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  و تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن بزرك تروژنیطوح ناثر س

).Linum usitatissimum Lدر اهواز ( 

  

  3اهپوشیو عبدالرضا س 3یمشتط ی، عل*2زاده، احمد کوچک1شکوفه سپهوند

  

  )28/2/1398؛ تاریخ پذیرش:  6/4/1397 (تاریخ دریافت:

  

 

  چکیده

ـ  اهـان یبـر رشـد و عملکـرد گ    يادیو تراکم بوته اثر ز هیو نمو، تغذبر رشد  مؤثر یو زراع یعوامل خاک نیدر ب   از جملـه بـزرك   یزراع

).Linum usitatissimum L .و تراکم بوته در اهـواز،   تروژنیواکنش عملکرد دانه و روغن بزرك به سطوح مختلف ن یبررس منظوربه) دارند

ـ  یکامل تصادف يهابلوك هیخرد شده در قالب طرح پا يهاتبه صورت کر یشیآزما در مزرعـه   1395-96 یبا چهار تکرار در سال زراع

 225و  150، 75(صـفر،   تـروژن یشامل چهار سطح ن یشیخوزستان اجرا شد. عوامل آزما یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یقاتیتحق

ـ  يهـا تر مربع) در کرتبوته در م 200و  150، 100، 50بوته ( اکمو چهار تر یاصل يهادر هکتار) در کرت لوگرمیک  جیبودنـد. نتـا   یفرع

ـ م سـه یبـود. مقا  داریشده معن يریگاثر متقابل آنها بر صفات اندازه نیو تراکم و همچن تروژنینشان داد که اثر ن انسیوار هیتجز اثـر   نیانگی

در هکتار) در مصرف  لوگرمیک 394غن (در هکتار) و عملکرد رو لوگرمیک 1348( نهعملکرد دا نیشتریو تراکم نشان داد که ب تروژنیمتقابل ن

  در هکتـار) و عملکـرد روغـن     لـوگرم یک 570عملکـرد دانـه (   نیبوته در مترمربـع و کمتـر   200و تراکم  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150

  .دست آمدبه ربعبوته در مترم 150و تراکم  تروژنیدر هکتار) در سطح شاهد ن لوگرمیک 188(

  

  

 شاخص برداشت، درصد روغن ک،یولوژی، عملکرد بکپسول ي کلیدي:هاواژه

  

  

  
  

  
  

  

  

  

دانشگاه علوم  ،يدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یگروه مهندس ارانیاستاد ، دانشیار وارشد یسابق کارشناس يدانشجو بیترتبه .3و  2،  1

  خوزستان یعیو منابع طب يکشاورز
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  مقدمه

منبـع   نیدوم عنوانبه هادراتیپس از کربوه هایها و چربروغن

ـ انسان اهم هیدر تغذ يانرژ  يبرقـرار  يدارنـد کـه در راسـتا    تی

ـ مبه دیهر کشور با ییغذا تیامن ـ ن زانی و در حـد متعـادل در    ازی

). با توجـه بـه   1( رندیمصرف در دسترس همگان قرار گ يالگو

ـ اکولوژ يهـا لیسوجود پتان در کشـور، در صـورت    سـب منا کی

بخـش قابـل    توانیم دار،یمنطبق بر اصول توسعه پا يزیربرنامه

 نیکشـور را تـأم   ازیآن کنجاله مورد ن در پیاز روغن و  یتوجه

 تیـ و امن ییبـه واردات، خودکفـا   یتا ضمن کاهش وابستگ کرد

ــور را افــزا  ییغــذا ــام علمــ   5داد ( شیکش ــزرك بــا ن   ی). ب

.Linum usitaissimum L کتــان ( رهیــبــه ت متعلــقLinaceae ؛(

 80 یالــ 60بــا ارتفــاع  یسرمادوســت، علفــ ســاله،کیــ یاهیـ گ

 دیسـف  ایروشن  یگلبرگ به رنگ آب پنجبا  ییهاو گل متریسانت

ـ   دیتول براياست که  ـ ال ایـ  یدانـه روغن و  شـود یکشـت مـ   افی

و  یصـنعت  ،یبهداشـت  ،یـی دارو ،ییمصارف متعدد غـذا  نیهمچن

ـ تول شیدرصد افـزا  50از  شی). ب8دارد ( یپزشک  ییغـذا  داتی

سـهم   انیـ م نیـ است و در ا ییایمیش ياستفاده از کودها لیدلبه

. اگرچـه  اسـت  شـتر یکودهـا ب  رینسبت بـه سـا   تروژنین يکودها

ـ  ییایمیش ياستفاده از کودها  اهـان یگ یفـ یو ک یسبب بهبود کمّ

دسـت آوردن  بـه  بـراي کشـاورزان   معمـوالً  یول شود،یم یزراع

ـ  آنعملکـرد،   بیشترین شـده اسـتفاده    هیاز مقـدار توصـ   شیرا ب

از جملـه   یطیمحستیعامل سبب بروز مشکالت ز نی. اکنندیم

و بـرهم   ییمحصـوالت غـذا   تیفیآب، خاك، کاهش ک یآلودگ

کـه صـدمات    دشـو یدر خـاك مـ   یطیمحستیخوردن تعادل ز

ــران ــذجب ــه اکوس يریناپ ــتمیب ــ س ــدیوارد م ــاز ا). 7( کن رو نی

 تروژنیاثر سطوح مختلف ن نییمورد تع در ياریبس يهاپژوهش

در منـاطق مختلـف    یزراعـ  اهـان یبر صفات رشد و عملکـرد گ 

) بـا مطالعـه سـطوح    9و همکـاران (  یگیدبیانجام شده است. ام

بــر کتــان  تــروژنیدر هکتــار ن لــوگرمیک 250و  150، 50صــفر، 

اد کپسول در بوتـه و  تعد نیشتریکردند که ب انیدر کرج ب یروغن

دست به تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150با مصرف  انهعملکرد د

فسـفر و   تروژن،یاثر سطوح مختلف ن یبا بررس یشیآمد. در آزما

پتاس بر صـفات مختلـف بـزرك در پاکدشـت تهـران گـزارش       

 یتعداد شـاخه فرعـ   تروژن؛یمقدار مصرف ن شیکردند که با افزا

 وغـن، بوته، عملکرد دانـه، عملکـرد ر  در بوته، تعداد کپسول در 

ـ  شیافزا نیدرصد و عملکرد پروتئ تعـداد دانـه در کپسـول     یول

در  لوگرمیک 2290عملکرد دانه ( نیشتریب نی. همچنافتیکاهش 

حاصـل شـد    تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 120هکتار) با مصرف 

و  40، صفر( تروژنی) با مطالعه اثر سه سطح ن2). دورداس (11(

 شیکـرد کـه بـا افـزا     انیدر هکتار) بر ارقام بزرك ب گرملویک 80

تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسـول، عملکـرد    تروژن؛ین

عملکـرد دانـه در    نیشتریو ب افتی شیدانه و وزن هزار دانه افزا

 یشیحاصل شد. در آزما تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 80مصرف 

 100و  50، 25(صــفر،  تــروژنیاثــر چهــار ســطح ن یبــا بررســ

در هکتار) بر رشد و عملکرد بزرك نشان دادند کـه بـا    لوگرمیک

 نیشـتر یو ب افتی شیعملکرد دانه افزا تروژن،یمصرف ن شیافزا

 تـروژن یدر هکتار ن لوگرمیک 100عملکرد دانه در سطح مصرف 

) با مطالعه اثر پنج سطح 15). سوث و همکاران (4دست آمد (به

ـ   لـوگرم یک 200و  150، 100، 50(صفر،  تروژنین  ردر هکتـار) ب

عملکـرد دانـه    بیشـترین کردنـد کـه    انیرشد و عملکرد بزرك ب

در هکتـار   لـوگرم یک 100در هکتار) با مصـرف   لوگرمیک 2861(

 ياز عوامـل مهـم بـرا    یکی گریدست آمد. از طرف دبه تروژنین

وجـود تـراکم بوتـه مناسـب      د،یحداکثر از عوامل تول يریگبهره

بـزرك تـا    تـه تراکم بو شیکردند که افزا انیب رانپژوهشگاست. 

نور  افتیدر يبه رقابت برا دنیشدت بخش قیکه از طر یهنگام

ـ   ییو عناصر غذا عملکـرد   ياز حـد اجـزا   شیموجب کـاهش ب

 شی). در آزمـا 16خواهـد داد (  شید، عملکـرد دانـه را افـزا   شون

مختلـف بوتـه اثـر     يهـا تـراکم  ا،ی) در استرال6و مندهم ( سونیل

) بـا  17و همکـاران (  نیتدبر عملکرد بزرك داشتند.  يداریعنم

مختلف بزرك در  يهامختلف بوته بر توده يهااثر تراکم یبررس

تراکم بوته، ارتفـاع بوتـه و    شیشهرکرد گزارش کردند که با افزا

. سـانتوز و  افـت یدرصد روغن کاهش  یول شیعملکرد دانه افزا

 200، 150، 100راکم بوتـه ( ت) با مطالعه اثر چهار 14همکاران (

کردنـد   انیـ مربع) بر رشد و عملکرد بـزرك ب در متر بوته 250و 
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  )1395-96( شیخاك مزرعه در زمان شروع آزما ییایمیو ش یکیزیف هايویژیگی .1جدول 

  خاك هايویژیگی
  )cm( زراعی خاك عمق

cm 30 -0  cm 60 -30  

  رسی سیلتی  رسی سیلتی  خاك بافت

pH 9/7  8/7 

  98/9  32/7  )متر بر زیمنسدسی( الکتریکی ایتهد

  52/0  76/0  )درصد( آلی کربن

  014/0  026/0  )درصد( کل نیتروژن

  25/16  31/18  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل فسفر

  140  124  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل پتاسیم

  2/18  12  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل آهن

  4/9  9/7  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل منگنز

  18/3  74/1  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل روي

  4/1  08/1  )کیلوگرم بر گرممیلی( جذب قابل مس

  

تراکم بوته؛ تعـداد کپسـول در بوتـه، وزن خشـک      شیکه با افزا

ـ    شیارتفـاع بوتـه افـزا    یکپسول و وزن خشک بوته کـاهش ول

اثر تراکم بوته بر عملکـرد و   یبررس يکه برا یشی. در آزماافتی

دند کـه بـا   یرسـ  جـه ینت نیعملکرد گلرنگ انجام شد به ا ياجزا

در بوته، تعـداد طبـق در    یتراکم بوته؛ تعداد شاخه فرع شیافزا

ـ  بوته، تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت به  يداریطـور معن

بوتـه در واحـد    شیکاهش توسط افزا نیاثر ا یول افتندیکاهش 

تـراکم بوتـه    رییـ که عملکرد دانه با تغ يطورن شد بهسطح جبرا

) با مطالعـه اثـر سـه    12). پاسبان اسالم (3( افتی داریمعن رییتغ

 زانیـ ) و چهـار م متـر یسـانت  48و  36، 24کاشت ( فیفاصله رد

در هکتار) بر گلرنـگ گـزارش    لوگرمیک 30و  25، 20، 15بذر (

 24 فیـ ه ردعملکـرد دانـه و روغـن از فاصـل     نیشـتر یکرد که ب

 30تـا   25بوتـه در متـر مربـع (    104تـا   92و تـراکم   متریسانت

 اهیـ گ تیـ دست آمد. با توجـه بـه اهم  بذر در هکتار) به لوگرمیک

ـ آن، ا يکم انجـام شـده رو  هاي پژوهشبذرك و  مطالعـه بـا    نی

و تـراکم بوتـه بـر     تـروژن یاثـر سـطوح مختلـف ن    یهدف بررس

 ییآب و هـوا  طیاصفات عملکرد دانه و روغـن بـزرك در شـر   

خوزسـتان   یعـ یو منـابع طب  ياهواز در دانشگاه علـوم کشـاورز  

  و اجرا شد. یطراح

  ها مواد و روش

 یقـات یدر مزرعـه تحق  1395-96 یدر سـال زراعـ   شیآزمـا  نیا

ــوم کشــاورز  ــابع طب يدانشــگاه عل ــیو من ــتان در  یع  36خوزس

رودخانه کارون با  یشرق هیاهواز در حاش یشمال شرق يلومتریک

ــر ــض جغرافع ــه و  31 ییای ــهیدق 36درج ــمال ق ــول  یش و ط

متـر از   34بـا ارتفـاع    ،یدرجه شـرق  53درجه و  48 ییایجغراف

آب و هـواي گـرم و خشـک و متوسـط بارنـدگی       ا،یـ در حسط

 منظـور بـه  ش،یمتر اجرا شد. قبل از شروع آزمامیلی 213سالیانه 

ه خاك مزرعه، از پنج نقط ییایمیو ش یکیزیف هايویژگی یبررس

 60تــا  30و  30خــاك مزرعــه در دو عمــق صــفر تــا  یتصـادف 

 هـا، انجام و پس از خـرد کـردن کلوخـه    يبردارنمونه متریسانت

 هیته یعبور داده شد و نمونه مرکب يمتریلیها از الک دو منمونه

 ییایمیو شـ  یکـ یزیف هايویژگی یاز لحاظ برخ شگاهیدر آزما و

  رائه شده است.ا 1جدول آن در  جیشد که نتا یابیارز

 هیـ خرد شده در قالب طرح پا يهاصورت کرتبه آزمایش

کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار انجـام شـد. عوامـل        يهابلوك

و  150، 75(صفر (شاهد)،  تروژنیشامل چهار سطح ن یشیآزما

و  4( یاصل يهادر هکتار) از منبع اوره در کرت لوگرمیک 225

بوتــه در   200و  150، 100، 50) و چهــار تــراکم بوتــه (   9
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هـر   تـروژن ین ری). مقـاد 14بـود (  یفرع يهامربع) در کرتمتر

(شـامل   کسـان یبه مقـدار   يامرحلهسه طیصورت تقسکرت به

) بـه  یدهـ ساقه و قبل از گل یرشد طول يقبل از کاشت، ابتدا

صورت ). کاشت به9استفاده شد ( ياریروش محلول در آب آب

تـراکم،   يمارهایبا توجه به تو پشته در اول آذر انجام و  يجو

ــ ــله ب ــه نیفاص ــا روبوت ــه يه ــته ب ــترتپش  1و  5/1، 2، 4 بی

به طول و عـرض   یدر نظر گرفته شد. هر کرت فرع متریسانت

بـا دو خـط    متریسانت 50پشته به عرض  چهار يمتر (دارا 5/2

پشـته نکاشـت،    کیـ  یهر کرت فرعـ  نیکاشت) بود. فاصله ب

ـ دو  یهر کرت اصل نیفاصله ب هـر   نیپشته نکاشت و فاصله ب

یک تا بذر در عمق سه تا چهار تکرار دو متر بود. در هر چاله 

شـد.   دهیبذرها با خاك نرم پوشـ  يکشت و رو يمتریسانت دو

در همان روز انجام  ياریآب نیکاشت، اول اتیپس از اتمام عمل

ـ تول نـا یریاز رقـم بـزرك ل   شیآزما نیگرفت. در ا شـده در   دی

درصـد   90 هیـ درصد و قـوه نام  98 یکیزیص فاصفهان با خلو

 ییآب و هوا طیو شرا اهیگ ازیبر اساس ن هاياریاستفاده شد. آب

مورد نظـر و   يهابه تراکم دنیرس منظوربهانجام شد.  یو خاک

اقدام  یبرگدر مرحله سه ،ياگونهکاهش رقابت درون نیهمچن

ا در ههرز داخل کرت يها. علفدش یاضاف يهابوته نیبه وج

 یصـورت دسـت  دهـی بـه  و قبـل از گـل   یدو مرحله چهار برگ

دانه در  کیولوژیزیف یدگیشدند. برداشت در مرحله رس نیوج

شـده   يریـ گماه صورت گرفت. صفات انـدازه نیاواسط فرورد

شامل تعداد کپسول در مترمربع، تعـداد دانـه در کپسـول، وزن    

برداشت، شاخص  ک،یولوژیهزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد ب

دانه بودنـد. در   تروژنیدرصد ن ودرصد روغن، عملکرد روغن 

متر از  میو حذف ن هیزمان برداشت، بعد از حذف خطوط حاش

 برايمانده یباق اهانیهر کرت از خطوط وسط، گ يابتدا و انتها

 ياستفاده شد. پس از جداسـاز  کیولوژیعملکرد ب يریگاندازه

رد دانه با احتساب رطوبـت  عملک ،یبرداشت يهانمونه يهادانه

مربـع و  درصد محاسبه شد. صـفات تعـداد کپسـول در متـر     9

شـمارش شـد. وزن    یبوته تصادف 10تعداد دانه در کپسول از 

بذرها (که  يعدد 500هزار دانه از حاصل جمع وزن دو نمونه 

دست آمد. شاخص تفاوت وزن آنها کمتر از پنج درصد بود) به

محاسـبه   کیـ ولوژیدانه به عملکرد بعملکرد  میبرداشت با تقس

ـ از طر میپـور  يدشـنها یشد. درصد روغن دانـه بـه روش پ    قی

و با کمک دسـتگاه   اتر ومیجداسازي روغن توسط حالل پترول

ـ ). عملکرد روغـن ن 13انجام شد ( کریش از حاصـل ضـرب    زی

دانـه   تروژنین زانیدست آمد. مدرصد روغن در عملکرد دانه به

شـامل سـولفات    زوریگـرم کاتـال   کیـ در بعد از هضم نمونـه  

ــ ــلن  میپتاس ــس و س ــولفات م ــیم 5/3و  میو س ــریلیل ــ ت  دیاس

مدت به گرادیدرجه سانت 400 يدرصد در دما 96 کیسولفور

ــاال     ــدال اتوآن ــتگاه کجل ــط روش و دس ــاعت، توس  زریدو س

ـ ). تجز13شـد (  يریگاندازه هـا بـا اسـتفاده از    داده لیـ تحلوهی

 سـط هـا تو داده نیانگیـ م سـه یو مقا SAS9.4 يافـزار آمـار  نرم

) در سطح احتمال پـنج  LSDدار (یآزمون حداقل اختالف معن

  درصد انجام شد.

  

  نتایج و بحث

شـده   يریـ گبر صفات اندازه یشیاثر عوامل آزما انسیوار هیتجز

تـراکم بوتـه و اثـر     تروژن،ی) نشان داد که اثر سطوح ن2جدول (

شـده در سـطح احتمـال     يریگزهصفات اندا بیشترمتقابل آنها بر 

  دار بود.یدرصد معن کی

  

  تروژنین اثر

) 3جدول شده ( يریگبر صفات اندازه تروژنیاثر ن نیانگیم سهیمقا

تعداد کپسول در مترمربـع،   تروژن؛یسطوح ن شینشان داد که با افزا

تعداد دانه در کپسـول، وزن هـزار دانـه، عملکـرد دانـه، عملکـرد       

 زانیـ م نیشتریو ب افتی شیوغن بزرك افزاو عملکرد ر کیولوژیب

دسـت  بـه  تـروژن یدر هکتـار ن  لوگرمیک 150کاربرد  اصفات ب نیا

در هکتـار)   لـوگرم یک 776عملکرد دانه ( نیکه کمتر يطورآمد. به

در  لـوگرم یک 1133آن ( نیشتریو ب تروژنیدر سطح عدم مصرف ن

و با  مشاهده شد تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150هکتار) در سطح 

. بـه  افـت یکـاهش   دوباره تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 225کاربرد 

نسـبت بـه    تـروژن یدر هکتار ن لوگرمیک 150کاربرد  گر،یعبارت د
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  نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه بزرك رقم لیرینا .2جدول 

  تغییرات منبع
 درجه

  آزادي

  مربعات میانگین

 در کپسول تعداد

  مترمربع

 دانه تعداد

  کپسول در

 وزن

  دانه هزار

عملکرد 

  دانه

عملکرد 

  بیولوژیک

 شاخص

  برداشت

روغن 

  دانه

 عملکرد

  روغن

نیتروژن 

  دانه

  ns379054  *55/0  **119/0  *32292  ns52662  *1/46  ns0/1  ns2610  **072/0  3  تکرار

  986/12**  42240**  0/56*  4/83**  8129205**  565283**  287/7**  44/8**  10244282**  3  نیتروژن

  005/0  1442  0/18  2/11  59804  8036  002/0  10/0  628657  9  اصلی خطاي

  134/2**  26080**  5/17**  7/65**  6032952**  387669**  400/0**  75/1**  46702262**  3  تراکم

  456/0**  6243**  7/17**  7/184**  1107383**  80757**  033/0**  60/0**  35648612*  9  تراکم ×نیتروژن 

  006/0  1677  5/3  3/13  69947  18961  003/0  08/0  622895  36  فرعی خطاي

  51/1  47/14  17/6  60/12  99/7  81/14  08/1  88/3  5/18  )درصد( تغییرات ضریب

ns ،*  درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیببه **و 

  

  نایریبزرك رقم ل اهیعملکرد گ يبر عملکرد و اجزا تروژنیاثر سطوح ن نیانگیم سهیمقانتایج  .3جدول 

  نیتروژن
 تعداد

 کپسول در

  مترمربع

 دانه تعداد

 کپسول در

 هزار وزن

  دانه 

 عملکرد

  دانه 

 عملکرد

  بیولوژیک 

 عملکرد

  روغن 

 شاخص

  برداشت 

روغن 

  دانه 

نیتروژن 

  دانه 

 (درصد) )هکتار در کیلوگرم( )گرم(  هکتار) در (کیلوگرم

 c3249  d97/6  d55/4  c776  d2506  b245  a9/31  a8/31  d32/4  صفر

75  b5413  c42/7  c02/5 b886  c4030  b272  ab7/29  ab1/31  c17/5 

150  a8051  a69/8  a09/6  a1133  a7418  a358  bc5/27  a8/31  b48/5 

225  b4455  b68/7  b62/5  b292  b5023  b625  c0/72  b9/27  a50/6 

  ندارند. داریدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن LSDحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ییهانیانگیون، مدرهر ست

 

. دشـ عملکـرد دانـه    يدرصـد  46حـدود   شیشاهد، موجب افـزا 

 225درصـد) در مصـرف    9/27( درصـد روغـن دانـه    نیترنییپا

سـطوح   ریادرصد آن در سـ  نیو باالتر تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک

عملکـرد دانـه بـر     میدست آمد. با توجـه بـه اثـر مسـتق    به تروژنین

در هکتار)  لوگرمیک 358عملکرد روغن ( نیشتریعملکرد روغن، ب

 245آن ( نیو کمتـر  تـروژن یدر هکتـار ن  لـوگرم یک 150با کاربرد 

 نیـ حاصـل شـد. بـا ا    تروژنیدر هکتار) در سطح شاهد ن لوگرمیک

 225درصـد) در سـطح    50/6دانـه (  تروژنیدرصد ن نیشتریحال ب

درصد) در سـطح   32/4آن ( نیو کمتر تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک

عنصـر   نکـه یبا توجـه بـه ا   یطور کلحاصل شد. به تروژنیشاهد ن

 بنـابراین  شـود، یمـ  یشـ یو زا یشیرشد رو شیباعث افزا تروژنین

صـفات تعـداد کپسـول در     شیباعـث افـزا   تروژنیسطح ن شیافزا

دانـه،   دعداد دانه در کپسـول، وزن هـزار دانـه، عملکـر    مترمربع، ت

. شودمیدانه  تروژنیعملکرد روغن و درصد ن ک،یولوژیعملکرد ب

ـ دلبه تروژن،یمصرف ن شیاما با افزا  تـروژن ین يمحتـوا  شیافـزا  لی

ـ ام شی. در آزمـا افـت یدانه، درصد روغن دانـه کـاهش    و  یگیدبی

و عملکـرد دانـه بـا     تعداد کپسول در بوته نیشتری)، ب9همکاران (

 شیدست آمد. در آزمـا به تروژنین اردر هکت لوگرمیک 150مصرف 
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 تـروژن یسـطح ن  شیبا افـزا  زی) ن11و همکاران ( یزکارخاجانیپره

تعداد شاخه در بوته، تعداد کپسول در بوته، عملکرد دانه  ؛یمصرف

 افـت یتعداد دانه در کپسول کاهش  یول شیو عملکرد روغن افزا

)، حـداکثر عملکـرد دانـه    15سوث و همکـاران (  شیدر آزما یول

در  لـوگرم یک 100در هکتـار) بـا مصـرف     لوگرمیک 2861بزرك (

  دست آمد.به تروژنیهکتار ن

  

  تراکم اثر

ـ گاثر تـراکم بوتـه بـر صـفات انـدازه      نیانگیم سهیمقا شـده   يری

تراکم بوتـه در واحـد سـطح؛     شی) نشان داد که با افزا3(جدول 

و  کیـ ولوژیترمربع، عملکرد دانـه، عملکـرد ب  تعداد کپسول در م

تعداد کپسول  نیکه کمتر يطوربه افت،ی شیعملکرد روغن افزا

مربــع و بوتــه در متــر 50عــدد) در تــراکم  2430مربــع (در متــر

ــراکم  6413آن ( نیشــتریب ــر 200عــدد) در ت ــه در مت ــع بوت مرب

 1157عملکرد دانـه (  نیباالتر نی. همچن )4جدول ( مشاهده شد

 نیترنییمربع و پابوته در متر 200در هکتار) در تراکم  لوگرمیک

بوتــه در مترمربــع  50در هکتــار) در تــراکم  لــوگرمیک 820آن (

مربع نسبت بوته در متر 200تراکم  گر،یدست آمد. به عبارت دبه

عملکـرد   يدرصـد  40حدود  شیبوته، موجب افزا 50به تراکم 

در  کیـ ولوژیعملکـرد ب  نیترو باال نیترنییپا نی. همچندشدانه 

 نیشـتر یبوته در متر مربع مشـاهده شـد. ب   200و  50 يهاتراکم

بوته  200 کمدر هکتار) در ترا لوگرمیک 339( زیعملکرد روغن ن

در هکتـار) در تـراکم    لـوگرم یک 246آن ( نیدر متر مربع و کمتر

تـراکم   شیبـا افـزا   یطور کلدست آمد. بهبه مترمربعبوته در  50

رقابت  شیبوته و افزا يکاهش فضا لیدلدر واحد سطح، بهبوته 

و نـور،   ییمنابع رشد ماننـد آب، عناصـر غـذا    يبرا اهانیگ نیب

 شیکـاهش بـا افـزا    نیـ کـه ا  افتیکاهش  هبوتعملکرد دانه تک

عملکرد  جهیو در نتاست تعداد بوته در واحد سطح جبران شده 

 میرابطه مستق لیدلبه نی. همچنافتی شیدانه در واحد سطح افزا

 شیتراکم سبب افـزا  شیعملکرد دانه و عملکرد روغن، افزا نیب

)، بـا  17و همکـاران (  نیتد شی). در آزما6( دشعملکرد روغن 

ـ  شیتراکم بوته؛ ارتفاع بوتـه و عملکـرد دانـه افـزا     شیافزا  یول

تعـداد دانـه در کپسـول     نیشـتر ی. بافـت یدرصد روغن کـاهش  

تعـداد آن   نیو کمتـر  مترمربعبوته در  50عدد) در تراکم  12/8(

ــه در  200و  150در تــراکم  ــعبوت ــه در  مترمرب ــود. تعــداد دان ب

الزم در  ییمـواد غـذا   نیمناسب و تـأم  يرشد طیکپسول به شرا

و مراحـل بعـد از آن    یشـ یبـه زا  یشـ یرو ستمیمر لیمرحله تبد

رقابـت   شیدنبال آن افـزا تراکم بوته و به شیدارد. با افزا یبستگ

و نور، تعداد دانـه در   ییحصول آب، مواد غذا يبرا اهانیگ نیب

)، بـا  14سـانتوز و همکـاران (   شی. در آزماافتیکپسول کاهش 

کپسول در بوته، وزن خشک کپسول و  تعدادتراکم بوته؛  شیافزا

 نیشتری. بافتی شیارتفاع بوته افزا یوزن خشک بوته کاهش ول

و  مترمربـع بوتـه در   50گـرم) در تـراکم    48/5وزن هزار دانـه ( 

 بـود  مترمربـع بوتـه در   200گـرم) در تـراکم    11/5آن ( نیکمتر

ـ دلتـراکم، بـه   شیبا افـزا  احتماالً ).4جدول (  يکـاهش فضـا   لی

تـوان   اه،یکاهش رشد و سطح برگ گ جهیو در نت اهانیگ يرشد

 شی. افـزا افـت یانه کاهش وزن هزار د جهیبوته و درنت يفتوسنتز

بـه رقابـت    دنیشـدت بخشـ   قیـ که از طر یتراکم بوته تا هنگام

 یینور و عناصـر غـذا   افتیدر يبرا ياگونه نیو ب ياگونهدرون

د، عملکـرد دانـه   شوعملکرد ن ياز حد اجزا شیموجب کاهش ب

تـراکم بوتـه،    شیبـا افـزا   نی). همچنـ 16خواهد داد ( شیرا افزا

درصـد   نیشـتر یکـه ب  يطوربه افتیاهش دانه ک تروژنیدرصد ن

و  مترمربـع بوتـه در   50درصـد) در تـراکم    84/5دانه ( تروژنین

ــر ــراکم  01/5آن ( نیکمت ــه در  200درصــد) در ت ــعبوت  مترمرب

رقابت  شیافزا لیدلبه ته،تراکم بو شیبا افزا حاصل شد. احتماالً

کـاهش   اهـان یگ يبـرا  تروژنین یو فراهم یدسترس ،يابوته نیب

  .ابدییدانه کاهش م تروژنیو درصد ن فتهای

  

  و تراکم تروژنیمتقابل ن اثر

) نشان داد که 5 جدولو تراکم بوته ( تروژنیاثر متقابل ن یدهبرش

شـده   يریگاثر تراکم بر صفات اندازه تروژن،یدر سطوح مختلف ن

 جـدول و تـراکم (  تروژنیاثر متقابل ن نیانگیم سهیشد. مقا داریمعن

عـدد)   8050تعداد کپسول در مترمربـع (  نیشتریکه ب نشان داد )6

بوتـه در   200و تـراکم   تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150در سطح 

و  تـروژن یعـدد) در سـطح شـاهد ن    2114آن ( نیمترمربع و کمتر

  نیکه در ا رسدینظر مدست آمد. بهبوته در مترمربع به 50تراکم 
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 ر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه بزرك رقم لیرینامقایسه میانگین اثر تراکم بوته ب .4جدول 

 در بوته تراکم

  مربعمتر

 کپسول در تعداد

  مربعمتر

 دانه تعداد

 کپسول در

 هزار وزن

  دانه 

 عملکرد

  دانه 

 عملکرد

  بیولوژیک 

 عملکرد

  روغن 

 شاخص

  برداشت 

روغن 

  دانه 

نیتروژن 

  دانه 

 (درصد) )هکتار در کیلوگرم( )گرم(

50  d2430 a21/8  a48/5  b208  b2960  c624  b9/27  bc0/30  a84/5 

100  c0349 b78/7  b39/5  b190  b2973  b428  a0/32 ab3/31  b46/5 

150  b7468 c42/7  c30/5  b408  b3074  bc426  b3/28  a7/31  c17/5 

200  a3641 c44/7  d11/5  a7115  a7422  a933  b9/27  c5/29  d01/5 

  ندارند. داریدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن LSDف مشترك هستند، بر اساس آزمون حرو يکه دارا ییهانیانگیدرهر ستون، م

  

  نایریبزرك رقم ل اهیعملکرد گ يو تراکم بوته بر عملکرد و اجزا تروژنیاثر متقابل سطوح ن دهیبرش .5 جدول

  نیتروژن
 درجه

  آزادي

کپسول  تعداد

  مربعمتر در

 دانه تعداد

 کپسول در

 هزار وزن

  دانه

 عملکرد

  دانه

 عملکرد

  بیولوژیک

 عملکرد

  روغن

 شاخص

  برداشت
  روغن دانه

نیتروژن 

  دانه

 (درصد) )هکتار در کیلوگرم( )گرم(

 ns18/0  **04/0  **144522  **2069443  **12262  **0/234  ns58/9  **57/0  5511637**  3  صفر

75  3  **10724960  *28/0  **20/0  **145105  **1231140  **8169  **4/166  ns24/5  **20/0 

150  3  **19497327  **61/2  **19/0  **119668  **2428761  *6057  *0/68  **19/18  **10/0 

225  3  **14675285  **94/0  **06/0  **220646  **3625798  **18319 **4/151  **86/40  **62/2 

ns ،* درصد کیدر سطح احتمال پنج و  داریو معن داریمعن ریغ بیترتبه ** و  
 

 يبـرا  یمناسب يرشد طیو تراکم بوته، شرا تروژنیف نسطح مصر

در مترمربع فراهم شده است. از طرف  لحداکثر تعداد کپسو دیتول

بوتـه   50و تراکم  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150با مصرف  گرید

ــع، ب ــتریدر مترمرب ــه در کپســول (  نیش ــداد دان ــدد) و  50/9تع ع

در  کـه یحـال آمـد در دست گرم) به 39/6وزن هزار دانه ( نیشتریب

تعداد  نیربوته در مترمربع، کمت 200و تراکم  تروژنیسطح شاهد ن

گرم)  40/4وزن هزار دانه ( نیعدد) و کمتر 67/6دانه در کپسول (

 ویـژه وزن دانه به عوامل مؤثر بر رشـد بـه   یطور کلحاصل شد. به

ـ م ،ییجذب نور، جذب و انتقال عناصر غذا  يمـواد فتوسـنتز   زانی

دانه در حال  ییها و تواناپر شدن دانه يدر ابتدا ژهیوده بهش دیتول

بـا   رواز این ).6دارد ( یبستگ ياز مواد فتوسنتز استفاده يرشد برا

بوتـه در   50و تـراکم   تـروژن یدر هکتـار ن  لـوگرم یک 150مصرف 

عملکـرد   نیرتاست. کم دهیمترمربع، وزن هزار دانه به حداکثر رس

و تـراکم   تـروژن یار) در سطح شـاهد ن در هکت لوگرمیک 570دانه (

در هکتـار)   لـوگرم یک 1348آن ( نیشـتر یبوته در مترمربع و ب 150

بوتـه در   200و تـراکم   تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150با مصرف 

و تـراکم   تـروژن یدست آمد؛ که نسبت به عدم مصرف نمترمربع به

ـ  200 ر نظـ داشـت. بـه   شیاز دو برابـر افـزا   شیبوته در مترمربع ب

بوتـه  عملکـرد تـک   ياجـزا  ن،ییبوته پـا  يهاکه در تراکم رسدیم

رقابت  لیدلکپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول به دشامل تعدا

بـود، امـا    شـتر یب یطیمح طیها و استفاده بهتر از شرابوته نیکمتر ب

تعداد بوته کمتر در مترمربع، عملکرد دانه در واحـد سـطح    لیدلبه
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  نایریبزرك رقم ل اهیعملکرد گ يو تراکم بوته بر عملکرد و اجزا تروژنیاثر متقابل سطوح ن نیانگیم سهیمقانتایج  .6جدول 

  نیتروژن
تراکم بوته 

  مربعدر متر

  کپسول تعداد

  مربعمتر در

 دانه تعداد

 کپسول در

 هزار وزن

  دانه

 عملکرد

  دانه

 عملکرد

  بیولوژیک

 عملکرد

  روغن

 شاخص

  برداشت

روغن 

  دانه

 نیتروژن

  دانه

 (درصد) )هکتار در کیلوگرم( )گرم(

  صفر

50 h2114  f18/7  i63/4  hij668  f5276  fg216  efgh2/24  a7/32 h85/4 

100 fgh3252  fg03/7  i62/4  def886  hi3210  def226  a3/42  bcdef6/29 i34/4 

150 ef3641  fg02/7  i56/4  h705  i9176  g188  c2/32  a9/32 j08/4 

200 de4720  g67/6  j40/4  cde981  cd3388  cd531 cde1/29  ab1/32 j01/4 

75  

50 gh2381  ed66/7  f21/5  fgh765  cd6332  efg324 gh0/23  abc8/31 f32/5 

100 fgh3175  ef26/7  f18/5  def886  gh2368  cde927 ab5/37  abcd4/31 f32/5 

150 cd3506  ed63/7  g96/4  fgh738  ef2836  efg423  efg1/26  abc8/31 g18/5 

200 bc5920  f13/7  h73/4  abc1155  c1363  bc333  c2/32  cdef4/29 h85/4 

150  

50 fgh8268  a50/9  a40/6  bcde1021  de8315  c832 bc4/32  abc0/32 de55/5 

100 de4765  a08/9  b08/6  ab5119  b1420  a394 cdef4/28  a0/33 d64/5 

150 cd5216  ed63/7  b10/6  cde968  b2434  c232 gh5/22  a4/33 e47/5 

200 a8050  b54/8  c88/5  a1348  a6504  ab389 defg6/26  ef7/28 fg27/5 

225  

50 fgh8253  bc15/8  d69/5  efg825  fg2594  g195 cd8/31  g6/23 a64/7 

100 fg8349  cd77/7  d96/5  gh763  d1322  g199  h9/19  abcde3/31 b52/6 

150 cd4826  def40/7  d86/5  bcd1082  cd3351  cd311  bc4/32  def8/28 c94/5 

200 ab6960  def43/7  e43/5  bc1143  a4841  cd831  fgh7/23  f8/27 c90/5 

  ندارند. داریپنج درصد تفاوت معن يدر سطح احتمال خطا LSDحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون  يکه دارا ییهانیانگیدرهر ستون، م

  

 اهش عملکـرد تعداد بوته در مترمربع، کـ  شیافزا یشد. ول ترنییپا

د و عملکـرد در واحـد سـطح    کـر بوته در تراکم باال را جبران تک

بـا   گریدست آمد. به عبارت دهب نییپا يهانسبت به تراکم يشتریب

ـ  عملکرد تک ؛یاهیتراکم گ شیافزا عملکـرد در   یبوته کـاهش ول

گـزارش شـده اسـت کـه      یشی. در آزماافتی شیواحد سطح افزا

  سطح، سبب جبران کاهش عملکرد   تعداد بوته در واحد شیافزا

  

ـ ماند و  یو عملکرد ثابت باق است دهشبوته تک ـ  ای  شیافـزا  یحت

  ).12( افتی

در هکتار) در  لوگرمیک 5046( کیولوژیعملکرد ب نیشتریب

بوتـه در   200و تـراکم   تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150سطح 

در هکتـار) در سـطح    لـوگرم یک 1769آن ( نیمترمربع و کمتـر 

ــروژنین شــاهد ــراکم  ت ــع مشــاهده  150و ت ــه در مترمرب  بوت
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 لـوگرم یک 150در سطح  که احتماالً رسدینظر مبه بنابراینشد.

 طیبوتــه در مترمربــع، شــرا 200و تــراکم  تــروژنین در هکتــار

آب در  ،یافتیــبوتــه، نــور در اریــدر اخت يمثــل فضــا يرشــد

مطلوب بـوده و موجـب    اهیگ يبرا تروژنین یدسترس و فراهم

). شـاخص  16شـده اسـت (   کیولوژیعملکرد ب نیباالتر دیتول

ـ به ایبه دانه و  افتهیتصاص اخ وماسیبرداشت، مقدار ب  ارتعب

مختلـف   يهـا اندام نیدر ب يمواد فتوسنتز عیتوز ییکارا گرید

شـاخص   نیشـتر ی. بدهـد یرا نشـان مـ   اهیـ گ یشیو زا یشیرو

 100و تـراکم   تروژنیدرصد) در سطح شاهد ن 3/42برداشت (

 225درصـد) در سـطح    9/19آن ( نیبوته در مترمربع و کمتـر 

بوتـه در مترمربـع    100و تـراکم   تـروژن یدر هکتـار ن  لوگرمیک

و  تـروژن یمصـرف ن  شیکه با افـزا  رسدینظر ممشاهده شد. به

از  شتریب کیولوژیعملکرد ب شیتراکم بوته در واحد سطح، افزا

. افـت یو شـاخص برداشـت کـاهش    اسـت  عملکرد دانه بوده 

 150درصـد) بـا کـاربرد     4/33درصـد روغـن دانـه (    نیشتریب

بوتـه در مترمربـع و    150و تـراکم   تروژنیندر هکتار  لوگرمیک

در هکتـار   لـوگرم یک 225درصد) با مصرف  6/23آن ( نیکمتر

بـا   یعنـ یدسـت آمـد.   بوته در مترمربع به 50و تراکم  تروژنین

در هکتـار،   لـوگرم یک 225بـه   150از  تروژنیمصرف ن شیافزا

دانه، درصد روغن دانه  تروژنین يمحتوا شیافزا لیدلبه احتماالً

 394روغـن (  عملکـرد  نیشـتر یب نی). همچنـ 9( افـت یکاهش 

 تـروژن یدر هکتار ن لوگرمیک 150در هکتار) در سطح  لوگرمیک

در  لوگرمیک 188آن ( نیبوته در مترمربع و کمتر 100و تراکم 

بوته در مترمربـع   150و تراکم  تروژنیهکتار) در سطح شاهد ن

صد روغـن  در تروژن،یمصرف ن شیدست آمد. اگرچه با افزابه

تعـداد   شیبـا افـزا   تـروژن یش مصـرف ن یاما افزا افت،یکاهش 

 شیکپسول در واحد سطح و تعداد دانه در کپسول باعـث افـزا  

. دشـ عملکرد روغن در واحـد سـطح    جهیعملکرد دانه و در نت

درصد) در سـطح   64/7دانه ( تروژنیدرصد ن نیشتریب نیهمچن

ته در مترمربـع  بو 50و تراکم  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 225

و  تـروژن یدرصد) در سطح شاهد ن 01/4آن ( قدارم نیو کمتر

بـا   گـر ی. به عبـارت د دشبوته در مترمربع مشاهده  200تراکم 

 225بـه   تروژنیاز سطح شاهد ن یمصرف تروژنین زانیم شیافزا

 اهیـ گ يبـرا  تروژنین یفراهم زانیم تروژن،یدر هکتار ن لوگرمیک

 منتقـل به سمت دانـه   يشتریب تروژنین رواز این افت،ی شیافزا

 یطـور کلـ  . بهافتی شیدانه افزا تروژنیدرصد ن جهیشد و درنت

 طیو تراکم مطلوب، شـرا  تروژنیکه در مقدار ن رسدیبه نظر م

صـفات   شیو باعـث افـزا   جـاد یا اهـان یگ يبرا یمناسب يرشد

و همکـاران   یزکارخاجـان یعملکرد شد. پره يعملکرد و اجزا

 تـروژن؛ یمصـرف ن  ارمقـد  شید که بـا افـزا  دنکر) گزارش 11(

در بوته، تعـداد کپسـول در بوتـه، عملکـرد      یتعداد شاخه فرع

ـ  شیافزا نیدانه، عملکرد روغن و درصد و عملکرد پروتئ  یول

ـ افـت یتعداد دانه در کپسول بزرك کـاهش   و  نیتـد  نی. همچن

تراکم بوته؛ عملکرد دانه  شیکه با افزا افتندی) در17همکاران (

  .افتیکاهش  كدرصد روغن بزر یول شیافزا

  

  صفات نی) برسونیساده (پ یهمبستگ

نشان داد که تعـداد کپسـول در    )7جدول ( یهمبستگ بیضرا

ــتگ  ــع همبس ــت و معنــ  یمترمرب ــه    داریمثب ــرد دان ــا عملک ب

)62/0=2r2=72/0( کیولوژی)، عملکرد بr   و عملکـرد روغـن (

)58/0=2rنیـ لکرد اعم ياجزا نیدر ب گریعبارت د) داشت. به 

عملکرد  گرینسبت به دو جزء د مترمربعتعداد کپسول در  اه،یگ

داشـت.   کیـ ولوژیبـر عملکـرد دانـه و عملکـرد ب     يشتریاثر ب

بـا عملکـرد    داریمثبت و معن یعملکرد دانه همبستگ نیهمچن

) داشـت. از  2r=92/0) و عملکرد روغن (2r=67/0( کیولوژیب

د دانه و درصد که عملکرد روغن حاصل ضرب عملکر ییآنجا

با عملکرد  ییباال یدانه همبستگ ملکردع بنابراینروغن است، 

مثبـت   یهمبستگ کیولوژیعملکرد ب نیروغن نشان داد. همچن

 ی) داشـت. همبسـتگ  2r=66/0با عملکـرد روغـن (   داریو معن

 زی) ن2r=- 44/0دانه ( تروژنیدرصد روغن و درصد ن نیساده ب

مثبـت و   ی)، همبسـتگ 12( بود. در گزارش پاسبان اسالم یمنف

تعـداد طبـق در بوتـه و عملکـرد دانـه و روغـن        نیب داریمعن

ـ  مقـدم  يپـاپر  نیشد. همچن دهیگلرنگ د ) 10( یفـرد و بحران

را بـا   یهمبسـتگ  نیشـتر یگزارش کردنـد کـه عملکـرد دانـه ب    

 داشت. کیولوژیعملکرد ب
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  )n=64( نایریبزرك رقم ل اهیعملکرد گ يعملکرد و اجزا نی) برسونیساده (پ یهمبستگ. 7جدول 

  
 تعدادکپسول

  مربعمتر در

   دانه تعداد

  کپسول در

 وزن

  هزاردانه

 عملکرد

  دانه

 عملکرد

  بیولوژیک

 شاخص

  برداشت

 درصد

  روغن

عملکرد 

  روغن

                ns05/0  درکپسول دانهتعداد

              ns71/0  **80/0  هزاردانه وزن

            39/0**  34/0**  62/0**  دانه عملکرد

          67/0**  49/0**  33/0**  72/0**  بیولوژیک عملکرد

        -ns19/0-  ns06/0-  ns19/0-  *27/0  **49/0  برداشت شاخص

      -ns09/0-  ns08/0-  ns09/0-  ns22/0-  ns03/0-  ns22/0  روغن دانه درصد

   ns19/0  ns15/0  66/0**  92/0**  39/0**  35/0**  58/0**  روغن عملکرد

 -ns40/0-  **44/0  **66/0  ns06/0  ns22/0 ns12/0- **44/0- ns80/0  درصد نیتروژن دانه

ns ،* درصد کیدر سطح احتمال پنج و  داریو معن داریمعن ریغ بیترتبه ** و  

 

  يریگجهینت

گفـت کـه    تـوان یم ش،یآزما نیا جیو با توجه به نتا یطور کلبه

در هکتـار   لوگرمیک 150تا سطح  تروژنیمقدار مصرف ن شیافزا

 شیبزرك در آزمـا  اهیعملکرد دانه و روغن در گ شیموجب افزا

 یمناسب طی، شرامترمربعبوته در  200تراکم  نیحاضر شد. همچن

کـه منجـر بـه     کـرد  جـاد یبـزرك ا  یشـ یو زا یشیرشد رو يبرا

عملکرد دانه  نیشتریب اینبنابر. دشعملکرد دانه و روغن  شیافزا

ــوگرمیک 1348( ــزرك    لـ ــن بـ ــرد روغـ ــار) و عملکـ   در هکتـ

در هکتـار   لـوگرم یک 150در هکتار) در مصـرف   لوگرمیک 394(

. دسـت آمـد  بـه مربـع  بوته در متـر  200 یاهیو تراکم گ تروژنین

 يبرا ،ياقتصاد و یطیمحستینظر گرفتن نکات ز دربا  بنابراین

از  تـوان یه و عملکرد روغن بزرك مـ عملکرد دان بیشترین دیتول

 مترمربـع بوتـه در   200و تراکم  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150

  د.کراستفاده 

  

  يسپاسگزار

و معاونـت   یلـ یتکم التیتحص ،یوسیله از معاونت آموزشبدین

دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی       يو فناور یپژوهش

اند، مین کردهأرا ت شیهاي این آزماخوزستان که قسمتی از هزینه

    شود.تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Among soil and agronomic factors affecting growth, nutrition and plant density have a great effect on the growth and 
yield of crops such as Flax (Linum usitatissimum L.). In order to study the effect of different levels of nitrogen and plant 
density on yield and yield components, oil percentage and yield of Flax, a split plot experiment was conducted in a 
randomized complete block design with four replicates at the Research Farm of Agricultural Sciences and Natural 
Resources University of Khuzestan, Iran in 2016-2017. Experimental factors included different levels of nitrogen (0, 
75, 150 and 225 kg/ha) in main plots and four plant densities (50, 100, 150 and 200 plants/m2) in sub plots. Analysis of 
variance showed that nitrogen, plant density and their interaction effect was significant on all measured traits. The 
highest grain and oil yields were obtained in 150 kg/ha nitrogen level and the density of 200 plants/m2. The mean 
comparison of interaction effect showed that the highest grain yield (1348 kg/ha) and oil yield (349 kg/ha) were 
achieved in 150 kg/ha nitrogen level and the density of 200 plants/m2. The lowest grain yield (570 kg/ha) and oil yields 
(188 kg/ha) were observed in 0 kg/ha nitrogen level and the density of 150 plants/m2. 
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