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چکیده
بخش عمدۀ تولید کلزای کشور در مناطق گرم و خشک جنوب و گرم و مرطوب شمال صورت میگیرد و همین امر اجرای برنامههای
 بهمنظور شناسایی رقمهای مقاوم و حساس به گرما نه واریتۀ بهارۀ کلزا شامل.بهنژادی برای مقاومت به تنش گرما را ضروری میکند
رقمهای زراعی و الینهای امیدبخش در قالب دو طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش در شرایط دمای طبیعی و
. ارزیابی شدند1393-1395 تنش گرما در مزرعۀ پژوهشی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران (واقع در کرج) طی دو سال
 درجۀ سلسیوس25/1– 39/4  دمای باالی.تنش گرما با ایجاد گلخانۀ پالستیکی در مرحلۀ گلدهی و نصب بخاریبرقی اعمال شد
 تفاوت قابل توجه آن با دمای طبیعی مزرعه و کاهش معنیدار عملکرد دانه رقمها در این شرایط در هر دو،درون گلخانۀ پالستیکی
،22 رقمهای رودی. روش گلخانۀ پالستیکی میتواند بهطور مؤثری برای اعمال تنش گرما به کار گرفته شود،سال آزمایش نشان داد
 با احراز رتبۀ اول عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش و با در نظر5 رقم صفی.دلگان و مهتاب رقمهای بهنسبت متحمل بودند
 حساسترین رقم به تنش گرما بودند که میتوانند در برنامهریزی توسعۀ13 متحملترین رقم و دیاچ،گرفتن شاخصهای تحمل
.کشت کلزا و همینطور برنامههای بهنژادی استفاده شوند
. رقم های مقاوم، گلخانۀ پالستیکی، کلزا، شاخص تحمل، تنش گرما:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The majority of rapeseed in Iran is produced in South hot-dry and North hot-humid regions making it necessary to
improve heat resistant cultivars. In order to identify heat tolerant and susceptible cultivars, nine spring varieties of
rapeseed including commercial cultivars and promising lines, were evaluated under normal and heat stress
conditions in research field of the University of Tehran in two sets of randomized complete blocks with three
replications for two years during 2015-2016. Heat stress applied by a plastic greenhouse at flowering stage
equipped with electric heater. The temperature exceeding 25.1- 39.40C inside the plastic sheet, remarkably
different temperature with the open field, significant yield loss of the varieties under stressed condition in both
years, illustrated that plastic greenhouse could be effectively used for applying heat stress. Based on grain yield in
normal and heat-stressed conditions and tolerance indices, Roodi22, Dalgan and Mahtab were semi-tolerant while
Safi5 and DH13 were shown to be the most tolerant and susceptible varieties, respectively which might be
considered in production and also breeding programs.
Keywords: Heat stress, Index tolerance, Plastic greenhouse, Rapeseed, Resistant cultivars.
* Corresponding author E-mail: vmohammadi@ut.ac.ir

162

فتحی هفشجانی و همکاران :شناسایی واریتههای کلزای مقاوم به تنش گرمای...

مقدمه
کلزا سومين منبع اصلی توليد و تأمين روغننباتی جهان
است ( ،)Yu et al., 2014که به دليل ویژگیهای خاص
مانند سازگاری با شرایط مختلف آبوهوایی ،ارزش تناوبی
باال ،داشتن رقمهای بهاره و پایيزه ،عملکرد باالی روغن در
واحد سطح ،کيفيت باالی روغن ،کنجالۀ ارزشمند و دیگر
برتریهای آن کليد خودکفایی نسبی کشور در روغن-
خوراکی به شمار میآید .تنش گرما بهویژه تنش آخر فصل
یکی از محدودیتهای توليد کلزا و اغلب محصوالت زراعی
در مناطق خشک و نيمهخشک به شمار میآید .دماهای باال
بهصورت زودگذر یا دائمی سبب تغييرپذیریهای
ریختشناختی (مورفولوژیک) ،ساختاری (آناتوميک)،
فيزیولوژیک و بيوشيميایی در گياهان و در نتيجه کاهش
رشد و نمو و عملکرد میشوند ( .)Porter, 2005تفاوت زیاد
عملکرد در زراعتهای مناطق گرم در مقایسه با همان
زراعتها در مناطق سرد و یا بهعبارتدیگر برتری عملکرد
زراعتهای زمستانه به زراعتهای بهاره افزون بر اینکه از
تأمين آب کافی در زمستان و طوالنی بودن فصل رشد
ناشی میشود به تأثير تنش گرما در کاهش محصول
زراعتهای بهاره باز میگردد (.)Paulsen, 1994
تنش گرما عبارت است از افزایش دما به باالتر از حد
آستانۀ تحمل گياه که سبب ایجاد تغييرپذیریهای
برگشتناپذیر در رشد و نمو گياه میشود .امروزه برآورد
میشود که  40درصد از مجموع کل کاهش عملکرد توسط
تنشهای غيرزیستی ناشی از گرماست .حدود  23درصد از
سطح کرة زمين ميانگين دمای بيش از  40درجۀ سلسيوس
را تجربه میکنند و با توجه به پيشبينی افزایش  1و 3
درجهای دما به ترتيب در سالهای  2025و  2100به دليل
پدیدة تغيير اقليم این گستره رو به افزایش است ( Ashraf
 .)& Harris, 2005حساسترین مرحلۀ زندگی گياه از جمله
گياه کلزا به تنش گرما مرحلۀ رشد زایشی بهویژه مرحلۀ
گردهافشانی است که حتی در شرایط آبياری مطلوب نيز
افت عملکرد را به دنبال خواهد داشت ( Nuttal et al.,
1992؛ Morrison, 1993 and Anghadi et al.,
2000؛ Garcia del Moral et al., 2003؛ Yu et al., 2014
) .با افزایش دما از حالت بهينه ،رشد بساکها ،جوانهزنی و
رشد لولۀ گرده با افت قابل توجهی روبهرو شده و در نتيجه

باعث افت عملکرد خواهد شد ( .)Endo et al., 2009برای
پایداری زراعت کلزا ،درک ارتباط بين عملکرد محصول و
تنش گرما و تأثير دمای باال بر ویژگیهای زراعی کلزا
بهویژه در مناطق نيمهخشک ضروری است ( Anghadi et
.)al., 2000
بهطورکلی کلزا یک زراعت فصل سرد بهشمار میآید (
Morrison, 1993؛  .)Brandt & McGregor, 1997نتایج
آزمایشها نشان داده است ،در اراضی مرطوبتر و دمای
خنکتر در کانادا یک همبستگی منفی بين عملکرد دانه و
دمای فصل رویش وجود دارد ( Brandt & McGregor,
1997؛  .)Nuttal et al., 1992دمای بحرانی برای آغاز آسيب
تنش گرما در کلزا از  25تا  27درجۀ سلسيوس (
Morrison et al., 1989؛  )Morrison, 1993و 30تا 32
درجۀ سلسيوس ( Fan & Stefansson, 1986؛ & Polowick
 )Sawhney, 1988گزارش شده است .نتایج تحقيقات دیگر
پژوهشگران نشان داده است ،افزایش دما باعث افزایش
ميزان تنفس خورجينها در کلزا و در پی آن کاهش مواد
پرورده توسط خورجينها در مرحلۀ پر شدن دانه خواهد
شد .تأخير در کاشت کلزا سبب روبهرو شدن دورة رسيدن
گياه با دمای باالی محيط میشود که نتيجۀ آن کاهش
ذخيرة مواد نورساختی (فتوسنتزی) و کاهش وزن دانهها و
درنهایت کاهش عملکرد گياه است (.)Whitfield, 1992
نتایج پژوهشی که توسط  )1993( Morrisonانجام شد
نشان داد ،بوتههای کلزایی که سراسر دورة رشد خود را در
دمای روزانه  27و شبانه  17درجۀ سلسيوس سپری کرده
بودند تقریباً بهطور کامل عقيم شدند)1992( Nuttal et al. .
در نتایج بررسیهای خود برآورد کردهاند ،به ازای هر 3
درجۀ سلسيوس افزایش دما ،عملکرد کلزا  400کيلوگرم در
هکتار کاهش مییابد.
 )2004( Young et al.با بررسی تأثير تنش گرما در
مرحلۀ گلدهی بر ریختشناختی و باروری کلزا نشان دادند،
شمار دانه در بوته تحت تنش گرما کاهش یافته بود.
همچنين در فرایند اعمال تنش ميزان ریزش بذر
افزایشیافته ،ولی قوة بذر ،درصد جوانهزنی و زندهمانی دانه
گرده کاهش یافته بود .اندامهای زایشی ماده نيز تحت تأثير
تنش قرار گرفته بود )2008( Singh et al. .در نتایج بررسی
تأثير تنش دما بر توان زندهمانی و جوانهزنی دانۀ گردة 12
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رقم زراعی کلزا نشان دادند که دماهای کمينه ،بهينه و
بيشينه برای درصد جوانهزنی و طول لولۀ گرده به ترتيب
برابر با  24/3 ،6/4و  33/7درجۀ سلسيوس استFaraji .
( )2008در ارزیابی تحمل به تنش خشکی و گرما در
رقمهای کلـزا نشان داد ،در هر دو شرایط تنش و بـدون
تـنش ،عملکـرد دانه و درصد روغن هایوال 401بهطور قابل
توجهی بيشتر از رقم آرجیاس 003بودFani et al. .
( )2010تأثير تنش خشکی و گرمای پایان فصل را بر 16
رقم کلزا بررسی و نتيجه گرفتند ،هایوال 401بهترین
عملکرد را در شرایط گرما و نيز گرما و خشکی توأمان
داشت .توجـه بـه تقـویم زراعـی کلـزا در منطقـۀ
خوزسـتان مشخص میکند که این گياه در طول مرحلۀ
گلـدهی تـا پایان دورة رشد بـا افـزایش دما هـوا و تـنش
گرما روبهرو است .از سوی دیگر ،قطع و یا کـاهش بارندگی
در این دوره سبب بروز تنش خشکی نيـز میشود
(.)Ghobadi et al., 2006
بنا بر نتایج بررسیهای انجامشده دمای باالتر از  30تا
 32درجۀ سلسيوس در زراعت کلزا دمای تنش بهشمار
میآید (Fan & Stefansson, 1986؛ & Polowick
 .)Sawhney, 1988پژوهشگران بهمنظور اعمال تنش گرما
در گياهان زراعی از روشهای متفاوتی مانند کشت تأخيری
بهمنظور برخورد گياهان با گرمای آخر فصل ( Modarresi
et al., 2010؛ Moshatati et al., 2012؛ Joshi et al., 2016
) و استفاده از اتاقکهای رشد و گلخانه بهمنظور مدیریت
شرایط آزمایش (Angadi et al., 2000؛ Aksouh-Harradj
et al., 2006؛ Mohammadi et al., 2004؛Brunel-
 )Muguet et al., 2015استفاده میکنند .هرکدام از روش-
های یادشده برتریها و عيبهایی دارند .تأخير در کاشت
متداولترین روش اعمال تنش گرما در کشتزار است .در
این روش مواد گياهی در یک منطقۀ معتدل یکبار در
تاریخ کشت معمول منطقه (بدون تنش) و یکبار با تأخير
نزدیک به  30تا  45روزه (تنش گرما) کشت میشوند تا در
شرایط اخير با دماهای باال در آخر بهار و اوایل تابستان
برخورد کند .عيب بزرگ این روش کاشت مواد گياهی در
دو تاریخ متفاوت است که باعث میشود همۀ عاملهای
مؤثر در تاریخ کشت با تأثير دما اختالط یابد .بهعنوان مثال
مرحلههای مختلف رشد گياه از جوانهزنی تا گلدهی و ...
فنولوژی در شرایط تنش و بدون تنش بهصورت متفاوتی
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رخ میدهند .بارندگی ،دور آبياری و دورة نوری دو شرایط
نيز متفاوت خواهند بود .ازآنجاکه تاریخ کاشت مناسب،
عامل بسيار مهمی در بروز ظرفيت (پتانسيل) عملکرد
محصوالت زراعی است ،اختالط تأثير تاریخ کاشت با دمای
باال و نبود امکان تفکيک این دو ،برآورد تأثير تنش گرما را
با اشکال روبهرو میسازد .نقص دوم این شيوه این است که
نمیتوان از اعمال تنش گرما با توجه به نوسانهای ساليانۀ
دمای محيط و تغييرهای آن مطمئن بود .از اتاقک رشد و
گلخانه نيز برای اعمال تنش گرما در مقياس کوچک
استفاده میشود .قابليت مدیریت دما ،رطوبت و نور از
برتریهای گلخانه و اتاقک رشد است .محدودیت فضای
آزمایش ،احتمال طغيان آفات و بيماریها و مهمتر از همه
ناهمخوانی یافتهها با نتایج بهدستآمده از مزرعه
اشکالهایی است که به این روش وارد است .با توجه به
مطالب یادشده یافتن یک روش ارزیابی مناسب برای تنش
گرما همواره از دغدغههای پژوهشگران بوده است به شکلی
که ضمن اعمال تنش گرما تاحدامکان دیگر عاملهای مؤثر
در رشد و توليد گياهان در دو شرایط همسان و یا نزدیک
به یکدیگر باشند .اگرچه استفاده از گلخانههای پالستيکی
برای پرورش گياهان سبزی و صيفی در فصلهای سرد
بسيار متداول است .لذا در این پژوهش مؤلفان بر آن شدند
تا کارایی این روش برای اعمال تنش گرما را آزمون
کنند )2016( Naveed et al. .نيز بهموازات این تحقيق از
این روش در ذرت استفاده کردهاند.
وابستگی شدید کشور به واردات روغننباتی ،بهرهگيری
از همۀ ظرفيتهای اراضی زراعی کشور در توليد دانههای
روغنی بهویژه کلزا را ناگزیر ساخته است .حدود  70درصد
از زراعت کلزای کشور در مناطق گرم و خشک جنوب مانند
استان خوزستان ،ایالم و مناطق گرم و مرطوب شمال مانند
استان گلستان صورت میگيرد که در اغلب سالها در
مرحلۀ پر شدن دانه با تنش گرما روبهرو میشوند
( .)Ahmadi et al., 2015لذا تهيۀ رقمهای کلزای متحمل
به گرما از اولویتهای تحقيقاتی کشور است .افزون بر این،
پدیدة گرمایش جهانی و تغيير اقليم ضرورت توجه به تنش
گرما را دوچندان کرده است .رقمهای بهارة کلزا در استان-
های خوزستان ،گلستان و دشت مغان استان اردبيل ،اگرچه
در پایيز کشت میشوند در برخی از سالها به دليل گرمای
زودهنگام و در بيشتر سالها در کشتهای تأخيری به
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جهت محدودیتهای ایجادشده در انجام کشت بهنگام ،در
زمان گلدهی و بهویژه پر شدن خورجينها با دماهای باال
روبهرو میشوند .بهرغم اهميت تنش گرما تاکنون
بررسیهای بسيار اندکی در این زمينه صورت گرفته است و
میتوان گفت رقمهای مقاوم و حساس بهدقت شناسایی
نشدهاند .از سوی دیگر در اغلب آزمایشها از کشت تأخيری
برای اعمال تنش گرما استفاده میشود که در آن عاملهای
مختلف مانند دورة نوری (فتوپریود) ،فنولوژی و ميزان
بارندگی با تأثير دما اختالط مییابند .هدف از این آزمایش
شناسایی رقمهای کلزای مقاوم به تنش گرما با استفاده از
روش ابتکاری گلخانۀ پالستيکی بود .پوشش پالستيکی
برای نخستين بار در این پژوهش برای اعمال تنش گرما
استفاده شد .از اینرو هدف دوم تحقيق بررسی کارایی این
روش بود.
مواد و روشها
نه واریتۀ بهارة کلزا شامل رقمهای رایج در کشور،
هایوال 401و آرجیاس 003و الینهای اميدبخش زمان،
موج ،مهتاب ،دلگان ،دیاچ ،13صفی 5و رودی 22که از
بخش تحقيقات دانههای روغنی مؤسسۀ تحقيقات اصالح و
تهيۀ نهال و بذر و شرکت توسعۀ کشت دانههای روغنی
دریافت شده بودند ،در این پژوهش استفاده شدند.
هایوال 401بيشترین سطح زیر کشت را در کشور دارد.
آرجیاس 003نيز دومين رقم زراعی تجاری بهاره و
آزادگردهافشان است که در مناطقی از کشور کشت و کار
میشود .زمان ،موج ،مهتاب ،دلگان ،دیاچ ،13صفی 5و
رودی 22الینهای اميدبخش آزادگردهافشانیاند که در حال
ارزیابی برای انتخاب و معرفی بهعنوان رقمهای جدید
هستند .آزمایش در قالب دو طرح بلوکهای کامل تصادفی
در سه تکرار تحت دو رژیم دمایی در دو سال (-1395
 )1393در مزرعۀ پژوهشی و آموزشی گروه زراعت و اصالح
نباتات دانشگاه تهران (واقع در کرج با عرض جغرافيایی 35
درجه و  56دقيقۀ شمالی و طول جغرافيایی  50درجه و
 58دقيقۀ شرقی با ارتفاع  1312/5متر از سطح دریا) اجرا
شد .شرایط آب و هوایی کرج برای زراعت کلزا در زمانهای
گلدهی و پر شدن خورجينها (اواسط فروردین  -اوایل
خرداد) تا حدودی بدون تنش گرما بهشمار میآید .در
شهریورماه زمين طرح بر پایۀ اصول خاکورزی آماده و

عنصرهای نيتروژن ،فسفر و پتاسيم از منبعهای اوره،
سوپرفسفاتتریپل و سولفاتپتاسيم به ميزان  150 ،50و
 100کيلوگرم در هکتار بهصورت پایه پيش از کاشت به
زمين اضافه شد.
در تاریخ دهم مهرماه هر رقم در دو خط به طول 1.5
متر و فاصلۀ  25سانتیمتر کشت شد .پس از بذرکاری
بیدرنگ اقدام به آبياری بهصورت نشتی شد .پس از چهار
روز آبياری دوم انجام و پس از سبز شدن بوتهها در مرحلۀ
دو تا سه برگی ،کرتها برای تراکم  80بوته در مترمربع
تنک شدند .دیگر عمليات از جمله آبياری ،وجين ،کود
سرک (اوره طی دو مرحله ،ساقه رفتن و آغاز گلدهی) و هر
مرحله  50کيلوگرم در هکتار ،سمپاشی عليه شته همزمان
در هر دو رژیم دمایی انجام گرفت .بهمنظور اعمال تنش
گرما ،از روش ابتکاری گلخانۀ پالستيکی استفاده شد.
بهاینترتيب که در زمان آغاز گلدهی ( 50درصد ژنوتيپها)
بلوکهای تنش با پوشش پالستيکی به طول و عرض  8متر
و به ارتفاع  3/5متر محصور شدند .برای کنترل دما از
بخاریبرقی و برای جلوگيری از افزایش رطوبت از دستگاه
تهویۀ هوا استفاده شد .جنس پالستيک طوری انتخاب شد
که شدت نور درون پالستيک تفاوت معنیداری با هوای
آزاد نداشته باشد .دمای هوا در هر دو آزمایش (تنش و
بدون تنش) از آغاز گلدهی تا زمان رسيدن فيزیولوژیکی
(اواسط فروردین تا اوایل خرداد) بهوسيلۀ دماسنج ثبت شد
که خالصۀ آن در جدول  1آورده شده است .برای اندازه-
گيری صفات ،پنج بوته از هر کرت بهصورت تصادفی
انتخاب و ارتفاع بوته ،شمار شاخۀ فرعی ،شمار خورجين در
شاخۀ اصلی و ارتفاع پایينترین شاخۀ فرعی اندازهگيری
شدند .طول خورجين و شمار دانه در خورجين در پنج
خورجين از ساقۀ اصلی ثبت شد .برای پرهيز از ریزش دانه-
ها برداشت بهصورت دومرحلهای انجام شد .به ترتيبی که
با تغيير رنگ خورجينها به رنگ قهوهای ،بوتههای هر کرت
جداگانه از سطح خاک قطع و به سالن منتقل شدند .پس از
خشک شدن کامل ،بوتهها کوبيده شدند و دانهها گردآوری
و عملکرد و وزن هزاردانه توزین و یادداشت شد .آزمون
همگنی واریانس خطاها ،تجزیۀ واریانس مرکب آزمایش به
تفکيک هر سال و تجزیۀ مرکب دو ساله و مقایسۀ ميانگين-
ها به کمک نرمافزار  SASانجام شد .همچنين با استفاده از
عملکرد هر رقم در شرایط طبيعی ( )Ypو تنش ( )Ysو
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ميانگين همۀ ژنوتيپها در شرایط طبيعی ) ( pو در

به شرایط طبيعی (که در واقع همان صورت فرمول فيشر و
مورر است) نيز به عنوان یکی از نمایه های تحمل محاسبه
شد.

شرایط تنش ) ( sشاخصهای زیر محاسبه شدند.
درصد افت عملکرد هر ژنوتيپ در شرایط تنش نسبت
)(Fischer & Maurer, 1978

)p

)(Fischer & Maurer, 1978
)(Fernandez, 1992
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SI = 1 - ( s /

شدت تنش
حساسيت به تنش

SSI = (1 - (Ys / Yp)) / SI
2

)P

(STI = (Yp × Ys) /

تحمل تنش

TOL = Yp – Ys
MP= (Yp + Ys) / 2

)(Rosielle & Hamblin, 1981
)(Rosielle & Hamblin, 1981

تحمل
ميانگين عملکرد

جدول  . 1دامنۀ بيشينۀ دما از آغاز گلدهی تا زمان رسيدن فيزیولوژیکی و دامنۀ ميانگين بيشينۀ دمای بلندمدت در محل آزمایش (درجۀ
سلسيوس)
Table 1. The range of maximum temperature (◦C) from flowering to physiological maturity and the long-term
maximum temperature average in experiment location
The long term maximum temperature
average in experiment location

Heat-Stressed

Non-Stressed

Year

30.1-39.4
25.1-37.3

23.2-30.5
17.6-29.1

2015
2016
1985-2005

17.7-29.2

دامنۀ تفاوت بيشترین دمای ایجادشده در شرایط بدون
تنش با شرایط تنش از  6/9تا  8/9درجۀ سلسيوس بوده
است .برای سال دوم دامنۀ تفاوت دمای بيشينه بين دو
آزمایش از  7/5تا  8/2درجۀ سلسيوس بوده است (جدول
 .)1همچنين معنیدار شدن تأثير رژیم دما در سال اول و
سال دوم و تجزیۀ واریانس مرکب دو ساله آزمایش در سطح
 1درصد مؤید قابليت گلخانۀ پالستيکی در اعمال تنش
گرما بود (جدول  2و  .)3کاهش معنیدار عملکرد دانه در
شرایط تنش بر پایۀ مقایسۀ ميانگين انجام شده در هر دو
سال نيز گواه این موضوع است (جدول .)4

نتایج و بحث
دماهای ثبتشده در مرحلههای اجرای آزمایش نشاندهندة
تفاوت دما در دو شرایط تنش و بدون تنش (جدول  )1و
مؤثر بودن گلخانۀ پالستيکی در اعمال تنش گرما بود.
بهگونهای که بيشينۀ دما در شرایط بدون تنش در سال اول
تنها به  30/5درجۀ سلسيوس رسيد ،اما در همين سال دما
زیر گلخانۀ پالستيکی به  39/4درجۀ سلسيوس افزایش
یافت .در سال دوم نيز ،بيشينۀ دما در شرایط بدون تنش
 29/1درجۀ سلسيوس بود درصورتیکه در شرایط تنش،
دما تا  37/3درجۀ سلسيوس افزایش یافت .در سال اول

جدول  .2ميانگين مربعات بهدستآمده از تجزیۀ واریانس مرکب واریتههای کلزا در سال  1394و 1395برای عملکرد دانه
Table 2. The mean square for grain yield resulted from combined analysis of variance for rapeseed varieties in
2015 and 2016
2016
**3087402.667
5860.648
**924568.63
**86707.25
12867.44
9.277088

2015
**2775306.741
15323.185
**229507.991
**59281.907
13827.706
10.75166

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد.

از مزایای ایجاد گلخانۀ پالستيکی ،نبود اختالط تأثير
تاریخ کاشت با تأثير تنش گرما در مقایسه با روش تأخير
در زمان کاشت در شرایط تنش و اجرای آزمایش در شرایط

df
1
4
8
8
32
-

Source of variation
Temperature regime
Replication × Temperature regime
Genotype
Genotype × Temperature regime
Error
)CV(%

** significant at 1% probability level.

مزرعه در مقایسه با استفاده از اتاقکهای رشد است .افزون
بر این استفاده از بخاریبرقی در کنار اثر گلخانهای ،تأمين
دمای مناسب برای اعمال تنش را ممکن میسازد .از
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عيبهای گلخانههای پالستيکی امکان افزایش ميزان
رطوبت درون پالستيک است که با بهرهگيری از دستگاه-
های خودکار تهویه قابل تنظيم خواهد بود .البته در مناطق
پرباران باید تمهيداتی برای دریافت یکسان آب در هر دو
آزمایش تنش و بدون تنش در نظر گرفته شود .نتایج
آزمایش در سال اول و دوم نشان داد ،تأثير رژیم دما،
ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ در رژیم دما بر عملکرد دانه در
سطح  1درصد معنیدار است (جدول  .)2همچنين با توجه
به معنیدار شدن اثر ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ در رژیم
دما میتوان نتيجهگيری کرد نه تنها ژنوتيپها از نظر
عملکرد متفاوت هستند ،بلکه واکنش ژنوتيپها به تنش
گرما نيز متفاوت بوده و از نظر حساسيت و تحمل گرما
یکسان نبودهاند .در سال اول آزمایش بيشترین ميزان
عملکرد دانه در شرایط تنش مربوط به رگۀ صفی 5با 1202
کيلوگرم در هکتار و کمترین ميزان عملکرد دانه مربوط به
رگۀ رودی 22با  659کيلوگرم در هکتار بود .در شرایط
بدون تنش بيشترین ميزان عملکرد دانه به رگۀ آرجی-
اس 003با  1735کيلوگرم در هکتار و کمترین ميزان به
رگۀ رودی 22با  863کيلوگرم در هکتار اختصاص یافت
(جدول  .)5در سال دوم آزمایش بيشترین ميزان عملکرد
دانه در شرایط تنش مربوط به رگۀ رودی 22با 1550

کيلوگرم در هکتار و کمترین ميزان عملکرد دانه مربوط به
رگۀ آرجیاس 003با  580کيلوگرم در هکتار بود .در
شرایط بدون تنش نيز بيشترین ميزان عملکرد دانه به رگۀ
رودی 22با  2178کيلوگرم در هکتار و کمترین ميزان
عملکرد دانه به رگۀ آرجیاس 003با  624کيلوگرم در
هکتار اختصاص یافت (جدول  .)5نتایج تجزیۀ واریانس
مرکب دو ساله آزمایش نشان داد ،اثر سال ،رژیم دما،
ژنوتيپ و اثر متقابل سال در ژنوتيپ ،رژیم دما در ژنوتيپ و
سال در رژیم دما در ژنوتيپ در سطح  1درصد معنیدار و
اثر متقابل سال در رژیم دما معنیدار نيستند (جدول  .)3با
توجه به معنیدار شدن اثر متقابل ژنوتيپ در رژیم دما به
این نتيجه میرسيم که ژنوتيپها در رژیمهای دما واکنش
متفاوتی از خود نشان دادهاند که بيانگر تفاوت در ميزان
حساسيت و تحمل ژنوتيپها به تنش گرما است .مقایسۀ
ميانگين مرکب دو ساله آزمایش نشان داد ،در شرایط تنش
بيشترین عملکرد دانه مربوط به رگۀ صفی 5با 1316
کيلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به زمان
با  745کيلوگرم در هکتار بود .در شرایط بدون تنش نيز
بيشترین عملکرد دانه به رگۀ صفی 5با  1646کيلوگرم در
هکتار و کمترین عملکرد دانه به واریته هایوال 401با 1150
کيلوگرم در هکتار اختصاص یافت (جدول .)5

جدول  .3ميانگين مربعات بهدستآمده از تجزیۀ واریانس مرکب دو ساله واریتههای کلزا برای عملکرد دانه
Table 3. The mean square for grain yield resulted from two years combined analysis of variance for rapeseed
varieties
2015-2016
**449565.037
**5858552.926
4156.481ns
10591.917
**360536.563
**793540.058
**42705.988
**103283.169
13347.57
9.974916

Source of variation
Year
Temperature regime
Year × Temperature regime
Replication × Temperature regime × Year
Genotype
Genotype ×Year
Genotype × Temperature regime
Genotype × Year × Temperature regime
Error
)CV(%

df
1
1
1
8
8
8
8
8
64
-

** و  nsبه ترتيب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و غير معنیدار.
** and ns significant at 1% probability level and non-significant respectively.

جدول  .4مقایسۀ ميانگين عملکرد دانه در واریتههای کلزا در سال  1394و  1395و مرکب دوساله
Table 4.The mean comparison of grain yield in rapeseed varieties in 2015 and 2016 and two years combined
)Combined 2015 and 2016 (kg/ha
1391.13a
925.31b

)2015(kg/ha
1320.41a
867.00b

)2016(kg/ha
1461.85a
983.63b

conditions
Non-Stressed
Heat-Stressed

حرفهای غير همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد.
Different letters in each column show significant difference at 5% probability level.

بهمنظور شناسایی ژنوتيپهای متحمل به تنش گرما

که هدف اصلی آزمایش بهشمار میآید ،بر پایۀ دادههای

علوم گياهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1397

بهدستآمده از آزمایشها ،شاخصهای تحمل بر پایۀ
معادلههای مختلف محاسبه شدند .در این آزمایش شدت
تنش ( )SIمعادل  0/3348برآورد شد .مقایسۀ شاخص
حساسيت به تنش ( )SSIژنوتيپهای مورد آزمون که
مقادیر کمتر آن (کمتر از یک) نشاندهندة تحمل باالتر
است ( ،)Fischer & Maurer, 1978نشان داد که الین
های صفی 5با  ،0/5988رودی 22با  0/8172و آرجی-
اس 003با  0/9091کمترین ميزان و دیاچ 13با
 1/4135و زمان با  1/2291و موج با  1/0816بيشترین
ميزان شاخص حساسيت به تنش را داشتند (جدول .)5
رگۀ آرجیاس 003در دستهبندی ژنوتيپهای مقاوم و
حساس توسط این شاخص در زمره ژنوتيپهای مقاوم
قرار میگيرد ،اما عملکرد این ژنوتيپ در شرایط تنش و
بدون تنش به ترتيب رتبههای پنجم و هشتم را به خود
اختصاص داد .به این معنا که بهرغم داشتن شاخص
حساسيت به تنش کمتر از یک ،این ژنوتيپ قابليت توليد
عملکرد قابل توجه در شرایط تنش و بدون تنش را
نداشته و تنها به علت نوسان پایين عملکرد اینگونه
دستهبندی شده است .باید توجه کرد که شاخص
حساسيت به تنش مواد گياهی را تنها بر پایۀ ميزان افت
عملکرد بدون توجه به ظرفيت عملکرد آنها دستهبندی
میکند .یعنی ممکن است یک ژنوتيپ کم عملکرد تنها
به این دليل که در شرایط تنش افت کمی نسبت به
شرایط بدون تنش داشته ،در زمره ژنوتيپهای متحمل
قرار گيرد که مطلوب بهنژادگران نيست .افزون بر این دو
ژنوتيپ با عملکرد زیاد یا کم در دو شرایط میتوانند
مقدار شاخص حساسيت به تنش یکسانی داشته باشند.
لذا انتخاب بر پایۀ این شاخص ممکن است بهنژادگران را
بهاشتباه بيندازد ( Naderi, et al., 2000؛ Naeimi, et al.,
 .)2008در رابطه با شاخص تحمل تنش ( )STIکه
مقادیر بزرگتر نشاندهندة تحمل بيشتر ژنوتيپ است،
الینهای صفی 5با  1/1193و رودی 22با 0/8677
بيشترین و واریته هایوال 401با  0/4501و رگۀ زمان با
 0/4873کمترین ميزان شاخص را نشان دادند (جدول
 .)5شاخص تحمل تنش این برتری را دارد که میتواند
واریتههایی که در هر دو شرایط تنش و بدون تنش
عملکرد باالیی دارند (گروه  )Aرا از دو گروه واریتههایی
که تنها در شرایط بدون تنش (گروه  )Bو یا تنها در
-
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شرایط تنش (گروه  )Cعملکرد باالی دارند تفکيک کند
( Sadeghzade-Ahari, 2006؛ & Khalilzadeh
karbalai- Khiavi, 2002؛ .)Fernandes, 1992
مقادیر پایين عددی در شاخص تحمل ()TOL
نشاندهندة تحمل نسبی ژنوتيپها است .رتبهبندی
ژنوتيپها از نظر شاخص تحمل نشان داد ،کمترین ميزان
این شاخص مربوط به الینهای صفی 5با  330و آرجی-
اس 003با  359و رقم هایوال  401با  392/5کيلوگرم در
هکتار بود و باالترین ميزان آن متعلق به الینهای دیاچ13
با  ،734/5زمان با  521و دلگان با  489/5کيلوگرم در
هکتار بود (جدول  .)5انتخاب بر پایۀ شاخص تحمل اغلب
منجر به انتخاب ژنوتيپهای میشود که در شرایط بدون
تنش عملکرد پایينی دارند (.)Rosielle & Hamblin, 1981
بهعنوان مثال رقمهای آرجیاس 003و هایوال 401بهرغم
اینکه بر پایۀ شاخص تحمل در گروه ژنوتيپهای مقاوم قرار
گرفتند ،از نظر عملکرد در شرایط بدون تنش آخرین رتبهها
را داشتند )2008( Naeimi, et al. .نيز بر این باورند ،این
شاخص برای گزینش رقمهایی که در هر دو محيط تنش و
بدون تنش عملکرد باالیی داشته باشند موفق نيست .پایين
بودن شاخص تحمل بهحتم به معنای باال بودن عملکرد
ژنوتيپ در محيط بدون تنش نيست ،چراکه ممکن است
عملکرد ژنوتيپی در شرایط عادی پایين و در شرایط تنش
نيز با افت کمتری همراه باشد که باعث کوچک شدن
شاخص تحمل خواهد شد ( Moghaddam & Hadizade,
 .)2002صرفنظر از صفی 5که در صدر رتبهبندی این
شاخص قرار گرفت ،رقمهای آرجیاس 003و هایوال401
بهرغم دریافت رتبههای دوم و سوم با در نظر گرفتن دیگر
شاخصها و عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش و
توضيحهای باال در گروه ژنوتيپهای مقاوم قرار نمیگيرند.
اعداد بزرگتر شاخص ميانگين عملکرد ()MP
نشاندهندة متحمل بودن ژنوتيپ به تنش است .بيشترین
ميزان این شاخص متعلق به الینهای صفی 5و رودی 22به
ترتيب با  1481و  1312/5کيلوگرم در هکتار و کمترین
ميزان این شاخص مربوط به واریتههای هایوال401
( )953/75و آرجیاس )1000( 003کيلوگرم در هکتار بود
(جدول  .)5بر پایۀ نتایج دیگر تحقيقات انجامشده شاخص
ميانگين عملکرد قادر به تشخيص و جداسازی ژنوتيپهای
گروه  Aاز گروه  Cنيست ( Shiranirad, 2010؛ Sanjeri,
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داشت .بر اساس رتبه بندی این شاخص آرجیاس 003در
زمره ژنوتيپهای متحمل به تنش گرما قرار میگيرد ،اما
دقت نظر در ميزان عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون
تنش نشان میدهد ميزان عملکرد دانه این ژنوتيپ
همانگونه که قبال توضيح داده شد رتبه مناسبی را اخذ
نمیکند (جدول  .)5این شاخص نيز معایب شاخص
حساسيت به تنش را داراست.

 .)2003که نتایج بهدستآمده از این آزمایش نيز با
تحقيقات باال همخوانی دارد.
درصد افت عملکرد ،ميزان کاهش عملکرد در شرایط
تنش را نسبت به شرایط طبيعی نشان میدهد .کمترین
ميزان این شاخص با  27 ،20و  30درصد به ترتيب به
صفی ،5رودی 22و آرجیاس 003و بيشترین ميزان آن با
 41 ،47و  36درصد به دیاچ ،13زمان و موج اختصاص

جدول  .5ميانگين عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش و شاخصهاى تحمل تنش در واریتههای بهارة کلزا در سالهاى 1395 ،1394
و ميانگين دو سال
Table 5. The average of grain yield under stressed and non-stressed conditions and tolerance indices in spring
rapeseed varieties in 2015, 2016 and average of two years
2015

2015&2016

2016

MP

Variety
)Yp (kg/ha

)Ys (kg/ha

)Yp (kg/ha

)Ys (kg/ha

TOL

STI

SSI

Yied
loss%

Safi5

1383b

1202a

1909b

1430a

1646a

1316a

1481.00

330.00

1.1193

0.5988

20

RGS003

1735a

1061a

624f

580e

1180b

821d

1000.00

359.00

0.5001

0.9091

30

a

c

Dalgan

b

978

1222.25

489.50

0.7409

0.9966

33

Mahtab

1452b

1102a

1481c

854cd

1467a

978c

1222.25

488.50

0.7411

0.9949

33

Hayola401

1322b

698c

978e

817cd

1150b

758d

953.75

392.50

0.4501

1.0194

34

Roodi22

863c

659c

2178a

1550a

1521a

1105b

1312.50

416.00

0.8677

0.8172

27

Moj

1233b

713c

1313dc

911bc

1273b

812d

1042.50

461.00

0.5341

1.0816

36

Zaman

b

1315

bc

d

1217

ed

694

b

d

745

1005.50

DH13

b

1376

b

1728

bc

959

d

818

,Ys ,Yp

,

1204

b

c

896

b

796

676

1730

b

1059

a

1467

1266

1552

1184.75

521.00
734.50

0.4873
0.6556

1.2291
1.4135

41
47

به ترتيب ميانگين عملکرد در شرایط بدون تنش و تنش هر واریته و ميانگين عملکرد در شرایط بدون تنش و تنش واریتهها در دو سال آزمایش.

حرفهای غير همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد.
are grain yield under the non-stressed and stressed conditions for each genotype and the average grain yield under the nonstressed and stressed conditions for two years.
Different letters in each column show significant difference at 5% probability level.

نتیجهگیری کلی
در ارزیابی تحمل ژنوتيپهای گياهان زراعی ،به تنش گرما،
یکی از چالشها چگونگی اعمال تنش گرما است .اتاقکهای
رشد با امکان تنظيمهای مختلف بهصورت خودکار اگرچه
گزینۀ مناسبی برای اعمال تنش گرما هستند ،ولی با
مشکل هماهنگ نبودن نتایج با شرایط مزرعه روبهرو
هستند .کشت تأخيری در مزرعه نيز که بسيار متداول است
با اختالط تاریخ کشت با اثرگذاری دما همراه است .در این
آزمایش بهمنظور غلبه بر این عيبها برای نخستين بار از
گلخانۀ پالستيکی برای اعمال تنش گرما استفاده شد که

دمای باالی  25/1– 39/4درجۀ سلسيوس درون گلخانۀ
پالستيکی ،تفاوت قابل توجه آن با دمای طبيعی مزرعه و
کاهش معنیدار عملکرد دانۀ واریتهها در این شرایط در هر
دو سال آزمایش ،گویای کارایی این روش در ارزیابی مواد
گياهی برای مقاومت به گرما بود .بر پایۀ عملکرد دانه در
شرایط تنش و بدون تنش و شاخصهای مختلف صفی5
بهعنوان متحملترین ژنوتيپ و دیاچ 13بهعنوان حساس-
ترین ژنوتيپ انتخاب شدند .ازآنجاکه رگۀ صفی 5باالترین
عملکرد دانه را در شرایط طبيعی و تنش داشت و در همۀ
شاخصهای تحمل رتبۀ نخست را کسب کرد ،بهعنوان
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1397  تابستان،2  شمارة،49  دورة،علوم گياهان زراعی ایران

دزفول در شرایط گرم و خشک خوزستان نيز عملکرد خوبی
داشته و در مرحلۀ ارزیابی و انتخاب و معرفی به عنوان
 الینها و واریتههای شناساییشده در.واریته جدید است
این پژوهش میتوانند افزون بر بررسیهای ژنتيکی در
برنامههای بهنژادی و همينطور برنامهریزی کشوری زراعت
.کلزا استفاده شوند
سپاسگزاری
 پژوهشگران و کارشناسان بخش تحقيقات،از مسئوالن
دانههای روغنی مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر
کرج و شرکت توسعۀ کشت دانههای روغنی کشور به دليل
.در اختيار قرار دادن بذر واریتههای کلزا قدردانی میشود

 در شرایط13 رگۀ دیاچ.متحملترین ژنوتيپ شناخته شد
تنش در بين نه واریته و الین رتبۀ ششم را داشت و از
 تحمل و درصد افت،لحاظ شاخصهای حساسيت به تنش
رتبۀ آخر را داشت و بهعنوان حساسترین ژنوتيپ شناخته
5 با توجه به زودرستر بودن رگۀ صفی.)5 شد (جدول
 میتوان یکی از دالیل تحمل و13نسبت به واریته دیاچ
حساسيت این دو ژنوتيپ را به سازوکار فرار از تنش نسبت
50  زیرا د ر زمان اعمال تنش گرما آغاز گلدهی در.داد
درصد از ژنوتيپها مالک عمل قرار گرفت که در این هنگام
 در مرحلههای پيشرفتهتری از گلدهی قرار5رگۀ صفی
 رگۀ. در آغاز گلدهی بوده است13 اما واریته دیاچ،داشته
 در آزمایشهای عملکرد در مرکز تحقيقات صفیآباد5صفی
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