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  چکیده

  

زمایشی در سال زراعی    آ،  کلزاارقام   و عملکرد دانه     کارایی مصرف کود    بر نیتروژنه مختلف کود    مقادیر تأثیر   ارزیابیبه منظور   

 چهـار سـطح     در نیتـروژن    کود. سه تکرار اجرا شد    هاي کامل تصادفی در      در قالب طرح بلوك    هاي خرد شده  کرتبه صورت    1386

هاي در کرت) و اوکاپی کالور، اوپرا(سطح  سه درکلزا و ارقام  هاي اصلیکرتوان به عن)  کیلوگرم در هکتار 150  و 100 ،50 صفر،(

نتایج نشان داد که اثر رقم و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، دانه در نیام، نیام در بوتـه، وزن هزاردانـه، شـاخص                     . فرعی قرار گرفتند  

 نیتروژن نیز برعملکرد دانه، دانه در نیام، نیام در بوته و ارتفاع بوتـه               رقم در سطوح  متقابل  اثر  . دار گردید برداشت و ارتفاع بوته معنی    

-بین ارقام مورد بررسی نیز تفاوت. ها نشان داد که با افزایش سطح کودي عملکرد دانه افزایش یافت      مقایسه میانگین  .دار گردید معنی

 تـن در هکتـار و   18/1 بـا عملکـردي معـادل      اوپرابه رقم   که بیشترین عملکرد دانه     طوريهایی از نظر عملکرد دانه وجود داشت، به       

 ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانـه،  مقایسه میانگین. تن در هکتار تعلق داشت78/0 با عملکردي معادل اوکاپیکمترین آن به رقم     

. کار گرفتـه شـده بـود      گرم کود نیتروژن به    کیلو 150 با   اوپرادست آمد که رقم     هایی به  وارتفاع بوته در کرت    دانه در نیام، نیام در بوته     

 150 و 100البتـه کـاربرد   . ورد گردید که رقم اوکاپی بدون مصرف کود نیتروژن به کـار بـرده شـد           آهایی بر کمترین آنها نیز در کرت    

 نیتـروژن و اثـر   ثیر رقـم، سـطوح  کارایی مصرف نیتروژن تحت تأ.  عملکرد دانه مشابهی داشتنداوپراکیلوگرم از کود نیتروژن در رقم     

ها نشان داد که با افزایش نیتروژن مصرفی کارایی کود کاهش           مقایسه میانگین . دار گردید  معنی ترکیب تیماري رقم در سطوح نیتروژن     

هایی بود که رقم ، مربوط به کرت) کیلوگرم بر کیلوگرم26/5(حداکثر کارایی . هایی وجود داشت  بین ارقام از این نظر تفاوت       و یافت

 بـا  اوکـاپی هایی بود کـه رقـم  مربوط به کرت)  کیلوگرم بر کیلوگرم64/2( کیلوگرم در هکتار و حداقل آن 100 با سطح کودي پرااو

  . کار برده شدند کیلوگرم در هکتار به150سطح کودي 

  

  نیتروژنراندمان مصرف نیتروژن، عملکرد دانه، کلزا، : کلمات کلیدي

  

 نویسنده مسئول مکاتبات(ایران  -  اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل دانشیار گروه زراعت و-  1
*

(

  ایران -  دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل گروه زراعت و اصالح نباتات،مربی  -  2
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  مقدمه                          

ترکیـب   نظیرهایی   ویژگی به دلیل داشتن صفات و    کلزا  

توانـایی   ، روغـن ارقـام اصـالح شـده    چربمناسب اسیدهاي  

 خـوب  نـسبتاً  يسازگار و ینیزنی و رشد در دماهاي پا       جوانه

 در کـشت  امکـان  مختلـف،  ییهـوا  و بآ طیشـرا  با اهیگ نیا

ــاطق ــا. )21(را دارد  کــشور از یعیوســ من ــاه پرنیــن گی از و ی

ر قابـل   ی خـود مقـاد    ير بـوده و در طـول دوره رشـد         یذپکود

ــوجه ــذااز  یت ــیی راعناصــر غ ــاك برداشــت م ــدی از خ   .کن

عدم مصرف متعادل    یار  ی فق يهان در خاك  آکه کشت   يطوربه

ر قرار دادن   یثأتواند با تحت ت   یمویژه نیتروژن    غذایی به  عناصر

 یر عناصر، منجر به کاهش عملکرد کمـ       یکاربرد سا ي  سودمند

اسـت کـه کـاربرد      ش شـده    گـزار  ).5 (شود اهین گ ی ا یفیو ک 

تواند رشد و عملکـرد دانـه کلـزا را بـه دو برابـر               نیتروژن می 

  ستان، بر دو گونهونتایج یک مطالعه در هند). 20(افزایش دهد 

B. compestrisو B. juncea     نشان داد کـه بـا افـزایش مقـدار 

 0/ 81 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه از 120 به 30نیتروژن از 

همچنـین، در  ). 18( کـرد  ر هکتار افـزایش پیـدا   تن د78/1به  

تحقیق دیگري مـشخص شـد کـه عملکـرد دانـه و شـاخص               

هاي کلزا بـا مـصرف مقـادیر زیـاد نیتـروژن            برداشت ژنوتیپ 

برخی معتقدند که مقادیر بـاالتر نیتـروژن        ). 2(یابد  افزایش می 

موجب افزایش تعداد نیام در بوته و درنهایت افزایش عملکرد          

ها نشان داد کـه عملکـرد و        نتایج برخی بررسی  ). 24(شود  می

یابـد  اجزاي عملکرد کلزا با کاربرد کود نیتـروژن افـزایش مـی    

در یک بررسـی درخـصوص تـأثیر نیتـروژن بـر            ). 17 و   16(

عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا اظهار شده است کـه مـصرف            

دانه در نیام، نیام در بوته و عملکـرد         نیتروژن منجر به افزایش     

هاي جداگانه گزارش شـده     در بررسی ). 12(شود  کلزا می دانه  

است که کاربرد نیتروژن، تعـداد دانـه در نیـام، نیـام در بوتـه،            

  داري افـزایش  طور معنـی  ارتفاع گیاه و عملکرد دانه کلزا را به       

 درصدي در دانه    33که افزایش   طوري به ،)19 و   6،  1(دهد  می

  ). 18(کلزا با افزایش کاربرد نیتروژن گزارش شده است 

به منظور توصیه بهینه کود الزم اسـت کـارایی مـصرف            

مهـم  عوامل   زیرا امروزه یکی از      ،کود مورد ارزیابی قرار گیرد    

ویـژه  آلودگی محیط استفاده نادرست از کودهاي شـیمیایی بـه         

استفاده  در ارقام با کارآیی باال ستفاده ازا. باشدکود نیتروژن می

جملـه   گیـاه از   نیتروژن، توصیه دقیق کودي باتوجه به نیـاز        از

معمـوالً  . باشـند نیتروژن می  هاي افزایش کارآیی استفاده از    راه

باالترین کارآیی مصرف کود در اولین واحـدهاي مـصرف آن           

 کمبـود   تدریج با مصرف مقادیر بیشتر کـود،      به. آید  دست می به

از ایـن مرحلـه بـه بعـد،     . شـود  عناصر غذایی گیاه برطرف می 

واکنش گیاه در برابر کود مصرفی کم شده و کـارآیی مـصرف             

  ). 4(یابد  آن کاهش می

کودهاي نیتروژنی نه تنها عملکرد و کیفیت محـصوالت      

 بلکه کارایی مصرف سایر کودها را ،دهندروغنی را افزایش می

هاي تولید را کاهش   از این طریق، هزینه   بخشند و   نیز بهبود می  

ــدهاداده و بازگــشت  ــراي تولیدکنن ــزایشقتــصادي ب   هــا را اف

ها نـشان داده اسـت کـه بـا          نتایج برخی بررسی  ). 5(دهند  می

مصرف کود نیتروژن، عملکرد دانه کلزا به نحو قابـل تـوجهی            

 ولی چنان که میزان استفاده از نیتروژن در حد        ،یابدافزایش می 

). 14 و  13(یابـد   یی باشد کارایی مصرف کود کـاهش مـی        باال

بین ارقام کلزا از نظر جذب و انتقال نیتـروژن تفـاوت وجـود             

برخی معتقدند کـارایی جـذب نیتـروژن از خـاك           ). 10(دارد  

پایین است بنابراین براي عملکرد مناسب کلزا، نیاز بـه مقـدار            

فـات  ضـمن آنکـه اختال    ). 10 و   7(باشـد   زیادي نیتروژن مـی   

داري در عملکرد و کارایی مصرف کود بین ارقام         ژنتیکی معنی 

  ). 26 و 25(کلزا وجود دارد 

این آزمایش به منظـور بررسـی تـأثیر سـطوح مختلـف             

نیتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن         

 استفادهدر ارقام کلزا در شرایط اقلیمی اردبیل اجرا گردید تا با 

 رقـم مناسـب،     انتخـاب نیتروژنی و    کودح مناسب   سط زا نهیبه

 بـه  ،هاي مربوط بـه زیـادي مـصرف کـود     کاهش هزینه ضمن  

  .بهبود عملکرد کمک نمود

  

  هامواد و روش

 در مزرعه تحقیقاتی 1386آزمایش در سال زراعی 

هاي خرد کرت به صورت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

سه تکرار اجرا  ی درهاي کامل تصادف  در قالب طرح بلوكشده

 براساس تقسیمات اقلیمی گوسن، اقلیم منطقه نیمه .شد

هاي گرم و هاي طوالنی و تابستانخشک سرد با زمستان

 متر و طول و عرض 1350ارتفاع از سطح دریا . خشک است

 شمالی 15 و  38َ شرقی و  20ْ و 48َترتیب  ْجغرافیایی به
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  دریتروژن از نوع اوره ناول شامل سطوح کود فاکتور. باشد می

و ) هکتار  کیلوگرم در150و  100 ،50 صفر،( هاي اصلیکرت

کالور، اوپرا و شامل (ارقام کلزا در سه سطح  ،دوم فاکتور

سازي زمین  عملیات آماده.بودهاي فرعی در کرت) اوکاپی

 پنج شامل  فرعیکرت  هر.شامل شخم و دیسک در پاییز بود

متر  25/0 ییفبا فاصله بین رد متر ششردیف کاشت به طول 

مختلف کلزا ارقام  از در هکتاربذر کیلوگرم میزان هشت  .بود

  اولین آبیاري بعد از کاشت و.ندکشت شد شهریور ماه 22در 

شرایط  ی خاك وبت باتوجه به وضعیت رطوهاي بعدييیارآب

ي هرز اهعلفکنترل ی دوره رشد طدر  انجام گرفته وی محیط

  کود نیتروژنه در سه مرحله. انجام شدبه صورت دستی 

شش تا هشت زمان با کشت، به صورت سرك در مرحله هم

کارایی براي براورد  .دهی داده شدبرگی و در مرحله ساقه

Ee مصرف کود از رابطه = (Ydf - Yef)/F  در  .)8(استفاده شد

 در کیلوگرمدانه کیلوگرم (  کارآیی مصرف کودEeاین رابطه، 

که کود هایی در کرت  عملکرد دانهYdf، )دينیتروژن کو

در  عملکرد دانه Yef، )کیلوگرم در هکتار( دریافت کرده است

 F و )کیلوگرم در هکتار ()عدم مصرف نیتروژن کودي(شاهد 

 )کیلوگرم در هکتار( مقدار کود یا عنصر غذایی مصرف شده

.باشدمی

یـام،  ر تعـداد دانـه در ن      ی نظ صفاتیي  رگیبه منظور اندازه  

 در  ارتفاع بوته،  و در واحد سطح     نیامشاخص برداشت، تعداد    

 بوتـه بـه   15ی از خطـوط اصـلی هـر کـرت      راعپایان فصل ز  

ي هـا  و میـانگین داده    اي انتخـاب  با رعایت اثر حاشیه   تصادف  

. ي تجزیه واریانس مورد استفاده قرار گرفت      انها بر آحاصل از   

ی ل خطوط اصـ   ک متر مربع از   یی معادل   حعملکرد دانه از سط   

 48 بعـد از قرارگیـري بـه مـدت     هر کرت و با رعایت حاشیه   

 . تعیین شد   درصد 5/12ساعت در مزرعه با دارا بودن رطوبت        

 افزارهـاي ها و رسم نمودارها توسط نـرم      تجزیه و تحلیل داده   

SAS  وExcelهـا بـا اسـتفاده از    مقایـسه میـانگین  . انجام شد

  . انجام شدLSDآزمون 

  

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد : عملکرد دانه

در سـطح احتمـال یـک       (داري  طـور معنـی   که عملکرد دانه به   

تحت تأثیر رقم، سطوح کود نیتروژن و اثر متقابل رقم          ) درصد

دار شــدن معنـی ). 1جـدول  (و سـطح نیتـروژن قـرار گرفـت     

ر عملکرد دانه تحت تأثیر ترکیب تیمـاري سـطوح نیتـروژن د           

و باشـد  مـی ارقام مورد بررسی در سطح احتمال یـک درصـد         

ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه بـه رقـم           مقایسه میانگین 

 کیلـوگرم در هکتـار تعلـق داشـت          150اوپرا در سطح کودي     

 100البته در این رقم بین سطوح کـودي         ). 3 و   1هاي  جدول(

تمـال  داري در سـطح اح     کیلوگرم اختالف آماري معنی    150و  

کمترین عملکرد دانه نیز به ترکیب      . یک درصد وجود نداشت   

تیماري رقم اوکاپی در حالت عـدم اسـتفاده از کـود نیتـروژن       

اي معتقدند که مصرف کود نیتروژن منجر به        عده. تعلق داشت 

شـود،  دار عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا می       افزایش معنی 

نش بـه سـطوح     هرچند که بین ارقـام مختلـف از لحـاظ واکـ           

 برخـی ). 1(هـایی وجـود دارد      مختلف کود نیتـروژن تفـاوت     

عقیده دارند که مـصرف نیتـروژن بـه دلیـل افـزایش رانـدمان        

شـود  فتوسنتز در واحد سطح منجر به افزایش عملکرد دانه می       

در سـه   از نظر واکنش به نیتـروژن مـصرفی          را    کلزا ارقام). 3(

 با افـزایش    )الف): 23(اند  بندي کرده صورت طبقه گروه بدین   

 بـا افـزایش     )ب.  یابـد  ، عملکرد افـزایش مـی       مصرف نیتروژن 

 .مانـد  مصرف نیتروژن عملکرد ابتدا افزایش و سپس ثابت مـی        

یابـد، سـپس      مـی با مصرف نیتروژن عملکرد ابتدا افزایش       ) ج

به نظـر  . یابد  کاهش می  از آن دوباره    بعد وماند    مدتی ثابت می  

ارقام مورد بررسی جزو ارقام با گـروه     رسد در این مطالعه،     می

اول بوده است که افزایش مصرف نیتروژن منجـر بـه افـزایش            

  .   عملکرد دانه شده است

 نتایج حاصل از جـدول تجزیـه واریـانس          :تعداد دانه در نیام   

دار رقم و اثر متقابل نیتـروژن در رقـم بـر            حاکی از تأثیر معنی   

 مختلف کود نیتروژن از    تعداد دانه در نیام بود ولی بین سطوح       

مقایـسه  ). 1جـدول   (هـایی وجـود نداشـت       این نظر تفـاوت   

ها نشان داد که بین ارقام مورد بررسی کمترین تعـداد            میانگین

و بیشترین آن به رقم اوپرا ) 33/20(دانه در نیام به رقم اوکاپی 

مقایـسه  ). 2جدول  (تعلق داشت   )  دانه در نیام   9/24با تعداد   (

 تیماري رقم در سطوح مختلف کـود نیتـروژن      میانگین ترکیب 

کارگیري مقـادیر   نشان داد که بیشترین تعداد دانه در نیام در به         

 کیلوگرم کود نیتروژن در رقم اوپرا و کمتـرین آن           150 و   100

که به عدم استفاده از کود نیتروژن در رقم اوکاپی تعلق داشت            

تعداد دانه در   که  هاي دیگر محققان مبنی بر این     با نتایج بررسی  
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شـود و   داري از سطوح کود نیتروژن متأثر می      طور معنی نیام به 

داري وجـود دارد،    بین ارقام مختلف از این نظر تفاوت معنـی        

 اعتقاد بر این اسـت کـه        ).12 و   11() 3جدول  (مطابقت دارد   

 بیـشترین تعـداد بـرگ        طـوالنی مـدت    دلیل حفـظ   به نیتروژن

،  بـه سـوي گـل و غـالف         جریان مواد غذایی  با حفظ    ،ممکن

  ). 22(شود تعداد دانه در نیام می موجب افزایش

 یکی از اجزاي مهم عملکرد کلزا تعداد نیام   :تعداد نیام در بوته   

باشد که با افزایش آن، عملکـرد دانـه هـم افـزایش             در بوته می  

بنابراین هر عاملی که باعث شود تعـداد نیـام در           . خواهد یافت 

ها نشان مقایسه میانگین . همیت خواهد بود  بوته افزایش یابد، باا   

 نیام در بوته در حالت عـدم        4/70داد که تعداد نیام در بوته از        

 کیلـوگرم   150کارگیري   در به  98/84 تا   نیتروژناستفاده از کود    

مقایـسه میـانگین    ). 2جدول  ( در هکتار در نوسان بود       نیتروژن

ترین ترکیب تیماري رقم در سطوح کـودي نـشان داد کـه بیـش        

 در نیتروژن کیلوگرم کود 150کارگیري تعداد نیام در بوته در به 

هکتار و در رقم اوپرا و کمترین آن در حالت عـدم اسـتفاده از             

نتایج مـشابهی نیـز   . دست آمد  و در رقم اوکاپی به     نیتروژنکود  

مبنی بر افزایش تعداد نیـام در بوتـه بـه واسـطه مـصرف کـود         

  ).12 و 5(زارش شده است نیتروژن توسط دیگر محققان گ

 نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس حـاکی         :وزن هزار دانه  

دار سطوح نیتروژن و ارقام بر وزن هزاردانـه بـود           از تأثیر معنی  

ولی اثر متقابل نیتروژن در رقـم از ایـن نظـر تفـاوت نداشـت                

ها نشان داد کـه بـین ارقـام مـورد           مقایسه میانگین ). 1جدول  (

کمترین وزن هزاردانه به رقـم      . هایی وجود دارد  بررسی تفاوت 

)  گرم 302/3(و بیشترین آن به رقم اوپرا       )  گرم 089/3(اوکاپی  

مقایسه میانگین سطوح مختلـف کـود       ). 2جدول  (تعلق داشت   

نیتروژن بر وزن هزاردانه نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه در 

ر عـدم   باالترین سطح از مصرف کود نیتروژن و کمتـرین آن د          

ها که با نتایج دیگر بررسی     دست آمد بهاستفاده از کود نیتروژن     

داري از سـطوح کـود   طور معنـی بهوزن هزاردانه   مبنی بر اینکه    

شود و بین ارقام مختلف از این نظـر تفـاوت           نیتروژن متأثر می  

  .)2جدول (داري وجود دارد مطابقت دارد معنی

عملکـرد تحـت    دار شدن ایـن جـز از        معنی: شاخص برداشت 

ها نـشان داد کـه      تأثیر رقم و سطوح نیتروژن و مقایسه میانگین       

باالترین شاخص برداشت به رقم اوپرا و کمتـرین آن بـه رقـم              

محققان دیگـر   اوکاپی تعلق داشت که نتایج مشابهی نیز توسط         

آنان اظهار داشتند کـه     . )2 و   1هاي  جدول(گزارش شده است    

بیشتر عملکـرد دانـه منجـر بـه        دلیل افزایش   مصرف نیتروژن به  

گردد، هرچند که بین ارقام کلزا از       افزایش شاخص برداشت می   

هـایی  نظر شاخص برداشت در سطح ثابتی از نیتروژن تفـاوت         

  ).11(وجود دارد 

  ل از جـدول تجزیـه واریـانس نـشان          نتایج حاصـ   :ارتفاع بوته 

 و نیتـروژن دهد که ارتفاع بوته تحت تأثیر رقم، سطوح کود       می

رکیب تیماري این دو عامـل در سـطح احتمـال یـک درصـد               ت

ها نشان داد که    مقایسه میانگین ). 1جدول  (دار شده است    معنی

متر باالترین ارتفاع بوته را به خـود         سانتی 43/107رقم اوپرا با    

در میان سطوح مختلف کـودي نیـز        ). 2جدول  (اختصاص داد   

 تعلق داشـت  ژننیتروکمترین ارتفاع بوته به حالت عدم کاربرد  

گزارش شده است که با افـزایش کـاربرد         همچنین  ). 2جدول  (

  ).11(یابد  ارتفاع بوته افزایش مینیتروژنکود 

مقایسه میانگین ترکیب تیماري رقم در سطوح مختلـف         

 نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در رقم اوپـرا بـا             نیتروژنکود  

رقـم اوکـاپی    کیلوگرم کود و کمترین آن در 150 و100مصرف  

طـی  ). 3جـدول   (دسـت آمـد      بـه  نیتـروژن بدون مصرف کـود     

هاي جداگانه اظهار شده است که ارتفـاع بوتـه کلـزا بـا             بررسی

  ).15 و 12، 5(یابد افزایش سطوح کود نیتروژن افزایش می

 اثر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل :کارایی مصرف کود

کود در سطح احتمال رقم در سطوح نیتروژن بر کارآیی مصرف 

ها نشان داد مقایسه میانگین). 1جدول (دار بود یک درصد معنی

 کیلوگرم 100که با افزایش کود مصرفی، کارایی مصرف کود تا 

که میزان این طوري در هکتار افزایش و سپس کاهش یافت، به

 کیلوگرم 50کارگیري  کیلوگرم بر کیلوگرم در به65/3کارآیی از 

 کیلوگرم 150 کیلوگرم بر کیلوگرم در 99/2 تا کود نیتروژن

این یافته با نتایج بررسی برخی ). 1شکل (نیتروژن متفاوت بود 

محققان که معتقدند باالترین کارایی مصرف کود در اولین 

  زیرا، آید، هماهنگ استدست میواحدهاي مصرف آن به

اه تدریج با مصرف مقادیر بیشتر کود، کمبود عناصر غذایی گیبه

شود از این مرحله به بعد، واکنش گیاه در برابر کود برطرف می

). 7 و 4(یابد مصرفی کم شده و کارایی مصرف آن کاهش می

  بین ارقام مورد بررسی نیز از نظر کارایی مصرف کود تفاوت

  ).1جدول (داري وجود داشت معنی
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 و برخی از صفات مرتبط در ارقام کلزاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکردأ تجزیه واریانس ت- 1جدول 

ns   ، 
*

 و 
**

          دار در سطح پنج و یک درصد                                                                                                  ترتیب معنی به- 

 

   مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی از صفات مرتبط در ارقام کلزا- 2جدول 

                                صفات       
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.داري ندارندهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف آماري معنی  میانگین
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ابل سطوح مختلف نیتروژن در  ارقام کلزا  بر عملکرد دانه و برخی از صفات مقایسه میانگین اثر متق- 3جدول 

  

    

  عملکرد دانه

  )تن در هکتار(

نیام در بوته  دانه  در نیام

  ارتفاع بوته

)مترسانتی(

  سطوح کود نیتروژن

  )کیلوگرم در هکتار(

  وکاپیا  کالور  اوپرا  اوکاپی  کالور  اوپرا  اوکاپی  کالور  اوپرا  اوکاپی  کالور  اوپرا

0  
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e
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e
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c
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e
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ef
 1/65  
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 7/89  

d
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d
 3/83  

50  
abc

 02/1  
bcde

 87/0  
d

 75/0  
b

00/19  
d

14  
cb

18  
c

 6/75  
d

 5/70  
cd

 5/72  
c
 0/95  c4/93  

c
 7/94  

100  
a
 22/1  

ab
 05/1  

bcde
 91/0  

a
30/22  

ab
21  

ab
21  

c
1/81  

c
 6/78  

cd
 2/73  

a
0/124  

b
 8/103  

bc
 3/98  

150  
a
 26/1  

ab
 08/1  

bcd
 93/0  

a
50/23  

a
22  

ab
21  

a
 9/92  

b
 1/85  

b
 7/88  

a
0/126  

ab
 0/122  

b
 3/103  

  .  داري با هم ندارندهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین

  

ن به رقـم    آباالترین کارایی مصرف کود به رقم اوپرا و کمترین          

مقایسه میانگین ترکیب تیمـاري     ). 2شکل  (ق داشت   اوکاپی تعل 

رقم در سطوح کـود نیتـروژن نـشان داد کـه بـاالترین کـارایی                

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و      100مصرف کود در سطح کودي      

 کیلوگرم نیتروژن 150ن نیز در مصرف آدر رقم اوپرا و کمترین 

برخی نتایج  ). 3شکل  (دست آمد   در هکتار و در رقم اوکاپی به      

کارگیري مقادیر مختلف کود نیتـروژن در ارقـام        ها در به  بررسی

ن است کـه بـا افـزایش کـود مـصرفی، کـارایی       آکلزا حاکی از  

مصرف آن افزایش می یابد، هرچند که میـزان ایـن افـزایش در     

 و  13،  12(سطوح پایین کودي بیشتر از سطوح باالیی آن است          

د کود نیتروژن، غلظـت      برخی معتقدند که با افزایش کاربر      ).14

یابـد ولـی مقـادیر      هاي هوایی کلزا افزایش می    نیتروژن در اندام  

  گـردد باالتر از آن منجر به کاهش کارایی مصرف این کـود مـی       

). 13 و 9(
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  ثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف کودأ ت- 1شکل 

  

  

  کارایی مصرف کود

کیلوگرم بر (

)کیلوگرم

)کیلوگرم در هکتار(سطوح کود نیتروژن 
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  ارقام کلزا مقایسه میانگین کارایی مصرف کود در - 2شکل 
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   تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف کود در ارقام کلزا-3شکل

  

  

  

  

ارقام مورد بررسی

  

  

  

  

  کارایی مصرف کود

)کیلوگرم بر کیلوگرم(

  

  

  کارایی مصرف کود

)کیلوگرم بر کیلوگرم(



1390، پاییز 2، شماره 13زراعی کشاورزي، دوره مجله به 58

  یريگنتیجه                                    

 150 مـصرف    بـا در این بررسی باالترین عملکـرد دانـه         

. دسـت آمـد  هاوپرا بکیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار و در رقم   

داري از نظر عملکرد دانه بین سطوح  ماري معنی آالبته اختالف   

 کیلوگرم در هکتـار در ایـن رقـم مـشاهده     150 و 100کودي  

ها نشان داد که با افزایش کود مصرفی       مقایسه میانگین . نگردید

که میزان این کارآیی    طوري  کارایی مصرف کود کاهش یافت به     

ــا 82/4از  ــا  100 مــصرف ب ــروژن ت ــود نیت ــوگرم ک  99/2 کیل

 در بـاالترین سـطح از مـصرف نیتـروژن           کیلوگرم در   یلوگرمک

 مقایسه میانگین ترکیب تیماري رقـم در سـطوح          .متفاوت بود 

کارایی مصرف کود نشان داد که باالترین ایـن          کود نیتروژن بر  

 کیلـوگرم   100 مقدار به ترکیب تیماري رقم اوپرا بـا مـصرف         

از مصرف  در باالترین سطح    کود و کمترین آن به رقم اوکاپی        

یـابی  رسد به منظور دستبنابراین به نظر می   . کود تعلق داشت  

به حداکثر کارایی مصرف کود و عملکرد دانه، از رقم اوپرا بـا           

 کیلوگرم کود نیتروژن در شرایط اقلیمـی اردبیـل          100مصرف  

  .شوداستفاده

                       References

1 . Ahmad A, Abraham G, Gandotra N and Abrol YP (1998) 

Interactive effect of nitrogen and sulphur on growth and yield 

of rapeseed-mustard (Brassica juncea L. Czern. and Coss. 

and Brassica campestris L.) genotypes. Agronomy and Crop 

Scienses 181: 193-199.

2 . Barlog P and Grzebisz W (2004) Effect of timing and nitrogen 

fertilizer application on winter oilseed rape (Brassica nupus

L.). I. Growth Dynamics and Seed Yield. Agronomy and 

Crop Scienses 190: 305-310. 

3 . Cheema MA, Malik MA, Hussain A, Shah SH and Basra AM 

(2001) Effects of time and rate of nitrogen and phosphorous 

application on the growth and the seed and oil yields of 

canola (Brassica nupus L.). Agronomy and Crop Scienses

86: 103-110.

4 . Cerghron G and Rolf C (1997) Horticultural fertigation, 

techniques, equipments and management. Available on:

www: URL: http://www.agric.nsw .

5 . Esmaeil Y and Patwardhan AM (2006) Physiological analysis 

of the growth and development of canola (Brassica nupus L.) 

under different chemical fertilizer application. Asian Journal

of Plant Science 5: 745-752.

6 . Fismes J, Vong PC, Guckert A and Frossard E (2000) 

Influence of nitrogen on apparent N-use efficiency, yield and 

quality of oilseed rape (Brassica napus L.) grown on a 

calcareous soil. European Journal of Agronomy 12(2): 127-

141. 

7 . Geisler G and Kullman A (1991) Change of dry matter, 

nitrogen content and nitrogen efficiency in oilseed rape in 

relation to nitrogen nutrient. In D. L. McGregor (ed.). 

Proceeding of the Eighth International Rapeseed Congress, 

Saskatoon, Canada. Organizing Committee, Saskatoon. Pp. 

1175-1180.

8 . Goodroad L and Jellum MD (1988) Effect of N fertilizer rate 

and soil pH on N efficiency in corn. Plant and Soil 106: 85-

89.

9 . Grant AC and Bailley LD (1993) Fertility management

in canola production. Canadian Journal of Plant Scienses

73: 651-671.

10 . Greth N and Schweiger A (1991) Improvement of the use of 

nutrients in winter rape. A strategy of economically and 

ecologically responsible fertilizing. In D. L. McGregor (ed.). 

Proceeding of the Eighth International Rapeseed Congress, 

Saskatoon, Canada. Organizing  Committee, Saskatoon. Pp. 

1197-1201.

11 . Guzar A, Jan A and Arif IM (2006) Phenology and 

physiology of canola as affected by nitrogen and sulfur 

fertilization. Agron. 5: 555-562.

12 . Hocking PJ, Randall PJ and Demarco D (1997) The response 

of dry land canola to nitrogen fertilizer: nitrogen and nitrogen 

effects on yield components. Field Crop Research 54: 201-

220.



59  ... ارقام کلزادر  نیتروژنی مصرفیو کارادانه عملکرد  ربکود نیتروژنه  مختلف  مقادیراثر: سیدشریفی و همکاران

13 . Hocking PJ and Staper M (2001) Effects of sowing time and 

nitrogen fertilizer on canola and wheat, and nitrogen fertilizer 

on Indian mustard. II: Nitrogen concentration, N 

accumulation, and N fertilizer use efficiency. Australian

Journal of Agricultural Research 52: 635-644.

14 . Jackson GD (2000) Effect of nitrogen and sulfur on canola 

yield and nutrient uptake. Agron. 92: 644-649.

15 . Jayan G,  Kar  M  and  Patro  BB (1997) Yield attributes  of 

Mustard (Brassica nupus L.) as influenced by sulphur 

fertilization. Indian Journal of Plant Physiology. 3(2): 85-86.

16 . Kackroo D and Kumar A (1997) Nitrogen and sulphur 

fertilization in relation to yield attributes and seed yield of 

Indian mustard (Brassica juncea L.).  Indian Journal of

Agronomy 42: 145-147.

17 . Khanpara  VD,  Porwal  BL,  Sahu  MP  and  Patel  JC (1993) 

Effect of sulphur and nitrogen on yield attributes and seed 

yield of Indian mustard on vertisol. Indian Journal of  

Agronomy 38: 588-592.

18 . Kumar A,  Singh  DP,  Bikram  S  and   Yashpal  Y (2001)  

Effect of nitrogen application an partitioning  of biomass, 

seed yield and harvest index in contrasting genotype of 

oilseed  brassica. Indian Journal of Agronomy 46: 162-167.

19 . Mohan K and Sharma HC (1992) Effect of nitrogen and 

sulphur on growth, yield attributes, seed and oil yield of 

Indian mustard (Brassica nupus L.). Indian Journal of

Agronomy 37: 748-754.

20 . Norrman RM (1989) Applied nitrogen and water use 

efficiency of canola. In G. C. Buzza (ed.). Proceeding of the 

Seventh Workshop of Australian Rapeseed. Agronomists and 

Breeders, Toowoomba, Queensland, Australia. P. 107-110.

21 . Seyed Sharifi R (2007) Industrial Plants. Mohaghegh Ardabili 

Press. 432 pp.

22 . Smith CJ, Writh GC and Woodroofe MR (1988) The effect

of irrigation and nitrogen fertilizer on rapeseed (Brassica

napus L.) production in south  Eastern  Australia. Irrigation

Scienses 9: 15-25.

23 . Ward JT, Basford WD, Hawking JH and Holliday TM (1985) 

Oilseed rape. Farming press Ltd.

24 . Wright G, Smith C and Woodroofe M (1988) The effect of 

irrigation and nitrogen fertilizer on rapeseed (Brassica nupus

L.) production in Sorth-eastern Australia. Irrigation Scienses

9: 1-13.

25 . Yau S and Thurling N (1987) Variation in nitrogen response 

among spring rape (Brassica nupus L.) cultivars and its 

relationship to nitrogen uptake and utilization. Field Crops 

Research 16: 139-155.

26 . Zlatko S and Zdenko R (2006) Nitrogen fertilizer efficiency 

in canola cultivars at grain harvest. Plant and Soil 283: 299-

307.



Journal of Crops Improvement, Vol. 13, No. 2, Autumn 2011

Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use 

efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars     

  

R. Seyed Sharifi 1*, M. N. Seyedi 2 and M. Zaefizadeh 2

  

(E-mail: raouf_ssharifi@yahoo.com)  

Abstract

To evaluate the effect of various levels of nitrogen fertilizer on nitrogen use efficiency and grain 

yield of canola cultivars, a split plot experiment based on randomized complete block design was 

conducted in 2007. Factors were: nitrogen fertilizer at four levels (zero, 50, 100 and 150 kg/ha) in the 

main plots and canola cultivars at three levels (‘Clover’, ‘Opera’ and ‘Okape’) in the sub plots. The 

results showed that the effects of cultivar and  nitrogen levels were significant on grain yield, grain per 

plant, pod per plant, grain 1000 weight, harvest index and plant height. The interaction effects of 

cultivars in nitrogen levels were significant on grain yield, grain per plant, pod per plant and plant 

height. Means comparison showed that with increasing nitrogen levels, grain yield increasing. 

Response of canola cultivars was different to grain yield. The highest grain yield (1.18 ton/ha) was 

obtained in Opera cultivar and the least (0.78 ton/ha) of it was in Okape cultivar. Means comparison 

showed that the highest grain yield, grain per plant, pod per plant and plant height was obtained by the 

plots which applied 150 kg N/ha with Opera cultivar and the least of it was in Okape cultivar without 

nitrogen application. However, application of 100 and 150 kg N/ha had similar grain yield in Opera 

cultivar. Nitrogen use efficiency was significantly as affected by cultivar, nitrogen levels and cultivar × 

nitrogen levels. Means comparison showed that with increasing of nitrogen, decreased nitrogen use 

efficiency. Response of canola cultivars was different with nitrogen use efficiency. Maximum nitrogen

use efficiency (5.26 kg/kg) was obtained in the plots which 100 kg nitrogen ha-1 with Opera cultivar 

was used and minimum (2.64 kg/kg) was obtained in the plots which 150 kg nitrogen ha-1 with okape 

cultivar was used. 
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