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 مطالعه واكنش  الين هاي جديد كلزا به تنش خشكي

  3و ليا شوشتري 2عباس رضايي زاد، 1الفتي آرزو
  ;olfatya@yahoo.comدانشجو 

  چكيده 
انه درقالب طرح بلوك الين اميد بخش كلزا در دو آزمايش جداگ  18به منظور معرفي ارقام متحمل به تنش خشكي آخر فصل تعداد 

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اسالم آباد غرب مورد ارزيابي قرار گرفت. در  91-92هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي 
آزمايش اول آبياري معمول و در آزمايش دوم قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد اعمال شد.نتايج تجزيه واريانس مركب داده ها 

داد كه اثر تنش خشكي بر صفاتي همچون عملكرد دانه، مدت زمان گلدهي، تعداد روز تا رسيدگي، ارتفاع بوته،تعداد غالف در  نشان
كيلوگرم در هكتار كاهش  4099را به  4688بوته و تعداد دانه در غالف ، معتي دار بود. تنش خشكي باعث شد كه عملكرد دانه از 

درصد تحت تأثير تنش خشكي كاهش يافت. الين هاي مورد  49بيشتر از بقيه صفات و به ميزان يابد. صفت تعداد غالف در بوته 
بررسي براي همه صفات مورد ارزيابي به استثناي تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف تفاوت معني دار داشتند. اثر متقابل الين 

به ترتيب  L146 و KR4 ،KS7  ،HW118 ،L183هاي ط نرمال اليندر محيط تنها براي عملكرد دانه معني دار بود. در شراي
به ترتيب بيشترين  KS7و   L146 ،L201  ،KS12 ،HW113بيشترين عملكرد دانه را داشتند و در شرايط تنش الين هاي 

  . عملكرد دانه را داشتند
  اجزاي عملكرد، تنش خشكي ،كلزا ، الين واژه كليدي:

  مقدمه
را به طور قابل توجهي تحـت تـأثير   رشد، نمو و عملكرد  كهمحصوالت كشاورزي است، در تنش ترين عوامل مهمكمبود آب يكي از 

كـه در آن كمبـود آب و دمـاي بـاال     كلزا يك محصول دانه روغني مهم در بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك است . قرار مي دهد
مرحلـه  از كمبود رطوبت خـاك در   يكوتاه انه حتي با دوره نسبتاًرا در طول رشد زايشي محدود مي كند. عملكرد د شاغلب عملكرد

 ،رشـد رويشـي   مرحلـه  ازبيشتر اثر تنش كمبود آب در طول رشد زايشي  بنابراين ).2009(احمدي و بحراني، مي شود محدود  زايشي
ژنوتيـپ، شـدت و مـدت     ستگي بهب عملكردبر ). اثر تنش خشكي 2006(قبادي و همكاران،  ا را تحت تأثير قرار مي دهدكلزعملكرد 

در مرحله  ياريلذا اين تحقيق با قطع آب ).2004(رابرتسون و هلند، دارد  استرس، شرايط آب و هوايي، رشد، و مراحل رشد و نمو كلزا
مبـود آب بخصـوص در اواخـر    كل كه با مشـ ك ياشت در مناطقكلزا جهت كا ارقام مناسب يل به اهداف انتخاب رقم يجهت ن يگلده
  باشند اجرا شد. يره رشد روبرو مدو
 

 مواد و روش ها 

، HW113 ،KS12 ،KARAJ1 ،KR18كلزا (الين اميد بخش   18به منظور معرفي ارقام متحمل به تنش خشكي آخر فصل تعداد 
L73 ،L72 ،HW101 ،L146 ،L210 ،L183 ،SW101 ،L5 ،L201 ،HW118 ،KR4 ،KARAJ2 ،KARAJ3 ،(KS7 

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي  91- 92هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي درقالب طرح بلوك در دو آزمايش جداگانه
آبياري از مرحله گلدهي به بعد در آزمايش اول آبياري معمول و در آزمايش دوم قطع  اسالم آباد غرب مورد ارزيابي قرار گرفت. 

اقدام به شخم زدن زمين شد. براساس نتايج تجزيه خاك و توصيه كودي اقدام  راي انجام اين آزمايش در اواخر تابستان،اعمال شد. ب
كار فاصله دو بوته  برگي اقدام به تنك كردن گياهان شد و با اين 6تا  4به منظور ايجاد تراكم مناسب در مرحله  گرديد يبه كودپاش

يات داشت شامل مبارزه با علفهاي هرز و مبارزه با سانتي متر رسيد. در طول دوره رشد و نمو، عمل 3شت به حدود روي يك خط كا
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ه منظور گرديد و يمتر از ابتدا و انتهاي هر كرت به عنوان حاش 5/0آفات و بيماري ها انجام گرفت. در اين تحقيق دو رديف كناري و 
. با از صفات صورت گرفت قسمت باقي مانده به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد و نمونه برداري جهت اندازه گيري هر يك

بررسي غالف هاي شاخه اصلي و تغير رنگ دانه زمان درست برداشت تعيين گرديد.در زمان برداشت به روش دستي (كف بر كردن). 
پوسته غالف ها به رنگ خاكستري متمايل گشته و هم چنين رنگ دانه هاي درون غالف بايستي سياه يا قهوه اي متمايل  %90بايستي 
ن آنها يانگيبوته بطور تصادفي انتخاب شد و بعد از شمارش غالف ها در ساقه هاي فرعي م 10اين منظور تعداد  باشد. براي  به سياه

ن طول آنها بر حسب سانتي يانگيغالف انتخاب و م 10بوته بطور تصادفي انتخاب و از هر بوته،  10ثبت شد.براي تعيين طول غالف 
غالف از هر بوته به تصادف انتخاب گرديد و تعداد دانه در غالف  30گر از اجزاء عملكرد يي دكين ييمتر ثبت شد. به منظور تع

جدا شده و سپس با استفاده از دستگاه بذر شمار  يتوده بذر يرت مقداركبعد از برداشت از هر  يرين اندازه گيشمارش گرديد. در ا
ق وزن هزار دانه بدست آمد. پس از حذف اثرات يدق يه از ترازورار شمارش و سپس با استفادكهر ت يبذر از هر كرت برا 1000

حاشيه اي در هر كرت، كل كرت برداشت شد. پس از خرمنكوبي و بوجاري عملكرد هر كرت ثبت و سپس به واحد سطح 
كهاي كامل تجزيه واريانس ساده صفات مورد بررسي، مطابق مدل طرح آماري كرت هاي خرد شده در قالب بلوهكتارتبديل گرديد. 

استفاده شد. براي مقايسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه اي  SPSSو  MSTAT-Cتصادفي انجام شد و براي اين كار از نرم افزار 
  استفاده شد.  %5دانكن در سطح 
   نتايج و بحث 

صفات عملكرد  نظر از الين هان بي درداد كه نتايج حاصل از تجزيه مركب براي صفات مورد بررسي در دو شرايط تنش و نرمال نشان 
درصد و 1در سطح  دانه، وزن هزاربوته و  رسيدگي، ارتفاع تا روز گلدهي، تعداد مدت گلدهي، گلدهي كامل، طول تا روز ، تعداددانه
معني  غالف در بذر تعدادصفات ، تعداد غالف در بوته طول غالف و  نظر ازدرصد معني دار بود. ولي 5در سطح  پايان گلدهي براي

 در بذر تعدادتعداد غالف در بوته، رسيدگي،  تا روز گلدهي، تعداد مدت ، طولصفات عملكرد دانه نظر ها از محيطبين  دردار نبود. 
درصد معني 5در سطح  پايان گلدهيصفات طول غالف و تعداد روز تا  درصد و براي1در سطح  دانه وزن هزاربوته و  ارتفاع،  ،غالف

معني دار نبود. اثر متقابل محيط و ژنوتيپ فقط بر روي صفت  گلدهي كاملو  گلدهي تا روز تعدادصفات  نظر ازدار بود. ولي 
  درصد معني دار بود ولي بر روي ساير صفات معني دار نشد.1عملكرد دانه در سطح 

بيشتر از سانتي متر3/174و  7/187با در هر دو شرايط نرمال و تنش خشكي به ترتيب   HW113 ارتفاع بوته الينبوته: ارتفاع     
پاكوتاه تر از ساير  سانتي متر3/174و  2/141با   در شرايط نرمال و تنش خشكي به ترتيب  KS7 ساير الين ها بوداز طرفي الين 

ه ميزان كلزا تحت شرايط تنش نسبت به شرايط نرمال ب الين هاي نشان داد كه متوسط ارتفاع بوته در ) 1الين ها بود .نتايج جدول (
  درصد كاهش يافت. 7/6

روز پس از سبز  199 با HW113 الين نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد كه در شرايط بدون تنش : تعداد روز تا گل دهي كامل
در شرايط نرمال بودند.  گلو زو گل دير الين هاي روز پس از سبز شدن تا گلدهي كامل به ترتيب  191با  KS7 الين  وشدن 
كامل  گلدهيروز تا  193با  KS7و  KARAJ2  ،KARAJ3 الين هاي و  201با  HW113 الين ن در شرايط تنش هم همچني

از ساير الين ها به مرحله گلدهي كامل رسيدند. با توجه به اينكه قطع آبياري از  و زود تر تر ترتيب دير الين ها به نسبت به ساير 
  .تا گلدهي تحت دو شرايط تنش خشكي و نرمال تفاوت معني داري با هم نداشتنداواسط گلدهي به بعد اعمال شد تعداد روز 

روز  33با  KARAJ1 و HW113 ،KS12 الين هاي نتايج حاصل از مقايسه ميانگين حاكي از اين است كه طول مدت گلدهي: 
بدون تنش به خود اختصاص  روز كمترين طول مدت گلدهي را در شرايط 29با   KS7 الين داراي بيشترين طول مدت گلدهي و

روز و كمترين طول مدت گلدهي در  32با  KARAJ1 و KS12 الين هاي دادند. در شرايط تنش بيشترين طول مدت گلدهي در 
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كلزا  الين هاي ) نشان داد كه متوسط طول مدت گلدهي در 1روز ثبت شد. نتايج جدول ( 26با KS7 و KARAJ3 الين هاي 
  درصد كاهش يافت.  53/6شرايط نرمال به ميزان تحت شرايط تنش نسبت به 

وجود داشت به طوري كه در شرايط  نسبيتنوع  الين هانيز در بين  رسيدگي از نظر صفت تعداد روز تا تعداد روز تا رسيدگي: 
 ين هاي التعداد روز تا رسيدگي به ترتيب  261با  KS7 الين وتعداد روز تا رسيدگي   266,33 با HW113 الين بدون تنش 

روز تا رسيدگي نسبت  258و  264به ترتيب با  الين هاديررس و زودرس در شرايط نرمال بودند. همچنين در شرايط تنش هم همين 
كلزا  الين هاي ) نشان داد كه متوسط تعداد روز تا رسيدگي در 1به ترتيب ديررس و زودرس تر بودند. نتايج جدول ( الين هابه ساير 

   درصد كاهش يافت. 79/0تحت شرايط تنش نسبت به شرايط نرمال به ميزان 
 الين  غالف در بوته داراي بيشترين تعداد و215 با HW113 الين  در شرايط بدون تنش كه نتايج نشان داد: تعداد غالف در بوته

KS7  ن الي در شرايط تنش نيز غالف در بوته داراي كمترين مقدار بودند. 203با HW113  در بوته داراي بيشترين  غالف  132با
در  تعداد غالف در بوته) نشان داد كه متوسط 1نتايج جدول ( غالف در بوته داراي كمترين مقدار بودند. 67با   KS7 الين  تعداد و

ت تعداد غالف در بوته نتايج صف براساس  درصد كاهش يافت. 48كلزا تحت شرايط تنش نسبت به شرايط نرمال به ميزان  الين هاي 
  به عنوان يكي از مهمترين اجزاي عملكرد دانه تحت تأثير تنش خشكي به شدت كاهش يافت.

با  HW113الين براي اين صفت حاكي از اين امر است كه  در شرايط بدون تنشنتايج جدول مقايسه ميانگين : تعداد بذر در غالف
را به خود اختصاص داراي كمترين تعداد بذر در غالف  بذر در غالف 26با  KS7 الين داراي بيشترين مقدار و  بذر در غالف  31

 21با  KS7داراي بيشترين تعداد بذر در غالف و ژنوتيپ 28با  HW113 الين نشان داد كه نتايج جدول مقايسه ميانگين  .دادند
كلزا تحت شرايط تنش نسبت به  الين هاي در  فتعداد بذر در غال) نشان داد كه متوسط 1نتايج جدول ( داراي كمترين مقدار است.

   درصد كاهش يافت. 20/16شرايط نرمال به ميزان 
 5/62 طول غالفبا  HW113 الين  در شرايط بدون تنش مشخص گرديد كه جدول مقايسه ميانگين نتايجبر اساس طول غالف:  

براي اين  مقايسه ميانگين جدولج نتاي ي كمترين مقدار است .داراميلي متر   3/52با  KS7 الين  داراي بيشترين مقدار و ميلي متر
 الين در  طول غالفداراي بيشترين مقدار و كمترين  ميلي متر  7/61 طول غالفبا  HW113 الين است كه  نشان دهنده اينصفت 

KARAJ3 و KS7 كلزا تحت شرايط  هاي الين در  ) نشان داد كه متوسط طول غالف1. نتايج جدول ( ميلي متر ثبت شد 7/50با
  درصد كاهش يافت.  7/3تنش نسبت به شرايط نرمال به ميزان 

با  KS7 الين گرم و كمترين وزن هزار دانه به  5/4با  HW113 الين  بيشترين وزن هزار دانه در شرايط نرمال به وزن هزار دانه: 
 7/3با گرم و كمترين وزن هزار دانه  5/4با  HW113 الين گرم تعلق داشت. همچنين در شرايط تنش بيشترين وزن هزار دانه به  7/3

كلزا تحت شرايط تنش نسبت به  الين هاي) نشان داد كه متوسط وزن هزار دانه در 1بدست آمد. نتايج جدول ( KS7 الينگرم در 
  درصد كاهش يافت. 4شرايط نرمال به ميزان 

از نظر صفت عملكرد  الين ها ت آبي (بدون تنش) و تنش نشان داد كه بينمقايسه ميانگين داده هاي صفات براي سايعملكرد دانه:   
كيلوگرم در هكتار و  6328 اب HW113 الين دانه تفاوت معني داري وجود دارد و بيشترين عملكرد دانه تحت شرايط نرمال به 

 الين  نيز بيشترين عملكرد دانه به كيلوگرم در هكتار تعلق گرفت. در شرايط تنش 3731با KS7  الين كمترين عملكرد دانه به 
HW113  الينكيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد دانه به  4838با KS7  كيلوگرم در هكتار تعلق گرفت. نتايج نشان داد  3081,0با

نش تدرصد كاهش يافت.  54/12كلزا تحت شرايط تنش نسبت به شرايط نرمال به ميزان  الين هاي كه متوسط عملكرد دانه در 
. در مطالعات متعدد بر كاهش عملكرد و اجزاي اهش مي دهدكبهاره  يلزاكزه و ييپا يلزاكرد را در كعمل ياجزاء اصل كيخش

در كه عملكرد و اجزاي عملكرد به شدت  ند) گزارش داد2009(زاهدي و همكاران . عملكرد در اثر تنش خشكي اشاره شده است
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ثر اجزاي مختلف  او عملكرد دانه در بوته كلزا تجمعي است  كه دادند) گزارش 2011( دين و همكاران .مي بيندتنش خشكي آسيب 
. عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام مختلف ياه استگعملكرد مانند تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و عملكرد دانه در 

مي گيرد و موجب كاهش عملكرد گل و پر كردن غالف قرار ثير تنش اعمال شده در مراحل آغاز أقابل توجهي تحت تبه طور كلزا 
تعداد دانه و كاهش تعداد غالف  موجب بود زيرا بيشتر عملكرد . زماني كه تنش خشكي در مرحله گلدهي انجام شد كاهشمي شود
  .مي شود در غالف

  
  ت به شرايط آبي ميانگين صفات مورد بررسي تحت شرايط تنش و نرمال ودرصد افت ميزان صفات نسب -1جدول 

  منابع تغيير
  دانهرد كعمل

( كيلوگرم)   
 روز تعداد

   تا گلدهي
تا  روز تعداد

 گل دهي كامل 
تا  روز تعداد

 پايان گل دهي 
طول مدت 

      گلدهي 
تعداد روز 
تا رسيدگي   

  81/263  08/31  62/220  195  73/189  02/4688  متوسط صفت در شرايط نرمال 

  73/261  05/29  48/219  62/195  41/190  98/4099  توسط صفت در شرايط تنش)م

متوسط افت  صفات بر اساس واحد 
  اندازه گيري شده

04/588  68/0-  62/0-  14/1  03/2  08/2  

  -79/0  -53/6  52/0  32/0  36/0  -54/12  درصد افت صفات

  
  و درصد افت ميزان صفات نسبت به شرايط آبي ميانگين صفات مورد بررسي تحت شرايط تنش و نرمال  -1ادامه جدول 

  منابع تغيير
 ارتفاع  

  )سانتي متر(
تعداد غالف 
در بوته         

تعداد بذر در 
غالف           

طول غالف 
   )ميلي متر(

وزن هزار 
  دانه  (گرم)

  25/4  76/57  88/28  38/209  77/170    متوسط صفت در شرايط نرمال

  08/4  60/55  20/24  75/107  39/159    متوسط صفت در شرايط تنش)

متوسط افت  صفات بر اساس 
  واخد اندازه گيري شده

  38/11  63/101  68/4  16/2  17/0  

  -4  -74/3  -20/16  -54/48  -66/6    درصد افت صفات
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Study of new oilseedrape lines response to drought stress 
 
Arezoo olfaty –Abbas Rezaeizad-lya Shooshtary 
 
Abstrac 
 
In order to identify drought stress tolerant oilseed rape lines, 18 improved lines were evaluated under two 
conditions, normal and drought stress condition, in Agricultural Research Station of Islam Abad-e-Gharb 
Station in 2013-2014 growing season.  Combined analysis results showed that drought stress had 
significantly effect on seed yield, flowering duration, days to maturity, plant height, pod per plant and seed 
per pod. Seed yield reduced from 4688 to 4099 kg/ha caused by drought stress. Meanwhile pod per plant 
reduced more than other traits (49%). Oilseed rapes were significantly different for all traits except pod per 
plant and seed per pod. line×condition effect was significant only for seed yield. Under normal condition 
KR4, KS7, HW113, L183and L146 had the highest seed yield, respectively. Under drought stress condition, 
L146, L201, KS12, HW113 and KS7 had the highest seed yield, respectively.  
 
 
 
Key word: Oilseed rape, , Drought stress, Yield Components, lines 
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