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چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه ،روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام
پاییزه کلزا ،آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال
زراعی  2373-75در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید .تیمارهای مورد
بررسی شامل تاریخ کاشت در دو سطح شامل 22مهر (کشت معمول) و  5آبان (کشت تأخیری) ،آبیاری در دو سطح
شامل آبیاری کامل (شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری از مرحله خورجیندهی) و نیز ارقام و هیبریدهای پاییزه کلزا
شامل  Neptune, Elvise, Okapi, Tassilo, GKH0224, GKH2624, GKH3705بودند .نتایج نشان داد که با قطع
آبیاری در مرحله خورجیندهی ،عملکرد دانه ،عملکرد روغن ،تعداد دانه در خورجین ،تعداد خورجین در بوته ،محتوای
کلروفیل ،میزان اولئیکاسید و لینولئیکاسید کاهش ولی میزان اسید چرب اروسیک واسیدپالمتیک افزایش یافت .بیشترین
عملکرد دانه ( 5355کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن ( 2553کیلوگرم در هکتار) در شرایط آبیاری کامل و تاریخ
کاشت معمول و کمترین در شرایط قطع آبیاری در مرحله خورجیندهی و کشت تأخیری بهدست آمد .بیشترین میزان
اسیدپالمتیک در کشت تأخیری در رقم  GKH3705در شرایط قطع آبیاری در مرحله خورجیندهی و کمترین آن در تاریخ
کاشت معمول ،رقم  Neptuneدر شرایط آبیاری کامل بهدست آمد .از نظر تعداد دانه در خورجین ،عملکرد روغن ،میزان
اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک و محتوای کلروفیل ،رقم  GKH3705مناسبترین رقم بود .با توجه به نتایج ،در تاریخ
کاشت تأخیری ،رقم  GKH3705در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی توصیه می شود.
واژه های کلیدی :اروسیک اسید ،تاریخ کاشت ،عملکرد ،قطع آبیاری ،لینولئیک اسید
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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.
Keywords: Erucic Acid, Irrigation Withholding, Linoleic Acid, Sowing Date, Yield

برخوردار بوده و در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه

مقدمه

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

گیاه کلزا به دلیل دارا بودن ویژگیهای زراعی

اول برای تولید روغن و پروتئین کنجاله استفاده

 از جایگاه ویژهای،خاص در میان دانههای روغنی
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میشود ،ولی وجود سطوح معنی داری از عناصر

دوم و بین زراعی را نام برد ،که اهمیت توجه به آنها را

ریزمغذی در کلزا میتواند مقادیر قابل توجهی از عناصر

بارزتر میکند (آلتینوک و کاراکایا .)2223

کم مصرف و پرمصرف مورد نیاز در رژیم غذایی را

خشکی به طور جدی مهمترین عامل محدودکننده

تأمین نماید ،بنابراین تعیین و شناسایی فاکتورهای

رشد و تولید کلزا در ایران به شمار میرود .تأثیر تنش

مختلف تغذیه از بافتهای رویشی کلزا به عنوان سبزی

خشکی بر عملکرد کلزا تابعی از ژنوتیپ ،شدت و طول

خوردن ،می تواند محور بسیاری از پژوهش ها قرار

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

بگیرد (میلر و همکاران  .(2222دانه های کلزا به واسطه

باشد (مجیدی و همکاران  .)2225بیشترین کاهش

ی درصد روغن فراوان و همچنین ترکیب مناسب

عملکرد دانه همزمان با قطع آبیاری در مرحله گلدهی

اسیدهای چرب و روغن ارقام اصالح شده ،بر بازارهای

اتفاق میافتد و مرحله گلدهی و تشکیل خورجین

جهانی روغن تسلط پیدا کرده است .از مهمترین

حساسترین مرحله به تنش خشکی میباشد (انگادی و

اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن کلزا ،اسید

کات فورس  .)2223بررسیهای کیفوما و همکاران

اروسیک است که حدود  26-32درصد از کل اسیدهای

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

چرب را شامل میشود .در صورتی که میزان اسید

گلدهی و پر شدن دانه به دلیل کاهش تعداد خورجین در

چرب اروسیک در روغن باال باشد ،این نوع روغنها

بوته ،تعداد دانه در خورجین و وزن دانهها تأثیر منفی

غیرخوراکی تلقی شده و در صنعت مورد استفاده قرار

بر عملکرد دانه دارد .عملکرد کلزا را میتوان با رعایت

میگیرند .پایین بودن میزان کلسترول در روغن کلزا ،به

اصول بهزراعی و بهنژادی ،بهبود بخشید .بدین منظور

دلیل پایین بودن درصد اسیدهای چرب اشباع شده در

عالوه بر معرفی ارقام دارای عملکرد باال ،از حداکثر

ترکیب آن ،مزیت فوق العادهای برای این روغن ،نسبت

ظرفیت ژنتیکی ارقام موجود نیز در شرایط آب و هوایی

به سایر روغنهای گیاهی محسوب میشود .ترکیب

مختلف میتوان استفاده نمود ،که بخشی از این هدف با

اسید چرب در روغن کلزا مشابه روغن زیتون و بادام

به کارگیری روشهای مدیریتی نظیر کاشت در زمان

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

مناسب به منظور ارتقای عملکرد کمی و کیفی کلزا قابل

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

دستیابی است.

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

تاریخ کاشت عامل مهمی است که عملکرد دانه،

درصد اسید چرب اشباع شده دارد .با مشاهدات اثرات

میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب را تحت تأثیر

مفید روغن کلزا ،ارزش آن برای مصارف صنعتی و

قرار میدهد (کوتروباس و پاپادوسکا  .)2225زمان

غذایی رو به افزایش است .با اینکه در برخی کشورهای

کاشت مناسب ،باعث رشد کافی بوتههای کلزا شده و

آسیایی هنوز از کنجاله کلزا به عنوان یک کود استفاده

آسیبپذیری بوته ها را در برابر سرما کاهش می دهد و

میشود ،ولی ارزش این گیاه زراعی به عنوان یک ماده

همچنین باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه می شود

غذایی غنی از پروتئین برای دامها رو به افزایش است

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

(سیدشریفی  .)2227از دیگر کاربردهای زراعی کلزا،

گزارش نمودند ،تأخیر در کاشت کلزا در نتیجه کاهش

میتوان به نقش آن در تناوب به عنوان گیاه شکننده

دوره رشد رویشی ،سبب تولید بوتههایی با زیست توده

دوره زندگی آفات و بیماریها ،احیای مراتع ،قابلیت

کمتر و به دلیل برخورد مرحله زایشی با درجه حرارت

کشت در سیستمهای بیخاکورزی ،امکان کشتهای

باال موجب کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه
میگردد .افزایش درصد سقط بذر و غالف به واسطه
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کاهش فراهمی فرآوردههای فتوسنتزی در تنش آخر

در این مراحل سبب دو تا سه بار صرفهجویی در

فصل ،از دالیل مهم کاهش عملکرد در کلزا اعالم شده

آبیاری نسبت به شرایط معمول (شاهد) میگردد.

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

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

مطالعه روی ژنوتیپهای پاییزه کلزا نشان داد که تنش

ارقامی است که بتواند در منطقهی مورد نظر و در

خشکی آخر فصل ،با کاهش تعداد خورجین در بوته،

شرایط آبیاری نرمال ،تنش کم آبی ،کشت تأخیری،

عملکرد دانه را کاهش داد (پاسبان اسالم .)2222

عملکرد و اجزای عملکرد ،محتوای کلروفیل ،ترکیب

انتخاب رقم مناسب ،یکی از مهمترین عواملی است

برخی اسیدهای چرب و روغن مناسبی داشته باشند.

که بایستی برای رسیدن به بیشینه تولید محصول مورد
توجه قرار بگیرد .مطالعات صورت گرفته بیانگر این

مواد و روشها

مطلب است که از سال  2772تا  2222میالدی ،عملکرد

آزمایش در دو سال زراعی  2373-75و -75

جهانی کلزا با نرخ  27کیلوگرم در هکتار در سال،

 2375در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و

افزایش داشته است (رندانینی و همکاران  ،)2222که

تهیه نهال و بذر کرج با عرض جغرافیایی  35درجه و

حدود پنج درصد از این افزایش عملکرد را به بهبود

 57دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن  52درجه و 6

خصوصیات ژنتیکی در کلزا نسبت دادهاند (چپاگین و

دقیقه شرقی با ارتفاع  2322متر از سطح دریا به

گود  .)2225به طور کلی بررسیهای متعدد پیرامون

صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه

پاسخ رقمهای مورد بررسی در محیطهای مختلف

بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید که

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

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

عملکرد دانه معنیدار بوده است بنابراین در خصوص

صورت فاکتوریل در کرتهای اصلی و رقم به عنوان

معرفی رقم برای یک منطقه میبایست رقمهای مختلف

عامل فرعی در کرتهای فرعی در نظر گرفته شد.

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

فاکتورهای مورد بررسی شامل تاریخ کاشت در دو

مشاهده شده است که رقمهای کلزا نسبت به شرایط آب

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

و هوایی واکنش زیادی نشان میدهند (کریستماس

تأخیری) ،آبیاری در دو سطح شامل :آبیاری کامل

 )2776و به شرایط اقلیمی معین سازگار هستند (سون

(شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری از مرحله

و همکاران .)2772

خورجیندهی) و نیز ارقام و هیبریدهای پاییزه کلزا

از آنجایی که طبق آمار هواشناسی  22ساله (اداره

شامل:

Neptune, Elvise, Okapi, Tassilo,

هواشناسی سینوپتیک کرج) در منطقه کرج و مناطق

 GKH0224, GKH2624 and GKH3705بودند .دور

مشابه معموالً در ماههای اسفند و فروردین

آبیاری براساس  22میلیمتر تبخیر از سطح تشتک

بارندگیهای نسبتاً خوبی صورت میگیرد که تا حدودی

تبخیر کالس  Aصورت گرفت و مقدار آب مصرفی در

نیاز آبی گیاه در مرحلهی ساقهدهی و اوایل گلدهی

هر بار آبیاری  22درصد آب تبخیر شده بود .میزان آب

فراهم میکند ،جهت صرفهجویی در مصرف آب به ویژه

ورودی به مزرعه با کنتور اندازهگیری شد .تعداد دفعات

آبهای آخر (مراحل گلدهی و خورجیندهی و پر شدن

آبیاری در تیمارهای آبیاری شاهد و قطع آبیاری از

دانه کلزا) که مصادف با آبیاریهای اولیه زراعتهای

مرحله خورجیندهی به ترتیب  7و  5مرتبه و همچنین

بهاره میباشد ،کشاورزان عمدتاً در این مراحل ،آب

میزان آب مصرفی در تیمارهای مذکور بهترتیب 5522

کافی جهت اختصاص به زراعت را ندارند و قطع آبیاری

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

متاسیستوکس ( 2/5لیتر در هکتار) صورت گرفت.

خطوط  32سانتیمتر و فاصله بوته روی خط 5

براساس اطالعات  32ساله هواشناسی کرج متوسط

سانتیمتر در نظر گرفته شد که  2خط کناری به عنوان

بارندگی منطقه  253میلیمتر در سال است .ریزش

حاشیه در نظر گرفته شد .به منظور کاهش سبز شدن

باران عمدتاً در اواخر پاییز و اوایل بهار رخ میدهد.

علفهای هرز اقدام به پخش علفکش ترفالن به میزان

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده در

 2/5لیتر در هکتار بهطور یکنواخت در سطح مزرعه شد.

جدول  2آورده شده است.

کنترل آفات به ویژه شته مومی با استفاده از سم
جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
سیلت

رس

شن

پتاسیم

فسفر قابل

)(%

)(%

)(%

قابل جذب

جذب

-1

-1

نیتروژن
کل)(%

) (mg.kg

) (mg.kg

57

22

25

277

25/7

2/27

57

25

26

255

25/2

2/27

هدایت الکتریکی

کربن آلی

اسیدیته

)(%

خاک

2/55

2/72

7/7

2/25

2/77

7/2

)(dS.m-1

بافت

عمق خاک

خاک

)(cm

loam
-Clay
loam
-Clay

2-32
32-62

رنگدانههای فتوسنتزی با استفاده از روش آرنون ( )2757و بر اساس روابط یک تا سه اندازهگیری شدند.
)V/W×Cchla: (0.0127) (OD 663) – (0.000259) (OD 645
)V/W× Cchlb: (0.0229) (OD 645) – (0.000469) (OD 663

)×CchlT: (0.0202) (OD 645) - (0.0080) (OD 663

V/W

در این روابط :C ،میزان غلظت کلروفیل  T , b , aبر

بوتههای انتخابی اندازهگیری و میانگین دادههای حاصل

حسب میلی گرم در گرم وزن تر برگ :OD ،میزان جذب

به عنوان ارزش آن صفت در تجزیه و تحلیل دادهها به

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

کار گرفته شد .عملکرد دانه از سطحی معادل یک متر

درصد استفاده شده به میلی لیتر ،و  :Wوزن تر نمونه

مربع از خطوط اصلی هر کرت بعد از حذف اثر حاشیهای

برگ می باشند.

برآورد گردید.

برای اندازهگیری درصد روغن از دستگاه NMR

در پایان ،پس از اطمینان از مفروضات یکنواختی

استفاده شد .اسیدهای چرب بر اساس روش AOAC

اشتباهات آزمایشی توسط آزمون بارتلت ،دادههای

( )2772استخراج شدند .در زمان رسیدگی تعداد  22بوته

حاصل با استفاده از نرمافزار آماری )SAS (Ver 9.4

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

تجزیه واریانس مرکب شدند و مقایسه میانگین آنها با

بین بوتههای رقابت کننده برداشت گردید .سپس تعداد

استفاده از روش آزمون حداقل اختالف معنیدار LSD

دانه در خورجین و تعداد خورجین در بوته بر روی این
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در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت .برای رسم

محدودیت عرضه مواد پرورده به انتهای گل آذین و یا

نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

افت قدرت مقصد در اثر تغییرات هورمونی پایان فصل،

نتایج و بحث

از علتهای توقف گلدهی و در نتیجه محدودیت تعداد

تعداد خورجین در بوته

خورجین در بوته میباشد (سیناکی و همکاران .)2227

نتایج نشان داد تعداد خورجین در بوته تحت تأثیر

همچنین سایرت و همکاران ( )2727گزارش کردند که

سال ،آبیاری ،تاریخ کاشت و رقم و اثرات ترکیب

دیوارهی خورجین در حال رشد ،با دانههای در حال

تیماری تنش خشکی× تاریخ کاشت ،سال × تنش

توسعه ،برای جذب مواد فتوسنتزی به شدت رقابت

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

میکنند که در زمان افزایش تنشهای محیطی این رقابت

گرفت (جدول  .)2ترکیب تیماری تاریخ کاشت معمول در

بیشتر شده و منجر به کاهش عملکرد دانه کلزا از طریق

شرایط آبیاری کامل باالترین ( )225و تاریخ کاشت

ریزش خورجینها میگردد.

تأخیری در شرایط تنش خشکی کمترین ( )72تعداد
خورجین در بوته را به خود اختصاص داد (جدول .)3

تعداد دانه در خورجین

تیمار آبیاری کامل در سال اول دارای بیشترین تعداد

با توجه به جدول  ،2اختالف معنیداری در

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

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

دوم دارای کمترین تعداد خورجین در بوته بود (شکل

متقابل سال × تاریخ کاشت برای صفت تعداد دانه در

 .)2تاریخ کاشت معمول در سال اول دارای بیشترین

خورجین وجود دارد .برای اثرات ساده تیمارهای مورد

تعداد خورجین ( )272و تاریخ کاشت تأخیری در سال

آزمون ،باید بیان نمود که بیشترین تعداد دانه در

دوم دارای کمترین مقدار ( )275بود (جدول  .)5رقم

خورجین ( )22در شرایط آبیاری کامل (جدول  ،)5و

 GKH3705با تاریخ کاشت معمول ( )223بیشترین و

همچنین رقم  GKH3705با  ،27/2مناسبترین تیمارها

رقم  GKH0224با تاریخ کاشت تأخیری ( )222کمترین

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

تعداد خورجین در بوته را داشتند (جدول  .)22تأخیر در

تعداد دانه در خورجین گردید .باالترین تعداد دانه در

تاریخ کاشت از  22مهر تا  5آبان موجب کاهش تعداد

خورجین در ترکیب تیماری تاریخ کاشت معمول در

خورجین در بوته گردید که ممکن است به دلیل کاهش

سال اول کشت ( )25بهدست آمد (جدول  .)5کاهش این

از

جزء از عملکرد در اثر تأخیر در کاشت با نتایج برخی

طول دوره رشد و کاهش تغذیه مناسب باشد.

آنجایی که عملکرد دانه تا حد زیادی وابسته به تعداد

محققان (جورج 2223؛ رهنما  )2222مطابقت داشت.

خورجین در بوته است و رقم  GKH3705تعداد

دلیل کاهش تعداد دانه در خورجین را تحت شرایط تنش

خورجین بیشتری تولید میکند بنابراین رقم GKH3705

خشکی میتوان به کاهش تعداد گلهایی که به دانه تبدیل

عملکرد باالیی دارد .صفت عملکرد دانه وراثت پذیری

شدند ،مرتبط دانست .مروجی و همکاران ()2226

پایینتری دارد و تا حد زیادی توسط عوامل محیطی

گزارش کردند که ایجاد تنش در مرحله گلدهی از طریق

کنترل میشود (دیپنبراک  .)2222به نظر میرسد یکی از

محدودیت در فراهمی اسیمیالت فتوسنتزی در فاز

دالیل کاهش تعداد خورجین در بوته در پی اعمال تنش

رویشی بر گردهافشانی و باروری گلچهها تأثیر گذاشته

رطوبتی ،در تعداد گلهایی است که در مراحل زایشی به

و سبب سقط گلچه و در نهایت کاهش تعداد دانه در

خورجین تبدیل خواهند شد .همچنین عامل کنترل کننده

غالف گردیده است.

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

848

842

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  23شماره  / 2تابستان 8931

مراد بیگی ،غالمی و ...

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

وزن هزار

I1و  I2به ترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در خوجین دهی میباشد.

بیشتر روی
بوته بماند،

دانه
نتایج نشان داد که تعداد خورجین در بوته تحت

فرصت بیشتری برای انباشت مواد ذخیرهای مییابد .که

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

در تاریخ کاشتهای زود نسبت به دیر این اتفاق میافتد

و

(میرزایی و همکاران  .)2222پژوهشگران معتقدند کمبود

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

آب و مواد هیدروکربنه پس از گلدهی و در طول دوره

مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین وزن هزاردانه

نمو خورجین در کاهش وزن دانه مؤثر است ،با این

( 5/27گرم) در تاریخ کاشت معمول و رقم  GKH3705و

حال ارقام کلزا میتوانند واکنش متفاوتی داشته باشند

Neptune

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

( 2/77گرم) بهدست آمد (جدول  .)22همچنین تاریخ

کاهش وزن هزار دانه در شرایط تنش آبی میتواند به

کاشت معمول در شرایط آبیاری کامل در سال اول

این دلیل باشد که وقوع تنش موجب کاهش جذب آب و

کشت ،بیشترین وزن هزار دانه ( 5/25گرم) را به خود

امالح و در نتیجه ،کاهش فتوسنتز برگ و تولید شیرهی

اختصاص داد (جدول  .)22تأخیر در کاشت کلزا موجب

پرورده گردیده است.

اثرات

ترکیب

تیماری

تاریخ

کاشت×رقم

کمترین آن در تاریخ کاشت تأخیری و رقم

کاهش تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه شد و از
وزن هزاردانه در رقم  GKH3705به میزان 32/25
درصد کاسته شد (جدول  .)22به نظر میرسد که در
کشتهای تأخیری ،دوره پر شدن دانه با درجه
حرارتهای باالی محیط همراه بوده و گرما مانع از پر
شدن بهینه دانهها میشود (بشیر  .)2222وزن هزار دانه
آخرین جزء عملکرد است که در گیاه شکل میگیرد.
طبیعی است که هر قدر که دانه زودتر تشکیل گردد و

عملکرد دانه
مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین عملکرد دانه
( 5355کیلوگرم در هکتار) در حالت آبیاری کامل و
تاریخ کاشت معمول و کمترین آن ( 2552کیلوگرم در
هکتار) در شرایط قطع آبیاری در مرحله خورجیندهی
در تاریخ کاشت تأخیری بهست آمد (جدول  .)3با تأخیر
در کاشت ،عملکرد بهطور معنیداری کاهش یافت .رقم

849
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 5272( GKH3705کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد

معنیدار عملکرد دانه در بین ارقام مورد بررسی نیز

را داشت (جدول  .)6اما رقم  GKH2624نیز (5225

میتوان به توانایی آنها در استفاده از امکانات محیطی

کیلوگرم در هکتار) نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان

از جمله مواد غذایی خاک و همچنین تطابق آنها با

داد و میتواند با رقم مذبور رقابت نماید .در اکثر موارد

شرایط محیطی مانند نور و دمای محیط اشاره نمود

تأخیر در کاشت چه در کلزای پائیزه و چه در کلزای

(طباطبایی و همکاران  .)2222احتشامی و همکاران

بهاره موجب کاهش عملکرد میشود (تاولر و اسمیت

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

 .)2772آبیاری کلزا قبل از گلدهی در مرحلهی رویشی

و  5آبان را برای کلزا در تهران مورد ارزیابی قرار

موجب طوالنی شدن دورهی گلدهی و افزایش تعداد

دادند و بهترین تاریخ کاشت را با بیشترین عملکرد 22

خورجینها و افزایش عملکرد دانه میشود که دلیل این

شهریور گزارش کردند و بیان کردند که با تأخیر در

موضوع میتواند وجود سطح برگ بیشتر در دورهی

کاشت عملکرد محصول کاهش پیدا میکند .بیشترین

گلدهی و عرضهی بیشتر مواد فتوسنتزی باشد (فنایی

کاهش عملکرد کلزا موقعی است که تنش آب در شروع

و همکاران  .)2223کاهش معنیدار عملکرد دانه در اثر

گلدهی اتفاق میافتد و در زمان رشد خورجینها ادامه

تنش خشکی و همچنین اختالف معنیدار آن در بین

مییابد (سیناکی و همکاران  )2227که با نتایج

ارقام مختلف پیش از این توسط دانشمندان زیادی

آزمایشهای ما مطابقت دارد.

گزارش شده است (آلباراک 2226؛ سیناکی و همکاران
.)2227
دالیل

از
مهم

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

اختالف

ترکیب تیماری
تاریخ کاشت

سال
اول
دوم

تعداد خورجین در
بوته

کشت معمول

a
c

272

تعداد دانه در
خورجین
a

اسید لینولئیک
(درصد)
a

25

c

22/25

c

کشت تأخیری
کشت معمول

222
275b

222
22b

25/22
27/32b

کشت تأخیری

227d

7d

25/26d

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند

جدول  -5مقایسه میانگین تعداد دانه در خورجین ،کلروفیل  ، bکلروفیل کل و اسیداروسیک در سطوح تنش خشکی
تیمار

تعداد دانه در خورجین

کلروفیل b

کلروفیل کل

اسید اروسیک

(میلیگرم در گرم وزن تر)

(میلیگرم در گرم وزن تر)

(درصد)

آبیاری کامل

22a

2/3253a

a

تنش خشکی

b

b

b

25

2/2772

2/5272
2/2222

b

2/2622

a

2/3562
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جدول  -6مقایسه میانگین برخی صفات کلزا در ارقام مختلف
ژنوتیپها
تعداد
دانه در
خورجین

عملکرد
دانه
(کیلوگرم
در
هکتار)

Neptune

26/2cd

3735abc

Elvise
Okapi
Tassilo
GKH0224
GKH2624
GKH3705

26/7cd
26ed
27/7bc
25/7e
22/5ab
27/2a

3727abc
3622bc
3755abc
3523c
5225ab
5272a

عملکرد
روغن
دانه
(کیلوگرم
در
هکتار)
2652bc

اسید اولئیک
(درصد)

اسید
اروسیک
(درصد)

اسید
لینولئیک
(درصد)

کلروفیل
a
(میلیگرم
در گرم
وزن تر)

کلروفیل b
(میلیگرم
در گرم
وزن تر)

کلروفیل
کل
(میلیگرم
در گرم
وزن تر)

65/2557cd

2/3222abc

26/2756bc

2/2272bc

2/2756abc

2/3255bc

2625bc
2577bc
2755abc
2527c
2726ab
2722a

65/2622bcd
65/2575de
65/2767abc
63/2762e
65/3225ab
65/5552a

2/3272abc
2/3227ab
2/2725bcd
2/3522a
2/2225cd
2/2662d

26/2522bc
26/2732bc
26/5226abc
25/2552c
26/6336ab
27/2632a

2/7757bc
2/7623c
2/2362ab
2/2726d
2/2565ab
2/2272a

2/2723bc
2/2262bc
2/3227ab
2/2722c
2/3252ab
2/3252a

2/2222bc
2/2572cd
2/3327ab
2/2752d
2/3625ab
2/5225a

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.

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

عملکرد دانه (کیلوگرم در

عملکرد روغن دانه (کیلوگرم در

هکتار)

هکتار)

سال اول

5267a

2723a

5/7227b

سال دوم

b

b

a

3562

2523

پالمتیک اسید (درصد)

5/7732

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند

عملکرد روغن دانه

میرسد که دلیل این امر ناشی از کنترل بیشتر درصد

تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی در

روغن دانه توسط عوامل ژنتیکی و تأثیر پذیری باالی

جدول  2نشان میدهد که اختالف معنیداری برای اثر

عملکرد روغن از تغییرات عملکرد دانه نسبت به درصد

سادهی سال ،تاریخ کاشت ،رقم و آبیاری و اثرات

روغن بوده است .باالترین عملکرد روغن دانه در

متقابل آبیاری و تاریخ کاشت برای صفت عملکرد روغن

شرایط آبیاری کامل و کشت معمول ( 2553کیلوگرم در

وجود دارد .بیشترین میزان عملکرد روغن (2722

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

کیلوگرم در هکتار) در رقم ( ،GKH3705جدول  ) 6و

کامل و به موقع موجب افزایش عملکرد دانه و در نتیجه

در سال اول کشت ( 2723کیلوگرم در هکتار) مشاهده

افزایش عملکرد روغن گردیده است .سنا و همکاران

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

( )2226نشان دادند که با تغییر تاریخ کاشت در

کلزا به عملکرد دانه چنین نتیجهای قابل پیش بینی بود

شرایطی که رسیدگی محصول تحت تنشهایی نظیر

در این زمینه سلیمانیفرد و همکاران ( )2222گزارش

سرما ،گرما یا خشکی انجام شود ،درصد روغن

کردهاند که در تعیین عملکرد روغن کلزا ،تأثیر عملکرد

میتواند کاهش یابد .دلیل کاهش درصد روغن دانه در

دانه در مقایسه با درصد روغن بسیار بیشتر میباشد

اثر تنش کمآبی ،مربوط به زمان تشکیل نخستین

رقم  GKH3705توانایی باالیی در تولید عملکرد دانه

قطرههای روغن و ذخیره شدن آنها حدوداً  22روز بعد

مطلوب تحت شرایط رطوبتی مناسب دارد لذا همین

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

مسئله در عملکرد روغن نیز نمایان میگردد .به نظر

زمان رسیدگی فیزیولوژیکی به سطح تقریباً ثابتی

اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه ،روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا
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میرسد و تا زمان رسیدن کامل بذر ،نوسانات ناچیزی

مربوط به تاریخ کاشت معمول در سال اول بود (جدول

دارد .بنابراین ،در زمان شروع پدیده تشکیل روغن دانه،

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

شاهد کاهش درصد روغن دانه خواهیم شد .نتایج

اسید چرب اولئیک  62/2تا  62/5درصد و لینولئیک اسید

حاصله با تحقیقات چامپولیور و مرین ( )2222نیز

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

مطابقت دارد.

کلزا است (پسپیسیل و همکاران  .)2227همچنین در

ترکیب اسیدهای چرب
خصوصیات کیفی هر نوع روغنی بستگی به
ترکیب اسیدهای چرب آن و علیالخصوص اسیدهای
چرب اولئیک ،لینولئیک و اروسیک دارد که به میزان
زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی (انجلبرت و همکاران
 )2223و نوع رقم (نصر و همکاران  )2226قرار دارد.
اسیدهای چرب اولئیک ،لینولئیک و اروسیک جزء
اسیدهای چرب غیراشباع و اسید پالمتیک جزء اسیدهای
چرب اشباع میباشند .بخش عمدهی ترکیب اسیدهای
چرب روغن کلزا را اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل
میدهد (اوهارا و همکاران  .)2227اسید چرب اروسیک
برای انسان مضر است .روغن کلزا حاوی کمتر از دو
درصد اسید چرب اروسیک است و از نظر تغذیهای
مقادیر کم اسید چرب اروسیک مطلوب است (رینارد و
مکگریگور  .)2776نتایج بررسی حاصل نشان داد که
میزان اسید اولئیک روغن دانه کلزا در محدوده -65/25
 62/26درصد و اسید چرب لینولئیک در محدوده
 22/53-25/57درصد متغیر بود که بخش عمدهای از
ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه را شامل میشوند.
بیشترین میزان اسیدهای چرب اسید اولئیک (65/55
درصد) و لینولئیک ( )27/263از رقم  GKH3705به
دست آمد (جدول  .)6مقایسه میانگینها نشان داد که
بیشترین اسید چرب اولئیک در تاریخ کاشت معمول در
شرایط آبیاری کامل در سالهای اول و دوم (به ترتیب
 65/22و  65/25درصد) بهدست آمد (جدول .)22
بیشترین اسید چرب لیئولنیک ( 22/53درصد) در
شرایط آبیاری کامل و تاریخ کاشت معمول بهدست آمد
(جدول  .)3حداکثر میزان لینولئیک اسید ( 22/25درصد)

پژوهش دیگری اسیدهای چرب مهم اولئیک ،لینولئیک و
لینولنیک به طور مشترک در  22رقم کلزا مشاهده شد و
مقادیر اسید چرب اولئیک در واریته های مختلف کلزا
 52/62درصد ،لینولئیک اسید  22-32درصد و لینولنیک
اسید  2-26درصد تعیین گردید (نصر و همکاران
 .)2226همچنین گزارش شده است که اعمال تنش
خشکی در مرحله گلدهی کلزا ،میزان اسیدهای چرب
غیر اشباع روغن دانه نظیر اسید چرب لینولئیک و اسید
چرب لینولنیک را به ترتیب  26و  7درصد در مقایسه با
شرایط بدون تنش کاهش داد (توحیدی مقدم و همکاران
 .)2222این در حالی است که افزایش  2/7تا  2درصدی
اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه مانند اسید چرب
لینولئیک و اسید چرب لینولنیک به همراه کاهش 3/2
درصدی اسید چرب اولئیک در روغن دانه کلزا به
واسطه تنش خشکی در شرایط آب و هوایی مدیترانهای
گزارش شده است (آسالم و همکاران .)2227
در این بررسی میزان اسید چرب اشباع اسید
پالمتیک در روغن کلزا  2/26-5/63درصد بود .مقایسه
میانگینها نشان داد بیشترین مقدار اسید چرب پالمتیک
(5/63درصد) در کشت تأخیری ،رقم  GKH3705در
حالت تنش خشکی و کمترین (2/26درصد) در کشت
معمول ،رقم  Neptuneدر شرایط آبیاری کامل بهدست
آمد (جدول  .)7دلیل متفاوت بودن محدوده اسیدهای
چرب پالمیتیک در روغن دانه کلزا در آزمایشها
میتواند استفاده از ارقام و هیبریدهای مختلف کلزا
باشد که از لحاظ ژنتیکی متفاوت هستند .کیفیت روغن
دانه کلزا به میزان زیادی تحت تأثیر نوع رقم (نصر و
همکاران  )2226و شرایط محیطی (انجلبرت و همکاران
 )2223قرار میگیرد .به طوریکه در این بررسی میزان
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اسید چرب پالمتیک در سال دوم کشت بیشتر از سال

نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان میدهد که تاریخ

اول کشت بهدست آمد (جدول .)7

کاشت معمول دارای کیفیت بهتری نسبت به تاریخ کشت

در ارتباط با اثرات ساده تاریخ کاشت و آبیاری بر

تأخیری دارد و این اختالفها ،ناشی از نوع و واریته

محتوای اسید اروسیک نیز مشخص شد که حداکثر این

گیاه میباشد و ارقام  GKH3705و  GKH0224دارای

صفت ( 2/3562درصد) مربوط به شرایط قطع آبیاری

سازگاری بهتری با شرایط متطقه دارند ،که با نتایج

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

بهدست آمده از یوجاک و همکاران ( )2226مطابقت

 )2و کمترین آن به ترتیب در کشت معمول و آبیاری

داشت .همچنین لوپس و رینولد ( )2222نشان دادند که

کامل اختصاص یافت .یواله و همکاران ( )2222گزارش

توانایی ژنوتیپهای گندم در برابر تنشهای محیطی و

کردند که تنش خشکی درصد اسید اروسیک کلزا را

عملکرد باال با کیفیت باالی کلروفیل برگ ارتباط دارد و

افزایش و درصد اسید اولئیک و اسید لینولئیک را کاهش

پتانسیل ژنتیکی رقمها نقش مهمی در عملکرد باال دارد.

داد.

به نظر میرسد که دلیل کاهش میزان کلروفیل در شرایط
تنش خشکی ،افزایش تخریب این رنگیزهها و یا کاهش

محتوای کلروفیل برگ

ساخت آنها و نیز اختالل در فعالیت آنزیمهای مسئول

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان

سنتز رنگدانههای فتوسنتزی باشد .به عالوه ممکن است

داد که اختالف معنیداری در اثرات ساده تاریخ کاشت،

کاهش در پروتئینهای غشایی خاص در شرایط تنش

رقم و آبیاری برای صفت کلروفیل  bو کلروفیل کل

خشکی ،افزایش در فعالیت آنزیم کلروفیالز و پراکسیداز

وجود دارد و اثر ساده رقم و اثرات متقابل آبیاری و

را از عوامل مؤثر در کاهش کلروفیل در شرایط تنش

تاریخ کاشت برای صفت کلروفیل  aوجود دارد (جدول

خشکی باشد و همچنین کاهش سبزینگی برگ ممکن

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

است تا حدودی به خاطر کاهش جریان نیتروژن به

 2/5727میلیگرم در گرم وزن تر) ،در تاریخ کشت

بافتها و تغییر در فعالیت آنزیم هایی مثل نیترات

معمول ،در آبیاری کامل ( 2/3253و  2/5272میلیگرم

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

در گرم وزن تر) و همچنین رقم  GKH3705با 2/3252

( )2225نیز کاهش میزان کلروفیل کلزا را به واسطهی

و  2/5225میلیگرم در گرم وزن تر مناسبترین

تنش خشکی گزارش کردند .تامبوسی و همکاران

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

( )2222اظهار داشتند که در شرایط تنش به واسطهی

کمترین میزان کلروفیل ( aبه ترتیب  2/227و 2/272

افزایش فعالیت آنزیمهای کلروفیالز و پراکسیداز،

میلیگرم در گرم وزن تر) در رقم  GKH3705و

افزایش ترکیبات فنلی و کاهش جذب نیتروژن ،از غلظت

 GKH0224بهدست آمد (جدول  .)6بیشترین میزان

کلروفیل برگ کاسته میشود.

کلروفیل  2/35( aمیلیگرم در گرم وزن تر) در تاریخ
کاشت معمول در شرایط آبیاری کامل بهدست آمد
(جدول  .)3در بررسی گیالنی و همکاران ( )2227روی
گیاه برنج ،میزان کلروفیل برگ پرچم در زمان ظهور
 %52خوشه و برداشت ،کامالً متأثر از تاریخ کاشت و
رقم بود و تاریخ کاشت  25اردیبهشت بیشترین میزان و
رقم هویزه از کمترین مقدار کلروفیل برخوردار بود.
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جدول  -8مقایسه میانگین اثر ساده تاریخ کاشت بر کلروفیل  ،bکلروفیل کل و اسید اروسیک
کلروفیلb

کلروفیل کل

اسید اروسیک

(میلیگرم در گرم وزن تر)

(میلیگرم در گرم وزن تر)

(درصد)

کشت معمول

2/3335a

2/5727a

2/2222b

کشت تأخیری

b

b

a

تیمار

2/2527

2/2227

2/3722

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.

جدول  -3مقایسه میانگین میزان پالمتیک اسید در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی و تاریخ های کشت
ترکیب تیماری
آبیاری
آبیاری کامل
تنش خشکی

رقم

تاریخ کاشت

Neptune

Elvise

Okapi

Tassilo

GKH0224

GKH2624

GKH3705

کشت معمول

2/26op

5/25op

5/22p

5/22nop

5/23p

5/32nop

5/37mno

کشت تأخیری

fgh

ghi

کشت معمول
کشت تأخیری

g-j

fg

h-k

fg

ef

5/23

5/76

5/73

5/26

5/62

5/27

5/77

5/56lmn

5/55klm

5/52klm

5/57j-m

5/55lmn

5/57i-l

5/57j-m

bc

de

ab

bc

5/36

cd

5/25

cd

5/22

5/32

5/23

5/57

a

5/63

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.

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

کشت معمول

کشت تأخیری

تعداد خورجین در بوته

وزن هزاردانه

Neptune

226bc

5/67bcd

Elvise

276cd

5/56cde

Okapi

272d

5/52de

Tassilo

272b

5/77abc

GKH0224

266d

5/23e

GKH2624

273ab

5/25ab

GKH3705

223a

5/27a

Neptune

227fg

2/77g

Elvise

225ef

2/75fg

Okapi

227fg

2/72g

Tassilo

227ef

3/22fg

GKH0224

222g

2/52f

GKH2624

227ef

3/27fg

GKH3705

222e

3/22fg

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند.
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 مقایسه میانگین اثر متقابل سال*تاریخ کاشت*آبیاری بر وزن هزاردانه و اسید اولئیک-11 جدول
اسید اولئیک

وزن هزاردانه

تیمار

65/25a

5/25a

آبیاری کامل

65/22c

5/57c

تنش خشکی

63/53d

3/52e

آبیاری کامل

62/26e

2/63g

تنش خشکی

65/22a

5/76b

آبیاری کامل

65/22b

3/27d

تنش خشکی

65/35c

3/22f

آبیاری کامل

63/62d

2/37g

تنش خشکی

کشت معمول

Y1=2014

کشت تأخیری

کشت معمول
کشت تأخیری

Y2=2015

.میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماری معنیداری با هم ندارند

سیستم انتقال مواد غذایی آن میباشد و در ادامه

نتیجه گیری نهایی

بررسیها میتوان از این رقم در منطقه مورد مطالعه

،با توجه به نتایج بهدست آمده از این آزمایش

 در مورد پتانسیل عملکرد و.استفاده بیشتری نمود

 بهGKH3705  رقم،مناسبترین رقم کلزا در منطقه کرج

میزان عملکرد روغن نیز مشاهده شد که عملکرد دانه با

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

تأخیر در کاشت به میزان زیادی توسط کاهش تعداد

اسیدهای چرب غیراشباع و محتوای کلروفیل در سطح

.خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین توجیه شد

مطلوبی قرار دارد که این رقم در هر دو شرایط آبیاری

بر اساس نتایج حاصله کیفیت روغن دانه کلزا به میزان

،کامل و قطع آبیاری از مرحله تشکیل خورجین به بعد

.زیادی تحت تأثیر نوع رقم و شرایط محیطی قرار گرفت

در بین سایر ارقام نتیجه بهتری میدهد و عملکرد باالی
آن به دلیل تواناییهای این رقم در استفاده ذخیرهای و
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