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  اثر سطوح مختلف تنش كم آبي بر اجزاي عملكرد ارقام زمستانه كلزا
  

  بهرام مجد نصيري
 اصفهاناستاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 

  
 چكيده 

كمبود آب آبياري از مهمترين عوامل محدود كننده در توليد عملكرد محصوالت زراعي خصوصاً در نواحي خشك  و    
نتايج نشان داد كه سطوح اثر .در اين مطالعه اثر سطوح مختلف كم آبي بر چهار رقم كلزا بررسي گرديد. نيمه خشك مي باشد

همچنين تاثير تنش رطوبتي بر وزن هزار دانه ارقام بسيار معني دار . يشي معني دار بودمختلف تنش خشكي بر غالب صفات زا
ارقام مختلف نيز از نظر اين جزء عملكرد اختالف . در شديدترين تنش رطوبتي وزن هزار دانه كاهش بسيار زيادي داشت. بود

اثر تيمار تنش رطوبتي بر متوسط تعداد غالف . قام بوداز نظر اين صفت برتر از ساير ار licordرقم . قابل توجهي با هم داشتند
اما دو تيمار تنش خشكي قطع آبياري از مرحله گلدهي و قطع آبياري از مرحله . معني دار بود% 5در بوته نيز در سطح احتمال 

ديده  zarfam,licordم بيشترين تعداد غالف در بوته نيز در ارقا. پر شدن دانه از لحاظ اين صفت اختالفي با يكديگر نداشتند
تيمار رطوبتي شاهد بيشترين و  تيمار . عملكرد دانه در هر يك از تنش هاي اعمال شده با سايرين اختالف معني دار داشت . شد

 okapi,operaدر ميان ارقام مورد بررسي نيز ارقام . قطع آبياري از مرحله ساقه دهي كمترين ميزان عملكرد دانه را بدست دادند
  .ين عملكرد دانه را داشتندبيشتر

  
  .اجزاي عملكرد و عملكرد تنش خشكي، كلزا، :كلمات كليدي

  :مقدمه 
خشكي و كمبود آب آبياري يكي از مهمترين عوامل محدود كننده در برابر توليد حداكثر محصوالت زراعي مي  
براي بسياري ازمحصوالت پرتوقع نيست، زمين هاي زراعي گوناگوني كه فقط به دليل كمبود آب آبياري قابل استفاده .باشد

با توجه به هدف نهايي مديريت عالي كشاورزي كشور در جهت معرفي و . مي تواند براي اين محصول قابل استفاده باشد
به داليل مختلف غالب منابع آب در كشور . توسعه دانه هاي روغني در نقاط مختلف، كشت دانه روغني كلزا توصيه شده است

مطالعات سازمان خوار و بار جهاني در ايران نشان داده . اده كامل قرار نگرفته و از بهره وري كمي برخوردار استمورد استف
با توجه به رشد . متر مكعب در سال است 2200است كه حداكثر ميزان آب قابل استخراج نسبت به تعداد كل جمعيت كشور 

سال آينده به دو برابر برسد، شاخص آب قابل دسترس براي هر نفر  30روز افزون نفوس در كشور كه تخمين زده مي شود تا 
متر مكعب در  2000با اين وجود حتي اگر مقدار عددي اين شاخص از . متر مكعب كاهش مي يابد 1100در سال به كمتر از 

  : بارت بودند از به طور كلي اهداف كلي در انجام اين تحقيق ع. سال كمتر باشد كشور با بحران آب روبرو خواهيم شد
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مطالعه اجزاي عملكرد در رقم هاي انتخابي و مطالعه تاثير تنش كم آبي بر آنها، همچنين شناخت ارتباط بين اين ) 1
  .صفات و ارتباط آنها با عملكرد كلزا 

    .ارائه معياري جهت تعيين زمان  آبياري بر اساس ميزان تبخير در كشت پائيزه كلزا) 2
  . محصول و متحمل به تنش خشكي از بين شش رقم برتر انتخابي جهت توصيه در كشت پائيزه كلزاانتخاب رقم پر ) 3

  : مواد و روش ها 
تكرار انجام شد، شدت هاي  3اين تحقيق به صورت طرح كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با     

ميلي متر تبخير از  80يا آبياري پس از ) شاهد(ي معمولسطح شامل ابيار 4مختلف تنش خشكي به عنوان فاكتور اصلي در 
،  و قطع (D3)، قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد(D2)، قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعدA (D1)تشتك كالس 

 ,   licord,oper,zarfamسطح شامل  6بودند ارقام نيز به عنوان عامل فرعي در  (D4)آبياري از مرحله پر شدن دانه به بعد

slm046,okapi, orient بوته  100سانتي متري و تراكم حدود  30رديف كشت با فاصله  8هر كرت فرعي آزمايشي شامل . بود
كليه مراحل فنولوژيكي و صفات مختلف مثل ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن . در متر مربع بود

و ميني تب آناليز  SASصد روغن اندازه گيري شده و نتايج با استفاده از برنامه هاي رايانه اي  هزار دانه، عملكرد دانه و در
 . شدند

    : نتايج و بحث 
تعداد غالف . معني دار بود% 5نتايج نشان داد كه اثر تيمار تنش رطوبتي بر پارامتر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال  

ني بر ترتيب قطع آبياري از مرحله گلدهي و قطع آبياري از مرحله پر شدن دانه اختالف يع D4,D3در بوته در تيمارهاي تنش 
معني داري از لحاظ اين جزء عملكرد با تيمار شاهد نداشتند اما در تيمار تنش قطع آبياري از مرحله ساقه دهي تعداد غالف در 

در اين  D2كاهش تعداد غالف در بوته در تيمار تنش .تكاهش معني داري يافته اس) غالف در هر بوته  74/50با متوسط (بوته 
وضعيت دور از انتظار نبود چرا كه قطع آبياري از مرحله ساقه دهي شامل ادامه تنش خشكي در مراحل تشكيل گل و نهايتاً 

و  licordرقام ا .ارقام مختلف نيز از نظر تعداد غالف در بوته با يكديگر اختالف بسيار فاحشي داشتند. تشكيل غالف گرديد
zarfam اگر چه تعداد غالف در بوته در . داراي بيشترين متوسط تعداد و غالف در بوته بودندlicord  اختالف معني داري با

اختالف معني  zarfamنيز با رقم  okapiرقم . نداشت اما حائز بيشترين تعداد غالف در ميان همه ارقام ديگر بود zarfamرقم 
 5/57متوسط تعداد غالف در بوته در اين رقم حدود . لحاظ تعداد غالف در بوته در رده سوم قرار داشت داري نداشته اما از

اختالف تعداد غالف در . نيز از لحاظ اين جزء عملكرد در مراتب بعدي واقع شدند orient,opera,slm046ارقام . غالف بود
تعداد دانه در غالف نيز به عنوان . ه بود كه بسيار قابل توجه استغالف در هر بوت 22در حدود  orient,licordبوته بين ارقام 

معني دار ديده % 1يكي از اجزا مهم  عملكرد، متاثر از تنش آبي بوده و در جدول آناليز واريانس اين تاثير در سطح احتمال 
د در طوالني ترين تنش اعمال شده دانه بود اين جزء عملكر 76/33در شرايط بدون تنش متوسط تعداد دانه در غالف برابر . شد

)D2 ( در تيمارهاي تنش . دانه كاهش يافت و اين كاهش نسبت به تيمار مشاهده معني دار بود 49/25بهD3,D4  نيز اگر چه
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كاهش تعداد دانه در غالف نسبت به شاهد وجود داشت اما اين كاهش به قدري نبود كه در مجموع از لحاظ آماري با تيمار 
تعداد دانه در غالف همچنين متاثر از ارقام مختلف بود و آناليز واريانس صفات مورد بررسي در . ف داشته باشندشاهد اختال

دانه در هر غالف حائز بيشترين تعداد دانه  72/35با متوسط  okapiرقم .  اين طرح نيز نشان داد كه اين تاثيربسيار معني دار بود
 37/30، 54/31، 91/3به ترتيب با متوسط ( operaو  zarfamو  orientهر چند ارقام . ودرقم مورد بررسي ب 6در غالف در ميان 
 okapiديده شدند اما بوضوح آشكار بود كه تعداد دانه در غالف در رقم  okapiبدون اختالف معني دار با ) دانه در هر غالف

غالف در مجموع همه تيمارهاي تنش رطوبتي و كمترين تعداد متوسط دانه در . از برتري اثر گذاري برخوردار بوده است
در شرايطي كه اعمال تنش رطوبتي در زمان گلدهي موجب كاهش . ديده شد) 79/22با متوسط ( Licordتكرارها در رقم 

شديد تعداد غالف مي شود، در صورت وجود بقيه شرايط اين ساير اجزاي عملكرد از جمله تعداد دانه در غالف است كه مي 
تيمارهاي .معني دار بود% 1تاثير تنش رطوبتي بر وزن هزار دانه در سطح احتمال . ين كاهش را تا حدودي جبران كندتواند ا

D4,D3  يعني قطع آبياري از مراحل گلدهي و پر شدن دانه از لحاظ وزن هزار دانه با تيمار بدون تنش اختالف معني داري
هي وزن هزار دانه كاهش زيادي داشته است اين حالت بدليل تجمعي بودن تنش در تيمار قطع آبياري از مرحله ساقه د. نداشتند

به عبارت ديگر چون  وزن دانه ها در مراحل آخرين دوره رشد معين مي گردد و بوته هايي . رطوبتي در اين بررسي مي باشد
خاك محروم بوده اند، مواد  كه در معرض تيمار تنش رطوبتي مذكور واقع شده اند طي يك مدت طوالني از دريافت رطوبت

حداكثر ميزان وزن هزار . فتوسنتزي كمتري ساخته شده و همان مواد ساخته شده نيز كمتر به سمت دانه ها جريان پيدا كرده اند
گرم و حداقل ميزان وزن هزار دانه كه در شديدترين تيمار تنش بوقوع  11/4دانه كه در تيمار شاهد بدست آمده است برابر 

از لحاظ  Licordرقم . وزن هزار دانه يكي از مشخصه هاي هر رقم به شمار مي رود. گرم محاسبه شد 82/2است برابر  پيوسته
گرم بدون اختالف معني دار با  98/3با وزن هزار دانه برابر  operaپس از اين رقم، رقم . وزن  هزار دانه برتر از ساير ارقام بود

licord  ارقام . گر بودرقم دي 4بوده ولي برتر ازslmo46,okapi,zarfam  نيز بدون اختالف معني دار با يكديگر در رده سوم تا
اما مهمترين پارامتر . گرم داراي كمترين ميزان از اين جزء عملكرد بود 25/3با وزن هزار دانه  orientپنجم بوده و باالخره رقم 

تيمار تنش بر . تاثير تيمارهاي اين آزمايش قرار داشته استاندازه گيري شده در اين بررسي يعني عملكرد دانه نيز تحت 
ميلي متر تبخير از  80آبياري تا پايان دوره رشد بر اساس (عملكرد  دانه در شرايط بدون تنش . عملكرد دانه بسيار معني دار بود

 3360در همه تكرارها بوده برابر اين ميزان عملكرد كه متوسط عملكرد بدست آمده از همه ارقام و . بيشترين ميزان بود) تشتك
مقايسه تيمارهاي تنش با تيمار شاهد در خصوص اين پارامتر نشان مي دهد كه تيمار قطع . كيلوگرم در هكتار محاسبه شد

تيمار . كيلوگرم در هكتار پس از تيمار شاهد در رده دوم قرار داشت 3106آبياري از مرحله پر شدن دانه با متوسط عملكرد 
كيلوگرم در هكتار در رتبه سوم و باالخره شديدترين تيمار رطوبتي  2812اري از مرحله گلدهي نيز با متوسط عملكرد قطع آبي

كيلوگرم در هكتار در مرتبه آخر قرار  1807يعني تيمار قطع آبياري از مرحله ساقه دهي با متوسط عملكرد دانه حدود 
كيلوگرم در هكتار  3151و  3171اين دو رقم كه به ترتيب . را بدست دادندبيشترين عملكرد دانه  okapi,operaارقام .داشتند

درصد روغن دانه نيز در اين . عملكرد دانه داشتند بدون اختالف معني دار نسبت به هم در صدر توليد كنندگان دانه ديده شدند
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 78/47با  operaرقم . با يكديگر داشتندارقام مختلف از لحاظ درصد روغن اختالف فاحشي .مطالعه متاثر از تنش رطوبتي بود 
 .درصد كمترين ميزان روغن دانه را داشتند  35/46با  licordدرصد حائز باالترين درصد روغن و رقم 
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The effects of different water deficit levels on yield components of winter canola 
cultivars 

 
Bahram Majd Nasiri*  

Isfahan Agricultural and Natural Resources Center  
  

Abstract  
Water deficit is one of the important factors in limiting production especially on drought lands. In this 

study different levels of water deficit effects were evaluated on four cultivars of canola. The results 
showed different water tensions had significant effects on reproductive stages.1000 seed weight was 
affected by drought tension too. Four cultivars had significant difference in this yield component. Sink 
number was different in cultivars and water deficit levels significantly. Cultivar Licord has the best form 
in seed number at drought condition. The comparison of differents drought levels affects yield showed,  
the control treatment and end of irrigation at stem appearance stage where highest and less grain yield 
respectively. Cultivars Okapi and Opera had the most average yield in this experience 
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