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 چکيده

های فصلی است، بنابراین های سرد کشور میزان آب در دسترس تابع بارندگیچون در بسیاری از اراضی زراعی اقلیم     

باشد. از اولویت بیشتری برخوردار می های قابل قبولی داشته باشند،هایی که در همه شرایط آبی عملكردگزینش ژنوتیپ

دهی و های پاییزه کلزا در شرایط کمبود آب طی دوره گلآزمایش با هدف ارزیابی عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپ

های خرد شده بر پایه صورت کرتپرشدن دانه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به

سطح:  سهعنوان فاکتور اصلی در اجرا گردید. آبیاری به 9319-12ا سه تكرار طی سال زراعی های کامل تصادفی ببلوك

دهی و پرشدن دانه )کاهش یک مرتبه آبیاری نسبت به شاهد در دوره بدون تنش، تنش کمبود آب در مراحل گل

کمبود آب باعث که شان دادند تایج ننژنوتیپ پاییزه کلزا بودند.  91عنوان فاکتور فرعی شامل مذکور( و ژنوتیپ به

دار طول خورجین، تعداد خورجین دار ارتفاع بوته گردید. بروز خشكی در مرحله گلدهی باعث کاهش معنیکاهش معنی

و  ههای تازه تشكیل یافته شدخورجین ریزشدهی باعث در بوته و عملكرد دانه گردید. کمبود آب در مرحله گل

داری از نظر تعداد خورجین در بوته دیده شد و های مورد مطالعه اختالف معنیژنوتیپعملكرد دانه را کاهش داد. بین 

بیشترین تعداد خورجین در بوته را کسب  L210و  Karaj2 ،HW101 ،L72 ،L183 ،HW113 ،Karaj3های ژنوتیپ

بوته و طول خورجین دار بین عملكرد دانه با تعداد خورجین در بوته، ارتفاع کردند. وجود همبستگی مثبت و معنی

نشان دهنده اهمیت این صفات در تعیین عملكرد دانه کلزای پاییزه است. تجزیه کالستر بر پایه صفات مورد مطالعه، 

با قرار گرفتن در یک گروه در مقایسه با سایر  HW101و  L73 ،L183 ،L72گروه قرار داد. سه ها را در ژنوتیپ

برای کشت در شرایط کمبود  تری داشته وداد خورجین در بوته و عملكرد دانه باالهای دو گروه دیگر، همواره تعژنوتیپ

  ها بودند.ژنوتیپتر از سایر مناسب آب و عادی،

 .دهیمحصول، کلزا ،عملكرد دانه ،خشكی :های کليدیواژه
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 مقدمه

رو در هاای پایش  ترین چاالش تنش خشكی از مهم     

ثبااات عملكاارد در  باشاد. بنااابراین تولیاد گیاهااان ماای 

شرایط خشكی از اهداف اصلی علم اصالح نباتات است 

(Clark and Townekey Smith, 1998 کمباود .) 

باعاث افات    ،آب بار   پتانسیلکاهش  با  آب در کلزا 

 درشاده و  و فتوسانتز   ایروزناه  یتتورم سالولی، هادا  

گاردد  دچاار آسایب مای   د محصاول  یرشد و تول یتنها

(Kumar and Singh, 1998.)   ارزیااابی رشااد و

عملكرد کلزا، گندم، جو و نخود در خاك شور همراه باا  

اثرات تنش خشكی نشان داده است کاه کلازا و جاو از    

 ,Grewalتاری برخاوردار بودناد )   کارایی عملكرد بااال 

های کلزا برای تحمل باه  نتایج ارزیابی ژنوتیپ (.2010

ها خشكی در آذربایجان غربی نشان داد که بین ژنوتیپ

داری برای تحمل به خشكی وجود داشاته و  تنوع معنی

بنادی شادند.   آنها در دو دسته متحمل و حساس گروه

این امر نشان دهنده پتانسیل موجود برای اصالح کلازا  

جهت توسعه کشت در منااط  مواجاه باا کمباود آب     

در یااک تحقیاا   (. Khalili et al., 2012اساات )

 شادت آن  زمان بروز تانش خشاكی و  مشخص شد که 

تعداد داناه در   همچون کلزازراعی  اری از صفاتیبس بر

ماوثر   هاا نیتعداد و طول خورج ،هاوزن دانه ،نیخورج

 Sheikh)شاود  کاهش عملكرد دانه میبوده و موجب 

et al., 2006 .)در شرایط خشكی آخار   طور معمولبه

 داشاتند، که عملكرد دانه بااالتری   از کلزا ارقامیفصل 

 ,.Miri et al) باشاند مای بلنادتری هام    دارای سااقه 

 بلنادتر های دارای ارتفاع بوته کلزا طوری کهبه(. 2008

جه ساطح  یشتر در طول ساقه و در نتیبر  ب با داشتن

 کنناد تولید میعملكرد بیشتری فتوسنتز کننده باالتر 

(Sheikh et al., 2006 .)     بناا باه گازارش برخای از

دهای  ر مرحله گال کاهش مقدار آب ددر کلزا محققان 

ولی  ،گرددبوته می ها درنیموجب کاهش تعداد خورج

دار تعاداد  کااهش معنای   دهی،تنش پس از مرحله گل

لای در  یاری تكمیآب. شودمیرا سبب ن یخورج دردانه 

دهاای، تعااداد کااردن دوره گاال تاارکلاازا بااا طااوالنی 

ش ین را افازا یو تعداد دانه در خورج ی بوتههانیخورج

. هنگاامی کاه   (Golypour et al., 2005دهاد ) مای 

هاا باا تانش    نیکلازا در مرحلاه رشاد خاورج    ان اهیگ

ی باه داناه   ید، انتقال ماواد غاذا  نگردخشكی مواجه می

 Pasban) اباادیافتااه و عملكاارد کااهش ماای یل یا تقل

Eslam, 2000.)     محققان دیگری نیاز گازارش کردناد

دهای و  شای، گال  یکمباود آب در مراحال رشاد رو   که 

داری طور معنی، شاخص برداشت را بهکلزا پرشدن دانه

ژه در یا وافی باه کا ن آب یتامم  در حالی که ،کاهش داد

ش یهاا، باعاث افازا   نیدهی و توسعه خاورج مراحل گل

 ,.Jensen et al) گردیاادن یتعاداد داناه در خاورج   

آبای   تانش کام  شرایط در  نشان داده شده که(. 1996

ی ان اجاازایاادهاای در ممرحلااه ساااقهدر اعمااال شااده 

ن یری تعداد دانه در خورجیپذ ریعملكرد دانه، سهم تمث

 Daneshmand et)بود  گر اجزای عملكردیشتر از دیب

al., 2006 .)  نتاااایج حاصاال از یاااک مطالعاااه روی

های پاییزه کلزا نشان داد که تنش خشكی آخر ژنوتیپ

فصل از باین اجازای عملكارد داناه باا کااهش تعاداد        

 Pasbanه را کاهش داد )خورجین در بوته، عملكرد دان

Eslam, 2009.)  هاای  نتایج حاصل از ارزیابی ژنوتیاپ

  .B. juncea Lو  .B. napus Lهاای  گوناه متعل  به 

در شارایط گارم و خشااک نشاان داد کااه رابطاه بااین     

عملكرد دانه با تعداد شاخه فرعی، تعاداد خاورجین در   

دار بااود بوتااه و بااا وزن هاازار دانااه مثباات و معناای   

(Gunasekera et al., 2006). شده است که گزارش 

در طاول دوره رشاد زایشای کلازا، باعاث      خشكی بروز 

 Mendham) گاردد مای دانه  دار عملكردکاهش معنی

and Salisbury, 1995) . در اواخر فصل تنش خشكی

ها در کلازا شاده اسات    اندازه دانه رشد، موجب کاهش

(Sinaki et al., 2007   نتاایج حاصال از بررسای د .) و

در کاه  رقم کلازای بهااره در منطقاه گنباد نشاان داد      

شرایط محدودیت آب طی مرحله زایشای، باین دماای    
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داری وجود هوا و عملكرد دانه همبستگی منفی و معنی

 (. Faraji et al., 2009دارد )

کمبود آب از عوامال اصالی محادود کنناده     

آزماایش باا هادف    توسعه کشت کلزا در ایاران اسات.   

هاای پااییزه   رد و اجزای عملكرد ژنوتیاپ ارزیابی عملك

دهی و پرشدن کلزا در شرایط کمبود آب طی دوره گل

 دانه در استان آذربایجان شرقی اجرا گردید.

 هامواد و روش

در مرکاز   9319 -9312آزمایش در ساال زراعای        

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجاان شارقی   

درجه  64غرافیایی شاه( با مشخصات ج)ایستگاه خسرو

باه  دقیقاه شامالی    81درجاه و   33دقیقه شرقی،  2و 

اجرا در آمد. مشخصات آب و هوایی ایستگاه طای دوره  

 آزمایش در جدول یک آمده است. 

 شاه در طول دوره آزمایش های هواشناسی ایستگاه تحقيقات کشاورزی خسروبرخی پارامتر -1جدول  

Table 1- Some meteorological parameters of Khosrov Shah Agriculture Research Station during the 

experiment period 

مجموع بارندگی 

متر()میلی  

Sum of  

precipitation 

(mm) 

 میانگین کل دما

گراد()درجه سانتی  

Mean of total 

temperature 

(°C) 

 میانگین دمای حداکثر

گراد()درجه سانتی  

Mean of maximum 

temperature (°C) 

 میانگین دمای حداقل

گراد()درجه سانتی  

Mean of minimum 

temperature (°C) 

های سالماه  

Month 

الس  
Year 

3.4 23.2 30.4 16.1 September 
 شهریور

2012 

6.7 17.8 25.1 10.6 October 
 مهر

 

35.9 11.1 16.6 5.6 November 
 آبان

 

42.9 3.8 8.6 -0.1 December 
 آذر

 

14.8 -0.5 3.8 -4.9 January 2013 دی 

34.3 3.6 8.0 -0.8 February 
 بهمن

 

21.5 6.4 11.7 1.2 March 
 اسفند

 

33.3 11.6 18.1 5.1 April 
 فروردین

 

34.7 14.1 19.9 8.4 May 
 اردیبهشت

 

43.0 20.6 27.9 13.2 June خرداد  

های خرد شاده در قالاب طارح    صورت کرتبه آزمایش

 اجارا شاد.    تكارار  3های کامل تصادفی باا  وكآماری بل

سطح بدون تانش،  سه صورت فاکتور اصلی با آبیاری به

و  شادن داناه  دهی و پرتنش کمبود آب در مراحل گل

، W113ژنوتیپ پااییزه کلازا )   91فاکتور فرعی شامل 

RS12 ،Karaj1 ،KR18 ،L73 ،L72 ،HW101، 

L146 ،L210 ،L183 ،SW101 ،L5 ،L201 ،

HW118 ،KR4 ،Karaj2 ،Karaj3  وKS7 ) .بودناااد

طاول  بهمتر و سانتی 33ردیف با فاصله چهار هر کرت از 

ها روی ردیاف در  متر تشكیل شده بود و فاصله بوتهپنج 

شهریور ماه  29متر تنظیم شدند. کاشت در سانتی هفت

هاای  دهی مزرعه باا اساتفاده از کاود   کود انجام  گرفت.

تااار در سااه مرحلااه قباال   کیلااوگرم در هك913اوره )

دهاای(، سااولفات کاشاات، شااروع رشااد بهاااره و غنچااه
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 38مقادار  پتاسیم و سوپر فسفات تریپل ) هرکادام باه  

مبناای نتیجاه   کیلوگرم در هكتار و قبل از کاشات( بار  

دهای  آزمون خاك صورت گرفت. در اواسط مرحله گال 

به نسبت  (Pirimicarb)با استفاده از سم پیریمیكارب 

ر برعلیه آفت شته مبارزه شد. خاك مزرعاه  یک در هزا

مااورد آزمااایش دارای بافاات لااوم شاانی بااود، اعمااال  

صورت کااهش یاک مرتباه آبیااری     های تنش بهتیمار

نسبت به شاهد طی دوره مذکور بود. برای جلوگیری از 

هاای  های آبیاری و تنش، بین کرتنشت آب بین کرت

نظور شاد.  متر فاصله مسه ها متر و بین بلوكدو اصلی 

ر هر دبرای تعیین ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، 

صااورت تصااادفی بوتااه بااه 93کاارت آزمایشاای تعااداد 

گیری قرار گرفتند. در نهایات باه   انتخاب و مورد اندازه

هااا، هنگااام رساایدن محصااول پااس از حااذف حاشاایه

ها برداشت و عملكرد دانه تعیین گردیاد.  های کرتبوته

خرداد ماه صاورت گرفات. در    33ر برداشت محصول د

هااای بااه دساات آمااده بااا اسااتفاده از     نهایاات داده

 SPSSو  62/9نسخه  MSTATCافزارهای آماری نرم

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچناین   94نسخه 

روش دانكن در سطح آماری مربوطه ها بهمیانگین داده

 مقایسه شدند.  

 نتایج و بحث

 ارتفااع بوتاه،  داری روی معنی تنش کمبود آب اثر     

طول خورجین، تعداد خورجین در بوته و عملكرد داناه   

هاای ماورد مطالعاه    ین ژنوتیاپ با  (.2داد )جدول نشان

داری از نظار تعاداد خاورجین در بوتاه     اختالف معنای 

دست آمد. اثر متقابل تنش باا ژنوتیاپ روی صافات    به

داناه   تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملكارد 

رساد کاه   نظار مای  چنین باه (. 3دار بود. )جدول معنی

باعث افات   ،آب بر  پتانسیلکاهش  با   تنش خشكی

د یو تول های بر  شدهو بسته شدن روزنهتورم سلولی 

 Kumar and) را کااهش داده اسات  در کلزا محصول 

Singh, 1998.)  طور معمولبهمشخص شده است که 

که عملكرد  از کلزا یارقامدر شرایط خشكی آخر فصل 

بودناد  دارای ساقه بلنادتری هام    داشتند،دانه باالتری 

(Miri et al., 2008 .)  بروز خشكی در مرحله گلادهی

دار طول خورجین، تعداد خاورجین  باعث کاهش معنی

( گردیاد.  8( و عملكرد دانه )جادول  3در بوته )جدول 

هاا و  دهای باعاث ساقط گال    کمبود آب در مرحله گل

ای تازه تشكیل یافته شده و عملكرد داناه را  هخورجین

 بار  زمان باروز تانش خشاكی و شادت آن    کاهش داد. 

تعاداد داناه در    همچاون  کلزازراعی  اری از صفات یبس

ماوثر   هاا نیتعداد و طول خورج ،هاوزن دانه ،نیخورج

 Sinaki)شود کاهش عملكرد دانه می و موجب  بوده 

et al., 2006 .) کمباود آب  کاه   نشان داده شده اسات

، کلازا  دهی و پرشدن داناه شی، گلیدر مراحل رشد رو

در  داری کااهش داد طاور معنای  شاخص برداشت را به

دهای و  ژه در مراحل گلیوافی بهکن آب یتمم حالی که

ش تعااداد دانااه در یهااا، باعااث افاازانیتوسااعه خااورج

  (.Jensen et al., 1996) گردیدن یخورج

اختالف  ژنوتیپ مورد مطالعه 91بین 

داری از نظر تعداد خورجین در بوته دیده شد معنی

، Karaj2 ،HW101، L72های (. ژنوتیپ2)جدول 

L183 ،HW113 ،Karaj3  وL210 طور با داشتن به

درصد خورجین بیشتر از میانگین  1متوسط 

های مورد مطالعه بیشترین تعداد های ژنوتیپخورجین

، Karaj1خورجین در بوته را کسب کردند ولی 

HW118  وL5 درصد خورجین  91با  طور متوسطبه

کمتر از میانگین کل، کمترین تعداد خورجین در بوته 

(. میانگین تعداد دانه در خورجین، 6را داشتند )جدول 

ها در سطوح وزن هزار دانه و عملكرد دانه ژنوتیپ

آمده است.  8مختلف تنش کمبود آب در جدول 

L183 ها از نظر صفات مذکور تیپطور کلی اکثر ژنوبه

قرار داشتند. در  همبه در شرایط مشابه و یا نزدیک

، KR18  ،HW101شرایط بدون تنش کمبود آب 

L73 ، ،L5 ،SW101  وKaraj2  بیشترین

 های دانه را به خود اختصاص دادند.عملكرد
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های کلزا تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ژنوتيپ -8جدول   
Table 2- Analysis of variance for studied traits in oilseed rape genotypes 

 عملكرد دانه
Seed yield 

 وزن هزار دانه
1000 seed weight 

 تعداد دانه در خورجین
Number of seed in 

pod 

 تعداد خورجین در بوته
Number of pod 

per plant 

 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 

 طول خورجین
Pod length 

 درجه آزادی
df 

 

 منابع تغییر

 
S. O. V. 

3346709.488 ns 0.404 ns 15.58* 1162.988 ns 245.062 ns 0.985ns 2 
 تكرار

 
Replication 

22220215.599* 1.730 ns 5.747 ns 9673.654** 3982.099* 12.991* 2 
 تنش کمبود آب

 

Water deficit 

stress(W.d) 

2454908.636 0.667 1.793 243.506 242.284 0.818  4 
 خطای اصلی

 
 Main error  

785957.179 ns 0.142 ns 4.526 ns 536.378* 122.377 ns 0.327 ns 17 
 ژنوتیپ

 
Genotype (G) 

1114504.063* 0.157** 4.976** 354.975 ns 180.792 ns 0.202 ns 34 
ژنوتیپ× تنش کمبود آب   

 
W.ds × G 

687909.135 0.083 2.683 263.183 159.060 0.196 102 
 خطای فرعی

 
Sub error 

 ضریب تغییرات  )% (  8.31 12.62 16.70 5.45 7.37 22.25
 

C. V. (%) 

 . %9و  %8به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و        *

  * and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
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های کلزا در سطوح مختلف تنش کمبود آب صفات مورد مطالعه روی ژنوتيپميانگين  – 3جدول   
Table 3- Mean of studied traits on oilseed rape genotypes at different levels of water deficit stress 

 تعداد خورجین در بوته
Number of pod per plant 

متر(ارتفاع بوته )سانتی  

Plant height (cm) 
متر(ول خورجین )سانتیط  

Pod length (cm) 
 سطوح تنش کمبود آب

Water deficit stress levels 

106.8 a 109.4 a 5.49 a 
 بدون تنش

Non-stressed 

81.8 b 92.5 b 4.77 b 
دهیتنش در مرحله گل  

Stress at flowering stage 

102.7 a 98.1 b 5.72 a 
 تنش در مرحله پرشدن دانه

Stress at seed filing stage 

 باشد.درصد برای سایر صفات می 8دار در سطح احتمال یک درصد برای تعداد خورجین در بوته و گر عدم تفاوت معنیستون نشان حروف مشابه در هرحروف مشابه در هر
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% for number of pods per plant and 5% for 

other traits using probability. 

های کلزاميانگين صفات مورد مطالعه روی ژنوتيپ –4جدول   
Table 4- Mean of studied traits on oilseed rape genotypes 

 تعداد خورجین در بوته
Number of pod per plant 

 ژنوتیپ
 

Genotype 

103.4 ab 993دبلیو  اچ  HW113 

98.0 abc  92آر اس  RS12 

83.3 c  9کرج  Karaj1 

100.0 abc  91کا آر  KR18 

92.7 abc  33ال  L73 

107.2 a  32ال  L72 

107.2 a  939اچ دبلیو  HW101 

90.1 abc  964ال  L146 

102.3 ab  293ال  L210 

103.9 ab  913ال  L183 

99.1 abc  939اس دبلیو  SW101 

89.4 abc  8ال  L5 

91.2 abc  239ال  L201 

87.1 bc  991اچ دبلیو  HW118 

90.0 abc  6کا آر  KR4 

107.9 a  2کرج  Karaj2 

103.2 ab  3کرج  Karaj3 

92.0 abc  3کا اس  KS7 

باشد.میدرصد  8دار در سطح احتمال معنی گر عدم تفاوتحروف مشابه در ستون نشان  
Means in column followed by similar letter(s) are not significantly Different at 5% using probability level. 

 

، HW101 ،L73 ،L183ها از بین این ژنوتیپ

L5  وKaraj2  از تعداد دانه در خورجین بیشتری نیز

وزن هزار دانه بیشتری نیز  L183برخودار بودند. 

دهی داشت. طی شرایط بروز خشكی در مرحله گل

L72 ،HW101 ،L210 ،L183 ،Karaj3 ،L201  و

L73  عملكرد دانه بیشتری نشان دادند. همچنینL72 

، L72از تعداد دانه در خورجین بیشتر و  L201و 

HW101  وL210  از وزن هزار دانه بیشتری برخوردار

، L146 ،RS12 ،L73 ،KS7های بودند. ژنوتیپ

HW101 ،SW101  وKaraj2  در شرایط تنش

ب در مرحله پرشدن دانه عملكرد دانه کمبود آ

 KS7و  RS12 ،L73بیشتری کسب کردند. بین آنها 

وزن هزار دانه  KS7تعداد دانه در خورجین بیشتر و 

 بیشتری داشتند.

بروز تنش کمباود آب طای   رود که احتمال می

ی ی، انتقال مواد غذاها در کلزامرحله پر شدن خورجین

داناه  عملكارد  ث افات  باعا و  هاا را کااهش داده  به دانه

ولای مقادار کااهش باین ارقاام متفااوت باود         ،گردید

(Pasban Eslam, 2000.)   همبستگی عملكرد دانه باا
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تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته و طاول خاورجین   

   .(4دار بود )جدول مثبت و معنی

داری بین تعداد خاورجین در  همبستگی مثبت و معنی

ای پااییزه کلازا گازارش    هبوته و عملكرد دانه در کشت

تاانش در   (.Pasban Eslam, 2011شااده اساات )

دهی نیاز تعاداد خاورجین در بوتاه، طاول      مرحله گل

داری کااهش  طاور معنای  خورجین و عملكرد دانه را به

رساد از باین   نظر میبنابراین به(. 8و  3هایداد )جدول

اجزای عملكرد دانه نقش تعداد خورجین در بوته و نیز 

صفات طول خورجین و ارتفاع بوته در تعیین عملكارد  

های با ارتفااع بوتاه   کلزا باشد.مهمتر دانه کلزای پاییزه 

جاه  یشتر در طول ساقه و در نتیبر  ب بیشتر با داشتن

ان عملكارد بیشاتری نشا   سطح فتوسنتز کننده بااالتر  

های در مجموع ژنوتیپ (.Sinaki et al., 2006)دادند 

HW101  وL73 های تانش از عملكارد   در همه تیمار

نتاایج بررسای   دانه باالتری در منطقه برخوردار بودناد.  

های کلزا در منطقه گنبد نشان داد باین تعاداد   ژنوتیپ

خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین با عملكارد  

داری وجاود داشات )   ثبات و معنای  دانه همبساتگی م 

Faraji et al., 2013کلزا تعاداد خاورجین    (. در گیاه

روی عملكارد داناه دارد. ایان    ای تعیین کنندهدر بوته 

هااا و هااا، گاالهااا، غنچااهویژگاای توسااط بقااای شاااخه

شاااود هاااای جاااوان پشاااتیبانی مااای   خاااورجین

(Diepenbrock, 2000).   نتااایج حاصاال از ارزیااابی

 .Bو  .B. napus Lهاای  گوناه ل  به های متعژنوتیپ

juncea L.       در شرایط گارم و خشاک نشاان داد کاه

رابطه بین عملكرد دانه با تعاداد شااخه فرعای، تعاداد     

دار خورجین در بوته و با وزن هزار دانه مثبت و معنای 

هنگاام دوره  بود که علت این امر تشدید کمبود آب باه 

عی و ریزش های فرزایشی و در نتیجه عدم رشد شاخه

هاای  ها در اثر عدم تلقایح و یاا نباود فاراورده    خوجین

هاا، باوده   فتوسنتزی کافی و کوچک شدن انادازه داناه  

 تحقی  حاضردر  .(Gunasekera et al., 2006است )

کلزای پاییزه مورد مطالعاه بار پایاه طاول      ژنوتیپ 91

خورجین، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوتاه، تعاداد   

رجین، وزن هازار داناه و عملكارد داناه باا      دانه در خاو 

استفاده از تجزیه کالساتر باه روش وارد، گاروه بنادی     

واحاد   92با برش دندروگرام از محال  . (9)شكل  شدند

، L73 ،L183گاروه قارار گرفتناد.    ساه  هاا در  ژنوتیپ

L72  وHW101   قارار گرفتناد و   آماری در یک گروه

تعااداد هااای دو گااروه دیگاار  در مقایسااه بااا ژنوتیااپ 

تااری داشااتند خاورجین در بوتااه و عملكارد دانااه بااال   

هاای کلازا   (. نتایج ارزیاابی ژنوتیاپ  8و  6های )جدول

آذربایجان غربای نیاز نشاان    در  برای تحمل به خشكی

داری برای تحمل باه  تنوع معنیها ژنوتیپداد که بین 

خشكی وجاود داشاته و آنهاا در دو دساته متحمال و      

(. Khalili et al., 2012) بنادی شادند  حساس گاروه 

این امر نشان دهنده پتانسیل موجود برای اصالح کلازا  

جهت توسعه کشت در منااط  مواجاه باا کمباود آب     

است.  با توجه به اینكاه در بسایاری از اراضای زراعای     

هاای سارد کشاور میازان آب در دساترس تاابع       اقلیم

های اواخر فصل پااییز، زمساتان و اوایال بهاار     بارندگی

و بنااابراین متغیاار و ناپایاادار اساات، گاازینش     بااوده

های قابل هایی که در همه شرایط آبی  عملكردژنوتیپ

 قبولی داشته باشند، از اولویت بیشتری برخوردار است. 
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C A S E      0         5        10        15        20        25 

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

HW 113      1   ─┐ 

RS 12       2   ─┤ 

Karaj 2    16   ─┤ 

L 5        12   ─┼───┐ 

KR18        4   ─┤   │ 

SW 101     11   ─┘   ├───────────────┐ 

Karaj 3    17   ─┐   │               │ 

KS 7       18   ─┼───┘               │ 

L 210       9   ─┤                   ├───────────────────────────┐ 

KR 4       15   ─┤                   │                           │ 

L 201      13   ─┘                   │                           │ 

Karaj 1     3   ─┬─┐                 │                           │ 

HW 118     14   ─┘ ├─────────────────┘                           │ 

L 146       8   ───┘                                             │ 

L 73        5   ─┬─┐                                             │ 

L 183      10   ─┘ ├───────────────┐                             │ 

L 72        6   ───┘                                        

├─────────────────────────────┘ 

 

HW 101      7   ───────────────────┘ 

 

 

 

 

در خورجين، های کلزای پایيزه بر پایه طول خورجين، ارتفاع بوته، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه بندی ژنوتيپگروه -1شکل 

 وزن هزار دانه و عملکرد دانه با استفاده از تجزیه کالستر به روش وارد.
           Figure 1- Grouping of fall type oilseed rape genotypes based on pod length, plant height, pods per plant, 

seeds in pod, 1000-seed weight and seed yield by using cluster analysis with Ward method. 
 

 های کلزا در سطوح مختلف خشکی  ميانگين صفات مورد مطالعه روی ژنوتيپ –5جدول                           
Table 5- Mean of studied traits on oilseed rape genotypes at different levels of water deficit stress  

 در هكتار( )کیلوگرم عملكرد دانه
Seed yield (Kg/ ha) 

 وزن هزار دانه )گرم(
1000 seed weight 

(g) 

 تعداد دانه در خورجین
Number of seed in pod 

 ژنوتیپ

Genotype 

 تنش کمبود آب
Water deficit stress 

4003 a-f 3.8 a-g 29 a-d HW113 
 بدون تنش   
  Non-stressed 

3651 a-f 3.7 b-g 30 a-d RS12  

3776 a-f 3.9 a-g 28 bcd Karaj1  

5410 a 3.7 b-g 27 cd KR18  

4989 ab 3.7 b-g 31 a-d L73  

3735 a-f 3.3 g 30 a-d L72  

5138 ab 3.4 fg 29 a-d HW101  

2374 f 4.4 ab 30 a-d L146  

3624 a-f 4.0 a-g 31 a-d L210  

4825 a-d 4.0 a-g 28 bcd L183  

4739 a-e 3.7 b-g 31 abc SW101  

4749 a-e 3.8 a-g 29 a-d L5  

3551 a-f 3.6 c-g 32 abc L201  

3838 a-f 5.2 a-d 30 a-d HW118  

4436 a-f 3.8 a-g 29 a-d KR4  

4728 a-e 3.9 a-g 31 a-d Karaj2  

4093 a-f 4.3 abc 27 d Karaj3  

4006 a-f 4.5 a 31 a-d KS7  

3340 a-f 4.1 a-g 30 a-d HW113 

 دهی   تنش در مرحله گل
 Stress at flowering 

stage 
3146 b-f 4.1 a-g 29 a-d RS12  

2738 c-f 3.9 a-g 31 a-d Karaj1  

2414 f 4.0 a-g 30 a-d KR18  
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2931 b-f 4.1 a-g 28 bcd L73  

4236 a-f 4.2 a-e 31 a-d L72  

3931 a-f 4.2 a-e 29 a-d HW101  

2313 f 4.1 a-f 30 a-d L146  

3611 a-f 4.2 a-f 29 a-d L210  

3521 a-f 4.0 a-g 28 bcd L183  

2591 ef 4.1 a-g 31 a-d SW101  

2580 ef 4.2 a-f 29 a-d L5  

2951 b-f 4.0 a-g 30 a-d L201  

2542 ef 4.2 a-f 29 a-d HW118  

2528 ef 3.9 a-g 29 a-d KR4  

2442 ef 4.0 a-g 31 a-d Karaj2  

3454 a-f 3.8 a-g 29 a-d Karaj3  

2697 def 4.0 a-g 29 a-d KS7  

3854 a-f 3.7 b-g 30 a-d HW113 

    پرشدن دانهتنش در مرحله 
 Stress at seed filing 

stag 

4410 a-f 3.7 b-g 33 a RS12  

3549 a-f 3.7 b-g 29 a-d Karaj1  

3528 a-f 4.0 a-g 30 a-d KR18  

4333 a-f 3.5 d-g 31 a-d L73  

3924 a-f 3.8 a-g 32 ab L72  

4195 a-f 3.6 c-g 29 a-d HW101  

4930 abc 3.8 a-g 28 bcd L146  

3535 a-f 3.6 c-g 31 a-d L210  

4070 a-f 4.0 a-g 31 a-d L183  

4104 a-f 3.6 c-g 30 a-d SW101  

3938 a-f 3.8 a-g 28 cd L5  

4056 a-f 3.4 efg 29 a-d L201  

3714 a-f 3.5 d-g 30.6 a-d HW118  

3771 a-f 3.5 d-g 31.6 abc KR4  

4084 a-f 4.0 a-g 29.3 a-d Karaj2  

3458 a-f 3.6 c-g 30.3 a-d Karaj3  

4208 a-f 3.7 b-g 31 a-d KS7  

 باشدمی  برای سایر صفات درصد 9و درصد برای عملكرد دانه  8دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

                 Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% for seed yield and 1% for other  traits using probability 

level. 
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 های کلزاژنوتيپالعه روی ضرایب همبستگی ساده  بين صفات مورد مط  -6جدول 

Table 6- Simple correlation coefficients among studied traits on oilseed rape genotypes 
 صفات

Traits 

 طول خورجین
Pod length 

 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 

 تعداد خورجین

 در بوته
Number of  

pod per plant 

 

تعداد دانه 

 درخورجین
Number of  

Seed in pod 

 

 وزن هزار دانه
1000-seed 

weight 

 

 عملكرد دانه
Seed yield 

 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 

0.41**      

 تعداد خورجین

 در بوته

Number of  

pods per plant 

 

0.68** 0.52**     

تعداد دانه 

 درخورجین
Number of  

seeds in pod 

0.06ns -0.03 ns 0.07 ns    

 هوزن هزار دان
1000-seed 

weight 

 

-0.60** -0.03 ns -0.35** -0.17 ns   

 عملكرد دانه
Seed yield 

 

0.72** 0.54** 0.74** -0.08 ns -0.40**  

 . %9و  %8به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و        *

 * and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.  

 گيریهنتيج

دار طول خشكی در مرحله گلدهی باعث کاهش معنی

ها و خورجین، تعداد خورجین در بوته با سقط گل

های تازه تشكیل یافته و در نهایت عملكرد خورجین

، Karaj2 ،HW101، L72های دانه گردید. ژنوتیپ

L183 ،HW113 ،Karaj3  وL210  بیشترین تعداد

تجزیه کالستر نشان نتایج خورجین در بوته را داشتند. 

با قرار  HW101و  L73 ،L183 ،L72دادند که 

گرفتن در یک گروه، همواره تعداد خورجین در بوته و 

های برتر بودند. تری داشته و ژنوتیپعملكرد دانه باال

دار بین عملكرد دانه با همبستگی مثبت و معنیوجود 

تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته و طول خورجین 

ن دهنده اهمیت این صفات در تعیین عملكرد دانه نشا

 بود.
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Abstract 

     In order to evaluate seed yield and its components in fall oilseed rape genotypes under 

water deficit stress during flowering and seed filling stages, a field experiment was 

conducted as split plot based on a randomized complete block design with three replications 

in East Azerbaijan Research Center for Agriculture and Natural Resources during growing 

season of 2012-2013. The experimental factors were irrigation with three levels including: 

non-stressed and drought stress during flowering and seed filling stages (reducing the 

irrigation for one time in comparison with control treatment) and 18 fall oilseed rape 

genotypes. The results indicated that water deficit significantly decreased plant height. 

Occurring drought at flowering stage, led to significant decrease in pod length, number of 

pods per plant and seed yield. Water deficit stress during flowering decreased seed yield via 

aborting of pods. Among studied genotypes, significant differences were seen in number of 

pods per plant and Karaj2, HW101, L72, L183, HW113, Karaj3 and L210 indicated more 

amounts of pods number of per plant. There are significant and positive correlations among 

seed yield with number of pods per plant, plant height and pod length, that they showed the 

importance of these traits in supporting of seed yield. The cluster analysis divided 

genotypes into 3 categories based on the studied traits. One group consist of L73, L183, L72 

and HW101 genotypes in comparison with 2 other groups, indicated the higher amounts of 

pods per plant and seed yield. These genotypes were more suitable to cultivation in water 

deficit and normal conditions than others.  
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