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و معرفي  در منطقه اصفهان ارقام كلزا براي كشت در شرايط كم آبياريشناسايي

و محسن جعفرزاده  محمد مهدي مجيدي

و كارشناس  ارشد اصالح نباتات به ترتيب عضو هييت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

 مقدمه

و توسعه كشت كلزا در ايران، لزوم توسعه دامنه با توجه به سياست جاري وزرات جهاد كشاورزي در ترويج
و توسعه زراعت اين گياه در مناطق مختلف كشور احساس مي . شود تحقيقات به منظور بررسي امكان ترويج

و توجه با توجه به اقليم ايران كه خشكي مهمترين عامل محدود كننده توليد محصوالت كشاورزي مي باشد
و  و استفاده هوشمندانه به كمبود منابع آب قابل دسترس جهت توليدات كشاورزي، لزوم برنامه ريزي دقيق

و مقاومت. برنامه ريزي شده از منابع موجود اهميت پيدا مي كند بنابراين بررسي ارقام كلزا از نظر سازگاري
مي به خشكي در يافتن راه تواند كارهاي مناسب در توليد محصول در محيط هاي خشك نظير استان اصفهان

.مفيد واقع شود

از. اين صفت است پيچيدگي ژنتيكييكي از بزرگترين مشكالت در اصالح براي تحمل به خشكي
ژن طرفي بسياري از صفات مرتبط با تحمل يا مقاومت به خشكي توارث كمي داشته و بوسيله تعدادي زيادي

از.گردند كنترل مي و يا بهره گيري از اينرو استفاده از معيارهايي كه كمتر تحت تاثير محيط قرار گيرند
مي،معيارهاي غيرمستقيم انتخاب نظير شاخص هاي تحمل در.دهد احتمال موفقيت در اين زمينه را افزايش

كي به منظور غربالگري ارقام كلزا براي تحمل به تنش اين نشريه از شاخص هاي مختلف تحمل به خش
و يافتن ارقام سازگار براي منطقه اصفهان استفاده شده است .خشكي

 روش اجراي آزمايش

و بذر،32 شاملمواد ژنتيكي استفاده شده و تهيه نهال رقم كلزا تهيه شده از مؤسسه تحقيقات اصالح
مي بخش تحقيقات دانه هيچ)R. T. 04و R. T. 01 ،R. T. 02 ،R. T. 03(رقم4كه تعداد باشد هاي روغني

و بنابراين  و بعد از مرحله روزت از بين رفتند رقم وارد آزمايش اصلي28سازگاري به منطقه اصفهان نداشتند
و تنش خشكي در قالب طرح بلوك.شدند هاي كامل تصادفي با اين آزمايش در دو محيط رطوبتي عدم تنش

در اين پژوهش تمامي كرتها تا شروع مرحله گلدهي از نظر. ار در دو آزمايش جداگانه كشت شدندتكر3
و اعمال مديريت گيري در زمان شروع تنش با اندازه. هاي زراعي بصورت يكسان در نظر گرفته شدند آبياري

و محاسبه  آبرطوبت خاك هاي محيط.شدآبياري، وضعيت تمامي كرتها از نظر رطوبتي يكسان مقدار
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در( 1MADرطوبتي مورد استفاده شامل محيط بدون تنش رطوبتي با اعمال ضريب متوسط كسري از كل آب
و همكاران،[تواند از عمق توسعه ريشه تخليه شود بدون اينكه به گياه تنشي وارد شود دسترس كه مي آلن

با)]1998 و محيط تنش رطوبتي با اعمال ضريب50برابر باب MADدرصد مقدار تخليه. درصد بود85رابر
و ضريب گياهي-پنمن-تعرق چمن با استفاده از رابطه فائو- رطوبت از خاك براساس مقدار تبخير مانتيث
و همكاران،[گياه كلزا طي دوره رشد محاسبه شد  ]. 1998آلن

و تسطيح انجام شد كرتهر. جهت اجراي آزمايش ابتدا آماده سازي زمين شامل شخم، ديسك
و تردد گيري جهت سهولت در انجام اندازه. متر بود سانتي30رديف بين رديف با فواصل6شامل آزمايشي ها

شد1از هر طرف آنها، فواصل بين كرتهابين  و با تراكم كرتارقام درهر. متر درنظر گرفته 80بصورت دستي
همچنين. اري اول بصورت ماليم انجام گرفتبراي جلوگيري از جابجايي بذور آبي. بوته در متر مربع كشت شد

شد) ترفالن(كش فلورالين در آبياري اول از علف بر اساس. جهت مبارزه با علفهاي هرز احتمالي استفاده
شد25قبل از آبياري دوم مقدار آزمون خاك  از. كيلوگرم كود شيميايي اوره به كل قطعه زمين داده پس

 به خاك افزودهكود اوره به عنوان سرك در هكتار كيلوگرم 120مقدار گذشت فصل زمستان در اوايل بهار 
بر. شد و ي خصوصياتامجموعه اي از خصوصيات شامل عملكرد دانه، عملكرد روغن، عملكرد پروتيين

و مرفولوژيك يا .داشت گرديددفيزيولوژيك

 نتايج كاربردي

 ارقام كلزا گلدهيتعداد روز تا

و 189با ميانگين Gk Helenaتنش بيشترين تعداد روز تا گلدهي مربوط به رقم در شرايط بدون روز
تا. بود 67/179با ميانگين Rgsكمترين تعداد روز مربوط به رقم  اگر چه تنش خشكي باعث كاهش تعداد روز

مي گلدهي مي و گياه در مواجه با كم آبي سعي در تكميل هرچه سريعتر سيكل زندگي خود به كند،شود ولي
دليل اينكه اعمال تنش خشكي در اين طرح تقريبا مقارن با شروع گلدهي ارقام بوده، تنش خشكي بر روي 

.تاثير بوداين صفت بي

 ارقام كلزا عملكرد در واحد سطح

گرم در كيلـو 3808بـا ميـانگين Nk Fair رقم. به شدت عملكرد ارقام كلزا را كاهش داد تنش رطوبتي
كمتـرين عملكـرد دانـه را در شـرايط هكتارگرم در كليو 2551 با ميانگين Rpc 2023 رقموبيشترين هكتار

 هكتـار گرم در كيلـو 2246بـا ميـانگين Es Saphir رطـوبتي در شـرايط تـنش. بدون تنش رطوبتي داشـتند 
و .بيشترين عملكرد دانه را داشتند هكتارگرم در كيلو 3503با ميانگين Nk Fair رقم كمترين

1-Management allowed depletion 
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 در ارقام كلزا درصد روغن
مقايسـه ميـانگين ارقـام. گرديـد ميزان روغـن درصدي7/1باعث كاهش حدود تنش رطوبتي همچنين

بـا ميـانگين) شاهد( در تيمار آبياري معمول Rpc 2023مورد مطالعه از لحاظ صفت مذكور نشان داد كه رقم 
و رقم71/47 كمترين ميزان روغن را بـه خـود اختصـاص درصد12/42با ميانگين Talayeدرصد، بيشترين

و رقـم25/47با ميـانگين Nk Bravourهمچنين در تيمار تنش رطوبتي رقم. دادند  Nk درصـد، بيشـترين

Fair درصد كمترين ميزان روغن را داشتند15/41با ميانگين.

و حساسيت به خشكي انتخاب ارقام بر اساس  شاخص هاي تحمل

بهترين شاخص براي طبق نظر اكثر پژوهشگراندر اين پژوهش بررسي گرديد اما شاخص هاي مختلفي
هاي كه در هر دو محيط باشد، زيرا قادر است ژنوتيپمي) STI(حمل به تنشتها، شاخص گزينش ژنوتيپ

و بدون تنش عملكرد باالي دارند را از ژنوتيپ و يا فقط در شرايط عدم تنش هايي كه فقط در محيط تنش
كه مقادير STIنتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بر اساس شاخص. نش عملكرد بااليي دارند، تفكيك نمايدت

سه. ترين بود، متحملNk Fairباشد، رقم دهنده تحمل ارقام مينباالي آن نشا بعدي نتايج بررسي نمودار
نا Oaseو Nk Fairنشان داد كه ارقام STIو Yp ،Ysبراساس)1 شكل( قرار گرفتند يعني اينAحيه در

و قابل قبولي در شرايط تنش  ارقام ضمن داشتن عملكرد باال در شرايط عدم تنش داراي عملكرد نسبتاً خوب
و داراي توليد باال در شرايط خشكي مناسبنداين باشند از اين رو مي و ايجاد ارقام متحمل . ارقام براي اصالح

و عدم تنش در ارقام STIشاخص نمودار سه بعدي بر اساس-1شكل و عملكرد تحت دو محيط تنش
 مختلف كلزا
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و حساسيت به خشكي-2شكل  نمودار باي پالت بر اساس شاخصهاي تحمل

مي يكي از روش در. هاي اصلي مي باشد ها را در نظر بگيرد روش مولفه تواند همزمان تمام شاخص هايي كه
ي شوند بطوري كه هر مولفه يك تركيبمود در همه شاخص ها در دو مولفه خالصه اين روش تنوع موج

مي. خطي از تمام شاخص هاي اوليه است را با توجه به ضريب هر شاخص در هر مولفه توان هر مولفه
به. نامگذاري كرد و كاهش مولفه دوم منجر به شناساييمي2شكل با توجه توان گفت كه افزايش مولفه اول

ميا و بدون تنش  Nk(16بنابراين رقم شماره. شود رقام متحمل با پتانسيل عملكرد باال در دو محيط تنش

Fair ( 15و پس از آن رقم شماره)Nk Bravour (براي كشت در هاي متحمل به خشكي به عنوان ژنوتيپ
.آبياري مي باشندآب محدوديت توصيه مي شوند كه داراي مناطقي

 كلزا، خشكي، شاخص تحمل، عملكرد دانه، عملكرد روغن: كلمات كليدي
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