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 24/10/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             22/3/84تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-علمیمجله 

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  و اهمیت آن در  دمایی های شاخصتحلیل 
  کلزای پائیزهسازی تولید  بهینه

  
  حمید مدنی

  استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
  قربان نورمحمدی

  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
  اسالم مجیدی

  یقات تهراناستاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحق
  مجید دهقان شعار

  ؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرجم یاراستاد
  

  چکیده
های مختلفی امکان پذیر است و امکان کمی  بررسی رابطه میان دما و عملکرد در طول دورۀ رشد و نمو گیاهان زراعی از طریق روش

مو و انطباق روند رشد و ن. نمودن تفاوت گیاهان نسبت به تغییرات شرایط دمایی همواره مورد نظر محققین کشاورزی بوده است
تولید ماده خشک گیاهی و همچنین عملکرد کمی و کیفی محصوالت زراعی مانند کلزا و گندم با تغییرات دما در طول دورۀ رویش 

ها است که میزان درجه  مدت. باشد های مربوط به یک گونه زراعی می در مناطق مختلف عاملی اساسی در بیان تفاوت میان ژنوتیپ
ها از طریق رابطه تجمعی  ه آن بر رشد و نمو گیاه با توجه به حداقل دمای پایه یا صفر فیزیولوژیک گونهحرارت متوسط روزانه و رابط

این بررسی ضمن توجه به این شاخص دمایی در ارزیابی . گیرد  در آزمایشات مختلف مورد استفاده قرار میGDDدرجه حرارت یا 
ژیم برودتی مناطق مختلف، اقدام به استفاده از شاخص دیگری به نام شاخص میزان مقاوم سازی ارقام کلزای پائیزه، با توجه به ر

بر این اساس جمع جبری حداقل دمای روزانه کمتر از صفردرجه به صورت تجمعی .  نموده استCDD درجه برودت های تجمعی یا
دهد به عنوان معیاری  شک نشان نمیکمتر از صفر را که گیاه پس از قرار گرفتن در آن افزایشی در وزن خ یا درجه روزهای سرد

  .برای تعیین همبستگی دماهای پائین با عملکرد و اجزاء عملکرد محصول، مورد استفاده قرار داده است
  

  .های تجمعی کلزا، تحمل سرما، مجموع درجه روز رشد، درجه برودت :های کلیدی واژه
 
  قدمهم

شود، در مناطقی که دارای الگوی کشت   دنیا به صورت بهاره کشت میددر مناطق معتدل و معتدل سرکه اغلب کلزا گیاه روغنی 
به همین جهت انتخاب مناطق زراعی مناسب که موفقیت بیشتری را در . باشند نیز از سازگاری مطلوبی برخوردار است پائیزه می
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  ، مجید دهقان شعاریدیاسالم مج، قربان نورمحمدی، حمید مدنی  868

این مقاله با .  قابل بررسی استهای مختلفی برداری از اراضی و تولید کمی و کیفی این محصول صنعتی نشان دهد از روش بهره
های انجام شده سعی در هموار کردن مسیری ساده برای گزینش   و بر اساس محاسبات و بررسیCDDاستفاده از شاخص دمایی 

 دورۀ رشد و نمو خود که باعث اول بخش کلزا. ارقام مختلف کلزای پائیزه برای کشت در مناطق معتدل و معتدل سردسیری دارد
 دماهای در شرایط حتی  سالو بخشی را در طول فصل سرد شود را قبل از شروع سرمای زمستان حصول در فصل بهار می ماستقرار
را مقاوم   آن قبل از ورود گیاه به این مرحله که.)10(کند  سپری می1ای به عنوان مرحله روزت  درجه سانتیگراد و طی دورهزیر صفر

ل تغلیظ شیره سلولی و تغییرات یمقاومت به سرما از قبایجاد رایندهای فیزیولوژیکی موثر در ، ف)2(نامند مینیز سازی زمستانه کلزا 
 ناشی  این تغییرات کیفیرسد به نظر می). 16(آید وجود میه گیاهی بهای  ی و خصوصا غشاء سلول سلول سطحآنزیمی و پروتئینی در

 و پائیناستقرار تدریجی گیاه در دماهای توان   میبنابراین). 12( د باشهای پائیننور و دماو ترکیب و تداخل های محیطی  پیاماز 
کلزا را به عنوان گیاهی متحمل به سرما و دماهای  دانست که عاملی موثر برای ایجاد و تقویت خصوصیاتی را روند نزول درجه برودت
سازوکارهای  نسبت به رژیم تغییرات دمایی یل باید از نظر تکام متحمل به سرمارسد گیاهان به نظر می. کند پائین طبقه بندی می

سازی یا  بهاره. داشته باشند های خود در مرحله روزت های غشاء سلول ها خصوصا پروتئین  پروتئین در ساختار مولکولیای را ویژه
محیط قابل دمای پ با تحلیل و تطابق ژنوتی که برای  از جمله پیامدهای اکوفیزیولوژیک دما و برودت در گیاهان است2رنالیزاسیونو

از در طول دوره مقاوم سازی گیاه به سرما  رژیم برودتی هوا را دماهای پائین یا  سازگاری بهتوان در این میان میو بررسی بوده 
الزم به ذکر است که توجه به طول روز و تنوع خاک از . )14 ،12( به حساب آوردی دورۀ روزت در کلزای پائیزه ختصاصهای ا ویژگی

   ).5، 2( باشند میگذارنی این دسته از گیاهان  موثر بر زمستان  همچنان به عنوان سایر عوامل،یا ر خواص فیزیکی و تغذیهنظ
  

  ها مواد و روش
، شهرکرد همدان  چهار منطقه زنجان ، تکرار در3های کامل تصادفی با  این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آماری بلوک

 و در سایر  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرهمزرع در کرج محل اجرای آزمایش. اجرا گردید 80 ـ 81 زراعیرج در سال  کو
  . آمده است 1بود که اسامی آنها در جدول  رقم کلزای پائیزه 24ها شامل  تیمار. مناطق مزارع مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی بوده است

  
  لزای پائیزه مورد بررسی نام ارقام ک.1جدول 

  
                                                            
1 :Rosette 
2 : Vernalization 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 869 کلزای پائیزه سازی تولید   و اهمیت آن در بهینه دمایی   های   شاخصتحلیل 

مترمربع با تراکم ) 5×2( 10 مساحت هر کرت آزمایش حدود. در نظر گرفته شدبه عنوان شاهد  SLM046 رقم ها آزمایشدر این 
تهیه خاک بر اساس نتایج آماده سازی پس از قبل یا صورت دستی ه  گیاه در مترمربع بود که کلیه عملیات زراعی ب100نهایی 

 کود نیمی از. صورت نشتی انجام گرفته انجام و آبیاری ب) K=20و  N ،50= P=60(مزارع مختلف و نیاز غذایی گیاهتجزیه خاک 
فسفات (ه کود فسفر تمامی. در پائیز و همزمان با کاشت و بقیه در بهار طی دو مرحله بصورت سرک مصرف شد) اوره( نیتروژن
، دن مناسب ارقام در هر تاریخ کاشتبه منظور سبز ش. ه مزارع اضافه گردیدقبل از کاشت ب) سولفات پتاسیم(و پتاس )مآمونیو

  . انجام پذیرفتمستمرآبیاری تا مرحله استقرار گیاهچه را به صورت 
ی ها از نظر مختصات جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و میانگین حداقل و حداکثر دما خصوصیات اقلیمی مناطق مختلف اجرای آزمایش

 مناطق به کمکوضعیت اقلیمی .  است نشان داده شده2 در جدول همچنین میانگین دما در طول دوره رشد و نمو گیاهساالنه و 
در طول آزمایش ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در  . قرار گرفتارزیابی نیز مورد 1 نمودارک در این بررسی مطابق با ترمی آمبروهای منحنی

برای تعیین صفات مرفولوژیک و اجزاء عملکرد دانه . گیری شد هزار دانه و عملکرد دانه و روغن اندازهگیاه، تعداد دانه در خورجین، وزن 
  .های مذکور انجام گرفت گیری از هر کرت برداشت و اندازه)  بوته20( متر مربع2/0های موجود در سطحی معادل  بوته، همزمان با برداشت

  
  ایی مناطق انجام آزمایش برخی از خصوصیات اقلیمی و آب و هو-2جدول 

میانگین حداقل دما در   مختصات جغرافیایی
  طول مدت آزمایش

حداقل دمای ساالنه 
  منطقه  عرض  طول  ارتفاع از سطح دریا متر  درجه سانتیگراد

 (L1)زنجان      48,27 36,40 1663 -30 -14,62
 (L2 )همدان    48,32 34,52 1730 -34 -16,11
 (L3)شهرکرد    50,51 32,18 2070  -32 -13,3
 (L4 )کرج       50,57 35,48 1312 -17 -2,9

  

  
   سازمان هواشناسی کشور ساله20ار ن  نمودارهای آمبریوترمیک مناطق آزمایشی براساس آ- 1نمودار 

 همدان زنجان

 کرج شهرکرد
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  ، مجید دهقان شعاریدیاسالم مج، قربان نورمحمدی، حمید مدنی  870

ه  برداشت و سپس بطور کامله ب  متر مربع هر کرت4 تعیین عملکرد نهایی دانه پس از حذف حاشیه سطحی معادل به منظور
برای تعیین  . محاسبه شدگرم و وزن هزار دانه بر حسب کیلوگرم در هکتارو عملکرد بر حسب  وسیله کمباین دانه از کاه جدا

 و مقایسه MSTAT-C افزار  با نرممحاسبات آماری.  درصد روغن استفاده گردیدوعملکرد روغن نیز از حاصلضرب عملکرد دانه 
 عملکرد دانه بر  و در این آزمایش، بررسی مراحل مختلف رشد و نمو.انجام پذیرفت% 50 آزمون دانکن در سطح ها بر اساس میانگین

میزان درجه حرارت متوسط روزانه در طول . انجام گرفت CDD های تجمعی و همچنین درجه برودت GDD اساس درجه روز رشد
پس با س ثبت و قو نهایتاً تا مرحله رسیدن نهایی محصول در کلیه مناطدوره آزمایش از زمان کاشت تا مراحل مختلف نمونه برداری 

 38تر از   اعداد بزرگGDD محاسباتدر . محاسبه گردیدCDD   میزان2 و از رابطه میزان درجه حرارت تجمعی 1استفاده از رابطه 
   ).16، 18( رفته شد درجه در نظر گ دماهای کمتر از صفرCDD و در محاسبات سانتیگراد  درجه4و کوچکتر از 

  

∑
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−+=
n
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BTTTGDD
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minmax( : 1رابطه  

∑
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TfCDD

1
   2رابطه             :    

  
 مجمـوع حـداقل   Tf گیاه و یا صفر فیزیولوژیکپایه  دمای TB ودمای روزانه حداقل و  حداکثربه ترتیبMIN  TوTMAX در این روابط 

 آمـار  ازبرای این منظـور   .محاسبه شدبر حسب درجه روز ) n( آزمایش زمانی در طول دورۀ که بوده) کمتر از صفر درجه(دما روزانه 
به طـور   برای هر منطقه CDD و  GDDهای کاشت مختلف مقادیر ترین ایستگاه هواشناسی در هر منطقه و با توجه به تاریخ نزدیک

همچنین میزان همبـستگی میـان صـفات مـورد          ). 1 نمودار(  ترسیم گردید  Excel  با نرم افزار   آنهامحاسبه و روند تغییرات     جداگانه  
  .بررسی در این تحقیق نیز ارزیابی شد

  
  نتایج و بحث

تجزیـه  وجود اختالف اقلیمی بین مناطق آزمایـشی بـا          . دهد  در مناطق مختلف نشان می      را CDD  و GDD مقایسه میزان  2نمودار  
 بین مناطق مختلف از نظر کلیه صفات بررسـی    به عبارت دیگر   . گردید مشخص) 3جدول  (واریانس عملکرد دانه، روغن وسایر صفات       

د، نباشـ   ارتفاع گیاه که تابع عوامل محیطـی خـصوصاً دمـا مـی              و برای مثال از نظر عملکرد    . شتداری وجود دا   های معنی  شده تفاوت 
 سـانتیمتر حـداکثر   146رم در هکتـار و   کیلـوگ 3340 میزان   بامنطقه کرج   در  ها،    ارتفاع گیاه در مجموع آزمایش      و میانگین عملکرد 

همچنین از نظـر تعـداد خـورجین در گیـاه بـاالترین      . داری از نظر ارتفاع گیاه دیده نشد بوده است و بین سایر مناطق اختالف معنی   
د دانـه در     عـد  29 و   28 عدد و از نظر تعداد دانه در خورجین با تولید            165تعداد خورجین در آزمایشات منطقه شهرکرد با میانگین         

وزن هزار دانه و عملکرد روغن نیز به . اند هر خورجین، مناطق اقلیمی شهرکرد و زنجان نسبت به دو منطقۀ دیگر برتری نسبی داشته      
هـای مقـاوم سـازی بـه         شود از نظر ویژگی    همانطور که مالحظه می   . ترتیب در زنجان و شهرکرد از برتری نسبی برخوردار بوده است          

هـای عمـومی     ولی از نظر عملکرد دانه و ارتفاع گیاه منطقه کرج حائز برتری           تر   موفق مناطق زنجان و شهرکرد      ،لکرداجزاء عم و  سرما  
قابل بررسی برای تحلیـل تـاثیر دمـا در تولیـد            ای   این موضوع به نکته   . باشند  می پائیزهبرای کشت و تولید محصول اقتصادی کلزای        

  .ویژه مناطق سرد کشور تبدیل گردیده استه ی بکلزای پائیزه در مناطق مختلف آب و هوای
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 871 کلزای پائیزه سازی تولید   و اهمیت آن در بهینه دمایی   های   شاخصتحلیل 

    میانگین مربعات خصوصیات زراعی ارقام کلزا برای میانگین  چهار منطقه  . 3جدول 
 میانگین مربعات

عملکرد 
 روغن

وزن هزار 
 دانه

تعداد دانه در 
 خورجین

تعداد خورجین 
 در گیاه

 عملکرد دانه ارتفاع گیاه
 منابع تغییرات  درجه آزادی

30/1 ** 13/4 ** 5/427  ** 34737** 14468** 14/6  منطقه 3 **
27/0 ** 15/0  ns 7/17  * 5/250 ns 7/435 ** 29/1  تکرار در منطقه 8 **
54/14 ** 63/1  ** 7/59  ** 4308ns 7/6367 ** 37/66  تاریخ کاشت 2 **
29/1  45/0  1/42  47006 1245 02/6  1اشتباه  6 

83/0 ** 42/1  ns 1/102  ** 3/8779 ** 4/355 * 74/3  رقم 5 **
18/0 * 29/0  ** 04/20  ns 1/3601  ns 392** 67/0  رقم× منطقه  15 *
26/0 ** 27/0  * 9/8  ns 1/2750  * 5/219 ns 23/1  رقم× تاریخ کاشت  10 **
14/0 ns 14/0  ns 5/15  ** 7/3921  ** 7/203 ns 59/0 ns 30  منطقه × رقم(تاریخ کاشت( 
93/0 13/0 2/7 18149 1/135  41/0  2اشتباه  136 
47/22  50/10 31/10 92/12  52/9  66/21  ضریب تغییرات 

  دار بودن  عدم معنیns درصد احتمال و 1 و 5دار بودن در سطح  به ترتیب معنی**  و* 
  

  
  )درجه سانتیگراد (در مناطق مختلف CDD و GDD  مقایسه میزان-2نمودار 

  
 دما و رژیم برودتی در هر عامل  بیان تاثیروزن هزار دانه ضمن زبه غیر اهای بررسی شده  یژگی وتمامینتایج تجزیه واریانس مرکب 

 اجزاء اصلی عملکرد دانه یعنی برایاثرات متقابل رقم در منطقه نتیج بررسی  .دهد نشان میرا نیز دار بین ارقام   تفاوت معنیمنطقه،
باشد که نشان دهنده تاثیرپذیری گیاه از شرایط   متفاوت میدر مناطق مختلف نیزتعداد خورجین در گیاه و تعداد دانه در خورجین 

در این بررسی تاکید بر  .گردد است آب و هوایی در طول دوره رشد و نمو خود که بخش اعظم آن در طول فصول سرد سال طی می
تحت تاثیر ترین صفات گیاهی و البته  مله مهمکه از جعملکرد دانه، عملکرد روغن، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه چگونگی تغییرات 

 4 جدول .دارد به ارتباط اکولوژیکی میان گیاه و دما بیش از هر عامل دیگری تاکید دارد رقم قرار رژیم دمایی مناطق واثرات متقابل 
مختلف را به  مناطق در % 5های صفات بوسیله دانکن  پس از گروهبندی میانگین  عددی آنهاحداکثرصفات مورد بررسی و میزان 

شود باالترین عملکرد دانه و روغن در تمامی مناطق   به طوری که مشاهده می.دهد  نشان میمنظور امکان مقایسه بهتر هر صفت
 و از نظر میزان عملکرد دانه نیز این رقم در هر چهار منطقه در باالترین سطح از لحاظ مقایسه میانگین به okapiمربوط به رقم 

. باشد های مشابه عامل برتری نسبی آن می رسد سازگاری مطلوب این رقم برای اقلیم که به نظر می. ن برخوردار بوده استروش دانک
دار در وزن هزار دانه ارقام مختلف در این بررسی نشان داد که در مناطق زنجان و همدان که  رغم انتظار مبنی بر تغییرات معنی علی

داری را در   از سطح دریا و رژیم برودتی هوا با دو منطقه دیگر یعنی کرج و شهرکرد دارند تفاوت معنیروندی متفاوت از لحاظ ارتفاع
میزان وزن هزار دانه نشان نداد و این در حالی است که بین ارقام مختلفی که در منطقه کرج و شهرکرد مورد بررسی قرار گرفتند 
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های اقلیمی منطقه در طول دوره رشد و نمو و در طول دوره زایشی  ی از شاخص برخ2جدول و نمودار . داری وجود دارد تفاوت معنی
هایی با   منجر به تولید دانهRegent*Cobraتاثیر اقلیم و شرایط مقاوم سازی روزت برای رقم . کند کلزا را با سایر مناطق مقایسه می

تواند از نظر کمی  ای قرار گرفته است که می در گروه جداگانه گردیده است که با سایر ارقام کامال متفاوت و  گرم9/3وزن هزار دانه 
رود در بهینه سازی تولید بذر کلزا در کشور بتوان از این  انتظار می. منعکس کننده میزان تاثیر دما در طول دوره پر شدن دانه باشد

 به 4 هایی که در میانگین عددی سایر صفات که در جدول  تفاو. موضوع یعنی رژیم برودتی در طول دوره پائیز و زمستان بهره گرفت
ای و آبیاری در مزارع آزمایشی تا  آنها اشاره شده است نیز از آنجا که سعی در یکسان سازی شرایط رشد عمومی گیاه از ابعاد تغذیه
ت بیش از هر عامل دیگری تابع حدود زیادی رعایت گردیده است و با توجه به خلوص ژنتیکی ارقام کلزای مورد استفاده ممکن اس

   ).   7(اند گذرانی روزت در طول دوره رشد رویشی و زایشی آن قرار گرفته رژیم دمایی هر منطقه خصوصا روند زمستان
  

  %5مختلف با آزمون دانکن در سطح  در مناطق  گروهبندی میانگین صفات ارقام کلزا-4جدول 

 صفت
 میانگین
 قم برترر شهرکرد زنجان همدان کرج  صفت

 a 3,16 a 3,45 a 3,91 a Okapi 3,82  3,59 )تن در هکتار (عملکرد دانه 
 a 1,14 a 1,70 a 1,85 a Okapi 1,67  1,66 )تن در هکتار (عملکرد روغن 

 a 3,28 ns 3,78 ns 3,9 a Regent.Cobra 3,88  3,71 )گرم(وزن هزار دانه 
 a 125 ns 124,6 ns 178 ab Okapi 171  150 تعداد خورجین در گیاه 
 a 24 ab 31 ns 31 a Okapi 28,4  29 تعداد دانه در خورجین

 a 114 ns 122 ns 112 ab SLM046 153  125,6 )سانتیمتر(ارتفاع گیاه 
   عدم معنی دار بودنns درصد احتمال و 1 و 5به ترتیب معنی دار بودن در سطح ** و* 

  
کی میان خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی هر منطقه با خصوصیات رویشی و زایشی موثر در با توجه به امکان ارتباط اکوفیزیولوژی

 از نظر Regent.Cobra  رقم،شود  استنباط می4جدول نتایج ارائه شده در همانطور که از  و د دانه ارقام مختلف کلزای پائیزهتولی
 درجه سانتیگراد از برودت تجمعی کمتری نسبت - 274 با  کرجو درجه سانتیگراد - 365 با برودت تجمعی وزن هزار دانه در شهرکرد

از نظر این ناطق را به خود اختصاص داده است و سایر م برتری نسبی اند  برخوردار بودهCDD - 513 و همدان با - 771به زنجان با 
نشان داده ) 1379(  ابراهیمیو) 1379(های سیف امیری ی نتایج بررسهمچنین.  بوجود نیاوردارقامی را در دار تفاوت معنیصفت 

با تاکید بر تاثیر منطقه همدان باشد و نتایج این بررسی در  میخورجین ترین عامل در تعیین تعداد دانه در  بود که دما مهم
ارتفاع بوته به عنوان ) 1379(و عرب اول و همکاران ) 1981( همچنین با توجه به اظهارات مندهام و همکاران وهای دمایی  شاخص

 با DP.94.8 و 232با تولید  Eurolم رقیک صفت مناسب برای انعکاس اثرات دمای هوا در طول دوره رشد ٍثانویه کلزا نشان داد 
به عبارت دیگر توانایی تولید . عدد خورجین در گیاه به ترتیب باالترین و کمترین تعداد خورجین در گیاه را تولید کردند115تولید 

 که هم در ارقام مختلف و هم در شرایط محیطی متفاوت در این بررسی مد نظر بوده است به رجین در گیاهاوت از نظر تعداد خومتف
 .اند  بوده مذکورمنعکس کننده رفتار مختلف محیطی ارقامروزت نیز  ارتفاع مقایسه. رابطه میان دما و خواص گیاهی تاکید دارد

 که در این رابطه نقش دما محیطی برای بیان تفاوت میان ارقام باشد یجاد رابطهالگویی برای اتواند  میدست آمده، ه مقایسه نتایج ب
انطباق مراحل مختلف رشد و نمو کلزا با مقادیر درجه حرارت تجمعی در طی این .  قابل تامل استCDD  و GDDدر دو محدوده 

 اجزاء عملکرد و عملکرد کمی و کیفی ،فولوژیکگیری صفات مر دست آمده از اندازهه تواند در بیان تفاوت میان نتایج ب دوره می
رشد و نمو اولیه در این گیاه در پائیز، استقرار حالت روزت در طول زمستان و رشد نسبتاً سریع .  کلزا موثر باشدگیاهان پائیزه مانند

 باالتر از صقر شامل دماهایدر رشد دمایی موثر های   رژیمبیین تاثیرست که این مقاله سعی در تاگیاه در بهار تابعی از تغییرات دما 
 درجه روز - 771 درجه روز رشد و 1200 با  روند تجمعی دما در مناطق زنجانبه طوری که از صفر فیزیولوژیک داشته ترو کم

 درجه روز رشد 1415که هر دو دارای نسبت به همدان و شهرکرد  درجه روز برودت - 274 درجه روز رشد و 1770با  و کرج برودت
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ای   توان برای ارزیابی منطق  میCDD استفاده از شاخصبا . کامالً متفاوت استاند   درجه روز برودت بوده- 365 و - 513ه ترتیب و ب
به آمار هواشناسی که دارای رابطه مستقیم با تولید محصول و های میان طول فصل رشد زمستانه   بیان تفاوتکشت کلزای پائیزه و

ها در مقاوم سازی ارقام پائیزه گیاهان زراعی مانند کلزا از روند تدریجی  بدیهی است این دوره. تعملکرد دانه هستند دست یاف
 1 خوگرفتن گیاه به سرما درجه روز برودت را در منطقه زنجان فراهم آورده است که به معنی- 771 شرایط تحمل برخوردار بوده و

 دمایی برای کشت  اکوفیزیولوژیو یا طول دورۀ زمستانگذرانی  از نظررسی راتوانیم مناطق چهارگانه در این بر  بر این اساس می.است
  .کند  که البته بیان این مطلب لزوم پرداختن به تحقیقات بیشتری را طلب میکلزا به شرح زیر تقسیم بندی کنیم

   ـ درجه سانتیگراد770 کمتر از CDD یا تجمعی مناطق با درجه برودت: الف
   درجه سانتیگراد– 510 تا – 365 بین CDD یا تجمعی ودتمناطق با درجه بر: ب
  سانتیگراد درجه – CDD، 270 یا تجمعی مناطق با درجه برودت: ج
  

    گروهبندی میانگین ها و صفات مورد بررسی در ارقام مورد بررسی بر اساس روش دانکن. 5جدول 

  
  .دار نیست  درصد معنی5ح تفاوت اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری در سط

  
                                                            
1: Acclimatization  
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Abstract 
The velation between crop yield and air temperature during growth stage, can be evaluated in different 
ways. Growth and development rate, dry mather production, quality and quantity of yield are the 
important factors for screening genotypes of plant species like wheat and rapeseed that grown in cold 
region of Iran as a winter crops. It is a long time that means of delay temperature and physiological base 
temperature (GDD) used for determine of interaction effects between environmental temperature and crop 
yields in the several of studies. This study to have an intention use the other temperature index for 
screening of winter rappelled varieties under different cold temperature under the technical term Chilling 
degree-days (CDD). The sum of minimum daily temperature below zero during the rosette stage of 
rapeseeds at four cold region of Iran (karaj, zanjan, hamedan and shahre-kord) is a criterion for quantified 
of cold temperature days, cold acclimation of winter rapeseeds and Growth and development rate, dry 
matter productions, quality and quantity of yield. 
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