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)رقم طالیه(اثر کم آبیاري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا 
Effect of deficit irrigation in different growth stages on grain yield and yield

components of rapeseed (cv. Talayeh)
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چکیده
اثـر کـم آبیـاري در مراحـل مختلـف رشـد بـر عملکـرد و اجـزاي         . 1391. کامگـار حقیقـی  . ا. سپاسـخواه و ع . ر.شـمس، ع . ثابت سروستانی، ش. ، ع.هنر، ت

.320-332): 4(14. زراعی ایرانمجله علوم . )رقم طالیه(عملکرد کلزا 

رقم طالیـه در سـال   عملکرد کلزايبر عملکرد و اجزادر مراحل مختلف رشدثیر تنش رطوبتیأتحقیق حاضر به منظور بررسی ت
.، اجـرا شـد  هـاي تصـادفی  در قالب طرح بلـوك در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در باجگاه، 1387-88زراعی 

ــاهد    تیما ــد از ش ــارت بودن ــی عب ــاي آزمایش ــل (ره ــاري کام ــار،      )آبی ــدد در به ــی مج ــد رویش ــه رش ــی در مرحل ــنش آب ، ت
تنش آبی در مرحله گلدهی و تشکیل خورجین، تنش آبی در مرحله رسیدگی دانـه و تیمـار دیـم بـا آبیـاري تکمیلـی در اول رشـد       

کیلـوگرم  2980و 750و تنش در مرحله رسیدگی دانه با عملکردهاي نتایج نشان داد که تیمارهاي دیم ). زنیمرحله کاشت و جوانه(
تـنش در مرحلـه گلـدهی و تشـکیل خـورجین      . در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین اثر را بر کاهش عملکرد محصول کلزا داشتند

ساسـیت ایـن شـاخص بـه آب     حتغییرات شاخص برداشت در تیمارهاي آبیاري نیز نشان دهنده. کمترین اثر را بر وزن خشک داشت
کمتـرین مقـدار را   ) درصـد 31(بعد از تیمار دیـم  ) درصد41(شاخص برداشت تیمار تنش در مرحله گلدهی . قابل دسترس گیاه بود

ارزیـابی  . بـود  ) درصد51(رشد رویشی مجدد داراي بیشترین مقدار شاخص برداشت داشت، در حالی که تیمار تنش آبی در مرحله
محصول به تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد نشان داد که گیاه کلزا در بین دو مرحلـه رشـد رویشـی مجـدد و     ضریب حساسیت 

نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از ضرایب حساسیت محاسبه شـده  . شروع گلدهی، بیشترین حساسیت را به تنش آبی داشت
.ي اجراي آزمایش ارائه دادعملکرد محصول کلزا در منطقهتوان تخمین مناسبی را براي و مدل تولید محصول، می
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