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  بررسی تأثیر منابع و مقادیر کودهاي نیتروژن بر عملکرد و روغن کلزا
  

   1علیرضا جعفرنژادي

 

  چکیده
مین تغذیه أباشد که توجه به این نیازها و ت کلزا مانند هر محصول زراعی دیگر داراي نیازهاي غذائی خاص خود می

 نیتروژنیثیر میزان و نوع کودهاي أررسی تبه منظور ب. متعادل گیاه، ضامن افزایش تولید این گیاه خواهد بود
 نیتروژنبلوکهاي کامل تصادفی شامل چهارسطح  طرح قالب در و برعملکرد و روغن کلزا، طرحی بصورت فاکتوریل

 15هکتار و سه منبع اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم با  در نیتروژنکیلوگرم  240و  180، 120، 60، 0
در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور خوزستان اجراء  زراعی بمدت دوسال 1377ز سال سه تکرار ا تیمار در

داري بر عملکرد دانه، درصد  معنی کامالًنتایج حاصله از جدول تجزیه واریانس نشان داد که مقدار کود اثر. گردید
 در نیتروژنکیلوگرم  240ر هکتار از تیما تن در 5/2و بیشترین عملکرد بمیزان  شتروغن و اجزاء عملکرد کلزا دا

درصد  نیتروژن،با افزایش مقدار  همچنین. )=01/0α( کیلوگرم از تیمار شاهد بدست آمد 677مقایسه با  هکتار در
کیلوگرم  240و 180بطوریکه باالترین عملکرد مربوط به تیمارهاي . روغن کاهش ولی عملکرد روغن افزایش یافت

کیلوگرم  325میزان ه کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد ب کیلوگرم و 1153و 1070میزان ه در هکتار ب نیتروژن
یک گروه و منبع  همچنین در بین منابع مختلف کود، منابع نیترات و سولفات آمونیوم در. روغن در هکتار بدست آمد

پارامترها و اجزاء داري بر عملکرد دانه کلزا داشته ولی بر سایر  اوره در گروه دیگر قرار گرفت و تفاوت معنی
م سال با این دو وأو اثرات ت مقادیر و منابع نیتروژن اثرات متقابل. )=05/0α(داري مشاهده نشد عملکرد تفاوت معنی

بطوریکه باالترین عملکرد دانه به  )=05/0α(بر عملکرد دانه از نظر آماري در سطح پنج درصد معنی دار بود  فاکتور
نیترات آمونیوم بدست آمد ولی بر سایر  از منبع نیتروژن گرمکیلو 240از تیمار در هکتار کیلوگرم 3056میزان 

 .داري مشاهده نشد ثیر معنیأاجزاء عملکرد ت

  ،عملکرد، درصد روغن ،کلزا نیتروژن، منابع نیتروژنمقادیر  :واژه هاي کلیدي
  

                                                        
  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان -1
  - 24/10/84: و تصویب 13/12/82: وصول  
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  مقدمه
کیفیت محصوالت  و یکی از عوامل موثر در عملکرد

بین عناصر غذائی مورد نیاز گیاه زراعی، وجود تعادل 
دارد  نیتروژنکلزا نیاز فراوان به  ).1379ملکوتی، (باشد  می

بیشتر از ( نیتروژنو غالباً به عنوان گیاهی با نیاز باالي 
برابر  هرتن بذر کلزا حدود دو. مورد توجه است) گندم

 .کند مورد نیاز یک تن گندم از خاك برداشت می نیتروژن
ضروري بوده و این گیاه  کلزارشد و تولید  براي نیتروژن

قابل  نیتروژنمورد نیاز خود را از سه منبع  نیتروژنتواند  می
کود  .مین نمایدأجذب که در زمان کاشت وجود دارد ت

 50مورد نیاز کلزا براي دستیابی به عملکردي مطلوب از 
  کیلوگرم متفاوت است  240هکتار تا  در نیتروژنکیلوگرم 

  
  
  

در ایران  نیتروژن يتوصیه کود). 1379ی و همکاران،خادم(
   در خاك براساس آزمون خاك و میزان مواد آلی

  ).1379ملکوتی، (گیرد  انجام می مختلف گیاهان
رفتن  زیاد در مراحل زایشی سبب باال نیتروژن مصرف 

 Kimber(گردد  روغن می درصدمیزان پروتئین و کاهش 
  ).McGergor ،1995و

 Ramsay وCallinan )1992 (عنوان نمودند که 
افزایش  نیتروژنعملکرد دانه با افزایش مصرف مقدار 

داري  یابد و بین سالها و مناطق مختلف اختالف معنی می
 نیتروژنهمچنین میزان روغن با افزایش مقدار . مشاهد شد

موجود در کل پروتئین  نیتروژن میزان. بتدریج کاهش یافت
و  Taylor .افزایش یافت نیتروژنر ثیر مقادیأنیز تحت تبذر 

به این نتیجه رسیدند که میزان آبیاري و  )1991(همکاران 
. عملکرد دانه و روغن را افزایش داد )توأم(نیتروژن 

درصد در تیمار بدون  4/46بطوریکه میزان روغن بین
متغیر  نیتروژنکیلو  200تیمار  درصد در 6/45تا  نیتروژن

گزارش کردند کاربرد ) Scarisbrick )1995و Asare.بود
هکتار عملکرد دانه و وزن ماده  در نیتروژنکیلوگرم  240

خشک را افزایش داد بطوریکه افزایش عملکرد عمدتاً 
. تر بود تحت تاثیر افزایش تعداد دانه و بذرهاي سنگین
 نیتروژنهمچنین میزان پروتئین دانه با افزایش مقدار کاربرد 

ثیري روي مقدار أف گوگرد تمصر. بتدریج افزایش یافت
   .روغن و پروتئین موجود نداشت

Jang  گزارش نمودند که  )1987(و همکاران
طول ساقه، رشد ریشه و ساقه، تعداد  نیتروژنافزایش مقدار 

مقدار  وغالف، وزن هزاردانه، و عملکرد دانه را افزایش 
  . دادکاهش  را روغن

Ibrahim ه گزارش نمودند ک )1989( و همکاران
و تاریخ کاربرد آن بر روي مقدار روغن و  نیتروژنمقادیر 

در آزمایش دیگري که  .اسیدهاي چرب دانه مؤثر نیستند
هاي کاشت را در  فاصله ردیف ونیتروژن مقادیر مختلف 

، محققین به این نتیجه دست ندکرد هندوستان بررسی می
 ژننیتروکیلوگرم  60یافتند که عملکرد دانه با مقادیر بیشتر 

 ها در یابد و همچنین بلندترین بوته هکتار افزایش می در
 Bernardi(سانتیمتر تولید شدند  30 هاي کاشتفاصله ردیف

  .)Banks ,1993و
 Hocking  وMason )1993 ( گزارش کردند که
عملکرد دانه را افزایش داد اما اثر  نیتروژنیکودهاي 

دانه، ناچیزي در میزان ماده خشک، طول غالف، وزن هزار
عناصر  تجمعغالف، میزان روغن و  تعداد دانه در هر

  .ها داشته است غذائی در دیواره غالفها و دانه
Jasinska  که مقادیر، ریافتند د) 1993(و همکاران

بر روي شکل گیاه،  نیتروژن زمانها و روشهاي کاربرد
مقادیر باالي . عملکرد اجزاء و خوابیدگی گیاه مؤثر نیستند

روتئین دانه و عملکرد روغن را افزایش و میزان پ نیتروژن،
  میرزاشاهی و همکاران. دهد روغن دانه را کاهش می

برعملکرد دانه  نیتروژنیکه اثر کود  عنوان نمودند) 1379(
 اتاثر ولیدار بوده  معنی از نظر آماري کلزا و اثر تقسیط

مطالعات بسیاري  در. دار نبوده است معنی آنهامتقابل 
   ذیه در رشد و عملکرد کلزا نشان داه شده استاهمیت تغ

)Almond 1986 ,و همکاران .(Hocking  وStapper   
تعداد و نیز  ,نیتروژناثر کوددهی  در دریافتندکه) 1993(

مورد نیاز  نیتروژنبخش اعظم . کردسطح برگ افزایش پیدا 
و سپس از  هدشگیاه تا زمان وقوع گلدهی از خاك جذب 

مصرف  .یافتها انتقال  به غالفها و دانه ها برگها و ساقه
و در پائیز ارزش اندکی  قبل از کشت نیتروژن خاکی
در بهار باعث افزایش  نیتروژنحالیکه کاربرد  در ,داشت

 Bilsborrow( گردیدرشد در دوره بحرانی قبل از گلدهی 
گزارش )1993( Banksو  Bernardi ).1993 ,و همکاران

در افزایش رشد معموالً در تولید  نیتروژنثیر أکه تکردند 
ثیر ناچیزي أو ت هدشتعداد زیادي غالف در مترمربع متجلی 

 نیتروژنکاربرد . شتشوند دا بر اجزایی که دیرتر تشکیل می
زت تا مرحله اولیه طویل شدن ساقه عمدتاً بهتر رمرحله  در

بمنظور بررسی اثرات .بوداز مراحل زودتر یا دیرتر از آن 
یر کودهاي نیتروژنی بر عملکرد و روغن کلزا منبع و مقاد

 .طرحی بصورت زیر اجرا گردید
  مواد و روشها

به  80-81و  79-80سالهاي  این آزمایش در
 نیتروژنیثیر منابع و مقادیر کودهاي أمنظور بررسی ت

شرایط خوزستان در ایستگاه  برعملکرد و روغن کلزا در
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گاه شاوور ایست. تحقیقات کشاورزي شاوور اجراء گردید
 50عرض جغرافیائی  کیلومتري شمال اهواز در 70در 

 اندیمشک و در -دقیقه در مسیر محور اهواز  31درجه و 
هاي کرخه و کارون واقع شده است  حدفاصل رودخانه

گراد و حداکثر  درجه سانتی 51حداکثر دماي مطلق ماهیانه 
متوسط  ود درص 22و 73و حداقل رطوبت نسبی به ترتیب 

 .باشد متر می  میلی 241/ 7ایستگاه  ردگی سالیانه دبارن
شاوور در یک واحد فیزیوگرافی دشت   ایستگاه  خاکهاي

حد فامیل  بندي تا اي قرار گرفته و از نظر رده آبرفتی رودخانه
 fine, mixed, hyperthermic, Aeric Haplaqueptsبصورت
 طرح قالب در بصورت فاکتوریل و این آزمایش. می باشد

سه تکرار اجراء شد  تیمار در 15 بلوکهاي کامل تصادفی با
و 180، 120، 60، 0شامل نیتروژن فاکتور اول چهار سطح 

هکتار و فاکتور دوم منابع کود  در نیتروژنکیلوگرم  240
شامل اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم بود،  نیتروژن

ام سه مرحله همزمان با کشت، هنگ در نیتروژنکودهاي 
. مصرف شد) بصورت مساوي( گلدهیساقه رفتن، هنگام 

قبل از کشت، زمین آزمایش در اواخر شهریور شخم و 
سانتیمتري  30دیسک زده شد و پس از آماده شدن از عمق 

برداري جهت تعیین میزان عناصر غذائی، وضعیت  نمونه
سپس براساس میزان  و پارامترها انجام سایر شوري، بافت و

 گرفت انجام هاي الزم خاك توصیه در عناصرموجود
 قبل از کشت به میو پتاس يتمام کودهاي فسفر ).1جدول(  

مساحت  .مخلوط گردید خاك داده شد و با دیسک با خاك
متر و سایر پارامترهاي زراعی براساس ) 3× 7(هر پالت 

پس از . هاي روغنی انجام گرفت هاي فنی بخش دانه توصیه
کش ترفالن استفاده شد و  از علفاعمال کودهاي شیمیائی 

بالفاصله با خاك مخلوط گردید و سپس عملیات کشت 
جمله  درطول دوره رشد مراقبتهاي زراعی از. انجام شد

مبارزه با آفات و بیماریهاي گیاهی و وجین علفهاي هرز 
کلیه تیمارهاي آزمایش  درهنگام گلدهی از. انجام شد

نه تهیه و به گیاه نمو جهت بررسی میزان عناصر در
انتهاي فصل براي تعیین میزان  در. آزمایشگاه ارسال گردید

ها از وسط هر پالت  عملکرد دانه پس از حذف حاشیه
 مترمربع برداشت و میزان عملکرد دانه، وزن هزار هشت

براساس روش رایج (میزان روغن همچنین . دانه تعیین شد
زه گیري اندا) اندازه گیري روغن در بخش دانه هاي روغنی

. گیري شد عالوه بر موارد مذکور ارتفاع بوته نیز اندازه. شد
 پس از بدست آمدن عملکردها و درصد روغن و وزن هزار

 MSTATCافزار  دانه و سایر پارامتر، نتایج بااستفاده از نرم
و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل گردید که نتایج بشرح زیر 

  .خواهند بود
  

  نتایج و بحث
واریانس بدست آمده مرکب  تجزیه نتایج جدول

بر روي عملکرد دانه،  نیتروژننشان داد که اثر مقادیر 
دار  معنی کامالُدانه  ارتفاع بوته، درصد روغن و وزن هزار

 کامالًفقط بر عملکرد اثر  نیتروژنمنابع کود  لیو بود
نتایج تجزیه واریانس مربوط  ).=01/0α(ت داري داش معنی

سال، مقادیر  مستقلان داد که اثرات به عملکرد دانه، نش
 و نیز اثرات متقابل نبتروژنیمنابع کود , نبتروژنیکود 
دار و اثرات متقابل مقادیر و  معنی کامالً کود و سال مقادیر

دار  منابع کودي و همچنین اثر همزمان سه فاکتور معنی
  ).2جدول (باشد  می

  عملکرد دانه -الف
داد، که گیاه کلزا بررسی عملکرد دانه کلزا نشان 

که  بطوري .دارد نیتروژنجهت تولید مناسب نیاز به کود 
درصورت عدم مصرف کود کاهش چشمگیري در میزان 

تایج اثرات مصرف کود ن .عملکرد محصول حاصل شد
برعملکرد در هر دوسال از روندي مشابه تبعیت  نیتروژن

 ننیتروژهر دوسال با افزایش میزان کود  بطوریکه در .نمود
بطورکلی میانگین عملکرد . عملکرد دانه افزایش یافت

سال،  هر دو بدست آمده از تیمارهاي اعمال شده در
با  نیتروژنکیلوگرم  240باالترین عملکرد مربوط به تیمار

کمترین مربوط به تیمار  و هکتار کیلوگرم در 2518میانگین 
اختالف معنی هکتار  کیلوگرم در 677با عملکرد  شاهد
باالترین در رابطه با منابع کودي ). =01/0α(را داشتندداري 

نیترات آمونیوم با  عملکرد مربوط به سولفات آمونیوم و
هکتار و  کیلوگرم در 1864و  1903میانگینی به ترتیب 

کیلوگرم  1679مربوط به کود اوره با میانگین  کمترین مقدار
کودهاي سولفات لحاظ آماري  ، که ازبودههکتار  در

و مبنع اوره در  اول در گروه یوم و نیترات آمونیومآمون
ی نتایج اثرات سبرر ).3جدول ( گرفتگروه بعدي قرار 

هر دوسال  در دانه د که باالترین عملکرددامتقابل نشان 
از منبع  نیتروژنهکتار  کیلوگرم در 240مربوط به تیمار 

سال  کیلوگرم در 2371نیترات آمونیوم به ترتیب به میزان 
نتایج . سال دوم بدست آمد کیلوگرم در 3056و  اول

بدست آمده حاکی از این است که کلزا هنوز به مقدار 
 پیشنهادباالتر این تیمارها ممکن است پاسخ مثبتی بدهد که 

  .شود مقادیر باالتر نیز آزمایش شوند می
  وزن هزاردانه - ب

گیري و تجزیه و  فاکتور بعدي که مورد اندازه
بر وزن  نیتروژنثیر منابع و مقادیر کود أت تتحلیل قرار گرف
دانه  تایج حاصل نشان داد که وزن هزارن.دهزاردانه کلزا بو

بطوریکه . گیرد قرار می نیتروژنثیر مقادیر کود أتحت ت
کیلوگرم  240و  180باالترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار 
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 کمترین مربوط به تیمار شاهد گرم و 4/2به میزان  نیتروژن
نتایج نشان . )=05/0α( بود رمگ 1/2ا میانگین ب120و 60و 

ثیري أبر میزان وزن هزاردانه ت کود نیتروژن داد که منابع
هاي حاصل مشخص شد  با بررسی یافته. )=05/0α( ندارد

وزن هزاردانه چندان  نیتروژنکیلوگرم  120که تا مقدار
 120از  مقادیر باالتر گیرد و در ثیر کود قرار نمیأتحت ت

 گرفتثیر قرار أاین فاکتور تحت ت نیتروژنکیلوگرم 
)05/0α=( ) تاثیر تیمارهاي اعمال شده از روند  .)3جدول

منبع و مقدار کود  یکسانی برخوردار بود و اثر متقابل بین
  .داري مشاهده نشد تفاوت معنی

  درصد روغن - ج
روغن کلزا نشان  درصدنتایج حاصل از بررسی 

درصد روغن دانه  ,نیتروژنیقدار کود با افزایش م که ددا
، بطوریکه با افزایش مقادیر کود )=01/0α(یافت کاهش 
درصد روغن سیر نزولی پیدا کرده است که این  نیتروژنی

 هاي محققین دیگر همخوانی و مطابقت دارد نتایج با یافته
)Almond ,1986 وChauhan,1992( . بررسی نتایج

بر میزان درصد روغن  روژنینیتثیر منبع کود أمربوط به ت
. شتبین منابع وجود ندا تفاوتی د که ازنظر آماريدانشان 

 کیلو 240ربطورکلی کمترین درصد روغن مربوط به تیما
و باالترین درصد مربوط به  45/  8با میانگین  نیتروژن

درصد بدست آمد و ازنظر منابع  48تیمار شاهد به میزان 
 ).3جدول (ی مشاهده نشد درصد تفاوت 47نیز با میانگین 

د دابررسی اثرات متقابل حاصل از منبع و مقدار کود نشان 
که اثرات متقابل بین منبع و مقدار کود بر درصد روغن 

  .نبوددار  معنی
  عملکرد روغن – د

نشان دادکه عملکرد تجزیه و تحلیل آماري طرح 
تحت ) عملکرد دانه در درصد روغنحاصلضرب (روغن 

، بطوریکه گرفتقرار  نیتروژنیمقادیر کودهاي  ثیر منابع وأت
کیلوگرم  240و 180باالترین عملکرد مربوط به تیمارهاي 

کیلوگرم روغن 1163و  1078به میزان  نیتروژندر هکتار 
در هکتار و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد به میزان 

کیلوگرم روغن در هکتار بدست آمد که از نظر آماري  329

 ک درصد تفاوت معنی داري مشاهده شددر سطح ی
کیلوگرم ازت در 240و 180بین تیمارهاي ). 3جدول(

. )=05/0α( هکتار از نظر آماري تفاوتی مشاهده نشد
همچنین منابع نیترات آمونیم و سولفات آمونیوم در یک 

  ).3جدول( گروه آماري و منبع اوره در گروه دیگر قرار گرفت
  ارتفاع بوته – ه

آمده نشان داد كه اثر مقدار كود ازته  نتايج بدست
باشد بطوريكه با افزايش  دار مي بر ارتفاع گياه بسيار معني

مقدار كود، ميزان افزايش ارتفاع گياه بصورت قابل 
باالترين ارتفاع بوته مربوط به . اي مشاهده شد مالحظه
سانتيمتر و  ١٧٣كيلوگرم ازت با ميانگين ارتفاع  ٢٤٠تيمار 

 ١٢٣فاع مربوط به تيمار شاهد با ميانگين كمترين ارت
بر ارتفاع گياه  نيتروژنياثر منابع كود . سانتيمتر بدست آمد

اثرات متقابل منبع كود و مقدار ).٣جدول (دار نشد  نيز معني
  .)=05/0α(دار نبود كود بر ميزان ارتفاع بوته معني

  گیري نتیجه بحث و
باتوجه به نتايج حاصله از انجام اين طرح 

نيتروژن مشخص شد كه كلزا گياهي است كه شديداً به 
ثير بسزائي در ميزان أو كمبود اين عنصر ت پاسخ مي دهد
. عملكرد روغن و ساير اجزاء عملكرد دارد عملكرد دانه،

بطوركلي نتايج بدست آمده نشان داد كه تحت شرايط 
از  نيتروژن كيلوگرم ٢٤٠منطقه، تيمار كودي آزمايش در

دانه باالترين مي باشد اما از نقطه نظر عملكرد نظر عملكرد 
كيلوگرم  ٢٤٠و ١٨٠روغن با توجه به اينكه تيمارهاي 

از  از نظر آماري در يك سطح قرار مي گيرند و نيتروژن
منظور جلوگيري از مصرف بيش از حد ه طرف ديگر ب

 ١٨٠و آلودگي محيط زيست تيمار  نيتروژنيكودهاي 
قابل توصيه  ر بهترين بوده ودر هكتا نيتروژنگرم  كيلو
 نظر منبع كود جهت مصرف در زراعت كلزا در از. باشد مي

صورت وجود منابع مختلف بهتر است از كودهاي نيترات 
آمونيوم و سولفات آمونيوم در درجه اول و سپس اوره در 

  .درجه دوم استفاده شود
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  قبل و بعد از کشت محل آزمایشتجریه خاك  – 1جدول 

 Ec  عمق نمونه
 dSm-1  PH O. C 

 %  
P  

mgkg-1  
K 

mgkg-1  
Zn 

mgkg-1  
Fe 

mgkg-1  
Mn 

mgkg-

1  
Cu  

mgkg-1  
Cm30-0  2 /3  3  /7  79 /0  9  /5  225  0/1  6  /9  3  /4  0/2  

60-30  8 /3  2  /7  33 /0  6  /1  107  9 /0  6  /2  1  /1  3  /1  
  تجزیه خاك بعد از کشت

  شاهد 
 )cm 30-0 (  2  /2  1  /7  75 /0  4  /7  222  6 /0  20  /7  1  /4  3  /1  

  1/  3  4/  6  7/  5  0/ 8  229  8/  3  0/ 86  7/  2  0/2   60تیمار 
  1/  2  4/  1  6/  4  0/ 6  221  6/  8  0/ 85  7/  2  0/2   120تیمار 
  1/  2  4/  2  5/  8  0/ 56  225  6/  9  0/ 9  7/  2  2/  3   180تیمار 
  1/  3  4/  2  6/  5  0/ 5  220  0/8  0/ 88  7/  2  2/  2  240تیمار 

  
  مرکب عملکرد دانه، روغن، وزن هزاردانه، ارتفاع بوتهتجزیه واریانس میانگین مربعات  - 2جدول 

درجه   منابع تغییرات
درصد   عملکرد دانه  آزادي

  ارتفاع بوته  وزن هزاردانه  عملکرد روغن  روغن

  n.s   0005/0  ** 7 /9160  5/1378421 **  137/  8 **  5/4129931 **  1  سال
  n.s 76  /1  ** 9/73908  n.s 016 /0  * 81 /140  9/281455 **  4  سال× تکرار 

  7143/  8 **  0/ 5 **  8/2103284 **  22/ 83 **  2/10158083 **  4  نیتروژنمقادیر کود 
  n.s 01 /0  ** 7  /1067  5/96364 **  4/  82 **  3/270033 **  4  سال× مقادیرکود 
  n.s 56 /0  ** 6/103437  n.s 112 /0  n.s 9  /34  26/428675 **  2  نیتروژنمنابع کود 
  n.s 25980  n.s 002 /0  n.s 1/8626  n.s 004 /0  * 2  /184  2  سال× منابع کود 

  n.s 73 /0  * 6 /42405  n.s 09 /0  n.s 9  /39  168530/ 4 *  8  منابع کود× مقادیر کود 
  n.s 37 /1  * 8 /36666   n.s 007 /0  n.s 5  /20  156274/ 7 *  8  سال× منابع × مقادیرکود 

  59/  6  0/ 068  2/16917  1/ 29  68426/  1  56  ء خطا
  4/  94  14/  4  22/15  2/ 41  14/  4  ( % ) ضریب تغییرات

  
  

نمودارالف-اثرات متقابل منابع و مقادیر کودهاي نیتروژنی بر عملکرد دانه کلزا
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  کرد دانه، درصد روغن، عمل کودهاي نیتروژنی بر) ب(و منابع ) الف(اثرات مستقل مقادیر  ساله مقایسه میانگین دو - 3جدول 
  ارتفاع بوته و دانه وزن هزار

  عملکرد دانه  عامل
kg.ha-1  

  روغن 
 %  

  عملکرد روغن
kg.ha-1  

  وزن هزاردانه
gr  

  ارتفاع بوته
 cm  

  مقادیر کود: الف
  E 677  A 0/48  D329 B 1  /2  D 123  شاهد
60  D  1458  A 3  /48  C700 B 1  /2  C 152  

120  C 2103  A 8  /47  B1004 B 2  /2  B 164  
180  B 2322  B 1  /46  AB1078 A 4  /2  AB 168  
240  A 2518  B 8  /45  A1163 A 4  /2  A 173  

LSD(=0.05) 74/174 759/0 88/86 174/0 157/5 
LSD(=0.01) 81/333 01/1 76/115 232/0 87/6 

  منابع کود:ب
  B 1679  A 3  /47  B788 A 2  /2  A 155  اوره

  A 1864  A 0/47  A878 A 3  /2  A 157  نیترات آمونیوم
  A 1903  A 2  /47  A898 A 3  /2  A 156  سولفات آمونیوم

LSD(=0.05) 35/135 588/0 3/67 135/0 995/3 
LSD(=0.01) 33/180 783/0 67/89 18/0 322/5 

  
  

 LSD(=0.05)=  ٨٨/٨٦  
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