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  چکیده

ارقام  دردانه  ترکیب اسیدهای چرب روغن و دانه، خشکی و کشت تأخیری بر عملکردتنش اثر  به منظور بررسی     

های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال در قالب طرح بلوکپالت  اسپلیتآزمایشی به صورت فاکتوریل کلزا،  پاییزه

تیمارهای مورد در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید.  2373-75زراعی 

 سطح دوآبان )کشت تأخیری(، آبیاری در  5)کشت معمول( و  مهر 22شامل سطح دوکاشت در بررسی شامل تاریخ 

 ارقام و هیبریدهای پاییزه کلزا( و نیز دهیخورجین)شاهد( و تنش خشکی )قطع آبیاری از مرحله  کاملآبیاری  شامل

قطع  باکه  داد نشان یجبودند. نتا Neptune, Elvise, Okapi, Tassilo, GKH0224, GKH2624, GKH3705 شامل

بوته، محتوای  در خورجین تعداد خورجین، در دانه تعداد روغن، عملکرد ،عملکرد دانه ،دهیخورجینآبیاری در مرحله 

 رینبیشت .یافت افزایش پالمتیکاسیدو اسید چرب اروسیک میزان ولی کاهشاسید یکئلینول و اسیداولئیک میزان کلروفیل،

تاریخ  و کامل آبیاری شرایط در( هکتار در کیلوگرم 2553) روغن عملکرد و( هکتار در لوگرمکی 5355) دانه عملکرد

 میزانرین شتبی .آمد ستدبه کشت تأخیری دهی وقطع آبیاری در مرحله خورجین شرایط در رینمتک و کاشت معمول

و کمترین آن در تاریخ  دهیرجینقطع آبیاری در مرحله خوشرایط در  GKH3705رقم کشت تأخیری در پالمتیک در اسید

میزان از نظر تعداد دانه در خورجین، عملکرد روغن، دست آمد. به کاملدر شرایط آبیاری  Neptune، رقم معمولکاشت 

تاریخ در بود. با توجه به نتایج، رقم ترین مناسب GKH3705و محتوای کلروفیل، رقم  اولئیک و لینولئیکاسیدهای چرب 

 .توصیه می شودو تنش خشکی  کاملدر شرایط آبیاری  GKH3705قم رتأخیری،  کاشت

 

 اسید لینولئیک ،عملکرد، قطع آبیاری ،تاریخ کاشت ،اسید اروسیک :کلیدی های واژه
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Abstract 

     In order to study the effects of drought stress and delayed cultivation on grain yield, oil yield and grain 

fatty acid composition in canola at autumn Cultivars, a field experiment was conducted as split-plot and as 

Randomized Complete Block Design (CRBD) with three replications in Seed and Plant Improvement 

Research Institute of Karaj, Iran in 2014-2016. Experimental treatments were included sowing dates in two 

levels included 20th of October (normal cultivation) and 5th of November (delayed cultivation), Irrigation in 

2 levels included: full irrigation (control) and drought stress (irrigation withholding in pod formation) as well 

as hybrids and canola autumn cultivars included Neptune, Elvise, Okapi, Tassilo, GKH0224, GKH2624 and 

GKH3705. Results showed that irrigation withholding in pod formation stage decreased Seed yield, oil yield, 

and number of grain per pod, number of pods per plant, chlorophyll content, oleic acid, and Linoleic acid 

content. Whereas erucic acid and palmitic acid content were increased. The highest grain yield (5354 kg.ha-1) 

and oil yield (2443 kg.ha-1) were in full irrigation and normal cultivation. And the lowest of them were 

observed in irrigation withholding in pod formation stage and delayed cultivation. The highest content of 

palmitic acid was observed in GKH3705 cultivar, sowing date of delayed cultivation and irrigation 

withholding in pod formation stage. Also the minimum amount of it was obtained in normal cultivation, 

Neptune cultivar under full irrigation conditions. The cultivar of GKH3705 was the most appropriate in 

terms of the number of seeds per pod, oil yield, saturated and unsaturated fatty acids, and chlorophyll 

content. According to the results, on delayed cultivation and the GKH3705 cultivar under normal irrigation 

and drought stress can be recommended. 
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 مقدمه

 زراعی هایویژگی بودن دارا دلیل به کلزا گیاه     

 ایویژه جایگاه از ،روغنی هایدانه میان در خاص

 توجه مورد بیشتر اخیر هایسال در و بوده برخوردار

در درجه چه کلزا  اگر (.2222 باسالما) است گرفته قرار

برای تولید روغن و پروتئین کنجاله استفاده اول 
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داری از عناصر  وجود سطوح معنیولی میشود، 

توجهی از عناصر  میتواند مقادیر قابل ریزمغذی در کلزا

پرمصرف مورد نیاز در رژیم غذایی را و مصرف  کم

تعیین و شناسایی فاکتورهای  بنابراین ،تأمین نماید

عنوان سبزی  مختلف تغذیه از بافتهای رویشی کلزا به

ها قرار  محور بسیاری از پژوهشمی تواند  ،خوردن

به واسطه  کلزا های دانه ). 2222گیرد )میلر و همکاران ب

 مناسب ترکیب همچنین وی درصد روغن فراوان 

 بازارهای بر شده، اصالح ارقام روغن و چرب اسیدهای

 ترینمهم از .تسلط پیدا کرده استروغن  جهانی

 اسید ،کلزا روغن در نشده اشباع چرب اسیدهای

 اسیدهای کل از درصد 26-32 حدود که است اروسیک

 اسید میزان که صورتی در. شودمی شامل را چرب

 هاروغن نوع این باشد، باال روغن در اروسیکچرب 

 قرار استفاده مورد صنعت در وشده  تلقی غیرخوراکی

 به کلزا، روغن در کلسترول میزان بودن پایین. دنگیرمی

 در هشد اشباع چرب اسیدهای درصد بودن پایین دلیل

 نسبت روغن، این برای ایالعاده فوق مزیت آن، ترکیب

 ترکیب. شودمی محسوب گیاهی هایروغن سایر به

 بادام و زیتون روغن مشابه کلزا روغن در چرب اسید

 و کمتر آن پالمتیک اسید که تفاوت این با است، زمینی

-5/72 حدود کلزا روغن. است بیشتر آن لینولئیک اسید

 5/7-22 حدود در و نشده اشباع ربچ اسید درصد 72

 اثرات مشاهدات با .دارد شده اشباع چرب اسید درصد

 و صنعتی مصارف برای آن ارزش کلزا، روغن مفید

 کشورهای برخی در اینکه با. است افزایش به رو غذایی

 استفاده کود یک عنوان به کلزا کنجاله از هنوز آسیایی

 ماده یک عنوان به زراعی گیاه این ارزش ولی شود،می

 است افزایش به رو هادام برای پروتئین از غنی غذایی

 کلزا، زراعی کاربردهای دیگر از (.2227 سیدشریفی)

 شکننده گیاه عنوان به تناوب در آن نقش به توانمی

 قابلیت مراتع، احیای ها،بیماری و آفات زندگی دوره

 هایکشت امکان ورزی،خاکبی هایسیستم در کشت

 را هاآن به توجه اهمیت که برد، نام را زراعی بین و مدو

 (.2223آلتینوک و کاراکایا ) کندمی بارزتر

کننده ترین عامل محدودخشکی به طور جدی مهم     

 تنش تأثیر. رودرشد و تولید کلزا در ایران به شمار می

طول  و شدت ژنوتیپ، از تابعی کلزا عملکرد بر خشکی

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

 کاهش بیشترین (.2225همکاران  و مجیدیباشد )

 گلدهی مرحله در آبیاری قطع با همزمان عملکرد دانه

 خورجین تشکیل و گلدهی مرحله افتد ومی اتفاق

و  باشد )انگادیمی خشکی تنش به ترین مرحلهحساس

 همکاران و کیفوماهای بررسی .(2223کات فورس 

 مرحله در آبی که محدودیت داد نشان کلزا در (2226)

 در خورجین تعداد دلیل کاهش به دانه شدن پر و گلدهی

 منفی تأثیر هادانه وزن خورجین و در دانه تعداد بوته،

 با رعایت توانمی را کلزا عملکرد .دارد دانه عملکرد بر

 منظور بدین. بخشید بهبود نژادی،به و زراعیبه اصول

 از حداکثر باال، عملکرد دارای ارقام معرفی بر عالوه

 هوایی و آب شرایط در نیز موجود ارقام ظرفیت ژنتیکی

 با هدف این از بخشی که نمود، استفاده توانمی مختلف

 زمان در کاشت نظیر مدیریتی هایبه کارگیری روش

 کلزا قابل کیفی و کمی عملکرد ارتقای منظور به مناسب

 .است دستیابی

 دانه، عملکرد که است مهمی عامل کاشت ریختا     

 تأثیر تحت را چرب اسیدهای ترکیب و روغن میزان

 زمان (.2225 )کوتروباس و پاپادوسکا دهدمی قرار

 وشده  کلزا هایبوتهکافی  رشدباعث  ،مناسب کاشت

کاهش می دهد و سرما  برابر در بوته ها را پذیریآسیب

 کرد دانه می شودهمچنین باعث افزایش معنی دار عمل

( 2227فرجی و همکاران ) .(2222)پاسبان اسالم 

گزارش نمودند، تأخیر در کاشت کلزا در نتیجه کاهش 

هایی با زیست توده دوره رشد رویشی، سبب تولید بوته

کمتر و به دلیل برخورد مرحله زایشی با درجه حرارت 

باال موجب کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه 

زایش درصد سقط بذر و غالف به واسطه گردد. افمی
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های فتوسنتزی در تنش آخر کاهش فراهمی فرآورده

فصل، از دالیل مهم کاهش عملکرد در کلزا اعالم شده 

نتایج حاصل از یک (. 2223است )فنایی و همکاران 

های پاییزه کلزا نشان داد که تنش مطالعه روی ژنوتیپ

در بوته، خشکی آخر فصل، با کاهش تعداد خورجین 

 (.  2222)پاسبان اسالم  عملکرد دانه را کاهش داد

انتخاب رقم مناسب، یکی از مهمترین عواملی است      

که بایستی برای رسیدن به بیشینه تولید محصول مورد 

توجه قرار بگیرد. مطالعات صورت گرفته بیانگر این 

میالدی، عملکرد  2222تا  2772مطلب است که از سال 

 ،هکتار در سال در کیلوگرم 27ا با نرخ جهانی کلز

(، که 2222)رندانینی و همکاران افزایش داشته است 

درصد از این افزایش عملکرد را به بهبود حدود پنج 

اند )چپاگین و خصوصیات ژنتیکی در کلزا نسبت داده

های متعدد پیرامون طور کلی بررسی به (.2225گود 

های مختلف یطهای مورد بررسی در محپاسخ رقم

نشان داد که بر هم کنش مکان و رقم در مورد میزان 

دار بوده است بنابراین در خصوص عملکرد دانه معنی

های مختلف بایست رقممعرفی رقم برای یک منطقه می

(. 2225در آن منطقه ارزیابی گردد )چن و همکاران 

های کلزا نسبت به شرایط آب مشاهده شده است که رقم

دهند )کریستماس واکنش زیادی نشان میو هوایی 

و به شرایط اقلیمی معین سازگار هستند )سون  (2776

 (. 2772و همکاران 

اداره ) ساله 22 هواشناسی آمار طبق که آنجایی از     

 مناطق و کرج منطقه در (هواشناسی سینوپتیک کرج

 فروردین و اسفند هایماه در معموالً مشابه

 حدودی تا که گیردمی صورت وبیخ نسبتاً هایبارندگی

 گلدهی اوایل و دهیساقه یمرحله در گیاه آبی نیاز

 ویژه به آب مصرف در جوییصرفه جهت کند،می فراهم

 شدن پر و دهیخورجین و دهیگل مراحل) آخر هایآب

 هایزراعت اولیه هایآبیاری با مصادف که( کلزا دانه

 آب مراحل، ینا در عمدتاً کشاورزان باشد،می بهاره

 آبیاری قطع ندارند و را زراعت به اختصاص جهت کافی

 در جوییصرفه بار سه تادو  سبب مراحل این در

 . گرددمی( شاهد) معمول شرایط به نسبت آبیاری

هدف از انجام این تحقیق شناسایی رقم یا در این راستا، 

ی مورد نظر و در ارقامی است که بتواند در منطقه

، تأخیریری نرمال، تنش کم آبی، کشت شرایط آبیا

 ترکیب ،کلروفیل و اجزای عملکرد، محتوایعملکرد 

  داشته باشند. مناسبی روغنو  چرب اسیدهای برخی

 

 هامواد و روش

-75و  2373-75سال زراعی  آزمایش در دو        

موسسه تحقیقات اصالح و  تحقیقاتی مزرعه در 2375

درجه و  35 غرافیاییعرض جتهیه نهال و بذر کرج با 

 6درجه و  52دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن  57

متر از سطح دریا به  2322دقیقه شرقی با ارتفاع 

صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه 

که اجرا گردید های کامل تصادفی و در سه تکرار بلوک

در آن آبیاری و تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی و به 

اصلی و رقم به عنوان  هایفاکتوریل در کرت صورت

. شد در نظر گرفتههای فرعی در کرتعامل فرعی 

ی مورد بررسی شامل تاریخ کاشت در دو فاکتورها

آبان )کشت  5مهرماه )کشت معمول( و  22شامل: سطح 

 کاملآبیاری شامل: سطح  دوآبیاری در ، تأخیری(

)شاهد( و تنش خشکی )قطع آبیاری از مرحله 

 ارقام و هیبریدهای پاییزه کلزاو نیز  (دهیخورجین

 ,Neptune, Elvise, Okapi, Tassiloشامل: 

GKH0224, GKH2624 and GKH3705 .دور بودند 

از سطح تشتک  ریمتر تبخیلیم 22براساس  یاریآب

در  یآب مصرف صورت گرفت و مقدار Aکالس  ریتبخ

آب  زانیشده بود. م ریدرصد آب تبخ 22 یاریهر بار آب

شد. تعداد دفعات  یریگبه مزرعه با کنتور اندازه یورود

قطع آبیاری از و  آبیاری شاهد یمارهایدر ت یاریآب

 نیمرتبه و همچن 5 و 7 بیبه ترت دهیمرحله خورجین

 5522 بترتیمذکور به یمارهایدر ت یآب مصرف زانیم

  مترمکعب در هکتار بود. 3222و 
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متری با فاصله  6خط  6هرکرت آزمایشی شامل      

 5متر و فاصله بوته روی خط سانتی 32خطوط 

خط کناری به عنوان  2متر در نظر گرفته شد که سانتی

حاشیه در نظر گرفته شد. به منظور کاهش سبز شدن 

کش ترفالن به میزان های هرز اقدام به پخش علفعلف

طور یکنواخت در سطح مزرعه شد. هکتار به در لیتر 5/2

رل آفات به ویژه شته مومی با استفاده از سم کنت

هکتار( صورت گرفت.  درلیتر  5/2متاسیستوکس )

ساله هواشناسی کرج متوسط  32براساس اطالعات 

متر در سال است. ریزش میلی 253بارندگی منطقه 

 .دهدباران عمدتاً در اواخر پاییز و اوایل بهار رخ می

 در ستفادها مورد خاک خصوصیات فیزیکوشیمیایی

 .است آورده شده 2 جدول

 

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

 

 گیری شدند. اندازه یک تا سهروابط  س( و بر اسا2757آرنون ) روش از استفاده با فتوسنتزی هایرنگدانه

 

V/W×Cchla: (0.0127) (OD 663) – (0.000259) (OD 645) 

V/W  × Cchlb: (0.0229) (OD 645) – (0.000469) (OD 663) 

V/W  ×CchlT: (0.0202) (OD 645) - (0.0080) (OD 663) 
 

بر  T , b , aمیزان غلظت کلروفیل  C:در این روابط، 

: میزان جذب ODحسب میلی گرم در گرم وزن تر برگ، 

 22حجم  استن  V:نور در طول موج های مربوطه، 

: وزن تر نمونه Wشده به میلی لیتر، و  درصد استفاده

 برگ می  باشند. 

 NMR دستگاه ازگیری درصد روغن برای اندازه    

 AOAC روش اساس بر چرب استفاده شد. اسیدهای

 بوته 22 تعداد رسیدگی زمان در شدند. ( استخراج2772)

 از و کرت هر اصلی خطوط از مشابه و یکنواخت ظاهر به

 گردید. سپس تعداد برداشت کننده رقابت هایبوته بین

 این روی بوته بر در خورجین تعداد و خورجین در دانه

 حاصل هایداده میانگین و گیریاندازه انتخابی هایبوته

 به هاداده تحلیل و تجزیه در صفت آن ارزش عنوان به

 متر یک معادل سطحی از دانه عملکرد شد. گرفته کار

 ایحاشیه اثر حذف از دبع کرت هر اصلی خطوط از مربع

 .گردید برآورد

در پایان، پس از اطمینان از مفروضات یکنواختی    

های اشتباهات آزمایشی توسط آزمون بارتلت، داده

 SAS (Ver 9.4)افزار آماری حاصل با استفاده از نرم
ها با تجزیه واریانس مرکب شدند و مقایسه میانگین آن

 LSDدار تالف معنیاستفاده از روش آزمون حداقل اخ

 عمق خاک

(cm) 

 

بافت 

 خاک

 

اسیدیته 

 کخا

 کربن آلی

 (%) 

هدایت الکتریکی 

)1-m.(dS  

 

نیتروژن 

 (%) کل

فسفر قابل 

جذب 

)1-kg.(mg 

پتاسیم 

قابل جذب  

)1-kg.(mg 

شن

(%) 
 

رس

(%) 
 

سیلت

(%) 
 

32-2 
loam

-Clay 
7/7 72/2 55/2 27/2 7/25 277 25 22 57 

62-32 
loam

-Clay 
2/7 77/2 25/2 27/2 2/25 255 26 25 57 
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در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت. برای رسم 

 استفاده شد. Excel نمودارها از نرم افزار

 بحث و نتایج

 بوته در خورجین تعداد

 تحت تأثیر تعداد خورجین در بوتهنتایج نشان داد      

و اثرات ترکیب و رقم  تاریخ کاشت، آبیاری سال،

تنش  ×سال ت، تاریخ کاش ×تنش خشکیتیماری 

قرار رقم  ×تاریخ کاشت و تاریخ کاشت  ×سال خشکی، 

در  معمولتاریخ کاشت  ترکیب تیماری (.2گرفت )جدول 

شت اکتاریخ ( و 225باالترین ) کاملشرایط آبیاری 

تعداد  (72)در شرایط تنش خشکی کمترین  تأخیری

(. 3)جدول  به خود اختصاص دادرا  خورجین در بوته

در سال اول دارای بیشترین تعداد  کامل تیمار آبیاری

( و تیمار تنش خشکی در سال 273خورجین در بوته )

)شکل  دوم دارای کمترین تعداد خورجین در بوته بود

در سال اول دارای بیشترین  . تاریخ کاشت معمول(2

در سال تأخیری ( و تاریخ کاشت 272تعداد خورجین )

. رقم (5ول )جد ( بود275دوم دارای کمترین مقدار )

GKH3705 و  بیشترین( 223) اریخ کاشت معمولت با

 ( کمترین222) تأخیری با تاریخ کاشت GKH0224رقم 

تأخیر در  .(22جدول ) داشتندتعداد خورجین در بوته را 

کاهش تعداد  بآبان موج 5مهر تا  22 تاریخ کاشت از

خورجین در بوته گردید که ممکن است به دلیل کاهش 

از  د و کاهش تغذیه مناسب باشد. طول دوره رش

 تعداد به زیادی وابسته حد تا دانه عملکردآنجایی که 

تعداد   GKH3705رقم و است بوته در خورجین

  GKH3705رقمبنابراین  کندمیخورجین بیشتری تولید 

 وراثت پذیری عملکرد دانهصفت عملکرد باالیی دارد. 

 محیطی عوامل توسط زیادی حد تا و تری داردپایین

 از یکی رسدمی به نظر (.2222شود )دیپنبراک کنترل می

 تنش اعمال پی در بوته در خورجین تعداد کاهش دالیل

 به زایشی مراحل در که هایی استگل تعداد در ،رطوبتی

 کننده کنترل عامل شد. همچنین خواهند تبدیل خورجین

 یا و آذین گل انتهای به پرورده عرضه مواد محدودیت

 ،فصل پایان هورمونی تغییرات اثر در مقصد درتق افت

 تعداد محدودیت نتیجه در و گلدهی های توقفعلت از

 .(2227همکاران سیناکی و باشد )می بوته در خورجین

 که کردند گزارش( 2727) همکاران و سایرتهمچنین 

 حال در هایدانه با ،رشد حال در خورجین یدیواره

 رقابت شدت به تزیفتوسن مواد جذب برای توسعه،

 رقابت این محیطی هایتنش افزایش زمان در که کنندمی

 طریق از کلزا دانه عملکرد کاهش به منجر و شده بیشتر

 .گرددمی هاخورجین ریزش

 

 خورجین در دانه تعداد

داری در اختالف معنی ،2با توجه به جدول            

اثرات اثرات ساده سال، تاریخ کاشت، آبیاری و رقم و 

تاریخ کاشت برای صفت تعداد دانه در  ×متقابل سال 

برای اثرات ساده تیمارهای مورد  .خورجین وجود دارد

تعداد دانه در  بیشترینباید بیان نمود که  ،آزمون

، و (5)جدول  کاملآبیاری  در شرایط (22) خورجین

 هاترین تیمار، مناسب2/27با  GKH3705 همچنین رقم

 کاهش سبب موعد از دیرتر کاشت .(6)جدول  ندبود

باالترین تعداد دانه در دانه در خورجین گردید.  تعداد

در  معمولخورجین در ترکیب تیماری تاریخ کاشت 

کاهش این  .(5)جدول  دست آمد( به25) کشت سال اول

خیر در کاشت با نتایج برخی أجزء از عملکرد در اثر ت

 داشت.( مطابقت 2222؛ رهنما 2223محققان )جورج 

تنش  شرایط تحت را خورجین در دانه تعداد کاهش دلیل

 تبدیل دانه به که هاییگل تعداد کاهش به توانمی خشکی

( 2226مروجی و همکاران ) .دانست مرتبط ،شدند

از طریق  تنش در مرحله گلدهی دگزارش کردند که ایجا

محدودیت در فراهمی اسیمیالت فتوسنتزی در فاز 

ها تأثیر گذاشته انی و باروری گلچهافشرویشی بر گرده

و سبب سقط گلچه و در نهایت کاهش تعداد دانه در 

 غالف گردیده است.
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وزن هزار 

 دانه

 تحت بوته در خورجین که تعداد داد نشان نتایج      

 و رقم و کاشت تاریخ آبیاری، اثرات ساده سال، تأثیر

و  رقم×کاشت تاریخ تیماری ترکیب اثرات

 (.2 جدول) گرفت قرار کاشت تاریخ×آبیاری×سال

وزن هزاردانه  ترینبیش داد نشان هامیانگین مقایسه

 و GKH3705 رقم معمول و کاشت تاریخ گرم( در 27/5)

 Neptune رقم کاشت تأخیری و تاریخ در آن کمترین

همچنین تاریخ  (.22 جدول) آمد دستگرم( به 77/2)

کاشت معمول در شرایط آبیاری کامل در سال اول 

 خود به گرم( را 25/5) دانه هزار ترین وزنکشت، بیش

ر در کاشت کلزا موجب (. تأخی22 داد )جدول اختصاص

کاهش تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه شد و از 

 25/32به میزان  GKH3705وزن هزاردانه در رقم 

رسد که در (. به نظر می22جدول درصد کاسته شد )

های تأخیری، دوره پر شدن دانه با درجه کشت

های باالی محیط همراه بوده و گرما مانع از پر حرارت

 دانه هزار (. وزن2222بشیر شود )ها میه دانهشدن بهین

. گیردمی شکل گیاه در که عملکرد است جزء آخرین

 و گردد تشکیل دانه زودتر که قدر هر که است طبیعی

 روی بیشتر

 بماند، بوته

 که. یابدمی ایذخیره مواد برای انباشت بیشتری فرصت

فتد امی اتفاق این دیر نسبت به زود هایکاشت تاریخ در

 کمبود پژوهشگران معتقدند .(2222 میرزایی و همکاران)

 دوره طول در و گلدهی از پس مواد هیدروکربنه و آب

 این با است، مؤثر دانه وزن کاهش در خورجین نمو

باشند  داشته واکنش متفاوتی توانندمی کلزا ارقام حال

 دلیل نیز، حاضر بررسی در .(2226 رهنما و بخشنده)

 به تواندمی آبی تنش شرایط در دانه رهزا وزن کاهش

 و آب جذب موجب کاهش تنش وقوع که باشد دلیل این

 یشیره تولید و برگ فتوسنتز کاهش نتیجه، در و امالح

 .است گردیده پرورده
 
 

 عملکرد دانه

 دانه ترین عملکردها نشان داد بیشمقایسه میانگین        

کامل و  یکیلوگرم در هکتار( در حالت آبیار 5355)

کیلوگرم در  2552ترین آن )و کم معمولتاریخ کاشت 

 دهیخورجینهکتار( در شرایط قطع آبیاری در مرحله 

 تأخیر (. با3مد )جدول آست به تأخیریدر تاریخ کاشت 

یافت. رقم  کاهش داریمعنی طورهب عملکرد ،کاشت در

 

 تعداد خورجین در بوته بر سال و آبیاری  تأثیر -1شکل 

 1I2 وI باشدمی خوجین دهی در قطع آبیاری کامل، به ترتیب آبیاری. 
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GKH3705 (5272  بیشترین عملکرد )کیلوگرم در هکتار

 5225نیز ) 2624GKH(. اما رقم 6جدول را داشت )

 کیلوگرم در هکتار( نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان

 موارد اکثر تواند با رقم مذبور رقابت نماید. درداد و می

 کلزای در چه و پائیزه کلزای در چه کاشت در تأخیر

اسمیت  و شود )تاولرمی عملکرد کاهش موجب بهاره

 رویشی یمرحله در دهیگل از قبل کلزا آبیاری (.2772

 تعداد افزایش و دهیی گلدوره شدن طوالنی موجب

 این دلیل که شودو افزایش عملکرد دانه می هاخورجین

 یدوره در تربیش برگ سطح وجود تواندمی موضوع

 باشد )فنایی فتوسنتزی مواد ی بیشترعرضه و دهیگل

ه در اثر دار عملکرد دانکاهش معنی .(2223همکاران  و

دار آن در بین تنش خشکی و همچنین اختالف معنی

ارقام مختلف پیش از این توسط دانشمندان زیادی 

؛ سیناکی و همکاران 2226گزارش شده است )آلباراک 

(. از 2227

 مهم دالیل

 اختالف

 نیز بررسی مورد ارقام بین در دانه عملکرد دارمعنی

محیطی  امکانات زا استفاده در هاآن توانایی به توانمی

 با هاآن تطابق همچنین و خاک غذایی مواد جمله از

نمود  اشاره محیط دمای و نور مانند محیطی شرایط

احتشامی و همکاران  .(2222)طباطبایی و همکاران 

 مهر 22 مهر، 5 شهریور، 22 کاشت تاریخ چهار (2225)

 قرار ارزیابی مورد تهران در کلزا برای را آبان 5 و

 22 عملکرد بیشترین با را کاشت تاریخ بهترین و دادند

 در تأخیر با که کردند بیان و کردند گزارش شهریور

بیشترین  .کندمی پیدا کاهش محصول عملکرد کاشت

کاهش عملکرد کلزا موقعی است که تنش آب در شروع 

ها ادامه افتد و در زمان رشد خورجینگلدهی اتفاق می

( که با نتایج 2227یابد )سیناکی و همکاران می

 های ما مطابقت دارد.آزمایش

 

 

 

                   

 

 

 

 

 خورجین و لینولئیک در دانه بوته،  تعداد در خورجین مقایسه میانگین تعداد -4جدول
 در تاریخ های کشت مختلف 34و  33اسید در دو سال زراعی 

 در خورجین تعداد ترکیب تیماری
 بوته

تعداد دانه در 
 خورجین

 اسید لینولئیک

 تاریخ کاشت سال )درصد(

 اول
 272a 25a 22/25a کشت معمول
 کشت تأخیری
 کشت معمول

222c 222c 25/22c 

 دوم
275b 22b 27/32b 

 227d 7d 25/26d کشت تأخیری
داری با هم ندارندهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیمیانگین  

 در سطوح تنش خشکی، کلروفیل کل و اسیداروسیک  bتعداد دانه در خورجین، کلروفیل  گینمیان مقایسه -5جدول 

 bکلروفیل  خورجین در دانه تعداد تیمار

 گرم در گرم وزن تر()میلی

 کلروفیل کل

 گرم در گرم وزن تر()میلی

 اروسیک اسید

 )درصد(

 22a 2/3253a 2/5272a 2/2622b آبیاری کامل

 25b 2/2772b 2/2222b 2/3562a تنش خشکی
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 عملکرد روغن دانه

در تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی          

داری برای اثر دهد که اختالف معنینشان می 2جدول 

ل، تاریخ کاشت، رقم و آبیاری و اثرات ی ساساده

آبیاری و تاریخ کاشت برای صفت عملکرد روغن متقابل 

 2722) وجود دارد. بیشترین میزان عملکرد روغن

و (  6جدول ) ،GKH3705در رقم  کیلوگرم در هکتار( 

مشاهده  کیلوگرم در هکتار( 2723سال اول کشت )در 

عملکرد روغن  با توجه به وابستگی شدید. (7جدول ) شد

 ای قابل پیش بینی بودکلزا به عملکرد دانه چنین نتیجه

 گزارش( 2222فرد و همکاران )سلیمانی این زمینه در

 عملکرد تأثیر کلزا، عملکرد روغن تعیین در که اندکرده

 باشدمی بیشتر بسیار روغن با درصد مقایسه در دانه

دانه توانایی باالیی در تولید عملکرد  GKH3705رقم 

مطلوب تحت شرایط رطوبتی مناسب دارد لذا همین 

نظر  بهگردد. مسئله در عملکرد روغن نیز نمایان می

 بیشتر درصد کنترل از ناشی امر این دلیل که رسدمی

 باالی تأثیر پذیری و ژنتیکی عوامل توسط دانه روغن

 درصد به نسبت عملکرد دانه تغییرات از روغن عملکرد

باالترین عملکرد روغن دانه در  .است بوده روغن

کیلوگرم در  2553) معمولکشت و  کاملشرایط آبیاری 

واضح است که آبیاری  .(3)جدول  به دست آمد (هکتار

و به موقع موجب افزایش عملکرد دانه و در نتیجه  کامل

سنا و همکاران افزایش عملکرد روغن گردیده است. 

شت در ( نشان دادند که با تغییر تاریخ کا2226)

هایی نظیر شرایطی که رسیدگی محصول تحت تنش

یا خشکی انجام شود، درصد روغن  اسرما، گرم

 در دانه روغن درصد کاهش دلیلتواند کاهش یابد. می

 نخستین تشکیل زمان به مربوط ،آبیکم تنش اثر

 بعد روز 22 حدوداًها آن شدن ذخیره و روغن هایقطره

 در ،مختلف ارقام در وغنر میزان. است افشانی گرده از

 ثابتی اًتقریب سطح به فیزیولوژیکی رسیدگی زمان

 در ارقام مختلف برخی صفات کلزا میانگین مقایسه -6جدول 

 هاژنوتیپ

تعداد 
دانه در 
 خورجین

عملکرد 
  دانه

)کیلوگرم 
در 

 هکتار(

عملکرد 
روغن 

 دانه

)کیلوگرم 
در 

 هکتار(

 اسید اولئیک

 )درصد( 

اسید 
 اروسیک
 )درصد(

اسید 
 لینولئیک
 )درصد(

کلروفیل 
a 
گرم )میلی

در گرم 
 وزن تر(

 bکلروفیل 
گرم )میلی

در گرم 
 وزن تر(

کلروفیل 
 کل
گرم )میلی

در گرم 
 وزن تر(

Neptune 26/2cd 3735abc 2652bc 65/2557cd 2/3222abc 26/2756bc 2/2272bc 2/2756abc 2/3255bc 

Elvise 26/7cd 3727abc 2625bc 65/2622bcd 2/3272abc 26/2522bc 2/7757bc 2/2723bc 2/2222bc 
Okapi 26ed 3622bc 2577bc 65/2575de 2/3227ab 26/2732bc 2/7623c 2/2262bc 2/2572cd 
Tassilo 27/7bc 3755abc 2755abc 65/2767abc 2/2725bcd 26/5226abc 2/2362ab 2/3227ab 2/3327ab 

GKH0224 25/7e 3523c 2527c 63/2762e 2/3522a 25/2552c 2/2726d 2/2722c 2/2752d 
GKH2624 22/5ab 5225ab 2726ab 65/3225ab 2/2225cd 26/6336ab 2/2565ab 2/3252ab 2/3625ab 
GKH3705 27/2a 5272a 2722a 65/5552a 2/2662d 27/2632a 2/2272a 2/3252a 2/5225a 

داری با هم ندارند.های با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیمیانگین  

در دو سال پالمتیک اسید و دانه روغن عملکرد  دانه، عملکرد میانگین مقایسه -7جدول   

دانه )کیلوگرم در  عملکرد تیمار

 هکتار(

دانه )کیلوگرم در  روغن عملکرد

 هکتار(

 پالمتیک اسید )درصد(

 5267a 2723a 5/7227b لسال او

 3562b 2523b 5/7732a سال دوم

 داری با هم ندارندهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیمیانگین
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 ناچیزی نوسانات ،بذر کامل رسیدن زمان تا و رسدمی

 ،دانه روغن تشکیل پدیده شروع زماندر  ،بنابراین .دارد

 شد. نتایج یمخواه دانه روغن درصد کاهش شاهد

( نیز 2222مرین ) و چامپولیور تحقیقات با حاصله

 طابقت دارد. م
 

 چرب  اسیدهایترکیب 

به  بستگی یروغن نوع هر کیفی خصوصیات         

 الخصوص اسیدهایعلی و آن چرب اسیدهای ترکیب

 میزان به که اروسیک دارد و لینولئیک اولئیک، چرب

شرایط محیطی )انجلبرت و همکاران  ثیرأت تحت زیادی

. اردد( قرار 2226( و نوع رقم )نصر و همکاران 2223

 جزء اروسیک و یکئلینول ،اولئیک چرب اسیدهای

 اسیدهای جزء پالمتیک و اسید غیراشباع چرب اسیدهای

 اسیدهای ترکیب یعمده بخش .باشندمی اشباع چرب

 تشکیل غیراشباع چرب را اسیدهای کلزا روغن چرب

 اروسیک چرب اسید(. 2227دهد )اوهارا و همکاران می

 دو از کمتر حاوی کلزا روغن .است مضر انسان برای

 ایتغذیه نظر از و اروسیک استچرب  اسید درصد

 و رینارد) است مطلوب اروسیک چرب اسید کم مقادیر

نتایج بررسی حاصل نشان داد که (. 2776 مکگریگور

-25/65میزان اسید اولئیک روغن دانه کلزا در محدوده 

لینولئیک در محدوده  چرب درصد و اسید 26/62

ای از درصد متغیر بود که بخش عمده 57/25-53/22

شوند. ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه را شامل می

 55/65اسیدهای چرب اسید اولئیک )میزان بیشترین 

 به GKH3705رقم  از( 263/27یک )ئدرصد( و لینول

که  ها نشان دادمقایسه میانگین (.6دست آمد )جدول 

در  معمولترین اسید چرب اولئیک در تاریخ کاشت بیش

های اول و دوم )به ترتیب در سال کاملشرایط آبیاری 

(. 22جدول ) دست آمددرصد( به 25/65و  22/65

درصد( در  53/22ولنیک )ئاسید چرب لی ترینبیش

دست آمد به معمولو تاریخ کاشت  کاملشرایط آبیاری 

درصد(  25/22یک اسید )ئحداکثر میزان لینول(. 3)جدول 

در سال اول بود )جدول  معمولاشت مربوط به تاریخ ک

 مقدار که نشان داد نیز بررسی یک از حاصل نتایج(. 5

ئیک اسید لوندرصد و لی 5/62تا  2/62اولئیک  چرب اسید

درصد در روغن دانه ارقام و هیبریدهای  5/22تا  6/27

 در (. همچنین2227کلزا است )پسپیسیل و همکاران 

 و لینولئیک یک،اولئ مهم چرباسیدهای  دیگری پژوهش

و  شد مشاهده کلزا رقم 22 در مشترک به طور لینولنیک

کلزا  مختلف های واریته در اولئیک چرب اسید مقادیر

درصد و لینولنیک  22-32درصد، لینولئیک اسید  62/52

درصد تعیین گردید )نصر و همکاران  2-26اسید 

 تنش اعمال که است گزارش شده همچنین (.2226

 چرب اسیدهای میزان کلزا، دهیگل مرحله در خشکی

 اسید و لینولئیک چرب اسید نظیر دانه اشباع روغن غیر

 با مقایسه در درصد 7و  26ترتیب  به لینولنیک را چرب

شرایط بدون تنش کاهش داد )توحیدی مقدم و همکاران 

درصدی  2تا  7/2افزایش  که است حالی در (. این2222

 چرب اسید مانند چندگانه اشباع غیر چرب اسیدهای

 2/3همراه کاهش  به لینولنیک چرب اسید و لینولئیک

 به دانه کلزا روغن در اولئیک چرب اسید درصدی

 ایمدیترانه و هوایی آب شرایط در خشکی تنش واسطه

  (.2227سالم و همکاران آاست ) شده گزارش

در این بررسی میزان اسید چرب اشباع اسید      

مقایسه درصد بود.  26/2-63/5 پالمتیک در روغن کلزا

 اسید چرب پالمتیکمقدار ترین ها نشان داد بیشمیانگین

در  GKH3705رقم ، کشت تأخیریدر  درصد(63/5)

کشت در  درصد(26/2)و کمترین  تنش خشکیحالت 

دست به کاملآبیاری در شرایط  Neptune، رقم معمول

 اسیدهای بودن محدوده متفاوت دلیل (.7آمد )جدول 

 هاآزمایش در کلزا دانه روغن ب پالمیتیک درچر

 کلزا مختلف هیبریدهای و ارقام از تواند استفادهمی

 روغن کیفیت .هستند متفاوت ژنتیکی لحاظ از باشد که

نوع رقم )نصر و  ثیرأت تحت میزان زیادی به کلزا دانه

محیطی )انجلبرت و همکاران  ( و شرایط2226همکاران 

میزان به طوریکه در این بررسی گیرد. ( قرار می2223
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اسید چرب پالمتیک در سال دوم کشت بیشتر از سال 

  (.7دست آمد )جدول کشت به اول

در ارتباط با اثرات ساده تاریخ کاشت و آبیاری بر      

محتوای اسید اروسیک نیز مشخص شد که حداکثر این 

 شرایط قطع آبیاریمربوط به درصد(  3562/2)صفت 

)جدول درصد( بود  3722/2) کشت تأخیری( و 5)جدول 

آبیاری و  کشت معمولو کمترین آن به ترتیب در  (2

 ( گزارش2222همکاران ) و یوالهاختصاص یافت.  کامل

 را کلزا اروسیک اسید درصد خشکی که تنش کردند

 کاهش را لینولئیک اسید و اولئیک اسید و درصد افزایش

  .داد

 

 برگ کلروفیل محتوای

ج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان نتای     

داری در اثرات ساده تاریخ کاشت، داد که اختالف معنی

و کلروفیل کل  bرقم و آبیاری برای صفت کلروفیل 

آبیاری و وجود دارد و اثر ساده رقم و اثرات متقابل 

)جدول  وجود دارد aتاریخ کاشت برای صفت کلروفیل 

و  3335/2به ترتیب ) کل و bکلروفیل بیشترین مقدار  .(2

در تاریخ کشت  ،تر( وزن گرم در گرممیلی 5727/2

 گرممیلی 5272/2و  3253/2) کاملآبیاری ، در معمول

 3252/2با  GKH3705تر( و همچنین رقم  وزن گرم در

ترین تر مناسب وزن گرم در گرممیلی 5225/2و 

ترین و همچنین بیش (.2 ،6 ،5تیمارها بودند )جدول 

 272/2و  227/2)به ترتیب  aین میزان کلروفیل کمتر

و  GKH3705در رقم تر(  وزن گرم در گرممیلی

GKH0224 ترین میزان بیش(. 6دست آمد )جدول به

تر( در تاریخ  وزن گرم در گرممیلی 35/2) aکلروفیل 

 دست آمدبه کاملدر شرایط آبیاری  معمولکاشت 

( روی 2227در بررسی گیالنی و همکاران ). (3)جدول 

فیل برگ پرچم در زمان ظهور روگیاه برنج، میزان کل

خوشه و برداشت، کامالً متأثر از تاریخ کاشت و  52%

اردیبهشت بیشترین میزان و  25رقم بود و تاریخ کاشت 

  .رقم هویزه از کمترین مقدار کلروفیل برخوردار بود

تاریخ دهد که دست آمده از این مطالعه نشان مینتایج به

کاشت معمول دارای کیفیت بهتری نسبت به تاریخ کشت 

ناشی از نوع و واریته  ،هااختالف این و اردتأخیری د

دارای  GKH0224و  GKH3705و ارقام باشد گیاه می

که با نتایج سازگاری بهتری با شرایط متطقه دارند، 

( مطابقت 2226دست آمده از یوجاک و همکاران )به

( نشان دادند که 2222ینولد )همچنین لوپس و ر داشت.

های محیطی و های گندم در برابر تنشتوانایی ژنوتیپ

و  عملکرد باال با کیفیت باالی کلروفیل برگ ارتباط دارد

ها نقش مهمی در عملکرد باال دارد. پتانسیل ژنتیکی رقم

شرایط  در کلروفیل میزان کاهش دلیل که رسدمی نظر به

 کاهش یا و هارنگیزه نای تخریب افزایش تنش خشکی،

 مسئول هایآنزیم فعالیت در اختالل نیز و هاساخت آن

 باشد. به عالوه ممکن است های فتوسنتزیرنگدانه سنتز

 تنش شرایط در غشایی خاص هایپروتئین در کاهش

پراکسیداز  کلروفیالز و آنزیم فعالیت در افزایش خشکی،

تنش  طشرای در کلروفیل کاهش در مؤثر عوامل را از

 ممکن برگ سبزینگی کاهش همچنین و باشد خشکی

 به نیتروژن جریان کاهش خاطر به تا حدودی است

 نیترات مثل آنزیم هایی در فعالیت تغییر و هابافت

 همکاران و مجیدی(.  2225)هان و لی باشد ریداکتاز

 یواسطه به را کلزا کلروفیل میزان ( نیز کاهش2225)

 همکاران و تامبوسی. کردند خشکی گزارش تنش

 یبه واسطه تنش شرایط در که اظهار داشتند (2222)

 پراکسیداز، و کلروفیالز هایفعالیت آنزیم افزایش

 غلظت از نیتروژن، جذب کاهش فنلی و ترکیبات افزایش

  .شودکاسته می برگ کلروفیل
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 یل کل و اسید اروسیک، کلروفbکلروفیل  بر تاریخ کاشت ساده اثر میانگین مقایسه -8جدول 

 bکلروفیل تیمار

 گرم در گرم وزن تر()میلی

 کلروفیل کل

 گرم در گرم وزن تر()میلی

 اروسیک اسید

 )درصد(

 2/3335a 2/5727a 2/2222b کشت معمول

 2/2527b 2/2227b 2/3722a کشت تأخیری

ارند.داری با هم ندهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیمیانگین  

 

 

 

 

 

 

 کامل و تنش خشکی و تاریخ های کشتاسید در شرایط آبیاری  مقایسه میانگین میزان پالمتیک -3جدول 

تیماری ترکیب  رقم 

کاشت تاریخ آبیاری  Neptune Elvise Okapi Tassilo GKH0224 GKH2624 GKH3705 

کامل آبیاری  
 2/26op 5/25op 5/22p 5/22nop 5/23p 5/32nop 5/37mno کشت معمول

 5/23fgh 5/76ghi 5/73g-j 5/26fg 5/62h-k 5/27fg 5/77ef کشت تأخیری

 تنش خشکی
 5/56lmn 5/55klm 5/52klm 5/57j-m 5/55lmn 5/57i-l 5/57j-m کشت معمول

 5/36bc 5/25cd 5/22cd 5/32bc 5/23de 5/57ab 5/63a کشت تأخیری

 داری با هم ندارند.اری معنیهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آممیانگین

 برای تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه  مقایسه میانگین ترکیب تیماری تاریخ کاشت و رقم-11جدول 

 وزن هزاردانه تعداد خورجین در بوته تیمار

 Neptune 226bc 67/5 bcd 

 کشت معمول

 

Elvise 276cd 56/5 cde 

Okapi 272d 52/5 de 

Tassilo 722 b 77/5 abc 

GKH0224 266d 23/5 e 

GKH2624 273ab 25/5 ab 

 GKH3705 223a 27/5 a 

    

 Neptune 227fg 77/2 g 

 کشت تأخیری

 

Elvise 225ef 75/2 fg 

Okapi 227fg 72/2 g 

Tassilo 227ef 22/3 fg 

GKH0224 222g 52/2 f 

GKH2624 227ef 27/3 fg 

 GKH3705 222e 22/3 fg 

داری با هم ندارند.ای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیهمیانگین  
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 نتیجه گیری نهایی

مده از این آزمایش، آدست با توجه به نتایج به     

به  GKH3705رقم کلزا در منطقه کرج، رقم  ترینمناسب

که از نظر پتانسیل تولید دانه، روغن و ترکیب  دست آمد

اسیدهای چرب غیراشباع و محتوای کلروفیل در سطح 

در هر دو شرایط آبیاری این رقم مطلوبی قرار دارد که 

 ،و قطع آبیاری از مرحله تشکیل خورجین به بعد کامل

دهد و عملکرد باالی نتیجه بهتری می در بین سایر ارقام

ای و های این رقم در استفاده ذخیرهآن به دلیل توانایی

 ادامه در وباشد سیستم انتقال مواد غذایی آن می

مطالعه  مورد منطقه در رقم این از توانمی هابررسی

در مورد پتانسیل عملکرد و استفاده بیشتری نمود. 

میزان عملکرد روغن نیز مشاهده شد که عملکرد دانه با 

خیر در کاشت به میزان زیادی توسط کاهش تعداد أت

خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین توجیه شد. 

یزان م به کلزا دانه روغن کیفیتبر اساس نتایج حاصله 

 نوع رقم و شرایط محیطی قرار گرفت. ثیرتأ تحت زیادی
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 اسید اولئیک وزن هزاردانه تیمار

Y1=2014 
 

 کشت معمول
25/5 آبیاری  کامل a 25/65 a 

خشکی تنش  57/5 c 22/56 c 

 کشت تأخیری

 

52/3 آبیاری  کامل e 53/63 d 

خشکی تنش  63/2 g 26/62 e 

Y2=2015 
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76/5 آبیاری  کامل b 22/65 a 
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 کشت تأخیری

 

22/3 آبیاری  کامل f 35/65 c 

خشکی تنش  37/2 g 62/63 d 
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 843                                                        ارقام کلزا چرب اسیدهای ترکیب و تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن اثر

Champoliver L and Merrien A, 2002. Effect of water stress applied at different growth stages to Brassical 

naps, yield components and seed quality. European Journal of Agronomy, 5: 153-160. 

Chapagain T and Good A, 2015. Yield and production gaps in rainfed wheat, barley, and canola in Alberta.               

Frontiers In Plant Science, 6. 

Chen C, Jackson G, Neill K, Wichman D, Johnson G and Johnson D, 2005. Determining the feasibility of 

early seeding canola in the northern Great Plains. Agronomy Journal, 97: 1252-12. 

Christmas EP and Janick J, 1996: Evaluation of planting date for winter canola production. Proceeding of the 

third National Symposium Indiana polis, Indiana, 278 – 281. 

Diepenbrock W, 2000. Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.): A review. Field Crops 

Research, 67: 35-49. 

Ehteshami SM, Tehrani A and Samadi B, 2015. Effct of planting date on some phenological and 

morphological characteristcs, yield and yield components of fie rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. 

Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 28: 111-120.                        

Enjalbert JN, Zheng S, Johnson JJ, Mullen JL, Byrne PF and McKay JK, 2013. Brassicaceae germplasm 

diversity for agronomic and seed quality traits under drought stress. Industrial Crops and Products, 47: 

176–185. Doi: http://dx.doi.org/ 10.1016/j. indcrop.2013.02.037 

Faraji A, Latifi N, Soltani A and Shirani-Rad AH, 2009. Seed yield and water use efficiency of canola 

(Brassica napus L.) as affected by high temperature stress and supplemental irrigation. Agricultur Water 

Management, 96: 132-140. 

Fanaei HR, Galavi M, Kafi M and Shirani-rad, AH. 2013. Interaction of water deficit stress and potassium 

application on potassium, calcium, magnesium Concentration and Oil of Two Species of Canola 

(Brassica napus L.) and Mustard (Brassica juncea L.). Iranian Journal of Soil and Water Knowlage. 

23(3), 261-275. (In Persian). 

Gilani AA, Siadat SA, Almai-Saeed KH, Bakhshandeh AM, Moradi F and Seidnejad M, 2009. Effect of heat 

stress on grain yield stability, chlorophyll content and cell membrane stability of flag leaf in commercial 

rice cultivars in Khuzestan. Iranian Journal of Crop Science, 11: 82-100.  

Han HS and KD Lee, 2005. Plant growth promoting rhizobacteria effect on antioxidant status, 

photosynthesis, mineral uptake and growth of Lettuce under soil salinity. Research Journal of 

Agriculture and Biological Sciences, 1 (3): 210-215. 

Jorge AR, 2003. Determine appropriate planting on promising varieties of rapeseed and study the correlation 

between performances with yield components. M.Sc Thesis of Agriculture, Islamic Azad University of 

Dezful, 109p. 

Koutroubas S.D and Papadoska DK, 2005. Adaptation, seed yield and oil content of safflower in Greece. VI 

the International Safflower Conference, Istanbul 6-10 June, 161-167. 

Lopes MS and Reynolds MP, 2010. Partitioning of assimilates to deeper roots is associated with cooler 

canopies and increased yield under drought in wheat. Functional Plant Biology, 37(2): 147–156.  

Majidi MM, Jafarzadeh M, Rashidi F and Mirlohi A, 2015. Effect of drought stress on yield and some 

physiological traits in Canola varieties. Journal of Plant Process and Function, 3(9): 59-70.  

Miller RL, Sistani NA and Cebert E, 2008. Comparative mineral composition among canola cultivars and 

other cruciferous leafy greens. Journal of Food Composition and Analysis, 22(2): 112-116. 

Mirzaei M, Dashti SH, Absalan M, Siadat A and Fathi GH, 2010. Study the effect of planting dates on the 

yield, yield components and oil content of canola cultivars (Brassica napus L.) in Dehloran rejoin. 

Electronic Journal of Crop Production. 3 (2), 159-176. (In Persian). 

Moravveji S, Zamani GR, Kafi M and Alizadeh Z, 2016. Effect of different salinity levels on yield and yield 

components of spring canola cultivars (Brassica napus L.) and Indian mustard (B. juncea L.). 

Environmental Stresses in Agricultural Sciences, 10(3): 445-457. 



 8931/ تابستان  2شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   و ...                      مراد بیگی، غالمی                  811

 

Nasr N, Khayami M, Heidary R and Jameie R, 2006. Genetic diversity among selected varieties of Brassica 

napus (Cruciferea) based on biochemical composition of seeds. Journal of Science and Technology of 

Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science, 32(1), 37-40. (In Persian). 

Ohara N, Naito Y, Kasama K, Shindo T, Yoshida H, Nagata T and Okuyama H, 2009. Similar changes in 

clinical and pathological parameters in Wistar Kyoto rats after a 13-week dietary intake of canola oil or 

fatty acid composition-based interesterified canola oil mimic. Food and Chemical Toxicology, 47: 157. 

Pasban Eslam B, 2008. Evaluation of yield and its components of superior winter oilseed rape genotypes 

under normal and late planting dates. Journal of Agricultural Science, 18(2): 37-47. (In Persian) 

Pasban Eslam B, 2011. Study of possibility of delayed planting of oilseed rape (Brassica napus L.) in east 

Azerbaijan in Iran. Iran Journal of Seed Plant Prod. 27(3): 269-284. (In Persian). 

Pospisil M, Skevin D, Mustapic, Nakic SN, Butorac J and Matijevic D, 2007. Fatty acid composition in oil 

of recent rapeseed hybrids and 00-cultivars. Agriculture Conventions Science, 72: 187-193. 

Rondanini DP, Gomez NV, Agosti M.B and Miralles DJ, 2012. Global trends of rapeseed grain yield     

Stability and rapeseed-to-wheat yield ratio in the last four decades. European Journal of Agronomy  

37: 56-65.      

Rahnema M and Bakhshande AM, 2006. Determination of optimum irrigation level and compatible canola 

varieties in the mediterranean environment. Asian Journal of Plant Sciences, 5: 543-546. 

Rahnama EA, 2002. Determine the most appropriate planting date, new cultivars of rapeseed in the north of 

Khuzestan. The Final Report of the Agricultural Research and Education. 21 pages. (In Persian). 

Renarid S and McGregor L, 1976. Antithormbogenic effects of erucic acid poor rapeseed oils in the rats. 

Review of Crops Cross, 23: 393-396. 

Sana M, Ali A, Asghar Malik M, Farrukh Saleem M and Rafiq M, 2006. Comparative yield potential and oil 

contents of different canola cultivars (Brassica napus L.). Journal of Agronomy, 72(3): 187-193.  

Seyed Sharifi R, 2017. Industrial plants, University of Mohaghegh Ardabili Press. Fourth Edition, 432 p. 

Sierts HP, Geisler G, Leonard J and Diepenbrock W, 1987. Stability of yield components from winter 

oilseed rape (Brassica napus L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 158: 107-113. 

Sinaki J, Majidi Heravan ME, Shirani Rad AH, Noormohammadi GH and Zarei GH, 2007. The effects of 

water deficit during growth stages of canola (Brassica napus L.). American-Eurasian Journal of 

Agricultural & Environmental Sciences, 2: 417- 422. 

Soleymani A, Moradi M and Naranjani L, 2011. Effects of The Irrigation Cut-off Time in Different Growth 

Stages on Grain and Oil Yield Components of Autumn’s Canola Cultivars in Isfahan Region. Journal of 

Water and Soil, 25(3): 426-435. (In Persian). 

Sun WC, Pan QY, an X and Yang YP, 1991. Brassica and Brassica-related oilseed crops in Gansu, China. In 

McGregor, D. I. (Ed.). Proceeding of the eighth international rapeseed congress, Saskatoon, Canada, 

1130-11. 

Tabatabae S, Ghasemi A and Shakeri E, 2012. Effect of water stress on yield, yield components and oil 

quantity of Canola cultivars. Crop physiology Journal, 12(3): 41-53. (In Persian). 

Tambussi EA, Bartoli CG, Bettran J, Guiamet JJ and Araus JC, 2000. Oxidative damage to thylakoids 

proteins in water stressed leaves of wheat (Triticum aestivum L.). Plant Physiology, 108: 398-404. 

Tavlor A and Smith CJ, 1992. Effect of sowing date and seeding rate on yield and yield components of 

irrigated canola (B. napus), grown on red-brown earth in south eastern Australian Journal of 

Agricultural Research, 43: 1629-1641. 

Tohidi-Moghaddam HR, Zahedi H and Ghooshchi F, 2011. Oil quality of canola cultivars in response to 

water stress and super absorbent polymer application. Agricultural Research in the Tropics, 41(4): 579-

586.  



 818                                                        ارقام کلزا چرب اسیدهای ترکیب و تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن اثر

Ucak AB, Ayasan T and Çil A, 2016. Effect of Planting Date on Yield, Plant Water Stress Index and Water 

Usage Rate of Sunflower (Helianthus Annuus) Genotypes in Semi-Arid Cukurova of Turkey. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2): 157-165. 

Ullah F, Bano A and Nosheen A, 2012. Effects of plant growth regulators on growth and oil quality of 

Canola (Brassica napus L.) under drought stress. Pakistan Journal of Botany, 44(6): 1873-1880. 

 


