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  دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی - 3
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  چکیده

پژوهشی در مرکز تحقیقات  به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب بر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه و ویژگیهاي خورجین ،
آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوك هاي . به اجرا درآمد 1392عی آذربایجانشرقی طی سال زراعی کشاورزي و منابع طبی

 kr4و 2و کرج  3وکرج  ks7ژنوتیپ کلزاي پاییزه به نام هاي  18فاکتور رقم شامل . تکرار پیاده گردید 3کامل تصادفی در 
فاکتور  و HW113و  rs18 و1و کرج KR 18و  L73و  l 72و hw101 وl146 وl210 و l183وSW101 و l5 وl207 و hw118و

 ) (I3قطع آبیاري در مرحله پرشدن دانهو ) (I2قطع آبیاري در مرحله گل دهی و)  (I1آبیاري کامل سطح شامل  3آبیاري در 
 به پرت خورجین بروز تنش آب در هردو مرحله اعمال شده بر روي وزن هزار دانه و عملکرد دانه و مساحت خورجین و نسب. بود

 .بین ژنوتیپ ها درمساحت خورجین تفاوت معنی داري وجود داشت. اثر معنی داري داشت خورجین کل 
  

 .، کلزاي پاییزه دانه خشکی ، ژنوتیپ ، عملکرد :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
دگی سازگاري کشت آن گیاه کلزا به دلیل گستر. کمبود آب از مهمترین مشکالت براي تولید موفق محصوالت کشاورزي است

در بسیاري از نقاط جهان، دارا بودن عملکرد روغن مناسب و کیفیت خوب روغن مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گرفته است 
در گیاه کلزا ). 6؛  5(شود بستگی دارد  ي نموي که تنش در آن حادث می العمل کلزا به تنش خشکی به مرحله عکس ).2(

تنش کمبود آب در کلزا باعث . است ي گل دهی و اوایل تشکیل خورجین شناخته شده آبیاري مرحلهترین زمان براي  حساس
روي کلزا نشان داد تنش ) 11(هاي   نتایج پژوهش). 1(گردد  کاهش عملکرد، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین می

در طول دوره تنش خشکی تعداد گل در هر بوته، . کرد دانه داردکمبود آب در مرحله گل دهی و پر شدن دانه تأثیر منفی روي عمل
همبستگی مثبت بین تعداد خورجین در هر گیاه با عملکرد دانه نشان داده است که تعداد  .)4(یابد  تعداد و اندازه بذر کاهش می

سایی ژنوتیپ هاي مطلوب از نظر هدف از این پژوهش شنا ).12(کمتر خورجین در هر گیاه منجر به عملکردپایین دانه خواهد شد 
  .عملکرد در مناطق شمالغرب کشور که در مراحل انتهایی رشد با خشکی مواجه می شوند می باشد

  
  مواد و روش ها 

دقیقه شرقی و  2درجه و  46با طول جغرافیایی  وهش در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجانشرقیپژ
آزمایش بر پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفی با دو . اجرا گردید 1392طی سال  دقیقه شمالی 58و  درجه 37عرض جغرافیایی 

قطع  و (I2) قطع آبیاري در مرحله گل دهی ، (I1) شامل آبیاري کامل فاکتوراول. فاکتور در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت
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 و hw 118و kr4 و 2 و کرج  3وکرج  ks7ژنوتیپ به نامهاي  18شامل و فاکتور دوم رقم که   (I3) آبیاري در مرحله پر شدن دانه
l 207وl 5 و SW 101وl 183 و l 210و l146و hw101 وl 72  وL73  وKR 18 و1و کرجrs18  وHW113 براي اعمال تیمار . بود

تخلیه می گردید، آبیاري صورت  درصد آب قابل استفاده خاك 50آبیاري با نمونه برداري هاي مداوم از خاك کرت ها ، زمانی که 
مساحت خورجین هاي هر بوته در اواخر مرحله . تیمارهاي داراي تنش در دوره اعمال تنش ، آبی دریافت نمی کردند. می گرفت

  تشکیل خورجین ها از رابطه
A=.88 ×L×D×2   محاسبه گردید در این رابطه ) 1(روش پاسبان اسالم:A = ، مساحت خورجینD=قطر خورجین 

L= در این تحقیق ( ضریب ثابت =0.88طول خورجین و.(  
خورجین از هر کرت انتخاب وطول آن برحسب سانتی متر اندازه گیري شد  10براي محاسبه طول خورجین ، بطور تصادفی 

هر کرت به  عملکرد دانه در واحد سطح با توزین دانه هاي حاصل از خرمنکوبی بوته هاي. ومیانگین آن براي هر کرت تعیین گردید
می  2عدد بذر شمارش کرده و وزن نموده ، ضرب در  500ابتدا توسط دستگاه بذر شمار  وزن هزار دانهبراي محاسبه   .دست آمد

  .  محاسبه گردید از رابطه زیر نیز کل به خورجین پرو نسبت خورجین  کنیم
خورجین پر×100 

  نسبت خورجین پر به خورجین کل = خورجین کل
، میانگین داده ها نیز با استفاده از آزمون چند  MSTATCنس و مقایسه میانگین ها از نرم افزار آماري براي تجزیه واریا

 .استفاده گردید  Excelبراي رسم نمودار از نرم افزار. دامنه اي دانکن مقایسه شدند
  

  نتایج و بحث
مختلف از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی در بین ژنوتیپ هاي  ).1 جدول(عملکرد دانه معنی دار بود  داثر تنش خشکی بر

بروز تنش خشکی در  .)2جدول(بدست آمد I2و کمترین عملکرد دانه در  I1بیشترین عملکرد دانه در . داري مشاهده نگردید
به دنبال آن تعداد خورجین هاي بوته و تعداد  .مراحل گل دهی و پر شدن خورجین ها سبب محدودیت مواد فتوسنتزي گردید

شروع خشکی بعد از گرده افشانی . اي بارور در خورجین کاهش یافت که در نهایت افت عملکرد دانه را به دنبال داشتتخمک ه
تنش خشکی بر وزن هزار دانه اثرمعنی داري داشت ولی بین ژنوتیپ هاي  ).10(دهد عملکرد را بطور معنی داري کاهش می

بیشترین وزن هزار دانه در قطع آبیاري درمرحله گل دهی و کمترین . یدمختلف تفاوت معنی داري از نظر عملکرد مشاهده نگرد
دراثر تنش آبی در مرحله گل دهی، تعداد دانه در خورجین کاهش یافت ، بنابراین به  .)1جدول(بدست آمد I3وزن هزار دانه در 

تشکیل شده بودند از مواد پرورده بیشتري نظر می رسد که در پایان اعمال تنش در مرحله گل دهی و انجام آبیاري ، دانه هایی که 
براساس نتایج گزارش شده توسط . برخوردار شده و امکان رشد بیشتري داشته و وزن آنها نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود

ش قرار وزن هزار دانه در تیمار تنش در مرحله رسیدگی دانه نسبت به سایر تیمارها که بصورت مرحله اي تحت تاثیر تن)  9(نیلسن
در مورد طول خورجین تفاوت معنی داري بین مراحل مختلف القا تنش و بین ارقام مختلف  .گرفته بودند، کمترین مقدار را داشت

وبین ژنوتیپ هاي ) 1جدول(در مورد مساحت خورجین تفاوت معنی داري بین مراحل مختلف القاي تنش خشکی.مشاهده نگردید
دراثر . )2جدول(حاصل گردیده است I2و کمترین مساحت خورجین در  I1حت خورجین دربیشترین مسا .مختلف مشاهده گردید

تنش آبی در مرحله گل دهی، تعداد دانه در خورجین کاهش یافت و به علت کاهش تعداد دانه قطر و طول خورجین کاهش یافته و 
شدت فتوسنتز باعث پایین آمدن میزان رشد خورجین ودر  نش خشکی از طریق کاهشت .مساحت خورجین نیز کاهش یافته است

 بیشترین مساحت خورجین و ژنوتیپ  L 5در بین ژنوتیپ هاي مختلف ژنوتیپ  ).8و 3(نتیجه پایین بودن مساحت آنها می گردد
L 146عنی اثر تفاوت م کل به خورجین پردر مورد صفت نسبت خورجین  .)1شکل(داراي کمترین مساحت خورجین می باشد

ولی در بین ژنوتیپ هاي مختلف تفاوت معنی داري مشاهده  .)1جدول(دگردیبین مراحل مختلف القا تنش مشاهده داري در 

 

 



 

٣ 
 

تشکیل شده است    يکمترو خورجین خالی و دم خورجین  بیشترکه تعداد خورجین کامل I1بیشترین خورجین واقعی در. نگردید
که تعداد بیشتري دم خورجین و خورجین خالی تشکیل شده است بدست  I2و کمترین خورجین واقعی در قطع آبیاري در 

گل دهی شروع می شوند و سقط جنین غالف ها و کاهش در تعداد پتانسیل بذر ها  تشکیل غالف ها در طول دوره  .)2جدول(آمد
  ).7(در هر غالف در طول گل دهی روي می دهد 

  :جداول
  مطالعه روي ژنوتیپ هاي کلزاي پاییزي تحت تنش کمبودآّبواریانس صفات مورد -1جدول            

  منابع تغییرات    درجه آزادي    وزن هزار دانه      عملکرد دانه      طول خورجین       مساحت خورجین       نسبت خورجین پر به کل
  ns 0.96                       ns 8.06                  1.05 **        3348392.04*         6.46 **           2  تکرار

  
  ns 12.52                 ** 6.306                  **2435.13      215655.4822 **      27.68 **            2تنش                     

  
  ns  2.27          ns786749.40        ns 0.31                  ** 0.97                     ns 156.40            17ژنوتیپ                

  
  ns 2.50        ns  1114568.77        ns 0.20                   ** 0.66                    ns 129.96           34ژنوتیپ         ×تنش

  
   135.93                       0.36                      0.22            754278.01             1.68            106خطاي آزمایش       

  
  9.69                           15.88                     8.81               23.30                  8.29ضریب تغییرات                       

  
ns  ،درصد می باشد 5به مفهوم اختالف معنی دار در سطح احتمال*درصد و 1اختالف معنی دار در سطح احتمالبه مفهوم **به مفهوم عدم وجود اختالف معنی دار  

  میانگین صفات مورد مطالعه روي  ژنوتیپ هاي کلزاي پاییزي تحت تنش کمبود آب- 2جدول      
  سطوح تنش  صفات

 
  وزن هزار دانه

  
  عملکرد دانه

  
  

  مساحت خورجین
  

خورجین به  پر خورجین
  کل

  آبیاري کامل            قطع آبیاري در مرحله گل دهی                 قطع آبیاري در مرحله پر شدن دانه
a  3.922  b                                 4.083       c3.726  

  
a  4204        b3998   a3981  

  
  

a 4.089                                       b 3.429                                                       a 3.913  
  

a   0.949        b0.898     c  0.925  

 .تاسدرصد  5نشانگر عدم تفاوت معنی دار در سطح احتمال ردیفحروف مشابه در هر           
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  مساحت خورجین تحت تاثیر تیمار ژنوتیپ-1شکل                                                  
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