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 :نامهپایان عنوان

 بررسي عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره در تراکم  کاشت و مصرف مختلف کود فیوم آهن در منطقه اردبیل

 دکتر احمد توبه - پوری دکتر عبدالقیوم قلي :راهنما اساتید 

 علي صمدزاده –صابر سیف امیری ر: مشاو اساتید 

                          مهندسی کشاورزی: رشته                                                      کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                                            زراعت: گرایش

 49ات:صفح تعداد                     22/7/49 دفاع: تاریخ                     کشاورزیعلوم  :هدانشکد 

 :چکیده

و مصترف   در تراکم  کاشتت  RGS003با نام عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره صفات مختلف زراعي،  این آزمایشدر 

های کامل تصتادفي در   کتوریل در قالب طرح بلوکمورد بررسي قرار گرفت. آزمایش به صورت فامختلف کود فیوم آهن 

ود فیتوم آهتن در چهتار    بوته در هر مترمربع( و مصترف کت   04و  04، 94سطح )سه تکرار انجام شد. تراکم کاشت با سه 

لیتر در هکتار( فاکتورهای آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تراکم کاشت  5/1و  2/1، 1سطح )صفر، 

دار شد. همچنین کاربرد کود آهن تتاثیر   دهي معني صفات فنولوژیک به استثناء تعداد روز تا سبزشدن کامل و ساقه روی

داری تحت  داری روی کلیه صفات فنولوژیک به جزء تعداد روز تا سبزشدن داشت. طول دوره گلدهي به طور معني معني

 بیشتترین تعتداد روز  به ترتیتب  لیتر فیوم در هکتار  5/1 و 2/1،  1 تاثیر اثرمتقابل دو فاکتور آزمایش قرار گرفت. مصرف

رسیدگي کامل را موجب شد. بتاتترین تتراکم کاشتت بیشتترین تعتداد روز تتا شتروع گلتدهي و         و  دهي ساقه گلدهي و

لیتتر در هکتتار کتود آهتن فیتوم       2/1بوته در مترمربتع بته همتراه کتاربرد      94رسیدگي را موجب شد. در تراکم کاشت 

روز( به دست آمتد. در بتین خصوصتیات مرفولوژیتک، ارتفتاع بوتته و فاصتله اولتین          7/07شترین طول دوره گلدهي )بی

دار  داری تحت تاثیر تراکم کاشت قرار گرفتند. مصرف کود آهن باعث تغییتر معنتي   به طور معني خاکخورجین از سطح 

لیتتر آهتن در هکتتار بته      5/1ترین تراکم کاشت با مصترف  در ارتفاع بوته شد، بیشترین تعداد شاخه اولیه و ثانویه از کم

لیتتر در هکتتار،    5/1دست آمد. در باتترین تراکم کاشت بیشترین ارتفاع بوته مشاهده شتد و کتاربرد فیتوم بته میتزان      

بقیه ترین تراکم کاشت بیشتر از  باتترین ارتفاع بوته را موجب شد. فاصله خورجین تشکیل یافته از سطح خاک در پایین

دار شد، اما اثرمتقابل این دو فتاکتور   بود. در بین اجزای عملکرد اثر تراکم کاشت و کود آهن روی وزن هزار دانه غیرمعني

دار بتود. همچنتین تعتداد دانته در ختورجین بته طتور         روی تعداد خورجین در بوته در سطح احتمال پنج درصتد معنتي  

اثر تراکم کاشت و کود آهن روی صتفات عملکترد دانته و روغتن نیتز در      داری تحت تاثیر تراکم کاشت قرار گرفت.  معني

دار بود. عدم مصرف کود آهن در باتترین تراکم کاشت، کمترین تعداد خورجین در بوتته   سطح احتمال پنج درصد معني

باتترین مربع بوته در متر 04لیتر آهن در هکتار در تراکم کاشت  5/1که با مصرف  عدد( را موجب شد، در حالي 9/195)

بوتته در مترمربتع تعتداد دانته در ختورجین نیتز در        04عدد( به دست آمد. در تتراکم کاشتت    0/205میزان این صفت )

ترین تراکم کاشت به دست آمد و تتراکم   کیلوگرم در هکتار( در پایین 5/1900باتترین مقدار بود. کمترین عملکرد دانه )

کیلتوگرم در هکتتار( را موجتب شتد.      1/001و  2/1049عملکرد دانه و روغن دانه )بوته در مترمربع، باتترین  04کاشت 

لیتر در هکتار کود ریزمغتیی آهتن    5/1کیلوگرم در هکتار( با مصرف  1/041و  9/1020بیشترین عملکرد دانه و روغن )

 به دست آمد.

 عملکرد روغنتراکم کاشت، فیوم آهن، فنولوژیک، مرفولوژیک، عملکرد دانه، : هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

و  رود )بیبوردی های روغنی در جهان به شمار می ( از مهمترین دانه.Brassica napus Lکلزا )

باشد  (. در سطح جهان، کلزا سومین گیاه روغنی پس از سویا و نخل روغنی می0202، اوفممد

 (. 0222)اسنودون، 

( Crusiferaeاز خانواده چلیپائیان )که ( .Brassica napus Lاست یکساله با نام علمی ) گیاهیکلزا، 

ای  ر است که به صورت بوتهمتر متغی سانتی 052تا  02باشد. ارتفاع ساقه در اکثر ارقام زراعی از  می

ای دارد که تا عمق بیش از  های مستقیم و توسعه یافته کند. کلزا ریشه استوار، با انشعابات محدود رشد می

 (. 0805پور،  یابد )خواجه متر در خاک گسترش می 5/0

های حیوانی در جهان باعث شده است که  بشر از حیث پروتئین بهبود سطح تغذیهو  رشد جمعیت

افزایش یافته و این امر کشت بیشتر گیاهان دانه های روغنی در تغذیه دام و طیور  رف کنجاله دانهمص

در (. در ایران نیز 0800)سیداحمدی و عزیزکریمی،  روغنی را بیش از پیش ضروری ساخته است

ع مغذی باال رفتن میزان مصرف مواد غذایی باالخص منابو به دنبال آن  تیجمع شیافزا ،ریاخ یها سال

 .تامین شود واردات قیاز طر راندرصد روغن مصرفی در ای 02از  شیموجب شده است تا ب کاشت

های خاص گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده است  ویژگی

ود توسعه کشت این گیاه به  عنوان نقطه امیدی جهت تأمین روغن خام مورد نیاز کشور به شمار ر

 (. 0200)ناصری و همکاران، 

نحوة و  کاشتتراکم دهند.  یت و کیفیت دانه کلزا را تحت تاثیر قرار میفاکتورهای متعددی کمّ

باشد. روغن کلزا تنها  تغذیه کلزا از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دانه، درصد روغن و کیفیت دانه آن می
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است. قسمت عمدة ترکیب اسیدهای چرب  روغن خوراکی است که حاوی اسیدهای چرب گوگرد دار

 (. 0220دهد )اوهارا و همکاران،  روغن کلزا را اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل می

هایی نظیر ترکیب مناسب اسیدهای چرب روغن ارقام اصالح  کلزا به دلیل داشتن صفات و ویژگی

این گیاه با شرایط آب و هوایی  زنی و رشد در دماهای پایین و سازگاری نسبتاً خوب شده، توانایی جوانه

(. این گیاه پرنیاز و کودپذیر 0802مختلف، امکان کشت در مناطق وسیعی از کشور را دارد )سیدشریفی، 

کند. به  بوده و در طول دوره رشدی خود مقادیر قابل توجهی از عناصر غذایی را از خاک برداشت می

تواند با  ویژه نیتروژن می عادل عناصر غذایی بههای فقیر یا عدم مصرف مت که کشت آن در خاک طوری

تحت تأثیر قرار دادن سودمندی کاربرد سایر عناصر، منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی این گیاه شود 

 (. 0222)اسماعیلی و پاتواردهان، 

 83مزرعه طی دو سال گزارش کردند که  322( با انجام آزمایشی در 0830باللی و همکاران )

گرم در  میلی 0تا  0باشند. آنها حد بحرانی آهن را بین  های کشور دچار کمبود آهن می کدرصد خا

 گرم در کیلوگرم خاک گزارش کردند.  میلی 53/4های کشور را  کیلوگرم خاک و میانگین خاک

باال، آهک فراوان و مصرف کود فسفاته بیش از نیاز در  pHهای ایران به دلیل داشتن  در خاک

باشد که این کمبود سبب  عناصر کم مصرف نظیر آهن توسط ریشه کمتر از نیاز گیاه می گذشته، جذب

 (. 0808شود )برقی و همکاران،  اختالل در رشد و نمو گیاه می

های  ها دارد و به عنوان کوفاکتور در بسیاری از پروتئین آهن نقش اساسی در متابولیسم کلروفیل

نفس، فتوسنتز و تمایز سلولی شرکت دارد )برادلی و همکاران، های سلولی از قبیل ت دخیل در فعالیت

تواند کارایی اندامک فتوسنتزی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد )فری و رد،  (. کمبود آهن می0200

0200 .) 
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های مختلف کاشت تحت شرایط مصرف سطوح مختلف  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تراکم

ترسی به بهترین تراکم کاشت با مصرف مناسب از کود آهن برای بهبود از کود فیوم آهن به منظور دس

 عملکرد دانه در کلز بود.

 منشاء و خاستگاه کلزا -1-2

است،  باشد اما به احتمال قوی خواستگاه آن ناحیه آسیا و اروپا مبدأ اولیه کلزا به خوبی روشن نمی

. باشد شلغم می به معنی Rapumارای ریشة شود د در زبان انگلیسی به کلزا اطالق می Rapeseedکلمه 

  گردد.  می سابقه کشت کلزا در آسیا به دو هزار سال قبل از میالد مسیح و در اروپا به قرون وسطی بر

که در تمدن باستان ازآن که یک گیاه دانه روغنی  rapeseedدهندگان سنتی از  توسط پرورشکلزا 

از  rapeseed در اصطالح rape . کلمهح و گسترش پیدا کردکردند، اصال منبع سوخت استفاده میبعنوان 

معنای گیاه شلغم، برگرفته شده است. تورنیپ )نوعی از گیاه شلغم(، روتاباگا  هب rapum کلمه التین

از این دسته متعلق  گیاهاناز دیگر (، کلم بروکس، خردل و برخی )نوعی از گیاه شلغم(، کبِیج )برگ کلم

 و Brassica napus هایی از این دو نوع گونهباشند.  می ،شوند عموماً کشت می نوال کهاز کاواریته به دو 

Brassica rapa  ها به کانوال به خاطر متمایز کردن آن از دانه روغنی ریپ  هستند. علت تغییر این نام

یکی از  brassica های روغنی های دانه گونه .طبیعی است که به مراتب اجزاء اسید ایراسیس بیشتری دارد

های دانه روغنی است که توسط بشر کشت شده است، با مدارکی مستند از کشت آنها  ترین گونهقدیمی

سال قبل و همچنین استفاده از آنها در  0222سال قبل و همچنین در چین و ژاپن در  4222در هند در 

)اسنودن و همکاران،  ند استنیز مست 08های نفت سوز( در قرن  های نفتی )چراغ اروپا شمالی برای چراغ

0223). 

به عنوان منبع تامین چراغ و روغن  02این گیاه در آسیا برای تغذیه انسان و در اروپا حدودا از قرن 

روان کننده کاربرد داشته است. با شروع جنگ جهانی دوم و افزایش نیاز به انواع روغن های صنعتی 
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لیل قحطی و گرسنگی و کمبود منابع روغن خوراکی به دسطح زیر کشت این گیاه به شدت افزایش و 

 ،مقداری از آن به مصرف غذایی رسید و پس از آن با توجه به امکان استفاده خوراکی از این روغن

 .(0223)اسنودن و همکاران،  اصالح آن مورد توجه قرار گرفت

طور کامالً  فان سون بهکیت داونی و بالدور. آر. است توسط 0032برای اولین بار در سال  کلزاروغن 

کانادا کشت و پرورش داده شد که عالوه بر اسید ایراسیس  مانیتوبا دانه روغنی ریپ در دانشگاه ازطبیعی 

به عنوان  0000توسعه یافته در سال  رقم. یک (0220)استورگارد،  ری نیز داشتبیشت ارزش غذایی ،کمتر

شود. گونه  در نظر گرفته می خشکیحاصل از دانه روغنی ریپ در مقابل آفات و کلزا ترین گونه  مقاوم

درصد از  02، 0200اند. در سال  تولید شده مهندسی ژنتیک های جدید با استفاده از ذکر شده و دیگر گونه

های جهش ژنتیکی شده کشت شد و باعث بوجود  اراضی کشت شده در کانادا با استفاده از این گونه

 (.0200نام،  تکنولوژی شد )بیآمدن روغن کلزا اصالح یافته حاصل از بیو

 اهمیت و ارزش غذایی کلزا -1-3

های با آب و هوای متفاوت است.  کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی و پروتئینی یکساله در اقلیم

کشی یا  های روغن جدای از تغذیه مستقیم آن توسط بشر و حیوانات، مصارف صنعتی شامل کارخانه

ع زیستی سوختی در سالهای اخیر در سطح جهان گسترش یافته است استفاده از آن به صورت منب

 (. 0200)کاندیل و همکاران، 

ها  گیاه کلزا محتوی مقادیر باارزشی از اسیدهای چرب و آمینواسیدهای مورد نیاز برای بدن انسان

 (. 0200ی، بباشد )حسینی و حسی درصد روغن می 80تا  85درصد پروتئین و  40تا  42است. آن حاوی 

شود و  کلزا یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در سطح دنیا جهت استخراج روغن کشت می

باشد و پس از سویا و نخل  مهم جهان برخوردار می کاشتهای  از بیشترین رشد ساالنه در بین روغن

 (. 0220؛ فائو، 0222براک،  -روغنی )پالم( در جایگاه دوم قرار دارد )ال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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فر، میزان اسید اروسیک به حد بسیار کمی تقلیل یافته است. این ارقام معموالً در ارقام یک ص

میکرومول  052تا  022درصد اسید اروسیک در روغن و  5کانادایی بوده و حاوی کمتر از 

باشد. در ارقام دو صفر عالوه بر میزان اسید اروسیک میزان گلوکوزینوالت  گلوکوزینوالت در هر گرم می

میکرومول گلوکوزینوالت  82تا  00درصد اسید اروسیک در روغن و  0هش یافته و حاوی هم بسیار کا

باشند. در ارقام سه صفر هر سه ماده نامطلوب اسید اروسیک، گلوکوزینوالت و  در هر گرم کنجاله می

 گویند ها کندل می اند که نوع اصالح شده ارقام شلغم روغنی بوده و اصطالحاً به آن فیبر به حداقل رسیده

های ذرت، آفتابگردان و سویا به دلیل  های حاصل از دانه . روغن کلزا در مقایسه با روغن(0802نام،  )بی

ای باالیی برخوردار است. در مسیر  وجود اسیدهای چرب اشباع شده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه

اند  سید لینولئیک پایین به دست آمدهکه ارقامی با ا های چرب کلزا نیز تغییر یافته به طوری اصالح، ترکیب

 (.0802که روغن آنها در برابر اکسیداسیون دوام بیشتری دارند )احمدزاده، 

مشخص شده است که کلزا در تناوب با برنج به شرط کشت آن بعد از برداشت برنج با پوشش 

فی خاک، سطح خاک در طول دوره زمستان از فرسایش خاک جلوگیری کرده و با جذب نیترات اضا

سازد. گسترش ریشه کلزا در زمین شالیزار باعث  شستشوی آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می

آورد )شجاعی قادیکالئی و  خروج اسیدهای آلی خاک شده و فسفر خاک را به صورت محلول در می

 (. 0800همکاران، 

ی روغنی با کیفیت خوب وجود ها به دلیل تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت بسیاری از دانه

تواند جهت  دارد. در این میان کشت گیاهان روغنی مانند کلزا که در ابتدا بومی ایران نیز بوده است می

 (. 0800تأمین بخشی از نیازهای کشور مفید واقع شود )رودی و همکاران، 
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 وضعیت کلزا از نظر میزان تولید جهانی -1-4

ن دانه روغنی در سطح جهان است که از این نظر در میان گیاهان دانه ترین گیاها کلزا یکی از مهم

 (.0204فائو، در رده سوم قرار داد ) کاشتهای  روغنی بعد از سویا و روغنی نخلی )پالم( در تولید روغن

در  0208(، سطح زیر کشت کلزا در سال 0204براساس آمار سازمان خوار و بار جهانی )فائو، 

محصول تن میلیون  0/30سطح زیرکشت، این مقدار هکتار بود که از  میلیون 4/82 سراسر جهان برابر

 باشد.  کیلوگرم در هکتار می 0/0004. میانگین عملکرد کلزا در جهان برابر برداشت شده است

 0باشند،  ، کشورهای کانادا، چین و هندوستان می0200عمده کشورهای تولید کننده کلزا در سال 

 ( آورده شده است. 0-0مینه تولید کلزا در جدول )کشور برتر در ز

 کشورهای عمده تولید کننده کلزا در جهان -0-0جدول 

 میزان تولید نام کشور ردیف

 میلیون تن 40/05 کانادا 0

 میلیون تن 20/04 چین 0

 میلیون تن 30/2 هند 8

 میلیون تن 42/5 فرانسه 4

 میلیون تن 00/4 آلمان 5

 میلیون تن 48/8 استرالیا 2

 میلیون تن 52/0 انگلیس 3

 میلیون تن 03/0 هلند 0

 میلیون تن 02/0 اوکراین 0
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 وضعیت محصول کلزا در کل کشور -1-5

 سطح زیر کشت -1-5-1

درصد  0/20 هزار هکتار برآورد شده که 08سطح کلزا در کشور حدود ، 0800 -02 در سال زراعی

با  مازندراناستان  .باشدمیدیم اراضی کشت صورت بقیه بهصد در 0/80 آبی وبا کشت اراضی سهم آن 

 8/03گلستان با سهم  :هایدرصد در سطح برداشت کلزا، بیشترین سطح را داراست و استان 4/03سهم 

لرستان با  درصد و 4/5اردبیل با سهم ، درصد 2/5کرمانشاه با سهم ، درصد 0/5همدان با سهم ، درصد

اند. شش خود اختصاص دادههای دوم تا ششم را بهلزا کشور به ترتیب مقامسطح کاز  درصد 0/5سهم 

با دارا بودن  کهگیلویه و بویراحمداستان  .اندسطح کلزا کشور را داشته درصد 0/22 استان مزبور جمعاً

سطح را در کشور به خود اختصاص داده است )آمارنامه وزارت کمترین کلزا سطح  هکتار 5/2کمتر از 

 (.0800، یزکشاور

 میزان تولید -1-5-2

کشت سهم اراضی با آن از  درصد 22هزار تن برآورد شده که  002میزان تولید کلزا کشور حدود 

درصد تولید کلزا  5/02 با مازندراناستان  دست آمده است.هکشت دیم باراضی با از  هم درصد 84 آبی و

گلستان با  :هایول قرار گرفته است و استاناین محص هکشور همانند سطح در جایگاه نخست تولیدکنند

از  درصد 8/3کرمانشاه با سهم و درصد  0/3درصد، اردبیل با سهم  8/0درصد، همدان با سهم  0/05سهم 

تولید از درصد  0/25 استان مزبور جمعاً پنجاند و قرار گرفته پنجمهای دوم تا ترتیب در مقامتولید کلزا به

تولید تن  5/2دارا بودن کمتر از  با کهگیلویه و بویراحمداستان  اند.تصاص دادهخود اخکشور را به کلزا

 (. 0800، ی)آمارنامه وزارت کشاورز دارد راکشور در تولید کلزا  میزان کلزا کمترین
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 عملکرد در هکتار -1-5-3

 0/0008دیم در اراضی و در هکتار کیلوگرم  8/0000آبی کشور در اراضی کلزا عملکرد محصول 

 بوشهرو استان بیشترین در هکتار کیلوگرم  0/4080با عملکرد  اصفهان استان .باشددر هکتار میکیلوگرم 

مازندران با استان  .کشور هستندآبی در هکتار دارای کمترین عملکرد کلزا کیلوگرم  0/005 عملکردبا 

در هکتار  کیلوگرم 082د رضوی با عملکراستان خراسانبیشترین و در هکتار  کیلوگرم 0005عملکرد 

و  0-0در جدول (. 0800، یکشور را دارند )آمارنامه وزارت کشاورزکمترین عملکرد کلزا دیم 

سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح گیاه کلزا به تفکیک  0-0و  0-0های  شکل

 های کشور ارائه شده است.  استان
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 0800-02عملکرد در هکتار محصول کلزا به تفکیک استان در سال زراعی برآورد سطح، میزان تولید و  -0-0جدول 

 )واحد: به ترتیب هکتار، تن و کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد میزان تولید سطح نام استان

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 2 08/0002 8505 2 8505 0200 2 0200 آذربایجان شرقی

 2 00/0480 0350 2 0350 0000 2 0000 آذربایجان غربی

 05/000 00/8228 04030 08 04305 5282 008 4008 اردبیل

 2 0/4080 802 2 802 30 2 30 اصفهان

 2 22/0330 402 2 402 085 2 085 البرز

 48/200 8/0440 8040 0205 0002 0000 0423 0420 ایالم

 2 08/005 022 2 022 520 2 520 بوشهر

 2 04/0030 445 2 445 005 2 005 چهارمحال و بختیاری

 082 25/0425 8203 88 8224 0350 052 0520 خراسان رضوی

 2 00/0228 0080 2 0080 0040 2 0040 خراسان شمالی

 05/320 04/0028 8508 002 0203 8450 0033 0035 خوزستان

 2 02/0483 8000 2 8000 0300 2 0300 زنجان

 2 20/0200 0042 2 0042 0005 2 0005 سیستان و بلوچستان

 0222 02/0050 4234 42 4284 0588 42 0408 فارس

 2 83/0202 00505 2 00505 4800 2 4800 قزوین

 2 4/8238 5020 2 5020 0040 2 0040 قم

 2 00/0032 0222 2 0222 0020 2 0020 کردستان

 2 8222 82 2 82 02 2 02 کرمان

 2 20/0228 08020 2 08020 0050 2 5000 کرمانشاه

 35/0320 00/0280 82082 08250 02530 02005 3000 0003 گلستان

 2 35/0020 0 2 0 0 2 0 گیالن

 2 50/0048 02483 2 02483 4020 2 4020 لرستان

 05/0004 08/0505 52832 40322 0202 05524 04440 0220 مازندران

 2 08/0208 0223 2 0223 0050 2 0050 مرکزی

 2 25/002 522 2 522 502 2 502 هرمزگان

 2 08/0002 05000 2 05000 5432 2 5432 همدان

 2 00/030 20 2 20 30 2 30 یزد

 2 80/0000 0824 2 0824 0220 2 0220 جنوب استان کرمان

 0/0008 03/0000 000002 24525 005405 08022 2 53500 کل کشور
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Abstract: 

       In this experinment the agronomic traits, seed and oil yield on spring canola cv. RGS003 under 

density and iron fumes fertilizer consumption was studied. Experiment was caaried out a factorial 

experiment in a randomized complete block design with three replications. Density at three levels 

(40, 60 and 80 plants per square meter) and iron fumes fertilizer at four levels (zero, 1, 2.1 and 5.1 

liters per hectare) were the experimental factors. Analysis of variance showed that planting density 

had significant effect on phenological traits except days to complete germination and stem 

elongation. As well as iron fertilizer had significant effect on all phonological traits except days to 

emergence. Flowering period was significantly affected by the interaction of two factors was 

tested. Consumption of 1, 1.2 and 1.5 Lit/ha, was caused the highest number of days flowering and 

stem elongation fumes and ripening. The highest density made the highest number of days to 

flowering and maturity. The density of 40 plants/m
2
 with the use of 1.2 Lit/ha iron fertilizer fumes 

was caused greatest flowering period (67.7 days). Density was significantly affected on 

morphological characteristics, height and spacing of the first pod from ground level. Iron fertilizer 

leads to significant alterations in plant height, the highest number of primary and secondary branch 

was from lowest density with 1.5 Lit/ha consumption of iron. The highest plant height was from 

highest density and the fumes of 1.5 Lit/ha. Pods are formed from ground level in the lowest 

density was greater than the rest treatments. Among yield components plant density and Fe was not 

significant effect on 1000-grain weight, but the interaction of these two factors on the number of 

pods per plant was significant at the level of 5%. The number of seeds per pod were significantly 

affected by planting density. The effect of planting density and iron fertilizer on seed yield and oil 

yield was significant at level 5%. Lack of iron fertilizer in the highest density, was led to highest 

number of pods per plant (145.3), while consumption of 1.5 Lit/ha iron and density of 60 Plant/m
2
, 

had the highest this attribute (265.6). The density of 60 Plant/m
2
, number of seeds per pod was the 

highest. The lowest yield (1366.5 kg/ha) were in the lowest density and density of 80 plants/m
2
, the 

highest grain yield and seed oil (1603.2 and 681.1 kg/ha). The highest seed yield and oil (1628.3 

and 691.1 kg/ha) with obtained from iron micronutrient fertilizer consumption of 1.5 Lit/ha. 

 

Keywords:Density,Iron fume,Phonological,Morphological,Grain Yield,Oil Yield 
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