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  دهیچک

 نیی تعنی و همچنونی و رگرسی همبستگبی کلزا با استفاده از ضرای صفات کمنی برآورد ارتباط بظوربه من       
 در ی رقم کلزا در دو سال متوال14 ،ری مسهی تجزقی صفات خاص بر عملکرد روغن از طرمیرمستقی و غمیاثرات مستق

 قرار گرفته و ی مورد بررس86 تا 84 یاع برنج کشور در سال زرقاتی تحقوسسه در می کامل تصادفيها قالب طرح بلوك
یش، رقم و  مورد آزماي سال هاین نشان داد که بیش مرکب آزمایه حاصل از تجزیج نتا. شديریگ  صفت اندازه13

که داللت بر وجود تنوع ژنتیکی باال در بین   وجود داشتيدار ی اختالف معنصفات مورد مطالعه رقم براي اکثر×سال
 نشان داد، در ، وزن هزار دانه و درصد روغن را با عملکرد دانهيدار ی مثبت معنیروغن همبستگعملکرد . ارقام است

 عملکرد يرگرسیون گام به گام برا.  داشتيدار ی معن وی منفیهمبستگ ین دهیتعداد روز تا خورج که با صفت یحال
 1/99 را بر عملکرد روغن داشتند و ریأث تنیشتری بیگلده روز تا  وروغن نشان داد که صفات عملکرد دانه، درصد روغن

 را وغن بر عملکرد رمی اثر مستقنیشتری بر،ی مسهی تجزجیبر اساس نتا. درصد از تغییرات عملکرد روغن را توجیه کردند
 کی به عنوان  و وزن هزار دانه حاصله عملکرد دانهجیبر اساس نتا. عملکرد دانه و به دنبال آن درصد روغن داشتند

  . شدشنهادی به عملکرد روغن باال پدنی رسي براینشیشاخص گز
  

  یتجزیه مسیر، عملکرد دانه، عملکرد روغن، کلزا، همبستگ: هاي کلیدي واژه
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Abstract 

In order to estimate relationship among rapeseed quantitative traits using correlation and 

regression coefficients, as well as to assess direct and indirect effects of specific traits to oil yield 

via path analysis, 14 rapeseed cultivars in two years were evaluated using randomized complete 

block design with three replications in Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran during 2005-2007 

cropping seasons and 13 traits were measured. The results of combined analysis showed significant 

difference among years, genotypes and year× genotype for most studied trait that be indicated the 

existence of genetic variation among varieties. Oil yield had a significant positive correlation with 

grain yield, oil percent and grain weight, while had a significant negative correlation with DS. 

Results of stepwise regression analysis of oil yield showed that traits grain yield, oil percent and 

days to flowering had the highest effect on oil yield and was attributed 99.1% of oil yield variation. 

According to path analysis, grain yield and followed by oil percent had the highest direct effects on 

oil yield. Based on the results grain yield and grain weight was proposed as selective index to reach 

the high oil yield. 
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  مقدمه
 ی کلزا در اراضی روغناهیتوجه به کشت گ

 به دلیل درصد باال و کیفیت مناسب روغن به يزاریشال
 کشور ازی مورد نی از روغن مصرفی قسمتنیمنظور تأم

 و بهبود عملکرد دانه.  زیادي برخوردار استتیاز اهم
 اصالح ی اصلموضوع در کلزا جه عملکرد روغنیدر نت

 یصفات کمو روغن عملکرد دانه  .باشد یمکنندگان کلزا  
 نیو از ارد یگ یقرار م طی محری تحت تاثشتریکه ببوده 

 .)1989 یتیو براندل و مک(د ن داری کميریپذ  رو وراثت
و  عملکرد دانه ي برامی پاسخ به انتخاب مستقجه،یدر نت

 به نکهیمگر ا باشد ینی بشی قابل پریممکن است غروغن 
 به نباتکنندگان    اصالح.دکنترل شو یطیتنوع مح یخوب

 نیبنابراو هستند  صفت کیعالقمند به اصالح ندرت 
به خصوص ،  صفات مختلفنی روابط بی به بررسازین
 نیدر چن . وجود داردگری عملکرد دانه و صفات دنیب

ها را   ارتباطیبه خوبممکن است ها  ی همبستگیطیشرا

mailto:rabiee_md@yahoo.co.uk
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 ي استراتژ ازکندگان ن اصالحیروشن نکنند و بنابرا
 يریگ می تصمي برامیر مستقیم و غیانتخاب مستق

  .)1996 ياوفور(کنند  یماستفاده 
که به  است يروش آماریک  یر مستجزیه

 و یماثرات مستقکند تا  یاه کمک میکندگان گ اصالح
ند و بنابراین به طور یه نماییم را توجمستقیرغ

 ی اصالحيها ن در برنامهیله محققی به وسيا گسترده
رد یگ ی مورد استفاده قرار میاهی مختلف گيها گونه

  ).2007، یفتسیتونکتورك و س(
هاي متعددي در زمینه ارتباط و همبستگی  بررسی

 انجام گرفته کلزا در  روغنصفات مهم زراعی و عملکرد
ال و یرومیج-کیمرجانو تحقیقاتبه که از آن جمله 

توان اشاره کرد که نشان دادند  یم) 2007(همکاران 
 در نیخورج روغن، تعداد ي روغن با محتواعملکرد

 مثبت و یبوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه همبستگ
عملکرد  آنها نشان داد که ج ین نتایهمچن. دار دارد یمعن

 عملکرد روغن يرو روغن  يمحتوا به دنبال آن دانه و 
ن اوزر و یهمچن. دار  را دارند ین اثر مثبت و معنیشتریب

 ارقام کلزا در دوسال نشان یبا بررس )1999(همکاران 
 دار با ی مثبت و معنیهمبستگ روغن يدادند که محتوا

، ارتفاع بوته، تعداد دانه در یصفات روز تا گلده
 و عملکرد دانه فقط در سال خورجین، طول خورجین

 که با وزن هزار دانه در دو سال ی در حالدارداول 
شنهاد کردند یآنها پ. دار داشت ی مثبت و معنیهمبستگ

تواند به  ی در بوته مخورجینکه وزن هزار دانه و تعداد 
 و يرموسوی م. شودیار انتخاب معرفیعنوان مع
دار درصد  ی و معنی منفیز همبستگین) 1385(همکاران 

، روز تا یدگیروغن را با عملکرد دانه، مقاومت به خواب
 خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، تعداد یگلده

 که درصد د ارتفاع بوته نشان دادند و گزارش کردنو
 يدار ی مثبت و معنیروغن با وزن هزار دانه همبستگ

، وزن هزار دانه و یشیصفات طول دوره روآنها . دارد
صفات موثر بر درصد روغن نشان  ن رایدرصد پروتئ

م وزن هزار دانه بر درصد روغن را یدادند و اثر مسق
  کهيگریدر مطالعه د. مثبت و باال گزارش کردند

 ارقام کلزا انجام يبر رو) 1385(برادران و همکاران 
درصد روغن با وزن  دار ی مثبت و معنیهمبستگدادند، 

با ن صفت ی که ایهزار دانه را گزارش کردند در حال
 در بوته، عملکرد خورجین تعداد  عملکرد دانه،صفات

 قطر ساقه  وی فرعيها  تعداد شاخه،یکیولوژیب
 اثر جی نتانی همچن. داشتيدار ی و معنی منفیبستگهم

 وزن هزار دانه را بعد از درصد روغن ي و باالمیمستق
 آن با ی که همبستگی در حالد عملکرد نشان دايبر رو

 وزن هزار دانه به نی بود و بنابرازی و ناچیعملکرد منف
خان و همکاران  . شدی انتخاب معرفاری معکیعنوان 

 که عملکرد دانه در واحد بوته دندگزارش نمو)2006(
 ی فرعيها  با تعداد شاخهيدار ی مثبت و معنیهمبستگ

 در بوته، تعداد دانه در خورجیندرجه اول، تعداد 
 و عملکرد دانه در واحد کرت خورجین، طول ینخورج

) 2008(گر خان و همکاران ی ديا در مطالعه. دارد
ا طول دار عملکرد دانه را ب ی مثبت و معنیهمبستگ

 جینتا.  گزارش کردندخورجین و تعداد دانه در خورجین
دار عملکرد با تعداد  ی و معنیمنف ین همبستگیهمچن
 مطالعات.  درجه اول را نشان دادی فرعيها شاخه

 با افزایش  کهنشان داد )2007 (یتونکترك و سیفتس
ن، تعداد ین در بوته، تعداد دانه در خورجیتعداد خورج

ش ی افزا دانهو وزن هزار دانه، عملکرد ی فرعيها شاخه
ن صفات و ین ای بيدار ییابد و همبستگی مثبت و معن می

 یچ همبستگیج هین نتایهمچن. عملکرد دانه وجود دارد
 نشان  رار صفاتی روغن با ساين محتوای بيدار یمعن
قات خود یدر تحق) 1386(مانزاده و همکاران یسل. نداد

لکرد دانه با صفات تعداد دار عم ی مثبت و معنیهمبستگ
ن در بوته را نشان ین و تعداد خورجیدانه در خورج

دادند و در مقابل گزارش کردند که عملکرد با صفات 
 ی همبستگی و تعداد روز تا گلدهیدگیتعداد روز تا رس

-کی مارجانويگری در مطالعه د. دارديدار ی و معنیمنف
 دار معنی مثبت و یهمبستگ) 2008(ال و همکاران یرومیج

 يها ، تعداد شاخهین شاخه فرعیارتفاع بوته، ارتفاع اول
 با ن در بوته و وزن هزار دانه رای، تعداد خورجیفرع

وانوسکا و همکاران یا. عملکرد دانه گزارش کردند
 ارقام کلزا در دو مکان يبا مطالعه بر روز ی ن)2007(

 يها تعداد شاخه صفات انشان دادند که عملکرد دانه ب
، وزن دانه در خورجین ، طول ینخورج، تعداد یعفر

 ی و وزن هزار دانه در هر دو مکان همبستگخورجین
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ک مکان ی و با ارتفاع بوته در دارد ي داریمثبت و معن
م ی از اثرات مستقین حاکیج همچنینتا.  داشتیهمبستگ
 در بوته و به دنبال آن وزن خورجین تعداد يباال برا

ن صفات به یدو مکان بود و ا در هر خورجیندانه در 
  . ن شدندییعنوان شاخص انتخاب تع

ند که صفات وزن هزار ا هاکثر مطالعات نشان داد
 و تعداد دانه و خورجیندانه، عملکرد دانه، طول 

 بیشترین همبستگی و اثر را بر عملکرد روغن خورجین
دارند و همچنین وزن هزار دانه و عملکرد دانه به عنوان 

راي گزینش ارقام با روغن باال پیشنهاد صفات موثر ب
  .اند شده

هاي موثر  هدف از انجام این آزمایش تعیین ویژگی
، درك بهتر از روابط این صفات  و روغنبر عملکرد دانه

 با روغنبا یکدیگر و همچنین یافتن روابط بین عملکرد 
 محاسبه مقدار ت، بایدر نها.  بودصفات مورد بررسی
و  روغنمستقیم صفات بر عملکرد اثرات مستقیم و غیر

سه آنها با هم، صفات موثر و مهم به عنوان شاخص یمقا
ن صفات به عنوان ی تا از اندانتخاب شد در کلزاانتخاب 

 يها پی و ژنوتدن به ارقامی رسي براینشیار گزیمع
  . و درصد روغن باال استفاده شودپرعملکرد

  
  ها مواد و روش

سه تحقیقات اصالح و  از موسکه رقم کلزا 14تعداد 
 يدر قالب طرح بلوك هاه شده بود، یتهتهیه نهال و بذر 

 موسسه يزاری شالی تکرار در اراض3 در یکامل تصادف
-86 ی زراعي برنج کشور در رشت در سالهاقاتیتحق

ارقام . دندیکشت گرد عیبه مدت دو سال زرا 1384
 ,Y3000, Sarigol:  عبارت بودند ازیمورد بررس

Syn-3, Option500, PP308/8, PP308/3, 
PP401/15E, PR401/16, Hyala60, Hyola401, 

Hyola420, Hyola330, Hyola308 و RGS003 . هر
 خط کاشت به فاصله هشت آزمایش شامل واحد

فاصله بین   وبود  مترپنجمتر و به طول  سانتی25
 یک متر و بین تکرارها دو متر در نظر گرفته واحدها

شت برنج در اوایل مهر عملیات شخم با از بردا بعد. شد
 از گاو آهن برگردان صورت گرفته و براي ادهاستف

کش ترفالن به میزان  هاي هرز از علف مبارزه با علف

یک سوم کود   ودیگرد  لیتر در هکتار استفاده سه
نیتروژن و تمام کود فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم 

 .شد  داده مورد نیاز برحسب آزمون خاك به مزرعه
کاشت بذور در اوایل آبان به صورت دستی و میزان 

 10 گرم و برحسب 10، واحد هر ربذر مصرفی د
در طول رشد از . کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید

 روز تا شروع گلدهی، شروع ادصفاتی چون تعد
و تعداد روز تا  مقاومت به ورس دهی، خورجین

محاسبه عملکرد  .برداري به عمل آمد  یادداشت یگرسید
 دو ردیف پس از حذف درصد هبراساس رطوبت د دانه

. شدکناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کرت انجام 
 شامل ارتفاع بوته، تعداد یصفات زراعگیري  اندازه

 تعداد ، در بوتهنیخورجشاخه فرعی در بوته، تعداد 
 ده بوته ي بر رونیخورجو طول  نیخورجدانه در 
گیري  اندازه.  انجام شدی واحد آزمایش هرازتصادفی 

عملکرد و  NMRبا استفاده از دستگاه  درصد روغن
 از حاصل ضرب عملکرد دانه در درصد هم روغن

 از ی دانه تصادف1000وزن تعداد . روغن محاسبه شد
. منظور شدوزن هزار دانه  به عنوان یشیهر واحد آزما

مار و تکرار ی بودن اثرات تیشیآزمون نرمال بودن، افزا
  .و آزمون بارتلت انجام شد

تجزیه ضرایب همبستگی فنوتیپی، رگرسیون گام به 
گام و تجزیه مسیر بر روي میانگین کل صفات در دو 

از نرم ها با استفاده  کلیه تجزیه. سال انجام شد
 SAS ver. 9.2 (SAS, 2010)، SPSS 19.0 يهاافزار

(SPSS, 2010) و Amos 19.0 (Arbuckle, 2010) 
  .انجام گردید

  
  ج و بحثینتا

قبل از انجام تجزیه مرکب نتایج دو سال آزمایش، به 
 اتمنظور اطمینان از یکنواختی واریانس اشتباه

براي اینکه . آزمایشی از آزمون بارتلت استفاده گردید
تر محاسبه و به  طور دقیق  بهارقامدار بین  تفاوت معنی
شود، تجزیه مرکب  نسبت داده نسال × رقماثر متقابل 

دو آزمایش در قالب تجزیه ادغام شده انجام شد تا بر 
 محاسبه و از اثر واقعی سال × رقماساس آن اثر متقابل 

 مورد آزمون ارقام شده و واریانس حقیقی تفکیک ارقام
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 به عنوان فاکتور ثابت و رقمدر این تجزیه، . قرار گیرد
ظر گرفته  به عنوان فاکتور تصادفی آزمایشی در نسال

دار بودن تفاوت حقیقی بین  شد و آزمون فرض معنی
 بر مبناي امید ریاضی میانگین مربعات منابع تغییر ارقام

 شی مرکب آزماهی حاصل از تجزجینتا. مختلف انجام شد
، رقم و شی مورد آزماي سال هانینشان داد که ب

 اختالف صفات مورد مطالعه  اکثريرقم برا×سال
نتایج حاصل نشان داد که اثر . اشت وجود ديدار یمعن

دار بود، به این مفهوم که دو  سال براي کلیه صفات معنی
 اثر یکسانی بر روي صفات مذکور نداشتند یسال زراع

یا به عبارت دیگر تغییر در میزان این صفات در دو سال 
 سال نیز براي اکثر ×اثر متقابل رقم . دار بوده است معنی

 يها ه این مفهوم که واکنش رقمدار بود، ب صفات معنی
 ، به. کسان نبوده است دو سال یمختلف در شرایط

سال اول ها در آنن یانگیم ، اکثر صفاتيبراطوري که 
می توان که علت آن را ود  سال دوم بشتر ازی بشیآزما

خصوص در به به مساعد بودن شرایط آب و هوایی 
  نسبت داد که باعث سبز سال اولابتداي فصل رشد

یکنواخت واستقرار مناسب گیاهچه ها گشته و با انجام 
ال براي ایجاد یک مزرعه  فتوسنتز مناسب شرایط ایده

  ).1جدول( ایجاد نمودند  خوب با عملکرد باال را
 ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات مورد دوجدول 

بررسی ضرایب همبستگی . دهد ان میبررسی را نش
،  عملکرد دانهنشان داد که عملکرد روغن با صفات

 مثبت و یهمبستگ و وزن هزار دانه درصد روغن
روز تا با صفت تعداد  که یدارد در حال يدار یمعن

. داري داشت  و معنییمنف همبستگی یده نیخورج
 و وزن هزار نیخورجعملکرد دانه هم با صفات طول 

 با  کهیدر حال دار داشت مبستگی مثبت و معنیدانه ه
 و ی منفی همبستگی دهنیجخورتعداد روز تا صفت 

جیرومیال و - نتایج مرجانویک.نشان داد يدار یمعن

 نیز همانند )2008(و باسالما و همکاران) 2007(همکاران 
دار عملکرد  این تحقیق حاکی از همبستگی مثبت و معنی

 درصد روغن با یهمبستگ. روغن با عملکرد دانه بود
 که یدر حالدار نبود  ین مطالعه معنیعملکرد دانه در ا

 )1999(اوزر و همکاران و ) 1387(ات و همکارن یب
 روغن با عملکرد را دانه مثبت و درصد یهمبستگ

 و همکاران يرموسوی مو در مقابلدار نشان دادند  یمعن
 و ی منفیهمبستگ) 1385(و براداران و همکاران ) 1385(

 روغن با عملکرد دانه را گزارش کردند درصددار  یمعن
که  متفاوت است قین تحقیج این با نتاین محققی اجینتاکه 

ن تعداد کم ارقام یط و همچنیل اثر محیتواند به دل یم
 يدار ی و عدم معنيباعث کاهش درجه آزادباشد که 

) = 50/0r (یی نسبتاً باالی که همبستگیشده است در حال
  .ن درصد روغن و عملکرد دانه وجود داردیب

دن به ی رسي برا،لج حاصیدر کل با توجه به نتا
 بود که از ینش ارقامیگزد به دنبال یارقام پرعلمکرد با

 از یلو در حد باال دانهوزن هزار و ینخورجطول  لحاظ
 . باشندینیی در حد پای دهخورجینلحاظ تعداد روز تا 

 غیرمستقیم ارقام از لحاظ این صفات نشین با گزیبنابرا
ه ارقام با ارقام پرعملکرد و در نتیجه بتوان به  می

همبستگی بین صفات  .عملکرد روغن بیشتر دست یافت
تعداد روز تا گلدهی، خورجین دهی و رسیدگی با وزن 

 ینمحقق. هزار دانه و عملکرد دانه و روغن منفی بود
) 2003 و علی و همکاران 1387بیات و همکارن  (یگرد

اند که با   گزارش کردهیت را منفا صفاین ین بیهمبستگ
با توجه به این نتایج .  مطابقت داشتیق تحقنی ایجنتا
توان با گزینش منفی بر روي این صفات به ارقام با  می

طول دوره رویشی و رسیدگی کمتر و عملکرد باالتر که 
  .مناسب کشت در شالیزار هستند دست یافت



 1390سال / 4ره  شما21جلد /   نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار         ...                                   ربیعی، رحیمی و                        22
 

  

  

براي حذف اثر صفات غیرموثر یا کم تاثیر در مدل 
از ) متغیر وابسته(رگرسیونی بر روي عملکرد روغن 

 رگرسیون گام نتایج. رگرسیون گام به گام استفاده شد
نتایج نشان . ه شده استنشان داد 3 در جدول به گام

 د روغن و تعداد روز تا گلدهیعملکرد دانه، درصکه داد 
 بوده و روغن عملکرد ي اثر رویشترین بيبه ترتیب دارا

را توجیه نمودند روغن  درصد از تغییرات عملکرد 1/99
نشان دادند ) 1385 (همکاران و  میرموسوي).3جدول (

 و درصد  هزار دانهطول دوره رویشی، وزنکه صفات 
 اما اشند،ب ی مروغن صفات موثر بر عملکرد پروتئین

 یق تحقیج بود که از نتا532/0 مدل آنها یین تبیبضر
  . کمتر بودیار بسضرحا

  مورد مطالعه مرکب صفات یانس واریه تجزخالصه-1 جدول

 aصفات مورد مطالعه
  منابع تغییرات

درجه 
 PH GY NBP SL NSP NSS GW  آزادي

  ns0171/0  **234/66  *2096 **37/44  **725/2  14/4180278** 94/3979**  1  سال
  082/0  41/1**  71/81  047/0  431/0 62/134620  01/11  4 تکرار داخل سال

  ns147/409  *44/908511  ns0355/1  **501/0  *11/3409  **49/25  ns578/0  13  رقم
  ns138/0  * 89/947  ns96/2  **687/0  898/0*  14/238257*  940/173**  13  رقم*سال

  243/0  002/4  14/478  107/0  408/0  85/121280  8456/67  52  خطاي کل
  46/12  67/9  15/15  67/5  92/12  96/12  84/5  )درصد(ضریب تغییرات 

ns، *1و % 5دار در سطح احتمال  یمعنو دار  ی غیرمعن به ترتیب**  و%.  
PH : ،ارتفاع بوتهGY : ،عملکرد دانهNBP : ،تعداد شاخه فرعی در بوتهSL : ینخورجطول ،NSP : در بوته،   خورجینتعداد NGS : تعداد دانه در 

  .وزن هزار دانه: GW،  خورجین

  -1ادامه جدول 
  aصفات مورد مطالعه

  درجه آزادي  منابع تغییرات
DF DS DR OP OY RL 

  678/2 *  004/14652**  197/694**  107/738**  76/804**  29/624 **  1  سال
  488/1  182/10016  583/0  55/2  226/1  845/0  4 تکرار داخل سال

  ns51/130  **91/105  **496/9  **606/225962  **678/4  56/177*  13  رقم
  ns679/5  ns105/41496  ns 268/0  38/23**  505/59**  40/51**  13  رقم*سال
  500/0  004/23609  22/3  021/1  841/1  511/2  52  اي کلخط

  89/9  332/13  17/4  48/0  891/0  25/1  )درصد(ضریب تغییرات 
ns، *1و % 5دار در سطح احتمال  یمعنو دار  ی غیرمعن به ترتیب**  و%.  

DF : ،تعداد روز تا گلدهیDS : دهی،   خورجینتعداد روز تا DR : ،تعداد روز تا رسیدگیOP :د روغن، درصOY : ،عملکرد روغنRL :
  .مقاومت به ورس
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در مرحله بعد هر کدام از صفات وارد شده در مرحله 
قبل به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند و بقیه 

بجز عملکرد روغن، عملکرد دانه، درصد روغن (صفات 
تغیر مستقل در نظر به عنوان م) و تعداد روز تا رسیدگی

تعداد روز تا که نتایج نشان داد . گرفته شدند
طول خورجین و وزن هزار دانه به ترتیب  دهی،  ینخورج

 1/80داراي بیشترین اثر روي عملکرد دانه بوده و 
صفت وزن هزار . درصد از تغییرات آن را توجیه نمودند

 4/35دانه به عنوان صفت موثر بر درصد روغن بود و 
همچنین صفت تعداد .  تغییرات آن را توجیه نموددرصد

روز تا رسیدگی به عنوان صفت موثر بر تعداد روز تا 
. آن را توجیه نمود  درصد تغییرات6/74رسیدگی بود و 

 تا 1ضریب عامل تورم واریانس براي این صفات بین 
 متغیر بود و عدم وجود چند هم خطی را نشان 173/1
 یج نتا.شده است ارائه 1شکلر  دمسیر یهتجزنتایج . داد

  مستقیم و مثبتربیشترین اثعملکرد دانه نشان داد که 
داشت و میزان آثار  94/0با مقدار  روغن بر عملکرد را

. بودصفات دیگر ناچیز غیرمستقیم این صفت از طریق 
 ی مناسبینش گزیار معتواند ی دانه معملکرد ینرو،از ا
پس از آن، .  باشد در کلزاروغن عملکرد یش افزايبرا

 و مثبت یم اثر مستقیل به دلمحتواي روغنصفت 
 ینش گزي برای مناسبیار معتواند یمتوسط م

 که يطور  به،باال باشدروغن  با عملکرد هاي یپژنوت
 عملکرد یش افزادرصد روغن باال با هاي یپانتخاب ژنوت

نتایج نشان داد که در . روغن را به دنبال خواهد داشت
اثر مستقیم صفت وزن هزار دانه بر عملکرد مرحله بعد 

دانه و درصد روغن مثبت و باالست و بنابراین گزینش 
تواند به طور غیرمستقیم بر  بر روي این صفت می

چرا که افزایش . افزایش عملکرد روغن نقش داشته باشد
روغن و در  این صفت باعث افزایش عملکرد و درصد

با توجه به  .دافزایش عملکرد روغن خواهد ش نتیجه
توان عملکرد دانه و  نتایج حاصله از تجزیه علیت می

وزن هزار دانه را به عنوان معیاري گزینشی براي 
  .رسیدن به عملکرد روغن باال معرفی نمود

  
   ضرایب همبستگی فنوتیپی براي صفات مورد مطالعه -2جدول 

 PH GY NBP SL NSP NGS GW DF DS DR OP OY RL صفات

PH 1             

GY ns26/0- 1            

NBP ns47/0- ns52/0 1           

SL ns13/0 *55/0 ns02/0- 1          

NSP ns01/0- ns52/0 ns34/0 ns16/0 1         

NSS ns38/0 ns16/0 ns35/0- **82/0 ns12/0- 1        

GW ns35/0- *61/0 ns42/0 ns02/0 ns19/0 ns29/0- 1       

DF **68/0 ns28/0- ns34/0- ns15/0- ns09/0 ns02/0 ns01/0- 1      

DS *66/0 **69/0- *64/0- ns13/0- ns31/0- ns23/0 ns38/0- **76/0 1     

DR **81/0 ns37/0- ns49/0- ns23/0-  ns16/0- ns03/0 ns12/0- **88/0 **70/0 1    

OP ns35/0- ns50/0 ns46/0 ns08/0 ns29/0 ns12/0- *64/0 ns12/0 ns21/0- ns14/0- 1   

OY ns25/0- **98/0 ns52/0 ns51/0 ns52/0 ns14/0 *64/0 ns16/0- *60/0-  ns30/0- *64/0 1  

RL ns25/0-  ns01/0 ns12/0- ns16/0- ns13/0 ns13/0- ns37/0- ns38/0- ns34/0- ns22/0-  ns23/0- ns02/0- 1 
ns، *1و % 5دار در سطح احتمال  یمعنو دار  ی غیرمعن به ترتیب**  و%.  

PH : ،ارتفاع بوتهGY : ،عملکرد دانهNBP :در بوته، یتعداد شاخه فرع SL : خورجینطول  ،NSP : در بوته، ینخورجتعداد NGS : تعداد دانه در
: OYدرصد روغن، : OP، یگدیتعداد روز تا رس: DR، ی دهخورجینتعداد روز تا : DS، یتعداد روز تا گلده: DFوزن هزار دانه، : GW، ینخورج

  .مقاومت به ورس: RLعملکرد روغن، 
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اصوالً چنانچه همبستگی بین متغیر مستقل و 
وابسته تقریباٌ برابر اثر مستقیم باشد، در آن صورت 

دهد و انتخاب   رابطه واقعی خود را نشان میهمبستگی
 و باسالما. مستقیم از طریق این صفت موثر خواهد بود

عملکرد دانه و به نیز نشان دادند که ) 2008(همکاران 
 به ترتیب با اثرات مستقیم درصد روغن دنبال آن

 در 363/0 و 785/0 در سال اول و 453/0 و 883/0(

  داشتندروغنبیشترین اثرات را روي عملکرد ) سال دوم
نتایج . که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت

یز نتایج این ن) 2007 (  و همکارانیرومیالج-یکمرجانو
تحقیق را تایید کرد و نشان داد که عملکرد دانه و به 

 و 929/0(دنبال آن درصد روغن بیشترین اثر مستقیم 
  .را بر عملکرد روغن دارند) 124/0

  
  

  با سایر صفات مورد مطالعه) متغیر وابسته( تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد روغن -3جدول 
  ی هم خطيها ارهآم

  صفات  مدل
 بیضرا
  ب تحملیضر  ونیرگرس

ب تورم یضر
  انسیوار

ضریب تبیین 
  شده اصالح

  ns63/159-      1  عرض از مبداء
  1  1  49/0**  عملکرد دانه

955/0  

      -99/1341**  عرض از مبداء
  2  34/1  75/0  44/0**  عملکرد دانه
  34/1  75/0  64/30**  درصد روغن

986/0  

      -95/1554**  عرض از مبداء
  58/1  63/0  46/0**  عملکرد دانه
  48/1  68/0  53/26**  درصد روغن

3  

  20/1  83/0  72/2*  یتعداد روز تا گلده

991/0  

ns، *1و % 5دار در سطح احتمال  یمعنو دار  ی غیرمعن به ترتیب**  و%.  
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  روغن کلزا اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات مستقل بر عملکرد  نمودار-1شکل 

GY : ،عملکرد دانهSL : خورجینطول ،GW : ،وزن هزار دانهDF : ،تعداد روز تا گلدهیDS : تعداد
  .عملکرد روغن: OYدرصد روغن، : OPتعداد روز تا رسیدگی، : DR دهی، خورجینروز تا 

  

  ی کليریگ جهینت
م ی و اثرات مستقیب همبستگیبا توجه به ضر    

 بایتقر توان یلکرد روغن م عملکرد دانه بر عميباال
 عملکرد دانه در هکتار و عملکرد روغن نیارتباط کامل ب

 نی رود با توجه به ای که انتظار مرا نشان داددر هکتار 
 از عملکرد می عملکرد روغن در هکتار به طور مستقجینتا

 بر می اثر مستقنیشتریب. دانه در هکتار بدست آمده باشد
 رعملکرد دانه در هکتا قی عملکرد روغن از طريرو

 مورد مطالعه گری صفات دری که تاثیبرآورد شد، در حال
 جی نتانیا.  کم بوداری بر عملکرد روغن بسقی تحقنیدر ا

 مثبت و اثر یبا توجه به همبستگ که دهد ینشان م
 وزن هزار دانه بر عملکرد دانه و درصد يم باالیمستق

 ن صفت رایتوان ا یر میه مسیروغن در مرحله دوم تجز

 بهبود عملکرد ي برامیرمستقی انتخاب غاریبه عنوان مع
 عملکرد نی بيارتباط قو. نمودروغن در هکتار استفاده 

 در بوته، تعداد دانه ی فرعيها تعداد شاخه دانه و صفات
 تعداد روز تا شروع دانه ، وزن هزار ن،یدر خورج

.  به دست آمدیدگی و تعداد روز تا رسی دهنیخورج
 به عملکرد دانه باال در کلزا الزم یابیاین جهت دستبنابر

براي صفاتی نظیر وزن هزار دانه، مثبت است که گزینش 
نش ی و گزی و تعداد شاخه فرعنیتعداد دانه در خورج

به طور  ین دهی و خورجیدگی روز تا رسي برایمنف
همزمان انجام گیرد تا به نتایج مطلوب دست یافت و در 

باتوجه .  برداشتيکرد کلزا گام موثر ارقام پرعملدیتول
 شی که افزاد بونی از ای حاصل حاکجینتا نکهیبه ا

 درصد روغن در دانه به شیعملکرد دانه در هکتار و افزا
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،  عملکرد روغن در هکتار منجر خواهد شدشیافزا
 یارقامن ارقام پرعملکرد به ینش ایق گزی از طرتوان یم

 همچنین با .افتیت  دس دارند،يشتریروغن بکه عملکرد 
توجه به اثر مستقیم ناچیز صفت تعداد روز تا گلدهی و 
همچنین همبستگی منفی صفت تعداد روز تا رسیدگی، 

توان  دهی و گلدهی با عملکرد دانه و روغن می ین خورج
با گزینش منفی بر روي این صفات به ارقام زودرس و 

پرعملکرد که مناسب کشت در شالیزار هستند دست 
  .تیاف
  

  سپاسگزاري
نگارندگان مقاله از سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزي و موسسه تحقیقات برنج کشور که 
اعتبارات الزم را جهت انجام این تحقیق فراهم نمودند، 

  . تشکر و قدردانی می نمایند
  
  

   مورد استفاده منابع

 نیماب ریمس بیضرا هیتجز و یهمبستگ روابط یبررس. 1385 ، ميزیش ف و عزی هروان ا، درويدیبرادران ر، مج
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