
 

١ 

 
  آلی بر فتوسنتز جاري و خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی هايپاشی مکملاثر محلول

   (.Brassica napus L)دو رقم کلزا 
  

  2، آیسان اتابکی1*پري طوسی

  دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه دانشجوي - 1
  p_tousi@hotmail.com   : *مسئول نویسنده  

  کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي دانشجوي سابق - 2
 

هچکید  
هاي هاي آلی بر فتوسنتز جاري دو رقم کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكبه منظور بررسی اثر مکمل     

و فاکتور دوم ) 308ساریگل و هایوال (فاکتور اول، دو رقم کلزا . در رشت اجرا گردید 1390-91 کامل تصادفی با سه تکرار در سال
فورته و تیمارهاي تلفیقی شامل و هیومی فورتهآمینوللیتر در هکتار شامل فسنوترن،  2یزان هاي آلی هرکدام با ممکمل

) در هزار اوره 5پاشی پاشی و محلولبدون محلول(اوره به همراه دو تیمار شاهد + فورتهاوره، هیومی+آمینول فورتهاوره، +فسنوترن
داري از نظر میزان نشان داد که بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنینتایج  .رفتن و قبل از گلدهی منظور شدنددر زمان ساقه

مقایسه میانگین اثر متقابل . فتوسنتز جاري، عملکرد دانه و روغن، شاخص برداشت روغن و تعداد خورجین در بوته وجود داشت
و عملکرد دانه و ) رم در متر مربعگ 1512(اوره بیشترین میزان فتوسنتز جاري + با مصرف فسنوترن 308نشان داد که رقم هایوال 

+ پاشی فسنوترنبا محلول 308همچنین رقم هایوال . را به خود اختصاص داد) کیلوگرم در هکتار 1377و  2948به ترتیب (روغن 
ن روز و بیشتری 201با میانگین) پاشیبدون محلول(اوره، کمترین طول دوره رویش را پس از تیمار شاهد + آمینول فورتهاوره و 

براساس نتایج این . را داشت) درصد 17و  4/18به ترتیب (و شاخص برداشت روغن ) 187و  195به ترتیب (تعداد خورجین در بوته 
هاي همگام با افزایش عملکرد دانه و روغن کلزا بتوان نهاده آمینول فورتهپاشی فسنوترن و رسد که با محلول آزمایش به نظر می

 .ی را کاهش و در راستاي حفظ محیط زیست و کشاورزي پایدار گام برداشتهاي مصرفشیمیایی و هزینه
  

 .وترن، عملکرد روغننفسکلزا، ، آمینول فورته :هاي کلیديواژه
 

  مقدمه
مصرف متعادل . شودهاي زیستی جهت رشد بهتر محصوالت زراعی یک از اهداف کشاورزي پایدار محسوب میاستفاده از محرك    

مصرف بلند مدت و غیر اصولی . ثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت مختلف داردو به هنگام کودها تا
اي جز تخریب تدریجی کیفیت خاك، کاهش ارزش کیفی محصول، بهم زدن تعادل طبیعی اکوسیستم و کودهاي شیمیایی نتیجه

ها هنگام نیاز گیاه در مراحل اي آلی و زیستی و مصرف آناستفاده از کوده). 1(هاي زیست محیطی نخواهد داشت گسترش آلودگی
هاي رشد در گیاهان کنندهتاثیر کاربرد اسیدهاي امینه به عنوان تنظیم. تواند به رفع این مشکالت کمک کندمختلف رشد می

اسیدهاي آمینه به اکنون مشخص شده است که گیاهان قادرند از  ).5( توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است
کنند و وقتی در شرایط مناسب وارد این ترکیبات در وضعیت آزاد همچون ذرات باردار عمل می. عنوان منبع نیتروژن استفاده کنند

-ها را در فرایندهاي متابولیکی شرکت میگیاه شوند، وارد سلول شده و به واسطه خلوص باال، گیاه مواد را درون خود پذیرفته و آن
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ثیر أهاي متابولیکی گیاه را تحت تفعالیت ،هاي رشدکنندهعنوان تنظیمه توانند بهمچنین این ترکیبات می.  )5و  13، 12( دهد
  . ها را تغییر دهنداز این فعالیت قرار داده و مقدار محصوالت حاصل

ته و منجر به کاهش تجمع نیترات در گیاه ثیر گذاشأسیمیالسیون نیتروژن در گیاه تاثر در ؤهاي مروي فعالیت آنزیم، این ترکیبات
 و باالخره دانه به گلدهی از قبل شده ذخیره هاياسیمیالت انتقال جاري، فتوسنتز منبع سه از دانه عملکرد .)5و  13، 12( شوندمی

 مطلوب صشاخ یک که مجدد انتقال پتانسیل ).9(شود می تأمین گلدهی از بعد ساقه در موقت شده ذخیره هاياسیمیالت
 به توجه با). 14(است  وابسته آب کمبود و تغذیه، تراکم ژنوتیپ، جمله از مختلف عوامل به شود کهمی فیزیولوژیکی محسوب

) دانه( کلزا در خود اقتصادي هاي اندام به را فتوسنتزي مواد از سهم بیشتري که ارقامی رسدمی نظر ارقام به بین موجود تفاوت
انتقال مجدد ماده خشک در پر  گزارش شده است که در ارقام کلزا،). 11(داشت  خواهند لکرد کمتريعم کاهش دهند، اختصاص
ها و هاي هوایی در انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده به دانه متفاوت بوده و ساقهها نقش مؤثري دارد و رفتار اندامکرد دانه

 در زراعی محصوالت بهبود که آنجایی از. )15( کنندشک و نیتروژن ایفا میها به ترتیب نقش بیشتري در انتقال مجدد ماده خبرگ
فرآیندهاي انتقال  شناخت صحیح، است بوده خشک ماده تسهیم یا تغییر دانه در خشک ماده تجمع افزایش براساس اصالح طی

لذا این آزمایش به منظور  ،شود واقع مفید زراعی گیاه مدیریت و بینی عملکردپیش در تواندمجدد ماده خشک و فتوسنتز جاري می
کلزا در شرایط اقلیمی رشت اجرا  زراعی در دو رقم و برخی صفات بر میزان فتوسنتز جاري اثر مکمل هاي آلی مختلفبررسی 

یش هاي مربوط به زیادي مصرف کود، به افزاو انتخاب رقم مناسب، ضمن کاهش هزینه آلی مؤثرهاي مکملگردید تا با استفاده از 
  . عملکرد دانه و روغن کمک نمود

  
  ها  مواد و روش

در شرایط آب و هـوایی   1390-91هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك
متـر از سـطح    -7دقیقه طـول شـرقی و ارتفـاع     39درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  19درجه و  37با موقعیت جغرافیایی (رشت 

لیتـر در هکتـار شـامل     2هاي آلی هرکدام با میـزان  و مکمل) 308ساریگل و هایوال (دو رقم کلزا در این آزمایش . اجرا گردید) دریا
اوره به همـراه دو  +فورتهاوره، هیومی+آمینول فورتهاوره، +وترننفورته و تیمارهاي تلفیقی شامل فسو هیومی آمینول فورتهوترن، نفس

با استفاده از سمپاش موتـوري پشـتی بـا    پاشی محلول  .منظور شدند) در هزار اوره 5پاشی پاشی و محلولبدون محلول(ر شاهد تیما
فاصله بین تیمارها یک متر و بین تکرارها دو متر . رفتن و قبل از گلدهی صورت گرفتبار در هنگام غروب در مراحل ساقه 2/0فشار 

کیلـوگرم در   10گرم و بـر حسـب    10مهر به صورت دستی و میزان بذر مصرفی در هر کرت، 10در  کاشت بذور. در نظر گرفته شد
به دلیل کفایت نزوالت جوي، در طول فصـل رشـد گیـاه    . بوته در متر مربع در نظر گرفته شد 80تراکم بوته،. هکتار محاسبه گردید

در هنگام برداشت دو . فصل رشد، آفت خاصی مشاهده نگردیددر طول . آبیاري صورت نگرفت و زراعت کلزا به صورت دیم انجام شد
انتخاب شـدند  ) متر مربع 4(ردیف کناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کرت به عنوان حاشیه حذف و بقیه به عنوان سطح برداشت 

اواخر اردیبهشت مـاه صـورت    تاریخ زمانی برداشت براي تیمارها در. و محاسبه عملکرد دانه براساس رطوبت ده درصد صورت گرفت
صفات گیاهی مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، انتقال مجدد ماده خشـک، میـزان فتوسـنتز جـاري، عملکـرد روغـن، میـزان        . گرفت

ضـرب عملکـرد دانـه و    از حاصـل . روغن، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و طول دوره رویـش بودنـد  
بوتـه   10درصد گلدهی تعداد  50براي تعیین انتقال مجدد ماده خشک ابتدا در مرحله . دانه، عملکرد روغن بدست آمددرصد روغن 

گراد خشک شـده و میـزان مـاده خشـک     درجه سانتی 70ساعت در آون با دماي  72به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و به مدت 
بوتـه از هرکـرت انتخـاب و     10له رسیدگی فیزیولوژیک نیز به روش مشابهسپس در مرح. برحسب گرم در متر مربع محاسبه گردید
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و فتوسـنتز  ) 8(آنگاه میزان انتقال مجدد ماده خشـک  . بر حسب گرم در متر مربع برآورد شد) به استثناي بذر(ماده خشک هر بوته 
  . بر حسب گرم در مترمربع از رابطه زیر محاسبه شد )6( جاري

درصـد   50میـزان مـاده خشـک بوتـه در مرحلـه        -) گرم در مترمربـع (مرحله رسیدگی به استثناي بذر  میزان ماده خشک بوته در
  ). گرم در مترمربع(میزان انتقال مجدد ماده خشک ) = گرم در مترمربع(گلدهی 

  ). گرم در مترمربع(میزان فتوسنتز جاري ) = کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه   -)گرم در مترمربع(میزان انتقال مجدد ماده خشک 
  

در سـطح   تـوکی ها توسط آزمـون  و مقایسه میانگین SAS (V. 9.1)افزار  محاسبات آماري شامل تجزیه واریانس با استفاده از نرم
 .احتمال پنج درصد انجام شد

 
  نتایج و بحث

نتقال مجدد مـاده خشـک و تعـداد    میزان اداري از نظر پاشی و دو رقم کلزا تفاوت معنیبین تیمارهاي محلول نتایج نشان داد که    
بـه  (بیشترین میزان انتقال مجـدد مـاده خشـک     آمینول فورتهوترن و نتیمارهاي فس .دانه در خورجین و وزن هزار دانه وجود داشت

فتوسـنتز  اثـر متقابـل از نظـر     همچنـین . و تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه را داشـتند ) گرم در مترمربع 378و  417ترتیب 
مقایسه میانگین اثر متقابل نشـان داد   .دار گردیدمعنی  تعداد خورجین در بوتهو  شاخص برداشت روغنعملکرد دانه، روغن، جاري، 

بـه  (، عملکـرد دانـه و روغـن    )گرم در متر مربـع  1512(اوره بیشترین میزان فتوسنتز جاري + وترننتیمار فسو  308که رقم هایوال 
اوره بیشترین تعداد خـورجین در  +آمینول فورتهاوره و +وترننپاشی فسمحلول همچنینو ) در هکتار کیلوگرم 1377و  2948ترتیب 

). 1جـدول  ( داشـتند  نسبت به سـایر تیمارهـا  ) درصد 17و  4/18به ترتیب (شاخص برداشت روغن  و )187و  195به ترتیب (بوته 
 بـا  308اوره و رقـم هـایوال   +آمینـول فورتـه  اوره و +وترننفسـ در تیمارهـاي   )صـفر (پس از شاهد  همچنین کمترین زمان رسیدگی

   .)1جدول ( بدست آمدروز  201 میانگین
اي و رشد زایشی کلزا، اوره به واسطه افزایش زیاد رشد سبزینه+آمینول فورتهاوره و +وترننپاشی تلفیقی فسرسد با محلولبه نظر می

رود، در نتیجـه ضـمن افـزایش عملکـرد دانـه و      ها نیز باال مـی اد پرورده آنهاي زایشی بیشتري ساخته شده و سهم دریافتی مواندام
اثرات مفیدي در رابطه با رشـد و سـرعت گسـترش انـدام     ها نشان داد که گزارش .شودمحتواي روغن دانه، عملکرد روغن افزوده می

آلـی در جـذب عناصـر    مکمل برگی  مصرف .هاي آلی  بدست آمده استهوایی و عملکرد کمی و کیفی گیاهان توسط مصرف مکمل
 ).3و  2( باشـد درصـد بیشـتر از مصـرف خـاکی عناصـر مـی       95توسط گیاه اثر زیادي دارد و گزارش شده است که میزان تأثیر آن 

تـوان بـه فـراهم    را مـی اوره +آمینول فورتهاوره و +وترننتلفیقی فسافزایش فتوسنتز جاري و انتقال مجدد ماده خشک در تیمارهاي 
تعـداد خـورجین در بوتـه و افـزایش      ، افزایش سطوح فتوسنتزي،بیشتر عناصر غذایی ماکرو و میکرو در مراحل مهم رشد کلزا بودن

با توجه به روابط فیزیولوژیک موجود میان مبدأ و مقصد، هر چه تجمع ماده خشک در مرحله قبل . میزان ماده خشک آن نسبت داد
اسیدهاي آمینـه بکاررفتـه   به نظر می رسد که  ).3و  2( کندده خشک به دانه افزایش پیدا میاز گلدهی بیشتر باشد، انتقال مجدد ما

سـازي  هـاي مـؤثر در رشـد زایشـی، فعـال     سـازي هورمـون  ، در فعالmRNAبرداري در فرموالسیون این ترکیبات با افزایش نسخه
). 5و  13(هـاي کیفـی شـده باشـند     وجب بهبود ویژگیفرایندهاي فتوسنتزي، افزایش جذب، انتقال عناصر و افزایش میزان روغن م

بـه  . کنـد گیاه کلزا پرنیاز و کودپذیر بوده و در طول دوره رشدي خود مقادیر قابل توجهی از عناصر غذایی را از خـاك برداشـت مـی   
أثیر قـرار دادن  توانـد بـا تحـت تـ    هاي فقیر یا عدم مصرف متعادل عناصر غذایی به ویژه نیتـروژن مـی  طوري که کشت آن در خاك

هاي نیتروژنی بـا مکمـل   بنابراین تلفیق کود). 4(سودمندي کاربرد سایر عناصر منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی این گیاه شود 
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بخشـند و  دهند، بلکه کارایی مصرف سایر کودها را نیز بهبود مـی هاي آلی نه تنها عملکرد و کیفیت محصوالت روغنی را افزایش می
 ).7و  4(دهند ها را افزایش میهاي تولید را کاهش داده و بازگشت اقتصادي براي تولید کنندهق هزینهاز این طری

باشد، بنابراین به علت باال بودن عملکرد دانه در با توجه به اینکه عملکرد روغن، حاصل ضرب میزان روغن دانه و عملکرد دانه می
با محلول  .اوره، عملکرد روغن نیز حداکثر مقدار را نسبت به سایر تیمارها نشان دادتیمارهاي تلفیقی فسنوترن و آمینول فورته با 

دار بیشتر شده و بنابراین به تشکیل پروتئین اختصاص یافته و پتانسیل هاي پروتئینی نیتروژن، پیش ماده)اوره(پاشی نیتروژن 
بنابراین دارا . گرددا باعث کاهش میزان روغن دانه میاین عامل بطور مشخص در کلز). 2و  10(هدایت کربن کاهش خواهد یافت 

  . بودن باالترین میزان روغن دانه در تیمار شاهد صفر که هیچ کود نیتروژنی دریافت ننموده دور از انتظار نیست
  

  مورد مطالعهصفات گیاهی در رقم کلزا  پاشی و دومحلول تیمارهاين اثر متقابل مقایسه میانگی - 1جدول 
    

  .داري ندارندهایی که داراي حروف مشابه هستند، براساس آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فتوسنتز جاري  ارقام  پاشییمار محلولت
گرم در (

  )مترمربع

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار

  عملکرد روغن
کیلوگرم در (

  )هکتار

  میزان روغن
  )درصد(

شاخص برداشت 
  )درصد(روغن 

تعداد خورجین 
  در بوته

طول دوره 
  )روز(رویش 

 d701 e1001 e4/472 a2/47 c3/11 e62 c198  ساریگل  شاهد
 c810 d1237 d580 a9/46 c2/11 e55 c198 308 هایوال

 bc1002 cd1787 cd788 b1/44 b3/14 b155 a207  ساریگل اوره
 bc998 c2005 c886 b2/44 b6/13  c145 a205 308هایوال 

 bc921 c2105 c928 b1/44 b4/14  d120 a205  ساریگل وترننفس
 g1011 c2145 c957 b6/44 b3/14  b165 ab203 308هایوال 

 bc912 c2013 c908 b1/45 b7/13  c147 a206  ساریگل  آمینول فورته
 bc1052 c2041 c908 b5/44 b1/14  bc152 a205 308هایوال 

 c888 c 2078 c 937 b1/45 b4/14 d125 a206  ساریگل هیومی فورته
 c879 c2102 c948 b1/45 b8/13 bc151 a204 308هایوال 

 1120b ab2415 ab1091 b2/45 ab3/15  b163 a204  ساریگل اوره+وترننفس
 a1512 a2948 a1377 a7/46  a4/18  a195 b201 308هایوال 

 1102b b2249 b994 b2/44 ab5/15 b157 a205  ساریگل  اوره+آمینول فورته
 1271b ab2487 ab1122 b1/45 a17 a187 b201 308هایوال 

 896c c2074 c919 b3/44 a0/14 c147 a205  ساریگل اوره+هیومی فورته
 1021bc c2135 c961 b45 b2/14  bc153 a204 308هایوال 
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