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1394تابستان ، 2، شماره هفدهمجلد 

در شرایط آب و هوایی کلزاروغنو عملکرد دانه بر یتروژننیو محلول پاشیرهنگامکاشت داثر
اهواز

Effect of delayed planting and foliar application of nitrogen on canola seed and oil
yield in Ahvaz conditions

4و عبدالمهدي بخشنده3اهللا سیادت، سیدعطاء2، محمدرضا مرادي تالوت1سهام دوري

چکیده
در شـرایط آب و  کلـزا روغـن و عملکرد دانه بر یتروژننیو محلول پاشیرهنگامکاشت داثر. 1394. بخشنده. سیادت و ع. ع.مرادي تالوت، س. ر.، م.دوري، س
.128-138): 2(17. مجله علوم زراعی ایران. هوایی اهواز

، آزمایشی 401پاشی نیتروژن برعملکرد، اجزاي عملکرد و کیفیت کلزا رقم هایوال به منظور بررسی اثرکاشت دیر هنگام و محلول
مزرعـه در 1392-93هاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار در پـاییز سـال زراعـی       هاي خرد شده در قالب طرح بلوكبه صورت کرت

دي بـه عنـوان   9آذر و 26آذر، 6: تیمارهاي آزمایشی شـامل سـه زمـان کاشـت    . دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین انجام شد
بـدون  (دهـی بـه همـراه یـک تیمـار شـاهد       دهـی و گـل  پاشی نیتروژن در سه مرحله رشـدي روزت، غنچـه  فاکتور اصلی و محلول

و ) کیلـوگرم در هکتـار  3406(نتایج نشان داد که بـاالترین عملکـرد دانـه    . ر نظر گرفته شدندبه عنوان فاکتور فرعی د) پاشیمحلول
دار عملکـرد دانـه،   تأخیر در کاشت  باعث کـاهش معنـی  . از تاریخ کاشت اول بدست آمد) کیلوگرم در هکتار1481(عملکرد روغن 

دهـی تـا   دهـی، طـول دوره گـل   گلـدهی، تعـداد روز تـا گـل    درجه رشد تا -تعداد خورجین در واحد سطح، وزن هزار دانه، روز
پاشی نیتروژن باعث افـزایش  محلول. انداز گیاهی گردیدرسیدگی، کارایی مصرف نیتروژن و میزان روغن دانه و افزایش دماي سایه

نه، تعـداد خـورجین و وزن   دهی باالترین عملکرد داپاشی در زمان غنچهمحلول. دار عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا گردیدمعنی
براسـاس نتـایج بدسـت آمـده     . پاشی دارا بود، اما باعث کاهش میزان روغن دانه گردیدهاي زمان محلولهزار دانه را در بین تیمار

پاشی در مرحله غنچه دهی به جهت تولید حداکثر عملکرد دانه و عملکرد روغن، تیمـار برتـر در شـرایط    تاریخ کاشت اول و محلول
دهی باعـث جبـران کـاهش عملکـرد و     پاشی نیتروژن در مرحله غنچهنتایج کلی آزمایش نشان داد که محلول. یش حاضر بودندآزما

.درصد گردید34و 31روغن دانه ناشی از تنش گرماي حاصل از کاشت دیر هنگام تا حد 
.و کلزاانداز گیاهی، کارایی مصرف نیتروژنتاخیر در کاشت، دماي سایه: هاي کلیديواژه

باشداین مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول می31/4/1394: تاریخ پذیرش19/8/1393: تاریخ دریافت
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانآموختهدانش-1
)مکاتبه کننده(عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران . دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاناستادیار-2
)moraditelavat@yahoo.com: پست الکترونیک (
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاناستاد-3
نشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاندااستاد-4
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"...یتروژننیو محلول پاشیرهنگامکاشت داثر"

١٢٩

مقدمه
ها در کشـور  هاي روغنی که در این سالیکی از دانه

ــب کــرده و در کــاهش    ــه خــود جل توجــه بســیاري را ب
واردات روغن گیاهی نیز سهم فراوانی براي آن در نظـر  

هـاي  این محصـول در میـان دانـه   . گرفته شده، کلزا است
هـاي  ان تولیـد را در سـال  روغنی، در جهان بیشترین میـز 

اخیر داشته و امروزه مقـام سـوم را پـس از سـویا و نخـل      
هاي روغن نباتی احـراز کـرده اسـت    روغنی در فرآورده

)FAO, 2010 .(
Fathi(فتحــی و همکــاران  et al., 2012 ( گــزارش

ــأخیر در کاشــت    ــاي ناشــی از ت ــنش گرم ــد کــه ت کردن
هزار موجب کاهش عملکرد دانه، تعداد خورجین، وزن

. دانه و عملکـرد زیسـتی در کلـزا در خوزسـتان گردیـد     
تأخیر در کشت کلزا بدلیل کوتـاه شـدن دوره رویشـی،    
کاهش تولیـد مـواد فتوسـنتزي، کـاهش دمـاي تجمعـی       
دریافتی و مصـادف شـدن بـا دمـاي بـاال در طـول دوره       

ها و همچنـین کوتـاه   دهی و عقیم شدن و ریزش گلگل
عملکـرد دانـه کلـزا    شدن دوره زایشی، موجـب کـاهش  

ــدگی کلــزا، مرحلــه گــل . شــودمــی دهــی در چرخــه زن
ترین مرحله به دماي باال است و بروز تنش گرمـا  حساس

,Angadi(شود در این مرحله سبب افت عملکرد دانه می

Turhan(تورهـان و همکـاران   ). 2000 et al., 2011 (  بـا
هاي مختلف کاشت در پاییز بر کلزا دربررسی اثر تاریخ

ــا تــاخیر در کاشــت از میــزان   ترکیــه نشــان دادنــد کــه ب
عملکرد دانه به طور معنی داري کاسـته شـد، بـه طـوري     

کیلوگرم در هکتـار از  2437که بیشترین عملکرد دانه با 
تـاریخ کاشــت دهـم اکتبــر و کمتـرین عملکــرد دانـه بــا     

کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت دهـم نـوامبر   1027
ــد ــ. بدســت آم ــبان اس ) Pasban Eslam, 2011(الم پاس

شــهریور21گــزارش کــرد کــه بــا تــأخیر در کاشــت از 
مهر، تعداد برگ در بوته و قطر طوقه کلزا کاهش 20تا 

یافــت و میــزان ســرمازدگی گیاهــان در طــول فصــل     
یخبندان افزایش یافت و در نهایت تعـداد خـورجین در   
. بوته و عملکرد دانه به طـور معنـی داري کـاهش یافـت    

یر در کاشت موجـب بـه تعویـق افتـادن    وه بر آن تأخعال
گــردد هــا و کــاهش میــزان روغــن دانــه مــیظهــور گــل

)Pavlista et al., 2011.(
ترین عواملی که عملکرد کلـزا را تحـت   یکی از مهم
راهبردهــاي . دهــد، کــود نیتــروژن اســتتــاثیر قــرار مــی

مدیریتی مصرف نیتروژن در تطبیق فراهمی کود بـا نیـاز   
ی گیاه، موجب افـزایش جـذب نیتـروژن در گیـاه و     واقع

). Balasubramanian, 2000(شـود  کاهش تلفات آن مـی 
انتخـاب زمــان مناســب و مقــادیر مناســب مصــرف کــود  

اي در افـزایش عملکـرد کلـزا    نیتروژن نقش تعیین کننده
کند و براي ایجاد شرایط مناسـب بـراي فتوسـنتز    ایفا می

آن بایستی نیتروژن بـه  ها و افزایش کارایی مصرفبرگ
میزان کافی در زمان توسعه سطح برگ در اختیـار گیـاه   

Vos(قرار بگیرد  et al, 1998 .(  عالوه بر مصرف سـرك
ــول   ــه صــورت خــاکی، محل ــروزن ب ــزکــود نیت پاشــی نی

کنـد  توانـد بـه افـزایش عملکـرد دانـه کلـزا کمـک        می
)Rezaie and Malakouti, 2003 .( طوســـی کهـــل و

Tousi Kehal(همکـاران   et al., 2011(   گـزارش کردنـد
ــول ــطوح   کــه محل ــزایش س ــق اف ــروژن از طری پاشــی نیت

فتوسنتزي، تعداد خورجین و در دسترس بـودن نیتـروژن   
و مواد غذایی در مراحـل انتهـایی رشـد، باعـث افـزایش      

. عملکرد دانه و ماده خشک در کلزا گردید
ــا ذرت و    ــاوب ب ــتان در تن ــزا در خوزس ــت کل کاش

ج صــورت گرفتــه و در برخــی منــاطق برداشــت    بــرن
دیر هنگام این محصوالت، باعث عدم امکان کاشت بـه  

در این میان  توجه به تـاریخ کاشـت   . شودموقع کلزا می
به عنوان عامل موثر در فنولوژي گیـاه محسـوس بـوده و    
ــأخیر     ــی از ت ــر ناش ــب و اث ــت مناس ــاریخ کاش ــین ت تعی

در انتهـاي فصـل   در کاشت و تنش گرماي ناشـی از آن  
ــت    ــوردار اسـ ــی برخـ ــت خاصـ ــزا از اهمیـ ــد کلـ .رشـ

این آزمایش با هدف بررسی اثر تنش گرمـاي ناشـی از   
پاشـی نیتـروژن بـر عملکـرد،     تأخیر در کاشت و محلـول 

اجزاي عملکرد و کیفیت کلزا در شـرایط اقلیمـی اهـواز    
.   انجام شد
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1394، تابستان 2جلد هفدهم، شماره ،"علوم زراعی ایرانمجله"

١٣٠

هامواد و روش
در مزرعـه  1392-93این آزمـایش در سـال زراعـی    

ــتان    ــین خوزس ــی رام ــابع طبیع ــاورزي و من دانشــگاه کش
هـاي خـرد شـده در    آزمایش به صورت کرت. انجام شد

تکـرار انجـام   3هاي کامل تصادفی بـا  قالب طرح بلوك
آذر 6عامــل اصــلی شــامل زمــان کاشــت بهینــه در . شـد 

)D1( ،26 آذر)D2 ( دي 9و)D3 (مل فرعـی شـامل   و عا
، مرحلـه  )T0(پاشی عدم محلول: زمان هاي محلول پاشی

Sylvester-Bradely andازکدبنـدي  08/1کـد  (روزت 

Mkepeace, 1984) (T1(دهی ، مرحله غنچه)  05/5کـد (
)T2(دهی ، گل) 05/6کد) (T3 (  با غلظت پنج درصـد از

مــورد 401منبــع اوره  بودنــد کــه در کلــزا رقــم هــایوال 
پـاش  پاشی با استفاده از سـم محلول. ارزیابی قرار گرفتند

دستی در روزهـاي بـدون بارنـدگی و بـا وزش بـاد کـم       
خصوصـیات خـاك مـورد    . در اوایل صبح انجام گرفت

کــوددهی. آزمــایش در جــدول یــک ارائــه شــده اســت
کیلـوگرم در  180بر اساس نتـایج آزمـون خـاك بـود،     

ــع اوره   ــروژن از منبـ ــار نیتـ ــس ازیـــک (هکتـ ــوم پـ سـ
هــا بــر روي خــاك، یــک ســوم در ســبز شــدن گیاهچــه

برگی و پس از عملیات تنک و یـک سـوم   4تا 3مرحله 
ــوگرم فســفر در 50و) در آغــاز رشــد طــولی ســاقه  کیل

هکتار از منبع سوپر فسفات تریپـل در هنگـام کاشـت بـه     
ــدند ــاك داده شـ ــامل .خـ ــی شـ ــر کـــرت آزمایشـ هـ

متــر4، طــول ســانتی متــر20بــه فاصــله خــط کاشــت8
میـزان بـذر مصـرفی   . بوته در متر مربع بـود 70و تراکم 

برداشت نهایی تاریخ کاشـت  . کیلوگرم در هکتار بود5
، تــــاریخ کاشــــت دوم در 25/1/1393اول در تــــاریخ 

انجــام 8/2/1393و تــاریخ کاشــت ســوم در  1/2/1393
ــت ــدازه . گرف ــراي ان ــه در    ب ــداد دان ــفات تع ــري ص گی

بوتـه از هـر کـرت    10خورجین و وزن هزار دانه، تعداد 
ــذکور     ــفات مـ ــاب و صـ ــادفی انتخـ ــورت تصـ ــه صـ بـ

ــدازه ــدند ان ــه پــس از حــذف    . گیــري ش عملکــرد دان
دو خـط کنـاري هـر کـرت و یـک متـر ابتـدا و        (حاشیه

در ، بـا برداشـت محصـول هـر کـرت     )ر ردیفانتهاي ه
ــاحت  ــد    2/0مس ــري ش ــدازه گی ــع ان ــر مرب ــل از . مت قب

هـا جهـت تعیـین    ها نسبت به توزین بوتـه نکوبی بوتهخرم
میزان روغن دانه بـه روش  . عملکرد زیستی اقدام گردید

و محتـــواي ) Porim Test Methods, 1995(پـــوریم 
)Brenemer, 1996(نیـز بـه روش برنمـر    نیتـروژن گیـاه  

انــــدازگیري شــــد و بــــا اســــتفاده از آن کــــارایی     
محاســـــبه گردیـــــد) NUE(مصـــــرف نیتـــــروژن 

)Timsina et al., ــروژن   ). 2001 ــرف نیت ــارایی مص ک
ــوگرم ( ــر کیل ــوگرم ب ــه  ) کیل ــبت وزن دان ــاس نس ــر اس ب
) کیلـوگرم (به کـود نیتـروژن مصـرف شـده     ) کیلوگرم(

انداز گیاهی،به منظور تعیین دماي سایه. شودمحاسبه می
روزهاي 13تا 11هاي بین دهی در ساعتدر مرحله گل

آبیــاري مزرعــه، دمــاي ســایهآفتــابی و ســه روز بعــد از 
انداز گیـاه زراعـی بـا اسـتفاده از دماسـنج مـادون قرمـز        

)Lotum, TM-958, Taiwan ( ــبت ــدازگیري و نسـ انـ
بـه  ) انـداز گیـاهی  یک متر بـاالي سـایه  (به دماي محیط 

انــداز گیــاهی عنــوان کــاهش درجــه حــرارت ســایه    
Reynolds(محاسبه شد  et al., 1994( .هـا بـا   تجزیه داده

هـا بـا   و مقایسـات میـانگین داده  SASافزاراستفاده از نرم
در ســطح احتمـال پــنج درصــد  LSDاسـتفاده از آزمــون  

.انجام گرفت

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش-1جدول 
Table1. Physicsl and chemical properties of soil in experimental site

خاكبافت
Soil texture

ماده آلی
Organic matter (%)

هدایت الکتریکی
EC (µmhos.cm-1)

اسیدیته
pH

پتاسیم
K (mg.kg-1)

فسفر
P (mg.kg-1)

نیتروژن
Nitrogen (%)

Loamy-clayرسی-لومی 0.76 4.5 8.1 214 7.2 0.05
Silty-clayرسی-سیلتی 0.52 2.8 7.7 167 6.4 0.04
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١٣١

رشد کلزا در اهواز در سال در طول دورهو میانگین درجه حرارتدرجه حرارت حداقل و حداکثر ماهیانه-2جدول
)1392-93(زراعی 

Tablae2. Monthly minimum and maximum and mean temperature during canola growth duration in Ahwaz

(2013-2014)

Month ماه
حداقل درجه حرارت

Min temperature (C)
حداکثر درجه حرارت

Max temperature (C)
میانگین درجه حرارت

Mean temperature (C)
Dec. آذر 10.6 20.5 15.5
Jan. دي 6.9 16.3 11.6
Feb. بهمن 8.6 19.4 14
Mar. اسفند 13.4 26.2 19.8
Apr. فروردین 16.7 30.4 23.6
May. اردیبهشت 24.2 38.7 31.5

نتایج و بحث
50نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعـداد روز تـا   

دهی در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر درصد گل
اول بـا  زمـان کاشـت  . دار زمان کاشت قرار گرفتمعنی

ــانگین  ــا  1/85می ــاریخ کاشــت ســوم ب روز بیشــترین و ت
ــانگین  ــد1/65می ــرین تع ــا روز کمت ــد50اد روز ت درص

درجه -مجموع روز). 3جدول (دهی را نشان دادندگل
دهـی نشـان داد کـه بـا تـاخیر در      درصد گـل 50رشد تا 

کاشــت مجمــوع واحــدهاي حرارتــی دریــافتی از زمــان  
ــا   ــت ت ــل 50کاش ــد گ ــت و از  درص ــاهش یاف ــی ک ده

درجــه -آنجاییکــه در زمــان کاشــت ســوم مجمــوع روز
کمتــر از تـاریخ کاشــت اول  درصـد  18رشـد دریــافتی،  

نیـز  دهیبود، با تأخیر در کاشت تعداد روز تا شروع گل
بــه دلیــل روز بلنـد بــودن گیــاه کلــزا، بــا  . کـاهش یافــت 

ــی    ــه زایش ــر وارد مرحل ــاه زودت ــول روز، گی ــزایش ط اف
).Abadian, 2008(گرددمی

ــول دوره    ــه ط ــان داد ک ــانس نش ــه واری ــایج تجزی نت
احتمـال یـک درصـد    دهـی تـا رسـیدگی در سـطح     گل

بیشـترین  .دار زمان کاشت قـرار گرفـت  تحت تاثیر معنی
روز از 9/52دهی تا رسیدگی با میـانگین  گلطول دوره

دهـی تــا  تـاریخ کاشـت اول و کمتـرین طــول دوره گـل    
ــانگین   ــا می ــیدگی ب ــوم  45رس ــت س ــاریخ کاش روز از ت

گـزارش  ) Faraji, 2010(فرجـی  .)3جدول (بدست آمد 
در کاشت بدلیل وقوع دماهـاي بـاال طـی    کرد که تأخیر

دهی تا رسـیدگی فیزیولوژیـک، باعـث    دوره شروع گل
کــاهش طــول دوره فنولــوژیکی مــورد نظــر و در نتیجــه 

دمـاي بـاال طـی دوره    . شودکاهش عملکرد دانه کلزا می
هـاي گـرده و   دهی، طول دوره پراکنش و بقاي دانـه گل

ها را نیز کوتاه هاي گرده به وسیله گلزمان دریافت دانه
. سازدمی

خیر در کاشــت مجمــوع نتــایج نشــان داد کــه تــأ   
دهـی  درجه رشد دریافتی گیـاه را در مرحلـه گـل   -روز

ــاهش داد ــوا در    . کـ ــاي هـ ــه دمـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
هــاي دیرتــر بیشــتر منطقــه خوزســتان در تــاریخ کاشــت

ــه و در   ــاه افــزایش یافت ــابراین ســرعت نمــو گی اســت، بن
شـود، بـه عبـارت    تـر مـی  نتیجه دوره رویشـی آن کوتـاه  

هـاي دیرتـر  دیگر، نیـاز حرارتـی گیـاه در زمـان کاشـت     
تـري تـأمین شـده در نتیجـه عملکـرد     طی مـدت کوتـاه  

یابـــددانـــه در زمـــان کاشـــت تـــأخیري کـــاهش مـــی
)Akram Ghaderi, 2006.(

ن داد که اثر زمـان کاشـت   نتایج تجزیه واریانس نشا
بـاالترین میـزان   . دار بودبر کارایی مصرف نیتروژن معنی

کارایی مصرف نیتـروژن از زمـان کاشـت اول بـه میـزان      
کیلوگرم بر کیلوگرم و کمترین میزان آن از زمان 8/14

کیلوگرم بر کیلـوگرم بدسـت   8/8کاشت آخر به میزان 
زمان کاشـت  دهد این موضوع نشان می).3جدول (آمد 

ــه زمــان  اول از نظــر کــارایی مصــرف نیتــروژن نســبت ب
ــی از  40کاشــت ســوم  ــري داشــت کــه ناش درصــد برت
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١٣٢

پاشی نیتروژنمقایسه میانگین عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات کیفی کلزا در تیمارهاي تاریخ کاشت و محلول-3جدول
Table3. Mean comparison of yield, yield components and quality of canola in sowing date and N foliar application treatment

تیمارهاي آزمایشی
Treatment

دهیتعداد روز تا گل
Day to flowering

دهی تا رسیدگیگل
flowering to

ripening
دهیروزدرجه رشد تا گل

Growth day degree

کارایی نیتروژن
N use efficiency

(kg.kg-1)

سایه اندازدماي 
Canopy temp.

(c)

عملکرد دانه
Seed yield
(kg.ha-1)

خورجین درمتر مربع
Silique.m2

دانه در خورجین
Seed.silique-1

روغن دانه
Seed oil content

(%)

عملکرد روغن
Oil yield
(kg.ha-1)

تاریخ کاشت
Sowing date

27 November 85.06a 52.9a 739.49a 14.88a 19.25a 3406.6a 9136.1a 13.56a 44.06a 1481a
17 December آذر26 80a 50.4a 711.43ab 9.4b 27.66b 1803b 7240.2b 13.68a 37.92b 671.9b
30 December دي9 65.06b 45b 605.5b 8.85b 29.08b 1499.1b 4524.4c 18.49b 36.66b 548.7b

پاشی نیتروژنمحلول
Foliar application of nitrogen

control شاهد 11.20a 1828.9c 6486.7b 42.18a 805.6b
Rosette روزت 11.57a 2098.8bc 6674.2b 38.38b 824.7b
Budding دهیغنچه 10.48a 2636.6a 7757.1a 38.66b 1043.4a
Flowering دهیگل 10.92a 2381.3ab 6949.6b 38.34b 928.3ab

درصد تفاوت معنی داري ندارند5در سطح احتمال LSDهایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون میانگینهر ستون
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

پاشی نیتروژنو اجزاي عملکرد کلزا در تیمارهاي زمان کاشت و محلولمقایسه میانگین عملکرد -4جدول 
Table4. Mean comparison of yield and yield components of canola in planting date and nitrogen foliar application treatments

تیمارهاي آزمایشی
Treatments

عملکرد روغن
Oil yield (kg.ha-1)

دانهوزن هزار 
1000 Seed weight (g)

دانه در خورجین
Seed.silique-1

تعداد خورجین
Silique.m2

عملکرد دانه
Seed yield (kg.ha-1)

D1T0 1398.1b 3.08bc 15.5bcd 9215.1ab 2877b
D1T1 1268.6b 3.21ab 16.39bcd 7978.8bcd 2926.7b
D1T2 1720.3a 3.42a 13.5bcd 9968a 4076.7a
D1T3 1537.1ab 3.41a 11.92d 9382.4ab 3746a
D2T0 599.1cd 3.29ab 13.32bcd 6726.9d 1455.7de
D2T1 613.9cd 3.21ab 13.94bcd 7244.6cd 1776cde
D2T2 797c 3.24ab 14.36bcd 8161.8bc 2154c
D2T3 677.8cd 3.28ab 13.08 6827.6cd 1827.7cd
D3T0 419.6d 2.28d 18.13a 4080.7e 1104.3e
D3T1 591.8cd 3cb 23.11b 4236.6e 1443.3cde
D3T2 613cd 3.3cb 15.18bcd 5141.5e 1678.3cde
D3T3 570.2cd 2.86c 17.53bc 4638.9e 1570.3cde

در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داري ندارندLSDهایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون  هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

D1, D2, D3: Sowing in 27 November, 17 December and 30 December, respectively دي9آذر و 26آذر، 6در  تاریخ کاشت D1,D2, D3
T0, T1, T2, T3: Control, Rosette, Budding and Flowering stages دهیدهی و گلعنچهپاشی در مرحله رزت، شاهد، محلول :T0, T1, T2, T3
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١٣٣

تر بودن دوره رشد رویشـی زمـان کاشـت اول و    طوالنی
کــارایی . پاشــی نیتــروژن اســتاســتفاده بهینــه از محلــول

مصرف نیتروژن مقدار محصول تولید شـده بـه ازاي هـر    
کارایی مصـرف  . واحد عنصر غذایی مصرف شده است

داراي رابطه نزدیکـی بـا عملکـرد دانـه اسـت و      نیتروژن 
مقادیر باالتر کارایی مصرف نیتروژن در عملکرد بـاالتر  

Hojin(آیـد بدسـت مـی   et al., 2004 .(   جعفـر نـژادي و
در بررسـی  ) Jafarnejady and Rahnama, 2011(راهنمـا  

تأثیر کشت تأخیري بر عملکرد و کارایی مصـرف کـود   
نیتروژن در کلـزا نشـان دادنـد کـه بـا تـأخیر در کاشـت        

. میزان کارایی مصرف کود نیتروژن کاهش یافت
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دماي سـایه انـداز   

بیشـترین  . دار زمان کاشت قـرار گرفـت  تحت تاثیر معنی
گیاهی مربوط به زمـان کاشـت سـوم بـا     اندازدماي سایه
درجــه 2/19و کمتــرین دمــا بــا میــانگین 1/29میــانگین 

). 4جـدول  (گراد از زمان کاشت اول بدست آمد سانتی
افـزایش دمـاي سـایه انـداز در     این موضوع نشان دهنـده 

دهی بیش از حد بهینه کلـزا در شـرایط زمـان    مرحله گل
ــت  ــت9آذر و 26کاش ــون و. دي اس ــتوارت موریس اس

)Morrison and Stewart, 2002 ( گــزارش کردنــد کــه
گـراد  درجه سـانتی 27حداکثر دماي مناسب کلزا حدود 

رسـد کـه در آزمـایش حاضـر،     بنابراین به نظر می. است
تـنش گرمــایی در اثـر تــاخیر در کاشـت اتفــاق افتــاده و    

. کاهش عملکرد صورت گرفته است
هـاي  و زمـان نتایج نشان داد که کاشـت دیـر هنگـام    

داري پاشـی نیتـروژن بـر عملکـرد دانـه اثـر معنـی       محلول
ــتند ــان کاشــت اول بیشــترین عملکــرد دانــه     .داش زم

و زمان کاشت سوم کمترین ) کیلوگرم در هکتار3406(
را تولیـد کـرد   ) کیلوگرم در هکتـار 1499(عملکرد دانه

درصـد کـاهش   55که در مقایسه  بـا زمـان کاشـت اول    
توان گفت کهدر این خصوص می. شدعملکرد مشاهده 

درجــه -کــاهش تعــداد خــورجین، وزن هــزار دانــه، روز
دهـی کـه موجـب    دهی و تعـداد روز تـا گـل   رشد تا گل

کوتـاه شـدن طـول دوره رشـد رویشـی و ناکـافی بـودن        

همچنـین بـاال بـودن دمـاي     . زمان براي رشد بـوده اسـت  
دهــی و وقــوع دمــاي بــاالترســایه انــداز در مرحلــه گــل

دهـی و پرشـدن   گراد در هنگـام گـل  درجه سانتی27ز ا
دانه، از مهم ترین داللیل کاهش عملکرد دانـه بـه شـمار    

دهی موجـب  بروز تنش گرما در طی مرحله گل. آیدمی
هـاي تشـکیل شـده، تعـداد خـورجین      کاهش تعداد گـل 

در بوتــه، وزن دانــه و نســبت تعــداد خــورجین بــه تعــداد 
کـه در نهایـت کـاهش    گـردد هاي تشکیل شده مـی گل

نمایـد هاي تأخیري توجیه میعملکرد دانه را در کاشت
)Ghobadi et al., 2005 (    بیشـترین و کمتـرین عملکـرد

ــول ــه در محل ــه غنچــه دان دهــی و شــاهدپاشــی در مرحل
بدسـت  ) کیلـوگرم در هکتـار  1828و 2636به ترتیب (

دهـی را  باالتر بودن عملکـرد دانـه در تیمـار غنچـه    . آمد
تـوان بـه افـزایش تعـداد خـورجین و وزن هـزار دانـه        می

دهـی، شـاخص   عالوه بـر آن در تیمـار غنچـه   . نسبت داد
درصـد  50رسید که نسبت بـه شـاهد   4/6سطح برگ به 

رسـد کـه بـراي افـزایش     بـه نظـر مـی   . افزایش نشـان داد 
توان عالوه بر مصرف کود نیتروژن پایه عملکرد دانه می

نیتـروژن مکمـل بـه افـزایش     پاشـی  در خاك، با محلـول 
سطح برگ، تولید مواد پـرورده، کـاهش میـزان حـذف     

هــا و ظرفیــت فتوســنتزي هــا و بــرگفیزیولــوژیکی گــل
افزایش سـطوح فتوسـنتزي در اثـر مصـرف     .کمک کرد

ــر   نیتــروژن در مراحــل حســاس رشــد از عوامــل مــوثر ب
Rabiee(آید افزایش عملکرد به شمار می et al., 2013 .(

پاشی ملکرد دانه از زمان کاشت اول و محلولبیشترین ع
دهی و کمترین عملکرد از زمان کاشـت  در مرحله غنچه

کـاهش عملکـرد   . پاشی بدست آمـد سوم و عدم محلول
دهی و روزت ممکن است بدلیل شاخص در مراحل گل

ن در مقایسـه بـا   سطح بـرگ انـدك و افـت چشـمگیر آ    
خص سطح دهی باشد، زیرا کاهش شاتیمار مرحله غنچه

-مراحل باعث کاهش سطح جذب محلولبرگ در این
-پاشیده شده روي گیـاه و در نتیجـه عـدم تـاثیر محلـول     

).4جدول(شودپاشی می
ــانگین ــداد   مقایســه می ــه بیشــترین تع ــا نشــان داد ک ه
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ــع   ــورجین در مترمرب ــت اول و  ) 9136(خ ــان کاش از زم
از زمـان کاشـت سـوم    ) 4524(کمترین تعداد خـورجین  

سوم  طول با توجه به اینکه در زمان کاشت.بدست آمد
درصـد نسـبت بـه زمـان     14دهی تـا رسـیدگی   دوره گل

اول کمتر بود، بنابراین تعداد خورجین در آن نیز کاشت
داريپاشــی نیتــروژن  اثــر معنــیمحلــول. کــاهش یافــت

پاشـی در مرحلـه   محلـول . بر تعـداد خـورجین نشـان داد   
پاشـی بـا   دد و عدم محلولع7757دهی با میانگین غنچه

عدد به ترتیب بیشـترین و کمتـرین تعـداد    6486میانگین 
ــتند   ــع را داش ــورجین در مترمرب ــاران  . خ ــی و همک ربیع

)Rabiee et al., 2013 (    پاشـی  نشـان دادنـد کـه محلـول
نیتروژن باعث تامین بهتر نیتروژن مورد نیاز براي تشکیل 

هـا و  خـورجین هاي فرعی، کمتر شدن رقابت بـین  شاخه
گـردد و در نتیجـه تعـداد    ها مـی کاهش ریزش خورجین

هـا  نتـایج مقایسـه میـانگین   . یابـد ها افزایش مـی خورجین
نشــان داد کــه بــاالترین تعــداد خــورجین در مترمربــع از 

دهـی و  پاشی در مرحله غنچه زمان کاشت اول و محلول
کمترین تعـداد خـورجین از زمـان کاشـت سـوم و عـدم       

). 4جدول (بدست آمد پاشیمحلول
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثـر متقابـل زمـان    

پاشـی نیتـروژن  بـر وزن هـزار دانـه در      کاشت و محلـول 
بـا تـأخیر در   . دار بـود سطح احتمـال یـک درصـد معنـی    

27کاشت، وزن هزار دانه بدلیل افزایش دما به بـاالتر از  
. یافـت گراد در مرحله پر شدن دانه، کاهشدرجه سانتی

پاشی بر وزن هزار دانه در زمان همچنین اثر زمان محلول
دار بـود و ایـن موضـوع نشـان دهنـده      کاشت سوم  معنی

پاشـی نیتـروژن در   افزایش وزن هزار دانه در اثـر محلـول  
در زمــان کاشــت ســوم . شــرایط کشــت تــأخیري اســت

دهـی و  بیشترین وزن هزار دانه از تیمار در مرحلـه غنچـه  
عبـاس دخـت و   . ز تیمار شاهد بدست آمـد کمترین آن ا

اظهـار داشـتند   )Abasdokht and Meravi, 2005(مـروي  
پاشـی نیتـروژن از دو طریـق موجـب افـزایش      که محلول

افـزایش تولیـد مـاده خشـک و     : شـود وزن هزار دانه مـی 
ــتمی     ــه مریس ــول مرحل ــع در ط ــدودیت منب ــاهش مح ک

ن تر شـد آندوسپرم و افزایش دوام سطح برگ و طوالنی
در ایـن پـژوهش بیشـترین وزن هـزار     . دوره پر شدن دانه

ــول   ــت اول و محل ــان کاش ــه از زم ــه دان ــی در مرحل پاش
دهـی و کمتـرین وزن هـزار دانـه از زمـان کاشـت       غنچه

).4جدول(پاشی بدست آمد سوم و عدم محلول
ــاریخ   ــه در خــورجین تنهــا در خصــوص ت تعــداد دان

نتـایج  . ن داددار را نشـا کاشت دیر هنگام اختالف معنـی 
آزمایش نشان داد که با تاخیر در کاشت، تعداد دانـه در  
خــورجین افــزایش یافــت بــه نحــوي کــه زمــان کاشــت 

ــانگین   ــا میـ ــوم بـ ــت 4/18سـ ــان کاشـ ــترین و زمـ بیشـ
ــانگین   ــا می ــه در   5/13اول ب ــداد دان ــرین تع ــدد، کمت ع

ــودن تعــداد خــورجین در  . خــورجین را داشــتند بیشــتر ب
ایجـاد رقابـت در زمـان تشـکیل     زمان کاشت اول یاعث

هاي دانه شده و بـا توجـه بـه تـاثیر نسـبی اجـزاي       آغازي
عملکــرد بــر یکــدیگر تعــداد دانــه تشــکیل شــده در هــر 

یابد، هر چند عواملی نظیر ژنوتیـپ،  خورجین کاهش می
گیري اجـزاي  محیط و ظرفیت منبع و مخزن نیز در شکل

ــی  ــوثر مـ ــرد مـ ــندعملکـ ــا. باشـ ــان زاده و آذرپنـ ه دهقـ
)Dehghanzade and Azarpanah, کـاهش تعـداد   ) 2013

دانــه در خــورجین را در اثــر تــاخیر در کاشــت گــزارش 
بیشــترین تعــداد دانــه در خــورجین در زمــان  . انــدکــرده

پاشـی و کمتـرین تعـداد دانـه     کاشت سوم و عدم محلول
ــول  ــت اول و محل ــان کاش ــورجین از زم ــی در در خ پاش

رسد کـه افـزایش   نظر میبه . دهی بدست آمدمرحله گل
هاي تأخیري بـه دلیـل   تعداد دانه در خورجین در کاشت
).4جدول (جبران کاهش عملکرد بوده است 

زماننتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر دو عامل
پاشی نیتروژن بر میزان روغن کاشت دیر هنگام و محلول

با تأخیر در کاشت و افـزایش . داري داشتنددانه اثر معنی
درصــدي در میــزان دمــاي هــوا، میــزان روغــن دانــه  34

ــه در زمــان   کــاهش یافــت و حــداکثر میــزان روغــن دان
درصد و حداقل روغن دانـه  1/44کاشت اول با میانگین

درصـد مشـاهده   6/36در زمان کاشت سوم بـا میـانگین   
پـذیري بـاال اسـت    میزان روغن دانه صفتی با وراثت. شد
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ل محیطی از جمله دمـاي  که تا حدودي تحت تاثیر عوام
در میان عوامل محیطی موثر بر مقـدار  . گیردهوا قرار می

شـود کـه بـا    تـرین عامـل محسـوب مـی    روغن، دما مهـم 
افزایش دما، افت شدیدي در میزان روغـن دانـه بوجـود    

Fanaei(آید می et al., 2008( .     با توجـه بـه اینکـه میـزان
ــا   ــد، بن ــروژن رابطــه عکــس دارن ــه و نیت براین روغــن دان

توانــد موجــب هــاي پروتئینــی، مــیافــزایش پــیش مــاده
افزایش پروتیین دانه و کـاهش میـزان روغـن دانـه کلـزا      

Moradi Telavat(شود  et al., 2007.(
پاشی نیتـروژن بـر   اثر دو عامل زمان کاشت و محلول

زمان کاشت اول با میانگین . دار بودعملکرد روغن معنی
ترین و زمان کاشـت سـوم   کیلوگرم در هکتار باال1481

ــانگین   ــا می ــرین   7/548ب ــایین ت ــار، پ ــوگرم در هکت کیل
ــد    ــرد روغــن را تولیــد کردن کــاهش عملکــرد . عملک

درصـدي عملکـرد دانــه و   55روغـن ناشـی از کــاهش    
تـأخیر در  . درصـدي میـزان روغـن دانـه بـود     16کاهش 

کاشت با کاهش رشد گیـاه، مصـادف شـدن بـا گرمـاي      
با توجه به دماي سـایه  (ها دن دانههوا در طی مرحله پر ش

، افزایش تنفس و کاهش تولید مـواد فتوسـنتزي و   )انداز
. در نتیجه کاهش عملکرد دانه و درصد روغن دانه است

دهـی بـا میـانگین    پاشی نیتروژن در مرحلـه غنچـه  محلول
ــاالترین عملکــرد  4/1043 ــار داراي ب ــوگرم در هکت کیل

پاشـی بـود کـه    لروغن نسبت بـه سـایر تیمارهـاي محلـو    
ناشی از بـاالتر بـودن عملکـرد دانـه در ایـن تیمـار بـوده        

بیشـترین عملکـرد روغـن از زمـان کاشـت اول و      . است

دهـی و کمتـرین عملکـرد    پاشی در مرحله غنچـه محلول
پاشـی حاصـل   روغن از زمان کاشت سوم و عدم محلول

افزایش عملکرد روغن در زمـان کاشـت اول ناشـی    . شد
باشـد، زیـرا   میزان روغن و عملکرد دانه مـی از باال بودن 

با تـاخیر در کاشـت میـزان روغـن دانـه و عملکـرد دانـه        
دهـی بـدلیل   پاشی در مرحله غنچـه محلول. کاهش یافتند

باالتر بودن عملکرد دانه در مقایسه با سایر مراحل رشد، 
).4جدول(بود داراي باالترین عملکرد روغن 

گیرينتیجه
حاضر نشان داد که بیشترین عملکـرد  نتایج آزمایش 

ــول   ــت اول و محل ــان کاش ــه از زم ــه  دان ــی در مرحل پاش
در ارزیـابی صـفات کیفـی نیـز     . دهی بدسـت آمـد  غنچه

. بیشترین میزان روغن دانه زمان کاشت اول بدست آمـد 
با توجـه بـه بـاالتر بـودن میـزان عملکـرد دانـه در زمـان         

ایـن تـاریخ   کاشت اول، باالترین  عملکرد روغن نیـز در 
دهـی و  بیشـترین تعـداد روز تـا گـل    . کاشت بدست آمد

دهی تا رسیدگی نیز در زمان کاشـت اول  طول دوره گل
پاشی نیتروژن داراي اثرات مثبتی بـر  محلول. مشاهده شد

صـــفات گیـــاهی کلـــزا بـــوده و نقـــش مـــوثري در      
نتـایج کلـی ایـن    . بهبود عملکـرد دانـه ایـن گیـاه داشـت     

پاشـی نیتـروژن در مرحلـه    محلـول آزمایش نشان داد که
دهی باعث جبران کـاهش عملکـرد و روغـن دانـه     غنچه

ناشی از تنش گرماي حاصـل از کاشـت دیـر هنگـام بـه      
.درصد گردید34و 31میزان 
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Effect of delayed planting and foliar application of nitrogen on canola seed and
oil yield in Ahvaz conditions

Doori. S.1, M. R. Moradi Telavat2, S. A. Siadat3 and A. Bakhshandeh4

ABSTRACT
Doori. S., M. R. Moradi Telavat, S. A. Siadat and A. Bakhshandeh. 2015. Effec of delayed planting and foliar application of

nitrogen on canola seed and oil yield in Ahvaz conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 17(2):128 -138. (In Persian).

To investigate the effect of delayed plantine date and timing of foliar application of nitrogen on seed yield,

yield components and quality of canola, a field experiment was conducted as split plot using randomized

complete blocks design with three replications at research farm of Agriculture and Natural Resource University

of Ramin, Iran, in autumn of 2013-2014 growing season. The experimental treatment consisted of three sowing

date;  27 November, 17 December, 30 December which were assigned to main plots and the timing of of

nitrogen foliar application in four levels;  control, rosette, budding, flowering, were randomized in sub-plots.

Results showed that the highest seed yield (3406.6 kg.ha-1) and oil yield (1481 kg.ha-1) were obtained from the

first sowing date. With delay in sowing date, seed yield, pod per unit area, 1000 seed weight, oil yield, growing

degree days (GDD), day to flowering and duration of flowering to maturity decreased significantly. Moreover,

with delaying sowing date seed oil content decreased, but the canopy temperature increased. The effect of

nitrogen foliar application on seed yield, yield components and oil yield of canola was significant. The highest

seed yield, pod per unit area, 1000 seed weight and dry mater were obtained from nitrogen foliar application in

budding stage, however, with nitrogen foliar application oil content significantly decreased. In conclusion, the

first sowing date and nitrogen foliar application in budding stage produced the maximum seed and oil yield,

therefore it was considered the most suitable treatment. In general, results showed that nitrogen foliar application

in budding stage could compensate for the reduction in seed yield and oil content, due to delay in planting date

and heat stress, by 31% and 34%, respectively.

Key words: Canola, Canopy temperature, Delay in planting and Nitrogen use effeciency.
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