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 چکیده

خردشده  یها صورت طرح کرت بهی ، پژوهشی مختلف کاشتها خیتار در شرایط تغذیه با کود نیتروژن در نایکاملارزیابی خصوصیات زراعی  منظور به
در . شداجرا در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز  2910 -19 یدر سال زراع با سه تکرار یکامل تصادف یها بلوک هیبر پا
 عامال عناوان   باه ( در هکتاار  لوگرمیک 41 و 04 ،19، 7) نیتروژن خالصو  یاصل عاملعنوان  به ماه( دی 21آذر و  21آبان،  21)کاشت  خیتارین تحقیق ا
بیشاترین  نیتروژن و  لوگرمیک 04 ماریکاشت اول و ت خی( از تارکیلوگرم در هکتار 9/1419عملکرد دانه ) نیشتریبنتایج نشان داد  در نظر گرفته شد. یفرع

نیاز  ( کیلاوگرم در هکتاار   1/090عملکرد روغن )بیشترین دست آمد.  به نیتروژنکیلوگرم  04درصد( از تاریخ کاشت دوم و تیمار  1/97شاخص برداشت )
نیتاروژن  کیلاوگرم   41( از تاریخ کاشات دوم و ساطح   19/19بیشترین درصد پروتئین )اما ؛ نیتروژن بود لوگرمیک 19اول و سطح  کاشت خیتارمربوط به 

تعداد شاخه فرعی، خورجینک در بوته، دانه در خورجیناک   ازجملهی بررس موردهمچنین استفاده بهینه از کود نیتروژن منجر به بهبود صفات  .دست آمد هب
 دار یاز واکانش معنا   یپژوهش حاک نیا جینتا یطورکل بهداری یافت.  نگین این صفات کاهش معنیو وزن هزار دانه شد ولی با تأخیر در تاریخ کاشت میا

اجزای عملکرد  دار یمعن شیمنجر به افزا نیتروژن لوگرمیک 04تا سقف  یکود مصرف زانیکه م یا گونه به ؛و زمان کاشت بود یکود مصرف زانیبه م نایکامل
زماان   تیا از لازوم رعا  یکاه حااک   شاد  نایکاشت مطلوب سبب افت عملکرد کامل خیتارتأخیر در  نیشد. همچن نایکامل دانه عملکرد شیافزا تاًینهادانه و 

 .مطلوب کشت است
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 1مقدمه

 یکشااورز  سات، یز طیبا حفظ مح تیجمع ییمواد غذا نیتأم یبرا
و  ییایمیشا  یها در جهت کاهش استفاده از نهاده ییراهکارها ازمندین
دانه  اهیمانند گ یاهانیکشت گ .ستا یعیاز منابع طب یور بهبود بهره ای

آب، کاود و  باا حادا ل اساتفاده از     یکه عملکرد مطلوب نایکامل یروغن
 کیا  تواناد  یم ،معمول دارد یدانه روغن اهانینسبت به گ ها، کش آفت

باشد کشور  یروغن خوراک ازیاز ن یبخش نیراهکار بالقوه در جهت تأم
(Kahrizi et al., 2018.)  علمی  نام باکاملینا(Camelina sativa 

                                                           
 ارشد رشته زراعات، دانشاکده کشااورزی، دانشاگاه شاهید     دانشجوی کارشناسی  -2

 چمران اهواز، اهواز، ایران
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید  -1

 چمران اهواز، اهواز، ایران
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشااورزی و مناابع طبیعای،    استاد گروه  -9

 کرمانشاه، ایران، دانشگاه رازی
استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشاگاه شاهید چماران     -0

اهواز، اهواز، ایران
 ( :hassibi@scu.ac.irp.Email                        نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jcesc.2021.37179.0 

L. crantz)  از خانواده براسیکاسه است کاه   برگ پهنو  دار گلگیاهی
های  سایر دانه نسبت بهکاملینا  .شود شناخته میکاذب نیز کتان  ه نامب

زمااان  دارد و در هااا کااش روغناای نیاااز کمتااری بااه آب، کااود و آفاات
 07تاا   19)غنی از روغان   منبعاین گیاه . برداشت است تری  ابل کوتاه
 اسات  مو اساید اروسایک نسابتاً کا    سه  ، اسیدهای چرب امگا(درصد

(Chesnais et al., 2015) .    کاملینا باومی اروپاسات و کشات آن در
از شته و تا اواسط  ارن بیساتم در بسایاری     اره اروپا  دمت دیرینه دا

شده است اما باا توساعه    ی این  اره، در سطح وسیع کشت میکشورها
گیاهان کودپذیر پر محصول، کشت کاملینا به فراموشی سپرده شد. در 

توجه باه   ، میزانتیفیباکهای  های اخیر گرایش عمومی به روغن سال
در  یعیوسا  اسیا در مق کاملیناا  این گیاه را افازایش داد و باعاش شاد   

باارای  ایو اسااترال نی، چااییاروپااا یکشااورها کانااادا، ،متحااده االتیااا
آن  دیا تول باودن  ناه یهز کام تحقیقات، کاربردهای خوراکی و به دلیال  

 ,.Dharavath et al)  شاود  کشت  یستیز  سوخت ماده اولیه عنوان به

 کاه  یطاور  باه کاملینا سازگاری بیشتری به مناطق خنک دارد  .(2016
گراد در دوران گلدهی منجر باه   ی سانتی درجه 10افزایش دما بیش از 

در مرحلاه  شاود. افازایش دماا     ها مای  ی و تلقیح گلافشان گردهکاهش 
 تنش دماا  از یناش زودرس و بلوغ ها برگ ختنیر لیبه دل رسیدگی نیز
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انادازه و   ،هاا  تعاداد گال   در شود کاهش دانه می منبع تیباعش محدود
تواناد   مای  خورجینک در اثار تانش دماایی،   در هر  دشدهیتعداد بذر تول
مادت   اما در تاریخ کاشت مناسبو روغن را کاهش دهد عملکرد دانه 
 بل از گرم شادن   تواند وجود دارد و گیاه می رشد محصول یالزم برا
 خیانتخااب تاار    رو نیا ا از ؛دکنا دوره رسیدگی دانه را کامل هوا،  یدما
 حائز اهمیات  منطقه کیدر  کاملینا دیتول تیموفق یبرا شت مناسبکا

دوران رشاد رویشای و    کاه  آنجا از .(Urbaniak et al., 2008)است 
هاای کاشات    خورشیدی تاریخ تشعشاتزایشی گیاه با دما، طول روز و 

ی در نماو،  ماثثر تاریخ کاشت نقاش   رو نیا ازیابد،  مختلف انطباق می
 ,.Kiani et al) گذارد  عملکرد گیاهان می تیدرنهاو  توده ستیزتولید 

 ,.Doori et al)با ایان مباحاش، دوری و همکااران    راستا هم. (2018

ر د (.Brassica napus L)  کلزانشان دادند تأخیر در کاشت   (2016
دانه همراه بوده  پر شدنبا بروز تنش گرما در دوره گلدهی و  خوزستان

که عالوه بر کوتاه کردن طول دوره رویشی موجاب کااهش عملکارد    
روز تأخیر در کاشت عملکرد داناه را   17 که یطور بهگردد  محصول می

( کااهش داد. در  ماه آذردرصد نسبت به تاریخ کاشت بهینه )شش  00
اثر تااریخ   با بررسی ,.Berti et al) (2011آزمایشی برتی و همکاران 

اشت بر کاملینا در کشور شیلی گزارش دادند که دمای زیار صافر در   ک
دوران رویشی و به دنبال آن افازایش دماا و نباود بارنادگی در دوران     
گلدهی در تاریخ کاشت تأخیری منجر به کاهش شادید عملکارد شاد    

در تاریخ کاشت زودهنگاام دماای مناساب در دوران رشاد      که یدرحال
بندی منجار باه افازایش     گلدهی و دانه رویشی و هوای خنک در دوره

رشد گیاه گردید. ایان موواوس سابب شاد بااالترین       مثثرطول دوره 
عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، عملکرد روغن و بیشترین بیومااس  

  آید. دست به زودهنگامهای  از تاریخ کشت
اماا مطالعاات    ،متوسط تا کم اسات  ،نیاز کاملینا به کوددهی گرچه

باا اساتفاده از    ناا ینشان داده بسته به ناوس خااک، عملکارد داناه کامل    
در ایان  اسات.   افتاه ی شیافازا  یتوجه  ابل زانیبه م نیتروژنی یکودها
دهد که عملکرد دانه کاملیناا   المللی  بلی نشان می تحقیقات بینراستا، 

خااک و   تواند با توجاه باه ناوس    و مقدار پاسخ به نیتروژن کاربردی می
در . (Jankowski et al., 2019)  شرایط آب و هاوایی متفااوت باشاد   

کیلاوگرم   1/29 کااربرد  ه در غرب هیمالیاای کشاور هناد،   یک مطالع
درصاد   27درصد و درصاد روغان داناه را     21عملکرد بذر را نیتروژن 

افزایش نیتاروژن   که یدرحالنسبت به عدم کاربرد نیتروژن افزایش داد 
توجه عملکارد داناه و    کیلوگرم منجر به کاهش  ابل 0/02به  1/29از 

 90 کاربرد ،در کشور هلند .) al etKumari(2015 ,.شد  درصد روغن
و درصاد   کیلوگرم نیتروژن در هکتار منجر به افازایش عملکارد داناه   

 دادکاااهش  درصااد روغاان دانااه را کااه یشااد، درحااال پااروتئین بااذر
 (Bobrecka-jamro, 2017).     در مقابال، در یاک مطالعاه دیگار در 

دار  از افازایش معنای   (Karčauskienė et al., 2014) لیتاوانی   کشور
واسطه کااربرد نیتاروژن خبار     کاملینا به و درصد پروتئین عملکرد دانه

روغان باذر مشااهده نکردناد. در      درصاد داری بر  دادند، اما تأثیر معنی
کاملینا، حداکثر  ازیشده برای تعیین نیتروژن موردن امانج اتمطالع برخی

کشاور   کیلوگرم نیتروژن در هکتار در 12عملکرد دانه در سطح کودی 
کیلاوگرم نیتاروژن در    277 ،(Jiang and Caldwell, 2016)  کاناادا 

و  (Kunt joshi et al., 2017) گرمسایری کشاور هناد     منطقاه نیماه  
 متحاااده االتایااادر کشاااور  در هکتاااار کیلاااوگرم نیتاااروژن 9/07

سولیس  ای د. در مطالعهدست آم به (Bronson et al., 2019)  امریکا
صافات   نیز بیان کردند که واکنش  et al(Solis(2013 ,. و همکاران
سولفور بساته باه مو عیات    و  به سطوح کودی نیتروژن زراعی کاملینا

در منطقاه اوساورنو    کاه  یطور جغرافیایی محل کاشت متفاوت بود. به
در  نیتروژنکیلوگرم  41حداکثر تعداد دانه در خورجین در سطح کودی 

 1/90آنجلس در سطح کودی  دانه در خورجین( و در لس 9/20هکتار )
دانه در خاورجین( مشااهده و ثبات     0/20در هکتار ) نیتروژنکیلوگرم 
 ی عملکارد و اجازا عملکارد داناه کاملیناا باه کاوددهی       طورکل بهشد. 

نیتروژن، زمان کاشت و شرایط آب و هوایی بساتگی دارد. کاملیناا در   
های متفااوتی باه مادیریت     شرایط آب و هوایی و خاک مختلف پاسخ

دهد. لذا برای کشت این گیاه در مناطق جدیاد   کود و تاریخ کاشت می
سازایی دارد   مطالعه بر روی مدیریت کود و تاریخ کاشات اهمیات باه   

 (Leclère et al., 2021).   و باا توجاه باه     شاده  انیا بنا بار مطالاب ب
 اهاان یازجمله گ اهانیانواس گ دیاستان خوزستان در تول یباال لیپتانس
 یباا کاربردهاا   دیا جد یداناه روغنا   اهیا گ کیورود  ،یروغن یها دانه
 تواناد  یکشت استان خوزستان، م یدر الگو ینجاله و صنعتک ،یخوراک

کشاور   یرخاوراک یا غی تیفیک با یروغن خوراک نیدر تأم ینقش مهم
ی بارای بررسای تااریخ    ا مطالعاه که تاکنون  با توجه به این کند. جادیا

کاشت مناسب و نیتروژن بر کاملینا در اهواز صورت نگرفتاه اسات، از   
کاشات مناساب و ساطوح     خیازجمله تاار  یاصول زراع تیرعا این رو
و  یعملکارد کما   زانیا م نیحصول باالتر برای ،کود نیتروژن ی نهیبه
 هدف از پاژوهش بر این اساس . اهمیت است حائزی کاملینا بسیار فیک

عملکارد   یبر عملکرد و اجزا نیتروژنو  زمان کاشتاثر  یحاور بررس
 اهاواز  ییآب و هاوا  طیدر شارا  لیر ام ساه   ناا یکامل یدانه روغن اهیگ
 .باشد یم

 

هاروشموادو

مزرعاه تحقیقااتی   در  2910-19پژوهش حاور در ساال زراعای   
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیااهی، دانشاکده کشااورزی دانشاگاه     
شهید چمران اهواز وا ع در جنوب غربای اهاواز و حاشایه غربای رود     

د یقاه شامالی و طاول     21درجاه و   92کارون با عار  جغرافیاایی   
متر از سطح دریاا   11د یقه شر ی و ارتفاس  02درجه و  09جغرافیایی 
پارامترهای آب و هاوایی منطقاه    رخی از مشخصات خاک وب. اجرا شد

نشاان   1و  2ترتیب در جدول  آزمایشی در طول فصل زراعی مذکور به
 است.  شده داده
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ییخاکمحلآزمایشایمیشخصوصیاتفیزیکیو-1جدول

Table 1- Physical and chemical properties of soil in the experimental site  

 نیتروژنکل
Total 

nitrogen 
(%) 

پتاسیمقابل
 جذب

Available 
potassium 

(mg.kg
-1

) 

فسفرقابل
جذب

Available 
phosphorus 
(mg.kg

-1
) 

هدایت
الکتریکی

EC 
(dS.m

-1
) 

واکنش
خاک
pH 

 موادآلی

Organic 
matter (%) 

بافتخاک
Soil 

texture 

برداریعمقنمونه
Sampling depth 

(cm) 

0.11 130 13.35 0.5 7.5 0.62 
Loamy-

Sandy 0-30 

1911-19درسالزراعیبررسییموردمنطقههایماهانهوبارندگیدرجهحرارتمتوسط-2جدول  

Table 2- The average of monthly temperatures and precipitation of studied area in 2018-2019 

 اردیبهشت
April 

 فروردین
March 

 اسفند

February 

بهمن
January

 دی
December 

 آذر
November 

آبان
October

ماه
Month 

43.6 36.1 27.0 25.0 23.3 26.5 34.0 
انهمیانگین حداکثر دمای ماه  

Mean of max monthly 

temperatures 

12.2 10.7 7.1 4.3 2.8 7.1 12.1 
 میانگین حدا ل دمای ماهانه
Mean of min monthly 

temperatures 

2.0 23.1 17.1 15.2 14.0 17.1 21.9 
 میانگین دمای ماهانه
Mean monthly 

temperatures 

2.2 45.4 11.8 33.3 27.1 103.6 97.4 
 بارندگی ماهانه

Monthly rainfall (mm) 

 
در  الاب طارح پایاه     خردشده های  صورت کرت طرح آزمایشی به

آباان،   21های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تاریخ کاشت  بلوک
ی و مقادار نیتاروژن خاالص در    اصال  عنوان عامل دی به 21آذر و  21

کیلاوگرم در هکتاار    41و  لوگرمیک 04، لوگرمیک 19چهار سطح صفر، 
آزماایش  ارار   ی هاا  کارت تصادفی در  صورت بهعنوان عامل فرعی  به

 انیا بن باود کاه از شارکت داناش     لیر م ساه  نایکامل اهیگ بذرگرفتند. 
ی زماین شاامل شاخم،    سااز  آمااده عملیاات  . دیگرد هیشفا ته ستونیب

کرت در سه  21ی زمین ساز آمادهبعد از دیسک و عملیات تسطیح بود. 
کارت فرعای درون    94نه کرت اصالی و   مجموس درتکرار ایجاد شد. 

های اصلی و تکرارها به فاصاله یاک    ی ایجاد شد. کرتهای اصل کرت
ی در نظار گرفتاه   متر یسانت 47ی ها پشتههای فرعی  متر و بین کرت

د غربی ایجا -شد. در هر کرت فرعی شش خط کاشت به جهت شر ی
 17متار و فاصاله باین خطاوط      1/1. طاول هار خاط کاشات     گردید
( مترمرباع تاه در  بو 17) متر یسانت 27و فاصله روی خطوط  متر یسانت
 17ی پایاه میازان    آزماایش خااک مزرعاه، در مرحلاه     بر اساسبود. 

کیلاوگرم در هکتاار ساوپر     17کیلوگرم در هکتار ساولفات پتاسایم و   
پایه هماراه   صورت بهفسفات تریپل استفاده شد. نیمی از کود نیتروژن 
 تحات تیماار نیتاروژن    با فسفر و پتاسیم در سطح هر واحد آزمایشای 

در  نیتروژن پخش و  بل از کاشت با خاک مخلوط شد و نیم دیگر کود
 ابتادای  ،حقیقای چهاار برگای    سه  سط در سه مرحله فنولوژی گیااه، 

 در بارنادگی  یا و آبیاری از  بل ها خورجینک ظهور ابتدای و دهی سا ه
دساتی و   صاورت  باه آزمایشی پخش گردیاد. کاشات    های کرت سطح

هاا   شدند. تنک کردن بوته کشت خاکتری م سانتی بذرها در عمق یک
در دو بار صورت گرفت، بار اول در  موردنظررسیدن به تراکم  منظور به

برگی حقیقی و بار دوم در سه برگی حقیقی انجام گردیاد.  مرحله تک 
وجاین دساتی در    صاورت  بههای هرز در چندین مرحله  مبارزه با علف

ی کنترل سفیدک پاودری  طول دوره رشد انجام شد. از سم کاپتان برا
در تاریخ کاشت سوم و از دیازینون و سموم پاودری بارای مباارزه باا     

فاروردین   29مورچه استفاده شد. برداشت نهایی محصاول کاملیناا در   
 2ترتیب در  برای تاریخ کاشت اول و برای تاریخ کاشت دوم و سوم به

ها و رسیدگی  اردیبهشت در زمان زردی و خشک شدن کامل بوته 0 و
ها انجام شد. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک جهات   فیزیولوژیکی دانه

تصادفی از هر کرت انتخاب  طور بهسنجش اجزای عملکرد شش بوته 
و به آزمایشگاه منتقل شد و صفات ارتفاس بوتاه، ارتفااس اولاین شااخه     

ی فرعی، تعداد خورجین در بوته و تعداد داناه در  ها فرعی، تعداد شاخه
ی  رار گرفت. جهت برآورد عملکرد دانه نیاز، ابتادا   موردبررسخورجین 

 2×2، باا اساتفاده از کاوادرات    هار کارت  پس از حذف اثر حاشایه در  
های مربوطه جداگانه  برداری صورت گرفت. سپس بوته ، نمونهمترمربع

گاراد بااه    درجاه ساانتی   97ر دمای به آزمایشگاه منتقل و در آون و د
 مااده خشاک  ساعت خشکانده شدند و مجدد تاوزین و وزن   09مدت 
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های آزمایشی محاسبه گردیاد. بعاد از جادا     )عملکرد بیولوژیک(، نمونه
های هر کارت، عملکارد داناه ار اام ماورد       نمودن بذرها و توزین دانه

سایم  آزمایش در واحد مترمربع محاسابه شاد. شااخص برداشات از تق    
عملکرد دانه بر عملکرد زیستی محاسبه گردیاد. بارای تعیاین درصاد     

 Latif and)وزنای   -تغییرات وزنای  هیبر پاروغن از دستگاه سوکسله 

Anwar, 2008)  درصاد   ورب حاصلاستفاده شد و عملکرد روغن از
دسات آماد. درصاد نیتاروژن داناه و بارگ        روغن در عملکرد دانه باه 

از  ،(Bremner, 1996)تعیااین شااد وساایله دسااتگاه کجلاادال   بااه
( درصد پاروتئین  11/4ورب درصد نیتروژن در وریب گیاهی ) حاصل
دست آمد. برای نیتروژن برگ در ابتدای گلدهی از آخرین برگ  هدانه ب

برداری صورت گرفت و بعد از خشک شدن در دمای  استقراریافته نمونه
ری درصاد  گیا  هدرجه و سپس بعاد از آسایاب نموناه بارگ، اناداز      07

تجزیه واریانس با استفاده  تیدرنهانیتروژن به روش مذکور انجام شد. 
آزماون  با استفاده از  ها نیانگیمو مقایسه  SAS 9.4افزار آماری  از نرم
انجاام   درصاد  پانج  احتمال سطح در (LSD) دار معنی اختالف حدا ل
 شد.
 

نتایجوبحث

آماری صفات زراعی مشاخص شاد کاه     لیوتحل هیتجزدر بررسی 
ی تحت تاأثیر بارهمکنش فاکتورهاای تااریخ     موردبررستمامی صفات 

کاشت و کود نیتروژن  رار گرفتند بر همین اساس بارای ایان صافات    
ی برای سطوح کودی نیتاروژن در هار ساطح تااریخ     ده برشعملیات 

 (. 9 کاشت، انجام گرفت )جدول
 

 فرعی و تعداد شاخه فرعی، ارتفاع اولین شاخه ارتفاع بوته

داری بار صافات    طور معنای  اثر متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن به
ارتفاس بوته )در سطح پنج درصد(، ارتفاس اولین شاخه فرعی )در ساطح  
یک درصد( و تعداد شاخه فرعی کاملیناا )در ساطح یاک درصاد( اثار      

 هاا نشاان داد   مقایساه میاانگین   یدها  نتاایج بارش   .(9 )جدولداشت 
متر( از تاریخ کاشات اول و ساطح    سانتی 04/99بیشترین ارتفاس بوته )

متار( در   ساانتی  04/19و کمترین ارتفااس بوتاه )   نیتروژنکیلوگرم  04
 (.a 2شاکل  دست آماد )  به نیتروژنتاریخ کاشت دوم و از سطح صفر 

تر در تاریخ کاشت اول فرصت کافی برای استفاده از  دوره رشد طوالنی
جمله نور، رطوبت و دمای مناسب در طاول دوره رشاد    شرایط رشد از

رویشی و زایشی کاملیناا و عادم برخاورد مراحال حسااس گلادهی و       
درجه، سابب افازایش سااخت ماواد      97بندی گیاه با دمای باالی  دانه

 فتوسنتزی و در نهایت افزایش رشد رویشی و ارتفاس کاملینا شده است.
 ,Mohagheghi and Aboutalebian)بررسی محققی و ابوطالبیاان 

هاای   نیز نشان داد از دالیل مهام افازایش ارتفااس در تااریخ      (2014
تر شدن دوره رشاد گیااه باه سابب دماای       طوالنی ،کاشت زودهنگام

مناسب در طول دوره رشد و عدم برخورد با دمای بااالی آخار فصال    
اصلی سازنده  یکه نیتروژن یکی از اجزا با توجه به ایناست. از طرفی 

کلروفیل و پروتئین است تامین بهینه نیتاروژن گیااه باعاش فتوسانتز     
شود  بیشتر شده که منجر به کشیدگی سا ه یا همان افزایش ارتفاس می

(Rasool et al., 2013) جانکوسکی و همکااران . (Jankowski et 

al., 2019)   اساتفاده از  گازارش دادناد    مطابق با نتایج ایان پاژوهش
 ن منجر به افزایش ارتفاس کاملینا شده است.نیتروژ

مقایساه   یدها  نتایج برشاز نظر صفت ارتفاس اولین شاخه فرعی، 
داری در هر سه تااریخ کاشات    نظر از معنی ها نشان داد صرف میانگین

در تاریخ کاشت اول، دوم و سوم  نیتروژنکیلوگرم  04استفاده از سطح 
ترتیاب   باه  نیتاروژن ارتفاس اولین شاخه فرعی را نسبت به سطح صافر  

. تاااریخ (b 2درصااد کاااهش داد. )شااکل    21/10و  90/14، 47/90
های دیر هنگام )دوم و سوم( به سبب برخورد دوره گلدهی گیاه  کاشت

ایساه باا   با دمای باال و افزایش طول روز، دوره گلدهی کمتاری در مق 
فرصت کاافی بارای افازایش     تاریخ کاشت اول داشتند به همین دلیل

های جانبی بیشتر در اختیار گیاه نبود. از آنجاا کاه    ارتفاس و تولید جوانه
تواناد منجار باه تحریاک تولیاد       های  بلای نیتاروژن مای    طبق یافته
، بناابراین  ) et alKumari(2015 ,. هاای شااخه جاانبی شاود     جوانه
اهش ارتفاس اولین شاخه فرعی در این پژوهش را به افزایش توان ک می

از نظر تعداد شاخه  تعداد شاخه فرعی در اثر کاربرد نیتروژن نسبت داد.
داری، استفاده از نیتروژن در تاریخ کاشت اول  نظر از معنی فرعی صرف

که  طور خطی افزایش داده است در حالی و دوم تعداد شاخه فرعی را به
کیلاوگرم   41و  04در تاریخ کاشت سوم کاربرد نیتروژن در دو ساطح  
افازایش   (.c 2 شکل)منجر به باال رفتن تعداد شاخه فرعی شده است 

ناشی از رشد رویشی، ارتفااس ساا ه و    توان میرا فرعی در تعداد شاخه 
هاا در شارایط معماول و یاا      افزایش ماندگاری سطح سبز بوته احتماالً

دمای باال نسبت داد کاه نتیجاه اساتفاده مطلاوب و جاذب      برخورد با 
کنات   هاای  بهینه عناصر غذایی مانند نیتروژن است. این نتایج با یافته

در مااورد اثاار  (Kunt joshi et al., 2017) جوشااهی و همکاااران
  نیتروژن بر افزایش تعداد شاخه فرعی مطابقت داشت.

 

در و تعططداد دا ططه   ك در بوتططهمتوسططت تعططداد خور ی طط 

 خور ی ك

اثر متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن بر متوسط تعاداد خورجیناک و   
 دار باود  تعداد دانه در خورجینک در سطح احتماال یاک درصاد معنای    

بیشاترین تعاداد خورجیناک     در این پژوهش مشاهده شاد (. 9)جدول 
و  نیتروژنکیلوگرم  04( از تاریخ کاشت اول و تیمار عدد در بوته 421)

عدد در بوته( در تاریخ کاشات ساوم و    242د خورجینک )کمترین تعدا
دروا ع تحقیقات نشان داده است  (.a 1بود )شکل  نیتروژنتیمار صفر 

بارور در بوته عامل اصلی تأثیرگاذار بار عملکارد     ککه تعداد خورجین
 (.2019et al Jankowski ,دانه است )
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:تعدادشاخهفرعیcو:ارتفاعاولینشاخهفرعیb،ارتفاعبوته:aبرنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهبرش-1شکل
بریدهبرشندارند.)احتمالپنجدرصد سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف مشترک هایداراییکحرف.میانگینگیاهکاملینا

تیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاست(اساس
Figure 1- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on; a: plant height, b: height of the first branch c: number 

of lateral shoot. Means with similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing 
based on planting date treatment).

 
ها  کاشت دیرهنگام موجب مصادف شدن گلدهی و نمو خورجینک

 بیل درجه حرارت باال و کاهش رطوبت از با شرایط نامساعد محیطی 
گیااه در اثار    ؛یابناد  ها عقیم مانده و ریزش مای  و تعدادی از گل گشته

کند.  دمای باالی محیط نیاز حرارتی خود را در زمان کمتری تامین می
در این حالت طول دوره گلدهی کمتر شده و پتانسیل تولید خورجینک 

 Kunt)نتاایج کنات جوشاهی و همکااران     یابد. همچنین  کاهش می

joshi et al., 2017) یانگر تاثیرگذاری نیتروژن بر افزایش تعداد گل ب
و تعداد خورجینک در کاملینا است که در نهایت بار افازایش عملکارد    

کیلاوگرم   41موثر است. از طرفی کاهش تعداد خورجیناک در ساطح   
تاوان باه    کیلوگرم در هر سه تاریخ کاشت را می 04نیتروژن نسبت به 

االی کااربرد نیتاروژن   دلیل جذب بیش از حد نیتاروژن در ساطوح با   
تواند باعش افزایش رشد رویشای کاملیناا شاده و در     نسبت داد که می
   خورجینک را کاهش داده است. نتیجه تعداد

دهی مقایسات میانگین صفت تعداد خورجینک در بوته نشان  برش

تعااداد  نیتااروژندر تاااریخ کاشاات اول و سااوم اسااتفاده از کااود  داد 
خورجینک در بوته را نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین تعداد داناه  

کیلاوگرم   04عدد( از تاریخ کاشت اول و تیماار   99/29در خورجینک )
عادد( در تااریخ    97/9و کمترین تعاداد داناه در خورجیناک )    نیتروژن

کاه داناه   از آنجاا  (. b 1بود )شاکل   نیتروژنکاشت سوم و تیمار صفر 
اد فتوسنتزی است هرچه تعداد دانه بیشتر باشد ذخیاره ماواد   مخزن مو

گاردد اماا    فتوسنتزی افزایش یافته و منجر باه افازایش عملکارد مای    
شاود طاول دوره گلادهی کمتار شاده و       کاشت دیرهنگام باعاش مای  

 Mohaghehi and)پتانساایل تولیااد دانااه نیااز کاااهش یابااد     

Aboutalebian, 2014) باه سابب تاامین    اماا اساتفاده از نیتاروژن    ؛
دهد و  ها( را افزایش می نیتروژن گیاه، تعداد مقصدهای فتوسنتزی )دانه
هاای فتوسانتز در طاول     به نوبه خود منجر به انتقال کارآماد فارآورده  

 .(Yousaf et al., 2016)شود  ها می تشکیل دانه
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 وزن هزار دا ه
در تاریخ کاشات  در بررسی مقایسه میانگین صفت وزن هزار دانه 

وزن هزار دانه را نسبت به شااهد کااهش    نیتروژناول استفاده از کود 
گارم( وزن هازار داناه     17/2کیلاوگرم )  04در ساطح   که یطور داد به

. (0)شاکل   درصد کاهش پیادا کارد   17گرم(،  17/2نسبت به شاهد )
( از تااریخ کاشات اول و ساطح صافر     17/2بیشترین وزن هزار داناه ) 

گرم( در تاریخ کاشت سوم و  97/7کمترین وزن هزار دانه ) ونیتروژن 
علت کااهش وزن داناه در   (. 9 )شکل بود کیلوگرم نیتروژن 04سطح 
های دیرهنگام به این دلیل است که مرحلاه پار شادن داناه باا       کشت

حرارت محیط مواجه شده بود. در این رابطه، اعتقاد  افزایش شدید درجه
ای زیاد، تانفس شدید شده و میزان ماواد  بر این است کاه در اثر گرم

یابد. همچنین گرماا مکانیسام انتقاال     ای کاهش می متابولیکی ذخیره

ها را تحت تأثیر  ارار داده و سبب پار شادن    مواد فتوسانتزی باه دانه
دروا ع وزن هزار دانه  .(Safara et al., 2016)  گردد ها می نا ص دانه
تواناد از   عملکرد نیاز مای   کننده نییتععنوان یکی از صفات مهم  نیز به

محیط تأثیر پاذیرد. در ایان آزماایش کااهش وزن هازار داناه تحات        
جاز   های مختلف کاشت محسوس بود؛ اما کاربرد کود نیتروژن به تاریخ
داری بار   تاریخ کاشت اول، در تاریخ کاشت دوم و سوم تأثیر معنای در 

کاشات اول باا   کااهش وزن هازار داناه در تااریخ      این صفت نداشت.
تاوان باه علات افازایش تعاداد       افزایش کاربرد کاود نیتاروژن را مای   

خورجینک در گیاه و افزایش تعداد دانه در خورجینک مربوط کارد کاه   
ها گشته و وزن هازار داناه را کااهش داده     منجر به کوچک شدن دانه

 است.

 


:تعداددانهدرخورجینکگیاهbدربوتهوتعدادخورجینک:aوسطبرمتنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهبرش-2شکل
براساسیدهاحتمالپنجدرصدندارند)برش سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف مشترک هایداراییکحرف.میانگینکاملینا

 تیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاست(

Figure 2- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on; a: number of silicle a and b: grain per silicle. Means 
with similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date 

treatment).
 

 
 مشترک هایداراییکحرف.میانگینگیاهکاملینابروزنهزاردانهنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهرشب-9شکل

 براساستیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاست(یده)برشاحتمالپنجدرصدندارند. سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف

Figure 3- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on weight of thousand. Means with similar letter (s) are 
not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date treatment). 
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 عملکرد دا ه

عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد تحت تااثیر اثار متقابال    
نتاایج   (. بار اسااس  9 )جدول تاریخ کاشت و کود نیتروژن  رار گرفت

 04نیتاروژن تاا ساطح    اساتفاده از کاود   ،  مقایسه میاانگین  یده برش
نسابت باه شااهد     را در هر سه تاریخ کاشات  کاملینا عملکرد کیلوگرم
طاور محسوسای    اما با تأخیر در کاشت میزان عملکرد باه ؛ افزایش داد
. درمجموس بیشترین عملکرد دانه باا میاانگین   (0شکل ) افتیکاهش 

کیلاوگرم   04و ساطح   از تاریخ کاشت اول کیلوگرم در هکتار 9/1419
 کیلوگرم در هکتاار  0/211ه با میانگین و کمترین عملکرد داننیتروژن 

 تااریخ  (.0دست آماد )شاکل    در تاریخ کاشت سوم و از تیمار شاهد به
رغم دمای نسبتا باالی ابتدای فصال کاه موجاب     یآبان عل 21کاشت 

های آزمایش تا پایش از   ها در سطح کرت عدم یکنواختی رشد گیاهچه
 منادی  بهاره  به سبب بندی، گلدهی کاملینا شد، در زمان گلدهی و دانه

واخار بهمان،   اگاراد( در   درجه ساانتی  97مناسب )زیر  دمای از کاملینا
تار شادن دوره    ( موجاب طاوالنی  1جادول  اسفند و ابتدای فروردین )

و وزن  بندی، افزایش تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجینک گلدهی، دانه
تااریخ  عملکرد باالتری نسبت باه دو   هزار دانه کاملینا شد و در نهایت

تاریخ کاشت دوم و سوم اگرچه در دوره رشاد   داشت.دیرهنگام کاشت 
بندی  رویشی از دمای مناسب برخوردار بود اما مصادف شدن دوره دانه

بندی تاریخ کاشت سوم باا دماهاای    تاریخ کاشت دوم و گلدهی و دانه
(، 1درجه در دهه دوم فروردین و ابتدای اردیبهشت )جادول   97باالی 

تر گشته و موجاب کااهش وزن هازار داناه و      حصول سریعرسیدگی م
هااا در تااریخ کاشاات دوم و کاااهش ارتفااس گیاااه، تعااداد    پاوکی دانااه 

خورجینک و وزن هزار داناه در تااریخ کاشات ساوم شاد و پتانسایل       
تولیدی گیاه را در این دو تاریخ کاشات کااهش داد. مطالعاه بار روی     

د است که بهترین تاریخ گیاهان حساس به گرما در خوزستان نشان دا

 Kalantar Ahmadi)آبان  27کاشت برای کلزا، در شمال خوزستان 

et al., 2014)    آذر  4، در منطقاه اهاواز و مالثاانی (Doori et al., 

در منطقااه  (.Carthamus tinctorius L)گلرنا   و بارای   (2016
 Safara et al., 2016; Salehi)آذر است  97تا  17اهواز و مالثانی 

et al., 2019)  .بایست گیاه را در تمامی مراحل  تاریخ کاشت میاست
رشدی از دماها و طول روز مناسب برخوردار کند کاشت دیرهنگاام در  
مناطقی با دمای آخر فصل باال مانند خوزستان، احتمال برخورد مراحل 

و بندی را باا گرماای آخار فصال افازایش داده       حساس گلدهی و دانه
ای مشاابه بار روی کلازا     گردد. در مطالعه منجر به کاهش عملکرد می
از طریق کاهش تعداد خورجین در واحاد ساطح   کاهش عملکرد بیشتر 

در این پژوهش کاربرد نیتروژن تاا  . (Doori et al., 2016) بوده است 
در هر ساه تااریخ    )ازنظر عملکرد( م نیتروژنکیلوگر 04مطلوب  سطح
(، 0شکل ایش عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید )منجر به افز کاشت

و باا   دلیل تأمین نیاز نیتروژن کاملینا در حد بهینه این سطح کودی به
و افزایش اجزای عملکردی چاون ارتفااس بوتاه، تعاداد شااخه فرعای       

خصوص تعداد خورجینک در بوته منجر به افزایش عملکارد کاملیناا    هب
شارایط مختلاف آب و هاوایی و     کاملیناا در در هر تاریخ کاشت شاد.  

برخای شارایط    دهاد و  های متفاوتی به کود نیتروژن مای  خاک، پاسخ
محیطی یک منطقه مانند دما پتاسیل عملکرد محصول را در پاسخ باه  

و  جانکوساکی .  et al(Malhi(2014 ,.کناد   نیتاروژن محادود مای   
حاداکثر عملکارد کاملیناا در     ) 2019et alJankowski ,.(همکااران  
از و بیشتر  گزارش داد نیتروژنکیلوگرم  9/07 لهستان با کاربردکشور 

دسات آماد در حاالی کاه      هطریق افزایش تعداد خورجینک در بوتاه با  
داری بار   کیلوگرم در هکتاار افازایش معنای    0/10افزایش نیتروژن تا 

 عملکرد دانه نداشته است. 

 


داریبااستفادهمعنی اختالف مشترک فوهایدارایحر.میانگینکاملیناگیاهبرعملکرددانهنیتروژناثرمتقابلتاریخکاشتویدهبرش-4شکل

براساستیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاست(یدهاحتمالپنجدرصدندارند)برش سطح در LSDازآزمون
Figure 4- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on camellia grain yield. Means with similar letter (s) are 

not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date treatment). 
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 عملکرد بیولوژیك

دهناده   تجزیه واریانس اثر متقابل نشاان  عملکرد بیولوژیک نظر از
در  تاریخ کاشت و سطوح کاود نیتاروژن  داری بین  وجود اختالف معنی

مقایساه   یدها  (. نتاایج بارش  9)جادول   ودبسطح احتمال یک درصد 
بیشاترین عملکارد بیولوژیاک از تااریخ      نشان داد این صفت  میانگین

کیلاوگرم   2/1701با میانگین  نیتروژنکیلوگرم  04کاشت اول و تیمار 
و کمترین عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت سوم و از تیمار  در هکتار
 دسات آماد   به کیلوگرم در هکتار 1/947با میانگین  کود نیتروژنصفر 
دیر هنگام به دلیل برخورد با دماای  کشت هش در این پژو .(1 )شکل

باالی آخر فصل در مرحله زایشی باعش کوتاه شدن دوره رشد کاملیناا  
هاای   های دوم و ساوم شاد. همچناین تااریخ کاشات      در تاریخ کاشت

دیرهنگام دارای ارتفاس کمتر و برخی اجزای عملکرد کمتر نسابت باه   
تاریخ کاشت زودهنگام بود که باعش شد ماده خشک کمتاری در ایان   

 (2011 برتای و همکااران   نتاایج بررسای  ها تولید گردد.  تاریخ کاشت
(Berti et al.,    .کااربرد   همچناین  مطابق با نتایج ایان پاژوهش باود

زایش دسترسی گیاه به نیتروژن، منجر به افازایش  نیتروژن به سبب اف
های بیوشیمیایی گیااه شاده و از ایان     ماده خشک، رشد، نمو و فعالیت

 Hasani Balyani et)طریق بر افزایش عملکرد بیولوژیک موثر است 

al., 2020). خااک   عناصر غاذایی  افزایش بیش از حد از سوی دیگر
محصول را محادود کناد و اغلاب    وری  تواند بهره ، مینیتروژن ژهیو به

. در وابساته اسات   نیتاروژن بازده ا تصادی به استفاده کارآماد از کاود   
گزارش دادند کاه   (Solis et al, 2013) لیس و همکارانآزمایشی سو
کیلاوگرم   1/90با افزایش کود نیتروژن تاا ساقف    توده ستیعملکرد ز
در هکتار افزایش یافت و کاربرد بیش از این مقدار تاا حادی    نیتروژن

 کاملینا شد.  توده زیست منجر به کاهش عملکرد

 

 
 مشترک هایداراییکحرف.میانگینگیاهکاملینابرعملکردبیولوژیکنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهرشب-5شکل

(.براساستیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاستیدهبرش)احتمالپنجدرصدندارند سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف
Figure 5- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on camellia biological yield. Means with similar letter (s) 

are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date treatment). 

 

 
 مشترک هایداراییکحرف.میانگینگیاهکاملینابرشاخصبرداشتنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهبرش-6شکل

 براساستیمارتاریخکاشتصورتگرفتهاست(یدهاحتمالپنجدرصدندارند.)برش سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف

Figure 6- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on camellia harvest index. Means with similar letter (s) 
are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date treatment). 

b 

c 

b 

a 

c 

b 

a 

a 

a 

a 

b 

a 

0.0

1500.0

3000.0

4500.0

6000.0

7500.0

9000.0

10500.0

6 November 6 December 5 January

ک
ژی
لو
یو
دب
کر
مل
ع

 B
io

lo
g

ic
a
l 

Y
ie

ld
 

 

(k
g

 h
a
-1

)
 

 تاریخکاشت

Planting date 

Nitrogen (kg ha-1) 

N0 N23 N46 N69

a 
b 

a 

a 
b 

a 

a a 

a 

a a 

b 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

6 November 6 December 5 January

ت
ش
ردا

صب
اخ
ش

 

H
a
rv

es
t 

In
d

ex
  

(%
)

 

 تاریخکاشت

Planting date 

Nitrogen (kg ha-1) 

N0 N23 N46 N69



1411زمستان،4،شماره11نشریهپژوهشهایزراعیایران،جلد     233

 

 شاخص برداشت

تاااریخ کاشاات کااود نیتااروژن و  تجزیااه واریااانس اثاار متقاباال 
 باود د دار در سطح احتمال یک درص وجود اختالف معنی ی دهنده نشان
درصاد( از تااریخ کاشات     1/97بیشترین شاخص برداشت ) (.9)جدول 

 11/21و کمترین شاخص برداشات )  نیتروژنکیلوگرم  04دوم و تیمار 
دسات   باه  نیتروژنکیلوگرم  41درصد( در تاریخ کاشت سوم و از تیمار 

، شااخص برداشات در تااریخ کاشات دوم و     یطورکل (. به4 آمد )شکل
داری را نشان داد که این  کاشت اول کاهش معنیسوم نسبت به تاریخ 

 زماان عملکارد داناه و بیومااس در     تواند به دلیل کاهش هام  مورد می
 باا های دیرهنگام  کاشتتاریخ  .(4شکل ) باشد تاریخ کاشت دیرهنگام
ی خشک گیاهی به مخازن ا تصاادی بوتاه    تاثیری که بر تقسیم ماده

هاا را کااهش    نتزی باه داناه  گذارند و کاارایی انتقاال ماواد فتوسا     می
 Mohaghehi).شاوند  شاخص برداشت می دهند، منجر به کاهش می

and Aboutalebian, 2014)  در این پژوهش کاربرد کود نیتروژن در
و  04تاریخ کاشت دوم منجر به افزایش شاخص برداشت در دو سطح 

کیلوگرم نسبت به شاهد گردیاد. در ایان راساتا حسانی بلیاانی و       41
بیاان نمودناد اساتفاده     (Hasani Balyani et al., 2020) انهمکاار 

هاای فتوسانتزی    هاا( فارآورده   مناسب از کود تعداد مقصادهای )داناه  
شاود   کاه باعاش مای    حاصل از رشد رویشای کاملیناا را افازایش داده   

هاا انتقاال یافتاه و در نتیجاه      های فتوسنتزی به مو ع به دانه فرآورده
 شاخص برداشت افزایش یابد.

 

 درصد پروتئین دا ه و درصد  یتروژن برگ

بر اساس جادول تجزیاه واریاانس اثار متقابال تااریخ کاشات و        
داری بر صفات درصاد نیتاروژن داناه )در ساطح      طور معنی نیتروژن به

احتمال یک درصد( و درصد نیتاروژن بارگ )در ساطح احتماال پانج      
ها نشان  دهی مقایسه میانگین نتایج برش (.9)جدول  درصد( اثر داشت

صاورت خطای درصاد     باه  کاربرد نیتروژن داری نظر از معنی داد صرف
 41پروتئین را افزایش داد باه طاوری کاه درصاد پاروتئین در ساطح       

های اول، دوم و سوم  در تاریخ کاشت شاهد نسبت به کیلوگرم نیتروژن
درصد افازایش یافات. در مجماوس ساه      20و  11/1، 99/20ترتیب  به

( از تاریخ کاشات دوم و  19/19بیشترین درصد پروتئین )تاریخ کاشت 
درصاد(   01/11درصد پروتئین )و کمترین  نیتروژنکیلوگرم  41طح س

 0)شاکل   دست آماد  هدر تاریخ کاشت سوم و از سطح صفر نیتروژن ب
a.) هاا شاد.    هدر دان کل محلول  تأمین نیتروژن باعش افزایش پروتئین

مطالعات تحقیقات پیشین، رواباط معکاوس باین محتاوی پاروتئین و      
و سااایر  (Solis et al., 2013) کاملینااا  دانااهروغاان در  محتااوی

نشاان داده   (Stahl et al., 2017) محصوالت دانه روغنی مانند کلازا  
پاروتئین باذر افازایش     درصاد طور مشابه در این پژوهش نیز  به ،است

 کااربرد روغان در باذر باا افازایش میازان       درصاد  کهیافته، در حالی 
کاهش یافته است. این رابطه معکوس بین پروتئین و غلظات   نیتروژن

 یهاا  هاا بارای اساکلت    به ر ابت آنتوان  می روغن در بذور کاملینا را
نسبت داد. این امار باه دلیال     کربن در هنگام متابولیسم کربوهیدرات،
 کاه روتئین نسبت به روغن اسات  پایین بودن سطح کربوهیدرات در پ

منجر به افزایش میزان نیتروژن در سنتز پاروتئین باا هزیناه     تواند یم
 Malhi et)  سنتز اسید چرب در بیشتر محصوالت زراعی روغنی شود

al., 2014) . 
دهی مقایساات میاانگین    از نظر صفت درصد نیتروژن برگ، برش

باا افازایش   در هر سه تاریخ کاشت داری،  نظر از معنی نشان داد صرف
، تجمع نیتروژن بارگ نیاز روناد    کیلوگرم 04تا سطح  کاربرد نیتروژن

(. از طرفی تاریخ کاشت سوم به سبب b 0)شکل  افزایشی داشته است
برخورد با دمای باال و کاهش طول رشد تاا گلادهی فرصات کمتاری     

ی در برای جذب و ذخیره نیتاروژن داشات از ایان رو نیتاروژن کمتار     
(. بارای  b 0های اول و دوم داشته است )شکل  کاشتمقایسه با تاریخ 

استفاده کافی از نور برای تولید بیوماس و دانه، گیاه باید ذخیره کاافی  
تواند  های خود داشته باشد که کاربرد نیتروژن می از نیتروژن را در برگ

منجاار بااه فااراهم نمااودن نیتااروژن  اباال دسااترس گیاااه باشااد      
(Salvagiotti et al., 2008). 

 

 وغنو عملکرد ردرصد 

تجزیه واریاانس اثار    صفت درصد روغن و عملکرد روغن، نظر از
در سطح  دار وجود اختالف معنی تاریخ کاشتو سطوح نیتروژن  متقابل

بیشاترین  در مجموس سه تاریخ کاشت ( 9 )جدولنشان داد  یک درصد
کیلااوگرم  19( از تاااریخ کاشاات اول و سااطح 07/11درصااد روغاان )

درصد( در تاریخ کاشت ساوم   07/12و کمترین درصد روغن ) نیتروژن
 (. a 9شکل دست آمد ) به صفر نیتروژن و از

برای صفت عملکارد   ها دهی مقایسه میانگین نتایج برشهمچنین 
ن عملکارد روغان   بیشتریسه تاریخ کاشت  درمجموسروغن نشان داد 

کیلاوگرم   19( از تاریخ کاشت اول و ساطح  کیلوگرم در هکتار 1/090)
( در تااریخ  کیلوگرم در هکتار 9/99و کمترین عملکرد روغن ) نیتروژن

 9)شاکل   ددسات آما   به نیتروژنکاشت سوم و از سطح صفر کیلوگرم 
b.)    درصد روغن دانه صفتی ژنتیکی است که تا حدودی تحات تاأثیر

افزایش دما ناشای   که ینحو گیرد، به دما  رار میازجمله  حیطعوامل م
 Ratajczak) د گرد موجب کاهش درصد روغن می کاشت دیرهنگاماز 

et al., 2017)نتیجه تحقیق حاور، در آزمایشی محققی  هم راستا با ؛
کااهش   (Mohaghehi and Aboutalebian, 2014).و ابوطالبیاان 

باا   های دیرهنگاام را گازارش دادناد.    درصد روغن دانه کلزا در کاشت
دارناد،   که درصد روغان داناه و نیتااروژن رابطاه عکاس      توجه به این
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 تواناد  ی، ما مانند کود نیتروژن های پروتئینی ماده بنابراین افزایش پیش
موجااب افاازایش پااروتئین دانااه و کاااهش درصااد روغاان دانااه شااود 

(Morditalavat et al., 2007.) جانکوساکی و   نتایج مشابهی توسط
کاود   دهد با افزایش نشان می )et al. Jankowski(2019 , همکاران
درصد روغن کاهش یافته است. در شرایط افازایش نیتاروژن   نیتروژن 

 های موجود برای سنتز روغن افزایش یافته و یاا احتمااالً   کربوهیدرات
 انتقال انرژی و منابع بیشتر به تولید پروتئین به جاای تولیاد روغان را   

توان از دالیل کااهش درصاد روغان و افازایش نسابت پاروتئین        می
 .(Elhanafi et al., 2019)شمار آورد  به

 

 

 

.گیاهکاملیناودرصدنیتروژنبرگ)ب(درصدپروتئین)الف(برنیتروژناثرمتقابلمقایساتمیانگینتاریخکاشتویدهبرش-1شکل

براساستیماریدهاحتمالپنجدرصدندارند.)برش سطح در LSDداریبااستفادهازآزمونمعنی اختالف مشترک هایداراییکحرفمیانگین

 تاریخکاشتصورتگرفتهاست(

Figure 7- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on a: protein percentages and leaf nitrogen percentages. 

Means with similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting 

date treatment).
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صورتکاشتخیتارماریتبراساسیدهبرش.)ندارنددرصدپنجاحتمال سطح در LSDآزمونازاستفادهبایدارمعنی اختالف مشترک حرف
(استگرفته

Figure 8- Slicing of interaction effect of planting date and nitrogen on; a: Oil percentages and b: Oil Yield. Means with 
similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level- using LSD test (Slicing based on planting date 

treatment).
 

گیرینتیجه

 یبااال  یریپاذ  از واکانش  یپاژوهش حااک   نیا ا جینتا یطورکل به

د. به بو تروژنیکود ن زانیو م رامونیپ یطیمح طینسبت به شرا نایکامل
آباان( بیشاترین عملکارد داناه،      21طوری که در کشت زود هنگاام ) 

اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغان و درصاد پاروتئین    
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سوم خصوص تاریخ کاشت  های دیرهنگام، به دست آمد اما در کشت هب
دی( تمامی صفات مورد بررسی به سابب برخاورد دوران زایشای     21)

گیاه با دمای باالی آخر فصل خوزستان و کاهش طاول دوره رشادی   
گیاه، کاهش یافتناد. در شارایط ساه تااریخ کاشات اساتفاده از کاود        

کیلوگرم نیتروژن منجر به افزایش عملکرد داناه،   04نیتروژن تا سطح 
و  19زای عملکرد شد اما اثرگذاری دو سطح عملکرد روغن و برخی اج

خصوص دماا   یر شرایط محیطی سه تاریخ کاشت بهیکیلوگرم با تغ 41
هاای دیرهنگاام، متفااوت باود. براسااس نتاایج ایان         در تاریخ کاشت

برای کسب حداکثر عملکرد داناه و   2910-19آزمایش در سال زراعی 

یری از کود نیتروژن گ روغن کاملینا رعایت تاریخ کاشت مناسب و بهره
 باشد. تا سطح بهینه با اهمیت می

 

سپاسگزاری

از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چماران اهاواز باه دلیال     
تامین هزینه مورد نیاز این پژوهش که  سمتی از  رارداد پژوهاناه باه   

 شود. باشد، تشکر و  دردانی می می 20171/71/9/19شماره 
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Introduction 

Camelina [Camelina sativa (L.) Crantz] oilseed is a low-input crop that grows and yields well in semiarid 
regions with low-fertility or saline soils in comparison with other crops. Camelina seeds contain 30–40 percent 
oil. Camelina is an annual plant from the Brassicaceae family that has short and fast growth. Camelina is well 
adapted to cool temperate and semi-arid climates, it is more tolerant of drought and spring freezing than rapeseed 
(Brassica napus L.). Also, Resistance to some diseases and pests of other members of Brassicaceae plants is 
another important features of this plant. Research-based information is lacking to provide basic agronomic 
recommendations for Camelina. In general, yield and yield components of Camelina seeds depends on nitrogen 
fertilization, planting time and climatic conditions. Camelina responds differently to fertilizer management and 
planting date in different climatic and soil conditions. Selection of crop managements such as planting date and 
fertilization can increase the quantitative and the qualitative yield of this plant. 

 

Materials and Methods 

In order to evaluate the effects of nitrogen fertilizer on agronomic characteristics in Camelina under different 
planting dates, a study was conducted in split-plot based on randomized complete blocks design with three 
replications at the research field of Agricultural College, the Shahid Chamran University of Ahvaz, located in the 

southwest of Ahvaz and the western bank of the Karun River with 31°19׳ʹ N; 48° 41׳ʹ an altitude of 22 meters 
above sea level during 2018-19 growth season. Experimental factors included planting date in three times 
(November 6, December 6 and January 5) as the main plots and nitrogen fertilizer at four levels (0, 23, 46 and 69 
kg.ha-1) as the subplots. The plant material (seed) of this research was Camelina sativa cultivar Soheil which 
was prepared from the Biston Shafa Knowledge Foundation Company. Half of the nitrogen fertilizer was spread 
with phosphorus and potassium in the surface of each experimental unit and mixed with soil before planting. The 
other half of nitrogen fertilizer used in three sections during three stages of plant phenology included True four 
leaves, beginning of stem elongation and beginning of silicle emergence. 

 
Results and Discussion 

Analysis of variance of traits showed a significant difference between nitrogen levels at each level of planting 
date in terms of all traits studied, including grain yield, biological yield, harvest index, plant height, percentage 
and oil yield, etc. Generally, based on the results of the analysis of variance, in all three planting dates. The 
highest grain yield (2653.8 kg.ha

-1
) was obtained from the first planting date and 46 kgN.ha

-1 
treatment and the 

highest harvest index in second planting date and 46 kg nitrogen treatment was measured. The highest oil yield 
(737.9 kg.ha

-1
) belonged to the first planting date and the level of 23 kgN.ha

-1
. However, the highest protein 

percentages (28.53) was obtained in the second planting date and 69 kg nitrogen treatment. Regarding to the 
other traits, it was observed that the optimal use of nitrogen fertilizer led to the improvement of the studied traits 
such as the number of sub-branches, silicle per plant, seed per silicle and 1000-grain weight, but delay in 
planting date caused the mean of these traits decreased significantly. 
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Conclusion 
In general, the results of this study showed a significant response of Camelina to the amount of nitrogen used 

and planting date, so that in early planting (November 6) was obtained the highest grain yield, yield components, 
biological yield, oil yield and protein percentage. But in late planting, especially the third planting date, all the 
studied traits were reduced due to the collision of the plant reproductive stage with the high temperature at the 
end of Khuzestan growth season and the reduction of the plant growth cycle. Under three planting dates, nitrogen 
fertilizer application up to 46 kgN.ha

-1
 increased grain yield, oil yield and some yield components. Based on the 

results of this experiment, in order to obtain maximum grain and oil yield of Camelina, it is important to consider 
planting date and optimum nitrogen use. 

 
Keywords: Harvest index, Leaf nitrogen, Oil crops, Oil percent, Protein percent 
 
 


