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 راد معرفت مصطفوي*

  راكاستادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ا
  17/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش4/3/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
 ارقام زمستانه کلزا و تعیین ارقام پرمحـصول،  مطالعه سازگاري منظور    این پژوهش به    مرحله اول  در

مرکز تحقیقـات کـشاورزي و       پژوهشیمزرعه  در   1385-87هاي زراعی    اي در سال   دو آزمایش مزرعه  
 3هاي کامـل تـصادفی و در     بلوكهدر قالب طرح پای و    اراك  در شهر   واقع منابع طبیعی استان مرکزي،   

 لیکورد، مودنـا و  ارقامترتیب  نتایج نشان داد که به  . شد رقم کلزاي زمستانه اجرا      15  استفاده از  باتکرار  
 نیز دو در مرحله دوم پژوهش. برتري داشتند نسبت به سایر ارقام در هکتارر عملکرد دانه  ظاوکاپی از ن  

در منظور بررسی اثرات منابع نیتروژن بر عملکرد دانه و تجمع عناصـر پرمـصرف                اي به  ایش مزرعه آزم
 بـا طـرح   فاکتوریـل صورت   بههمان منطقهدر  1387-89  زراعیهاي  در سالر ارقام پرمحصول کلزا بذ
 1Vح  سـط 3  ارقـام کلـزا داراي   تیمارهـا شـامل  .شد  تکرار انجام 3 کامل تصادفی و در      يها   ك بلو هپای
) لـوگرم نیتـروژن در هکتـار     کی 150بـر مبنـاي     (و منابع نیتروژن    ) لیکورد (3Vو  ) مودنا( 2V،  )اوکاپی(

 3Nو  )  اوره درصـد  50 عـالوه  هب  آزوال  کمپوست درصد 50( 2N،  )کمپوست آزوال  (1N سطح   3داراي  
 ) کیلوگرم در هکتار3847 (عملکرد دانه ترین بیشلیکورد   رقمنتایج آزمایش نشان داد که. بودند) اوره(

رد دانـه،   عملکـ  از نظر  سیستم تغذیه تلفیقی  . دارا بود   در دانه را   ) درصد 57/0 (و محتوي عنصر گوگرد   
اما در  . نشان داد  دیگر برتري    تیمارهايبر   نیتروژن، فسفر و گوگرد دانه       محتوي عناصر پرمصرف مانند   

 ،نیتـروژن منابع  ج نشان داد که کاربرد تلفیقی        نتای .میزان پتاسیم دانه مشاهده گردید    ترین   بیش 1Nتیمار  
  .عملکرد و محتوي عناصر غذایی پرمصرف بذر را افزایش داد

  

   شیمیاییکود ، آلیکود کلزا، ،عناصر غذایی عملکرد، : کلیديهاي واژه

                                                
  mmostafavirad@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  همقدم
. سرعت در حال افـزایش اسـت  ه  سطح کشت آن در دنیا بوکلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیاست      

در آینـده     از طرفـی   .باشـد  لکرد دانه در واحـد سـطح مـی        نژادگران کلزا، افزایش عم    بهتوجه  ن  تری  مهم
 ارقام پرمحـصول   و فشردههاي  به زراعتالزم است ر خواهد بود و     افزایش سطح کشت به سختی میس     

مرجانویـک و   (تري شـود  توجه بیش ، متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه    آل هاي ایده  تیپو نزدیک به    
اثر مثبـت نیتـروژن بـر عملکـرد     تري دارد و  عالوه کلزا نیاز به عناصر غذایی بیش     به ).2008مکاران،  ه

 راتک و همکاران،( است گزارش شده متعددي گران روغنی مانند کلزاي زمستانه توسط پژوهشهاي  دانه
ترین منبع   همعنوان م   به  خاك  مواد آلی  کاهش،  هاي زراعی  کمبود نیتروژن در خاك   علت اصلی   ). 2006

 در اثـر کـاربرد     آب و عناصـر غـذایی      ه چرخـ  و به هم خوردن تعـادل     کاهش کیفیت خاك     ونیتروژن  
  ).2006تجدا و همکاران، ؛ 2006ناصري، (  استشدهگزارش  هاي نامتناسب تکنولوژي
هاي آلی افزون بر کربن و نیتروژن آلی خاك، سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان را به  مکمل

 کمپوسـت  اسـتفاده از ین ترتیب ه ا ب ).2002خلیل و همکاران،     (کنند توجهی تأمین می   ار قابل مقد
گـذاري   بخشد و یک سرمایه عنوان منبع نیتروژن و دیگر عناصر غذایی به خاك حیات می      به آزوال

از طرفی ). 2006خان،  خان و حسین علی (شود دایمی از ساختمان خاك تلقی میو ت و جزبلندمد
هاي شور  وه براي کشاورزي در ایران را خاكتار از اراضی داراي استعداد بالق میلیون هک15حدود 

قلیایی و ) pH(ها اسیدیته   خاكدر این گونه). 2001،  و تهرانیملکوتی(دهند  و قلیایی تشکیل می
فی مـصرف و رشـد کـا    کمبود مواد آلی، شرایط نامطلوبی را براي جذب عناصر پرمـصرف و کـم       

تـر   دلیل جـذب بـیش    بهکلزا). 2004یزدي و برزگر فیروزآبادي،      عالیی(ایجاد کرده است    گیاهان  
گردد   یک منبع خوبی براي تأمین عناصر ضروري مورد نیاز بدن انسان محسوب می  عناصر غذایی 

  ).2009میلر و همکاران، (
ناصـر غـذایی   اهمیت کاربرد تلفیقی کودهاي آلی، شیمیایی و زیـستی در افـزایش فراهمـی و جـذب ع              

؛ 2006صباحی،   (به اثبات رسیده است    گران   پژوهش  عملکرد توسط   و کمیت  یتوسیله گیاه و افزایش کیف     به
تجـاري   بـا نـام   )Azolla filiculoides(کمپوست سـرخس آزوال  . )2011پراکاش اوپادهایاي و پاالنیول، 

ترکیبات آلی است که داراي ه از جمل) ساز محیط گیل در استان گیالن  شرکت سالمساخت(آزوکمپوست 
 دیگـر  هـاي  تر از کمپوست  میزان نیتروژن موجود در آن بیش    )1: باشد  شرح زیر می    عمده به  هاي  برتري
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 گیالن یافت هاي استان گیرها و تاالب  به وفور در آب)2 ، است) درصد بر حسب ماده خشک4حدود (
  .باشد رشد میگیاهی تند) 3  وشود می

 و  آزوال برنج در اثـر کـاربرد کمپوسـت       هشان دادند که میزان نیتروژن دان     ن) 1991(اعظم و یوسف    
 نشان دادند که غلظت فـسفر در دانـه ذرت در نظـام    )2004( فالح و همکاران  .کود سبز افزایش یافت   

دلیل توسعه سـطح زیـر کـشت کلـزا در اسـتان             به . و شاهد بود   شیمیاییتر از تیمار     قی بیش  تلفی تغذیه
 بـه کـود   کلزایاز باالي  نو لزوم انتخاب ارقام سازگار و مناسب منطقه و)  هکتار5000بیش از  (مرکزي  
 سب مانندهاي منا ها، استفاده از جایگزین یه آنرو محیطی ناشی از کاربرد بی و مشکالت زیست هنیتروژن

و مقایسه و انتخاب ارقام پرمحـصول   پژوهشاین هدف از انجام . رسد نظر می  ضروري به آزوکمپوست
سـه   ربـذ  پرمـصرف غذایی  عناصر تجمعو عملکرد دانه   برنیتروژن   منابع کاربرد تلفیقی   اثرات بررسی

  .بود اراك  و خشک زمستانه در شرایط اقلیمی سردمحصول پريرقم کلزا
  

  ها مواد و روش
 دو ،منظور مطالعه سازگاري ارقام زمستانه کلزا و تعیین ارقام پرمحصول در این پژوهش ابتدا به

 در )1جدول  ( رقم کلزاي تیپ زمستانه15 با 1385-87 هاي زراعی در طی سال اي زمایش مزرعهآ
 درجه و 34 عرض جغرافیایی  واقع دراراك ت کشاورزي و منابع طبیعی مرکز تحقیقاپژوهشیمزرعه 

 در  متر از سطح دریا1775 ارتفاع  شرقی و دقیقه42 درجه و 49طول جغرافیایی  شمالی و  دقیقه5
 هاي سالطی   درآزمایش بعديدو  .اجرا شد تکرار 3هاي کامل تصادفی در   بلوكهالب طرح پایق

 3 و در ی کامل تصادفيها  ك بلوه با طرح پایفاکتوریلصورت   بههمان منطقهر  د1387-89 زراعی
 عناصر  محتويمیزانو نیتروژن بر عملکرد دانه منابع کاربرد تلفیقی بررسی اثرات   برايتکرار

متري   سانتی30از عمق  ، قبل از اجراي آزمایش.شد  انجاممحصول کلزاپرسه رقم بر ر  بذرمصرفپ
 درجه همچنین وضعیت ).2جدول (د مشخصات فیزیکوشیمیایی خاك تعیین گردیبرداري و  خاك نمونه

 نشان 3مدت در جدول هاي زراعی و در یک دوره بلند حرارت و میزان بارندگی منطقه در طول فصل
و ) لیکورد (3Vو ) مودنا (2V، )اوکاپی( 1Vسطح  3تیمارها شامل ارقام کلزا داراي . ده شده استدا

و ) 2000(اساس توصیه جکسون یلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بر ک150بر مبناي (منابع نیتروژن 
 تن در هکتار بر حسب 11کمپوست آزوال معادل ( 1N سطح 3 داراي ))2008( و همکاران دانشور
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 مشخصات .بودند) اوره (3Nو )  درصد اوره50 عالوه هب درصد کمپوست آزوال 50 (2N، )وزن خشک
  . درج شده است4آزوکمپوست در جدول 

  متر بود5متر و به طول   سانتی15 خط کشت به فاصله 6متري و  سانتی 60 پشته 2هر کرت شامل 
 عملیات  استفاده شد و تمامی تریپلات فسف از منبع سوپردر هکتار فسفر خالص  کیلوگرم75مقدار و 

  حاشیه نیم متر با حذف محصول،پس از رسیدگی. دهاي متداول انجام گردی اساس روشبر زراعی کلزا
 با دست مربع از دو خط میانی در هر تیمار متر4/2سطحی معادل ، از ابتدا و انتهاي خطوط کاشت

 درصد و میزان محتوي عناصر نیتروژن، 12بت  بر مبناي رطوهکتار میزان عملکرد دانه درو برداشت 
تک آتوآنالیزر،  هاي کجلدال و با استفاده از دستگاه کجل ترتیب به روش فسفر، پتاسیم و گوگرد دانه به

 . شدندگیري اندازه) 1982پج و همکاران، (سنجی  و کدورت) 1989کفش،  زرین(فتومتري  کلریمتري، فلیم
هاي اشتباه  م آزمون بارتلت و اطمینان از متجانس بودن واریانسها و انجا آوري داده پس از جمع

ها  و مقایسه میانگین V. 9.0( SAS(  آماريبرنامهها با استفاده از   داده مرکبتجزیه واریانسآزمایشی، 
  . انجام گرفت)LSD( دار  آزمون حداقل تفاوت معنیبه روش

  
  . مشخصات ارقام کلزاي مورد مطالعه-1جدول 

  منشأ  تیپ رشد  نام رقم  منشـأ  تیپ رشد  نام رقم
Anatol آلمان  بهاره مقاوم به سرما  Lioness آلمان یزهیپا  
Billy آلمان  یزهیپا  Modena فرانسه یزهیپا  

Talayeh آلمان  بهاره مقاوم به سرما  Oase آلمان یزهیپا  
GK Helena مجارستان یزهیپا  Okapi فرانسه یزهیپا  
Gkh 1103 آلمان یزهیپا  Opera سوئد یزهیپا  
GKH 305 مجارستان یزهیپا  SLM046 آلمان یزهیپا  

Licord آلمان یزهیپا 

Lilian آلمان یزهیپا 
Zarfam ایران یزهیپا  
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  .آزوکمپوستمشخصات فیزیکوشیمیایی  -4جدول 

  کربن
  آلی

  نیتروژن
  کل

  فسفر
  قابل

  جذب

  سیمپتا
  قابل

  جذب
  کادمیوم  سرب گوگرد  منگنز  مس  روي  آهن

  الکتریکی هدایت
  زیمنس دسی(

  )بر متر

  اسیدیته
  خاك

  درصد

  

  گرم بر کیلوگرم میلی
10/3  46/5 9/32  9/3 63/1 4/1   7/0 117  1/41  1015  25 11  5/1  

  
  نتایج و بحث

 اثر سال بر تمامی صفات  نشان داد کهش اولی در آزما)5جدول  ( مرکبتجزیه واریانسنتایج 
دلیل مناسب بودن دما و   در سال دوم زراعی به.دار بود  درصد معنی1حتمال گیري شده در سطح ا اندازه

 احتماالً  زراعی، میزان عملکرد افزایش یافت ولی در سال اول)3جدول  (تشعشع در دوره پر شده دانه
 ارقام مختلف کلزا از نظر عالوه  به. سبب افت عملکرد شد و ابري بودن هوا هنگامهاي دیر بارندگی
هاي   که با یافته،)5جدول  (داشتند) ≥01/0P(داري  تفاوت معنی  عملکرداجزاي و  دانهعملکرد

نشان ) 6جدول (ها  مقایسه میانگین داده.  داشتمطابقت) 2011 (اسکوئی و همکاران خاتمیان تحقیقاتی
انه را دارا ترین عملکرد د ترتیب در مقایسه با دیگر ارقام بیش داد که ارقام لیکورد، مودنا و اوکاپی به

دانه و عملکرد دانه ته، وزن هزار لیکورد از نظر تعداد خورجین در بو رقم، در این پژوهش.بودند
تعداد  رقم پرمحصول لیکورد باالترین پژوهشدر این . ترتیب بر ارقام مودنا و اوکاپی برتري داشت به

  تیلور و اسمیتهاي تایج آزمایشن همانند ین ترتیبه اب .دانه را نشان دادخورجین در بوته و وزن هزار
 از فاکتورهاي مهم افزایش عملکرد دانه  رادانهتعداد خورجین در بوته و وزن هزار توان  می)1992(

در ارقام آناتول و لیکورد  از نظر تعداد خورجین در بوته داري  تفاوت معنیدر این پژوهش. برشمرد
. تر بود د دانه در خورجین در رقم لیکورد بیشدر مقایسه با رقم آناتول تعدا ولی مشاهده نگردید

طور طبیعی کامل کنند،  ها که بتوانند چرخه رشد خود را به  تولید تعداد مناسبی از خورجینبنابراین
  .ر افزایش عملکرد دانه ایفا کنندتواند نقش بارزي د می

ر عملکرد و اجزاي  اثر سال ب نشان داد که)7جدول  ( مرکبتجزیه واریانسنتایج در آزمایش دوم 
دماي ناشی از تواند  علت این امر می. دار بود و در سال دوم عملکرد دانه افزایش یافت عملکرد معنی

 ارقام همچنین.  باشد زراعیو تاخیر در رشد گیاه )3جدول  ( سال اول زراعیاوایل بهاردر ین یپا
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 1 نیتروژن، پتاسیم در سطح احتمال د غذایی دانه مانن و محتوي عناصرمختلف کلزا از نظر عملکرد دانه
تمامی  براثر منابع نیتروژن . داشتند داري تفاوت معنی درصد 5و گوگرد دانه در سطح احتمال درصد 

منابع نیتروژن بر × کنش رقم  و همچنین برهمبود دار  معنی بسیار  فسفرياستثنا ه بصفات مورد مطالعه
 نصري و همکاران). 7جدول (دار بود   درصد معنی1ل گیري شده در سطح احتما تمامی صفات اندازه

 متفاوت بودند ولی از دانهنشان دادند که ارقام کلزا از نظر عملکرد ) 2009 (و میلر و همکاران) 2008(
بر  عالوه.  نداشتندترتیب در شرایط فاریاب و تحت تنش آبی  بهداري  دانه تفاوت معنیعناصرنظر مقدار 
کارگیري نیتروژن از منابع مختلف  ه جذب و برهاي کلزا از نظ اري بین ژنوتیپد هاي معنی این تفاوت

 ژنوتیپ، که اثر  گزارش شده استرابطهدر این  ).1998سیلینگ و همکاران،  (گزارش شده است
 در این ).2006گونازکرا و همکاران،  (دار بود معنی عملکرد دانه کلزا بر ها آن متقابل اثر و محیط

 .)10جدول  (ترین میزان نیتروژن دانه را داشت رقم اوکاپی در سیستم تغذیه تلفیقی بیشآزمایش نیز 
 نشان دادند که با کاربرد تلفیقی کودهاي آلی و  برنجمطالعه بر رويدر ) 1991(اعظم و یوسف 

ت ترین میزان تجمع فسفر دانه در تیمار آزوکمپوس  ولی بیش.افزایش یافت شیمیایی میزان نیتروژن دانه
ترتیب ارقام اوکاپی و  بهشیمیایی و  تغذیه تلفیقی هاي به رقم مودنا اختصاص داشت و در سیستم

داري از نظر غلظت  ترین مقدار فسفر دانه را نشان دادند ولی در تمام تیمارها تفاوت معنی لیکورد بیش
کننده  هاي حل  باکتريبا کاربرد) 2004( فالح و همکاران . مشاهده نشد در ارقام مورد بررسیفسفر دانه

کودهاي  بهتر است که اینبنابر. ر دانه ذرت را افزایش دهدفسفات در خاك توانست محتوي فسف
 مورد استفاده قرار  افزایش کارایی جذب فسفر،و شیمیایی براي لفیقیهاي تغذیه ت در سیستمزیستی نیز 

ترتیب در  رد در رقم لیکورد بهترین میزان پتاسیم دانه در رقم اوکاپی و گوگ  همچنین بیش.گیرد
  .)8جدول  (تیمارهاي آلی و تلفیقی مشاهده گردید

توجهی از  دلیل دارا بودن مقادیر قابل  به گیاهیسد که کود آلی آزوکمپوست با منشأر نظر می به
عنوان منبع مکملی براي تأمین پتاسیم و گوگرد مورد نیاز  تواند به  می)4جدول (عناصر غذایی 

یکی از توان  افزایش جذب و تجمع گوگرد در رقم لیکورد را میهمچنین . راعی عمل کندگیاهان ز
لفور با تأثیر بر فرآیند فتوسنتز و افزایش رشد زایشی و سو ، زیرا افزایش عملکرد دانه برشمردعوامل

سکستون و همکاران،  (دهد تأثیر قرار می  عملکرد و کیفیت محصول را تحتهاي زایشی، سهم اندام
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 این  دانه و محتوي گوگرد دانه کلزا بیانگروجود همبستگی مثبت بین عملکرد). 2001؛ شرر، 1997
 ).9جدول (باشد  واقعیت می

. دهـد  وسیله گیاه زراعی را تغییـر مـی     تغذیه، کارایی مصرف منابع به     هاي سیستمکه   نشان داد    نتایج
  از نظـر   سیستم تغذیـه تلفیقـی     . است  گزارش شده  )2002( کرامر و همکاران  نتایج مشابهی نیز توسط     

 و راتـک و  )2004 (نشان داد که بـا نتـایج مـولکی و همکـاران     دیگر برتري تیمارهاي بر عملکرد دانه 
در سیستم تغذیه تلفیقی در مقایسه با آزوکمپوسـت جـذب عناصـر           .  مطابقت داشت  )2005 (همکاران
ـ .  روند نزولـی نـشان داد      شیمیاییتیمار   افزایش یافت و با کاربرد       نیتروژن و گوگرد   پرمصرف این ابربن

توان دریافت که کاربرد تلفیقی آزوکمپوست با اوره در فراهمی و جذب عناصـر غـذایی و افـزایش      می
عنوان منبـع عناصـر غـذایی بـراي گیاهـان عمـل         چون مواد آلی به.عملکرد دانه کلزا نقش بارزي دارد   

ویژه این که در این سیستم کارآیی جـذب      به .دهند کنند و عملکرد محصوالت زراعی را افزایش می        می
  ). 1998پارمار و شارما،  (یابد مواد غذایی توسط محصول افزایش می

ـ بررسیهمبستگی بین صفات مورد   ضرایب  مطالعه    ه همبـستگی مثبـت و   نشان داد که عملکرد دان
همچنــین . )9 جــدول (نـشان داد   و گــوگردپتاســیم نیتــروژن، فـسفر،  ت عناصــرظـ داري بــا غل معنـی 

نـشان   لهأمـس ایـن  . دار بـود   گـوگرد دانـه مثبـت و معنـی    و محتـوي میزان نیتروژن دانه   بین  همبستگی  
گـوگرد و نیتـروژن در     میـزان بـین تـوازن الزم    تـوان  از طریق سیـستم تغذیـه تلفیقـی مـی          دهد که  می
  افـزایش را در راسـتاي   مـصرف نیتـروژن   طریـق جـذب و   ایـن  و ازبرقرار نمـود   راهیگیاهاي   فتبا

 در واقع این امر ضرورت حفظ توازن و تعـادل بـین نیتـروژن و گـوگرد را در                   .بهبود بخشید محصول  
در این مطالعه همبستگی بـین محتـوي نیتـروژن           ).2006عبدل و فیاضول،     (دهد زراعت کلزا نشان می   
ان داد که سیستم تغذیـه تلفیقـی    نتایج نش  کلیطور  به .)9جدول   (دار بود  معنیغیرو پتاسیم دانه منفی و      

در افزایش کمی و کیفی کلزا نقش بارزي ایفا کنـد و رقـم لیکـورد در سیـستم                 تواند منابع نیتروژن می  
 در منطقه اراك و منـاطق مـشابه    زراعت کلزا برايو تغذیه تلفیقی از عملکرد دانه باالیی برخوردار بود  

  .دشو توصیه می
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  .عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام کلزا تجزیه واریانس مرکب -5جدول 
  میانگین مربعات

  درجه  منابع تغییر
  آزادي

  تعداد خورجین
  در بوته

 تعداد دانه
  در خورجین

 وزن
  دانههزار

 عملکرد
  دانه در هکتار

 1  **450/5555 **309/39 **112/0  **510/37781 (Y)سال 
 R(Y)  4 397/0 019/0 005/0 040/220بلوك در سال 

 14 **730/7546 **587/88 **490/0 **090/891129 (V)رقم 
 14 **020/480 **267/7  **033/0 **420/184221 (Y×V)سال  × واریته

 410/351 005/0 015/0 462/0  56 اشتباه آزمایشی
 620/0 960/1 440/0 580/0  -  )درصد (ضریب تعییرات

  .دار معنیغیر ns درصد و 1 مالدار در سطح احت معنی**  درصد، 5 دار در سطح احتمال معنی* 
  

  . میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام مختلف کلزا در تجزیه مرکب-6جدول 
  در هکتار عملکرد دانه  )گرم( دانهوزن هزار  تعداد دانه در خورجین  تعداد خورجین در بوته  
   سال

1386-1385  b84/108 a08/28 b674/3 b3014  
1387-1386 a55/124 b76/26 a745/3 a3055 

   ارقام
Anatol 

a750/199 k83/21 f538/3 m2257 

Billy 
c220/112 b25/29 de658/3 l2597 

Talayeh 
k630/84 a167/38 f523/3 h2906 

GK Helena 
c230/112 l67/21 c830/3 f3008  

Gkh 1103 
h017/99 d73/28 de651/3 e3181 

GKH 305 
i083/91 i00/26 e623/3 e3177 

Licord 
a750/199 e32/28 a403/4 a3795 

Lilian 
j167/89 f92/27 g438/3 d3246 

Lioness 
e780/107 c93/28  f537/3 k2759 

Modena 
f700/104 h57/26 fg455/3 b3655 

Oase 
b083/132 e26/28 fg515/3 i2856 

Okapi 
g950/102 g26/27 fg518/3 c3277 

Opera 
g420/102 h61/26 b112/4 j2820 

SLM046 
g420/102 f06/28 d723/3 g2973 

Zarfam 
d670/110 j68/23  b117/4 f3019 

  . ندارندLSDآزمون براساس  درصد 5دار در سطح  هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی میانگین
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  . تجزیه واریانس مرکب عملکرد و میزان عناصر غذایی پرمصرف دانه در ارقام کلزا-7جدول 
  اتمیانگین مربع

درجه   منابع تغییر
  نیتروژن  عملکرد دانه  آزادي

  دانه
  فسفر
  دانه

  پتاسیم
  دانه

  گوگرد
  دانه

  1  **720/1991342  **420/1  **480/0  **620/0  **420/0 (Y)سال 
  R(Y) 4  060/15711  009/0  001/0  001/0  001/0بلوك در سال 
  2  **520/2735651  **810/0  ns0006/0  **020/0  **010/0 (N)منبع نیتروژن 

Y×N 2  ns010/3243  ns030/0  ns004/0  **005/0  *0007/0  
R×N(Y) 8  190/3406  020/0  0005/0  0001/0  0001/0  

  2  **630/1074189  *100/0  ns0004/0  **170/0  **050/0 (V)رقم 
N×V 4  **260/64374  **230/0  **020/0  **020/0  **030/0  
Y×V 2  ns500/465  ns003/0  ns0003/0  **001/0  **001/0  

Y×N×V 4  **740/18140  ns005/0  ns001/0  *0007/0  ns0004/0  
  0002/0  0002/0  001/0  025/0  040/3334  32  خطاي آزمایش

  670/1  190/2  900/0  720/13  100/20109282  52  کل
  840/2  180/1  620/6  470/5  680/1  - )درصد (ضریب تغییرات

  .دار معنیغیر ns درصد و 1  سطح احتمالدار در معنی**  درصد، 5 دار در سطح احتمال معنی* 
  

  . ارقام کلزا بر عملکرد و میزان عناصر غذایی پرمصرف دانه در ارقام کلزا× اثرات متقابل منابع نیتروژن -8جدول 

  عملکرد دانه  تیمار
  )کیلوگرم در هکتار(

  نیتروژن
  )درصد(

  فسفر
  )درصد(

  پتاسیم
  )درصد(

  گوگرد
  )درصد(

Okapi g3065  d670/2  bc540/0  f210/1  b557/0  
Modena f3164  d760/2  ab570/0  a360/1  cd494/0  ازوکمپوست 

Licord e3317  c870/2  b560/0  d280/1  c499/0  
Okapi c3482  a140/3  a590/0  h180/1  d485/0  

Modena c3512  cd850/2  b560/0  e240/1  c497/0  تغذیه تلفیقی 

Licord a3847  bc970/2  c520/0  c300/1  a578/0  
Okapi d3426  bc970/2  c530/0  g200/1  c497/0  

Modena c3482  bc970/2  bc540/0  d280/1  e439/0  اوره 

Licord b3616  b980/2  ab580/0  b330/1  b548/0  
 درصد 5داري در سطح احتمال  باشند اختالف معنی هایی که در هر ستون براي هر تیمار داراي حروف مشترك می میانگین

  . ندارندLSDون آزمبراساس 
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  . ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و میزان عناصر غذایی پرمصرف دانه در ارقام کلزا-9جدول 
  گوگرد  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  عملکرد دانه  

          1  عملکرد دانه
        1  26/0*  نیتروژن
      1  25/0*  39/0**  فسفر
    ns17/0-  **53/0  1  43/0**  پتاسیم
  1  27/0*  42/0**  36/0**  47/0**  گوگرد

  .دار معنیغیر ns درصد و 1 دار در سطح احتمال معنی**  درصد، 5 دار در سطح احتمال معنی* 
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Abstract2 

In the first phase of this research, adaptability of winter rapeseed (Brassica 
napus L.) varieties was investigated to select high yielding rapeseed cultivars. 
Accordingly, two field experiments were performed in a randomized complete 
block design with 15 winter rapeseed varieties in three replications from 2006 to 
2008 cropping seasons at experimental field of Agricultural and Natural Resources 
Research Center of Markazi Province, in Arak, Iran. Results showed that Licord, 
Modena and Okapi varieties had superiority to other cultivars, respectively. At the 
second phase of this research, also, two field experiments were carried out from 
2008 to 2010 cropping seasons at the same site, in order to evaluate the effects of 
nitrogen sources on seed yield and content of macro elements in seed of selected 
high yielding rapeseed varieties. Experimental design was a factorial arrangement 
based on randomized complete block with three replications. Three rapeseed 
varieties (V1=Okapi, V2=Modena and V3=Licord) and three sources of nitrogen 
based on 150 kgN/ha (N1=Compost of Azolla, N2=50% Compost of Azolla plus 
50% Urea and N3=Urea) comprised the experimental factors. Results showed that 
Licord variety had the highest seed yield and seed content of Sulphur. Integrated 
nutrition system showed superiority to other treatments for seed yield and seed 
content of macro nutrients such as nitrogen, phosphorus and Sulphur. But, the 
greatest seed potassium content was observed in N1 treatment. Results showed that 
integrated application of nitrogen sources increased yield and seed macro nutrients 
content. 
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