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  موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج ،دانشیار -2

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،استاد -3

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،استادیار -4

   کارشناس کشاورزي-5

  

  چکیده

 پیشرفته کلزا در یک مزرعـه  به منظور مطالعه تاثیر فصل کاشت و تنش خشکی  بر ویژگی هاي کمی وکیفی ارقام           

-1388آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پالت در قالب بلوک هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار درسـال زاراعـی             

آزمایش در شرایط فصل کاشت وتنش خـشکی در دو سـطح و       . درایستکاه تحقیقاتی قزوین، ایران انجام شد     1387

ن، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک چهار رقم کلزا براي محاسبه صفاتی نظیر طول خورجی

بعد از نمونه برداري از مراحل مختلف اندازه گیري شاخص هاي رشد نتایج حاصـل نـشان داد کـه               . سازمان یافت 

در نتیجـه   .صفات مورد آزمون در نتیجه عملیات مدیریت مزرعه، مانند فصل کاشت وتنش خشکی اصالح می شـود      

فصل کاشت و آبیاري بر روي طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه وعملکـرد بیولوژیـک    اثر ساده   

معنی دار گردید و اثر متقابل فصل کاشت و آبیاري نیز بر روي تعداد دانه در خورجین و عملکرد بیولوژیک معنـی           

 رابطه منفـی قـوي بـین قطـع آبیـاري از      دار گردید ولی بر روي طول خورجین و وزن هزار دانه معنی دار نگردید و    

که منجر بـه کـاهش طـول    . با صفات مورد آزمون بود) 10/12/87(مرحله گلدهی به بعد و فصل کاشت زمستانه        

 در حـالی کـه فـصل کاشـت پـاییز     .خورجین، تعداد دانه در خـورجین، وزن هـزار دانـه وعملکـرد بیولوژیـک شـد             

زایش طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه وعملکرد   باعث اف ) شاهد(و آبیاري معمول    ) 10/7/87(

  .بیولوژیک در صفات مورد آزمون گردید
  

  .فصل کاشت، تنش خشکی،ارقام پیشرفته، وزن هزار دانه،عملکرد بیولوژیک : کلیديواژه هاي

  

  مقدمه

تاخیر در کاشت باعث کاهش محصول در یک          

 Forre et(توسط وکم می شود منطقه با بارش هاي زیاد، م

al., 2002 .( تاریخ کاشت زودتر و به موقع باعث افزایش

  عملکرد محصول نسبت به تاریخ کشت دیر هنگام، 

    

همچنین کود نیتروژن مناسب و کافی باعث افزایش وزن 

هزار دانه و تغییر در ساختار محصول دانه روغنی 

از به کلزاي پاییزه نی) Hakan Ozer, 2002..(میشود

   درجه روز رشد براي توسعه سیستم ریشه قوي براي 416

                                                
 .، دانشکده کشاورزي، گروه زراعتعلوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد :  آدرس نویسنده مسئول-1
 26/11/89:  و پذیرش14/9/89:  دریافت�
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گذرانی موفق که وابسته به تاریخ کاشت می  زمستانیک 

سیستم ). Peeter et al., 2007 Laniste(باشد دارد 

خاک ورزي و تاریخ کاشت بروي محتواي روغن و مقدار 

مقدار محصول در خاک . محصول کلزا تا ثیر میگذارد

 افزایش میابد اما ممکن است گیاه کلزا تحت ورزي مرسوم

بدون خاک ورزي در سیستم حفاظتی کشاورزي در فصل 

 (Hossein et al., 2008 پاییز رشد بیشتري می نماید

(Toraby.  اقدامات آلکالین، فسفات، دي هیدروژن تحت

و بدون . تاثیر خاکورزي، واریته و تاریخ کاشت می باشد

را در فعالیتهاي خاک و رشد خاک ورزي مقدار آنزیمها 

 تاریخهاي .)Hamidi et al., 2008( کلزا را افزایش دهد

کشت نوامبر و اکتبر بذرهاي بیشتر با محتواي روغن و وزن 

دانه بیشتر نسبت به تاریخ کشت دسامبر تولید نمود 

)Adomsen and Coffelt, 2004 .( روشهاي مختلف

ر عملکرد، خاکورزي و تاریخ کشت به طور معنیداري ب

میزان و مقدار روغن کلزا و کرمهاي خاکی موثر می باشد 

بیشترین عملکرد در خاکورزي رایج مشاهده شد، دوام کلزا 

در اوایل فصل رشد پاییزه در بدون خاکورزي و حداقل 

 ارقام .Torabi et al., 2007)( خاکورزي، بیشتري بود

مختلف کلزا از نظر شاخص برداشت با یکدیگر تفاوت 

معنی داري دارند و این موضوع به عوامل محیطی و 

واکنش ) Kolte et al., 2000( و ژنتیکی بستگی دارد

ارقام کلزا از نظر میزان روغن به تراکم و تاریخ کاشت 

تنش  ).Smith and Taylor, 1992(متفاوت بود 

خشکی و به دنبال آن افزایش دماي کانوپی از طریق اثر بر 

 به داخل برگ، بر میزان co2د مقاومت روزنه اي ورو

حداکثر ). Jensen et al., 1996(فتوسنتز اثر می گذارد 

حساسیت کلزا به تنش خشکی در زمان پر شدن دانه و 

 Nielsen and(حداقل آن در مرحله رشد رویشی است 

Janick, 1990 .( در بررسی سه سطح آبیاري) بدون

، بیشترین )ز رو35 روز و آبیاري در 20آبیاري، آبیاري در 

عملکرد در سه سطح آبیاري به صورت مشترک بیشتر از 

 ,.Sultana et al( روز بود20بدون آبیاري وآبیاري در 

 و تنش آبی بر روي نشاء وگیاه UVBافزایش ). 2009

جوان کلزا عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد 

Sangtarash et al., 2009) .( حداکثر نیاز گیاه به آب

یش وزن هزار دانه روغن و پروتیین در مراحل براي افزا

 Huhammad.(سبز شدن، گلدهی و دانه روي می باشد

Taher et al., 2007 ( در بررسی روي عملکرد دانه و

کارایی آب مصرفی کلزا تحت تأثیر تنشهاي دماي باال و 

 به عنوان یک WHEآبیاري تکمیلی، این اعتقاد را که 

اي عملکرد دانه در انتخاب معیار انتخابی غیرمستقیم بر

 ,.Faraji et al( ژنوتیپی میتواند استفاده شود تایید کرد

ها براي پیوند  بعد از برداشت پنبه همان پشته). 2008

خوردن کلزا با کاهش مقدار آب مصرفی و انرژي مصرف 

کمبود ). Buttar et al., 2006( شده مناسب می باشد

دانه در گیاه کلزا، آب در مرحله گرده افشانی و پر شدن 

کاهش معنی داري در تعداد خورجین و تعداد دانه در 

 ,Niknam and Turner( خورجین را در پی دارد

تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین با ). 2003

ژنوتیپ و تنش آب همبستگی دارد بطوري که بیشترین 

تعداد خورجین در گیاه مربوط به اثرات متقابل بین رقم 

Active در تیمارآبی FC) و کمترین ) ظرفیت زراعی

 Cressتعداد خورجین در گیاه مربوط به اثرات متقابل رقم 

 Poma et(مشاهده گردید )  خشکیSTR(در تیمار آبی 

al., 1999 .( وزن هزار دانه عامل مهم و تعیین کننده

عملکرد دانه است و نقش مهمی در پتانسیل عملکرد یک 

تنش خشکی در ). Sana et al., 2003(رقم بازي می کند

مراحل انتهایی پر شدن دانه، وزن هزار دانه سویا را کاهش 

در بررسی فیزیولوژیکی ). Desclaux et al., 2003(داد

تحمل، تحت شرایط خشکی در کلزا، ارقام مختلف 

 Sadaghat(اختالف معنی داري در وزن هزار دانه داشتند

et al., 2003(غن در جریان نمو در دانه روغنی کلزا رو

). Triboi and Renord,1999(دانه ذخیره می شود

علت اکسید شدن سریع کلزا وجود درصد باالیی اسیدهاي 

چرب غیر اشباع می باشد که همزمان با افزایش تنش 

 Kosaki et( خشکی این درصد نیز افزایش   می یابد

al., 2002.(  
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  مواد و روش ها

ــن                         ــاتی  مط ای ــستگاه تحقیق ــه در ای الع

 57 درجـه و    49طول جغرافیـایی    (کشاورزی قزوین، ایران    

دقیقــه  18 درجــه و 36، عــرض جغرافیــایی دقیقــه شــرقی

 اجـرا شـد کـه    ) متـر 1314، و ارتفاع از سطح دریـا      شمالی

فصل کاشت  . فصل کاشت و رقم تیمارهای آزمایشی بودند      

اشـت  در دو سطح به عنوان عامـل اصـلی، شـامل فـصل ک           

. بـود ) 10/12/87(و فصل کاشت زمـستانه    ) 10/7/87(پاییزه

و قطـع   ) شـاهد (آبیاری در دو سطح شامل آبیاری معمـول         

 :آبیاری از مرحله گـل دهـی بـه بعـد و ارقـام عبارتنـد از                 

RGS003  ،Sarigol  ،Hyola401   و Option500  در 

به ) 87-88(این آزمایش در سال زراعی       .کرت های فرعی  

اسپلیت پالت در قالب بلوک های کامـل      صورت فاکتوریل   

براسـاس طبقـه بنـدی       . تصادفی در سه تکرار اجرا گردیـد      

Coupen         منطقه به عنوان اقلیم معتدل سرد طبقه بندی می

 میلـی متـر و میـانگین        312متوسط بارندگی سـالیانه     . شود

 2/8 ساله به ترتیـب    30پایین ترین و باالترین دما در دوره        

مشخـصات خـاک    .  گـراد مـی باشـد       درجه سانتی  7/38و  

ــدول  ــشی در ج ــه آزمای ــده اســت-1مزرع ــه  . آم در مزرع

ابعاد هر کرت   . آزمایشی در سال قبل، گندم کشت شده بود       

 4 بود و هر کرت آزمایـشی شـامل          m2/1 × m4آزمایشی  

 و فاصـله بوتـه      cm 30 متری با فاصـله خطـوط        4خط و   

ن  سانتی متر بود که دو خـط کنـاری بـه عنـوا             4روی خط   

 خـط میـانی آن بـرای تعیـین     2حاشیه در نظر گرفته شد و   

مراحل فنولوژیکی گیاه و صفات مختلف مورد استفاده قرار   

.  فاصله تعبیه شده بود    m6بین بلوک ها نیز حدود        . گرفت

 N کیلوگرم در هکتـار      50با توجه به آزمایش خاک حدود       

یک سوم این مقدار بصورت پیش کاشت یک سوم (خالص 

 شروع طویل شدن ساقه و بقیه در شروع گل دهی           دیگر در 

    P2O5 کیلوگرم در هکتار70و حدود ) به خاک اضافه شد
 100خالص از منبع کودی اوره و فسفات آمونیوم و مقدار           

 بصورت کود سـولفات پتاسـیم بـه    k2oکیلوگرم در هکتار    

) تری فلورالین( لیتر در هکتار علف کش ترفالن        5/2همراه  

ــه خــاک داده ــاییزه  .  شــدب ــانی کــشت پ در دو مقطــع زم

کلیـه ارقـام   ) 10/12/1387(و کشت زمستانه  ) 10/7/1387(

آرایـش کاشــت، دو ردیفـه بـه صــورت    . کـشت گردیدنـد  

بـذور، قبـل از   . مستطیل و در باالی پشته ها انجـام گردیـد     

بـه  . کاشت غربال و عملیات کاشت با دست انجام گرفـت         

 برگی 6 تا  2در مرحله   منظور رسیدن به تراکم بوته مناسب       

. اقدام به تنک و همچنین حذف علـف هـای هـرز گردیـد            

 میلـی متـر     80آبیاری برای تیمار آبیاری معمول بر اسـاس         

 انجام گرفت و سپس از مرحلـه        Aتبخیر از تشتک کالس     

گل دهی به بعد، آبیاری برای تیمار تنش خشکی، به طـور            

ـ            ن زمـان،  کامل قطع گردید به عبارت دیگـر، تـا قبـل از ای

آبیاری برای تیمار تنش خشکی، کامال مشابه تیمار آبیـاری          

تنها منبع آب قابل دسـترس در ایـن زمـان در            . معمول بود 

تیمار تنش خشکی، نزوالت جوی بود بـه منظـور بررسـی            

بهتر خصوصیات تیمارهای مورد آزمـایش و تعیـین رونـد           

ایـن  . رشد کلزا تیمارهای مختلف، آنالیز رشد انجام گرفت       

بـر  . امر، مستلزم انجام نمونه برداری های دقیق مـی باشـد          

اساس محاسبه شاخص های رشد از مرحله ساقه رفتن بـه           

 روز یکبار از کلیه کرت هـای آزمایـشی نمونـه          15فواصل  

برداری تخریبی صورت گرفت و وزن خـشک بـرگ، وزن           

در این . خشک کل گیاه و شاخص سطح برگ تعیین گردید  

  .فاده از فرمول زیر به کار گرفته شدبا است) GDD(تحقیق 

  

    n  
T max + T min 

 
- ] Tb 

2 
[ ∑ GDD=  

    j=1  
  

 درجه روزهای رشد تجمعی در طی GDD: در این معادله 

 تعداد روزهای رشد، N.روزهای نمونه برداری می باشد

Tmax درجه سانتیگراد( درجه حرارت حداکثر روزانه( ،

Tminداقل روزانه و  درجه حرارت حb درجه حرارت پایه 

. می باشد) صفر درجه سانتیگراد(برای رشد کلزای بهاره 

هر چهار ردیف کاشت به عنوان یک کرت در نظر گرفته 

 متر از ابتدا و انتهای هر 5/0و ) 4و1(دو ردیف کناری . شد

 خط 2سپس از . کرت به عنوان حاشیه منظور گردید

 5/0و با در نظر گرفتن ) 2و3(مرکزی هر کرت ردیفهای 
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 سانتی متر طولی بر روی ردیف، 10متر حاشیه و به مقدار 

و از )  روز15به فواصل زمانی متوسط (در هفت مرجع 

به طور ( بوته 4اواسط دوره روزت با کف برنمودن 

و . از هر کرت اقدام به نمونه برداری گردید) تصادفی

یاه درپاکت برگهای هر نمونه در یک پاکت و سایر اجزای گ

از هر کرت، ماده خشک کل، شاخص . دیگر قرار داده شد

و سایر نمونه های مورد نیاز در طول )) LAIسطح برگ

یک طرف (سطح برگ . فصل رشد اندازه گیری شدند

، TDIASTابزارهای (با استفاده از سطح سنج برگ) پهنک

Delta-t (بافت های زرد و پیر در اندازه . اندازه گیری شد

دو روز بعد از (در زمان برداشت . ها محاسبه نشدندگیری 

نمونه ها برای تعیین عملکرد دانه ) رسیدگی فیزیولوژیک

دوره های گل دهی و پر شدن دانه مانند . برداشت شدند

تعداد روزهای بین شروع تا پایان گل دهی و بین شروع پر 

شدن دانه تا پایان پر شدن دانه مورد بررسی قرار 

ندازه گیری وزن خشک کل پس از رطوبت برای ا.گرفت

گیری اولیه اجزای گیاه در هوای آزاد، برگ و ساقه های 

 ساعت در آون الکتریکی با 48نمونه برداری شده به مدت 

 درجه سانتی گراد قرار گرفته و سپس با ترازوی 80دمای 

 گرم توزین گردید وزن خشک کل 001/0دیجیتال با دقت 

 برگ، ساقه و قسمت گل و گیاه از مجموع وزن خشک

از ) RGR(سرعت رشد نسبی . دهنده به دست می آید

 محاسبه گردید در این RGR = dw/dt × 1/wرابطه 

دوام . زمان می باشد : Tوزن خشک کل گیاه و  : wفرمول 

 DMD=(W1 + W2)(T2  از رابطه) BMD(ماده زنده 

– T1(در این فرمول، . به دست آمدW :  وزن خشک کل

  .زمان است : T های هوایی گیاه و اندام

  :سرعت رشد محصول از رابطه زیر بدست می آید

  

  وزن خشک ثانویه-وزن خشک اولیه 

 فاصله نمونه برداری
 رشد محصول سرعت  =

  

برای اندازه گیری شاخص برداشت از فرمول  

HI=Y/DM جاییکهDM = ماده خشک روی زمین در

 عملکرد دانه= Yو ) هکتار/گرمکیلو(بلوغ فیزیولوژیکی

اعداد به دست آمده با استفاده از برنامه  ).هکتار/کیلو گرم(

MSTATCمیانگین ها با .  مورد آنالیز آماری قرار گرفت

بعد از تعیین . آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند

عملکرد و اجرای عملکرد، بخشی از محصول یه منظور 

ستخراج روغن به ا. تعیین کیفیت مورد بررسی قرار گرفت

بدین منظور ابتدا کاغذ . روش سوکسله انجام پذیرفت

 گرم از نمونه ی دانه 3 الی 2صافی را وزن کرده و مقدار 

ی آسیاب شده را در آن ریخته و به شکل پاکت بسته بندی 

برای حذف رطوبت نمونه های آسیاب شده همراه با . شد

 80-100 ساعت در آون با دمای 5/1پاکت آنها به مدت 

سپس پاکت نمونه را وزن . درجه سانتیگراد قرار داده شد

کرده و آن را در سوکسله قرار داده و به بالنی که در آن 

 سی سی حالل روغن تترا کلرید کربن وجود 250 -300

دارد، وصل کرده سپس بالن و سوکسله را در زیر یک مبرد 

که به شیر آب وصل است قرار داده و روی اجاق به مدت 

پاکت ها را سوکسله خارج کرده و .  ساعت جوشانده شد6

پس از مدتی قرار دادن در هوای آزاد، مجدداً در آون با 

 ساعت قرار 5/1 درجه سانتیگراد به مدت 80 -100دمای 

پس از رطوبت گیری، نمونه ها به . داده شد تا خشک شود

نمونه ها از .  دقیقه در دسیکاتور قرار داده شدند30مدت 

کاتور خارج و وزن گردیدند تا این مرحله از آزمایش، دسی

  :نمونه ها سه بار توزین گردیدند که شامل

: توزین کاغذ صافی بدون نمونه، مرحله دوم: مرحله اول

  .نمونه حاوی روغن+ توزین کاغذ صافی

  

  وزن دوم-وزن سوم 
100× 

  وزن دوم-وزن اول 
 روغن دانه درصد =

  

در . نمونه بدون روغـن   + ذ صافی توزین کاغ : مرحله سوم 

نهایت با استفاده از رابطه زیر، درصد روغن دانـه محاسـبه            

  .گردید

 
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 تنش خشکی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام پیشرفته کلزا  کاشت وبررسی اثر فصل/ 

 60

   و بحثنتایج

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نـشان داد                           

که اثر ساده فصل کاشت و آبیاری بر طول خورجین معنـی       

ول دار گردید  ولی اثر متقابل فصل کاشت و آبیاری بـر طـ       

مقایسه میانگین اثـر    ). 2جدول(خورجین معنی دار نگردید     

 938/5 با میانگین    Hyola401ساده رقم نشان داد که رقم       

 412/5 بـا میـانگین      Sarigolسانتی متر، باال ترین و رقم         

سانتی متر، پایین ترین طول خورجین را به خود اختصاص     

کاشت در مقایسه میانگین اثر متقابل فصل      ). 1شکل( دادند  

ــاییزه     ــت پ ــصل کاش ــه در ف ــد ک ــشخص ش ــاری م و آبی

 میلـی   80آبیاری پس از    ) شاهد(آبیاری معمول   ) 10/7/87(

 863/6 بـا میـانگین      Aمتر تبخیر از تـشت تبخیـر کـالس          

) 10/12/87(سانتی متر، بیشترین و فصل کاشـت زمـستانه          

در قطع آبیاری از مرحلـه گـل دهـی بـه بعـد بـا میـانگین           

مترین طول خورجین را تولیـد نمودنـد    سانتی متر، ک  588/4

مقایسه میانگین اثر متقابل فصل کاشت و رقـم          ). 2شکل  (

در فـصل کاشـت پـاییز        Option500نشان داد کـه رقـم       

 سانتی متـر، بیـشترین و رقـم          650/6با میانگین ) 10/7/87(

Sarigol      با میانگین ) 10/12/87(  در فصل کاشت زمستانه

ــول 8/4 ــرین ط ــر، کمت ــه خــود  ســانتی مت  خــورجین را ب

در مقایسه میانگین اثر متقابـل       ). 3شکل  (اختصاص دادند   

  در شرایط    RGS003آبیاری و رقم مشخص شد که رقم        

 میلی متر تبخیر از  80آبیاری پس از    ) شاهد(آبیاری معمول   

 سانتی متر، بیشترین 35/6 با میانگین Aتشت تبخیر کالس   

 مرحله گل دهـی      درشرایط قطع آبیاری از    Sarigolو رقم   

سـانتی متـر، پـایین تـرین طـول          925/4به بعد با میـانگین      

مقایـسه   ). 4شـکل   (خورجین را به خود اختصاص دادنـد        

میانگین اثر متقابل فصل کاشت، آبیاری و رقم نشان داد که           

ــم   ــاییزه  RGS003رق ــت پ ــصل کاش و ) 10/7/87( در ف

بخیر  میلی متر ت   80یا آبیاری پس از     ) شاهد(آبیاری معمول   

 سـانتی متـر،     15/7 بـا میـانگین    Aاز تشت تبخیـر کـالس       

ــم   ــشترین و رق ــستانه   Sarigolبی ــت زم ــصل کاش  در ف

و قطع آبیاری از مرحله گـل دهـی بـه بعـد بـا        ) 10/7/87(

 سانتی متر، کمترین طول خورجین را به خود 25/4میانگین 

ــد  ــه  ).3جــدول (اختــصاص دادن ــایج حاصــل از تجزی نت

ـ      ر سـاده فـصل کاشـت و آبیـاری، و         واریانس نـشان داد اث

همچنین اثر متقابل فصل کاشت و آبیاری بر تعداد دانـه در       

وجود چنین اختالف   ). 2جدول  (خورجین معنی دارگردید    

معنی داری بین صفات و تنوع مشاهده شده، توسط سانا و           

آنهـا گـزارش کردنـد  تعـداد      . همکاران نیـز گـزارش شـد      

رقـم، خـاک و شـرایط       خورجین درهر گیاه به عوامل نظیر       

نتایج تحقیقات نشان دادند که ارقـام       . محیطی وابسته است  

مختلف براسـیکا تفـاوت هـای معنـی داری ازنظـر تعـداد             

 .(Sana et al., 2003) خـورجین در هـر گیـاه دارنـد    

 Optionن اثر ساده رقم نشان داد کـه رقـم   مقایسه میانگی

 بـا   Sarigol ، بـاال تـرین و رقـم       68/20 با میـانگین     500

ر خـورجین را بـه   ، پایین ترین تعداد دانـه د      30/18میانگین

در مقایـسه میـانگین اثـر     ). 5شـکل    (خود اختصاص دادند  

متقابل فصل کاشـت و آبیـاری مـشخص شـدکه در فـصل          

آبیاری پس ) شاهد(آبیاری معمول ) 10/7/87(کاشت پاییزه   

 با میـانگین  A میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کالس         80از  

، قطع  )10/12/87( بیشترین و فصل کاشت زمستانه       ،79/24

، 96/14آبیاری از مرحلـه گـل دهـی بـه بعـد بـا میـانگین            

). 6شکل  (کمترین تعداد دانه در خورجین را تولید نمودند         

مقایسه میانگین اثر متقابل فصل کاشت و رقم نشان داد که            

بـا  ) 10/7/87(در فـصل کاشـت پـاییز         Option500رقم  

در فصل کاشت  Sarigol، بیشترین و رقم      53/23میانگین  

، کمترین تعداد دانه    65/15با میانگین   ) 10/12/87(زمستانه  

در  ). 7شـکل (در خورجین را به خـود اختـصاص دادنـد         

مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و رقم مشخص شـد کـه            

آبیـاری  ) شاهد( در شرایط آبیاری معمول   RGS003رقم    

 بـا  A میلی متر تبخیـر از تـشت تبخیـر کـالس     80پس از  

 درشـرایط قطـع     Sarigol، بیشترین و رقـم      50/22میانگین

، پـایین   13/16آبیاری از مرحله گل دهی به بعد با میانگین          

ترین تعداد دانه در خورجین را به خود اختـصاص دادنـد              

ققین نیـز گـزارش کردنـد آبیـاری     برخی از مح  ). 8شکل  (

تکمیلی کلزا، باعث افزایش تعداد دانه در خورجین گردیده   

اثر تنش خشکی ). Rao and mendham, 1990( است
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 Ghosh(در کلزا تعداد دانه در خورجین راکاهش می دهد 

et al., 1994 .(اثر متقابل فصل کاشـت ،  مقایسه میانگین 

 در فصل کاشت RGS003آبیاری و رقم نشان داد که رقم 

یا آبیاری پس از ) شاهد(و آبیاری معمول ) 10/7/87(پاییزه 

ــالس     80 ــر ک ــشت تبخی ــر ازت ــر تبخی ــی مت  بــا A میل

در فصل کاشـت     Sarigolرقم  ، بیشترین و    80/25میانگین

و قطع آبیاری از مرحله گـل دهـی بـه           ) 10/7/87(زمستانه  

ین را به ، کمترین تعداد دانه در خورج   15/13بعد با میانگین  

وجـود چنـین اختالفـی       ).3جدول  (دادند  خود اختصاص   

توسط محققین دیگر نیز گزارش شـده اسـت وقـوع تـنش            

خشکی در مرحله رویشی،گلدهی و پرشـدن دانـه درکلـزا           

باعث کاهش معنی داری تعداد دانه در واحد سطح در هـر            

این گیاهـان پـرورش یافتـه درخـاک         . سه مرحله می گردد   

هش را با افزایش وزن هزار دانه تا حدی      سنگین تر، این کا   

 در بررسی حاضر ).Jensen et al., 1996( جبران کردند

دلیل کاهش تعداد دانه در خورجین در شرایط خشکی مـی    

توان این گونه باشـد کـه وقـوع تـنش خـشکی از مرحلـه              

خورجین دهی که توأم با مرحله پایان گلدهی کلیـه ارقـام            

الح ودر نتیجـه کـاهش   بود، موجب کاهش جذب آب و ام   

ایـن  .فتوسنتز بـرگ و تولیـد شـیره پـرورده گردیـده اسـت        

و ) گل هـا (وضعیت موجب از بین رفتن اندام های زایشی     

ــه هــا در   در نتیجــه، افــزایش آســیب پــذیری تــشکیل دان

تعداد دانه در خـورجین    % 12خورجین و در نهایت کاهش      

 Hashem et و Poma et al., 1999 (گردیـده اسـت  

al., 1998.(  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که

 بـر وزن هـزار دانـه معنـی          اثر ساده فصل کاشت و آبیاری     

، ولی اثر متقابل فصل کاشـت و آبیـاری بـر وزن             دارگردید

در تحقیقـی کـه     ). 2جـدول (هزار دانـه معنـی دارنگردیـد        

صداقت و همکاران انجام دادند جنبـه هـای فیزیولـوژیکی           

 کلزا، تحـت شـرایط خـشکی، ارقـام          تحمل به خشکی در   

ــد   ــشان ندادن ــه ن ــزار دان ــی داری در وزن ه ــتالف معن  اخ

Sedagat et al., 2003.(  مقایسه میانگین اثر ساده رقـم 

 گـرم، بـاال     010/5با میانگین    RGS003رقم  نشان داد که    

 گرم،  پـایین     713/4 با میانگین    Option500 ترین و رقم  

). 9شـکل  (ختصاص دادند ترین وزن هزار دانه را به خود ا    

در مقایـسه میــانگین اثــر متقابـل فــصل کاشــت و آبیــاری   

، آبیاری )10/7/87(مشخص شد که در  فصل کاشت پاییزه        

 میلی متر تبخیر از تـشت    80آبیاری پس از    ) شاهد(معمول  

 گرم، بیـشترین و فـصل       727/5 با میانگین    Aتبخیر کالس   

از مرحلـه گـل   ، با قطع آبیاری  )10/12/87(کاشت زمستانه   

 گرم، کمترین وزن هزار دانـه  068/4دهی به بعد با میانگین   

مقایسه میانگین اثر متقابل فصل     ). 10شکل(را تولید نمودند  

  در فـصل  RGS003کاشـت و رقـم نـشان داد کـه رقـم      

 گـرم، بیـشترین و   650/5با میانگین) 10/7/87(کاشت پاییز  

با ) 10/12/87( در فصل کاشت زمستانه      Hyola401رقم    

  گرم، کمترین وزن هـزار دانـه را بـه خـود     060/4میانگین  

در مقایسه میانگین اثـر متقابـل   ). 11شکل(اختصاص دادند   

 در شرایط   RGS003آبیاری و رقم مشخص شد که رقم          

 میلی متر تبخیر از  80آبیاری پس از    ) شاهد(آبیاری معمول   

 گـرم، بیـشترین و   235/5 با میانگین   Aتشت تبخیر کالس    

در شرایط قطـع آبیـاری از مرحلـه گـل            Hyola401رقم  

 گرم، پایین تـرین وزن هـزار   515/4دهی به بعد با میانگین   

مقایسه میانگین اثر متقابل فـصل      ). 12شکل(دانه را داشتند    

 در  RGS003کاشت، آبیاری و رقـم نـشان داد کـه رقـم             

یـا  ) شاهد(و آبیاری معمول    ) 10/7/87(فصل کاشت پاییزه    

 A میلی متر تبخیر ازتشت تبخیر کـالس   80س از   آبیاری پ 

در  Hyola401 گـرم، بیـشترین و رقـم         950/5با میانگین   

و قطع آبیـاری از مرحلـه       ) 10/7/87(فصل کاشت زمستانه    

  گرم، کمتـرین وزن هـزار        820/3گلدهی به بعد با میانگین    

در گزارشـی    ). 3جـدول   (دانه را به خود اختصاص دادند       

 تا حـدود زیـادی در بـین ژنویتـپ هـا             وزن نهایی دانه ها   

 متفاوت بوده و از عوامل محیطی گوناگون متأثر مـی گـردد   

)Mendham and Salisbury, 1995.(   نتایج حاصـل

از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سـاده فـصل کاشـت و               

آبیاری، و همچنین اثر متقابل فـصل کاشـت و آبیـاری بـر              

مقایــسه ).2ول جـد (عملکـرد بیولوژیـک معنـی دارگردیـد     

  بـا  Option500 میانگین اثر ساده رقم نشان داد که رقـم       

ــانگین  ــم   12450می ــرین و رق ــار، بــاال ت  کیلــوگرم در هکت
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Sarigol  کیلـو گـرم در هکتـار، پـایین           10820 با میانگین  

تــرین عملکــرد بیولوژیــک را بــه خــود اختــصاص دادنــد 

نتایج حاصـل از تحقیقـات دیگـر بیـانگر ایـن            ). 13شکل(

لب می باشد که عملکرد بیولوژیک به طور معنـی داری           مط

 Sana et(بوسیله ارقام مختلف تحت تأثیر قرار می گیـرد 

al., 2003 .( در مقایسه میانگین اثر متقابل فصل کاشت و

) 10/7/87(آبیاری مشخص شد کـه فـصل کاشـت پـاییزه            

 میلی متر تبخیر از  80آبیاری پس از    ) شاهد(آبیاری معمول   

 کیلـوگرم در  18910 بـا میـانگین   A کـالس  تـشت تبخیـر  

بـا قطـع    ) 10/12/87( هکتار، بیشترین و کاشـت زمـستانه        

 کیلوگرم 5175آبیاری از مرحله گل دهی به بعد با میانگین        

در هکتار، کمتـرین عملکـرد بیولوژیـک را تولیـد نمودنـد             

مقایسه میانگین اثر متقابل فصل کاشت و رقـم        ).14شکل  (

 در فـصل کاشـت پـاییز    Option 500نشان داد که رقـم  

 کیلوگرم در هکتار، بیشترین و  17030با میانگین ) 10/7/87(

) 10/12/87(  در فصل کاشت زمستانه Option 500رقم 

 کیلــوگرم در هکتـار، کمتــرین عملکــرد  7875بـا میــانگین  

در مقایسه ). 15شکل(بیولوژیک را به خود اختصاص دادند 

رقـم مـشخص شـد کـه رقـم          میانگین اثر متقابل آبیاری و      

Option 500 آبیـاری  ) شاهد(  در شرایط آبیاری معمول

 بـا  A میلی متر تبخیـر از تـشت تبخیـر کـالس     80پس از  

ــانگین  ــم     16740می ــار، بیــشترین و رق ــوگرم در هکت کیل

Hyola401             در قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد بـا

ــایین تــرین عملکــرد 7395میــانگین   کیلــوگرم در هکتار،پ

بررسی اثر تنش خشکی بر     ). 16شکل  (بیولوژیک را داشتند  

کلزا توسط محققین زیادی مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت          

در بررسی اثـرات تـنش خـشکی بـر کلـزا تحـت شـرایط          

خشکی مالیم،تیمار خـشکی در مرحلـه رشـد رویـشی تـا          

گلـدهی بـا تحــت تـأثیر قــرار دادن تعـداد و خــورجین و     

ورجین و انـدازه دانـه، عملکـرد        همچنین تعداد دانه در خـ     

 Jensen(بیولوژیک را نسبت به تیمارآبیاری، کـاهش داد  

et al., 1996( .      با عنایـت بـه همبـستگی مثبـت و قـوی

عملکرد بیولوژیک با صفات تعداد خورجین در بوته، تعداد  

دانه در خورجین، وزن هزار دانه و طول خورجین، به نظـر          

ایط تنش خشکی در    می رسد که کاهش این صفات در شر       

نهایت منجر به کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک گردیده         

کاهش عملکرد بیولوژیک تحت شرایط تنش خشکی . است

) 1995(و همکـاران    Kumarتوسط محققین دیگری نظیر

. گـزارش گردیـده اسـت   ) 1996( و همکاران  Wrightو 

مقایسه  میانگین اثر متقابل فـصل کاشـت، آبیـاری و رقـم              

 در فـصل کاشـت پـاییزه    Option 500ن داد که رقم نشا

 80یا آبیـاری پـس از     ) شاهد(و آبیاری معمول    ) 10/7/87(

  22220 با میـانگین   Aمیلی متر تبخیر ازتشت تبخیر کالس       

 در فصل   Option500کیلوگرم در هکتار، بیشترین و رقم       

و قطـع آبیـاری از مرحلـه گـل        ) 10/7/87(کاشت زمستانه   

کیلـوگرم در هکتـار، کمتـرین    4500میـانگین دهی به بعد با     

با  ).3جدول (عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص دادند  

توجه نتایج بدست آمده رابطه منفی قوی بین قطع آبیـاری           

ــستانه     ــت زم ــصل کاش ــد و ف ــه بع ــدهی ب ــه گل از مرحل

که منجر به کاهش    . با صفات مورد آزمون بود    ) 10/12/87(

خورجین، وزن هـزار دانـه و    طول خورجین، تعداد دانه در      

ــد  ــک ش ــرد بیولوژی ــت  . عملک ــصل کاش ــه ف ــالی ک در ح

باعـث افـزایش   ) شـاهد (و آبیاری معمـول     ) 10/7/87(پاییز

طول خورجین، تعداد دانـه در خـورجین، وزن هـزار دانـه            

بنابرین . وعملکرد بیولوژیک در صفات مورد آزمون گردید       

از ) منطقـه قـزوین   (توصیه می شود در مناطق معتدل سـرد         

بـرای کـشت   ) شـاهد (فصل کاشت پاییز و آبیاری معمـول    

  .استفاده شود
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   مشخصات خاک مزرعه-1جدول 

 )سانتی متر(عمق نمونه برداري 
 مشخصات

30-0 60-30 

 1/15 1/33 )دسی زیمنس بر متر(هدایت الکتریکی 

pH 7/8 7/4 

 8/46 8/25 درصد مواد خنثی شونده

 37 35 اعدرصد رطوبت کل اشب

 0/96 0/83 )درصد(کربن آلی 

 0/06 0/08 )درصد(نیتروژن کل 

 15/3 14/2 )میلی گرم بر کیلو گرم(فسفر قابل جذب 

 148 165 )میلی گرم بر کیلو گرم (پتاسیم قابل جذب 

 27 29 درصد رس

 46 45 درصد سیلت

 27 26 درصد شن

 رسی لومی رسی لومی بافت خاک

  

  

  زیه واریانس صفات مورد بررسی نتایج تج-2جدول 

      میانگین مربعات  
  منابع تغییرات

  درجه

 عملکرد بیولوژیک وزن هزار دانه تعداد دانه در خورجین طول خورجین   آزادي

  n.s009/0  265/6**  886/19357915/3**  439/2784427 **  3 تکرار

  n.s 004/0  431/3 **  065/203525**  622/1525025 **  1 فصل کاشت

  001/0  01/0  029/3882  025/4426  3 بیاريآ

  011/0**  333/2 **  354/122925**  492/1037099**  2 آبیاري× فصل کاشت 

  n.s982/89182  n.s 4/9158  n.s 201/0  * 002/0  2 خطا

  032/0**  156/450  **  332/8811994**  98/200069341**  1 رقم

  024/0**  035/1*  086/76493**  1/459808*  1 رقم× فصل کاشت 

  n.s 001/0  506/1**  305/56418 **  076/334679**  2 رقم× آبیاري 

  n.s 41/2609  n.s 312/1696  n.s 012/0  **003/0  2 رقم × آبیاري × فصل کاشت

  001/0  164/4  741/7164  11/61695  30 خطا

  28/8  52/4  16/7  52/4  )%(ضریب تغییرات 

    بدون معنیn.s درصد و 5ح  معنی دار در سط* درصد، 1 معنی دار در سطح **
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