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اثر نیتروژن و شوری آب آبیاری بر عملکرد و بهرهوری آب کلزا در سطوح مختلف
رطوبت خاک
مهرداد چاخرلو ،1سینا بشارت ،*2وحید رضا وردی نژاد
(تاریخ دریافت1398/06/30 :
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تاریخ پذیرش)1398/10/09 :

چکیده
بحران آب از یک طرف و شوری شدن اراضی از طرف دیگر ،بخش کشاورزی را با چالشهای جدی روبرو ساخته است .هدف
این تحقیق ،برر سی اثرهای سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و بهرهوری آب کلزای پاییزه ( )Brassica Napusو رقم اکاپی در
شرررایط تنش خشررکی و شرروری در حوزه دریاچه ارومیه میباشررد .این پهوهش در قالآ آزمایش فاکتوریو و بر پایه طرح
بلوک های کامو ت صادفی ،در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه مهند سی آب دان شگاه ارومیه اجرا شد .آبیاری به عنوان
فاکتور اول در سه سطح ،آبیاری تا حد ظرفیت مزرعهای %75 ،و  %50ظرفیت مزرعهای ،شوری در سه سطح ،بدون تنش
شوری ،آبیاری با آب  7و  14میلی موس بر سانتیمتر و نیتروژن در سه سطح به ترتیآ با مقادیر  120 ،60و  180کیلوگرم
نیتروژن خالص در هکتار ،اعمال گردید .بی شترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تا ظرفیت مزرعه ،نیتروژن  180کیلوگرم در
هکتار و بدون تنش شررروری و کمترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تا  %50ظرفیت زراعی 60 ،کیلوگرم در هکتار نیتروژن
خالص و  14میلی موس بر سانتیمتر شوری به ترتیآ با مقادیر  4/45و  0/59تن در هکتار بدست آمد .بیشترین مقدار این
شررراخص در تیمار آبیاری تا ظرفیت مزرعه ،نیتروژن  180کیلوگرم در هکتار و بدون تنش شررروری ،و کمترین آن در تیمار
آبیاری تا  %50ظرفیت زراعی 60 ،کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و  14میلی موس بر سانتیمتر شوری به ترتیآ برابر با
 8/5و  1/2تن در هکتار حا صو شد .بر ا ساس نتایج ،ا ستفاده از کود نیتروژن میتواند اثرهای سوء تنش شوری را تا حد
زیادی جبران نماید .در بین صرررفات اندازهگیری شرررده در این تحقیق ،ارتفاع بوته ،کمترین تغییر معنیدار را در برابر انواع
تنشهای آبی و شوری از خود نشان داد .افزایش غلظت نمک در آب ،سبآ ،کاهش بهرهوری آب گردید.
واژههای کلیدی :راندمان آب ،کارایی مصرف آب ،کمآبی ،نمک ،کود

چاخرلو م ،.بشررارت س ،.رضررا وردی نهاد و .1399 .اثر نیتروژن و شرروری آب آبیاری بر عملکرد و بهرهوری آب کلزا در سررطوح مختلر رطوبت خاک.
تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،8شماره  .4صفحه.130-116 :
-1دانشجوی دکتری گروه آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
-2دانشیار گروه علوم مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه (مکاتبه کننده)
-3استاد گروه علوم مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
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نشررانگر موثر عملکرد محصررول ،به ویهه در مناطق دارای
شررررایط رطوبت بیش از حد باشرررد .در تحقیق دیگری
باتاچاری نمود که مسرررئله آب برای پا یداری زیسرررت
محیطی کشاورزی بسیار مهم است .چرا که  60درصد از
کشررراورزی در مناطق نیمه خالی قرار دارد و برنامه های
آبرسرررانی منظم برای تکمیو چرخه رشرررد محصررروالت
ضررروری اسررت ( .)Bhattachary., 2019فرهنگی آبریز و
همکاران ( )Farhangi-Abriz et al., 2018نشرران دادند
که شروری ،وزن ،قطر ریشره ،تراکم ،وزن خشرک سراقه،
ن سبت ساقه به ری شه و رطوبت ری شه را کاهش داد ،اما
طول ریشه و وزن ریشه را افزایش داد ( Farhangi-Abriz
 .)et al., 2018صفوی فرد و همکاران ( Safavi Fard et
 )al., 2018ن شان دادند که رقم هیبرید هایوال  401برای
دورههایی با تنش خشرررکی طوالنی مدت بسررریار مقاوم
میباشد .ناصری و همکاران ( )Naseri et al., 2012نشان
دادند که صفات مطالعاتی تغییرات قابو توجهی با شوری
داشتند .بیشترین و کمترین درصد جوانهزنی ،طول ریشه
اصررلی و طول سرراقه اولیه به دسررت آمده به ترتیآ در
تیمارهای شرراهد و  12میلی موس بر سررانتیمتر بدسررت
آمدند .وایت و همکاران ( )White et al., 2019نشررران
داد ند که با تغییر  KL ،CLLو  XFدر مدول آفتابگردان
 ،APSIMآفتابگردان  SYو  DMمیتواند برای خاکهای
شوری شبیهسازی شده و تغییر  KLبه شیوه شبیهسازی
باشررد .تانچتورک و همکاران (،)Tunçtürk et al., 2011
ن شان دادند که شوری موجآ کاهش وزن قطعات سبز
شد و باالترین غلظت یون سدیم و کلر ،در نمونه برگ و
شاخه مشاهده شد .تحت شرایط شوری ،ارقام  Regentو
 Lirawellباالترین میزان پتا سیم و کل سیم را با توجه به
مقدار پتاسررریم ،در برگ های خود ذخیره نمودند .تیمار
سدیم کلرید روی رشد ارقام کلزا قابو توجه نبود .یوسفی
و همکاران ( )Yusefi et al., 2018نشررران دادند که در
شرایط آبیاری نرمال ،با افزایش م صرف نیتروژن تا 160
کیلوگرم در هکتررار ،عملکرد دانرره نیز افزایش یررافررت.
الهوویتی و آسرررفور () El-Howeity & Asfour, 2012
نشررران داد ند با افزایش م قدار کود نیتروژن ،عملکرد و
اجزای عملکرد کلزا افزایش مییررابررد .النخالوی و
باخاشرروین ( ) Bakhashwain, 2009 & El-Nakhlawy
ب یان کردند که کاربرد کود نیتروژن میزان ارت فاع گ یاه،
ت عداد غالف در بو ته ،وزن هزاردا نه ،وزن دا نه بر گ یاه و

مقدمه
از آنجا که بیش از %90روغن مصرررفی در ایران از طریق
واردات و تنهررا کمتر از  %10از تولیررد داخلی تررامین
میشررود ،تولید دانههای روغنی در سررالهای اخیر بیشرتر
مورد توجه قرار گرفته اسرررت (.)Shabani et al., 2010
کلزا پس از نخو روغنی و سرررویا ،سرررومین گیاه روغنی
یکساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت
شده و به راحتی در تناوب با غالت قرار میگیرد ( ;FAO.
.)Tunçtürk et al., 2011; Shekari et al., 2015; 2013
در شرایط تنش خ شکی ،مقدار ا سید چرب ا شباع دانه
کاهش می یا بد ( .)Sun et al., 2013هو نار و هم کاران
( )Honar et al., 2012نشرران دادند که تیمارهای دیم و
تنش ،در مرحله رسررر یدگی دانه با عملکردهای  750و
 3050کیلوگرم در هکتار ،به ترتیآ بیشرترین و کمترین
عملکرد محصررول کلزا به شررمار آمدند .تنش در مرحله
گلدهی و تشکیو خورجین ،کمترین اثر را بر وزن خشک
داشت .گئورگ و همکاران ( )George et al., 2018نشان
دادند که با اسررتفاده از روشهای مدیریت زراعی ایدهآل،
آب مورد ن یاز برای دسرررت یابی به م قادیر قا بو قبول
اقتصادی کانوال در کالیفرنیا ،تقریبا  400میلیمتر خواهد
بود .جهاندیده و همکاران ( )1399تأثیر کاربرد همزمان
اسید هیومیک و کود فسفر بر شاخصهای رشد رویشی و
فراهمی فسررفر در کلزا را بررسرری کرده و نشرران دادند
کاربرد ا سید هیومیک میتواند باعث افزایش شاخ صهای
رشرررد رویشررری و فراهمی فسرررفر در گ یاه کلزا شرررود
(جهاندیده و همکاران .)1399 ،خادم مقدم و همکاران
( )1394تاثیر تی مار های کودی پ تاسررریم را در جذب
عناصرررر مختلر روی کلزا در شررررایط تنش شررروری را
بررسی کرده و نشان دادند رقم ساری گو نسبت به رقم
لیکورد مکانی سم متفاوتی را در برابر تنش شوری از خود
نشررران میدهد و گونه مقاومتری می باشرررد .گئورگ و
هم کاران ( )George et al., 2018در یافت ند که ن تایج
حاصو از مصرف آب توسط کلزا که با دادهبرداری میدانی
اندازهگیری شده بود ،با نتایج شبیه سازی شده تو سط
 APSIMاختالف معنیداری ندا شته ا ست و این ن شان از
دقت باالی مدل  APSIMدر برآورد میزان آب مصررررفی
این گ یاه دارد .وا یت و هم کاران ()White et al., 2019
نشررران دادند که مشررراهدات رطوبت خاک حاصرررو از
ماهوارههای مایکروویو منفعو مانند  ،SMOSممکن ا ست
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در سال زراعی  1395-96روی گیاه کلزا رقم اکاپی انجام
شررد .اسررتان آذربایجانغربی با احتسرراب دریاچا ارومیه،
حدود  43660کیلومتر مربع مسرراحت دارد .این اسررتان
که در شمال غرب ایران ا ست 2/65 ،در صد از م ساحت
کو کشرررور را تشرررکیو میدهد و بین  35درجه و 58
دقیقه تا  39درجه و  46دقیقه عرض شرررمالی (از خط
اسرررتوا) و  44درجه و  3دقیقه تا  47درجه و  23دقیقه
طول شرررقی (از نصرررالنهار گرینویچ) و با ارتفاع 1267
متر از سطح دریا قرار گرفته است ( Neshati Rad et al.,
.)2014

م قدار پروتئین را افزایش مید هد .با تو جه به کاهش
منابع آب و نیز شررور شرردن اراضرری کشرراورزی در حوزه
دریاچه ارومیه ،امکان کاشررت محصرروالت زراعی کمتر و
کمتر میگردد .برای اینکه بتوان مشررکالت ناشرری از این
عوامو را مدیریت نمود ،شناخت محصوالت سازگار با این
شررررایط و نیز کشرررر راه های بهرهوری حداکثر این
مح صوالت الزم ا ست .لذا هدف تحقیق حا ضر ،برر سی
اثرهای سطوح کود نیتروژن روی عملکرد و بهرهوری آب
کلزای پاییزه در شرایط تنش خ شکی و شوری در حوزه
دریاچه ارومیه می با شد .لذا تحقیق حا ضر سعی بر این
دارد که راه های بهره وری حداکثر کلزا که یکی از پر
مصرررفترین محصرروالت زراعی پس از آفتابگردان از نظر
تولید دانه های روغنی می باشررد را در شرررایط کم آبی
حوزه معرفی کند.

آمار اقلیمی

طبق آمار هواشررناسرری سررازمان هواشررناسرری اسررتان
آذربایجانغربی ،مقدار بارش ماهانه بر حسررآ میلیمتر و
متو سط دمای هوا بر ح سآ درجه سانتیگراد در سال
زراعی  1395-96که از مهر ماه سرررال  95شرررروع و در
تیرماه  1396به پایان رسرررید ،در جدول  1آورده شرررده
است (.)Neshati Rad, 2013

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

آزمایش در اسررتان آذربایجانغربی و در مزرعه تحقیقاتی
گروه مهند سی آب دان شکده ک شاورزی دان شگاه ارومیه و

جدول  -1مقادیر بارش و میانگین دمای ماهانه در ایستگاه تحقیقاتی نازلو در سال زراعی 1395-96
Table 1. Mean values of precipitation and monthly temperature at Nazloo Research Station in 2015-2016
Month
August September October January February March April May June July
)Rain (mm
12.6
71.8
62.6
11.8
51.5
21.2
21
35.2
29.9
0
Av. Temp 0C
16.1
10
3.57
-1.42
3.77
6.15
11.1
13.5
18.8 23.1

عملیات کاشت و داشت

آزمایشهای خاک مزرعه

بعد از انجام آزمایشهای مربوطه ،عملیات آماده سرررازی
زمین شامو شخم و دی سک انجام گرفته و زمین آماده
کاشرررت شرررد .با توجه به نیاز کودی گیاه ،مقدار 50
کیلوگرم در هکتار کود ف سفاته جهت غنی سازی خاک،
به مزرعه اضرررافه گردید ( .) Al-Barrak., 2006بلوک
بندی زمین مورد نظر با اندازه کرت های برابر با  2×2در
نظر گرفته شرررد و داخو هر کرت ردیرهایی با فواصرررو
 0/5متر ایجاد گردید .به منظور از بین بردن حرکت آب
و امالح از تیمارهای مجاور ،فاصله کرتها  1متر و فاصله
بین بلوکها  2/5متر از هم در نظر گرفته شد.

قبو از شروع عملیات کاشت ،از سه نقطه در مزرعه و سه
عمق مختلر نمونههای دسررت خورده و دسررت نخورده
جهت تعیین بافت خاک ،جرم مخصررروا ظاهری(1روش
ا ستوانه) ،هدایت الکتریکی ع صاره ا شباع(2د ستگاه EC
متر) ،رطوبت ظرفیت مزرعهای3و رطوبت نقطه پهمردگی
دایم(4دسرررت گاه صرررف خات فشرررراری) ،ته یه گرد ید
( .)Majnooni Heris & Mahtabi Shiraz, 2013ن تایج
حاصو در جدول  2آورده شده است .این مقادیر متوسط
اعداد بدسرررت آمده از اعماخ مختلر خاک می باشرررد
(.)Robertson & Holland., 2004

3. Field capacity moisture
4. Permanent wilting point

1. Bulk density
2. Electrical conductivity of the saturation extract

118

اثر نیتروژن و شوری آب آبیاری بر عملکرد و بهرهوری آب ...

Soil Analysis
Av. K

Av. P
%

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش
Table 2. Selected physicochemical properties of soil in tested field
Average volumetric
Average EC
moisture content
Average
bulk
Saturated
Permanent
Irrigation
Field
density
Soil
wilting
O.C
water
capacity
Extract
point
gr cm-3
ds m-1

442

5.97

1.07

18±3

39±2

3.5

1.5

1.48±0.15

300

2.8

0.27

15±3

37±2

3.7

1.5

1.53±0.15

60

1.5

0.13

18±3

36±2

3.3

1.5

1.62±0.15

بذر کلزا از رقم اکاچی اسررتفاده شررد که یک رقم محلی
بوده و حدود  60الی  70درصررد از کشررت منطقه با این
رقم صورت میگیرد .بذرها بصورت ردیفی در عمق حدود
 2سرررانتیمتری کشرررت گردید .جهت سرررهولت در امر
جوانهزنی ،روی بذرها با ماسه بادی پوشانده شد .بالفاصله
پس از کاشت ،جهت استقرار کامو بذرها و ایجاد شرایط
مناسرررآ برای خاک جهت جوانهزنی ،یک نوبت آبیاری
سرربک صررورت پذیرفت .الزم به ذکر اسررت که برخی از
دورهای آبیاری به دلیو اینکه بارندگی رطوبت مورد نظر
را تأمین میکرد ،حذف گردید .با توجه به تخلیه رطوبتی
خاک و تحقیقات مشابه انجام شده در منطقه ،دور آبیاری
 14روز انتخاب گردید ( .)Neshati Rad, 2013این روند
تا مشرراهده جوانهها و همچنین چند برگی شرردن ادامه
پیدا کرد .پس از اینکه گیاه کلزا در مزرعه به حالت  5تا
 6برگی رسررید ،جهت ایجاد شرررایط مناسررآ برای رشررد

Soil
texture

Clay
Clay
loam
Loam

Soil
depth
cm
0-30
30-60
60-90

گیاه ،عملیات تنک بصرررورت سررربک روی گیاه صرررورت
گرفت .تراکم برای این تحقیق  80بوته در متر مربع بود.
اع مال تی مار ها و تنش ها پس از خروج از حا لت رزت و
تقریباً در حالت  8برگی گیاه صررورت گرفت .روند اعمال
تیمارها تا زمان برداشت ادامه پیدا کرد.
اعمال تیمارها

آز مایش مورد نظر بصرررورت فاکتور یو در قا لآ طرح
بلوکهای کامو تصرررادفی و در سررره تکرار انجام گرفت.
تیمارها بر اسررراس ترکیبی از مقدار آب ،سرررطوح کود
نیتروژن و تنش شررروری اعمال گردید .تیمارها در زمان
پس از خروج از خواب زم ستانی و آماده شدن گیاه برای
رشد کامو رویشی و زایشی ،اعمال گردید .سه تیمار آب،
کود و شرروری مطابق با جدول  3در هر واحد آزمایشرری
ترکیآ گردید.

جدول  -3شمای کلی تیمارها و ترکیب آنها در داخل کرت ها برای یک تکرار
Table 3. Schematic view of the treatments and their composition within the plots for one replicate
I1: Irrigation at field capacity
I2N3S1
I1N1S3
I3N3S2
I2: Irrigation up to 75% of field capacity
I3N1S2
I2N1S2
I1N1S2
I3: Irrigation up to 50% of field capacity
I2N3S2
I3N3S3
I2N1S1
N1: 60 kg of pure nitrogen per hectare
I2N3S3
I1N2S1
I2N2S1
N2: 120 kg of pure nitrogen per hectare
I1N3S2
I1N3S3
I1N2S2
N3: 180 kg of pure nitrogen per hectare
I3N2S3
I2N2S3
I1N2S3
S1: No salinity stress
I2N2S2
I3N1S1
I1N3S1
)S2: Salinity with water (7 mmhos cm-1
I1N1S1
I3N1S3
I3N2S2
)S3: Salinity with water (14 mmhos cm-1
I2N1S3
I3N2S1
I3N3S1

تحقیق ،بصرررورت سرررطحی بود که با اسرررتفاده از کنتر
حجمی وارد کرتها گردید .تیمار آبیاری در سررره سرررطح
آب یاری تا حد ظرفیت مزرعهای به عنوان تیمار شررراهد
( ،)I1آب یاری زمین تا رسررر یدن به حد  %75ظرف یت
مزرعهای ( )I2و آبیاری تا حد  %50ظرفیت مزرعهای ()I3
اعمال شد (Farhangi-Abriz et al., Al-Barrak 2006:

تیمار آبیاری ،تیمار کود و تیمار شوری
همه تیمارهای مورد اسررتفاده در این تحقیق بر اسرراس
نیاز منطقه و مقاالت معتبر که در رفرنسررها اشرراره شررده
اسرررت و نیز تحقیقات مشرررابه انجام گرفته در منطقه،
انتخاب گردیده اسررت .روش آبیاری اعمال شررده در این
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تنش شوری نیز در سه سطح اعمال گردید .سطح اول یا
شرراهد ( )S1بدون اعمال تنش شرروری و با شرروری آب
آبیاری که در حدود  1/5میلی موس بر سرررانتیمتر بود.
دو سطح دیگر شامو  7میلی موس بر سانتیمتر ( )S2و
 14میلی موس بر سرررانتیمتر ( )S3با حو کردن نمک
تهیه شررده از دریاچه ارومیه در مخزن آب آبیاری اعمال
گرد ید؛ بطوری که حجم مورد نظر آب یاری در هر تی مار
مشررخص گردید و مقدار نمک مورد نیاز جهت رسرراندن
شرروری به تیمار مورد نظر ،مشررخص شررد و پس از وزن
کردن ،در آب آب یاری حو و به روش معمول آب یاری وارد
مزرعه گردید.
پس از اتمام دوره رشررد و اعمال تیمارها طبق موارد ذکر
شرررده ،برداشرررت و اندازهگیریهای نهایی انجام گردید.
برداشررت زمانی صررورت پذیرفت تا گیاه حالت تر و سرربز
ال
بودن خود را از دسررت بدهد و خورجین و سرراقهها کام ً
زرد رنگ و خشرررک گردد .در طی عملیات برداشرررت،
عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین بهرهوری آب کلزا
مورد ارزیابی و اندازهگیری قرار گرفت .برای اینکه بتوان
نتایج حاصو را در واحدهای مرسوم بیان نمود و نیز برای
افزایش د قت ا ندازهگیری ها ،نمو نهبرداری از بو ته ها
بصرررورت مجموع بوته های دا خو  0/5 × 0/5متر مربع
داخو هر کرت آزمایشی صورت پذیرفت.

 .)2018برای انرردازهگیری رطوبررت خرراک در عمقهررای
مختلر ،از د ستگاه رطوبت سنج  PR2ا ستفاده شد .این
دسرررتگاه با اسرررتفاده از اندازهگیری حجمی رطوبت در
عمقهای مختلر خاک ،به صورت نمونهگیری م ستقیم از
خاک و اعمال ا صالحات ،وا سنجی شد .برای اندازهگیری
رطوبت خاک مزرعه ،تعداد  15عدد لوله  PR2در ابتدا،
و سط و انتهای مزرعه کار گذا شته شد و مقدار میانگین
آنها جهت محاسبات حجم آب در نظر گرفته شد .قبو از
هر آب یاری ،رطو بت خاک با اسرررت فاده از دسرررت گاه
رطوبتسررنج  PR2در عمقهای 0/6 ،0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1
و یک متر ،قبو از آبیاری قرائت شد .در هر آبیاری ،مقدار
کمبود آب خاک و بر اساس آن ،آب مورد نیاز تیمارهایی
که آب آب یاری کامو دریافت میکردند ،با اسرررتفاده از
معادله  1تعیین شد.
𝑛

()1

𝑧∆) 𝑖𝜃 𝑑 = ∑(𝜃𝑓𝑖 −
𝑖=1

که در آن  nتعداد الیهها تا عمق ریشررره i ،شرررماره هر
الیه d ،عمق آب آبیاری بر حسرررآ  θfi ،mو  θiبه
ترت یآ رطو بت ظرف یت مزر عهای و رطو بت موجود در
خاک قبو از آبیاری حسرررآ  3m m –3در الیه  iو ∆z
ضخامت الیه ح سآ  mمیبا شند .با توجه به متو سط
مقدار آب مورد نیاز برای تیمارهای  ،I1حجم آب سرررایر
تی مار ها با در نظر گرفتن  %25و  %50کاهش ،تعیین
گردید .حجم آب مورد نیاز هر تیمار با اسرررتفاده از یک
کنتور در حین آبیاری تحویو داده شررد .دور آبیاری کلزا
در این تحقیق طبق دور آب یاری نرمال منطقه  14روز در
نظر گرفته شد (.)Al-Barrak 2006
جهت اعمال مقادیر کود نیتروژن ،از منبع اوره اسرررتفاده
گردید ( .)Al-Barrak 2006تیمارهای کود که در جدول
 3معرفی شده ا ست نیز در سه سطح  120 ،60و 180
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و در دو زمان به مزرعه
اضرررافه گردید .نصرررر مقادیر کود یعنی 60 ،30 ،و 90
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بالفاصله پس از خروج
گیاه از حالت خواب زمسررتانی اعمال گردید 50 .درصررد
مابقی نیز در هنگام گلدهی به کرت ها اضرررافه گرد ید.
نحوه اعمال کود به صررورت سرررک و با تقسرریم متوازن
مقدار کود بین فاروها صررورت گرفت .مقادیر کود پس از
آب یاری و خروج زهآب ،به زمین اضررررا فه گرد ید تا از
شستشوی آن جلوگیری گردد.

محاسبه بهرهوری آب آبیاری
مقدار بهرهوری آب آبیاری برای دو صررفت عملکرد دانه و
مقدار ماده خ شک ،مورد محا سبه قرار گرفت .مقدار این
صفت از طریق معادالت  2و  3محا سبه شد .مقدار آب
م صرفی شامو کو آب ا ستفاده شده در آبیاری و بارش
در طول فصررو زراعی که توسررط دادههای هواشررناسرری
تعین شده ا ست ،میبا شد (Kar et al., Grewal, 2010
;.)2007
عملکرد دانه

( )2
کو مقدار آب مصرفی
مقدار این بهرهوری نیز برای مقدار ماده خشک با استفاده
از معادله زیر محاسبه گردید.
مقدار ماده خشک

= 𝐸𝑈𝐼𝑆

()3
کو مقدار آب مصرفی
بهرهوری آب در دو حا لت برای م قدار ماده خشرررک و
عملکرد دانه محاسرربه شررد .در حالت اول با اسررتفاده از
120

= 𝐸𝑈𝐼𝑀

اثر نیتروژن و شوری آب آبیاری بر عملکرد و بهرهوری آب ...

معررادلرره بیالن تبخیر -تعرخ 1واقعی گیرراه کلزا تعیین
گردید .با اسرررتفاده از معادله  4تبخیر -تعرخ واقعی کلزا
محاسررربه گردید (معادله  .)4این تبخیر تعرخ مابین دو
آبیاری میباشرررد که در نهایت مجموع آنها به عنوان نیاز
آبی منبع مورد اسرررت فاده قرار گر فت ( Asadi. 2002و
.)ZandParsa et al., 2015

تیمارهایی که مقادیر آب و کود ثابت اسرررت ،با افزایش
میزان شوری ،عملکرد دانه به صورت معنیداری کاهش
می یابد (شرررکو  .)1کمترین عملکرد دانه در تیمارهای
ترکیبی ،با  %88درصرررد کاهش با م قدار  0/59تن در
هکتار که از ترکیآ آبیاری در حد  %50ظرفیت مزرعهای
( ،)I3حررداقررو مقرردار کود یعنی  60کیلوگرم نیتروژن
خالص در هکتار ( ،)N1و بیشترین تنش شوری یعنی 14
میلی موس بر سررانتیمتر ( )S3در تیمار  I3N1S3حاصررو
شد (شکو .)1
با افزایش م قدار کود ،کاهش عملکرد دانه در اثر اع مال
تنشهای آب و شوری تا حدود زیادی جبران شده است.
به عنوان م ثال ،تی مارهای  I1N2S1 ،I1N1S1و  I2N3S1از
نظر آماری در سرررطوح نزد یک به هم قرار گرفتهاند .در
تحقیق مشرررابه ،مقدار عملکرد دانه حداقو  1و حداکثر
 5/3تن در هکتار اعالم شرررده اسرررت ( Hamzei et al.,
 .)2007همچنین ،ناظمی و هم کاران ( Nazemi et al.,
 ،)2013بیشرررترین عملکرد دانه را برای کلزای بهاره در
تبریز  1/78تن در هکتار گزارش کردند .مح سن آبادی و
همکاران ( )2001بیشترین عملکرد دانه را با آبیاری کامو
گیاه کلزا با مقدار  3/98تن در هکتار و با کاربرد مقدار
 150کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن با مقدار  4/31تن
در هکتار گزارش نمودند .النخالوی و بخشرراوین ()2009
بیشرررترین عملکرد دانه را  1/55تن در هکتار با کاربرد
 138کیلوگرم در هک تار کود نیتروژن بدسرررت آورد ند.
الحاویتی و آ سفور ( )2012حداکثر عملکرد دانه را 2/93
تن در هکتار گزارش کردند .نتایج نشررران میدهد که در
تحقیق حاضرررر ،با توجه به کاربرد توام کود و آبیاری در
کمترین شرروری ،بهترین عملکرد دانه به نسرربت سررایر
تحقیقات حاصررو شررده اسررت .با توجه به نتایج می توان
گفت کاربرد کود نیتروزن توان سته ا ست تا  %20عملکرد
دانه را نسبت به سایر تحقیقات با وجود تنشهای شوری
و خشرررکی جبران ن ما ید ( El-Howeity & Asfour,
.)2012

(ET  ( IR  ( S2  S1 )  DB)  1000 )4
که در آن  IRمقدار آب آبیاری ) S2 ،(mمقدار آب ذخیره
شده در الیههای خاک قبو از آبیاری ) S1 ،(mمقدار آب
ذخیره شررده در الیههای خاک در زمان آبیاری قبلی)(m
و  DBعمق آب نفوذ یافته از انتهای الیه مورد نظر بعد از
آبیاری ) (mمیباشررد .عمق ریشرره نسرربت به زمان تغییر
میکند و برای جلوگیری از خطا در تعیین  ،Sاندازهگیری
رطوبت خاک تا قبو از رسرریدن ریشرره به عمق حداکثر
خود ،فقط در این اعماخ مد نظر قرار گرفت.
نتایج و بحث
عملکرد دانه
نتایج حا صو از تجزیه واریانس (جدول  ،)4ن شان داد که
اثرهای تکرار ،تنش خ شکی ،سطوح کود ،تنش شوری و
اثر متقابو تنش خشکی در سطوح کود روی عملکرد دانه
در سرررطح  %1معنیدار اسرررت .اثرهای متقابو کود در
شرروری ،تنش خشررکی در تنش شرروری و آب در کود در
شرروری ،روی این صررفت اثر معنیداری ندارد .با توجه به
ن تایج برهمکنش ،آب و کود مؤل فه بسررر یار مهم برای
عملکرد دانه میبا شند .همچنین ،تغییر در مکان تکرارها
برای تکرار آزمایش روی عملکرد دانه اثر معنیدار دا شته
اسررت که میتواند به دلیو تغییر در برخی خصرروصرریات
فیزیکی یا شررریمیایی خاک در مزرعه باشرررد .با توجه به
مقایسررره مقادیر میانگین ،عملکرد دانه با کاهش مقدار
آب ،افزایش میزان کود و کاهش شرروری افزایش مییابد.
بی شترین عملکرد دانه در بین تیمارهای ترکیآ شده ،با
آب یاری در حد ظرفیت مزرعهای خاک ( ،)I1کاربرد 180
کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( )N3و عدم اعمال نمک در
آب آبیاری ( )S1با مقدار  4/45تن در هکتار و در تیمار
 I1N3S1با اختالف معنیدار نسبت به سایر تیمارها بدست
آمد .همانطور که در شرررکوها نیز مشرررخص اسرررت ،در

مقدار ماده خشک
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )5نشررران میدهد
که اثر مؤل فه های تکرار ،سرررطوح تنش خشرررکی ،کود،
شوری و همچنین اثر متقابو آب در سطوح کود در سطح

1. Evapotranspiration
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در تیمارهای ترک یآ شرررده نیز بیشرررترین مقدار ماده
خشک تولید شده در تیمار  I1N3S1با مقدار  8/5تن در
هکتار حاصو شد.

 ،%1روی مقدار ماده خشک معنیدار است .همچنین ،اثر
متقابو آب×کود× شوری نیز روی این صفت در سطح %5
معنیدار است .اثر متقابو کود در شوری و آب در شوری
روی مقدار ماده خشررک اثر معنیداری ندارد (جدول .)5

جدول  -4جدول تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
Table 4. Variance analysis of yield and yield components of rapeseed
Mean squares
Number
of seeds
in the pod

Number
of pods
per
plant
**1115
**13680
**3290
**11072

Branch
in
stem

Stem
diameter

Plant
height

1000seed
Weight

**4.01
**25.71
**2.67
**11.41
**1.16
0.08 ns
*1.01

**0.16
**0.5
**0.09
**0.43
**0.05
0.006 ns
0.002 ns

**0.16
**0.04
**0.04
**0.19

** 0.19
**0.7
**0.62
**0.48

0.006 ns
0.003 ns

0.005 ns
0.001 ns
0.002 ns

0.004 ns

0.003 ns

0.001 ns

*0.16

0.004
6.8

0.004
6.42

0.002
1.75

0.07
5.1

**7.18
**64.52
**24.25
**106.7
**15.26
1.19 ns
2.25 ns

134 ns
204 ns
180 ns

0.89 ns

206 ns

*0.81

1.11
5.96

164
14.33

0.29
12.81

ns

0.0006

Dry
matter

Seed
yield

df

** 1.91
**20.86
**16.59
**31.4
**0.37
0.04 ns
0.15 ns

** 2.55
**16.67
**5.85
**15.48
**0.39
0.2 ns
0.2 ns

2
2
2
2
4
4
4

0.15 ns

8

0.08
13.01

52

Sources of
changes
Block
Water stress
Fertilizer levels
Salinity stress
Water×fertilizer
Fertilizer×salinity
Saline×water
×Water×fertilizer
salinity
Error
C.V

and ** significant at 5% and 1%, respectively, ns non-significant at Duncan's multiple range test

Seed Yield

*

a

5

defg
lmnop

ijkl

efghi

op

ijkl
ijklm
mnop

cde
fghij
ijklmn

bcd
defgh

ab

abc
nop

klmno
nop

fghijk
hijkl

def
ghijk

bcd
fghijk
jklmno

3
2

p

1

)Seed yield (ton ha-1

4

0
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شکل  -1مقایسه میانگینهای عملکرد دانه و مقدار ماده خشک در تیمارهای مختلف
Figure 1. Comparison of averages of grain yield and dry matter content in different treatments

هک تار و با کاهش حدود  7/3تن از بیشرررترین حا لت
ممکن ،بد ست آمد .تیمارهای  I1N3S2 ،I1N2S1و I2N3S1
از نظر آ ماری در یک سرررطح قرار داشررر ته و اختالف
معنیداری بین آنها وجود ندارد .این مسرررئله به وضررروح
نشرران میدهد که کاربرد کود نیتروژن بیشررتر توانسررته
است اثرهای کاهنده ناشی از تنشهای آب و شوری را تا
حدودی در تولید مقدار ماده خشرررک جبران نماید .در

در این تیمار ،آبیاری در حد ظرفیت مزرعهای و در حالت
بدون شررروری صرررورت پذیرفته اسرررت و از مقدار 180
کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده شده است (شکو .)2
کمترین مقدار ماده خشرررک هم در تیمار  I3N1S3که در
آن آبیاری در حد  %50ظرفیت مزرعهای ،شررروری خاک
 14میلی موس بر سرررانتیمتر و مقدار کود نیتروژن 60
کیلوگرم در هکتار میباشرررد ،با مقدار حدود  1/2تن در
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حاصو که به تفکیک سطوح آبیاری رسم شده است ،این
گف ته را به وضررروح اث بات مین ما ید .کاهش معنیدار
عملکرد ماده خ شک کلزا در اثر شوری تو سط ارزانش و
همکاران ( )Arzansh et al., 2012نیز گزارش شده است.

برخی از تیمارها نیز کاربرد آب توانسرررته اسرررت نه تنها
اثرهای ناشی از وجود تنش شوری را با شستشوی نمک
از محدوده رشررد ریشرره گیاه خنثی نماید ،بلکه عملکرد
تولید را نیز بهبود بخشرریده اسررت .مقایسرره نمودارهای

جدول  -5جدول تجزیه واریانس بهرهوری آب و ماده خشک
Table 5. Variance analysis of water use efficiency and dry matter
Mean squares
SIUE
**0.04
**0.11
*0.1
**0.27
**0.005
*0.003
0.0007 ns
0.002 ns
0.001
13.17

MIUE
**0.03
**0.01
**0.29
**0.56
0.002 ns
0.0008 ns
0.001 ns
*0.003
0.003
5.33

df

Sources of changes

2
2
2
2
4
4
4
8
52

Block
Water stress
Fertilizer levels
Salinity stress
Water × fertilizer
Fertilizer × salinity
Saline ×water
Water× fertilizer× salinity
Error
C.V

and ** significant at 5% and 1%, respectively, ns non-significant at Duncan's multiple range test
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Figure 2. Comparison of mean amounts of dry matter in different treatments

ترکیآ شده ،حداکثر وزن هزاردانه را با مقدار  3/4گرم و
با آبیاری تا حد ظرفیت مزرعهای ( )I1بدون اعمال شوری
( )S1و کاربرد  180کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( ،)N3در
تی مار  I1N3S1تول ید کرد .همچنین ،کمترین م قدار این
صفت نیز در تیمار  I3N1S3که تنشهای آب و شوری در
شرردیدترین حالت (آبیاری در حد  %50ظرفیت مزرعهای
و شرروری  14میلی موس بر سررانتیمتر) و مقدار کود در
کمترین م قدار بود ( 60کلوگرم نیتروژن در هک تار) ،با
مقدار  2/48گرم ،حاصرررو شرررد .کاربرد مقدار کود در
تیمارهایی که مقدار تنش شررروری افزایش یافته اسرررت،
توانسررته اسررت اثرهای کاهنده تنش شرروری را روی وزن
هزاردانرره جبران نمررایررد .برره عنوان مثررال ،قرار گرفتن

وزن هزاردانه

بررسررری نتایج حاصرررو از تجزیه واریانس وزن هزاردانه
نشررران داد که اثر تکرار ،تنش خشرررکی ،سرررطوح کود
نیتروژن و تنش شرروری روی این صررفت در سررطح %1
معنیدار اسرررت .همچنین ،هیچ کدام از اثرهای متقابو
دوگانه و سهگانه روی این صفت اثر معنیداری ندا شته
اسررت .این بدان معنی اسررت که برهمکنش عوامو روی
هم ،یا اثر های ی کدیگر را خنثی کردها ند و یا این که در
سررطوح آب که برشدهی روی آنها صررورت میگیرد ،به
صورت یک سان عمو نموده و در هر سه سطح کاهش یا
افزایش به یک میزان صررورت پذیرفته اسررت( .جدول .)3
ترک یآ م قادیر آب ،کود و شررروری به عنوان تی مارهای
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میگیرد ،اثر شوری را از بین ببرد ( شکو  .)3النخالوی و
بخشرراوین ( )2009بیشررترین وزن هزاردانه را با کاربرد
 184کیلوگرم در هک تار 3/03 ،گرم اعالم نمود ند که با
نتایج حا صو از این تحقیق مطابقت دارد .ا ستفاده از آب
آب یاری بدون اعمال تنش شررروری ( )S1بیشرررترین وزن
هزاردا نه را با م قدار  3/05گرم در بین سرررطوح تنش
شررروری تولید نموده اسرررت .در حالیکه اعمال  14میلی
موس بر سررانتیمتر شرروری در آب آبیاری ( ،)S3کمترین
وزن هزاردانه را به مقدار  2/79گرم تول ید نموده اسرررت
( .)El-Nakhlawy & Bakhashwain, 2009شرررعبانی و
هم کاران ( )2010نیز حداکثر وزن هزاردا نه را  3/4گرم
گزارش نمودند.

تیمارهای  I1N3S3 ،I1N2S2و  I2N3S2در یک سطح آماری
موارد مذکور را تأیید مینماید .عالوه بر این ،کاربرد کود
بیشرررتر ،اثرهای کاهنده تنش خشرررکیی را نیز در میزان
وزن هزاردانه جبران مینماید .تیمارهای I2N1S1 ،I1N2S3
و  I2N3S3با هم و تیمارهای  I3N2S2 ،I2N2S3و  I3N3S3با
هم در یک سطح آماری قرار گرفته و اختالف معنیداری
را نشرران نمیدهند .با توجه به نتایج حاصررو ،به وضرروح
مشرراهده میشررود که اوالً درهمکنش آب و کود میتواند
حداکثر وزن هزار دانه را تولید نماید و ثانیاً کاربرد مقدار
آب یا کود بیشررتر میتواند تقابو کاهنده تنش شرروری را
برای این صفت جبران نموده و با شستشوی مقدار نمک
از محدوده ری شه که تو سط آب صورت میگیرد ،و یا با
جبران عملکرد که توسرررط کود به همراه آب صرررورت
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Figure 3. Comparison of mean values of 1000-seed weight in different treatments

بوته تأثیر معنیداری ندا شته ا ست .این م سئله به دلیو
تأثیر یکنواخت فاکتورهای مذکور در سطوح مختلر و یا
خنثی نمودن اثر همدیگر می باشرررد (جدول  .)3ترکیآ
سطوح آبیاری ،مقادیر کود و تنشهای شوری با یکدیگر،
باالترین ارتفاع بوته به میزان  1/17متر حا صو نمود .این
ارتفاع بوته در تیمار  I1N2S1بدسرررت آمد .در این تیمار
تنش های آب و شررروری حداقو مقدار را دارد و کود به
میزان  120کیلوگرم نیتروژن در هکتار مصررررف شرررده
ا ست .تیمارهای  I1N1S1و  I1N3S1نیز به ترتیآ با ارتفاع
بوته  1/14و  1/13متر در یک سطح آماری قرار گرفته و
با حداکثر ارت فاع بو ته ،در سرررطوح نزد یک به هم قرار
گرفتند (شررکو  .)4در کو با توجه به نتایج بدسررت آمده
میتوان گفت ارتفاع بوته نسرربت به تنشهای محیطی از
جمله تنش خشرررکی و شررروری و مقادیر کود ،از جمله

ارتفاع بوته

بررسرری نتایج حاصررو از تجزیه واریانس (جدول  )3روی
صفت ارتفاع بوته ن شان داد که اثر تکرار روی این صفت
در سررطح  %1معنیدار اسررت .تفاوت در خصرروصرریات
فیزیکی و شیمیایی خاک در ق سمتهای مختلر مزرعه
به دلیو عدم شخم ،کشت و در نهایت میزان کود مصرفی
در بخشهای کشررت شررده در سررال زراعی قبلی ،باعث
ایجاد چنین شررررایطی در مزرعه و تغییرات ارتفاع بوته
شده است .همچنین ،اثرهای سطوح آبیاری ،کود و تنش
شوری نیز روی این صفت در سطح  %1معنیدار ا ست.
اع مال هر یک از مؤل فه ها روی ارت فاع بو ته بصرررورت
جداگانه معنیدار بوده اسرررت .برهمکنش این مؤلفه ها،
یعنی اثر متقابو آب در کود ،کود در تنش شوری ،آب در
تنش شوری و نیز اثر متقابو این سه فاکتور روی ارتفاع
124
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ن تایج با نتایج محققانی چون گئورگ ،وایت و همکاران
نیز مطابقت دارد ( White et al., 2019و George et al.,
.)2018

صررفات مقاوم به شررمار میرود (شررکو  .)4الحاویتی و
آسررفور ( )2012بیشررترین ارتفاع بوته را  1/36متر اعالم
نمودند ( .)El-Howeity & Asfour, 2012همچنین این
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Figure 4. Mean values of plant height at different irrigation levels

میزان شرروری ،بیشررترین قطر سرراقه را به میزان 1/33
سانتیمتر حا صو نمود ( .)I1N3S1کمترین قطر ساقه به
میزان  0/6سررررانتیمتر در تی مار آب یاری در حد %50
ظرف یت مزر عهای ( ،)I3کاربرد  60کیلوگرم نیتروژن در
هکتار ( )N1و اعمال  14میلی موس بر سرررانتیمتر ()S3
یعنی تیمار  I3N1S3به میزان  0/7سانتی متر بد ست آمد
(شررکو  .)5البراک ( )2006بیشررترین قطر سرراقه را 2/5
سانتیمتر گزارش کرد .با توجه به مقادیر بد ست آمده و
نیز سطوح آماری ا ستخراج شده فوخ ،میتوان گفت که
حساسیت قطر ساقه برای هر سه فاکتور اعمال شده آب،
کود و شوری به یک میزان میباشد .کاهش  50درصدی
قطر سررراقه در این تحقیق به نسررربت تحقیقاتی چون
البراک ( )2006اوال به نوع رقم مورد استفاده و ثانیا ادغام
هر سرره تیمار آب ،کود و شرروری مربو می گردد (Al-
.)Barrak, 2006

قطر ساقه

نتایج حاصرررو از تجزیه واریانس نشررران داد که اثر تکرار
روی قطر سرراقه در سررطح  %1معنیدار اسررت .تغییر در
برخی خصرروصرریات فیزیکی و شرریمیایی خاک در طول
مزرعه روی این صررفت نیز اثرگذار بوده اسررت .اثر مقدار
آبیاری ،سطوح کود نیتروژن و نیز تنش شوری در سطح
 5%معنیدار اسررت .نتایج نشرران میدهد در بین اثرهای
متقابو ،تنها اثر متقابو آب×کود در سررطح  %1روی قطر
سرراقه معنیدار اسررت (شررکو  .)5تأثیر همزمان میزان
آب یاری ،م قادیر کود نیتروژن و تنش شررروری روی قطر
سرراقه ،نشرران داد با کاهش میزان کود ،آبیاری و افزایش
تنش شرروری ،قطر سرراقه کاهش مییابد .به عنوان مثال،
میتوان سررره تیمار  I2N3S3 ،I1N3S3و  I3N3S3را نام برد
که در آن اثر مقدار آب روی میزان شررروری نشررران داده
شده است .برهمکنش حداکثر مقدار آب و کود با کمترین
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Figure 5. Mean values of stem diameter in different Treatments
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کود در کمترین مقدار میباشرررد ،بهرهوری آب آبیاری به
شدت دچار کاهش شده است .در بین مؤلفههای دخیو،
تنش شوری عامو مهم و تعیین کننده ا ست .بی شترین
بهرهوری آب آبیاری در این تیمارها در تیمارهای I2N3S1
و  I1N3S1به ترت یآ با م قادیر  0/53و  0/52کیلوگرم بر
متر مکعآ بدسرررت آمد .این دو مقدار از نظر آماری فاقد
اختالف معنیدار نسبت به هم هستند .کمترین بهرهوری
آب آب یاری برای عملکرد دا نه نیز در تی مار  I3N1S3به
میزان  0/09کیلوگرم بر متر مکعآ حاصررو شررد (شررکو
 .)6نتایج تحقیق با محققانی چون باتاچاری و همکاران
در راسرررتای کاربرد مقادیر آب و کود جه افزایش کارایی
اجزای عملکردی گیرراه کلزا مطررابقررت کررامررو دارد
( .)Bhattachary., 2019این تحقیقررات بررا تیمررارهررای
محدودتری انجام شده ا ست ،اما تحقیق حا ضر با کاربرد
توام سه فاکتور مهم نتایج کاربردیتری را حا صو نموده
است.

بهرهوری آب آبیاری روی عملکرد دانه ()SIUE

مقایسرره نتایج حاصررو از جدول تجزیه واریانس نشرران
میدهد اثر تکرار ،تنش خ شکی ،تنش شوری و همچنین
اثر مت قا بو آب×کود روی بهرهوری آب آب یاری کلزا ،در
سطح  %1معنیدار ا ست .همچنین ،نتایج ن شان میدهد
اثر سطوح کود و اثر متقابو کود×شوری روی این شاخص
در سطح  %1معنیدار ا ست .سایر اثرهای متقابو ،تأثیر
معنیداری نداشتهاند( .جدول  .)5با توجه به نتایج حاصو
از مقادیر میانگین بهرهوری آب آبیاری برای عملکرد دانه
در تیمارهای ترکیآ شررده ،به وضرروح میتوان مالحظه
کرد که با افزایش تنش شرروری ،میزان کارایی به شرردت
کاهش یافته اسررت .از طرف دیگر ،افزایش مقدار کود نیز
در تیمارهایی که مقدار آب آبیاری ثابت اسرررت ،باعث
افزایش این بهرهوری میگردد .از طرف دیگر ،مالح ظه
میگردد کاهش مقدار آب آبیاری ،باعث کاهش بهرهوری
شده و در تیمارهایی که تنش شوری حداکثر و سطوح
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Figure 6. Water use efficiency values for seed yield in the combined treatments

معنیداری بین دو سطح آخر از نظر بهرهوری آب آبیاری
برای مقدار ماده خشرررک وجود ندارد .باالترین بهرهوری
آب آبیاری برای مقدار ماده خشرررک در این تیمارها با
آبیرراری در حرد ظرفیررت مزرعرهای ( ،)I1کراربرد 180
کیلوگرم نیتروژن در هک تار ( )N3و بدون اع مال تنش
شوری ( )S1در تیمار  I1N3S1به میزان  0/99کیلوگرم بر
متر مک عآ بدسرررت آ مد .کمترین میزان بهرهوری آب
آبیاری برای مقدار ماده خ شک نیز با آبیاری در حد %50
ظرف یت مزر عهای ( ،)I3کاربرد  60کیلوگرم نیتروژن در
هکتار ( )N1و اعمال  14میلی موس بر سانتیمتر شوری
( )S3در آب آبیرراری (تیمررار  )I3N1S3برره میزان 0/36
کیلوگرم بر متر مکعآ بدست آمد (شکو .)7

بهرهوری آب آبیاری برای ماده خشک ()MIUE

بررسررری نتایج تجزیه واریانس روی بهرهوری آب آبیاری
برای ماده خ شک ن شان داد اثر تکرار ،آب ،کود و شوری
روی این شاخص در سطح  %1معنیدار میباشد .در بین
اثرهای متقابو ،تنها اثر متقابو آب×کود× شوری در سطح
 5%معنیدار اسرررت .ن تایج فوخ حاکی از این مسرررئ له
میباشد که اثرهای متقابو متضاد از قبیو آب با شوری و
کود با شرروری در مورد این شرراخص ،تقابو خنثی کننده
داشررتهاند .در حالی که اثر متقابو آب و کود به صررورت
یکنواخت عمو کرده و این اثر متقابو خروجی معنیداری
ندا شته ا ست (جدول  .)5نتایج حا صو از مقادیر میانگین
در تیمارهای ترکیآ شده ن شان میدهد که هیچ تفاوت
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Figure 7. Comparison of the average values of irrigation water use efficiency of dry matter at irrigation levels

سررره عامو وزن هزاردانه ،تعداد دانه در غالف و تعداد
غالف در بوته بیشررترین تأثیر را روی عملکرد دانه دارند.
همچنین ،مؤلفههای قطر سرراقه و وزن هزار دانه نیز روی
مقدار ماده خشرررک تأثیر زیادی دارند .با توجه به نتایج
فوخ ،میتوان گفررت عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در
ارتبا با یکدیگر میباشرررند .جهت تولید حداکثر مقدار
محصول و افزایش بهرهوری آب ،بایستی ترکیآ مناسبی
از مقدار آب ،کود و شوری را تنظیم نمود.

همبستگی بین صفات

همب ستگی مابین  10صفت و شاخص ،مطابق جدول 6
اندازهگیری و محاسرربه گردید .همبسررتگی بین صررفات
میتواند مثبت یا منفی باشررد .همبسررتگی مثبت نشرران
میدهد که با افزایش یک صفت ،صفت دیگر نیز افزایش
مییابد .همبستگی منفی بین دو صفت نشان میدهد که
با افزایش یک صررفت ،صررفت دیگر کاهش مییابد .کلیه
همب ستگیها در این تحقیق مثبت ا ست و این امر ن شان
میدهد تمام صفات و بهرهوریها اثر کاهنده روی یکدیگر
ندارند .نتایج نشررران میدهد که همه همبسرررتگیها در
سرررطح باالیی قرار دارند .با توجه به نتایج ،میتوان گفت
هر عاملی که بتوا ند عملکرد و اجزای عملکرد کلزا را
افزایش د هد ،میتوا ند بهرهوری م قدار آب را که فاکتور
اصلی در کشاورزی میباشد ،افزایش دهد .افزایش ارتفاع
بوته ،تعداد انشعاب در ساقه ،قطر ساقه و تعداد غالف در
بوته از طریق اثر روی مقدار ماده خ شک و وزن هزار دانه
و ت عداد دا نه در غالف و ت عداد غالف در گ یاه از طریق
اثر گذاری روی عملکرد دا نه ،میتوا ند بهرهوری آب را
افزایش دهد .پس ،با تکیه بر آنالیز آماری روی صفات ،از
طریق برهمکنش آب ،کود و شوری و شناخت حالتهایی
که میتوا ند عملکرد و اجزای عملکرد را افزایش د هد و
همچنین تفسررریر مناسرررآ همبسرررتگی بین مؤلفه ها،
بهرهوری آب را افزایش داده و مقدار مصررف آب را بهینه
نمود .بیشرررترین مقدار همبسرررتگی بین عملکرد دانه و
بهرهوری آب برای عملکرد دانه حاصررو از آبیاری و بارش
به میزان  0/97میبا شد .این همب ستگی به دلیو این امر
اسررت که هر دو کارایی مربو به عملکرد دانه میباشررد.
کمترین مقدار همبسرررتگی بین بهرهوری آب برای مقدار
ماده خشررک و تعداد انشررعاب در سرراقه به مقدار 0/58
میبا شد .این م سئله ن شان میدهد که هیچ نوع ارتباطی
بین این دو شرراخص وجود ندارد .در بین همبسررتگیها،

نتیجهگیری کلی
کاربرد کود نیتروژن تا  180کیلوگرم در هکتار توانسرررته
است اندام هوایی گیاه و رشد رویشی کلزا را افزایش دهد.
کاربرد کود در این تحقیق در سرررطح  180کیلوگرم در
هکتار را میتوان دلیو افزایش وزن هزار دانه دانسرررت.
جهت از بین بردن تنش شررروری ،عالوه بر اعمال مقدار
کود ،میتوان فا صله آبیاری را نیز کوتاهتر در نظر گرفت.
این امر میتوا ند مصررررف م قدار کود را نیز به حدا قو
برسرراند .در برخی از تیمارها نیز اسررتفاده از آب کافی با
ش ست شوی نمک از خاک ،اثرهای کاهنده این تنش را تا
حدودی جبران نمود .در بین صررفات اندازهگیری شررده،
عملکرد دانه ،مقدار ماده خ شک ،ارتفاع بوته و تعداد دانه
در غالف ن سبت به تنش شوری ح سا سیت بی شتری در
مقابو آب و کود از خود نشرران دادند .تعداد انشررعاب در
ساقه و غالف در بوته نیز به کمبود آب حساستر بودند .با
تو جه به کمبود م قدار آب در حوزه در یا چه اروم یه،
میتوان روی نوسرران مقدار کود ،توجه بیشررتری به خرج
داد .با توجه به نتایج همبسرررتگی ،کلیه صرررفات روی
یکدیگر اثر مثبت و معنیداری دارند .به عبارت دیگر با
افزایش ر شد در ق سمتهای هوایی گیاه ،عملکرد بی شتری
تولیررد میگردد ( .)Neshati Rad et al., 2014در این
تحقیق نیز مشررراهده میگردد که افزایش مقدار نیتروژن
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،میتوا ند در تی مار هایی که دارای شررروری هسرررت ند
شاخصهای ر شدی و حتی عملکرد کلزا را بهبود بخ شد
.و اثرات سوء شوری را تا حد بسیار زیادی جبران نماید

توان سته ا ست مقدار ماده خ شک را ب صورت معنیداری
 این، تغییر دهد و در تمامی فاکتورهای رشرررد مورد نظر
 آبیاری کلزا در حد.نتیجه به وضرروح مشرراهده می گردد
ظرف یت مزر عهای به همراه اسرررت فاده از کود نیتروژن

 جدول همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد و بهره وری آب-6 جدول
Table 6. Correlation between yield and yield components and water use efficiency
1000seed
Weight

1
0.94**
0.94**
0.85 **
0.92 **
0.84 **

1
0.96 **
0.89 **
0.91 **
0.81 **

1
0.81 **
0.89 **
0.84 **

1
0.84 **
0.63 **

1
0.84 **

1

Number of pods per
plant

0.95 **

0.88 **

0.89 **

0.81 **

0.89 **

0.87 **

1

Number of seeds in the
pod

0.92 **

0.88 **

0.84 **

0.83 **

0.86 **

0.77 **

0.83 **

**

**

**

**

**

0.8 **
0.58 **

**

Branch in stem

SIUE
MIUE

0.97
0.75 **

0.93
0.88 **

0.91
0.79 **

0.89
0.87 **

0.87
0.72 **

Branch
in stem

Number of
pods per
plant

Dry
matter

Seed yield
Dry matter
1000-seed Weight
Plant height
Stem diameter

Plant
height

Stem
diame
ter

Seed
yield

0.93
0.7 **

Number of
seeds in the
pod

SIUE

MIUE

1
0.85 **

1

1
0.91 **
0.75 **
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Abstract
The water crisis coupling with the soil salinization have made the agricultural sector facing serious
challenges. This study aims to investigate the effects of nitrogen fertilizer levels on yield and water
use efficiency of autumn Canola (Brassica Napus) under drought and salinity stress conditions in
Lake Urmia basin. This research has been conducted as factorial based on randomized complete
blocks design with three replications at the research farm of Department of Water Engineering,
Urmia University. Irrigation as first factor have been applied at three levels including 50%, 75% and
100% of field capacity, salinity stress as second factor have been applied at three levels including
irrigation without salinity, with 7 and 14 dS/m saline water, and nitrogen as third factor have been
applied in 60, 120 and 180 kg/hectare. The highest grain yield (4.45 tons/hectare) have been achieved
in field capacity irrigation, nitrogen 180 kg/hectare without salinity stress treatments and the lowest
rain yield (0.59 tons/hectare) have been achieved in up to 50% of field capacity irrigation, 60
kg/hectare pure nitrogen and 14 dS/m salinity treatments. The highest value of this index (8.5
tons/hectare) have been achieved in field capacity irrigation, nitrogen 180 kg/hectare without salinity
stress treatments and the lowest rain yield (1.2 tons/hectare) have been achieved in up to 50% of field
capacity irrigation, 60 kg/hectare pure nitrogen and 14 dS/m salinity treatments According to the
results, the use of nitrogen fertilizer lead to greatly amend the effects of salinity stress. Among the
measured parameters, plant height is the most resistant trait with the least variation in stress
conditions. Increasing salinity leads to reduce the water use efficiency.
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