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Billy،GKH 305  ، Anatol وSLM 046 که یک گروه را به خود اختصاص دادند، درصد روغن و درصد اسید اولئیک 
  .ت در این ارقام پایین بودباالیی داشتند و درصد اسید لینولئیک و میزان گلوکوزینوال
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Abstract 

In order to assessment of yield, yield components, quality traits and some morphological traits of 

sixteen rapeseed cultivars (Brassica napus L.) a field experiment was conducted during 2008-2009 

in Arak Research Institute Agriculture. In this experiment cultivars were compared in a randomized 

complete block design with three replications. Effect of cultivars were significant on grain yield, 

and 1000 seed weight, seed number per siliqua in plant, siliqua number in plant, flowering period, 

growth period, the percentage of protein and oil, the amount of seed glucosinolate and fatty acids; 

palmetic acid stearic acid, oleic acid, linoleic acid and linolenic acid percentage. In this experiment, 

Triangle had the highest and Anatol had the lowest grain yield. The most oil content was observed 

in cultivar SLM046, while the highest protein content belonged to cultivar Lioness. The lowest 
glucosinolate was observed in cultivar Talaye and ES Astrid produced the highest it. In order to 

produce high seed yield cultivars Billy, ES Astrid, GK Helena and GKH 1103 and to produce good 

quality oil cultivars GKH 305, Billy, Anatol and SLM 046 is recommended, respectively. Cluster 

analysis indicated that the varieties were divided into four and three groups on the basis of 

qualitative and quantitative traits, respectively. In classification of quantitative traits, Anatol was in 

one group by itself, which had the lowest 1000 seed weight and grain yield and the longest 

flowering period. In classification of qualitative traits, Billy, GKH 305, Anatol and SLM 046 were 

in one group, they had the highest oil and oleic acid percentage and these varieties had the lowest 

linoleic acid percentage and amount of glucosinolate. 
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  مقدمه
ن منبع غذایی هاي روغنی پس از غالت دومی دانه

این محصوالت عالوه بر . دهند مردم جهان را تشکیل می
هاي  هاي چرب حاوي پروتیئن دارا بودن ذخایر غنی اسید

هاي حیوانی و نیز معرفی  تیئنوگیاهی به جاي پر
هاي  هاي روغنی جدید مانند سویا و کلزا به بازار دانه

جهانی سبب اهمیت روز افزون این محصوالت شده است 
هاي روغنی، کلزا یکی از  در بین دانه ).1374وي نب(

 و  رادشیرانی(مهمترین گیاهان روغنی به شمار می رود 
هاي خاص کلزا و سازگاري آن با  ویژگی ).1374احمدي 

 است که  شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده
کشت این گیاه به شدت توسعه یابد، بنابراین انتخاب رقم 

فقیت تولید محصول، حائز اهمیت مناسب براي مو
هاي مقایسه عملکرد به  در این راستا آزمایش. باشد می

هاي گزینش ارقام پر محصول مورد  عنوان یکی از روش
  .گیرد استفاده قرار می

 رقم کلزاي بهاره را در قالب طرح 24) 1384(آئین 
بلوك کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال در 

شاورزي جیرفت مورد بررسی قرار داد، مرکز تحقیقات ک
هاي سطوح رقم نشان داد که بیشترین  مقایسه میانگین

 مربوط به رقم 9/276تعداد خورجین در بوته به میزان 
 و Option500ساري گل و بعد از آن ارقام 

Hayola308از نظر تعداد خورجین، رقم .  تعلق داشت
Hayola308 سایر  دانه در خورجین برتر از 8/23 با

، Option500ارقام مورد بررسی بود و بعد از آن ارقام 
Haypla401 و Haypla420 بیشترین وزن . واقع شدند

 گرم بود و 16/4 به میزان Haypla401دانه مربوط به 
 گرم در گروه 91/3 با وزن هزار دانه Haypla420رقم 

هاي عملکرد دانه در  مقایسه میانگین داده. دوم قرار گرفت
 با عملکرد Haypla401 نشان داد که رقم درصد 1سطح 
در هکتار، برتر از سایر ارقام بود و  کیلوگرم دانه 4461

 به ترتیب Haypla308 و Haypla420بعد از آن ارقام 
 کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین 4012 و 4186با تولید 

، )1997(مرضی  .عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند
از نظر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در  رقم کلزا را 58

هشت ناحیه اروپا در دو سال مورد بررسی قرار داد، 
 با Orientمتوسط تولید در این مناطق نشان داد که رقم 

گرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را   کیلو3390تولید 
  .نمودتولید 

گزارش کرد حداکثر تجمع ماده  )1993(هابکوت 
هاي دوره گلدهی وقتی پوسته خشک بذرها در انت

 .شود اند، حاصل می ها به حداکثر خود رسیده غالف
رشد اولیه سریع، گلدهی زود هنگام پس ) 1974(ترلینگ 

 هزار 5-8از مرحله روزت، برخورداري از تعداد 
هاي فرعی را  خورجین در متر مربع و کاهش تعداد ساقه

. نموداز خصوصیات مطلوب جهت تولید عملکرد باال ذکر 
اي بحرانی و مؤثر  اعالم کرد گلدهی مرحله) 1984(ایوانز 

ها در  ها و دانه تعداد نهایی غالف. بر عملکرد کلزا است
شود و بستگی زیاد به  ایی، تعیین می یک دوره چهار هفته

روابط بین منبع و مخزن در . سازي دارد استمرار ماده
ا سهم در کلز .سازي مؤثر است این فاز بر میزان ماده

ها به ساقه اصلی اختصاص دارد، در  عمده خورجین
تر، تعداد  هاي پایین هاي گروه شاخه در صورتی که

تایو و (خورجین و تعداد دانه در خورجین کمتر است 
  .)1975مرگان 
  اسیدارقام بدون اروسیک اسید مقادیر زیادي    

کنند که  اندوخته می) بعضی لینولنیک(اولئیک و لینولئیک 
روغن کلزا . راي تغذیه پستانداران کامالً مناسب هستندب

، در لینولئیک  اسید درصد20 اولئیک اسید،  درصد61با 
حال حاضر به عنوان بهترین روغن در تغذیه انسان 

 ).2004سپاسیبیونک و همکاران (مورد قبول است 
درصد روغن ) 1991(براساس تحقیقات رائو و مندهام 

باشد، به طوري که اگر در  ی میتحت تأثیر عوامل ژنتیک
اواخر فصل رشد استرسی وجود نداشته باشد، درصد 

خان و همکاران . ماند روغن دانه در هر رقم ثابت می
عملکرد ضعیف و با درصد روغن و کیفیت پایین ) 1984(

 اروسیک و گلوکوزینوالت را از اسید و باال بودن مقدار
عزیزي و  .اند خصوصیات ارقام محلی کلزا اعالم نموده

گزارش کردند میزان روغن صفتی ارثی ) 1385(همکاران 
باشد که تا حدودي هم تحت تأثیر  با وراثت پذیري باال می
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گیرد و در میان عوامل محیطی  شرایط محیطی قرار می
که بر مقدار روغن اثر دارند، دما مهمترین عامل محسوب 

 .دیاب شود که با افزایش آن درصد روغن کاهش می می
اصالح براي درصد گلوکوزینوالت ) 1989(ونی و رابلن اد

پایین در دانه روغنی کلزا، بواسطه اثرات سمی و ضد 
هاي  اي این ترکیبات، موضوع تحقیقاتی جدي دهه تغذیه

بیشترین میزان گلوکوزینوالت در  .اند اخیر گزارش نموده
هاي روي شاخه اصلی، دیده شده  ي خشک دانه ماده

ي دو کمتر از  هاي جانبی درجه شاخهاست و در  
). 1991من لکوه(باشد  هاي جانبی درجه یک می شاخه

افزایش نیتروژن و گوگرد در خاك میزان گلوکوزینوالت 
دهد و نیز تجمع گلوکوزینوالت در  دانه را افزایش می

ي کلزا صفتی ارثی است ولی در عین حال از عوامل  دانه
  . )1991 و ماري سنددفیل(پذیرد  محیطی نیز تأثیر می

هاي مختلف کلزا مقایسه رقمهدف از این آزمایش     
بهترین ارقام هاي مختلف براي دستیابی به از نظر ویژگی

تالش در واقع . استدر منطقه اراك  مطالعه مورد
هاي  ها و مکان  در سالها شود که این آزمایش می

  .ها باال رود بیشتري اجراء شود تا کارایی ارزیابی
  

  ها مواد و روش
 در مرکز 1387 -88آزمایش در سال زراعی 

 و عرض 49˚طول جغرافیایی(تحقیقات کشاورزي اراك 
)  متر1750 و ارتفاع منطقه از سطح دریا، 34˚جغرافیایی 

متوسط  با در شرایط آب و هوایی معتدل و معتدل سرد
 هاي در قالب طرح بلوكلیتر  میلی 350ي بارندگی سالیانه

رقم کلزاي بهاره سه ( رقم کلزا 16 شامل ،ادفیکامل تص
Zarfam ،Talaye و Anatol   رقم کلزاي زمستانه، 13و 

Triangle ،ES Astrid،GKH 1103 ،SLM046 ،
Okapi ،Lilian ،GKH 305 ،Lioness ،Modena ،
Billy ، Opera ،Oase و GK Helena ( تکرار سهدر 

را نشان  شرایط آب هوایی منطقه 1ل جدو. انجام گرفت
رسی و ضریب -بافت خاك محل آزمایش، لومی .دهد می

 شهریور سال 25ارقام در   کشت.آب گذري، متوسط بود
 30ي هر پشته  که فاصله  به صورت جوي و پشته1387

. انجام پذیرفت بود،  مترپنجمترو طول هرکدام  سانتی
طول هر کرت ( مترمربع ششي هر کرت آزمایشی  اندازه
  هر.در نظر گرفته شد)  متر2/1آن  متر و عرض پنج

قبل از کاشت از سم .  خط کاشت بودچهارکرت داراي 
 لیتر در هکتار به صورت مخلوط 5/1تریفالن به میزان 

کشت بر اساس دستورالعمل در  .شد خاك استفادهبا 
سرد و معتدل سرد انجام شد،  هاي مناسب مناطق تاریخ
مل با حداکثر روزت کا تالها زمستان را به ح تا بوته

در مرحـلـه شش  .مقاومت در برابـر سرما سپري کنند
کاشت به  .دی انجام ش وجین به صورت دستبـرگــی

طریق دستی و آبیاري به روش آبیاري سیفونی صورت 
 150. قبل از کاشت زمین شخم و دیسک زده شد. گرفت

زمان (کیلوگرم کود نیتروژن به صورت تقسیط سه گانه 
گرم   کیلو75و ) دهی و شروع گلدهی ساقهکاشت، قبل از 

در زمان کاشت براساس توصیه ) P2O5(کود فسفر 
در این . مرکز تحقیقات کشاورزي اراك مصرف شد

تعداد خورجین در ،  وزن هزار دانه،عملکرد دانهآزمایش 
، درصد روغن، رشددوره طول ، طول دوره گلدهی، بوته

اسید  ، تیکپالم  اسید،گلوکوزینوالتدرصد پروتئین، 
 لینولنیک  اسید ولینولئیکاسید ، اولئیک  اسید ،استئاریک

 ،براي تعیین عملکرد دانه . قرار گرفتندبررسیمورد 
 يبرداشت محصول با حذف نیم متر از ابتدا و انتها

 متر مربع 2 ±2/0خطوط به عنوان اثر حاشیه از سطح 
 وزن دانه، تعداد دانه درجهت تعیین . انجام گرفته است

به طور   بوته10خورجین ،تعداد خورجین در بوته، 
اي از دو خط  تصادفی با در نظر گرفتن اثرات حاشیه

گیري  با اندازه. گیري شد  داخلی کرت انتخاب و میانگین
 10تعداد روز از تاریخ سبز شدن تا شروع گلدهی یعنی 

درصد ظهور گل در سطح کرت طول دوره رشد محاسبه 
با استفاده از دستگاه   پروتئیندرصد روغن و. گردید

 .دگیري ش اندازه)  ساخت سوئد8620مدل (1اینفراماتیک
گیري گلیکوزینوالت با استفاده از دستگاه  براي اندازه

و با طول ) مدل واریان ساخت آمریکا(اسپکتروفتومتر 
گیري شد و با جا گذاري   نانومتر اندازه490 یا 500موج 

                                                           
1 Inframatic 
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نوالت بر حسب میکرومول مقدار گلوکوزی) 1( در رابطه
  .بر گرم محاسبه شد

]1[    111)
Stamdard

)B-A(
  دانهي برا گلوکوزینوالت میزان =)

  
درصد اسیدهاي چرب با استفاده از دستگاه 

ساخت UNICAM 4600 (کروماتوگرافی گازي 
 ).1966متکالف و همکاران  (دگیري ش اندازه) انگلیس
  SASا با استفاده از نرم افزار آماري ه آنالیز داده   

 اي دانکن ها به روش چند دامنه  مقایسه میانگینو) 1997(
اي با روش وارد و ضریب   تجزیه خوشه.انجام شد

هاي استاندارد  فاصله توان دوم اقلیدسی بر روي داده
 محل برش . انجام گرفتZشده با استفاده از امتیاز دهی 

مشخص MANOVA ز تجزیه دندرو گرام با استفاده ا
  .شد

  
  نتایج و بحث 

  صفات کمی ارقام
  عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از لحاظ 
) p ≥01/0(داري وجود دارد  عملکرد دانه اختالف معنی

بیشترین عملکرد دانه مربوط به  ).2 جدول(
، Triangle ، Billy ،SLM 046 ،GKH 1103مارقا

Oase و Lilian مارقامربوط به  کمترین میزان. بود 
Anatol  و Opera رسد  به نظر می). 3جدول ( بود

هایی   در محیطTriangleهاي دیرگل و دیررس مانند  رقم
خاص تري دارند به دلیل شرایط  که فصل رشد طوالنی

 دهند و اقلیمی سازگاري فیزیولوژیکی از خود نشان می
استفاده را از محیط با تطبیق مراحل رشدي خود حداکثر 

 Anatol ولی ارقام زودگل و زودرس مانند رقم ،کنند می
تواند حداکثر مواد  دلیل زود گلدهی و زودرسی نمیبه 

فرجی . پرورده و در نتیجه حداکثر عملکرد را تولید نماید
مطلبی پور و و نیز ) 1991(و همکاران  و زاهو) 1384(

ر به فعلیت شرایط آب و هوایی را د) 1379(همکاران 
  . هاي بالقوه ارقام، مؤثر اعالم نمودند رساندن پتانسیل

  
  وزن هزار دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم 
). 2جدول ) (p ≥01/0(دار بود  روي وزن هزار دانه، معنی
 و Zarfamو   Triangleارقام بیشترین وزن هزار دانه

). 3جدول( شتتعلق دا Anatol  نیز به رقمکمترین
 هونداو و ي دگنهارت ي بدست آمده با نتیجه نتیجه

 تأثیر  که گزارش کردند وزن هزار دانه تحت)1981(
 د بلکه ارقام مختلف، وزنگیر عوامل محیطی قرار نمی

ارقام زودرس وزن هزار  و در ي متفاوتی دارند هزار دانه
ماند، تطابق   بیشتر از ارقام دیررس ثابت باقی می دانه
  .دارد

  
  تعداد دانه در خورجین

  تعداد دانه در خورجین ارقام متفاوت بود     
)01/0≤ p ()به طوري که رقم). 2جدولOpera  بیشترین 

کمترین تعداد دانه در خورجین را دارا  Triangle و رقم
ي بدست آمده از این آزمایش با  نتیجه. )3جدول( بودند

) 1376(انوري و ) 1371(هاي آیینه بند  نتایج آزمایش
ها بیان داشتند که تعداد دانه در  آن. دمطابقت دار

 .باشد عوامل ژنتیکی می ریخورجین بیشتر تحت تأث
 نیز گزارش کردند تعداد دانه) 2004(فاراتوال و همکاران 

در خورجین ویژگی مهمی است که به طور مستقیم بر 
افزایش تعداد دانه در  .باشد گذار می  عملکرد تأثیر

جین و به دنبال آن احتمال کاهش اندازه دانه به دلیل خور
رابطه مبدأ و مقصدي، شاید دلیلی بر کاهش عملکرد دانه 

هر چه تعداد خورجین در بوته بیشتر باشد به علت . باشد
ها کاهش  ها، تعداد و اندازه دانه شدید بین خورجین رقابت
   ).1387فنایی و همکاران ( یابد می
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 . اراك در منطقه1387-1388اختالف میانگین حداقل و حداکثر دماي ماهیانه و بارندگی در سال زراعیمقادیر  -1جدول 

 
 .سازمان هواشناسی کشور: مأخذ

  
   در منطقه اراكي مورد مطالعهی ارقام کلزامتجزیه واریانس صفات ک -2جدول 

درجه   منابع تغییر  میانگین مربعات
  آزادي

  عملکرد دانه
  وزن هزار
  هدان

  تعداد دانه
  در خورجین

  تعداد خورجین
  در بوته

  طول دوره
  گلدهی

  طول دوره
  رشد

  62/17**  38/143**  63/9918**  27/8**  3186/0**  07/979156**  15  رقم
  ns 25/10184  ns0052/0  **65/1  *6/28  **58/46  **52/59  2  تکرار

  25/5  69/7  49/21  24/0  013/0  36/28907  30  اشتباه آزمایشی
  84/0  24/8  36/3  25/2  014/3  26/5    (%)غییرات ضریب ت
ns      ،*1و % 5دار در سطح احتمال  دار و معنی به ترتیب غیر معنی** و%  

 
    در منطقه اراكي مورد مطالعه ارقام کلزایمیانگین صفات کم -3جدول

  
  %1دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی
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 . در منطقه اراكي مورد مطالعه صفات کیفی ارقام کلزاتجزیه واریانس -4جدول 

  
ns  ،*1و % 5دار در سطح احتمال  دار و معنی به ترتیب غیر معنی** و%.  

  
  تعداد خورجین در بوته

- اختالف معنیاین صفت در بین ارقام مورد آزمایش 
به ترتیب در این مطالعه  ).2جدول) ( p ≥01/0 (دار داشت

بیشترین و رقم  GK Helena و GKH 1103ارقام 
SLM 046کمترین تعداد خورجین در بوته را داشتند  

دهی  در ارقامی که مراحل رشدي چون غنچه). 3جدول (
هاي مولد خورجین در  دهی که تمایز سلول و شروع گل

از جهت (گیرد با شرایط محیطی مطلوب  انجام می ها آن
برخورد کرده و این سبب ) تششعشع و رطوبت دما،
هاي مولد خورجین روي  تعداد زیادي از سلول ردیده تاگ

ي باروري و تکامل  اصلی و فرعی به مرحله هاي شاخه
نتایج بدست آمده با نتایج سایر محققین که . نهایی برسند

خورجین در بوته را از اجزاي مهم تشکیل دهنده  تعداد
پور عیسی و همکاران (عملکرد دانستند مطابقت دارد 

  ).1991 نوترون و بیلسبرو ، 1376  انوري 1385
  

   ي گلدهیطول دوره
اختالف این صفت در بین ارقام مورد آزمایش 

بیشترین ). 2 جدول) (p ≥01/0( نشان دادداري  معنی
 51 با میانگین Anatolطول دوره گلدهی مربوط به رقم 

 ارقام در گلدهی  کمترین طول دوره). 3جدول (بود روز 
Billy  ،Opera و ES Astrid  افزایش  .مشاهده گردید

ي طوالنی   ارقام دیرگل، باید به سبب دوره عملکرد دانه
ها باشد؛ هر چه طول دوره رشد  رشد و زمان گلدهی آن

تواند از منابع محیطی بیشتر  باشد گیاه می  بیشترگیاه
طول دوره گلدهی در شرایط مزرعه تحت  .استفاده نماید

گردد که این عامل  نی میتر، طوال تأثیر دماهاي پایین
عزیزي و همکاران (شود  می سبب افزایش عملکرد دانه

گزارش کرد، افزایش دما در ) 1978 (هاگسان ).1385
زمان گلدهی و بعد از آن سبب کوتاه شدن طول دوره 

گلدهی به موقع عامل افزایش . گلدهی ارقام مختلف گردید
   .عملکرد اعالم شده است

  
   رشد طول دوره
اثر رقم روي طول ي واریانس  س نتایج تجزیهبراسا

  کمترین).2جدول ) (p ≥01/0(دار است   رشد معنی دوره
 Anatol روز به رقم 6/264 با میانگین ه رشدورطول د

دیرگل و زودگل بودن ارقام و ). 3جدول (تعلق داشت 
ها و  هاي رویشی و زایشی آن اختالف در طول دوره

 گیاه با درجه برخورد هر یک از مراحل رشدي
هاي متفاوت، طی فصل رشد و همچنین تأثیر  حرارت

ها، قابل  ها، در توجیه این اختالف پذیري متفاوت آن
با توجه به این که رقم  در این پژوهش. باشد استناد می

Oaseرفت که به دلیل   رقمی دیررس بود، انتظار می
دیررسی از عملکرد بیشتري نسبت به سایر ارقام 

  ).1379آلیاري و همکاران (باشد برخوردار 
  

  صفات کیفی ارقام
  دانه درصد روغن

درصد روغن  ها نشان داد که تجزیه واریانس داده
دار است   درصد معنی5بین ارقام کلزا در سطح احتمال 

 SLM 046  ، Billy،Zarfam  ،ES مارقا). 4جدول (
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Astrid ،Lilian ،GKH 305 ،GKH 1103 ،Oase ،
Lioness ،Anatol ،Opera ،Talaye و Okapi از 

میزان ). 5جدول (درصد روغن باالیی برخوردار بودند 
باشد تا  روغن دانه صفتی ارثی با وراثت پذیري باال می
در . گیرد حدودي نیز تحت تأثیر شرایط محیط قرار می

میان عوامل محیطی که بر مقدار روغن اثر دارد، دما 
زایش آن درصد شود که با اف مهمترین عامل محسوب می

مقدار ). 1385عزیزي و همکاران (یابد  روغن کاهش می
باشد   درصد می40-45روغن موجود در دانه کلزا بین 

  ). 1370 ناصري(
  

  دانهدرصد پروتئین
بین ارقام کلزاي مورد  از نظر درصد پروتئین      

) p ≥01/0(داري وجود داشت  آزمایش تفاوت معنی
 مارقاروتئین مربوط به بیشترین درصد پ). 4جدول (

Lioness، Anatol، ES Astrid ،Lilian و GKH 1103 
 18-24 کلزا حدود  میزان پروتئین دانه). 5جدول ( بود

از طرفی میزان  ).1370پور، خواجه(باشد  میدرصد 
ژنتیکی و محیطی پروتئین دانه تحت تأثیر عوامل 

 به طوري که روزهاي خنک بهاري باعث ،باشد می
در  افزایش میزان روغن و کاهش میزان پروتئین و

 فیاض و( شود هاي گرم بهاري این رابطه عکس می روز
  ).2007همکاران 

  
  میزان گلوکوزینوالت

بین ارقام کلزاي مورد بررسی از نظر میزان      
درصد تفاوت  1گلوکوزینوالت در سطح احتمال 

، Talayeم ارق ا).4جدول (جود داشت داري و معنی
Anatol ،Okapi،Opera  وGKH 305 نسبت به سایر 

بیشترین . کمتري برخوردار بودندگلوکوزینوالت ز اارقام 
 و ES Astrid ارقام به  مربوطمیزان گلوکوزینوالت

Modena میزان این ماده در ارقام ). 5جدول  (بود
 اله و ولی. اشدب مختلف بسته به عوامل ژنتیکی متغیر می

توارث  قابلیت گزارش نمودند برآورد) 1382(همکاران 
نمایانگر اهمیت زیاد  گلوکوزینوالت براي خصوصی باال

 .باشد ها می اثرهاي افزایشی ژن ها در کنترل آن

گلوکوزینوالت دانه با استفاده از کود نیتروژن به میزان 
ارد، داري د  معنیفزایشیا کیلوگرم در هکتار اثر 150-0

 کیلوگرم در هکتار 150اما زمانی که میزان کود فراتر از 
باشد اثر کم و یا هیچ اثري در میزان آن نخواهد داشت 

، )2002(بهرنس  از طرفی). 1993بیلسبرو و همکاران (
اعالم کرد فرم مصرفی نیتروژن اثري روي میزان 

توان به این  ها می با این توصیف. گلوکوزینوالت ندارد
رسید که میزان گلوکوزینوالت دانه هم متأثر از نتیجه 

   .باشد عوامل ژنتیکی و نیز عوامل محیطی و زراعی می
  

   پالمتیک اسید درصد
 اسید درصدبین ارقام کلزاي مورد بررسی از نظر 

داري  درصد تفاوت معنی 1در سطح احتمال پالمیتیک 
 پالمیتیک در  اسید درصد).4 جدول(وجود داشت 

 Opera  ،Lioness ،Modena ،ES Astrid،Okapiارقام
،Talaye ،  Lilian ،GK Helena ، Zarfam  و GKH 

  ).5جدول (  باال بود305
  

  استئاریک اسید درصد
 استئاریک بین ارقام کلزا تفاوت اسیددرصد 

بیشترین ). 4جدول ) (p ≥01/0( داري وجود داشت معنی
 ،Billy، GKH 1103 ارقامدر   استئاریکاسید درصد

GKH 305  وSLM 046 5جدول ( مشاهده گردید.(  
  

   اولئیک اسید درصد
 1 در سطح احتمال ارقام اولئیک اسید درصد     
 اولئیک در  اسیددرصد). 4جدول  ( متفاوت بوددرصد

 و SLM 046،GKH 305  ،Triangle ،Zarfamم ارقا
Anatolباالتر از سایر ارقام مورد بررسی بود    

  ). 5جدول (
  

   لینولئیک سیدا درصد
در   لینولئیک در بین ارقام کلزااسید درصد
 داري وجود داشت درصد تفاوت معنی1سطح احتمال 

 ارقام لینولئیک در اسید  درصدینبیشتر). 4جدول (



           155                                                                     .....    رقم کلزا 16 شناسی  ریختارزیابی عملکرد، اجزاي عملکرد و برخی خصوصیات
 

 

 

Lioness، Modena ،GK Helena،Oase   و GKH 
 SLM ارقام  مشاهده گردید و کمترین درصد به1103

046 ،Billy ،Opera ،Okapi، Zarfam ،Triangle، 
Anatol و  GKH 3055جدول  ( تعلق داشت.(  

  

   در منطقه اراكي مورد مطالعه ارقام کلزایفیمیانگین صفات ک -5 جدول

  
  )∗∗% (1و ) ∗% (5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی

  
   لینولنیک اسید درصد

لینولنیک  اسیدبین ارقام کلزا از نظر درصد 
). 4جدول ) (> 05/0p(داري وجود داشت  معنی اوتتف

 GKH ارقاممربوط به لینولنیک   اسیددرصدبیشترین 
1103 ،Opera و Lioness 5جدول ( بود(.  

شریعتی و قاضی ( منابع مختلف هاي شطبق گزار     
هاي چرب اصلی موجود  مقدار اسید) 1379زاده،  شهنی

 2-6 پالمیتیک اسید :در روغن دانه کلزا بدین قرار است
-24 لینولئیک  اسید درصد،55-75اولئیک اسید درصد، 

 اسید  درصد، و مقدار10-24لینولنیک اسید  درصد، 10
از . اروسیک ناچیز و در ارقام مختلف کلزا متغیر است

، اعالم کردند که میزان )2006(طرفی راتک و همکاران 

 2/43-7/47روغن در ارقام دو صفر زمستانه کلزا بین 
 درصد، لینولئیک 60 اولئیک اسید میزان. باشد رصد مید

اورسیک کمتر از اسید   درصد و10 درصد، لینولنیک 20
هاي  نوع و میزان اسید ).2002بهرنس (باشد   درصد می3

چرب موجود در روغن ارقام مورد مطالعه، کیفیت روغن 
 مهمترین اسید چرب اشباع از بعد تغذیه. دهد را نشان می

شود، از  نمی این اسید در بدن سنتز. لئیک است لینواسید
اولئیک نیز . ي غذایی تأمین شود این رو باید توسط جیره

یکی از اسیدهاي چرب غیر اشباع مهم است که عالوه بر 
  اهمیتی که در تغذیه دارد، روغن حاوي 
آن مقاومت باالیی در برابر اکسیداسیون داشته و براي 

 ).1370ناصري ( است  بسیار مناسبمصارف پخت و پز
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زمان تشکیل بذر در کلزا دماي  از طرفی چنانچه در
محیط باال باشد، اسیدهاي اصلی تغییر یافته، عملکرد و 

 .)1991و همکاران  یانز(یابد   میکیفیت روغن کاهش
افزایش میزان اسید چرب اشباع نشده از جمله اولئیک و 

به ذکر  الزم. برد لینولئیک مرغوبیت روغن را باال می
 لینولئیک نسبت به اولئیک در مقابل حرارت  اسیداست که

شود در مورد غذاي  پایداري کمی دارد لذا توصیه می
سرخ کردنی از ارقامی استفاده شود که میزان اولئیک 

 SLM 046) 80/70در این تحقیق رقم . بیشتري دارد
  .داراي بیشترین درصد اولئیک بود) درصد

  
  همبستگی صفات

بین عملکرد دانه با طول دوره رشد همبستگی مثبت        
 براساس .)6 جدول()=58/0r* (مشاهده شدداري  و معنی

تحقیقات انجام شده مدت زمان الزم از کاشت تا گلدهی 
ابوزید (با عملکرد دانه رابطه مستقیم دارد ) رشد رویشی(

 به طوري که هر چه این مدت ).1989و ویلکوکسن 
یاه از دما و تشعشع به مدت بیشتري تر باشد، گ طوالنی
بین وزن هزار . شود برد و ماده سازي بیشتر می بهره می

داري  دانه و طول دوره گلدهی همبستگی منفی و معنی
دهد   این همبستگی نشان می).r=-548/0*( داشتوجود 

در ارقامی که طول دوره گلدهی زیاد دارند مانند 
Anatolند و این شاید به ي کمتري دار ، وزن هزار دانه

  همبستگی.علت کاهش طول دوره پر شدن دانه باشد
- هاي چرب معنی  پروتئن و اسیددرصد روغن با درصد

  )6 جدول (دار نبود

  
  اي تجزیه خوشه

اي صفات ریخت شناسی را   تجزیه خوشه1شکل       
  با توجه به این شکل دندرو گرام به . دهد نشان می

اول  گروه. ه استمجزا تفکیک شد چهار گروه
 GKH 305 ،Lilian  ،Lioness ،Modena ،Oaseارقام

طول دوره رشد در این ارقام . شوند  شامل میOkapiو
باال و وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد 

 Billy ،ESارقام . خورجین در بوته نسبتاً پایین است
Astrid ،GK Helena و GKH 1103  در گروه دوم
در این ارقام تعداد خورجین در بوته و طول . فتندقرار گر

باشد ولی از تعداد دانه در خورجین دوره رشد باال می
. نسبتاً پایین و طول دوره گلدهی کوتاه برخوردار هستند

 عملکرد دانه  قرار دارد که ازAnatolدر گروه سوم رقم 
و وزن هزار دانه بسیار پایین و دوره گلدهی طوالنی 

، Opera ارقام گروه چهارم .باشد میبرخوردار 
Zarfam،Talaye  ،SLM 046 و Triangle را شامل 

 خورجین در بوته بسیار کم دتعدا  در این گروه.شوند می
 است و طول دوره گلدهی نسبتاً کوتاه است 

اي صفات  دندروگرام حاصله از تجزیه خوشه  
در گروه ). 2شکل (سه گروه مجزا تبدیل شد  کیفی بذر به

، Zarfam ،Triangle ،Talaye ،Operaاول ارقام 
Okapi ، Oase وLilian ؛ گروه دوم ارقامGKH 305 ،
Billy ، Anatol وSLM 046؛ گروه سوم ارقام GK 

Helena،ES Astrid  ،Modena ،Lioness و GKH 
پالمیتیک،  درصدارقام گروه اول از  . قرار داشتند1103

رصد اولئیک درصد لینولئیک، درصد لینولنیک و د
درصد پروتئین، . متوسط برخوردار هستند

گروه دوم از  .باشد گلوکوزینوالت در این ارقام پایین می
نظر درصد روغن و درصد اولئیک در سطح باالیی قرار 

درصد لینولئیک و میزان گلوکوزینوالت در ارقام . داشتند
ارقام گروه سوم نسبتتاً از . این گروه پایین است

ت باالیی برخوردار بودند و درصد اسید گلوکوزینوال
 طور به اي خوشه تجزیه .اولئیک در این ارقام پایین بود

 بندي گروه و ژنتیکی تشریح تنوع براي ايگسترده
 گرفته قرار مورداستفاده مشابه صفات براساس جوامع
 ).1384سوري و همکاران (است 
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  در منطقه اراك ارقام کلزا  ضرایب همبستگی بین صفات مختلف در بررسی-6 دولج

  
  %1و % 5دار در سطح احتمال   به ترتیب معنی**و*
  
  

 
   رقم کلزا با استفاده از روش وارد و ضریب فاصله توان دوم اقلیدسی16 دندروگرام صفات ریخت شناسی -1شکل 
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  ز روش وارد و ضریب فاصله توان دوم اقلیدسی رقم کلزا با استفاده ا16 دندروگرام صفات کیفی بذر -2شکل

  
  نتیجه گیري کلی

ي  با توجه به همبستگی صفات، با افزایش طول دوره
 و با کاهش طول دوره  یافته عملکرد دانه افزایش رشد،
 عملکرد رويولی  یابد وزن هزار دانه افزایش می گلدهی،

اي صفات   تجزیه خوشه از نظر.دانه تأثیر چندانی ندارد
.  گروه قرار گرفتندچهار در هاي مورد مطالعه ژنوتیپ،کمی

وزن هزار دانه و به دلیل پایین بودن  Anatolرقم 
عملکرد دانه و دوره گلدهی طوالنی نسبت به سایر 

   .ها به تنهایی در یک گروه قرار گرفت گروه

 گروه قرار سه صفات کیفی در ها از نظرژنوتیپ  
 SLM 046و GKH 305  ،Billy ، Anatolارقام. گرفتند
 از نظر ، گروه را به خود اختصاص دادند زیرکه یک

 داشتنددرصد روغن و اسید اولئیک در سطح باالیی قرار 
و درصد اسید لینولئیک و میزان گلوکوزینوالت در این 

 صفات  نظر گروه فوق از زیربنابراین. ارقام پایین بود
مجموع  در . بیشتري برخوردار بودیت مطلوب ازکیفی

بیشترین میزان درصد روغن و عملکرد دانه در یک سال 
  . بودBillyمربوط به رقم 

  

  مورد استفادهمنابع

  .انتشارات عمیدي تبریز. هاي روغنیدانه. 1379 ،آلیاري ه و شکاري ف

  کارشناسی ارشدپایان نامه. بررسی اثر تاریخ کاشت و عملکرد اجزاي عملکرد ارقام کلزاي پاییز. 1371 ،آیینه بند الف
  .دانشگاه تربیت مدرسدانشکده کشاورزي  زراعت،

 پژوهش و سازندگی در زراعت و مجله. جیرفت منطقه بررسی و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در. 1384 لف،آئین ا
  .124 تا 120هاي  صفحه. 77 ، شمارهباغبانی
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زراعت، نامه کارشناسی ارشد پایان. زاي عملکرد ارقام کلزابررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اج. 1376 ،انوري م ت
  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  .تهران. .ISOمؤسسه استاندارد ملی روش . 1388بی نام، 

صفحه . مطالعه همبستگی صفات و آنالیز علیت عملکرد دانه در ارقام کلزا. 1385 ،پور عیسی م، نبی پور م و مامقانی ر
  .  تهران پاکدشت_پردیس ابوریحان . چکیده مقاالت نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران .245

  
  .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. باتات صنعتی نتولید. 1370خواجه پور م، 

 کشاورزي علوم آبی مجله تنش شرایط در نخود هاي ژنوتیپ مطالعه. 1384ح، .پور س صباغ ح و دهقانی ج، سوري
 .1527 تا 1517هاي  صفحه. 6، شماره 36دوره . ایران

  .نشر آموزش کشاورزي. کلزا. 1379 ،زاده پ شریعتی ش و قاضی شهنی

. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات زراعی دو رقم کلزاي پاییزه در منطقه کرج. 1374 ،ر م ح و احمدي.شیرانی راد 
  .21-9هاي  فحه ص.2 یازدهم، شماره جلد .نشریه نهال و بذر

). ترجمه(نژادي و تکنولوژي زیستی کلزا، فیزیولوژي، زراعت، به. 1385 ،عزیزي م، سلطانی الف و خاوري خراسانی س
  .، مشهدانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مجله . ره در منطقه گنبدمطالعه عملکرد، خصوصیات زراعی و همبستگی صفات هیجده رقم کلزاي بها. 1384 ،فرجی الف
  .396 تا 385 هاي صفحه. 3 بیست و یکم، شماره جلد ،نهال و بذر

ارزیابی عملکرد، اجزاي عملکرد و برخی . 1387 ،م و ناروئی راد م ر  قنبري پنجار ا، اکبري مقدم ح، سلوکی،ح ر فنایی
. 79، شماره ر زراعت و باغبانیپژوهش و سازندگی د. تانسهاي بهاره کلزا در منطقه سیصفات زراعی ژنوتیپ

  .44 تا 36 هاي صفحه

هاي کلزا در زردقان بررسی سازگاري و مقایسه عملکرد ارقام و الین. 1379 ،و جوکار ل مطلبی پور ش، احمدي م ر
  .50 تا 39 هاي صفحه. 3، شماره جلد دوم. مجله علوم زراعی ایران). فارس(

  .، مشهد انتشارات قدس روضوي).ترجمه(دانه هاي روغنی . 1370 ،ناصري ف

 پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی ارقام کلزا. 1374 ،نبوي ع
  . دانشگاه مشهدزراعت، دانشکده کشاورزي

هاي روغن و پروتئین در ها و درصد مطالعه ژنتیکی عملکرد، گلوکوزینوالت. 1382 ،ولی اله ر، رضایی ع ا و سعیدي ق ا
  .119 تا 50هاي  صفحه. 2، جلد بیست و دوم، شماره تحقیقات کشاورزي ایران). .Brassica napus L(ا کلز
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