
                                                                                            67                                                                                                   1389بهار و تابستان  /مشششماره / چهارمسال /مجله پژوهش آب ایران
  
  
  
  

 یاه کلزا در منطقه شهرکردگ اثر کم آبیاري و پتاسیم بر عملکرد دانه و روغن یبررس

  
  4 و مجید فرزان3ورپ  رامین ایرانی،2 ، احمد محمدي*1یقهفرخ مرضیه قادري

  
  چکیده 

 در  راپتاسيماثرات مثبت  محققان  از طرفي.استخشك  كننده توليد كلزا در مناطق خشك و نيمه کم آبي يكي از عوامل محدود
 بر ّآب آبياريتاسه و مقدار پمنظور بررسي اثر سطوح مختلف كود   به.کردندگزارش ،  تنش کم آبيدر برابرافزايش مقاومت گياهان 

هاي كامل بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي يكصورت كرت  بهآزمايشيعملكرد دانه و روغن كلزا در منطقه شهركرد 
هاي فرعي شامل  و کرتياريسطح آبهاي اصلي شامل سه كرت. دفرعي در سه تكرار، اجرا شنج كرتپ و ياصلتصادفي با سه کرت

 دانکن در ياروش آزمون چند دامنه ها بهتجزيه و تحليل آماري شامل تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين.  بودتاسهپكود پنج سطح 
ها نشان داد که اثر تيمارهاي آبياري بر مقايسه ميانگين.  انجام شدMSTATC افزار تمال پنج درصد با استفاده از نرمسطح اح

. د، که در اين صفات با افزايش تنش آبي عملکرد نيز کاهش يافتدار ش معنيسطح احتمال پنج درصد  درعملکرد کاه و عملکرد کل
 در ف، درصد روغن دانه و پتاسيم اندام هواييجز طول غال مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي پتاسيم بر همه صفات مورد مطالعه به

طور  که در صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه با افزايش مقدار کود پتاسه عملکرد بهدار گرديد،  معنيسطح احتمال پنج درصد
ه و همچنين عملکرد داري درصفات عملکرد دان و پتاسيم اختالف معنييآبياردر بررسي اثر متقابل کم.  افزايش يافتيداريمعن

اساس نتايج اين  بنابراين بر. ء تنش آبي تعديل شد، اثرات سويآبيارروغن دانه وجود داشت و با افزايش پتاسيم از هر سطح کم
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 مقدمه 

قيم از طور مست ه درصد غذاي جمعيت جهان ب۷۰حدود 
 ،صمدي و پوستيني يزدي(آيد دست مي هگياهان زراعي ب

هاي روغني را ، که در اين ميان نقش مهم دانه)۱۳۷۳
هاي اخير مصرف روغن در ايران طي سال. توان انکار کرد نمي
دليل رشد جمعيت و مصرف سرانه افزايش يافته است  به
 رم،گ کيلو۱۴نظر گرفتن مصرف سرانه  طوري که با در به
حالي  اين در. استنياز   هزار تن روغن مورد۷۵۰النه حدود سا

داخل کشور   درصد از اين روغن در۱۰ کمتر از است که فقط
با توجه به اين ). ۱۳۷۹ ،خادمي و همکاران. (دشوتوليد مي

هاي  مسأله توليد روغن از طريق کشت گياه کلزا در سال
 Brassica Napus(کلزا . اخير مورد توجه قرار گرفته است

L.(شمار مي هاي اخير بههاي روغني دههترين دانه  از مهم-
دليل کيفيت روغن و كنجاله آن، توليد اين گياه  آيد که به

بايلي و ( افزايش يافته است سطح جهان مقدار زيادي در به
  ). ۱۹۸۵ ،ساپر

آميز محصوالت زراعي در  خشکي، خطري براي توليد موفقيت
افتد که ترکيبي  موقعي اتفاق ميخشکي. سراسر جهان است

 شده از عوامل فيزيکي و محيطي باعث تنش داخلي در گياه
تنش آبي اثر منفي ). ۱۳۸۵ ،ربيعي(دهد و توليد را کاهش 

هاي گياهي از جمله فتوسنتز، روي بسياري از فرايند بر
 ،اهاشي و همکاران( دارد ش مادهتبخير، تجمع و تخصيص پي

د شو اساسي در توليدات گياهي ميو موجب کاهش) ۲۰۰۶
حداکثر  هاي بهبنابراين يکي از راه). ۲۰۰۴ ،ردي و همکاران(

ازاي يک  ي مصرف آب و باال بردن عملکرد بهيآرساندن کار
 که در آن محصول در يک استواحد آب مصرفي کم آبياري 

مرحله خاص از نمو و يا در تمام فصل نمو تحت تنش آبي 
از طرفي اثرات مثبت پتاسيم در ). ۲۰۰۲ ،اکرد(گيرد قرار مي

آبي توسط محققين افزايش مقاومت گياهان به تنش کم
 ،ساردي و فولوپ ,۱۹۹۷ ،ران و همکاران(گزارش شده است 

۱۹۹۴ .(  
ي به اين نتيجه ها طي آزمايش) ۲۰۰۸(رز و همکاران 
 عملکرد دانه کلزا،  رساندن به حداکثررسيدند که براي

 و همچنين استکافي در اوايل گلدهي مهم رساندن پتاسيم 
د، غلظت شوهنگامي که پتاسيم تا اواخر مرحله رشد مصرف 

 اين به حداکثر ويابد آن در اندام هوايي گياه افزايش مي

 بايد تا حال فسفر نيز کند، در عينعملکرد دانه کمک مي
  . داواخر دوره رشد مصرف شو

 سطح مختلف ۵كلزا را در ) ۲۰۰۲(بنولوس و همكاران 
 ۳۵۹ و ۳۰۰، ۲۴۰، ۱۲۰، ۶۲: آبياري كردند كه شامل

 ،۲۵ که اين سطوح آبياري شامل متر در فصل رشد بودميلي
در اين آزمايش . بود درصد تبخير ۱۵۰ و ۱۲۵، ۱۰۰، ۵۰

 ۱۲۵تيمار ماده خشك ساقه و نسبت برگ به ساقه تحت 
كه ماده خشك ريشه بين  حالي  افزايش يافت دردرصد
  .توجهي نداشت هاي آبياري تغيير قابلتيمار

با مطالعه اثر تنش آب در کلزا رقم ) ۱۹۹۴(مي و همکاران 
ش آبي ترين مرحله رشد به تنگلوبال نشان دادند که حساس
صورتي که انجام آبياري در اين  مرحله پر شدن دانه است، به

مرحله سبب کاهش اسيدهاي چرب آزاد و افزايش درصد 
از ) ۱۹۹۴(قوش و همکاران . شودانه ميروغن و عملکرد د

روي گياه کلزا که شامل بدون  بررسي سه تيمار آبي بر
دهي دهي و آبياري در مرحله گلآبياري، آبياري از زمان گل

روي عملکرد دانه، نشان  به اضافه مرحله تشکيل غالف بر
دادند که کمترين عملکرد مربوط به تيمار بدون آبياري و 

 اين صفت ناشي از تيمار آبياري در مرحله بيشترين ميزان
دهنده آن  دهي و مرحله تشکيل غالف بود، اين امر نشانگل

دهي و مرحله تشکيل است که با آبياري در مراحل گل
  .يابد غالف، عملکرد دانه نيز افزايش مي

با بررسي اثر حساسيت گياه ) ۲۰۰۹(تراش و همکاران  سنگ
 آبي و اسيدآبسيسيک به اين کلزا به اشعه مادون قرمز، تنش

نتيجه رسيدند که تنش آبي باعث کاهش طول و قطر ساقه، 
سطح برگ، وزن خشک گياه و نسبت وزن ساقه به ريشه در 

 و aهمچنين باعث کاهش کلروفيل . گياه کلزا شد
آبسيسيک شود و همچنين تيمارهاي اسيد کاروتنوئيدها مي

  . دار نبودهاي رشد معنيروي هيچ کدام از شاخص بر
بـا بررسـي اثـر تـنش خـشکي و           ) ۱۳۸۰(دانشيان و جنوبي    

پتاسيم بر عملکرد دانه گياه سويا به اين نتيجه رسيدند کـه            
اگر چه در بررسي اثر متقابل تنش خشکي و پتاسيم اختالف     

داري در اجزاء عملکرد و عملکرد دانه و وجود نداشـت،           معني
عداد غـالف و دانـه      اما با افزايش پتاسيم از هر سطح تنش، ت        

دانه در گياه افزايش يافت، اما تعداد دانه در غالف و وزن هزار        
ارزيابي سطوح اثر متقابل تنش     . کمتر تحت تأثير قرار گرفت    

و کاربرد پتاسيم نيز نشان داد که بـا افـزايش شـدت تـنش،               
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 افزايش تعداد و وزن دانه و غـالف         درپتاسيم نقش مؤثرتري    
نظـر   در کـل بـه    . س تحتـاني داشـت    هاي مياني و سپ   در گره 

بــا افـزايش شــدت تــنش نقــش پتاســيم در  رســيد کــه  مـي 
اسـکندري  . تـر بـود   جلوگيري از کاهش بيشتر عملکرد واضح     

با  بررسي اثر تنش رطوبتي و پتاسيم خاک بر رشد           ) ۱۳۷۹(
رويشي گندم به اين نتايج دست يافت که کـاهش آب قابـل             

د پنجـه، وزن خـشک      استفاده سبب کاهش ارتفاع بوته، تعدا     
از . شـد شاخساره و ريشه، غلظت پتاسيم ريشه و شاخـساره          

هاي ياد شده طرفي با افزودن پتاسيم به خاک نه تنها پارامتر  
ده أثير سوء تنش خشکي نيز تعديل شـ       افزايش يافته، بلکه ت   

با بررسي تأثير کاربرد پتاسيم بر      ) ١٣٨٣(پور   آباديتاج. است
 به تنش آبي و شـوري بـه ايـن    مقاومت نسبي سه رقم پسته 

نتايج دست يافت که کاربرد پتاسيم با افزايش غلظت پتاسيم 
کـه   هاي پسته همراه بود، درحالي    برگ، ساقه و ريشه در رقم     

. تنش خشکي غلظت پتاسـيم سـاقه و ريـشه را کـاهش داد             
ــزيم   ــت آن ــزايش فعالي ــرولين و اف ــع پ ــاالز و تجم ــاي کات ه

. ري و سطح شوري همـراه بـود     پروکسيداز با افزايش دور آبيا    
کاربرد پتاسيم سبب افزايش غلظت پرولين و کاهش فعاليت         

رات ممکن است   ياين تغي . دهاي کاتاالز و پروکسيداز ش    آنزيم
اشـد و در    اثرات سوء تنش خشکي و شوري را کـاهش داده ب          

هاي زيـستي   داري شاخص طور معني  نهايت کاربرد پتاسيم به   
اثـرات سـوء تـنش خـشکي را      و هادثير قرار د را تحت تأ  گياه  

با بررسـي اثـر     ) ٢٠٠٦( مندال و همکاران     .ه است کاهش داد 

روي رشد و عملکرد دانه کلزا در        تيمارهاي آبياري و کودي بر    
ميـزان    به اين نتيجه رسيد که کاربرد کود آلي به        هندوستان  

توانـد نيـاز گيـاه را بـراي          مي NPKصد توصيه کودي     در  صد
طوري که عملکـرد ايـن       شت کاهش داده به   آبياري قبل از کا   

  .  گياه تحت کم آبياري به مخاطره نيفتد
ثير سطوح مختلف کود پتاسه     منظور بررسي تأ   اين تحقيق به  

روي عملکـرد دانـه و روغـن کلـزا در      و مقدار آب آبيـاري بـر      
  . اجرا شد۱۳۸۷منطقه شهرکرد در سال 

  
  ها  روش مواد و

يقات کشاورزي شهرکرد قاين تحقيق در مزرعه ايستگاه تح
 دقيقه و عرض جغرافيايي ۵۶ درجه و ۵۰ طول جغرافيايي با

ارتفاع ايستگاه از سطح دريا . دش ، اجرا دقيقه۲۱ه و  درج۳۲
 -رتن روش دوما  و اقليم منطقه شهرکرد بهاست متر ۲۱۰۰

ستپي سرد و معتدل  ا-خشک  ترتيب نيمه گوسن و کوپن به
  . استشک  گرم و خيها سرد با تابستان
بار خـرد شـده در قالـب         هاي يک صورت کرت  اين آزمايش به  

هاي کامل تصادفي با سه کرت اصلي و پنج طرح آماري بلوک  
 بـه مربوط  هاي اصلي   کرت. دشکرت فرعي در سه تکرار اجرا       

 کـه در    اسـت  گيـاه    رشد آبياري در مراحل مختلف      هاي زمان
  : است شدهنشان داده ۱ جدول

  هاي اصلی در مراحل مختلف نمو گیاه آبیاري واقع در  کرتيامارهی ت-  1جدول 
  حجم آب اضافه شده  حاتيتوض

تر بر هر کرت در يل(
 )ياريهر آب

  حجم آب اضافه شده
 )مکعب در هکتارمتر(

  ياريمارآبيت ياريزمان آب

اه تا ي از زمان کاشت گياري آب٣شد که  انجام ياري آب١٣در 
ط يگر با توجه به شراي دياريآب ١٠ و يده مرحله قبل از ساقه

 .دش انجام ياري روز آب٧ و دور يمياقل

آبياري کامل در تمام  ٥٦٩٠ ١٠٩٥
 مراحل نمو گياه

١I 

اه تا ي از زمان کاشت گياري آب٣شد که  انجام ياري آب١١در 
ط يگر با توجه به شراي دياري آب٨ و يده مرحله قبل از ساقه

 .دش  انجامياري روز آب٨ و دور يمياقل

آبياري در مراحل   ٤٨٣٦ ١١٠٠
دهي و دهي، گلساقه

 بندياوايل غالف

٢I 

اه تا ي از زمان کاشت گياري آب٣شد که  انجام ياري آب٩در 
ط يگر با توجه به شراي دياري آب٦ و يده مرحله قبل از ساقه

 .دش انجام ياري روز آب٦ و دور يمياقل

آبياري در مراحل     ٣٩٨٠ ١١٠٥
    غالف وايل دهي و اگل

 بندي

٣I 

 درصد آبياري کامل ۷۰ و۸۵ترتيب معادل   به۳I و ۲Iمقادير 
هاي آبياري بر اساس  و تيماراستکلزا در منطقه شهرکرد 
د ن شآبياري کلزا در شهرکرد تعيينتايج طرح تحقيقاتي کم

نياز در هر آبياري با زان آب موردو مي) ۱۳۸۲حقيقتي، (
 .دي و کنتور به هرکرت اضافه شکشاستفاده از سيستم لوله 

 از براي بارندگي صورت در حين انجام تحقيق، در همچنين
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هاي  پوششبا نظر مورد تيمارهاي آن، اثر بردن بين
      .شدند پوشانده پالستيکي

از منبع (هاي فرعي به مصرف سطوح مختلف پتاسيم کرت
 ،۱K :اختصاص داشتند که عبارت بودند از) سولفات پتاسيم

۲K ،٣K ،٤K ٥ وKمصرف ،بدون مصرف پتاسيمترتيب   به 
 برابر مقدار توصيه ۵/۱ و ۲۵/۱، ۱، ۷۵/۰ميزان  پتاسيم به
اساس آزمون خاک بودند که مقدار توصيه شده  شده بر

هکتار بود و مقدار   کيلوگرم بر۲۶۰ آزمون خاک برابر اساس بر
، ۱۹۵ترتيب برابر   به۵K و ۲K ،۳K ،۴Kهاي مارآن براي تي

  . کيلوگرم بر هکتار بود۳۹۰ و ۳۲۵، ۲۶۰
ــه مرکــب خــاک از عمــق  قبــل از کاشــت ــک نمون  ٠-٣٠ ي

بـراي تعيـين خـصوصيات      ،  در آزمايشگاه  متري تهيه و   سانتي
فيزيکي و شيميايي خاک مورد آزمايش قرار گرفت که نتايج          

سـازي   بعد از عمليات آماده   .  آورده شده است   ۲آن در جدول    
 ٦٠ايي بـا فاصـله      ه جويچه رارها انجام و  بندي تک  قطعه زمين
 ها از جملـه کودهـاي     مقدار مصرف کود  .  شد متر ايجاد سانتي

 تغذيـه بهينـه     ميزان توصيه شده در نـشريه      پتاسه با توجه به   
 ،اساس تيمارهاي طـرح     و بر  )١٣٧٩ ،خادمي و همکاران   (کلزا

در اين تحقيق مصرف کودهاي فـسفره و پتاسـه          . تعيين شد 
 ١٠ تـا    ٨يـه و همزمـان بـا کـشت کـه در عمـق               صورت پا  به

شد و مصرف کـود     متري با خاک مخلوط شدند، انجام        سانتي
سـوم در زمـان کـشت،        نياز نيز در سه نوبـت، يـک       ازته مورد 

سوم در زمان ظهور      سوم در زمان شروع ساقه رفتن و يک         يک
از (مـصرف کودهـاي فـسفره       . دشهاي گل انجام     اولين غنچه 

بـر اسـاس    ) از منبـع اوره   ( و ازته   ) ريپلمنبع سوپر فسفات ت   
ترتيـب از    دي متناسب بـا نتـايج تجزيـه خـاک بـه           توصيه کو 

.  کيلـوگرم بـر هکتـار بـود        ٢٣٠ و   ١٥٠راست به چـپ برابـر       
کودهاي ميکرو قبل از کشت و با اين مقادير به خاک اضـافه             

گنز، سولفات آهـن و سـولفات       سولفات مس، سولفات من   : شد
 ۳۰ و ۴۰، ۱۰، ۲۰مقـدار    به چـپ بـه    تترتيب از راس   روي به 

 کيلوگرم بر هکتار گوگرد     ۱۵۰کيلوگرم بر هکتار و همچنين      
لوس  کيلوگرم بر هکتار باکتري تيوباسـي      ۹همراه   کشاورزي به 

اکـاپي  دهي کشت با بذر رقم       پس از کود   .دبه خاک اضافه ش   
صـورت رديفـي در دو        کيلـوگرم در هکتـار و بـه        ٨ميزان   و به 

در اواسـط شـهريور      (متري سانتي ٣٠فاصله   هبها  طرف پشته 
هـا تـا    پس از کاشت کليـه کـرت      .  انجام شد  )١٣٨٧ماه سال   

ـ     سبز شدن کامل گياه و شروع بارندگي       طـور   ههـاي پـاييزه ب

 روزه آبيـاري شـده و پـس از آن           ٧  متوسـط  يکنواخت با دور  
هـاي  راسـاس تيما   هـاي بعـدي بـر     آبياري طول فصل رشد،   در

عمليات ديگر داشت از قبيـل مبـارزه        . ندهاي اصلي بود  کرت
ـ              با علف  طـور   ههاي هرز و مبارزه بـا آفـات در صـورت لـزوم ب

ماه سـال    اواسط تير  (در پايان فصل رشد   . يکنواخت انجام شد  
هـاي   درصـد بـذور غـالف   ٢٠-١٥  که حدود  هنگامي )١٣٨٨

  و ايـي متمايـل شـد      هاي اوليـه بـه قهـوه      ساقه اصلي و شاخه   
ها در هـر کـرت      ازده درصد رطوبت دانه   همچنين براساس دو  

 متـر بـا     ٢طـول     خط مياني هر کرت به     ٤، برداشت   آزمايشي
گيـري شـد و      ها انجـام و عملکـرد دانـه انـدازه         حذف حاشيه 

غـالف در سـاقه      طولگيري  ايي از هر کرت براي اندازه     نمونه
، )بقايا(کاه   عملکرد ،اصلي، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه       

همچنـين در زمـان     و   تهيـه     و شاخص برداشـت    عملکرد کل 
گلدهي يک نمونه گياه از هر کرت براي تعيين ميزان پتاسيم 
 .در ماده خشک گيـاهي تهيـه و بـه آزمايـشگاه ارسـال شـد               

 و حالل پتروليوم    هاي کلزا با استفاده از دستگاه سوکسله       دانه
ايمـرژن،  : مـدت دو سـاعت و نـيم و طـي سـه مرحلـه               اتر به 

  .)۱۳۷۷، منصوري(گيري شد ريکاوري روغنواشينگ و 
تجزيه و تحليـل آمـاري شـامل تجزيـه واريـانس و مقايـسه               

اي دانکـن در سـطح      روش آزمـون چنـد دامنـه       ها به ميانگين
 انجـام   MSTATCافزار احتمال پنج درصد و با استفاده از نرم       

  . شد
  

  بحثنتایج و 
واکنش پتاسيم افزوده شـده بـه خـاک هماننـد ديگـر مـواد               

هر گـاه   . ذايي به قابليت استفاده آنها در خاک بستگي دارد        غ
مانده در خاک، فـراوان     مقدار پتاسيم محلول، يا پتاسيم باقي     

ل نـشان   العمـ  اه نسبت به پتاسيم اضافه شده عکـس       باشد گي 
که نياز پتاسيمي گياه بيـشتر از        برعکس هنگامي . نخواهد داد 

ش آن نـسبت    ايي باشد که در خاک موجود است، واکن       اندازه
 ،ملکـوتي و همـايي  (هاي پتاسيمي بيشتر خواهد بـود    به کود 
شـود،   مشاهده مـي   ۲که از بررسي جدول      طور همان). ۱۳۸۲

 ۸۳مقدار پتاسيم قابل جذب در خاک محـل آزمـايش برابـر             
توان انتظـار داشـت کـه       گرم بر کيلوگرم است، پس مي     ميلي

.  دهـد گياه نسبت به کودهاي پتاسيمي واکنش مثبت نـشان          
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   خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك محل آزمایش-2جدول  
  پتاسيم قابل جذب

گرم بر  ميلي(
  )کيلوگرم

  فسفر قابل جذب
گرم بر  ميلي (

  ) کيلوگرم

  ازت کل 
  )درصد( 

  کربن آلي
  )درصد( 

  هدايت الکتريکي
دسي زيمنس بر ( 

 ) متر

اسيديته 
  گل اشباع

  شن
  )درصد(

  رس
  )درصد(

  سيلت
  )درصد(

۸۳  ۶/۱۱  ۰۴/۰  ۳۵/۰  ۴۲/۰  ۶۱/۷  ۵/۲۸  ۲۳  ۵/۴۸  

 دانکن در سطح پنج درصد صورت       روش  ها به   مقايسه ميانگين 
. ده اسـت  رائـه شـ    ا ٤ و   ٣ هاي ولگرفت که نتيجه آن در جد     
دهد که اثر تيمارهاي     نشان مي  ها  نتايج مندرج در اين جدول    

 در  آبياري بر عملکرد کاه، عملکـرد کـل و شـاخص برداشـت            
دار اسـت و بيـشترين مقـدار         معني سطح احتمال پنج درصد   

تفـاوت   ۳Iبود که با تيمـار        ۱Iاين سه صفت مربوط به تيمار       
 نداشـت و در يـک        در سطح احتمال پـنج درصـد       داريمعني

داري   اختالف معني   ٢Iگروه آماري قرار داشتند، ولي با تيمار        
  . نشان دادند

  روي برخی از صفات در گیاه کلزا  و پتاسیم برثیر تیمارهاي آبیاري تأ-3جدول 
  صفات مورد مقايسه                                                                      منابع تغيير

       پتاسيم اندام هواييتيمار آبي                        عملکرد دانه                        روغن دانه                عملکرد روغن دانه     
  )درصد)                (کيلوگرم درهکتار)                  (درصد)                  (کيلوگرم درهکتار                                      (

۱I  a*۱۷۷۷ a۲۵/۴۷  a ۹/۸۳۸  a ۷۶۵۵/۰  
۲I  ١٧٩٣ a a٩٧/٤٦  a۲/۸۴۲  a ٧٨٥١/٠  
۳I  a١٨٢٧  a٥٩/٤٦  a٢/٨٥١  a ٨١٢٠/٠  

  )گرم در هکتار کيلو(پتاسيم
۱K  ١٦٥٦c a۲۲/۴۷  c۶/۷۸۱  a۷۸۴۹/۰  
۲K  ١٧٧٨b a٨٧/٤٦  b١/٨٣٣  a ٧٨٩٤/٠  
۳K  b١٧٦١  a١٦/٤٧  b٧/٨٣٠  a ٧٧٧٨/٠  
۴K  a١٨٧٣  a٦٥/٤٦  ab٧/٨٧٣  a٨١٦٣/٠  
۵K  a١٩٢٨  a٧٨/٤٦  a ٦/٩٠١  a٧٦٩١/٠  

  .ستادار در سطح پنج درصد  حروف غير مشابه بيانگر اختالف معني:  •
  

   تأثیر تیمارهاي آبیاري و پتاسیم بر روي برخی از صفات در گیاه کلزا-4جدول 
  عملکرد کاه  منابع تغيير

  )کيلوگرم بر هکتار(
  وزن هزاردانه

  )گرم(
  طول غالف

  )مترسانتي( 
  عملکرد کل

  )کيلوگرم بر هکتار(
  شاخص برداشت

  )کيلوگرم بر هکتار(
            تيمار آبي

۱I  a ١٦١٥ a۸۶۷/۳  a۴۰۰/۶  ۳۳۹۲a b۲۸/۵۳  
۲I  b١٣١٧ a ۰۸۷/۴  a۶۰۷/۶  ٣١١٠b a٢٩/٥٨  
۳I  ١٤١٤ab a ٨٤٧/٣  a۳۲۰/۶  ٣٢٤١ab ab٦٠/٥٦  

          )کيلوگرم در هکتار(پتاسيم
۱K  ۱۳۸۰b ab١١١/٤  a۴۶۷/۶  ۳۰۳۶b ab۱۶/۵۵  
۲K  b١٣٧٤  b٧٧٨/٣  a۵۶۷/۶  ٣١٥٢ ab ab۸۰/۵۶  
۳K  ١٦٥٥a b٧٨٩/٣  a۳۷۸/۶  ٣٤١٧a b۳۹/۵۲  
۴K  ١٣٧٧b b۸۰۰/۳  a۲۴۴/۶  ab٣٢٥٠  a۶۴/۵۸  
۵K  ab١٤٥٦  a١٨٩/٤  a۵۵۶/۶  ٣٣٨٤a a۲۹/۵۷  

 .نج درصد استدار در سطح پ  معنيحروف غير مشابه بيانگر اختالف:  •

کاهش پتانسيل فشاري، هدايت    ) ١٩٨٥(ميلفورد و همکاران    
حالت تنش آبي علـت      ايي و ميزان نسبي آب برگ را در       روزنه

داند کـه ايـن      مختلف آبي مي   اختالف عملکرد بين تيمارهاي   

علت توسعه و    ها و ريشه به   عوامل سبب افت شديد رشد برگ     
د دانه،   عملکر بيشترين مقدار . ندشوها مي انبساط کمتر سلول  

 کيلوگرم بر   ٢/٨٥١ و   ١٨٧٢ميزان   ترتيب به   عملکرد روغن به  
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در  (داريبـود ولـي تفـاوت معنـي         ۳Iهکتار مربوط به تيمار     
 با ساير تيمارهاي آبياري نداشـت،       )درصدسطح احتمال پنج    

 مربوط به نياز آبي کلزا بوده که کمتـر          احتماالًکه اين رخداد    
 يـا تيمـار بـدون       ۱Iاز مقدار در نظـر گرفتـه شـده در تيمـار             

  .استآبياري  کم
 ۲I بيشترين ميـزان کـاه را توليـد کـرد و بـا تيمـار                  ۱Iتيمار  

از . نـشان داد  داري در سطح احتمال پنج درصد       تفاوت معني 
، وزن خشک اندام هـوايي  )۱۹۹۸(جا که بر طبق نظر تزار    آن

تحت تأثير تنش به شدت کاهش مي يابد عملکـرد کـاه نيـز              
کاهش خواهد يافت، زيـرا تـنش آب از طريـق بـسته شـدن               

کربن شـده   اکسيد نهايت منجر به کاهش ورود دي ها، در روزنه
ليکي مانند فتوسنتز،   هاي متابو طريق با اثر بر فعاليت     از اين  و

 خــشک هداري در ميــزان توليــد مــادســبب کــاهش معنــي
  .شود مي

ها نشان داد که اثر تيمارهاي پتاسيم بر همه      مقايسه ميانگين 
جز طول غالف، درصد روغن دانـه و پتاسـيم انـدام             صفات به 

بيـشترين  . دشـ دار   معنـي  سطح احتمال پنج درصد     در هوايي
 و  ١٩٢٨ترتيـب    روغن دانـه بـه    مقدار عملکرد دانه و عملکرد      

 بود کـه داراي      ۵K کيلوگرم بر هکتار مربوط به تيمار        ٦/٩٠١
  ، تيمار  ٥Kبيشترين مقدار کود پتاسه بود، البته بعد از تيمار          

۴K)     ترتيب براي عملکرد     به ۷/۸۷۳ و   ١٨٧٣که داراي مقادير
قرار داشت که اين دو تيمار با       ) دانه و عملکرد روغن دانه بود     

 در يـک گـروه آمـاري قـرار          ،دار نداشته گر تفاوت معني  يکدي
در اين صفات با افزايش مقدار کود پتاسـه عملکـرد           . داشتند

ايـن مـورد نيـز بـا نتـايج رز و همکـاران       . نيز افـزايش يافـت    
  .مطابقت دارد) ٢٠٠٨(

پتاسيم نقـش   گزارش کردند که    ) ١٣٧٧(احمدي و جاويدفر    
 و سيـستم آنزيمـي      هـاي فيزيولـوژيكي   ايي در فعاليـت   عمده

گياهي كه متابوليسم مواد فتوسنتزي و تبديل آنها به روغـن           
 با اين وجود پتاسيم معمـوالً     . دکنكنند، ايفا مي  را كنترل مي  

 و در اين آزمايش نيـز       مهمي بر ميزان روغن دانه ندارد      ثيرأت
ديده شد که اثر تيمارهـاي پتاسـيم بـر درصـد روغـن دانـه                

  .دنشدار معني
اثرات متقابل تيمارهاي آبياري و پتاسيم ديده از بررسي 

 کيلوگرم بر ١٦٤٧ميزان  شود که کمترين عملکرد دانه به مي
بود و بيشترين عملکرد ) دشاه(۱K۱ Iهکتار مربوط به تيمار 

 ٥K۱ I کيلوگرم بر هکتار مربوط به تيمار ١٩٥٣ميزان  دانه به

بر مقدار  برا٥/١که شامل آبياري کامل و کود پتاسه به ميزان 
 اساس آزمون خاک بود ولي بعد از آن تيمار توصيه شده بر

۵K۳I کيلوگرم بر ۱۹۴۰ميزان  داراي بيشترين عملکرد به 
 که شامل آبياري با تنش شديد و کود پتاسه هکتار بود

اساس آزمون خاک   برابر مقدار توصيه شده بر٥/١ميزان  به
 ج درصدسطح احتمال پن دربود که هر دوي اين تيمارها 

  و متعلق به يک گروه آماري بودندداري نداردتفاوت معني
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   اثرات متقابل تیمارهاي آبیاري وپتاسیم بر عملکرد دانه-1 شکل

  
کرد روغن دانه، عملکرد اين رويداد براي صفاتي همچون عمل

کل و وزن هزار دانه نيز رخ داده است که با نتايج ساردي و 
، مندال و همکاران )١٩٩٧(و همکاران ، ران )١٩٩٤(فولوپ 

، )١٣٧٩(، اسکندري )٢٠٠٣(، بيکر و همکاران )٢٠٠٦(
مطابقت ) ١٣٨٣(آبادي و تاج) ١٣٨٠(دانشيان و جنوبي 

 که توان در اين دانستاي را ميداليل چنين پديده. دارد
اي و تنظيم اسمزي  عنصر پتاسيم با تأثير بر مقاومت روزنه

 همچنين .شودمقاومت به خشکي ميها سبب افزايش سلول
جويي آب را در  دليل اثر پتاسيم در صرفه) ۱۹۷۱(هوفنر 

داند ولي در درجه اول مربوط به تقليل ضريب تعريق مي
حال اين عنصر را مسئول تنظيم فشار اسمزي داخل  عين

تواند شيب از طرف ديگر پتاسيم مي. شناسدسلول نيز مي
ه از يک طرف و بين اسمزي مناسبي بين خاک و گيا

وجود  ههاي آوندي از طرف ديگر بهاي مختلف بافت قسمت
از داليل . خوبي صورت گيرد هآورد تا جذب و هدايت آب ب

جويي آب هورمون اسيد آبسيسيک ديگر اثر پتاسيم در صرفه
هاي هاي مرتبط با تنشاين هورمون بسياري از فرايند. است
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شوري را در گياهان محيطي از جمله تنش خشکي، سرما و 
در پاسخ به تنش آبي، افزايش هورمون اسيد . کندتنظيم مي

هاي کلسيم و پتاسيم و آبسيسيک به وسيله فعاليت يون
هاي محافظ روزنه موجب تنظيم و هاي يون در سلولکانال

  ).۲۰۰۳ ،بيکر و همکاران ( شودتعديل تنش مي
ي و پتاسـيم    از طرفي از بررسي اثرات متقابل تيمارهاي آبيار       

بر صفاتي همچـون درصـد روغـن دانـه، عملکـرد کـاه، وزن               
شود بيـشترين ميـزان ايـن       هزاردانه و عملکرد کل  ديده مي      

 در  ۳K۳Iهمچنـين تيمـار     .  بـود  ۳K۱Iصفات مربوط به تيمـار      
صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه داراي ششمين رتبه          

ملکـرد روغـن    از نظر عملکرد دانه و چهارمين رتبه از نظـر ع          
 ۵K۳I و   ٥K۱Iهـاي   دانه بـود کـه در هـر دو صـفت بـا تيمـار              

رار داري نداشــت و در يــک گــروه آمــاري قــاخــتالف معنــي
که از مقايسه برتري نسبي تيمارهاي آبياري        طوري  به. داشتند

اين  توان به  و پتاسيم بر عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه مي         
 درصــد ٨/٢ ايش  باعــث افــز٥K۳Iنتيجــه رســيد کــه تيمــار 

 درصد عملکرد روغن دانه نسبت به تيمار        ٢/٢عملکرد دانه و    
٣K۳I دهنده تأکيد بر کـاربرد کـود پتاسـه           که اين نشان   د،ش
  .اساس آزمون خاک بود ميزان توصيه شده بر به

  گیرينتیجه
هـاي  جـا کـه تيمـار      از آن  ،توان نتيجه گرفـت   کلي مي  طور به

سـطح   ملکرد روغن دانـه در    آبياري بر صفات عملکرد دانه و ع      
ـ احتمال پـنج درصـد معنـي      رسـد کـه   نظـر مـي   د، بـه شدار ن

ند و با   کناند تنشي بر گياه وارد      آبياري نتوانسته تيمارهاي کم 
 درصد آبياري کامل کلزا   ۷۰آبياري تا حدود    عمال مقادير کم  ا

توان به عملکرد مطلوب دست يافـت       در منطقه شهرکرد، مي   
رد دانه و روغن دانه کلزا را مـشاهده         که کاهش عملک   طوري به

هاي همچنين، اگرچه کاربرد پتاسيم بر برخي از ويژگي       . نکرد
داري نداشت ولي تاحدودي اثرات سوء تنش       رشد تأثير معني  

در بيـشتر مـوارد کـاربرد       جـا کـه      از آن . آبي را تعـديل کـرد     
اسـاس آزمـون خـاک تفـاوت          توصيه شده بر   ميزان پتاسيم به 

 برابر مقدار توصـيه     ٥/١ان  ميز  مصرف پتاسيم به   داري با معني
توان با کاربرد   اين مي بنابراساس آزمون خاک نداشت،      شده بر 

اساس آزمون خـاک تـنش        ميزان توصيه شده بر    کود پتاسه به  
توان نتيجـه    همچنين مي  .قبولي تعديل کرد  حد قابل  آبي را تا  

محـدوديت   کـه از نظـر منـابع آبـي دچـار           صـورتي  گرفت، در 
 اسـت کـه داراي بـاالترين        ٥K۱I نباشيم بهترين تيمار، تيمار   

  ٣K۳Iصـورت تيمـار       و در غيـر ايـن      اسـت عملکرد روغن دانه    
داراي باالترين عملکرد روغن دانه خواهـد بـود و در شـرايط             

  . دشو آبياري اين تيمار پيشنهاد ميکم
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