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  دهكيچ
فنولوژيكي، ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد و  ياتوصبر خص اثر مقادير مختلف نيتروژن بررسي منظور به
هاي كامل  در قالب طرح بلوك خرد شده يها كرت صورت به يشيآزماهاي بهاره كلزا،  ژنوتيپدانه  ردكعمل

در . اجرا شد 1388-89مازندران در سال زراعي  كالع يبا يشاورزكقات يستگاه تحقيرار در اكت سهبا  تصادفي
عامل اصلي  عنوان به كيلوگرم در هكتار از منبع كود اوره 210و  140، 70وژن شامل صفر، مقادير نيتر ين بررسيا

ج ينتا. كار گرفته شدند هبعامل فرعي  عنوان به 401هايوال و  RGS003، ظفر، L7هاي كلزا شامل  ژنوتيپو 
عداد دانه در نشان داد كه صفات تعداد روز تا شروع گلدهي، تعداد خورجين در بوته، ت انسيه واريتجز

 بر كليهژنوتيپ اثر  .نيتروژن قرار گرفتندمقدار مصرف دار  تحت تأثير معني خورجين، عملكردهاي دانه و روغن
دو گروه متمايز آماري  در از نظر عملكرد دانه ها ژنوتيپ .بود دار يمعنتعداد دانه در خورجين  يصفات به استثنا
كيلوگرم در  7/3893و  2/3831به ترتيب با عملكرد دانه  401هايوال و  ظفري ها ژنوتيپ. تفكيك گرديدند

دار  معني. كيلوگرم در هكتاردر يك گروه آماري قرار داشتند 1591و  1638هكتار و همچنين عملكرد روغن 
نبودن اثر متقابل نيتروژن در ژنوتيپ براي كليه صفات مورد مطالعه نشان داد كه تغييرات اين صفات در بين 

همبستگي عملكرد . مشابه داشت يي مورد بررسي در هر يك از سطوح نيتروژن مورد مطالعه روندها ژنوتيپ
دار كه نشان دهنده آن  تعداد روز تا شروع گلدهي به صورت مثبت و معني يدانه با تمامي صفات به استثنا

  .دانه گرديداست كه افزايش نيتروژن مصرفي منجر به افزايش صفات مورد مطالعه و در نهايت عملكرد 

  كلزاي بهاره، نيتروژنعملكرد دانه، خورجين،  ،كييات فنولوژيخصوص :يديلك يها واژه
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  مقدمه
 برجسته هاي يژگيو و صفات داشتن دليل به كلزا

 ارقام روغن چرب در يتركيب متوازن اسيدها نظير

 و نيپاي يدماها در رشد و زني توانايي جوانه ه،شد اصالح
 مختلف، هوايي و آب يطشرا خوب با نسبتاٌ يسازگار

فراهم  كشور از وسيعي در مناطق كشت آن امكان
در اين راستا مديريت ). 1379حجازي، (گرديده است 

تواند نقش بسزايي را در افزايش عملكرد و  تغذيه مي
در تروژن ين. محيطي داشته باشد يها تنشمقاومت به 

از يمورد نيشتري به ميزان ب يير عناصر غذايسا اب قياس
اه درصد يباشد و معموالً وجود آن در گ يلزا مكاه يگ

 دهد يل مكيگر را تشيد ييغذا عنصراز هر  يباالتر
مصرف نيتروژن افزايش . )1377احمدي و جاويدفر، (

قابل سنتز در پرتوپالسم  هاي يدآمينهاسمنجر به افزايش 
افزايش اندازه سلول، سطح  باعثكه در نتيجه  گرديده
را  و متعاقب آن فعاليت فتوسنتزي بيشتر شود يمبرگ 

 كه ماحصل آن افزايش سريعداشت به دنبال خواهد 

 ).1378عزيزي و همكاران، ( گردد يمگياه رشد 
تجمع ماده خشك و درصد نيتروژن در كلزا از ن يشتريب

مرحله طويل شدن ساقه تا پايان گلدهي اتفاق مي افتد 
به لحاظ ). 2006كاران، و هم 2؛ گزار2000، 1جكسون(

 توزيع است، لذا نامحدود رفتار رشد يدارا اين كه كلزا

شروع  از بعد تا گياهي پوشش توسعه يبرا نيتروژن
 ،گلدهي دوره اتمام با و كند يم پيدا ادامه گلدهي

 و يعزيز( كند يمپيدا  تجمع دانه در اصوالً نيتروژن

و  4ار؛ كوم2000و همكاران،  3؛ فايسمس1387 همكاران
و  6؛ گان2004، 5و گرزبيز ؛ بارلوگ2001همكاران، 
 دانه تن هر يبرا تيپ بهاره يكلزا). 2007، همكاران

 نمايد و مي مصرف نيتروژن كيلوگرم 60الي  50 يتوليد

 كيلوگرم 70حدود  پاييزه تيپ يكلزا ياين ميزان برا

؛ 1377احمدي و جاويدفر، ( باشد يم نيتروژن
 دليل به نيتروژن، كاربرد). 2006ن، و همكارا 7كارامانوس

 تعداد و گياهي سبز سطح افزايش ،ها گلريزش  كاهش

                                                            
1 Jackson 
2 Ahmad 
3 Fismes 
4 Kumar 
5 Barlog and Grzebisz 
6 Gan 
7 Karamanos 

 مواد توليد افزايش منجر به در كلزا، فرعي شاخه

 در و ها گل يبارور گلدهي و طول دوره ،يفتوسنتز

كه  شده دانه هزار و وزن خورجين تعداد افزايش نتيجه
گزار ( شوند يم هعملكرد دان افزايش منجر به عوامل مزبور

؛ 2007و همكاران،  8وايسوكي ؛2006و همكاران، 
 9نگ و استراپركيهو). 1393ميرزاپور و همكاران، 

 يودهاك اربردك شيافزا هك نمودند گزارش )2001(
 نتايج. شد خواهد دانه ردكعمل شيافزا موجب تروژنهين

؛ 1390، جعفري نژاد و راهنما( ها يبررس برخي
با  كه است داده نشان )2013ن، و همكارا 10موسويان
 نحو به كلزا دانه و روغن عملكرد نيتروژن، كود مصرف

 استفاده ميزان چنانچه ولي ،يابد يم توجهي افزايش قابل

 كاهش كود مصرف كارايي باشد حد بااليي در نيتروژن از

 انتقال و جذب نظر از كلزا ارقام همچنين بين. يابد يم

سيد (وجود دارد  داري يمعن تفاوت ژنتيكي نيتروژن نيز
 در) 2000( 11خان و جان). 1390شريفي و همكاران، 

 ازين مورد تروژنين هك دنديرس جهينت نيخود بد مطالعات

 240 تا 50 از مطلوب ردكعمل به يابيدست يلزا براك

. بود متفاوت خالص تروژنيتار نكه لوگرم دركي
همكاران  و 12مايچ توسط شده انجام هاي يشآزما

 ريتأث تروژنين ودك سطوح مختلف هك نشان داد) 2001(
 و دارند لزاك ردكعمل ياجزا رد وكعمل بر داري يمعن

رد كعمل نيشتريب تاركه در لوگرمكي 135تروژن ين زانيم
مظلوم و همكاران  .داشته است همراه به را روغن و دانه

 يرو بر بوته تراكم و نيتروژن كود اثر بررسيبا ) 1388(
گزارش نمودند كه اثر نيتروژن و همچنين اثر  ارقام كلزا

متقابل رقم و نيتروژن بر صفات وزن هزار دانه، تعداد 
ميرزاپور و . بود دار يمعندانه در خورجين و عملكرد دانه 

با بررسي شش سطح نيتروژن شامل ) 1393(همكاران 
كيلوگرم در هكتار بر  225 و 180، 135، 90، 45صفر، 
ساريگل گزارش نمودند كه افزايش و  401 يوالهاارقام 

كيلوگرم در هكتار در هر  225ميزان نيتروژن تا سقف 
فرعي و عملكرد دانه  يها شاخهدو رقم بر صفات تعداد 

ي و در مطالعه بني سعيد. اثر افزايشي داشته است

                                                            
8 Wysocki 
9 Hocking and Stapper 
10 Mousavian 
11 Jan and Khan 
12 Cheema 
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منجر به در كلزا افزايش نيتروژن مصرفي ) 1389( مدحج
وته، وزن هزار افزايش تعداد صفات تعداد خورجين در ب

كاهش  دانه، عملكرد دانه و عملكرد روغن و همچنين
در ديگر . تعداد دانه در خورجين و درصد روغن گرديد

افزايش ) 2013و همكاران،  1گلدشت خورشيدي(مطالعه 
افزايش صفات  سببافزايش ميزان نيتروژن مصرفي 

وزن  تعداد خورجين در گياه، تعداد دانه در خورجين،
جعفري . دانه و عملكرد زيستي گرديد هزار دانه، عملكرد

با بررسي اثر مقادير مختلف ) 1390(نژاد و راهنما 
متفاوت كاشت بر اجزاي عملكرد و  هاي يختارنيتروژن در 

تعداد  بر صفاتعملكرد دانه كلزا، اثر مقادير نيتروژن را 
خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، 

گيزمانا و ن. اعالم نمودند دار يمعنن درصد و عملكرد روغ
با بررسي پنج مقدار نيتروژن شامل ) 2013( 2اجنبانگ

كيلوگرم در هكتار با دو  160و  120، 80، 40صفر، 
 كيلوگرم در هكتار در گياه كلزا 40مقدار گوگرد صفر و 

افزايش نيتروژن منجر به افزايش سطح  گزارش كردند كه
و همكاران  3كاظميني .شدبرگ، تعداد خورجين در بوته 

. نيز به نتايج مشابهي دست يافتند) 2010(همكاران 
، 7/0مقادير نيتروژن شامل  يريكارگ بهبا ) 1390(ربيعي 

كيلوگرم در  140(برابر مقدار توصيه شده  6/1و  3/1، 1
بر  متر يسانت 30و  25، 20در فاصله كاشت ) هكتار اوره

م نمود كه در طي دو سال اعال 308 يوالها روي كلزا رقم
افزايش مقدار نيتروژن منجر به افزايش صفات روز تا 
رسيدگي، تعداد شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته، 
تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد دانه 

با بررسي ارقام جديد ) 2014(و همكاران  4اليوا .گرديد
 كلزا در سطوح مختلف نيتروژن اعالم نمودند كه افزايش
مقادير نيتروژن بكار رفته منجر به افزايش ارتفاع بوته، 
تعداد خورجين در بوته و عملكرد دانه ارقام مورد بررسي 

 يريكارگ بهبا ) 2010(و همكاران  5ميرزاشاهي. شد
مقادير مختلف نيتروژن همراه با مقادير مختلف گوگرد از 
منابع مختلف گزارش نمودند بيشترين ميزان عملكرد 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن  180ربوط به مقدار دانه م

                                                            
1 Goldoust Khorshidi 
2 Ngezimana and Agenbag 
3 Kazemeini 
4 Elewa 
5 Mirzashahi 

كيلوگرم در هكتار گوگرد از منبع سولفات  100همراه با 
اين بررسي با هدف بررسي مقادير . آمونيم بوده است

مختلف نيتروژن بر روي خصوصيات فنولوژيكي، اجزاي 
هاي جديد كلزا و  الينعملكرد و عملكرد دانه ارقام و 

صفات با عملكرد دانه صورت همچنين بررسي روابط 
  .پذيرفته است

  
  ها مواد و روش

بر  اثر مقادير مختلف نيتروژن بررسي منظور به
فنولوژيكي، ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد،  ياتخصوص

هاي بهاره  و عملكرد روغن ژنوتيپدرصد  ،دانه ردكعمل
اين گروه از ارقام از نظر ژنتيكي بهاره محسوب (كلزا 

عزيزي و ( سازي ندارند چنداني به بهاره و نياز گردند يم
در مناطق گرم و سواحل  ها آنو كشت  )1378همكاران، 

 صورت بهي شيآزما، )گيرد يمخزر در پاييز صورت 
 يزراعسال  آبان ماه رار دركت سهخرد شده با  يها رتك

 كالع يبا يشاورزكقات يستگاه تحقيدر ا 89-1388
شمال  يلومتركي 10 ستگاه درين ايا. مازندران اجرا شد

 35ز استان كاء واقع شده و فاصله آن از مركشهرستان ن
 15ا يش از سطح دريارتفاع محل آزما. لومتر استكي
و  يقه شرقيدق 13درجه و  53آن  يياي، طول جغرافمتر

 يقه درجه شماليدق 36درجه و  43آن  ييايعرض جغراف
 يش جزء مناطق معتدل خزريمنطقه مورد آزما. باشد يم

ثر و حداقل كن حدايانگيم يه طبق آمار هواشناسكاست 
 گراد يسانت درجه 8/1و  7/27 يبترتبه  آنساله  10دما 

ساالنه  ين بارندگيانگيگزارش شده است و در ضمن م
شمسي جامخانه، ( باشد يم متر يليم 685آن نيز 

تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي  منظور به. )1389
زمين  يساز آمادهمايش قبل از خاك، از زمين مورد آز

با توجه به نتايج آزمون خاك . انجام شد يريگ نمونه
انجام شده در محل انجام تحقيق، بافت خاك از نوع 

كه مشخصات كامل  باشد يمدرصد رس  20لومي با 
جهت فراهم . درج شده است 1جدول تجزيه خاك در 

. شدن بستر يكنواخت زراعت سال قبل گندم بوده است
ق در اواخر تابستان يه بستر شامل شخم عميات تهيعمل
ردن كو خرد  كردن خاكسپس جهت نرم . بود

و گاورو شدن از دو  يآن پس از بارندگ يها كلوخه
ح آن نيز از ماله استفاده يتسط يعمود برهم و برا كسيد
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آزمون خاك به  بر اساسميزان كود مصرفي . ديگرد
 100پل و يات ترلوگرم در هكتار سوپر فسفكي 50مقدار 

و قبل از كاشت م يدر هكتار سولفات پتاس يلوگرمك
در . مصرف نيتروژن طبق تيمارهاي آزمايشي بوده است

در تاريخ توصيه شده ميزان مصرف نيتروژن  ضمن
 300الي  250برابر طبق آزمون خاك كاشت نرمال 

چهار  ين بررسيدر ا. باشد يمكيلوگرم اوره در هكتار 
 210و  140، 70شامل صفر،  الصخ مقدار نيتروژن

درصد نيتروژن  46با  هوراكيلوگرم در هكتار از منبع كود 
 7- كلزا شامل الين هاي يپژنوتعامل اصلي و  عنوان به
)L7 : الين نسلF8 ظفر، )اصالح شده در مازندران ،

RGS003  عامل فرعي منظور  عنوان به 401 يوالهاو
در  سوم يك رتصو بههر تيمار تقسيط نيتروژن . گرديد

زمان كاشت، يك سوم در زمان خروج از مرحله روزت و 
. يك سوم نيز در زمان ساقه رفتن صورت قرار گرفت

ن، ين مراحل داشت شامل وجيدر ح يزراع يها مراقبت
هر كرت  .مبارزه با آفات از جمله حلزون انجام شد

متري به فواصل  5خط  4آزمايشي از عامل فرعي شامل 
 يبر رو ها بوتهبوده است و در ضمن فاصله  متر سانتي 30

بين . بوده است متر سانتي 5الي  3خطوط كاشت 
در  .آزمايشي يك متر فاصله در نظر گرفته شد يها كرت

ضمن در شرايط اقليمي مازندران كشت محصوالت 
مبتني بر بدون انجام آبياري و پاييزه از جمله كلزا 

شد از در طي مراحل ر. باشد يمجوي  يها بارش
درصد  50خصوصيات فنولوژيكي شامل تعداد روز تا 

 به عمل برداري يادداشتدگي يو تعداد روز تا رس يگلده
تيمارهاي آزمايشي در زمان رسيدن فيزيولوژيكي . آمد
. برداشت گرديد) دهه سوم ارديبهشت( هاي يپژنوت

ارتفاع بوته، تعداد دانه در خورجين و تعداد خورجين در 
دو از تصادفي  طور بهكه بوته منتخب  10گين بوته از ميان

رت كهر  يه از ابتدا و انتهايت حاشيخط وسط با رعا
دانه از  500وزن هزاردانه با توزين وزن  .شد يريگ اندازه

رد دانه نيز از دو خط وسط كهر كرت محاسبه شد و عمل
هر ابتدا و انتهاي  يها بوته اي يهحاشپس از حذف اثرات 

لوگرم در كييد و سپس بر حسب محاسبه گرد كرت
 NMRدرصد روغن با دستگاه . تار تعميم داده شدكه

 نمودن و سپس با ضرب )1369، ياوري(شد  يريگ اندازه
درصد روغن در عملكرد دانه، عملكرد روغن برحسب 

صفات انس يه واريتجز .كيلوگرم در هكتار محاسبه شد
ن يگانيسه ميو مقا MSTAT-C افزار نرممورد بررسي با 

ن كدان يا دامنهآزمون چند  رد دانه به روشكعمل يبرا
در ضمن همبستگي صفات نيز با . رفتيصورت پذ

اثر متقابل  هاي يانگينمو بر روي  SAS افزار نرم
  .محاسبه گرديد ژنوتيپ×نيتروژن

  

  
  مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل انجام آزمايش -1جدول 

 عمق خاك
) متر سانتي(   

pH 
 خاك

ايت هد
 الكتريكي
EC×103 

 يتروژنن ماده آلي
 خاك

فسفر
 خاك

 

پتاسيم 
 خاك

 بافت خاك
)درصد(  نوع بافت 

  رس  سيلت شن  كيلوگرم درگرمميلي درصد

  لوم رسي  42  22  36  216  6/12  22/0  8/1  74/0  4/7  0– 30

  
  ج و بحثينتا

خرد  يها كرتبر مبناي طرح  انسيه واريج تجزينتا
صفات تعداد روز تا شروع گلدهي،  شده نشان داد كه

تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، عملكرد 
دار اثر مقادير  دانه و عملكرد روغن تحت تأثير معني

ميانگين مربعات ). 2جدول (نيتروژن مصرفي قرار گرفت 

ژنوتيپ براي كليه صفات به استثناء تعداد دانه در 
شان دهنده تفاوت بوده است كه ن دار يمعنخورجين 

ژنتيكي ارقام و الين مورد بررسي براي صفات مورد 
وايسوكي و همكاران، (مطالعات قبلي . باشد يممطالعه 

؛ ميرزاپور و همكاران، 1378؛ عزيزي و همكاران، 2007
 نيتروژنميزان افزايش  نيز نشان داده است كه) 1393
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 گلدهي و طول دوره افزايش به منجر در كلزا، مصرفي

 و وزن خورجين تعداد افزايش نتيجه در و ها گل يارورب

 افزايش در نهايت منجر به عوامل اين كه شده دانه هزار

  .اند شده عملكردهاي دانه و روغن
 

  كلزا هاي ژنوتيپفنولوژيكي، ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد و عملكرد دانه  نتايج تجزيه واريانس خصوصيات - 2 جدول

 
  منابع تغييرات

 
 درجه

 آزادي

  ميانگين مربعات

روز تعداد
 شروع تا

 يگلده

روزتعداد
 تا
 يدگيرس

  ارتفاع بوته
تعداد
در  خورجين
 بوته

تعداد دانه 
در 

 خورجين

 هزار وزن
درصد   عملكرد دانه  دانه

  روغن
عملكرد 
  روغن

  275084  1302587 8/2* 0/1123 2/6864 2/14 06/0* 2/19* 9/16 2  تكرار

  N(  3 **0/327 **9/145 *5/835 *4/34647 **2/108 01/0 **2151520 5/4  **435393( نيتروژن

  30265  2/29 4/4 5/261 0/5169 6/10 07/0 198855 4/1  6  الف -خطاي

  G(  3 **1/2387 *3/144 **2/1925 **1/24993 9/9 **66/2 **1156580 **8/11  **179774(ژنوتيپ 

N × G 9 1/34 6/6 1/82 7/2322 6/4 04/0 78084 4/0  15007  

  15833  1/31 9/7 5/157 0/3791 7/7 05/0 5942 5/0 24  ب-خطاي

  29/8  71/1  14/8  13/7  58/12  16/22  99/8  39/1  54/6  )درصد(ضريب تغييرات 

  .باشندميداريمعندرصد و بدون عالمت غير1و5در سطوح احتمال دار يمعنبه ترتيب **و*
  

نيتروژن مورد مقايسه ميانگين صفات براي سطوح 
در اين راستا تعداد . درج شده است 3بررسي در جدول 

روز تا شروع گلدهي با افزايش مقادير نيتروژن روند 
افزايشي داشته است و از نظر آماري نيز به دو گروه 

الي  81ميزان اين صفت از . متمايز تفكيك شده است
 210روز به ترتيب مربوط به مقادير نيتروژن صفر و  92
مطالعات ديگر نتايج . وگرم در هكتار متغير بوده استكيل

افزايش نيتروژن  نشان داد كه) 2001چيما و همكاران، (
 رشد رويشي گياه را به دنبال خواهد شيافزامصرفي 

. كه منجر به تأخير در فاز زايشي خواهد شد داشت
الي  76مورد بررسي از  هاي يپژنوتميزان اين صفت در 

 ظفرو  401هايوال  هاي يپژنوتدر به ترتيب  روز 106
همچنين ميزان اين صفت . )4جدول ( متغير بوده است

مورد مطالعه به دو گروه متمايز آماري  هاي يپژنوتدر 
همبستگي اين صفت با تعداد روز تا . تفكيك شده است

تجلي ) r=83/0( دار يمعنمثبت و  صورت بهرسيدگي 
كه زودتر  هاي يپژنوت، لذا گزينش )5جدول (يافته است 

 هاي يپژنوت، منجر به انتخاب اند شدهوارد مرحله گلدهي 
  .زودرس خواهد شد

روز به ترتيب  207الي  198تعداد روز تا رسيدگي از 
كيلوگرم در هكتار تغيير  210در سطوح نيتروژن صفر و 

با افزايش ميزان نيتروژن مصرفي اين صفت روند . داشت
در چهار سطح نيتروژن افزايشي داشته است و ميزان آن 

مورد مطالعه به سه گروه متمايز آماري تفكيك گرديد 
مقادير نيتروژن  يريكارگ بهبا ) 1390(ربيعي ). 3جدول (

 140(برابر مقدار توصيه شده  6/1و  3/1، 1، 7/0شامل 
اعالم نمود كه افزايش مقدار ) كيلوگرم در هكتار اوره

سيدگي كلزاي نيتروژن منجر به افزايش صفات روز تا ر
مورد  هاي يپژنوتر بين د. گرديد 308 يواليهارقم 

به ترتيب با تعداد روز تا  ظفرو  401 يوالهابررسي 
و  ينتر زودرس عنوان بهروز  207و  198رسيدگي 

محسوب گرديدند و در ضمن  هاي يپژنوت ترين يررسد
نيز از نظر اين صفت در  RGS003و  L7 هاي يپژنوت

  . ر گرفتنديك گروه آماري قرا
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  فنولوژيكي، ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد و عملكرد دانه كلزا مقايسه ميانگين اثر مقادير مختلف نيتروژن براي خصوصيات - 3 جدول

عملكرد 
  روغن

)kg ha-1(  
  عملكرد دانه  درصد روغن

)kg ha-1(  
 هزار وزن
  )g( دانه

تعداد دانه 
در 

  خورجين

 تعداد
 خورجين
  در بوته

  ارتفاع بوته
  )متر سانتي(

 روز تعداد
 تا
  يدگيرس

 روز تعداد
 شروع تا

  يگلده

مقادير 
  نيتروژن

)kg ha-1(  
  

b1267 a51/41 c4/3055 a14/3 b9/17 b162 b27/128 c198  b81  شاهد(صفر( 

ab1518 a76/42 b4/3545 a18/3 a1/22 b171 ab83/138 b201  b81 70 

a1560 a70/41 ab0/3743 a11/3 a4/23 a205 a28/143 b202  a87 140 

a1641 a35/40 a7/4066 a14/3 a0/25 a218 a74/147 a207  a92 210 

 .دار نيستند معني) درصد 5سطح اطمينان ( نكدان يا دامنه چند آزمون اساس بر هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري ميانگين ستوندر هر 

  
  فنولوژيكي، ارتفاع بوته، اجزاي عملكرد و عملكرد دانه صياتكلزا به براي خصو هاي ژنوتيپمقايسه ميانگين اثر  - 4 جدول

عملكرد 
  روغن

)kg ha-1(  

درصد 
  روغن

  عملكرد دانه
)kg ha-1(  

 هزار وزن
  )g( دانه

تعداد دانه 
در 

  خورجين

تعداد
در  خورجين
  بوته

  ارتفاع بوته
  )متر سانتي(

روزتعداد
 تا
  يدگيرس

 روز تعداد
 شروع تا

  يگلده
 ژنوتيپ

bc1482 a06/43 b5/3435 b60/2 a6/21 c160 bc27/132 b202  b80 L7 

a1638 a72/42 a2/3831 a53/3 a8/22 a211 a00/157 a207  a106 ظفر 

c1363 b87/41 b2/3250 b90/2 a0/21 ab203 b40/140 b201  b79 RGS003 

ab1591 c84/40 a7/3893 a54/3 a9/22 bc181 c46/128 c198  b76  401هايوال 

 .دار نيستند معني) درصد 1سطح اطمينان ( دانكن اي دامنه چند آزمون اساس بر هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري ميانگين ستوندر هر 

  
گرچه با افزايش ميزان نيتروژن مصرفي بر تعداد روز 
تا رسيدگي افزوده شده است وليكن روند تغييرات اين 

ي مورد بررسي در هر چهار سطح ها ژنوتيپصفت در 
به لحاظ اين كه . نيتروژن مورد مطالعه مشابه بوده است

همبستگي بين صفات بر روي ميانگين اثر متقابل 
نيتروژن در ژنوتيپ محاسبه شده است، لذا افزايش 

منجر به افزايش تعداد روز تا  زمان همنيتروژن مصرفي 
رسيدگي و ارتفاع بوته گرديده است، درنتيجه همبستگي 

گرديده  دار يمعنمثبت و ) r=85/0( دو صفتبين اين 
  ).5جدول (است 

با افزايش ميزان  ها ژنوتيپميانگين ارتفاع بوته 
 27/128نيتروژن مصرفي افزايش يافت و ميزان آن از 

به ترتيب مربوط به سطوح  متر يسانت 74/147الي 
كيلوگرم در هكتار متغير بود  210نيتروژن صفر و 

ن يزان پروتئيمتروژن، يش مصرف نيافزا). 3جدول (
ش اندازه ين افزايجه ايدر نت و دهد يمافزايش را  ها سلول

ت يفعال و متعاقب آن شده تر بزرگسلول، سطح برگ 
و در نهايت منجر به افزايش ارتفاع بوته در  يفتوسنتز

؛ عزيزي و 2007وايسوكي و همكاران، (كلزا خواهد شد 
بين در ). 1393؛ ميرزاپور و همكاران، 1378همكاران، 

 داراي بيشترين ارتفاعظفر ي مورد بررسي نيز ها ژنوتيپ
و  46/128به ترتيب با ارتفاع بوته  L7و  401هايوال و 

ي پاكوتاه قرار ها ژنوتيپدر زمره  متر يسانت 27/132
در اين راستا عليرغم اثر افزايشي ). 4جدول (داشتند 

ميزان نيتروژن بر ارتفاع بوته، در تمامي سطوح نيتروژن 
نيز از  L7و  401هايوال و  پابلندتر ظفرمورد تحقيق رقم 

گرچه از نظر . نظر آماري در يك گروه قرار داشتند
و همچنين افزايش ميزان  آل يدهاخصوصيات تيپ 

كودپذيري و تحمل به خوابيدگي، پاكوتاهي صفت 
ولي به لحاظ عدم وجود  آيد يممطلوبي به حساب 

هرز  يها لفعانتخابي جهت كنترل  يها كش علف
گزينه مناسبي در جهت رقابت با ارتفاع زياد ، برگ پهن



7  
1394تابستان  بهار و/ اولشماره / دومسال / وغنيتوليد گياهان ر نشريه  

 

. گردد يمكلزا محسوب  خانواده همهرز  يها علف
 همبستگي ارتفاع بوته با تعداد خورجين در بوته

)69/0=r( تعداد دانه در خورجين ،)52/0=r ( و عملكرد
بوده است كه  دار يمعنمثبت و  صورت به )r=47/0(دانه 

نشان دهنده آن است كه افزايش نيتروژن مصرفي در 
منجر به افزايش هر  زمان همي مورد مطالعه ها ژنوتيپ

  ).5جدول (شده است  مذكورسه صفت 

  

  )=16n(ارقام كلزا تحت كاشت مقادير مختلف نيتروژن ت مورد مطالعه ايخصوص يب همبستگيضرا - 5جدول 

  9  8  7  6  5 4 3 2 1  صفات
              1  يگلده شروع تا روز تعداد-1
             1 83/0**  يدگيرس تا روز تعداد-2
            1 89/0** 85/0**   بوتهارتفاع -3
           1 69/0** 58/0* 57/0*  در بوته خورجين تعداد-4
          1  62/0** 52/0* 54/0* 36/0  تعداد دانه در خورجين-5
        1  21/0  28/0  29/0  09/0  41/0   دانه هزار وزن -6

      1  48/0*  82/0** 58/0* 47/0* 59/0* 43/0  رد دانه كعمل-7
    1  08/0  - 42/0  15/0 01/0 43/0 68/0** 39/0  درصد روغن-8
  1  28/0  98/0**  38/0  81/0** 56/0* 54/0* 69/0** 50/0*   روغن ردكعمل-9

  درصد 1و  5احتمال  در سطوح ارد يب معنيبه ترت **و  *

ين در بوته نيز با افزايش سطوح نيتروژن تعداد خورج
مورد مطالعه روند افزايشي داشت و در اين راستا ميزان 

خورجين به ترتيب در  218الي  162اين صفت از 
كيلوگرم در هكتار نيتروژن تغيير  210سطوح صفر و 

از جمله داليل افزايش اين صفت ). 3جدول (داشت 
 ها گليزش افزايش سطوح فتوسنتزي و كاهش ميزان ر

ميانگين اين ). 2006كارامانوس و همكاران، ( باشد يم
ه دو گروه متمايز صفت در سطوح نيتروژن مورد بررسي ب

در اين خصوص ميانگين تعداد  .آماري تفكيك شد
كيلوگرم در  70خورجين در بوته در سطوح صفر و 

و از نظر  171و  162هكتار نيتروژن به ترتيب برابر 
همچنين ميزان اين . ه قرار داشتندآماري در يك گرو

كيلوگرم  210و  140صفت مربوط به سطوح نيتروژن 
خورجين بوده  218و  205در هكتار نيز به ترتيب برابر 

. نداشتند داري يمعناست كه از نظر آماري اختالف 
ي مورد ها ژنوتيپميانگين تعداد خورجين در بوته در 

و  L7ب در خورجين به ترتي 211الي  160مطالعه از 
ي مورد ها ژنوتيپميزان اين صفت در . متغير بود ظفر

. تحقيق به سه گروه متمايز آماري تفكيك گرديد
همچنين همبستگي تعداد روز تا رسيدگي با تعداد 

بوده  دار يمعننيز مثبت و ) r=57/0(خورجين در بوته 

است كه نشان دهنده اثر افزايشي و همسوي نيتروژن بر 
همبستگي اين صفت با . باشد يمدو صفت مذكور 

بوده  دار يمعنمثبت و  صورت به) r=58/0(عملكرد دانه 
 ها ژنوتيپاست كه نمايانگر آن است افزايش نيتروژن در 

منجر به افزايش تعداد خورجين و در نهايت افزايش 
عملكرد دانه را به دنبال داشته است، همچنين 

بااليي يي كه از تعداد خورجين در بوته ها ژنوتيپ
جدول (برخوردار بودند عملكرد دانه بااليي نيز داشتند 

؛ 2010كاظميني و همكاران، (در ديگر مطالعه ). 6
افزايش مقادير نيتروژن ) 2013گيزمانا و اجنبانگ، ن

  .مصرفي منجر به افزايش تعداد خورجين در بوته گرديد
سطوح  دار يمعنتعداد دانه در خورجين تحت تأثير 

ر گرفت و با افزايش مقدار نيتروژن مصرفي بر نيتروژن قرا
اين نتيجه با . ميزان اين صفت افزوده شده است

. مطابقت دارد) 1390(جعفري نژاد و راهنما  هاي يافته
 9/17در اين راستا ميانگين تعداد دانه در خورجين از 

كيلوگرم در  210به ترتيب در سطوح صفر و  25الي 
مقدار اين صفت ). 3دول ج(هكتار نيتروژن تنوع داشت 

در سطوح مختلف نيتروژن به دو گروه متمايز آماري 
ي مورد بررسي از نظر تعداد ها ژنوتيپ. تفكيك شده است

نداشتند  داري يمعندانه در خورجين اختالف آماري 
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نبودن اثر متقابل نيتروژن در  دار يمعن). 4جدول (
ژنوتيپ براي اين صفت نشان دهنده آن است كه 

ي مورد بررسي در ها ژنوتيپرات اين صفت در بين تغيي
هر يك از سطوح نيتروژن مورد مطالعه روند مشابه اي 

همبستگي تعداد دانه در خورجين با صفات . داشته است
 )r=62/0(، تعداد خورجين در بوته )r=52/0(ارتفاع بوته 

 دار يمعنمثبت و  صورت به )r=82/0(و عملكرد دانه 
دهنده آن است كه افزايش مقدار  تجلي يافت كه نشان

و همسوي  زمان همنيتروژن مصرفي منجر به افزايش 
ي مورد بررسي شده است ها ژنوتيپصفات مزبور در 

  ).5جدول (
پاسخ به افزايش ميزان نيتروژن مصرفي به نوع 

ي مورد مطالعه نيز بستگي دارد و در اين ها ژنوتيپ
 داري يمعنر خصوص افزايش نيتروژن در اين مطالعه تأثي

بر وزن هزار دانه نداشته است و ميانگين اين صفت در 
چهار سطح نيتروژن مورد مطالعه در يك گروه آماري 

در مطالعه الوا و همكاران  ).3جدول (قرار گرفتند 
بر وزن  داري يمعنافزايش مصرف نيتروژن تأثير ) 2014(

بني ( ها يبررساما در ديگر  هزار دانه نداشته است،
) 1390؛ جعفري نژاد و راهنما، 1389، ي و مدحجسعيد
ي مورد مطالعه به افزايش ميزان نيتروژن ها ژنوتيپپاسخ 

مصرفي متفاوت بوده است و منجر به افزايش وزن 
ي مورد بررسي از نظر وزن ها ژنوتيپ .هزاردانه گرديد

بودند و از نظر  دار يمعندانه داراي اختالف ژنتيكي  هزار
 ظفري ها ژنوتيپ. ه متمايز تفكيك شدندآماري به دو گرو

 54/3و  53/3به ترتيب با وزن هزار دانه  401هايوال و 
و  L7گرم از نظر آماري در يك گروه قرار داشتند و 

RGS003  90/2و  60/2نيز به ترتيب با وزن هزار دانه 
). 4جدول (گرم در يك گروه آماري قرار گرفتند 

 )r=48/0(د دانه عملكر دانه با همبستگي وزن هزار
بود كه نشان دهنده آن است  دار يمعنمثبت و  صورت به

يي كه از وزن هزاردانه بااليي برخوردار ها ژنوتيپكه 
  ).5جدول (بودند، عملكرد دانه بااليي نيز داشتند 

با افزايش مقدار نيتروژن اعمال شده بر عملكرد دانه 
رد ي موها ژنوتيپافزوده شد و ميانگين عملكرد دانه 

كيلوگرم در هكتار به  7/4066الي  4/3055بررسي از 
كيلوگرم  210ترتيب در سطوح نيتروژن مصرفي صفر و 

در مطالعه  ).3جدول (در هكتار متغير بوده است 

افزايش مقادير نيتروژن ) 2010(كاظميني و همكاران 
منجر به افزايش اجزاي عملكرد و در نهايت عملكرد دانه 

با بررسي ) 2014(الوا و همكاران . ي كلزا شدها ژنوتيپ
ارقام جديد كلزا در سطوح مختلف نيتروژن اعالم نمودند 
كه افزايش مقادير نيتروژن بكار رفته منجر به افزايش 

ميانگين عملكرد . عملكرد دانه ارقام مورد بررسي شد
در سطوح نيتروژن مورد تحقيق به سه  ها ژنوتيپدانه 

از نظر نيز  ها ژنوتيپ. ديدگروه متمايز آماري تفكيك گر
ژنتيكي بودند و از  دار يمعنعملكرد دانه داراي اختالف 

). 4جدول (شدند نظر آماري به دو گروه متمايز تفكيك 
به ترتيب با عملكرد دانه  401 يوالهاو  ظفردر اين راستا 

كيلوگرم در هكتار در يك گروه و  7/3893و  2/3831
L7  وRGS003 و  5/3435ملكرد دانه نيز به ترتيب با ع

كيلوگرم در هكتار در يك گروه آماري قرار  2/3250
به لحاظ اين كه همبستگي بين صفات بر روي . گرفتند

ميانگين اثر متقابل نيتروژن در ژنوتيپ محاسبه گرديده 
منجر افزايش  زمان هماست، لذا افزايش نيتروژن مصرفي 

ه است همسوي اغلب صفات همراه با عملكرد دانه گرديد
 دار يمعن و اين امر موجب تجلي همبستگي مثبت و

عملكرد دانه با اغلب صفات مورد بررسي شده است 
  ).5جدول (

افزايش ميزان مصرف نيتروژن درصد روغن روند  با
كاهشي داشته است وليكن كاهش ي كلزا روند ها ژنوتيپ

و از  مصرف نيتروژن قرار نگرفت دار يمعنآن تحت تأثير 
اين . )3جدول (در يك گروه قرار گرفتند  نظر آماري
) 2014(مطالعه الوا و همكاران  هاي يافتهنتيجه با 

جعفري نژاد و (اما نتايج برخي مطالعات ؛ مطابقت دارد
 دار يمعن اثر كي ازحا) 1390؛ ربيعي، 1390راهنما، 

. باشد يممصرف نيتروژن بر ميزان روغن كلزا 
صد روغن داراي ي مورد بررسي از نظر درها ژنوتيپ

بودند و در اين راستا  داري يمعنتفاوت آماري 
 73/42و  06/43و ظفر به ترتيب با  L7ي ها ژنوتيپ

ي برتر قرار داشتند ها ژنوتيپدرصد روغن در زمره 
نيتروژن  دار يمعنعملكرد روغن تحت تأثير  ).4جدول (

قرار گرفت و با افزايش ميزان نيتروژن مورد استفاده 
روغن تا حدودي كاهش يافت وليكن به  گرچه درصد

علت افزايش قابل توجه عملكرد دانه در نهايت منجر به 
 برخي نتايج ).3جدول (افزايش عملكرد روغن گرديد 



9  
1394تابستان  بهار و/ اولشماره / دومسال / وغنيتوليد گياهان ر نشريه  

 

 است داده نشان )2013موسويان و همكاران، ( ها يبررس

 به كلزا دانه و روغن عملكرد نيتروژن، كود با مصرف كه

در اين راستا ميزان . يافتافزايش توجهي  قابل نحو
به  كيلوگرم در هكتار 1641الي  1267عملكرد روغن از 

 210ترتيب مربوط به سطوح نيتروژن مصرفي صفر و 
ي مورد بررسي ها ژنوتيپ. كيلوگرم در هكتار متغير بود

در . نيز از نظر عملكرد روغن داراي تنوع ژنتيكي بودند
الي  1363از  ها ژنوتيپاين خصوص ميزان عملكرد روغن 

ي ها ژنوتيپكيلوگرم در هكتار به ترتيب در  1638
RGS003  كه اين تغييرات  )4جدول (متغير بود  ظفرو

بوده  ها ژنوتيپعمده تحت تأثير عملكرد دانه  طور به
همبستگي عملكرد روغن با كليه صفات به استثناء . است

تجلي يافت كه  دار يمعنمثبت و  صورت بهوزن هزار دانه 
نده آن است كه افزايش مقدار نيتروژن مصرفي نشان ده

و همسوي صفات مزبور در  زمان هممنجر به افزايش 
  ).5جدول (ي مورد بررسي شده است ها ژنوتيپ
  
  گيري كلي نتيجه

فنولوژيكي، ارتفاع  صفاتبا افزايش ميزان نيتروژن 
كه در نهايت  ند، اجزاي عملكرد روند افزايشي داشتبوته

ي ها ژنوتيپ. ملكرد دانه و روغن گرديدمنجر به افزايش ع
تعداد دانه در  يمورد بررسي براي اغلب صفات به استثنا

خورجين و وزن هزار دانه داراي اختالف ژنتيكي 
در بين صفات مورد مطالعه تغييرات . بودند داري يمعن

ي مورد بررسي در هر يك از سطوح نيتروژن ها ژنوتيپ

از نظر  ها ژنوتيپ. ه استاي داشت مورد مطالعه روال مشابه
ژنتيكي بودند و از  دار يمعنعملكرد دانه داراي اختالف 

گرچه  .نظر آماري به دو گروه متمايز تفكيك گرديدند
به  براي تعداد روز تا گلدهي قابل توجه ها ژنوتيپتفاوت 

، وليكن ميزان اين تفاوت براي تعداد روز تا نظر رسيد
و  ظفردر اين راستا  .كمتر بوده است مراتب بهرسيدگي 

و  2/3831به ترتيب با عملكرد دانه  401 يوالها
و  L7كيلوگرم در هكتار در يك گروه و  7/3893

RGS003  و  5/3435نيز به ترتيب با عملكرد دانه
كيلوگرم در هكتار نيز در يك گروه آماري قرار  2/3250

عملكرد دانه  دار يمعنهمبستگي مثبت و  .داشتند
افزايش اجزاي عملكرد مبين آن است ا اغلب ها ب يپژنوت

بر  مؤثرمصرف نيتروژن منجر به افزايش اغلب صفات 
عملكرد  عملكرد دانه گرديده است كه در نهايت افزايش

و  RGS003ي ها ژنوتيپ. دانه را به دنبال داشته است
 1638الي  1363به ترتيب با عملكرد روغن  ظفر

مقدار اين صفت  ينكيلوگرم در هكتار كمترين و بيشتر
  .را به خور اختصاص دادند

  
 شكر و قدردانيت

نگارندگان از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 
طبيعي مازندران به خاطر مساعدت در اجراي اين پروژه 

  .آورند يمتشكر و قدرداني به عمل 
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Abstract 

In order to evaluate the effect of different nitrogen fertilizer levels on physiological traits, plant 
height, yield components, and seed yield of rapeseed genotypes a split-plot experiment based on a 
randomized complete block design with three replications was carried out at the Baykola 
Agriculture Research Station, Mazaandaran during 2010-11. Four levels of nitrogen, as urea 
fertilizer, including of 0, 70, 140 and 210 kg ha-1 were considered as main plots and four rapeseed 
genotypes including of L7, Zafar, RGS003 and Hyola401 were considered as subplots. The result 
of analysis of variance revealed that the traits, including number of days to flowering, number of 
days to end of flowering, number of days to maturity, plant height, siliques pods per plant, seeds 
per silique, seed yield and oil yield were significantly affected by nitrogen levels. Genotype effect 
was significant effect on all the traits except seeds per silique. Hyloa401 and Zafar respectively 
with 3831.2 and 3893.7 kg ha-1 of seed yield, and also 1638 and 1591 kg ha-1 of oil yield were 
classified at the same statistical group. Non significant interaction effects of nitrogen fertilizer 
application and genotypes were achieved for all of the studied traits, indicated that the trend of 
variation of these traits due to nitrogen levels were similar in all genotypes. A significant positive 
correlation of seed yield with the other studied the traits, except days to flowering, indicated that 
increasing of nitrogen level application made increasing of the traits and finally seed yield. 

Keywords: Nitrogen, Phenological traits, Silique, Seed yield, Spring rapeseed 


