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ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در سه گونه کلزا ( )Brassica spp.تحت شرایط
محدودیت آبیاری
عبداله یوسفی

*1

 .1فارغالتحصیل دکتری زراعت دانشگاه دولتی ارمنستان ،مدیر جهاد کشاورزی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
تاریخ دریافت94/12/03 :؛ تاریخ پذیرش95/04/19 :

چکیده
تنش خ شکی بهعنوان گ ستردهترین تنش غیرزی ستی ،نقش کلیدی در عملکرد دانه کلزا در مناطق خ شک و نیمهخ شک درنتیجه
تغییرات اقلیمی دارد .برای مطالعه کارایی شاااخ های رایج تحمل به خشااکی 9 ،رقم از سااه گونه سن

B. ،B. rapa( Brassica

 junceaو  )B. napusدر دو آزمایش سداگانه به صورت طرح بلوک کامل ت صادفی با  3تکرار در شرایط تنش خ شکی آخر ف صل و
بدون تنش خ شکی طی سه سال زراعی  1388-89 ،1387-88و  1389-90در مرکز تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی خرا سان
رضااوی کشاات شاادند تا شاااخ

های ارزیابی مقاومت به خشااکی در ارقاط طی سااالهای متفاوت ازلحاظ بارش و طول دوره رشااد

موردبررسی قرار گیرند .بیشترین مقدار عملکرد در اولین سال آزمایش درنتیجه بارندگی بیشتر و دمای کمتر محیط و متعاقباً افزایش
 25تا  34روزه طول دوره ر شد به د ست آمد .هایوال  401و هایوال  303بی شترین عملکرد را هم تحت شرایط آبیاری نرمال و هم تنش
خشکی آخر فصل تولید کردند ،درحالیکه دو رقم گونه  B. junceaحداقل تولید عملکرد را در دو شرایط تنش و بدون تنش داشتند.
در کل به نظر میرسد که شاخ

های میانگین هندسی عملکرد ،متوسط عملکرد و تحمل به تنش برای گزینش ارقاط مقاوط به خشکی

در انتهای ف صل ر شد منا سبتر بوده و انتخاب بر ا س اس پایداری عملکرد در اقلیم خرا سان موفق نخواهد بود و ا ستراتژی ح صول
عملکرد باالتر در سالهای پربارش و عملکرد معقول در سالهای کم بارش مؤثرتر است.
واژههای کلیدی :ارقاط بهاره کلزا ،عملکرد دانه ،شاخ های گزینش.

مقدمه
تنش خشکی بهعنوان مهمترین فاکتور محدودکننده تولید
محصوالت کشاورزی عملکرد دانه کلزا و متعاقباً میزان تولید
روغن کلزا را بهشدت کاهش میدهد ( ;Rice, 1994
 .)Ackman, 1994از سوی دیگر تغییرات اقلیمی بهویژه در
ایران میزان تولید این روغن خوراکی در اثر تغییر میزان
بارندگی بهاره تغییر میدهد (Nazaripour and Mansouri
 .)Daneshvar, 2014امروزه تعیین میزان بارندگی و
پراکنش آن علیرغم تجهیزات مدرن در مناطق خشک و
نیمهخشک کشور که دارای تغییرات شدید میزان بارندگی
بهاره هستند ،بهویژه مناطق شرقی کشور غیرممکن به نظر
میرسد ( Nazaripour and Mansouri Daneshvar,

 .)2014از طرفی عدم انجام آبیاری کامل بهاره محصوالت
پاییزه گندم ،کلزا و جو در انتهای فصل رشد توسط کشاورزان
بهمنظور کشت محصوالت بهاره و صیفیجات و لذا وقوع تنش
خشکی امری اجتنابناپذیر است که شدت و ضعف تنش
خشکی با میزان بارندگیهای بهاره متفاوت خواهد بود؛
بنابراین ارقام خاصی از محصوالت پاییزه منجمله کلزا برای
کشت در شرایط تنشهای مختلف خشکی ناشی از تغییرات
اقلیمی و بارندگی بهاره موردنیاز است .تنش خشکی هنگامی
اتفاق میافتد که میزان تعرق بیش از میزان جذب آب باشد
( .)Thomas, 1997تحت این شرایط تقریباً تمام جنبههای
رشدی و فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان ازجمله کلزا تحت

* نگارنده پاسخگو :عبداله یوسفی .پست الکترونیک.dr.ayoussefi@gmail.com :
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تأثیر کمبود آب و افزایش دما ناشی از کاهش بارندگی
قرارگرفته و میزان عملکرد محصول کاهش مییابد
( .)Passioura, 1983, 1997خشکی انتهای فصل رشد و
نقصان آب در کلزا منطبق با زمان گلدهی و پر شدن دانهها
است ( .)Kohli, and McMahon, 1988این پدیده منجر
به کوتاه شدن دوره گلدهی و متعاقباً کاهش عملکرد دانه می
شود ( .)Gan et al., 2007; Wright et al., 1996کاهش
دوره گلدهی در شرایط خشکی منجر به کاهش تعداد غالف
در گیاه ،وزن هزار دانه ،درصد روغن دانه و نهایتاً عملکرد دانه
کلزا میشود ( Naeemi et al., 2007; Sinaki et al.,
 .)2007از طرفی ،تنوع ژنتیکی وسیعی برای تحمل به خشکی
در بین گونههای مختلف کلزا گزارش شده است ( Richards,
 .)1978; Richards and Thurling, 1978a, bگان و
همکاران ( )Gan et al., 2007گزارش نمودند که گونه B.
 junceaعملکرد باالتری را در شرایط تنش نسبت به گونههای
 B. napusو  B. rapaدارد .مهمترین راهکار گیاه کلزا برای
تحمل تنش خشکی تغییرات فنولوژیکی است ( Donatelli
.)et al., 1992
در طبیعت ،بقاء در شرایط نامطلوب کمآبی را تحمل یا
مقاومت به خشکی گویند ولی در محصوالت زراعی تولید
محصول در شرایط نامطلوب مدنظر است لذا اصالح ارقام
مقاوم به خشکی هدف بهنژادگران برای کسب موفقیت است
( .)Clark et al, 1992در همین راستا ،تعداد زیادی صفات
با ویژگیهای مطلوب ( )1نقش اثباتشده آنها در مقاومت به
خشکی و عملکرد )2( ،سهولت اندازهگیری و زمان مناسب
تظاهر در طول چرخه زندگی )3( ،وراثتپذیری باال ،و ()4
زمان و هزینه کم موردنیاز برای ایجاد  8 – 10درصد پیشرفت
احتمالی عملکرد در محیطهای خشک ( Reynolds and
Tuberosa, 2008; Saba et al., 2001; Gavuzzi et al.,
 )1997برای استفاده در اصالح گیاهان برای مقاومت به

خشکی معرفیشدهاند که گزینش رقم بر اساس هر یک از
آنها منجر به پاسخهای متفاوتی شده است .به همین دلیل
برخی از شاخصها برای شناسایی ژنوتیپهای متحمل به
خشکی نسبت به سایر شاخصها ارجح است .شاخصهای
میانگین هندسی عملکرد ( ،)GMPمتوسط عملکرد ( )MPو
شاخص تحمل به تنش ( )STIرا نسبت به سایر شاخصها
برای گزینش ژنوتیپهای مقاوم به خشکی با توجه به
همبستگی باالتر آنها با عملکرد دانه مناسبتر گزارش کردند
( ;Aliakbari et al., 2014; Farshadfar et al., 2013

تنشهای محیطی در علوم زراعی ،جلد  ،10تابستان 1396

;Choghakaboodi et al., 2012; Kakaei et al., 2010
 .)Naeemi et al., 2007پایداری عملکرد به معنی حداقل

اختالف بین پتانسیل عملکرد و عملکرد واقعی در محیطهای
مختلف است ( .)Farooq et al., 2009آنالیز پایداری عملکرد
بهعنوان اولین شاخص برای برآورد مقاومت به خشکی ژنوتیپ
ها در محیطهای مختلف بکار رفته است ( Finlay and
 .)Wilkinson, 1963برخی محققین از شاخص حساسیت
به تنش ( )SSIکه توسط فیشر ( Fischer and Maurer,
 ،)1978روسیلی و هامبلینگ ( Rosielle and Hombling,
 )1984معرفی شده است برای اندازهگیری حساسیت به تنش
ژنوتیپها استفاده کردهاند .گزینش بر اساس این شاخص
منجر به ایجاد ژنوتیپهای با عملکرد پایین در شرایط نرمال
و عملکرد باال در شرایط تنش میشود .روسیلی و هامبلینگ
( )Rosielle and Hombling, 1984و فرناندز
( )Fernandez, 1992شاخص تحمل به تنش بر اساس
تفاوتهای عملکردی در شرایط نرمال و تنش را معرفی کردند.
مقادیر باالی این شاخص بیانگر حساسیت باالتر به تنش
خشکی است .بهنژادگران ارقامی که عملکرد باال در شرایط
مختلف داشته باشند را معرفی میکنند ،به همین خاطر SSI
برای تنشهای شدید کاربرد ندارد درحالیکه شاخص متوسط
عملکرد ( )MPو شاخص تحمل به تنش ( )STIبرای شرایط
تنش شدید بکار میرود ( .)Naeemi et al, 2007اثرات
متقابل ژنوتیپ در محیط گزینش رقم را بر اساس عملکرد باال
در محیطهای مختلف مشکل میسازد ،لذا محققان به دنبال
ارقام با عملکرد قابلقبول در هر محیطی با توجه به شرایط
آن هستند .بدین منظور شاخص تحمل ( )TOLکه توسط
روسیلی و هامبلینگ ()Rosielle and Hombling, 1984
پیشنهاد شده است برای تعیین حساسیت نسبی ژنوتیپها
بکار میرود .فرناندز ( )Fernandez, 1992ژنوتیپها را به
چهار گروه بر اساس واکنش آنها به شرایط تنش و مطلوب
طبقهبندی میکند .گروه  1ژنوتیپهایی را شامل میشود که
عملکرد نسبتاً باال در هر دو شرایط دارند .گروه  2دربردارنده
ژنوتیپهایی است که عملکرد باال در محیط بدون تنش
هستند .گروه سوم ژنوتیپهای با عملکرد باال تحت شرایط
تنش را در برمیگیرد .این ژنوتیپها عموماً دارای عملکردهای
پایین تحت شرایط نرمال به خاطر رشد رویشی باال و یا
بیماریها و آفات اپیدمیک هستند .درنهایت گروه چهارم
دربرگیرنده ژنوتیپهای با عملکرد پایین در هر دو محیط
نرمال و تنش خشکی است .همانطور که روشن است گروه 1
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بهترین حالت برای به نژادی ژنوتیپها است .لذا فرناندز
( )Fernandez, 1992برای تعیین ژنوتیپهای گروه اول
کاربرد شاخص میانگین هندسی عملکرد ( )GMPرا بجای
متوسط عملکرد ( )MPبه خاطر حساسیت کمتر به مقادیر
مختلف عملکرد در دو محیط و افزایش دقت در گزینش
ژنوتیپها ارائه کردند .از طرفی مقادیر باالتر  STIبیانگر
ژنوتیپهای پایدارتر بر اساس  GMPاست و بهراحتی میتوان
ژنوتیپهای گروه  1را از سایر ژنوتیپها با استفاده از این
شاخص ( )STIGMPتفکیک کرد (.)Fernandez, 1992
زبرجدی ( )Zebarjadi, 2008در کلزا شاخص  STIرا جهت
گزینش ژنوتیپهای متحمل کارآمد معرفی نمود .همچنین
پورداد و همکاران ( STI )Pordad et al., 2008را بهعنوان
مطلوبترین شاخص مقاومت به خشکی در بررسی مقاومت
به خشکی گلرنگهای بهاره در مناطق مختلف معرفی کردند.
جهانگیری و کهریزی ()Jahangiri and Kahrizi, 2015
شاخصهای  SSIو  TOLرا برای گزینش ارقام مقاوم به
خشکی در کلزا نامناسب معرفی کردند P.تنش خشکی آخر
فصل کلزا ناشی از حذف اختیاری برخی از آبیاریهای انتهای
فصل رشد توسط کشاورزان میطلبد تا شاخصهای تحمل به
تنش خشکی برای گزینش ژنوتیپهای برتر تحت بارشهای
مختلف بهاره منطبق بر شرایط اقلیمی منطقه ارزیابی شوند
بهگونهای که ژنوتیپهای ایدهآل دارای عملکرد منطقی دانه
کلزا تحت شرایط تنش شدید خشکی ناشی کمبود بارشهای
بهاره و عملکرد باال در شرایط بارشهای خوب بهاره با استفاده
از شاخصهای مناسب شناسایی و توصیه شوند.
مواد و روشها
این آزمایش طی سه سال زراعی  1388-89 ،1387-88و
 1389-90در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خراسان رضوی واقع در مشهد با عرض جغرافیایی  36درجه
و  16دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  59درجه و  38دقیقه
شرقی و  985متر ارتفاع از سطح دریا و متوسط بارندگی 286
میلیمتر در سال انجام شد که بر اساس روش آمبرژه دارای
اقلیم سرد و خشک میباشد .بافت خاک مزرعه آزمایشی
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سیلت-لوم با اسیدیته  8و شوری  )dS/m( 1/5بود .میزان
نیتروژن و فسفر در دسترس طی سه سال آزمایش به ترتیب
 200و  15پی پیام بود .آزمایش در قالب دو طرح مجزای
بلوکهای کامل تصادفی یکی تحت شرایط مطلوب آبیاری و
دیگری تحت تنش خشکی آخر فصل با سه تکرار و  9رقم
(جدول  )1از سه گونه  B. rapa ،B. napusو B. juncea
دارای الگوی رشد بهاره با کشت در اوایل مهرماه با استفاده از
ماشین کشت وینتراشنایگر با تراکم  93بوته در مترمربع اجرا
گردید .هر کرت آزمایش  6خط کشت با فواصل  30سانتی
متری و طول  6متری بود که فاصله بوتهها بر روی خط 3
سانتیمتر بود .آبیاری در شرایط تنش پس از یخبندان
زمستانه و آغاز رشد زایشی بر اساس  120میلیمتر تبخیر از
تشتک کالس  Aانجام شد و تحت شرایط نرمال بر اساس 60
میلیمتر تبخیر صورت پذیرفت (جدول  .)3آبیاری بهصورت
جوی و پشتهای بود و کل آب مصرفشده برای طرح تنش
خشکی و بدون تنش به ترتیب  3000و  5300مترمکعب در
هکتار شد.
نتایج و بحث

محیط
پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها و انجام آزمون بارتلت،
آنالیز مرکب عملکرد برای شش محیط نشان داد که اثر مکان
(تنش خشکی) در سطح  %1معنیدار است (جدول .)4
مقایسه میانگین عملکرد دانه برای دو مکان تنش خشکی و
بدون تنش خشکی ،بهخوبی حاکی از اثر اعمال تیمار تنش
خشکی و کاهش عملکرد  20درصدی نسبت به تیمار آبیاری
مطلوب میباشد (جدول  .)4اثر سال در این آزمایش نیز در
سطح  %1معنیدار گردید (جدول  .)4طبق نتیجه آزمون
مقایسه میانگین بیشترین عملکرد دانه در سال اول کشت به
دلیل بارندگی بیشتر بخصوص طی دوره گلدهی کلزا (فصل
بهار) به دست آمد (جدول  .)4از طرفی طبق دادههای
هواشناسی سه سال (جدول  )5بارندگی بیشتر در سال اول
منجر به متوسط دمای کمتر آن نسبت به سالهای دیگر طی
دوره گلدهی کلزا شد که متعاقباً گیاه کلزا در این سال از
فرصت گلدهی و طول دوره رشد طوالنیتر برخوردار بود.
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. گونه و نوع رشد ارقاط کشتشده در آزمایش.1 سدول
Table 1. Species and growing type of used cultivars in experiment.

رقم
Cultivar

گونه
Species

 مبدأOrigin

 نوع رشدGrowing
type

(Hayola 401) 401 هایوال

Brassica napus

 استرالیاAustralia

 بهارهSpring

(Hayola 303) 303 هایوال

Brassica napus

 استرالیاAustralia

 بهارهSpring

(RGS 003) 003 آر جی اس

Brassica napus

 آلمانGerman

 بهارهSpring

(Sarigol) ساری گل

Brassica napus

 ایرانIran

 بهارهSpring

(Zarfarm) زرفام

Brassica napus

 ایرانIran

(Goldrush) گلدراش

Brassica rapa

 هندIndia

 بهارهSpring

(Parkland) پارکلند

Brassica rapa

 هندIndia

 بهارهSpring

(Landrace) لندریس

Brassica juncea

 هندIndia

 بهارهSpring

(B.P 18) 18 بی پی

Brassica juncea

 هندIndia

 بهارهSpring

 بینابینIntermediateate

. شاخ های اندازهگیری شده مربوط به تنشها.2 سدول
Table 2. Formula of the calculated indices.

شاخ

اختصار
Abbreviation

Index
D =تنش

شاخ

SI

D =Stress Index

حساسیت به تنش

شاخ

Stress Susceptibility Index

تحمل تنش

SSI
شاخ

Stress Tolerance Index

STI
تحمل

Tolerance

TOL
متوسط عملکرد

Mean productivity

MP

)متوسط عملکرد هندسی (هارمونیک
Geometric mean productivity

GMP

عملکرد

شاخ

پایداری عملکرد

شاخ

Yield Index

YI

Yield Stability Index

کاهش عملکرد

YSI

فرمول
Equation

منبع
References

SI= (Ῡs/Ῡp)

Fisher and Maurer (1978)

SSI= (1-Ysi/Ypi)/SI

Fisher and Maurer (1978)

STI=(Yp×Ys)/(Ῡp)2

Fernandez (1992)

TOL= Yp- Ys

Rosielle and Hamblin (1984)

MP=(Yp+Ys)/2

Rosielle and Hamblin (1984)

GMP= √ (Yp×Ys)

Gavuzi et al. (1997)

YI= Ys/Ῡs

Bouslama and SchaPaugh
(1984)

YSI= Ys/Yp

Choukan et al. (2006)

شاخ

YR=[(Yp-Ys) /Yp] ×100
Fernandez (1992)
YR
 متوسط، عملکرد (کیلوگرم دانه در هکتار) ژنوتیپ در شرایط تنش، به ترتیب عملکرد (کیلوگرم دانه در هکتار) ژنوتیپ در شرایط مطلوب: Ῡs  وῩp ،Ys ،Yp
.عملکرد (کیلوگرم دانه در هکتار) در شرایط مطلوب و متوسط عملکرد (کیلوگرم دانه در هکتار) در شرایط تنش
Reduction Yield Index

Ys, Yp, Ῡs, and Ῡp show yield of each cultivar in stress condition, yield of cultivar in control condition, mean yield of cultivars
in stress condition and mean yield of cultivars in control condition, respectively.
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سدول  .3میزان آب آبیاری استفادهشده برای آبیاری در دو طرح طی دوره رشد در سه سال اسرای آزمایش (مترمکعب در هکتار).
Table 3. Used water for irrigation of canola in two conditions during three years of this study (m3/ha).

ماهها

Months

رژیم آبیاری

مجموع

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

Total

May

April

March

Feb.

Jan.

Dec.

Nov.

Oct.

5300

1550

1800

650

-

-

-

400

900

3000

500

700

500

-

-

-

400

900

سدول  .4آنالیز واریان

Irrigation regimes

آبیاری پ
mm

60

آبیاری پ
mm

از  60میلیمتر تبخیر
Irrigation after
evaporation

از  120میلیمتر تبخیر
Irrigation after
evaporation

120

و مقایسه میانگین عملکرد دانه.
Table 4. Summery of analysis of variances and mean comparison for seed yield.

میانگین عملکرد
دانه

میانگین مربعات
سطوح

Mean of seed
yield
2049.28b#

تنش )(Stress

2527.7a

کنترل ()Control

3025.8a
1957.7b

2008-9/1387-88
2009-10/1388-89

2178.9b

2010-11/1389-90

3214.1a

هایوال (Hayola 401) 401

Levels

3178.5a

هایوال (Hayola 303) 303

2695.6b

آر جی اس (RGS 003) 003

2640.3b

ساری گل )(Sarigol

2328.4c

زرفام )(Zarfarm

2472.6bc

گلدراش )(Goldrush

اثر اصلی
Main effect

مکان
Location

سال
Year

رقم
Cultivar

صفات
Mean squares
of traits
**18530493.77

1

مکان

Year

**17160713.65
**13111914.26

2

مکان × سال Location× Year

258597.14

12

بلوک× (مکان× سال)

**7203574.44

8

455164.94ns

8

)Block× (Location × Year
Cultivar
رقم
مکان × رقم
Location× Cultivar

**378534.87
96082.26ns

906.1e
1581.9d

لندریس )(Landrace

1469.8d

بی پی (B.P 18) 18

15.03

اثر متقابل سال در مکان نیز در سطح  %1معنیدار شد
(جدول  .)4با تأمین آب کافی ناشی از بارندگیهای بهاره و
طوالنیتر شدن دوره رشد ناشی از کاهش دمای محیط،
عملکرد ارقام در محیط تنش در سال اول آزمایش معادل و
در برخی موارد برتر از عملکرد ارقام در محیط بدون تنش آبی

df

S.O.V
Location

2

128840.2

# Similar letters exhibit no significant difference by
LSD test at 5% level.

آزادی

منابع تغییرات

سال

پارکلند )(Parkland

 #وجود حرف مشترک برای میانگین سطوح مختلف هر اثر اصلی بیانگر
عدم اختالف معنیدار آماری در سطح  %5توسط آزمون  LSDمیباشد.

درسه

16
16
96

سال × رقم
Year × Cultivar
مکان × سال × رقم
Location× Year × Cultivar
Error
خطا
ضریب تغییرات

)CV (%

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگر عدم اثر معنیدار و اثر معنیدار آماری در
سطح  %5و  %1میباشد.
**, * and ns show significant effect at 1%, 5% level, and
no significant effect, respectively.

شد .لذا در این شرایط ژنوتیپهای موفق خواهند بود که از
پتانسیل عملکرد باالیی در صورت وقوع بارندگیهای مناسب
بهرهمند بودند .از طرف دیگر ،کاهش بارندگیها در سال دوم
آزمایش منجر به افزایش شدت تنش خشکی شد (جدول )5
که در این شرایط ژنوتیپهایی موفق خواهند بود که توانایی
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ایجاد حداقل عملکرد مناسب در اثر وقوع تنش آبی را داشته
باشند .درمجموع استراتژی گزینش ژنوتیپهای با عملکرد باال
هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط بدون تنش
( )Tester and Langridge, 2010اصالحگر را برای
شناسایی ژنوتیپهای گروه  Aطبقهبندی فرناندز
( )Fernandez, 1992برای مناطق متغیر ازنظر میزان
بارندگیها و پراکنش آن کمک میکند.

رقم
اثر رقم و اثر متقابل رقم در سال در سطح  %1معنیدار می
باشند (جدول  .)4ارقام هایوال  401و  303از گونه B. napus
بیشترین عملکرد دانه و رقم پارکلند از گونه  B. rapaکمترین
متوسط عملکرد دانه را طی سه سال آزمایش داشتند (جدول
 .)4معنیدار بودن اثر متقابل رقم در سال بدین معنی است
که ارقام کلزا عموماً در سالهای مختلف واکنشهای متفاوتی
را به شرایط محیطی متنوع ناشی از تنش خشکی انتهای دوره
رشد و تغییر میزان بارندگی و متعاقباً دمای محیط داشتند .با
بررسی عملکرد ارقام طی سالهای مختلف در دو مکان تنش
خشکی انتهای دوره رشد و شرایط مطلوب آبیاری (جدول )6
مشخص میشود که ارقام گونه  B. napusبهویژه هایوال 401
و  303علیرغم عملکرد دانه باال پایدار نبوده و بیشترین تنوع
را در سالهای آزمایش دارند ولی رقم زرفام از گونه B.
 napusو گلدراش از گونه  B. rapaعلیرغم عملکرد کم دانه
از پایداری بیشتر برخوردار بودند (جدول .)6

شاخ ها
پایداری عملکرد که توسط شاخصهای  YSIو  YRمحاسبه
شده است ،ژنوتیپهایی را گزینش میکند که عملکردهای
مشابهی در محیطهای متفاوت داشته باشد ( Finlay and
 .)Wilkinson, 1963رقم زرفام از پایداری عملکرد نسبتاً
باالیی نسبت به سایر ارقام برخوردار باشد .این موضوع یا به
دست آمدن متوسط شاخص پایداری عملکرد ( )YSIبرای
این رقم و داشتن حداقل شاخص کاهش عملکرد ( )YRدر
مقابله با تنش خشکی تأیید میگردد (جدول  .)7از طرف
دیگر ،شاخص حساسیت به تنش ( )SSIدر این رقم بهطور
متوسط طی سه سال اجرای آزمایش و میانگین سه سال
نسبت به سایر ارقام مقدار کمتری به خود اختصاص داد
(جدول  .)7علیرغم مزیتهای ذکرشده برای رقم زرفام یعنی
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همان پایداری عملکرد ،متوسط عملکرد نهچندان باالی آن
خصوصاً در سال پربارش باعث میشود که از انتخاب آن طبق
استراتژی حصول عملکرد باالتر در شرایط مطلوب رطوبت
ناشی از بارندگی صرفنظر گردید .درمجموع به نظر میرسد
گزینش بر اساس شاخصهای پایداری (مثل  YR ،YSRو
 )SSIکه توسط تعداد زیادی از محققان ( Richards,
Richards & Thurling, 1979; Rad and

;1978

 )Abbasian, 2011; Jahangiri and Kahrizi, 2015برای
مناطق با تغییرات اقلیمی باال و تنوع غیرقابلپیشبینی میزان
و پراکنش بارش همانند مناطق شرقی ایران کارآمد نباشد و
ژنوتیپهای بهدستآمده بر اساس پایداری عملکرد توان
حداکثر بهرهبرداری از رطوبت ناشی از بارندگی طی سالهای
پربارش و یا تأمین آب موردنیاز نداشته باشند .اقتصادیترین
ژنوتیپها هایوال  ،401هایوال  303و آر جی اس  003بودند
که از عملکرد دانه منطقی در شرایط تنش خشکی شدید
انتهای فصل ناشی از کاهش آب آبیاری و بارشهای بهاره
برخوردار بوده و در شرایط وقوع بارشهای مناسب بهاره توان
ایجاد عملکرد دانه باالیی را داشتند .این ژنوتیپهای با
عملکرد باال هم در شرایط تنش خشکی و هم شرایط با آبیاری
نرمال بر اساس شاخصهای تحمل به تنش ( ،)STIمیانگین
عملکرد ( )MPو میانگین هندسی عملکرد ( )GMPکه توسط
سایر محققان نیز پیشنهادشدهاند ( ;Naeeimi et al, 2007
 )Zebarjadi, 2008 and Pordad et al, 2008جزو
ژنوتیپهای گروه یک فرناندز ( )Fernandez, 1992قرار
گرفتند.
عدم همبستگی معنیدار آماری بین متوسط عملکرد دانه
در شرایط نرمال ( )Ypو تنش ( )Ysبا شاخصهای پایداری
( YSIو  )YRو شاخص حساسیت به تنش ( ،)SSIعکس
شاخصهای  STIو  YIکه رابطه معنیداری با عملکردها
داشتند ،حاکی از عدم کارایی این معیارها را برای گزینش
ژنوتیپهای مطلوب است (جدول  .)8ضریب همبستگی بین
شاخص تحمل به تنش بر اساس میانگین حسابی ارقام ()STI
با شاخص تحمل به تنش بر اساس میانگین هندسی ارقام
( )STIGMPیک میباشد (جدول  ،)8بدین معنی استفاده از
هرکدام به یک نتیجه منجر میشود و تفاوتی بین آنها وجود
ندارد.
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. مشهد- میزان بارندگی و متوسط دما در سالهای اسرای آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق.5 سدول
Table 5. Rate of precipitation and monthly average temperature during 3 years experiment in Mashhad.

)بارندگی (میلیمتر
Precipitation (mm)
1387-88
1388-89
2008-9
2009-10
0
0.5

ماه
Months
Oct. /مهر

)دما (درسه سانتیگراد
Temperature (ᵒC)
1387-88
1388-89
1389-90
2008-9
2009-10
2010-11
18.9
17
20.7

1389-90
2010-11
0

Nov./آبان

10.3

8.6

5.8

8.2

12

12.3

Dec. /آذر

12.5

1.1

22.2

6.8

5

9.5

Jan. /دی

29.2

13.1

4.2

3.4

7

3.6

Feb. /بهمن

28.8

41.3

22.6

6.6

5

4.5

March/اسفند

40.2

22.4

50.5

10.9

11.8

5.4

April/فروردین

102.1

10.1

27.6

6.6

13.7

14.8

May/اردیبهشت

38.7

15.4

35.1

18

20.1

22.7

June/خرداد

5.1

6.4

3.5

24

26

27

118. 9

171.5

Total /کل

266.9

. مقایسه عملکرد دانه ارقاط کلزا کشتشده طی سالهای مختلف آزمایش.6 سدول
Table 6. Mean comparison among cultivars at 3 years of experiment.

1389-90

1388-89

1387-88

2010-11

2009-10

2008-9

ارقاط

کنترل

تنش

کنترل

تنش

کنترل

تنش

)Control(

(Stress)

)Control(

(Stress)

)Control(

(Stress)

a3388.2b

ab2363.5de

a3574.96ab

b1277.73h

a3797.24a

a3683.27a

(Hayola 401) 401 هایوال

a3182.8bc

a2505.1d

ab3327.73b

a1724.96f

a3561.07ab

a3569.44ab

(Hayola 303) 303 هایوال

b2619.6cd

ab2204.1de

b3127.73bc

a1652.73fg

b2436.07d

ab2933.27c

(RGS 003) 003 آر سی اس

b2675.4cd

b2049.4e

b3020.06bc

ab1436.06gh

b2674.94cd

ab2786.14cd

(Sarigol) ساری گل

c2335.1de

b2038.3e

c2730.53cd

ab1444.43gh

b2586.07g

b2544.37d

(Zarfarm) زرفاط

b2652.7cd

bc1913.7ef

a3576.1ab

c1088.86h

bc2065.5e

b2338.94de

(Goldrush) گلدراش

d2029.4e

c1573.7g

c2436.1d

d416.63i

c1738.9f

c2041.57e

(Parkland) پارکلند

e1606.7fg

e1023.5h

d1866.63f

d438.83i

d1313.97gh

d1369.37gh

e1704.7f

d1264.4h

d1738.86f

d349.96i

c1672.14fg

d1561.04g

Cultivar

(Landrace)

لندری

(B.P 18) 18 بی پی

 وجود حروف مشابه در سمت چپ بیانگر عدم اختالف معنیدار آماری مربوط به همان ستون می باشد ولی حروف سمت راست جهت مقایسه میانگین.کل اعداد جدول است
-Similar letters in left-hand of means show lack of significant difference among them in each column, but similar letters in
right-hand of means show no significant difference among all means of cultivars.
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سدول  .8ضرایب همبستگی بین شاخ
Ys
)(kg.ha-1

**0.907

SSI

STI

265

ها ،پتانسیل عملکرد و عملکرد تحت تنش خشکی.
Table 8. Correlation coefficients among indices, potential yield and stress yield.
شاخ /
YI
YSI
YR
GMP
MP
TOL
STIGMP
index
0.542ns
YSI
**-0.548ns -1.000

YR

0.337ns -0.344ns

**0.970

GMP

**0.999

0.313ns -0.320ns

**0.959

MP

0.348ns

0.310ns

*-0.703

0.075ns

TOL

0.982** 0.400ns

**0.981

0.200ns -0.207ns

**0.919

STIGMP

**1.000

0.982** 0.400ns

**0.982

0.202ns -0.209ns

**0.920

STI

-0.352ns

-0.351ns

*0.651

-0.451ns

-0.965** 0.967** -0.480ns

*-0.675

-0.620ns

**0.949

**0.948

0.975** 0.134ns

**0.983

0.485ns -0.491ns

**0.996

) Ys (kg.ha

-0.258ns

**0.974

**0.973

0.977** 0.537ns

**0.968

0.117ns -0.123ns

**0.880

)Yp (kg.ha-1

*0.700

SSI
-1

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگر عدم رابطه معنیدار و رابطه معنیدار آماری در سطح  %5و  %1میباشد.
**, * and ns show significant correlation at 1%, 5% level, and no significant correlation, respectively.

نتیجهگیری
درمجموع به نظر میرسد که شاخص میانگین هندسی
عملکرد به دلیل عدم حساسیت به عملکردهای خیلی باال و یا
خیلی کم تحت تنش ،بهعبارتدیگر به اعداد خارج از دامنه،
گزینه مناسبی برای ارزیابی ژنوتیپها باشد و شاخص تحمل
به تنش برای تعیین توانایی گیاه برای تولید محصول باال با
تحمل شرایط تنش و حتی تحت شرایط نرمال نیز مناسب
است .با انجام گزینش بر اساس این دو شاخص ارقام هایوال
انتخاب شدند .ژنوتیپهای موفق در این مطالعه در شرایط
آبیاری محدود از پتانسیل عملکرد دانه باالتری نسبت به دیگر
ژنوتیپها برخوردار بودند و بدینجهت این خصیصه اولین گام

برای غربال ژنوتیپها معرفی میشود .این ژنوتیپهای موفق
در صورت داشتن عملکرد دانه منطقی تحت شرایط آبیاری
محدود و کمبود بارشهای بهاره طی سالهای آزمایش
شناسایی میشوند .شاخصهای  MP ،STIو  GMPبرای
پیشبرد این استراتژی مناسب هستند ولی شاخصهای
پایداری از قبیل  YSIو  YRبرای گزینش ژنوتیپهای پربازده
در سالهای پر بارش گمراهکننده هستند بخصوص با در نظر
گرفتن تغییرات جوی غیرقابلپیشبینی سالهای اخیر .در
کل ارقام هایوال  401و هایوال  303بر اساس متوسط عملکرد
بلندمدت در سه سال آزمایش در هر دو شرایط خشکی و
نرمال و شاخصهای  MP ،GMPو  STIبرای دستیابی به
بیشترین عملکرد دانه قابلبرداشت توصیه میشوند.
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