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  دهكيچ
در شهرستان دهلران  1390 -1391شي در سال زراعي  يزه آزمايپائ يلزاك كيبر تحمل به  خش يم و روياثر پتاس يبه منظور بررس     

د. قطع يهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام گردل و در قالب طرح بلوكيت پالت فاكتوريش به صورت اسپلين آزمايد. اياجرا گرد
 اري دو هفته بعد از گليدهي، قطع آب اري در مرحله گلياري نرمال (شاهد)، قطع آبيسطح شامل آب 3به عنوان عامل اصلي در  ياريآب

لوگرم در يك 180و  90زان صفر، يم به ميسطح شامل سولفات پتاس 3م و روي در ير كودهاي پتاسيهاي اصلي و مقاددهي در كرت
ج يهاي فرعي قرار گرفتند. نتال در كرتيدر هكتار بودند كه به صورت فاكتور لوگرميك 30و  15ر، زان صفيهكتار و سولفات روي به م

دار بود. شي بر همه صفات به جز شاخص برداشت معنييمارهاي آزمايت هانس صفات مورد بررسي نشان داد كه اثرات ساديه واريتجز
ج يدار نشد.  نتاي گل دهنده اصلي و فرعي بر ساير صفات مورد بررسي معنيهااثرات متقابل دو گانه و سه گانه به جز بر تعداد شاخه

م و روي روند يش مقدار پتاسيات مورد مطالعه داشته و با افزاير مثبتي بر خصوصيو روي  تأث  ميق نشان داد كه كود پتاسين تحقيا
م و روي توانست اثرات تنش خشكي يبرد كودهاي پتاسج نشان داد كارين عملكرد و اجزاي عملكرد مشاهده شد. نتايانگيشي در ميافزا

ه مييط منطقه مورد كشت توصياه در شراين گيلوگرم روي جهت كشت ايك 30م و يلوگرم پتاسيك 180ر يت مقاديرا بكاهد، در نها
  گردد.

  
   . دانه عملكرد و م،  روييتنش خشكي، پتاسدي: يكلمات كل

  

  مقدمه
ـ و د كشـت در منـاطق خشـ   كسازد و بـازده  يت روبرو ميرا با محدود يشاورزكدات يولو تنش حاصل از آن ت يسالكخش      م را ي

ش يا طوالني كردن مرحله گلدهي دركلـزا، باعـث افـزا   يلي يتكم ياريگزارش كردند كه آب) 4( و همكاران نكييس ).1( دهدياهش مك
.  ن مرحلـه از رشـد دانسـتند   يرسطح برگ باالتر در طول اكه علت آن را د يگردد، به طورن ميين و تعداد دانه درخورجيتعداد خورج

ـ هـا شـركت دارد و   ماً در ساختمان آنيا مستقياهي بوده كه يگ يهامياز آنز ياديتعداد ز يدر فعالساز ينقش اساسي رو ـ ي عنـوان  ه ا ب
ابـد.  يش مـي يدها افـزا ينو اسـ يآم دها ويافته ولي غلظت آمين كاهش يغلظت پروتئ ياهان مبتال به كمبود رويكوفاكتور الزم است. درگ

ردنـد  كلـزا گـزارش   ك ييمصـرف عناصـر غـذا    يياراكرد و كم بر عملير مصرف پتاسيدرباره تاث يشيآزما يط ) 2( ارانكو هم يانويج
 150هك يمارهايت )ميعدم مصرف پتاس( مار شاهديسه با تيه در مقاك يطوره ر قرار گرفت، بيتحت تأث يدار يرد دانه به طور معنكعمل
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بـا توجـه بـه اينكـه در      داشـتند.  يرد بـاالتر كدرصد عمل 31/ 7و  5/17ب يترت بودند بهرده كافت يم دريتار پتاسكلوگرم درهكي 300و
شوند در مراحل انتهايي خود با تنش خشكي مواجه مي "شرايط آب و هوايي ايران كشت محصوالت زراعي در دوره رشد  و خصوصا

وي در ايجاد تحمل و افزايش عملكرد در شرايط تنش خشكي اين تحقيق به منظور بررسي نقش اين دو م و ريو با توجه به نقش پتاس
  عنصر در تحمل به خشكي كلزاي پاييزه در شرايط گرمسيري و خشك منطقه دهلران انجام شده است.

  
  هامواد و روش 

درجه و  32ي يايمنطقه با عرض جغراف انجام گرفت. لومتري شرق شهر دهلران يك 12در  1390 -1391ش درسال زراعيين آزمايا     
ـ متـر از سـطح در   127ه شرقي با ارتفاع يثان 8/38قه ويدق 19درجه و  47ه شمالي و طول يثان 3/36قه و يدق 35 ا و متوسـط بارنـدگي   ي

ش بـه صـورت   يآزمـا م گرم و خشك واقع شده اسـت .  يمتر، بدون بارندگي تابستانه در جنوب غرب كشور و در اقل يليم 250حدود 
به عنوان عامل اصـلي در   ياريمار قطع آبيد. تيهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام گردل در قالب طرح بلوكيت پالت فاكتورياسپل

 ياري دو هفته بعد از گلدهي (بعد از گرده افشانيقطع آب -3اري در مرحله گلدهييقطع آب  -2اري نرمال (شاهد) يآب -1سطح شامل  3
 3م و سـولفات روي در  ير كودهاي سولفات پتاسيهاي اصلي و مقادن رفته باشد) در كرتيدرصد مزرعه به خورج 20-30ه ك يهنگام

و  15زان صـفر،  يـ لوگرم در هكتار و سولفات روي به ميك 180و  90زان صفر، يم به ميسطح به عنوان كرت فرعي شامل سولفات پتاس
به  بود. Hayola 401ش ين آزمايرقم كلزا مورد استفاده در ا در كرت فرعي قرار گرفتند.  ليلوگرم در هكتار به صورت فاكتوريك 30

 clay ك(بافـت خـا   جه آزمون خـاك يه كودي حاصل از نتيزي خاك با توجه به توصيل حاصلخياه و تكميي گياز غذاين نيمنظور تام

loamمي، پتاسppm  188تروژني، نppm 560تهيدي، اسph 04/7يكيرتكت الي، هداum/cm80/40 ،يلـ ي(ميدرصد، رو 61 يربن آلك 
لـوگرم در هكتـار كـود    يك 300مقدار ) و يم و رويافته (پتاسيود اختصاص كمقدار  ،ن شديياز تعيود مورد نك) 22/0لوگرم) كيگرم در 

هنگـام آمـاده   محاسـبه و  ش يپل ) براي سطح مـورد آزمـا  يلوگرم كود فسفره ( ازمنبع سوپر فسفات تريك 225تروژن (از منبع اوره) و ين
ر رنـگ  ييي  پس از تغيجهت برداشت نها  مخلوط شدند. كع و پخش و با خايتوز كسطح خا ينقشه طرح رو ن بر اساسيردن زمك

اري دو هفته قبل از برداشت قطع گرديد و پس از حذف ياي  آبه به قهوهيهاي اولساقه اصلي و شاخه يهانيدرصد بذور در خورج 40
ـ حدود دو متر مربع برداشت گرد يو شاخص برداشت مساحت يكولوژيرد دانه، عملكرد بكمحاسبه عمل يرااثر حاشيه ب ن يد و همچنـ ي

بـر اسـاس انتخـاب     وزن هزار دانـه  و  در بوته ن ين، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجياجزاء عملكرد شامل تعداد خورج
ها ل دادهيه و تحليتجز  رت در نظر گرفته شد. كر صفت در هريها به عنوان مقادن آنيانگيمو  يريبوته در متر مربع اندازه گ 5 يتصادف

           درصد انجام شد. 5آزمون دانكن در سطح احتمال  از ها نيانگيسه ميانجام گرفت.  براي مقا  SASبا استفاده از نرم افزار آماري 
  

  ج و بحثينتا
  نيتعداد دانه در خورج

در  5در سـطح   يمار رويدر صد و ت يكم در سطح يتنش و پتاس يمارهايتاعمال د ي.مشخص گرد ،انسيه واريجدول تجزبا توجه به 
رفت قطع  يه انتظار مكدار نشد. همان طور  ين صفت معنيمارها بر اين تيد. و اثرات متقابل دو جانبه و سه جانبه بيدار گرد يصد معن

(  ين) و دو هفته بعد از گلدهيدانه در خورج 7/20( يدر مرحله آغاز گلده يارير قطع آبي. تاثن صفت داشتياهنده بر اكر يتاث ياريآب
در آغـاز   ياريـ رسـد قطـع آب   يبه نظر مـ  ). 2 (جدول ن را به دنبال داشتيانگيم يدرصد 6/16و  24اهش كن) يدانه در خورج 7/22

ها موجب دانه يل عدم باروريبه دل يدو هفته پس از گل ده ياريشتر دانه و قطع آبياهش بكاهش تعداد گلچه باعث كل يبه دل يگلده
 7/18ش تـا  ين افـزا ين صفت گردد و اين ايانگيش ميم توانست منجر به افزايد. كود سولفات پتاسين گردياهش تعداد دانه در خورجك

 8و  6/2سولفات  روي به دسـت آمـد    مارهاييشي كه از اعمال تي).  افزا2 (جدول ن)يدانه در خورج 66/25ن يانگيد (با ميدرصد رس
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ن مـواد  يت در تـام يجاد محدوديق ايطي از طريمح يهاتنش )3( يگوري). براساس گزارش گر2 (جدول )56/24و  33/23درصد بود (
مـار  يط تن توسـ ين تعداد دانه در خورجيدهند. كمترر قرار ميين را تحت تاثيها، تعداد دانه در خورجپركردن دانه يالزم برا يفتوسنتز
  شود. اري از مرحله ساقه دهي به بعد حاصل مييقطع آب

  

  ن در بوتهيتعداد خورج
منجر به كاهش  كي).  تنش خش1دار بود (جدولن صفت معنييدرصد براي ا 1، پتاسم و روي در سطح ياريمار قطع آبير هر سه تيتأث

 7/14و  24ب يـ آغاز گلدهي و دو هفته بعد از گلـدهي بـه ترت  در  ياريمارهاي قطع آبين كاهش در تيد اين در بوته گرديتعداد خورج
ـ ن در بوتـه گرد يش تعداد خـورج ياما مصرف كودها منجر به افزا  .)2درصد بود (جدول ـ د، در اي لـوگرم  يك 180و  90مـار  يان تيـ ن مي

و  15مارهـاي  ين تيهمچن ) و2 درصدي (جدول 4/12و  8/4ش ين در بوته)  افزايخورج 5/205و  7/191ن (يانگيم با ميسولفات پتاس
درصـدي را شـامل شـدند     5و  6/1ش ين در بوتـه ) افـزا  يخـورج  6/198و  3/192ن يانگيـ لوگرم در هكتار سولفات روي ( با ميك 30

ن در بوته را نسبت بـه  ين تعداد خورجيشتريداري باري معمول به طور معنييمار آبيتان نمودند يب ) 4( نكي و همكارانيس ). 2 (جدول
   د كرده است.ياري توليقطع آب ماريت
  

  نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات)  اثر تيمارهاي آزمايش بر صفات اندازه گيري شده گياه كلزا -1جدول 
 منابع تغييرات درجه آزادي نيتعداد دانه در خورج ن در بوتهيتعداد خورج وزن هزار دانه عملكرد دانه  عملكرد بيولوژيك

13213594.7 ** 907507.1 ** ns0.014  ns44.16  ns39.16  2 تكرار  
  تنش  2 ** 301.09 ** 19107 ** 0.411 ** 9295264 ** 44053260.3

 خطاي تنش  4 13.01 84.22 0.018 10427.6 170287.4

 پتاس 2 ** 110.90 ** 3547.7 ** 0.564 ** 1943052 ** 10459721.3

ns165563.1  ns3768.2  ns0.022  ns231.2  ns15.53  4 تنش*پتاس  
 خطاي پتاس 12 4.80 90.60 0.044 22892.3 150811.7

  روي 2 * 23.12 ** 618.23 ** 0.293 ** 197302.4 ** 1260610.8
ns56214.3  ns807.4  ns0.007  ns67.79  ns4.31  4 تنش*روي 

ns74591.1  ns11930.8  ns0.013  ns29.94  ns1.12  4  پتاس*روي 

ns40847.3  ns1782.0  ns0.013  ns18.47  ns0.34  8 پتاس*روي*تنش  
  خطاي آزمايش 36 4.54 75.38 0.040 13747.1 61733.5

 ضريب تغييرات - 9.04 4.48 6.04 4.55 4.27

ns *دهند.درصد را نشان مي 1و  5دار در سطح احتمال دار، معني: بترتيب غير معني** و  
  

  وزن هزار دانه
ـ مار مورد آزمايش در سـطح  يكه هر سه ت يش قرار گرفت به طورير فاكتورهاي آزمايز تحت تأثيوزن هزار دانه ن ك درصـد بـر ايـن    ي

). درصـد كـاهش وزن   1 (جدول دار نشددار واقع شدند اما  اثرات متقابل دو گانه و سه گانه بر صفت مذكور معنيصفت موثر و معني
هاي مشـاهده شـده   نيانگيدرصد بود، م  2/7و  3/4ب يدو هفته بعد از گلدهي به ترت و يهزار دانه با اعمال تنش در آغاز مرحله گلده

ن اين صـفت  يانگيش مصرف كود در هر دو نوع كود مي).  با افزا2 گرم ( جدول 20/3و  30/3مار عبارت بودند از ين دو تيمربوط به ا
 2/9و  4/5م عبـارت بودنـد از   يلوگرم سولفات پتاسـ يك 180و  90ش عملكرد مربوط به تيمارهاي ينيز افزايش يافت به طوري كه افزا

  ).  2 (جدول درصد بود 5و 6/1) و افزايش حاصل از سولفات روي به ترتيب 2 درصد(جدول
ق كاهش جـذب آب  يها، از طران نمودند به طور عمده تنش در مرحله گلدهي و در زمان پرشدن دانهيب )5( مانپور و همكارانيسل     

هـا  تواند باعث كـاهش وزن هزاردانـه شـود. آن   ها، ميبه دانه يد و انتقال مواد  فتوسنتزياه و به دنبال آن، كاهش توليسط گو امالح تو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

درصد نسبت به شاهد شده اسـت لـيكن    2/8گزارش كردند كه كاربرد سولفات روي موجب افزايش وزن هزار دانه به ميزان همچنين 
    .نبوددار اين افزايش از نظر آماري معني

  

  عملكرد دانه 
دار نبود دار اما اثرات متقابل دوگانه و سه گانه بين فاكتورها معنيتأثير تيمارهاي تنش و تيمارهاي كودي در سطح يك درصد معني     

 2511( يو دو هفتـه بعـد از گـل دهـ    كيلـوگرم در هكتـار)    2019( رد دانهكعمل ي). اعمال تيمار تنش در آغاز مرحله گلده1 (جدول
).  ايـن در  2 نرمال(شاهد) شد (جدول ياريدرصدي ميانگين نسبت به آب 2/21و  66/36كيلوگرم درهكتار) به ترتيب  منجر به كاهش 

 2/2831كيلوگرم و  8/2590كيلوگرم در هكتار توانست ميانگين عملكرد دانه ( 180و  90م به ميزان يحالي بود كه كاربرد سولفات پتاس
كيلوگرم در هكتـار   30و  15). و مصرف روي به ميزان 2درصد افزايش دهد (جدول 32/23و  89/12را به ترتيب ) در هكتار كيلوگرم

سـه  يمقا  ).2 كيلوگرم در هكتـار) را بـه دنبـال داشـت (جـدول      4/2658و  9/2571درصدي با ميانگين ( 9/6و  4/3به ترتيب افزايش 
 180اري نرمال(شاهد) با سـطوح كـودي   يمار آبين مربوط به تيانگين ميداد كه باالترمارها در پاسخ به اثرات متقابل سه فاكتور نشان يت
ر يدرباره تاث يشيآزما يط )2( ارانكو هم يانويجباشد. كيلوگرم در هكتار) مي 7/3518( يلوگرم روكي 30م و يلوگرم سولفات پتاسيك

ر قرار گرفـت،  يتحت تأث يدار يرد دانه به طور معنكد عملردنكلزا گزارش ك ييمصرف عناصر غذا يياراكرد و كم برعمليمصرف پتاس
رده بودنـد بـه   كافت يم دريتار پتاسكلوگرم درهكي 300و 150هك يمارهايت ) ميعدم مصرف پتاس ( مارشاهديسه باتيدر مقاري كه به طو
  داشت. يرد باالتركدرصد عمل 7/31 و 5/17ب يترت

  
  سيم و روي بر خصوصيات كلزااصلي تنش، پتامقايسه ميانگين اثرات  -2جدول 

  عملكرد بيولوژيك
 (كيلوگرم در هكتار)

عملكرد دانه 
 (كيلوگرم در هكتار)

  وزن هزار دانه
 (گرم)

ن در يتعداد خورج
 بوته

تعداد دانه در 
 نيخورج

تنش يمارهايت                        

 صفات

7165.9 a 3187.7 a 3.45 a 221.8 a 27.22 a (شاهد)آبياري نرمال  
5650 b 2511 b 3.20 b 189.3 b 22.70 b تنش دو هفته بعد از گلدهي  

4627.1 c 2019.1 c 3.30 b 169.0 c 20.70 c ن گلدهييتنش در مرحله آغاز  
5176.2 c 2295.6 c 3.16 c 182.85 c 21.62 c 0  كيلوگرم پتاسيم در هكتار 

5846.7 b 2590.8 b 3.33 b 191.7 b 23.33 b 90 سيم در هكتاركيلوگرم پتا 

6419.8 a 2831.2 a 3.45 a 205.5 a 25.66 a 180 كيلوگرم پتاسيم در هكتار 

5600.0 c 2487.5 c 3.22 b 189.3 b 22.74 b 0 كيلوگرم روي در هكتار 

5810.8 b 2571.9 b 3.30 b 192.3 b 23.33 b 15 كيلوگرم روي در هكتار 

6032.1 a 2658.4 a 3.43 a 198.6 a 24.56 a 30  كيلوگرم روي در هكتار 

  درصد با هم ندارند 5داري از طريق آزمون دانكن در سطح هاي داراي حرف مشترك اختالف معنيدر هر گروه تيمار، ميانگن
  

  كيولوژيعملكرد ب
شد امـا اثـرات   بادار مين صفت نشان داد كه تأثير تيمارهاي تنش و تيمارهاي كودي در سطح يك درصد معنييانس ايه واريتجز      

و دو كيلوگرم در هكتـار)   1/4627(در آغاز مرحله گلدهي تنش ). اعمال 1دار نبود (جدولمتقابل دوگانه و سه گانه بين فاكتورها معني
 درصدي ميانگين نسبت به شاهد شـد (جـدول   15/21و  42/35كيلوم درهكتار) به ترتيب  منجر به كاهش  5650هفته بعد از گلدهي (

 9/5846كيلوگرم در هكتار توانست ميـانگين عملكـرد بيولوژيـك (    180و  90حالي بود كه كاربرد سولفات پتاس به ميزان  ). اين در2
 30و  15). و اعمـال روي نيـز بـه ميـزان     2 درصد افزايش دهد (جدول 24و  13) را به ترتيب در هكتار كيلوگرم 8/6419كيلوگرم و 

 كيلوگرم در هكتار) را به دنبال داشت (جدول 1/6032و  8/5810درصدي با ميانگين ( 7/7و  8/3كيلوگرم در هكتار به ترتيب افزايش 
اري نرمال(شـاهد) بـا سـطوح    يمار آبين مربوط به تيانگين ميمارها در پاسخ به اثرات متقابل سه فاكتور نشان داد كه باالتريسه تيمقا ).2
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 ٥

توان ج به دست آمده مييبا توجه به نتا  باشد.كيلوگرم در هكتار) مي 3/7893( يلوگرم روكي 30لوگرم سولفات پتاس و يك 180كودي 
ت يريري كـرده و بـا مـد   يزه تا حد امكان از تنش خشكي در مرحله گلدهي جلـوگ يد در كشت و كار كلزاي پائيري كرد كه بايجه گينت

م گرم و يه در اقلكي يگلدهي انتقال داد. از آنجا ا آن را به بعد ازيح زراعي از برخورد زمان گلدهي با تنش خشكي ممانعت نمود يصح
ن مقـدار  يشتريرسد ب ياهش دهد به نظر مكن دوره را يم و روي توانست اثرات تنش خشكي در ايدهلران كاربرد كودهاي پتاس كخش
  ه بهتر بوده است.يلوگرم) از بقيك 30( يلوگرم) و رويك 180( ميپتاس
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Abstract 
In order  to study the effect of potassium and zinc sulphate application under drought stress condition an split plot 
factorial experiment based on randomized completed blocks design with three replications was conducted in Dehloran, 
Ilam province, during (2011- 2012). Experimental factor consisted of Irrigation levels including: normal irrigation, 
irrigation holding in flowering stage and irrigation holding two weeks after flowering were arranged in main plots. 
Potassium and zinc sulphate levels including (0, 90 and 180 kg.ha-1) and (0, 15 and 30 kg.ha-1) respectively were 
allocated in subplots. The results of analysis of variances showed that the simple effect of experimental treatments had 
significant effect on all of traits except harvest index. The double and triple interaction between experimental factors 
had not significant effect on traits except of the flowering branch in main and lateral stems. Results showed that 
potassium and zinc application had positive and increasing effect on traits and with potassium and zinc increasing yield 
and yield components had the better effect. Finally, we concluded that potassium and zinc application decrease the 
effect of drought stress and zinc application decrease the effect of drought stress and using of 180 kg.ha-1 potassium and 
30 kg.ha-1 zinc sulphate are advised for the highest yield.                 
 
Keywords: Drought stress, Potassium, Zinc and Seed yield. 
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