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  چکیده
 ید و برخک بر عملکری در مراحل مختلف فنولوژکید بوریاس و يسولفات رو یپاش محلولبه منظور بررسی تأثیر

 تیمار و در 18هاي کامل تصادفی با صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوكه  دو رقم کلزا، آزمایشی بیصفات کم
فاکتورهاي . زنجان به مرحله اجرا درآمد یعی و منابع طبيقات کشاورزیمرکز تحق در 84- 85سه تکرار در سال زراعی 
پاشی با غلظت سه  ، محلول)Zn0(پاشی  بدون محلول(ت روي در سه سطح پاشی سولفامحلول: آزمایشی عبارت بودند از

پاشی بدون محلول(پاشی اسید بوریک در سه سطح  ، محلول))Zn2(هزار  پاشی با غلظت شش درو محلول) Zn1(هزار  در
)B0(، هزار پاشی با غلظت دو درمحلول )B1 (هزار پاشی با غلظت چهاردرو محلول )B2((مل  و ارقام شا(V1) SLM046و  

انجام )  گلدهیي ساقه رفتن و ابتدايابتدا(پاشی سولفات روي و اسید بوریک در دو مرحله محلول. (V2)رقم طالیه 
 رهاي بارور و نابارو هاي زراعی انجام و از صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجیندر طول دوره رشد مراقبت. گردید

نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین عملکرد دانه از . وزن هزاردانه نیز تعیین گردید عملکرد دانه، ه وبرداري شد یادداشت
 4180به مقدار  SLM046 رقم و Zn0B1دانه کلزا از تیمار محصول  حداکثر و شتهدار وجود دا  معنیتفاوتنظر آماري 

کارگیري توأم ه فزایش عملکرد دانه و ب در اکید بوریاس با عنایت به نقش مثبت ،بنابراین. کیلوگرم در هکتار حاصل گردید
کلزا و همچنین باالتر بودن سطح   باروريهانیو تعداد خورجدانه وزن هزار در افزایش کید بوریاسروي و سولفات 

هاي به  بوریک و سولفات روي با غلظت  اسیدهمزمانپاشی رقم و محلولن یااستفاده از   ،SLM046عملکرد دانه در رقم 
هوا و  در مناطق با آب و) Zn1B1تیمار ( گلدهی ي ساقه رفتن و ابتدايهزار در مراحل ابتدا هزار و سه در ترتیب دو در

  .دباش  میمناسبخاك مشابه محل 
  

  کلزا ، عملکرد دانه  تعداد خورجین، سولفات روي، اسید بوریک، :هاي کلیدي واژه
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Abstract 
This experiment was carried out as a factorial design based on RCBD with 18 treatments and three 
replicates during crop year 2005-2006 at Zanjan agricultural research center, in order to investigate 
effects of boron and zinc foliar application on yield of two rapeseed cultivars. Factors in the 
experiment were: spraying Zn sulphate at three levels including Zn0 (no spraying), Zn1 (spraying 
with concentration of 0.003m/v), Zn2 (spraying with concentration of 0.006 m/v) and spraying boric 
acid including B0 (no spraying), B1 (spraying with concentration of 0.002 m/v), B3 (spraying with 
concentration of 0.004 m/v) and the two cultivars were V1 (SLM046) and V2 (Talayeh). Sprayings 
were accomplished at two growth stages (early stemming and flowering). During the growth period, 
conventional cares were done and the required information including plant height, number of fertile 
and infertile capsules were recorded. At harvesting, TKW (thousand kernel weight) was determined 
in addition to grain yield. Analysis of variance showed significant difference between the 
treatments, Maximum grain yield of rapeseed (4180 kg/ha) was obtained from Zn0B1 treatment in 
SLM046 cultivar. Therefore, regarding to positive effects of B on grain yield and joint application of 
B and Zn on the number of fertile and infertile capsules and TKW and also high yield, it is 
recommended to use cultivar SLM046 and joint spraying of boric acid and Zn sulphate with the 
concentration of 0.002 and 0.003(m/v), respectively, at early stemming and flowering stages in the 
regions of similar climate.  
 
Keywords: Brassica napus L., Boric acid, Foliar application, Grain yield, Number of capsules, 
Zinc sulphate 

  
  مقدمه

یکی از گیاهان ) .Brassica napus L(کلزا  
روغنی است که کشت آن به منظور تولید روغن اخیراً 
مورد توجه جدي قرار گرفته و سطح زیر کشت آن همه 

هاي سطح زیر کشت دانه. به افزایش است ساله رو

 هزار هکتار 232روغنی در حال حاضر در ایران بالغ بر 
 این در حالی است که . می باشد هزارتن338و تولید آنها 

 از اراضی به هزار هکتار 4- 3حدود  در استان زنجان
 1550 اختصاص یافته و متوسط تولید آنها کلزاکشت 

متأسفانه  ).1381بی نام (باشد کیلوگرم در هکتار می
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رغم توسعه گسترده این محصول در جهان، در  علی
با .  است به جایگاه واقعی خود دست نیافتهکلزاکشور ما 

توجه به رشد سریع جمعیت در کشور و نیز واردات 
ریزي   لزوم برنامه،هاي خوراکیدرصد روغن 90حدود 

 و بلندمدت و منسجم با هدف نیل به خودکفایی در تولید
غیرقابل انکار را  روغن خوراکی هین مواد اولیتأم
  ).1377احمدي و جاویدفر ( نماید می

 از یکی يود روکمبگزارش داد ) 2000( چخماق  
 مصرفکم عناصر ين کمبودهایترگسترده ن ویمهم تر
 ید محصوالت زراعیباشد که سبب کاهش تولیا میدر دن

 رشد بر يران اثرات مثبت مصرف رویدر ا .دوشیم
  محققان مختلف از جملهمحصوالت مختلف توسط

   گزارش شده است) 1378( یان و ملکوتیائیض
که  ارش نمودندگز )1990(محمد و همکاران   
آهن به طرق مختلف عملکرد دانه گندم را   ويکاربرد رو

قه ی به طريو با مصرف رو ش دادیافزا نسبت به شاهد
حداکثر عملکرد دانه و مقدار آهن در دانه  ،یمحلول پاش
  اثریبررس در )1382(همکاران   ويبوردیبا .بدست آمد

 ،ي رویمحلول پاش  وی مصرف خاکيها روشیبخش
  شهرستانروغن کلزا در و منگنز در عملکرد دانه وبور 

 ن عناصر اثری ایمحلول پاشکه جه گرفتند یانه نتیم
 در . داشتی نسبت به مصرف خاکيشتری بیبخش

صورتی که در طی دوره رشد کلزا به دالیلی کمبود روي 
 روي سولفاتپاشی کود  توان با محلول مشاهده شود، می

منگل ( شکل را برطرف کردین ما  غلظت سه در هزار، با
معموالً براي برطرف کردن کمبودهاي متوسط و ). 1980

پاشی کافی نیست و باید  یک بار محلول  شدید روي،
که خان و  طوريه د، بدا انجامدفعات   بهپاشی را محلول

پاشی  گزارش کردند که سه بار محلول) 1978(سلطانپور 
بیا را از سولفات روي با غلظت سه در هزار عملکرد لو

  . درصد افزایش داده است92 تا 18
 يادی تعداد زي در فعال سازي روینقش اساس  

ماً در ساختمان یا مستقیباشد که  ی میاهی گيهامی آنزاز
.  آنها الزم استبعنوان کوفاکتورا یآنها شرکت دارد و 

ر الکل یمها نظی از آنزيادی در ساختمان تعداد زيرو
 دیاکس مس سوپر- يدراز، رویک آنهیدروژناز، کربونیده
مراز شرکت داشته و در نقل و یپل- RNAموتاز و سید

. کند یفا می را ای سلول نقش مهمییایمیست شیانتقاالت ز
ن کاهش یغلظت پروتئ ياهان مبتال به کمبود رویدر گ

. ابدی یش میدها افزاینواسیآم و دهای غلظت آمیافته ولی
ک یبونوکلئیر دیل کاهش اسین به دلیکاهش ساخت پروتئ

)RNA (و  ين خود به علت کاهش غلظت رویاست که ا
در . باشد یمراز میپل- RNAم یت آنزیر آن بر فعالیتأث
ن یبرلیپتوفان و جی غلظت تر،ياهان مبتال به کمبود رویگ

 يهات هورمونیتاً باعث کاهش فعالیابد و نهای یکاهش م
حق (  شودیم) IAA( دیک اسیندول استی اریرشد نظ

  ).1371ت پرس
ت ی قابل، قابل جذب در خاكراد فسفیمقدار ز  
 که شدیمقبالً تصور .  دهدی را کاهش ميجذب رو

 يل رسوب فسفات روی کود فسفات سبب تشکيادیز
Zn3(PO4)2شود ی ميموجب کمبود رو  در خاك شده و

ن یت ایرا حاللیز.  نداردین موضوع اساس علمیکه ا
عنوان منبع ه نند از آن ب توایاهان میاد بوده وگیب زیترک

ساالر دینی  و 1371حق پرست (  استفاده کننديکود رو
 ییای قليها ن عنصر در خاكیکمبود ا ).1367و مجتهدي 

. ع استی اندك شایو با آهک فراوان و مقدار مواد آل
ن عنصر رنج ی کشور از کمبود ايهامتأسفانه اکثر خاك

 اغلب ،نیابرا بن.اه کم استی در گي روییایپو. برند یم
 جوان به چشم يها کمبود آن در بافتيها نشانه

صورت کاهش در ه  بيکمبود رو يها نشانه. خورد یم
باشد که  یها م انگرهیکوتاه شدن فاصله مو زان رشد، یم

العاده در  ماند و کاهش فوق یاه کوتاه میجه آن گیدر نت
ملکوتی و ( ز به همراه داردیاندازه برگ و رشد برگ ن

  ).1980هولمز  و 1995گادالیکس و پاردو  ،1378انی تهر
ه کلزا و ی کم مصرف، در تغذییان عناصر غذایاز مبور 

 کامالً يان موردیپائیاهان خانواده چلیر گیز ساین
ده ین خانواده دی در امکرر بوده و کمبود آن ییاستثنا

 رشد يبرا بور). 1377احمدي و جاویدفر ( شده است
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کاهش وده و کمبود آن سبب  بياه ضروری گیعیطب
ل آن نقش یگردد که دل ی رشد و کاهش عملکرد مدیشد
 و تحرك کم بور در یواره سلولیل دیژه بور در تشکیو
البته هر چند که کمبود  ).1997هو و براون ( اه استیگ

گذارد اما در اغلب موارد  یر می تأثیشیبور بر رشد رو
آن  يها شانهنافتد که  ی اتفاق میکاهش عملکرد در حال

 به نقش دهیپدن ی ا بروزلیدل. هنوز مشاهده نشده است
 باشد یل بذر مربوط می و تشکیبور در گرده افشان

قات یدر تحق) 1993( پورتر ).1991شوراکس و همکاران (
 135 به مقدار تروژنینخود نشان داد که مصرف 

هر بار به ( بور یپاش بار محلول لوگرم در هکتار و دویک
عملکرد کلزا را به مقدار ) لوگرم در هکتاری ک84/0مقدار 

با تروژن یناثر متقابل  يوش یدر آزما. ش دادی افزايادیز
دار  یبه طور معنتروژن یندار نبود و مصرف  یبور معن

و ) لوگرم در هکتاری ک2200(ش عملکرد دانه یباعث افزا
که مصرف بور  یدر حال .شد)  گرم01/4(وزن هزاردانه 

اه و وزن ی بر ارتفاع گيریتأث) یپاش حلولبه صورت م(
 2/9ن را ی تعداد دانه در هر خورجیهزاردانه نداشت ول

 درصد نسبت به شاهد 5/6درصد و عملکرد دانه را 
در مطالعات خود ) 1994( د و همکارانیرش. ش دادیافزا

 کردند که با مشاهده پاکستان ی آهکيها در خاك
 43ب یل به ترتمصرف بور عملکرد دانه کلزا و خرد

ن یا. افتیش ی درصد نسبت به شاهد افزا36درصد و 
 يریگ  بور در خاك به روش عصارهیمحققان حد بحران

 6/0 و 5/0ب ی کلزا و خردل را به ترتيبا آب داغ برا
رشید و همکاران ( شنهاد کردندیلوگرم پیگرم در ک یلیم

 مصرف بور مقدار )1991(  و همکارانکساشور .)1997
بور در  لوگرمیک 1- 3 کلزا يرا برا کید بوریع اساز منب

 ي در هزار را برا3- 5 و غلظت یهکتار به صورت خاک
 )1999( همکاران و مایپرات .ه نمودی توصیپاش محلول

زان روغن یم عملکرد دانه و وماس،یگزارش نمودند ب
افت که یش یافزا %42زان ی به م بوریمحلول پاشکنجد با 

.  مناسب استيااهان دولپهیتر گشی بين سطح بور برایا
خاطر ه ن بیکه ا د نشدی تولياچ دانهیه دیدر کمبود شد

سه یک(د گرده توسط بساك یت تولین ظرفیک بیرابطه نزد
  . باشدیبا بور م) گرده

هایی که بتواند عملکرد  انجام پژوهش،بنابراین  
از . در واحد سطح را افزایش دهد بسیار مفید خواهد بود

مصرف با توجه به شرایط ه مقدار عناصر کمآنجایی ک
خاص منطقه، باالتر از حد بحرانی بوده و این در حالی 

عمل آمده نشان داده است که ه هاي باست که بررسی
. باشد غلظت این عناصر در گیاهان در حد مطلوب نمی

این در شرایطی بوده که عناصر مورد مطالعه در خاك 
 دالیل مختلفی از جمله  و بهوجود داشتهدر حد کفایت 

-کربنات اثرات آنتاگونیسمی عناصر، باال بودن مقادیر بی

 باالي خاك و pH ها در آب آبیاري و محلول خاك،
عنوان عامل محدودکننده ه ب  حاکمیت شرایط آهکی،

محسوب و موجب گردیده عملکرد برخی محصوالت 
 جلیلی و( زراعی از جمله کلزا در حد قابل قبولی نباشد

 در تحقیق حاضر تغییر روش ،لذا. )1379. کارانهم
 به یمصرف عناصر غذایی کم مصرف از مصرف خاک

بور که در گیاهان  خصوص روي وه  بیمحلول پاش
اند مورد بررسی قرار  خانواده براسیکاسه بسیار مهم

 .رفتگ
 

  هامواد و روش
سولفات  ی محلول پاش تأثیریبه منظور بررس  

ک بر یراحل مختلف فنولوژ در مکید بوریاس و يرو
ه بن آزمایش یا ، دو رقم کلزای صفات کمیعملکرد و برخ

هاي کامل صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك
   تیمار در سه تکرار در ایستگاه 18 با  تصادفی
  ک خاكیو در  خیرآباد زنجان ي کشاورزتحقیقات

 Typic Xerochrepts، fine loamy،mixed  و  mesic به
قه یدق 47 درجه و 48ستگاه در ین ایا .له اجرا درآمدمرح

  واقعیقه عرض شمالی دق31 درجه و 36 و یطول شرق
آمار  .باشدیمتر م1770ا ی و ارتفاع آن از سطح دراست

 1 شکل در یستگاه در طول فصل زراعی ایهواشناس
: فاکتورهاي آزمایشی عبارت بودند از. ه شده استیارا
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 و رقم SLM046 )(V1رقم  املارقام مورد استفاده ش
سولفات روي در سه سطح  ی؛ محلول پاشV2)(طالیه 

، محلول پاشی با غلظت سه )Zn0(بدون محلول پاشی (
و محلول پاشی با غلظت شش در هزار ) Zn1(در هزار 

)Zn2(پاشی اسید بوریک در سه سطح ، محلول ) بدون
، محلول پاشی با غلظت دو در هزار )B0(محلول پاشی 

)B1 ( و محلول پاشی با غلظت چهاردر هزار)B2(. 
 در هر یک از ،پاشی سولفات روي و اسید بوریک محلول
 ي ساقه رفتن و ابتدايابتدا(ها در دو مرحله  غلظت
 18مساحت هر کرت آزمایشی  .انجام شد) گلدهی

 متري بوده، فواصل پشته شش ردیف 10مترمربع شامل 
 طرف پشته صورت متر و کاشت در دو  سانتی60از هم 
 با .متر بود  سانتی30 فواصل خطوط ،بنابراین. گرفت

 و يتوجه به نتایج آزمون خاك از کودهاي فسفر
 300کن مقدار ی ل.پتاسیمی در آزمایش استفاده نگردید
برابر دستورالعمل کیلوگرم در هکتار اوره در سه نوبت 

 100(بذر  ه نهال ویقات اصالح و تهیموسسه تحق
صورت ه  کیلوگرم نیز ب200وقع کاشت و کیلوگرم م

به )  گلدهیي ساقه رفتن و ابتدايسرك در مراحل ابتدا
 ياجرا .مصرف گردیدکنواخت در همه کرتها یطور 
 بعد ياریور ماه و دو بار آبیمه دوم شهریش در نیآزما

 ياریمارها آبیروز ت 10از کاشت و در بهار با فواصل 
اي زراعی انجام و از ه  در طول دوره رشد مراقبت.شدند

 رهاي بارور و نابارو صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین
  .برداري شد در ساقه اصلی یادداشت

در زمان برداشت محصول عالوه بر   
دانه نیز تعیین  رکوردگیري عملکرد دانه، وزن هزار

هاي حاصل از فاکتورهاي مورد مطالعه   کلیه داده.گردید
 مقایسه و تجزیه MSTATCافزار  نرم با استفاده از

  با استفاده از آزمون دانکن و در سطحزی نهامیانگین
  .انجام شد احتمال پنج درصد

  
 منحنی امبریوترمیک ایستگاه تحقیقات کشاورزي -1شکل 

  خیرآباد زنجان
 

  بحث  و جینتا
 اثر نشان داد که) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس   

ن ی دانه، خورجساده رقم بر عملکرد دانه، وزن هزار
ک درصد و ارتفاع بوته در یبارور در سطح احتمال 

ر صفات یدار بوده و بر سایسطح احتمال پنج درصد معن
  . دار بودیر معنیمورد مطالعه غ

ن ی بر صفات خورجياثر ساده سولفات رو  
ک یب در سطح احتمال یها به ترتنینابارور، نسبت خورج

ات مورد مطالعه ر صفیدار و بر سایو پنج درصد معن
ه ی بر کليسولفات رو×اثر متقابل رقم.  دار نبودیمعن

ک بر نسبت ید بوریاثر ساده اس .دار نبودیصفات معن
ن یک درصد و خورجیها در سطح احتمال نیخورج

ر یدار و بر سایبارور در سطح احتمال پنج درصد معن
  . نبودداریصفات مورد مطالعه معن

ک بر صفات یبورد یاس  واثر متقابل رقم  
ک یها در سطح احتمال نین نابارور، نسبت خورجیخورج

اثر  .دار نبودیر صفات مورد مطالعه معنیدرصد و بر سا
ک بر عملکرد دانه، وزن ید بوریاس×يمتقابل سولفات رو
ها در نین نابارور و، نسبت خورجیهزار دانه، خورج

ن بارور پنج درصد یک درصد و خورجیسطح احتمال 
اثر متقابل  . دار نبودیر صفات معنی دار بوده و سایمعن

ن یک برخورجید بوریاس×يسولفات رو ×سه جانبه رقم
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  بری ولدارینابارور درسطح احتمال پنج درصد معن
  .دار نبودینر صفات معیسا
 

  يامشاهدات مزرعه
 مورد مطالعه در ییر مصرف عناصر غذایتأث  

، ی فرعيها ساقهصفات مورد مطالعه شامل ارتفاع، تعداد
ع ین تسری بارور و نابارور و همچنيهانیتعداد خورج

 که ي قابل مالحظه بود به طوریدگی و رسیدر گلده
افت کننده عناصر کم مصرف نسبت به ی دريمارهایت
 را زودتر شروع و ی شاهد، مرحله گلدهيمارهایت

در هر حال رقم . ک هفته زودتر انجام گرفتیز یبرداشت ن
SLM046شتر، تعداد ی، ارتفاع بيپ ظاهری نظر ت از

 بارور به رقم يهانیاد و تعداد خورجی زی فرعيهاشاخه
  . مطلق را نشان داديه برتریطال

 
   بوته ارتفاع

ن ارقام از نظر ارتفاع بوته در یج نشان داد بینتا  
دار وجود داشت یسطـح احتـمال پنـج درصد تفاوت معن

ن یمتر باالتریسانت 7/133ن یانگی با مSLM046و رقم 
  ).2 شکل( ارتفاع بوته را داشت

ن ی و هم چنين سطوح مختلف سولفات رویب  
 وجود نداشته و يداریک تفاوت معنید بوریاس

 132 و 4/134ن یانگیب با می به ترتB2 و  Zn1سطوح
مصرف . ن ارتفاع بوته را داشتندی متر باالتریسانت

تفاع و در ش اریک، باعث افزای تا سطح يسولفات رو
، يزان مصرف سولفات رویش می افزایعنیسطح دوم 

ک ید بوریدر مقابل مصرف اس. دیباعث کاهش ارتفاع گرد
 عاشوري و. ش ارتفاع شدیش سطوح باعث افزایبا افزا

ترین ارتفاع بوته کلزا را  مطلوب)1380 (محمدیان روشن
  . سانتی متر اعالم نمودند125 تا 100بین 

دار سولفات روي معنی وام اثرات متقابل ارق  
 سانتیمتر باالترین 3/137 با میانگین V1B1نبود و تیمار 

 سانتیمتر کمترین 2/126 با میانگین V1Zn2و تیمار 
در هر دو رقم سطح یک سولفات . ارتفاع بوته را داشتند

روي، باعث افزایش ارتفاع و سطح دوم، باعث کاهش 
در اثرات  .بودارتفاع گردیده یعنی پاسخ ارقام یکسان 

 با میانگین V1B1اسید بوریک، تیمار  ومتقابل رقم 
در رقم .  سانتیمتر باالترین ارتفاع بوته را داشت1/136

SLM046 با افزایش سطوح اسید بوریک ارتفاع نیز 
افزایش یافت ولی در رقم طالیه با مصرف اسید بوریک 
ع ارتفاع افزایش ولی با افزایش میزان اسید بوریک، ارتفا

دهد که پاسخ ارقام نسبت به این نشان می. کاهش یافت
  .مصرف اسید بوریک متفاوت است

اسید بوریک  ودر اثرات متقابل سولفات روي   
 سانتیمتر باالترین ارتفاع 3/137 با میانگین Zn1B0تیمار 

بدون (نسبت به شاهد % 9/9بوته را داشت و حدود 
ارها با سایر تیم. افزایش عملکرد نشان داد) مصرف

 باعث کاهش  Zn1افزایش سطوح اسید بوریک توأم با
 باعث افزایش نسبی ارتفاع Znارتفاع و با سطح دوم 

  .شدند

  
  ن ارتفاع دو رقم کلزا مقایسه میانگی-2 شکل 

  
× سولفات روي × در اثرات متقابل سـه جانبه ارقام 

 سانتیمتر 3/139 با میانگین V1Zn1B2اسید بوریک تیمار 
متر  سانتی8/118 با میانگین  V2Zn2B0ن و تیمارباالتری

  .کمترین ارتفاع بوته را داشتند
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 براي صفات مورد بررسی تجزیه واریانس  جدول-1جدول

 )MS(میانگین مربعات

 منابع تغییرات
درجه 

 عملکرد دانه يآزاد
وزن هزار 

 دانه
 ارتفاع بوته

ن یخورجتعداد 
 بارور

ن یخورجتعداد 
 نابارور

ن یبت خورجنس
 به نابارور بارور

 ns5316 ns06/0  ns76 ns20 ns06/0 ns18/0  2 تکرار

  ns28/0  ns85/0  154**  480*  64/0**  1284979** 1 رقم
  ns29818  ns01/0  ns193  ns12  **54/8  *22/4 2 روي

روي*رقم  2 ns29648  ns04/0  ns22  ns8/1  ns62/1  ns47/0  
  ns06/0  ns32  *42  **75/14  **41/11  189455* 2 بر
بر*رقم  2 ns96674  ns12/0  ns26  ns27  **55/13  **91/6  
بر*روي  4 **263415  **17/0  ns76  *34  **02/39  **82/22  

بر*روي*رقم  4 ns50800  ns08/0  ns80  ns21  *60/3  ns28/1  
  81/0  18/1  12  81  04/0  52952 34 اشتباه

 C.V% 23/6 97/4 97/6 04/8 98/12 11/16راتییب تغیضر

%5و % 1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی* و . ** دار نیست یمعن  ns 

  
  

 متر  سانتی0-30برداري  عمق نمونه  نتایج تجزیه خاك محل اجراي آزمایش قبل از کاشت-2جدول

  
  

   خصوصیات شیمیایی آب آبیاري مورد استفاده-3جدول
واالن در لیتر اکی میلی  

 بندي طبقه
مجموع SAR  آب

کاتیونها  
سدیم  
کلسیم و   
منیزیم

مجموع  
آنیونها  
سولفات  

  

کلر
دی

بیکربنات 
کربنات  
  

pH 
هدایت 
 الکتریکی
dS/m)(  

C2S1  89/1  47/4  07/2  4/2  47/4  67/0  9/0  3/2  6/0  2/8  447/0  
  
  

  خورجین بارور
کلزا تعداد   مهم عملکرد دري از اجزایکی  

ش آن، یکه با افزا باشدی بارور در بوته ميهانیخورج
 که ی هر عامل،نینابراب. شتر خواهد شدیز بیعملکرد دانه ن

ت یاهم با ابدیش ین در ساقه افزایباعث شود تعداد خورج

تراکم  وع رقم،ـن ساقه با ن دریتعداد خورج. خواهد بود
 و همکاران اشارم( کندیر میی تغیطیعوامل مح کاشت و

ن به نوع ساقه یکه تعداد خورج نیتوجه به ا با ).1991
 )هی ثانویفرع ساقۀ ه وی اولیفرع ساقۀ ،یاصل ساقۀ(

ه یکل کسان دریط ینظر گرفتن شرا  دري دارد برایبستگ

کالس  )قابل جذب( گرم در کیلوگرم خاك میلی
بافت 
 خاك

 فسفر پتاسیم مس منگنز آهن روي بور
 درصد

 کربن آلی

درصد مواد 
 شونده  خنثی

pH 

هدایت 
  الکتریکی
dS/m)( 

درصد 
 اشباع

Loam 81/0  03/1  9/4  6/10  72/1  6/444  9/16  59/0  4/3  73/7  1 3/36  
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 مورد یاصل ساقۀ  موجود درين هایخورج مارها،یت

  . قرارگرفتیبررس
ک ین ارقام در سطح احتمال یبج نشان داد ینتا  

 با SLM046دار وجود داشته و رقم  ی معنتفاوتدرصد 
 داشتن بارور را ین تعداد خورجیشتری ب7/44ن یانگیم
ن یش عملکرد دانه ایل افزای از دالیکی تواند ی مدهیپدن یا

  ).3 شکل( رقم باشد
د یاس اثر یدار نبود ول ی معنيسولفات رواثر   

 با B2 سطح .دودار ب یمعن% 5 در سطح احتمال کیبور
ن بارور ین تعداد خورجیشتریبن یخورج 31/44ن یانگیم

ن یرج تعداد خويسولفات روبا مصرف  .را دارا بود
 تعداد کید بوریاس با مصرف یکم شده ول بارور
د دانه ی تولي برا بورزانیم .افتیش یافزا ن باروریخورج
 رشد ي است که تنها برایزانیشتر از میمعموالً ب و بذر،

 م وی اثرات مستقيبور دارا.  الزم استیشیرو
م آن، یر مستقیاثرات غ.  استيم بر باروریرمستقیغ

ب قند شهد یترک زان ویت مربوط به مراییبه تغ احتماالً
  شوندیحشرات مشتر یب که جلب يابه گونه ارتباط دارد،

ک یوند نزدیپ م بور دریاثرات مستق .)1979اریکسون (
گرده به  د دانۀیت تولیزان مصرف بور و ظرفیان میم

گرده قابل رشد  د دانۀیز در تولین لۀ پرچم ها ویوس
 ،نی افزون بر ا ).1382کشاورز و ملکوتی ( بازتاب دارد

  کیگرده را تحر ژه لولۀیوه ب گرده و رشد دانۀ بور
  ). 1978دیکنسون ( کندی م

دار نبوده  ی معنيسولفات رو واثر متقابل ارقام   
مار ین و تیشتری ب22/45ن یانگی با مV1Zn0مار یو ت

V2Zn2ن بارور ین تعداد خورجی کمتر45/40ن یانگیم  با
 يسولفات روم نسبت به مصرف  ارقاپاسخ .را داشتند

 در هر دو رقم يسولفات روبا مصرف  کسان بود وی
  .دا کردیکاهش پ ن باروریتعداد خورج

مار ی و ت بوددار ی معنکید بوریاس و متقابل ارقام اتاثر
V1B1مار ین و تی باالتر06/45ن یانگی با مV2B0 با 

 .ن بارور را داشتندین تعداد خورجی کمتر39/38ن یانگیم
 نشان داد پاسخ کید بوریاسه نسبت به مصرف یقم طالر

ش یافزا ن باروری تعداد خورجکید بوریاسو با مصرف 
  .)4 شکل( افتی

 در کید بوریاس و يسولفات رواثر متقابل   
 با Zn0B2مار یدار و ت یسطح احتمال پنج درصد معن

 40ن یانگی با مZn2B1مار ین و تیشتری ب92/45ن یانگیم
د یاسبا مصرف  .ن بارور را داشتندیخورجن تعداد یکمتر
در مقابل  شتر شده ویب ن باروری تعداد خورجکیبور
 ی در بعضکید بوریاس  ويسولفات روش مصرف یافزا

 ن باروری کاهش تعداد خورجیحت  وییش جزیموارد افزا
  ).5 شکل(  داشتهبه همرارا 

مار یدار نبوده و ت یاثر متقابل سه جانبه معن  
V1Zn0B1 مار ین و تیشتری ب25/48ن یانگیم با
V2Zn1B0ن ین تعداد خورجی کمتر2/35ن یانگی با م

ن در یبا توجه به نقش تعداد خورج. بارور را داشتند
 ي بااليریپذ ز وراثتیش عملکرد و نی در افزایساقه اصل

، ین در ساقه اصلین صفت، باال بودن تعداد خورجیا
  . ش عملکرد خواهد شدیباعث افزا

  
  

  . ن بارور دو رقم کلزاین تعداد خورجیانگیسه می مقا-3ل شک
، مطلوبترین )1380 ( محمدیان روشنعاشوري و        

تعداد خورجین در بوته را جهت دستیابی به پنج تن 
 عدد 125عملکرد دانه در هکتار با پنج عدد شاخه فرعی، 

 عدد در شاخه 20 عدد در ساقه اصلی، 40اعالم نمود که 
ر سه شاخه تحتانی را شامل  عدد د15هایی و فرعی انت

  .شود می

جین
خور

داد 
 تع

 ارقام
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ه یش تغذق نیدر بررس) 1379( همکاران  ویلیجل        
 يمارهایجه گرفتند که تیکلزا نت  درییمتعادل عناصر غذا

  بارور و نابارور در ساقۀيهانیخورج تعداد  بريکود
دار تعداد یش معنی باعث افزایکودده  مؤثر بوده ویاصل

 يهانی بارور و کاهش تعداد خورجي هانیخورج
  .  شدیاصل نابارور در ساقۀ

 

د یاس اثر مصرف برن بارور یرات تعداد خورجیی تغ-4شکل   
  .دو رقم کلزا در کیبور

  
 اثر اعمال سطوح برن بارور یرات تعداد خورجیی تغ-5شکل 

  . دو رقم کلزايسولفات رو و کید بوریاسمختلف 
  
  خورجین نابارور 

ن ین تعداد خورجیانگیدو رقم از نظر من یب  
 يسولفات رواثر  .دار وجود نداشت ی معنتفاوت نابارور

ن تعداد یانگی بر ميسولفات رو واثر متقابل ارقام و 

ج بدست آمده ی طبق نتا.دار نبود یمعنن نابارور یخورج
سولفات با مصرف  العمل ارقام متفاوت بوده وعکس
شتر ین نابارور بی تعداد خورجه کاهشیرقم طال  دريرو

  . بودSLM046از رقم 
د یاس وو اثر متقابل ارقام  کید بوریاساثر   

سطح  دار بود و یک درصد معنیدر سطح احتمال ک یبور
B2سطحن وی کمتر33/7ن یانگی با م  B0 )93/8 با )شاهد 
 با یعنی. ن نابارور را داشتندین تعداد خورجیشتریب

 افتیکاهش  ن ناباروریخورج تعداد کید بوریاسمصرف 
 با V2B0ن و ی کمتر58/6ن یانگی با مV2B2مار یو ت
ن نابارور را ین تعداد خورجیشتری ب83/9ن یانگیم

العمل ارقام متفاوت  ج بدست آمده عکسی طبق نتا.داشتند
 رقم در ی ولیشیباً افزای تقرSLM046بوده و در رقم 

  .وده است همراه برن ناباویه با کاهش تعداد خورجیطال
 کامالً کید بوریاس و يسولفات رواثر متقابل   

ن و ی کمتر47/5ن یانگی با مZn2B2مار یدار بوده و ت یمعن
ن ین تعداد خورجیشتری ب08/10ن یانگی با مZn2B0مار یت

 تعداد کید بوریاس با مصرف یعنی .نابارور را داشتند
اثرات متقابل مصرف  در افت وین نابارورکاهش یخورج
 م بور،یعلت اثر مستقه  بکید بوریاس و يت روسولفا

 اثرات ).6 شکل (افتین نابارورکاهش یتعداد خورج
دار  ی سه جانبه در سطح احتمال پنج درصد معنمتقابل

مار ین و تی کمتر4/5ن یانگی با مV2Zn2B2مار یبود و ت
V1Zn2B2ن ین تعداد خورجیشتری ب63/11ن یانگی با م

  .نابارور را دارا بودند
  
  زن هزار دانهو

با تـوجه به اینکه صفت وزن هزار دانه از   
اجـزاي عملـکرد می باشد افـزایش آن میـزان عمـلکرد را 

بین وزن ). 1378عزیزي و همکاران (افزایـش خواهـد داد 
-هزار دانه ارقام در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی

   ).7 شکل(دار وجود داشت 
هاي ژنتیکی و فاوتاین امر احتماالً به دلیل ت  

بین سطوح . باشدپتانسیل تولیدي ارقام مذکور می

 

 

عدا
ت

رور
ن با

رجی
خو

د 
 

رور
ن با

رجی
خو

داد 
 تع

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  ١٣٨٩سال / ٤ شماره  ١/٢٠جلد / مجله دانش آب و خاک                                          ...                  و يدي، خورشياوي                 خ٩٢
  

مختلف سولفات روي و همچنین اسید بوریک از نظر 
. داري وجود نداشتتأثیر بر وزن هزار دانه تفاوت معنی

افزایش وزن هزاردانه با مصرف نیتروژن و بور توسط 
 و 1377احمدي و جاویدفر (محققان گزارش شده است 

  ).1998ي کنزمک
  

  
ر ی اثر مصرف مقادبرن نابارور یرات تعداد خورجیی تغ-6شکل 

  .يسولفات رو و کید بوریاسمختلف 
  

بر وزن هزار  يسولفات رو و ارقام  متقابلاثر  
سولفات ه با سطح اول یدار نبود و رقم طالیمعندانه 
ن وزن هزار دانه را یشتری گرم ب22/4ن یانگی با ميرو

 يسولفات رول ارقام به مصرف عکس العم .داشت
 با مصرف SLM046که در رقم  يطوره متفاوت بود ب
ه ی در رقم طالیش ولی وزن هزار دانه افزايسولفات رو

  برکید بوریاس  ويسولفات رواثر متقابل  .افتیکاهش 
 دار بود یک درصد معنیدر سطح احتمال وزن هزار دانه 

ن وزن یرشتیگرم ب 23/4ن یانگیبا م Zn0B1مار یت و
ش ینسبت به شاهد افزا% 6/3هزاردانه را داشته و حدود 

 وزن هزار کید بوریاسبا مصرف  .دهد یعملکرد نشان م
 و يسولفات روش مصرف یافزا  بایافته ولیش یدانه افزا

ش یبا افزا ش وی تا سطح اول باعث افزاکید بوریاس
  باعث کاهش وزن هزار دانه شده استیسطوح مصرف

ش یر محققان که به افزایج سایجه با نتای نتنیا). 7شکل(

 اشاره کرده اند تروژنیندانه با مصرف بور و  وزن هزار
  ).1377احمدي و جاویدفر ( مطابقت دارد

وزن هزار   برکید بوریاس و اثر متقابل ارقام  
د یاسالعمل ارقام به مصرف  عکس .دار نبودیدانه معن

 کید بوریاسکه با مصرف  يطوره  متفاوت بود بکیبور
 وزن هزار دانه یش ولی افزاSLM046وزن هزار دانه رقم 

 ، سه جانبه ارقام متقابل اثر .افته استیه کاهش یرقم طال
دار یبر وزن هزار دانه معن کید بوریاس و يرو سولفات

العمل ارقام نسبت به عکس شودی چنانچه مالحظه م.نبود
 عاشوري و .باشدیعناصر مصرف شده متفاوت م

ن وزن هزار دانه جهت یمطلوبتر )1380 (محمدیان روشن
 . پنج گرم عنوان نمود را پنج تنيدن به عملکرد باالیرس
ش وزن هزار دانه در یر عناصر کم مصرف در افزایثأت
ساالر دینی و مجتهدي (اهان از جمله آفتابگردان یگر گید

   .د قرار گرفته استییقبالً مورد تأ )1367
  

  دانهعملکرد

ن عملکرد دانه دو رقم کلزا در سطح احتمال یب  
 وجود داشت و رقم يداریک درصد تفاوت معنی

SLM046 ن یلوگرم در هکتار باالتری ک3848ن یانگیبا م
ل ین امر احتماالً به دلیا). 9 شکل( عملکرد دانه را دارابود

-ی ارقام مذکور ميدیل تولی و پتانسیکی ژنتيهاتفاوت
   .باشد

  
  .ن وزن هزار دانه دو رقم کلزایانگیه مسیمقا -7شکل 

  
بین سطوح مختلف سولفات روي از نظر تأثیر بر عملکرد 

بر . داري وجود نداشتدانه از نظر آماري تفاوت معنی
اساس تحقیقات انجام یافته در کشور، مقدار سولفات 
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روي قابل جذب عامل محدودکننده بوده و در اکثر مناطق 
  ).1378ملکوتی و تهرانی (ست تر از حد بحرانی اپایین

در تحقیقات انجام شده در چین نشان داده شد   
که با کاربرد سولفات روي، عملکرد دانه کلزا و تولید 

ژونگو و (ماده خشک تحت شرایط مزرعه افزایش یافت 
  ).1998همکاران 

  
ر ی اثر مصرف مقادبررات وزن هزار دانه یی تغ-8شکل 

  .يات روسولف و کید بوریاسمتفاوت 
  

  ارقام نیزسولفات روي و و اثرات متقابل ارقام  
دار نبودند و دو رقم نسبت به اسید بوریک معنیو 

تغییرات غلظت سولفات روي و اسید بوریک کاربردي 
محققان عقیده دارند که . العمل یکسان نشان دادندعکس

هاي کلزا در کارآیی جذب علت متفاوت بودن گونه
 بوریک مربوط به قدرت جذب سولفات روي و اسید

متفاوت این عناصر توسـط ریشه یا اکتساب آنهـا توسط 
) 1997هو و براون  و 1993گرانت و بیلی ( باشدگیـاه می

که تفاوت عملکرد ارقام در سطوح مختلف سولفات روي 
  .مؤید این مطلب است

اثراسید بوریک بر عملکرد دانه کلزا از نظر   
دار بود و سطح ج درصد معنیآماري در سطح احتمال پن

 کیلوگرم در هکتار 3800دوم اسید بوریک با میانگین 
 بور وظایف زیادي را در. باالترین عملکرد دانه را داشت

   گرده،  رویش دانه توان به می گیاه به عهده دارد از جمله

  
  .ن عملکرد دو رقم کلزایانگیسه میمقا -9شکل 

  
ب بافــت هــا،  یــ از تخريریلولــه گــرده، جلــوگ   رشــد
  غشاء ییک، انتقال قندها، تراوا   ید نوکلئ ی اس يهاسمیمتابول
ن و یسم اکـس ی و متابولیاهی گيهام هورمونی، تنظ یسلول

% 6ش حــدود یافــزا ).1372کــسرائی ( فنــول اشــاره کــرد
د ی مؤ کید بور یاسعملکرد دانه نسبت به شاهد با مصرف        

، ر خـردل  یـ  نظ ی روغنـ  يهـا در دانـه  . باشـد ین مطلب م  یا
 يدرصـد  43 تـا  36 شی سـبب افـزا    کیـ د بور یاسکاربرد  

). 1382کـشاورز و ملکـوتی    ( عملکرد نسبت به شاهد شـد     
ش یبـا افـزا    دهـد یج بدسـت آمـده نـشان مـ        یچنانچه نتـا  

ــد بوریاســمــصرف  ن نابارورکــاهش ی تعــداد خــورجکی
 افتنـد یش  یافـزا   بـارور  يهـا نیخـورج  تعـداد  و )6 شکل(
دانـه   ش وزن هـزار   ی موجـب افـزا    ن عامـل  یکه ا  )4 شکل(

صفات فوق   رات در ییتاً مجموعه تغ  ینها و )8 شکل( دیگرد
ش عملکرد دانـه    یباشند باعث افزا  ی عملکرد م  ي اجزا که از 
  ). 10 شکل( شد

اسید بوریک بر   واثر متقابل سولفات روي  
دار بود و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی

 در هکتار کیلوگرم 3948 با میانگین Zn0B1تیمار 
نسبت به % 20بیشترین عملکرد دانه را داشت و حدود 

 سه اثر متقابل). 10شکل(شاهد افزایش عملکرد نشان داد 
اسید بوریک بر عملکرد  وسولفات روي  و ارقام جانبه

  . دار نبوددانه کلزا معنی
  

  نتیجه گیري کلی و پیشنهادات 
با عنایت به نتایج بدست آمده و تحلیل  - 1  

مورد بررسی در بین دو رقم مورد مطالعه، رقم صفات 
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SLM046تري   داراي پتانسیل عملکرد دانه مناسب  
بنابراین، براي کشت در مناطق مشابه محل . باشدمی

  .گردد اجراي طرح توصیه می
  
  

  
ر مختلف یرات عملکرد دانه کلزا با مصرف مقادیی تغ-10شکل 

  .يک و سولفات روید بوریاس
  

 کیـ د بور یاسـ پاشی    ه تأثیر مثبت محلول    ب توجهبا   -2
ــه  ــر عملکــرد دان ــع  ،ب ــصر از منب ــن عن ــول پاشــی ای  محل

 يابتـدا (هـزار در دو نوبـت     در اسیدبوریک بـا غلظـت دو     
  .گردد توصیه می)  گلدهیيرفتن و ابتدا ساقه
دهد بـا اسـتفاده از رقـم          بندي نتایج نشان می     جمع -3

SLM046        فات  و محلول پاشـی تـوأم اسـیدبوریک و سـول
هـزار   هزار و سـه در     در روي با غلظت هاي به ترتیب دو      

محـل  مـشابه  با آب و هوا و خـاك  در دو نوبت در مناطق  
توان بـه عملکـردي مناسـب از نظـر کمـی         میاجراي طرح   
  .دست یافت

  
   یدانتشکر و قدر
 و منابع يقات کشاورزیله از مرکز تحقینوسیبد

اهم کردند را فرش ی آزماي زنجان که امکان اجرایعیطب
   .میی نمایتشکر م

   مورد استفاده منابع

دفتر آمار و فنآوري اطالعات وزارت  ).باغی  محصوالت زراعی و.جلد اول( 81- آمارنامه سال زراعی .1381 ، نامی ب
  . ایران،تهران ،جهاد کشاورزي

  .هاي روغنی شت دانه شرکت سهامی خاص توسعه ک.تغذیه گیاه روغنی کلزا. 1377 ، فجاویدفر  و، راحمدي م

پاشی روي، بور و منگنز بر  هاي مصرف خاکی و محلولاثر بخشی روش. 1382،  ح و رضایی ج  مملکوتی ،بوردي ا باي
  .ایران. تهران. انتشارات خانیران. هاي روغنی مجموعه مقاالت تغذیه بهینه دانه. عملکرد دانه و روغن کلزا در میانه

مجله . هاي پائیزه و بهاره نقش تغذیه متعادل در بهبود کیفیت کلزا در کشت. 1379 ، رییو کسراج م  ملکوتی ،جلیلی ف
  .تهران. 12شماره : 12نامه کلزا، جلد  علمی پژوهشی خاك و آب ویژه

  . واحد رشتیانتشارات دانشگاه آزاد اسالم. اهانیسم گیه و متابولیتغذ. 1371 ،رپرست تنها محق

  . تهرانیانتشارات مرکز نشر دانشگاه. جلد دوم. اهیه گیاصول تغذ. 1367 ، ميا و مجتهد  عینیساالر د
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بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه . 1380 ، نم و محمدیان روشن  عاشوري
  .مجموعه مقاالت کوتاه هفتمین کنگره علوم خاك ایران. رقم کلزا

بررسی گلخانه اي اثرات آهن، منگنز، روي و مس بر توان تولید گندم در خاکهاي . 1378 ،جمملکوتی ح و ضیائیان ع
  .، ویژه نامه گندم، تهران، ایران6، شماره 12مجله علمی پژوهشی خاك و آب، جلد . شدیدا آهکی استان فارس

جهاد ). لوژي زیستینژادي و تکنوفیزیولوژي، زراعت، به(کلزا . 1378 ، س خاوري خراسانی ا و سلطانی،عزیزي م
 .ایران. دانشگاهی مشهد

 .ایران. انتشارات دانشگاه تبریز. ترجمه. اي درباره علم تغذیه گیاهی چکیده . 1372 ،  ر کسرائی

 .تهران.ي وزارت جهاد کشاورزیمعاونت باغبان .اهانینه گیه بهیگاه بور در تغذیجا .1382 ،ج میو ملکوت پ کشاورز
  .رانیا

عناصر خرد «نقش ریر مغذي در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزي . 1378 ، م م رانیتهو ج ملکوتی م
  .تهران. رات دانشگاه تربیت مدرساانتش»ثیر کالنأبا ت
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