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  12چکیده
 اجـزاء عملکـرد و برخـی صـفات          ،ر گرما و خشکی آخـر فـصل بـر عملکـرد           منظور بررسی اث   به

هاي کامل تصادفی در چهار     صورت تجزیه مرکب در پایه بلوك       رقم کلزا، آزمایشی به    16مورفولوژیک  
هر یک  )قطع آخرین آبیاري آذر با 20، آذر 20 آبان با قطع آخرین آبیاري، 20 آبان، 20 (محیط متفاوت

در این آزمایش  .شرق استان خوزستان اجرا گردید    وبدر سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بهبهان در جن        
 - درجـه نتایج آنالیز واریانس نـشان داد کـه   .گرفت روي ارقام مورد بررسی قرار بر گرما و خشکی  اثر  
داري   از زمان جوانه زدن تا شروع گلدهی اختالف معنـی         هاي مختلف    محیط بین) GDD1( زشد -روز

داري ایجاد نموده اسـت و   تفاوت معنیهاي مورد اشاره  محیط گلدهی بین    داشته و همچنین طول دوره    
تعـداد  ،  عملکـرد دانـه   هاي مختلف از نظر      گرما و خشکی باعث گردیده که بین محیط       تنش   در نهایت 

درصد روغـن و عملکـرد روغـن در سـطح یـک             شروع گلدهی،  تعداد دانه در غالف،    غالف در بوته،  
 تعـداد غـالف در بوتـه بـاالترین     ، عملکردء در میان اجزا.داشته باشدداري وجود    درصد اختالف معنی  

داري بـین عملکـرد و وزن    که همبستگی معنـی  در حالی ،)83/0(ملکرد دانه نشان داد همبستگی را با ع 
هیبریدهاي هایوال نسبت به سایر ارقام عملکرد باالتري داشـتند و بـا توجـه بـه        . دانه مشاهده نشد  هزار

  .گردند شرایط آب و هوایی براي منطقه و مناطق مشابه در کشور توصیه می
  

  ء عملکردااجز ،نش گرما و خشکی، عملکردت کلزا، :ديهاي کلی واژه
                                                

 ebrahim_710@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
1- Growth Degree Day 
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  مقدمه
؛ 1990 ،احمـدي  (دهنـد  هاي روغنی پس از غالت دومین ذخایر غذایی جهـان را تـشکیل مـی     نهدا
 نیـز  ي پـروتئین بر دارا بودن ذخـایر غنـی اسـیدهاي چـرب دارا             این محصوالت عالوه   ).2003 گوشه،

 .گیـرد  یقرار مـ  مورد استفادهوان یک مکمل پروتئین عن تغذیه دام و طیور به   ها در  له آن باشند و کنجا   می
گرما و خشکی آخر فصل منجر به چروکیدگی دانـه   عنوان یک گیاه روغنی،  در ارتباط با کاشت کلزا به     

هاي مولد غالف بـر   دهند تعداد زیادي از سلول در ارقامی که زودتر گل می . گردد و کاهش عملکرد می   
دیرتـر گـل    رسند و در مقابل ارقامی کـه  حله باروري و تکامل میهاي اصلی و فرعی به مر  روي شاخه 

 و عیـسی پور( شـود  دهند گرماي اواخر فصل و بادهاي خشک و گرم باعث کاهش تولید غالف می             می
 نیـز قـرار   تأثیر عوامل ژنتیکـی  تعداد دانه در غالف تحت .)2004 فارتوال و همکاران،   ؛2006 ،همکاران

ترین کاهش عملکرد کلزا موقعی است که تنش آب در شروع گلـدهی              بیش. )1992بند،   آیینه (گیرد می
یابد، همچنین کاهش عملکرد دانه توسط دوره کوتاهی         ها ادامه می   در زمان رشد غالف    افتد و  اتفاق می 

ش تعـداد غـالف در بوتـه    علت کاه ها به از تنش آب در موقع طویل شدن ساقه، گلدهی و رشد غالف      
  ).2007 همکاران،سینکی و مسعود(است 

ی دیگر نشان داده شده است که اگر فقط یک آبیاري در فصل بهار داشته باشیم عملکرد           در پژوهش 
 بـار دهـد کـه اگـر سـه      ن نشان مـی اهاي محقق یافته ).2006 رهنما و بخشنده،(یابد  شدت کاهش می   به

 آید دست می عملکرد دانه بهانجام شود باالترین  گلدهی و تشکیل دانه در ابتداي مرحله رویشی،آبیاري 
ترین حـساسیت را   از نظر حساسیت به تنش آب، مرحله گلدهی بیش      ).2007 طاهر و همکاران،  محمد(

 ).2009 فرجی و همکـاران،  (ترین تأثیر را بر روي تعداد بذر در غالف دارد  از طرفی آبیاري بیش    ،دارد
تري را حفظ نماینـد داراي عملکـرد     بیشارقامی از کلزا که قادر باشند مقدار آب        در شرایط تنش آب،   

اي مثبـت بـین     رابطـه  .)2007 همکاران،دانشمند و   (باشند    تري می  دانه و در نتیجه عملکرد روغن بیش      
 تنش آب در طی مراحل ).2007 تونتورك و سیفتسی،  (عملکرد دانه و تعداد شاخه در گیاه وجود دارد          

 غالف یـک دوره بحرانـی اسـت کـه باعـث کـاهش       ویژه مرحله گلدهی و تشکیل رشد زایشی کلزا به 
 افتـد   توسط کاهش تعداد غالف در گیاه اتفـاق مـی  طور عمده شود و عملکرد روغن به عملکرد دانه می  

فزایش عملکرد دانه و عملکرد روغن به میزان تحمل کلزا به دماي بـاال و            از طرفی ا  ). 2009 احمدي،(
 با توجه بـه بـاال رفـتن    ).2004 سی و والتن،(ی دارد ستگنه بتنش آب در طی دوره رشد و رسیدگی دا 

 آبیاري مزارع خود در این ایام دارنـد ضـرورت   براي کشاورزان  دما، در اوایل فروردین و مشکالتی که      
داشت که چگونگی اثر افزایش دما در مرحله زایشی در عملکرد کلـزا، همچنـین تـأثیر کمبـود آب در       
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که در آینده مناسـب کـشت و توسـعه در منطقـه باشـند                کلزا چند رقم اجزاء عملکرد و درصد روغن      
  .عنوان هدف این آزمایش در نظر گرفته شود به
 

  ها مواد و روش
بـا   ،حقیقات کشاورزي شهرستان بهبهان در مزرعه ایستگاه ت1384-85این آزمایش در سال زراعی     

 دقیقه شرقی با ارتفاع 16  درجه و50 شمالی و طول جغرافیایی دقیقه 37 درجه و 30  جغرافیاییعرض
. شرقی استان خوزستان واقع شده است     شهرستان بهبهان در جنوب    . اجرا گردید   متر از سطح دریا    313

 12براسـاس آمـار   . شـود  خشک محسوب می   خشک و نیمه   بندي اکولوژیکی جزء مناطق    از نظر تقسیم  
گـراد در مردادمـاه و        سـانتی   درجه 5/48 حرارت ماهیانه    ترین  بیش متوسط   )1جدول   (هواشناسی ساله

میـزان بارنـدگی    . ماه بوده است   گراد در بهمن   سانتی درجه   30/1 درجه حرارت ماهیانه     ترین  کممتوسط  
 2/3401و تبخیـر سـالیانه       درصـد    46توسط رطوبت نـسبی روزانـه       متر با م   میلی 2/354سالیانه منطقه   

در طول اجراي آزمـایش  . رش شده است   ساعت گزا  94/270هیانه  متر و متوسط ساعات آفتابی ما      میلی
گـراد و میـزان     درجه سانتی71/31 دما ترین بیشگراد و متوسط   درجه سانتی28/6 دما   ترین    کممتوسط  

  .متر بود ی میل369بارندگی 
کار رفته در این آزمایش عبارت  رقم به 16. عنوان تیمار در نظر گرفته شدند     هارقام در این آزمایش ب    

پـی   پـی  ،37سـین    ،6، آمیکا 605 ، هایوال 3304 هایوال ،3083 هایوال ،4202 هایوال ،4011 الهایو :بودند از 
 ،16/40114 آر پـی  ،40113/اي 15پـی    پی،  50012 آپشن   ،11ساریگل ،10کیمبرلی ،3/3089پی   پی ،8/3088

 003 اس آرجـی  و هایوالهیبریدهاي  ،رس زود401 هایوال رقم. 300616اس  و آرجی 00315 اس آرجی
                                                
1- Hyola 401  
2- Hyola420  
3- Hyola308  
4- Hyola 330 
5- Hyola 60 
6- Amica 
7- Syn-3 
8- PP308/8 
9- PP308/3 
10- Kimberly 
11- Sarigol 
12- Option 500 
13- PP401/15E 
14- PR401/16 
15- RGS003 
16- RGS3006 
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و  3/308پـی    پـی  ،8/308پی   پی  ارقام ،401 هایوالتر از    رس روز دیر  5-6طور متوسط     ولی به رس  زود
ارقـام کیمبرلـی،     رس و  دیر 16/401 آر پی ،401/اي 15پی   پی،  500، ارقام آپشن     متوسط رس  ساریگل

 در 401 هایوال  رقم کلزا به همراه رقم شاهد15 .رس هستند خیلی دیرو آمیکا 3، سین 003 اس آرجی
و چهار آزمایش جداگانه    هاي کامل تصادفی در دو تاریخ کاشت         یک طرح تجزیه مرکب در پایه بلوك      

 20 و) تنش گرما (آذر 20 ،)تنش خشکی (آبان با قطع آخرین آبیاري 20 ،)کشت نرمال (آبان 20 شامل
بهبهـان در  یک در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی   هر)تنش گرما و خشکی (آذر با قطع آخرین آبیاري 

 محاسـبات آمـاري مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از              . مورد بررسی قرار گرفتنـد     شرق استان خوزستان   جنوب
اي دانکـن     دامنـه  ها از آزمون چنـد      مقایسه میانگین  براي.  انجام پذیرفت  mstat-c و   excel افزارهاي نرم

  .استفاده گردید
  

 .)هواشناسی بهبهاناداره  (1373-1384هاي  بهبهان در سال ساله شهرستان 12آمار هواشناسی  -1 جدول

 ماه ردیف
  متوسط حداقل دماي ماهیانه

 )گراد درجه سانتی(
 متوسط حداکثردماي ماهیانه

 )گراد درجه سانتی(
  متوسط بارندگی 

 )متر میلی(
 99/35 1/35 8/6 فروردین 1
 54/6 9/41 14 اردیبهشت 2
 28/1 2/47 4/20 خرداد 3
 0 08/40 6/23 تیر 4
 0 55/48 9/24 مرداد 5
 89/0 8/46 4/19 شهریور 6
 23/1 4/41 4/13 مهر 7
 35/28 9/34 06/7 آبان 8
 20/85 5/27 53/3 آذر 9
 75/111 24 68/1 دي 10
 7/50 8/23 30/1 بهمن 11
 9/42 6/28 15/4 اسفند 12

  
  نتایج و بحث

 از زمـان  ریافتی توسط گیـاه تا شروع گلدهی عبارت است از مجموع حرارت د      رشد -روز -درجه
 تنش گرما و خشکی با ، تنش گرماهاي  واریانس بین محیطتجزیهطبق نتایج  .تا شروع گلدهی جوانه زدن

 جوانه زدن  هنگام از میزان حرارت دریافتینظر از  و تنش خشکی) تنش مشخصبدون (هاي نرمال محیط
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دست آمده همانند  هي بها میانگینو دارد داري در سطح یک درصد وجود   اختالف معنی،تا شروع گلدهی
با افزایش دما طول  باشد، کننده طول دوره گلدهی دما می عامل اصلی تعیین). 3 و 2هاي    ولجد( نبودند

، ) آبان20کشت  (هاي مختلف نرمال طبق نتایج تجزیه واریانس بین کشت. شود تر می دوره گلدهی کوتاه
 آذر و 20کشت در (خشکی  و گرما و )  آذر 20کشت در   (گرما  ،  ) آبان با قطع آبیاري آخر     20(ی  خشک

داري در سطح یک درصـد وجـود دارد و       طول دوره گلدهی اختالف معنی     نظراز  ) قطع آخرین آبیاري  
ترین طول  بیش ،در محیط با تنش گرما و خشکی). 4 و 2هاي  جدول(دست نیامد  هي مشابه بها میانگین

ترتیب به  ترین طول دوره گلدهی به  کمو 16/401 آر پی و 3/308 پی یپ ترتیب به ارقام دوره گلدهی به
تنش  ،نرمال(هاي مختلف  محیط بین دست آمده هبررسی نتایج ب .اختصاص داشت ارقام آمیکا و کیمبرلی

عـداد غـالف در بوتـه اخـتالف        ت نظـر  از    کـه  دهد نشان می ) ، تنش گرما و خشکی     تنش گرما  خشکی،
 .)4 و 2هاي  جدول ( مشابه نبودنددست آمده بهي ها  میانگینوصد وجود دارد داري در سطح یک در معنی

ها  گلدهی و رشد غالف کاهش عملکرد دانه توسط دوره کوتاهی از تنش آب در موقع طویل شدن ساقه،
گل، چـون   در ارقام زود  ). 2007 مسعود سینکی و همکاران،   (علت کاهش تعداد غالف در بوته است         به

هـا انجـام    هاي مولـد غـالف در آن   دهی و شروع گلدهی که تمایز و تکامل سلول         چهمراحل رشدي غن  
گردد تعداد زیادي  نمایند سبب می خورد میبر)  رطوبتتشعشع، دما،(گیرد با شرایط محیطی مطلوب  می

هاي اصلی و فرعی به مرحله باروري و تکامل برسند و در مقابل  هاي مولد غالف بر روي شاخه از سلول
هنگام اواخر فصل و بادهاي خشک و گرم باعث کاهش تولید غالف       باال با گرماي زود   رد مراحل   برخو

، در محیط با تنش گرما و خـشکی    ). 2004؛ فارتوال و همکاران،     2006پورعیسی و همکاران،    ( شود می
ف د متوسط غالترین تعدا  و کم420و  401 ترتیب به هیبریدهاي هایوال    حداکثر متوسط تعداد غالف به    

  . اختصاص داشت3 سین  و500 آپشننیز به 
 از طرفـی آبیـاري   ).1992 بند، آیینه( گیرد  قرار می نیزتأثیر عوامل ژنتیکی  تعداد دانه در غالف تحت    

 واریـانس   تجزیه نتایج).2009 فرجی و همکاران،(ترین تأثیر را بر روي تعداد دانه در غالف دارد      بیش
داري   اخـتالف معنـی   در ارقـام متفـاوت  درصـد یک در غالف در سطح    تعداد دانه    نظراز  د که   انشان د 

 در تـنش تـوأم   .)4 و 2 هـاي  جـدول  (داري بودند داراي تفاوت معنی ها میانگینتر  بیش و  وجود داشت 
 اختصاص به خود  را تعداد دانه در غالفترین بیش 401 و هایوال 003 اس آرجی ارقام ،گرما و خشکی

وزن هزاردانه بـستگی    .داشتاختصاص   کیمبرلی و امیکا  انه در غالف به ارقام       تعداد د  ترین  کم ند و داد
 یا آبیاري به مقدار که اگر دما باال و رطوبت هوا کم باشدبه میزان دماي هوا در موقع پر شدن دانه دارد      

کنـد   و در نتیجـه وزن هزاردانـه کـاهش پیـدا مـی      کافی نباشد، سرعت و میزان انتقال مواد به دانه کـم            
 -نرمـال (هـاي مختلـف       ، در محـیط    واریـانس  تجزیـه طبق نتـایج    ). 2007مسعودسینکی و همکاران،    (
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 وجـود   در سطح یک درصـد داري دانه اختالف معنی وزن هزارنظراز )  گرما و خشکی  - گرما -خشکی
در محیط با تنش گرمـا  . )4 و 2هاي  جدول( بودندداري    معنیتفاوت  داراي  ها   میانگینتر    بیشو   شتدا
 پی  اختصاص داشت و ارقام پی420  و401 ترتیب به ارقام هایوال دانه بهترین وزن هزار ، بیش خشکیو  
 اثر متقابل محـیط و  درصد روغناز نظر  .هاي بعد را به خود اختصاص دادند   رده 308 و هایوال    3/308

متفـاوت  هاي مختلـف   ها در محیط  داري در سطح یک درصد را نشان داد و میانگین           اختالف معنی  رقم
هرچه دماي محیط در طول دوره پر شدن دانه بـاالتر و طـول ایـن مرحلـه         . )5 و   2هاي    جدول (بودند
دست آمده با نتـایج فـارتوال و همکـاران      نتیجه به  کهشده است   تر   باشد، درصد روغن کم   شده  تر   کوتاه

در محـیط بـا تـنش    .  دارددند، مطابقـت داري براي درصد روغن گزارش نمو  یکه اختالف معن  ) 2004(
تـرین درصـد     کمو 500 آپشن و 401 هایوال ترتیب به ارقام ترین درصد روغن به بیش، گرما و خشکی

اثـر متقابـل رقـم و محـیط بـر       .اختصاص داشـت  3006اس  کیمبرلی و آرجی ترتیب به ارقام بهروغن 
هاي مختلف از   در محیطها ینو میانگ را نشان داد داري عملکرد دانه در سطح یک درصد اختالف معنی    

ر در کاشـت، طـول دوره رشـدي کـاهش      با تأخی.)5 و 2هاي    جدول( متفاوت بودند نظر عملکرد دانه    
له باعث أ و همین مس   دشو  با دماي باالي آخر فصل مواجه می       گیاه زیرا در مناطق گرمسیري      یافته است 

ترتیب بـه   ترین عملکر دانه به بیش ،و خشکیدر محیط با تنش گرما  .دگرد محدودیت دوره رشدي می
ـ ترتیـب بـه    رد دانه در این محیط بـه ترین عملک کم  و420 و   401 ارقام هایوال  ام آمیکـا و کیمبرلـی   ارق

 و  شـد  دار محیط بر عملکرد روغـن در سـطح یـک درصـد معنـی              اثر متقابل رقم و    .اختصاص داشت 
 ، با عملکرد دانه   زیادي  همبستگی د روغن عملکر. )5جدول  (داري بودند     معنیتفاوت  داراي  ها   میانگین

در این آزمایش  ).2006 ، و همکارانپورعیسی( دهد  مینشان تعداد غالف در بوته و طول دوره گلدهی
ـ کاهش تعداد غالف در بوته اتفـاق      توسط  ه  عمدطور    بهکاهش عملکرد روغن      احمـدي،  (ه اسـت داافت

 و 401 هـایوال  ترتیب بـه ارقـام   کرد روغن بهترین عمل  در محیط با تنش گرما و خشکی، بیش).2009
 در رابطـه بـا   .اختـصاص داشـت  کیمبرلی  ترتیب به ارقام آمیکا و   ترین عملکرد روغن نیز به      و کم  420

ترین صفات وابسته گیاهی  عنوان یکی از مهم  صفت عملکرد دانه به   ) 6(طبق جدول    ،همبستگی صفات 
کـه  ) r=82/0( ه اسـت غالف در بوته نـشان داد  تعداد  باترین همبستگی را     در میان اجزاء عملکرد بیش    

 در میان صفات فنولوزیک طول دوره گلدهی .ی این صفت براي عملکرد ارقام استدهنده ارزشیاب نشان
عملکـرد روغـن بـا تمـام صـفات          .  همبستگی مثبتی با عملکـرد نـشان داد        79/0با ضریب همبستگی    

تگی ترین همبـس    ولی بیش  نشان داد  سطح یک درصد     داري در  فنولوژیک مورد بررسی همبستگی معنی    
  .داشت) 84/0ضریب همبستگی (را با طول دوره گلدهی 
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)  گرما و خشکی-  گرما- خشکی-نرمال(در چهار محیط کشت ) GDD( رشد - روز- مقایسه میانگین درجه-3جدول 
 .در مرحله شروع گلدهی

 ارقام ردیف
 محیط نرمال

 ) آبان20کشت (

 محیط خشکی
  آبان با20شت ک(

 )قطع آخرین آبیاري

   محیط گرما
 )آذر 20کشت (

 محیط گرما و خشکی
 آذر با قطع 20کشت (

 )آخرین آبیاري

 p9/793 p9/793 t4/716 t4/716  003 اس آرجی 1

 d1454 d1454 k9/868 k9/868 آمیکا 2

 e1058 e1058 k9/868 k9/868 ریگلسا 3

 i922 i922 n1/826 n1/826 500 آپشن 4

 l4/855 l4/855 x9/672 x9/672 401 هایوال 5

 h8/925 h8/925 q5/770 q5/770 60 هایوال 6

 o3/801 o3/801 v3/690 v3/690 420 هایوال 7

 r5/762 r5/762 y9/645 y9/645 308 هایوال 9

 a1681 a1681 q5/770 q5/770 کیمبرلی 10

 b1660 b1660 t4/716 t4/716 3006 اس آرجی 11

 c1635 c1635 j1/914 j1/914 3 سین 12

 g974 g974 s733 s733 16/401 آر پی 13

 o3/801 o3/801 u8/703 u8/703 401/ اي15پی  پی 14

 f6/985 f6/985 q5/770 q5/770 8/308 پی پی 15

 l4/855 l4/855 wa5/677 w5/677 3/308 پی پی 16

حـروف مـشترك   . دار بودن در سطح یـک درصـد اسـت     معنیدهنده تفاوت بین تیمارها از نظر  نشان...  و a  ،b  ،cحروف  
  . بین تیمارها استدار  معنیدهنده نبود تفاوت نشان
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 .گیري شده در آزمایش ندازه ا همبستگی صفات-6 جدول

 عملکرد 
درصد 
 روغن

عملکرد 
 روغن

وزن 
 دانههزار

دانه در 
 غالف

غالف در 
 بوته

طول دوره 
 گلدهی

       1 عملکرد
      1 518/0**  روغندرصد

     1 74/0** 94/0** عملکرد روغن
    ns05/0 ns07/0 ns005/0 1 دانهوزن هزار

   ns17/0 *32/0 ns05/0 1 48/0* دانه در غالف
  ns04/0 *24/0 1 67/0** 27/0* 82/0** غالف در بوته

 ns07/0 *30/0 **76/0 1 86/0** 54/0** 78/0** طول دوره گلدهی
  .دار  غیرمعنیnsدار بودن در سطح پنج درصد،   معنی*دار بودن در سطح یک درصد،   معنی**
  

  گیري نتیجه
بـا   .کنـد  هاي متفاوتی را در یک رقم ایجـاد مـی    ها در زمان   ظهور گل  هاي مختلف،  کشت در تاریخ  
در کاشـت   ،ها متفـاوت بـوده و در یـک رقـم     تاریخ ظهور گل  رقم در آزمایش،16توجه به استفاده از    

 آخر فصل و یـا      آبیاريکاربرد   . گردیده است  هاي متفاوتی   در زمان  هاي متفاوت باعث ظهور گل     تاریخ
ي ناشـی از  زمایش شده و باعث تشدید اثر گرماآ آبیاري آخر فصل منجر به تأثیر تنش خشکی در    نبود

 در شـدت  ها منجـر بـه تفـاوت      در زمان ظهور گل    تفاوت در میزان رطوبت   . گردد تأخیر در کاشت می   
 استحصالی متفـاوتی   عملکرد و عملکرد ءاجزا،   گلدهی بر گیاه شده که منتج به طول دوره       دماي حاکم   

 در 003اس   و آرجی308هایوال  ،420  هایوال،401 هایوال هايهیبرید باالآزمایش  براساس   .شده است 
د آزمـایش و سـایر   مور و براي منطقه  ترین عملکرد روغن را داشته     محیط با تنش گرما و خشکی بیش      

 3می مانند آمیکا، کیمبرلی و سـین     که ارقا   در حالی  شود شرایط آب و هوایی مشابه توصیه می      مناطق با   
ایـن منطقـه و سـایر منـاطق مـشابه         ترین عملکرد را داشته و براي        در شرایط تنش گرما و خشکی کم      

  .شود توصیه نمی
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Abstract1 
In order to study the effects of heat and drought at the end of the season, on 

yield and yield components of some agronomic traits in sixteen canola varieties, 
this experiment was carried our in Behbahan ( o30 , 73   N and o50 , 61   E) Institute 
research. The experimental design analysis of combined in completly randomized 
block basis cration four condition to plant growth by different planting date and cut 
irrigation in the late staye the end of plant life. The four create condition were 
planting date at: 1-20 November, 2-20 November with cut the last irrigation, 3-20 
December and 4-20 December with cut the last irrigation. Three replication was 
used in this experiment. Results showed that GDD on different humidity level or 
four condition at the flowering was different. Also flowering period in different 
condition showed the significant different. Heat and drought stress induced 
significant different (1% permability level) between four condition for seed yield, 
number pod per plant, number seed per pod, flowering starting time, oil percentage, 
oil yield. in four level difference Number pod per plant had the highest correlation 
with seed yield (83%), while there was not a significant correlation between yield 
and seed. Hyola variety had the highest yield therefor this variety recommended to 
all area same experimental place condition. 
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