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كوثَد آب آتیاری از هْوتریي عَاهل هحذٍد كٌٌذُ در تَلیذ عولکرد هحصَالت زراعی خصَصاً در ًَاحی خطک  ٍ ًیوِ خطک هی        

ًتایج ًطاى داد كِ سطَح اثر هختلف تٌص خطکی تر غالة .آتی تر چْار رقن كلسا تررسی گردیذ در ایي هطالعِ اثر سطَح هختلف كن. تاضذ

در ضذیذتریي تٌص رطَتتی ٍزى ّزسار  . ّوچٌیي تاثیر تٌص رطَتتی تر ٍزى ّسار داًِ ارقام تسیار هعٌی دار تَد. صفات زایطی هعٌی دار تَد

از ًظزر ایزي    licordرقزن  . ظر ایي جسء عولکرد اختالف قاتل تَجْی تا ّن داضزتٌذ ارقام هختلف ًیس از ً. داًِ كاّص تسیار زیادی داضت

اهزا دٍ تیوزار   . هعٌی دار تزَد % 5اثر تیوار تٌص رطَتتی تر هتَسط تعذاد غالف در تَتِ ًیس در سطح احتوال . صفت ترتر از سایر ارقام تَد

تیطزتریي  . ضذى داًِ از لحاظ ایي صفت اختالفی تا یکذیگر ًذاضزتٌذ  تٌص خطکی قطع آتیاری از هرحلِ گلذّی ٍ قطع آتیاری از هرحلِ پر

عولکرد داًِ در ّر یک از تٌص ّای اعوال ضذُ تا سایریي اختالف هعٌی دار . دیذُ ضذ zarfam,licordتعذاد غالف در تَتِ ًیس در ارقام 

در هیزاى ارقزام   . وتریي هیساى عولکرد داًِ را تذست دادًذتیوار رطَتتی ضاّذ تیطتریي ٍ  تیوار قطع آتیاری از هرحلِ ساقِ دّی ك. داضت 

 .تیطتریي عولکرد داًِ را داضتٌذ okapi,operaهَرد تررسی ًیس ارقام 

 .كلسا،تٌص خطکی،عولکرد،اجسای عولکرد:ٍاشُ ّای كلیذی

 :هقذهِ 

سهويي ّوای   .ظوَتت سراػوی هوی تاشوذ    خشىی ٍ ووثَد آب آتياری یىی اس هْوتزیي ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ در تزاتز تَليذ حذاوثز هح 

سراػی گًَاگًَی وِ فمط تِ دليل ووثَد آب آتياری لاتل استفادُ تزای تسياری اسهحظَتت پزتَلغ ًيست، هی تَاًذ تزای ایي هحظَل 

تا تَخِ تِ ّذف ًْایی هذیزیت ػالی وشاٍرسی وشوَر در خْوت هؼزفوی ٍ تَسوؼِ داًوِ ّوای رٍ ٌوی در ًموا          . لاتل استفادُ تاشذ

تِ دتیل هختلف  الة هٌاتغ آب در وشَر هَرد استفادُ واهل لزار ًگزفتِ ٍ اس تْزُ . هختلف، وشت داًِ رٍ ٌی ولشا تَطيِ شذُ است

هطالؼات ساسهاى خَار ٍ تار خْاًی در ایزاى ًشاى دادُ است وِ حذاوثز هيشاى آب لاتل استخزاج ًسثت توِ  . ٍری ووی تزخَردار است

 30تا تَخِ تِ رشذ رٍس افشٍى ًفَس در وشَر وِ تخويي سدُ هی شوَد توا   . هتز هىؼة در سال است 2200تؼذاد ول خوؼيت وشَر 

تا ایي ٍخَد . هتز هىؼة واّش هی یاتذ 1100سال آیٌذُ تِ دٍ تزاتز تزسذ، شاخض آب لاتل دستزس تزای ّز ًفز در سال تِ ووتز اس 

تِ طَر ولی اّذاف . ال ووتز تاشذ وشَر تا تحزاى آب رٍتزٍ خَاّين شذهتز هىؼة در س 2000حتی اگز همذار ػذدی ایي شاخض اس 

 : ولی در اًدام ایي تحميك ػثارت تَدًذ اس 

هطالؼِ اخشای ػولىزد در رلن ّای اًتخاتی ٍ هطالؼِ تاثيز تٌش ون آتی تز آًْا، ّوچٌيي شٌاخت ارتثا  تيي ایي طوفات ٍ ارتثوا    ( 1

 .آًْا تا ػولىزد ولشا 
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   .ؼياری خْت تؼييي سهاى  آتياری تز اساس هيشاى تثخيز در وشت پائيشُ ولشاارائِ ه( 2

 . اًتخاب رلن پز هحظَل ٍ هتحول تِ تٌش خشىی اس تيي شش رلن تزتز اًتخاتی خْت تَطيِ در وشت پائيشُ ولشا( 3

 : هَاد ٍ رٍش ّا 

تىزار اًدام شذ، شذت ّای هختلف تٌش  3دفی تا ایي تحميك تِ طَرت طزح وزت ّای خزد شذُ در لالة تلَن ّای واهل تظا    

، A (D1)هيلی هتز تثخيز اس تشته والس  80یا آتياری پس اس ( شاّذ)سطح شاهل اتياری هؼوَل 4خشىی تِ ػٌَاى فاوتَر اطلی در 

لِ پوز شوذى داًوِ توِ     ،  ٍ لطغ آتياری اس هزح(D3)، لطغ آتياری اس هزحلِ گلذّی تِ تؼذ(D2)لطغ آتياری اس هزحلِ سالِ دّی تِ تؼذ

ّوز  . توَد  licord,oper,zarfam   , slm046,okapi, orientسوطح شواهل    6تَدًذ ارلام ًيش تِ ػٌَاى ػاهل فزػی در  (D4)تؼذ

وليِ هزاحل فٌَلَصیىی . تَتِ در هتز هزتغ تَد 100ساًتی هتزی ٍ تزاون حذٍد  30ردیف وشت تا فاطلِ  8وزت فزػی آسهایشی شاهل 

هثل ارتفاع تَتِ، تؼذاد  الف در تَتِ، تؼذاد داًِ در  الف، ٍسى ّشار داًِ، ػولىزد داًِ ٍ درطذ رٍ ي اًذاسُ گيزی ٍ طفات هختلف 

 . ٍ هيٌی تة آًاليش شذًذ SASشذُ ٍ ًتایح تا استفادُ اس تزًاهِ ّای رایاًِ ای  

 : ًتایج ٍ تحث 

تؼذاد  والف در تَتوِ   . هؼٌی دار تَد% 5ذاد  الف در تَتِ در سطح احتوال ًتایح ًشاى داد وِ اثز تيوار تٌش رطَتتی تز پاراهتز تؼ     

یؼٌی تز تزتية لطغ آتياری اس هزحلِ گلذّی ٍ لطغ آتياری اس هزحلِ پز شذى داًِ اختالف هؼٌوی داری اس   D4,D3در تيوارّای تٌش 

توا هتَسوط   )هزحلِ سالِ دّوی تؼوذاد  والف در تَتوِ     لحاظ ایي خشء ػولىزد تا تيوار شاّذ ًذاشتٌذ اها در تيوار تٌش لطغ آتياری اس 

در ایي ٍضؼيت دٍر اس اًتظار  D2واّش تؼذاد  الف در تَتِ در تيوار تٌش .واّش هؼٌی داری یافتِ است(  الف در ّز تَتِ  74/50

ارلوام  . الف گزدیوذ ًثَد چزا وِ لطغ آتياری اس هزحلِ سالِ دّی شاهل اداهِ تٌش خشىی در هزاحل تشىيل گول ٍ ًْایتوات تشوىيل  و    

دارای تيشوتزیي هتَسوط    licord  ٍzarfamارلوام   .هختلف ًيش اس ًظز تؼذاد  الف در تَتِ تا یىذیگز اختالف تسيار فاحشی داشوتٌذ 

ًذاشت اها حائش تيشوتزیي   zarfamاختالف هؼٌی داری تا رلن  licordاگز چِ تؼذاد  الف در تَتِ در . تؼذاد ٍ  الف در تَتِ تَدًذ

اختالف هؼٌی داری ًذاشتِ اهوا اس لحواظ تؼوذاد  والف در      zarfamًيش تا رلن  okapiرلن .  الف در هياى ّوِ ارلام دیگز تَدتؼذاد 

ًيوش اس   orient,opera,slm046ارلام .  الف تَد 5/57هتَسط تؼذاد  الف در تَتِ در ایي رلن حذٍد . تَتِ در ردُ سَم لزار داشت

 والف در   22در حذٍد  orient,licordاختالف تؼذاد  الف در تَتِ تيي ارلام . تؼذی ٍالغ شذًذلحاظ ایي خشء ػولىزد در هزاتة 

تؼذاد داًِ در  الف ًيش تِ ػٌَاى یىی اس اخشا هْون  ػولىوزد، هتواثز اس توٌش آتوی توَدُ ٍ در       . ّز تَتِ تَد وِ تسيار لاتل تَخِ است

 76/33در شزایط تذٍى تٌش هتَسط تؼذاد داًِ در  الف تزاتز . دار دیذُ شذ هؼٌی% 1خذٍل آًاليش ٍاریاًس ایي تاثيز در سطح احتوال 

داًِ واّش یافت ٍ ایي واّش ًسثت توِ تيووار هشواّذُ     49/25تِ ( D2)داًِ تَد ایي خشء ػولىزد در طَتًی تزیي تٌش اػوال شذُ 

ثت تِ شاّذ ٍخوَد داشوت اهوا ایوي وواّش توِ       ًيش اگز چِ واّش تؼذاد داًِ در  الف ًس D3,D4در تيوارّای تٌش . هؼٌی دار تَد

تؼذاد داًِ در  الف ّوچٌيي هتاثز اس ارلام هختلوف توَد   . لذری ًثَد وِ در هدوَع اس لحاظ آهاری تا تيوار شاّذ اختالف داشتِ تاشٌذ

داًِ در  72/35تا هتَسط  okapiرلن .  ٍ آًاليش ٍاریاًس طفات هَرد تزرسی در ایي طزح ًيش ًشاى داد وِ ایي تاثيزتسيار هؼٌی دار تَد

تِ تزتية ) orient  ٍzarfam  ٍoperaّز چٌذ ارلام . رلن هَرد تزرسی تَد 6ّز  الف حائش تيشتزیي تؼذاد داًِ در  الف در هياى 

داًوِ  دیذُ شذًذ اها تَضَح آشىار تَد وِ تؼذاد  okapiتذٍى اختالف هؼٌی دار تا ( داًِ در ّز  الف 37/30، 54/31، 91/3تا هتَسط 

ووتزیي تؼذاد هتَسط داًِ در  الف در هدووَع ّووِ تيوارّوای    . اس تزتزی اثز گذاری تزخَردار تَدُ است okapiدر  الف در رلن 

در شزایطی وِ اػوال تٌش رطَتتی در سهواى گلوذّی هَخوة    . دیذُ شذ( 79/22تا هتَسط ) Licordتٌش رطَتتی ٍ تىزارّا در رلن 

در طَرت ٍخَد تميِ شزایط ایي سایز اخشای ػولىزد اس خولِ تؼذاد داًِ در  الف است وِ هوی   واّش شذیذ تؼذاد  الف هی شَد،
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 D4,D3تيوارّوای  .هؼٌی دار تَد% 1تاثيز تٌش رطَتتی تز ٍسى ّشار داًِ در سطح احتوال . تَاًذ ایي واّش را تا حذٍدی خثزاى وٌذ

در تيووار  . ى ّشار داًِ تا تيوار تذٍى تٌش اختالف هؼٌوی داری ًذاشوتٌذ  یؼٌی لطغ آتياری اس هزاحل گلذّی ٍ پز شذى داًِ اس لحاظ ٍس

لطغ آتياری اس هزحلِ سالِ دّی ٍسى ّشار داًِ واّش سیادی داشتِ است ایي حالت تذليل تدوؼی تَدى تٌش رطَتتی در ایوي تزرسوی   

ٍ تَتوِ ّوایی ووِ در هؼوزع تيووار توٌش       تِ ػثارت دیگز چَى  ٍسى داًِ ّا در هزاحل آخزیي دٍرُ رشذ هؼيي هی گوزدد  . هی تاشذ

رطَتتی هذوَر ٍالغ شذُ اًذ طی یه هذت طَتًی اس دریافت رطَتت خان هحزٍم تَدُ اًذ، هَاد فتَسٌتشی ووتوزی سواختِ شوذُ ٍ    

ت آهوذُ  حذاوثز هيشاى ٍسى ّشار داًِ ووِ در تيووار شواّذ تذسو    . ّواى هَاد ساختِ شذُ ًيش ووتز تِ سوت داًِ ّا خزیاى پيذا وزدُ اًذ

ٍسى . گزم هحاسثِ شذ 82/2گزم ٍ حذالل هيشاى ٍسى ّشار داًِ وِ در شذیذتزیي تيوار تٌش تَلَع پيَستِ است تزاتز  11/4است تزاتز 

پوس اس ایوي   . اس لحاظ ٍسى  ّشار داًِ تزتز اس سایز ارلوام توَد   Licordرلن . ّشار داًِ یىی اس هشخظِ ّای ّز رلن تِ شوار هی رٍد

ارلوام  . رلون دیگوز توَد    4توَدُ ٍلوی تزتوز اس     licordگزم تذٍى اختالف هؼٌوی دار توا    98/3تا ٍسى ّشار داًِ تزاتز  operaرلن، رلن 

slmo46,okapi,zarfam  ًيش تذٍى اختالف هؼٌی دار تا یىذیگز در ردُ سَم تا پٌدن تَدُ ٍ تاتخزُ رلنorient   ِتا ٍسى ّشار داًو

اها هْوتزیي پاراهتز اًذاسُ گيزی شذُ در ایي تزرسی یؼٌوی ػولىوزد داًوِ ًيوش     . خشء ػولىزد تَد گزم دارای ووتزیي هيشاى اس ایي 25/3

ػولىزد  داًِ در شزایط تذٍى تٌش . تيوار تٌش تز ػولىزد داًِ تسيار هؼٌی دار تَد. تحت تاثيز تيوارّای ایي آسهایش لزار داشتِ است

ایي هيشاى ػولىزد وِ هتَسوط ػولىوزد تذسوت    . تيشتزیي هيشاى تَد( ثخيز اس تشتههيلی هتز ت 80آتياری تا پایاى دٍرُ رشذ تز اساس )

همایسوِ تيوارّوای توٌش توا تيووار شواّذ در       . ويلَگزم در ّىتار هحاسوثِ شوذ   3360آهذُ اس ّوِ ارلام ٍ در ّوِ تىزارّا تَدُ تزاتز 

ويلوَگزم در ّىتوار پوس اس     3106تا هتَسط ػولىوزد   خظَص ایي پاراهتز ًشاى هی دّذ وِ تيوار لطغ آتياری اس هزحلِ پز شذى داًِ

ويلَگزم در ّىتار در رتثِ سَم ٍ  2812تيوار لطغ آتياری اس هزحلِ گلذّی ًيش تا هتَسط ػولىزد . تيوار شاّذ در ردُ دٍم لزار داشت

ويلوَگزم در ّىتوار    1807حذٍد  تاتخزُ شذیذتزیي تيوار رطَتتی یؼٌی تيوار لطغ آتياری اس هزحلِ سالِ دّی تا هتَسط ػولىزد داًِ

 3151ٍ  3171ایوي دٍ رلون ووِ توِ تزتيوة      . تيشتزیي ػولىزد داًوِ را تذسوت دادًوذ    okapi,operaارلام .در هزتثِ آخز لزار داشتٌذ

داًِ درطذ رٍ ي . ويلَگزم در ّىتار ػولىزد داًِ داشتٌذ تذٍى اختالف هؼٌی دار ًسثت تِ ّن در طذر تَليذ وٌٌذگاى داًِ دیذُ شذًذ

توا   operaرلون  . ارلام هختلف اس لحاظ درطذ رٍ ي اختالف فاحشی تا یىذیگز داشوتٌذ .ًيش در ایي هطالؼِ هتاثز اس تٌش رطَتتی تَد 

 .درطذ ووتزیي هيشاى رٍ ي داًِ را داشتٌذ  35/46تا  licordدرطذ حائش تاتتزیي درطذ رٍ ي ٍ رلن  78/47
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Abstract 
Water deficit is one the important factors in production limiting especially on drought lands. In this 

study different levels of water deficit effects evaluated on four cultivars of canola. The results 

showed different water tension had significant effects on reproductive stages.1000 seed weight was 

affects by drought tension too. Four cultivars had significant difference in this yield component. 

Sink number was difference 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 

effects in 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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