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  برهمكنش شوري، خشكي و نحوه كشت كلزا بر توليد محصول آن

  
  عليرضا سپاسخواه و علي شعباني

  بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
  
  

  مقدمه
  

بردن امنيت  براي كاهش واردات كلزا و باال. استتوليدات كشاورزي مهم وارداتي در ايران كلزا يكي از 
در مناطق خشك و نيمه خشك مركز و جنوب ايران، . شود غذايي، ارتقاء كشت كلزا يك الويت محسوب مي

رويكردهاي متفاوتي براي كاهش . كمبود و شوري آب آبياري دو محدوديت عمده براي توليد كلزا هستند
ها  اين روش. شود در توليد گياه براي مقابله با كمبود آب پيشنهاد ميمصرف آب و افزايش كارايي مصرف آب 

  . باشد مي هاي مقاوم به خشكي و شناسايي گونهآبياري  اي، كشت داخل جويچه، كم شامل كشت پشته
كاهش تبخير از سطح خاك در كشت داخل جويچه منجر به كاهش مصرف آب و افزايش كارايي آب 

آبياري،  كه كم تحقيقات نشان داده است. دهد كلزا را كاهش ميروغن  توليددانه و مقدار  ،آبياري كم. گردد مي
دار منفي روي عملكرد و كيفيت عملكرد كلزا از قبيل وزن هزار دانه، ميزان روغن دانه، ميزان  اثر معني

هاي كم آبياري  تژيكارايي مصرف آب يك پارامتر مهم براي ارزيابي استرا. پروتئين دانه و توليد روغن دارد
در نواحي خشك و نيمه خشك، كم آبياري كارايي مصرف آب را در مقايسه با كشت ديم و آبياري . باشد مي

  .دهد كامل افزايش مي
. گردد ها مي ها و كاهش شوري خاك در جويچه اي با آب شور موجب تجمع نمك روي پشته آبياري جويچه

ت خاك، آبشويي بيشتر نمك و كاهش تبخير از سطح خاك، در كشت داخل جويچه به دليل افزايش رطوب
با توجه به شوري كم ناحيه ريشه در كشت داخل جويچه، . گردد شرايط بهتري براي رشد گياه فراهم مي

  .شود كاهش تبخير از سطح خاك و كاهش آب مورد نياز براي آبشويي، منجر به كاهش مقدار آب آبياري مي
  
  
  هدف

  
مطالعه اثرات كم آبياري و شوري و روش كاشت روي عملكرد، كيفيت عملكرد و اهداف اين پژوهش 
  .باشد مي) Silty clay loam(در يك خاك سيلتي لوم رسي ) .Brassica napus L(كارايي مصرف آب كلزا 
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  ها مواد و روش
  

 89و  88هاي  دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در فصل زراعي سالدر ايستگاه تحقيقاتي  پژوهشاين 
گراد ثبت شده  درجه سانتي - 6/8و  -5به ترتيب برابر  89و  88هاي  كمينه دما در آذر سال. انجام شده است

در . سرمازدگي اتفاق افتاد 89در مرحله اوليه رشد قبل از شروع دوره خواب گياه در فصل رشد سال . است
ات فيزيكي و شيميايي خاك و آب سال دوم، آزمايش در زمين ديگري نزديك زمين سال اول با خصوصي

هاي كامل تصادفي با  طرح آزمايشي به صورت كرت دو بار خرد شده در قالب طرح بلوك. مشابه انجام شد
تيمار آبياري به عنوان فاكتور اصلي، سطوح شوري آب به عنوان فاكتور فرعي و روش كشت به عنوان فاكتور 

 FI( ،75، آبياري كامل(آبشويي % 20ي شامل نياز آبي به اضافه تيمارهاي آبيار. فرعي فرعي در سه تكرار بود
تيمارهاي . درصد آبياري كامل در فصل رشد دوم بود 35و  65درصد آبياري كامل در فصل رشد اول و  50و 

و  0/8، 0/4، 6/0زيمنس بر متر در فصل رشد اول و  دسي 0/10و  0/7، 0/4، )آب چاه( 6/0شوري آب آبياري 
روش كشت شامل كشت روي پشته و كشت داخل جويچه . زيمنس بر متر در فصل رشد دوم بود دسي 0/12

آب شور با اضافه كردن كلريد سديم و . در هر دو سال، آبياري اوليه قبل از استقرار گياهان انجام شد. بود
دو كرت  متر مربع و فاصله بين 3×4ابعاد هر كرت . تهيه شد به نسبت مساويكلريد كلسيم به آب چاه 

يك (رقم طالئيه كلزا . مجاور به منظور جلوگيري از نفوذ آب از يك كرت به ديگري يك متر در نظر گرفته شد
متر با  5/0ها در پنج رديف با فاصله بين رديف  دانه. كاشته شد 89و شش مهر  88در پنج مهر ) رقم محلي

. گياه در مترمربع بوده است 78تراكم گياهان، ميانگين . كيلوگرم در هكتار كاشته شدند 0/8ميزان كاشت بذر 
هاي  متر به ترتيب براي سال ميلي 3/258و  298مجموع مقدار بارندگي  .روز بود10تا  7فواصل آبياري حدود 

 150(درصد اوره مورد نياز  30كيلوگرم در هكتار و  100 فسفات تريپل به ميزانسوپر . باشد مي 89و  88
مانده اوره در بهار در دو زمان مختلف، به عنوان  باقي. مان شخم با خاك مخلوط شددر ز) كيلوگرم در هكتار

متر  3/0هاي خاك از عمق  نمونه در آخر فصل رشد.مثال قبل از ساقه رفتن و مرحله گلدهي به كار رفته است
بستر جويچه و  هاي خاك از نمونه. متر براي ارزيابي شوري خاك در ناحيه ريشه در دو تكرار تهيه شد 2/1تا 

تعيين شوري عصاره . روي پشته به ترتيب در روش كشت داخل جويچه و روش كشت روي پشته برداشته شد
قبل از برداشت، . گيري شد اشباع خاك به روش شرح داده شده توسط كاركنان آزمايشگاه شوري آمريكا اندازه

. سطح زمين و وزن هزار دانه تعيين شدارتفاع گياه و بعد از برداشت محصول دانه، ماده خشك در باالي 
. اند ها از كاه جدا و وزن شده و دانه  ها برداشت شده گياهان از سه رديف مركزي به فاصله يك متر از لبه
ها براي تعيين پروتئين دانه به كار  هايي از دانه نمونه. همچنين وزن كاه كه در آون خشك گرديده تعيين شد

نيتروژن دانه توسط روش كلدال . ضرب شده است 25/6ان نيتروژن در ضريب بدين منظور ميز. رفته است
 Soxheltهايي از دانه براي تعيين ميزان روغن دانه به وسيله استخراج  همچنين نمونه. تعيين شده است
، شوري و روش كشت به وسيله آزمون تجزيه واريانس ارزيابي آبياري برهمكنش اثرات كم . استفاده شده است



 

3 

ها، آزمون نرمال  قبل از مقايسه ميانگين. ندشد مقايسهها توسط آزمون چند متغيره دانكن  يد و ميانگينگرد
  .ها نرمال هستند انجام شد و نتايج نشان داد كه تمام داده

  
  نتايج

  
كم آبياري و شوري موجب كاهش عملكرد و ماده خشك كلزا شده و كشت داخل جويچه موجب افزايش 

كشت داخل جويچه عملكرد و ماده خشك را به . اده خشك نسبت به كشت روي پشته گرديدعملكرد دانه و م
درصد در سال دوم نسبت به كشت روي پشته  10و  7/13درصد در سال اول و  8/7و  3/5ترتيب به ميزان 

 كم آبياري و شوري موجب كاهش ماده خشك، ارتفاع گياه، ميزان روغن دانه، توليد روغن و. افزايش داد
هاي كشت بر  داري بين سطوح شوري، كم آبياري و روش اثر متقابل معني. پروتئين و وزن هزار دانه گرديد

 8/11و  1/13، 7/11، 0/11توان به مقدار  نتايج نشان داد كه مي. ارتفاع گياه و پروتئين دانه مشاهده شد
. و پروتئين كلزا اعمال نمود درصد كم آبياري بدون كاهش در عملكرد به ترتيب دانه، ماده خشك، روغن

افزايش سطوح . كارايي مصرف آب در كشت داخل جويچه نسبت به كشت روي پشته افزايش يافته است
حد آستانه شوري . شوري در شرايط يكسان كم آبياري و روش كشت موجب كاهش كارايي مصرف آب شد

زيمنس بر متر به دست  دسي 31/1و  74/2آب آبياري و شوري عصاره اشباع خاك براي كارايي مصرف آب 
توان كم آبياري و استراتژي  بنابراين براي افزايش دادن كارايي مصرف آب در شرايط كمبود آب مي. آمده است

  . روش كشت داخل جويچه را به كار برد
 

  تنش آبي، اجزاء عملكرد، نحوه كشت، كلزا، شوري :كلمات كليدي
  


