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هایپرشدندانهوترکیببرخیاسیدهای مورفوفیزیولوژیکی،مولفهصفاتهایمحرکرشدبربرخی بررسیتأثیرباکتري:هدف

  .چربروغنکلزا

آزمــــــــــــــــــایش  :شناســــــــــــــــــی پــــــــــــــــــژوهش  روش

هایکاملتصادفیدرمزرعهایســــــــــــتگاهتحقیقات   حاضربهصــــــــــــورتفاکتوریلدرقالبطرحپایهبلوك 

در . اجراگردیـــــــــــــــــــــد 1395جهادکشاورزیاردبیلباسهتکراردرســـــــــــــــــــــالزراعی 

آزمایشاولفاکتورهایموردبررسیشاملسطوحآبیاریدرسهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطح

 )آبیاریکامل،قطعآبیاریدرمرحلهگلدهیوتشکیلخورجین،قطعآبیاریدرمرحلهتشـــــــــــــــــــــــکیلدانه(

ــاکتري ــطح وب ــپریلیوم(هایمحرکرشددرچهارس  )عدمتلقیحبذرباباکتري،تلقیحبانیتروباکتر،سودوموناسوآزوس

  .بودند

نشاندادبااعمالمحدودیتآبیعملکرد،تعداددانهدرغالف،سرعتپرشدندانه،طولدورهپرشدندانه،رنگداننتایج:ها یافته

ــیافت ه ــهمیانگین. هایفتوسنتزیکاهشولیمیزانپرولینافزایشـــ ــاندادباالترینعملکرده مقایســـ 62/1(انشـــ

ــدرهکتار 33/23( a  ل،کلروفیــ)روز42/54(،طولدورهپرشــدندانه)66/30(،تعداددانهــدرغالف)تن

) درصــد24/71(،اســیداولئیک)گرمــدرگرموزنتر میلــی83/29(،کلروفیلکــل)گرمــدرگرموزنتر میلــی

ترینمیزانپـرولین  بـیش . درحالتتلقیحباآزوسپریلیوموآبیاریکاملبهدسـتآمد ) درصـد 54/11(واسیدلینولنیک

) گرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرگرموزنتر میکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو14/2(

. درترکیبتیماریکاربردآزوسپریلیوموقطعآبیاریدرمرحلهگلدهیوتشکیلخورجینمشـــــــــــــــــاهدهگردید 

ــکیلدانهبهترتیبعملکرددانهرا و8/38نتایجنشاندادکهقطعآبیاریدرمرحلهگلدهیوتشکیلخورجینومرحلهتشـــ

6/74،8/33درصدکاهشدادواستفادهازباکتري محرکرشدآزوسپریلیوم،سودوموناسونیتروباکتربهترتیب1/42

  .درصدموجبافزایشعملکردگردید2/11و

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تنش کم آبی منجـر بـه کـاهش قابـل مالحظـه اکثـر       :گیري نتیجه

 شرایط توانست از تـاثیرات مخـرب تـنش    این زیستی در کاربرد کودصفات اگروفیزیولوژیک می گردد اما 

 يکودهـا  یقـی مصرف تلفهمچنین، . صفت مورد نظر گردید بهبودر به کاسته و حتی در برخی موارد منج

بـه   یـک هر % 100عملکرد کلزا نسبت به کاربرد  يعملکرد و اجزا یشموجب افزا یستیو ز یآل یمیایی،ش

 یحهمـراه بـا تلقـ    یو دامـ  یمیاییشـ  يدرصـد کـاربرد کودهـا    50کـود   یماريت یبترکیده و گرد ییتنها

  .عملکرد دانه کلزا داشت یشرا بر افزا یرتأث یشترینب یاهمحرك رشد گ هاي يباکتر
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  کود زیستی کلزا، کود نیتروژنه، شرایط محدودیت آبی، خصوصیات آگروفیزیولوژیک،  :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه - 1-1

ایـن  . دهنـد غالت دومین ذخایر غـذایی جهـان را تشـکیل مـی    هاي روغنی پس از دانه

کلـزا  . باشـند محصوالت عالوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسید چرب، حاوي پروتئین نیز مـی 

هاي روغنی مهم در جهان است که بعـد از سـویا و نخـل زینتـی سـومین      یکی از این دانه

درصـد روغـن دارد    45تـا   40دانه کلزا به طـور متوسـط   . باشدسطح زیر کشت را دارا می

)Kimber and McGregor, 2000 .(  روغن کلزا در مقایسه با روغن به دست آمده از دیگـر

ضمن آنکه سـازگاري آن بـا شـرایط    . باشدهاي روغنی از کیفیت باالتري برخوردار میدانه

مناسـب  اقلیمی، مقاومت در برابر کم آبی، امکان کاشت آن در تناوب با غـالت و عملکـرد   

هاي اخیر به عنوان یک منبع اصلی تأمین روغن مورد توجـه  موجب شده است که در سال

در حال حاضر مصرف سرانه روغن در ایران حـدود  ). 1384جیران و مهربانیان، (قرار گیرد 

. کیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگرم اســــــــــــــــــــــــــــــــــــت  17

زیادیدرصدروغندردانهکلزاوهمچنینترکیبمناسباسیدهایچربوروغنارقاماصالحشده،تســلطآنراب

وابسـتگی شـدید کشـور بـه واردات      موجباین مسئله . ازارهایروغنجهانیفراهمکردهاسترب

به همین منظـور بـراي    .باشد میها دالر ارز از کشور روغن و مستلزم خروج سالیانه میلیون

هـاي   تأمین بخشی از نیاز داخلی کشور لزوم اهمیت به کشـت، فـرآوري و نگهـداري دانـه    

  ). 1379مالک، (شود تولید باالي جهانی آن بیشتر مشخص می ویژه کلزا به دلیلروغنی به

ین عوامـل کـاهش دهنـده عملکـرد     تـر  مهـم ي محیطی به عنوان یکی از ها تنشامروزه 

کار مفیدي در  به عنوان راه ها تنشروند و مقابله یا تخفیف آثار  یمگیاهان زراعی به شمار 

-تـنش ). Koyro, 2000(تـه اسـت   جهت افزایش عملکرد این محصوالت پیش رو قرار گرف

هـاي  از مشـکالت اصـلی سیسـتم   ... هاي زنده و غیر زنده نظیر شوري، خشـکی، آفـات و   

درصـدي   71هاي غیر زنده عامـل مهـم کـاهش    تنش). Munns, 2002(کشاورزي هستند 

، %20، شـوري %40عملکرد محصوالت زراعی در سطح جهان است که براي تنش خشـکی  

کـافی و  (شـود  تخمـین زده مـی  % 8و سـایر عوامـل   % 15پـایین   ، دمـاي %17دماي بـاال  
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هـاي  تـرین تـنش  تـرین و مهـم  تنش خشکی یکـی از رایـج  در این بین ). 1388همکاران، 

الگوهـاي نـامنظم   . نمایـد محیطی است کـه تولیـد محصـوالت کشـاورزي را محـدود مـی      

. قرار داده استهایمختلفی از محدودیت آبی بارشدرنواحیخشکدنیا،گیاهان رادرمعرضشدت

شـودکه آب قابـل دسـترس    ي بدون بارندگی مـوثر را شـامل مـی   محدودیت آبی یک دوره

جلیـل و همکـاران،   (یابـد کاهش می)تعرق و تبخیر(خاك نیز به علت شرایط آب و هوایی 

-ترینعاملمحدودکننـــــــدهباتوجهبهشـــــــرایطاقلیمیایران،کمبودآب مهـــــــم). 2007

عنواناولین تنشغیر زیستیقادر است عملکردگیاهان ه یبمحدودیت آب.یتولیدگیاهانزراعیاست

ــد   ــأثیر قراردهـــ ــلیمحدودیت ).Singh and Singh, 1994(راتحتتـــ علتاصـــ

آبدرگیاهافزایشمیزانتلفاتآبیاکافینبودنمیزانجذبآبویاترکیبیازهردوعامالستکهبراثرآنمیزانتلفاتآ

حــاجبى (یابــد مــی هــابرتري داشتهومیزانتنشــافزایشبناشیازتعرقبرمیزانجذبآنتوسطریشــه

  ).1384آباد، وحیدرىشریف

داري آب توسـط  قدرت نگهکودهایآلیهستند کهقادربهافزایش ي کودهاي دامی از جمله

 ,.Oehl et al(ها از جمله تنش خشکی، افزایش تنوع میکروبـی خـاك   خاك، کاهش تنش

ــی  )2004 ــوگیري از فرســایش خــاك م ــود ســاختمان فیزیکــی خــاك و جل باشــند ، بهب

)Pulleman et al., 2003 ( که به همراه تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه، رشد و

 Turgut(دهنـد  عملکرد گیاه را بهبود بخشیدهو کیفیت و سالمت محصول را افزایش مـی 

et al., 2005 .(هـا توسـعه حاصـلخیزي و    چنین با توجه به نتـایج بسـیاري از پـژوهش   هم

هایی که در آن حجـم ورودي مـواد   استفاده از سیستم کیفیت خاك به خصوص در شرایط

مشکل ). Palm et al., 2001(باشد و انرژي پایین است نیازمند ورود مواد آلی به خاك می

عمده کودهاي حیوانی باال بودن نسبت کربن به نیتروژن اسـت کـه موجـب کـاهش رشـد      

تجزیه ایـن مـواد را بـاال    گردد و جهت رفع این مشکل باید سرعت اولیه گیاه در مزرعه می

هاي محرك رشد با افـزایش  هایی مانند باکتريمیکروارگانیسم).Khaliq et al., 2006(برد 

ها، تسـریع در تجزیـه مـواد    ها و آنزیمفتوسنتز، تولید ترکیبات فعال زیستی مانند هورمون

ه زي سـالمتی محصـول و میـزان عملکـرد را توسـع     هاي خاكفتوسنتزي و کنترل بیماري

  ).Higa, 2000(دهند می

نیتروژن عاملی کلیدي در تولید عملکـرد مطلـوب در گیاهـان اسـت و یکـی از عناصـر       

شـود   می توسط گیاهان مصرف) درصد ماده خشک 3الی  1(مهمی است که در مقادیر باال 

دسترسـی بـه نیتـروژن بـر چنـدین      . ترین عنصر براي تولید بیوماس استو محدود کننده



21  مقدمه و هدف

کـاهش سـطح بـرگ    . مانند تعداد برگ و میزان ظهـور آن تأثیرگـذار اسـت    فرآیند رشدي

 ,.Anwar et al(ناشی از کمبود نیتروژن مهمترین عامل کاهش در فتوسنتز کانوپی است 

 يانـرژ  دیـ و تول سمیدر متابول يدینقش کلتروژنینها حاکی از آن است که  گزارش). 2011

عملکرد دانـه، دوام سـطح بـرگ، شـاخص سـطح       يداریدارد و بطور معن بر عهده اهانیگ

هـا   ترین نهـاده  با این حال نیتروژن از گران. دهد را افزایش میاهانیفتوسنتز گ زانیبرگ و م

شـود، بلکـه    مـی  سـت یز طیمحـ  ینه تنها منجربه آلودگ زین آناز حد  شیبمصرف است و 

اغلـب گیاهـان    در ).Arshad et al., 2013(یخواهـد داشـت  کـاهش عملکـرد دانـه را در پ   

وبنـابراین تعیـین مقـدار    ) Metwally et al., 2011(کارایی مصرف نیتـروژن پـایین اسـت    

ها و آلودگی محیط زیست همراه بـا   مطلوب نیتروژن مورد استفاده گیاه براي کاهش هزینه

  ).Manzoor et al., 2006(رسد  افزایش عملکرد گیاه ضروري به نظر می

هـایی از جملـه آلـودگی     هاي شـیمیایی منجـر بـه آسـیب    در طی زمان استفاده از کود

هـا و حشـرات مفیـد، افـزایش حساسـیت       هاي زیر زمینی، از بین بردن میکروارگانیسم آب

 El-Lithy et(ها و کاهش حاصلخیزي خاك شده اسـت   گیاهان به حمالت آفات و بیماري

al., 2014 .( تواننـد   ی مـی انـد کـه کودهـاي زیسـت    با گذشت زمان کشاورزان متوجه شـده

جایگزینی براي کودهاي شیمیایی باشند که ضمن افزایش عملکـرد، از صـدمات ناشـی از    

کودهـاي زیسـتی   ). 1394سیدشریفی و نامور، (کنند کاربرد کودهاي شیمیایی جلوگیري 

اي هستند که با افزایش دسترسی به مواد غذایی موجـب افـزایش    هاي زنده میکروارگانیسم

ایـن کودهـا معمـوال شـامل تثبیـت      ). Schoebitz et al., 2014(د شـون  رشد گیاهـان مـی  

هـاي   هاي حل کننده فسـفر نـامحلول خـاك، میکروارگانیسـم     هاي نیتروژن، باکتري کننده

هاي معدنی کننده نیتروژن در خـاك   تبدیل چندین عنصر به فرم محلول و میکروارگانیسم

شد با تولید مواد محـرك رشـدي،   هاي محرك رباکتري). Zaredost et al., 2012(هستند 

هـا   هـا در فرآینـدهاي مهـم اکوسیسـتم     این میکروارگانیسم. دهند رشد گیاه را افزایش می

هاي گیاهی، تثبیت نیتـروژن،   ها شامل کنترل بیولوژیکی پاتوژن دخالت دارند و فعالیت آن

  .)Simmons et al., 2014(ها است  معدنی شدن مواد غذایی و تولید فیتوهورمون

  

  هدف -1-2

بـه دلیـل   هـاي روغنـی ماننـد کلـزا     توسعه کشـت دانـه   روغن ونیاز روزافزون کشور به 

اي از توانـد در تـأمین قسـمت عمـده    سازگاري وسیع با شرایط متفاوت اقلیمی کشور مـی 



  محدودیت آبیتحت شرایط  کلزا یزیولوژیکاگروف یاتبر عملکرد و خصوص یستیز يکودها یرتأث  22

رو بـه دلیـل نقـش کلـزا بـه عنـوان یکـی از        از ایـن . روغن مورد نیاز کشور موثر واقع شود

روغنی و تأثیر مدیریت صحیح زراعی به خصوص تأمین عناصـر غـذایی   هاي مهمترین دانه

مورد نیاز گیاه در بهبود یا تعدیل اثر ناشی از کمبود آب در مناطق برخوردار از محدودیت 

صورت تأثیر کودهاي زیسـتی بـه همـراه کـاربرد      آبی موجب شد تا دو آزمایش جداگانه به

کودهاي زیستی در شرایط محدودیت آبـی بـر    کود شیمیایی نیتروژنه و کود دامی و تأثیر

عملکرد و برخی خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کلزا بر صفات زیـر مـورد بررسـی و ارزیـابی     

:قرار گیرد

  .سرعت و طول دوره پر شدن دانه -1

، سـرعت رشـد محصـول    )TDM(هاي فیزیولوژیک نظیر زیست توده برخی شاخص -2

)CGR( سرعت رشد نسبی ،)RGR(طح برگ و شاخص س)LAI (کلزا .  

  .عملکرد کمی و کیفی و برخی دیگر از صفات مرتبط با عملکرد -3

  .میزان پرولین -4

  ، IIاي، کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم روند تغییرات شاخص کلروفیل، هدایت روزنه -5

  .کل و کارتنوئید ،a ،bمیزان کلروفیل  -6

  .میزان اسیدهاي چرب -7

  .و اندام هواییمیزان پروتئین دانه  -8

  

  

  

  

  

  

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  تاریخچه و مبدأ کلزا  -2-1

سال قبل در هندوستان رواج داشـته اسـت و از آنجـا بـه چـین و       3000زراعت کلزا از 

هـاي جـنس براسـیکا از    استخراج روغن از دانه کلزا و دانه سـایر گونـه  . ژاپن راه یافتهاست

هـاي قـدیم در آسـیا و نـواحی     در زمان). 1378دهشیري، (قرنشانزدهم رواج داشته است 

کردند کـه بعـدها از   استفاده می) روشنایی(مدیترانه از روغن کلزا براي روشن کردن چراغ 

این روغن به عنوان ماده اولیه براي روشن کردن چراغ در اروپـا اسـتفاده شـد، چـرا کـه از      

البته امروزه روغن کلزا به عنـوان مـاده غـذایی اسـتفاده     . تر استمنابع انرژي فسیلی ارزان

. هـاي متفـاوتی وجـود دارد   در مورد کشت کلزا در اروپا گزارش. )1379ي، حجاز(شود می

در کشور بلژیک کلزا قبل از اینکه روغن آن قابل استفاده باشد به عنـوان یـک علـف هـرز     

امکـان اسـتفاده از روغـن کلـزا بـراي مصـرف       ). 1380عاشـوري،  (آمـد مضر به حساب می

نجر به استخراج روغن خـوراکی از کلـزا   مورد توجه قرار گرفت و م 1948خوراکی در سال 

اولین رقم کلزا با میزان اسـید اروسـیک    1968در سال . گردید 1956-1957هاي در سال

هاي اصالح شده بـا  ارقام میداس، اسپان و تورچ از نخستین رقم. پایین در کانادا تولید شد

ـ باشند که در کانادا مورد کشت قرار گرفتهاسید اروسیک پایین می ). 1378دهشـیري،  (دان

بایـد از یـک     B. napusهاي مختلف به طور کامـل روشـن نیسـت، ولـی     گرچه مبدا گونه

چون منشـا گونـه اخیـر از منطقـه     . به وجود آمده باشدB. oleraceaو  B. rapaتالقی بین

از جنـوب اروپـا منشـا گرفتهـو از آنجـا در      B. napusمدیترانه است، اعتقاد بر این است که

در  B. napusهـاي بیشتررقم).1989داونی و روبلن، (به آسیا وارد شده باشد  18اوایل قرن 

ایجاد  B. campestrisهاي بومی اروپایی و واریتهB. napusچین، کره و ژاپن از تالقی بین 

-در آسیا به دلیل عملکرد بهتري که نسبت بـه دانـه   19در اوایل قرن  B. napus. اندشده

موطن کلـزا  ). Shiga, 1970(کرد، مرسوم شد تولید می B. campestrisهاي روغنی بومی 



هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی به احتمال قوي خاسـتگاه آن ناحیـه آسـیا و اروپـا     

هاي متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپاي غربی تـا چـین   است چون زیر گونه

ن یکـی در ناحیـه افغانسـتان،    تـوان پـذیرفت کـه داراي دو مـوط     بنابراینمی. پراکنده است

پاکستان و دیگري در ناحیه مدیترانه باشد و همچنین ممکن است یـک ناحیـه فرعـی آن    

ي دو گونه تشکیل دهنده کلزا یعنی کلـم   از طرفی چون پراکنش اولیه. ترکیه ـ ایران باشد 

باورنـد   یابند، برخی بر اینو شلغم روغنی در ناحیه خاوري اروپا به هم رسیده و تداخل می

که گیاه کلزا براي اولین بار در این منطقه از ترکیب دو گونه فـوق بـه وجـود آمـده اسـت      

  ).1378دهشیري، (

  گیاهشناسی -2-2

ایـن گیـاه یـک    . بو یـا چلیپاییـان اسـت   ي شباز تیره 1کلزا با نام علمی براسیکا ناپوس

بـه وجـود    3بـا شـلغم   2کلم يهایی از گونهباشد که از تالقی فرمي آمفی دیپلوئید میگونه

روز  و کلـزا گیـاهی یکسـاله، سرمادوسـت    ). Kimber and McGregor, 2000(آمده اسـت  

از نظر نیاز به شرایط آب . باشدمیگراد ي سانتیدرجه دوصفر فیزیولوژیک آن  استکه بلند

 زنـی و هاي کلـزا بـراي جوانـه   توانایی گونه. شودو هوایی، گیاه مناطق معتدل محسوب می

-هاي پایین موجب شده است تا این گونه جزو معدود گیاهانی باشـد کـه مـی   رشد در دما

هـاي ایـن گیـاه    گـل . تواند در شرایط خنک، ارتفاعات باال و منـاطق معتدلـه کشـت شـود    

و دگر باروري  بوده درصد 70میزان خود باروري آن حدود . دوجنسه و خود ناسازگار است

درصد پـروتئین در   43تا  38درصد روغن و 40حاويلزا دانه ک. رسددرصد می 30آن به 

نسبت اسـید لینولئیـک بـه    . باشد درصد می 5کنجاله است و میزان رطوبت دانه در حدود 

است که براي مصرف انسان نسبت متعـادلی بـه شـمار     2:1ولنیک در روغن کلزا تقریباً نلی

طول دوره رشد کلزا در ارقام زودرس و کشـت   ).Kimber and McGregor, 2000(رود  می

ایـن گیـاه داراي ریشـه    . روز اسـت  330تـا   200روز و در کشت پـاییزه   150تا  90بهاره 

بـا آغـاز   . تواند گسترش یابدمتر می 5/1مستقیم و توسعه یافته است که تا عمق بیشتر از 

ارتفـاع  . گـردد دهی میگلشود و گیاه وارد فاز ها آغاز میدهی، رشد میانگرهتحریکات گل

-هاي جانبی از زاویه داخلـی بـرگ  شاخه. متر استسانتی 150تا  80ساقه در ارقام زراعی 

-ها به طرف پایین ادامه مـی کنند و تشکیل آنهاي فوقانی ساقه به صورت کوتاه رشد می

                                                                                                                        
1Brassica napus L.
2Brassica oleracea L.
3Brassica campestris L.



  

رنـگ  ها به شکل بیضـی بـه   هاي پایینی بوته به شکل روزت قرار دارند، این برگبرگ. یابد

هـاي روي سـاقه، کشـیده و داراي    ولـی بـرگ  . سبز تیره و داراي ترشحات واکسی هستند

-گـل . انداند و به طور متناوب روي ساقه آرایش یافتههاي عمیق و حاشیه مضرسبریدگی

. شـود هاي جانبی ظاهر مـی اي و در انتهاي ساقه اصلی و شاخهآذین کلزا به صورت خوشه

هر گل از چهار کاسبرگ، چهار گلبرگ، شش پـرچم و  . هستندهاي آن اغلب زرد رنگ گل

کلزا گیـاهی خودگشناسـت، امـا، میـزان     . اي تشکیل شده استیک مادگی زبرین دو برچه

میوه کلزا خورجینی بلند و باریک به طـول  . درصد هم برسد 50دگرگشنی ممکن است تا 

ط غشـاي نـازکی از هـم    متر است که از دو برچه تشکیل شده و دو برچه توسسانتی 10-5

. نیام در کلزا شکوفا است و ریزش دانه یکی از مشکالت کشت این گیاه اسـت . اندجدا شده

دانه بـه  . میلیمتر وجود دارد 5/2تا  1دانه کوچک و گرد به قطر  40تا  10در هر خورجین 

گـرم   6تـا   5/3وزن هـزار دانـه   . شـود اي و یا سیاه دیده میهاي زرد، قرمز تیره، قهوهرنگ

هاي خشک سردسیري، عمده مناطق تولیـد بـالقوه کلـزا    زمین). 1385خواجه پور، (است 

باران کم، کاهش دماي سریع و عدم فراهمی آب آبیـاري مشـکالتی اسـت کـه در     . هستند

شاید بهترین توصیه براي این منـاطق  . رابطه با کشت پاییزه کلزا در این مناطق وجود دارد

 ,Alizadeh(آورد ان کشـت زود هنگـام در بهـار را فـراهم مـی     کشت بهاره باشد کـه امکـ  

کنـد، ولـی در   هاي سبک رسی تا رسـی سـنگین و شـنی رشـد مـی     کلزا در خاك). 2003

دماي مناسب بـراي  . زنی اشکاالتی پیش آیدهاي سنگین ممکن است در زمان جوانهخاك

چـه کلـزا بـه    که طول ساقهگراد است و تا زمانی درجه سانتی 25تا  15زنی بذر کلزا جوانه

گراد حساس است و موجب خسارت متري برسد به سرماي زیر سه درجه سانتیسه سانتی

  ).1385خواجه پور، (شود سرمازدگی می

  اهمیت اقتصادي  -2-3

کلزا در میـان  . تر به ارزش گیاه کلزا واقف شده استدر نیمه دوم قرن بیستم بشر بیش

ایـن گیـاه بـه عنـوان دانـه      . باشـد خصوصیات منحصر به فردي میهاي روغنی داراي دانه

هاي روغنی دیگر به راحتـی در تنـاوب بـا غـالت قـرار      روغنی پاییزه یک ساله در بین دانه

هاي غذایی مفید روغن کلـزا، تـأثیر مثبـت آن بـراي محـیط      گیرد و با توجه به ویژگیمی

لزا براي تولید روغن شده است زیست، مصارف صنعتی منجر به افزایش سطح زیر کشت ک

روغن و در عین حـال بقایـاي حاصـل از    % 40بذور کلزا حاوي بیش از ). 1380عاشوري، (

درصـد پـروتئین اسـت کـه ایـن مقـدار پـروتئین در         40تـا   6داراي ) کنجاله(کشی روغن



شـود کنجالـه کلـزا بـه     کنجاله توأم با ترکیب متوازن اسیدهاي آمینه در آن، موجـب مـی  

-همچنین از کنجاله آن مـی . ي غذایی دام مطرح شودن یک منبع پروتئینی در جیرهعنوا

روغـن ارقـام داراي اسـید اروسـیک بـاال در صـنایع       . توان به عنوان کود نیز استفاده کـرد 

سـازي و همچنـین بـه عنـوان     ، پالستیک)Kimber and McGregor, 2000(سازي صابون

کـاربرد دارد  ) به دلیل تحمل حرارت باال(تور جت هاي صنعتی و موروان کننده در دستگاه

میزان زیاد روغن در دانه کلـزا و همچنـین ترکیـب مناسـب اسـیدهاي      ). 1380عاشوري،(

امـروزه در تمـام   . چرب ارقام اصالح شده موجب تسلط آن بر بازارهاي جهانی شـده اسـت  

توان به چـین،   آن میشود و از کشورهاي بزرگ تولید کننده  هاي جهان، کلزا تولید می قاره

کلزا به عنوان دانه روغنی سنتی در مناطق معتدلـه شـمالی   . هندوستان و کانادا اشاره کرد

شود و در گذشته به دلیل نامطلوب بودن ترکیبات روغـن و ارزش غـذایی کـم     شناخته می

طور وسیع در پخت و پـز،   روغن کلزا به. )1386پور، خواجه(گرفت آن مورد توجه قرار نمی

شود و به علت داشتن مقادیر کمتر اسـیدهاي چـرب   ساالد و ساخت مارگارین استفاده می

. باشـد هاي گیاهی بیشتر مـورد توجـه مصـرف کننـدگان مـی     اشباع، نسبت به سایر روغن

کنجاله کلزا نیز منبع بسیار عالی پروتئین با ترکیب متوازنی از اسید هاي آمینه است و به 

).Shahidi, 1990(شود ها و انسان استفاده مییه دامعنوان مکمل غذایی در تغذ

  وضعیت کلزا در ایران و جهان -2-4

، اقیانوسـیه  %25، آمریکـا  %35، اروپـا  %1/35، آسـیا  2012از نظر تولید کلـزا در سـال   

ي  هـاي عمـده   کشـور . اند به خود اختصاص داده را از کل تولید جهانی %3/0و آفریقا  5/4%

فـائو،  (باشـند   میلیون می 7/6شامل کانادا، چین و هند با  2012تولید کننده کلزا در سال 

تولید همانند سطح کشت در جایگـاه نخسـت   % 65/38در ایران استان گلستان با  ).2012

،  95/14دان به ترتیب با تولید کننده قرار گرفته است و استان هاي فارس، مازندران و هم

-در سـال ). 1388نام، بی(اند هاي دوم تا چهارم قرار گرفتهتولید در مقام% 34/5و  41/12

هاي اخیر به دلیل توجه بیشتر به توسعه و ترویج کلزا، سطح زیر کشـت آن افـزایش قابـل    

توجیـه   هاي گیاهی کلزا کـه کشـت آن را در ایـران   از جمله ویژگی. اي یافته استمالحظه

  :توان به موارد زیر اشاره نمودمی نمایند، می

.نیازهاي اکولوژیکی این گیاه و سازگاري باالي آن با اغلب نواحی اقلیمی کشور-

خصوصیات زراعی کلزا به خصوص مقاوم بودن به خشکی و تا حدودي به شوري، -



  

قـرار  مقاومت در برابر سرما و همچنین نیاز کم این گیاه تسـبت بـه آب و امکـان    

.گرفتن آن در تناوب با گندم

درصـد   44تـا   36درصـد و کنجالـه آن داراي    44میزان روغن دانه کلـزا حـدود   -

).1385خواجه پور، (باشد پروتئین خام می

هاي بهاره، زمستانه و حـد واسـط، امکـان کشـت ایـن گیـاه را در       دارا بودن تیپ-

.سازد شرایط متفاوت اقلیمی فراهم می

باشـد بـراي   زمانی که هیچ گل دیگري در منطقـه موجـود نمـی   دهی کلزا در گل-

.شودباشد و موجب توسعه زنبورداري میزنبور عسل بسیار جذاب می

باشـد و میـزان تولیـد    تن در هکتار می 30تا  5پتانسیل تولید علوفه سبز حدود -

. تن گزارش شده است 5-7ماده خشک در هر هکتار 

.شودی جایگزین کنجاله سویا میکنجاله ارقام اصالح شده به راحت-

در مقایسه با قابلیـت هضـم علوفـه ذرت    ) درصد 93(قابلیت هضم مواد آلی کلزا -

).1378دهشیري، (باالتر است ) درصد 68(و یونجه ) درصد 72(

  مراحل نمو کلزا -2-5

چرخه حیاتی به مراحل اصلی تقسیم شده و سپس هر مرحلـه بـر حسـب ضـرورت بـه      

  :مراحل نمو کلزا به اختصار عبارتند از. شود تفکیک میمراحل ریزتري 

هاي مختلفی در خاك قرار داده شود، ولی کاشـت  بذر ممکن است در زمان :کاشت -1

شود که بذرهاي قرار داده شده در خـاك شـروع بـه جـذب آب از      زمانی موثر محسوب می

  .کنند خاك 

درصـد   50ها در ست که لپها طور میانگین زمان سبز شدن هنگامیبه :سبز شدن -2

  .ها از یکدیگر جدا شده باشندهاي کاشت سر از خاك بیرون آورده باشند و لپهاز نقطه

این مرحله از پایان مرحله سبز شدن و شروع رشد اولین برگ آغـاز شـده   : گیاهچه -3

  .یابد  و تا شروع مرحله رشد روزت تداوم می

گره برگ اول به سـطح خـاك تـا شـروع      این مرحله، از رسیدن ):اي غنچه(روزت  -4

هـاي  ها از ناحیه طوقه و میانگره طی این مرحله، برگ. انجامدرشد طولی ساقه به طول  می



هـاي کنـاري    هاي جدید میانی به حالت عمودي و برگ برگ. آیند رشد نیافته به وجود می

و در اثـر انقبـاض    در اوایل دوره رشـد روزت . اندبه حالت افقی در اطراف طوقه قرار گرفته

زیـر خـاك کشـیده     تدریجی محور زیر لپه، طوقه و جوانه انتهایی به سطح و حتـی کمـی  

بـه   شروع این مرحله هنگامی. یابند ها در سطح خاك گسترش می در نتیجه برگ. شوند  می

  .ها به سطح خاك برسد درصد بوته 50آید که گره اولین برگ در حساب می

دهی و شـروع  این مرحله با پیدایش اولین تحریکات گل: شروع رشد طولی ساقه -5

آذیـن آغـاز   تغییر شکل مریستم انتهایی ساقه اصلی از حالت گنبد رویشی به فرم اولیه گل

گیـري اولـین میـانگره از سـطح     از نظر ظاهري، شروع رشد طولی ساقه با ارتفـاع . شود می

درصـد از   50وع این مرحله در وق. متر قابل مشاهده است خاك به طول حداقل یک سانتی

ارتفاع ساقه بـه تـدریج و   . توان معادل رشد طولی ساقه محسوب کرد  هاي مزرعه را می بوته

هاي بعدي و تا تکمیـل رشـد میـانگره آخـرین بـرگ، افـزایش       با وقوع رشد طولی میانگره

  .یابد  می

هنـوز توسـط   آذین شکل گرفته است ولی در این مرحله، گل :تورم جوانه انتهایی -6

توان با لمس جوانـه    این مرحله را می. هاي جوان انتهایی ساقه اصلی احاطه شده است برگ

درصـد   50وقـوع ایـن مرحلـه در    . انتهایی ساقه اصلی به صورت یـک تـورم تشـخیص داد   

  .توان معادل تورم جوانه انتهایی محسوب کرد  هاي مزرعه را می بوته

آذین اصلی به رنگ سـبز در رأس سـاقه اصـلی    گلاولین زمانی که  :آذین سبزگل -7

آذیـن سـبز   گردد به نـام مرحلـه گـل    ها قابل رویت می ها و در باالي برگ درصد از بوته 50

  . زمان است ها هماین مرحله با تشکیل گامت. شود شناخته می

 50آذیـن اصـلی   این مرحله با باز شدن اولـین گـل در روي گـل    :دهیشروع گل -8

زمـان  این مرحله با شروع گرده افشانی نیـز هـم  . شود هاي مزرعه مشخص می بوتهدرصد از 

  .یابد  دهی از پایین گل آذین آغاز شده و به طرف باال ادامه میگل. است

 50آذیـن اصـلی   هاي زنده موجود روي گل در این مرحله کلیه گل :دهیپایان گل -9

  .اندهاي مزرعه باز شده درصد از بوته

ترین نیام واقع در گل آذیـن  است که پایین این مرحله هنگامی :بندينیامشروع  -10

  .متر رسیده باشد سانتی 2هاي مزرعه به طول حداقل  درصد از بوته 50اصلی 



  

-هـاي واقـع در گـل   است که طول تمام نیام این مرحله هنگامی: بنديپایان نیام -11

 2هـاي مزرعـه بـه بـیش از      ز بوتـه درصـد ا  50در ) دهـی حاصل از پایان گل(آذین اصلی 

  .متر رسیده باشد سانتی

هـاي ثلـث   اسـت کـه وجـود دانـه در نیـام      این مرحله هنگامی :بنديشروع دانه -12

  .هاي مزرعه قابل احساس باشد درصد از بوته 50آذین اصلی در پایینی گل

وده، ها شروع به زرد شدن نمـ  در این مرحله بوته :مرحله رسیدگی فیزیولوژیک -13

اي درآمـده و  قهـوه  -ها به رنگ سبز درصد از بوته 50آذین هاي ثلث میانی گلدانه در نیام

ها در اثر فشـردن   در این مرحله، دانه. درصد باشد 35تا  30هاي بوته  میانگین رطوبت دانه

  .چرخندبین انگشتان دست له نشده و به راحتی می

ها سخت و سـیاه شـده و یـا رنـگ رقـم       در این مرحله کلیه دانه :رسیدگی کامل -14

  ).Thomas, 1984(باشد  درصد می 15ها کمتر از مربوطه را دارند و رطوبت آن

  هاي کلزاگونه -2-6

هاي کلزا براي جوانه زدن و رشد در دماهاي پایین موجب شـده اسـت   توانایی بذر گونه

هـا را در  تـوان آن مـی ها به عنوان یکی از معدود گیاهـان زراعـی روغنـی کـه     که این گونه

مناطق معتدله، ارتفاعات باال و تحت شرایط نسبتا خنک کشـت کـرد بـه صـورت گیاهـان      

-ي کلزا به عنوان گیاهان روغنی در سراسر دنیا کشت میپنج گونه. زمستانه مطرح باشند

  :شوند که عبارتند از

2-6-1-Brassica napus L.

Brassesa napus که عموماً در اروپا و کانـادا کشـت مـی   ، همان کلزاي معمولی است-

زیرا براي اولین بار از آنجـا بـه کانـادا    . در کانادا به کلزاي آرژانتینی نیز معروف است. شود

-ارقام بهاره و زمستانه این گونه به عنوان منبع روغن گیـاهی کشـت مـی   . وارد شده است

باشند و همچنین ارقـام  میتر شوند ولی ارقام زمستانه در شرایط مساعد معموالً پرمحصول

هاي جغرافیایی و ارتفاعـات بـاالتر و در نقـاطی کـه شـانس بقـاي گیـاه در        بهاره در عرض

بذور این گونه به رنـگ سـیاه هسـتند و در حالـت     . شودزمستان کم است کشت و کار می

  ).1378عزیزي و همکاران، (هایی با بذور زرد رنگ وجود ندارند طبیعی فرم



2-6-2-Brassica rapa L.

B. campostris در گذشتهB. rapa این گونـه در کانـادا   . شدیا شلغم روغنی نامیده می

این گونه یکی . زیرا اولین بار از آنجا وارد کانادا شده است. به کلزاي لهستانی معروف است

عنوان منبـع  ارقام بهاره و زمستانه این گونه به . باشدهاي بدون غده شلغم واقعی میاز فرم

ترین ارقام کلزا به سـرما بـه ایـن گونـه تعلـق      مقاوم. گیرندروغن مورد کشت و کار قرار می

ارقام ایـن گونـه   . دارند و در دماهاي پایین از سرعت رشد تا حدود باالیی برخوردار هستند

  ).1378عزیزي و همکاران، (باشند تر میهاي جغرافیایی باالتر زودرسدر عرض

2-6-3-Brassica juncea L.  

B. juncea تـوان بـه وسـیله    اي یا زرد رنگ است و مییا خردل هندي داراي بذور قهوه

این گونه به شرایط خشک سازگاري کامـل  . رنگ بذور آن، ارقام این گونه را شناسایی کرد

اي به عنوان یک گیاه روغنی در شمال شبه به طور گسترده. باشددارد و نسبتاً زودرس می

هاي زراعی زیاد است، کشـت   هاي مختلف چین که در آن نقاط تنوع فرمهند و بخشقاره 

این گونه توان قابل توجهی براي مطرح شدن بـه عنـوان یـک گیـاه روغنـی دارد      . شودمی

  ).1378عزیزي و همکاران، (

2-6-4-Brassica carinata L.

ه رنـگ هسـتند ولـی    بذور این گونه بزرگ و غالبا سـیا . این گونه داراي رشد کمی است

  ).1378عزیزي و همکاران، (هاي داراي بذور زرد نیز وجود دارد فرم

2-6-5-Sinapisalba L.

شود که در اروپا به خـردل سـفید و در شـمال    نیز نامیده می Brassica hirtaاین گونه 

بذر ایـن گونـه بـزرگ و داراي رنـگ زرد روشـن اسـت       . امریکا به خردل زرد معروف است

  .)1378و همکاران، عزیزي (

  تنش -2-7

تنش عبارت از هر عامل زیستی یا محیطی است که بتواند به موجود زنـده صـدمه وارد   

هاي گیاهی است که در اثر یـک  تنش نتیجه برهم خوردن فرآیندهاي حیاتی سلول. نماید

زنی، رشد و نمو، کیفیت در اثر تنش جوانه. شودیا چند عامل زیستی و محیطی حاصل می

ـ . گیردثیر قرار میأعملکرد محصول تحت ت و مـرگ   موجـب عـالوه تـنش ممکـن اسـت     هب



  

شوري، خشکی، (هاي محیطی تنش). Latini et al., 2007(د شوبخشی از گیاه یا تمام آن 

-ترین عوامل اثرگذار بر گیاهان زراعی بـه شـمار مـی   مهم...) سرما، گرما، عناصرسنگین و 

) فیزیکوشیمیایی(هاي زیستی و غیرزیستی ي تنشدستههاي محیطی را به دو تنش. آیند

زا به هاي هرز و عوامل بیماريهاي زیستی، خسارت انواع آفات، علفتنش. کنندتقسیم می

طور کلی تنش فیزیکوشیمیایی یا غیرزیسـتی بـه پـنج گـروه      به. شودگیاهان را شامل می

شوند و خسارات ذایی تقسیم میخشکی، شوري، درجه حرارت باال و پایین، نور و عناصر غ

 ).Nagarjan, 2010(تر اسـت  ناشی از محدودیت آب، شوري و دما در سطح جهان گسترده

آیند کـه در  هاي غیر زیستی از موانع و تهدیدهاي مهم براي کشاورزي به حساب میتنش

هـا خسـارت بیشـتري در جهـان بـه      این میان، تنش کمبود آب در مقایسه با سـایر تـنش  

  ).Wang et al., 2003(کند ان زراعی وارد میگیاه

  محدودیت آبی -2-8

هـاي  اي اجتناب ناپذیر است کـه همـه سـاله بـا شـدت     خشکی در ایران و جهان پدیده

عدم بارندگی کـافی و توزیـع غیـر    . دهدمتفاوتی، تولید محصوالت کشاورزي را کاهش می

موجب شـده اسـت کـه    یکنواخت آن در طول فصل رشد در مناطق خشک و نیمه خشک 

). Gubis et al., 2007(پذیر نباشد کشت بیشتر محصوالت کشاورزي در شرایط دیم امکان

زاي محیطی است که بر بیشتر مراحـل رشـد گیـاه و    ترین عوامل تنشخشکی یکی از مهم

 ,.Yordanov et al(بـاري دارد  هـا آثـار مخـرب و زیـان    همچنین ساختار و فعالیـت انـدام  

هـا، فرآینـدهاي فتوسـنتز،    دآب،آماسسلولیودر نتیجه باز و بسته شدن روزنـه کمبو). 2000

تنفس و تعرق را تحت تأثیر قرار داده و از طرف دیگر با تأثیر بر فرآیندهاي آنزیمی که بـه  

 Gubis et(گـذارد  شوند بر رشد گیاه اثر منفی میطور مستقیم با پتانسیل آب کنترل می

al., 2007 .( کرامر)Kramer, تنش خشکی را کمبود نزوالت در محیط گیاه تعریف ) 1999

بیند و میزان این آسیب بستگی به نوع گیاه، ظرفیـت  کند که بر اثر آن گیاه آسیب می می

تـنش کـم آبـی موجـب     . نگهداري آب در خاك و شرایط جوي مؤثر بر تبخیر و تعرق دارد

هایی ماننـد شـوري،   گردد و تنشتغییرات آناتومی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان می

باشد منجر به تـنش کـم   سرمازدگی و یخ زدگی چون همراه با از دست رفتن آب بافت می

هاي فعال اکسیژن منجر در شرایط تنش خشکی تولید انواع گونه. شوندآبی در گیاهان می

 گـردد، هـا مـی  به خسارت اکسیداتیو و در نتیجه اخـتالل در اعمـال فیزیولـوژیکی سـلول    

همچنین در شرایط تنش فرآیندهاي مخرب غشاء فعـال شـده و منجـر بـه اکسیداسـیون      



واکنش گیاهان به سطوح مختلف محدودیت آبی متفاوت است و . شودلیپیدهاي غشاء می

 ,.Chaves et al(رشدي گیـاه بسـتگی دارد    به شدت و مدت تنش، گونه گیاهی و مرحله

را از طریـق ایجـاد تغییـرات مورفولوژیـک در     چنین رشد گیـاه  محدودیت آبی هم). 2003

ساختار گیاه، تأثیر بر فرآینـدهاي بیوشـیمیایی و فیزیولـوژیکی ماننـد فتوسـنتز، تـنفس،       

 Jaleel et(دهد تحت تأثیر قرار می... متابولیسم عناصر غذایی، تراوایی غشاهاس سلولی و 

al., 2009.(  

  آثار مخرب محدودیتآبی -2-9

احلفیزیولوژیکیبـه محـدودیت آبی،رشدسلولوتوسعهآناسـتکهعلت    ترینمریکی از حسـاس 

تواندتنهادرزمانیکهفشارتورگربیشاز پتانسیل تـورگر  توسعهسلول می. آنکاهشفشارتورگراست

-محدودیتآبیتوسعهسلولیورشدگیاهرا بهعلتفشارپایینتورگورمتوقف مـی . آستانهاسترخ دهد

هــا،  ذب آبازراهریشــهچنین،کاهشــجهــم). Makersie and Leshem, 1994(ســازد

-باکاهشتورژسانسسلول همراه بودهوموجباتکاهشتقسیمسلولیومهاررشـد سـلولیرافراهممی  

ــد  ــمیزانآبدر ). Yordanov and Tsonev, 2003(کنـــــــ کاهشـــــــ

محیطجذب،بااختاللدرانتقالموادغـــــــــذایی الزمبرایرشــــــــــدوعدم توانــــــــــایی  

اي شدن و موجب لولههاي گیاهیکاهشآبدربافت.درتولیدمادهخشک،کاهشرشدرابهدنبالدارد

ــرگ   ــوردن بـــ ــیچ خـــ ــدنروزنه پـــ ــا، بستهشـــ ــر  هـــ ــنتز،اثر بـــ ها،کاهشفتوســـ

ــلولی،تخریبپروتئین ــزیم تنفس،کاهشفضایبینس ــمی،اختالالتهورمونی از وآن ها،تولیدموادس

هاي رشـدو   گر،کاهشتشدیدکنندهجملهافزایشاسیدآبسیزیک،افزایشتولیدانواع اکسیژنواکنش

چنینموجبآسـیببه  محدودیت آب هـم ).Shimshi et al., 1992(شود تجمعپرولین و قندمی

ــزه ــل رنگی ــتیدها،کاهش کلروفی ــخامتتیالکوئیدهادراغلب  هاوپالس ــد وکاهشض ، کاروتنوئی

  ). Follows and Boyer, 1996(گردد گیاهانمی
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ژنتیکــی و هــاي کــاروتحمــل محــدودیت آبــی یــک خصوصــیت پبچیــده بــوده و ســاز

واکنش گیاهان به محـدودیت  . فیزیولوژیکی مربوط به آن نیز به خوبی شناخته نشده است

  : صورت زیر باشد  تواند بهآبی به ماهیت کمبود آب بستگی داشته و می

  )پاسخ کوتاه مدت(هاي فیزیولوژیک به تنش کوتاه مدت پاسخ -1

  )پاسخ میان مدت(آب  تطابق غیر قابل توارث با سطح مشخصی از محدودیت -2



  

  ) پاسخ بلند مدت(تطابق قابل توارث با محدودیت آبی  -3

ي از جملـه .همراه استCo2پاسخ کوتاه مدت به محدودیت آب با کاهش حداکثر جذب

هاي آلـی و  ي تجمع نمکهاي میان مدت به محدودیت آبی،تنظیم اسمزي به وسیلهپاسخ

). Pessarakli, 1999(هـاي ژنتیکـی اسـت    پاسخ بلند مدت به محدودیت آبـی شـامل الگو  

-هایمختلف،ازجملهبســـــــــتنروزنهیمکانیســـــــــمگیاهانبـــــــــه وســـــــــیله 

ها،ضخیمشدنکوتیکول،کاهشســــــــــــــــــــــــــــــــــــطحتعرقکننده،جلوگیریاز 

کاهش ). Levitt, 1980(تواننددربرابرمحدودیت آبمقاومتکنند کاهشپروتئینوتنظیماسمزیمی

مهـم بـراي مصـرف آب درمواقـع     ي رشد، عامل بسـیار  تعداد وسطح برگ در مراحل اولیه

ي برگ، وضعیت قرار گرفتن آن در برابـر تـابش نـور،    تغییر زاویه. آبی استخشکسالی وکم

هایی به منظور کـاهش بـارحرارتی وتلفـات آب    اي شدن و پژمرده شدن همگی واکنشلوله

 ,Baly(شـوند  باشد که نوعی سازش در برابر شرایط نامسـاعد محیطـی محسـوب مـی    می

2003.(  

هاي مقاومت به محدودیت آبیمکانیسم -2-11

مقاومت به محدودیت آبی یعنی توانایی یک گیاه بـراي زنـده مانـدن، رشـد و عملکـرد      

مکانیسـم مقاومـت بـه    . گیردهاي کم آبی قرار میرضایت بخش، زمانی که در معرض دوره

باشـد  مـی 6فـت و بـاز یا 5، تحمل4هاي اجتنابمحدودیت آبی در گیاهان تلفیقی از مکانیسم

  ).1389کافی و مهدوي دامغانی، (

  اجتناب از محدودیت آبی -2-11-1

داري پتانسـیل آب بـاال و باقیمانـدن در ایـن وضـعیت در      به توانایی یک گیاه براي نگه

اجتناب از محدودیت آبی بـه ایـن   . گویندطول مدت کم آبی اجتناب از محدودیت آبی می

هـاي متعـدد متابولیـک، بیوشـیمیایی و      هیدراسیون، فرآیندمعنی است که با سطح باالي 

شـوند  فیزیولوژیک که در رشد و عملکرد نقش دارد نسبت به محدودیت آبی حفاظـت مـی  

)Blum, 1998 .(    تـوان قـابلیتی از گیـاه بـراي دوري از     اجتنـاب از محـدودیت آبـی را مـی

اه از طریق کاهش تبخیـر و  بدین وسیله گی. هاي کم آبی نامیدها در دورهخسارت به بافت

  شود که از تعرق، جذب رطوبت زیادتر از پروفیل خاك و یا ترکیبی از هر دو موجب می

                                                                                                                        
1 Avoidance
2 Tolerance
3 Recycle
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Abstract
Research Aim:Study of the effect of growth stimulating bacteria on some morpho-
physiological traits, grain filling and some fatty acids composition of rapeseed.
Research method:The present study was carried out based on two factorial experiments in a 
randomized complete block design with three replications in Agricultural Research Station of 
Ardabil in 2016. The first experiment consisted of three factors including irrigation levels (full 
irrigation, irrigation withholding at flowering stage and pod formation, irrigation withholding in 
the seed formation stage), growth stimulating bacteria in four levels (no seed inoculation with 
bacteria, inoculation with Nitrobacter, pseudomonas and azosperilium).
Findings: Results showed that with application of water restriction, seed number per pod, grain 
filling rate, grain filling duration, photosynthetic pigments decreased but proline content 
increased. Means comparison showed that maximum yield (1.62 t/ha), seed number per pod 
(30.66), grain filling duration (54.42 days), chlorophyll a (23.33 mg.g.Fw), total chlorophyll 
(29.83 mg.g.Fw), Oleic acid (71.24%) and linolenic acid (11.54%) were obtained by inoculum 
with Azosperilium and full irrigation. The highest content of proline (2.14 mg/g Fw) was 
observed in the combination of Azosperilium application and irrigation withholding at 

flowering stage and pod formation. The results showed that irrigation withholding at flowering 

and pod formation stage and seed formation stage reduced grain yield by 38.8 and 42.1%, 
respectively. The use of bacteria stimulating growth of Azospirilium, Pseudomonas and 
Nitrobacter led to increase the yield by 74.6, 8.33 and 11.2% respectively. Means comparison 
showed that maximum yield (1.786 t/ha), seed number per pod (32), effective filling duration 
(57.029 days), chlorophyll b (7.90 mg.g.Fw), total chlorophyll (33.02 mg.g.Fw) were obtained 
by inoculum with Azosperilium and 50% FYM + 50% nitrogen.Experimental factors in second 
experiment included five levels of nitrogen and farmyard manure (100% nitrogen, 25% 
FYM+75% nitrogen, 50% FYM+50% nitrogen, 75% FYM +25% nitrogen and 100% FYM and 
four bio fertilizers levels, such  as  no biofertilizer, seed inoculation with Nitrobacter, 
Psedomonas, Azosprillum. The unsaturated fatty acids (oleic acids, linoneic, linoleic and 
palminoleic acid) increased at 50% N+50% FMY along with bio fertilizer compared to  the 
control, while it was found vice versa in case of saturated fatty acids (palmetic and arashidic 
acid). Application of 100% FYM decreased oil (low erucic acid) and enhances the seed protein. 
Application of 50% FYM + 50% nitrogen along with Psedomonas treated plants caused an 
increase of about 111% in seed yield of canola in comparison to that without inculation and 
100% FYM.
Conclusion:In general, it can be concluded that water stress causes a significant reduction in 
many agro-physiological traits, but the use of biofertilizers in these conditions can reduce the 
effects of destructive stress, and in some cases, also improved the value of these traits. 
Furthermore, combined use of chemical, organic and biological fertilizers increased the yield 
and yield components of canola as compared to using 100% alone. The greatest impact on the 
canola production increment has been achieved by 50% application of chemical and livestock 
manure plus inoculation of seeds with growth-promoting bacteria.

Keywords:Agrophysiological characteristics,Biofertilizer, Nitrogen 
fertilizer,Rapeseed, Water deficitconditions
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