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Abstract 

Background and Objective: This study was conducted to evaluate some qualitative traits (fatty acids, canopy 

temperature and stomatal resistance) of new rapeseed genotypes in response to irrigation cut-off and zinc 

application in Karaj. 

 

Materials and Methods: This experiment was performed as a factorial split-plot in a randomized complete 

block design with three replications for two cropping years (2014-2015 and 2015-2016) in Karaj. In this study, 

irrigation at three levels including normal or controlled irrigation, cessation of irrigation from flowering stage 

onwards and cessation of irrigation from pod stage onwards, zinc in two levels including normal water (no 

zinc application), and foliar application with zinc 30 g.L-1 zinc and rapeseed cultivars including Danob, 

HW113, KR2, L155, HL2012 were placed in sub-plots. 

 

Results: The results of analysis of variance showed that the interaction effect of irrigation × genotype on 1000-

seed weight, seed yield, seed oil percentage, stomata resistance, linoleic acid, linoleic acid, erotic acid was 

significant at the level of one percent. Also, the interaction effect of irrigation × on × genotype on grain yield, 

oleic acid, and linoleic acid at 1% level and canopy temperature, palmitic acid, and linoleic acid at 5% level 

were significant. Zinc reduced the adverse effects of dehydration stress on the tested genotypes so that under 

normal zinc application and irrigation conditions, L155 genotype with 6310 kg/ha grain yield and the highest 

percentage of oleic acid (67.3%). Besides, in terms of zinc application and irrigation interruption from the 

plowing stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with grain yield of 5032 and 4826 kg.ha-1, respectively, 

and the highest percentage of oleic acid (65.8% and 65.7%, respectively) produced. Also, in case of cessation 

of irrigation from flowering stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with 3679 and 3606 kg.ha-1 grain 

yield, respectively, had the highest percentage of oleic acid (64.3% and 64.2%, respectively). 

 

Conclusion: In general, the positive effect of zinc application on traits such as seed oil percentage (0.9 %) 

increased with increasing drought stress intensity and L155 genotype for all water conditions and HL2012 

genotype for end-of-season drought stress conditions are recommended for planting in cold temperate regions 

with a semi-arid climate. 
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  چکیده
 ای()اسیدهای چرب، دمای تاج پوشش برگ و مقاومت روزنه برخی صفات کیفی بررسی منظور بهاین پژوهش  اهداف:

 .گردید اجرا کرجدر  روی، کاربرد و آبیاری طعق بهدر واکنش  کلزا جدید ژنوتیپهای

 

 دو مدت به تکرار سه با تصادفی کامل بلوکهای طرح قالب در پالت اسپلیت فاکتوریل صورت به آزمایش مواد و روش ها:

 مرحله از آبیاری ادامه عدم نرمال، آبیاری سطح سه در آبیاری. گردید اجرا کرج در 2390-99 و 2393-90 زراعی سال

 کاربردو عدم سطح دو در روی ،پایان دوره رشد تا دهی میوه مرحله از آبیاری ادامه عدم و پایان دوره رشد تا هیگلد

 کرتهای در  Danob ,HW113 ,KR2 L155 ,HL2012شامل کلزا ژنوتیپ های و لیتر در گرم 31 میزان به پاشی محلول

 . گرفتند قرار فرعی

 

هروزن مقاومت دانه، روغن درصد دانه، عملکرد دانه، هزار وزن بر ژنوتیپ×آبیاری قابلمت اثر که داد نشان نتایج یافته ها:

 بر وتیپژن×روی×آبیاری متقابل اثر. بود دار معنی درصد یک سطح در اسید اروسیک اسید، لینولنیک اسید، لینولئیک ای،

 لینولنیک و داسی پالمتیک ،تاج پوشش برگی دمای بر و درصد یک سطح در اسید لینولئیک و اسید اولئیک دانه، عملکرد صفات

سی برر مورددر صفات  های ژنوتیپ بر آبی کم تنش سوء تأثیر کاهش سبب روی. شد دار معنی درصد پنج سطح در اسید

و لینولنیک اسید  %1، لینولئیک اسید % 9/1، اولئیک اسید %0، پالمتیک اسید %3 دمای تاج پوشش برگی، %21)عملکرد دانه 

 هکتار در کیلوگرم 0321 دانه عملکرد با L155 ژنوتیپ معمول، آبیاری و روی کاربرد شرایط در که طوری به ردید،گ (0%

 قطع و روی کاربرد شرایط در عالوه به. داد اختصاص خود به را درصد 3/06به میزان  اسید اولئیک درصد بیشترین و

 در کیلوگرم 0210 و  9131 دانه عملکرد با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ بعد، به دهی میوه مرحله از آبیاری

 از آبیاری قطع شرایط در همچنین. نمودند تولید را درصد 6/09 و 2/09 ترتیب به اسید اولئیک درصد باالترین و هکتار

 باالترین تار،هک در کیلوگرم 3010 و 3069 دانه عملکرد با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ بعد، به گلدهی مرحله

 .دادند اختصاص خود به را درصد 1/00 و 3/00 ترتیب به اسید اولئیک درصد
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 شدت افزایش با درصد( 9/1) دانه روغن درصد نظیر صفاتی بر روی کاربرد مثبت تأثیر کلی طور به نتیجه گیری کلی:

ی حادث شده در مرحله رشد زایشی ، بخش بزرگی از تغییرات ایجاد شده با تغییرات شرایط محیطشد بیشتر خشکی تنش

به خصوص در دوره پرشدن دانه مرتبط بود. با قرار گرفتن گیاه در معرض تنش خشکی شدید، میزان روغن دانه روند 

 فصل آخر خشکی تنش شرایط برای HL2012 ژنوتیپ و آبی شرایط کلیه برای L155 پیژنوت و کاهشی از خود نشان داد

 .باشند می توصیه قابل خشک نیمه اقلیم با ردس معتدل مناطق در کاشت جهت

 

 محلول پاشی، دانه روغنی ، تاریخ کاشت،تنش خشکیاسیدهای چرب، : یکلید یها واژه

 مقدمه

 رنظ از و بوده روغنی دانه های ترین مهم از یکی کلزا      

 تولید لحاظ از و سویا از بعد دوم مقام کشت زیر سطح

. دارد قرار رتبه سومین در استفاده قابل روغن

 و هماهنگی نظر از ویژه طور به مذکور گیاه خصوصیات

 در تا شده باعث مختلف، هوای و آب با سازگاری توانایی

. دشو پرداخته متمایزی شرایط با گیاه این به ما مملکت

 اهمیت از کلزا کشت زیر سطح توسعه اخیر سالهای در

 امکان که صورتی در لذا. است شده برخوردار ای ویژه

 در تا کرد معرفی را ظهوری نو های رقم تا شود پذیر

 اقتصادی عملکرد دسترس، قابل آب کمبود وضعیت

 رساست متفاوت تیمارهای در البته و داشته پذیری هتوجی

 و سازگاری قابلیت و استقامت شده، اعمال آبی کم

 راحتی به میتوان دهند، نشان خود از را باالتری تولیدی

 در کلزا کشت زیر سطح به هکتار هزار 01 از بیش تا

 اهمیت حائز و مثبت بسیار تاثیر. نمود اضافه کشور

 نمودن مقاوم نیز و گیاه سلولی غشاهای بر روی عنصر

 گرفته قرار تائید مورد ها بیماری با مقابله در چه گیاه

 که موردی روی، عنصر فراهمی کم شرایط در. است

 کاهش دچار مذکور هگیا هوایی های قسمت در آن تولید

 اثر این البته و است، خشک ماده تولید همان میشود،

 به باال، حساسیت با های ژنوتیپ در مخصوصاً کاهشی

 رعنص کمبود علت به فتواکسیداسیون دیدن صدمه علت

 در که آنجایی از. (1121و همکاران  امیدیان) باشد می

 دهی همیو فاز در ها گلچه آمیزش فرایند روند، این ادامه

 تعداد کاهش شاهد سپس و گردد می آسیب دچار بسیار

 همینطور و دانه تولید ی مرحله دو ،است ها دانه کل

 نقص دچار روی عنصر فراهمی که صورتی در گلدهی

 میگردند آسیب دچار باالیی بسیار میزان به باشد،

 نیز ملکوتی و بایبوردی .(1110 )سیاوشی و همکاران

 تاثیر دارای روی عنصر اشیمحلولپ که دادند نشان

 درصد و ،هزار دانه وزن ،دانه بر عملکرد داری معنی

)بایبوردی و ملکوتی  باشد می گیاه کلزا روغن در میزان

 عملکرد اجزای عملکرد، (1121همکاران ) و . علما(1116

 کاربرد خاکی تأثیر تحت کلزا رقم دو دانه و کیفیت

 رسیمورد بر را روی و نیتروژن مختلف سطوح

 و نیتروژن که سطوح رسیدند این نتیجه به و قراردادند

 در خورجین تعداد ارتفاع گیاه، معنی داری به طور روی

 عملکرد دانه، هزار وزن در خورجین، دانه تعداد گیاه،

 را پروتئین مقدار و ریشه کلش، و روغن، کاه دانه،

با  پروتئین درصد و دانه بیشترین عملکرد افزایش داد.

 21 و کیلوگرم نیتروژن در میلیگرم 311 سطح دکاربر

 عملکرد افزایش آمد. به دست روی کیلوگرم در میلیگرم

 در دانه تعداد و گیاه در تعداد خورجین افزایش با دانه

 21 تا  گوگرد مقدار داشت. افزایش خورجین رابطه

 و پروتئین دانه درصد افزایش سبب هکتار در کیلوگرم

 از ناشی ممکن است که شد دانه روغن درصد کاهش

 باشد پروتئین و میزان روغن بین منفی همبستگی وجود

  (.1110)هاو و همکاران 

 کلزا جدید و ژنوتیپ های ارقام واکنش که آنجایی از      

 مختلف شرایط در آبی کم تنش مختلف های شدت به

 رعنص تأثیر است الزم این بنابر است، متفاوت ای تغذیه

یپ ژنوت کیفیت و کمیت شدید افت از جلوگیری بر روی

 مورد رطوبتی مختلف های رژیم درکلزا  جدیدهای 
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در این تحقیق با بررسی عکس العمل   .گیرد قرار ارزیابی

ژنوتیپ های زمستانه کلزا نسبت به عنصر روی و تنش 

کم آبی، متحمل ترین آن ها در شرایط مختلف آبیاری 

 ین تحقیق عبارتند از:تعیین خواهد شد. لذا اهداف اجرای ا

 به تنش خشکی لزاجدید ک ژنوتیپ هایارزیابی واکنش ( 2

از مرحله گلدهی و خورجین دهی از طریق ارزیابی 

 تغییرات حاصله در اجزای تشکیل دهنده عملکرد دانه.

بررسی نقش روی در افزایش تحمل به کم آبی در ( 1

 .کلزاصفات فیزیولوژیکی 

ی به تنش کم آب کلزاجدید  ایژنوتیپ هارزیابی واکنش ( 3

 آخر فصل در شرایط کاربرد روی.
 

 واد و روش هام

 خصوصیات بر آبیاری قطع تاثیر بررسی منظور به      

 ردکارب شرایط در کلزا های ژنوتیپ دانه عملکرد و کیفی

 در پالت اسپلیت فاکتوریل صورت به آزمایشی روی،

 مدت به تکرار سه با تصادفی کامل بلوکهای طرح قالب

در  کرج در 2390-99 و 2393-90 زراعی سال دو

 صورت بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقاتی موسسه

 هواشناسی کل اداره اطالعات برآیند طبق بر. پذیرفت

 بارش میانگین سال، 31 مدت به ای بازه در ،استان

 بیشتر البته و میلیمتر، 103 میزان به منطقه این سالیانه

 گزارش بهار فصل اول نیمه و پاییز فصل دوم نیمه در

 شامل سطح سه در آبیاری قطع تحقیق، این در .است شده

 به گلدهی از آبیاری ادامه معمولی،عدم یا شاهد آبیاری

 بعد، به دهی میوه مرحله از آبیاری ادامه عدم نیز و بعد

 کاربرد عدمیا همان  معمول آب شامل سطح دو در روی

 لیتر در گرم 31 میزان به روی با پاشی محلول و روی

 های ژنوتیپ و (برگی 0الی  0)در مرحله  رویسولفات 

   Danob ,HW113 ,KR2 L155 ,HL2012 شامل کلزا

 آزمون نتایج اساس بر. گرفتند قرار فرعی های کرت در

 آزمایش کرتهای سپس شد، انجام دهی کود خاک

 31 خطی بین ی فاصله با متری شش خط 0 بصورت

 هب کاشت خطوط روی ها بوته بین فاصله و سانتیمتری

                                                           
2 Nuclear Magnetic Resonance 

 کناری خط دو. شد گرفته نظر در سانتیمتر چهار میزان

 نظر در با و کرت هر مرکزی خط 0و  حاشیه عنوان به

 روی بر سانتیمتر 21 مقدار و حاشیه متر 9/1 گرفتن

 از و روز 29 حدوداً زمانی فواصلبا  مرحله 0 ردیف

 صورت به بوته 21 نمودن بر کف با روزت مرحله

ت جه تخریبی برداری نمونه به اقدام کرت هر از تصادفی

 یتمام میان در .گردیداندازه گیری صفات کمی و کیفی 

 تهف ای فاصله تیمارها، اختالط از جلوگیری جهت بلوکها

 آب سر و آب فاز نیز بلوک هر برای و شد اعمال متری

 لوکب هر در اصلی های کرت بین. شد گرفته نظر در جدا

 و مهر 29 تاریخ در کاشت. گردید منظور فاصله متر 0/1

 با و گیاه نیاز اساس بر آبیاری. پذیرفت صورت دست با

. شد انجام دست با کاشت عملیات. شد انجام سیفون

. گرفت صورت  2NMR دستگاه توسط روغن استخراج

 قرمز مادون دماسنج با دمای تاج پوشش برگی سنجش

 هم(. 2999 عزیزی)گرفت رتصو گسیل ضریب 99/1 با

 هاستفاد با هوا دمای ،دمای تاج پوشش برگی ثبت با زمان

 میان اختالف از. شد گیریاندازه معمولی دماسنج یک از

 گردید محاسبه ΔTهوا،  و دمای تاج پوشش برگی

 این به دمای تاج پوشش برگی ثبت روش(. 2999 عزیزی)

 طور هب نقطه چهار کرت هر در ابتدا که بود صورت

)در مرحله گلدهی  گیاهی پوشش دمای و انتخاب تصادفی

 دمای سپس گردید، ثبت آنها برای از برگ های میانی(

 دمای از حاصل عدد. شد محاسبه کرت هر برای میانگین

 دماسنج از استفاده با زمان هم طور به که هوا ای لحظه

 کی تفریق این حاصل. شد کسر گردید،می تعیین جیوه ای

 وضعیت از معیاری عنوان به که (ΔT) بود نفیم عدد

 تایجن تفسیر در کانوپی در تعرق کارایی و گرمایی انرژی

 در بعد به دهی گل مرحله از ها گیری اندازه. شد استفاده

 گردید.  انجام برداری نمونه نوبت هر

)در مرحله  پرومتر دستگاه با ای روزنه مقاومت      

 اندازه برای(. 1111 ماسال پاسبان)شد تعیین گلدهی(

 روغن داخل در موجود چرب های اسید تعیین و گیری
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ی )دمیرچشد گرفته بهره گازی کروماتوگرافی متد از دانه

 -69/1برای اینکار پس از استخراج روغن دانه،  (.1119

 2میلی لیتر ریخته شد و  211گرم روغن داخل بالن  9/1

راه سنگ میلی لیتر هیدروکسید سدیم متانولی به هم

جوش به آن اضافه گردید. پس از اتصال مبرد، محتوی 

بالن تا ناپدید شدن قطرات چربی در زیر مبرد، جوشانیده 

شد. در طی مدت صابونی کردن، به مدت چند دقیقه 

میلی لیتر  9نیتروژن از محلول عبور داده شد، سپس 

متانولی از باالی مبرد به مایع جوشان  BF3محلول 

 6دقیقه دیگر جوشش ادامه یافت، سپس  1افزوده شد و 

میلی لیتر هپتان از باالی مبرد به مخلوط در حال 

جوشیدن، اضافه گردید. پس از یک دقیقه اجاق را 

خاموش تا دمای محتویات بالن به دمای اتاق رسید. 

سپس مبرد را برداشته و مقداری محلول کلرید سدیم 

به صورت اشباع به آن اضافه شد و بالن چندین بار 

دورانی تکان داده شد. سپس مقدار بیشتری کلرید سدیم 

اشباع به آن افزوده شد تا سطح مایع به قسمت باریک 

باالی بالن رسید. حدود یک میلی لیتر از الیه باالیی به 

لوله آزمایش منتقل گردید و سولفات سدیم بدون آب 

اضافه تا آب باقی مانده حذف گردید. این محلول حاوی 

میلی گرم در میلی لیتر استرهای متیل بود که  211د حدو

مستقیما به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد و 

 اسیدهای چرب اندازه گیری شدند.

 آزمایش اساس بر نیز ها داده این واریانس تجزیه     

 کامل های بلوک طرح قالب در پالت اسپلیت فاکتوریل

 دانکن آزمون طبق بر هم ها میانگین مقایسه و تصادفی

 .شد اجرا 1SAS برنامه با پنج درصد

 

 نتایج و بحث

 تعداد خورجین در بوته

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که      

تیمار سال در سطح پنج درصد و تیمارهای آبیاری، روی 

 رقم در ×روی×رقم و آبیاری ×و رقم و اثر متقابل آبیاری

                                                           
1 Statistical Analysis System 

داری بر تعداد خورجین یسطح یک درصد دارای اثر معن

به طور  بوتهتعداد خورجین در (. 2-0در بوته بود )جدول 

های آزمایش قرار گرفت. داری تحت تأثیر سالمعنی

ها نشان داد که بیشترین بررسی نتایج مقایسه میانگین

تعداد خورجین در بوته در آبیاری شاهد و کمترین آن 

مشاهده شد.  در شرایط قطع آب از مرحله گلدهی به بعد

دهی رسد بروز تنش طی مراحل گلدهی و میوهبه نظر می

باعث عدم تلقیح و تشکیل میوه و تا حدی افزایش درصد 

گل و خورجین سقط شده و ریزش خورجین ها گردیده 

است. کاهش شدیدتر تعداد خورجین تحت شرایط قطع 

دهنده  دهی احتماال نشانآبیاری در مرحله خورجین

تر این دوره رشدی به شرایط تنش خشکی حساسیت باال

باشد و بیانگر این مطلب در مقایسه با مرحله گلدهی می

است که هر چه شرایط نامساعد محیطی در مراحل 

انتهایی رشد ایجاد شود، جبران تلفات و اثر سوء تنش 

ها در گیاه بارزتر برای گیاه دشوارتر و اثر منفی تنش

ا رسیدن پایان فصل رشد، خواهد بود. چرا که با توجه فر

گیاه زمان کافی برای تطبیق با شرایط ایجاد شده و 

بازسازی بهینه و جبران تلفات ناشی از شرایط نامساعد 

( 1119محیطی را ندارد. تحقیقات قوشچی و همکاران )

د دهی به بعبیانگر آن است که قطع آبیاری از مرحله ساقه

اد دانه در موجب کاهش تعداد خورجین در گیاه و تعد

 شود. خورجین می

همچنین نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که       

تیمار روی دارای اثر معنی داری در سطح یک درصد بر 

تعداد خورجین در بوته بود، پیشتر نیز گزارشاتی در 

مورد نقش بهبود دهنده عناصری همچون روی و سلنیم 

مکتوب  ( 1121 )نعیمی و همکارانبر تعداد میوه در کدو 

 گردیده بود. 

در ادامه نتایج مقایسه میانگین ها و در بررسی اثرات       

رقم به روش برش دهی، مشخص ×روی×متقابل آبیاری

شد که بیشترین میانگین این صفت در شرایط کاربرد 

در آبیاری شاهد و  6/192با میانگین  L155روی از رقم 
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 Danobاز رقم کمترین آن در شرایط عدم کاربرد روی 

 0/22و در تیمار قطع آب از مرحله گلدهی با میانگین 

 ( با2990و همکاران) (. جنسن0-0بدست آمد )جدول

که  داشتند اظهار کلزا روی بر خشکی اثر تنش بررسی

 در غالف کل، تعداد خشک ماده کاهش باعث آب کمبود

 عملکرد نتیجه در و وزن دانه غالف، در دانه تعداد بوته،

 کارایی علت به مناطق مریستمی، در روی .شودمی دانه

 باعث افزایش کلزا، در اکسین هورمون تولید در آن

)گودینگ و همکاران  شود می بوته در خورجین تعداد

2991 .) 

 

 تعداد دانه در خورجین

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که تیمار 

ر خورجین در سال، آبیاری، روی و رقم بر تعداد دانه د

داری داشت. همچنین در بین سطح یک درصد اثر معنی

رقم در سطح یک درصد و اثر ×اثرات متقابل، اثر آبیاری

رقم در سطح پنج درصد معنی  ×روی×سه گانه آبیاری

 تعداد دانه در خورجین در (. بیشترین2-0دار شد )جدول 

در این بررسی نتایج مقایسه  .آمد دست به دوم سال

ها نشان داد بیشترین تعداد دانه در خورجین در نمیانگی

آبیاری نرمال و کمترین آن در تیمار قطع آب از مرحله 

گلدهی به بعد مشاهده گردید. نتایج این آزمایش نشان داد 

که آبیاری مناسب باعث افزایش تعداد دانه در خورجین 

آبی طی مراحل گلدهی منجر به کاهش شد. بروز تنش کم

در خورجین گردید و شدت کاهش در شرایط  تعداد دانه

اعمال تنش در مرحله گلدهی بیشتر بود. با این توضیحات 

شود که بیشترین میزان صفت مذکور از مشخص می

شرایط آبیاری معمول و کمترین میزان آن هم از تیمار 

قطع آبیاری در مرحله گلدهی حاصل گردید. گزارش شده 

دهی، گلدهی غنچه است که بروز تنش خشکی در مراحل

دهی کلزا منجر به کاهش تعداد دانه در و خورجین

؛ آل بارک، 1116خورجین شده است )سینکی و همکاران، 

(. محققین اعتقاد دارند که 1110و ما و همکاران،  1110

های زایشی تعیین تواند بر مکانیسمتنش رطوبتی می

ه دانکننده عملکرد مثل گل و میوه، تعداد دانه و پر شدن 

تأثیر بگذارد. این اندازه تابعی از ژنوتیپ، شدت و مدت 

باشد تنش، شرایط آب و هوایی و مراحل رشد و نمو می

و  1116؛ سینکی و همکاران، 1119)فاروق و همکاران، 

(. تنش با کاهش فراهمی آسیمیالت 1110رابرتسون، 

منجر به کاهش عملکرد دانه از طریق افزایش سقط گل، 

گردد. مطابق نتایج به دست آمده از می بذر و میوه

( و تحقیقات سایر 1110آزمایشات راهنما و بخشنده )

داری با محققان طول دوره گلدهی ارتباط مثبت و معنی

 تعداد خورجین در گیاه و تعداد دانه در خورجین دارد. 

همچنین تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمار روی 

ر تعداد دانه در خورجین بود، به داری بدارای اثر معنی

ها نشان داد که بیشترین تعداد طوریکه مقایسه میانگین

دانه در خورجین از اثر تیمار کاربرد روی مشاهده شد. 

ارقام نیز بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس 

دانه  تعداد داری در سطح یک درصد بردارای اثر معنی

میانگین اثرات متقابل  هدر مقایس بوددر خورجین 

در شرایط کاربرد  رقم نتایج نشان داد که×روی×آبیاری

نرمال در آبیاری  1/16با میانگین  L155رقم  روی،

شرایط قطع آب از مرحله در  ، Danob رقم و بیشترین

 2/29با میانگین  گلدهی به بعد و عدم کاربرد روی

-0دانه در خورجین مشاهده گردید )جدول  تعدادکمترین 

 خشکی اثر تنش بررسی ( با2990و همکاران) (. جنسن0

 کاهش باعث آب که کمبود داشتند اظهار کلزا روی بر

 در دانه تعداد بوته، در غالف کل، تعداد خشک ماده

عدم  .شودمی دانه عملکرد نتیجه در و وزن دانه غالف،

 در دانه تعداد کاهش به منجر گلدهی مرحله در آبیاری

 تاثیر مرحله این در پاشی محلول گردید و خورجین

 پاسبان ) نداشت این صفت کاهش جبران بر چندانی

 (. 1111همکاران  و اسالم

 

 وزن هزار دانه

 های تیمار که بود این گویای واریانس تجزیه جدول     

 در دانه هزار وزن بر ژنوتیپ و روی آبیاری، سال،

 بین در همچنین. داشت داری معنی اثر درصد یک سطح

 درصد یک سطح در ژنوتیپ×آبیاری اثر متقابل، اثرات



 08های کلزا در شرایط کاربرد روی                                                             تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ

 متقابل اثرات میانگین مقایسه(. 2 جدول)شد دار معنی

 آبیاری شرایط در داد نشان نتایج ژنوتیپ×آبیاری

 داشت وجود ها ژنوتیپ بین داری معنی تفاوت مختلف

 نرمال آبیاری در گرم 2/9 میانگین باL155  ژنوتیپ و

 ها ژنوتیپ در آن کمترین و نهدا هزار وزن بیشترین

KR2,HW113 و Danob ،از آب قطع شرایط در و 

 مشاهده گرم 0/1 میانگین با بعد به گلدهی مرحله

 تاثیر بررسی با( 2990)همکاران و جنسن(. 1 جدول)شد

 موجب آب کمبود کردند اعالم کلزا بر خشکی تنش

 در غالف تعداد کاهش گیاه، کل خشک ماده کاهش

 و دانه وزن کاهش گیاه، غالف در دانه کاهش بوته،

 .شود می دانه عملکرد کاهش البته

 

 تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه ژنوتیپ های کلزا تحت تأثیر روی و آبیاری در آزمایش دو ساله -1جدول 

   میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
اروسیک  منابع تغییر

 اسید

لینولنیک 

 اسید

لینولئیک 

 اسید

ئیک اول

 اسید

پالمتیک 

 اسید

دمای 

 کانوپی
 

مقاومت     

 روزنه ای 

درصد 

روغن 

 دانه

 عملکرد دانه 
وزن 

 هزار دانه

خورجین 

 در بوته

دانه در 

 خورجین

ns10121/1 ns 3019/9 **120/9

2 

**21/32

2 

**991/6 **12/31 
**021/23

0 

*190/6 
**1066919

0 

**612/9

9 

 سال 2 31/393** 3/5337*

سال× تکرار 0 00/1 3/355 062/1 926396 099/1 201/1 12/1 299/1 601/1 636/1 9119/2 12122/1  

**96090/1 **1230/29 
**310/2

91 

**001/2

30 

**330/3

2 

**21/11

6 

**110/00

90 

**202/22

2 

**2110092

66 

**921/9

1 

**0/1103

05 

 آبیاری 1 19/943**

*11210/1 ns 1092/1 
**209/2

2 

*192/0 ns 106/1 ns 390/1 *162/22 ns 222/1 ns 291216 **062/0 ns3/134 ns 505/7 1 آبیاری× سال  

**19299/1 **0266/0 *922/0 ns 991/9 **023/2 *019/21 **221/30 **101/6 **9290223 **629/1 
**6/3191

3 

 روی 2 90/47**

ns 11113/1 ns 1136/1 ns 319/1 ns 331/1 ns 116/1 ns 101/1 ns 101/1 ns 113/1 ns 2991 ns 193/1 ns 5/3 ns 06/0 2 روی× سال  

ns 11131/1 ns 1111/1 ns 162/1 ns 113/1 ns 110/1 ns 129/1 ns 192/0 ns160/1 ns 10121 ns 112/1 ns 1/430 ns 31/0 1  روی× آبیاری  

ns 11116/1 ns 1119/1 ns 122/1 ns 109/1 ns 106/1 ns 202/1 ns 112/1 ns 121/1 ns 066 ns 113/1 ns 1/73 ns 09/0 1 آبیاری × سال ×

 روی
 خطای اول 11 73/1 3/377 206/1 390112 111/1 091/3 012/2 292/1 096/2 911/1 2193/1 11121/1

 ژنوتیپ 0 33/30** 3/6030** 901/2** 3126222** 210/0** 222/90** 100/6** 902/1** 091/0** 102/0** 9262/1** 13320/1**

ns 11101/1 sn 1220/1 ns 166/1 ns 210/1 ns 139/1 ns 130/1 *913/2 ns 112/1 ns 11321 ns 101/1 ns 6/61 ns 19/0 0 ژنوتیپ×سال  

**11290/1 **6299/1 **203/2 ns 930/1 ns 190/1 ns099/2 **991/19 **111/2 **232262 **003/1 **0/1034 **33/5 2 ژنوتیپ×آبیاری  

ns 11109/1 ns 1219/1 ns 129/1 ns 162/1 ns 102/1 ns101/1 ns 133/2 ns 126/1 ns 20221 ns 103/1 ns 0/15 ns 06/0 2 ژنوت×آبیاری×سال

ژنوتیپ×روی ns 11132/1 ns 1100/1 ns 139/1 ns 111/1 ns 122/1 ns 130/1 **630/22 ns 110/1 ns 10991 ns 119/1 ns 3/31 ns 13/0 0 یپ  

ns 11122/1 ns 1191/1 ns 131/1 sn 130/1 ns 133/1 ns 166/1 ns 000/2 ns 130/1 ns 29212 ns 119/1 ns 9/37 ns 33/0 0 ژنوتیپ×روی×سال  

ns 11109/1 *1021/1 **122/1 **162/1 *116/1 *292/1 ns269/9 ns 101/1 **90110 ns 131/1 **6/339 *30/0 2 ژنو×روی×آبیاری

روی×آبیاری×سال ns 11111/1 ns 1191/1 ns 110/1 ns 121/1 ns 119/1 ns 103/1 **300/1 ns 190/1 ns 2190 ns 111/1 ns 4/36 ns 07/0 2 تیپ

ژنوتیپ×  
 خطای دوم 90 51/3 3/331 213/1 169002 292/1 092/1 122/2 263/1 921/1 316/1 1693/1 11192/1

 (%ضریب تغییرات ) 36/6 79/6 29/9 21/21 92/1 29/0 00/3 26/2 261/2 16/3 36/0 32/9

Ns  ،باشد می درصدبه ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک  **و  *به معنای غیر معنی دار 
 

 عملکرد دانه

 تنش شرایط در روی کاربرد به ها ژنوتیپ واکنش     

 دبع به گلدهی مرحله از آبیاری قطعیعنی  شدید خشکی

 و معمول آبیاری شرایط در که طوری به بود، متفاوت

 دهی میوه مرحله از آبیاری ادامه عدم مالیم، خشکی تنش

 عقط تیمار در اما. گرفتند قرار آماری گروه یک در بعد به

 با HL2012 ژنوتیپ بعد، به گلدهی مرحله از آبیاری

 دانه عملکرد باالترین هکتار، در کیلوگرم 3069 میانگین

 کاربرد عدم شرایط در است حالی در این. داد نشان را

 ژنوتیپ در دانه عملکرد باالترین معمول، آبیاری و روی
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L155 تیمار در و هکتار در کیلوگرم 0219 میانگین با 

 در بعد به گلدهی و دهی خورجین مراحل از آبیاری قطع

 3030 و 0626 میانگین با ترتیب به HL2012 ژنوتیپ

 روی اساس این بر(. 0 جدول)بود هکتار در کیلوگرم

 نشت مختلف شدتهای در زاکل دانه عملکرد کمتر افت سبب

 که طوری به. شد آن کاربرد عدم با مقایسه در آبی کم

 ادامه عدم و شاهد آبیاری تیمار و روی کاربرد شرایط در

 به KR2 ژنوتیپ بعد، به دهی میوه مرحله از آبیاری

 از آبیاری قطع شرایط در و درصد 3/23 و 0/9 با ترتیب

 درصد، 9/26 با Danob ژنوتیپ بعد، به گلدهی مرحله

 معد به نسبت را دانه عملکرد افزایش درصد بیشترین

 نتایج(. 0 جدول)دادند اختصاص خود به روی کاربرد

 اعالم که (1121)امیدیان و همکاران نتایج با مشروحه

 هدان عملکرد رفتن باال باعث روی عنصر کاربرد داشتند

 .بود یکسان شود، می کلزا گیاه

 

 درصد روغن دانه

 دانه روغن درصد که داد نشان ها میانگین ایسهمق     

 در و درصد 9/03 برابر روی کاربرد شرایط در کلزا

 توجه با. بود درصد 9/03 برابر روی کاربرد عدم شرایط

 یپذیر وراثت با ارثی صفتی دانه روغن درصد اینکه به

 محیط شرایط تأثیر تحت نیز حدودی تا و باشد می باال

 9/1 جزئی افزایش سبب روی، کاربرد میگیرد، قرار

 آن کاربرد عدم با مقایسه در کلزا دانه روغن درصدی

 انهد روغن درصد افزایش بر مبنی نیز مشابهی نتایج. شد

)ریلی و است شده گزارش روی از استفاده اثر در کلزا

 درصد جزئی کاهش موجب آبی کم تنش(. 1111 همکاران

 شرایط در هک طوری به شد، نیز ها ژنوتیپ دانه روغن

  درصد، 6/09 میانگین با L155 ژنوتیپ معمول، آبیاری

 
 رد مطالعهبرخی صفات موژنوتیپ برای ×آبیاری ترکیبات تیماری هاینتایج مقایسه میانگین -2دول ج

 ژنوتیپ آبیاری
وزن هزار 

 (gدانه )
 (%روغن دانه )

 مقاومت روزنه ای
)1-(s.cm 

 (%اروسیک اسید )

 شاهد

HL2012 a9/0 c6/00 a0/21 a13/1 

L155 b2/9 a6/09 b6/6 c23/1 

KR2 a0/0 bc9/00 c2/9 ab12/1 

HW113 a6/0 b1/09 a1/22 b29/1 

Danob a0/0 bc9/00 c2/0 ab12/1 

قطع آبیاری از مرحله 
 خورجین دهی به بعد

HL2012 b2/0 a1/00 a0/29 b10/1 

L155 b1/0 a1/00 a9/22 b12/1 

KR2 a0/3 b0/03 b1/29 a33/1 

HW113 a6/3 b0/03 a3/11 a33/1 

Danob a0/3 b0/03 b9/29 a33/1 

قطع آبیاری از مرحله 
 دهی به بعدگل

HL2012 a1/3 a9/01 b3/19 b01/1 

L155 a2/3 a2/01 a1/16 b02/1 

KR2 b0/1 b2/01 b6/19 a02/1 

HW113 b0/1 b1/01 b6/10 a02/1 

Danob b0/1 b9/02 b1/10 a02/1 

 می باشد.دار آماری در سطح احتمال پنج درصد های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنیمیانگین

 

 بعد، به دهی خورجین مرحله از آبیاری قطع شرایط در

 و 1/00 با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ

 گلدهی مرحله از آبیاری قطع شرایط در و درصد 1/00

 با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ بعد، به
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 درصد بیشترین درصد، 2/01 و 9/01 های میانگین

 تنش(. 1 جدول)دادند اختصاص خود به را دانه روغن

 درصد مقادیر کاهش باعث رشد فصل اوخر در خشکی

)سینکی و همکاران  گردید کلزا گیاه در ها دانه روغن

1116.) 

 

 مقاومت روزنه ای

 اثر داد، نشان ما به ها داده واریانس تجزیه جدول        

 مقاومت بر ژنوتیپ و روی آبیاری، سال، های تیمار

 در همچنین شد. دار معنی درصد یک سطح در ای روزنه

 اثر نیز و ژنوتیپ×آبیاری اثر متقابل اثرات بین

 سایر و شده دار معنی درصد یک سطح در ژنوتیپ×روی

 جدول(. 2 جدول) نگردید دار معنی تیمارها متقابل اثرات

 انگینمی ترین پایین که بود این گویای میانگین مقایسه

 در آن بیشترین و نرمال آبیاری در ای روزنه مقاومت

 اثر. شد مشاهده بعد به گلدهی مرحله از آب قطع تیمار

 یرسا وسیله به ای روزنه هدایت روی آبی کم تنش منفی

 و اسالم اسبانپ) است گردیده گزارش نیز تحقیقات

(. 1119 همکاران و فنایی و 1119 ، فرجی1111 همکاران

 با پژنوتی در آبیاری متقابل اثر میانگین مقایسه نتایج

 اه میانگین بین که داد نشان دهی، برش مدل از استفاده

 رد ای روزنه مقاومت بیشترین و نبود داری معنا تفاوت

 از آب قطع شرایط در 1/16 میانگین با L155 ژنوتیپ

 با Danob ژنوتیپ در آن کمترین و بعد به گلدهی مرحله

 (.1 جدول)گردید مشاهده نرمال آبیاری در 2/0 میانگین

 

 

 تاج پوشش برگیدمای 

 که بود آن بیانگر ها داده واریانس تجزیه جدول      

 دمای تاج پوشش برگی بر ژنوتیپ و آبیاری سال، تیمار

 معنی درصد نجپ سطح در روی و درصد یک سطح در

 اثر فقط تیمارها، متقابل اثر میان در همچنین بود، دار

 ددرص پنج سطح در ژنوتیپ در و روی در آبیاری متقابل

 نتایج(. 2 جدول)شد دار معنی دمای تاج پوشش برگی بر

 هب ژنوتیپ×روی×آبیاری متقابل اثرات میانگین مقایسه

 ریآبیا مختلف شرایط در که داد نشان دهی، برش روش

دمای  میانگین و دارد وجود ارقام بین داری-معنی تفاوت

  در هم از اختالف با مختلف ارقام در تاج پوشش برگی

 

 رقم بر مقاومت روزنه ای×های اثر متقابل روینتایج مقایسه میانگین -3جدول 

 (s.cm-1مقاومت روزنه ای ) رقم روی

 عدم کاربرد روی
 

HL2012  a6/26 

L155  a9/26 

KR2  b2/20 

HW113  a1/22 

Danob  c3/20 

 کاربرد روی

HL2012  a2/29 

L155  a0/22 

KR2  b1/29 

HW113  a3/29 

Danob  b3/20 

 ار آماری در سطح احتمال پنج درصد می باشد.دهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنیمیانگین

 

مای د میانگین کمترین. گرفتند قرار متفاوت آماری گروه

 L155 ژنوتیپ از روی کاربرد تیمار در تاج پوشش برگی

 نآ بیشترین و نرمال آبیاری در سانتیگراد درجه 1/19 با

 میانگین با Danob ژنوتیپ از روی کاربرد عدم تیمار در
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 و باقری(. 0 جدول)شد مشاهده سانتیگراد درجه 2/30

دمای تاج  بودن باال خود بررسی در( 1121)همکاران

ر د .دانست ها روزنه بودن بسته علت به را پوشش برگی

 آن نتیجه در که آب، کمبود به ها روزنه حساسیتواقع 

 باال برگ دمای نیز متعاقباً و نشد امانج هم تعرقی نیز

 .یابد می افزایش تنفس حرارت، درجه افزایش با. رفت

 

 پالمتیک اسید

 افزایش سبب آبیاری، وحسط کلیه در روی تیمار      

 د،ش آزمون مورد های ژنوتیپ اسید پالمتیک میزان اندک

 قطع تیمار در روی کاربرد شرایط در که طوری به

 HL2012 های ژنوتیپ بعد، به گلدهی مرحله از آبیاری

 درصد، 09/0 و 66/0 های میانگین با ترتیب به L155 و

 ایطشر رد. دادند نشان را اسید پالمتیک میزان بیشترین

 به L155 و HL2012 های ژنوتیپ نیز روی کاربرد عدم

 باالترین درصد، 09/0 و 90/0 های میانگین با ترتیب

 اختصاص خود به را اشباع چرب اسید این میزان

 اعالم نیز (1112)فانوداکی و همکاراناست(. 0 جدول)دادند

 چرب های اسید کاهش موجب آبی کم تنش که داشتند

 .گردد می اسید پالمتیک مخصوصاً اشباع

 

 اولئیک اسید

 تحت اسید اولئیک که داد نشان ها میانگین مقایسه     

 هب گرفت، قرار آبیاری و روی تیمارهای معنی دار تأثیر

 آبیاری تیمار در روی کاربرد شرایط در که طوری

 تیمار در درصد، 3/06 میانگین با L155 ژنوتیپ معمول،

 های ژنوتیپ بعد، به دهی نخورجی مرحله از آبیاری قطع

HL2012 و L155 و 2/09 های میانگین با ترتیب به 

 به گلدهی مرحله از آبیاری قطع تیمار در و درصد 6/09

 با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ نیز بعد

 میزان بیشترین درصد، 1/00 و 3/00 های میانگین

 عدم یطشرا در که حالی در داشتند، را 9 امگا اسید اولئیک

 06 با L155 ژنوتیپ معمول، آبیاری و روی کاربرد

 به دهی خورجین مرحله از آبیاری قطع تیمار در درصد،

 3/09 و 0/09 با L155 و HL2012 های ژنوتیپ بعد،

 بعد به گلدهی مرحله از آبیاری قطع تیمار در و درصد

 و 9/03 با ترتیب به L155 و HL2012 های ژنوتیپ نیز

 اشباع غیر چرب اسید این میزان شترینبی درصد، 2/03

 افزایش با روی ترتیب این به(. 0 جدول)دادند نشان را

 کلیه در آزمون مورد های ژنوتیپ اسید اولئیک اندک

 بر لفص انتهای آبی کم تنش منفی تأثیر آبیاری، سطوح

 باال داد نشان حاصل نتایج. داد کاهش را چرب اسید این

 پر های ژنوتیپ در داسی اولئیک چرب اسید بودن

 به دستیابی که دارد بیان را این آزمون، مورد محصول

 عملکرد همزمان افزایش جهت کلزا مناسب های ژنوتیپ

 ذکور،م چرب اسیدهای میان .نیست بعید کیفی، نیز و کمی

 را کلزا روغن چرب اسید میزان باالترین اسید اولئیک

 ربسیا کلزا روغن کیفیت افزایش در و دهد می تشکیل

 (.1111 )احمد و عبدین است موثر

 
 

 لینولئیک اسید

 شرایط دو هر در فصل آخر آبی کم تنش اعمال        

 اسید درصد کاهش سبب روی، کاربرد عدم و کاربرد

. گردید آزمون مورد های ژنوتیپ روغن لینولئیک چرب

 گلدهی مرحله از آبیاری قطع و روی کاربرد شرایط در

 ژنوتیپ در چرب اسید این زانمی بیشترین بعد به

HL2012 عدم شرایط در. شد مشاهده درصد 0/20 با 

 و دهی میوه از آبیاری قطع تیمارهای در روی، کاربرد

 میانگین با ترتیب به HL2012 ژنوتیپ نیز بعد به دهی گل

 یداس لینولئیک میزان بیشترین درصد 1/20 و 2/26 های

 دو هر در HL2012 ژنوتیپ عبارتی به. نمود تولید را

 سطوح کلیه در روی کاربرد عدم و کاربرد شرایط

 دارا را 0 امگا چرب اسید این میزان بیشترین آبیاری،

 تغذیه، جنبه از اشباع چرب اسید مهمترین(. 0 جدول)بود

 مین سنتز بدن در چرب اسید این. است اسید لینولئیک

  بررسی در. شود تأمین غذایی جیره توسط باید و شود

 



 03های کلزا در شرایط کاربرد روی                                                             تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ

  

 برخی صفات مورد مطالعهژنوتیپ برای ×آبیاری×ترکیبات تیماری رویهای نتایج مقایسه میانگین -4جدول 

 می باشد.دار آماری در سطح احتمال پنج درصد اقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنیهای دارای حدمیانگین
 
 
 

 ژنوتیپ آبیاری روی

تعداد 
خورجین 

 در بوته

تعداد دانه 
در 

 خورجین

 عملکرد دانه
(1-kg.ha) 

دمای 
 کانوپی

(0C) 

پالمتیک 
 اسید

)%( 
 

اولئیک 
 اسید
)%( 
 
 
 

لینولئیک 
 (اسید )%

 لینولنیک
اسید 

(%) 

عدم 
کاربرد  

 روی

 معمول

HL2012 c3/393 a3/13 b9230 a0/31 a90/9 b2/00 a033/22 a9/9 

L155 a3/149 a3/17 a0219 b0/19 a91/9 a1/06 a993/29 b0/0 

KR2 bc3/393 a4/13 b9102 ab9/31 a01/9 b1/00 a013/22 a0/9 

HW113 b4/133 a0/14 ab9061 ab1/31 a06/9 b0/00 a299/22 a1/9 

Danob bc5/104 a5/13 ab9320 ab3/31 a03/9 b2/00 a602/22 a3/9 

قطع آبیاری از 
مرحله 

دهی خورجین
 به بعد

HL2012 a9/353 a5/13 a0626 b1/32 a01/9 a0/09 a292/26 c9/9 

L155 a0/363 ab9/10 ab0993 ab0/32 a32/9 a3/09 ab909/26 bc2/0 

KR2 b7/331 b0/39 b3290 a0/31 a21/0 b9/00 b610/20 a6/0 

HW113 b3/336 ab4/39 ab3921 a3/31 a11/9 b0/00 ab916/20 a0/0 

Danob b4/343 ab5/35 ab0210 ab2/31 a19/9 b2/00 ab101/26 ab9/0 

قطع آبیاری از 
دهی مرحله گل
 به بعد

HL2012 a9/331 a7/35 a3030 b1/33 a90/0 a9/03 a166/20 b1/6 

L155 a0/309 ab1/35 ab3110 b3/33 a09/0 a2/03 ab229/20 b1/6 

KR2 b3/39 bc6/37 bc1091 a1/30 b10/0 ab1/03 bc909/29 ab2/6 

HW113 b6/37 bc3/37 bc1011 a3/30 b12/0 ab1/03 c000/29 a9/6 

Danob b6/33 c3/37 c1020 a2/30 b99/3 b2/01 c306/29 a1/2 

 کاربرد
 روی

 معمول

HL2012 b7/133 a 1/14 a 9969 a 1/31 a 61/9 b 0/00 a 999/22 a 2/9 

L155 a5/173 a 0/15 a 0321 a 1/19 a 90/9 a 3/06 a 221/29 a 3/0 

KR2 b9/115 a 5/14 a 9660 a 9/19 a 62/9 b 0/00 a 222/29 a 9/0 

HW113 b0/133 a 1/17 a 9220 a 6/19 a 21/9 b 2/00 a 301/29 a 2/0 

Danob b0/119 a 6/14 a 9631 a 2/19 a 66/9 b 0/00 a 201/29 a 9/0 

قطع آبیاری از 
مرحله 

دهی خورجین
 به بعد

HL2012 a4/335 a5/11 a9131 b2/31 a91/9 a2/09 a162/22 c0/9 

L155 a3/355 ab0/11 a0210 ab2/32 a03/9 a6/09 a131/22 bc2/9 

KR2 b9/376 ab7/10 a0361 ab6/32 a10/9 ab2/09 a393/26 ab1/0 

HW113 b7/373 b1/10 a0321 ab2/32 a11/9 b1/09 a109/26 a3/0 

Danob b9/345 b9/39 a0291 a1/31 a20/9 b9/00 a220/26 a0/0 

قطع آبیاری از 
-مرحله  گل

 دهی به بعد

HL2012 a7/315 a6/33 a3069 b9/31 a66/0 a3/00 a029/20 b2/0 

L155 a0/311 ab3/33 ab3010 ab2/31 a09/0 a1/00 ab021/20 b9/0 

KR2 b3/93 b1/36 b1939 a2/33 b11/0 b0/03 c612/29 a0/6 

HW113 b0/95 b/36 b1931 a2/33 b11/0 b0/03 bc699/29 a0/6 

Danob b3/95 b1/36 b1912 a2/33 b12/0 b0/03 c691/29 a0/6 
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 اهدش آبیاری با مقایسه در آبی کم تنش کلزا، یپهایژنوت

 های اسید درصدی 21 تقریبی میزان به کاهش موجب

)محمدی و  شد اولئیک اسید و لینولئیک اسید چرب

 (.1116 همکاران

 لینولنیک اسید

 هب آزمون مورد های ژنوتیپ اسید لینولنیک درصد       

 مختلف وحسط در روی تیمار تأثیر تحت داری معنی طور

 در کاربرد شرایط در که طوری به. گرفت قرار آبیاری

 ژنوتیپ بعد، به دهی خورجین مرحله از آبیاری قطع تیمار

 درصد 3/0 و 0/0 با ترتیب به HW113 و Danob های

و در تیمار قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، ژنوتیپ 

درصد، بیشترین  0/6 با HW113و  KR2 ،Danobهای 

 جدول) اسید را به خود اختصاص دادندمیزان لینولنیک 

در حالیکه در شرایط عدم کاربرد روی در تیمار (. 0

و  HL2012 ،KR2 ،Danobآبیاری معمول ژنوتیپ های 

HW113 درصد، در  1/9 و 3/9 ،0/9 ،9/9 به ترتیب با

تیمار قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد، ژنوتیپ 

 درصد و  0/0و 6/0 به ترتیب با HW113و  KR2های 

در تیمار قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد، ژنوتیپ 

درصد،  9/6 و 1/2 به ترتیب با HW113و  Danobهای 

 جدول) را داشتند 3 بیشترین میزان این اسید چرب امگا

اس نتایج حاصل، کاربرد روی، سبب بنابراین بر اس(. 0

کاهش درصد لینولنیک اسید ژنوتیپ های مورد آزمون 

 .در کلیه سطوح آبیاری در مقایسه با عدم کاربرد آن شد

این در حالی است که در شرایط تنش کم آبی آخر فصل 

مقدار این اسید چرب در ژنوتیپ های مورد آزمون، در 

افزایش درصد  .تمقایسه با آبیاری معمول افزایش یاف

لینولنیک اسید در روغن های گیاهی، به دلیل افزایش 

سرعت اکسیده شدن و سپس کاهش پایداری روغن و 

همینطور افزایش طعم های غیر طبیعی در روغن، از 

 (. 1116ارزش مصرفی آن می کاهد)محمدی و همکاران 

 

 

 اروسیک اسید

، رویبا توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی       

درصدی اروسیک اسید در  9 کاربرد آن سبب کاهش

به طوری که کمترین . مقایسه با عدم کاربرد آن گردید

 میزان این اسید چرب در شرایط کاربرد روی برابر با

درصد و بیشترین میزان آن در شرایط عدم کاربرد  31/1

مقایسه (. 0 جدول)درصد حاصل شد 33/1 روی برابر با

وح مختلف آبیاری بر ژنوتیپ های میانگین تأثیر سط

مورد آزمون نشان داد که در شرایط آبیاری معمول، 

درصد، در شرایط قطع آبیاری از  23/1 با L155ژنوتیپ 

و  HL2012مرحله خورجین دهی به بعد، ژنوتیپ های 

L155 درصد و در شرایط قطع  12/1 و 10/1 به ترتیب با

 HL2012های آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، ژنوتیپ 

درصد، کمترین میزان  02/1 و 01/1 به ترتیب با L155و 

کیفیت روغن . اروسیک اسید را به خود اختصاص دادند

دانه از با اهمیت ترین صفت ها جهت اهداف اصالحی 

جنس براسیکا در داخل یک محیط نیمه خشک 

( و تنش های محیطی از 1123است)انجلبرت و همکاران 

أثیر بسزایی بر ترکیب اسید های جمله تنش کم آبی، ت

(. بر اساس 1123چرب روغن دانه دارند)علی و همکاران 

نتایج حاصل میتوان نتیجه گرفت که روی با تأثیر بر 

ترکیب اسید های چرب و کاهش اروسیک اسید، سبب 

 .بهبود روغن کلزا گردید

 

 نتیجه گیری نهایی

د روی اربرنتایج این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت ک      

در شرایط افزایش شدت تنش کم آبی بر اکثر صفات 

همچنین ترکیب اسید های چرب کلزا  مورد بررسی بود.

تحت تأثیر کاربرد روی قرار گرفت، به طوری که در 

با  L155شرایط کاربرد روی و آبیاری معمول، ژنوتیپ 

کیلوگرم در هکتار(، بیشترین  0321عملکرد دانه باال )

. ( را به خود اختصاص داد% 3/06اسید ) درصد اولئیک

 همچنین در شرایط کاربرد روی و تنش کم آبی آخر فصل
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یعنی قطع آبیاری از مراحل خورجین دهی و گلدهی به 

با باالترین درصد  L155و  HL2012بعد، ژنوتیپ های 

کیلوگرم در  9131( و عملکرد دانه )2/09اولئیک اسید )

یفیت محصول کلزا، برای هکتار(، جهت ارتقای کمیت و ک

کشت در مناطق معتدل سرد با اقلیم نیمه خشک توصیه 

 .می شوند
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