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تعیین زمان قطع آبیاری ژنوتیپهای كلزا در شرايط شمال خوزستان
سید احمد كالنتر احمدی *1و قدرتاله فتحی
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه محقق اردبیلی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول
 .2استاد ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت - 1931/5/11 :تاریخ تصویب)1931/11/11 :

چکیده
بهمنظور ارزیابی واکنش ژنوتیپهای کلزا نسبت به قطع آبیاری ،آزمایشی بهصورت کرتهای
خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  9تکرار بهمدت دو سال در مرکز تحقیقات
کشاورزی صفیآباد به مورد اجرا گذاشته شد .عامل اصلی شامل قطع آبیاری در چهار سطح (قطع
آبیاری در مراحل پایان گلدهی ،پایان خورجیندهی 11 ،درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی و
 91درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی) و عامل فرعی نیز شامل چهار ژنوتیپ بود

(SG10-

 SG63-86369 ،SG19-86369 ،86369و  .)Hyola401نتایج تجزیۀ مرکب آزمایش نشان داد که اثر
سال ،قطع آبیاری ،ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر تعداد خورجین در بوته،
تعداد دانه در خورجین ،وزن هزاردانه ،شاخص برداشت و عملکرد دانه معنیدار بود .مقایسۀ
میانگینهای مربوط به اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ نشان داد که حداکثر تعداد خورجین در بوته
( )39/22در شرایط قطع آبیاری در مرحلۀ  91درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی به ژنوتیپ
 Hyola401و حداقل مقدار ( )99/44نیز در شرایط قطع آبیاری در پایان گلدهی به ژنوتیپ

SG10-

 86369اختصاص یافت .بیشترین وزن هزاردانه ( 4/11گرم) نیز در تیمار قطع آبیاری در مرحلۀ 91
درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی و ژنوتیپ  Hyola401مشاهده شد .واکنش ژنوتیپها نسبت
به زمان قطع آبیاری متفاوت بود .بیشترین عملکرد دانه ( 2949/5کیلوگرم در هکتار) به ژنوتیپ
 Hyola401و قطع آبیاری در مرحلۀ  91درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی و کمترین عملکرد
دانه ( 1425/19کیلوگرم در هکتار) به ژنوتیپ  SG63-86369و قطع آبیاری در مرحلۀ پایان گلدهی
اختصاص یافت .با توجه به اینکه واکنش ژنوتیپ  Hyola401نسبت به قطع آبیاری در مراحل  11و
 91درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی یکسان است ،میتوان زمان مناسب برای قطع آبیاری را
مرحلۀ  11درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی است.
واژههای كلیدی :آخرین آبیاری ،خشکی ،رقم ،کلزا.
مقدمه
رطوبت کافی خاک در مراحل رشد رویشی و گلدهی
سبب تقویت رشد ریشه ،افزایش سطح برگ ،افزایش
طول عمر برگ ،طوالنیتر شدن طول دورة گلدهی،
* تلفن93363936193 :

افزایش تعداد دانه در غالف ،وزن دانه و عملکرد دانه
میشود ( .)Gunacekera et al., 2001بیشتر محصوالت
زراعی از جمله کلزا نسبت به تنش آب در طول مراحل
گلدهی تا پر شدن دانه حساساند ( Dogan et al.,
E-mail: Kalantar.ahmadi@gmail.com
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 )2007و هر گونه تنش رطوبتی در مراحل رویشی،
گلدهی و پر شدن دانه ،بهطور چشمگیری عملکرد دانه
را کاهش میدهد (.)Muhammad et al., 2007
تنش رطوبتی در کلزا موجب کاهش تعداد خورجین
در بوته ،طول خورجین ،اندازة دانه و تعداد دانه در
خورجین میشود ( .)Jensen et al.,1996تنش اولیۀ آب
در مرحلۀ رشد خورجینها و تعداد آنها را تحت تأثیر
قرار میدهد ،درحالیکه تنش در زمان دیرتر بر تعداد
دانه در خورجین اثر دارد ( .)Kimber, 1995نتایج
بررسی سه تیمار بدون آبیاری ،آبیاری در زمان گلدهی و
آبیاری در مرحلۀ گلدهی و مرحلۀ تشکیل خورجین بر
عملکرد دانۀ کلزا ،نشان داد که کمترین عملکرد دانه
مربوط به تیمار بدون آبیاری و بیشترین میزان این صفت
ناشی از تیمار دو بار آبیاری بود .ازاینرو میتوان نتیجه
گرفت که با افزایش تعداد دفعات آبیاری ،عملکرد دانه
نیز افزایش مییابد ( .)Ghosh et at., 1994کمبود آب در
مرحلۀ گردهافشانی یا پر شدن دانه در گیاه کلزا ،کاهش
معنیدار تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین را در
پی دارد ( .)Niknam & Turner, 2003حساسترین
مرحلۀ رشد گیاه کلزا ،مرحلۀ گلدهی و پر شدن دانه
است ( .)Shirani Rad, 2000تأمین آب در شروع مرحلۀ
رشد خورجینها ،اهمیت زیادی دارد ،ولی تنش آب در
ابتدای دورة رشد خورجینها بر تعداد خورجین تأثیر
میگذارد ،حال آنکه تنش آب در بعد از این مرحله،
تعداد دانه در خورجین را متأثر میسازد ( & Mendham
 .)Salisbury, 1995تعداد دانه در خورجین اساساً به
عملکرد نهایی دانه در کلزا کمك میکند و وزن هزاردانه
نیز بیانگر مقدار نمو دانه است که عامل مهم و
تعیینکنندة عملکرد دانه است و نقش مهمی در نشان
دادن پتانسیل عملکرد یك رقم بازی میکند ( Sana et
 .)al., 2003همچنین گزارش شده که در شرایط محدود
شدن آب ،تعداد دانه در خورجین ،تعداد خورجین در گیاه
و همچنین وزن هزاردانه بهشدت کاهش مییابد ( Poma et
 )2007( Kalantar Ahmadi .)al., 1999اظهار داشت که
اعمال تنش کمآبیاری سبب کاهش عملکرد دانه میشود و
این کاهش در مراحل مختلف رشد کلزا متفاوت است و
کمترین عملکرد دانه ( )3363/11 kg/haدر تیمار قطع
آبیاری در مرحلۀ گلدهی مشاهده شد .اعمال تنش

کمآبیاری در مراحل گلدهی ،خورجیندهی و پر شدن
دانه بهترتیب موجب کاهش عملکرد دانه بهمقدار
 35/36 ،65/61و  33درصد شد ( Kalantar Ahmadi,
.)2007
در منطقۀ شمال خوزستان مرحلۀ نمو خورجینها و
دانهبندی در اسفندماه ،مصادف با ابرناکی هوا است.
ازاینرو شرایطی بهوجود میآید که کشاورزان آبیاری را
با تردید انجام می دهند و در مواردی بر اثر عدم آبیاری و
ایجاد تنش خشکی ناشی از آن ،عملکرد دانه کاهش
مییابد .بررسی نتایج پژوهشها ،بیانگر لزوم شناخت
تأثیر فاکتورهای بهزراعی از جمله قطع آبیاری و ژنوتیپ
در بهبود کشت کلزا است .ازاینرو بهدلیل نبود اطالعات
کافی این آزمایش با هدف ارزیابی تعیین زمان قطع
آبیاری بر عملکرد ژنوتیپهای کلزا در شرایط شمال
خوزستان انجام گرفت.
مواد و روشها
این طرح بهصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب
طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار در سال
 3311در مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول و
بهمدت دو سال زراعی اجرا شد .خاک محل آزمایش
دارای بافـت لومـی ـ رسـی با  pH=3/65و EC =9/43
دسییمنس بر متر بود .نتایج حاصل از تجزیۀ خاک
نشان داد که وضعیت خاک از نظر مواد آلی  9/36درصد،
فسفر  1/4میلیگرم در کیلوگرم و پتاسیم 331
میلیگرم در کیلوگرم بود .مقدار  699کیلوگرم در هکتار
سولفات پتاسیم و  349کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات
تریپل بهصورت پایه مصرف شد .مقدار نیتروژن مصرفی
نیز بهمقدار  319کیلوگرم در هکتار بود .کود نیتروژن در
سه مرحله (یكسوم قبل از کاشت ،یكسوم در مرحلۀ
ساقه رفتن و یكسوم در اوایل گلدهی بهطور مساوی
مصرف شد .بهمنظور اجرای آزمایش در هر سال قطعه
زمینی مناسب و یکنواخت انتخاب شد و در مهرماه پس
از آبیاری اولیه (ماخار) اقدام به تهیۀ زمین شامل
گاوآهن ،دیسك ،ماله و کودپاشی شد .قبل از کاشت
عملیات سمپاشی بهوسیلۀ علفکش ترفالن ،بهمقدار 6
لیتر در هکتار بهمنظور دفع علفهای هرز بهصورت خاک
کاربرد بهکار رفت و سپس با استفاده از فاروئر ردیفهای
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با فاصلۀ  34سانتیمتر ایجاد شد .تاریخ کاشت در
سالهای اول و دوم آزمایش بهترتیب اول آذر و  39آبان
بود .فاکتور اصلی شامل چهار تیمار قطع آبیاری (پایان
گلدهی ،I1:خورجیندهی کامل 39،I2:درصد رسیدگی
خورجینهای ساقۀ اصلی I3:و  39درصد رسیدگی
خورجینهای ساقۀ اصلی )I4:و فاکتور فرعی شامل چهار
،V2:SG19-86369
ژنوتیپ (،V1:SG10-86369
 V3:SG63-86369و  )Hyola401بود .ژنوتیپهای مورد
آزمایش ،الینهای امیدبخش بوده که برخی آزمایشهای
مربوط به سازگاری آنها انجام گرفته است .تاریخ کاشت
در سالهای اول و دوم آزمایش بهترتیب  39و  39آبان
بود .هر کرت فرعی شامل چهار پشتۀ شش متری با
فاصلۀ  34سانتیمتر از همدیگر بود و هر کرت فرعی نیز
با یك فارو بهصورت نکاشت ازکرت فرعی کناری جدا
شد .بین کرتهای فرعی نیز بهمنظور جلوگیری از نفوذ
آب تیمارهای مختلف ،دو فارو بهعنوان فاصله در نظر
گرفته شد .آرایش کاشت بهصورت دو ردیف روی پشتۀ
 34سانتیمتری بود .پس از کاشت نیز در مرحلۀ 6-5
برگی نسبت به تنك کردن بوتهها بهمنظور ایجاد تراکم
 19بوته در متر مربع اقدام شد .عملیات داشت و کنترل
علفهای هرز بهصورت دستی برحسب نیاز انجام گرفت.
برای اندازهگیری ارتفاع بوته ،تعداد شاخۀ فرعی ،تعداد
خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین و وزن
هزاردانه ،تعداد  39بوته بهصورت تصادفی انتخاب و
صفات مذکور اندازهگیری شد .عملکرد دانه نیز پس از
حذف حاشیه (دو خط کناری هر کرت و  3متر ابتدا و
انتهای هر کرت) ،از هر کرت سطحی به مساحت 5/1
متر مربع برداشت شد .قبل از خرمنکوبی بوتهها نسبت
به توزین بوتهها بهمنظور تعیین عملکرد بیولوژیك اقدام
شد .برای محاسبۀ صفت تعداد دانه در خورجین399 ،
خورجین از  39بوتۀ مذکور که بهصورت تصادفی انتخاب
شده بودند ،جدا شده و دانههای بهدستآمده از آنها
بهوسیلۀ دستگاه بذرشمار الکتریکی شمارش شده و با
استفاده از میانگینگیری تعداد دانه در خورجین محاسبه
شد .برای اندازهگیری درصد روغن نیز از هر تیمار یك
نمونۀ  39گرمی انتخاب و بهوسیلۀ روش  NMRدر
آزمایشگاه بخش دانههای روغنی کرج اندازهگیری شد .در
پایان با استفاده از تجزیۀ واریانس طرح و مقایسۀ میانگین
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به روش آزمون چنددامنهای دانکن با استفاده از نرمافزار
 MSTATCمناسبترین تیمار معرفی شد.
نتايج و بحث
تعداد خورجین در بوته

نتایج تجزیۀ مرکب آزمایش نشان داد که اثر سادة سال،
قطع آبیاری ،ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل قطع
آبیاری×ژنوتیپ بر تعداد خورجین در بوته معنیدار بود
(جدول  .)3کاهش تعداد خورجین در بوته در سال اول
آزمایش در مقایسه با سال دوم را میتوان به تأخیر در
تاریخ کاشت در سال اول در مقایسه با سال دوم نسبت
داد .عالوه بر تأخیر در تاریخ کاشت و کمتر شدن طول
دورة رشد ناشی از آن ،باالتر بودن میانگین دما در اسفند
در سال اول ( 33/4درجۀ سانتیگراد) در مقایسه با سال
دوم ( 36/6درجۀ سانتیگراد) نیز در کاهش تعداد
خورجین در بوته مؤثر بود .بررسی شکل  3نشان میدهد
که واکنش تعداد خورجین در بوتۀ ژنوتیپها نسبت به
مرحلۀ قطع آبیاری متفاوت است .مراحل گلدهی و
خورجیندهی از نظر نیاز به آب جزء مراحل بحرانی
است و در صورت عدم تأمین آب کافی در این مراحل
تعداد خورجین در بوته کاهش معنیداری را بهدنبال
خواهد داشت .مقایسۀ میانگینهای مربوط به اثر متقابل
قطع آبیاری و ژنوتیپ در دو سال آزمایش نشان داد که
ژنوتیپ  Hyola401در تیمارهای قطع آبیاری در مراحل
رسیدگی  39و  39درصد خورجینهای ساقۀ اصلی از
بیشترین تعداد خورجین در بوته برخوردار بود (شکل .)3
حداقل تعداد خورجین در بوته ( )33/55به ژنوتیپ
 SG10-86369و قطع آبیاری در پایان گلدهی اختصاص
یافت (شکل  .)3ژنوتیپ  SG63-86369دارای بیشترین
تعداد خورجین در بوته در شرایط قطع آبیاری در پایان
خورجیندهی بود ،اما سایر ژنوتیپها از تعداد خورجین
در بوتۀ کمتری برخوردار بودند .به بیان دیگر میتوان
گفت که با قطع آبیاری در مرحلۀ خورجیندهی
ژنوتیپهای  SG19-86369 ،SG10-86369و Hyola401
قادر به تکمیل چرخۀ رشدی خود نبودند .این نتایج با
یافتههای شیرانی راد مبنی بر کاهش تعداد غالف در اثر
قطع آبیاری در مرحلۀ خورجیندهی مطابقت داشت
( .)Shirani Rad, 2000با توجه به کاهش تعداد
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نتایج با یافتههای  (1984) Mendham et al.نیز مطابقت
داشت .حساسترین زمان برای آبیاری کلزا ،مرحلۀ
گلدهی و اوایل خورجیندهی است ( & Richards
.)Thurling, 1978

خورجین در بوته در واکنش به اعمال تنش رطوبتی در
مرحلۀ گلدهی و خورجیندهی باید از ارقامی استفاده
کرد که از تعداد دانه در خورجین ( )Hyola401و وزن
هزاردانۀ ( )SG10-86369باالتری برخوردار باشند .این

جدول  .3تجزیۀ واریانس مرکب عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا تحت تأثیر قطع آبیاری
منابع
تغییرات
سال
سال × تکرار
قطع آبیاری
سال × قطع آبیاری
خطا
ژنوتیپ
سال × ژنوتیپ
قطع آبیاری× ژنوتیپ
سال ×قطع آبیاری×ژنوتیپ
خطا
)CV (%

درجۀ تعداد خورجین
در بوته
آزادی

تعداد دانه
در خورجین

وزن
هزاردانه

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیك

**34333/33
493/55ns
**5333/33
33/19ns
663/33
**133/33
3/91ns
**3355/13
4/31ns
335/34

**131/31
*6/63
**39/33
6/36ns
3/41
**51/63
6/33ns
**69/15
3/91ns
4/96

**35/36
9/396ns
**6/19
9/96ns
9/33
*9/313
9/933ns
**3/96
9/934ns
9/691

**33666631/63
333335/96ns
**3343639/3
634339/96ns
316634/93
**333365/36
333393/64ns
**664633/64
19435/63ns
41361/35

**663143166
513533/61ns
3636953/31ns
**459/36
319513/43
**3913354/66
3393/66ns
*3361194/66
6361/94ns
531536/94

36/56

1/34

35/36

33/11

6/53

3
5
3
3
36
3
3
3
3
51

شاخص
برداشت

درصد
روغن

**4/33ns 644/69
3/36ns
3/63ns
ns
**65/35 351/33
34/39ns 33/43ns
36/65
34/13
**15/63** 366/35
35/43ns 39/53ns
**36/69ns 63/31
35/44ns 1/33ns
31/33
5/31
33/11

3/39

* و**  :بهترتیب معنیدار در سطح احتمال خطای  4و  3درصد  : ns /نبود اختالف معنیدار

تعداد خورجین در بوته

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .3اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر تعداد خورجین در بوته در کلزا
تعداد دانه در خورجین

تجزیۀ مرکب آزمایش نشان میدهد که اثر سادة سال،
قطع آبیاری و ژنوتیپ بر تعداد دانه در خورجین
معنیدار بود (جدول  .)3اثر متقابل قطع آبیاری×ژنوتیپ
نیز معنیدار بود (جدول  .)3سایر اثرهای متقابل تأثیر
معنیداری بر تعداد دانه در خورجین نداشتند (جدول .)3
مقایسۀ میانگینهای اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ در
دو سال آزمایش برای صفت تعداد دانه در خورجین
(شکل  )6نشان داد که ژنوتیپ  Hyola401نسبت به

سایر ژنوتیپها از تعداد دانه در خورجین بیشتری
برخوردار بود .اصوالً میتوان کاهش تعداد دانه در
خورجین در تیمار قطع آبیاری در مرحلۀ گلدهی را
ناشی از اثر منفی تنش خشکی بر گردهافشانی و بارور
شدن گلها دانست .روند تغییرات تعداد دانه در
خورجین در نتیجۀ اعمال تنش کمآبیاری در مقایسه با
تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه از واکنش کمتری
برخوردار بود .بهعبارت دیگر تعداد دانه در خورجین
کمتر تحت تأثیر تنش کمآبیاری قرار گرفت .تأمین آب
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هنگام گلدهی و اوایل رشد خورجین ،و هنگامی که
خورجینها و دانهها در حال شکلگیری هستند ،حساس
و حیاتی است (2007) Mohammad et al. .گزارش
کردند که تنش در مرحلۀ گلدهی ،با کاهش ذخایر مواد
هیدروکربنه ،نمو دانه در خورجینها را تحت تأثیر قرار
میدهد و سبب سقط دانهها در خورجین میشود .تعداد
دانه در خورجین مربوط به ژنوتیپ  SG19-86369در
شرایط قطع آبیاری در مراحل پایان گلدهی و
خورجیندهی در یك گروه آماری قرار داشتند و مقدار
آن بهطور معنیداری کمتر از قطع آبیاری در مراحل 39
و  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی بود
(شکل  .)6به استثنای ژنوتیپ  SG19-86369روند
تغییرات تعداد دانه در خورجین سایر ژنوتیپها بهطور
معنیداری تحت تأثیر تیمارهای قطع آبیاری قرار نگرفت
(شکل  .)6ژنوتیپی که در شرایط عدم تنش تعداد
خورجین کمتری تولید کرد (ژنوتیپ ،)SG19-86369
میزان کاهش تعداد خورجین در بوته در اثر تنش آبیاری
ناشی از قطع آبیاری در مرحلۀ پایان گلدهی در آن کمتر
بود (شکل  ،)3ولی تعداد دانه در خورجین این ژنوتیپ
نسبت به ژنوتیپهای دارای تعداد خورجین بیشتر در
مقابل تنش خشکی حساستر بود (شکل  .)6با بروز
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تنش و کاهش میزان مواد فتوسنتزی از میزان رشد
خورجین و در نهایت مساحت آنها بهویژه هنگام پر شدن
دانه کاسته میشود و کاهش مساحت خورجینها افت
عملکرد دانه را نیز بهدنبال دارد (.)Wright et al., 1995
بهنظر میرسد کاهش فتوسنتز و ارسال فراوردههای
فتوسنتزی به خورجینها در اثر خشکی مهمترین عامل
کاهش طول خورجین و بهدنبال آن تعداد دانه در
خورجین باشد ( .)Campble, 1997تأمین آب در شروع
مرحلۀ رشد خورجینها ،اهمیت زیادی دارد ،ولی تنش
آب در ابتدای دورة رشد خورجینها بر تعداد خورجین
تأثیر میگذارد ،حال آنکه تنش آب در بعد از این مرحله،
تعداد دانه در خورجین را متأثر میسازد ( & Mendham
 .)Salisbury, 1995تأمین آب کافی بهویژه در مراحل
گلدهی و رشد و توسعۀ خورجینها در کلزا موجب
افزایش تعداد دانه در خورجین و در نتیجه عملکرد دانه
در واحد سطح میشود ( Mendham & Salisbury,
 .)1995بهطور کلی میتوان گفت که هرچه تعداد دانه در
خورجین بیشتر باشد ،مخزن بزرگتری برای مواد
فتوسنتزی تولیدشده از طریق گیاه ایجاد میشود و عدم
کمبود آب زمینۀ نمو دانه را فراهم میکند و این امر با
افزایش عملکرد دانه همراه میشود.

تعداد دانه در خورجین

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .6اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر تعداد دانه در خورجین
وزن هزاردانه

تجزیۀ مرکب آزمایش نشان داد که اثرهای سادة سال،
قطع آبیاری ،ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل قطع آبیاری

و ژنوتیپ بر وزن هزاردانه معنیدار بود (جدول .)3
مقایسۀ میانگینهای مربوط به اثر سال نشان داد که
بیشترین ( 3/53گرم) و کمترین ( 6/3گرم) وزن
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هزاردانه بهترتیب به سالهای دوم و اول آزمایش
اختصاص یافت (جدول  .)6بیشتر بودن وزن هزاردانه در
سال دوم را میتوان به تاریخ کاشت زودتر در سال دوم
در مقایسه با سال اول نسبت داد .بهطور کلی تأخیر در
تاریخ کاشت کاهش وزن هزاردانه را بهدنبال دارد ،که
احتماالً علت آن را میتوان در کاهش رشد رویشی گیاه
و در نتیجه کاهش مواد فتوسنتزی قابل انتقال به دانهها
در طی مرحلۀ پر شدن دانست .وزن نهایی دانه تابعی از
سرعت تأمین مواد فتوسنتزی و طول دورة پر شدن دانه
است که این دو عامل تحت تأثیر تأخیر در کاشت نقصان
مییابند و موجب کاهش وزن دانه میشوند ( Norton,
 .)1991مقایسۀ میانگینهای مربوط به اثر متقابل قطع
آبیاری و ژنوتیپ در دو سال آزمایش در شکل  4آمده
است .حداکثر وزن هزاردانه ( 5/31گرم) در تیمار قطع
آبیاری در  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی
و حداقل وزن هزاردانه ( 3/14گرم) نیز به ژنوتیپ و قطع
آبیاری در پایان خورجیندهی اختصاص یافت (شکل .)3
تغییرات وزن هزاردانۀ ژنوتیپهای مورد بررسی در
شرایط قطع آبیاری در پایان گلدهی نشان داد که روند
تغییرات آنها مشابه است و همگی در یك گروه آماری
قرار گرفتند (شکل  .)3تنشهای بلندمدت (پایان
گلدهی تا انتهای دورة رشد) وزن هزاردانه را کاهش داد،
ولی متناسب با افزایش طول مدت تنش ناشی از قطع
آبیاری از وزن هزاردانه کاسته نشد و واکنش ارقام مورد
آزمایش متفاوت بود ،بهطوریکه قطع آبیاری در مراحل

گلدهی تا پایان دورة رشد و قطع آبیاری در مرحلۀ
خورجیندهی تا پایان دورة رشد موجب بروز اختالف
معنیداری در وزن هزاردانۀ ارقام SG19- ،SG10-86369
 86369و  Hyola401نشد ،ولی در ژنوتیپ SG63-
 86369کاهش وزن هزاردانه را بهدنبال داشت (شکل .)3
بیشتر بودن تعداد خورجین در بوته در ژنوتیپ SG63-
 86369در شرایط قطع آبیاری در مرحلۀ خورجیندهی
تا پایان دورة رشد (شکل  )3موجب کاهش وزن هزاردانۀ
این ژنوتیپ در مقایسه با سایر ژنوتیپها شد .اندازة
نهایی دانه در مقایسه با اجزای عملکرد که زودتر تشکیل
میشوند ،کمتر تغییر میکند و ازاینرو یك راه برای
رسیدن به بیشترین عملکرد دانه این است که تا جایی
که اندازة گیاه زراعی اجازه میدهد تعداد زیادی دانه در
خورجین حفظ شود و سپس اجازه داده شود تا شرایط
محیطی غالب ،سرعت و دوام پر شدن دانه را تعیین
کنند ( .)Azizi et al., 1998وزن نهایی دانهها تا حدود
زیادی در بین ژنوتیپها متفاوت است و از عوامل
محیطی گوناگون متأثر میشود ( & Mendham
 .)Salisbury, 1995دلیل کاهش وزن هزاردانه بهدنبال
تنش ،کاهش جذب آب و امالح توسط گیاه و بهدنبال
آن ،کاهش ساخت و انتقال مواد فتوسنتزی و شیرة
آسیمیالت به دانهها است ( .)Pazouki, 1999کمبود آب
و مواد هیدروکربنه پس از گلدهی و در طول نمو
خورجینها در کاهش وزن دانه مؤثر است ،با وجود این
ارقام کلزا میتوانند واکنش متفاوتی داشته باشند.

وزن هزار دانه (گرم)

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .3اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر وزن هزاردانۀ کلزا
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جدول  .6مقایسۀ میانگینهای اثر سادة سال ،قطع آبیاری و ژنوتیپ بر صفات مورد بررسی ژنوتیپهای کلزا در دو سال آزمایش
عوامل آزمایشی

تعداد خورجین
در بوته

تعداد دانه در
خورجین

وزن هزاردانه
()gr

عملکرد دانه
()kg/ha

عملکرد بیولوژیك
()kg/ha

درصد
روغن

شاخص
برداشت ()%

سال ()Y
سال اول
سال دوم

b

b

46/53
33/34a

b

65/93
63/14a

b

6/39
3/53a

b

3413/64
6536/33a

3695/36
36631/33a

c

c

a

b

a

b

33/64
69/36a

a

53/36
56/13a

b

a

قطع آبیاری()I
I1
I2
I3
I4

53/33
63/59b
33/36a
36/43a

66/35
66/63bc
63/33ab
63/41a

3/69
6/63b
3/96a
3/55a

3335/35
3131/61b
6633/34a
6666/36a

39316/95
39516/36a
39396/93a
33933/13a

36/96
33/39b
63/93a
69/36a

53/36
56/34a
53/69a
55/95a

c

a

ab

b

a

b

bc

ژنوتیپ ()V
)SG10-86369 (V1
)SG19-86369 (V2
)SG63-86369 (V3
)Hyola401 (V4

43/33
63/33bc
66/61ab
36/43a

63/33
65/33b
63/93a
61/33a

3/96
3/69a
6/15b
3/65a

6933/13
3333/53bc
3153/61c
6396/63a

39363/33
33365/33a
39463/39b
39313/96b

31/63
33/56b
33/63b
66/36a

56/31
55/93ab
59/16c
54/39a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یك حرف مشترک باشند از نظر آماری در سطح  4درصد اختالف معنیداری ندارند (آزمون چنددامنهای دانکن).

قطع آبیاری در مرحلۀ پایان گلدهیI1 :
قطع آبیاری در مرحلۀ خورجیندهی کاملI2 :

عملکرد دانه

نتایج تجزیۀ مرکب آزمایش نیز نشان داد که اثر سادة سال،
قطع آبیاری ،ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل قطع آبیاری ×
ژنوتیپ معنیدار بود (جدول  .)3متفاوت بودن تاریخ کاشت
در دو سال آزمایش نیز موجب تغییر اجزای عملکرد و
بهدنبال آن عملکرد دانه شد .کاهش تعداد خورجین در
بوته ،تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه ناشی از تأخیر
در تاریخ کاشت در سال اول در مقایسه با سال دوم ،کاهش
عملکرد دانه را نیز بهدنبال داشت (جدول  .)6میزان کاهش
عملکرد دانۀ ژنوتیپ  Hyola401نسبت به قطع آبیاری در
مراحل پایان گلدهی و خورجیندهی بهترتیب  33/43و
 63/1درصد بود؛ این مقدار کاهش بیشتر از سایر ژنوتیپها
بود (شکل  .)5بیشترین عملکرد دانه ( 6353/4کیلوگرم در
هکتار) در شرایط قطع آبیاری در مرحلۀ  39درصد
رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی به ژنوتیپ Hyola401
اختصاص یافت .همچنین با قطع آبیاری در مرحلۀ 39
درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی در یك گروه
آماری قرار گرفت (شکل  .)5بهنظر میرسد که ایجاد
شرایط مناسبتر رطوبتی در مراحل گلدهی و
خورجیندهی سبب افزایش تعداد خورجین در بوته و

قطع آبیاری در مرحلۀ  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلیI3 :
قطع آبیاری در مرحلۀ  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلیI4 :

عملکرد دانه میشود .کمبود آب میتواند اثر سویی بر
عملکرد کلزا بگذارد ،ولی این اثر به ژنوتیپ ،مرحلۀ نمو و
سازشیافتگی گیاه به خشکی (اگر قبالً در معرض خشکی
قرار گرفته باشد) بستگی دارد (.)Azizi et al., 1998
معنیدار بودن اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد
دانه بیانگر واکنش متفاوت ژنوتیپهای مورد آزمایش نسبت
به قطع آبیاری است .بررسی شکل  6نشان میدهد که با
آبیاری تکمیلی (آبیاری در مراحل خورجیندهی 39 ،و 39
درصد رسیدگی خورجین) ،عملکرد دانۀ ژنوتیپ
 SG63-86369افزایش نیافت و میتوان به قطع آبیاری در
مرحلۀ خورجیندهی کامل ژنوتیپ  SG63-86369اقدام
کرد (شکل  .)5تغییر عملکرد دانۀ ژنوتیپ SG10-86369
نسبت به قطع آبیاری نیز نشان داد که هرچند آبیاری
تکمیلی در این ژنوتیپ در مقایسه با قطع آبیاری در مرحلۀ
پایان گلدهی موجب افزایش عملکرد دانه شد ،این افزایش
در حد معنیداری نبود (شکل  .)5در بررسی تیمارهای
مختلف آبیاری بر روی سه رقم کلزا مشخص شد که اگرچه
بیشترین عملکرد دانه مربوط به شرایط بدون تنش کمآبی
(شاهد) بود ،قطع آبیاری در مراحل سبز شدن تا روزت،
ساقهدهی و خورجیندهی سبب تفاوت معنیداری با آن
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نشد .درحالیکه قطع آبیاری در مراحل گلدهی و پر شدن
دانه سبب افت معنیداری نسبت به شاهد شد ( Shirani
 .)Rad, 2000اعمال آبیاری در مراحل  39و  39درصد
رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی موجب افزایش عملکرد
دانۀ ژنوتیپ  Hyola401شد (شکل  .)5نتایج برخی

تحقیقات نشان داده است که با اجرای آبیاری تکمیلی در
کلزا ،طول دورة گلدهی ،تعداد دانه در خورجین و تعداد
خورجین در بوته افزایش مییابد که این امر احتماالً ناشی
از سطح برگ بیشتر در طول دورة گلدهی و در نتیجه تولید
مواد فتوسنتزی بیشتر است (.)Wright et al., 1995

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .5اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد دانۀ کلزا
عملکرد بیولوژیک

تجزیۀ مرکب آزمایش حاکی از وجود اختالف معنیدار بین
دو سال آزمایش ،ژنوتیپ ،سال×قطع آبیاری و قطع
آبیاری×ژنوتیپ بود (جدول  .)3میانگین اثرهای سادة
تیمارهای آزمایشی در جدول  6آمده است .مقایسۀ
میانگینهای مربوط به تأثیر قطع آبیاری بر عملکرد
بیولوژیك در هر سال بهطور جداگانه نشان داد که در دو
سال آزمایش تمامی تیمارهای قطع آبیاری در یك گروه
آماری قرار گرفتند (شکل  .)4معنیدار شدن اثر متقابل
سال×قطع آبیاری ناشی از اثر سال بوده است ،چرا که
تمامی تیمارهای قطع آبیاری در هر سال در یك گروه
آماری قرار گرفتند (شکل  .)4تأخیر در تاریخ کاشت در
سال اول آزمایش را میتوان در کاهش عملکرد بیولوژیك
در مقایسه با سال دوم دخیل دانست .این امر از آنجا ناشی
میشود که عملکرد بیولوژیك برایند فتوسنتز گیاه است و
نشان میدهد که گیاه توانایی استفاده از منابع موجود را با
کارایی مطلوبی داشته است .در سال اول آزمایش بهواسطۀ
تأخیر در زمان کاشت ،چرخۀ رشد گیاه دچار اختالل شده
و صفات رشدی گیاه نتوانسته از منابع بهخوبی استفاده کند

و مواد بیولوژیك گیاه در اندامها بهخوبی تأمین نشده و
عملکرد بیولوژیك رو به کاهش گذاشته است .مقایسۀ
میانگینهای اثر متقابل قطع آبیاری × ژنوتیپ در دو سال
آزمایش مشخص کرد که حداکثر عملکرد بیولوژیك
( 33336/33کیلوگرم در هکتار) در شرایط قطع آبیاری در
 39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی به ژنوتیپ
 SG19-86369و حداقل عملکرد بیولوژیك (3313/51
کیلوگرم در هکتار) نیز در شرایط قطع آبیاری در مرحلۀ
خورجیندهی به  Hyola401اختصاص یافت (شکل .)6
کاهش عملکرد بیولوژیك در هیبرید  Hyola401در شرایط
قطع آبیاری در مرحلۀ خورجیندهی در مقایسه با گلدهی
را میتوان با ریزش بیشتر برگها در تیمار قطع آبیاری در
مرحلۀ گلدهی مرتبط دانست .سطح برگ کمتر میتواند
اولین خط دفاعی برای مقابله با خشکی باشد .سطح برگ
کمتر موجب جذب آب کمتر از خاک و کاهش تعرق
میشود .تنش آب نه تنها اندازة برگهای منفرد را محدود
میکند ،بلکه در گیاهان رشد نامحدود تعداد برگها نیز
بهعلت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخهها ،محدود
میشود .سطح برگ کل یك گیاه بعد از بلوغ تمام برگها،
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بهطور ثابت باقی نمیماند .اگر گیاهان بعد از کامل شدن
سطح برگ با تنش آب مواجه شوند ،برگها پیر شده و در
نهایت ریزش میکنند .این تنظیم سطح برگ ،تغییر
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طوالنیمدت مهمی است که موجب بهبود در سازگاری
گیاه در محیطهای مواجه با کمبود آب میشود ( Kafi et
.)al.,1999

عملکرد بیولوژیك (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد بیولوژیك (کیلوگرم در هکتار)

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ (سال دوم)

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ (سال اول)

شکل  .4اثر متقابل سال و قطع آبیاری بر عملکرد بیولوژیك کلزا

عملکرد بیولوژیك (کیلوگرم در هکتار)

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .6اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر عملکرد بیولوژیك کلزا
شاخص برداشت

کارایی یا بازدة فیزیولوژیکی و توانایی یك گیاه زراعی
برای تبدیل بیوماس کل (مادة خشك کل) به عملکرد
دانه به شاخص برداشت معروف است ( Sana et al.,
 .)2003سال دوم آزمایش از شاخص برداشت باالتری
( 69/36درصد) در مقایسه با سال اول ( 33/64درصد)
برخوردار بود (جدول  .)6بیشتر بودن عملکرد دانه در
سال دوم آزمایش در مقایسه با سال اول موجب افزایش
شاخص برداشت در سال دوم شد .مقدار افزایش عملکرد

دانه و عملکرد بیولوژیك در سال دوم در مقایسه با سال
اول بهترتیب  36و  64درصد بود و با توجه به این مسئله
میتوان گفت که سهم عملکرد دانه در افزایش شاخص
برداشت بیشتر از عملکرد بیولوژیك است .مقایسۀ
میانگینهای اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ در شکل
 3آمده است .همانطور که شکل  3نشان میدهد
بیشترین شاخص برداشت در شرایط قطع آبیاری در
مراحل  39و  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ
اصلی در ژنوتیپ  Hyola401دیده شد ،درحالیکه مقدار
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کاهش شاخص برداشت ژنوتیپ  Hyola401با قطع
آبیاری در مراحل گلدهی و خورجیندهی بهترتیب
 33/53و  63/61درصد در مقایسه با قطع آبیاری در
مرحلۀ  39درصد رسیدگی خورجینهای ساقۀ اصلی بود.
بهعبارت دیگر میتوان گفت که تأثیر مثبت آبیاری
تکمیلی بر عملکرد دانه در مراحل رسیدگی دانه ژنوتیپ
 Hyola401بیشتر از سایر ژنوتیپهای مورد آزمایش
بوده است .صفت شاخص برداشت تحت تأثیر مستقیم
وزن دانه (عملکرد دانه) است .در نتیجه قابل پیشبینی
است که کاهش وزن دانه ناشی از عدم آبیاری تکمیلی
در مراحل رسیدگی دانه کاهش شاخص برداشت را نیز

بههمراه داشته باشد .تحقیقات نشان داده است که ارقام
مختلف کلزا از نظر شاخص برداشت با یکدیگر تفاوت
معنیداری دارند و این موضوع به عوامل محیطی و
ژنتیکی بستگی دارد ( ;Munir & McNeilly, 1992
 .)Kolte et al., 2000شاخص برداشت حاصل نسبت
عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیکی است و
نشاندهندة چگونگی و کارایی توزیع مواد فتوسنتزی در
اندامهای مختلف گیاه است و در واقع این شاخص
بهعنوان یك هدف مورد نظر نیست ،بلکه وسیلهای برای
ارزیابی مدیریت جامعۀ گیاهی است ( Bilsborrow,
.)1993

شاخص برداشت ()%

اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ

شکل  .3اثر متقابل قطع آبیاری و ژنوتیپ بر شاخص برداشت
درصد روغن

تجزیۀ مرکب آزمایش نیز نشان داد که در طول دو سال
آزمایش فقط بین ژنوتیپهای مورد آزمایش تفاوت
معنیداری وجود داشت (جدول  .)3مقایسۀ میانگینهای
مربوط به درصد روغن ژنوتیپهای مورد آزمایش در
طول دو سال نشان داد که حداکثر ( )54/39و حداقل
( )59/16درصد روغن بهترتیب مربوط به ژنوتیپهای
 Hyola401و SG63-86369بود (جدول  .)6بیشترین
مقدار روغن بهدستآمده در یك رقم ممکن است مربوط
به ساختار ژنتیکی آن رقم باشد (.)Sana et al., 2003
این نتایج با یافتههای دیگری که  3درصد اختالف بین
دو رقم کلزای پاییزه را گزارش کردند ،مطابقت داشت
( (1996) Getient et al. .)Bengtsson, 1988نیز

اختالف  6/3درصدی در مقدار روغن دانۀ الینهای
مختلف گونۀ  Brassica Carinataمشاهده کردند.
نتیجهگیری

براساس نتایج حاصل ،بهنظر میرسد بهمنظور دستیابی
مطلوب به عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا در شرایط مشابه
این آزمایش ،ژنوتیپ  Hyola401برای منطقه مناسب باشد
و قطع آبیاری کلزا در منطقۀ شمال خوزستان در راستای
کاهش آب مصرفی در مرحلۀ  39درصد رسیدگی
خورجینهای ساقۀ اصلی انجام گیرد .همچنین با توجه به
اینکه ژنوتیپ  SG10-86369در شرایط قطع آبیاری در
مرحلۀ گلدهی از عملکرد دانۀ باالتری برخوردار بود ،میتوان
در مطالعات تکمیلی این ژنوتیپ را بررسی کرد.
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