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درشرايط آب و  )Brassica npus.L(كلزا تاريخ كاشت هاي مختلف در نيتروژن  بهينهح سط تعيين
  هواي اهواز

  2مشهدي بداليارضا علي ، قدرت اله فتحي،2، محمد حسين قرينه2عبدالمهدي بخشنده،1*علي حمدي شنگري

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع شوشتر-1

  زراعت دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستانگروه - 2

* shengri5@gmai.com   

  چكيده

، 90، 0هاي آزمايشي شامل سطوح نيتروژن  باشد كه تيمار هاي كامل تصادفي مي اين آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده در قالب بلوك
تكرار انجام  4دي به عنوان فاكتور فرعي با  5آذر و  20آذر،  5آبان،  20تار به عنوان فاكتور اصلي و تاريخ كشت كيلوگرم در هك 270و 180

اثر متقابل تاريخ كاشت و نيتروژن فقط بر . دار شد تاريخ كاشت و نيتروژن بر تمام صفت هاي مورد برسي در سطح يك درصد معني. گرفت
 270آبان و مصرف  20بيشترين عملكرد در تاريخ كاشت . دار داشت داد خورجين در بوته اثر معنيصفات عملكرد دانه، شاخه فرعي، تع
  . داري بدست نيامد اختالف معني 180و  270آبان بين سطح كود نيتروژن  20همچنين در تاريخ كاشت  .كيلوگرم نيتروژن در هكتار بدست آمد

  و كلزاشت، نيتروژن اتاريخ ك: كليديكلمات 

  مقدمه

. گيرد مي قرار تاثير تحت كلزا وكيفي كمي عملكرد رشد، دوره انتهاي در زودرس گرماي با شدن مواجه علت به خوزستان استان در     
 افزايش منظور به كارآمد گزينه يك عنوان به كلزا رشد دوره در مصرفي نيتروزن مطلوب سطوح تعيين و مناسب كاشت تاريخ انتخاب

 رشد دوره در مصرفي نيتروزن مطلوب ميزان تعيين دارد، همچنين اي ويژه اهميت كلزا كيفي و كمي عملكرد بهبود و دوره اين از وري بهره
. بيانجامد محيطي زيست مضرات كاهش همچنين و كودها مصرف در جويي صرفه به تواند مي مصرف مديريت در كاري راه ارائه و كلزا

 حادث محيطي عوامل مجموعه كه اي گونه به است ارقام از گروهي يا رقم كاشت، زمان ينبهتر نمودن پيدا كاشت، تاريخ تعيين از هدف
 شرايط با و گشته برخوردار مطلوب شرايط از گياه رشد از مرحله هر و بوده مناسب گياهچه بقاي و استقرار شدن، سبز براي زمان، آن در

 به فراوان نياز كلزا است، نيتروژن كمبود گياهان رشد كننده مجدود عوامل از يكي  ).1372 پور، خواجه( نگردد رو به رو نامساعد محيطي
 خاك از ازت ، گندم دانه تن يك نياز برابر دو حدود كلزا بذر تن هر.  است توجه مورد ازت باالي نياز با گياهي غالبا و داشته ازت

  ).1377 جاويدفر و احمدي. ( كند مي برداشت
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  مواد وروش ها

كيلومتري  35هجري شمسي در مزرعه پژوهشي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين واقع در  1388 -89يق در سال اين تحق    
بر وي كلزا  تكرار 4هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي كه در  اين آزمايش به صورت كرت. شمال شرقي اهواز اجرا شد

كيلوگرم در هكتار به عنوان فاكتور اصلي و  270و 180، 90، 0ايشي شامل سطوح نيتروژن هاي آزم تيمار. انجام گرفت 401رقم هايوال 
تجزيه و براي ترسيم  SASداده ها با استفاده از نرم افزار آماري دي به عنوان فاكتور فرعي بود و  5آذر و 20آذر، 5آبان، 20تاريخ كشت 

  .استفاده گرديد EXCELنمودارها از برنامه 

  نتايج وبحث

  ملكرد دانهع

اثر تاريخ .مطابقت دارد) 1993(بوالك  و كه با نتايج يوسف). 3جدول(دار شد  نيتروژن در سطح يك درصد بر عملكرد دانه معني    
در صد معني دار شد  1اثر متقابل نيتروژن و تاريخ كاشت در سطح ). 3جدول(دار شد  كاشت بر اين صفت در سطح يك درصد معني

كيلوگرم در هكتار بدست آمد، همچنين بين سطح  270آبان و مصرف نيتروژن  20عملكرد دانه در تاريخ كاشت بيشترين ). 3جدول(
  ).1شكل(ت نيامد سكيلوگرم در هكتار بد 270و  180نيتروژن 
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  خورجين در بوته

كيلوگرم  270خورجين در سطح  بيشترين تعداد). 3جدول (دار شد  نيتروژن بر تعداد خورجين در بوته در سطح يك درصد معني      
). 3جدول(دار شد  اثر تاريخ كاشت در سطح يك درصد معني). 4جدول(خورجين در بوته بدست آمد 5/104نيتروژن با ميانگين تعداد 

 خورجين در بوته و كمترين تعداد خورجين در تاريخ 1/118آبان ماه با ميانگين تعداد  20بيشترين تعداد خورجين در تاريخ كاشت 
  ). 4جدول (خورجين در بوته بدست آمد  1/50دي ماه با ميانگين تعداد  5كاشت 

  

  
  تعداد شاخه فرعي

كيلوگرم كود  270بيشترين شاخه فرعي در سطح ). 3جدول(دار شد  اثر نيتروژن بر تعداد شاخه فرعي در سطح يك درصد معني    
داري وجود  كيلوگرم كود نيتروژن اختالف معني 270و  180شاخه فرعي در بوته بود و همچنين بين سطح  6.62نيتروژن با ميانگين 

فرعي در بوته در   دار شد به طوري كه بيشترين شاخه تاريخ كاشت بر روي اين صفت در سطح يك در صد معني). 4جدول(نداشت 
  ). 4جدول(شاخه در بوته به دست آمد  3/2دي ماه با تعداد  5ريخ شاخه فرعي و كمترين شاخه در تا8/7 آبان با 20تاريخ كاشت 
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  تعداد دانه در خورجين

بيشترين تعداد دانه در خورجين در سطح كودي ). 3جدول(دار شد  اثر نيتروژن بر تعداد دانه در خورجين در سطح يك درصد معني   
تاريخ كاشت بر تعداد دانه در ). 2جدول(دانه در خورجين به دست آمد  23و  3/23كيلوگرم در هكتار به ترتيب با ميانگين  180و  270

 1/118آبان ماه با ميانگين تعداد  20بيشترين تعداد خورجين در تاريخ كاشت  ).1جدول(دار شد  خورجين در سطح يك درصد معني
 ).2جدول (خورجين در بوته بدست آمد  1/50دي ماه با ميانگين تعداد  5خورجين در بوته و كمترين تعداد خورجين در تاريخ كاشت 

  )1جدول(شد نمعني دار بر اين صفت اثر متقابل نيتروژن و تاريخ كاشت 

  وزن هزار دانه

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  280بيشترين وزن هزار دانه در سطح ). 3جدول(دار شد  نيتروژن بر وزن هزار دانه در سطح يك درصد معني   
 طور به دانه هزار وزن كاشت، تاريخ در دانه هزار وزن تأخير با كه داد نشان ميانگين مقايسه). 4جدول(ه دست آمد گرم ب 2/3با ميانگين 

گرم و كمترين 05/03. آبان ماه با ميانگين وزن هزار دانه  20كرد به طوري بيشترين وزن هزار دانه در تاريخ كاشت  پيدا كاهش دار معني
اثر متقابل نيتروژن و تاريخ كاشت بر اين صفت  .)2جدول (آمد  گرم به دست 3/2دي ماه با ميانگين  5 وزن هزار دانه در تاريخ كاشت

  ).1جدول(معني دار نشد 

  گيري نتيجه

شود،  كلزا در تاريخ كاشت هاي مختلف مي اجزاي عملكردكود شيميايي نيتروژن باعث افزايش عملكرد و كاربرد كه داد نشان نتايج      
هاي دير هنگام تا حدودي باعث جبران كاهش عملكرد ناشي از كشت دير  شيميايي نيتروژن در تاريخ كاشت كودهاي رفهمچنين مص
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 در خالص نيتروژن كيلوگرم 180دريافت  در هر تاريخ كاشت به صورت جداگانه با كلزا گياه آمده بدست نتيجه به توجه با .شود هنگام مي
  .دارد عملكرد بر ناچيزي تأثير نيتروژن زيادتر مقادير و نموده دريافت را خود نياز مورد نيتروژن هكتار،

  

  

  

  

  

 مقادير مختلف نيتروژن و تاريخ كشت هاي مختلف بر روي صفات مختلف  گياه زراعي كلزاتجزيه واريانس اثر).2(جدول 

 عملكرد دانه  نابع تقيير
  

  ر بوتهتعداد خورجين د  وزن هزار دانه تعداد شاخه فرعي دانه در خورجين

 **5729.2 0.296**    **34.05  **41  **1235822  نيتروژن

  227.2 0.032  227484.11.04  خطا الف

  **15084.1 0.22**    **117.05 **95 **8598461  كشت تاريخ

 تاريخ*نيتروژن
  كاشت

146121**2.6ns2.75**    ns0.018  368.8**  

  99.2 0.022  0.86 3.147 15467  خطا ب

cv 6.09 8.02 17.9  5.1 11.6  
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  .مقادير مختلف نيتروژن و تاريخ كشت هاي مختلف بر روي صفات مختلف  گياه زراعي كلزا مقايسه ميانگين اثرات ساده)2(جدول

 عملكرد دانه  منابع تقيير
  )كيلوگرم در هكتار( 

    دانه در غالف  
  

  وزن هزار دانه
  گرم(

  تعداد
  شاخه فرعي

تعداد خورجين در 
  بوته

  
  

كيلوگرم در (نيتروژن
  )هكتار
  
  

٢٧٠ 2345.63a23.3a   a٣.٠۶ 6.62a  104.5a 

١٨٠ 2197.13b23a   a٢.٩ 6.1a  98.6a 

٩٠ 1874.25c22.2a      b٢.٨٢ 4.5b  76b 

٠ 1746.48d19.81b      b٢.٧۶ 3.5c  64.3c 
  2890.24a24.62a   a٣.٠۵ 7.8a  118.1a آبان ٢٠  تاريخ كاشت

  7.1b  103.5b 2345.74b23.12b   b٢.٩١ آ ۵
  1720.38c21.81c   2.9b 3.4c  71.7c آ ٢٠

  1207.13d18.87d   c٢.٧۶ 2.3d  50.1d دی ۵
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