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 بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه کلزا

 2محمد خواجه حسینی، 1*عبدالجلیل یانق

. عضو هیئت علمی گروه 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد،  .1

 زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 چکیده

که فراروی بخش کشاورزی ایران قرار دارد و عاملی مهم در محدود  کم آبی یکی از مهمترین مشکالتی است

کردن عملکرد گیاهان زراعی می باشد. بنابراین عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه کلزا در شرایط محدودیت 

آب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در 

اجرا گردید. تیمارهای آبیاری در چهار  1921-22در سال زراعی عه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد محل مزر

 26: آبیاری در 4Aدرصد و  54: آبیاری در 3Aدرصد،  06: آبیاری در 2Aدرصد،  54: آبیاری در 1A  سطح شامل

( %1بودند. نتایج این بررسی نشان داد که عملکرد کلزا به طور معنی داری )در سطح  تخلیه رطوبتیدرصد 

کیلوگرم در هکتار( در تیمار  2299تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفت. بطوریکه بیشترین عملکرد دانه ) 

1A ( از تیمار  1250و کمترین عملکرد دانه )4کیلوگرم در هکتارA ایج نشان داد که با بدست آمد. همچنین، نت

افزایش تنش خشکی، کارایی مصرف آب گیاه کلزا در تولید ماده خشک به طور معنی داری افزایش یافت. 

گرم بر  21/0( بیشترین مقدار و به میزان 4Aدرصد تخلیه رطوبتی ) 26ب در تیمار آبیاری در آکارایی مصرف 

و به میزان  (1A) درصد تخلیه رطوبتی 54آبیاری در  کیلوگرم بود و کمترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار

برای تولید ماده گرم بر کیلوگرم بود. بنابراین، با توجه به نتایج مشخص گردید که کارایی مصرف آب  90/1

یت آب در گیاه کلزا افزایش می یابد اما عملکرد در این شرایط کاهش معنی داری می خشک در شرایط محدود

 یابد. 
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