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  اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سه رقم کلزاي
  زمستانه در اراك 

  

   2راد معرفت مصطفوي  و1العابدین طهماسبی سروستانی زین*
  دکتري رشته زراعت آموخته دوره  دانش2،گاه تربیت مدرس دانشعلمی عضو هیات1

  طبیعی اراك علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات
 30/11/1389: تاریخ پذیرش؛06/10/1388 :تاریخ دریافت

  چکیده
 کلزاي زمستانه، به منظور مطالعه اثرات منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سه رقم

به ) اراك(طبیعی استان مرکزي   در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع1387 – 1388 در سال زراعی آزمایشی
در  ارقام کلزا  تیمارها شامل.شد  کامل تصادفی و در سه تکرار انجاميها  كبلو ه با طرح پایفاکتوریلصورت 

، )کمپوست آزوال (N1نابع نیتروژن شامل سه سطح و م) لیکورد (V3و ) مودنا (V2، )اوکاپی(V1  سطحسه 
N2) 50 % اوره درصد 50+آزوکمپوست ( وN3) استفاده  کاشتزمان  آزوکمپوست قبل از کود .بودند) اوره
 نتایج نشان .مصرف شد و قبل از گلدهی اقه کاشت، طویل شدن س شامل زمان اوره در سه مرحله کود وشد

بیشترین عملکرد دانه، وزن هزار دانه، لیکورد  رقم.  متفاوت بودندمورد مطالعه  ارقام از لحاظ کلیه صفاتداد که
همچنین بین منابع مختلف .  داشت را عملکرد روغن وزیست توده فرعی، عملکرد هاي  خورجینتعداد دانه در 

ن تیمار نیتروژ. وجود داشت  درصدیک در سطح احتمال دار  اختالف معنیتمامی صفاتاز نظر نیتروژن 
، عملکرد زیست توده، عملکرد  ساقه فرعی تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد خورجین در از نظرتلفیقی

تمامی  بر  کلزامارقا و روژنتنیمنابع  برهمکنش. دنشان دا دیگر برتري تیمارهاي بر دانه و عملکرد روغن
 بیشترین  با نیتروژن تلفیقیورد رقم لیک.د بودار  معنی درصد یک گیري شده در سطح احتمال صفات اندازه

  1.، شاخص برداشت و عملکرد دانه را نشان دادزیست تودهعملکرد 
  

  کلزا و  کیفی وصفات کمی، آزوکمپوست، اوره:  کلیديهاي واژه

                                                        
 tahmaseb@modares.ac.ir :مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
  هاي روغنی عمده  پروتئین، از دانه درصد روغن دانه و کنجاله سرشار از40کلزا با داشتن بیش از 

 میلیون هکتار در سال 2/8سطح زیر کشت کلزا در جهان از . رود شمار می ه اخیر بهاي جهان در دهه
 4/49 افزایش یافته است و با تولید جهانی بیش از 2007 میلیون هکتار تا سال 2/30 به بیش از 1970

 يبرا. )2007فائو، (باشد  از سویا مقام دوم را دارا میهاي روغنی پس  میلیون تن دانه، در بین دانه
، مدیریت و حفظ کمیت و کیفیت منابع و استفاده صحیح و یابی به عملکرد باال در زراعت کلزا دست

م در راستاي حفظ کارهاي مه یکی از راه .)2006پور،  وراوي(مطلوب از آنها ضرورت دارد 
سازي  رف کودهاي شیمیایی از طریق بهینهبه توسعه پایدار، کاهش مصیابی  زیست و دست محیط

اند که منابع  ها نشان داده بررسی. باشد  میهاي مزبور و تلفیق آنها با کودهاي آلی  رد مصرف نهادهکارب
تواند به افزایش  شیمیایی میهاي تلفیق با کود ارگانیک مانند کود دامی، کمپوست و کود سبز و غیره در

ی گیاه را تأمین کرده و  اکثر نیازهاي غذایموادخیزي خاك و تولید محصول منجر شود، زیرا این  حاصل
   .)1998پارمر و شارما،  (دهند میکارآیی جذب مواد غذایی توسط محصول را افزایش 

کاربرد تلفیقی کودهاي آلی و شیمیایی باعث ایجاد  ثبات و پایداري بیشتر تولید محصول در 
ه مقادیر بیشتري کلزاي زمستان ).1998، سینگرامشوار و  (دشو مقایسه با کاربرد کودهاي شیمیایی می

 براي تولید عملکرد ز دارد و استفاده از کود نیتروژناز مواد غذایی و نیتروژن در مقایسه با غالت نیا
کمپوست به عنوان منبع نیتروژن و دیگر عناصر ). 2005راتک و همکاران، (باشد   میبهینه ضروري 

خان و  علی (کند  میمک ها به تغذیه گیاهان بعدي ک و سالبخشد   میغذایی به خاك حیات 
آزوال براي اولین بار در زراعت کلزا به صورت کود آلی فرآوري  در این پژوهش  ). 2006خان،  حسین

 و داراي مزیت هایی از قبیل باال بودن درصد شود میکار گرفته  هشده تحت عنوان آزوکمپوست ب
یاه، رشد و توسعه سریع آن در  ماده گیاهی، استقرار سریع گدسترسی آسان بهنیتروژن ماده خشک، 

تواند نقش بسزایی  کمپوست می بدین ترتیب آزو.باشد میایر منابع تولید کمپوست گیاهی مقایسه با س
کاربرد  نتایج نشان داده است که .مین نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی نظیر کلزا داشته باشددر تأ

پلتونین  ( درصد افزایش داد118حدود ر هندوستان  د را برنجتولید محصولتلفیقی کود آلی و شیمیائی 
 تلفیقی کود شیمیایی و کود دامی روش در  کلزا باالترین میانگین عملکرد دانه.)1995و همکاران، 

نتیجه کاربرد تلفیقی برخی از کودهاي آلی و شیمیایی  .)1998سیلینگ و همکاران، (گزارش شده است 
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 و همکاران، خلیق ( پنبه،)2004گوش و همکاران،  ( سورگومها نظیر سویا و در بسیاري از زراعت
  .مثبت ارزیابی شده است) 2006صباحی، ( و کلزا )2006

. )2006ژانگ و ژائو، (باشد  ترین هدف در اصالح ارقام کلزا، افزایش عملکرد دانه و روغن می مهم
خورجین و وزن هزار دانه  ، تعداد دانه دربوته در خورجین تعیین کننده عملکرد شامل تعداد اجزاي

 نیتروژن مصرف کلزا نشان دادند که در) 1991(ر و همکاران  تایلو).2003علی و همکاران، (باشد   می
 . در واحد سطح، عملکرد دانه را افزایش دادخورجیندر هر دو سال زراعی از طریق افزایش تعداد 

ن هزار  وزسبب افزایش عملکرد دانه و آلی که کاربرد کود دریافتند) 2006(روشن ضمیر و همکاران 
 شیمیایی و که تاثیر کودهاي آلی، گزارش کرده است) 2005(حسن زاده قورت تپه  .شدگلرنگ  در دانه

 تعداد دانه در طبق و وزن ، عملکرد دانهنظیر آفتابگردان فیقی بر خصوصیات کمی و کیفی تلسیستم
 و تغذیه آزوکمپوست کود آلی  بررسی اثراتقیقتحاین ام هدف از انج .بود داري  معنیهزار دانه 

ي زمستانه و امکان تامین سه رقم کلزادر  صفات مهم زراعی بر تلفیقی در مقایسه با کود شیمیایی اوره
  .منبع آلی تجدیدپذیر آزوکمپوست بود مورد نیاز کلزا از بخشی از نیتروژن

  
  ها  مواد و روش

مرکز  ایستگاه تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر  در1387-1388سال زراعی   درآزمایش این 
 5 درجه و 34 واقع در عرض جغرافیایی )اراك(تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي 

به  متر از سطح دریا 1775 دقیقۀ شرقی و ارتفاع 42 درجه و 49دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی 
 ارقام تیمارها شامل. شد صادفی و در سه تکرار انجام کامل تيها ك  با طرح پایۀ بلوفاکتوریلصورت 

 N1 سه سطح ردو منابع نیتروژن  ،3)لیکورد (V3 و 2)مودنا (V2، 1)اوکاپی( V1 حسطسه  درکلزا 
 شرکت تحقیقاتی تولیدي فرآوري شده در ، درصد نیتروژن بر حسب ماده خشک9/3 با ستآزوکمپو(
) اوره (N3و )  درصد اوره50 + آزوکمپوست درصد 50 (N2، 4)ساز محیط گیل در استان گیالن المس

، سیلتی خاك مزرعه آزمایشی داراي بافت رسی . بودند کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار150بر مبناي 
، فسفر و پتاسیم قابل جذب  کل، میزان نیتروژنیمنس بر مترز  دسی8/0 ، هدایت الکتریکی8/7اسیدیته 

                                                        
1- Okapi 
2- Modena 
3- Licord 
4- Azocompost 
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. بود درصد 49/0 در کیلوگرم خاك و کربن آلی خاك گرم  میلی 325 و 6/1 درصد، 05/0 ترتیب برابر هب
 در . متر بود5متر و به طول   سانتی15 خط کشت به فاصله 6متري و   سانتی60 پشته 2هر کرت شامل 

ها به وسیله یک لوله فلزي که به پشت تراکتور بسته شده بود تا حد امکان پهن  این آزمایش، ابتدا پشته
طور   بهطبیعی اراك  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع بذرکار آزمایشیذرهاي کلزا به وسیله و بندشد
طوري  به.  سیفونی و به آرامی انجام شد به روشعالوه آبیاريه ب. ند ردیف کشت گردید6زمان در  هم

 مرطوب و شد  میها شده و از طرف دیگر وارد جوي فاضالب   وارد جوي کرتز یک طرفکه آب ا
   . ها در اثر خاصیت کاپیالري و مکش انجام گرفت  کامل پشتهشدن

 در  فسفر خالص کیلوگرم75، براساس نتایج آزمون تجزیۀ خاك مقدار سازي زمین آمادهپس از 
نیتروژن خالص از منابع  کیلوگرم کود 150 و مقدار  تریپل فسفات سوپر کود از منبعهکتار

کش   لیتر در هکتار سم علف5/1 و تریپل فسفات  سوپرود استفاده شد و تمامی کو اوره کمپوستآزو
 . با خاك مخلوط گردیدعه پخش و بوسیلۀ یک دیسک سبکطور یکنواخت در سطح مزر هترفالن ب

قبل از ایجاد پشته ) در تیمار شیمیایی ( کود اورهیک سوم و )در تیمار آلی و تلفیقی(کود آزوکمپوست 
یمار شیمیایی در ت. ها ایجاد گردید وطه پخش شد و سپس پشتههاي مرب طور یکنواخت در سطح کرت به

 و در تیمار دهی  باقیمانده در مرحلۀ شروع غنچهیک سومدهی و   کود اوره در مرحلۀ ساقهیک سوم
صورت  ه بدهی  باقیمانده در مرحلۀ شروع غنچهنصفدهی و  در مرحلۀ ساقهتلفیقی نصف کود اوره 

هاي متداول  بر اساس روش آفت شته مومی وهاي هرز   با علفمبارزه عملیات .سرك استفاده شد
 بر فک بوته 10طور تصادفی   تا رسیدگی کامل از هر کرت بهها دانه پر شدنول دورة ط در. انجام شد

 تعداد ،ساقه اصلی تعداد خورجین در  فرعی،هاي  شاخهگردید و صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد 
برداري   ، یادداشتداد دانه در خورجین تع و تعداد خورجین در گیاه،فرعیهاي   شاخهخورجین در 

 با دست برداشت  متر مربع4/2 در سطحی معادل ، محصول کلزاحاشیه پس از رسیدگی با حذف .شد
 هکتارمیزان عملکرد دانه دری انجام شد و  خرمنکوب، مزرعه شرایطدرخشک شدن  یک هفته پس ازو 

 بر اساس انعکاس نور  آسیاب شده کلزايها دانه و پروتئین  روغنیزانم و  درصد12بر اساس رطوبت 
 برنامه با استفاده از ها  دادهتجزیه . )2006فرجی،  (برآورد گردید 1 اینفراماتیکبا دستگاه مادون قرمز

  .  انجام گرفتLSD به روش ها میانگین  و مقایسه SASآماري 

                                                        
1- Inframatic 8620 
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    نتایج و بحث
 بود دار  معنیبسیار   ارقام کلزا تفاوت بینی صفات مورد مطالعه تماماينتایج نشان داد که بر

 م کلزاارقا بر روي هدر مطالع) 2006( عطایی و همکاران  و)2002(امیدي و همکاران . )1جدول (
ن هزار  وز ون در بوته، تعداد دانه در خورجین تعداد خورجیمانندقم بر صفاتی گزارش کردند که اثر ر

بر تمامی صفات مورد مطالعه  داري  معنیثیر منابع نیتروژن نیز تأ  در این آزمایش.استدار   معنیدانه
 بود دار  معنیبسیار بر تمامی صفات مورد مطالعه  منابع نیتروژن و ارقام کلزا برهمکنش همچنین .داشت

  از نظر کلزاهاي   ژنوتیپي بیندار  معنی هاي  تفاوتنشان داده شده است که  بطهدر این را. )1جدول (
   ). 2006سونجک و رنگل، (کارگیري نیتروژن از منابع مختلف وجود دارد  هجذب و ب

 بخش زیادي از مواد پرورده به دانه و خصیصوزن هزار دانه و در نتیجه تفزایش در این تحقیق، ا
ر افزایش شاخص برداشت از عوامل مهم افزایش عملکرد دانه در رقم لیکورد در مقایسه با ارقام دیگ

رقم در افزایش عملکرد   شاخص برداشت ووزن هزار دانه بیانگر نقش مهم  موضوع این، کهبود
فاده در استلیکورد  قابلیت بیشتر رقم  در نتیجه و کلزا ارقام بین تفاوت ژنتیکیوجودهمچنین  و لیکورد

گذرانی و  تاناز طرفی قدرت زمس .باشد  میعملکرد دانه در واحد سطح  از منابع رشد در جهت افزایش
 و بدین ترتیب عملکرد رقام دیگر بودتولید گیاهان بالغ در واحد سطح در رقم لیکورد بیشتر از ا

در تعداد خورجین  ساقه اصلی، بیشترین تعداد خورجین در  مودنارقمدر این تحقیق  .بیشتري داشت
 رقم.  دوم قرار داشت و از نظر عملکرد دانه در رتبهداشت را  درصد روغن دانه وفرعیهاي   شاخه

اوکاپی از نطر تعداد دانه در خورجین و درصد پروتئین دانه بر سایر ارقام برتري و کمترین عملکرد 
که کاهش عملکرد دانه در رسد   می عملکرد به نظر دلیل باال بودن برخی از اجزاي هب. دانه را نشان داد

 علی و همکاران ).2جدول  (باشد) منبع (ارقام مودنا و اوکاپی ناشی از محدودیت مواد فتوسنتزي
دانه اثر وزن هزار دانه بر عملکرد دانه کلزا را مهم و شاخص خوبی براي اصالح عملکرد ) 2003(

 دریافتند که بین ارقام مختلف کلزا تفاوت آماري ي نیزدیگر.  محققینکلزاي پائیزه ارزیابی کردند
ارقامی که عملکرد دانه بیشتري داشتند از شاخص  و رداز نظر شاخص برداشت وجود داداري   معنی

ارتقاء عملکرد دانه کلزا در آینده و) 2001چانگو و مک وتی، (برداشت بیشتري برخوردار بودند 
 نشان داده متعدد ات تحقیقنتایج ).2000دیپنبروك، (بستگی به افزایش شاخص برداشت خواهد داشت 

گونازکرا و  ؛2004کنت و جانسون،  (، متفاوت بودندانهارقام مختلف کلزا از نظر عملکرد د  کهاست
تعداد خورجین در بوته، نیز دریافتند ) 2007(احمدزاده و همکاران . )2004والتون،  ؛2006همکاران، 
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 اختالف ، ارقام مختلف کلزا درعملکرد روغن و توده زیستعملکرد  وزن هزار دانه، عملکرد دانه،
 .وجود نداشتدار   معنی از نظر درصد روغن اختالف ف نتایج این تحقیق بر خال ولی،ندداشتدار   معنی

 که رنددا دار  معنینشان داد که ارقام کلزا از نظر درصد روغن تفاوت ) 2006(دانشور  ،با این وجود
  .استیش اموید نتایج حاصل از این آزم

  احتمال در سطحدار معنیتفاوت   شدهگیري  اندازهنظر تمامی صفات از   نیز نیتروژن مختلفمنابع
 کشاورزي متداول، هاي نظام که بیانگر تفاوت کارایی مصرف کود در ،)1جدول  ( داشتنددرصدیک 

 تعداد خورجین در  از نظرتیمار تلفیقی ).2002کرامر و همکاران، (سیستم تغذیه تلفیقی و آلی است 
 ، عملکرد دانه و عملکرد روغنزیست توده، عملکرد  هاي فرعیه در شاخساقه اصلی، تعداد خورجین

 و وزن هزار  هر چند که شاخص برداشت تغذیه تلفیقیروش در .نشان داد دیگر برتري تیمارهايبر 
تعداد ( رشد زایشی ورشد رویشی توأم  از طریق افزایش  روشاین  ولیپیدا کردند اندکی کاهش دانه

این موضوع  .احد سطح را ارتقاء دادعملکرد دانه در و) فرعیهاي   شاخهخورجین در ساقه اصلی و 
همچنین  و) 1996جنسن و همکاران، ( وجود ساز و کار جبرانی بین اجزاي عملکرد دانه کلزا بیانگر

عالوه برخی  ه ب).2008باسالما،  (باشد  میپذیري عملکرد دانه کلزا از تعداد خورجین در بوتهثیرتأ
عملکرد دانه کلزا در افزایش اکتور تعیین کننده ند که تعداد خورجین در گیاه فدارمحققین عقیده 

که سهم هر یک از اجزاي عملکرد در  رسد  بدین ترتیب به نظر می).2003اکبر و همکاران،  (باشد می
 در تیمار آزوکمپوست نیز عملکرد .باشد ارتقاء عملکرد دانه کلزا در شرایط مختلف زراعی، متفاوت می

هاي فرعی، کاهش یافت و تعداد دانه در خورجین   ه اصلی و شاخه، تعداد خورجین در ساقزیست توده
دریافت که باال بودن وزن هزار دانه و شاخص  توان بدین ترتیب می. و وزن هزار دانه افزایش نشان داد

کلزا الزم است ولی کافی نیست و کارایی اجزاي عملکرد کلزا در  برداشت براي افزایش عملکرد دانه
افزایش عملکرد دانه . کند لف تغذیه، قرار گرفته و تغییر میهاي مخت  نظامنه تحت تأثیر ارتقاء عملکرد دا

، خلیق و )2004(، گوش و همکاران )2005(تلفیقی با نتایج حسن زاده قورت تپه روش کلزا در 
 کیلوگرم در 3134(کمترین میزان عملکرد دانه . مطابقت داشت) 2006(و صباحی ) 2006(همکاران 

همچنین .  به تیمار آزوکمپوست اختصاص داشت) کیلوگرم در هکتار1347(روغن  عملکرد  و)هکتار
تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد خورجین در شاخه هاي فرعی، تعداد دانه در  تیمار اوره  کمترین

کلی طور هب). 2جدول (خورجین و عملکرد بیولوژیک و بیشترین درصد پروتئین دانه را دارا بود 
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بارکر و (تواند میزان پروتئین بذر را افزایش و درصد روغن را کاهش دهد   رف زیاد نیتروژن میمص
در مطالعه خود بر روي کلزا نشان داد که شاخص برداشت و عملکرد ) 2006(صباحی ).  2005سویر، 

 روي خردل محققین در تحقیقات خود بر. دانه در تیمار تلفیقی در مقایسه با تیمار شیمیایی بیشتر بود
)Brassica Juncea L.( را در تلفیق کودهاي شیمیایی زیست توده بیشترین عملکرد دانه و عملکرد 

  ).2005رول و همکاران، (و دامی بدست آوردند 
 

   تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده براي ارقام کلزا و منابع مختلف نیتروژن-1جدول 

 منابع تغییر
درجه 
  آزادي

عملکرد 
 دانه

عملکرد 
  زیست توده

شاخص 
  برداشت

تعداد خورجین 
  در ساقه اصلی

تعداد خورجین 
هاي  در شاخه
  فرعی

  R( 2  ns431  ns13018  ns2340/0  ns08333/0  ns2403/20 (لوكب
V( 2  **619351 (رقم  **2384690  **1583/9  **8144/126  **0603/33043  

  N( 2  **203037  **1534174  **6746/11  **120/85  **2825/23132 (منبع نیتروژن
  V×N  4  **113197  **837097  **4679/8  **3944/94  **9353/4699 ابلاثر متق

  E( 16  07/329 07/30370  292/0 127/0 06/27 (شتباه آزمایشیا
  22/2  12/1  75/1  63/1  55/0  -  )درصد (ضریب تغییرات

ns : درصد1دار در سطح احتمال  معنی: **        درصد   5دار در سطح احتمال  معنی: *دار              غیرمعنی   
  

  - 1ادامه جدول 

درجه  منابع تغییر
  آزادي

تعداد خورجین 
 در بوته

تعداد دانه 
  در خورجین

وزن هزار 
  دانه

درصد روغن 
  دانه

درصد 
  پروتئین دانه

عملکرد 
  روغن

  R( 2  ns9303/0  ns0507/0  ns00067/0  ns00481/0  ns02814/0  ns1/86 (بلوك
  V(  2  **9493/34066  **2255/48  **08223/0  **471481/0  **40148/28  **8/100343( رقم

  N( 2  **7470/25520  **9215/12  **01938/0  **42481/0  **02925/1  **4/29559 (منبع نیتروژن
  V×N  4  **7903/5466  **7355/3  **0241/0  **982592/0  **982592/0  **2/19898 ابلاثر متق

E( 16  363/0 (اشتباه آزمایشی  066/0  0004/0  012/0  018/0  61/82  

59/0  13/1  23/0  -  )درصد( تغییرات ضریب  26/0  26/0  64/0  
:nsدرصد1دار در سطح احتمال  معنی: ** درصد     5دار در سطح احتمال  معنی: *دار        غیر معنی   
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  *ختلف نیتروژنگیري شده براي ارقام کلزا و منابع م مقایسه میانگین صفات اندازه -2جدول 
 عملکرد دانه  

کیلوگرم بر (
  )هکتار

  زیست توده
کیلوگرم بر (

  )هکتار

 برداشت شاخص
  )درصد(

تعداد خورجین 
  در ساقه اصلی

تعداد خورجین 
هاي  در شاخه
  فرعی

       رقم

  c3140  b10493  c94/29  c58/27  b44/164 اوکاپی
  b3166  b10337  b69/30  a43/34  a79/271 مودنا

  a3607  a11296  a94/31  b66/33  a82/266 لیکورد
       منبع نیتروژن

  c3134  b10478  c92/29  b16/32  b06/222 آزوکمپوست
  a3418  a11185  b52/30  a82/34  a07/290  تلفیقیروش
  b3361  b10463  a12/32  c69/28  c93/190 اوره

 .باشد  درصد می5در سطح احتمال ها  گین بین میان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار ، نشاندر هر ستون  حروف مشابه*

  
 -2ادامه جدول 
تعداد دانه در   

  خورجین
  وزن هزار دانه

 )گرم(

درصد روغن 
  دانه

درصد 
  پروتئین دانه

  عملکرد روغن
  )کیلوگرم بر هکتار(

       رقم

a48/25  b50/3  b82/42  67/24 اوکاپی a 1345c 

c25/21  c47/3  a01/43  31/21 مودنا c 1361b 

دلیکور  b73/21  a65/3  56/42 c 00/24 b 1535a 

       منبع نیتروژن

a61/23  a57/3  02/43 آزوکمپوست a 44/23 b 1348c 

a40/23  b49/3  59/42  تلفیقی روش  c 94/22 c 1455a 

b44/21  a57/3  78/42 اوره b 59/23 a 1437b 

  .باشد  درصد می5در سطح احتمال ها  ین بین میانگ دهنده عدم وجود اختالف معنی دار ، نشاندر هر ستون حروف مشابه* 
 

نشان دادند که اثر مثبت کمپوست در افزایش عملکرد دانه ذرت بیش ) 2004(و همکاران مولکی 
گیري شده در  تمامی صفات اندازه بر  کلزامارقا و منابع نیتروژن وه اثر متقابلعال ه ب.استدامی از کود 

و بیشترین تعداد خورجین در ساقه اصلی و تعداد ) 1جدول  (دار بود   معنییک درصد سطح احتمال
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هاي فرعی و کمترین وزن هزار دانه  به اثر متقابل تیمار تلفیقی و رقم مودنا و  خورجین در شاخه
، عملکرد دانه و عملکرد روغن به اثر متقابل زیست تودهباالترین شاخص برداشت، بیشترین عملکرد 

عملکرد افزایش این نتایج بیانگر برتري تغذیه تلفیقی در .  داشتتیمار تلفیقی و رقم لیکورد اختصاص
  ).3دول ج(  کلزا استکمی

 از نظر داشتند ودار   معنیارقام کلزا و منابع نیتروژن از نظر درصد روغن و پروتئین دانه تفاوت 
رسد  نظر میبه . )2جدول  (ترتیب رقم مودنا و رقم اوکاپی برتر بودنده  بمحتوي روغن و پروتئین دانه

همچنین بیشترین درصد . گردد هت کاهش درصد پروتئین باعث افزایش درصد روغن که گزینش در ج
ویر  بارکر و س.)2جدول  ( بدست آمدترتیب در تیمار آزوکمپوست و کود اوره هروغن و پروتئین دانه ب

 میزان پروتئین دانه د روغن و کودهاي شیمیایی نیتروژن،دهاي آلی درصو نیز نشان دادند که ک)2005(
ترتیب   بدین.در حالی که بیشترین عملکرد دانه و روغن در تیمار تلفیقی حاصل شد. را افزایش دادند

محیطی  هاي زیست تغذیه تلفیقی کلزا و کاربرد توام کودهاي آلی و شیمیایی ضمن کاهش آلودگی
 گام توان میا کاهش دهد و آن را تولید رهاي  هزینهکمیت و کیفیت کلزا را ارتقاء داده و تواند  می

  .مهمی در راستاي کشاورزي پایدار تلقی نمود
گیري شده نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و  ضرایب همبستگی بین صفات اندازه

، شاخص زیست توده، عملکرد تعداد خورجین در بوتههاي فرعی،   تعداد خورجین در شاخهدار با  معنی
 مطابقت) 2005( که با نتایج مطالعات چن و همکاران .)4جدول (وغن داشت برداشت و عملکرد ر

ولی بر  . بشمار آیند کلزاتوانند شاخص مناسبی براي اصالح ارقام پرمحصول این صفات می. دارد
 همبستگی )2006( سلیمان زاده و همکاران و) 2008(خالف نتایج حاصل از تحقیقات دانشور 

شود  چنین استنباط می. دار بود ه در خورجین و درصد روغن دانه منفی و معنیعملکرد دانه با تعداد دان
باشند و اصالح ارقام کلزا براي افزایش  که ارقام پرمحصول کلزا از درصد روغن کمتري برخوردار می

درصد روغن دانه ممکن است با کاهش عملکرد دانه توأم باشد چون سنتز روغن به انرژي بیشتري به 
به عبارت دیگر میزان کربوهیدرات مورد نیاز براي سنتز پروتئین کمتر . نیاز داردهیدرات کربوصورت 

، سنتز پروتئین را به بهاي کاهش سنتز روغن تشدید اشد در نتیجه افزایش کود نیتروژناز روغن می ب
  ).1992المبرز و پورتر، (کند  می
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گیري شده در تیمارهاي   منابع نیتروژن براي صفات اندازه مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام کلزا و-3جدول 
  *مختلف

  تیمار
 عملکرد دانه

)کیلوگرم بر هکتار(  
  زیست توده

  )کیلوگرم بر هکتار(
 شاخص برداشت

  )درصد(
تعداد خورجین 
  در ساقه اصلی

تعداد خورجین در 
  هاي فرعی شاخه

N1V1 2854i 10478cd 24/27 d 93/32 c 83/164 h 

N1V2 2978h 9511e 32/31 b 17/31 d 67/215 e 

N1V3 3571b 11444ab 21/31 b 37/32 c 67/285 c 

N2V1 3130g 10556cd 65/29 c 83/24 f 63/196 f 

N2V2 3348e 11333b 55/29 c 67/43 a 83/343 a 

N2V3 3775a 11667a 36/32 a 97/35 b 73/329 b 

N3V1 3437d 10444d 93/32 a 97/24 f 87/131 i 

N3V2 3172f 10167d 20/31 b 47/28 e 87/255 d 

N3V3 3475c 10777c 24/32 ab 63/32 c 07/185 g 

  .باشد می درصد 5 در سطح احتمال دار معنی دهنده عدم وجود اختالف ، نشاندر هر ستون ها میانگین بعد از  حروف مشابه*
  

   -3جدول  ادامه

  تیمار
  دانه درتعداد

 خورجین
  وزن هزار دانه

  )گرم(
  درصد روغن دانه

درصد 
  روتئین دانهپ

  عملکرد روغن
  )کیلوگرم بر هکتار(

N1V1 55/26 a 56/3 c 77/42 c 87/24 a 1220h 
N1V2 53/21 d 59/3 c 43/43 a 63/21 d 1293g 
N1V3 75/22 b 57/3 c 87/42 c 83/23 c 1531b 
N2V1 98/26 a 45/3 d 13/43 b 37/24 b 1350f 
N2V2 06/21 e 35/3 e 10/42 e 83/20 e 1410d 
N2V3 16/22 c 66/3 b 53/42 d 63/23 c 1606a 
N3V1 89/22 b 48/3 d 57/42 d 77/24 a 1463c 
N3V2 15/21 de 47/3 d 50/43 a 47/21 d 1380e 
N3V3 27/20 f 71/3 a 27/42 e 53/24 b 1469c 

  
 اصـلی،   سـاقه ، تعداد خورجین در     توده  زیستهمبستگی تعداد خورجین در بوته با عملکرد دانه و          

 عملکرد روغن مثبت و معنی دار و با تعداد دانه در خـورجین و      هاي فرعی و   تعداد خورجین در شاخه   
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در این . مطابقت داشت )2002 ( و همکاران که با نتایج امیديدرصد پروتئین دانه منفی و معنی دار بود  
رسد  نظر می که به ،تحقیق رقم اوکاپی با بیشترین درصد پروتئین دانه، کمترین عملکرد دانه را دارا بود             

 جلـوگیري کـرده و   بعـدي هـاي   خورجیناولیه از تداوم تشکیل  هاي    خورجینتئین دانه در    افزایش پرو 
همبستگی تعداد بعالوه . شود می عملکرد دانه  افت سبب    با کاهش تعداد خورجین در بوته      بدین ترتیب 

تعـداد  سـاقه اصـلی و      تعـداد خـورجین در       فرعـی، هاي    شاخه تعداد خورجین در     دانه در خورجین با   
ولی همبستگی وزن هزار دانه با صـفات فـوق الـذکر منفـی و غیـر      دار    معنیبوته منفی و    ر  خورجین د 

 در خـورجین و وزن هـزار    تعداد دانه،با افزایش تعداد خورجین در واحد سطحدر نتیجه   . بوددار    معنی
 در سـاقه اصـلی و تعـداد دانـه در     خـورجین  که تعداد    گزارش کرد ) 2008(باسالما  . یافتدانه کاهش   

 ولی بین تعداد دانـه در خـورجین و وزن هـزار دانـه     ،نشان دادداري  معنی همبستگی مثبت و    ورجینخ
 عملکـرد  که بـین اجـزاي  اند  کردهگزارش    دیگري محققین. مشاهده گردید دار    معنیهمبستگی منفی و    

  .)1996 و جنسن و همکاران، 1987کومار و همکاران، ( جبرانی وجود دارد ساز و کاردانه کلزا 
، شاخص برداشت، زیست توده با عملکرد دانه، عملکرد دار معنیعملکرد روغن همبستگی مثبت و  

با تعداد دانه دار  معنی در بوته و همبستگی منفی و خورجین تعداد  فرعی،هاي    شاخه در   خورجینتعداد  
کـاران  احمـدزاده و هم  ،)2004(هائو و همکـاران     که با نتایج   در خورجین و درصد روغن دانه داشت      

که کمیت و کیفیت عملکـرد کلـزا        دهد    میاین نتایج نشان    . مطابقت داشت ) 2008( و باسالما    )2007(
 بدین ترتیب به وشود  می کاهش عملکرد دانه    منجر به افزایش میزان روغن دانه     روند معکوس دارند و     

ـ رد داتولید روغن در واحد سطح، افزایش عملک    ارتقاء   مناسب ترین روش براي      رسد  مینظر    .باشـد ه ن
عملکرد روغـن  به طور غیر مستقیم تواند  می ،هر عاملی که منجر به افزایش عملکرد دانه شود   بنابر این 

در داري  معنـی را نیز ارتقاء دهد و بدین ترتیب عملکرد روغن با تعـداد دانـه در خـورجین کـه تـأثیر                       
  نتایج مشابهی توسـط    ااین راست در   .همبستگی منفی نشان داد   ) 2جدول   (افزایش عملکرد دانه نداشت   

 بیشتر تابع عملکرد دانه و روغنکه عملکرد شود  می چنین استنباط .ه استشدگزارش ) 2008(باسالما  
بودن درصد روغن دانه براي دستیابی به عملکرد باالي روغن در واحـد       باال   وباشد    می عملکرد   اجزاي

  . ولی کافی نیست،باشد سطح الزم می
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). 2000دیپنبروك، (گیرد  زراعی قرار می  محیطی و بهعوامل د دانه تحت تأثیر از طرفی عملکر
ثیرپذیري عملکرد روغن از عوامل محیطی بیشتر از عوامل ژنتیکی گفت که تأتوان  میبدین ترتیب 

معتقدند که عملکرد دانه بیشتر از عملکرد روغن ) 1991( در این خصوص رائو و مندهام. باشد می
گیرد و عملکرد روغن در ارقام مختلف کلزا بیشتر تحت کنترل  امل محیطی قرار میتحت تأثیر عو

 روغن دانه تحت يامحتوعقیده دارند که ) 2006( در حالی که بوتکوت و همکاران ،ژنتیکی قرار دارد
    .کند می شرایط محیطی مختلف، تغییر

ه بیانگر وجود رقابت بین ک ، منفی بین درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشترابطه همچنین
رابطه منفی بین وجود  .مشابه بود) 2008( با نتایج باسالما وباشد  میسنتز روغن و پروتئین دانه در کلزا 

این رابطه موید  . نیز گزارش شده است)2004(هائو و همکاران توسط میزان روغن و پروتئین دانه 
چون  .دهد میتی از سنتز روغن و پروتئین را نشان می باشد که روند متفاو 2جدول نتایج ارایه شده در 

 جذب گیاه و نیتروژن کمتريگیرند   کودهاي آلی به آهستگی آزاد شده و بتدریج در اختیار گیاه قرار می
 ).1997روئی و همکاران، (یابد  میشده و در نتیجه سنتز پروتئین کاهش و درصد روغن دانه افزایش 

 درصد بیشتري جذب گیاه شده و در نتیجه سبب افزایش پروتئین و کاهش نیتروژن ، اوره کوددر تیمار
 و کاهش درصد روغن دانه نیتروژن بر افزایش میزان پروتئیناثر مثبت کوددهی . روغن دانه گردید

 توان میطور کلی  هب). 2005راتک و همکاران، (توسط محققین دیگري نیز به اثبات رسیده است 
 این امر و باشد میکلزا زراعت  کشاورزي بویژه مهم هاي  اولویتاز تلفیقی  کرد که تغذیهيگیر هجینت

بر اساس . داشته باشد به پتانسیل عملکرد بالقوه  کلزا گیاهکردنسهم بسزایی در نزدیک  تواند می
 و روغن نسبت به سایر ارقام هدانلیکورد از حیث عملکرد  رقم  وتغذیه تلفیقی ،هاي این تحقیق یافته

  .شوند  در منطقه اراك و مناطق مشابه توصیه می زراعت کلزا و برايودندبرتر ب
  

  سپاسگزاري
وسیله از مسئولین محترم مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي و ایستگاه                                      بدین  

هاي روغنی کرج تشکر و            بخش تحقیقات دانه      کارکنان    بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و               
  .شود ی میقدردان
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Abstract  
In order to study the effects of organic and inorganic nitrogen sources on 

quantitative and qualitative characteristics of three winter rapeseed cultivars, a field 
experiment was carried out as factorial arrangement in complete block design with 
three replications in Agricultural and Natural Resources Research Center of 
Markazi Province, Arak, during 2008-2009 growing season. Three rapeseed 
cultivars (Okapi, Modena and Licord) and three sources of nitrogen (Azocompost, 
Urea and 50% Azocompos plus 50% Urea) comprised the experimental factors. 
Azocompost fertilizer was utilized before sowing time and urea fertilizer was 
applied at three stages inclodings of sowing time, stem elongation and before 
flowering. Results showed that rapeseed cultivars had significant differences for all 
traits. Licord cultivar had the highest seed yield, 1000-seed weight, seeds per 
silique in secondary branches, biological and oil yield. Also there was significant 
difference between nitrogen sources for all characteristics at 1% probability level. 
Integrated nitrogen treatment showed superiority to other treatments for siliques 
per secondary branches, siliques per main branch, biological yield, seed yield and 
oil yield. The interaction effect between nitrogen sources and rapeseed cultivars 
was significant for all traits at 1% probability level. Licord cultivar with integrated 
nitrogen treatment showed the highest biological yield, harvest index and seed 
yield.  
 
Keywords: Azocompost; Urea; Quantitative and Qualitative Characteristic, 1 
Rapeseed 
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