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چکیده
 و قدومه بیابانیA. szwitsianum  قدومه آراراتی،Alyssum minus این مطالعه با هدف مقایسه صفات رشدی سه گونه قدومه برگهدار
5931  و5931 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان طی دو سال زراعی
، صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع گیاه، ساقه و ریشه، برگ، دانه، صفات مورد بررسی عبارت از صفات عملکردی شامل عملکرد بیولوژیک.انجام شد
 بیشترین عملکرد بیولوژیک و. دانهدهی و رسیدگی دانه بودند، تاج پوشش و تعداد ساقه در بوته و صفات فنولوژیک شامل روز تا گلدهی،قطر بوته
113  کیلوگرم در هکتار بهدست آمد در حالیکه کمترین مقادیر در گونه بیابانی و بهترتیب971  و5009 عملکرد دانه در گونه برگهدار بهترتیب با مقادیر
 قطر بوته و میزان تاج پوشش، تعداد ساقه، نتایج مربوط به صفات مورفولوژیک نشان داد که گونه برگهدار از نظر ارتفاع. کیلوگرم در هکتار بود707 و
 روز تا رسیدگی دانه بهترتیب دیررسترین و31  و505  گونههای برگهدار و بیابانی با.نسبت به دو گونه دیگر از برتری قابلتوجهی برخوردار بود
،)0/73(  ارتفاع بوته،)0/30(  بیشترین همبستگی صفت عملکرد دانه با سایر صفات بهترتیب متعلق به عملکرد بیولوژیک.زودرسترین گونه بودند
 در مجموع نتایج بهدستآمده از این مطالعه بیانگر آن بود که گونه برگهدار دارای پتانسیل باالتری در.) بود0/71( ) و تاج پوشش0/71( تعداد ساقه
.تولید نسبت به دوگونه دیگر بود
A. desertorum
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Abstract
This study has been conducted to compare the growth characteristics of three species of Alyssum minus, A. szwitsianum, and A. desertorum
over two years of 2017 and 2018 in a randomized complete block design with three replication at Isfahan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center. The measured traits include yield characteristics such as total dry weight, leaf, stem, root, and seed dry
weight; morphological characteristics like plant height, maximum and minimum plant diameter, plant cover, and stem number; and
phenological characteristics such as the number of days to flowering, seeding, and seed ripening. The highest biological and seed yield
belong to A. minus, equal to 1003 and 375 kg/ha respectively, while A. desertorum shows the lowest rates, i.e., 559 and 207 kg/ha,
respectively. Morphological traits analysis demonstrate that A. minus has had the highest rates of plant height, stem number, plant diameter,
and cover. A. minus and A. desertorum with 101 and 95 days to seed ripening have the longest and shortest lifelong species. The highest
correlation rates between seed yield with other characteristics have been biological yield (0.90), plant height (0.79), stem number (0.76), and
cover (0.75). Overall, results from this study show that A. minus has displayed the highest yield potential among the studied species.
Keywords: Correlation, growth stage, medicinal plants, seed yield, vegetative growth.
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بابک بحرینینژاد ،علی اشرف جعفری ،زهرا جابراالنصار

 .1مقدمه

به مناطق خزری و ایرانی -تورانی و در خاکهای فقیر و

قدومه یکی از گیاهان دارویی در ایران میباشد که تحقیقات

سنگالخی میروید .قدومه آراراتی (

زراعی روی آن بسیار اندک بوده است و این در حالی است

 )Fisch.& C. A. Meyمتعلق به مناطق خزری ،زاگرسی و

که در طول سالیان اخیر به لحاظ کوتاهی دوره رشد ،نیاز آبی

ایرانی -تورانی بوده و در مناطق سنگی ،شنی و صخرهای

کم و قیمت باالی دانه تولیدی ،مورد توجه تولیدکنندگان

میروید و هر سه گونه مذکور علفی و یکساله میباشند

بخش کشاورزی قرار گرفته است .این گیاه از جنس

( .)Mozaffarian, 2015; Assadi et al., 2017

A. szowitsianum

 Alyssumو از خانواده خردل میباشد .در ایران تاکنون 91

وقوع خشکسالیهای اخیر و کاهش منابع آبی جهت

گونه از این جنس گزارش شده است که در نوع خود یکی از

تولید محصوالت کشاورزی ،پایینبودن نیاز آبی قدومه و

Assadi et

افزایش چشمگیر قیمت دانه آن ،همگی دستبهدست هم

 .)al., 2017از این گیاه در طب سنتی بهعنوان خلطآور،

داده تا تمایل کشاورزان به سمت تولید این گونه بهشدت

ضدالتهاب ،ملین ،دافع سنگهای مجاری ادراری ،رفع

افزایش یابد .از سوی دیگر فقدان منابع علمی درخصوص

ناراحتیهای گوارشی و عفونتهای مخاط حلق و گلو

کشت و تولید این محصول در شرایط مزرعهای باعث شده

استفاده میشود (.)Amin, 1991; Hesarinejad et al., 2015

تا تحقیق روی شناسایی گونههای پرتولید و ارزشمند این

غنیترین جنسهای گیاهی در کشور میباشد (

اغلب تحقیقات کشور در زمینه صنایع غذایی و مرتبط با

گیاه بهعنوان گامی اساسی در کشت و تولید آن در اولویت

محصول این گیاه بوده است از آن جمله میتوان به مطالعه بر

قرار گیرد .مطالعه حاضر با هدف مقایسه صفات

روی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگیهای امولسیون روغن

مورفولوژیک ،میزان عملکرد تولیدی و خصوصیات

ذرت ()Soleimanpour et al., 2013؛ در زمینه تغییرات

فنولوژیک سه گونه منتخب قدومه برگهدار ،قدومه آراراتی و

رئولوژیکی صمغ قدومه

( Bagheri et al., 2015; Yadegari

قدومه بیابانی تحت شرایط مزرعهای بهاجرا درآمد.

)et al., 2017؛ در مورد خواص ویسکواالستیک و حرارتی
صمغ قدومه شیرازی ( )Hesarinejad et al., 2015و تحقیق

 .2مواد و روشها

روی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر گرانروی و

این مطالعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

ژلدهی صمغ دانه قدومه شهری ()Momeni et al., 2016

تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش

اشاره نمود .منابع علمی منتشرشده در زمینه مسائل زراعی

کشاورزی اصفهان واقع در عرض جغرافیایی  97درجه و 91

گونههای قدومه بسیار اندک بوده و به موضوعاتی در

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  15درجه و  71دقیقه شرقی

( Mobli et

طی دو سال زراعی  5931و  5931انجام شد .ارتفاع ایستگاه

Koocheki et

از سطح دریا  5157متر و براساس تقسیمبندی گوسن دارای

 ،)al., 2013تأثیر تنشهای خشکی و شوری بر خصوصیات

اقلیم نیمهبیابانی خفیف بوده و میانگین دمای ساالنه ،51

( Ganjali

حداکثر  00و حداقل  -57درجه سانتیگراد و میانگین

خصوص دماهای کاردینال در قدومه برگباریک
 ،)al., 2017اثر کود آلی بر قدومه شیرازی (

جوانهزنی بذور قدومه تحت شرایط آزمایشگاهی

 )et al., 2017; Amiri et al., 2011محدود میشود.

بارندگی ساالنه این منطقه  500میلیمتر میباشد ( Yaghmaei

قدومه برگهدار  A. minus (L.) Rothmمتعلق به منطقه
ایرانی -تورانی ،قدومه بیابانی ( )A. desertorum Stapfمتعلق

 .)et al., 2009مشخصات خاک محل اجرای آزمایش در
جدول  5آورده شده است.
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جدول  .1مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
رس سیلت ماسه

بافت

کربن آلی

نیتروژن کل

فسفر قابلجذب

پتاسیم قابل جذب

()%

()%

()%

خاک

()%

()%

()mg.kg-1

()mg.kg-1

33

23

44

لومیرسی

0/22

0/03

12

220

اسیدیته

هدایت الکتریکی

7/ 4

()dS.m-1
2/ 2

قدومه برگهدار ،قدومه آراراتی و قدومه بیابانی سه گونه

صفات فنولوژیک شامل روز تا گلدهی ،روز تا دانهدهی و

مورد بررسی در این مطالعه بودند .بذور گونههای

روز تا رسیدگی دانه بود .برای انجام محاسبات آماری و آنالیز

موردمطالعه از بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

همبستگی به روش پیرسون از نرمافزار  SASو برای مقایسه

دریافت گردید .آمادهسازی زمین در اواسط زمستان  5930با

میانگینها از آزمون  LSDبهره گرفته شد.

استفاده از شخم و دیسک انجام و پس از مسطحکردن خاک
اقدام به لولهکشی برای اعمال آبیاری قطرهای شد .کشت در

 .3نتایج و بحث

اوایل بهمن بهاجرا درآمد .فواصل خطوط کشت 10

نتایج تجزیه مرکب دادهها نشانداد که اثرات عوامل سال و

سانتیمتر و فاصله دو بوته روی ردیف  50سانتیمتر بود.

گونه بر تمامی صفات معنیدار بود و اثر متقابل آنها بر

آبیاری گیاهان در مزرعه بالفاصله پس از کشت و بهروش

عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،وزن ساقه ،وزن ریشه و

قطرهای و براساس  10درصد تخلیه رطوبتی آب خاک انجام

ارتفاع گیاه معنیدار گردید (جدول .)7

شد .بهطور متوسط  9930مترمکعب در هکتار آب در طول
فصل رشد مصرف گردید .کنترل علفهای هرز از طریق

 .1 .3عملکرد بیولوژیک

وجین دستی انجام گردید .در طول اجرای آزمایش آفت و

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سال در گونه نشان داد

بیماری بر روی بوتهها مشاهده نشد .کشت بذور در سال

که عملکرد بیولوژیک طی هر دو سال در گونه برگهدار

دوم کامالً مشابه سال اول انجام شد .صفات مورد اندازهگیری

بیشترین و در گونه بیابانی کمترین مقدار را بهخود

عبارت بودند از صفات عملکردی که در پایان فصل رشد و

اختصاص داده بود ،از سوی دیگر عملکرد بیولوژیک بوته

در اواخر اردیبهشت تا اوایل خردادماه اندازهگیری شدند

در هر سه گونه در سال اول بیشتر از سال دوم

شامل عملکرد بیولوژیک (وزن خشک کل اندام هوایی)،

بود (جدول  .)9نتایج نشان داد که میزان کاهش عملکرد

عملکرد دانه ،برگ ،ساقه و ریشه (عملکرد ریشه پس از

بیولوژیکی دو گونه آراراتی و برگهدار از سال اول به سال

خارجکردن از خاک و شستوشو اندازهگیری شد)؛ صفات

دوم تقریباً برابر (بهترتیب  90و  73درصد) بود و کمترین

مورفولوژیک که در زمان گلدهی یعنی اواخر فروردینماه تا

میزان تغییر عملکرد بیولوژیک در گونه بیابانی مشاهده شد

اوایل اردیبهشتماه اندازهگیری شدند شامل ارتفاع گیاه

(جدول .)9

(ارتفاع از سطح خاک تا باالترین نقطه گیاه) ،قطر بزرگ

طول مدت زمان دریافت تشعشع خورشیدی ،میزان

(بزرگترین قطر تاج پوشش هر بوته) ،قطر کوچک

جذب تشعشع توسط گیاه ،راندمان فتوسنتز و شاخص

(کوچکترین قطر تاج پوشش هر بوته) ،تاج پوشش

برداشت از عوامل اصلی افزاینده عملکرد در گیاهان

(مساحت تاج پوشش هر بوته) و تعداد ساقه در بوته و

میباشند (.)Emam & Niknejad, 2011
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جدول  .2نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات اندازهگیری شده در سه گونه قدومه برگهدار ،آراراتی و بیابانی در طی دو سال
زراعی  1394و 1392
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

وزن برگ

وزن ساقه

وزن ریشه

ارتفاع

سال

1

**127042

**22748

**19827

*10804

*84/40

**14/22

8837

4243

1139

2874

11/30

1/22

بلوک در سال (خطای الف)

2

گونه

2

**

سال × گونه

2

*

خطای نهایی

8

ضریب تغییرات

**

117924

**

13422

**

14422

23298

*

9347

938ns

**

13324

*

**

32/72

488/27

**

**

2/39

3929

104/22

4322

1412

474

1181

10/00

0/22

9/2

14/9

9/3

12/9

14/9

2/9

* و ** :بهترتیب نمایانگر اختالف معنیدار در سطوح احتمال  4و  1درصد :ns ،نمایانگر نبودن تفاوت معنیدار در سطح  4درصد.

ادامه جدول  .2نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات اندازهگیری شده در سه گونه قدومه برگهدار ،آراراتی و بیابانی در طی دو سال
زراعی  1394و 1392
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات
روز تا گلدهی

روز تا دانهدهی

روز تا رسیدگی

تعداد ساقه قطر بزرگ قطر کوچک تاج پوشش

سال

1

*43/44

**22/22

*10/89

*4904

**227

**174

**193

2/39

2/71

3/42

1117

4/28

4/78

2/94

بلوک در سال (خطای الف)

2

گونه

2

*

44/22

14/89

*

3/44ns

*

**

**

474

44/40

24/27

سال × گونه

2

4/22ns

0/89ns

2/89ns

1418ns

2/04ns

7/39ns

4/44ns

خطای نهایی

8

2/04

1/72

1/24

449

2/28

2/11

4/21

28/8

10/4

11/9

21/2

2/8

2/4

2/4

ضریب تغییرات

2172

**

* و ** :بهترتیب نمایانگر اختالف معنیدار در سطوح احتمال  4و  1درصد :ns ،نمایانگر نبودن تفاوت معنیدار در سطح  4درصد.

جدول  .3مقایسه میانگین اثرات متقابل گونه × سال بر صفات سه گونه قدومه برگهدار ،آراراتی و بیابانی طی سالهای زراعی
 1394و 1392
سال

اول

دوم

عملکرد دانه

وزن ساقه

وزن ریشه

ارتفاع

()kg.ha-1

()kg.ha-1

()kg.ha-1

()cm

242 ab

12 d

8/00 b

34 a

10/33 a
4/27 d

گونه

عملکرد بیولوژیک

آراراتی

822 b

292 b

برگهدار

1003 a

374 a

292 a

بیابانی

209 c

203 c

149 c

23 bc

آراراتی

474 c

204 c

178 c

7d

4/33 c

برگهدار

723 b

228 c

201 bc

22 c

8/00 b

بیابانی

449 c

211 c

147 c

28 b

4/33 d

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  4درصد هستند.
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که به ماده خشک تجمعی بیشتر در گیاه منتج شد (

بنابراین میتوان چنین اظهار داشت که احتماالً گونه
برگهدار بهخاطر یکی از عوامل مذکور دارای میزان عملکرد

Azizi

.)& Arvin, 2009

بیشتری نسبت به دو گونه دیگر بوده است ،در همین

دلیل کاهش حدود  90درصدی عملکرد بیولوژیک از

خصوص و با بررسی میزان برگ هر یک از گونهها بهعنوان

سال اول به سال دوم را در هر دو گونه آراراتی و برگهدار

منبع اصلی فتوسنتز و همچنین طول دوره رشد هرگونه

احتماالً میتوان به تغییرات سایر صفات از جمله وزن

بهعنوان عامل مؤثر بر مدت زمان دریافت تشعشع خورشیدی

ساقه و ریشه نسبت داد بهنحویکه این صفات همچون

معلوم گردید که گونه برگهدار در هر دو مورد نسبت به دو

عملکرد بیولوژیک در سال دوم نسبت به سال اول در هر

گونه دیگر دارای برتری معنیداری بود بهنحویکه میزان

دو گونه برگهدار و آراراتی کاهش چشمگیری را نشان

برگ در گونه برگهدار نسبت به گونه آراراتی و بیابانی

دادند .وقوع شرایط متفاوت اقلیمی در سال دوم نسبت به

بهترتیب  97و  05درصد بیشتر بود و این امر خود میتواند

سال اول را میتوان بهعنوان دالیل اثرگذار بر این صفات

از طریق افزایش فتوسنتز در این گونه باعث افزایش عملکرد

معرفی نمود ،بهطوریکه در شکل  5مشاهده میشود ،در

بیولوژیک گیاه شده باشد (جدول  .)9در پژوهشی روی

نیمه اول دوره رشد گیاه یعنی ماههای بهمن و اسفند که

کارایی مصرف نور و تجمع ماده خشک در ارقام بهاره کلزا

همزمان با دوره رشد رویشی گیاه میباشد ،میانگین

مشخص شد در ارقامی که برگها دوام بیشتری بر روی

ماهیانه درجه حرارتها در سال دوم کمتر از سال

بوتهها داشتند ،تشعشع دریافت شده تجمعی بیشتری داشته

اول بود.

شکل  .1درجه حرارت و میزان بارندگی ماهیانه محل اجرای آزمایش طی فصل رویش در سالهای زراعی  1394و 1392
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گونه بیان نمود بهطوریکه با کوتاهتربودن طول دوره رشد،

ازآنجاکه در تحقیقی حداقل درجه حرارت جوانهزنی

گیاه کمتر تحت تأثیر عوامل اقلیمی قرار گرفته است.

نوعی قدومه ( )A. linifoliumحدود چهار درجه
سانتیگراد گزارش شده ( )Mobli et al., 2017و این دما
به نوعی بیانگر درجه حرارت پایه برای رشد میباشد و از

 .2 .3عملکرد دانه

سوی دیگر درجه حرارت بهینه حدود 53درجه سانتیگراد

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سال در گونه نشان داد که

گزارش شده بود .بنابراین افزایش درجه حرارت در فاصله

در هر دو سال آزمایش عملکرد دانه در گونه برگهدار

درجه حرارت پایه و درجه حرارت بهینه شرایط افزایش

نسبت به سایر گونهها بیشتر بود (جدول  .)9از سوی

رشد رویشی فراهم شده و همین امر احتماالً دلیلی بر

دیگر عملکرد دانه در هر سه گونه در سال اول بیشتر از

افزایش عملکرد بیولوژیکی در سال اول نسبت به سال

سال دوم انجام آزمایش بود ،با این وجود میزان کاهش از

دوم باشد .از سوی دیگر طی فروردینماه یعنی زمانیکه

سال اول به دوم در گونهها با یکدیگر متفاوت بود

گیاه وارد فاز زایشی میشود ،وقوع درجه حرارتهای

بهنحویکه بیشترین میزان کاهش عملکرد دانه از سال

بیشتر در سال دوم نسبت به سال اول میتواند موجب

اول به دوم در گونه برگهدار به میزان  93درصد و در گونه

تحریک ورود گیاه به مرحله زایشی شده و رشد رویشی

آراراتی  95درصد بود لیکن در گونه بیابانی تفاوت

را محدود و در نتیجه عملکرد بیولوژیک کاهش یابد.

معنیداری بین دو سال مشاهده نشد (جدول .)9

ازآنجاکه قدومه به دلیل طول دوره رشد کوتاه جزو

در خصوص برتری گونه برگهدار در عملکرد دانه

گونههای کمزی معرفی شده است (،)Li et al., 2017

میتوان چنین اظهار داشت که وجود برگ بیشتر در این

میتواند تحت تأثیر درجه حرارتهای باال و یا وقوع

گونه نسبت به دو گونه دیگر (جدول  )0احتماالً توانسته

تنشهای محیطی سیکل رویشی خود را سریعاً تکمیل کند

است موجب فراهمشدن شرایط برای فتوسنتز و در نتیجه

و نهایتاً شاید بتوان دلیل کمبودن عملکرد بیولوژیک در

تجمع ماده بیشتر در گیاه شده باشد .عالوه بر این شاید

سال دوم در مقایسه با سال اول را به این امر نسبت داد.

بتوان چنین اظهار داشت که وجود جثه بزرگتر در گونه

در همین ارتباط با توجه به اینکه فروردینماه برای گیاه

برگهدار بهدلیل ارتفاع و تاج پوشش بیشتر (جدول )0

قدومه به لحاظ تولید ساقههای فرعی تولیدکننده گل و

عاملی برای تولید تعداد بیشتری از اندامهای زایشی مولد

بذر بسیار با اهمیت میباشد شاید بتوان گفت که به لحاظ

دانه (خورجینکها) شده و نتیجتاً توانسته که عملکرد دانه

وجود بارشهای کمتر در این ماه در سال دوم نسبت به

بیشتری تولید کند .بررسی نتایج همبستگی صفات نیز

سال اول عملکرد بیولوژیک نیز کمتر شده باشد.

مؤید همسوبودن تغییرات این دو صفت بود .بهطوریکه

بهنظر میرسد که گونه بیابانی توانسته است نسبت به

عملکرد دانه دارای بیشترین میزان همبستگی مثبت با

تغییرات شرایط اقلیمی کمتر تحت تأثیر قرار بگیرد و به

عملکرد بیولوژیک گیاه بود (جدول  .)1در همین

این خاطر از ثبات عملکرد بیولوژیکی بهتری طی دو سال

خصوص در تحقیقی بر روابط عملکرد دانه با برخی

آزمایش برخوردار بوده است .شاید بتوان کمبودن تغییرات

صفات مهم فنولوژیک و فیزیولوژیک کلزا همبستگی

عملکرد در این گونه نسبت به دو گونه دیگر طی دو سال

باالی دانه با صفت عملکرد بیولوژیک گیاه مشاهده گردید

مورد آزمایش را کوتاهتربودن طول دوره رویشی در این

(.)Forooghi et al., 2017
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جدول  .4مقایسه میانگین اثرات اصلی گونه و سال بر صفات سه گونه قدومه برگهدار ،آراراتی و بیابانی طی دو سال  1394و 1392

گونه

سال

وزن برگ

تعداد

قطر بزرگ

قطر کوچک

تاج پوشش
2

روز تا

روز تا

روز تا

()kg.ha-1

ساقه

()cm

()cm

( )cm

گلدهی

دانهدهی

رسیدگی

برگهدار

314 a

11/27 a

14/33 a

11/27 a

132/00 a

88/33 a

94/27 a

101/00 a

آراراتی

238 b

7/33 b

12/00 b

10/33 a

100/00 b

84/83 b

92/17 b

99/40 a

بیابانی

224 b

2/27 b

11/33 b

10/33 a

94/17 b

71/83 c

89/17 c

94/83 b

اول

292 a

10/11 a

13/27 a

11/44 a

128/00 a

84/44 a

94/11 a

101/00 a

دوم

222 b

7/00 b

11/44 b

10/00 b

92/11 b

78/44 b

88/89 b

94/22 b

برای هر اثر اصلی بهطور جداگانه در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد هستند.

جدول  .4ضرایب همبستگی بین صفات در سه گونه قدومه برگهدار ،قدومه آراراتی و قدومه بیابان
ردیف

1

خصوصیات

3

2

4

4

7

2

9

8

11

10

12

13

1

1

عملکرد بیولوژیک

2

عملکرد دانه

**

0/90

3

وزن برگ

**

0/82

4

وزن ساقه

**

0/87

4

وزن ریشه

ns

2

تعدادساقه

**

0/74

7

ارتفاع

**

0/82

8

قطربزرگ

**

0/78

9

قطرکوچک

**

0/22

 10تاج پوشش

**

0/72

 11روز تا گلدهی

**

0/80

 12روز تا دانهدهی

**

0/74

 13روز تا رسیدگی

**1 0/94** 0/82** 0/71** 0/42* 0/77** 0/73** 0/24** 0/10ns 0/24** 0/70** 0/28** 0/77

0/38

1
**

0/22

**

0/22

ns

0/34

**

0/72

**

0/79

**

0/29

**

0/71

**

0/74

**

0/29

**

0/23

1
**
ns

0/24
ns

0/42

**

0/71

**

0/72

**

0/73

*

1
*

**

0/27

**

0/70

**

0/72

0/24
*

0/48

0/42

**

0/27ns 0/71

**

0/39ns 0/24

ns

0/48

1

*

0/43

0/42

ns

0/32

ns

0/39

**

0/74

**

0/21ns 0/24

ns

-0/07

1
**

0/71

**

0/72

**

0/29

**

0/79

**

0/22

**

0/74

1
**
*

0/74

0/42

**

0/27

**

0/87

**

0/27

1
**

0/73

**

0/91

**

0/72

**

0/84

1
**

0/93

*

0/44

*

0/47

1
**

0/22

**

0/72

1
**

0/78

1

* و ** :بهترتیب نمایانگر معنیداری ضریب در سطوح احتمال  4و  1درصد :ns ،نمایانگر نبودن معنیداری ضریب در سطح  4درصد.

 .3 .3وزن ساقه

کمتر بودن میزان عملکرد دانه در سال دوم نسبت به
سال اول را شاید بتوان به وقوع تنشهای محیطی بیشتر

نتایج مقایسه میانگینهای اثرات متقابل سال و گونه بر

در سال دوم از طریق افزایش درجه حرارت و کاهش

وزن ساقه نشانداد که گونه برگهدار دارای بیشترین وزن

میزان بارش در مرحله حداکثری رشد رویشی و آغاز

ساقه بود که با گونه آراراتی تفاوت معنیداری نشان نداد

مرحله زایشی قدومه یعنی در فروردینماه نسبت داد

همچنین اگرچه بیشترین میزان وزن ساقه در سال اول و

بهنحویکه تنشها از طریق القا و تحریک بیشتر گیاه

متعلق به گونه برگهدار بود لیکن در سال دوم با بیشترین

برای ورود به مرحله زایشی موجبات کاهش عملکرد دانه

شدت کاهش از سال اول به دوم ( 95درصد کاهش) در

را فراهم کردهاند.

بین سه گونه روبهرو شد .میزان وزن ساقه در مورد گونه

دوره   21شماره   4زمستان 1398

429

بابک بحرینینژاد ،علی اشرف جعفری ،زهرا جابراالنصار

بیابانی در طی دو سال آزمایش تغییر چندانی نداشت

گونه برگهدار نسبت به دو گونه دیگر را شاید بتوان به

(جدول  .)9نتایج همبستگی صفات بیانگر این نکته بود که

وجود اختالف ژنتیکی بین گونهها و متعاقباً پتانسیلهای

بین عملکرد دانه و وزن ساقه در گونههای مورد مطالعه

متفاوت در تولید برگ نسبت داد .ازآنجاکه برگ اندام

قدومه همبستگی مثبت و نسبتاً باالیی وجود دارد

فتوسنتزکننده گیاه میباشد میتوان چنین اظهار نمود که

(جدول .)1در مطالعهای روی اثرات تنش بر خصوصیات

هر گونهای که برگ بیشتری داشته باشد دارای پتانسیل

فیزیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه کلزا نشان داده شد که

باالتری برای تولید عملکرد میباشد .نتایج آنالیز

مقادیر عملکرد دانه و رشد ساقه در زمان وقوع تنش بطور

همبستگی نشانداد که روند تغییرات وزن برگ با عملکرد

همزمان کاهش مییابند (.)Seyedahmadi et al., 2015

دانه تقریباً همسو بود بهطوریکه همبستگی این دو صفت
نیز از مقدار عددی مثبت و معنیداری برخوردار بود

 .4 .3وزن ریشه

(جدول  .)1در همین خصوص در تحقیقی بر روابط سطح

نتایج اثرات متقابل سال و گونه نشانداد که در هر دو سال

برگ با عملکرد دانه در گیاه کلزا به وجود رابطهای قوی

آزمایش بیشترین مقادیر وزن ریشه در گونههای برگهدار و

میان تعداد برگ در ساقه و شاخص سطح برگ با عملکرد

بیابانی مشاهده گردید .اگرچه وزن ریشه در گونه برگهدار و

دانه اشاره شد و تأثیر این دو بر افزایش عملکرد دانه

آراراتی از سال اول به سال دوم بهشدت کاهش یافت ولیکن

بسیار مثبت ارزیابی شد ( .)Faraji, 2015همچنین در

در گونه بیابانی این تفاوت معنیدار نبود (جدول  .)9نتایج

مطالعهای روی ژنوتیپهای مختلف سویا ژنوتیپهایی که

وزن ریشه بیانگر وجود سیستم ریشهای قویتری در گونه

دارای میزان برگ بیشتری بودند عملکرد بیشتری داشتند

برگهدار و بیابانی نسبت به گونه آراراتی بود .این امر در

( .)Liu et al., 2005لذا از این صفت میتوان در انتخاب

مواردی همچون تغذیه و رشد گیاه و یا بهویژه در مورد

ژنوتیپهای پرتولید بهره برد.

مقاومت به تنش خشکی از اهمیت بهسزایی برخوردار
میباشد بهنحویکه عموماً هرچه سیستم ریشهای قویتر

صفات مورفولوژیک

باشد مقاومت به تنش خشکی در آن گونه بیشتر خواهد بود

 .6 .3ارتفاع گیاه

( )Gregory, 2006و میتوان از این ویژگی در مطالعات آتی

مقایسه میانگین گونهها مشخص کرد که بیشترین ارتفاع

بهزراعی و بهنژادی بهره جست .در همین رابطه روی

بوته در گونه برگهدار و کمترین آن در گونه بیابانی طی

گونههای آویشن نشان داده شد که گونههایی که دارای ریشه

هر دو سال آزمایش بود (جدول  .)9مقادیر بهدستآمده

عمیقتری بودند کمتر تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفتند

مشخص کرد که ارتفاع گونهها در سال اول نسبت به سال

(.)Bahreininejad, 2012

دوم بیشتر بود لیکن شدت کاهش ارتفاع از سال اول به
دوم در گونه آراراتی بیشترین و در گونه بیابانی کمترین
مقدار (بهترتیب  99و  7درصد کاهش) بود (جدول .)9

 .5 .3وزن برگ

مقایسه میانگینها نشانداد که بیشترین وزن برگ در گونه

وجود ارتفاع بیشتر در گیاه میتواند در فرایند جذب

برگهدار بود لیکن دو گونه دیگر تفاوت معنیداری با

نور و افزایش فتوسنتز نقش بهسزایی داشته باشد و از این

یکدیگر نشان ندادند (جدول  .)0مشاهده برگ بیشتر در

طریق باعث افزایش عملکرد دانه در گیاه شود
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()Mostafavi et al., 2019؛ از سوی دیگر گونههایی که از

( .)Kamelmanesh et al, 2009اگرچه تعداد زیاد ساقه

ارتفاع و جثه بیشتری برخوردارند قدرت رقابتی بیشتری با

میتواند موجبات افزایش تعداد خورجینک و در نتیجه

علفهای هرز داشته و از این طریق میتوانند نسبت به

عملکرد دانه را فراهم آورد لیکن درصورتیکه افزایش

گونههای کمارتفاعتر عملکرد بیشتری تولید نمایند .در

تعداد ساقه در اثر افزایش تراکم باعث ایجاد رقابت بوتهها

همین رابطه در مطالعهای روی بررسی اثر رقابتی کلزا در

شود میتواند اثر منفی بر عملکرد داشته و باعث کاهش

برابر علفهرز خردل وحشی مشخص شد که خردل وحشی

آن شود (.)Sepehri & Samadi, 2015

بهدلیل دارابودن ارتفاع بیشتر قدرت رقابتی زیادی با کلزا
داشت ( .)Aslani & Saeedipour, 2017وجود همبستگی

 .8 .3قطر بوته و تاج پوشش

مثبت و باال میان ارتفاع و عملکرد دانه میتواند ارتفاع را

مقایسه میانگینها نشانداد که بیشترین مقادیر قطر بوته و

بهعنوان شاخصی مناسب در انتخاب گونههای مناسبتر در

تاج پوشش مربوط به گونه برگهدار بود همچنین مقادیر

تولید بیشتر دانه در سطح مزرعه معرفی نماید .در

فوق در سال اول نسبت به سال دوم بهطور معنیداری

پژوهشهای جداگانهای روی زیره سبز و گیاه دارویی

بیشتر بود (جدول  .)0پوشش گستردهتر گونه برگهدار

اسفرزه نیز وجود رابطه مستقیم میان ارتفاع بوته و عملکرد

نسبت به دو گونه دیگر عاملی در بهکارگیری تراکمهای

Rashidi Asl & Moraghebi,

کمتر این گیاه در مزرعه میباشد بهطوریکه با افزایش

دانه گزارش شده است (

میزان پوشش هر بوته نیاز به کشت تعداد کمتری بوته در

.)2011; Khazaie et al., 2007

واحد سطح میباشد و این امر در زمینه تکنیکهای
 .7 .3تعداد ساقه

زراعت کشت این محصول در مزرعه حائز اهمیت

تعداد ساقه در گونه برگهدار نسبت به دو گونه دیگر به نحو

میباشد .در بررسی تأثیر جمعیت و الگوی فضایی کاشت

چشمگیری بیشتر بود و آن دو گونه با یکدیگر تفاوت

بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کرچک (

معنیداری در این خصوص نداشتند؛ تعداد ساقه همچنین در

 )communisبه اثر متقابل تراکم و تعداد ساقه اشاره شد و

سال دوم نسبت به سال اول کاهش معنیداری را نشان داد

نشان داده شد که رابطه این دو بهطور معکوس میباشد

(جدول  .)0در تحقیق مشابهی روی چهار گونه نعناع

(.)Naiebi Hajilar & Hasanzadeh, 2016

Ricinus

شامل  M. piperita ،M. spicata ،Mentha longifoliaو
 .9 .3صفات فنولوژیک

 M. aquaticaاز لحاظ ارتفاع گیاه ،تعداد ساقه و عملکرد
گردید

نتایج مقایسه میانگین صفات فنولوژیک حاکی از آن بود که

( .)Abaszadeh et al., 2008وجود تعداد ساقه بیشتر در

طوالنیترین دوره رشد متعلق به گونه برگهدار و کمترین آن

گونه برگهدار احتماالً توانسته است از طریق تأثیر بر تعداد

مربوط به گونه بیابانی بود (جدول  .)0همچنین دوره رشد

اندامهای زایشی در هر بوته زمینه را برای تولید عملکرد

گیاه طی سال دوم نسبت به سال اول بهطور معنیداری

بیشتر دانه این گیاه فراهم آورد .همچنین در تحقیقی

کوتاهتر بود (جدول  .)0وجود تفاوت طول دوره رشد

روی لوبیا ( )Phaseolus vulgarisوجود رابطه مثبت و

هریک از گونهها میتواند عاملی اساسی در اختالف بین

معنیداری بین تعداد ساقه و عملکرد دانه گزارش شد

میزان فتوسنتز و متعاقباً میزان عملکرد محصول تولیدی باشد

بین

گونهها

تفاوت

معنیداری

گزارش
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بهطوریکه دوره رشد طوالنیتر در گونه برگهدار نسبت به

بیولوژیک و دانه بیشتری برخوردار بود .وجود مقادیر

دو گونه دیگر احتماالً از طریق افزایش طول مدت زمان

بیشتر برگ و دوره رشد طوالنیتر در این گونه میتوانند

دریافت تشعشع خورشیدی و در نتیجه افزایش میزان فتوسنتز

از جمله عوامل افزاینده تولید در گونه برگهدار نسبت به

گیاه باعث تولید عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بیشتری

دو گونه دیگر قلمداد شوند .جهت برنامهریزیهای

نسبت به دو گونه دیگر شده باشد.

بهزراعی و بهنژادی این گیاه در راستای افزایش عملکرد
دانه بایستی به صفاتی همچون عملکرد بیولوژیک گیاه،

 .11 .3همبستگی صفات

ارتفاع بوته ،تعداد ساقه و میزان تاج پوشش گیاه توجه

نتایج آنالیز همبستگی صفات نشانداد که عملکرد دانه

ویژهای داشت .این تحقیق مقدمهای برای اجرای سایر

بهعنوان مهمترین صفت اقتصادی این گیاه و هدف از

تحقیقات در زمینه تکنیکهای زراعی روی گیاه قدومه

تولید محصول ،دارای بیشترین همبستگی بهترتیب با

بوده و زمینه را برای دستیابی به پتانسیلهای باالی

صفات عملکرد بیولوژیک ( ،)0/30ارتفاع ( ،)0/73تعداد

عملکرد دانه این گیاه در واحد سطح فراهم میکند.

ساقه ( )0/71و تاج پوشش ( )0/71بود (جدول  .)1در
بررسی صفات گیاه کلزا همبستگی مثبتی میان عملکرد
دانه با شاخص برداشت و
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