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  چكيده
 ).Brassica napus L ( و فسفر بر عملكرد دانه كلزانيتروژنرات متقابل  فسفر و اث ونيتروژنبه منظور بررسي اثرات 

 ,Fine loamy, Carbonatic, Hyperthermic در يك خاك آهكي با نام علمي  در شرايط ديمHyola 308رقم 

Typic Calciusteps،   آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار و به مدت
 درصد، 78/0 ميزان ماده آلي، فسفر و پتاسيم قابل دسترس در خاك مورد آزمايش به ترتيب .دو سال اجراء گرديد

 ميلي متر مي 450همچنين متوسط ميزان بارندگي محل اجراي طرح .  ميلي گرم در كيلوگرم خاك بود252 و 10
و سه سطح فسفر)  خالص در هكتارنيتروژن كيلوگرم 90 و 60، 30، 0 ( نيتروژنتيمارها شامل چهار سطح . باشد

بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب عملكرد دانه نشان . بودند)  در هكتارP2O5  كيلوگرم90 و 45، 0( 
دار بوده و كاربرد آنها سبب افزايش  معني  اين دو بر عملكرد دانه كلزا اثر متقابل و فسفر و نيتروژنثر اداد كه 

 و فسفر بر اين ويژگي نيتروژناثر  نتايج وزن هزار دانه نشان داد كه تنها  همچنين. دانه شده استميانگين عملكرد
 90، كاربرد  دو سالهبا توجه به نتايج اين تحقيق.  و فسفر اين ويژگي را افزايش دادنيتروژن و كاربرد بوددار  معني

رقم  دانه كلزا  در هكتار تن2 براي توليد حدود در هكتارP2O5   كيلو گرم45 خالص در هكتار و نيتروژنكيلوگرم 
Hyola 308 آزمايش توصيه مي گردد انجام اينمحل در .  
   ديم،  كلزا، فسفر،نيتروژن :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه
دليل ه مصرف روغن در ايران طي سالهاي اخير ب        

 در ،رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه افزايش يافته
 همپاي مصرف رشد نكرده است و حتي حاليكه توليد آن

 درصد روغن در داخل كشور 10در حال حاضر كمتر از 
ها حاكي از آن است كه كشور از  بررسي. گردد توليد مي

امكانات كافي براي رسيدن به توليد مطلوب محصوالت 
روغني برخوردار است و با توجه به اينكه كشت كلزا در 

ني در كشور صورت ديم سابقه چنداه سطح وسيع ب
 باشد يه كودي مطمئني موجود نميـت، توصـاس هــداشتـن

    
، فسفر و پتاسيم در زراعت كلزا از نيتروژنو لذا نقش 

. باشد جهت كمي و كيفي حائز اهميت و قابل مطالعه مي
 در توليد و حفظ برگها همچنين افزايش درصد نيتروژن

 مراحل فسفر در. باشد پروتئين دانه نقش عمده را دارا مي
اي قوي و سالم  اوليه رشد كلزا در ايجاد يك سيستم ريشه

پتاسيم . هاي ثانويه نقش بسزايي دارد و توسعه ريشه
خشكي بيشتر و    وتحمل گياه را نسبت به امراض، سرما

. دهد كربوهيدراتها را افزايش مي استه وـتوليد نش
خادمي و  (گردد تحكام گياه ميـهمچنين سبب افزايش اس

  ).1379، رانهمكا
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با توجه به پائين بودن ميزان عناصر غذايي مانند 
  در اراضي ديم و با، فسفر و پتاسيم مخصوصاًنيتروژن

 ،توجه به نقش اين عناصر در رشد رويشي و زايشي كلزا
  .مهم مي باشدتعيين ميزان نياز كلزا به اين عناصر 

 Lewis  در تحقيقي نشان ) 1987(و همكاران
داري   عملكرد كلزا را به طور معنينيتروژنربرد دادند كه كا

.  محل افزايش داده است6 محل و كاربرد فسفر در 5در 
طور ه  بنيتروژن همچنين متوجه شدند كه كاربرد آنان
 محل آزمايش افزايش 6داري مقدار روغن دانه را در  معني
مشاهده كرد ) Soper) 1971 . در دو محل كاهش داداما

 سانتيمتري سطح 61 تا ينيترات نيتروژن كه ميزان زماني
 كيلوگرم در هكتار باشد، كلزا به كاربرد 100خاك كمتر از 

او همچنين نتيجه گرفت كه .  واكنش نشان مي دهدنيتروژن
واكنش كلزا به فسفر تا حد زيادي به فسفر عصاره گيري 

 Barszczak .شده به روش اولسن در خاك بستگي دارد
 در دوره رشد نيتروژنكه كاربرد نتيجه گرفت ) 1995(

 عملكرد دانه و همچنين ميزان پروتئين دانه را ،كلزاي بهاره
 ميزان چربي را كاهش داده امابه طور چشمگيري افزايش 

در آزمايش مزرعه اي ) 2001(  و همكارانCheema .است
 كيلوگرم 120 و 90، 40، 0(  نيتروژنبا سطوح مختلف 

 كيلوگرم 90 و 60، 30، 0(  و فسفر)  در هكتارنيتروژن
P2O5بر روي كلزاي آبي نتيجه گرفتند كه ) در هكتار 

 90 و 120 و فسفر به ترتيب به ميزان نيتروژنكاربرد 
افزايش شاخص سطح برگ در  سبب كيلوگرم در هكتار

آنان همچنين گزارش . مقايسه با شاهد و ساير تيمارها شد
 60 هكتار و  درنيتروژن كيلوگرم 90كردند كه كاربرد 

 در هكتار سبب افزايش معني دار وزن P2O5كيلوگرم 
آنان دليل افزايش . خشك كل گياه و عملكرد دانه شد

 در بوته غالف ناشي از افزايش تعداد عملكرد دانه را عمدتاً
آنان همچنين نتيجه . كنند  ذكر ميغالفو تعداد دانه در 
ن دانه كلزا  ميزان درصد روغ،نيتروژن دگرفتند كه با كاربر

كه بيشترين درصد روغن مربوط به  طوريه  ب،كاهش يافته
حقيقي تدر ) 1992( و همكاران Nuttall. تيمار شاهد بود

 و فسفر بر كلزا نتيجه نيتروژنبه منظور بررسي اثرات 
ثير معني داري بر أ و فسفر تنيتروژنگرفتند كه كاربرد 

 و نيتروژنبل  اما اثر متقا،عملكرد دانه و كلش كلزا داشته
آنان همچنين . فسفر بر اين دو ويژگي معني دار نبوده است

 و سال و فسفر نيتروژنگزارش كردند كه اثر متقابل سال و 
 و دامنه ه معني دار بود كلزابر خصوصيات كمي و كيفي

گسترده اي از پاسخ به كاربرد اين عناصر توسط كلزا در 
 نزوالت جوي و  به دليل تغييرات دما،طول سالهاي تحقيق

) Jackson )2000 .عناصر موجود در خاك ايجاد شده است
 و نيتروژنثير أدر آزمايش مزرعه اي به منظور بررسي ت

گوگرد بر كلزاي آبي گزارش كرد كه ميزان عملكرد دانه و 
 بستگي نيتروژنن دانه كلزا در پاسخ به كاربرد غدرصد رو
ن غ و درصد رو قابل استفاده خاك داشتهنيتروژنبه ميزان 

معارفي و . ، كاهش مي يابدنيتروژندانه با افزايش كاربرد 
ه تا نيتروژننتيجه گرفتند كه افزايش كود ) 1377( لطيفي
 كيلوگرم در هكتار و همچنين افزايش مصرف فسفر 100

 كيلوگرم در هكتار باعث افزايش عملكرد دانه، اجزاي 75تا 
ست كه اين  برداشت شده ا كلزاي آبيعملكرد و شاخص

كه  در صورتي. دار بوده است افزايش از لحاظ آماري معني
و  داري به سطوح فسفر العمل معني دانه عكس وزن هزار
 معتقدند تغييرات وزن هزارنان  نشان نداد زيرا آنيتروژن

پور  صادقي .ثير خصوصيات ژنتيكي استأدانه بيشتر تحت ت
 مختلف در تحقيقي با كاربرد سطوح) 1378(و همكاران 

 مشاهده كردند كه از لحاظ عملكرد دانه بين نيتروژن
 طوريه ب. داري وجود دارد سطوح مختلف اختالف معني

 كيلوگرم در 3144كه بيشترين عملكرد دانه با ميانگين 
 خالص در هكتار و نيتروژن كيلوگرم 180هكتار با مصرف 

 كيلوگرم در هكتار 1986كمترين عملكرد دانه با ميانگين 
دست ه  خالص در هكتار بنيتروژن كيلوگرم 45 مصرف با

 را نيتروژن اختالف عملكرد بين سطوح مختلف انآن. آمد
 در افزايش تعداد غالف و نيتروژنثير مثبت أ تناشي از

همچنين نتيجه گرفتند ان آن. دانند دانه مي ميانگين وزن هزار
جب افزايش عملكرد ماده خشك  مونيتروژنكه كاربرد 

 به نيتروژناما ميزان روغن دانه با افزايش مصرف  ،گرديد
كه بيشترين و  طوريه  ب،صورت خطي كاهش يافت

 درصد 78/39 و 07/43كمترين ميزان روغن دانه با ميانگين 
 خالص در نيتروژن كيلوگرم 180 و 45به ترتيب از كاربرد 
در تحقيقي بر ) 1378( چاكرالحسيني .هكتار حاصل شد

 80رد كه كاربرد فسفر تا سطح روي سويا مشاهده ك
كيلوگرم در هكتار سبب افزايش معني دار عملكرد ماده 

 اما در سطوح باالتر اين ويژگي كاهش ،خشك شده است
او همچنين نتيجه گرفت كه كاربرد فسفر سبب . يافته است

كاهش معني دار غلظت روي، آهن و مس در گياه شده و 
كرد در سطوح ل كاهش عملياين مي تواند يكي از دال

  در طي سال زراعيHyola 308رقم  .باالي فسفر باشد
 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گچساران با توليد 79-78

 كيلوگرم دانه در هكتار نسبت به كليه ارقام تحت 4404
 يك درصد  احتمال در سطحHyola 401بررسي باستثناء 

البته در طول اين سال . برتري معني داري را نشان داد
دليل بارندگي كم، آبياري تكميلي صورت گرفته ه زراعي ب

مصرف نامتعادل كودهاي شيميايي ). 1380محمدي، ( است
يكي از عوامل موثر در كاهش كميت و كيفيت دانه هاي 

استفاده بهينه از مواد غذايي موجود و پرهيز . روغني است
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هم خوردن تعادل حساس بين رشد رويشي و زايشي ه از ب
لزم بررسي نياز غذايي ارقام مختلف در شرايط كلزا مست

لذا با توجه به نقش و اهميت اين . متفاوت محيطي است
سه عنصر و با توجه به اينكه توصيه كودي مطمئني در اين 

باشد، بنابراين جهت حصول حداكثر  مورد موجود نمي
در ) Hyola 308رقم (عملكرد، بررسي نياز غذايي كلزا 

نظر ه  فسفر الزم ب ونيتروژنسيري به شرايط ديم نيمه گرم
 بررسي اين تحقيق  اصليبر اين اساس هدف .رسيد مي

× عملكرد دانه ( بر عملكرد روغن  فسفر ونيتروژناثرات 
  . مي باشدكلزا) درصد روغن

  مواد و روشها
 از عمق  مركب، نمونهقبل از اجراي آزمايش

ايج  تهيه و مطابق روشهاي ر)ي سانتيمتر0 - 30(  زراعي
 فاكتورهاي )1376 ( احياييآزمايشگاه موسسه خاك و آب

 نيتروژنپ هاش، هدايت الكتريكي، عصاره اشباع،   بافت،
مصرف   غلظت عناصر كم  كل، فسفر و پتاسيم قابل جذب،

 در آن اندازه گيري روي، منگنز، آهن و مس قابل جذب
و فاصله )  متر مربع3×5(اندازه كرتها  ).1جدول( شد

 گرم در متر 6/0 سانتيمتر و تراكم بوته 30شت رديف كا
كشت با دست و به صورت . مربع در نظر گرفته شد

. فتهر سال انجام گر 79-81 كاري در اواخر آذرماه خشكه
صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي ه اين تحقيق ب

تيمارها .  تيمار اجرا گرديد12كامل تصادفي با سه تكرار و 
 كيلوگرم 90 و 60، 30، 0 روژننيتشامل چهار سطح 

، 0 خالص در هكتار از منبع اوره و سه سطح فسفر نيتروژن
 در هكتار از منبع سوپرفسفات P2O5 كيلوگرم 90 و 45
همزمان  نظر  و فسفر به ميزانهاي موردنيتروژن. باشند مي

  در عمق زراعيبا كشت در سطح كرتها توزيع و با خاك
يي بر اساس نتايج آزمون ساير عناصر غذا. رديدگ مخلوط
مس با روش    وحد بحراني آهن، روي، منگنز(خاك 
DTPA خادمي و ( 6/0 و 4/5، 9/0، 5/2 ،5/4 به ترتيب
. در كليه كرتهاي آزمايشي جبران گرديد ))1379، همكاران

بر روي كلزاي ) 1379-81(سال  اين تحقيق به مدت دو
چساران  در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گHyola 308رقم 

 ،در فصل رشد بر حسب مرحله رشد. انجام گرديد
سطح برداشت پس .  انجام گرديدي الزمبرداريها  يادداشت

 متر 12از حذف نيم متر حاشيه طولي و عرضي معادل 
ماه هر سال انجام   برداشت در اواسط ارديبهشت. مربع بود
 ميزان عملكرد دانه توزين، سپس ،پس از برداشت. گرديد

براي  ميزان روغن همچنين .دانه تعيين گرديد روزن هزا
ها و  تجزيه و تحليل آماري داده .تيمارها تعيين گرديد

مقايسه ميانگين با آزمون دانكن و با استفاده از برنامه 
  . انجام گرفت MSTATCكامپيوتري 

  نتايج و بحث
نتايج تجزيه فيزيكو شيميايي نمونه خاك محل 

.  آورده شده است1دول آزمايش قبل از كشت به شرح ج
دليل پايين تر بودن ميزان روي قابل جذب در خاك از ه ب

 كيلوگرم در هكتار سولفات روي 25 به ميزان ،حد بحراني
  .مصرف گرديد

ميزان بارندگي در ماههاي مختلف دو سال 
  .  آورده شده است2 در جدول 80-81 و 79-80زراعي

  اثر تيمارها برعملكرد 
از تجزيه واريانس مركب بررسي نتايج حاصل 

دهد كه اثرات   نشان ميكلزاهاي مربوط به عملكرد دانه  داده
دار  اصلي و متقابل نيتروژن و فسفر بر عملكرد دانه معني

  ).3جدول( بوده است
 نتايج تجزيه واريانس مركب صفات توجه به با

ل معني دار بودن اثر سال، ي يكي از دال3 جدول كلزا از
ه ب ،استسال زراعي  ان بارندگي در دومتفاوت بودن ميز

ميزان بارندگي در سال دوم ، 2كه با توجه به جدول  طوري
در مقايسه با سال اول تحقيق افزايش قابل توجهي داشته 

باتوجه به اينكه يكي از عوامل اصلي مؤثر در زراعت . است
  ديم، ميزان و پراكنش باران مي باشد، چنين 

 ،يد اين نتيجهأيدر ت. مي باشدنتيجه اي دور از انتظار ن
Nuttall در تحقيقي به منظور بررسي ) 1992( و همكاران
 و فسفر بر كلزا گزارش كردند كه اثر متقابل نيتروژناثرات 
 و سال و فسفر بر خصوصيات كمي و كيفي نيتروژنسال و 

معني دار بوده و دامنه گسترده اي از پاسخ به كاربرد  كلزا
ا در طول سالهاي تحقيق به دليل عناصر توسط كلزاين 

تغييرات دما، نزوالت جوي و عناصر موجود در خاك 
  .ايجاد شده است
كه در شكل يك نشان داده شده  يهمانطور

 كيلوگرم نيتروژن خالص 90است، كاربرد نيتروژن تا سطح 
ه  شده، بعملكرد دانهدار  در هكتار سبب افزايش معني

وح نيتروژن مصرفي با كه ميانگين ها در تمامي سط طوري
 البته بين سطوح .دهند داري را نشان مي شاهد تفاوت معني

 اختالف معني كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 90 و 60
ل اختالف عملكرد بين ييكي از دال. داري وجود ندارد

ثير مثبت نيتروژن در افزايش أسطوح مختلف و شاهد، ت
در اين رابطه ). 4شكل (  مي باشد كلزا در بوتهالفتعداد غ
در تحقيقي با كاربرد سطوح ) 1378(پور و همكاران  صادقي
 خالص نيتروژنكيلوگرم  180 و 135، 90، 45 ، 0 (نيتروژن

مشاهده كردند كه از لحاظ عملكرد دانه بين ) در هكتار
 طوريه  ب،داري وجود دارد معني سطوح مختلف اختالف

 كيلوگرم در 3144كه بيشترين عملكرد دانه با ميانگين 
 خالص در هكتار و نيتروژن كيلوگرم 180هكتار با مصرف 



 ديم نيمه گرمسيري  فسفر بر خصوصيات كمي و كيفي كلزا در شرايطو نيتروژنات بررسي اثر / 150

كيلوگرم در  1986كمترين عملكرد دانه با ميانگين 
 خالص در هكتار نيتروژن كيلوگرم 45هكتار با مصرف 

  . دست آمده ب
دار عملكرد دانه  كاربرد فسفر سبب افزايش معني

 در  P2O5م كيلوگر45 تيمار  وكلزا در مقايسه با شاهد شده
ايجاد   در مقايسه با شاهدهكتار بيشترين افزايش عملكرد را

كاهش عملكرد دانه كلزا در سطوح ). 2شكل (است كرده 
 اي در باالي فسفر احتماالً به دليل ايجاد اختالالت تغذيه

نتيجه برهمكنش اين عنصر با ساير عناصر مخصوصاً 
  .باشد عناصر ريزمغذي مي
  ميانگين و فسفر برنيتروژنبل  اثر متقادر رابطه با

دهد كه بيشترين ميزان   نشان مي3 شكل ،عملكرد دانه
 نيتروژن كيلوگرم 90عملكرد دانه مربوط به تيمار تركيبي 

 در هكتار با ميانگين P2O5 كيلوگرم 45خالص در هكتار و 
هكتار و كمترين ميزان عملكرد دانه   كيلوگرم در1976

 1104انگين عملكرد دانه مربوط به تيمار شاهد با مي
 3 در شكل  كه همچنين چنان.باشد كيلوگرم در هكتار مي

 از هكتار در P2O5كيلوگرم  45 كاربرد ،مشاهده مي شود
 نيتروژن مصرفي به باال، كيلوگرم در هكتار 30سطح 

  P2O5كيلوگرم  80عملكرد بيشتري را در مقايسه با سطح 
ل يابطه يكي از دال ايجاد كرده است كه در اين رهكتار در

كاهش عملكرد در سطح باالي فسفر به دليل ايجاد 
اختالالت تغذيه اي مخصوصاً در رابطه با عناصر كم 

اين زمينه  در. مصرف و در نتيجه كاهش عملكرد مي باشد
نتيجه گرفتند كه افزايش كود ) 1377(نيز معارفي و لطيفي 

زايش  كيلوگرم در هكتار و همچنين اف100ه تا نيتروژن
 كيلوگرم در هكتار باعث افزايش 75مصرف فسفر تا 

عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و شاخص برداشت شده 
   .دار بوده است است كه اين افزايش از لحاظ آماري معني

در ) 2001( و همكاران Cheemaهمچنين 
 90، 40، 0 ( نيتروژنآزمايشي مزرعه اي با سطوح مختلف 

 و 60، 30، 0( و فسفر ) هكتار در نيتروژن كيلوگرم 120و 
 بر روي كلزاي آبي گزارش ) در هكتارP2O5 كيلوگرم 90

 60 در هكتار و نيتروژن كيلوگرم 90كردند كه كاربرد 
 در هكتار سبب افزايش معني دار وزن P2O5كيلوگرم 

آنان دليل افزايش . خشك كل گياه و عملكرد دانه شد
تعداد غالف در بوته عملكرد دانه را عمدتاً ناشي از افزايش 

  .و تعداد دانه در غالف ذكر كردند
  وزن هزار دانهاثر تيمارها بر

    مركبنتايج حاصل از تجزيه واريانس
 نشان 3 وزن هزار دانه از جدول  دو سالهاي ميانگين

فسفر در سطح احتمال پنج  نيتروژن و دهد كه كاربرد مي
ا اثر متقابل امداري را داشته  درصد بر اين ويژگي تأثير معني

مقايسه . اين دو بر وزن هزار دانه معني دار نمي باشد
 ،نيتروژندهد كه با كاربرد  دانه نشان مي ميانگين وزن هزار
دانه در مقايسه با شاهد افزايش يافته  ميانگين وزن هزار

  كيلوگرم90كه بيشترين افزايش را سطح  طوريه ب. است
بته اختالف معني  ال،در هكتار ايجاد كرده است نيتروژن

 در هكتار نيتروژن كيلوگرم 90 و60، 30داري بين سطوح 
  ).4جدول(وجود ندارد 

 در مقايسه  راكاربرد فسفر ميانگين وزن هزاردانه
كه بيشترين افزايش را سطح  طوريه ب ،دادهبا شاهد افزايش 

  ).5جدول( در هكتار ايجاد كرده است  P2 O5 كيلوگرم90
    در بوتهالفغاثر تيمارها برتعداد 

  مركبنتايج حاصل از تجزيه واريانس
 تعداد غالف در بوته نشان مي دهد كه ميانگين هاي

 و فسفر بر اين ويژگي معني دار بوده نيتروژنثير أت
غالف در بوته  متوسط تعداد  بر آنهااثر متقابل اما ،است

كاربرد  ).3جدول( دهد ثير معني داري را نشان نميأت
 كلي سبب افزايش تعداد غالف در بوته طوره  بنيتروژن

ثير را تيمار أكلزا در مقايسه با شاهد شده است و بيشترين ت
 ، خالص در هكتار بر اين ويژگي داشتهنيتروژن كيلوگرم 90

كيلو گرم  90 و 60 اما اختالف معني داري بين دو سطح
صادقي ). 4شكل( وجود ندارد  خالص در هكتارنيتروژن

اختالف عملكرد بين سطوح ) 1378( پور و همكاران
 در نيتروژنثير مثبت أ تناشي از كاربردي را نيتروژنمختلف 

  كلزا و ميانگين وزن هزاردانه در بوتهافزايش تعداد غالف
در آزمايشي ) 2001( همچنين چيما و همكاران .دانند مي

 120 و 90، 40، 0 ( نيتروژنمزرعه اي با سطوح مختلف 
 90 و 60، 30، 0(  و فسفر) كتار در هنيتروژنكيلوگرم 
 بر روي كلزاي آبي گزارش ) در هكتارP2O5كيلوگرم 

 60 در هكتار و نيتروژن كيلوگرم 90كردند كه كاربرد 
 در هكتار سبب افزايش معني دار وزن P2O5كيلوگرم 

آنان دليل افزايش . خشك كل گياه و عملكرد دانه شد
عداد غالف در بوته عملكرد دانه را عمدتاً ناشي از افزايش ت

  .و تعداد دانه در غالف ذكر كردند
 5شكل مقايسه ميانگين تعداد غالف در بوته از 

نشان مي دهد كه كاربرد فسفر اين ويژگي را به طور معني 
بطوريكه بيشترين ميانگين را تيمار . داري افزايش داده است

   البته اختالفدر هكتار ايجاد كرده P2O5  كيلوگرم 90
در  P2O5 كيلو گرم  90  و45اري بين دو سطوح معني د
  .  وجود نداردهكتار

  اثر تيمارها بر درصد روغن دانه
بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس درصد 

ثير أ و فسفر تنيتروژنروغن نشان مي دهد كه كاربرد 
با توجه  ).3جدول( داري بر اين ويژگي نداشته است معني
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 نيتروژن كيلوگرم 90، كاربرد آزمايش دو سالهبه نتايج اين 
در هكتار براي توليد P2O5   كيلوگرم45خالص در هكتار و 

در شرايط  Hyola 308 رقم  دانه كلزا در هكتار تن2حدود 
 اين توصيه . محل آزمايش توصيه مي گردد و خاكياقليمي

مختص اين آزمايش دو ساله و منطقه انجام تحقيق با 
 .ص به خود مي باشدشرايط آب و هوايي و خاكي مخت

 اين توصيه ،البته با توجه به اثرات باقيمانده فسفر در خاك
  حتماً بر اساس حدود بحراني بوده و در صورتد باي

پائين تر بودن ميزان فسفر در خاك از حد بحراني الزم 
است جهت اين رقم و در شرايط محيطي محل آزمايش 

 هاي كلي توصيه پيشنهاد شده، اعمال گردد و براي توصيه
 كاربرد ميزانهاي مورد نياز اين دو عنصر ،و در ساير شرايط

 انجام آزمون خاك و با در نظر گرفتن حدود يبر اساس
و بر اساس منابع، توصيه هاي الزم ارائه و باشد بحراني 

  .استفاده گردد

  
  1379-80  نتايج تجزيه فيزيكوشيميايي نمونه خاك محل آزمايش قبل از كشت در سالهاي- 1 جدول

  عمق  سال
  )سانتي متر(

EC 
  )دسي زيمنس برمتر(

TNV 
 OC  بافت خاك  pH  SP  )درصد(

  )درصد(
80-1379  30 - 0  65/0  25/44  35/7  54/48  Si Cl L  78/0  
81-1380  30 - 0  89/1  55/35  7/7  5/43  Si Cl  60/0  

P  K  Mn  Fe  Zn  Cu  
  عمق   سال

  )سانتي متر(
 Nكل  

  )رمميلي گرم بر كيلوگ(  )درصد(
80-1379  30 - 0  097/0  10  252  2/16  5/7  38/0  26/1  
81-1380  30 - 0  061/0  4/6  304  8/19  2/9  5/0  52/1  

  
  متر  در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گچساران بر حسب ميلي80-81 و 79-80ميزان بارندگي در ماههاي مختلف سالهاي زراعي - 2جدول 

  تير  خرداد  ارديبهشت  روردينف  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  سال  ماه
80-79  3/3  9/79  7/84  2/51  19  9  1/15  7/3  0  0  
81-80  0  8/4  7/344  1/125  8/49  9/42  8/67  0  0  0  

  
  كلزانتايج تجزيه واريانس مركب صفات مورد بررسي  - 3جدول 

    M.S)(ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منابع تغييرات

  درصد روغن دانه   دربوتهالفتعداد غ  وزن هزار دانه  عملكرد دانه

  74/337 **  81/3242**  60/6 **  675/1**  1  سال
  n.s 028/0  n.s 22/0  n.s 09/15  *69/11  4  تكرار
  n.s 50/9   04/1327**   35/1 **   444/0**  2  نيتروژن

  n.s 02/0  *95/316  n.s 34/1  045/0 *  2  نيتروژن* سال 
  65/2  24/66  065/0  01/0  8  خطا
  n.s 76/1   58/844**   503/0 *   610/0**  3  فسفر

  n.s 038/0  * 30/256  n.s 29/1  051/0*  3  فسفر* سال 
  n.s 324/0  n.s 21/142  n.s 57/2  113/0**   6  فسفر* نيتروژن

  n.s 03/0  n.s 053/0  n.s 42/133  n.s 69/1  6  فسفر* نيتروژن* سال 
  62/7  47/79  167/0  017/0  36  خطا

  غير معني دار : n.s            درصد       5در سطح احتمال  بودن معني دار *                 درصد 1احتمال در سطح  بودن  معني دار* *
 

  زراعي سال  دودانه كلزا دروزن هزار  بر ميانگين نيتروژن بررسي اثرات سطوح مختلف -4جدول 
 نيتروژنسطوح 

  )كيلوگرم در هكتار(
 ميانگين وزن هزار دانه

  )گرم(
0   B *14/3  
30  AB42/3  
60   AB39/3  
90   A53/3  

تفاوت درصد  5  از لحاظ آماري در سطح احتمال،ميانگين هايي كه در هر ستون در يك حرف مشترك مي باشند*
  .دمعني داري با يكديگر ندارن
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  زراعي سال  دودانه كلزا دروزن هزار  بررسي اثرات سطوح مختلف فسفر بر ميانگين -5جدول 
 سطوح فسفر

  )كيلوگرم در هكتار(
 ميانگين وزن هزار دانه

  )گرم(
0  B *20/3  
45   B27/3  
90   A64/3  

تفاوت درصد  5  از لحاظ آماري در سطح احتمال،ميانگين هايي كه در هر ستون در يك حرف مشترك مي باشند*
  .دمعني داري با يكديگر ندارن
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  كلزا در دو سال زراعي عملكرد دانه  ميانگين برنيتروژن وح مختلفثير سطأ ت-1شكل 

b

a

a

1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650

ار)
هكت

 در
رم

وگ
كيل

د (
كر

عمل

0 45 90

سطوح فسفر (كيلوگرم درهكتار)
  

 كلزا در دو سال زراعي عملكرد دانه  ميانگين برفسفرثير سطوح مختلف أ ت-2شكل 
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 كلزا در دو سال زراعي  دانه و فسفر بر ميانگين عملكردنيتروژن بررسي اثرات متقابل - 3شكل 
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  كلزا در دو سال زراعي در بوته الف تعداد غ ميانگين برنيتروژن ثير سطوح مختلفأ ت-4شكل 
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  كلزا در دو سال زراعي در بوته الف تعداد غ ميانگين برفسفرثير سطوح مختلف أ ت-5شكل 
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