت كلزا در شمالمناسب) 1381(راهنما 

در اين . ماه توصيه نمودخوزستان را دهم تا بيستم آبان
تحقيق به ازاء هر ده روز تأخير در كاشت، مقدار افت 

  . درصد محاسبه گرديد23عملكرد 
كلزا نياز فراواني به نيتروژن دارد و غالباً به عنوان 

هر تن بذر . گرددگياهي با نياز باالي نيتروژن معرفي مي
يتروژن مورد نياز توليد يك تن گندم كلزا حدود دو برابر ن

در شرايط مطلوب، مصرف . از خاك برداشت مي نمايد
نيتروژن بيشتر الزم و اقتصادي بوده و در شرايط خشك و 

زا كه پتانسيل توليد كلزا پايين است، ميزان كود كمتري تنش
هوكينگ ). 1377احمدي و جاويدفر،(مورد نياز مي باشد 

ه افزايش كاربرد كودهاي گزارش نمودند ك) 1993(
پورتر . نيتروژنه موجب افزايش عملكرد دانه خواهد شد

بر اساس تحقيقات خود گزارش نمود كه كاربرد ) 1993(
 كيلوگرم در هكتار، عملكرد كلزا را 135نيتروژن تا سطح 

) 1990 ( و بايليگرانت. داري افزايش مي دهدبه طور معني
وگرم كود نيتروژن  كيل250گزارش نمودند كه با مصرف 

. حداكثر عملكرد و حداكثر درصد روغن حاصل مي شود
در مطالعه بررسي منابع و مقادير ) 1379(جعفرنژادي 

كودهاي نيتروژنه بر عملكرد كلزا در شرايط آب و هوايي 
و  كيلوگرم نيتروژن 180را خوزستان، مناسبترين مقدار 

ونيوم بهترين منبع كود نيتروژنه را اوره و سولفات آم
   .گزارش كرد

تأخير در كاشت كلزا و تأثير منفي بر عملكرد 
تأخير در كاشت . امري كامالً مشخص و ثابت شده است

كلزا در مناطقي كه داراي سرماي سخت زمستاني مي باشند 
دليل عدم رشد چون در اين مناطق به. تر استمحسوس

كافي و برخورد دوره گلدهي با شرايط نامساعد محيطي، 
ب مي شود تا ميزان عملكرد بذر، وزن هزار دانه و سب

   ).1981مندهام و همكاران،  (درصد روغن دانه كاهش يابد
  در بررسي اثرات ) 1379(عجم نوروزي 

هاي متفاوت كاشت و مقادير مختلف كود نيتروژن تاريخ
بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد روغن كلزا رقم طاليه 

افزايش كاربرد كود نيتروژنه در در گرگان، گزارش نمود كه 
دار دهي، سبب افزايش معنيهر دو مرحله كاشت و غنچه

  . عملكرد دانه و روغن شد
هاي مختلف كاشت و بررسي اثرات متقابل تاريخ

مقادير كود نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد 
روغن كلزا نشان داد كه افزايش كاربرد كود نيتروژن در هر 

دار عملكرد دانه و روغن اشت، سبب افزايش معنيمرحله ك
  ).2001؛ هوكينگ و استپر، 1999اوزر و همكاران، (گريدد 

شت كلزا در استان خوزستان كلزا در تناوب با كا  
شود تا بخشي از سطح محصوالتي مانند ذرت، سبب مي

) آبان ماه(زير كشت در تاريخي خارج از دامنه توصيه شده 
در اين زمينه ) 1381(تحقيقات راهنما نتايج . كشت گردد

 روز در كاشت كلزا 20 تا 10نشان داده است كه تأخير 
) نسبت به تاريخ كشت توصيه شده(منجر به افت عملكرد 

بنابراين بخشي از . شود درصد مي50 تا 30ترتيب برابر به
كشت اين محصول با توجه به شرايط ويژه استان خوزستان 

  . شودبا تأخير كشت مي
هدف از اجراي اين تحقيق پاسخ به اين پرسش 

هاي است كه در مناطقي نظير استان خوزستان با خاك
شود هايي كه كشت كلزا با تأخير انجام ميرسي، در زمان

آيا مصرف مقادير بيشتري از كود نيتروژني، قادر به افزايش 
همچنين . عملكرد كلزا و جبران افت عملكرد خواهد بود؟

 چگونه NUE(1(ر كارآيي مصرف كود نيتروژن روند تغيي
  .خواهد بود

  مواد و روش ها
 و 1383-84اين تحقيق به مدت دو سال زراعي 

 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي شاوور انجام 1384–85
 كيلومتري شمال اهواز در طول 70اين ايستگاه در . شد

 31 دقيقه و عرض جغرافيايي 27 درجه و 48جغرافيايي 
انديمشك و در  - دقيقه در مسير محور اهواز50درجه و 

حد فاصل رودخانه هاي كرخه و كارون واقع شده و جزء 
) بر حسب طبقه بندي آمبرژه(مناطق خشك و نيمه خشك 

متر،  ميلي242ميانگين بارندگي ساليانه . گرددمحسوب مي
 درجه سانتيگراد، حداكثر و 3/25ميانگين درجه حرارت 

ـ درجه 1 و 51طلق ساليانه حداقل درجه حرارت م

                                                 
1. Nitrogen Use Efficiency 
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اين آزمايش در قالب طرح آماري  .باشدسانتيگراد مي
بارخرد هاي يكهاي كامل تصادفي به روش كرتبلوك

، )20/8(شده با سه تكرار و چهار تاريخ كاشت شامل اول 
) 10/9(، سوم )هاي كاشت توصيه شدهتاريخ) (30/8(دوم 

هاي در كرت) يهاي كاشت تأخيرتاريخ) (20/9(و چهارم 
، 100، 50، 0) از منبع اوره(اصلي و پنج سطح نيتروژن 

هاي فرعي اجراء  كيلوگرم در هكتار در كرت200 و 150
 30 متري به فاصله 5 خط 6در هر كرت فرعي . گرديد
رقم كلزا مورد استفاده، هيبريد . متر كشت گرديدسانتي

Hyola-401ي منظور بررسي وضعيت عناصر غذايبه.  بود
خاك، قبل از اعمال تيمارهاي آزمايشي، از خاك محل 

گيري مركب انجام و براي تعيين ميزان عناصر و ساير نمونه
هاي كود تيمار. خصوصيات به آزمايشگاه ارسال شد

  نيتروژني در دو زمان هنگام كاشت و ابتداي مرحله 
فسفر از . هاي كاشت اعمال شدنددهي در تمام تاريخساقه

 كيلوگرم و پتاسيم 150 فسفات تريپل به مقدار منبع سوپر
 كيلوگرم در هكتار 200از منبع سولفات پتاسيم به مقدار 

در هر ) بر اساس توصيه موسسه تحقيقات خاك و آب(
ها و قبل از عمليات كاشت تاريخ كاشت، در تمام كرت

روش كاشت ). 1379خادمي و همكاران،(استفاده شدند 
ت كيلوگرم بذر در هكتار جوي و پشته، با مصرف هش

سپس با خاك روي بذور پوشيده شده و . انجام گرديد
از زمان كاشت تا برداشت، . بالفاصله آبياري صورت گرفت

در تيمارهاي مختلف در مراحل حساس رشد و با توجه به 
كاشت، ابتداي (وضعيت رطوبتي خاك، پنج مرحله آبياري 

. انجام شد) ساقه دهي، رشد سريع، گلددهي، پرشدن دانه
عمليات برداشت محصول تيمارهاي مختلف از حدود 
بيستم فروردين ماه در هر سال آغاز و با توجه به زمان 

در زمان . رسيدگي تا هفتم ارديبهشت ماه ادامه داشت
 6/3رسيدگي براي تعيين ميزان عملكرد دانه از سطح 

ها، خطوط  مترمربع هر كرت فرعي پس از حذف حاشيه
. شت و در كيسه هاي مخصوص قرار داده شدمياني بردا

براي . صورت دستي انجام شدسپس عمليات خرمنكوبي به
   بوته كلزا 10تعيين تعداد خورجين در بوته، از 

سپس ميانگين تعداد دانه در خورجين . برداري شدنمونه
 4براي تعيين ميانگين وزن دانه . ها محاسبه گرديدبوته

.  هر كرت تهيه و توزين شد عددي از500نمونه تصادفي 
سوكسله گيري ميزان روغن بذور بر اساس روش اندازه

مقدار كارآيي . تعيين شد) 1998جوشي و همكاران، (
هاي كود  با توجه به عملكرد كلزا در كرت)NUE(نيتروژن 

 و ملكوتي(تعيين شد ) 1(داده شده و شاهد از رابطه 
  ).1373، همايي

  

)1(  
   عملكرد در قطعه كود داده شده-عملكرد در قطعه شاهد

  كارآيي مصرف نيتروژن=   مقدار كود مصرفي

  
 MSTAT-C ر كليه نتايج حاصل از آزمايش توسط نرم افزا

  .ها توسط آزمون دانكن مقايسه گرديدتجزيه و ميانگين
  نتايج و بحث

ضرب اجزاء  عملكرد دانه كلزا تابعي از حاصل
سطح، تعداد خورجين عملكرد شامل تعداد بوته در واحد 

در بوته، تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه مي باشد 
شدت تحت تأثير شرايط مديريتي و اقليمي قرار كه به
 1نتيجه تجزيه خاك محل اجراي آزمايش در جدول . دارند

ارقام اين جدول بيانگر وضعيت . نشان داده شده است
  .اشدبمناسب خاك ازنظر عناصر غذايي و شوري مي

نتايج حاصل از تجزيه واريانس عملكرد، اجزاء 
  . نشان داده شده است2آن و كارآيي نيتروژن در جدول 

داري براين اساس، تاريخ كاشت اثر بسيار معني
روي صفات تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در 
خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، درصد روغن و 

ير در كاشت به دليل تأثير منفي تأخ. كارآيي نيتروژن داشت
زني در هر دوسال سبب كاهش درجه حرارت بر جوانه

بيشترين طول دوره . افزايش طول دوره سبز شدن گرديد
.  روز در آخرين تاريخ كاشت مشاهده گرديد5/13ميزان به
عالوه، تأخير در كاشت سبب كاهش درصد سبز شدن به

صل از اين پژوهش نتايج حا.  درصد شد4/5ميزان بذور به
نشان داد كه ميانگين طول دوره گلدهي در تاريخ كاشت 

ترتيب هاي ديگر به روز و در تاريخ كاشت7/27اول حدود 
همچنين، مصرف .  روز بدست آمد4/20 و 7/22، 8/24

دار بر مقدار كارآيي مصرف كود كود نيتروژن تأثير معني
ثر بسيار هاي مورد مطالعه انيتروژن، و بر ساير ويژگي

مطالعه اثرات متفابل تاريخ كاشت و كود . دار داشتمعني
هاي تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه نيتروژن بر ويژگي

در خورجين، وزن هزار دانه و كارآيي كود نيتروژن، تفاوت 
  دار نشان نداد اما بر مقدار عمكرد دانه اثر بسيارمعني
  .دار نشان دادمعني دار و بر عملكرد روغن اثر معني

  تعداد خورجين در بوته
 نشان داد كه تأخير در كاشت 3نتايج جدول 

-به. دار تعداد خورجين در بوته گرديدسبب كاهش معني
 خورجين در بوته در تاريخ كاشت اول به 88طوري كه از 

 خورجين در تاريخ كاشت آخر در سال اول كاهش 63
جين در  خور88در سال دوم، اين خصوصيت از . يافت

 خورجين در بوته در تاريخ كاشت 49تاريخ كاشت اول به 
بر اين اساس، متوسط ). 3جدول (آخر، كاهش داشت 

تعداد خورجين در بوته در تاريخ كاشت هاي اول، دوم، 
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 9/63 و 4/72، 1/77، 5/88ميزان سوم و چهارم به ترتيب به
  داري از نظر آماري داشتندبود كه اختالف معني

  ).3 و 2ي هاجدول(
  افزايش كاربرد كود نيتروژن اثر مثبت و 

تعداد . داري بر تعداد خورجين در بوته داشتمعني
 و 150، 100، 50خورجين در بوته در سطوح كودي صفر، 

ترتيب  كيلوگرم نيتروژن در هكتار در سال اول به200
 خورجين در بوته و در 7/95 و 5/86، 8/80،، 3/64، 8/51

 خورجين در 5/102 و 2/95، 4/81، 0/61، 8/35سال دوم 
  . بوته بدست آمد

بررسي ميانگين دو ساله تعداد خورجين در بوته 
در تيمارهاي كود نيتروژن بيانگر افزايش در ) 3جدول (

 1/99 در سطح صفر تا 8/43مقدار اين خصوصيت از 
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار 200خورجين در بوته در سطح 

تاريخ ) 4جدول (ال اثرات متقابل  ميانگين دو س.است
كاشت در كود نيتروژن نشان داد كه در هر تاريخ كاشت 
افزايش كاربرد كود نيتروژن سبب افزايش تعداد خورجين 

 بيشترين تعداد خورجين در بوته معادل .در بوته شده است
 200 خورجين در اولين تاريخ كاشت و با كاربرد 5/121

 3/35و كمترين آن معادل كيلوگرم نيتروژن در هكتار 
خورجين در آخرين تاريخ و تيمار صفر بدست آمد 

بررسي نتايج نشان داد كه تأخير در كاشت ). 4جدول (
ناپذيري بر تعداد خورجين در بوته كلزا اثر جبران

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار 200داشته كه با مصرف 
 راوزهاي اين نتايج با يافته. قابل جبران نخواهد بود

  .مطابقت دارد) 2003(
  تعداد دانه در خورجين

تعداد دانه در خورجين جزء ديگر تعيين كننده 
اي اين ويژگي عالوه بر شرايط تغذيه. باشدعملكرد كلزا مي

به شرايط آب و هوايي بعد از زمان گلدهي بستگي زيادي 
مناسب بودن شرايط اقليمي بعد از گلدهي موجب . دارد

خورجين در بوته و دانه در خورجين تشكيل تعداد بيشتر 
 ). 1381راهنما، (خواهد شد 

مطالعه روند تغييرات اين ويژگي نشان داد كه 
هاي اول، متوسط تعداد دانه در خورجين در تاريخ كاشت

، 1/18، 3/18ترتيب دوم، سوم و چهارم در سال اول به
 دانه 8/15 و 3/17، 7/17  ،3/19 و در سال دوم 7/15، 1/16

متوسط دو سال تعداد خورجين در بوته . خورجين بوددر 
تيمارهاي مختلف تاريخ كاشت با روندي مشابه به ترتيب 

 دانه در خورجين بدست 7/15و 7/16، 9/17، 8/18معادل 
مقايسه ميانگين دو سال تعداد خورجين در ). 3جدول (آمد 

بوته نيز نشان داد كه كمترين تعداد دانه در خورجين معادل 
مصرف كود .  دانه در سطح كودي صفر توليد شد2/15

دار تعداد خورجين در بوته گرديد، باعث تغييرات معني
البته بين سطوح مختلف مصرف كود نيتروژن اختالفي از 

  ).3جدول (نظرآماري وجود نداشت 
) 4جدول (مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل 
 دانه 20ار نشان داد، بيشترين تعداد دانه در خورجين به مقد

 100در خورجين در تاريخ كاشت اول و تيمار كودي 
اين تيمار با تيمارهاي . كيلوگرم نيتروژن در هكتار توليد شد

 كيلوگرم نيتروژن، 200 و 150تاريخ كاشت اول و سطوح 
 كيلوگرم 150 و 100، 50تاريخ كاشت دوم و كاربرد 

نه در كمترين تعداد دا. نيتروژن فاقد اختالف آماري بودند
 دانه در آخرين تاريخ كاشت و عدم 7/13خورجين معادل 

مطالعه تغييرات اين . كاربرد كود نيتروژن توليد شد
هايي كه با تأخير خصوصيت نشان داد كه در تاريخ كاشت

اند،  روز از زمان كاشت توصيه شده انجام شده20 تا 10
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار 200 تا 150افزايش كاربرد 

  .جب افزايش تعداد دانه در خورجين شده استمو
  وزن هزار دانه

وزن هزار دانه تا حد زيادي بر روغن استحصالي 
هاي سبز، نارس، چروكيده و الغر داراي چون دانه. اثر دارد

هايي كه مدت در مقابل دانه. باشنددرصد روغن كمتري مي
اند، از وزن مناسبي برخوردار زمان پرشدن مطلوبي داشته

مقايسه . باشدبوده و داراي درصد روغن بيشتري مي
ميانگين وزن هزار دانه در سال اول و دوم آزمايش نشان 

تأخير در . باشدداد كه اين صفت متأثر از تاريخ كاشت مي
. دار وزن هزار دانه گرديدكاشت موجب كاهش معني

هاي اول، دوم، سوم متوسط وزن هزار دانه در تاريخ كاشت
، 59/2، 75/2، 86/2ر سال اول به ترتيب معادل و چهارم د

 50/2 و 60/2، 00/3، 90/2 گرم و در سال دوم معادل 44/2
متوسط دو سال وزن هزار دانه در . گرم شده است

، 90/2ترتيب معادل تيمارهاي مختلف تاريخ كاشت، به
كاربرد كود ). 3جدول ( گرم بود 47/2 و 59/2، 86/2

داري بر ميزان وزن هزار دانه نينيتروژن اثرات مثبت و مع
متوسط وزن هزار دانه در تيمارهاي مختلف . نشان داد

 كيلوگرم كود نيتروژن 200، 150، 100، 50، 0كودي شامل 
، 83/2، 99/2، 53/2، 07/2در سال اول به ترتيب معادل 

 80/2، 80/2، 70/2، 50/2 گرم و در سال دوم معادل 88/2
نگين دو ساله وزن هزار دانه بررسي ميا.  گرم بود90/2و 

نشان داد كه كمترين مقدار اين خصوصيت در تيمار كودي 
 گرم بدست آمد و 29/2عدم كاربرد نيتروژن به ميزان 

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار 100بيشترين مقدار از تيمار
 و 150 گرم تعيين شد كه با مقادير سطوح 9/2به ميزان 

اختالف آماري  كيلو گرم نيتروژن در هكتار 200
  ). 3جدول (نداشت 
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ميانگين وزن ) 4جدول (مقايسه اثرات متقابل 
هزار دانه تيمارهاي مختلف نشان دهنده تأثير مثبت و 

تاريخ كاشت اول . باشددار افزايش كاربرد نيتروژن ميمعني
 200 و 150، 100تا سوم همراه با سطوح مختلف كودي 

 و عدم كاربرد 50، نسبت به تيمارهاي كيلوگرم نيتروژن
كمترين ميزان وزن هزار دانه معادل . كود برتر مي باشند

 گرم در آخرين تاريخ كاشت و عدم كاربرد كود 98/1
 كيلوگرم نيتروژن در اين 50كاربرد . نيتروژن بدست آمد

 55/0ميزان تاريخ كاشت، سبب افزايش وزن هزار دانه به
  . گرم گرديد
  نهعملكرد دا

بيشترين عملكرد دانه در سال اول و دوم آزمايش 
 كيلوگرم در هكتار در اولين 7/2427 و 2/2958به ترتيب 

 9/1416 و 4/1800ميزان تاريخ كاشت و كمترين مقدار به
. كيلوگرم دانه در هكتار در آخرين تاريخ كاشت توليد شد

ميانگين دو ساله عملكرد دانه در تيمارهاي تاريخ كاشت 
 داد كه با تأخير در كاشت، ميزان عملكرد از روند نشان

-كه بيشترين عملكرد بهصورتيكند، بهكاهشي تبعيت مي
 كيلوگرم در هكتار در تاريخ كاشت اول و 2693مقدار

 1609كمترين مقدار آن در تاريخ كاشت آخر به مقدار 
دقت در نتايج ). 3جدول (كيلوگرم در هكتار بدست آمد 

دار ير در كاشت سبب كاهش معنيمشخص كرد كه تأخ
تحقيقات انجام شده در اين زمينه . عملكرد دانه شده است

نشان داد كه كلزا از جمله گياهان زراعي است كه نسبت به 
تاريخ كاشت بسيار حساس بوده و تأخير در كاشت آن، 

 و 1382جرگه،( دار عملكرد را بدنبال دارد كاهش معني
  ). 1381راهنما ،

انگين دو ساله عملكرد دانه در سطوح مقايسه مي
 3022مختلف كود نيتروژن نشان داد كه بيشترين آن معادل 

 كيلوگرم نيتروژن در 200كيلوگرم در هكتار در تيمار 
 150 و 100، 50سطوح كودي . هكتار توليد گرديد

كيلوگرم نيتروژن در هكتار به ترتيب متوسط عملكردي 
 كيلوگرم دانه در 1/2862 و 4/2237 ، 9/1589معادل 

مقايسه اثرات متقابل ). 3جدول (هكتار توليد نمودند 
ميانگين عملكرد دو ساله نشان داد كه در هر ) 4جدول (

تاريخ كاشت بيشترين عملكرد دانه در باالترين سطح 
اين موضوع بيانگر تأثير مثبت . كودي توليد شده است

رد دانه كمترين عملك. نيتروژن در هر تاريخ كاشت مي باشد
در هر تاريخ كاشت در سطح كودي صفر توليد شد، 

 در تاريخ 200افزايش عملكرد دانه از سطح كودي صفر به 
، 7/2107، 9/2613كاشت اول تا چهارم به ترتيب معادل 

افزايش بيشتر .  كيلوگرم در هكتار بود3/1263 و 0/1878
نسبت به ) آبان(هاي توصيه شده عملكرد در تاريخ كاشت

بيانگر اين مطلب است كه مدت ) آذر(هاي تأخيري كشت
زمان استفاده گياه از كود در كشت هاي تأخيري بسيار 

بنابراين، در اين شرايط كاربرد كودهاي . محدود است
نيتروژنه بايد بر اساس مرحله رشد و مطابق با نياز گياه 

هاي تأخيري همزمان چون مصرف نيتروژن در كشت. باشد
مستانه بوده و احتماالً مقداري از كود قبل از هاي زبا باران

كه در دسترس گياه قرار گيرد، آبشويي شده و از اين
لذا واكنش گياه به كود در . گردددسترس گياه خارج مي

هاي تأخيري در شرايط مختلف احتماالً بسيار كشت
هاي انجام شده در اين زمينه پژوهش. متفاوت مي باشد

مساعد بودن شرايط، نيتروژن از نشان داد كه در صورت 
طريق افزايش اجزاء عملكرد شامل تعداد خورجين در 
بوته، تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه سبب افزايش 

؛ آسر و 1990گرانت و بايلي، ( عملكرد كلزا خواهد شد
  . )1995اسكاريسبريك، 

  درصد و عملكرد روغن
ند به عواملي كه بر عملكرد دانه تأثير مي گذار
بهبود . نوعي تعيين كننده عملكرد روغن نيز مي باشند

شرايط تغذيه و مناسب بودن شرايط اقليمي موجب افزايش 
بيشترين . عملكرد دانه و افزايش عملكرد روغن خواهد شد

درصد روغن دانه در اولين تاريخ كاشت سال اول و دوم 
.  درصد توليد شد0/41 و 5/39ترتيب معادل آزمايش به

خير در كاشت در هر دو سال آزمايش سبب كاهش تأ
مقايسه ميانگين دو سال درصد روغن . درصد روغن گرديد

) كشت توصيه شده(نشان داد كه تاريخ كاشت اول و دوم 
 درصد روغن در يك گروه آماري 7/38 و 2/40با متوسط 

با ) كشت تأخيري(هاي سوم و چهارم و تاريخ كاشت
وغن در گروه آماري ديگر  درصد ر6/34 و 1/35متوسط 

تحقيقات انجام شده در اين زمينه ). 3جدول (قرار دارند 
دار درصد نشان داد تأخير در كاشت سبب كاهش معني

اثر سال در كود نيتروژن از نظر درصد . روغن دانه گرديد
درصد روغن دانه در سطوح . دار بودروغن دانه معني

 نيتروژن در  كيلوگرم200 و 150، 100 ، 50، 0مختلف 
 و 0/38، 2/38 ، 5/36 ، 3/35هكتار در سال اول معادل 

و 4/38، 3/38، 2/37، 3/34 و در سال دوم معادل 6/36
مقايسه ميانگين دو سال درصد روغن نيز .  درصد بود8/38

 كيلوگرم نيتروژن در 200 و 150، 100نشان داد كه سطوح 
ز نظر  درصد روغن ا7/37 و 2/38، 3/38هكتار با متوسط 

اثرات متقابل ). 3جدول (دار نداشتند آماري تفاوت معني
سال در تاريخ كاشت در كود نيتروژنه از نظر ) 4جدول (

 هاي اثرات مقايسه ميانگين. دار نبوددرصد روغن دانه معني
 8/41متقابل نشان داد كه بيشترين درصد روغن معادل 

خ  كيلوگرم نيتروژن در تاري150درصد در سطح كودي 
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 درصد در تاريخ 2/33كاشت اول و كمترين آن معادل 
در هر . كاشت آخر و عدم كاربرد نيتروژن بدست آمد

تاريخ كاشت افزايش نيتروژن سبب افزايش درصد روغن 
ها، بين سطوح كودي دانه گرديد، ولي در تمام تاريخ كاشت

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار از نظر آماري 200 و 150
  . ري وجود نداشتدااختالف معني

 نشان داد كه تاريخ 2بررسي نتايج حاصل جدول 
كاشت، مقدار كود و اثرات متقابل كود و تاريخ كاشت تأثير 

بيشترين ميزان . دار بر ميزان عملكرد روغن دارندمعني
 كيلوگرم در هكتار از اولين 7/1096ميزان عملكرد روغن به

ان روغن همچنين، بيشترين ميز. تاريخ كاشت حاصل شد
 كيلوگرم 200 كيلوگرم در هكتار با مصرف 8/1158ميزان به

بررسي نتايج اثرات متقابل . نيتروژن در هكتار بدست آمد
نشان داد كه بيشترين ميزان توليد روغن در ) 4جدول (

 200 و 150تيمارهاي كشت اول و با مصرف مقادير 
و  5/1511ميزان ترتيب بهكيلوگرم نيتروژن در هكتار به

البته بايد توجه .  كيلوگرم در هكتار بدست آمد8/1604
ها كاشت بيشترين عملكرد داشت كه در تمامي تاريخ

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار 200 و 150روغن در مقادير 
  .ايجاد شده است

 تأخير در كاشت كلزا 3بر اساس نتايج جدول 
طوري كه به. دار عملكرد روغن گرديدباعث كاهش معني

 كيلوگرم در 6/557ميزان ين ميانگين عملكرد روغن بهكمتر
بررسي اثرات . هكتار از آخرين تاريخ كاشت بدست آمد

تيمارهاي مورد مطالعه نشان داد  كه بين ) 4جدول (متقابل 
 كيلوگرم 200 و 150ميانگين عملكرد روغن سطوح 

نيتروژن در هكتار با سطوح كودي ديگر در تاريخ كاشت 
هاي در تاريخ كاشت. داري وجود داشتياول تفاوت معن

تاخيري ميانگين عملكرد روغن در سطوح مختلف كود 
هاي توصيه شده تفاوت نيتروژني در مقايسه با تاريخ كاشت

اي را نشان داد، اما توليد روغن داراي روندي قابل مالحظه
بنابراين، مصرف . هاي اول بودافزايشي مشابه تاريخ كاشت

ها تا حدي ودهاي نيتروژني در اين تاريخمقادير بيشتر ك
  .باعث افزايش عملكرد روغن شده است

  )NUE(كارآيي مصرف نيتروژن 
مقايسه ميانگين دو ساله ميزان كارآيي كود 
نيتروژن نشان داد كه بيشترين كارآيي مصرف نيتروژن 

 كيلوگرم دانه بر كيلوگرم نيتروژن در تاريخ 0/14معادل 
ميزان با كارآيي مصرف نيتروژن بهكاشت اول حاصل شد و 

 كيلوگرم دانه بر كيلوگرم نيتروژن در تاريخ كاشت 5/12
تاريخ كاشت ). 3جدول (داري نداشت دوم اختالف معني

   درصد اختالف 9/7 و 9/9سوم و چهارم با كارآيي 
مقايسه ميانگين دو . داري را از نظر آماري نشان ندادندمعني

 ، 50 نشان داد كه بين سطوح سال كارآيي مصرف نيتروژن
، 8/10 كيلوگرم كود نيتروژن با متوسط كارآيي 150، 100

 كيلوگرم دانه بر كيلوگرم نيتروژن اختالف 0/12 و 8/11
كمترين كارآيي مصرف نيتروژن . داري وجود نداشتمعني

مربوط به   كيلوگرم دانه بر كيلوگرم نيتروژن8/9با متوسط 
مقايسه ميانگين  .در هكتار بود كيلوگرم نيتروژن 200سطح 

بيشترين كارآيي مصرف ) 4جدول (اثرات متقابل نشان داد 
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار در تاريخ 150از تيمار  نيتروژن

 كيلوگرم دانه بر كيلوگرم 6/15كاشت اول با متوسط 
و كمترين كارآيي در آخرين تاريخ كاشت و تيمار  نيتروژن

 كيلوگرم دانه 3/6 هكتار معادل  كيلوگرم نيتروژن در200
نتايج نشان داد كه تأخير . بدست آمد بر كيلوگرم نيتروژن

در كاشت موجب كاهش كارآيي مصرف كود نيتروژن 
هاي خواهد شد كه در نهايت باعث اتالف سرمايه، آلودگي

  اين نتايج با . هاي زيرزميني خواهد شدمحيطي و آب
  .همخواني داشت) 2001(هاي استپر و هوكينگ يافته

  گيريجمع بندي و نتيجه
با توجه به مشخص بودن تاريخ كاشت كلزا در 

، ذكر اين نكته ضروري )ماهاواسط تا اواخر آبان(خوزستان 
است كه تأخير در كاشت خارج از دامنه توصيه شده 

)  درصد كاهش60 تا 40(حداكثر دهم آذر ماه با قبول افت 
صرفه قتصادي مقرون بهعملكرد همراه است كه از لحاظ ا

بنابراين، كشت اين محصول بعد از دهم آذر ماه . باشدنمي
دليل برنامه توسعه كشت به. گرددهيچ وجه توصيه نميبه

هايي از اراضي در تناوب با كلزا و قرارگرفتن بخش
ناچار برخي اراضي خارج محصوالت تابستانه مثل ذرت، به

چنين مسئله اي ممكن . شونداز دامنه توصيه شده كشت مي
حدي عملكرد را كاهش دهد كه سبب غير است به

بر اساس اين . اقتصادي شدن كاشت اين محصول شود
ترين راه حل، رعايت تاريخ كاشت مناسب و تحقيق مناسب

تهيه بستر . سپس مديريت بهتر مزارع دير كاشت مي باشد
اي مناسب، رعايت عمق كاشت و بهبود شرايط تغذيه

د اوليه كلزا را افزايش خواهد داد و تا حدي سرعت رش
با توجه به نتايج اين . كاهش عملكرد را جبران مي نمايد

ها كاربرد منظور صرفه جويي در مصرف نهادهتحقيق، به
 آبان 30 تا 20هاي  كيلوگرم نيتروژن در تاريخ كاشت150

ماه توصيه و از كاشت كلزا در خارج از دامنه توصيه شده 
  . خودداري گردد) آذر ماه(
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   برخي خصوصيات خاك محل آزمايش-1جدول 

 عمق
) cm(  

EC 
)dS.m-1(  pH OC 

(%)  P  K  Zn  Mn  Cu  Fe  بافت  
)mg.kg-1(  

  رسي سيلتي  6/2  1/1  2/2  7/0  230  1/8  82/0  3/7  8/3  30-0
  رسي سيلتي  8/1  1  8/1  4/0  240  7/6  79/0  4/7  1/4  60-30
  
  

  Hyola-401رد مطالعه روي كلزاي رقم  تجزيه واريانس صفات مو-2جدول 
  منابع

 تغييرات
  درجه
 آزادي

  خورجين
 در بوته

  هندا
 درخورجين

وزن 
 دانههزار

  عملكرد
 دانه

  عملكرد
  روغن

  درصد
  روغن

  كارآيي
  نيتروژن

 8/622** 5/6 9/579101** 7/5364486** 24/0 5/7 4/11 1 سال
 3/40* 5/8 2/52584* 5/401482 33/0 1/3  6/131  4  )تكرار(سال 

 9/176** 5/225**  9/1679408** 1/6522925** 33/1** 6/53** 7/3150** 3 تاريخ كاشت
 0/5 2/26* 7870  5/55570    07/0  9/3  3/29  3  سال در تاريخ

 72/10 9 2/16813 8/86256 03/0 3/4 7/65  12  خطا
 3/24* 6/49**  5/2739960**  2/16709976**  57/1**  3/35**  7/11964**  4  كود نيتروژن
 4/10 3/3*  101050**  0/372750**  04/0  5/1  2/127  12  تاريخ در كود
 9/123** 1/8** 7/99094** 8/574544** 36/0 6/39** 2/576  4  سال در كود

 3/15* 6/0  3/12809  7/91449  04/0  5/4  3/43  12  سال در تاريخ دركود
 4/7  5/1  5/9219  9/60307  04/0  0/3  7/80  64  خطا
  2/5  3/3  8/11  4/11  9/6  1/10  9/11    راتضريب تغيي

   در صد1 و 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني** و * 
  
  

  

  با استفاده از آزمون دانكن) Hyola-401( مقايسه ميانگين اثرات اصلي دو ساله صفات مورد مطالعه بر روي كلزا -3جدول 
  خصوصيت

  
 تيمار

  تعدادخورجين
  در بوته

  تعداد دانه 
 جينخور در

وزن هزار 
  دانه

)gr(  

 عملكرد دانه
)kg.ha-1(  

روغن 
  دانه
(%)  

عملكرد 
 روغن

)kg.ha-1(  

آيي ركا
 نيتروژن

)kg.kg-1(  
 تاريخ كاشت

 a5/88 a8/18 a90/2 a0/2693 a2/40 a7/1096 14 a اول
 b1/77 a9/17 a86/2 b6/2335 a7/38 b1/908 a 5/12 دوم
 c4/72  b7/16  b59/2  c9/1976  b1/35 c1/698 b 9/9  سوم
 d9/63  b7/15  c47/2  d6/1608  b6/34 d6/557 b 9/7  چهارم

 نيتروژن
0  e8/43  b2/15  c29/2  e3/1056  c8/34 e8/369 - 
50  d6/62  a8/17  b63/2  d9/1589  b8/36 d6/580 ab8/10 
100  c1/81  a2/18  a90/2  c4/2237  a3/38 c4/863 a8/11 
150  b8/90  a9/17  a80/2  b1/2862  a2/38 b1/1103  a12 
200 a1/99 a3/17  a89/2 a0/3022 a7/37 a8/1158 b8/9  
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  با استفاده از آزمون دانكن )Hyola-401( مقايسه ميانگين اثرات متقابل دو ساله صفات مورد مطالعه بر روي كلزا-4جدول 
 خورجينتعداد تيمار

 در بوته
 در دانه تعداد

 خورجين
 هزار دانه وزن

)gr( 
 دانه عملكرد

)kg.ha-1( 
  روغن دانه

(%)  
روغن  عملكرد

)kg.ha-1( 
كارايي نيتروژن 

)kg.kg-1(  
0  lm7/51 d-f0/17  fg52/2   f9/1284  ef8/36  gk0/475 - 
50 h-g0/74  a-d7/18 c-f70/2   e6/1947  cd8/39  g1/771 a24/13 
100 c-f0/88 a0/20    a05/3   c6/2702  ab5/41  d5/1121  a2/14 
150    b3/107  a-c0/19     a03/3   ab2/3631    a8/41  ab5/1511 a 6/15 

20/8/83 

200  a5/121   ab2/19     a20/3    a8/3898  a-c2/41  a8/1604 a 1/13 
0 mn0/45  f-h3/15     g43/2   fg0/1128  f-h5/35  kl9/399 - 
50  jk2/67  a-c0/19  c-e75/2    e5/1859     e2/38 i 4/663 a 4/14 
100 e-h5/83  a-d8/18    a10/3    d7/2279     d7/39  f8/901 a 5/11 
150 c-e5/93   ab2/19  ab00/3  bc3/3175    cd8/39  c4/1260 a 7/13 

30/8/83 

200    c5/96  c-f2/17    a02/3    b7/3235  b-d2/40  c8/1314 a 6/10 
0  mn2/43  gh7/14   h22/2  gh7/971  gk7/33  lm1/327 - 
50  kl8/57  c-f2/17  f-g55/2   f1/1384  g-i3/35  g1/489 a 4/8 
100 f-i7/80  b-e5/17   cd77/2    de2/2090   fg0/36  gh8/752 a11 
150 c-g2/86  b-e3/17  c-d60/2   d7/2588   fg7/35  ef9/926 a 8/10 

10/9/83 

200  cd2/94   ef7/16   bc80/2   c7/2849  g-j0/35  e7/994 a 4/9 
0    n3/35   h7/13    i98/1  h4/840   k2/33  m2/277 -  
50  lm5/51  e-g2/16  f-g53/2   fg6/1168  i-k0/34  kl9/398 7 a 
100   ig3/72  e-g3/16  c-f68/2   e2/1877  f-g8/35  hi5/677 a4/10 
150 g-j3/76  e-g2/16  d-g58/2   de3/2053  f-h5/35  g-i6/713 a 8 

20/9/83 

200 d-h2/84  e-g3/16  e-g55/2   de7/2103  h-k3/34  g-i 9/720 a 3/6 
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