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 روغن کلزا تیفیبر عملکرد و ک تروژنیمختلف کود ن ریو مقاد کاشتشیپ اهیاثر نوع گ

  

  1یکاظم اریکام و 3ی، عبدالنور مصدق2ي، حمداله اسکندر*1انینادر موسو دیس

  

  )06/09/1401 رش:یخ پذی؛ تار 05/06/1401 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

دار پایین است که باعث روژنتیمصرف کودهاي ناین گیاه در  کارایینیاز دارد ولی  کلزا براي عملکرد مطلوب دانه به نیتروژن زیادي

ي مناسب تناوبی و مدیریت مصرف شود. نیاز به حفظ پایداري عملکرد، استفاده از برنامهافزایش مصرف نیتروژن در زراعت این گیاه می

د تا اثر شدر خوزستان اجرا  1399-1400اي در سال زراعی مزرعه سازد. بر این اساس، یک آزمایشدار را ضروري میکودهاي نیتروژن

صورت ورد بررسی قرار بگیرد. آزمایش بهو کیفیت و عملکرد روغن کلزا م دار بر عملکرد دانهکاشت و مصرف کود نیتروژنگیاه پیش

جو، کلزا، ذرت، آیش،  -کاشت (مخلوط شبدرد. گیاه پیششهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا هاي خرد شده در قالب طرح بلوكکرت

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره) در  220و  160، 100هاي اصلی و سطوح نیتروژن (صفر، ماش، برنج و گندم) در کرت

ات مرتبط با تولید دانه ي کلزا یک صفت وابسته به تعداد دانه است ولی صفهاي فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد دانهکرت

ثیر پذیرفتند. مجموع أکاشت ت(شامل تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در خورجین) از اثر اصلی نیتروژن و نوع پیش

دار به افزایش نیتروژنکه هر سه سطح کود طوريبه ،دار افزایش یافتي تولید شده توسط هر بوته کلزا نیز با کاربرد کود نیتروژنکل دانه

کیلوگرم  220کاشت ماش و کیلوگرم در هکتار) با پیش 3877برابري تعداد دانه در بوته منجر شدند. بیشترین عملکرد دانه کلزا ( 2بیش از 

رم در هکتار) و کیلوگ 3201کیلوگرم در هکتار نیتروژن ( 160کاشت ماش و کاربرد دست آمد که با گیاه پیشدار بهدر هکتار کود نیتروژن

داري نداشت. کمترین عملکرد کیلوگرم در هکتار)، تفاوت معنی 3105دار (کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 160کاشت آیش و مصرف پیش

دار ثبت شد. بیشترین درصد کیلوگرم در هکتار) و عدم مصرف کود نیتروژن 497و  488ترتیب با کاشت ذرت و کلزا (بهدانه کلزا با پیش

 200و  160کاشت کلزا و مصرف دار و کمترین میزان روغن با پیشعدم مصرف کود نیتروژنو کاشت ذرت ) با پیش08/45روغن کلزا (

کیلوگرم در هکتار) را با  1645دست آمد. کلزا بیشترین عملکرد روغن (درصد) به 61/40و  73/40ترتیب با کیلوگرم در هکتار نیتروژن (به

عنوان پیشنهاد نهایی، براي برداشت بیشترین عملکرد روغن کلزا، کیلوگرم در هکتار نیتروژن داشت. به 220صرف کاشت ماش و مپیش

  کیلوگرم در هکتار نیتروژن قابل توصیه است. 220کاشت و عنوان گیاه پیشاستفاده از ماش به
  

  

  

 یروغندانه، دانه  دیتناوب، تول ش،یآ :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  
  

  

  

  ایرانتهران، ، نور امیدانشگاه پ ،يکشاورز یگروه علم و دانشیار اریاستادترتیب هب .2و  1

  ، ایراناهواز ،يکشاورز جیخوزستان، سازمان تحققات آموزش و ترو یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیمحقق بخش تحق .3

   pnu.ac.irMosavian@:یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

دلیل کیفیت مناسب (داشتن مقدار ) به.Brassica napus Lکلزا (

کم اسید اروسیک و گلیکوزینوالت) و همچنین درصد (بیش از 

عنوان سومین گیاه دانه روغنی مهم دنیا درصد) باالي روغن به 40

دلیل اینکه گیاه ). به همین دلیل و همچنین به10شود (شناخته می

) کشت آن در 20اشت مناسبی براي غالت زمستانه است (کپیش

). براي 17هاي اخیر مورد توجه بیشتري قرار گرفته است (سال

هاي افزایش سطح کشت گیاه کلزا با تولید بیشتر اینکه برنامه

زراعی داشت هاي بههمراه باشد، نیاز است توجه خاصی به برنامه

ویژه هتامین عناصر غذایی، بتوان به مدیریت ي آنها میکه از جمله

  عنصر نیتروژن، و تناوب زراعی اشاره کرد. 

نیاز فراوانی به  ،کلزا گیاهی است که براي تولید مطلوب دانه

نیتروژن  تأمیننیتروژن دارد و از آنجا که این نیاز بیشتر از مقدار 

دار در صورت طبیعی توسط خاك است، کاربرد کود نیتروژنبه

سازد. گزارش شده است که نیتروژن ضروري میزراعت کلزا را 

 تأثیربر تولید خورجین، بر عملکرد دانه کلزا  تأثیراز طریق 

). در یک پژوهش مشاهده شد که بیشترین عملکرد 1گذارد (می

دست کیلوگرم در هکتار نیتروژن به 180دانه کلزا با مصرف 

ا مقادیر دار در مقایسه بآید و مصرف این میزان کود نیتروژنمی

کیلوگرم در هکتار) باعث افزایش تولید دانه و  120و  60کمتر (

شود اما در مقایسه با مصرف مقادیر بیشتر کود وزن دانه می

تفاوتی نداشت کیلوگرم در هکتار) وزن دانه  240روژنه (نیت

). در یک مطالعه دیگر نتیجه گرفته شد که حداکثر عملکرد 14(

دار (از لوگرم در هکتار کود نیتروژنکی 160دانه کلزا با مصرف 

کیلوگرم در هکتار  200دست آمد که با مصرف منبع اوره) به

داري نداشت. در این مطالعه، افزایش عملکرد دانه تفاوت معنی

هاي رشد شامل دار به بهبود شاخصتحت مصرف کود نیتروژن

). نتایج 18ارتفاع بوته و اجزاي عملکرد دانه نسبت داده شد (

دست آوردن اصل از یک تحقیق دیگر نشان داد که براي بهح

کلزا نیاز به مصرف  401حداکثر عملکرد دانه از رقم هایوال 

کاربرد این میزان که  بوددار کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 228

از طریق افزایش تعداد خورجین در بوته و تعداد کود نیترژن 

 ). 12شود (دانه میدانه در خورجین باعث افزایش عملکرد 

تواند به کاهش کشت مداوم کلزا در یک قطعه زمین می

). بنابراین، 20درصدي تولید دانه منجر شود ( 30-50

و یا استفاده از حداقل یک گیاه ریزي یک تناوب زراعی برنامه

براي پایداري تولید در  ،که بتواند از تک کشتی جلوگیري کند

عنوان گیاه اثر گندم به گیاه کلزا ضروري است. در مورد

 ،کاشت در زراعت کلزا نتایج مختلفی گزارش شده استپیش

) و در 21درصدي ( 12که در یک مطالعه افزایش طوريبه

ي ) عملکرد دانه24درصدي ( 4ي دیگر افزایش فقط مطالعه

کلزا مشاهده شد.  -کلزا در مقایسه با کلزا -کلزا در تناوب گندم

دلیل افزایش ي تناوبی بهاي به برنامهدانه هاياضافه کردن لگوم

اي سودمند است هاي دانهفراهمی نیتروژن بعد از کشت لگوم

). گزارش شده است که چنانچه قبل از کلزا، اقدام به کشت 7(

درصد بیشتر از زمانی است  13نخود شود عملکرد دانه حدود 

). 18( رفته باشدبکار کاشت کلزا عنوان گیاه پیشکه ذرت به

ي لگوم کشت شود، در که کلزا بعد از گیاهان خانوادهصورتیدر

مقایسه با زمانی که کشت آن بعد از گندم و یا کلزا (تک کشتی) 

  ).13ي بیشتري تولید خواهد کرد (باشد، عملکرد دانه

). این موضوع از 8کلزا در مصرف نیتروژن پایین است ( کارایی

دار تا حدودي قابل جبران طریق مصرف بیشتر کودهاي نیتروژن

محیطی از جمله نیاز به کاهش  - است اما برخی مالحظات زیست

هاي زیرزمینی باعث اي و آلودگی آبانتشار گازهاي گلخانه

منظور کاهش استفاده از افزایش اهمیت استفاده از تناوب زراعی به

دار شده است. بر این اساس، در این پژوهش کودهاي نیتروژن

کاشت بر عملکرد است تا ضمن بررسی اثر گیاه پیش کوشش شده

مورد  ،دانه کلزا، اثر تلفیقی این عامل زراعی با مصرف نیتروژن نیز

دار جهت حد بهینه مصرف کود نیتروژن ارزیابی قرار گیرد تا

 .دشوحصول باالترین عملکرد دانه در کلزا، مشخص 

  

  هامواد و روش

مزرعه تحقیقاتی  در 1399-1400آزمایش در سال زراعی 

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان واقع در شهرستان 
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  . برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش1جدول 

 عمق
  بافت خاك

  کربن آلی  نیتروژن فسفر  پتاسیم اسیدیته هدایت الکتریکی

  صد)(در  گرم بر کیلوگرم)(میلی    زیمنس بر متر)(دسی  متر)(سانتی

  51/0  026/0  0/7 224  7/7 4/3 لومی-رسی  0-30

  42/0  026/0 0/3 128 8/7 0/3  رسی- لومی 30-60

  

دقیقه شمالی و  36درجه و  31مالثانی (با عرض جغرافیایی 

متر از  12دقیقه شرقی و ارتفاع  52درجه و  48طول جغرافیایی 

ه . اقلیم منطقه از نوع گرم و خشک بوده کشدسطح دریا) اجرا 

 26متر و میلی 230ترتیب میانگین بارندگی و دماي ساالنه آن به

. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استدرجه سلسیوس 

  درج شده است. 1جدول خاك محل انجام آزمایش در 

 هیبر پا بار خرد شدههاي یککرت صورتآزمایش به

 نوع ،در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول یکامل تصادف هايبلوك

جو، کلزا، ذرت، آیش، ماش،  - پیش کاشت شامل مخلوط شبدر

برنج و گندم در کرت اصلی و فاکتور دوم، سطوح مختلف 

کیلوگرم در  220و  160، 100نیتروژن شامل چهار سطح صفر، 

هاي فرعی قرار گرفتند. در سال زراعی قبل از هکتار در کرت

اشت ک) گیاهان پیش1398-1399انجام آزمایش (سال زراعی 

ي رشد هاي اصلی کشت شدند و پس از پایان دورهدر کرت

جو، گندم، کلزا در اوایل تیرماه و ذرت، ماش و  -(مخلوط شبدر

برنج اوایل مهر)، بقایاي آنها به خاك برگردانده شد. در سال 

) سطوح نیتروژن 1399-1400اجراي آزمایش (سال زراعی 

فتند. قبل از کاشت، ها بکار رعنوان عامل فرعی در همان کرتبه

ها با شش خط کاشت به با استفاده از شیاربازکن دستی، کرت

متر از هم آماده شدند. فاصله سانتی 30طول چهار متر و فاصله 

هاي اصلی دو متر هاي فرعی از هم یک متر و فاصله کرتکرت

، با 401بود. سپس در اول آذرماه، کشت بذور کلزا، رقم هایوال

کاري روي پشته انجام و به روش خشکه استفاده از دست

پذیرفت. بذور با تراکم باال کشت شدند تا از سبز شدن آنها 

 80ي اطمینان حاصل شود. سپس براي رسیدن به تراکم بهینه

ها از طریق تنک مربع، عملیات تنظیم فاصله بین بوتهبوته در متر

ف . آبیاري بر اساس عري چهاربرگی انجام شدکردن در مرحله

صورت نشتی انجام گرفت. در این آزمایش میزان منطقه و به

ي سوپرفسفات تریپل مورد کیلوگرم در هکتار کود فسفره 100

استفاده قرار گرفت. براي اعمال فاکتور دوم آزمایشی (سطوح 

نیتروژن)، یک دوم از سطوح نیتروژن از منبع اوره، قبل از 

. یک شدخش هاي فرعی پکاشت به صورت یکنواخت در کرت

و  شدرفتن گیاه توزیع ي نیتروژن در شروع ساقهماندهدوم باقی

هاي پس از آن، یک آبیاري سبک انجام شد. براي مبارزه با علف

ي اول بعد از استقرار گیاهچه و هرز در سه مرحله (مرحله

سپس هر دو هفته یک بار) وجین دستی انجام شد. در فاصله 

صورت اساس نیاز گیاه، آبیاري بهت، بر زمانی کاشت تا برداش

دلیل عدم وجود آفت، نیازي به سیفونی صورت پذیرفت. به

هاي دلیل احتمال ریزش دانها آفات وجود نداشت. بهمبارزه ب

 27ها قبل از رسیدگی کامل فیزیولوژیکی و در تاریخ کلزا، بوته

اي برداشت شدند. فروردین ماه، پس از حذف اثرات حاشیه

هاي فرعی، ارتفاع بوته، تعداد تعداد شاخه سپس صفات

خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، تعداد دانه در بوته، 

عملکرد ماده خشک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه براي هر 

کرت فرعی محاسبه شدند. از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد 

ن ). پس از اطمینا3دست آمد (بیولوژیکی، شاخص برداشت به

 MSTAT-C افزار آماري ها با استفاده از نرماز نرمال بودن داده

اي دانکن ها با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین داده

 انجام گرفت.

  

 نتایج و بحث

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نیتروژن بر صفات 
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  کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژنکلزا تحت تاثیر گیاهان پیش يتجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد دانه .2 جدول

  منبع تغییر
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات
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 53/9ns 9/12ns 7/38ns 326ns 447385ns 0/329ns 61307ns 4049283ns 15/65ns  2  تکرار

 6  509ns 3/48ns 7/66ns 3512** 854193* 0/540ns 1227407ns 11204969* 13/61ns  (P) کاشتپیش

75/3 349 12 خطا  89/6  430 196292 160/0  551929 8438839 66/38  

 3  6111** 71/8** 116ns** 11225** 4990085** 0/189ns 14829088** 164779453** 17/17ns (N) نیتروژن 

P×N 18  127ns 1/11ns 11/6ns 495* 324294ns 0/173ns 430201* 3827068ns 28/2ns 

  8/34 4152865  229359 138/0 177357 627 45/6  37/2  101  42  خطا

 ضریب تغییرات

 (درصد)
  93/8  3/27  5/21  2/22  6/22  21/9  9/22  7/26  5/21  

  دار: عدم وجود اختالف معنیnsدر سطح احتمال پنج و یک درصد، دار ترتیب معنی، به**، *

  

هاي جانبی مورفولوژیک کلزا شامل ارتفاع بوته و تعداد شاخه

). نوع 2جدول دار بود (در سطح احتمال یک درصد معنی

کاشت و نیتروژن صفات کاشت و برهمکنش پیشپیش

  ).2قرار نداد (جدول  تأثیرمورفولوژیک کلزا را تحت 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  220و  160، 100استفاده از 

درصد  39و  42، 34ترتیب باعث شد که ارتفاع بوته کلزا به

وژنه افزایش پیدا کند نیترنسبت به شرایط عدم استفاده از کود 

داري بین سطوح مختلف نیتروژن از نظر ). تفاوت معنی1شکل (

ین ارتفاع بوته کلزا با ربیشتبر ارتفاع بوته مشاهده نشد.  تأثیر

دست آمد. دار در هکتار بهکیلوگرم کود نیتروژن 160کاربرد 

دار باعث کاهش کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 220استفاده از 

سه درصدي ارتفاع بوته کلزا شد. با این حال، این کاهش 

دار باعث شد ). استفاده از کود نیتروژن1 دار بود (شکلغیرمعنی

هاي جانبی کلزا به بیش از دو برابر شرایط عدم د شاخهکه تعدا

هاي ین تعداد شاخهبیشتردار برسد. استفاده از کود نیتروژن

دار کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 160جانبی کلزا با کاربرد 

دار تفاوت دست آمد که با سایر تیمارهاي کود نیتروژنبه

نکه از نظر ارتفاع ). با توجه به ای1 داري نداشت (شکلمعنی

هاي جانبی بین سطوح کاربرد کود بوته و تعداد شاخه

 100داري وجود نداشت، استفاده از دار تفاوت معنینیتروژن

دست آمدن منظور بهدار بهکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

 استهاي جانبی مطلوب ین ارتفاع بوته و تعداد شاخهبیشتر

  ).1(شکل 

 تأثیري کلزا، وزن دانه تحت دانه از بین اجزاي عملکرد

کاشت و کود نیتروژن) کدام از تیمارهاي آزمایش (نوع پیشهیچ

کاشت و نیتروژن بر تعداد دانه در قرار نگرفت. اثر نوع پیش

ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد)  و تعداد بوته (به

دار بود خورجین در بوته (در سطح احتمال یک درصد) معنی

کاشت و نوع پیش تأثیرعداد دانه در خورجین تحت ولی ت

). اثر متقابل نوع 2 کاربرد نیتروژن قرار نگرفت (جدول

دار نیتروژن تنها بر تعداد خورجین در بوته معنی×کاشتپیش

  ).2(در سطح احتمال پنج درصد) بود (جدول 

کاشت اثر اصلی نوع پیش تأثیرتولید ماده خشک تحت 

د) و نیتروژن (سطح احتمال یک (سطح احتمال پنج درص

کاشت و نیتروژن بر این کنش پیشدرصد) قرار گرفت ولی برهم

  کاشت ). نوع پیش2 داري نداشت (جدولمعنی تأثیرصفت 
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هاي داراي حداقل یک حرف ، در هر ستون میانگین)b( و تعداد شاخه در بوته کلزا )a( . اثر سطوح نیتروژن بر ارتفاع بوته1شکل 

  .دار ندارنداي دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیمشترك بر اساس آزمون چند دامنه

  

داري نداشت ولی این معنی تأثیري کلزا بر عملکرد دانه

روژن (سطح کاربرد نیت تأثیرداري تحت طور معنیصفت به

نیتروژن ×کاشتمتقابل نوع پیشاحتمال یک درصد) و اثر 

). تیمارهاي 2درصد) قرار گرفت (جدول (سطح احتمال پنج 

داري بر شاخص کاشت) اثر معنیآزمایش (نیتروژن و نوع پیش

  ). 2برداشت کلزا نداشتند (جدول 

داري باعث افزایش طور معنیدار بهاستفاده از کود نیتروژن

تولید دانه (تعداد دانه در خورجین و تعداد دانه در بوته) توسط 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  200و  160، 100کلزا شد. با کاربرد 

 33و  39، 34ترتیب ها در خورجین گیاه کلزا بهتعداد دانه

ي تولید شده توسط هر درصد افزایش یافت. مجموع کل دانه

که طوريدار افزایش یافت بهبوته کلزا نیز با کاربرد کود نیتروژن

ابري تعداد بر 2دار به افزایش بیش از هر سه سطح کود نیتروژن

داري بین . تفاوت معنی)3 جدولدانه در بوته منجر شدند (

بر میزان تولید دانه  تأثیردار از نظر سطوح مختلف کود نیتروژن

توسط کلزا (تعداد دانه در خورجین و تعداد دانه در بوته) 

  ). 3 مشاهده نشد (جدول

ماده خشک تولید شده توسط کلزا نیز با کاربرد کود 

 220و  160، 100که کاربرد طوريار بهبود یافت بهدنیتروژن

، 1/2ترتیب باعث افزایش دار بهکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

). 3 برابري ماده خشک توسط کلزا شد (جدول 7/2و  6/2

  دار از داري بین سطوح مختلف کاربرد کود نیتروژنتفاوت معنی

a  

b 
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  خورجین، تعداد دانه در بوته و ماده خشک کلزااثر سطوح نیتروژن بر تعداد دانه در  .3جدول 

  سطح نیتروژن

 (کیلوگرم در هکتار)
  تعداد دانه در خورجین تعداد دانه در بوته

  ماده خشک

 (کیلوگرم در هکتار)

 573b 13/20b 3597b  صفر

100  1411a 17/67a 7849a 

160  1604a 18/36a 9452a 

220 1582a 17/58a 9607a 

  .ندارند داریدرصد اختالف معن یکدانکن در سطح احتمال  ايحرف مشترك بر اساس آزمون چند دامنه کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

  

 
  کاشت بر تعداد دانه در بوته کلزا. اثر نوع گیاه پیش2شکل 

درصد اختالف  یکح احتمال دانکن در سط ايحرف مشترك بر اساس آزمون چند دامنه کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

  : گندمWH: برنج؛ R: ماش؛ MB: آیش؛ F: ذرت؛ C: کلزا؛ RSجو؛  -: شبدرCB .ندارند داریمعن

  

  )3 مشاهده نشد (جدولبر تولید ماده خشک کلزا  تأثیرنظر 

که  دست آمدبهي کلزا زمانی ین تعداد دانه در بوتهبیشتر

که در این ) 2 شکل( شدکلزا بعد از یک سال آیش، کشت 

. کرددرصد افزایش پیدا  79صورت تعداد دانه در بوته حدود 

که کلزا طوريهمچنین نتایج نشان داد که کشت مداوم کلزا، به

در زمینی کشت شود که سال قبل نیز به کشت کلزا اختصاص 

که نسبت  شدداشت، منجر به تولید کمترین تعداد دانه در بوته 

جو، ذرت، ماش، برنج  -شبدربه زمانی که کشت قبلی مخلوط 

ي درصد دانه 10و  36، 25، 10، 29ترتیب به بود،و گندم 

داري وجود ، هر چند که بین آنها تفاوت معنیشدکمتري تولید 

  ).2نداشت (شکل 

کیلوگرم در هکتار) زمانی  3877ین عملکرد دانه کلزا (بیشتر

قرار  کاشت مورد استفادهعنوان گیاه پیشمشاهده شد که ماش به

که  شددار مصرف کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 220گرفت و 

کیلوگرم در هکتار  160کاشت ماش و کاربرد با گیاه پیش

کیلوگرم در هکتار دانه) و همچنین  3201نیتروژن (با تولید 

کیلوگرم در هکتار کود  160کاشت آیش و مصرف پیش

دانه)، تفاوت کیلوگرم در هکتار  3105دار (با تولید نیتروژن

). کمترین عملکرد دانه کلزا زمانی 4 جدولداري نداشت (معنی

  کاشت عنوان گیاه پیشدست آمد که گیاهان ذرت و کلزا بهبه
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  کاشت و مقدار نیتروژن براي عملکرد دانه و تعداد خورجین در بوته کلزاکنش گیاه پیشمقایسه میانگین برهم .4جدول 

 پیش کاشت
 مقدار نیتروژن

 (کیلوگرم در هکتار)
 تعداد خورجین در بوته

  عملکرد دانه

 (کیلوگرم در هکتار)

 44/4i-l 954g-j  صفر جو –شبدر 

 100  71/2f-j 1805d-i 

  160 97/5b-f 2708b-e 

  220  70/3f-j 2150b-g 

 13/8m 497j  صفر کلزا

  100  59/7g-k 1860c-i 

  160  74/2e-j 2831bcd 

  220  71/7f-j 2790b-e 

 22/6lm 488j  صفر ذرت

  100  65/8f-j 2377b-f 

  160 88/5b-g 2798b-e 

  220  75/8d-i 2686b-e 

 77/1d-h 1367f-j  صفر آیش

  100  133a 2720b-e 

  160 104a-e 3105abc 

  220  118ab 2605b-f 

 33/1klm 1549e-j  صفر ماش

  100  85/6c-g 2230b-f 

  160 77/4d-h 3201ab 

  220  111abc 3877a 

 45/4h-l 732hij  صفر برنج

  100  65/7f-j 1805d-i 

  160 86/5c-g 1956c-h 

  220  107a-d 2358b-f 

 43/6jkl 705ij  صفر گندم

  100  59/6g-k 1780d-i 

  160 82/2c-g 2203b-f 

  220  76/4d-i 2336b-f 

  .دار ندارنداي دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین

  

صورت  که در این نشددار نیز مصرف و کود نیتروژن رفتندبکار 

کیلوگرم در هکتار دانه منجر شد  497و  488ترتیب به تولید به

کاشت عنوان گیاه پیش). با قرار گرفتن برنج و گندم به4 (جدول

ي کلزا دار، اگر چه عملکرد دانهو عدم مصرف کود نیتروژن

 بیشترکاشت عنوان پیشنسبت به شرایط کاربرد ذرت و کلزا به

شد ولی این برتري عملکرد دانه ناچیز بوده و عملکرد مطلوبی 

  ). 4به شمار نرفت (جدول 

ي کلزا با خورجین) در بوته 133ین تعداد خورجین (بیشتر

کیلوگرم در  100کاشت و کاربرد عنوان پیشبکارگیري آیش به

) که تفاوت 4 دست آمد (جدولدار بههکتار کود نیتروژن
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کاشت (با کاربرد عنوان گیاه پیشداري با استفاده از ماش بهمعنی

 220دار) و آیش (با کاربرد کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 220

). با 4 دار) نداشت (جدولکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

کشتی و کاشت و شرایط تکعنوان گیاه پیشربرد کلزا بهکا

دار، کمترین تعداد خورجین صرف کود نیتروژنمهمچنین عدم 

  ).4دست آمد (جدول خورجین در بوته) به 14در بوته (حدود 

ي کلزا از نظر درصد روغن و درصد پروتئین کیفیت دانه

کاشت، تیمارهاي پیش تأثیر) تحت P≤0.01داري (طور معنیبه

نیتروژن قرار گرفت. با این ×کاشتنیتروژن و اثر متقابل پیش

حال، تیمارهاي آزمایشی، کیفیت روغن کلزا را از نظر اسیدهاي 

چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید 

قرار  تأثیرداري تحت طور معنیلینولئیک و اسید لینولنیک) به

 )5جدول ندادند (

دست آمد که ) زمانی به08/45رصد روغن کلزا (ین دبیشتر

دار نیز کاشت بکار رفت و کود نیتروژنعنوان گیاه پیشذرت به

کاشت ذرت و مصرف نشد. با این حال، این تیمار با تیمار پیش

دار کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 220و  160، 100مصرف 

کلزا نیز  يداري نداشت. کمترین میزان روغن دانهتفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار  220و  160کاشت کلزا و مصرف با پیش

درصد) ثبت شد که به  61/40و  73/40ترتیب با نیتروژن (به

  ).6 جدول( استدرصدي روغن دانه  5معنی کاهش حدود 

کاشت و عدم مصرف کود عنوان گیاه پیشاستفاده از ذرت به

درصد پروتئین دانه  ي کلزا کمتریندار باعث شد که دانهنیتروژن

ین درصد بیشتر). 6درصد) را داشته باشد (جدول  79/15(

عنوان جو به -ي کلزا نیز با کاربرد گندم و شبدرپروتئین دانه

 220دار (پیش کاشت و با کاربرد مقادیر باالي کود نیتروژن

کیلوگرم در  160کاشت گندم و کیلوگرم در هکتار براي پیش

  ).6دست آمد (جدول جو) به -شبدرکاشت هکتار براي پیش

کیلوگرم  1645ین عملکرد روغن (بیشترنتایج نشان داد که 

عنوان گیاه دست آمد که ماش بهدر هکتار) کلزا زمانی به

کیلوگرم در هکتار نیز نیتروژن  220کاشت بکار رفت و پیش

). کمترین عملکرد روغن در 6استفاده شد (جدول 

جو، کلزا، ذرت، برنج و گندم)  -(شبدر هاي مختلفکاشتپیش

دست آمد. دار بهو در شرایط عدم استفاده از کود نیتروژن

کیلوگرم در هکتار) نیز با کاربرد  847ین عملکرد پروتئین (بیشتر

کیلوگرم در هکتار  220کاشت و مصرف عنوان پیشماش به

 با سایر تیمارها ست آمد. با این حال، این تیماردنیتروژن به

ولی  ،داري از نظر عملکرد پروتئین نداشتف معنیاختال

ي این تیمارها براي داشتن عملکرد باالي ي همهمشخصه

  ).6دار بود (جدول پروتئین، استفاده از کود نیتروژن

بر اساس نتایج این پژوهش، عملکرد دانه کلزا بیش از آنکه 

عبارت ها وابسته باشد به تولید دانه وابسته است. به به وزن دانه

تواند اثر کاهش و یا عدم تغییر وزن می بیشتردیگر، تولید دانه 

ي کلزا را جبران نماید. افزایش مصرف دانه بر عملکرد دانه

ي کلزا از طریق افزایش نیتروژن، باعث افزایش عملکرد دانه

چرا که دو جزء از اجزاي عملکرد دانه شامل  شدتولید دانه 

اد خورجین در بوته با مصرف کود تعداد دانه در خورجین و تعد

هاي سایر دار افزایش یافتند. اگر چه این نتایج با یافتهنیتروژن

دار بر وزن مصرف کود نیتروژن تأثیر) مبنی بر عدم 19محققین (

 تأثیري این محققین مبنی بر عدم ولی یافته نداشتدانه مطالبقت 

لکرد دانه یک جزء از عملکرد (در این پژوهش وزن دانه) بر عم

دلیل افزایش سایر اجزاي عملکرد با نتایج این پژوهش به

چرا که مصرف نیتروژن در این پژوهش نیز به  داشت،همخوانی 

افزایش تولید دانه در بوته (تعداد دانه در خورجین و تعداد 

) در مورد 12ي دیگر (خورجین در بوته) منجر شد.  در مطالعه

ي کلزا نتیجه گرفته شد ولید دانهاثر سطوح نیتروژن بر وزن و ت

دانه مورد استفاده  بیشترکه نیتروژن مصرف شده براي تولید 

گیرد و لذا، وزن دانه کلزا با مصرف نیتروژن تغییر پیدا قرار می

  هاي تحقیق حاضر است. نکرد که تاییدي بر یافته

ي کلزا را در اثر ) کاهش وزن دانه15برخی پژوهشگران (

دار مشاهده کردند و دلیل آن را افزایش روژنمصرف کود نیت

تولید دانه با مصرف نیتروژن و کاهش تخصیص مواد فتوسنتزي 

ها دانستند. گزارش شده است که با براي افزایش وزن دانه

  مصرف کود نیتروژن پتانسیل تولید دانه توسط کلزا از طریق 
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  و مقدار نیتروژن بر کیفیت دانه (درصد روغن و پروتئین) و عملکرد روغن و پروتئین کلزا کاشت. تأثیر پیش6جدول 

 پیش کاشت
 مقدار نیتروژن

 (کیلوگرم در هکتار)

  روغن دانه

 )درصد(

  پروتئین دانه

  )درصد(

  عملکرد روغن

  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد پروتئین

 (کیلوگرم در هکتار)

  d-a4/44  n4/17  kl424  b166 صفر جو –شبدر 

 100  cd1/44  k0/19  j-g796  ab343  

  160 fg7/42 a2/22  f-b1166  ab602 

  220  hij9/41  c4/21  i-f902  ab461  

  de7/43  p3/16  l217  b81  صفر کلزا

  100  jk3/41  k0/19  hij768  ab354  

  160 k7/40  e4/20  j-g819  ab577  

  220  k6/40  b8/21  f-b1133  ab609  

  a1/45  q8/51  l220  b77  صفر ذرت

  100  ab9/44  m8/17  g-c1068  ab424  

  160 abc6/44  h6/19  jk1248  ab550  

  220  fg8/42  d8/20  e-b1151  ab549  

  bcd2/44  o7/16  ij605  ab228  صفر آیش

  100  de7/43  l1/18  e-b1188  ab498  

  160 ghi1/42  h6/19  bc1307  ab609  

  220  hij9/41  f1/20  h-c1049  ab524  

  cd0/44  o6/16  ij651  ab257  صفر ماش

  100  de7/43  k9/18  i-e952  ab422  

  160 i-f0/42  ij5/19  b1357  ab623  

  220  i-f4/42  b9/21  a1645  a847  

  fg7/42  hi5/19  l315  b143  صفر برنج

  100  fgh5/42  h6/19  hji772  ab354  

  160 de7/43  g8/19  j-g849  ab388  

  220  ef5/43  e4/20  i-c1032  ab481  

  bcd2/44  p3/16  l317  b115  صفر گندم

  100  cd1/44  m8/17  j-g795  ab316  

  160 fg7/42  j3/19  i-e957  ab427  

  220  ij7/41  a2/22  i-d974  ab518  

  .ندارند داریندرصد اختالف معیک دانکن در سطح احتمال  ايحرف مشترك بر اساس آزمون چند دامنه کیحداقل  يدارا يهانیانگیممربوط به هر تیمار در هر ستون 
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هاي ) که با یافته4شود (می بیشترهاي جانبی افزایش تعداد شاخه

چرا که با مصرف  داشتحاصل از پژوهش حاضر هماهنگی 

هاي جانبی کلزا به بیش از دو برابر تیمار شاخهنیتروژن، تعداد 

). در نهایت در مورد اثر 1عدم مصرف نیتروژن رسید (شکل 

توان به این نتیجه ي کلزا میعملکرد دانه مصرف کود نیتروژن بر

هاي ارتفاع و تعداد شاخه دار با افزایشرسید که کود نیتروژن

(از  بیشترهاي ) پتانسیل گیاه کلزا براي تولید دانه1جانبی (شکل 

خورجین در  بیشتردانه در خورجین و تعداد  بیشترطریق تولید 

  ته) را افزایش داده است.بوته و در نهایت افزایش تولید دانه در بو

هاي زراعی مزیت استفاده از گیاهان خانواده لگوم در تناوب

دلیلی در تحقیقات مختلف گزارش شده است که این مزیت به

از جمله اثرات مثبت گیاهان خانواده لگوم بر افزایش فراهمی 

نیتروژن خاك براي گیاه بعدي) و بهبود شرایط خاك از نظر 

ها در مقایسه با گیاهانی از چرا که لگوم تاسمحتواي رطوبتی 

کنند و جمله غالت مقدار کمتري از آب خاك را مصرف می

ي در خاك براي گیاه بعدي در دسترس بیشترنتیجه آب در

درصدي  54-64). در یک پژوهش افزایش 6خواهد بود (

ها در مقایسه با تک عملکرد دانه کلزاي کشت شده بعد از لگوم

) که با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر 9رش شد (کشتی کلزا گزا

ي لگوم (ماش و شبدر) کاشت خانوادهمثبت گیاهان پیش تأثیر

. گزارش داشت) مطابقت 4ي کلزا (جدول بر بهبود عملکرد دانه

شده است که حفظ رطوبت و مواد معدنی خاك، عمدتاً 

). هر چند اثرات مهم 5نیتروژن، از کارکردهاي مهم آیش است (

ها نیز هاي هرز و بیماريگري از جمله کاهش جمعیت علفدی

). این اثرات مثبت در مجموع باعث افزایش 22به دنبال دارد (

شود. در این مورد ي بعدي میي گیاهان کاشته شدهعملکرد دانه

از زمانی  بیشترگزارش شده است که عملکرد گندم بعد از آیش 

) 25ندم بکار رفت (کاشت گعنوان گیاه پیشبود که نخود به

ي گیاهان زراعی با اثرات مثبت آیش در بهبود عملکرد دانه

ین عملکرد بیشترچرا که  داشتهاي این پژوهش مطابقت یافته

- عنوان گیاه پیشي کلزا بعد از تیمارهاي ماش و آیش بهدانه

  ).4دست آمد (جدول کاشت، به

تروژن و توجه به تغییر عملکرد دانه کلزا در سطوح مختلف نی

)، اثرات مثبت 4 کاشت در این تحقیق (جدولگیاهان پیش

گیاهان خانواده لگوم و آیش را در بهبود عملکرد دانه کلزا تایید 

 تأمیني کشت کلزا امکان که چنانچه در مزرعهطوريکند. بهمی

ي کلزا با ین عملکرد دانهبیشتردار نباشد، باز هم کود نیتروژن

آید. دست میبه ،کاشتعنوان پیشش بهاستفاده از ماش و آی

جو اگر چه در سطح صفر  -قابل توجه است که مخلوط شبدر

کاشت ماش و ي کمتري نسبت به پیشنیتروژن، عملکرد دانه

عنوان گیاه بهدر نهایت، شبدر اثر مثبت خود را  آیش داشت ولی

چرا که با  ،ي کلزا گذاشتبر عملکرد دانه -خانواده لگوم

ین عملکرد دانه بیشتردار (سطحی که د نیتروژنمصرف کو

کاشت کاشت (پیشدست بیاید) عملکرد دانه کلزا در این پیشبه

که با مصرف برابر افزایش یافت، درحالی 7/2جو)  -شبدر

ترتیب هاي کلزا، ذرت، برنج و گندم بهکاشتنیتروژن در پیش

  هده شد.برابري عملکرد دانه مشا 3/3و  1/3، 7/5، 7/5افزایش 

) نشان دادند با افزایش 23و  16هاي پیشین (برخی یافته

دار، درصد روغن دانه کاهش و پروتئین مصرف کود نیتروژن

کند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دانه افزایش پیدا می

ي کلزا ین درصد روغن دانهبیشتر. در این مطالعه نیز داشت

اختیار گیاه قرار گرفت  دست آمد که نیتروژن کمتري درزمانی به

دار، از میزان روغن دانه کاسته و با افزایش مصرف کود نیتروژن

). با این حال، با 6و بر میزان پروتئین دانه افزوده شد (جدول 

هدف از کشت گیاهان دانه روغنی برداشت  ،توجه به اینکه

، از نظر تولید روغن استین میزان روغن در واحد سطح بیشتر

عملکرد دانه نیز توجه نمود. در این مورد، اگر چه  ثیرتأباید به 

-ین درصد روغن کلزا با کاهش فراهمی نیتروژن (پیشبیشتر

دست آمد ولی دار) بهکاشت ذرت و عدم مصرف کود نیتروژن

ین میزان تولید روغن (بر حسب کیلوگرم در هکتار) زمانی بیشتر

کاشت و پیش ي (هم از طریق گیاهبیشتردست آمد که نیتروژن به

هم از طریق مصرف نیتروژن) در اختیار کلزا قرار گرفت 

ین عملکرد بیشتر). در گیاه کرچک مشاهده شد که 6(جدول 

) که با 2دست آمد (روغن با باالترین سطح مصرف نیتروژن به
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. در یک پژوهش دیگر در داشتنتایج پژوهش حاضر مطابقت 

ي کدو تخمه دانهعملکرد دانه بر عملکرد روغن  تأثیرمورد 

 250ین عملکرد روغن با مصرف بیشترکاغذي گزارش شد که 

 350آید و با مصرف باالتر (دست میکیلوگرم در هکتار به

کیلوگرم در هکتار) عملکرد روغن در واحد سطح کاهش پیدا 

نیتروژن به کاهش عملکرد دانه  بیشترکند چرا که مصرف می

عملکرد  بیشترمستقیم و  تأثیرر ها از نظ). این یافته11( شدمنجر 

دانه (در مقایسه با درصد روغن دانه) بر عملکرد روغن در 

  . داشتهاي پژوهش حاضر هماهنگی واحد سطح با یافته

  

  گیري کلینتیجه

کاشت ماش و آیش و مصرف کود در این آزمایش، کلزا در پیش

 160کیلوگرم در هکتار براي پیش کاشت ماش و  220نیتروژن (

ین عملکرد دانه بیشترکاشت آیش) لوگرم در هکتار براي پیشکی

را داشت. درصد روغن با افزایش مصرف نیتروژن کاهش پیدا 

عملکرد دانه بر تولید روغن، تیماري که  تأثیردلیل کرد ولی به

 220کاشت ماش و ي فراهم کرد (پیشبیشتربراي کلزا نیتروژن 

ین روغن در بیشتر کیلوگرم در هکتار نیتروژن) باعث تولید

دار بر درصد و کاشت و کود نیتروژنواحد سطح شد. پیش

داشتند ولی بر کیفیت روغن (ترکیب  تأثیرعملکرد روغن 

ین عملکرد بیشترثر نبودند. براي برداشت ؤاسیدهاي چرب) م

کاشت و عنوان گیاه پیشدانه و روغن کلزا، استفاده از ماش به

   قابل توصیه است. کیلوگرم در هکتار نیتروژن 220
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Abstract 

Rapeseed needs a sufficient amount of nitrogen for optimal seed yield, but the efficiency of this plant in using 
nitrogenous (N) fertilizers is low, which causes an increase in N consumption in the cultivation of this plant. The need 
to maintain a high grain yield necessitates the use of a suitable timely program and manage the consumption of N 
fertilizers. Thus, a field experiment was conducted at the Research Station of Agriculture and Natural Resources of 
Khuzestan University during 2020-2021 growing season to evaluate the effect of preceding crop and N fertilizer on 
grain yield of rapeseed. The experiment was carried out as split plots based on a RCBD with three replications. 
Preceding crops (clover-barley mixture, rapeseed, corn, fallow, mung bean, rice and wheat) were allocated to the main 
plots and N levels (0.0, 100, 160 and 220 kg ha-1 N from the source of urea fertilizer) were assigned to the sub plots. 
Results indicated that the grain yield of rapeseed depends mostly on grain number, but the grain yield components 
(including pods number per plant, grain number per plant, grain number per pods) were mainly affected by the main 
effect of preceding crop and nitrogen. With the application of 100, 160 and 220 kg ha-1 N the number of grains per pod 
increased by 34%, 39% and 33%, respectively. The number of grains per plant was also increased by the application of 
nitrogen fertilizer, where all three levels of nitrogen fertilizer resulted in more than 200% increases in this grain yield 
attribute. The highest grain yield of rapeseed (3877 kg ha-1) was observed when mung bean was used as preceding crop 
and 220 kg ha-1 N fertilizer was applied, though it was not significantly different from the treatments of mung bean 
preceding crop and application of 160 kg ha-1 nitrogen fertilizer (with the production of 3105 kg ha-1 grain) and fallow 
preceding and 160 kg ha-1 N fertilizer. The lowest grain yield of rapeseed was obtained when corn and rapeseed were 
used as preceding crops and no N fertilizer was applied, as these preceding crops resulted in only 488 and 497 kg ha-1 

grain of rapeseed, respectively. Rapeseed had the highest oil yield (1645 kg ha-1) with mung bean being the preceding 
crop and 220 kg ha-1 N application. It seems that for achieving the highest oil yield of rapeseed, mung bean preceding 
crop and 220 kg ha-1 N can be focused on for the next researches. 
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