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  چکیده
هـاي کلـزا در مرکـز تحقیقـات     ژنوتیـپ  عملکـرد  بر عملکرد دانـه و اجـزاي    خشکی اتاثر بررسی آزمایش با هدف

طـی دو  هاي کامـل تصـادفی بـا سـه تکـرار      ریل بر پایه بلوكصورت فاکتوکشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به
تـنش کمبـود آب    ،سطح بـدون تـنش   سهشامل آبیاري در  آزمایشهاي فاکتوراجرا گردید.  91-92و   89-90سال زراعی 

یب ترتبهآب قابل استفاده خاك  درصد 75تا  70 درصد و 35تا  30هنگام تخلیهحل روزت و پرشدن دانه (آبیاري بهادر مر
نتـایج نشـان    اپرا، اکاپی، لیکورد و مودنـا بودنـد.   ،3، کرج 1کرج) و ژنوتیپ شامل خشکی تنشبدون تنش و هاي براي تیمار
 5میانگین دماي روزانه به کمتـر از صـفر گیـاهی کلـزا(      کاهش هنگامروي قطر طوقه و وزن خشک بوته  خشکیدادند اثر 
در  خشـکی دار بـود.  معنـی و روغـن  عملکرد دانـه   ،ین در بوته، وزن هزار دانهگراد)، ارتفاع بوته، تعداد خورجسانتیدرجه

ارتفـاع  بـین  دار همبسـتگی مثبـت و معنـی   وجود  دار قطر طوقه و وزن خشک بوته گردید.مرحله روزت باعث کاهش معنی
رتفاع بوتـه در پشـتیبانی   بوته با تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن نشان دهنده اهمیت نقش ا

ها با کـاهش تعـداد خـورجین در بوتـه و وزن هـزار دانـه، باعـث        در مرحله پرشدن دانه خشکیبود. دانه و روغن عملکرد 
در مراحـل روزت   خشـکی  وقوع هاي مورد مطالعه هم در شرایطگردید. بین ژنوتیپو روغن دار عملکرد دانه کاهش معنی

    کردند. تولیدرا و روغن اکاپی و لیکورد بیشترین عملکرد دانه  ،بدون تنشو پرشدن دانه و هم 
 

          وزن خشک بوته، کمبود آب، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغن، کلزا هاي کلیدي:واژه
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Abstract 

Evaluation of drought effects on seed and oil yields, its components and selecting water 

deficit tolerant oilseed rape genotypes were the main goals of this study. The experiment was 

conducted as factorial based on a randomized complete blocks design with three replications in East 

Azarbaijan Research Center for Agriculture and Natural Resources during 2010-2011 and 2012-

2013. The experimental factors were irrigation with three levels including: non-stressed and drought 

stress during rosette and seed filling stages (irrigation at 30-35% and 70-75 % available soil water 

depletion for non-stressed and stressed treatments, respectively) and genotype including six 

genotypes: Karaj 1, Karaj 3, Opera, Okapi, Licord and Modena. The effect of drought stress on 

crown diameter and plant dry weight at the time of reaching mean air temperature below oilseed 

rape base temperature( 5°C), plant height, pods per plant, 1000 seed weight, seed and oil yields, 

were significant. Occurring water deficit at rosset stage led to significant decrease in crown 

diameter and plant dry weight. The existence of significant and positive correlations among plant 

height with the number of pods per plant, 1000 seed weight, seed and oil yields showed the 

importance of plant height in support of yield.Water deficit during seed filing stage significantly 

decreased pods per plant, 1000 seed weight and finally seed and oil yields. Among studied 

genotypes under drought and normal conditions, Okapi and Licord indicated higher seed and oil 

yields.        
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  مقدمه

رو در هـاي پـیش  ترین چالشتنش خشکی از مهم
ایـن  ثبـات عملکـرد در    بنابراینباشد. می یگیاه اتتولید
کـالرك  (از اهداف اصلی علم اصالح نباتات است  شرایط

 پتانسـیل کاهش   با آب در کلزا  ). کمبود1998و تاونکی 

و  ايروزنـه  یتباعث افـت تـورم سـلولی، هـدا     ،آب برگ
دچـار  د محصـول  یرشد و تول یتنها درشده و فتوسنتز 
ارزیابی رشـد و   ).1998کومار و سینک (گردد آسیب می

عملکرد کلزا، گندم، جو و نخود در خاك شور همـراه بـا   
نشـان داده اسـت کـه کلـزا و جـو از       خشکی اثرات تنش
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 ).2010گـروال  تري برخوردار بودند (کارایی عملکرد باال
براي تحمل به خشکی در  هاي کلزانتایج ارزیابی ژنوتیپ

کــه بــین  حــاکی از آن اســتمهابــاد آذربایجــان غربــی 
داري براي تحمل به خشکی وجـود  ها تنوع معنیژنوتیپ

بنـدي  داشته و آنها در دو گروه متحمل و حساس گـروه 
. این امر نشـان دهنـده پتانسـیل موجـود بـراي      شوندمی

اصالح کلزا جهـت توسـعه کشـت در منـاطق مواجـه بـا       
زمـان بـروز    .)2012خلیلی و همکـاران  ( استآب  کمبود

زراعـی   اري از صـفات یبسـ  بر تنش خشکی و شدت آن
تعـداد   ،هاوزن دانه ،نیتعداد دانه در خورج همچون کلزا

کـاهش عملکـرد    موثر بوده و موجب هانیو طول خورج
در  طور معمولبه). 1384شیخ و همکاران (شود دانه می

که عملکرد دانه  از کلزا یارقامشرایط خشکی آخر فصل 
میري و (بودند داراي ساقه بلندتري هم  داشتند،باالتري 

 هاي با ارتفاع بوته بیشتر با داشتنکلزا). 1386همکاران 
جـه سـطح فتوسـنتز    یشتر در طول سـاقه و در نت یبرگ ب

ــاالتر  ــده ب ــد  کنن شــیخ و (عملکــرد بیشــتري نشــان دادن
آب در مرحلـه  کـاهش مقـدار   در کلـزا   ). 1384همکاران 

بوتــه  هــا درنیدهــی موجــب کــاهش  تعــداد خــورجگــل
کــاهش  دهــی،ولــی تــنش پــس از مرحلــه گــل گــرددمــی

. شــودمــیرا ســبب ن یخــورج دردار تعــداد دانــه معنــی
دهی، کردن دوره گل ترلی در کلزا با طوالنییاري تکمیآب

ن را یو تعـداد دانـه در خـورج    ي بوتـه هانیتعداد خورج
. کمبـود آب  )1385پـور و همکـاران   قلیدهد (میش یافزا

، کلـزا  دهـی و پرشـدن دانـه   شی، گلیدر مراحل رشد رو
در  داري کـاهش داد طـور معنـی  شاخص برداشت را بـه 

دهـی و  ژه در مراحـل گـل  یـ وافی بهکن آب یتأم حالی که
ــورج  ــعه خ ــزا نیتوس ــث اف ــا، باع ــه در  یه ــداد دان ش تع

شده  گزارش). 1996جنسن و همکاران ( گردیدن یخورج
مرحلــه در آبــی اعمــال شــده  تــنش کــمشــرایط در  کــه
 ریان اجـزاي عملکـرد دانـه، سـهم تـأث     یـ دهـی در م ساقه
گـر اجـزاي   یشـتر از د ین بیري تعداد دانـه در خـورج  یپذ

نتایج حاصـل از  ). 2006دانشمند و همکاران (بود عملکرد
هاي پاییزه کلـزا نشـان داد کـه    یک مطالعه روي ژنوتیپ

ل از بـین اجـزاي عملکـرد دانـه بـا      تنش خشکی آخر فص
کاهش تعداد خورجین در بوته، عملکـرد دانـه را کـاهش    

ــابی  ).2009پاســبان اســالم داد ( ــایج حاصــل از ارزی نت
 .Bو  .B. napus Lهـاي  گونـه هـاي متعلـق بـه    ژنوتیپ

juncea L.   در شــرایط گــرم و خشــک نشــان داد کــه
داد رابطه بین عملکـرد دانـه بـا تعـداد شـاخه فرعـی، تعـ       
دار خورجین در بوته و با وزن هزار دانه مثبـت و معنـی  

 رســدنمــینظــر بــه .)2006گاناســکرا و همکــاران بــود (
در ت دانه داشته باشد ولی یفیاي بر کر عمدهیثأخشکی ت

دهـی مقـدار روغـن را    تـنش در مرحلـه گـل   یک آزمایش 
 همچنـین تـنش  . )1995مندهام و سالیسبري ( دادکاهش 
درصـد   صـل رشـد، موجـب کـاهش    در اواخـر ف خشکی 

سـیناکی و همکـاران   ها در کلـزا شـده اسـت (   روغن دانه
نتایج حاصل از بررسی دو رقم کلزاي بهـاره در   ).2007

منطقــه گنبــد نشــان داد در شــرایط محــدودیت آب طــی  
مرحله زایشی، بین دماي هوا و عملکـرد دانـه همبسـتگی    

ــی  ــی و معن ــود دارد (منف ــاران  داري وج ــی و همک فرج
2009  .(  

 بـر اثـرات کمبـود آب   بررسـی   هـدف  آزمایش با
و عملکـرد دانــه، اجـزاي عملکــرد و درصـد روغــن دانــه    

هاي متحمل به خشکی اول و آخر فصـل  گزینش ژنوتیپ
    طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد. کلزاي پاییزه

  
  هامواد و روش

این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع  
ــا ی (ایســتگاه خســروطبیعــی آذربایجــان شــرق شــاه) ب

 37دقیقـه شـرقی،    2درجـه و   46مشخصات جغرافیایی 
  89 – 90سـال زراعـی  دو دقیقه شمالی طـی   58درجه و 

فاکتوریـل  صـورت  بهبه اجرا در آمد. آزمایش  91-92و 
 سـه هـاي کامـل تصـادفی بـا     در قالب طرح آماري بلوك

شد. عوامل مورد آزمـون شـامل آبیـاري در     پیادهتکرار 
 حـل روزت اسطح بدون تنش، تنش کمبود آب در مر هس
هـاي گـل آذیـن    درصد گـل  80(زمانی که  شدن دانهپرو 

سطح عبارت از  ششژنوتیپ در و  اصلی شکفته باشند)
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،    ) Karaj 3( 3،  کـرج ) Karaj 1( 1هاي پاییزه کرجژنوتیپ
و مودنـا   )Licord(، لیکورد )Okapi(، اکاپی )Opera(اپرا 

)Modena( 30ردیف بـا فاصـله    ششهر کرت از  دند.بو 
متر تشکیل شده بـود و فاصـله     پنجمتر و به طول سانتی
متر تنظیم شدند. کاشـت  سانتیپنج ها روي ردیف در بوته

ــال   ــر دو س ــت.    21 دردر ه ــام  گرف ــاه انج ــهریور م  ش
  92(  دارنیتـروژن هاي دهی مزرعه با استفاده از کودکود

ترتیـب در سـال اول و دوم   هکیلوگرم در هکتـار بـ   83و 
آزمایش در سه مرحله قبل کاشت، شروع رشد بهـاره و  

کیلـوگرم در   38مقـدار  بـه  دهی)، سـولفات پتاسـیم  غنچه
مقـدار  بـه  و سوپر فسفات تریپـل  O2Kصورت هکتار به

در هر دو سال و  5O2Pصورت بهکیلوگرم در هکتار  35
مبنـاي نتیجـه آزمـون خـاك صـورت      قبل از کاشـت بـر  

دهــی و در هــر دو ســال رفــت. در اواســط مرحلــه گــلگ
بـه   )Pirimicarb(آزمایش با استفاده از سم پیریمیکارب

مبـارزه   مـومی کلـم   نسبت یک در هزار برعلیه آفت شته
  شد.

براي اعمال تیمـار آبیـاري، خـاك مزرعـه مـورد      
آزمایش که داراي بافت لـوم شـنی بـود، در افـق توزیـع      

متر) بـا حفـر پروفیـل    انتیس 90هاي گیاه (تا عمق ریشه
مورد بررسی قرار گرفت. مشخصـات خـاك مزرعـه در    

هاي مداوم و انـدازه  برداريآمده است. با نمونه 1جدول 
هـاي  صورت وزنی، آبیاري تیمـار گیري رطوبت خاك به

درصـد آب قابـل اسـتفاده     75تا  70تنش به هنگام تخلیه 
 30دود هنگام تخلیه حـ خاك و آبیاري تیمار عدم تنش به

. گرفـت مـی درصد آب قابل استفاده خاك صـورت   35تا 
هاي احتمـالی پوشـش نـایلونی روي    براي مهار بارندگی

بینی شده بود. براي جلـوگیري  هاي تحت تنش پیشکرت
 2هـا  هاي آبیاري و تنش، بین کرتاز نشت آب بین کرت

 .متر فاصله منظور شد 3ها متر و بین بلوك
  

  کی خاك مزرعه آزمایشیمشخصات فیزی -1جدول 
  برداريعمق نمونه سال زراعی

 متر)(سانتی

  ايظرفیت مزرعه
 (درصد وزنی)

  نقطه پژمردگی دایم
 (درصد وزنی)

  آب قابل استفاده
 (درصد وزنی)

90-1389 30-0  3/27 7/13 6/13 

 60-30 3/21 6/10 7/10 

 90-60 8/14  4/7 4/7 

92-1391 30-0 0/25  7/13  3/11  
 60-30 0/29  3/14  7/14  
 90-60 7/28  0/14  7/14  

       
در بوتـه،   خورجینبراي تعیین ارتفاع بوته، تعداد 

ــداد    ــرت آزمایشــی تع ــر ک ــه صــورت   10در ه ــه ب بوت
گیري قرار گرفتند. سـایر  تصادفی انتخاب و مورد اندازه

هـا تعیـین شـدند. در    اجزاي عملکرد نیز روي همین بوته
ن محصول پس از حذف دو ردیف نهایت به هنگام رسید

کناري و نیم متر از دو انتهاي هر کرت به عنوان حاشیه، 
هـا برداشـت و عملکـرد دانـه تعیـین گردیـد.       تمامی کرت

خرداد ماه صـورت گرفـت. در    30برداشت محصول در 
افزارهاي هاي به دست آمده با استفاده از نرمنهایت داده

تحلیل قرار مورد تجزیه و  SPSSو  MSTATCآماري 
  گرفتند.

  
  بحث  نتایج و

اثر تنش کمبود آب روي قطر طوقه و وزن خشک 
به کمتـر از   هوا بوته در زمان افت میانگین دماي روزانه

گـراد)، ارتفـاع بوتـه،    درجـه سـانتی   5صفر گیاهی کلـزا(  
و عملکـرد دانـه    ،تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه

نگین صـفات مـورد   ).  میـا 2دار بود(جـدول  معنیروغن 
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 3مطالعه در سطوح مختلف تـنش کمبـود آب در جـدول    
آمده است. اعمال تـنش در مرحلـه روزت باعـث کـاهش     

در مرحله دار قطر طوقه و وزن خشک بوته گردید. معنی
هـاي  آب کافی بـه بوتـه   نرسیدن رشد روزت در صورت

توانـد  میزان رشد آنها کاهش یافته و ایـن امـر مـی    ،کلزا
 6ها به روزت متحمل به سرما(بوته دسترسیعدم  باعث

ــد      ــزایش درص ــث اف ــت باع ــه در نهای ــردد ک ــی) گ برگ
ــد.    ــد ش ــتان خواه ــول زمس ــان در ط ــرمازدگی گیاه  س

داري بــین قطــر طوقــه و وزن همبســتگی مثبــت و معنــی
نتایج یـک آزمـایش در    ). 8خشک بوته دیده شد (جدول 
هـاي بـا قطـر طوقـه و وزن     دشت تبریز نشـان داد بوتـه  

بنـدان  در برابر سرما و یـخ  تريزیادتحمل  بیشترخشک 
تـر دچـار سـرمازدگی    داشته و در طول فصول سرد کم

  ).  1390(پاسبان اسالم (شوند می
بــروز تــنش کمبــود آب در مرحلــه پرشــدن دانــه 

دار ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغـن  باعث کاهش معنی
 نزمان بروز تنش خشـکی و شـدت آ    ).3گردید (جدول 

تعداد دانه در  همچون کلزازراعی  اري از صفات یبس بر
مـوثر   هـا نیتعداد و طول خـورج  ،هاوزن دانه ،نیخورج
سـیناکی و  (شود کاهش عملکرد دانه می و موجب  بوده 

کمبــود آب در نشــان داده شــده اســت ). 2006همکـاران  
، کلــزا دهــی و پرشــدن دانــهشــی، گــلیمراحــل رشــد رو

در  داري کـاهش داد ور معنـی طـ شاخص برداشت را بـه 
دهـی و  ژه در مراحـل گـل  یـ وافی بهکن آب یتأم حالی که

ــورج  ــعه خ ــزا نیتوس ــث اف ــا، باع ــه در  یه ــداد دان ش تع
ارتفـاع بوتـه    ).1996جنسن و همکاران ( گردیدن یخورج

با تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکـرد دانـه   
(جـدول   داري نشان دادو روغن همبستگی مثبت و معنی

هاي با ارتفـاع بیشـتر بـا داشـتن     رسد بوتهنظر می. به)8
 و سطح فتوسنتزي کـافی بـا افـزایش دو    ترمناسبرشد 

شامل تعداد خـورجین در   بخش مهم اجزاي عملکرد دانه
ــه   ــزار دان ــه و وزن ه ــوردار   ، بوت ــاال برخ ــرد ب از عملک

در شرایط خشـکی آخـر فصـل     طور معمولبه. باشندمی
داراي  داشـتند،  تـري زیـاد که عملکرد دانه  ااز کلز ارقامی

ــدتري هــم  ــد ســاقه بلن ). 1386میــري و همکــاران (بودن
شـتر در  یبـرگ ب  هاي با ارتفاع بوته بیشتر با داشتنکلزا

جــه ســطح فتوســنتز کننــده بــاالتر یطــول ســاقه و در نت
ــد    ــتري نشــان دادن ــرد بیش ــاران  (عملک ــیناکی و همک س

2006.(    
ي بین تعداد خـورجین  دارو معنی تهمبستگی مثب

در بوته با وزن هزار دانه، عملکـرد دانـه و روغـن دیـده     
همچنین همبستگی عملکرد دانه و روغن با همدیگر و  شد

نتایج ). 8(جدول  دار بوددرصد روغن دانه مثبت و معنی
هاي کلزا در منطقه گنبـد نشـان داد بـین    بررسی ژنوتیپ

ورجین بـا  داد دانـه در خـ  عـ خورجین در بوتـه و ت تعداد 
داري وجود داشت ( عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی

در گیاهان کلزا تعداد خورجین  ).1392فرجی و همکاران 
داري روي عملکــرد دانــه دارد. ایــن در بوتــه اثــر معنــی

ــاي شــاخه  ــا، غنچــهویژگــی توســط بق ــله ــا، گ ــا و ه ه
 .)2000دیپنبروك شود(هاي جوان پشتیبانی میخورجین
سال با تـنش کمبـود آب بـراي صـفات تعـداد       اثر متقابل

برگ در بوته در زمان افـت میـانگین دمـاي روزانـه بـه      
، تعـداد  گـراد) درجـه سـانتی   5( کمتر از صفر گیاهی کلزا

دار شد (جـدول  خورجین در بوته و وزن هزار دانه معنی
). تــنش کمبـــود آب در مرحلـــه روزت در ســـال دوم  2

برگ در بوته گردید  دار تعدادآزمایش باعث کاهش معنی
ولی در سال اول تفاوت زیادي بین سطوح تیماري دیـده  

  ). 4نشد(جدول 
هاي مورد مطالعه از نظر تعداد بـرگ  بین ژنوتیپ

در بوته در زمان افت میانگین دماي روزانه بـه کمتـر از   
صفر گیاهی کلزا، ارتفاع بوته، تعداد خـورجین در بوتـه،   

، درصـد روغـن   ر دانـه تعداد دانه در خورجین، وزن هزا
داري دیده شـد.  اختالف معنی و روغن عملکرد دانه دانه،

اثر متقابل سال با ژنوتیپ روي قطر طوقـه و وزن هـزار   
گانـه سـال،   دار شد. در نهایت اثر متقابـل سـه  دانه معنی

تنش کمبود آب و ژنوتیپ روي تعداد خورجین در بوتـه  
    ).2دار شد (جدول معنی

و  3رد مطالعـه مودنـا، کـرج    هاي مـو بین ژنوتیپ
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بیشترین تعـداد بـرگ در بوتـه در زمـان کـاهش       1کرج 
میانگین دماي هوا به کمتر از صفر گیاهی کلزا را نشـان  

 ژنوتیـپ  بـه  8/110دادند. کمترین ارتفاع بوته با میانگین 
ها ارتفاع بوتـه مشـابهی   اپرا تعلق داشت و سایر ژنوتیپ

دانه درخـورجین نسـبتا   تعداد  3نشان دادند. اپرا و کرج 
هــا اکــاپی و لیکــورد کمتــري نیــز داشــتند. بــین ژنوتیــپ

را بـه  و روغـن  عملکرد دانه درصد روغن دانه،  بیشترین
ها از نظـر عملکـرد   خود اختصاص دادند و سایر ژنوتیپ

 ).5در یک گروه آماري قرار داشتند(جدول و روغن دانه 
هـاي  گونههاي متعلق به نتایج حاصل از ارزیابی ژنوتیپ

B. napus L. وB. juncea L.   در شــرایط گــرم و
خشک نشان داد که رابطـه بـین عملکـرد دانـه بـا تعـداد       
شاخه فرعی، تعداد خـورجین در بوتـه و بـا وزن هـزار     

 .)2006و همکـاران   گاناسکرادار بود (دانه مثبت و معنی
در ســال اول آزمــایش اکــاپی و لیکــورد از قطــر طوقــه  

ــوردار  ــتري برخ ــه    بیش ــال دوم هم ــی در س ــد ول بودن
میانگین وزن ها در یک گروه آماري قرار گرفتند. ژنوتیپ

و اپـرا   3هـاي کـرج   هزار دانه در سـال اول در ژنوتیـپ  
ها مقـادیر  بیشتر از بقیه بود و در سال دوم همه ژنوتیپ

هـاي مـورد   بین ژنوتیپ). 6(جدول  مشابهی کسب کردند
طــی ســال اول در شــرایط بــدون تــنش  3مطالعــه کــرج 

آزمایش، تـا حـدودي تعـداد خـورجین در بوتـه کمتـري       
در تــنش  ســطوحدر ســال دوم در داشــت ولــی مقــادیر 

و فقط در تـنش   ندمرحله روزت و بدون تنش مشابه بود
، لیکـورد و  1کـرج   ،شده در مرحلـه پرشـدن دانـه   اعمال 

 و همـواره  مودنا از مقادیر اندکی باالتر برخوردار بودند
ــار ــه   در تیم ــدن دان ــه پرش ــنش در مرحل ــاي ت ــداد ه تع

با یک نگرش کلی ). 7( جدول کمتر بودخورجین در بوته 
شـود کـه در اغلـب    دیده مـی  7به نتایج مندرج در جدول 

هـاي  سطوح تنش و طی هـر دو سـال آزمـایش ژنوتیـپ    
لیکــورد و اکــاپی از تعــداد خــورجین در بوتــه بیشــتري 

مــورد مطالعــه ایــن دو هــاي بــین ژنوتیــپ برخوردارنــد.
ژنوتیپ همواره بیشترین عملکرد دانه و روغن را کسـب  

   ).5( جدول  کردند

دار بین تعـداد  با توجه به همبستگی مثبت و معنی
)، 8خورجین در بوته با عملکـرد دانـه و روغـن (جـدول     

نقش تعداد خورجین در بوته در تعیـین و ثبـات عملکـرد    
هـایی کـه   ژنوتیـپ  هاي کلزا برجسته دیـده شـد.  ژنوتیپ

عالوه بر داشتن عملکرد باال از ثبات عملکرد در شـرایط  
براي منطقه آزمایش که از  ،آبی مختلف برخوردار باشند

تـر خواهنـد   برخوردار نیست، مناسـب  میزان آب مناسب
و کـرج   1هاي کـرج  در آزمایش حاضر نیز ژنوتیپبود.  

در کیلــوگرم  3989و  3854ترتیــب  عملکــرد دانــه  بــه 3
ــار را  ــتندهکت ــدول  داش ــایش و    ).5( ج ــه آزم در منطق

مناطقی با شرایط اقلیمـی مشـابه در زمـان رشـد روزت     
هاي پـاییزه و خشـک   پاییزه به دلیل شروع نشدن بارش

هاي فصلی و در زمـان پرشـدن دانـه بـه     بودن رودخانه
هـاي بهـاره و ورود محصـوالت    علت پایان یافتن بـارش 
. نتایج وجود دارددودیت آب مح ،رقیب به عرصه زراعت
د کـه کمبـود آب در مرحلـه روزت    دناین تحقیق نشان دا

توانـد  عملکرد دانه نداشت و صرفا مـی بر داري اثر معنی
باعث به تاخیر افتادن رشد پـاییزه گـردد. کمبـود آب در    

ها با کاهش تعداد خـورجین در بوتـه   مرحله پرشدن دانه
ار عملکـرد دانـه   دو وزن هزار دانه، باعـث کـاهش معنـی   

هاي مورد مطالعه هـم در شـرایط   گردید. در بین ژنوتیپ
تنش کمبود آب در مراحل روزت و پرشـدن دانـه و هـم    
در شرایط عادي، اکاپی و لیکورد بیشترین عملکـرد دانـه   

ها در یـک گـروه   و سایر ژنوتیپ کسب کردهرا و روغن 
  .)5( جدول  آماري قرار داشتند

       
  گیري نهایینتیجه

روي قطر طوقه و ناشی از خشکی اثر کمبود آب 
وزن خشک بوته در زمان افت میانگین دماي روزانه به 

گراد)، ارتفاع سانتیدرجه 5کمتر از صفر گیاهی کلزا( 
بوته، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد 

دار بود. کمبود آب در مرحله روزت باعث دانه معنی
 گردید. طوقه و وزن خشک بوته دار قطرکاهش معنی

داري بین ارتفاع بوته با تعداد همبستگی مثبت و معنی
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وزن هزار دانه و عملکرد دانه و خورجین در بوته، 
دست آمد که نشان دهنده اهمیت نقش ارتفاع روغن به

خشکی در مرحله بوته در پشتیبانی عملکرد دانه بود. 
بوته و وزن  ها با کاهش تعداد خورجین درپرشدن دانه

و روغن دار عملکرد دانه هزار دانه، باعث کاهش معنی

هاي مورد مطالعه هم در شرایط گردید. در بین ژنوتیپ
تنش کمبود آب در مراحل روزت و پرشدن دانه و هم 
در شرایط عادي، اکاپی و لیکورد بیشترین عملکرد دانه 

  کسب کردند.را و روغن 

   هاي کلزاژنوتیپمختلف در صفات مرکب براي تجزیه واریانس نتایج  -2جدول 
 میانگین مربعات

 تعداد خورجین در بوته ارتفاع بوته  تعداد برگ در بوته قطر طوقه وزن خشک بوته  درجه آزادي  منابع تغییر

 787/2955** 083/3852** 520/23** 009/106** 280/4  1 سال

 565/624** 296/421** 605/1** 736/3** 028/18**  4 سال \تکرار

 259/7876** 398/1404** 644/0 185/6** 738/10*  2 کمبود آب

 593/371* 194/63 777/5** 926/0 423/0  2 کمبود آب× سال 

 320/443* 231/165** 632/0* 701/0 379/5  5 ژنوتیپ

 187/199 750/83 424/0 514/1* 698/2  5 ژنوتیپ× سال 

 548/104 620/26 158/0 568/0 491/2  10 ژنوتیپ× کمبود آب 

 793/256** 861/59 370/0 865/0 400/2  10 ژنوتیپ× کمبود آب× سال

 800/98 522/47 228/0 539/0 366/2  68 اشتباه آزمایش

 58/8 01/6 95/8 86/10 74/21  ضریب تغییرات  (% )
                                                             میباشد. درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و *

  2ادامه جدول 
 میانگین مربعات

  عملکرد روغن  درصد روغن دانه عملکرد دانه وزن هزار دانه تعداد دانه درخورجین  درجه آزادي  منابع تغییر
 117/855849** 138/610** 333/19845 025/0 148/23*  1 سال

 070/526093** 571/3 074/0368547** 003/0 713/1  4 سال تکرار/

 268/1350545** 657/2 731/7218306** 547/1** 444/7  2 کمبود آب

 074/9530 162/6 194/22259 170/0* 259/0  2 کمبود آب× سال 

 732/631272** 164/5* 904/2948919** 433/0** 356/10*  5 ژنوتیپ

 137/5831 260/2 222/34475 454/0** 326/2  5 ژنوتیپ× سال 

 482/23386 319/2 043/132986 009/0 433/5  10 ژنوتیپ× ود آب کمب

 441/10439 397/3 883/51485 013/0 270/1  10 ژنوتیپ× کمبود آب× سال

 159/38537 176/2 643/182306 036/0 497/3  68 اشتباه آزمایش

36/6  ضریب تغییرات  (% )  76/5  53/10  59/3   
                                                     .میباشد درصد 1و  5تمال به ترتیب معنی دار در سطح اح **و  *

  
  

  هاي کلزا در سطوح مختلف تنش کمبود آبژنوتیپ ردمیانگین صفات مورد مطالعه  – 3جدول 
  سطوح تنش
  کمبود آب

  قطر طوقه
  متر)(میلی

  وزن خشک بوته
  (گرم)

  ارتفاع بوته
  متر)(سانتی

  عملکرد دانه
  م در هکتار)(کیلوگر

  عملکرد روغن
  (کیلوگرم در هکتار)

06/7 بدون تنش  a 45/7  a 9/118  a 4348 a 1803 a 

29/6 تنش در مرحله روزت  b 45/6  b 6/117  a 4274 a 1759 a 

94/6 تنش در مرحله پرشدن دانه  a 32/7  a 5/107  b 3538 b 1448 b 
  .باشددرصد براي وزن خشک بوته و یک درصد براي سایر صفات می 5ر سطح احتمال دار دگر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
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  دو سال زراعی در میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف تنش کمبود آب –4جدول 

 سطح تنش سال زراعی
تعداد برگ در 

 بوته
 وزن هزار دانه (گرم)

7/4  بدون تنش  90-1389  d 32/3  b 
2/5  تنش در مرحله روزت    bc 42/3 ab 

8/4  تنش در مرحله پرشدن دانه    cd 13/3  c 
 

2/6  بدون تنش  92-1391  a 48/3  a 
2/5  تنش در مرحله روزت    b 48/3  a 
9/5  تنش در مرحله پرشدن دانه    a 01/3  d 
  باشد.هزار دانه می وزندرصد براي  5تعداد برگ در بوته و درصد براي یک دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

 
  هاي کلزا ژنوتیپ ر دمیانگین صفات مورد مطالعه  –5جدول 

   تعداد برگ ژنوتیپ
  در بوته

  ارتفاع بوته
  متر)(سانتی

  تعداد دانه 
  رخورجیند

  عملکرد دانه
  عملکرد روغن  درصد روغن دانه  (کیلوگرم در هکتار)

  (کیلوگرم در هکتار)
53/5  1کرج   a 5/112  ab 9/29  ab 4385  b 42/40  b 1560 b 
39/5  3کرج   ab 5/117  a 9/28  bc 3989 b 21/41  ab 1643 b 

14/5  اپرا  b 8/110  b 2/28  c 3769 b 92/40  ab 1543 b 

22/5  اکاپی  ab 9/113  ab 4/30  a 4651 a 97/41  a 1955 a 
14/5  لیکورد  b 9/118  a 4/29  abc 4439 a 46/41  ab 1839 a 

55/5  مودنا  a 4/114  ab 5/29  abc 3620 b 87/40  ab 1478 b 

  باشد.درصد  براي سایر صفات می 5دار در سطح احتمال یک درصد براي ارتفاع بوته و عملکرد دانه و گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
 

  دو سال زراعیدر هاي کلزا ژنوتیپ ردمیانگین صفات مورد مطالعه  –6جدول 
  وزن هزار دانه (گرم)  تر)مقطر طوقه (میلی  ژنوتیپ  سال زراعی

90-1389 1کرج    77/7  abc 13/3  bc 

3کرج    98/7  ab 36/3  b 

08/7 اپرا   c 9/3  a 

29/8 اکاپی   a 14/3  bc 

10/8 لیکورد   a 13/3  bc 

32/7 مودنا   bc 08/3  c 
 

92-1391 1کرج    69/5  d 32/3  bc 

3کرج    78/5  d 29/3  bc 

10/6 اپرا   d 32/3  bc 

71/5 اکاپی   d 33/3  bc 

71/5 لیکورد   d 32/3  bc 

66/5 مودنا   d 33/3  bc 
  باشدمی وزن هزار دانه درصد براي قطر طوقه و یک درصد براي 5دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان       
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  در دو سال زراعی خشکیدر سطوح مختلف هاي کلزا میانگین صفات مورد مطالعه روي ژنوتیپ –7دول ج

تعداد خورجین در   ژنوتیپ  سطح تنش سال زراعی
 بوته

3/136  1کرج   بدون تنش  90-1389  a 
0/104  3کرج       d-i 
3/122  اپرا      a-e 
3/127  اکاپی      a-d 
3/119  لیکورد      a-g 
0/120  مودنا      a-f 
0/112  1کرج   تنش در مرحله روزت    a-h 
0/113  3کرج       a-h 
0/113  اپرا     0 a-h 
7/115  کاپیا      a-h 
3/128  لیکورد      a-d 
0/129  مودنا      a-d 

تنش در مرحله پرشدن   
7/90  1کرج   دانه  hi 

0/94  3کرج       g-i 
7/99  اپرا      e-i 
7/107  اکاپی      b-i 
0/86  لیکورد      i 
3/99  مودنا      e-i 

7/127  1کرج   بدون تنش  92-1391  a-d 
3/127  3کرج       a-d 
3/131  اپرا      ab 
7/130  اکاپی      a-c 
7/130  لیکورد      a-c 
3/133  مودنا      ab 
3/137  1کرج   تنش در مرحله روزت    a 
7/128  3کرج       a-d 
3/130  اپرا      a-c 
7/134  اکاپی      a 
0/130  لیکورد      a-c 
0/128  مودنا      a-d 

تنش در مرحله پرشدن   
0/105  1کرج   دانه  d-i 

3/96  3کرج       f-i 
7/101  اپرا      e-i 
0/98  اکاپی      e-i 
7/103  لیکورد      d-i 

7/103 مودنا    d-i 

  .باشددرصد می 1دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیمشابه در هر ستون نشانحروف 
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 کلزاهاي ژنوتیپ رويضرایب همبستگی ساده  بین صفات مورد مطالعه   -8جدول 
عملکرد روغن 

 )10( دانه

روغن  ددرص
 )9(دانه

رد عملک
 )8(دانه

وزن هزار 
 )7(دانه

تعداد دانه در 
 )6(طبق

  تعداد خورجین
 )5(در بوته

ارتفاع 
 )4(بوته

وزن خشک 
 )3(بوته

قطر 
  )2(طوقه

تعداد برگ در 
 )1(بوته

  صفات

                 28/0 )2( 

               **85/0 02/0- )3( 

             08/0- 15/0- 12/0- )4( 

            **69/0 24/0- 28/0- 11/0- )5( 

          42/0  32/0 05/0 01/0- 09/0 )6( 

        08/0-  **65/0  *48/0 22/0- 35/0- 36/0- )7( 

      38/0  44/0  **66/0 **73/0 26/0 11/0 36/0- )8( 

    *57/0  09/0  37/0 22/0 38/0 45/0 23/0 19/0- )9( 

  **64/0  **99/0  36/0 46/0 **63/0  **72/0 30/0 13/0 36/0- )10( 

                                                                                                                             .میباشد درصد 1و  5در سطح احتمال دار معنیترتیب : به         * , **
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	فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآﯽﺳرﺮﺑﺮﺛاتاﯽﮑﺸﺧ ياﺰـﺟا و ﻪـﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰـﮐﺮﻣ رد اﺰـﻠﮐ يﺎـﻫ ﻪﺑ ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾر راﺮـﮑﺗ ﻪـﺳ ﺎـﺑ ﯽﻓدﺎـﺼﺗ ﻞـﻣﺎﮐ يﺎﻫ ود ﯽـﻃ ﯽﻋارز لﺎﺳ90-89 و92-91 .ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟارﻮﺘﮐﺎﻓ يﺎﻫﺶﯾﺎﻣزآ رد
	ﻪﺗﻮﺑ ﮏﺸﺧ نزو
	اﺰﻠﮐ ،ﻦﻏور و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا
	گﺮﺑ بآ، اﺪـﻫ ،ﯽﻟﻮﻠـﺳ مرﻮـﺗ ﺖـﻓا ﺚﻋﺎﺑﺖﯾ ﻪـﻧزوريا و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ و هﺪﺷردﺎﻬﻧﺖﯾﻟﻮﺗ و ﺪﺷرﯿ لﻮـﺼﺤﻣ ﺪ رﺎـﭼد ﯽﻣ ﺐﯿﺳآ ددﺮﮔ) ﮏﻨﯿﺳ و رﺎﻣﻮﮐ1998.( و ﺪـﺷر ﯽﺑﺎﯾزرا ﺎـﺑ هاﺮـﻤﻫ رﻮﺷ كﺎﺧ رد دﻮﺨﻧ و ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ ،اﺰﻠﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋﺶﻨﺗ تاﺮﺛاﯽﮑﺸﺧ زا ﻮـﺟ و اﺰـﻠﮐ ﻪـﮐ ﺖـﺳا هداد نﺎـﺸﻧ
	ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗﺶﻟﺎﭼ ﻦﯾﺮﺗ ﺶﯿـﭘ يﺎـﻫ رد ور ﺪﯿﻟﻮﺗتاﻫﺎﯿﮔﯽﯽﻣ .ﺪﺷﺎﺑﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ رد دﺮـﮑﻠﻤﻋ تﺎـﺒﺛ ﻦـﯾا ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺳا تﺎﺗﺎﺒﻧ حﻼﺻا ﻢﻠﻋ ﯽﻠﺻا فاﺪﻫا زا) كرﻼـﮐ ﯽﮑﻧوﺎﺗ و1998دﻮﺒﻤﮐ .( اﺰﻠﮐ رد بآﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿـﺴﻧﺎﺘﭘ
	ﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾارﺎﮐ) ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗ لاوﺮـﮔ2010.( ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺞﯾﺎﺘﻧاﺰﻠﮐ يﺎﻫ رد ﯽﮑﺸﺧ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ياﺮﺑ ﯽــﺑﺮﻏ نﺎــﺠﯾﺎﺑرذآ دﺎــﺑﺎﻬﻣﺖــﺳا نآ زا ﯽﮐﺎــﺣ ﻦﯿــﺑ ﻪــﮐ ﭗﯿﺗﻮﻧژﯽﻨﻌﻣ عﻮﻨﺗ ﺎﻫ دﻮـﺟو ﯽﮑﺸﺧ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ياﺮﺑ يراد هوﺮـﮔ سﺎﺴﺣ و ﻞﻤﺤﺘﻣ هوﺮﮔ ود رد ﺎﻬﻧآ و ﻪﺘﺷاد يﺪـﻨﺑ ﯽ
	و
	ﻪــﮐ داد نﺎــﺸﻧ ﮏــﺸﺧ و مﺮــﮔ ﻂﯾاﺮــﺷ رد ـﻌﺗ ،ﯽـﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎـﺷ داﺪـﻌﺗ ﺎـﺑ ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﺑ ﻪﻄﺑار داﺪ ﯽـﻨﻌﻣ و ﺖـﺒﺜﻣ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﺎﺑ و ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ راد ) دﻮــﺑ نارﺎــﮑﻤﻫ و اﺮﮑــﺳﺎﻧﺎﮔ2006(.ﻪــﺑ ﺮــﻈﻧﯽــﻤﻧﺪــﺳر ﺗ ﯽﮑﺸﺧﺄﺛﯿهﺪﻤﻋ ﺮﮐ ﺮﺑ ياﯿﻔﯿ ﯽﻟو ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻪﻧاد ﺖ رد
	ﻊﺑﺎـﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾاﻗﺮــﺷ نﺎــﺠﯾﺎﺑرذآ ﯽــﻌﯿﺒﻃوﺮــﺴﺧ هﺎﮕﺘــﺴﯾا) ﯽ ﺎــﺑ (هﺎــﺷ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﺼﺨﺸﻣ46 و ﻪـﺟرد2 ،ﯽﻗﺮـﺷ ﻪـﻘﯿﻗد37 و ﻪﺟرد58 ﯽـﻃ ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗد ود ﯽـﻋارز لﺎـﺳ90
	89 و92-91 ﺶﯾﺎﻣزآ .ﺪﻣآ رد اﺮﺟا ﻪﺑﻪﺑ ترﻮـﺻ ﻞـﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ كﻮﻠﺑ يرﺎﻣآ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺎـﺑ ﯽﻓدﺎـﺼﺗ ﻞـﻣﺎﮐ يﺎـﻫ ﻪـﺳ راﺮﮑﺗهدﺎﯿﭘ رد يرﺎـﯿﺑآ ﻞﻣﺎـﺷ نﻮـﻣزآ درﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ .ﺪﺷ ﺳﻪﺮﻣ رد بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺶﻨﺗ ،ﺶﻨﺗ نوﺪﺑ ﺢﻄﺳا تزور ﻞـﺣ وﺮﭘﻪﻧاد نﺪﺷ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز)80 ﻞـﮔ ﺪﺻرد ﻦـﯾذآ ﻞـﮔ يﺎـﻫ (ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﻔﮑﺷ
	ﭗﯿﺗﻮﻧژجﺮﮐ هﺰﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ1)
	( جﺮـﮐ  ،3)
	( ، اﺮﭘا)
	ﻪﺘﺷ ﺖﻓآ ﻪﯿﻠﻋﺮﺑ راﺰﻫ رد ﮏﯾ ﺖﺒﺴﻧ ﻢـﻠﮐ ﯽﻣﻮـﻣ هزرﺎـﺒﻣ .ﺪﺷ درﻮـﻣ ﻪـﻋرﺰﻣ كﺎـﺧ ،يرﺎـﯿﺑآ رﺎـﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ياﺮﺑ ﻊـﯾزﻮﺗ ﻖـﻓا رد ،دﻮـﺑ ﯽﻨـﺷ مﻮـﻟ ﺖﻓﺎﺑ ياراد ﻪﮐ ﺶﯾﺎﻣزآﻪﺸﯾر ﻖﻤﻋ ﺎﺗ) هﺎﯿﮔ يﺎﻫ90ﺳﯽﺘﻧﺎ ﻞـﯿﻓوﺮﭘ ﺮـﻔﺣ ﺎـﺑ (ﺮﺘﻣ رد ﻪـﻋرﺰﻣ كﺎـﺧ تﺎـﺼﺨﺸﻣ .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ لوﺪﺟ1ﻪﻧﻮﻤﻧ
	( ﺎـﻧدﻮﻣ و )
	( درﻮﮑﯿﻟ ،)
	( ﯽﭘﺎﮐا ،)
	(ﻮﺑ.ﺪﻧد زا تﺮﮐ ﺮﻫﺶﺷ ﻪﻠـﺻﺎﻓ ﺎـﺑ ﻒﯾدر30 ﯽﺘﻧﺎﺳ لﻮﻃ ﻪﺑ و ﺮﺘﻣﺞﻨﭘ ﻪﻠـﺻﺎﻓ و دﻮـﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﺘﻣ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻒﯾدر يور ﺎﻫ ﺞﻨﭘﯽﺘﻧﺎﺳ ﺖـﺷﺎﮐ .ﺪﻧﺪﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺮﺘﻣ لﺎــﺳ ود ﺮــﻫ ردرد21 .ﺖــﻓﺮﮔ  مﺎــﺠﻧا هﺎــﻣ رﻮﯾﺮﻬــﺷ دﻮﮐدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﻫد يﺎﻫ نژوﺮـﺘﯿﻧراد )92 و83 ـﺑ رﺎـﺘﮑﻫ
	ﻞـﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ و ﻪـﺑ راﺪـﻘﻣ 35 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻪﺑ ترﻮﺻ
	و لﺎﺳ ود ﺮﻫ رد ﺮـﺑ ﺖـﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ ترﻮـﺻ كﺎـﺧ نﻮـﻣزآ ﻪـﺠﯿﺘﻧ يﺎـﻨﺒﻣ ﮔﻞــﮔ ﻪــﻠﺣﺮﻣ ﻂــﺳاوا رد .ﺖــﻓﺮ لﺎــﺳ ود ﺮــﻫ رد و ﯽــﻫدبرﺎﮑﯿﻤﯾﺮﯿﭘ ﻢﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ)
	( ﻪـﺑ
	و
	و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ راﺮﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ
	داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑﻦﯿﺟرﻮﺧ ،ﻪـﺗﻮﺑ رد داﺪــﻌﺗ ﯽــﺸﯾﺎﻣزآ تﺮــﮐ ﺮــﻫ رد10 ترﻮــﺻ ﻪــﺑ ﻪــﺗﻮﺑ هزاﺪﻧا درﻮﻣ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺮﯾﺎـﺳ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يﺮﯿﮔﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﻤﻫ يور ﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا رد .ﺪﻧﺪـﺷ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ﺎـﻫ ﺪﯿﺳر مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﻒﯾدر ود فﺬﺣ زا ﺲﭘ لﻮﺼﺤﻣ ن ،ﻪﯿﺷﺎﺣ ن
	ﮏﺸﺧ نزو و ﻪﻗﻮﻃ ﺮﻄﻗ يور بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺶﻨﺗ ﺮﺛاﻪﻧازور يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺖﻓا نﺎﻣز رد ﻪﺗﻮﺑاﻮﻫ زا ﺮـﺘﻤﮐ ﻪﺑ )اﺰـﻠﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺮﻔﺻ5 ﯽﺘﻧﺎـﺳ ﻪـﺟرد ،ﻪـﺗﻮﺑ عﺎـﻔﺗرا ،(داﺮـﮔﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ، ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻏورﯽﻨﻌﻣ لوﺪـﺟ)دﻮﺑ راد2 ﺎـﯿﻣ  .( درﻮـﻣ تﺎﻔـﺻ ﻦﯿﮕﻧ
	لوﺪـﺟ رد بآ دﻮـﺒﻤﮐ ﺶﻨـﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ3 ﺶﻫﺎـﮐ ﺚـﻋﺎﺑ تزور ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد ﺶﻨـﺗ لﺎﻤﻋا .ﺖﺳا هﺪﻣآﯽﻨﻌﻣ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺗﻮﺑ ﮏﺸﺧ نزو و ﻪﻗﻮﻃ ﺮﻄﻗ راد ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ترﻮﺻ رد تزور ﺪﺷرنﺪﯿﺳﺮﻧ ﻪـﺗﻮﺑ ﻪـﺑ ﯽﻓﺎﮐ بآ يﺎـﻫ اﺰﻠﮐ، ﯽـﻣ ﺮـﻣا ﻦـﯾا و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﻬﻧآ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ مﺪﻋﯽﺳﺮﺘﺳ
	ﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ داﺪـﻌﺗ ﻦﯿﺑ راد لوﺪـﺟ) ﻦـﻏور و ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ8 ،( دﺮـﮑﻠﻤﻋ تﺎـﺒﺛ و ﻦﯿـﯿﻌﺗ رد ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ ﺶﻘﻧﭗﯿﺗﻮﻧژ .ﺪـﺷ هﺪـﯾد ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ اﺰﻠﮐ يﺎﻫ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻪـﮐ ﯽﯾﺎـﻫ ﻂﯾاﺮـﺷ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ تﺎﺒﺛ زا ﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﺘﺷاد ﺮﺑ هوﻼﻋﺪﻨﺷﺎﺑ را
	جﺮﮐ1 ﺶﻫﺎـﮐ نﺎـﻣز رد ﻪـﺗﻮﺑ رد گﺮـﺑ داﺪـﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎـﺸﻧ ار اﺰﻠﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺮﻔﺻ زا ﺮﺘﻤﮐ ﻪﺑ اﻮﻫ يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ .ﺪﻧداد8/110 ﻪـﺑ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﺮﯾﺎﺳ و ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ اﺮﭘا ﯽﻬﺑﺎـﺸﻣ ﻪـﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺎﻫ جﺮﮐ و اﺮﭘا .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ3 داﺪﻌﺗ ﺎﺘﺒـﺴﻧ ﻦﯿﺟرﻮـﺧرد ﻪ
	و مﺮــﮔ ﻂﯾاﺮــﺷ رد داﺪـﻌﺗ ﺎـﺑ ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿـﺑ ﻪـﻄﺑار ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﮏﺸﺧ راﺰـﻫ نزو ﺎـﺑ و ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮـﺧ داﺪﻌﺗ ،ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻧاد) دﻮﺑ راداﺮﮑﺳﺎﻧﺎﮔ نارﺎـﮑﻤﻫ و2006(. ﻪــﻗﻮﻃ ﺮــﻄﻗ زا درﻮــﮑﯿﻟ و ﯽﭘﺎــﮐا ﺶﯾﺎــﻣزآ لوا لﺎــﺳ رد رادرﻮــﺧﺮﺑ يﺮﺘــﺸﯿﺑ ﻪــﻤﻫ م
	و
	بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺮﺛا ﯽﮑﺸﺧ زا ﯽﺷﺎﻧ و ﻪﻗﻮﻃ ﺮﻄﻗ يور ﻪﺑ ﻪﻧازور يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺖﻓا نﺎﻣز رد ﻪﺗﻮﺑ ﮏﺸﺧ نزو )اﺰﻠﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺮﻔﺻ زا ﺮﺘﻤﮐ5ﻪﺟردﯽﺘﻧﺎﺳ عﺎﻔﺗرا ،(داﺮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد ﺚﻋﺎﺑ تزور ﻪﻠﺣﺮﻣ رد بآ دﻮﺒﻤﮐ .دﻮﺑ رادﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐﺮﻄﻗ رادﻪﺗﻮﺑ ﮏﺸ
	،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﻪﺑ ﻦﻏور عﺎﻔﺗرا ﺶﻘﻧ ﺖﯿﻤﻫا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد .دﻮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﯽﮑﺸﺧ ﻪﻧاد نﺪﺷﺮﭘرد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﺎﻫ نزو و ﻪﺗﻮﺑ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ،ﻪﻧاد راﺰﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ راد ﻦﻏور وﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻦﯿﺑ رد .ﺪﯾدﺮ
	ﻪﺑ ﻪﻠﺠﻣ .ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ رد ( ﯽﻋارز ،رﺬﺑ و لﺎﻬﻧ27)3 :(284 -269. ﯽﻟو ،م ﯽﭼرﻮﺗ ،ف ﺦﯿﺷم ﺎﺒﯿﮑﺷ ،م هداز ،ب مﻼﺳا نﺎﺒﺳﺎﭘ و ر1384ﺸﺧ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا . اﺰﻠﮐ هرﺎﻬﺑ مﺎﻗرا ﯽﮑ )
	،ب مﻼﺳا نﺎﺒﺳﺎﭘ1390) اﺰﻠﮐ يﺮﯿﺧﺎﺗ ﺖﺸﮐ نﺎﮑﻣا ﯽﺳرﺮﺑ .
	،يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣ .(15)1 :(174-163. ،ا ﯽﺟﺮﻓ1392) اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد ﻞﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺶﻘﻧ .
	ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ .ﺪﺒﻨﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد (
	ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ،20)2:(233-217. ﯽﻠﻗرﺎﯿﻟآ ،ك ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ ،ن ﯽﻔﯿﻄﻟ ،ا رﻮﭘ ،م مﺪﻘﻣ و ه ي1385 ﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ رد اﺰﻠﮐ مﺎﻗرا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،نﺎﮔﺮﮔ،14:5 -11. ح يﺮﯿﻣ ،ق يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ و ي مﺎﻣا ،ر1386 اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ ﺮﺛﻮ
	،سرﺎﻓ نﺎﺘﺳا رد (17)3 :(107-101.

