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چکیده
 الین هاپلوئید40  آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با، عملکرد دانه و محتوای روغن الینهای گیاه روغنی کاملینا،بهمنظور ارزیابی اجزای عملکرد
 ازآنجاییکه خصوصیات عملکردی. اجرا شد1398-99  پاکدشت در سال زراعی، دانشگاه تهران-مضاعف و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکدگان ابوریحان
40  در این پژوهش اجزای عملکرد دانه و همچنین عملکرد و محتوای روغن،و محتوای روغن الینهای گیاه کاملینا در شرایط آبوهوایی ایران ناشناخته است
 نتایج این پژوهش نشاندهنده تفاوت بسیار معنیدار الینهای کاملینا از نظر اجزای عملکرد بود که این تفاوتها در.الین هاپلوئید مضاعف کاملینا بررسی شد
 با وجود اینکه هیچکدام از الینها در تمامی.نهایت منجر به ایجاد اختالفهای معنیدار در عملکرد دانه شد و از این طریق بر عملکرد روغن دانه تأثیر گذاشت
 کیلوگرم در هکتار بهعنوان الینهای برتر3120 و3178  بهترتیب با110  و134  اما از نظر عملکرد نهایی دانه الینهای،اجزای عملکرد دانه برتری مطلق نداشتند
 بهعنوان110  و134  بنابراین با توجه به هدف این پژوهش بهمنظور انتخاب بهترین الین کاملینا با حداکثر عملکرد دانه و روغن الینهای.شناسایی شدند
. معرفی و توصیه شدند،الینهای برتر و امیدبخش که با شرایط آبوهوایی منطقه پاکدشت سازگاری دارند
.سازگاری

، درصد روغن، دانههای روغنی، تفاوتهای ژنوتیپی، اجزای عملکرد:کلیدواژهها
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Abstract
In order to evaluate the yield components, seed yield, and oil content of Camelina doubled haploid lines, an experiment has been conducted
based on a randomized complete block design with 40 doubled haploid lines (as treatments) and three replications in the research farm of
College of Aburaihan- the University of Tehran, Pakdasht during 2020. Since the yield characteristics and oil content of Camelina lines are
unknown in the Iranian climate, the study investigates seed yield components, as well as oil yield and oil content of 40 Camelina lines. The
results show a very significant difference between Camelina lines in terms of yield components, which ultimately leads to significant
differences in grain yield, thus affecting the grain oil yield. Although none of the lines has had absolute superiority in all components of grain
yield, in terms of final grain yield, line of 134 with 3178 and line of 110 with 3120 kg/ha are identified as superior lines. Therefore,
according to the purpose of this study, in order to select the best Camelina line with maximum grain and oil yield, 134 and 110 lines are
introduced and recommended as superior and promising lines that are compatible with the climatic conditions of the Pakdasht region.
Keywords: Compatibility, genotypic differences, oil percentages, oil seeds, yield components.
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 .1مقدمه

در کاملینا به اثبات رسیده و امکان قرارگرفتن آن در

ارزش و اهمیت غذایی دانههای روغنی از نظر تأمین

تناوب با غالت دانه ریز در اراضی دیم گزارش شده است

کالری و انرژی موردنیاز انسان در بین محصوالت

( .)Bertacchi & Bettiga, 2020کاملینا همچنین نسبت به

کشاورزی از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد.

دیگر گیاهان دانه روغنی مرسوم مانند کلزا ،سویا و

روغنهای استحصالشده از گیاهان با تولید کالری بیش از

آفتابگردان حاوی درصد باالی اسیدهای چرب امگا3

دو برابر در واحد وزن ،نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا

است .از طرفی این گیاه مقاومت باالیی نسبت به آفات

میکنند ( .)Bertacchi & Bettiga, 2020این روغنها،

رایج در گیاهان دانه روغنی مانند سوسکهای گردهخوار

اسیدهای چربی را بههمراه دارند که سیستم متابولیسمی

دارد .عملکرد دانه کاملینا حدود یک تا سه تن در هکتار با

انسان قادر به بیوسنتز آنها نبوده و از این نظر جزو

محتوای  38تا  43درصد روغن و  27تا  32درصد

اسیدهای چرب ضروری هستند ،از طرف دیگر با داشتن

پروتئین است ( .)Walia et al., 2021عملکرد دانه و

گروهی از ویتأمینها ( A ،B ،Eو  )Kجذب سایر عناصر

کیفیت روغن بارزترین هدف بهنژادی در خانواده

حیاتی را امکانپذیر مینمایند ( .)Zanetti et al., 2020این

شببوئیان است .این در حالی است که عملکرد دانه در

در حالی است که براساس آمارهای موجود بیش از 95

گیاهان زراعی بهعنوان پیچیدهترین ویژگی آنها تحت

درصد روغن موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین

تأثیر تعداد زیادی از فرایندهای فیزیولوژیک و عوامل

میشود ( .)Fallah et al., 2019بنابراین با توجه به نیاز

تأثیرگذار بر شکلگیری اجزای عملکرد دانه است

فزاینده کشور به روغنهای خوراکی ،شناسایی گیاهان

( .)Leclere et al., 2021بنابراین برای بازدهی بیشتر در

دارای ترکیبات اسید چرب مناسب که توانایی رشد در

اصالح ارقام ،باتوجه به چگونگی شکلگیری عملکرد و

شرایط آبوهوایی کشور را دارند ،اهمیت باالیی دارد.

شناسایی محدودیتهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مؤثر

گیاه کاملینا با نام علمی  Camelina sativa L.از

بر عملکرد ،الزم است ویژگیهای اجزای عملکرد دانه ارقام

خانواده شببوئیان 1است .گونههای کاملینا عموماً به

در محیط و اقلیم خاص مطالعه شود .بهطوریکه در مورد

نامهای مختلف از جمله کتان کاذب ،کتان وحشی و کنجد

کاملینا گزارش شده است که اگرچه برخی از اجزای عملکرد

آلمانی شناخته میشوند و بومی مناطق مدیترانهای آسیا و

در این گیاه در مرحله رویشی تعیین میشوند ،اما مرحله

اروپا هستند که بررسیهای کمی در اکثر گونههای این

واقعی تولید دانه بین مرحله تشکیل خورجینها و رسیدگی

جنس صورت گرفته است ( .)Zanetti et al., 2020کاملینا

است و کوتاهشدن این مرحله سبب کاهش عملکرد میشود

گیاهی سازگار با روشهای کشاورزی متداول و متحمل به

(.)Wittenberg et al., 2020

آبوهوای سرد ،خشکی ،شرایط نیمهخشک و خاک شور

ژنوتیپ گیاه ،عوامل زراعی و محیط از جمله عواملی

یا کمبارور است .کاملینا در مقایسه با سایر گیاهان دانه

هستند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد دانه و

روغنی بهویژه کلزا نیاز آبی بسیار کمتر و مقاومت

روغن را تحت تأثیر قرار میدهند (.)Fallah et al., 2019

بیشتری به سرمای بهاره دارد .پتانسیل تولید عملکرد باال

بر این اساس بین الینهای هاپلوئید مضاعف مختلف
کاملینا و محیط اثر برهمکنش معنیداری گزارش شده
است ،بهطوریکه برای بهدستبهدستآوردن عملکرد دانه و

1. Brassicaceae
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بررسی عملکرد دانه و محتوای روغن  40الین هاپلوئید مضاعف کاملینا ()Camelina sativa L.

روغن مطلوب به الینهایی نیاز است که با شرایط محیطی

بهنحویکه با افزایش ارتفاع بوته ،انتقال مواد فتوسنتزی از

اقلیم موردنظر سازگار باشند (.)Załuski et al., 2020

ساقهها و برگهای فوقانی به خورجینها افزایش یافته و

همچنین گزارش شده است که غیر از عوامل وراثتی،

این امر موجب افزایش وزن دانه و در نهایت تولید

عوامل محیطی نیز باعث تغییرات زیادی در کاملینا

عملکرد بیشتر دانه در کاملینا شده است (

میشود ،البته اثر عوامل وراثتی نسبت به عوامل محیطی

.)Dörmann, 2021

& Holzl

بیشتر بوده است ( .)Walia et al., 2021بنابراین

بهطورکلی مطالعه رابطه عملکرد دانه با اجزای

الینهایی که گلدهی آنها به موقع بوده و تعداد دانه در

عملکرد در شرایط محیطی موردنظر ،میتواند به درک

خورجین آنها بیشتر است ،برای انتخاب و کشت در

روابط موجود بین صفات مذکور با عملکرد دانه کمک

محیط جدید مناسبتر هستند ( .)Załuski et al., 2020در

کند .بهنحویکه تعداد دانه در خورجین کاملینا همبستگی

این راستا  )2018( Kurasiak-Popowska et al.با ذکر

مثبت و معنیداری با عملکرد دانه در این گیاه داشته است.

وجود برهمکنش ژنوتیپ در محیط ،سازگاری را بهعنوان

همچنین بین عملکرد دانه با وزن هزاردانه همبستگی مثبت

مکملی برای انتخاب الینهای هاپلوئید مضاعف کاملینا از

و معنیداری وجود داشته است (

لحاظ عملکرد دانه معرفی کردند .عملکرد دانه کاملینا

 .)2020بنابراین یکی از پیششرطهای الزم برای دستیابی به

تابعی از تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه در هر

عملکرد باال در کاملینا ،تأمین شرایط مطلوب بهمنظور تولید

خورجین و وزن هزاردانه است اما بهطورکلی تعداد

مواد فتوسنتزی در باالترین حد کارایی آن است ( Kakabouk

خورجین در بوته و تعداد دانه در هر خورجین بهعنوان

 .)et al., 2020در پژوهشی عملکرد دانه ،درصد روغن و

مهمترین عامل تفاوت عملکرد ارقام مختلف کاملینا

ترکیبات اسید چرب گیاه کاملینا کشتشده در  11منطقه

معرفی شدهاند ( .)Leclere et al., 2021بهطوریکه در

اروپا و اسکاندیناوی تفاوت معنیداری نشان داده است

شرایط تنشهای محیطی که گیاه پتانسیل تولید حداکثری

( .)Zubr, 2003در نتیجه تنوع ژنتیکی و شناخت آن عامل

خود را از دست میدهد ،الینهایی که تعداد خورجین در

مهمی در اصالح گیاه کاملینا و اساس انتخاب ژنوتیپ و ارقام

بوته آنها بیشتر باشد ،اثرات تنش اسمزی بر عملکرد

مناسب این گیاه میباشد .اما اطالعات بسیار محدودی درباره

Borzoo et al.,

مقایسه ویژگیهای رشدی و عملکردی الینهای قابلکشت

 .)2021در این راستا  )2020( Amiri-Darban et al.در

کاملینا در کشور وجود دارد .بنابراین هدف از این مطالعه،

آزمایشی با بررسی اثر سطوح مختلف خشکی بر عملکرد

بررسی مقایسهای اثر برهمکنش ژنوتیپ و اجزای عملکرد

کاملینا گزارش کردند که در اثر تنش اسمزی ،فاصله میان

 40الین هاپلوئید مضاعف کاملینا در منطقه پاکدشت بر

دوره میان تشکیل خورجین و رسیدگی و همچنین زمان

عملکرد کیفی و کمی دانه این گیا بهمنظور امکان سنجی

پرشدن دانه در کاملینا کاهش یافته و در پی آن عملکرد

توسعه کاشت الینهای منتخب در مناطق مشابه در کشور

دانه در این گیاه کاهش مییابد .این پژوهشگران کاهش

بوده است.

دانه را تا حد بیشتری خنثی میکنند (

تعداد و وزن دانه کاملینا را مهمترین عامل کاهش عملکرد
این گیاه در شرایط تنش اسمزی معرفی کردند .ارتفاع بوته
نیز در افزایش عملکرد دانه کاملینا مؤثر گزارش شده است
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 .2مواد و روشها

جنینها و دو برابرکردن کروموزوم در دانشکده علوم و

 .1 .2زمان و محل اجرای آزمایش

مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی تولید شدهاند .الینها در

بهمنظور ارزیابی عملکرد دانه ،اجزای عملکرد ،محتوای

اوایل بهمنماه  1398در گلخانه تحقیقاتی دانشکدگان

روغن و شاخص برداشت الینهای کاملینا ،آزمایشی در

ابوریحان -دانشگاه تهران در سینی نشای داخل بستر

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  40الین هاپلوئید

کوکوپیت و پرلیت کشت شده و پس از عبور از مرحله

مضاعف (تیمار) و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکدگان

چهار برگی بهصورت نشا در  27اسفندماه 1398

ابوریحان -دانشگاه تهران در سال زراعی  1398-99واقع

بهصورت دستی به زمین منتقل شدند .ابعاد کرتها در

در شهرستان پاکدشت در جنوبشرق استان تهران اجرا

پژوهش حاضر  2×1/2متـر ،فاصله بین کرتها 50

شد .ارتفاع محل انجام طرح آزمایشی از سطح دریا 1090

سانتیمتر و فاصله بین بلوکها (تکرارها) دو متر در نظر

متر ،عرض و طول جغرافیایی آن بهترتیب ˝35˚ 28

گرفته شده و هر یک از کرتها شـامل چهار خط کاشت

شمالی و ˝ 51˚ 44شرقی میباشد .همچنین این منطقه در

به طول دو متر بودند که دو خط کناری بهعنوان حاشیه و

طبقهبندی اقلیمی کوپن دارای تابستانهای گرم و خشک،

دو خط میانی برای اندازهگیری صفات عملکرد و اجزای

زمستانهای مالیم با میانگین بارندگی سالیانه 170

عملکرد مورد استفاده قرار گرفت .گیاهچهها در هر خط

میلیمتر میباشد .بهمنظور بررسی ویژگیهای فیزیکی و

کاشت با فاصله حدود  15سانتیمتر و فاصله ردیف 30

شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی ،قبل از کاشت و شروع

سانتیمتر کشت شد بهنحویکه تراکم بوتهای معادل 22

آزمایش از  10قسمت از خاک مزرعه در عمق صفر تا 30

بوته در مترمربع ایجاد شد .اولین مرحله آبیاری مزرعه

سانتیمتری نمونه برداری به عمل آمد و پس از خردکردن

بالفاصله پس از کاشت و آبیاریهای بعدی براساس

کلوخهها ،نمونهها از الک دو میلیمتری گذرانده و در

شرایط محل ،رطوبت خاک و دور مرسوم آبیاری گیاه

نهایت یک نمونه مرکب تهیه شد .نتایج آزمون خاک

کاملینا و در سه نوبت بهصورت جوی و پشته انجام

مزرعه در جدول ( )1ارائه شده است.

گرفت .عملیات برداشت بوتهها با زردشدن کامل خوشهها
بهصورت دستی در پنج خردادماه  1399صورت پذیرفت.

 .2 .2عملیات تهیه بستر ،کاشت ،داشت و برداشت

الینهای هاپلوئید مضاعف حاصل از کشت میکروسپور،

 .3 .2صفات موردارزیابی

ژنوتیپهای کامال هموزیگوس از والدین هتروزیگوس

صفات موردارزیابی عبارتند از شاخص برداشت ،عملکرد

تولید میکنند .این روش تکنیک بسیار مفیدی است که در

روغن ،اجزای عملکرد شامل عملکرد دانه در هکتار،

اصالح نباتات و پژوهشهای بنیادی استفاده میشود.

تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین و وزن

الینهای مذکور طی مراحل رشد گیاه گردهدهنده ،مرحله

هزاردانه.

تکاملی دانه گرده ،کشت و القای میکروسپورها ،باززایی
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی تا عمق  30سانتیمتری
pH

بافت

نیتروژن قابل دسترس

فسفر قابل دسترس

پتاسیم قابل دسترس
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7/57

لومی شنی

()mg/kg

()mg/kg

()mg/kg

()ds/m

()%

0/118

29/6

165/14

3/16

0/99

بعد از نمونهبرداری در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک

میشود ،بهعنوان شاهد در نظر گرفته شده و سایر الینها

تعداد پنج بوته برای اندازهگیری تعداد خورجین در بوته

با رقم سهیل مقایسه شدند .دادههای حاصل از آزمایش نیز

از هر واحد آزمایشی انتخاب و تعداد خورجینها در هر

با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/1مورد

بوته بهصورت دستی شمارش شدند ،سپس میانگین

تجزیه واریانس قرار گرفته و میانگینها بهوسیله آزمون

مجموع دادهها محاسبه و بهعنوان تعداد خورجین در نظر

 LSDدر سطح احتمال  5درصد مقایسه شدند.

گرفته شد .از بوتههای برداشتشده از هر کرت آزمایشی
ده خورجین جدا و تعداد دانه شمارش شد و پس از آن

 .3نتایج و بحث

میانگین مجموع دادهها بهعنوان تعداد دانه در خورجین

.1 .3تعداد خورجین در بوته

تعیین شد .پس از برداشت گیاهان داخل کرتها و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد خورجین در

جداکردن دانهها از خورجین ،ده نمونه صددانهای شمارش

بوته کاملینا در سطح احتمال  1درصد تحت تأثیر ژنوتیپ

و وزن آنها با ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم

این گیاه قرار گرفت (جدول  .)2نتایج مقایسه

اندازهگیری شد و وزن هزاردانه با تناسب محاسبه شد

میانگین الینهای کاملینا از نظر تعداد خورجین در بوته

( .)Wittenberg et al., 2020پس از حذف دو ردیف

حاکی از آن بود که الینهای  134و  110بهترتیب با

کناری و انتهای کرت بهعنوان اثر حاشیهای ،بوتههای

 1145و  1023عدد خورجین در بوته بهعنوان الینهای

موجود برداشت شده و پس از عمل خرمنکوبی و

برتر آزمایش از نظر این صفت شناخته شدند بهطوریکه

بوجاری ،دانهها از کاه و کلش جدا و سپس با توزین دانه،

تعداد خورجین در بوته برای الین  134در مقایسه با رقم

عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  11درصد برحسب

سهیل (الین هاپلوئید مضاعف مرسوم و قابل کشت در

شد ( Ahmad Waraich et al.,

اکثر مناطق ایران) حدود  32درصد بیشتر بود نتایج

 .)2020از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک،

همچنین نشان داد که الینهای  116و  111بهترتیب با

Chen et

 238و  309کمترین تعداد خورجین در بوته را در میان

 .)al., 2021درصد روغن نیز از روش سوکسله و براساس

الینهای کاملینا داشتند (جدول  .)3یکی از مهمترین

رابطه زیر محاسبه شد (:)Rezaizad et al., 2018

عوامل در توسعه گیاهان جدید و غیربومی در مناطقی که

کیلوگرم در هکتار محاسبه

شاخص برداشت بهصورت درصد محاسبه شد (

(رابطه )1

کشت آن گیاه غیرمرسوم است ،شناسایی عواملی میباشد

= درصد روغن

که در تقابل با محیط ،اثر مستقیمی بر عملکرد گیاه مذکور

( ×100وزن نمونه  /وزن روغن)

دارد ( .)Borzoo et al., 2021به گزارش

شایان ذکر است که جهت سنجش دقیقتر صفات

Załuski et al.

موردبررسی ،رقم سهیل که در منطقه مورد آزمایش و

( )2020عملکرد کاملینا به عواملی نظیر ژنوتیپ ،خاک و

همچنین در سایر نقاط کشور سابقه کاشت داشته و جزو

شرایط محیطی بستگی دارد که از این میان اثر

الینهای شناختهشده و مرسوم در کشور محسوب

برهم کنش ژنوتیپ و محیط بسیار معنی دار است.
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هم چنین گزارش شده است که ارقام مختلف کاملینا

سطح موجب ای جاد تفاوت های معنی دار در عملکرد

تفاوت های معنی داری از نظر تعداد خورجین در بوته

نهایی دانه و هم چنین عملکرد روغن دانه این گیاه شده

دارند و این موضوع با تأثیر بر تعداد دانه در واحد

است (.)Konkova et al., 2021

جدول  .2تجزیه واریانس صفات اجزای عملکرد ،عملکرد دانه و روغن در  40الین هاپلوئید مضاعف کاملینا
منابع تغییر

درجه

میانگین مربعات
خورجین

دانه در

وزن

عملکرد

شاخص

محتوای

در بوته

خورجین

هزاردانه

دانه

برداشت

روغن

تکرار

2

78/508ns

0/175ns

0/001ns

962/80ns

0/709ns

آزادی

**

399/285

عملکرد
روغن
**

9319/808

الین

39

**122234/046

**5/243

**0/095

**1375238/36

**146/590

**4/936

**148375/043

خطای آزمایش

78

84/141

1/559

0/002

9201/87

0/687

0/821

1727/116

ضریب تغییرات

()%

1/83

8/18

4/02

6/05

4/46

2/90

8/30

 * ،n.sو ** :بهترتیب عدم اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و 1

درصد.

بهطورکلی در گیاهان روغنی تعداد خورجین در بوته از
 .2 .3تعداد دانه در خورجین

جمله صفات مهمی معرفی شده است که همبستگی باالیی
Arshadi

اثر ژنوتیپ بر تعداد دانه در خورجین کاملینا در سطح احتمال

 .)Bidgoli et al., 2018در پژوهشی با بررسی اثر تاریخ

 1درصد معنیدار بود (جدول  .)2بهطوریکه در بین

کاشت و ژنوتیپ بر عملکرد کاملینا گزارش شد که

الینهای موردبررسی ،بیشترین تعداد دانه در خورجین با

عملکرد دانه این گیاه در زمانهای مختلف کاشت بهشدت

میانگین  18عدد متعلق به الین  125بود که البته این میزان

تحت تأثیر تعداد خورجین در بوته قرار میگیرد .همچنین

اختالف معنیداری با رقم سهیل و هشت الین دیگر نداشت،

پس از مرحله گلدهی ،با کاهش سطح برگ بوتهها

اما نکته قابلتوجه این بود که نفاوت بیشترین تعداد دانه در

خورجینهای موجود در بوتهها نقش مهمی در فتوسنتز

خورجین در الین  125با کمترین تعداد دانه در خورجین در

گیاه دارد .نتایج پژوهش مذکور همچنین عدم دستیابی

الین  11حدود  33درصد بود (جدول  .)3این در حالی است

مناسب کاملینا به نور در تراکمهای باال را یکی از عوامل

که  )2021( Załuski et al.دلیل اصلی در وجود اختالف

کاهش رشد و تعداد خورجینهای این گیاه عنوان کرده

معنیدار عملکرد دانه بین الینهای کاملینا را ،تفاوت معنیدار

است ،بهطوریکه کاهش تعداد خورجین موجب کاهش

آنها از نظر تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه گزارش

Ahmad

کردهاند .بنابراین و با توجه به نتایج پژوهش حاضر (اختالف

 .)Waraich et al., 2020در پژوهش حاضر نیز بهنظر

 33درصدی در تعداد دانه در خورجین الینهای کاملینا)

میرسد تعداد باالی خورجینها در الینهای برتر ،ممکن

بهنظر میرسد شناسایی الینهای کاملینا که مستعد تولید

است درصد سقط گلها را کاهش داده و از طریق افزایش

تعداد دانه باال هستند ،جهت معرفی و توسعه الینها و ارقام

دانه در افزایش عملکرد کاملینا اثر داشته است.

با عملکرد دانه و روغن مناسب امری ضروری باشد .بنا به

با عملکرد دانه ،درصد و عملکرد روغن دارد (

تعداد دانه و عملکرد دانه در گیاه شده است (

گزارش  )2018( Kurasiak et al.تعداد دانه در خورجین
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کاملینا تحت تأثیر ژنوتیپ قرار میگیرد و توانایی الینهای

توانایی بیشتری در حفظ نسبی تعداد دانه در خورجین خود

مختلف گیاه در تولید دانه متفاوت است و از اجزای اصلی

داشتهاند ،توانستند اثر منفی خشکی بر میزان عملکرد دانه این

عملکرد محسوب میشود .همچنین گزارش شده است که

گیاه را تا حدی خنثی کنند (.)Ghorbani et al., 2021

در سطوح مختلف تنش خشکی ،الینهایی از کاملینا که
جدول  .3مقایسه میانگین صفات اجزای عملکرد ،عملکرد دانه و روغن در  40الینهاپلوئید مضاعف کاملینا
الین
سهیل
11
17
18
19
20
29
30
31
38
39
47
49
53
58
66
90
110
111
112

خورجین

دانه در

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

محتوای روغن

عملکرد روغن

در بوته

خورجین

()g

()Kg/ha

()%

()%

()Kg/ha

581/66

16/66

1/22

1900/03

20/81

32/78

622/96

f-h

a-e

n-q

gh

gh

ab

fg

155

12/33

1/04

320/87

4/01

27/32

87/67

v

k

st

v

w

m

y

495/66

14

1/02

1141/24

15/21

30/48

347/93

kl

g-k

t

q-s

op

g-k

q-u

506

14

1/48

1684/42

19/11

32/25

539/01

k

g-k

c-e

ij

i-l

a-e

i-k

489/66

16/33

1/27

1632/66

19/90

31/86

520/28

l

a-f

k-o

jk

g-j

a-h

i-l

457

15

1/34

1469/59

17/64

31/32

460/39

m

d-j

h-l

lm

mn

b-j

l-o

195

15/66

1/33

651/35

9/29

28/16

187/81

u

b-h

h-l

u

tu

lm

wx

571/66

16

1/417

2065/35

19/58

31/54

651/53

hi

a-g

e-h

ef

h-k

b-j

ef

451/66

15/33

1/15

1284/51

17/64

30/95

397/68

m

c-i

qr

n-q

mn

e-j

o-s

495

15/33

1/59

1927/56

31/11

31/87

614/46

kl

c-i

b

f-h

bc

a-g

fg

595

14/33

1/35

1842/58

32/35

31/59

582/17

f

f-k

g-k

gh

b

b-j

g-i

931/66

13/33

1/46

2914/22

33/99

31/44

916/42

c

i-k

c-f

b

a

b-j

bc

691/66

17/66

1/39

2720/04

24/17

32/58

886/29

d

ab

f-i

c

f

a-d

c

398/33

16

1/03

1053/46

10/31

30/95

326/15

p

a-g

t

st

st

e-j

tu

494/33

16/33

1/41

1824/84

20/96

31/94

583/01

kl

a-f

e-h

hi

g

a-g

g-i

483/33

14

1/51

1638/26

19/88

33/22

544/27

l

g-k

b-d

jk

g-j

a

h-j

490

16

1/50

1881/83

20/39

33/07

622/50

l

a-g

cd

gh

g-i

a

fg

1023/33

15/66

1/21

3120/55

28/68

31/15

972/13

b

b-h

o-q

a

e

d-j

ab

309/33

15

1/02

758/89

8/90

30/12

228/65

s

d-j

t

u

u

jk

vw

402/33

14/66

1/21

1149/49

19/02

31/07

357/20

op

e-j

o-q

p-s

j-l

e-j

p-u
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114
116
117
118

674/66

15/66

1/17

1981/72

19/72

30/76

609/76

e

b-h

qr

fg

g-j

f-k

f-h

238

17/33

1/18

777/96

11/24

29/48

229/35

t

a-c

qr

u

s

kl

vw

309/66

16

1/38

1095/42

18/13

31/02

339/87

s

a-g

g-j

rst

lm

e-j

ru

331/33

14/66

1/23

958/36

10/67

30/39

291/29

r

e-j

m-q

t

s

h-k

uv

ادامه جدول  .3مقایسه میانگین صفات اجزای عملکرد ،عملکرد دانه و روغن در  40الینهاپلوئید مضاعف کاملینا
الین
119
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

خورجین

دانه در

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

محتوای روغن

عملکرد روغن

در بوته

خورجین

()g

()Kg/ha

()%

()%

()Kg/ha

398/33

15/33

1/27

1248/16

17/49

30/66

382/75

p

c-i

k-o

n-r

mn

f-k

p-t

428

17/66

1/30

1575/17

17/34

31/60

497/84

n

ab

j-n

j-l

mn

b-i

j-l

157/66

17

1/03

441/96

5/73

27/98

123/69

v

a-d

t

v

v

m

xy

391/66

14

1/51

1323/35

13/44

31/28

414/06

p

g-k

bc

m-o

qr

c-j

m-q

540

18

1/43

2222/53

23/53

32/66

726/08

j

a

d-g

d

f

a-c

d

661/66

16

1/28

2176/86

20/13

31/99

696/46

e

a-g

l-o

de

g-j

a-f

de

374/66

13/33

1/35

1080/81

14/53

31/05

335/65

q

i-k

g-k

st

pq

e-j

s-u

456/33

14/33

1/12

1170/16

15/23

31/34

366/82

m

f-k

rs

o-s

op

b-j

p-t

580

15

0/96

1342/04

14/13

31/17

419/9

gh

d-j

t

mn

pq

d-j

m-p

485

15

1/31

1521/68

17/48

31/32

476/71

l

d-j

i-m

kl

mn

b-j

k-m

488/33

16

1/04

1303/96

18/28

31/02

404/58

l

a-g

st

n-p

k-m

e-j

n-r

413/66

13

1/18

1019/08

12/77

31/04

316/38

no

jk

p-r

st

r

e-j

tu

594/33

15

1/54

2205/10

23/62

32/41

714/78

fg

d-j
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de

f

a-e

de

1145/33

14/33

1/210

3178

30/13

32/36

1027/47

a

f-k

o-q

a

cd

a-e

a

563

13/33

1/26

1557/34

16/5

30/21

470/49

i

h-k

l-p

j-l

no

i-k

l-n

532/33

15

1/71

2193/63

30/11

32/57

714/53

j

d-j

a

de

cd

a-d

de

میانگینهای با حروف متفاوت تفاوت معنیدار براساس آزمون  LSDمحافظت شده دارند (.)P≤0/05

از طرفی هرچند مطالعات اندکی بر روابط اجزای

گرفته است ،اما مطالعات در زمینه ارتباط و همبستگی

عملکرد در ارقام و الینهای کاملینا در کشور صورت

صفات مهم زراعی بر سایر گیاهان دانه روغنی از جمله
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کلزا نشان داده است که صفات وزن هزاردانه ،تعداد دانه

حدود زیادی بین الینهای کاملینا متفاوت بوده و تغییرات

در خورجین و تعداد خورجین در بوته از جمله مهمترین

اندازه دانه این گیاه در مقایسه با سایر اجزای عملکرد که

صفات با همبستگی باال در عملکرد این گیاهان محسوب

زودتر تشکیل می شوند ،کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی

میشوند ( .)Arshadi Bidgoli et al., 2018بهطورکلی

قرار گرفته است ( .)Załuski et al., 2021از اینرو ،یک

گزارش شده است که در صورت کاهش یکی از اجزای

راه رسیدن به باالترین عملکرد کاملینا این است که تا

عملکرد ،اجزای دیگر در صدد جبران آن برمیآیند و

جایی که اندازه گیاه اجازه میدهد تعداد زیادی دانه در هر

ازآنجاکه وزن دانه ،کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار

خورجین حفظ شود و سپس اجازه داده شود تا شرایط

میگیرد ( .)Angelini et al., 2021لذا تغییرات در تعداد

محیطی مناسب سرعت و دوام پر شدن دانه را تعیین کند.
 )2021( Angelini et al.وزن هزاردانه را بهعنوان

دانه در خورجین تأثیر زیادی بر عملکرد نهایی گیاهان
روغنی خواهد داشت.

دومین عامل تأثیرگذار (پس از تعداد خورجین در واحد

 .3 .3وزن هزاردانه

سطح) بر عملکرد دانه کاملینا معرفی کردند و گزارش

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،بین الینها از

کردند که عملکرد دانه توسط مواد فتوسنتزی قابل

نظر وزن هزاردانه اختالف معنیداری دیده شد (جدول .)2

دسترس طی مرحله پرشدن دانه و تعداد دانههای

نتایج مقایسه میانگین دادهها نیز نشان داد که وزن هزاردانه

رقابتکننده تعیین میشود.

در الین  1/79( 136گرم) حدود  39درصد از رقم سهیل
بیشتر بود ( 1/22گرم) .کمترین میزان وزن هزاردانه

 .4 .3عملکرد دانه

( 0/96گرم) نیز در الین  129مشاهده شد که این مقدار

نتایج حاصل از تجزیه واریانس در بین الینهای هاپلوئید

در مقایسه با رقم سهیل حدود  26درصد کمتر بود

مضاعف موردمطالعه از نظر عملکرد دانه اختالف معنیدار

(جدول  .)3بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

نشان داد (جدول  .)2مقایسه میانگین دادهها نیز گویای آن

صفت وزن هزاردانه که یکی از مهمترین اجزای عملکرد

بود که بیشترین عملکرد دانه کاملینا در الینهای  134و

در گیاهان زراعی است ( ،)Ahmad et al., 2021در

 110بهترتیب به میزان  3178و  3120کیلوگرم در هکتار

الینهای مختلف کاملینا بهشدت متفاوت است ،لذا

حاصل شد که این مقدار حدود  40درصد بیشتر از عملکرد

ازآنجاییکه بنا به گزارشهای وزن هزاردانه کمتر تحت

دانه در رقم سهیل ( 1900/03کیلوگرم در هکتار) بوده است

تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرد و تغییرات آن بیشتر

کمترین میزان عملکرد دانه نیز در الین  123و به میزان

براساس ویژگیهای ژنوتیپی است ()Walia et al., 2021

 441/96کیلوگرم در هکتار حاصل شد (جدول .)3

و با توجه به اینکه این صفت یکی از مهمترین اجزای

برتری عملکرد کاملینا به مسائل ژنتیکی که در

عملکرد برای تولید نهایی دانه در گیاهان زراعی است،

شکلگیری و تکامل الینها مؤثر هستند ،نسبت داده شده

شناسایی و انتخاب الینهای مستعد کاملینا از نظر تولید

است .سازگاری ژنوتیپها با محیط (شرایط آبوهوایی)

دانه با وزن باالتر جهت حصول عملکرد دانه و روغن

نیز در تولید حداکثری الینها مؤثر گزارش شده است .با

مناسب و پایدار امری ضروری بهنظر میرسد.

اینحال از نظر اجزای عملکرد ،تعداد خورجین در واحد
سطح بهعنوان مهمترین رکن شکلگیری عملکرد دانه در

در این راستا گزارش شده است که اندازه نهایی دانه تا
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برداشت باال میباشد.

کاملینا معرفی شده است بهطوریکه هر چقدر تعداد
خورجینها در این گیاه بیشتر باشد احتمال تولید

هدف از گشت گیاهان روغنی دستیابی به حداکثر

دانههای سالم (بارور) در شرایط تنش اسمزی افزایش

عملکرد دانه با هدف حصول عملکرد روغن باال است .در

مییابد ( .)Kuzmanovic et al., 2021از طرفی گزارش

نتیجه شاخص برداشت که نشاندهنده نسبت دانه به کل

شده است که با افزایش تعداد خورجینها آب و مواد

ماده خشک تولیدشده در گیاه است ،یک ویژگی مهم در

غذایی با سهولت بیشتری در اختیار دانهها قرار میگیرد

گیاهان دانه روغنی محسوب میشود (

و ضمن افزایش تعداد دانههای بارور ،وزن دانهها نیز تا

 .)2020این در حالی است که شرایط آبوهوایی و

حدی افزایش مییابد (.)Ahmad Waraich et al., 2020

پتانسیل ژنتیکی شاخص برداشت را بهشدت تحت تأثیر

در پژوهش حاضر نیز بهنظر میرسد الینهای  134و 110

قرار میدهند .در این راستا گزارش شده که در الینهای

ضمن سازگاری با محیط توانستهاند از طریق تعداد باالتر

کم محصول کاملینا طول دوره رشد رویشی بهطور

خورجین در واحد سطح در مجموع دانههای بیشتر و

قابلمالحظهای از طول دوره رشد زایشی کمتر است و

بزرگتری تولید کنند و این موضوع منجر به حصول

این موضوع (کوتاهبودن طول دوره رویشی در الینهای

بیشترین عملکرد در بین  40الین کاملینا شده است.

کم محصول) موجب تشکیل تعداد خورجین و دانه کمتر

Zanetti et al.,

در بوته شده و در نتیجه عملکرد دانه و شاخص برداشت
 .5 .3شاخص برداشت

را کاهش میدهد ( .)Matteo et al., 2020در پژوهش

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2الینهای هاپلوئید

حاضر نیز مشاهده میشود که الینهای  11و  123که

مضاعف کاملینا نشان داد که از نظر شاخص برداشت

کمترین شاخص برداشت را داشتند از لحاظ تعداد

تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از مقایسه

خورجین و دانه نیز در پایینترین گروههای آماری قرار

میانگین دادهها نشان داد که الینهای  39 ،47و 134

گرفتهاند (جدول  .)3از طرفی تفاوت معنیداری در قطر

بهترتیب با مقادیر  32/35 ،33/99و  30/13درصد ،از نظر

ساقه و برگهای ارقام کاملینا گزارش شده که این موضوع

شاخص برداشت در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند.

تفاوت معنیدار در عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه

رقم سهیل نیز که بهعنوان شاهد در نظر گرفته شده بود با

ارقام این گیاه را در برداشته است (.)Zanetti et al., 2020

مقدار شاخص برداشت  20/18درصد در رتبه ششم قرار

بنابراین بهنظر میرسد مقدار سهم دانه از کل ماده خشک

گرفت (جدول  .)3نتایج همچنین نشان داد که الین  11با

تولیدی نیز از عوامل مهم در حصول شاخص برداشت باال

شاخص برداشت  4/01درصد و الین  123با شاخص

در الینهای مختلف کاملینا باشد.

برداشت  5/73درصد کمترین مقادیر شاخص برداشت را
بهخود اختصاص دادند .بنابراین مشاهده میشود که

 .6 .3محتوای روغن

الینهای کم محصول (الینهای  11و  )123نسبت به

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که در بین الینهای

الینهای پر محصول شاخص برداشت کمتری دارند

موردبررسی از نظر محتوای روغن (درصد روغن)

(جدول  .)3که این موضوع نشانگر سازگاری کمتر این

اختالف معنیداری وجود داشت (جدول  .)2مقایسه

الینها به محیط ،در مقایسه با الینهای دارای شاخص

میانگین دادهها نیز نشان داد که الینهای  66و 90
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بهترتیب با  33/22و  33/07درصد روغن بیشترین

 134و  110بهترتیب با مقادیر  1027/47و 973/13

محتوای روغن را داشتند .اما نکته قابلتوجه این بود که

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را در بین

این مقادیر با درصد روغن شش الین دیگر از جمله رقم

الینهای کاملینا داشتند بهطوریکه عملکرد روغن در

سهیل بهعنوان شاهد و الینهای  110و  134که بیشترین

الینهای ذکرشده حدود  36درصد بیشتر از رقم سهیل

میزان عملکرد دانه را نیز داشتند ،از لحاظ آماری اختالف

بهعنوان شاهد بود .کمترین میزان عملکرد روغن نیز به

معنیداری نداشت (جدول .)3

مقدار  123/69کیلوگرم در هکتار و در الین  123یعنی

گزارش شده که درصد روغن در کاملینا بیشتر تحت

همان ژنوتیپی که کمترین عملکرد دانه را داشت ،حاصل

تأثیر ژنتیک است تا عوامل محیطی ،بهطوریکه اگر در

شد (جدول  .)3بنابراین بهنظر میرسد روند تغییرات

اواخر فصل رشد تنشهای محیطی شدید رخ ندهد،

عملکرد روغن در الینهای موردبررسی در این پژوهش

(Amiri-

مشابه روند تغییرات عملکرد دانه بوده است و اختالف

 .)Darban et al., 2020همچنین بنا به گزارشها درصد

معنیدار در عملکرد روغن بیانگر پتانسیل ژنتیکی الین

روغن دانه یک صفت کمی است که توسط چندین ژن

های موردبررسی در تولید عملکرد روغن میباشد.

کنترل میشود .درنتیجه احتمال آسیبدیدن تعداد زیادی

عملکرد روغن از حاصلضرب عملکرد دانه و درصد

از ژنهای کنترلکننده درصد روغن دانه در شرایط محیطی

روغن دانه بهدست میآید ،بنابراین تابعی از این دو مؤلفه

کمتنش پایین است و بنابراین شرایط محیطی نسبت ًا مناسب

میباشد ،در نتیجه تالش برای افزایش هر یک از این دو

و ثابت نقش تأثیرگذاری در تغییرات درصد روغن دانه

جز میتواند منجر به افزایش عملکرد روغن کاملینا شود،

گیاه نخواهد داشت ( .)Borzoo et al., 2021در پژوهش

با اینحال درصد روغن بیشتر تحت تأثیر خصوصیات

حاضر نیز با توجه به یکسانبودن شرایط محیطی بهنظر

ژنتیکی ارقام و الینها قرار میگیرد (

میرسد پتانسیلهای ژنتیکی در تولید محتوای روغن نقش

 .)2020در پژوهشی با بررسی همبستگی عملکرد دانه و

تأثیرگذاری در میزان روغن الینهای مختلف داشته است.

روغن کاملینا گزارش شد که بیش از  90درصد تغییرات

همچنین گزارش شده که افزایش عملکرد دانه تأثیر

عملکرد روغن این گیاه در نتیجه تغییرات عملکرد دانه

مستقیمی بر افزایش عملکرد روغن دانه کاملینا داشته و از

بوده است همچنین گزارش شده که تمامی اجزای

این طریق محتوای روغن دانه این گیاه را افزایش میدهد

عملکرد دانه در کاملینا (شامل تعداد خورجین در بوته،

( .)Zubr, 2003بنابراین براساس نتایج حاصل از پژوهش

تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه) همبستگی مثبت

حاضر ،توجه به پتانسیل ژنتیکی تولید محتوای روغن در

معنیداری با عملکرد دانه در این گیاه داشته است و

الینهای پرمحصول در انتخاب و توسعه ارقام و الینهای

افزایش مقادیر اجزای عملکرد از طریق بهبود عملکرد دانه

مختلف کاملینا امری ضروری بهنظر میرسد.

موجب افزایش عملکرد روغن کاملینا در واحد سطح شده

درصد روغن در هر الین کاملینا ثابت میماند

Blume et al.,

است (.)Vollmann et al., 2007
 .7 .3عملکرد روغن

در پژوهش حاضر نیز الینهای هاپلوئید مضاعف

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ بر عملکرد

 134و  110که بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح را

روغن  40الین کاملینا معنیدار بود (جدول  .)2الینهای

داشتند توانستند روغن بیشتری نیز در مقایسه با سایر
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الینهای موردبررسی تولید کنند (جدول  .)3بنابراین

مستقیم عملکرد دانه بر عملکرد روغن کاملینا بود .بنابراین

بهنظر میرسد تالش برای افزایش عملکرد دانه کاملینا از

با توجه به اینکه هدف از کشت گیاه دانه روغنی کاملینا

طریق مهیاکردن شرایط مناسب در توسعه اجزای عملکرد

عالوه بر برداشت دانه حصول روغن به مقدار مناسب

دانه روش کاربردیتری بهمنظور افزایش عملکرد روغن

است در مجموع میتوان الینهای  134و  110را بهعنوان

این گیاه باشد.

الینهای برتر و امیدبخش که با شرایط آبوهوایی منطقه
سازگاری دارند پیشنهاد نمود.

 .4نتیجهگیری
نتایج این پژوهش در مجموع نشاندهنده تفاوت بسیار

 .5تشکر و قدردانی

معنیدار الینهای هاپلوئید مضاعف کاملینا از نظر اجزای

این اثر تحت حمایت مادی صندوق حمایت از

عملکرد بوده که این تفاوتها در نهایت منجر به ایجاد

پژوهشگران و فناوران کشور ( )INSFبرگرفتهشده از
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