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  چكيده
 3ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد منظور به خشكي يكي از عوامل محيطي مهم محدود كننده توليد محصوالت زراعي در دنيا است.

 ،تكرار 3هاي كامل تصادفي در در قالب طرح بلوك هاي خردشدهكرتصورت آزمايشي به، رقم كلزاي پاييزه در پاسخ به تنش خشكي
ترتيب با روز) انجام شد. فاكتور اصلي تنش خشكي در دو سطح تنش و شاهد (به 26پر شدن دانه (مدت تا  گلدهي انتهاياز زمان 

عملكرد دانه بودند.   Tassilo-3 و  Billy 2-Adriana - 1و فاكتور فرعي ارقام در سه سطح:  شتك تبخير)ميليمتر تبخير از ت 80و  160
گيري شدند. تنش باعث كاهش عملكرد دانه و اجزاي آن شد اما كاهش در وزن هزار و اجزاي آن پس از رسيدگي كامل گياه اندازه

   .عملكرد بهتري در شرايط تنش نشان داد Adrianaدار نبود. با توجه به نتايج، رقم دانه معني
  كلزا  عملكرد دانه، كلمات كليدي: تنش خشكي،

  
  مقدمه

 Brassica napusكلزا با نام علمى ( .)4( شودمحيطي غير زنده است كه باعث خساراتي جدي در گياهان مي ترين تنشخشكي مهم

L.( برخالف دارد و ييسزابه نقش جهان سطح در ييغذا تيامن و يانرژ نيتأم در هك است سالهيك يروغن اهانيگ نيترمهم از يكي 

در آزمايشي نشان داده شد كه تنش ). 1(از عملكرد بااليي برخوردار است  و بوده شتك قابل زيپائ فصل در ،يروغن اهانيگ شتريب
در آزمايش  ).3( رقم كلزا شد 5انه در خشكي باعث كاهش عملكرد دانه، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار د

دار عملكرد دانه، تعداد دانه در خورجين، تعداد شاخه فرعي، رقم كلزا انجام شد تنش خشكي باعث كاهش معني 9ديگري كه روي 
رقم  3كرد ارزيابي عملكرد و اجزاي عملهدف از اين پژوهش  ).5(دار نشد دار شد اما در وزن هزار دانه معنيتعداد خورجين معني

  باشد.در مزرعه در مرحله گلدهي و شناسايي ارقام متحمل و حساس مي كلزاي پاييزه در پاسخ به تنش خشكي
  

  هامواد و روش
دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  16درجه و  54با طول جغرافيايي  يزد و منابع طبيعي يكشاورز تحقيقات مركزمزرعه  آزمايش در اين
 9/18متر، ميانگين دماي ساالنه ميلي 65با متوسط بارندگي ساالنه  و متر از سطح دريا 1236مالي و ارتفاع دقيقه ش 55درجه و  31

در قالب طرح هاي خرد شده در اين تحقيق از آزمايش كرت به اجرا درآمد. 90-91 زراعي سال درگراد، با اقليمي خشك سانتي
متر تبخير از ميلي 160 شامل آبياري پس از در دو سطح خشكي،اصلي تنش  كتورفا تكرار استفاده شد. 3با  هاي كامل تصادفيبلوك

  Tassiloو  Billy ،Adrianaسطح شامل  3، در فرعي ارقام فاكتور (شاهد) و متر تبخير از تشتك تبخيرميلي 80(تنش) و  تشتك تبخير
متر بود.  1و  2. طول و عرض هر كرت به ترتيب شد انجام 1390آبان سال  2و در تاريخ  كاشت به صورت دستي در نظر گرفته شد.

خط كشت كه فاصله خطوط  4متر بود. هر كرت فرعي داراي سانتي 50هاي فرعي از هم متر و فاصله كرت 5فاصله دو كرت اصلي 
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 200 كاشت، از قبلمتر بود. سانتي 2-3متر و عمق كاشت بذور نيز سانتي 5متر بود. فاصله بذرها در هر خط سانتي 40كشت از هم 

كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنه در سه  250پتاسيم و  سولفات كود هكتار در كيلوگرم 200و آمونيوم فسفات كود هكتار در كيلوگرم
 بار 13. دهي) داده شدكيلوگرم در مرحله شروع گل 50دهي و كيلوگرم در مرحله ساقه 100صورت پايه، كيلوگرم به 100نوبت (

جهت تعيين صورت قطع آبياري از گلدهي صورت گرفت. انجام شد و تيمار تنش بهصورت غرقاب تيمار شاهد و به آبياري در
ها برداشت و عملكرد دانه تعيين شد. عملكرد دانه، در هنگام رسيدن محصول پس از حذف خطوط حاشيه، از خطوط هر كرت بوته

صورت تصادفي در خطوط داخل هر كرت انتخاب و شمارش اجزاي  بوته از هر كرت به 5جهت تعيين اجزاي عملكرد تعداد 
اي دانكن در ها از آزمون چند دامنه، براي مقايسه ميانگينSAS نرم افزار عملكرد صورت گرفت.  براي تجزيه و تحليل اطالعات از

   استفاده شد. EXCELو براي رسم نمودارها از نرم افزار >P 05/0سطح احتمال 
  

  نتايج و بحث
  ملكرد دانه و اجزاي عملكردع

داري بر عملكرد دانه داشت و باعث نتايج تجزيه واريانس عملكرد دانه و اجزاي آن نشان داد كه خشكي اثر معنيعملكرد دانه: 
 داري با همداري بين ارقام در عملكرد دانه مشاهده شد يعني ارقام در اين صفت اختالف معنيشد. همچنين اختالف معني كاهش آن

اما اثر متقابل خشكي و رقم بر  مشاهده شد. Tassiloو رقم  Adrianaنشان دادند كه بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب در رقم 
  ). 2و  1 ولا(جددار نشد عملكرد دانه معني

  
 تعداد اهشك برابر در اهيگ ينجبرا بازتاب آن داري بر وزن هزار دانه نداشت كه علتدر اين آزمايش خشكي اثر معني وزن هزار دانه:

داري بين ارقام مشاهده شد. اثر متقابل خشكي و رقم . اما اختالف معني)2(باشد  تواندمي نيخورج در دانه تعداد و بوته در نيخورج
زن هزار دانه و كمترين مقدار و تنش شرايط در Adrianaدار شد كه بيشترين مقدار وزن هزار دانه در رقم هم بر وزن هزار دانه معني

  .)2و  1(جداول  و در شرايط تنش مشاهده شد Billyدر رقم 
داري بين همچنين اختالف معني. دار وزن دانه در خورجين شدنتايج نشان داد كه خشكي باعث كاهش معني وزن دانه در خورجين:

به دست آمد  Billyو  Adrianaبه ترتيب در ارقام در وزن دانه در خورجين مشاهده شد كه بيشترين و كمترين وزن دانه در خورجين 
ول ادار نشد (جداثر متقابل خشكي و رقم بر وزن دانه در خورجين معنيداري ديده نشد. تفاوت معني Tassiloو  Billyاما بين دو رقم 

  ).2و  1
ي بين ارقام در تعداد شاخه داردار تعداد شاخه فرعي در بوته شد. اما اختالف معنيخشكي باعث كاهش معني تعداد شاخه فرعي:

داري با هم نشان ندادند. اثر متقابل خشكي و رقم بر تعداد شاخه فرعي فرعي ديده نشد يعني ارقام در اين صفت اختالف معني
و در شرايط شاهد و كمترين تعداد شاخه فرعي در بوته در رقم  Billyدار شد كه بيشترين تعداد شاخه فرعي در بوته در رقم معني

Tassilo 2و  1ول او در شرايط تنش به دست آمد (جد(.   
نمو  مراحل و يگلده دوره لزاك در يعنيداري را نشان داد. اثر خشكي بر تعداد خورجين در بوته كاهش معني تعداد خورجين در بوته:

 يم اهشك بوته ن دريخورج تعداد يافك آب نيتأم عدم درصورت بوده و يبحران مراحل آب به ازين نظر از ها و پر شدن دانه نيخورج
داري بين ارقام در تعداد خورجين در بوته ديده نشد. اثر متقابل خشكي و رقم هم بر تعداد خورجين در بوته اما اختالف معني .ابدي

و  Billyقم و كمترين تعداد خورجين در بوته در ر شاهدو در شرايط  Tassiloبيشترين تعداد خورجين در بوته در رقم  .دار شدمعني
   ).2و  1ول ادر شرايط تنش به دست آمد (جد
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سبت به شرايط شاهد كاهش تعداد شاخه فرعي و تعداد خورجين در بوته و در نتيجه وزن هزار دانه ن  Tassiloو Billy در دو رقم 
توان ارتباط ) كه مي2 (جدول بت به شاهد افزايش جزئي يافتمقدار اين سه صفت در شرايط تنش نس  Adrianaاما در رقم  يافت

   وزن هزار دانه با تعداد شاخه فرعي و تعداد خورجين در بوته را توجيه كرد.
 مرحله در آب مبودكها شد دار و باعث كاهش در تعداد آناثر خشكي بر تعداد دانه در خورجين معني تعداد دانه در خورجين:

 مواد نيتأم تيمحدود .شوديم نيخورج در دانه تعداد اهشك سبب و شود يم اهيگ در حيتلق عمل و يافشان گرده اهشك يگلده

داري هم بين است. همچنين اختالف معني مؤثر لزاك اهيگ در نيخورج در دانه تعداد نيز بر )كيخش( يطيمح عوامل گريد و يفتوسنتز
كه بيشترين و كمترين  گيردمي قرار نيز نتيكيژ عوامل تأثير تحت غالف در دانه ارقام در تعداد دانه در خورجين مشاهده شد يعني تعداد

  ). 2و  1دار نبود (جداول اختالف معني Tassiloو  Billyمشاهده شد. اما بين دو رقم  Billyو  Adrianaتعداد به ترتيب در رقم 
بوته مشاهده شد بيشترين داري بين ارقام در ارتفاع دار ارتفاع بوته شد همچنين اختالف معنيخشكي باعث كاهش معني ارتفاع بوته:

دار اختالف معني Tassiloو  Billyمشاهده شد. البته بين دو رقم  Billy و كمترين مقدار در رقم Adrianaمقدار ارتفاع بوته در رقم 
  .)2و  1ول ا(جددار نشد اثر متقابل خشكي و رقم هم بر ارتفاع بوته معني نبود.

و  فرعي شاخه تعداددار وزن هزار دانه، ل خشكي و رقم در تنش كمبود آب باعث كاهش معنينتايج نشان داد كه اثر متقاببه طور كلي 
طور كلي مرحله به .البته ميزان كاهش يا افزايش صفات بسته به شدت تنش و نوع رقم متفاوت استشد.  بوته در خورجين تعداد

نسبت به دو رقم ديگر سازوكار بهتري در  Adrianaت رقم در نهاي. باشندمرحله حساسي در پاسخ به تنش خشكي در كلزا ميگلدهي 
  حساس به خشكي بود.  Tassiloهمچنين در اين آزمايش رقم شرايط خشكي از خود نشان داد 

 

 عملكرد دانه 
(kg/h) 

 وزن هزار دانه
(g) 

وزن دانه در 
 (g)خورجين

تعداد شاخه 
فرعي

تعداد خورجين در 
بوته

تعداد دانه در 
 خورجين

تهارتفاع بو  

(cm) 

 

   b1345  a61/3 a7/0 b667/9 b4/259  b24/17  b2/112 تنش

  a2384  a69/3 b1/0 a7/12 a4/333  a34/28  a1/133شاهد

Billy b1731  c365/3 b075/0 a11 a8/267  b12/21  b7/115   

Adrianaa2351  a032/4 a097/0 a2/12 a323  a67/25  a33/132   

Tassilob1661  b565/3 b08/0 a33/10 a5/298  b6/21  b120   

 پس از برداشت )TassiloوBilly،Adriana(رقم كلزا3: تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد1جدول  
  )MSميانگين مربعات(  

 درجه آزادي                             منبع تغييرات           

هارتفاع بوت  

 

 در دانه تعداد
  خورجين

 درخورجين  تعداد
  بوته

  دانه هزار وزن   خورجين در دانه وزن رعيف شاخه تعداد
  

دانه عملكرد          

 

  

12/2ns 1687/4** 2170ns 1/2ns 0/01ns 0/071* 17301ns 2 تكرار 

1963/5** 55444/5** 24642** 40/5** 0/52* 0/033ns 5834072 ** 1 خشكي 

76/1ns 1383/5** 2824ns 8/2* 0/014ns 0/011ns 83181ns 2 خشكي ×تكرار 

448/7** 3747/4** 4584ns 5/2ns 0/1* 0/7** 865428** 2 ارقام 

66/9ns 402/2ns 29702** 18/2** 0/01ns 0/2** 62917ns 2 رقم ×خشكي 

606 7/814  4/2113  83/1  0043/0  02/0  خطا 8 33067 

35/6  35/5  51/15  12/12  84/7  41/3  5/9   CV 

       دار يمعن اختالف فاقد  ns%1و %5 سطح در بودن دار يمعن بيترت به **و  * 

 

  
  

   )Tassiloو  Billy ،Adriana( : مقايسه ميانگين  صفات عملكرد و اجزاي آن در سطوح مختلف تنش كمبود آب در ارقام كلزا2جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

  
Refrences 
Eilkaee, M. N., Emam, Y., 2006. Effect of plant density on yield and yield components in two winter 
oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars. Iran. J. Agric. Sci. 34, 509-515. (In Persian with English 
summary). 
Jensen, C. R., Mogensen, V. O., Mortensen, G., Fieldsend, J. K., Milford, G. F. J., Anderson, M.N., 
Thage, J. H., 1996. Seed glucosinolate, oil and protein content of field-grown rape (Brassica napus L.) 
affected by soil drying and evaporative demand. Field Crop Research. 47: 93-105. 
Nasri, M., Khalatbari, M., Zahedi, H., Paknejad F., Tohidi-Moghadam H. R., 2008. Evaluation of 
micro and macro elements in drought stress condition in cultivars of rapeseed (Brassica napus L.). 
American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 3: 579–583 
Yarnia, M., Arabifard, N., Rahimzadeh Khoei, F., Zandi P., 2011. Evaluation of drought tolerance 
indices among some winter rapeseed cultivars. African Journal of Biotechnology. 10: 10914-10922.  
 
Youssefi, A., Nshanian, A., Azizi, M., 2011. Evaluation of influences of drought stress in terminal 
growth duration on yield and yield components of different spring Brassica oilseed species. American-
Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 11: 406-410. 
 
 
Evaluation of seed yield and its components 3cultivars of winter Canola in response to drought stress 

 
 Masoomeh Hatamvand , Tahereh Hasanloo, Fatemeh Dehghan Nayeri, Amirhosein Shiranirad and 

Seyyed Ali Tabatabaee  

Abstract  
Drought is one of the major environmental factors limiting crop production in the world. In order to evaluate 
of seed yield and its components winter rapeseed varieties (Brassica napus L.) under drought stress, a field 
experiment was conducted as a split plot, arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 
three replication at the end of flowering to seed filling (26 days). The main factor, drought stress in two 
levels: stress and control (160 and 80 mm evaporation from pan respectively) and sub-factor cultivars at 
three levels were: 1– Billy 2- Adriana and 3- Tassilo. Seed yield and its components after maturity of the 
plant were measured. Drought stress reduced the seed yield and its components but this reduction in seed 
weight were not significant. Based on the results, Adriana showed better performance under drought stress.  
Key words: Drought stress, Seed Yield, Canola. 
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