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ازمحاالاجاارایآزمااایشیااکنمونااهمرکاابخاااک( Fine,
)Mixed, Thermic Vertic Calcixereptsازعمااقصافرتااا30
سانتیمتاریتهیاهوبرخایازخصوصایاتفیزیکایوشایمیاییآن
ارائهشدهاست.
اندازهگیریگردیدکهنتایجآندرجدول 1
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جدول  -1خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل انجام آزمايش قبل از کشت
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
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درنمونهخاک،بافتبهروشهیدرومتریبویکاس(،)8کربنآلی

باهروشوالکلایو بلاک(pH،)31گالاشاباعباهوسایلهالکتارود
شیشهایمکلین(،)19هدایتالکتریکیعصاارهاشاباعباادساتگاه
قابلجاذببااروش
هدایتسنجبهروشبلکوهمکاران(،)6فسفر 
اولسن( ،)21آهن،روی،منگنزومسباعصارهگیرDTPAباهروش
لیندسیونورول()17عصارهگیریوبادستگاهجاذباتمایقرائات
شدند.اینتحقیقدرخاکیانجامشدکهمقدارفسفرقابالجاذبآن
میلیگرمبرکیلاوگرم)باود
پایینترازحدبحرانیبرایگیاهکلزا( 15
(.)14تمامیتیمارهای فسفر هماراه باا30کیلاوگرمبارهکتاار کاود
یکسوم کاودنیتروژناه(100کیلاوگرمدرهکتاار
سولفاترویو نیز 
اوره) هنگام کاشت مصرف و بهوسیله دیسک با خاک مخلاوط شادند.
مابقی کود اوره در دو مرحله ساقه رفتن(120کیلوگرمبرهکتار اوره)
و اوایلگلادهی(100کیلاوگرمبارهکتااراوره) باهصاورت سارک
مورداستفاده قرار گرفتند .
هرکرتآزمایشیدارایمساحت 12مترمرباعباودوشاامل12
خطکاشتبهطول5متروفاصلهردیفهاوبوتههابهترتیب20و5
سانتیمتربود.کشتبادستگاهکارنادهوینتاراشاتایگرومقادارباذر
مصرفی8کیلوگرمبرهکتاربود.آبیاریبااستفادهازسیساتمآبیااری
بارانی(کتسیکثابت)انجامشدوکتسآبآبیااری C3- S1باود.
سایرعملیات زراعی مانند تنک کردن ،بر اساس نیاز انجام شد.درپاییز
برایمبارزهباعلفهایهرزباریکبرگازسمسوپرگاالنتبهمقدار
یکلیتردرهکتارودراوایلبهاربارایمباارزهبااعلافهاایهارز
پهنبرگازسملونترلبهمقداریکلیتردرهکتاار،اساتفادهشاد.در
مرحلهخروجازروزتوابتدایساقهدهی،نمونهبرگمقارنبامرحله
رشدی18ازکددورقمیرشدکلزا()7تهیهشد(کاملتارینبارگاز
باال)وغلظتفسفرآناندازهگیریشد.پس از پایاندورهرسایدگی،

مقدار عملکرد دانه ،کاه،غلظاتفسافردرداناهو جاذب فسافر داناه
حاصل ربعملکرد دانه در غلظت فسفر دانه) اندازهگیری شد.برای

(
اندازهگیریغلظتفسفر،نمونههایدانهپسازشستشوباآبمقطار،
دردمای70درجهسانتیگرادباآونخشاکوتوساطآسایاببرقای
پودرشدند.سپسمقدار0/5گرمازنمونهآسیابشدهبهروشهضم

290

5.2

0.7

6

 1.2

SC

مرطوبرویاجاقالکتریکیدردمای200الی300درجهسانتیگراد
قراردادهوفسفربهروشطیفسنجی(رنگزردمولیبداتوانادات)و
بادستگاهاسپکتروفتومتردرطولموج 470نانومتر()32انادازهگیاری
نرمافازارآمااریSASو
شد.تجزیهوتحلیل آماری نتایج با استفاده از 

ت.
مقایسه میانگینها از طریق آزمونچند دامنهای دانکنانجاام گرفا 
در این بررسی،شاخصهایکارآییاستفادهازفسافر،جاذب فساف ر و
فسفرکاراییارقامبا استفاده از فرمولهای زیر محاسبهشد.
جذبفسفر1داناه(کیلاوگرمفسافردرهکتاار)=حاصال ارب
غلظتفسفر(کیلوگرمفسفردرکیلوگرمدانه)وعملکرددانه(کیلوگرم
دانهدرهکتار) .
2
شاخصکاراییاستفادهازفسفر (کیلوگرمداناهبااهارکیلاوگرم
فسفر)=نسبتعملکرددانه(کیلوگرمدرهکتار)بهجذبفسافرداناه
درتیمارمربوطه(کیلوگرمفسفردرهکتار)(.)26نشااندهناد تولیاد
مادهخشکگیاهیبهازایواحدفسفرجذبشدهمیباشدورقمیکه
بتواندفعالیتهایمتابولیکیخودرادرغلظتپایینفسفرتنظیمنماید
ومادهخشکبیشترینسبتبهواحدفسفرجذبشدهتولیدنمایدرقم
کارادرمصرففسفرشناختهمیشود.هرچهمقداراینشاخصبیش اتر
باشدنشانمیدهدکهمقداربیشتریداناهباهازایهارواحادفسافر

جذبشدهدردانهتولیدشدهاست.

3
شاخص کارآیی در جذب فسفر (کیلوگرم بر کیلاوگرم)=نسابت
جذب فسفردانهدر تیمار شاهد (کیلوگرمفسفردرهکتاار)باه جاذب
فسفر دانه در تیمارکودفسفاته(کیلوگرمفسفردرهکتار)(.)24هرچه
مقداراینشاخصدررقمکلزابیشترباشدنشانمایدهادکاهمقادار
جذبدرشرایطتنشکمبودفسفروشرایطفراهمایفسافرباههام
نزدیکتراست .
شاخصفسفرکارآیی(4بدونواحاد)=نسابتعملکاردداناهدر
تیمارشاهد(کیلوگرمدانهدرهکتار)باهعملکاردداناهدرتیماارکاود
1- Phosphorus uptake
2- Phosphorus utilization efficiency= PUTE
3- P acquisition efficiency= PACE
4- P efficiency= PE

442

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،2خرداد  -تیر 1399

فسفره(کیلوگرمدانهدرهکتار)(.)24هرچهمقداراینشاخصدریک
رقمکلزابیشترباشدآنرقمقادراستدرشرایطکمبودنیزمقداردانه
نزدیکبهشرایطفراهمیفسفرتولیدنماید .
وشاخصتنشفسفر1باراسااسعملکاردداناه( GW=grain
)weightتعیینشد (.)2افزایشمقداراینشاخصنشانمیدهدرقم
کلزابهمقداربیشتریتحتتأثیرتنشکمبودفسفراست .
PSF = (GW Pfertilized - GW P0) (Kg ha-1) / GW
)Pfertilized (Kg ha-1

نتايج و بحث
همانگونهکهدرجدول2مشاهدهمیگاردداثارساالبارکلیاه
شاخصهایاندازهگیریشده،غیرازعملکردکاه،معنایدارباود.ایان
امرممکناستمربوطبهتفاوتمیانگینبارندگی،میانگینحاداقلو
مدتزمانآن
حداکثردما،دورههایبروزتنشسرمایزیر-5درجهو 
ومطابقتآنبادورههایحسااسرشادیکلازادردوساالاجارای
آزمایشباشد.

عملکرد دانه و کاه

تجزیه واریانس مرکبدوساله نتایج نشان داد که اثر اصلیمقادار
فسفر بر عملکرددانهوکاه در سطحیک درصد معنیدار گردید(جدول
.)2بینارقامازلحاظعملکرددانه،تفااوتمعنایداریوجاودنداشات
(جدول.)3ارقامکلزایاکاپی،زرفامواپرادرساطحفسافرصافرباه
ترتیب2754،2794و2814کیلوگرمبرهکتاردانهتولیدنمودندکاه
هابایکدیگردراینسطحفسفرمعنیدارنبود.اینامرنشان

تفاوتآن
میدهدهرسهرقمدرمقدارفسافراولیاهخااک(7/2میلایگارمبار
کیلوگرم)بهصورتتقریباًمشابهیازلحاظتولیادداناهعمالنمودناد.
اگرچهمقدارکاهتولیدیدراینسطحدررقماپرابهصورتمعنیداری
بیشترازرقماکاپیبود.مقایسهمیانگیننتایجنشاندادکه با مصرف
یکاه
فسفر،شاخصهایمذکور افزایش معنایداری داشات،باهطاور 
بیشترینعملکرددانهوکاهباهترتیاب3194و4471کیلاوگرمبار
هکتارازسطح300کیلوگرمکودفسفاتهحاصلشدکهتفاوتآنباا
شاهد(بدونکاربردکودفسفردار)،معنیدارگردید.باافازایشمقادار
کاربردفسفردرخاکازسطحصفرباه80کیلاوگرمدرهکتاارکاود،
مقدارعملکرددانهدردورقاماکااپیواپاراافازایشمعنایداریافات
بهترتیب9/4و9/3درصد)ولیدررقمزرفامتفااوتمعنایدارنباود
(
(افزایش6/3درصد).درهی یکازسهرقمکلزادراینساطحفسافر
( 80کیلوگرمبرهکتار)،عملکردکاهنسبتبهشاهد،افزایشمعنیدار
نیافت(جدول.)4افزایشعملکرددانهبهدلیلمصارفکاودممکان
1- P stress factor = PSF

استناشیازپایینبودنمقدارفسفرقابلجذباولیهدرخااکباشاد
کهپایینترازحادبحرانایفسافربارایگیااهکلازاباود.کورکماازو
التینتاش()16نیزدربررسیخودبررویارقامزمستانهکلزا،کااهش
وزنخشکریشهواندامهواییرادرخاکیبامقادار3/5میلایگارم
فسفربرکیلوگرمخاک،مشاهدهنمودنادکاهایانامارنشااندهناده
گیاهکلزامیباشاد.در

اهمیتفسفربرایرشداندامهواییونیزریشه
بررسیهایدیگرانجامشدهنیزکاهشرشدوعتئمکمباودفسافررا
خاکهاییبافسفراولسنکمتاراز5میلایگارمبار
درگیاهکلزاودر 
کیلااوگرمخاااک،مشاااهدهنمودنااد(28و.)34دربررسااینایااتو
همکاران(،)14گیاهکلزادرخاکهاییبامقدارفسفرکمتراز25-16
میلیگرمبرکیلوگرمبهکاربردکودفسفرهواکنشنشاندادکاهایان
امروابستهبهمکانونوعرقممتفااوتباود.درکلیاهساطوحفسافر
کاربردی،نسبتدانهبهکاه،بیشترازتیمارشاهدبدونفسافرباودو
بهصورتمیانگینبیشترینمقدارمربوطبهسطح 300کیلوگرمکود
بودولیتفاوتبینتیمارهایفسفرمصرفیبااهم،معنایدارنگردیاد
رقماکاپیبیشتریننسبتدانهبهکاهراتولیادنماود.در

(جدول .)3
اینرقمبیشترینمقدارنسبتدانهبهکاهازسطح240کیلوگرمکود
حاصلشددرصورتیکهدردورقمدیگرازسطح300کیلاوگرمکاود
بهدستآمد(جدول.)4باتوجهبهعدممعنیدارینسبتدانهبهکااه
درسطوحباالترمصرفکود،سطحبهینهمصرف،میتواندمقادار80
کیلوگرمبرهکتارکودباشد.بهنظرمایرساددررقاماپارادرزماان
کمبودفسفرمقداربیشترانرژیگیاهبرایتولیدکاهنیزاستفادهشاده
است.بهدلیلاینکاههادفدرتولیادبرخایازمحصاوالتزراعای
ازجملهکلزاتولیددانهبیشتراستلذانسبتدانهباهکااهنیازدرایان
محصولهادارایاهمیتاستوبرایمحاسبهکاراییارقاامازبابات
فسفرازمقدارتولیددانهبهجایبیوماسکلگیااهاساتفادهمایگاردد

( .)26
تجزیه واریانس مرکبدوسالهنتایج نشان داد که اثرمتقابلرقامو
مقدارفسفربرعملکرددانهوکاهدر ساطحپانج درصاد معنایدار گردیاد
(جدول)2وبایشتارینعملکاردداناهازرقاماکااپیوساطح300
اینتیماربیشترینعملکرد

کیلوگرمبرهکتارکودفسفاتهحاصلشد.
کاهرانیزداشتوکمترینعملکردبهسطحشاهدرقامزرفاامتعلاق
داشت(جدول.)4اگرچه کلزا عموماً به کمبود فسفر حساس است ،اماا
بررسیهانشاندادهکهرقمهای مختلف حساسیت متفاوتیدارند.چن
بهتبع آن عملکرد
و همکاران()9افزایش معنیدار عملکرد دانه و کاه و 
روغن را در اثر مصرف فسفر در مقایسه با تیمار شاهد بادون مصارف
فسفر گزارش کردند.رابطههمبساتگیباینعملکاردداناهوکااهدر
مطالعهفعلی،مثبتومعنیداربود(**.)R2=0/35
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غلظت فسفر در برگ و دانه و جذب فسفر در دانه

نتایججدولتجزیهواریانسنشاندادکهاثراصلیمقادیرکااربرد
فسفربرغلظتفسفربرگونیزغلظاتفسافرداناهدرساطحیاک
درصدمعنیداربود(جدول.)2کااربردفسافرباعاثافازایشغلظات
فسفربرگونیزغلظتوجذبفسفردانهارقامکلازاشادوازلحااظ
آماریاختتفمعنیداریدرسطحپنجدرصدبینمقادیرکودفسفاته
مصرفیوجودداشت(جداول3و.)4همدربرگکلزاوهمدرداناه،
غلظتفسفررقمزرفام(0/481درصد)بهصورتمعنیداریدرساطح
یکدرصدکمتارازدورقامدیگارباود(0/505و0/517درصادباه
ترتیبدرارقاماپراواکاپی).جذبدردانهنیزرونادیمشاابهایاندر
ارقامداشتودردورقماپراواکاپی(بهترتیاب21/2و21کیلاوگرم
برهکتار)بیشترازرقمزرفاامباود(20/3کیلاوگرمبارهکتاار).در
بررسیاثراتمتقابل،بیشترینغلظتفسفربرگدررقماکاپیوباا
کاربرد300کیلوگرمبرهکتارکودبهدستآمد(0/547درصد)وکم-
ترینآنمربوطبهتیمارشااهدرقامزرفاامباود(0/442درصاد).در
درونهریکازارقام،کاربردفسفرباعاثافازایشمعنایدارغلظات
فسفربرگنسبتبهشاهدآنرقمنشد.تنهااخاتتفمعنایدارباین
شاهدرقمزرفام(0/442درصد)وتیمار240و300کیلوگرمکاوددر
ارقاماکاپیواپراوجودداشت.دردانهبیشترینمقدارغلظاتفسافر
کودفسفاتهدررقمزرفامبهدستآمد

باکاربرد300کیلوگرمبرهکتار
(0/757درصد)کهاختتفآننسبتبهتیمارشاهداینرقممعنیدار
بود.دررقماکاپیکااربردساطح160کیلاوگرمکاوددارایاخاتتف
معنیدارباتیمارشاهداینرقمبود.دررقمزرفامسطح240کیلوگرم
کوددارایاختتفمعنیدارباشااهدباودودررقاماپاراساطح300
کیلوگرمکوددارایاختتفمعنیدارباشاهداینرقمباود.کامتارین
غلظتفسفردانهمربوطبهتیمارشاهدرقماکاپیبود(0/625درصد).
بیشترینمقدارجذبفسفردانهمربوطبهسطح300کیلاوگرمکاود
درارقامزرفامواپرابود(24/1کیلاوگرمبارهکتاار)وکامتارینآن
مربوطبهتیمارشاهدرقمزرفام(16کیلوگرمبرهکتار)باود.دررقام
اکاپیسطح80کیلوگرمکوددارایاختتفمعنیدارباشاهداینرقم
ازلحاظجذبفسفردانهبود.دررقمزرفامنیزاینو عیتبرایسطح
کیلوگرمکودوجودداشت،درحالیکهاختتفساطحکاودی80و

80
160کیلوگرممعنایدارنباود.اخاتتف240کیلاوگرمکاودبااآنهاا
معنیداربود.دررقماپرااختتفساطح80کیلاوگرمکاودبااشااهد

ازلحاظجذبفسفردانهمعنیدارباود،ولایباینساطوح160،80و
240کیلوگرماختتفغیرمعنیداربود.سطح300کیلاوگرمکاوددر
اینرقمباکلیهسطوحاینرقمدارایاختتفمعنیدارباود.افازایش
غلظتفسفردرگیاهرامیتوانپاسخبهکودفسفاتهباتوجهبهپایین
بودنمقدارفسفرقابلجذبخاک(پایینتر از حد بحرانی)نسابتداد.


تفاوتهای ژنتیکی در جذبفسفرممکن اسات مرباوط باه اخاتت 
ف
ژنوتیپها درکارآیی جذب عناصرغذایی از خاک و تفااوت در تبادیل
عناصرجذبشده برای تولید ماده خشک گیاه باشد.بینغلظتفسافر

ns
برگوغلظتفسفرداناه،همبساتگیمعنایداریوجاودنداشات( 
 .)R2=0/11بینغلظتفسفربرگوجاذبفسافرداناهنیازارتبااط
معنیداریمشاهدهنشد( .).)R2=0/01nsبینغلظتفسافربارگو
عملکرددانهنیزارتباطمعنیدارنبود(.)R2=0/1nsایاننتاایجنشاان
میدهدکهبراساسمقادارفسافربارگدرمرحلاهخاروجازروزت،
پیشبینیمقدارغلظتفسفردانهویاعملکرددانهکلزامقدورنخواهد
بود.روندمشابهاینبینغلظتفسفردانهوعملکرددانهوجودداشت
( .)R2=0/03ns

شاخصهاي کارآيي فسفر
کارآيي جذب فسفر

نتایججدولتجزیهواریانس(جدول)2نشاندادکهاثراصالیدو
تیمارواثرمتقابلتیمارهایمقدارفسفرونوعرقمکلازابارشااخص
کاراییجذبفسفردانهبهترتیبدرسطحیاک،یاکوپانجدرصاد
معنیداربود.بیشترینمقدارکارآییجذبباکاربرد80کیلاوگرمبار

هکتارکودسوپرفسفاتتریپلحاصلشدکهتفاوتآنباساطح160
دارنبود،ولیدرایندوسطحبهصورتمعنایداری

کیلوگرمکودمعنی
بیشترازسطوح240و300کیلوگرمکودبود.بازرگتارباودنایان
شاخصدرسطح80کیلوگرمکاودنسابتباهساطوحدیگارنشاان
میدهدکهمقدارجذبدراینسطحبهمقدارجاذبدرتیماارشااهد

(بدونفسفر)نزدیکتراست.درکلیاهارقاامبااافازایشمقادارکاود
فسفاتهمصرفی،کارآییجذبفسفرکاهشیافت،چراکه وقتی تأمین
ل
یک عنصر غذایی زیاد میشود ،دیگر عناصر غذاییمیتوانند عاما 
محدودکننده شوند (.)4در باین ارقاامکلازایموردمطالعاه ،اخاتتف
معنیداریدرسطحیکدرصدازلحااظ کاارآیی جاذب فسافر وجاود
ی
یکهدرشرایطکمبودفسفر،رقماپراباا0/84تواناای 
بهطور 
داشت .
باالیی در جذب فسفر داشتوکاراترازدورقمدیگربود(جادول3و
شکل .(1Aدررقماکاپیبین سطوحفسفرکاربردیازلحااظکاارآیی
جذبفسفرتفاوتمعنیداردرسطح 5درصدوجودنداشات.دررقام
زرفامبینسطوحفسفر80و160کیلوگرمکود،تفاوتغیارمعنایدار،
ولیایندوسطحباسطوحدیگر،تفاوتمعنیدارداشتند.دررقماپارا

تفاوت3سطح160،80و240کیلوگرمکودباهمغیرمعنیدارباود.
اختتفات ژنتیکی بین ارقام گیاهی ازلحاظ جذب بهعنوانمهامتارین
فاکتور تعیاینکنناده درکاارایی گازارششاده کاه باهویژگایهاای
مورفولوژیک و فیزیولوژیک ریشه وابسته است(.)28
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)B( ) و کارايي مصرف فسفرA(  فسفر کارايي،– تفاوت بين ارقام کلزا از نظر شاخص هاي کارايي در جذب1 شکل
Figure 1- Differences between canola cultivars in terms of phosphorus uptake efficiency (PACE), phosphorus efficiency (A)
and phosphorus use efficieny (B)


B

A

c

– روابط همبستگي بين کارايي جذب و کارايي مصرف فسفر و شاخص تنش فسفر در گياه کلزا2 شکل
Figure 2- Correlation between phosphorus uptake efficiency and phosphorus utilization efficiency and P stress factor in
canola
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اختر و همکاران ( )2نشان دادند که ارقاام کاارایکلازا،تغییارات
مورفولوژی (افزایش انشعاباتریشه ،نسبت ریشه به شاخسااره ،طاول
مؤثر ریشه و تارهایکشانده) و فیزیولاوژی ریشاه(ترشاح پروتاون،
آنیونهای اسیدهای آلیو فسفاتازها) را برای جذب بیشتار فسافر و
زیستتودهبهکاار بردناد.درمطالعااتعزیازوهمکااران()2و

تولید
زانگوهمکاران()33درشرایطتنشکمبودفسفر،کارآییدرجاذب
وتغییراتمورفولوژیریشهوترشحاتریشهدلیلافزایشکارآییدر
ارقامکلزایموردبررسیآنهابودنهکارآییدرمصارفیااجابجاایی
مجددعناصردراندامگیاه.درمطالعهکنونی،بیشترینمقدارکاارآیی
جذبفسفربا0/87درسطح80کیلوگرمکودفسفاتهوبهرقماپراتعلاق
داشت.کارآییجذبفسفربیشترینهمبستگیرابافسفرکارآییداشات(**
.)R2=0/465مطابقنتایج(شکل)2Bشاخصتانشکمباودفسافر
)دارایهمبستگیمنفیومعنیدارباکارآییجذبفسافرباود

(PSF
2
(**،)R =0/477ولیمقادارهمبساتگیایانشااخصبااشااخص
کارآییمصرففسفرغیرمعنیداربود(.)R2=0/076nsاینامرنشان
میدهدکهدرارقاممورداستفادهدراینآزمایشنیزهماننادمطالعاات
سایرمحققان،کارآییدرجذبنقشبایشتاریدرفسافرکاارآییو
کاهشتنشکمبودفسفرداردوکارآییمصرففسفردرمرحلاهبعاد
قراردارد(13،2و .)33

کارآيي استفاده از فسفر

نتایجتجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثار اصالیمقادار
فسفرونوعرقمبرکارآییاستفادهازفسفردانهدر سطحیک درصاد
معنیدار گردید(جدول.)2مقایسهمیاانگیننتاایجنشااندادکاه باا
مصرف فسفراینشاخصکاهشیافتوبیشترینمقدارآندرتیمار
شاهدبا 169کیلوگرمدانهبرایهرکیلوگرمفسفروکمتارینمقادار
آندرسطح300کیلوگرمکودفسفاتهمصرفیحاصلشد.ایننتیجه
بانتایجسپهروهمکاران()2009درغتتمطابقتداشتکهگزارش
کردندباافزایشکودفسفاتهدرخاکآهکیباافسافرقابالدساترس
پایین،کارآییمصرففسفرکاهشیافت.متوساط شااخص کاارآیی
مصرف فسفر147کیلوگرمدانهبرایهرکیلوگرمفسافرباودو باین
معنیدار باودکاه در ایان
ارقام ازلحاظ کارآیی مصرف فسفر،اختتف 
شرایط ،رقمزرفامبا152کیلوگرمدانهبرایهر کیلوگرمفسفرتوانایی
باالییدراستفادهازفسفر داشتوکاراترازسایرارقامبود(جدول3و
شکل.)1Bاینامر میتواند به این دلیل باشد کاه کاارآیی مصارف
فسفرعمدتاً به توانایی و متابولیسم گیاهی در مصارف فسافر ،مرباوط
میباشد.پساززرفامرقماکاپیودرانتهارقاماپاراقارارداشات.در
بررسیاثراتمتقابل،بیشترینمقدارکارآییاستفادهازفسفردررقام
زرفامودرتیمارشاهدبدونفسفرحاصالشاد(173کیلاوگرمداناه

برایهرکیلوگرمکودفسفر)کهباتیمارشااهدرقاماکااپیاخاتتف
معنیدارآمارینداشت،ولایاخاتتفآنبااتیماارشااهدرقاماپارا
معنیداربودوتیمارشاهدرقماپراکمترازتیمارشاهددورقامدیگار

بود.ایننتیجهنشانمیدهدکهدرشرایطکمبودفسافررقامزرفاام
برایتولیدهرکیلوگرمدانهمقدارکیلاوگرمفسافرکامتاریمصارف
نمودهاست.درمطالعاتهووهمکاران()15درشرایطگلخانهاینیاز
در شرایط کمبود فسفر،کارآییاستفاده از فسافر در گیااه فسافرکاارا
کمتر از گیاه فسفرناکارا بود.این نتایج مؤید آن است کهفسفرکارآیی

در کلزا مربوط به توسعه بهتر سیستم ریشه و جذب ماؤثر فسافر اسات
(.)13ویژگیهای گیاهی که در مقابله با کمبود فسافر سابب افازایش
کارآییاستفادهازفسفر میشود عباارتانادازانتقاالمجاددعنصار،
استفادهازمسیرهاییاآنزیمهایغیروابستهبهفسفر،اصاتحمسایر
یمیباشند()5و تفاوتهای
درونسلول 
متابولیسمکربنوحفظفسفر 
زیادی ازنظر اثر هر یک از عوامل ذکرشده برکارآیی فسفر وجاود دارد.
اختر و همکاران()2در ارزیابیکارآیی مصرف فسفرارقام گیاهیکلازا
بیان کردند کهکارآیی مصرف فسفر بهرقم و ساطوح فسافر وابساته
یکه با مصرففسفر،کارآیی مصرف فسفر ارقام دو برابر
بهطور 
است .
کاهشنشان داد که اشاره بر این دارد که ارقام گیاهی موردمطالعهبا ه
جذبشده ماده خشک کمتری تولیدکردند.رابطاه
ازای هر واحد فسفر 
همبستگیبینکارآییمصرففسافروشااخصتانشفسافروجاود
نداشت(منفیوغیرمعنیدار()R2=0/076nsشکل)2Aولیرابطاه
همبستگیمثبتومعنایداری(**)R2=0/366باینکاارآییجاذب
فسفروکاارآییمصارففسافروجاودداشات(شاکل)2Cورابطاه
همبستگیبینکارآییاستفادهازفسفرونیزشااخصفسافرکاارآیی
معنیدارنبود(  .)R2=0/1ns

فسفر کارآيي

نتایجتجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثار اصالیمقادار
فسفرونوعرقمواثرمتقابلدوتیماربرشااخصفسافرکاارآییدر
سطحیک درصد معنیدار گردید(جادول.)2مقایساهمیاانگیناثارت
اصلینتایجنشاندادکه با مصرف فسفر،ایانشااخصنیازکااهش
یافتوبیشترینمقدارآندرتیماار80کیلاوگرمکاودسوپرفسافات
تریپلدرهکتارحاصالشاد.اخاتتفباینساطوح160،80و240
کیلوگرمباهممعنیدارنبود.متوسط شاخصفسفر کاارآیی در شارایط
کمبودفسفر0/91بودو باین ارقاام ازلحااظ فسافرکاارآیی اخاتتف
معنیداردرسطحیکدرصد وجودداشتکه در این شرایط ،رقماپارا

بامقدار0/924کاراترازدورقمدیگربود(جادول3وشاکل.)1Cدر
رقماپراکاراییجذبفسفرونیزفسفرکاراییآنبیشتربود.همچنین
تجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثربارهمکانشرقامومقادار
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فسفربرشاخصفسفرکارآییدر سطحیک درصاد معنایدار گردیاد.در
رقماکاپیبیشترینمقدارفسفرکارآییدرسطح160کیلاوگرمکاود
حاصلشد.تفاوتبینسطوحدراینرقممعنایدارنگردیاد.دررقام
زرفامبیشترینفسفرکاراییدرسطح80کیلوگرمکودحاصلشادو
اختتفآنباسطح300کیلاوگرمکاودمعنایدارباود.دررقاماپارا
بیشترینمقدارفسفرکارآییازسطح240کیلوگرمکودحاصالشاد

کهاختتفآنباسطوح80و160کیلوگرمکودغیارمعنایداروباا
300کیلوگرمکودمعنیداربود(جدول.)4
انجامگرفتهریشه رقم فسفرکارا در شرایط تنش
طبقبررسیهای 
کمبود فسفر ،بلندتر بودهو ریشههای مویین جانبی متراکمتر ،همراهبا
تعداد بیشتری انشعاب است( .)18این عواملممکاناسات باعاث
توسعه بهترسیستم ریشهای و جذب مؤثرتر فسفر شود .این امرسابب
افزایش غلظت فسفر در گیاه و درنهایت تولیاد زیساتتاودهبایشتار
بههرحال،فسفرکاراییپدیدهای پیچیده است که تحت تأثیر
میشود .

مکانیسمهای گیاهی دخیلدر جذب فسفر از خاک و مصرف فسفر در
سطح متابولیسمسلولیبودهوبهمحیطرشدگیاهواشکالشایمیایی
فسفردرخاکنیزوابسته میباشد(.)18نوع منباع فسافرنیازممکان
همانگونهکهدر
استفسفرکارایی ارقام را تحت تأثیر قرار دهد( .)23
قسمتهایقبلبیانشدرابطههمبستگیبینفسفرکارآییوکارآیی
جذبفسفرمعنیدار(**)R2=0/465ودرموردکارآییمصرففسفر
اینرابطهغیرمعنیدارگردید(.)R2=0/1nsاینامرنشاانمایدهاد
کهفسفرکاراییاینارقامبیشتروابستهباهتوانااییآنهاادرجاذب
فسفربودهوتواناییتولیددانهبهازایفسفرجذبشدهنقشکمتاری
دارد.رابطهبینشاخصتنشفسفروغلظتفسفربرگونیزغلظات
فسفردانهدراینمطالعهمعنیدارنگردید .
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کیلوگرمفسفر،عملکردبهینهدانهرانسبتبهتیمارشاهدوتیمارهای
دیگرفسفر،تولیدنمودند.دررقمزرفاامبایشتارینعملکاردداناهاز
سطح 160کیلوگرمکودحاصالشادولایتفااوتآنبااساطح80
کیلوگرممعنیدارنشد،ولیتفاوت160کیلوگرمایانرقامبااشااهد
معنیداربود.لذادراینرقمکاربرد160کیلوگرمکاودبارایشارایط
مشابهقابلتوصیهاست.البتهتفاوتعملکرددانهتیماار80کیلاوگرم
کوددردورقماکاپیواپراباتیمار160کیلوگرمکاوددررقامزرفاام
حدود 75کیلوگرمبود.مقدار75کیلوگرمدانهکلازابااقیمات3430
تومان،معادل257هزارتوماندرآمدایجادخواهدنماودوهزیناه80
کیلوگرمکودمعادل176هزارتومانهزینهخواهدداشاتکاهتفااوت
آنها81هزارتومانشدهونسبتفایدهبههزینه0/46خواهادباود.
لذاازلحاظبرآورداقتصادی،کاربردارقاماپراواکااپیباا80کیلاوگرم
کوددرشرایطمشابهاینآزمایشقابلتوصیهخواهادباودومصارف
مازادکودفسفرهباعثافزایشمعنیدارعملکاردداناهنخواهادشاد.
کارآییاستفادهازفسفررقمزرفاامبرتارازدورقامدیگارباود،ولای
ازلحاظکارآییجذبفسفروفسفرکارآییرقاماپارابرتارازدورقام
دیگربود.لذابهنظرمیرسدباتوجهبههمبستگیمعنایدارشااخص
تنشفسفروشاخصکاراییجذبفسفردرسهرقامکلازا،شااخص
کاراییجذبفسفرشاخصمهمترینسبتبهکارآییمصارففسافر
بودهومیتواندبهعنوانیکشاخصکلیدیبرایتفکیکارقامکلازا
ازارقامناکارادرشرایطمزرعهمورداستفادهقارارگیارد.بااتوجاهباه
ازلحاظواکنشبهفسفرالزماستدرتوصیههای

تفاوتسهرقمکلزا
کودی،نوعرقمکلزانیزدرنظرگرفتهشود.باهدلیال هزیناه بااالی
یستمحیطیناشیازمصرف مازاد این
کودهایشیمیایی و خطرات ز 
کودها میتوان گفت که گسترش ارقامکارا میتواند یک شیوه بسایار
مؤثر در بهبود رشد و نمو گیاهان وکاهش مصرف کودهای شایمیایی
فسفاته باشد.

نتایجاینپژوهشنشاندادکهارقاماپاراواکااپیدرساطح80
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Introduction: Due to the compatibility of canola with different conditions, economic value, its price and
importance of rotation with cereals, it has the highest level of cultivation area among the oilseed crops in Iran .
Phosphorus (P) deficiency is a widespread macronutrient deficiency and is one of the major limiting constraints
for canola production. Despite its importance, it limits crop yield on more than 40% of the world’s arable land
and 70.2% in Iran. Moreover, global P reserves are being depleted at a higher rate and according to some
estimates, there will be no economic P reserve by the year 2050. This is a potential threat to sustainable canola
production. Most of the P applied in the form of fertilizers may be adsorbed by the soil, and would not be
available for plants lacking specific adaptations. It is widely accepted that the most realistic solution to the
problem of P deficiency is to develop new plant cultivars that adapt to P-deficient soils. Phosphorus efficiency is
a term that generally describes the ability of crop species/genotypes to give higher yield under P-limiting
condition. Plant species as well as genotypes within the same species may differ in P efficiency. This study was
conducted to determine the effect of phosphorus fertilization on the grain yield and phosphorus efficiency
indices in different canola cultivars.
Materials and Methods: The present study was carried out at the research farm of the Mahidasht
Agricultural Research Stationlocated 20 km away from Kermanshah (with elevation of 1265 m). This
experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with three replications with 2
factors including canola varieties and different amounts of phosphorus fertilizer. The first factor consisted of five
triple superphosphate (TSP) levels (0, 16, 32, 49, and 61 kg per ha) and the second factor consisted of three
cultivars (Okapi, Opera and Zarfam). This research was conducted on soil where the amount of available
phosphorus was lower than the critical level required for canola (15 mg kg-1). Prior to sowing, all phosphorus
treatments with 30 kg ha-1 of zinc sulfate fertilizer as well as one-third of nitrogen fertilizer (100 kg ha-1 urea)
were applied during planting and mixed thoroughly with the soil. The remaining urea fertilizer was applied at
two stages of stem growth (120 kg ha-1) and early flowering (100 kg ha-1). Each experimental plot had an area of
12 m2. Irrigation method was sprinkler. Grain and straw yield were determined after the harvest and seed
samples (harvesting stage) were taken and rinsed with distilled water, oven dried at 70 °C, ground, digested and
analyzed for determining the P concentration. Analysis of variance was performed using SAS software and mean
comparisons performed by Duncan’s multiple range tests (P ≤ 0.05).
Results and Discussion: The results showed that the interaction effects of phosphorus fertilizer rate and
canola cultivars on leaf P concentration, grain and straw yield, grain P concentration and uptake, and P
efficiency indices were significant. In average of the two-years, the highest grain and straw yields (3203 and
4613 kg ha-1, respectively) were obtained from 300 kg ha-1 P fertilizer rate for Okapi cultivar. Under the P
deficiency condition, no significant difference was observed between cultivars in terms of grain yield.
Significant differences were observed among three cultivars in terms of P efficiency. Opera cultivar was efficient
in absorption (0.84) and Zarfam cultivar was efficient in phosphorus utilization (152 kg grain / kg fertilizer), but
Opera was phosphorus efficient. With application of phosphorus fertilizer, phosphorus use efficiency decreased
and the highest amount was found for the control treatment which produced 169 kg seeds per kg of phosphorus.
The lowest amount of this characteristic was obtained for 300 kg phosphorus fertilizer treatment . Considering the
correlation between phosphorus stress factor and P uptake efficiency, it seems that P efficiency was dependent
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on P uptake (R2 = 0.477 **) rather than P utilization (R2 = 0.076 ns).
Conclusion: Phosphorus uptake efficiency can be used for selecting P efficient cultivars of canola under
farm condition. Application of Opera and Okapi cultivars with 80 kg of fertilizer per ha in similar conditions of
this experiment would be advisable and excess phosphorus fertilizer application would not significantly increase
grain yield. Selecting suitable varieties could decrease application of chemical fertilizers in the soil.
Keywords: Canola, Efficiency, Phosphorus concentration, Phosphorus utilization, Uptake

