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Abstract
Boron and zinc are two essential nutrients that are essential for
the quantity and quality of agricultural products.This search is
conducted in order to study the effect of boron and zinc
elements on yield and yield components of two canola cultivars,
as a factorial experiment based on randomized complete block
design. Two canola varieties (Regent * Cobra and SLMO46),
three levels of boron: 0, 15 and 30 kg boric acid ha-1 B0, B15,
B30) and three zinc levels: Zero, 25 and 50 kg zinc sulfate ha-1
(Zn0, Zn25, Zn50) were carried out at Ismail Abad station in
Qazvin. The studied traits included plant height, number of pods
per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight, oil
percentage, oil yield and grain yield. The results showed that in
Regent *Cobra, the highest grain and oil yield was obtained
with B15 (15 kg boric acid per hectare) at 4027 kg ha-1. By
applying of 30 kg ha-1 boric acid, number of pods per plant and
plant height were increased by 9.5 and 1.2%, respectively. Oil
yield increased with B15 and B30 treatments, 108 and 147 kg
ha-1, respectively. With 25 and 50 kg ha-1 zinc sulphate, Plant
height increased was 6.97 and 6.30%, and the percentage of oil
was 6.97 and 8.41% respectively, respectively. In Regent*Cobra
cultivar, the highest grain yield was obtained with the
application of B15 at 4027 kg ha-1. In SLM046 cultivar, the
highest grain yield was obtained using B15 at 4645 kg ha-1.In
this cultivar, the oil yield with B30 reached 2170 kg ha1
.Therefore, application of micronutrient fertilizers containing
boron and zinc can be affected by increasing grain and oil yield
in compare with control.
Keywords: Boric Acid, Quality, Rapeseed, Zinc Sulfate, Yield.

چکیده
 بور و روي بهعنوان دو عنصر غذايي ضروري و کممصرف نق
شهاي مهم در كميت و
 بهمنظور تأثير عناصر بور و روی بر.ينمايند
 يك فيت محصوالت كشاورزي ايفا م
عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا طرحي تحقيقاتي در قالب آزمايشات فاكتوريل

 وRegent *Cobra( كهاي كامل تصادفي بر روي دو رقم كلزا
 در پايه بلو

 يك لوگرم اسيد بوريك در هكتار03  و51 ، صفر، سه سطح بـور،)SLMO46

يك لوگرم سولفات روي در هكتار

50  و25 ، صفر،) و سه سطح رويB30،B15،B0(

 صفات موردمطالعه.لآباد قزوين اجرا شد
 ) در ايستگاه اسماعيZn50 ،Zn25،Zn0(
 درصد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته،شامل ارتفاع گياه
 نتایج دادهها نشان داد که در رقم. عملكرد روغن و عملكرد دانه بود،روغن

 کیلوگرم51( B15  بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن با تیمارRegent*Cobra
B30  با تیمار. کیلوگرم در هکتار حاصل گردید7 02 4 اسید بوریک در هکتار) به میزان

 درصدی نسبت به1/2  و9/5 افزایش تعداد غالف در بوته و ارتفاع بوته با افزایش

147  و08 1  به ترتیبB30  وB15  عملکرد روغن با کاربرد تیمارهای.شاهد دیده شد

 وZn25  ارتفاع بوته با کاربرد.کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش نشان داد

6/03  و6/ 97  کیلوگرم سولفات روی در هکتار) به ترتیب50  و25 (کاربردZn50

 در. درصد نسبت به شاهد همراه بود8/ 41  و6/ 97 درصد و درصد روغن به ترتیب
7 02 4  به میزانB15  بیشترین میزان عملکرد دانه با کاربرد،Regent*Cobra رقم

 بیشترین عملکرد دانه با کاربردSLM046  در رقم.کیلوگرم در هکتار حاصل گردید

 در این رقم عملکرد روغن با. کیلوگرم در هکتار به دست آمد4645  به میزانB15

 کیلوگرم در هکتار رسید؛ بنابراین با کاربرد2170  بیشترین مقدار به میزانB30
یتوان تأثیر آن را در افزایش عملکرد
 کودهای ریزمغذی حاوی عناصر بور و روی م
.دانه و روغن شاهد بود
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
1- 10  صص،4  شماره، 14  دوره،8931 سال

 کیفیت، کلزا، عملکرد، سولفات روی، اسید بوریک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
کلزا به دلیل دارا بودن میزان روغن زیاد ( 40 - 45
درصد) ازجمله گیاهانی است که کشت آن بهمنظور
تولید روغن اخیرًاًا موردتوجه جدي قرارگرفته و سطح
زیر کشت آن همهساله رو به افزایش است ( Barth,

 .)2007کمبود عناصر ریزمغذی ازجمله روی کمی
عناصر ریزمغذی در تولیدات کشاورزي ،یکی از علل
یهای مختلف و حاالت روانی
ظهور و گسترش بیمار 
در جوامع انسانی است که عمدتًاًا به دلیل کمبود یا
عدم مصرف کودهاي حاوي این عناصر غذایی در
یباشد؛ بنابراین امروزه افزایش غلظت
کشاورزي م 
عناصر غذایی در بخش خوراکی گیاهان ،یکی از راه-
های تأمین سالمتی افراد جامعه به شمار میآید (سپهر
و ملکوتی .) 1383 ،مصرف روي در کلزا سبب
افزایش عملکرد دانه ،غلظت روي در دانهها ،ریشهها
و ساقه کلزا میگردد ( Grewal and Graham,

 .)1999تحقیقات نشان داده است که بور و روي برهم
اثرمتقابل داشته و با افزایش مقدار روي ،جذب بور
کاهش مییابد ( Grant and Bailey, 1998

 .);,Harsham et al., 1998مصرف روي در کلزا
سبب افزایش عملکرد دانه ،غلظت روي در دانهها،
ریشهها و ساقه کلزا میگردد .تنوع ژنتیکی در کلزا
ازلحاظ تحمل گیاه به کمبود روي و بور موردبررسی
قرارگرفته بهطوریکه محققان عقیده دارند که علت
متفاوت بودن رقمهای کلزا در کارآیی جذب روي و
بور مربوط به قدرت جذب متفاوت این عناصر توسط
یباشد ( . (Holmes,1980پژوهشگران در
ریشه گیاه م 
بررسی بور موليبـدن و روي و بـرهمکنش آنها بر
عملکرد دانه دو رقم کلزا نشان دادند که کاربرد بور

در کي

خاک شني سبب افزایش ۴۶ /1

درصد

عملکرد نسبت به تيمـار شـاهد شد و نسبت به
لتوجه
تيمارهاي دو عنصر ديگر بهتنهایی عملکرد قاب 
بيشتري داشت ( .)Yang et al., 2009محققین در
بررسی تأثیر نیتروژن و روی بر عملکرد و اجزای
عملکرد کلزا نشان دادند که کاربرد روی باعث تأثیر
یدار عملکرد دانه ،تعداد غالف و افزایش
معن 
شاخههای جانبی شد ( .)Ahmadi, 2010در تحقيقي
تحت عنوان نقش تغذيه بهينه در عملکرد و اجزاي
عملكرد كلزا در كشتهاي پا يي زه و بهاره درخوي
گزارش نمودند که در تیمارهایی كه در آنها از
عناصر ريزمغذي مانند روي و بور استفادهشده بود
تأثیر قاب 
لتوجهی بر عملکرد روغن در هر دو كشت
نسبت به شاهد داشتند (جليلي و ملکوتی.) 1380 ،
مصرف عناصر ريزمغذي روي و منگنز سبب افزايش
وزن توده گياهي و درنتیجه افزايش توليد
هيدروكربنها ميشود و درنهایت روغن دانه نيز
افرايش م 
ييابد ( .(Marchner, 1998پژوهشگران در
لهستان گزارش دادند كه كلزا (رقم زمستانه) بسيار
حساس به كمبود بـور بوده و مصرف كودهاي حاوي
بور بهويژه اسيد بوريك موجب افزايش عملكرد دانه
شده و محتوي روغن دانه را افزايش داد .مقادير
بيشتر بـور ممكن است سبب ايجاد مسموميت شده
لذا از تماس آن با بذر بايد اجتناب ورزيدGrant ( .

 .)and Baily, 1993در پژوهشی در کرتهاي تيمار
شده با فسفر ،برگ پاشي با محلول بور ،عملکرد دانه
را به  ۷۵درصد افـزايش داد که علت آن افزايش
تعداد گلهـا (  32درصد) و افـزايش زيـاد در تعداد
فها ( ۱۱۶
غال 

درصد) بود (.)Ni et al., 1998

تأثير سطوح بـور و روي بر عملكرد و3 ...

تحقيقات انجام شده در خاكهاي آهكي پاكستان

سانتیمتری) و پس از انتقال به آزمایشگاه هوا

نتيجهگيري كردند كه كاربرد بور عملكرد دانه كلزا را

کشده و از الک  2میلیمتری عبور داده شد.
خش 

يدهد ،بهطوریکه بيشترين ميزان عملكرد
افزايش م 

کها شامل میزان رس به
یهای خا 
برخی از ویژگ 

نسبت به تيمار شاهد  43درصد بود ( (Rashid and

روش پیپت ،اسیدیته و هدایت الکتریکی در

 .et al., 1994نظر به اینکه بیش از  90درصد روغن

سوسپانسیون  5:1خاک به آب ()Rowell, 1994

نباتی کشور از خارج و با صرف هزینههای باالیی

کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون برگشتی با

یگردد ،کشت و توسعه گیاهان روغنی از
تأمین م 

اسیدکلریدریک  2نرمال ( Anghiononi et al.,

اهمیت ویژهای برخوردار است .پائین بودن غلظت

 ،)1996میزان کربن آلی به روش اکسیداسیون تر

عناصر غذایی نظیر کلسیم ،منیزیم ،گوگرد ،آهن،

( ،)Walkey and Black, 1934غلظت بور و روی در

منگنز ،روي و مس در مواد غذایی کشور مسئلهساز

خاک به روش آزومتین  Hو با عصاره گیری DTPA

شده است .بور و روي بهعنوان دو عنصر غذايي

و قرائت با دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شدند

شهاي مهم و اساسي در
ضروري و کممصرف نق 

(احیایی،

( .) 1382جدول  .)1تیمارهای آزمایش

ينمايند
كميت و يك فيت محصوالت كشاورزي ايفا م 

شامل دو رقم كلزا به نامهای  Regent*Cobraو

که ازجمله آنها میتوان به لقاح و تشکیل میوه و

 SLM046که بر اساس آزمایشات مقایسه ارقام

ساخت پروتئین و فعال کردن آنزیمها و افزایش

بهعنوان رقمهای مناسب برای کشت در استان

روغن استحصالی اشاره کرد .از طرف دیگر کمبود

انتخابشده بودند ،سه سطح بور (صفر 51 ،و 03

ذاتی عناصر ریزمغذی در خاکهای تحت کشت

يك لوگرم در هكتار اسيد بوريك) و سه سطح روي

کشور و عواقب و صدمات ناشی از این کمبودها بر

(صفر 25 ،و 50

يك لوگرم در هكتار سولفات روي

عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی ازجمله کلزا

خشک) بهصورت آزمايشات فاكتوريل در قالب طرح

ضرورت انجام این پژوهش را با اهداف بررسي تأثير

كهاي كامل تصادفي در سه تکرار اجرا گردید.
بلو 

سطوح بور و روي در عملكرد و يك فیت كلزا ،معرفي

 011يك لوگرم در هکتار اوره در سه تقسيط (پايه و دو

بهترين تيمار كودي ریزمغذی حاوي عناصر بور و

سرک) 512 ،يك لوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل

روي براي ارقام مورد آزمايش ،بررسي واكنش رقم-

و 95

یهای بور و
هاي كلزا به سطوح مختلف ریزمغذ 

پايه استفاده شد .ابعاد كرتها  5×2/4مترمربع بود كه

روي در استان قزوین مهیا ساخت.

هر كرت شامل  4پشته و روي هر پشته دو خط

فرآیند پژوهش

كشت به فاصله  03سانتيمتر و درمجموع  8خط شد.

اين تحقيق در سال  0931در ايستگاه تحقيقاتي
لآباد قزوين اجرا گرديد .ابتدا از خاک مزرعه
اسماعي 
موردنظر نمونهبرداری مرکب سطحی (عمق 0-03

يك لوگرم در هكتار سولفات پتاسيم بهصورت

آب آبیاری مزرعه از منبع چاه بوده که بر اساس نیاز
آبی گیاه مورداستفاده قرار گرفت .قبل از عملیات
آبیاری تجزیه کیفی آب تعیین و نتایج آن در جدول
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 2آمده است .عملیات تنک در  2-4برگی و عملیات

مورد بررسی شامل ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته،

وجین بهصورت دستی انجام گردید .در طول دوره

تعداد دانه در غالف مورد ارزيابي قرار گرفتند .در

رشد از صفاتي همچون تعداد روز تا سبز شدن،

برداشت نهايي از سطحي معادل  4مترمربع از هر كرت

تعداد روز تا شروع و خاتمه گلدهي ،ارتفاع گياه،

با حذف اثرات حاشیهای از  4رديف مياني ،عملكرد

تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف

دانه ،درصد روغن ،عملكرد روغن و وزن هزار دانه

يادداش 
تبرداري به عمل آمد .بهمنظور تع يي ن صفات

در هرکدام از تيمارها اندازهگيري شد .آناليز دادهها با

رويشي و اجزاي عملكرد دانه ،تعداد  6بوته از هر

نها با آزمون چند
نرمافزارهای آماری و مقايسه میانگی 

كرت بهصورت تصادفي در مرحله رسيدگي

دامنهای دانكن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

فيزيولوژيك انتخاب و برداشت شد .سپس صفات
جدول -1برخی ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک مورد بررسی

عمق خاک

اسیدی
ته

Table 1. Some physical and chemical properties determine the soil
هدایت الکتریکی

Depth
Cm

pH

EC
dS m-1

0-03

7/8

0/ 98

کربنات کلسیم فعال
TNV

کربن آلی
OC

نیتروژن کل
Nt

فسفر

بافت

P2O5

Texture

پتاسیم
K2O

آهن
Fe

Mn

Cu

Zn

B

mg kg-1

%
7/0

منگنز

مس

روی

بور

0/ 05

0/74

4/ 62

لوم

275 /0

5/ 24

10 / 54

1/8

0/ 71

0/ 40

جدول  -2نتایج کیفی آب آبیاری قبل از اجرای آزمایش

Table 2. Results of irrigation water quality analysis before testing
اسیدی

هدایت الکتریکی

pH
7/5

0/ 57

ته

EC
dS m-1

بیکربنات

 HCO34/5

کلسیم+منیزیم
Ca+Mg
1/4

نتايج و بحث
یدهد که با کاربرد
تأثیر بور :نتایج جدول  3نشان م 
 51کیلوگرم اسید بوریک در هکتار مقدار عملکرد
دانه به میزان  58 1کیلوگرم در هکتار و با کاربرد 03
کیلوگرم اسید بوریک این میزان به  277کیلوگرم در
یداری در
هکتار رسید؛ بنابراین کاربرد بور تأثیر معن 
افزایش عملکرد محصول داشته و با افزایش میزان آن
تا  03کیلوگرم در هکتار با افزایش  7/1درصدی
نسبت به عدم کاربرد آن (شاهد) که ازنظر آماری
یدار شد ،رسید .با کاربرد  51کیلوگرم اسید
معن 
بوریک در هکتار وزن هزار دانه به میزان  0/ 16گرم و

سدیم

Na+
)(meq L-1
5/ 38

کل ر

Cl0/ 45

بور
B

0/ 20

تسبت جذب ی سدیم
SAR
6/ 40

با کاربرد  03کیلوگرم اسید بوریک  0/ 33گرم رسید.
یداری در افزایش عملکرد
کاربرد بور تأثیر معن 
محصول داشته ولی در افزایش آن به میزان 03
یداری دیده نشد .در
کیلوگرم در هکتار تفاوت معن 
بررسی تعداد غالف در بوته و ارتفاع بوته تنها سطح
باالی بور (کاربرد  03کیلوگرم اسید بوریک در
یدار با شاهد به میزان  9/5و 1/2
هکتار) اختالف معن 
درصد دیده شد .عملکرد روغن در واحد سطح تحت
تأثیر هردو سطح بور بهکاررفته شده بود ،بهطوریکه
با کاربرد  51و  03کیلوگرم اسید بوریک در هکتار
این صفت به ترتیب  08 1و  147کیلوگرم در هکتار
نسبت به شاهد افزایش نشان داد.

تأثير سطوح بـور و روي بر عملكرد و5 ...
جدول  -3تاثیر مقادیر بور بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

تیمار

Table 3- Influence of zinc values on yield and yield components of rapeseed

Treatments
Control
B15
B30

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

تعدادغالف در بوته

ارتفاع بوته

عملکرد روغن

Grain yield
)(Kg ha-1

1000 weight grain
g

Number of pods per bush

Bush height
)(cm

Oil yield
)(Kg ha-1

4/ 12

146 /7 b

137 /5 b

738 1 b

4/ 28

140 /7

137 /2

1846

b
ab

3906
4085

83 14 a

b
a
a

4/ 45

b

061/7a

b

139 /2 a

a

885 1 a

بور به دلیل تأثیر بر رویش دانه گرده ،رشد لوله گرده،

ملکوتی Verma .) 378 1 ،و همكاران ()2 01 2

انتقال قندها جلوگیری از تخریب و آسیب به

گزارش كردند كه افزايش اجزاء عملكرد بهویژه وزن

تهای گیاهی شده و بدین ترتیب باعث افزایش
باف 

هزار دانه در خردل هندي با مصرف بور به دليل تأثير

اجزای عملکرد شامل وزن هزار دانه ،تعداد غالف در

مثبت آن بر افزایش ميزان فتوسنتز و متابوليسم

بوته و ارتفاع بوته شده و منجر به افزایش عملکرد

یباشد.
تها م 
کربوهیدرا 

دانه شده است .افزايش وزن هزار دانه با مصرف

تأثیر روی :مقایسه میانگین اثر روی بر عملکرد دانه،

عناصر ريزمغذي به دليل اثرات مثبت اين عناصر بر
انتقال آسيميالت ،فعاليت آنزیمهای فتوسنتزي،
یباشد (موحدی
تش يك ل كلروفيل و بهبود رشد گياه م 
دهنوی و همکاران .) 388 1 ،افزایش وزن هزار دانه در
ششده
کلزا توسط خیاوی و همکاران (  ) 1389گزار 
است .پژوهشگران با کاربرد روی و آهن بهصورت
خاکی (قبل از کشت) و محلولپاشی افزایش عملکرد
دانه ،محتوای روغن و پروتئین دانه را گزارش کردند
( .)Bybordi and Mamedov, 2010افزايش تعداد
غالف در گياه ،با مصرف عنصر روي به دليل نقش
حياتي آن در آنزیمهای فعال در فرآيندهاي زيستي در
یشود
گياهان است كه سبب افزايش اجزاء عملكرد م 
( .)Gobarah et al., 2006گرچه بور بهتنهایی تأثیر
یداری در میزان روغن نداشت ،اما با کاربرد آن
معن 
عملکرد روغن در واحد سطح افزایش یافت که
نشاندهنده تأثیر این عنصر بر عملکرد دانه بوده
است .پژوهشگران نشان دادند که با مصرف بور
میزان عملکرد روغن افزایش یافت (کشاورز و

ارتفاع بوته درصد روغن و عملکرد روغن
یدار کاربرد روی نسبت به شاهد
نشاندهنده تأثیر معن 
بوده ،اما سطوح  25و  50کیلوگرم سولفات روی در
هکتار با یکدیگر اختالف آماری نداشتند (جدول .)4
در بررسی کاربرد  25و  50کیلوگرم سولفات روی
در هکتار بر صفت عملکرد دانه به ترتیب  9/ 50و
 6/ 29درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد
دیده شد .افزایش اجزای عملکرد در خصوص ارتفاع
بوته با کاربرد سطوح  25و  50کیلوگرم سولفات
روی در هکتار به ترتیب  6/ 97و  6/03درصد و برای
صفت درصد روغن به ترتیب  6/ 97و  8/ 41درصد
نسبت به شاهد بود (جدول  .)4بدیهی است عملکرد
روغن در واحد سطح به تأسی از درصد روغن و
عملکرد دانه افزایش پیدا کرد .این افزایش نسبت به
شاهد برای کاربرد  25و  50کیلوگرم سولفات روی
در هکتار به ترتیب  51/ 25و  17 / 13درصد نسبت به
لجذ ب
شاهد بود (جدول  .)4میزان غلظت روی قاب 
در خاک میتواند عامل محدودکننده در عملکرد کلزا
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گردد (ملکوتی و تهرانی .) 375 1 ،با توجه به پایین

داده است .با افزایش وزن توده گیاهی موجب

بودن غلظت روی در خاک که کمتر از حد بحرانی

تها و درنهایت ،افزايش
افزايش توليد کربوهیدرا 

که  1میلیگرم روی قابلجذب بر کیلوگرم

درصد روغن دردانه ميگردند ( Grewal and

خاک(باللی ) 1379 ،خاک مورد آزمایش ذاتًاًا دچار

 )Graham, 1999که به دنبال آن افزایش عملکرد

کمبود روی بوده لذا با عرضه کافی این عنصر میزان

روغن را در واحد سطح در پی خواهد داشت (

شیافته است .افزایش
عملکرد محصول دانه افزای 

 .(Babhulkar et al., 2000محققین در توضيح نقش

عملکرد محصول کلزا با کاربرد روی توسط

ل گی ر ی
روي در ميزان عملكرد عنوان كردند كه شک 

پزوهشگران در چین گزارش شد ( (Zhonggui, et

اندامهای زايشي نر و ماده و فرآيند گردهافشانی در اثر

 .al., 1998با کاربرد روی درصد و عملکرد روغن در

یشوند كه منجر به كاهش شديد
كمبود روي مختل م 

واحد سطح افزایش یافت .نظر به اینکه روی در

یشود .آنها اين امر را به كاهش توليد
در عملكرد م 

فعلوانفعاالت آنزيمي گياه شركت دارد و قادر به

ايندول استيك اسيد نسبت دادهاند ( (Brown et al.,

یها و افزایش میزان آنهاست ،از
ساختوساز چرب 

.1993

این طریق میتواند درصد روغن را در گیاه افزایش
جدول  -4تاثیر مقادیر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

Table 4- Influence of zinc values on yield and yield components of rapeseed
تیمار

Treatments
Control
Zn25
Zn50

عملکرد دانه

ارتفاع بوته

Grain yield
)(Kg ha-1

Bush height
)(cm

3847

131/7 b

41 /6 b

4212

142 /2

44 /5

b
a
a

4089

برهمکنش رقم و بور :مقایسه میانگین برهمکنش
رقم و بور بر صفات عملکرد دانه ،تعداد غالف،
ارتفاع بوته و عملکرد روغن در جدول  5آمده
است.در رقم  Regent*Cobraبا کاربرد بور تأثیر
یداری بر عملکرد دانه دیده نشد ،اما کاربرد 03
معن 
کیلوگرم اسید بوریک در هکتار میزان عملکرد
بیشتری از سایر تیمارها نشان داد .صفاتی از قبیل
تعداد غالف و ارتفاع بوته تحت تأثیر تیمار بور
قرارگرفته و با کاربرد  03کیلوگرم اسید بوریک در
هکتار تعداد غالف در بوته و ارتفاع بوته به ترتیب
یداری
 111/3عدد و  3/3سانتیمتر افزایش معن 

a

درصد روغن

Oil prcentage
)(%
a

54 /1 a

140 /0 a

عملکرد روغن
Oil yield
)(Kg ha-1
b
a
a

1600
1874
1844

نسبت به شاهد یافت .در رقم  SLM046عملکرد دانه
کلزا به میزان بور بهکاربرده شده بستگی داشت و با
کاربرد سطوح  51و  03کیلوگرم اسید بوریک در
هکتار به ترتیب افزایش عملکرد معنیداری با  953و
 650کیلوگرم در هکتار دانه کلزا در مقایسه با شاهد
حاصل شد .عملکرد روغن نیز به ترتیب  207و 303
کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش معنیداری
یافت.

جدول  -5تاثیر مقادیر بور بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا

Table 5. Influence of boron content on yield and yield components of rapeseed cultivars
رقم

تیمار

Variety

Treatments

Regent*cobra

Control
B

عملکرد دانه

b

15

B

bc

30

SLM046

تعداد غالف در بوته

Grain yield
)(Kg ha-1
9 98 3 bc

Number of pods per bush
183 /1 b
179 /8 b

4043

a

3946

9 76 3 c

Control
B

b

15

B

a

30

ارتفاع بوته

Bush height
)(cm
136 /7 c
139 /4 ab
a

294 /4

011/ 3 c
c

b

101/ 7c

4128
4419

برهمکنش رقم و روی :مقایسه میانگین دادههای
تآمده از برهمکنش رقم و سطوح بهکاربرده
بهدس 
شده روی در برخی صفات موردبررسی در جدول 6
یدهد که کاربرد هر
آمده است .نتایج دادهها نشان م 
دو سطح بهکاربرده شده روی (  25و  50کیلوگرم
سولفات روی در هکتار) بر صفت ارتفاع بوته در
رقم  Regent*Cobraافزایش به ترتیب افزایش

140 /0

38 1/3 b
35 1/0 d

221/ 9

38 1/3

عملکرد روغن
Oil yield
)(Kg ha-1
9471 b
0471 b
b
b
a
a

1 73 1
1736
1943
93 20

عملکردی معادل  8/ 42و  7/ 59درصد نسبت به
شاهد داشت؛ اما کاربرد  50کیلوگرم سولفات روی
در هکتار عملکرد دانه را به میزان نسبت به شاهد
یداری افزایش داد .اندازه
 19 /11درصد بهطور معن 
ارتفاع بوته در رقم  SLM046تحت تأثیر کاربرد 25
کیلوگرم سولفات روی در هکتار قرار گرفت که با
افزایش  7/ 59درصد نسبت به شاهد همراه بود.

جدول  -6تاثیر مقادیر روی بر ارتفاع بوته و عملکرد روغن در ارقام کلزا

Table 6. Influence of zinc values on plant height and oil yield in rapeseed cultivars
رقم

تیمار

Variety

Treatments
Control

Regent*cobra

Zn

25

Zn

50

Control
SLM046

Zn

25

Zn

50

برهمکنش بور و روی در ارقام موردبررسی:
مقايسه ميانگين اثر بـور و روي بر صفات عملکرد
دانه ،ارتفاع بوته و عملکرد روغن در جدول  7آمده
است .میانگین دادههای حاصل از عملکرد دانه و
عملکرد روغن ناشی از برهمکنش بور و روی در
رقم  Regent*Cobraدر شکل  )a( 1و رقم
 )b( SLM046نشان دادهشده است .نتایج نشان
م
یدهد که در رقم  ،Regent*Cobraکاربرد عناصر
یداری بر
بور و روی بهتنهایی و یا توأم تأثیر معن 
میزان عملکرد دانه کلزا در مقایسه با شاهد داشته
است و بیشترین میزان عملکرد دانه با کاربرد 51

ارتفاع بوته

Bush height
)(cm
131/ 7 c
142 /8 a
a

141/ 7

131/ 7 c
141/ 7 a

38 1/3 b

عملکرد روغن
Oil yield
)(Kg ha-1
2831 b
ab
a
b
ab
ab

3084
3372
2888
1223
3094

کیلوگرم اسید بوریک در هکتار به میزان 7 02 4
کیلوگرم در هکتار حاصل گردید که با سایر
تیمارهای کودی بهجز تیمار  51کیلوگرم اسید
بوریک در هکتار و  50کیلوگرم سولفات روی در
یداری نداشت .در بررسی دادههای
هکتار تفاوت معن 
مرتبط با عملکرد روغن در این رقم نتایج مشابه دیده
یکه بیشترین عملکرد
شد .در رقم  SLM046درحال 
دانه با کاربرد  03کیلوگرم اسید بوریک در هکتار به
میزان  4645کیلوگرم در هکتار به دست آمد که با
کاربرد  51کیلوگرم اسید بوریک در هکتار به میزان
یداری داشت.
 50 14کیلوگرم در هکتار تفاوت معن 
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در مصرف توأم مقادیر بور و روی عملکرد دانه

اسید بوریک در هکتار به میزان  2170کیلوگرم در

تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار نگرفت ،اما کاربرد

هکتار به دست آمد که با کاربرد  51کیلوگرم اسید

تیمارهای کودی جداگانه و یا توأم عملکرد دانه را

بوریک و  25کیلوگرم سولفات روی در هکتار

یداری نسبت به شاهد افزایش داد.
بهطور معن 

تفاوت آماری نداشت .همچنین با کاربرد توأم 03

عملکرد روغن با کاربرد  03کیلوگرم اسید بوریک در

کیلوگرم اسید بوریک و  25کیلوگرم سولفات روی

هکتار بیشترین مقدار به میزان  21 70کیلوگرم در

( )B30+Zn25و  03کیلوگرم اسید بوریک و 50

هکتار رسید که با تیمارهای  51کیلوگرم اسید بوریک

کیلوگرم سولفات روی ) (B30+Zn50در هکتار تفاوت

در هکتار و  50کیلوگرم سولفات روی در هکتار و

یداری نشان نداد .با کاربرد کودهای ریزمغذی
معن 

 03کیلوگرم اسید بوریک و  50کیلوگرم سولفات

بور و روی بهتنهایی و یا توأم اختالف عملکرد

روی در هکتار تفاوت معنیداری نداشت .کاربرد

یداری نسبت به شاهد به دست آمد .دلیل
معن 

کودهای ریزمغذی بور و روی بهتنهایی و یا توأم

عملکرد کمتر دانه و روغن در کاربرد توأم بور و

یداری را نسبت به شاهد نشان
اختالف عملکرد معن 

روی نسبت به کاربرد تنهای این عناصر خاصیت

داد .بیشترین عملکرد روغن با کاربرد  03کیلوگرم

یباشد.
آنتاگونیستی (غیر همافزایی) آنها برهم م 

a

)Fig.1. The interaction of Boron and Zinc ongrain yield and oil yield of Rrgent*Cobra (a) and SLM046 (b
شکل  -1برهمکنش بور و روی بر عملکرددانه و روغن) Rrgent*Cobra (aو )SLM046 (b

تأثير سطوح بـور و روي بر عملكرد و9 ...

نتیجهگیری کلی
در گیاهان روغنی میزان عملکرد دانه از یکسو و
میزان روغن استحصالی از سوی دیگر ازجمله صفات
مهم بوده که ارتقای آنها از اهمیت ویژهای برخوردار
است .نظر به نقش عناصر ریزمغذی از قبیل بور و
تآمده از انجام این
روی و با توجه به نتایج بهدس 
پژوهش کاربرد این عناصر میتوان منجر به افزایش
عملکرد دانه و روغن و درنتیجه افزایش عملکرد
روغن در واحد سطح گردد .به استناد نتایج
تآمده از این مطالعه با کاربرد  25کیلوگرم
بهدس 
یتوان میزان روغن
سولفات روی در هکتار م 
لتوجهی باال برد .رقم
استحصالی را به میزان قاب 
 SLM046اثرپذیری بیشتری از رقم Regent*Cobra

نسبت به کاربرد بور نشان داد .ارقام مورداستفاده در
آزمایش با کاربرد  25کیلوگرم سولفات روی در
هکتار بیشترین عملکرد دانه را از خود نشان دادند؛
بنابراین کاربرد این دو عنصر برای افزایش عملکرد
دانه و روغن درکشت کلزا در شرایط مشابه خاک و
اقلیم توصیه میگردد.
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