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  چکيده
  

در ) ي و شلغم روغنيکلزا، خردل هند( سه گونه جنس براسيکا ي خصوصيات زراعيبه منظور بررس

 ١٦ ارقام براسيکا، تعداد يتنش جهت ارزياب  تحمل به يها  و تعيين بهترين شاخصيشرايط تنش خشک

اي در دو محيط تنش و   مگاپاسکال و مزرعه‐ ٦/٠شده در سطح تنش  رقم براسيکا تحت دو شرايط كنترل

 مورد مطالعه قرار ١٣٨٤‐ ٨٥ ي سال زراعيط) کرمانشاه( ديم ي در ايستگاه تحقيقات کشاورزيآبيار

.  بودي صفات تحت بررسياي برا دار بين و داخل گونه  از وجود اختالف معنيينتايج حاک. گرفتند

.  مشاهده گرديدComet و Paradeزني متعلق به گونه کلزا و در ارقام  بيشترين درصد و سرعت جوانه

، باالترين ارتفاع گياه در خردل هندي، بيشترين ي در گونه شلغم روغني و رسيدگيكمترين روز تا گلده

، بيشترين تعداد دانه درغالف، طول غالف و وزن يتعداد غالف درگياه در دو گونه خردل و شلغم روغن

.  ارقام کلزا بيشترين و در خردل هندي کمترين بودميزان روغن دانه در. هزاردانه در کلزا مشاهده شد

 يهمبستگ.  مشاهده شديباالترين عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا و خردل و کمترين در شلغم روغن

دار بود که نشان داد ارقام با تعداد غالف باال   و معنيي عملکرد منفيتعداد غالف درگياه با ديگر اجزا

بين عملکرد و .  کوتاه با تعداد و وزن دانه کمتر هستنديها  غالفي داراي روغننظير ارقام خردل و شلغم

 ميزان روغن دانه و نيز عملکرد روغن در يهمبستگ.  مشاهده نشدي خاصي عملکرد همبستگياجزا

 ي ميانگين هندسيها باالترين مقادير شاخص. دار بود  با تنش مثبت و کامالً معنييشرايط تحت آبيار

)GMP(تنش  مل، تح)STI(يور ، ميانگين بهره )MP (و هارمونيک )Harm (هاي کلزا و خردل و  در گونه

در ) DRI (يخشک و باالترين شاخص پاسخ) SSI(تنش  ، حساسيت)TOL( تحمل يها کمترين شاخص

، GMP ،STI، MP يها دار شاخص  مثبت و معنييبا توجه به همبستگ.  قرار داشتيگونه شلغم روغن

Harmارقام براسيکا ي ارزيابيها برا ، اين شاخصيکرد ميزان روغن در محيط تحت تنش و آبيار با عمل 

 و ارقام Parade ،Opera ،Amica يها ارقام کلزا براساس اين شاخص .مناسب تشخيص داده شدند

  .انتخاب شدند Lethbridgeو  J98/102/51/5 ،Landrace يخردل هند

  
  زني، ، جوانهيخشک ، تحمل)دل هندي و شلغم روغنيکلزا، خر( براسيکا :يهاي کليد واژه

  .                                عملکرد دانه و روغن
  

  مقدمه
 به دو گونه براسيکا ناپوس ۱ کلزايارقام زراع

)Brassica napus L., (و براسيکا ي معمولييا کلزا   
  B. rapa L., or)راپا مترادف با براسيکا کمپستريس

                                                                                         
1. Rapeseed  

B. campestris L.)(ها  گونه اين.  تعلق دارندي يا شلغم روغن
هاي پاييزه و بهاره به عنوان منبع روغني  با داشتن تيپ

ارقام خردل . شوند اصلي از جنس براسيكا محسوب مي
 تعلق (.B. juncea L)  نيز به گونه براسيکا جونسا۲يهند

                                                                                         
2. Indian Mustard 
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 شماردر شبه قاره هند بهي اصلياين گونه، گياه روغن. دارند
 خردل وشلغم يتنوع ژنتيک. (Bhowmik, 2003) آيد يم

 نسبت به کلزا بيشتر است اين تنوع انعکاس سابقه يروغن
شان را به اثبات تر وسيع آنها بوده و توزيع تر يقديمکشت 
 در دامنه ي سازگاري و منجر به انتخاب برارساند مي

 خصوصيات متفاوت گرديده است ي وسيع برايمحيط
)Kimber & McGregor, 1995(.  

ارقام براسيكا از مهمترين منابع روغني و پروتئيني  
هستند كه در شرايط متنوع از نظر رطوبت و درجه حرارت 

 بخش اعظم توليد آنها در دنيا تحت .شوند كشت مي
 واکنش گياه به  و بنابراينگيرد ميصورت شرايط ديم 

در شرايط خشك . آيد مي به شمار يتنش آب مسأله مهم
ن نزوالت محدود و نامنظم بوده و تبخير از سطح كه ميزا

 قابليت دسترسي بذر به آب كاهش يافته ،خاك زياد است
زني و سبز شدن به  و با افزايش تنش رطوبتي خاك جوانه

در بين و داخل  Richards (1978a) .افتد تأخير مي
، تنوع قابل )يکلزا و شلغم روغن( براسيکا هاي گونه

 بيشتر در شرايط تنش آب زني هجوان ي برااي مالحظه
 نسبت ي تحمل بيشتريمشاهده نمود و ارقام زمستانه دارا

 نيز در مطالعات .Kondra et al (1983) . بودنديبه خشک
 در مقايسه ي نشان دادند که ارقام شلغم روغنيآزمايشگاه

از  درجه سانتيگراد ۲۵و  ۷ يبا ارقام کلزا در دماها
 ي که در دماهايد در صورت برخوردارني کمترزني جوانه

 ي ارقام شلغم روغنزني جوانه درجه سانتيگراد ۳ و ۲پايين 
  .  بودتر مناسب

 برعملکرد ارقام و يتواند اثر سوييکمبود آب م
 اين اثر به ژنوتيپ و مرحله يهاي براسيکا بگذارد، ول گونه

گزارش  Tayo & Morgan (1975).  داردينمو گياه بستگ
هاي كلزا به غالف تبديل   درصد از گل٤٥نمودند كه تنها 

ماند و همچنين تعيين  شده و تا زمان برداشت باقي مي
هاي كه در مرحلة رسيدگي   درصد از غالف٧٥نمودند كه 

هاي باز شده در دو هفته اول شروع  موجود است از گل
باشد بنابراين مراحل اوليه شروع گلدهي در  گلدهي مي

اي براي توليد گل  بل مالحظهكلزا كه داراي يک ظرفيت قا
فرعي است جزو مراحل بحراني در کشت ديم  و شاخه

ها نيز نشان داده است كه  بررسي  .گردد محسوب مي
  ي با تنش گرماييمصادف شدن مراحل اوليه گلده

 گردد موجب کاهش عملکرد دانه در ارقام کلزا مي
(Morrisson & Stewart, 2002; McGregor, 1981).   

بوته، تعداد دانه  در كلزا توسط تعداد غالف درعملكرد 
گردد که از اين اجزا،  غالف و وزن هزاردانه تعيين مي در

 يتعداد غالف توليد شده در گياه بيشتر تحت تأثير خشک
با وجود نياز آبي پايين . )Olsson, 1960 (گيرد قرار مي

 و اوايل ي گلده بار آبياري در مراحل٣ تا ٢ارقام براسيکا ،
 که تعداد غالف و دانه در حال ي زمانييعن (يبند الفغ

شده است  براي كلزا و خردل توصيه) تعيين شدن است
)Ghatak et al., 1992 ; Sharma, 1994 .(ها  در اين گونه

  آبياري ارزش اكثر صفات زراعي را افزايش داده، 
  درصد برتري نشان داد٨٨ تا ٤٢طوريكه عملكرد  به

(Bhowmik, 2003) .در چند يآزمايش مقايسه عملكرد 
ي دار معنينشان داد كه ارقام خردل هندي بطور  مكان

عملكرد دانه بيشتري نسبت به ارقام کلزا داشته و 
 يخشک  از کلزا نسبت به تنشتر همچنين اين ارقام مقاوم

بوده و در صورت مناسب بودن کيفيت روغن، گونه خردل 
سب براي مناطق تواند بعنوان يك محصول روغني منا مي

  . )Woods et al., 1991 (گرم و خشك بكار رود
 ژنوتيپ از چهار گونه از براسيکا ٢٤ يهمچنين در بررس

  ي و خردل حبشي، خردل هنديشامل کلزا، شلغم روغن
(B. carinata L.)يها ، باالترين عملکرد دانه در ژنوتيپ 
 & Kumar( بدست آمد  خردليها متعلق به گونه

Singh,1998( .ارقام براسيکا، باالترين  ديگري ازيدر بررس 
 & Lewis) شدعملکرد دانه در ارقام خردل مشاهده 

Thurling, 1994) . ،براي انتخاب گياهان بر اساس عملكرد
هاي متفاوتي براي دو محيط تنش و بدون تنش  شاخص

   .پيشنهاد شده است
(1993) Fernandez  اشاره نمود که معيار مناسب

 است ي تعيين مقاومت يا تحمل تنش معياريگزينش برا
هاي با پتانسيل عملكرد باال تحت شرايط  ژنوتيپکه بتواند 

را بدون تنش و همچنين عملكرد باال تحت شرايط تنش 
 را معرفي) STI (١تنش و شاخص تحمل تشخيص دهد

   .نمود
(1981) Rosielle & Hamblin ٢هاي تحمل شاخص 

)TOL (٣دميانگين قابليت تولي و )MP ( نمودندارائهرا . 
 نشانه حساسيت ژنوتيپ به شاخص تحملمقدار باالي 
  .باشد  مقادير پايين اين شاخص مطلوب ميتنش بوده و

                                                                                         
1. Stress Tolerance Index 
2. Tolerance 
3. Mean Productivity 
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(1978) Fischer & Maurer   ١تنششاخص حساسيت به 
)SSI (اين شاخص  مقدار كمتر.  نمودندرا پيشنهاد

دهندة تغييرات كم عملكرد يك ژنوتيپ در شرايط  نشان
تنش نسبت به شرايط مطلوب و در نتيجه پايداري بيشتر 

شاخص  نيز .Bidinger et al (1987). آن ژنوتيپ است
را پيشنهاد نمودند كه يك مدل ) DRI( ٢پاسخ به خشكي

 آن نشانگر تحمل خشكي يرگرسيوني است و ارزش باال
ها و مستقل بودن از اثرات عملكرد بالقوه و تاريخ  الين

  .گلدهي است
 تحقيق براي مقايسه تعدادي از ارقام سه گونه اين

از نظر برخي ) يو شلغم روغنکلزا،خردل(جنس براسيكا 
 و تعيين پتانسيل عملکرد روغن در يخصوصيات زراع

هاي تحمل يا حساسيت به  شرايط تنش، بررسي شاخص
 ارقام يها براي ارزياب خشكي و انتخاب بهترين شاخص

  .براسيکا انجام گرفت
  

  ها روش مواد و
 رقم از سه گونه جنس ١٦در اين تحقيق تعداد 

 ،)هيبريد (Nkbilbao پاييزه ي رقم كلزا٤براسيكا شامل 
Ebonite) هيبريد( ، Parade وOpera ،رقم كلزاي بهاره ٥ 
Amica ،Comet ،Hyola 401) هيبريد( ،Regent و 
Westar ،رقم خردل هندي ٤ Bard-1 ،J98/102/51/5 ،

Landrace  وLethbridge ،بهاره ي رقم شلغم روغن٣ 
Goldrush، Rainbow و Tobinآزمايش .  استفاده شد

 در زني در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار جوانه
و در  گراد  درجه سانتي٢٠±١ با دماي اتاقك رشدداخل 

.  انجام شد روز٨ به مدت  مگاپاسكال‐٦/٠سطح تنش 
 گاليكول اتيلن  پليپتانسيل مورد نظر با استفاده از نمك

 (Michel & Kaufman, 1973) مللعا طبق دستور ٦٠٠٠
يم به محلول يك درصد هيپوكلريت سدبا بذور . شد تهيه

 عدد ٢٥٠در هر تكرار، . ضدعفوني شدند دقيقه ١٥مدت 
  ليتر از پتانسيل  ميلي١٠ محتوي ظروف پتري در  سالمبذر
ها،  ژنوتيپزني  براي ارزيابي جوانه. قرار داده شد فوق

  بر حسب درصد و ) Gmax (٣زني حداكثر جوانه
 روز برحسب درصد در) GRI (٤زني شاخص سرعت جوانه

                                                                                         
1. Stress Susceptibility Index 
2. Drought Response Index 
3. Maximum Germination 
4. Germination Rate Index 

  هر تكرار از طريق روابط زير محاسبه گرديدند در

(Maguire, 1962).  
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 iتم، زده تا روز هش  تعداد بذور جوانه n 8: در اين روابط
زده در روز   جوانهبذور درصد  Giزني،  روز شمارش جوانه

  .زده در روز شمارش قبل  جوانهبذور درصد Gi-1شمارش، 
با  ياي در قالب طرح بلوک کامل تصادف  مزرعه آزمايش

 در مؤسسه تحقيقات ي تکرار تحت شرايط تنش و آبيار٣
‐ ٨٥كشاورزي ديم، سرارود كرمانشاه در پاييز سال زراعي 

 ٤٧اين ايستگاه داراي موقعيت جغرافيايي .  اجرا شد٨٤
 دقيقه ٢٠ درجه و ٣٤ دقيقه طول شرقي و ٢٠درجه و 

 متر از سطح دريا است و جزو ٦/١٣٥١طول غربي با ارتفاع 
ميزان كل بارندگي . شود مناطق معتدل سرد محسوب مي

 رديف ٥کشت در .  ميليمتر بود٥١٥در طول فصل كشت 
ها  متر براي ژنوتيپ  سانتي٣٠فاصله رديف  متر و ٤به طول 

در آزمايش تحت تنش تنها يکبار . در هر کرت انجام گرفت
 در مراحل اوليه رشد گياهچه انجام شد و در يآبيار

آبياري  بار ۳  اوليه،ي عالوه بر آبياريآزمايش تحت آبيار
دهي انجام  تكميلي در مرحله گلدهي و در طول دوره غالف

 شامل تعداد روز تا يورة رشد گياه صفاتدر طول د. گرفت
، ارتفاع نهايي گياه، تعداد شاخه يشروع گلدهي و رسيدگ

غالف،  فرعي درگياه، تعداد غالف درگياه، تعداد دانه در
وزن هزاردانه ، درصد روغن دانه و عملكرد دانه و روغن 

 روغن دانه يك نمونه ي تعيين محتويبرا. محاسبه شد
ها با  از محصول کرت)  گرمي٠٩/٣ تا ٠١/٣(تصادفي 

 در آزمايشگاه تجزيه شيميايي NMR٥استفاده از دستگاه 
  .گيري شد كرج اندازه‐هاي روغني بخش تحقيقات دانه

گيري شده در قالب طرح  تجزيه واريانس صفات اندازه
 براسيکا يها  در داخل و بين گونهي کامل تصادفيها بلوک

هار مقايسه مستقل بطور جداگانه انجام گرديد و سپس چ
 % ٥اي دانكن در سطح احتمال  بر اساس آزمون چنددامنه

 مقايسه ارقام داخل هر گونه و نيز مقايسه سه گونه با يبرا
  . هم انجام شد

                                                                                         
5. Nuclear Magnetic Resonance 
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با استفاده از عملكرد ميزان روغن ارقام در شرايط 
يانگين عملكرد ، م)sOY( و شرايط تنش) pOY (يآبيار

 تنش  و شرايط)pYO( يشرايط آبيار  ارقام درةكلي

)sYO( ،محاسبه   به شرح زيريخشک  تحملهاي شاخص
  :گرديد
  

يور ميانگين بهره   ( ) 2OY  OY  ps +=MP  

)   هندسييور ميانگين بهره )pOY ×= sOYGMP  

يك ميانگين هارمون
( )
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OY  
OY  OY  2
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=

sOY
Harm   

)  تحمل )sp OY - OY  =TOL  

تنش حساسيت   
( )[ ]

SI
OYOY - 1

  ps=SSI  

١شدت تنش   ( )[ ] YOYO - 1  ps=SI  

تنش شاخص تحمل   
( )
( )2

ps

pYO

OY  OY
  

×
=STI  

   E  DR  FL c  OY b  a  p ++++=sOY يخشک پاسخ  

  
  . است )٠و σ2 (هاي   اشتباه تصادفي با فرضEكه  جايي
  اين مدل عملكرد يك رقم در يك محيط تنشدر

)sOY (يشامل عملكرد در محيط آب: مرتبط با چند متغير 
)pOY(،  مدت زمان تا گلدهي)FL (يخشک و پاسخ 
)DR (شود در نظر گرفته مي.  

  
  نتايج و بحث

 بررسي در مرحله  تحتصفات  مقايسه ميانگيننتايج
تحت (و مزرعه )  مگاپاسكال‐۶/۰سطح پتانسيل( زني جوانه

 بين دار معني دهندة وجود اختالف نشان) شرايط تنش
 اکثر يارقام داخل هر گونه و همچنين  بين سه گونه برا

از لحاظ صفات حداكثر و سرعت ).  ١جدول(صفات بود 
.  برتر بودندComet و Paradeا ارقام زني در گونه کلز جوانه

  Regent و  Ebonitزني دو رقم  البته از نظر حداكثر جوانه
در . داري با ارقام مذكور نداشتند نيز اختالف آماري معني

 و در شلغم Landrace و Bard-1، ارقام يگونه خردل هند
زني   باالترين ميزان و سرعت جوانهGoldrash، رقم يروغن

زني   همچنين در گونه شلغم روغني ميزان جوانه.را داشتند

                                                                                         
1. Stress Intensity 

داري با رقم برتر    اختالف آماري معنيRainbowرقم 
در بين سه گونه نيز گونه کلزا از باالترين درصد و . نداشت
 ۲/۵۹به ترتيب با ميانگين (بود   برخوردارزني  جوانهسرعت

هرچند گونه خردل هندي . ) درصد در روز۶/۲۲درصد و 
. داري نداشت اظ آماري با گونه كلزا اختالف معنينيز از لح

 در بين ارقام از نظر صفات مرتبط با يوجود تنوع ژنتيک
 ي تحت شرايط تنش در ساير مطالعات بر روزني جوانه

و  (Rao & Dao, 1987; Richards, 1978a) ارقام براسيکا
 ; Bouslama & Schapauch, 1984)ي روغنديگر گياهان

Froozan, 1997)نيز گزارش شده است .  
 در گونه کلزا در ارقام بهاره ي زمان تا گلدهينتر کوتاه

، گونه خردل در ارقام Hyola401بخصوص در رقم هيبريد 
J98/102/51/5 و Bard-1در رقم ي و شلغم روغن Tobin 
در گونه کلزا، ارقام بهاره  از نظر رسيدگي نيز . مشاهده شد

البته . بود تر  زودرسTobinدر گونه شلغم روغني، رقم و 
بين ارقام بهاره كلزا و همچنين بين ارقام خردل هندي 

. داري از نظر رسيدگي مشاهده نشد اختالف آماري معني
 از کمترين مدت يدر بين اين سه گونه، گونه شلغم روغن

 و ۶/۱۴۴به ترتيب با ميانگين  (ي و رسيدگيتا گلده
اع گياه در گونه باالترين ارتف. برخوردار بود)  روز۴/۲۲۵

تعلق داشت هرچند اكثر ارقام  Paradeکلزا به رقم 
با رقم فوق اختالف  Westarو  Hyola401باستثناي ارقام 
بين كليه ارقام در گونه خردل . داري نداشتند آماري معني

 نيز دو رقم يهندي اختالفي مشاهده نشد و در شلغم روغن
Goldrush و Tobinدر بين . تند باالترين ارتفاع را داش

 نيز خردل هندي از باالترين ارتفاع نسبت به دو ها گونه
متر   سانتي۷/۱۴۲بطور متوسط با (گونه ديگر برخوردار بود 

متر در كلزا و شلغم   سانتي۳/۸۹ و ۹/۱۱۲نسبت به 
  ). روغني

گياه نيز بيشترين تعداد در کلزا  از نظر تعداد غالف در
 و Regent و Parade،Comet  ،Operaبه ترتيب در ارقام 
 Tobinو  Goldrushترتيب در ارقام  در شلغم روغني به

بين ارقام در گونه خردل هندي اختالف  .مشاهده شد
باالترين تعداد غالف نيز به دو . داري مشاهده نشد معني

)  عدد۲/۷۷ و ۳/۸۶با متوسط  (يگونه خردل و شلغم روغن
 از Regentبهاره ارقام پاييزه گونه کلزا و رقم . تعلق داشت

در بين ارقام . بيشترين تعداد دانه درغالف برخوردار بودند
 يشلغم روغن و Bard-1خردل هندي باستثناي رقم 

بطور متوسط نيز .  مشاهده نشديدار اختالف معني



 ۸۵  ارزيابي تحمل خشکي ارقامي از سه گونه براسيکاي روغني: جمشيد مقدم و پورداد  

داري به  بيشترين تعداد دانه درغالف با اختالف کامالً معني
ين تر ويلط. لق بودعمت ) عدد۸/۲۰با متوسط (گونه کلزا 

 Letbridge، خردل در Opera در گونه کلزا در رقم ها غالف
ارقام موجود .  مشاهده شدRainbow در يو در شلغم روغن

ين تر طويلدار از  در گونه کلزا با اختالف کامالً معني
در  .برخوردار بودند)متري سانت۷/۶به طور متوسط  (ها غالف

 هزاردانه را  بيشترين وزنRainbow رقميگونه شلغم روغن
ه در بين كليه ارقام کلزا و ارقام خردل هندي ب. دارا بود

  مشاهدهيدار  اختالف معنيLandrace استثناي رقم
 يبطورمتوسط گونه کلزا از وزن هزاردانه باالتر .نگرديد

 ۵/۳با ميانگين (نسبت به دو گونه ديگر برخوردار بودند 
  ). گرم۷/۲نسبت به 

 و Opera افشان  اييزه آزادگردهدر گونه کلزا، دو رقم پ
Paradeافشان   و نيز دو رقم بهاره آزادگردهAmica و 
Comet از باالترين عملكرد دانه تحت شرايط تنش 

در بين كليه ارقام خردل هندي باستثناي . برخوردار بودند
داري   و كليه ارقام شلغم روغني اختالف معنيBard-1رقم 

انه در سه گونه کلزا، ميانگين عملکرد د. مشاهده نشد
 ۴/۱۳۷۰ و ۳/۲۱۶۴، ۷/۱۷۹۶خردل و شلغم به ترتيب 
ارقام ديپلوئيد شلغم روغني از . کيلوگرم در هکتار بود

 يها يافتهنتايج با . کمترين عملکرد دانه برخوردار بودند
)Woods  et  al.,  1991;  Oram et al. 2005 ( برتري که   

  

 اند نمودهرم گزارش ارقام خردل را در مناطق خشک و گ
از نظر محتوي روغن در بين ارقام داخل . داشت مطابقت

البته در بين . داري وجود نداشت هر سه گونه اختالف معني
دانه در گونه کلزا و شلغم  سه گونه، بيشترين درصد روغن

و کمترين در گونه )  درصد۸/۴۷ و ۲/۴۹ترتيب  به(روغني 
 تنوع ژنتيکي در وجود. مشاهده شد)  درصد۱/۴۴(خردل 

  ي کلزاها گونهبين ارقام از نظر صفات زراعي در 
(Sana et al., 2003) خردل هندي ،(Singh et al., 1987) 

ي خردل نظير خردل حبشي و خردل ها  گونهساير و نيز
توسط ديگر محققين نيز گزارش شده ) ,.B. alba L(سفيد 
 ,.Abou El-Nasr et al., 2006; Labana et al)است

   مقايسه وضعيت ارقام از نظر عملکرد ميزان روغن .(1987
که در ) ۲جدول(در محيط تحت تنش و آبياري نشان داد 

کلزا بيشترين عملکرد ميزان روغن در شرايط تنش همانند 
 و Parade و Opera ،Amica ،Cometعملكرد دانه به ارقام 

 NKbilbao) ۱/۱۹۵۶در شرايط آبياري به هيبريد 
، Parade  ،Operaافشان  ، ارقام آزادگرده)ر هکتارکيلوگرم د

Amica  و هيبريد Eboniteدر بين ارقام .  تعلق داشت
 که عملکرد روغن Bard-1خردل به استثناي رقم 

ي داشت، ساير ارقام از عملكرد بااليي برخوردار تر پايين
  .بودند
   

  هاي براسيکا روغنی تحت شرايط تنش  مقايسه ميانگين خصوصيات زراعی ارقام تحت بررسی گونه‐١جدول

نام گونه
شماره 
  منشأ  نام رقم رقم

 حداکثر
زني  جوانه

 ) درصد(

سرعت 
 زني جوانه

)درصد درروز(

تعداد 
روز 
تاگلدهی

تعداد روز 
 تارسيدگی

ارتفاع گياه 
 )سانتيمتر(

تعداد غالف 
  درگياه

تعداد 
دانه 
  درغالف

تعداد 
شاخه 
  فرعی

طول غالف 
 )سانتيمتر(

ار وزن هز
دانه 

  )گرم(

عملکرد دانه 
کيلوگرم (

  )درهکتار

روغن 
دانه 

)درصد(
۱  Nk bilbao فرانسه c۷/۵۷  d۸/۱۷  a۷/۱۷۹a۳/۲۳۷  ab۳/۱۱۴  c۹/۲۹  ab۳/۲۳ c۱/۲  b۳/۷  a۴/۳  bc۶/۱۸۴۵  a۳/۴۸ 
۲  Parade هلند a۸/۸۰  a۲/۴۱  b۰/۱۷۴a۰/۲۳۶  a۵/۱۲۸  a۵/۸۴  ab۵/۲۳ ab۹/۳  bc۶/۶  a۴/۳  ab۴/۲۱۴۴  a۱/۴۹ 
۳  OPera سوئد bc۸/۶۰  bc۰/۲۸  a۷/۱۷۷a۰/۲۳۷  ab۲/۱۲۴  a۵/۷۴  a۱/۲۵  ab۰/۴  a۰/۸  a۴/۳  a۵/۲۴۳۵  a۰/۴۹ 
۴  Ebonite فرانسه ab۹/۷۶  bc۹/۲۷  b۰/۱۷۵a۳/۲۳۶  abc۶/۱۰۹ b۷/۴۰  ab۷/۲۲ c۲/۲  b۲/۷  a۴/۳  bc۲/۱۴۱۳  a۲/۴۹ 
۵  Amica آلمان de۸/۳۷  e۶/۸  d۷/۱۵۵bc۰/۲۳۲ ab۷/۱۱۶  b۵/۴۳  bc۶/۲۰ abc۵/۳  bc۷/۶  a۳/۳  ab۳/۲۲۵۳  a۲/۴۹ 
۶  Comet آلمان a۷/۷۹  ab۶/۳۳  d۰/۱۵۴c۳/۲۳۰  abc۷/۱۱۰ a۱/۷۸  cd۸/۱۸ ab۱/۴  d۶/۵  a۳/۳  ab۱/۲۱۴۶  a۶/۴۹ 
۷  Hyola401 كانادا e۷/۲۴  e۵/۶  e۷/۱۴۹bc۰/۲۳۲ c۷/۸۶  b۷/۵۲  d۵/۱۶  ab۲/۴  d۷/۵  a۷/۳  c۷/۱۳۲۱  a۲/۴۹ 
۸  Regent كانادا abc۸/۶۲ cd۹/۲۱  c۷/۱۶۸b۰/۲۳۳  ab۳/۱۲۵  a۲/۷۲  abc۴/۲۱ a۴/۵  bc۹/۶  a۶/۳  bc۶/۱۵۱۶  a۰/۴۹ 

لزا
ک

  

۹  Westar كانادا cd۸/۵۱  d۸/۱۷  d۷/۱۵۵bc۰/۲۳۱bc۵/۹۹  b۹/۵۲ d۶/۱۵  bc۰/۳ c۴/۶  a۵/۳  c۸/۱۰۹۴  a۹/۴۹ 
۱۰  J98/102/51/5پاكستانc۵/۱۲  b۰/۴  b۷/۱۵۵a۷/۲۳۲  a۷/۱۳۲  a۷/۹۴  ab۶/۱۰ b۶/۴  b۰/۳  ab۸/۲  ab۹/۲۲۱۸  a۱/۴۵ 
۱۱  Bard-1 پاكستانa۱/۵۸  a۹/۲۳  b۳/۱۵۷a۰/۲۳۲  a۷/۱۲۹  a۱/۸۲  b۳/۸   b۷/۴  b۲/۳  a۲/۳  b۲/۱۶۳۸  ab۴/۴۲
۱۲  Landrace كانادا a۰/۵۲  a۷/۲۴  a۷/۱۷۳a۳/۲۳۲  a۷/۱۵۲  a۳/۹۱  a۱/۱۲  a۵/۶  b۳/۳  b۳/۲  a۳/۲۳۵۴  ab۵/۴۳

ی
ند
ل ه
رد
خ

  ۱۳  Lethbridge كانادا b۹/۲۴  b۰/۹  a۰/۱۷۵a۳/۲۳۱  a۸/۱۵۵  a۳/۷۷  a۵/۱۳  a۴/۵  a۸/۳  ab۷/۲  a۱/۲۴۴۶  a۳/۴۵ 
۱۴  Goldrush كانادا a۳/۴۵  a۷/۱۷  b۳/۱۴۴b۷/۲۲۵  a۸/۹۸  a۲/۱۰۵  a۹/۱۳  a۵/۷  b۴/۴  b۶/۲  a۳/۱۵۳۸  a۹/۴۷ 
۱۵  Rainbow كانادا ab۷/۲۸  b۷/۷  a۰/۱۵۰a۰/۲۲۸  b۸/۸۲  b۸/۴۷  a۷/۱۲  b۴/۴  a۱/۵  a۲/۳  a۰/۱۴۱۰  a۳/۴۷ 

نی
وغ
م ر
شلغ

  

۱۶  Tobin كانادا b۱/۱۶  b۲/۴  c۳/۱۳۹c۷/۲۲۲  ab۳/۸۶  ab۷/۷۸  a۷/۱۱  ab۸/۵  b۲/۴  b۴/۲  ab۸/۱۱۶۲  a۰/۴۸ 
 a۲/۵۹  a۶/۲۲  a۶/۱۶۵ a۹/۲۳۳  b۸۵/۱۱۲ b۸۰/۵۸  a۸۱/۲۰ b۶۰/۳  a۷/۶  a۵/۳  ab۷/۱۷۹۶  a۲/۴۹   کلزا

 ab۹/۳۶  ab۴/۱۵  a۴/۱۶۵a۱/۲۳۲  a۷۲/۱۴۲  a۳۳/۸۶  b۱۰/۱۱ a۳۰/۵  c۳/۳  b۷/۲  a۴/۲۱۶۴  b۱/۴۴   خردل هندی
 مقايسه بين 

  اي گونه
 b۰/۳۰  b۹/۹  b۶/۱۴۴b۴/۲۲۵  b۳۱/۸۹  a۲۴/۷۷  b۷۶/۱۲ a۹۱/۵ b۶/۴  b۷/۲  b۴/۱۳۷۰  a۸/۴۷   شلغم روغنی

  .باشد مي درصد ۵دار در سطح احتمال   بيانگر اختالف معنيمقايسهحروف غيرمشابه در هر گروه 



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۸۶

 يدار  اختالف معنييهمچنين بين ارقام شلغم روغن
در مجموع .  مشاهده نشدير دو شرايط تنش و آبياردر ه

از عملکرد ميزان روغن باالتري نسبت  و كلزا خردلارقام 
 Lewis & Thurling .شلغم برخوردار بودندبه ارقام 

 ارقام خردل را در باال بودن سرعت رشد ي، برتر(1994)
 دانستند که منجر به عملكرد يمحصول بويژه بعد از گلده

 مقاومت به هاي شاخصاز نظر . ن ارقام گرديدبيشتر در اي
 بر اساس عملكرد ميزان روغن، بيشترين ميزان يخشک

GMP ،STI ،MP و Harm در کلزا به دو رقم Opera و 
Parade، به رقم   خردلLetbridgeبه ي و در شلغم روغن 

Goldrush هاي شاخص و کمترين  TOL و SSI و باالترين 
، خردل Hyola401 و Cometم  در کلزا به ارقاDRIشاخص 
Bard-1بهي و شلغم روغن  Rainbowدر . تعلق داشت

 به Harm و GMP ،STI ،MPمجموع باالترين ميزان 
 به SSI و TOLو کمترين شاخص  كلزا و خردلهاي  گونه

همچنين اين گونه باالترين .  تعلق داشتيگونه شلغم روغن
  ). ۲جدول( را نيز دارا بود DRIشاخص 

قام برتر در محيط تنش نشان داد که در گونه بررسي ار
 بااليي زني جوانه از قدرت Comet و Paradeکلزا ارقام 
تنها .  مناسبي داشتزني جوانه نيز Operaرقم . برخوردارند

در گونه  .زني پاييني برخوردار بود  از جوانهAmica رقم 
 Letbridge و J98/102/51/5خردل نيز ارقام برتر بذر زرد 

 بسيار پاييني زني جوانه مگاپاسکال، ‐ ۶/۰طح تنش در س
مجموع نيز همبستگي تنوع ژنتيکي موجود در  در .داشتند

دار شد   با عملکرد دانه غيرمعنيزني جوانهمرحله 
بررسي ارقام كلزا و شلغم روغني توسط ). ۳جدول(

(Richards & Thurling, 1979b) نيز رابطه خاصي بين 
هاي اسمزي  زني در پتانسيل عملكرد تحت تنش و جوانه

  .پايين مشاهده نگرديد
همبستگي ارتفاع گياه با عملکرد دانه و روغن مثبت و 

دار بود و نشان  دار و با درصد روغن دانه منفي و معني معني
داد ارقام بلند نظير گونه خردل با وجود عملکرد باال از 

بين عملکرد و . ن دانه کمتري برخوردارندمحتوي روغ
  در .  نشد مشاهده همبستگي   گونه  هيچ اجزاي عملکرد 

  
  هاي براسيکا روغنی  برآورد ميزان حساسيت يا تحمل ارقام تحت بررسی گونه‐۲جدول

عملکرد روغن 
  تحت تنش

عملکرد روغن 
  تحت آبياری 

  ميانگين 
  وری بهره

انگين مي
  هندسی

ميانگين 
  هارمونيک

  تحمل
حساسيت 
  تنش

تحمل 
  تنش

پاسخ 
 نام گونه  خشکی

شماره 
  رقم

  نام رقم

OYS  OYp  MP  GMP  Harm TOL  SSI  STI DRI 
۱  Nk bilbao bc۴۰/۸۹۰  a۱۰/۱۹۵۶  ۲۵/۱۴۲۳  ۷۴/۱۳۱۹ ۷۶/۱۲۲۳  ۶۹/۱۰۶۵ ۴۴/۱  ۹۱/۰  ۸۲/۶‐  
۲  Parade ab۴۲/۱۰۵۵  ab۱۰/۱۷۸۱  ۲۶/۱۴۱۸  ۰۶/۱۳۷۱ ۴۳/۱۳۲۵  ۶۸/۷۲۵  ۰۷/۱  ۹۸/۰  ۷۹/۴‐  
۳  OPera a۷۲/۱۱۸۹  abc۸۹/۱۶۷۷  ۸۰/۱۴۳۳  ۸۷/۱۴۱۲ ۲۵/۱۳۹۲  ۱۷/۴۸۸  ۷۷/۰  ۰۴/۱  ۳۳/۳‐  
۴  Ebonite bc۶۱/۶۹۵  a - d۰۸/۱۳۶۹  ۳۴/۱۰۳۲  ۸۷/۹۷۵  ۵۰/۹۲۲  ۴۸/۶۷۳  ۳۱/۱  ۵۱/۰  ۹۶/۴‐  
۵  Amica ab۸۷/۱۱۰۹  abc۰۷/۱۵۵۰  ۹۷/۱۳۲۹  ۶۳/۱۳۱۱ ۵۵/۱۲۹۳  ۲۰/۴۴۰  ۷۵/۰  ۹۱/۰  ۱۹/۳‐  
۶  Comet ab۶۰/۱۰۶۵  bcd۷۱/۱۳۱۷  ۶۶/۱۱۹۱  ۹۷/۱۱۸۴ ۳۲/۱۱۷۸  ۱۱/۲۵۲  ۵۰/۰  ۷۳/۰  ۲۳/۲‐  
۷  Hyola 401 c۶۲/۶۴۸  d۶۱/۸۳۴  ۶۱/۷۴۱  ۷۶/۷۳۵  ۹۵/۷۲۹  ۹۹/۱۸۵  ۵۹/۰  ۲۸/۰  ۴۱/۲‐  
۸  Regent bc۱۴/۷۴۵  bcd۷۷/۱۲۱۲  ۹۵/۹۷۸  ۶۲/۹۵۰  ۱۱/۹۲۳  ۶۲/۴۶۷  ۰۲/۱  ۴۷/۰  ۷۹/۳‐  

لزا
ک

  

۹  Westar c۱۸/۵۴۶  cd۸۰/۱۱۴۶  ۴۹/۸۴۶  ۴۳/۷۹۱  ۹۵/۷۳۹  ۶۲/۶۰۰  ۳۸/۱  ۳۳/۰  ۷۶/۴‐  
۱۰  J98/102/51/5a۶۳/۱۰۰۲  a۷۹/۱۷۵۹  ۲۱/۱۳۸۱  ۳۱/۱۳۲۸ ۴۴/۱۲۷۷  ۱۶/۷۵۷  ۱۳/۱  ۹۲/۰  ۰۳/۵‐  
۱۱  Bard -1 b۲۹/۶۹۶  b۱۵/۱۱۰۵  ۷۲/۹۰۰  ۲۱/۸۷۷  ۳۲/۸۵۴  ۸۶/۴۰۸  ۹۸/۰  ۴۰/۰  ۵۴/۳‐  
۱۲  Landrace a۱۹/۱۰۲۳  a۸۴/۱۶۶۸  ۰۲/۱۳۴۶  ۷۳/۱۳۰۶ ۵۹/۱۲۶۸  ۶۵/۶۴۵  ۰۲/۱  ۸۹/۰  ۳۹/۴‐  

ی
ند
ل ه
رد
خ

  ۱۳  Lethbridgea۵۰/۱۰۹۳  a۲۹/۱۷۰۸  ۸۹/۱۴۰۰  ۷۵/۱۳۶۶ ۴۴/۱۳۳۳  ۸۰/۶۱۴  ۹۵/۰  ۹۸/۰  ۱۴/۴‐  
۱۴  Goldrush a۰۷/۷۴۳  a۱۱/۱۰۱۵  ۰۹/۸۷۹  ۵۰/۸۶۸  ۰۴/۸۵۸  ۰۴/۲۷۲  ۷۱/۰  ۳۹/۰  ۷۵/۲‐  
۱۵  Rainbow a۵۷/۶۶۶  a۶۴/۸۹۴  ۶۰/۷۸۰  ۲۳/۷۷۲  ۹۴/۷۶۳  ۰۷/۲۲۸  ۶۷/۰  ۳۱/۰  ۶۰/۲‐  

نی
روغ

م 
شلغ

  ۱۶  Tobin ab۵۲/۵۶۱  a۶۲/۱۱۳۸  ۰۷/۸۵۰  ۶۰/۷۹۹  ۱۲/۷۵۲  ۱۰/۵۷۷  ۳۴/۱  ۳۳/۰  ۶۲/۴‐  
  ‐a۹۵/۸۸۲  ab۳۵/۱۴۲۷  ۱۵/۱۱۵۵  ۱۱/۱۱۱۷ ۹۸/۱۰۸۰  ۴۰/۵۴۴  ۹۸/۰  ۶۸/۰  ۰۳/۴ کلزا

  ‐a۹۰/۹۵۳  a۵۲/۱۵۶۰  ۲۱/۱۲۵۷  ۷۵/۱۲۱۹ ۴۵/۱۱۸۳  ۶۲/۶۰۶  ۰۲/۱  ۸۰/۰  ۲۷/۴  خردل هندی
 مقايسه بين 

  اي گونه
  ‐b۰۵/۶۵۷ b۱۲/۱۰۱۶  ۵۹/۸۳۶  ۴۴/۸۱۳  ۳۷/۷۹۱  ۰۷/۳۵۹  ۹۰/۰  ۳۵/۰  ۳۲/۳  شلغم روغنی

  .باشد مي درصد ۵دار در سطح احتمال  حروف غيرمشابه در هر گروه بيانگر اختالف معني



 ۸۷  ارزيابي تحمل خشکي ارقامي از سه گونه براسيکاي روغني: جمشيد مقدم و پورداد  

  هاي براسيکا روغنی در ارقام تحت بررسی گونهخشکی  تحمل هاي شاخص ضرايب همبستگي خصوصيات زراعی و ‐٣جدول

 OYp  OYS GMPSTI TOL MP SSI Harm DRI  
 حداکثر
 زني جوانه

سرعت 
 زني جوانه

 روز تا
 گلدهی

 روز تا
 رسيدگی

 ارتفاع
شاخه 
 فرعی

تعداد 
  غالف

طول 
 غالف

تعداد 
  دانه

وزن هزار
 دانه

OYS  ••٧٦/٠١                                   
GMP  ••٩٤/٠١••٩٤/٠                                 

STI  ••٩٩/٠١••٩٤/٠••٩٣/٠                               
TOL  ••١ ٥٣/٠•٥٣/٠• ٨١/٠٢١/٠                             

MP  ••١ ٦١/٠•٩٩/٠••٩٩/٠••٩١/٠••٩٧/٠                           
SSI  ١ ١٢/٠ ٨٤/٠•• ٠٣/٠ ٠٣/٠‐٣٠/٠ ٣٧/٠                         

Harm ••١ ‐٩٨/٠٠٥/٠•• ٩٩/٠٤٦/٠••٩٩/٠••٩٧/٠••٩٠/٠                       
DRI  •١ ‐٢٥/٠‐٩٢/٠••‐٤٢/٠‐٩٨/٠••‐٣٣/٠‐٣٣/٠ ٠٨/٠‐٦٤/٠                     
                    ١  ‐٠٧/٠  ٢١/٠  ٠٣/٠  ٢١/٠  ١٢/٠  ١٨/٠  ٢١/٠  ٢٠/٠  ٢٠/٠  زني جوانهحداکثر
                 ١ ۹۵/۰••  ‐٠٤/٠  ٣١/٠  ‐٠٢/٠  ٣٠/٠  ١١/٠  ٢٩/٠  ٣١/٠  ٣١/٠  ٢٧/٠  زني جوانهسرعت 

               ١  ٥٢/٠•  ٥٢/٠• ‐٥٢/٠• ٦٥/٠•• ٦٩/٠٣٠/٠•• ٦٢/٠•٦٧/٠••٦٨/٠•• ٥٣/٠•٧٤/٠ ••  روز تاگلدهی
             ٨٦/٠١••  ٥٠/٠•  ٥٤/٠• ‐٤٠/٠ ٥٥/٠• ٥٩/٠١٩/٠• ٥٠/٠• ٥٨/٠•٥٨/٠• ٦٢/٠٤٧/٠•  روزتارسيدگی

           ١ ٦٧/٠٤٦/٠••  ٣٠/٠  ١٨/٠ ‐٢٩/٠ ٧٤/٠•• ٧٤/٠١٢/٠•• ٧٣/٠٤٣/٠••٧٥/٠••٦٨/٠••٧١/٠ ••  ارتفاع
         ١ ١٦/٠ ‐٦٤/٠••‐٣٨/٠  ‐١٨/٠  ‐٣٤/٠ ٣٩/٠ ‐١١/٠ ‐٣٢/٠‐١٩/٠ ‐٣٩/٠‐١٥/٠‐١٥/٠‐٠٢/٠‐٢٦/٠  شاخه فرعی
       ٨١/٠١•• ٣٨/٠ ‐٣٥/٠‐١٩/٠  ١٦/٠  ‐٠٨/٠ ٢٣/٠ ١٨/٠ ‐٢١/٠ ١١/٠ ‐١٧/٠ ١٤/٠ ١٤/٠ ٢٣/٠ ٠٣/٠  تعداد غالف
     ١‐٦٢/٠•‐٦٥/٠••‐٢٦/٠ ٥٥/٠• ٤١/٠  ٣٩/٠  ٥٤/٠• ‐٠٩/٠ ١١/٠ ٠٦/٠ ١٣/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ٠٩/٠ ١٤/٠  طول غالف

   ٩٤/٠١••‐٤٥/٠‐٥٧/٠•‐٠١/٠ ٦٦/٠•• ٥٨/٠•  ٥٢/٠•  ٦٢/٠•• ‐١٨/٠ ٣٨/٠ ٠٤/٠ ٣٩/٠ ٢٥/٠ ٣٩/٠ ٣٩/٠ ٣٦/٠ ٣٩/٠  عداد دانهت
  ٦٦/٠١••٧٨/٠••‐٦٢/٠•‐٧٤/٠••‐٢٦/٠ ٥٩/٠• ٢٥/٠  ٢٩/٠  ٤٥/٠ ٠٧/٠ ‐٠٨/٠ ‐١٠/٠‐٠٨/٠ ‐٠٨/٠‐٠٨/٠‐٠٨/٠ ‐٠٥/٠‐٠٩/٠  وزن هزار دانه

  ٥٩/٠• ٧٣/٠••  ٨٢/٠••  ‐٤٥/٠  ‐٤٤/٠ ‐٥٦/٠•  ٠٩/٠ ‐٠٦/٠  ١٦/٠  ٣٠/٠  ١٠/٠  ‐١٣/٠  ‐٠٦/٠ ‐١٣/٠  ‐١٢/٠ ‐١٣/٠ ‐١٣/٠ ‐٠٩/٠ ‐١٤/٠  روغن دانه 
  .درصد ١ و ٥ احتمال سطوح در دار معني اختالف ترتيب به : ∗∗ و   ∗

  

 ,Lewis & Thurling) براسيکا توسطيها گونه يبررس
1994; Engqvist & Becker, 1993; Richards & 

Thurling, 1979a)با ي نيز عملکرد دانه ارتباط مجزاي 
 عملکرد نشان نداد و گزينش مستقيم يهيچيک از اجزا

 يالبته اجزا.   دانستندتر مناسب عملکرد دانه را يبرا
عملکرد طول غالف، تعداد دانه درغالف و وزن هزاردانه با 

 ي همبستگي روغن دانه و نيز با طول دوره رسيدگيمحتو
 با ي تعداد شاخه فرعيهمبستگ. دار داشتند بت و معنيمث

 اين يهمبستگ. دار بود تعداد غالف درگياه مثبت و معني
دار بود اين   و معنيي عملکرد منفيدو صفت با ديگر اجزا

زايي زياد و در نتيجه آن با   ارقام با شاخهدهد ميامر نشان 
 يرا دايتعداد غالف باال نظير ارقام خردل و شلغم روغن

.  کوتاه با تعداد و وزن دانه کمتر هستنديها غالف
همچنين بين صفات طول غالف، تعداد دانه درغالف و وزن 

دار وجود داشت اين امر   مثبت و معنييهزاردانه همبستگ
 طويل نظير ارقام کلزا يها غالفنشان داد که ارقام با 

اين روابط با .  هستندتر سنگين بيشتر و يها دانه يحاو
 يها گونه يبر رو  (Thurling, 1974) يها يافته از يخبر

  .براسيکا تطابق داشت
 عملکرد ميزان روغن در ينتايج حاصل از همبستگ

، GMP،  STI هاي شاخصمحيط تحت تنش و آبياري با 
MP و Harm دار بود  مثبت و معني% ۱ در سطح احتمال

 ارقام ي ارزيابي براها شاخصبنابراين اين ). ۳جدول(
اهميت استفاده از . اسيکا مناسب تشخيص داده شدندبر

 Amiri-oghan et) ارقام کلزا ي مزبور در بررسهاي شاخص

al., 2004)  و سويا(Zeinaly Khanghah et al., 2004)  نيز
محتوي روغن دانه ارقام در محيط . گزارش شده است

 در سطح يدار  مثبت و معنييتحت تنش همبستگ
). r = ۹۶/۰••( نشان داد يت آبياربا محيط تح% ۱احتمال 

 روغن دانه کمتر تحت ي است که محتوياين امر حاک
 ي کمي قرار گرفته و نيز توسط ژنهايتأثير شرايط محيط

همچنين با توجه به ). Bhowmik, 2003( شود ميکنترل 
 روغن در دو محيط تحت يدار عملکردها  معنييهمبستگ

ر اساس مشخص گرديد که گزينش ب يتنش و آبيار
 ارقام پرمحصول و با تواند ميعملکرد در شرايط تنش 

 Richards . نمايدي عملکرد خوب را شناساييپايدار
(1978b) بيان ي ارقام کلزا و شلغم روغنيدر بررس نيز 

نمود که گزينش در محيط تنش قابل انتظار است که 
) بويژه در ارقام کلزا( ارقام پرمحصول يمنجر به شناساي

 هاي شاخص مطلوب و بعالوه بهبود در هاي ط محييبرا



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۸۸

 مثبت ي همبستگي داراTOLشاخص . گردد يخشک تحمل
 ي داراDRIو شاخص % ۱دار در سطح احتمال  و معني
با عملکرد % ۵دار در سطح احتمال  و معنيي منفيهمبستگ

 آنها با ي بودند اما همبستگيروغن در محيط تحت آبيار
اين نتايج با مشاهدات . دار نبود عملکرد تحت تنش معني

(Bidinger et al., 1987; Abebe et al., 1998)  که
 با عملکرد در محيط تنش مثبت و DRI يهمبستگ
 SSIهمچنين شاخص . دار بود مغايرت داشت معني

 با عملکرد ميزان روغن در هر دو يدار  غيرمعنييهمبستگ
 SSI و TOLهاي شاخص بين يهمبستگ. محيط نشان داد

دار و همچنين اين دو شاخص با  کامالً معنيمثبت و 
. دار داشتند  و کامالً معنيي منفي همبستگDRIشاخص 

 DRI ي يا مقادير باالSSI و TOL بنابراين مقادير پايين
نشان دهنده تغييرات کم عملکرد يک رقم در دو محيط 

  . باشد مي يتحت تنش و آبيار
ارقام مورد بررسي با استفاده از روش ترسيمي 

 و عملکرد ميزان روغن در ها شاخصكليه پالت براي  باي
در اين مورد . بندي شدند  گروهيمحيط تحت تنش و آبيار

 هفت ي بر روي اصلهاي مؤلفهپس از انجام تجزيه به 
 يشاخص و عملکرد ميزان روغن در محيط تنش و آبيار

 ۴۹/۹۹مالحظه گرديد که دو مؤلفه اول و دوم در مجموع 
 را توجيه نمودند ها دادهات موجود بين درصد از تغيير

 پالت بر اساس اين دو مؤلفه يبنابراين با). ۴جدول(
 را در بر يکه مؤلفه اول تغييرات ترسيم گرديد و از آنجائي

.  و بالعکسشود مي که توسط مؤلفه دوم تبيين نگيرد مي
 تغييرات دو مؤلفه را بصورت عمود بر هم توان ميلذا 

که وضعيت ارقام براساس اين دو مؤلفه نمايش داد به طوري
اولين مؤلفه ). ۱شکل ( است يدر سطح نمودار قابل بررس

 بود و ها داده درصد از تغييرات کل ۲۲/۷۰شامل 
 OYs ،OYp ،GMP ،STI ،MP مثبت و بااليي با يهمبستگ

مؤلفه پتانسيل عملکرد و « داشت و بنام Harmو 
 اين يبت و باالبا مقادير مث.  شدينامگذار» يخشک تحمل
 عملکرد ميزان روغن باال ي که داراي ارقامتوان ميمؤلفه 

 يها شاخص و نيز يدر هر دو محيط تحت تنش و آبيار

GMP ،STI ،MP و Harm را انتخاب نمودباشند مي باال  .
 را ها داده درصد از کل تغييرات ۲۸/۲۹دومين مؤلفه 

 تا  وTOL ،SSI مثبت باال با يتفسير نمود و همبستگ
 داشت DRI منفي باال با شاخص ي، همبستگOYp يحدود

 و يخشک تنشمؤلفه حساسيت به «و از اين رو بنام 
  کهياين مؤلفه ارقام.  گرديدينامگذار»  عملکرديپايدار

 و مقادير SSI و TOLي ها شاخصداراي مقادير باالي 
نمودار باي پالت . نمايد  را جدا ميDRIپايين شاخص 
 يعني ۱۳ و ۱۲، ۱۰، ۵، ۳، ۲قام شماره نشان داد که ار
 و ارقام خردل Parade ،Opera ،Amicaارقام کلزاي 
J98/102/51/5 ،Landrace و Lethbridge در مجاورت 

ي مهم مقاومت به خشکي ها شاخصبردارهاي مربوط به 
 و در ناحيه مؤلفه Harm و GMP ،STI ،MPيعني 

 و ۹، ۴ماره ارقام ش.  قرار داشتندخشکي تحملپتانسيل و 
 و همچنين ارقام SSI و TOL يها شاخص در مجاورت ۱۶
 و در ناحيه DRI در مجاورت شاخص ۱۵ و ۱۴، ۱۱، ۸، ۷

، ۸، ۷حساسيت و عملکرد پايين قرار گرفتند در واقع ارقام 
 SSI و TOLي ها شاخص با وجود مقادير کم ۱۵ و ۱۴، ۱۱

 ي مقاومتها شاخص از نظر DRIو مقادير باالي شاخص 
   لذا  و داشتند  پاييني   مقادير MP و STIبه خشکي نظير 

  

  
 اول و هاي  پالت بر اساس مؤلفهي باي ترسيم گرافيک‐١شکل

   ژنوتيپ از ارقام براسيکا۱۶ يبرادوم 

  
   در ارقام براسيکاخشکی تحمل بردارها و مقادير ويژه برای هفت شاخص ‐۴جدول 

 DRI  Harm SSI  MP TOL STI GMP  OYp OYs  سهم تجمعی  مقادير ويژه  مؤلفه

۱  ۳۲۰/۶  ۲۲۴/۷۰  ۱۷۳/۰‐  ۹۹۶/۰  ۱۳۶/۰‐  ۹۶۷/۰  ۳۸۶/۰  ۹۸۵/۰  ۹۸۶/۰  ۸۶۶/۰  ۹۸۳/۰  
۲  ۶۳۵/۲  ۴۹۹/۹۹  ۹۸۲/۰‐  ۰۷۹/۰  ۹۷۷/۰  ۲۵۶/۰  ۹۲۰/۰  ۱۶۱/۰  ۱۶۷/۰  ۵۰۰/۰  ۱۷۸/۰‐  

  



 ۸۹  ارزيابي تحمل خشکي ارقامي از سه گونه براسيکاي روغني: جمشيد مقدم و پورداد  

  واکنش متفاوتي ارقام. جزء ارقام حساس قرار گرفتند
 يک Nkbilbao يا ۱ نشان دادند رقم شماره ۶ و ۱شماره 

 باالترين ي که در شرايط آبيارباشد ميهيبريد ديرس 
 در شرايط يعملکرد روغن را در ميان کليه ارقام دارا بود ول

اين رقم در مجاورت . تنش افت عملکرد آن زياد بود
 نيز در Comet يا ۶رقم شماره .  قرار گرفتTOLشاخص 
لکرد آن در  پتانسيل عمي قرار گرفت ولOYs بردار ينزديک

اين .  بوديتر پايينمقايسه با ساير ارقام متحمل در سطح 
 از وجود تنوع ي پالت حاکي باينحوه توزيع ارقام در فضا

  .باشد مي ي ارقام نسبت به شرايط خشکيژنتيک
(2004) Zeinaly Khanghah et al.  نيز براي تعيين

نحوه پراكنش ارقام سويا از سه گروه مختلف رسيدگي از 
 يدر مجموع بررس. پالت استفاده نمودند  ترسيمي بايروش

 و Opera ،Parade يارقام سه گونه نشان داد که ارقام کلزا
Amicaبرخوردار بودندي از عملکرد ميزان روغن مناسب  .
 دورگ با وجود عملکرد مناسب در شرايط مطلوب يکلزاها

 در شرايط تنش و با ايجاد NKbilbao نظير هيبريد

ارقام خردل . شوند ميار افت عملکرد محدوديت دچ
J98/102/51/5 ،Landrace ،Lethbridge نيز با وجود 

 نسبت به دو گونه ديگر از نظر تر درصد روغن دانه پايين
 داشتند و اگر کيفيت روغن و پروتئين يعملکرد دانه برتر

کاهش ميزان اسيد اروسيک در روغن و (آنها مطلوب باشد 
توانند جايگزين  مي) در کنجالهترکيبات گلوکوزينوالت 

 يبررس.  کلزا در مناطق خشک باشندي برايمناسب
 مختلف مشخص کرد که گزينش بر اساس يها شاخص

 و يهندسوري  بهرهميانگين قابليت توليد، هارمونيک، 
 يتنش که در واقع بر اساس ميانگين هندس شاخص تحمل

 ابداع شده است، عملکرد روغن را در هر دو محيط تحت
 تحمل، يها شاخص. دهد مي افزايش يتنش و آبيار

 ارقام ي که برايخشک تنش و نيز شاخص پاسخ حساسيت
 تحت تنش مناسب شناخته يها ارزن و لوبيا در محيط

، (Bidinger et al., 1987; Abebe et al., 1998) شده بود
 ارقام با عملکرد بالقوه و تحمل ي در جداسازيدر اين بررس
   .فق بودندتنش باال نامو
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